
 و همکارانحمیده عبدالهی 
  

77 

 
 کشاورزي در کارآفرینی نشریه

  1397 بهار ،اول شماره ،پنجم جلد
http://jead.gau.ac.ir  

  

  مازندران استان کشاورزي بنیان دانش هاي شرکت در کار و کسب مدل نوآوري بر ثرؤم عوامل
  

  3مردانشاهی مهدي محمد و 2احمدي عباس ،1عبدالهی حمیده*

 MAUP دانشگاه اقتصاد دکتري و تهران، دانشگاه المللبین بازاریابی مدیریت يدکتر2 ساري، نورپیام کارآفرینی ارشد کارشناسی دانشجوي1
  ساري طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه کارآفرینی، مرکز کارآفرینی، دکتري3 ،یفکی

 14/2/1397 پذیرش: تاریخ ؛17/12/1396 دریافت: تاریخ

  چکیده
 بیش کشاورزي توسعه و اقتصاد بهبود منظور به کشاورزي بخش در نوآوري و خالقیت ضرورت اخیر دهه چند در  

 عصر در استقبال مورد هايشرکت جمله از آن ماهیت به توجه با بنیاندانش هايشرکت است. یافته اهمیت پیش از
 داشت. خواهد همراه به را اجتماعی رفاه و غذایی نیتام کشاورزي؛ بخش در ویژه به ها آن توسعه باشند.می حاضر

 توانمندسازي براي توسعه هاينظریه در جدید راهکاري کشاورزي بنیاندانش هايشرکت در کاروکسب مدل نوآوري
 و کسب مدل نوآوري بر ثرؤم عوامل پژوهش این بنابراین است. پایدار توسعه به دستیابی راستاي در سازيظرفیت و

 و کاربردي نوع از هدف لحاظ از حاضر پژوهش .کند می بررسی را مازندران کشاورزي بنیان دانش هاي شرکت در کار
 بنیاندانش شرکت 43 تعداد تحقیق این آماري جامعه است. همبستگی -توصیفی هاداده آوريجمع روش نظر از

 تحقیق ابزار .شد گرفته نظر در نمونه عهجام عنوان به ها شرکت کل که بودند مازندران استان سطح در کشاورزي
 آزمون از استفاده با آن پایایی همچنین و مربوطه کارشناسان و دانشگاه استادان توسط آن روایی که باشدمی پرسشنامه

 شد. استفاده PLS و SPSS21 آماري افزارهاي نرم از هاداده تحلیل و تجزیه براي شد. یدأیت )84/0( کرونباخ آلفاي
 عوامل سایر اما .است ثیرگذارأت کاروکسب مدل نوآوري بر اکتشافی گرایش دهدمی نشان آمده دست به نتایج

  ندارند. معناداري ثیرأت کاروکسب مدل نوآوري بر فناورانه) آشفتگی کارآفرینانه، بریکالژ فرصت، (تشخیص
  

 فرصت، تشخیص اکتشافی، گرایش ي،کشاورز بنیاندانش هاي شرکت کار، و کسب مدل نوآوري :کلیدي هاي واژه
  PLS ،کارآفرینانه بریکوالژ

  

  1مهمقد
 هايبخش ترینمهم از یکی کشاورزي بخش  

 درصد شامل که رودمی شمار به کشور اقتصادي
 بسیاري در .است داخلی ناخالص تولید از چشمگیري

 عنوان به کشاورزي بخش یافته، توسعه کشورهاي از

                                                             
   Abdollahi.hamideh@yahoo.com  مسئول مکاتبه:*

 و هابخش سایر تعالی و رشد موجب بالنده بخش یک
 (احمدپور است شده اقتصاد کل درآمدن حرکت به

 دانش کارهاي و کسب ).1390 همکاران، و داریانی
1بنیان

 در دانش تبلور تولید، بخشی اثر در مهمی نقش 2
 و اقتصاد سطح ارتقاء جدید، خدمات و محصوالت

                                                             
1- Knowledge-based 
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 ایفا جامعه یک در افزوده ارزش و ثروت تولید و رفاه
 در تغییر ایجاد و 1نوآوري سوي به حرکت و دکننمی

 هايفعالیت قلمرو در خدمات و محصوالت ترکیب
 واقع در .دارد قرار کشاورزي بنیاندانش شرکت یک

 نشر، بر مبتنی کشاورزي بنیاندانش کارهاي و کسب
 بنا را آن خلق و دانش اطالعات، از استفاده و اشاعه

 کارهاي و کسب .)1389 همکاران، و (گالبی نهندمی
 شدت به باز فضاي در گرفتن قرار دلیل به کشاورزي

 حوادث بینی پیش غیرقابل و متعدد خطرات معرض در
 کارهاي و ساز نبود صورت در که هستند طبیعی

 کشاورزان، به وارده خسارات و صدمات حمایتی،
 حتی و است محاسبه قابل غیر حدي تا و زیاد بسیار

 سلب آنان از را فعالیت دامها امکان موارد برخی در
 در که ییکارها و کسب ).1386 شیرزاد،( کند می

 مستعد، گیرد، می شکل 2فناوري و علم پارك مراکز
 محیط توانند می و هستند کارآفرین و منعطف نوآور،

 ).Strahan, 2008( دهند تغییر سرعت به را
 از فناوري و علم پارك در مستقر هاي شرکت

 غیر هاي شرکت به نسبت بیشتري سازمانی اثربخشی
 Colombs and( هستند داربرخور مستقر

Delmastro, 2002.( چارچوبی 3کار و کسب مدل 
 با آن اجراي زمان و نحوه و فعالیت نوع تعیین براي
 اي گونه به است شرکت هاي توانایی و منابع به توجه

 یا کاال شکل به را ارزشی آن اساس بر توان می که
 ).Afuah, 2004( کرد ایجاد مشتري براي خدمات
 به که است مفهومی همان 4کار و کسب مدل نوآوري
 ارائه را رقبا از متفاوت چیزي دهد می اجازه شرکت

 به دستیابی و خلق جهت نوآورانه ساختاري و کرده
 جدیدي پیشنهادي ارزش بتواند تا آورد پدید را ارزش

 کرمی، و بیگوند (امجدي نماید ارائه خود مشتریان به
                                                             
1- Innovation 
2- Science and Technology Park 
3- Business Model 
4- Business Model Innovation 

 مدل کردن نوآوري براي هاشرکت همچنین ).1395
 بالقوه يهافرصت شناسایی به نیاز خود، کار و کسب

 هافرصت این تصرف براي منابع کردن هماهنگ و
 فعالیت دهنده نشان 5فرصت تشخیص بنابراین .دارند

 کارآفرینانه 6بریکوالژ و است فرصت شناسایی در
 به دسترس در منابع رکیبت از استفاده با کار انجام

 ,.Guo et al( است جدید يهافرصت و هاچالش

 یک توانایی 7اکتشافی گرایش همچنین .)2015
 کشف جدید، هاي فرصت شناسایی در را شرکت

 بخشد می بهبود کار و کسب انجام جدید هاي راه
)Hamel, 2012( به منجر اکتشافی گرایش داشتن و 

 آشفتگی ).Guo et al., 2015( شود می نوآوري
 دوره یک طی در تکنولوژي تغییر میزان به 8فناورانه

 آخرین با که هایی سازمان بنابراین، .کند می اشاره کوتاه
 به دستیابی براي فرصتی کنند، می حرکت فناوري
 دارند سازمانی عملکرد بهبود و رقابتی مزیت

)Abidemi et al., 2017.( حال در کشورهاي در 
 با انسانی، نیروي باالي پتانسیل به توجه با توسعه
 مراکز فناوري، و علم (پارك نوآوري مولد مراکز ایجاد
 منظور به خوبی هاي گام کارآفرینی) مراکز و 9رشد

   است. شده برداشته نوآوري توسعه
 مرکز ترین مهم عنوان به فناوري و علم هاي پارك  

 مهم هاي زمینه از یکی کشاورزي بخش و نوآوري،
 از هدف باشد. می رشد مراکز و ها پارك در فعالیت

 چه که است سوال این به پاسخ پژوهش این انجام
 موثر کار و کسب مدل نوآوري بر تواند می عواملی

 همین در شود. می شامل را متغیرهایی چه و باشد
 بررسی جهت مدلی ارائه به تحقیق این در راستا

 رثیأت و کار و کسب مدل نوآوري بر موثر عوامل

                                                             
5- Opportunity Recognition 
6- Bricolage 
7- Exploratory Orientation 
8- Technological Turbulence 
9- Incubator 
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 بریکوالژ فناورانه، آشفتگی اکتشافی، گرایش
 کسب مدل نوآوري بر فرصت تشخیص و کارآفرینانه

  شود. می پرداخته کار و
  

 نظري ادبیات
 کار و کسب مدل کارکرد کار: و کسب مدل نوآوري

 تدابیر از اي آمیخته عنوان به آن از که است اي گونه به
 به و شود می یاد گونه داستان طرح و محاسباتی
 کشف را بازاري تا دهد می را امکان این کارآفرینان

 برخی نمایند. پیاده آن در را خود هاي نوآوري و نموده
 و کسب مدل از اي گسترده تعریف نظران صاحب از

 خلق منطق تشریح عنوان به آن از و دهند می ارائه کار
 ).1392 مقیمی، و (احمدپور کنند می یاد شرکت ارزش

 )2001( 1زوت و امیت دیدگاه از رکا و کسب مدل
 طراحی معامالت از حاکمیت و ساختار، محتوا، شامل
 طریق از ارزش ایجاد بنابراین باشد.می شده
 باشد.می کار و کسب هاي فرصت از برداري بهره

 و اقتصادى توسعه اساس و پایه ها، شرکت نوآورى
 شامل نوآورى است. شرکت توسعه براى الزم مسیر
 تواند مى که شود مى هایى ایده یا جدید هاى ایده تولید
 شود برده کار به مهم و نو مسائل برخى حل براى

 ها سازمان رو، این از ).1392 همکاران، و (نریمانی
 اطمینان خود عملکرد موفقیت مورد در توانند نمی

 موجود تغییرات به پاسخ در آنکه مگر نمایند، حاصل
 مختلف هاي شکل به خود، عملکرد سطح بهبود و

 نوآوري ).1394 همکاران، و (ضیا آورند روي نوآوري
 سودآور کار و کسب هاي مدل از بسیاري اساس و پایه

 آمیزي موفقیت صورت به که هنگامی ها بنگاه است.
 بهره ها بنگاه دیگر نوآوري از یا و هستند نوآور

 زیادي بسیار میزان به توانند می کنند، می برداري
 جهت ها شرکت امروزه ).1390 (آفوا، کنند سازي پول

                                                             
1- Amit and Zott 

 مدل در نوآوري نیازمند رقابتی مزیت به دستیابی
 یا بازار دادن تغییر به توجه با خود کار و کسب

 ارزش ارائه براي خاص محصول یک خصوصیات
 هاي مدل نتیجه در هستند. خود مشتریان به افزوده
 براي محرکی کار و کسب مدل نوآوري و کار و کسب

 (امجدي شود می اطالق مختلف هاي بازار در فوذن
 از تنوعی که هایی شرکت در ).1395 کرمی، و بیگوند

 سال چندین در را کار و کسب مدل هاي نوآوري
 وسیعی طور  به که را ویژه نوآوري یک هاآن اند، آزموده
 Giesen( کردند انتخاب را موثر  نمونه یا یافته سازمان

et al., 2007.(  
 و دانش نوآوري، اصلی هسته اکتشافی: گرایش

 خدمات و محصوالت آن خروجی که است اي ایده
 هاي ایده و دانش این هم باید ها شرکت است. جدید
 موجود هاي ایده و دانش از هم و کنند خلق را جدید

 ).Cantarello et al., 2012( نمایند برداري بهره
 يبرا کلیدي مفهوم دو ،3اکتشاف و 2برداري بهره

 هاي قابلیت که باشند می سازمانی یادگیري توسعه
 دهند می ارائه شرکت نوآوري فرآیند در را مهمی

)Yalcinkaya et al., 2007.( قابلیتی برداري، بهره 
 جدید دانش توسعه به شرکت آن، واسطه به که است

 موجود هاي توانایی و محصوالت بازارها، با رابطه در
 ایجاد سبب که است ابلیتیق اکتشاف و پردازد می خود

 دانش و شده شرکت در موجود عقاید در چالش
 و ها فناوري محصوالت، بازارها، با رابطه در جدیدي
 هایی سازمان نماید. می ایجاد آن در جدید هاي مهارت

 باشند، داشته همزمان طور به را ها قابلیت این که
 ,March( شوند می نامیده »4توان سو دو« هاي سازمان

 در را شرکت یک توانایی اکتشافی گرایش .)1991
 جدید هاي راه کشف جدید، هاي فرصت شناسایی

                                                             
2- Exploitation 
3- Exploration 
4- Ambidexterity Organization 
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 ).Hamel, 2012( بخشد می بهبود کار و کسب انجام
 به منجر که تجربی هاي فعالیت انجام اکتشافی گرایش
 تغییرات با مقابله در شرکت این هاي توانایی تقویت

 بهبود باعث نتیجه در و بازار در رقابت و بازار
 این،  بر  عالوه کند.می تشویق ،شودمی شرکت عملکرد

 نوآوري به منجر خود اکتشافی گرایش یک داشتن
 مطالب این به توجه با ).Guo et al., 2015( شودمی
 از اکتشاف فاز در که نمود برآورد اینگونه توانمی

 براي    ًقبال  که منابعی واقع در ،فرصت شناسایی فرآیند
 و شناسایی اند،بوده دستیابی قابل سازمان یا فرد

 تولید جدیدي دانش تا شوند می ترکیب هم با      ًمجددا 
 Lampkin et( گردد ایجاد اي تازه هاي شرکت یا شود

al., 1999.(   
 از است عبارت فرصت تشخیص فرصت: تشخیص
 و کسب یک ایجاد امکان آن ي بوسیله که فرایندي

 فرد براي دآورسو و جدید خدمت یا محصول کار،
 فرصت ).1392 آبادي، نجم و (طالبی شود می فراهم

 به کارآفرین است. کارآفرینی فرآیند عنصر ترین مهم
 یک در قبلی دانش و خاص شناختی گرایشات دلیل

 و کند می پیدا را فرصت یک تشخیص توانایی حوزه،
 فرصت آن تجاري ارزش تشخیص و ارزیابی از پس

 کند می نیاز مورد اطالعات و منابع کسب به اقدام
)2000 enkateraman,V and Shane.( موضوع این 

 با که کشاورزي کارهاي و کسب مورد در هم
 اي پیچیده و متغیر جهانی و اجتماعی فنی، هاي محیط

 را بسیاري تهدیدهاي و ها فرصت که هستند رو به رو
 ).al., et Mehlhorn 2015( دارد کاربرد دارند، بر در

 فرصت، شناسایی که است معتقد )2007( 1بارون
 تأثیر تحت که است کارآفرینی فرآیند در مرحله اولین

 دیگر، عبارت  به گیرد. می قرار مختلفی عوامل
 مستلزم کارآفرینانه، کار و کسب یک اندازي راه

                                                             
1- Baron 

 مرحلۀ در که است کارآفرینی فرصت یک شناسایی
 اي دهای به را شده شناسایی فرصت این کارآفرین بعد،
 ساراسواتی همچنین، کند. می تبدیل کار و کسب براي

 روش که کنند می بیان )2011( 2ونکاتارامن و
 مشکالت با برخورد در بیشتر مواقع بعضی کارآفرینی
 دارد کاربرد قابلیت پیچیده، کار و کسب و اجتماعی

)2011 Venkataraman, and Sarasvathy.( براي 
 روستایی توسعه زمینه در نهکارآفرینا روش      ًاخیرا  مثال،

 در غذایی امنیت به مربوط مسایل و کشاورزي و
Bonney ( است رفته کار به توسعه حال در کشورهاي

2013 al., et(. کارآفرینی کشاورزي، که این رغم علی 
 کارآفرینی رشته هنوز اما است گرفته بر در را

 نگرفته بر در را کشاورزي هاي چالش و ها فرصت
  .)al., et lhornMeh 2015( است

 مفهوم 4استراوسلوي  کلود :3کارآفرینانه بریکوالژ
 دسترس در آنچه با کار انجام عنوان به را بریکوالژ

 رویکرد یک عنوان به را آن و نموده تعریف است،
 عنوان مختلف هاي فرصت و ها چالش با معامله جهت
 کرده یاد آن از مهندسی رویکرد عنوان به و است کرده

 اشاره جهت بریکوالژ واژه .)Baker, 2007( ستا
 از بخشی بر ابتکار و تدبیر کارگیري به ضمنی
 است گرفته قرار استفاده مورد درگیر، هاي فعالیت

)Garud and Karnoe, 2003(. بیان براي بریکوالژ 
 یک اقدامات و مهندس یک اقدامات بین تمایز

 از ايمجموعه روي بر مهندس یک است. بریکولر
 در کند.می تمرکز نظر مورد طراحی براي مواد و ابزار

 هر با کار انجام کندمی انتخاب بریکولر یک که حالی
 .)Fisher, 2012( است دسترس در آنچه
 توصیف را بریکوالژ از نوع ود ابتدا در استراوس لوي
 است. مادي و فکري بریکوالژ شامل که کرده

                                                             
2- Sarasvathy and Venkataraman 
3- Entrepreneurial Bricolage 
4- Claude Levi-Strauss 
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 براي دوباره ترکیب ابتدایی فرآیند فکري، بریکوالژ
 است. جدید کاربردي خدمات با جدید اختراعی ایجاد

 دسترس در منابع ترکیب مادي، بریکوالژ که حالی  در
 غلبه جهت جدید و کاربردي رویکردهایی یافتن براي

 ارائه را هافرصت از کردن برداري بهره و مشکالت بر
 در را کمی توجه فکري بریکوالژ اگرچه دهد. می

 اکثریت است. کرده دریافت کارآفرینی ادبیات
 اند شده متمرکز مادي بریکوالژهاي روي بر تحقیقات

)2016 al., et Welter.(   
 رابطه تقویت به فناورانه هاي آشفتگی فناورانه: آشفتگی

 کند. می کمک سازمانی عملکرد و بازار گرایش نبی
 که خارجی محیط عوامل عنوان به فناورانه آشفتگی
 شود، می گرفته نظر در نیست آن کنترل به قادر سازمان

 و رقابتی مزیت به دستیابی براي سازمان یک همچنین
 نیز و کند استفاده آن از تواند می سازمانی عملکرد بهبود

 و یکدیگر با متغیر چند یا دو ترازکردن طریق از
 اتفاق است، سازمان از خارج آنچه بر تمرکز همچنین

 با روز هر سازمان ).Abidemi et al., 2017( افتد می
 که خارجی محیط کند. می برقرار ارتباط خارجی محیط
 هاي آشفتگی و رقابت شدت بازار، آشفتگی شامل

 پردازد. می کنترل قابل غیر نیروهاي به است، فناورانه
 کند، می اشاره بازار در رقابت میزان به رقابت شدت

 کند می اشاره مشتریان نیاز تغییر میزان به بازار آشفتگی
 فناوري  و تکنولوژي تغییر میزان به فناورانه آشفتگی و

 در تغییرات کند. می اشاره کوتاه دوره یک طی در
 گذارد می ثیرأت سازمان عملکرد نحوه بر فناوري

)Abidemi et al., 2017.( آخرین با که هایی سازمان 
 مزیت به دستیابی براي فرصتی کنند، می حرکت فناوري
 دیگر، عبارت به دارند. سازمانی عملکرد بهبود و رقابتی
 آنچه به نسبت تکنولوژي در تغییر با که هایی شرکت

 که آنجا از و کنند می حرکت دهند؛ می انجام رقبا
 بهبود را عملکردشان شود؛ می منسوخ قبلی تکنولوژي

  ).Abidemi et al., 2017( دهند می
 در )2010( 1بوسورث و الوي مک تحقیق: پیشینه
 استراتژیک هايمهارت بررسی« عنوان با یپژوهش

 تنوع مختلف هايروش از طیفی در کشاورزان
 در )2011( 2الوي مک و یک و همچنین و »زراعتی

 کارآفرینی هايانگیزه و تنوع« عنوان با هشیپژو
 کارآفرینی که کنند می پیشنهاد » نروژ در کشاورزان

 قادر را کشاورزان که است اساسی قابلیت یک
 به ببینند، را کار و کسب هاي فرصت تا سازد می

 منابع و دهند پاسخ اجتماعی و اقتصادي تهدیدهاي
 زندگی سبک بتوانند تا بخشند تنوع را خود درآمد

 نتایج نمایند. حفظ مانز گذر در را روستایی
 عنوان با )2008( 3لیویس و کلرکس هاي پژوهش

 کشاورزي: دانش زیرساخت در عرضه و تقاضا تطبیق«
 به که دهد می نشان »نوآوري هايواسطه با تجربه
 کشاورزي، تحقیق و ترویج سازي خصوصی علت

 و استرالیا کشاورزي بخش در نوآوري و کارآفرینی
 است. شده ضروري و یاتیح پیش از بیش نیوزلند

 با تحقیقی در )2015( 4لیندگرن و آگارد همچنین
 در اطمینان تکنولوژي هايچالش و هافرصت« عنوان
 در »کار و کسب مدل نوآوري و پایدار نوآوري ایجاد

 در تدریجی فناوري هاي چالش و ها فرصت خصوص
 که کار و کسب مدل نوآوري و پایدار نوآوري ایجاد

 نتیجه بدین ها نمونه موردي و نظري رسیبر طریق از
 و ها آن رفتار و سهامداران از شدن آگاه که رسیدند
 رفتارهاي فعاالنه حمایت در بالقوه نیروهاي همچنین
 را جدیدي و فردبه  منحصر هاي فرصت پایدارتر

 بر شده متمرکز و تندرو مشتریان براي کلی طور به
 فراهم کار و کسب مدل نوآوري و پایدار نوآوري

                                                             
1- McElwee and Bosworth 
2- Vik and McElwee 
3- Klerkx and Leeuwis 
4- Aagaard and Lindgren 
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 با یتحقیق در )2001( 1همکاران و آنکونا کند. می
 اند کرده استدالل »جدید تحقیق لنز یک زمان:« عنوان

 ریشه نوآوري هايجریان در پویا هاي توانمندي که
 اکتشاف و برداري بهره حال در همزمان و دارند

 عنوان با پژوهشی )1394( اسدنژاد همچنین هستند.
 بنیان دانش هاي شرکت کار و کسب مدل طراحی«

 پژوهش هدف که داد انجام »دارویی گیاهان حوزه
 هاي مولفه بندي اولویت و شناسایی ،گرفته صورت
 ها مولفه این ارائه و کار و کسب مدل دهنده تشکیل

 بنیان دانش هاي شرکت کار و کسب مدل قالب در
   .بود دارویی گیاهان حوزه

 صورت تعاطالم مبناي بر تحقیق: میمفهو الگوي
 نوآوري بر گذار تاثیر عوامل بررسی منظور به و گرفته
 کشاورزي بنیان دانش هاي شرکت در کار و کسب مدل

 مورد و شده ارائه )1( شکل مفهومی مدل مازندران
  .است گرفته قرار بررسی

  
  اصلی بحث

 روش نظر از تحقیق این :تحقیق شناسی روش
 اهبرد،ر لحاظ از همبستگی، -توصیفی گردآوري
 براي باشد. می کمی رویکرد، لحاظ از و پیمایشی

 نوآوري بر مؤثر عوامل تعیین و اطالعات آوريجمع
 گیريبهره ايکتابخانه مطالعات از کار و کسب مدل

 هايشرکت شامل پژوهش، آماري جامعه گردید.
 و علم پارك پوشش تحت کشاورزي بنیاندانش

 بودند. مازندران استان رشد مراکز و فناوري
 پارك در مستقر کشاورزي حوزه در فعال هاي شرکت

 مذکور، حرفه با مرتبط رشد مراکز و فناوري و علم
 و شد شناسایی شرکت 43 که گرفت قرار رصد مورد

 .شد گرفته نظر در نمونه جامعه عنوان به ها شرکت کل
 در رشد مراکز نیز و فناوري و علم پارك وجود به نظر

                                                             
1- Ancona et al. 

 از سومیک حدود فعالیت و مازندران استان
 حوزه در هاسازمان این پوشش تحت هاي شرکت

 قبلی مشابه پژوهش وجود عدم همچنین و کشاورزي
 کشاورزي هايقطب از یکی عنوان به مازندران در

 زراعی، محصوالت تولید در که مهمی سهم و کشور
 گیاه و گل دارویی، گیاهان عسل، شیالتی، باغی، دامی،
   دارد. کشور در کشاورزي آالت ماشین و ابزار زینتی،

 ها،فرصت شناخت با تواندمی طرح این نتایج  
 از دسته آن نیاز پاسخگوي دسترس، در منابع ترکیب
 که باشد رشد مراکز و پارك در مستقر هايشرکت
 و کسب مدل در نوآوري و پایدار رقابتی مزیت درگیر

 ردمو ابزار هستند. کشاورزي عرصه در ویژه به کار
 از استفاده با که بود پرسشنامه پژوهش، این در استفاده

 و زیاد متوسط، کم، کم، خیلی گویه 5 با لیکرت طیف
 آن مدیران براي پرسشنامه شد. تنظیم زیاد خیلی

 گردید. ارسال ایمیل و حضوري صورت به هاشرکت
 و اطالعات آماري، جامعه محدود تعداد به توجه با

 مورد آماري جامعه کل از آمده دست به هايداده
 مورد هايپرسشنامه گرفت. قرار تحلیل و تجزیه

 پرسشنامه از کار و کسب مدل نوآوري شامل: استفاده
 از اکتشافی گرایش )؛2008 ،2007( آمیت و زوت

 )؛2004( وونگ و هی و )2005( جیما آتوما پرسشنامه
 و ازگن پرسشنامه از فرصت تشخیص متغیر همچنین

 از کارآفرینانه بریکوالژ متغیر براي و )؛2007( بارون
 از فناورانه آشفتگی )؛2005( نلسون و بیکر پرسشنامه
 تایید براي گردید. استفاده )2010( چسبروق پرسشنامه
 منظر دو از آن روایی و شناسایی عوامل ها،شاخص

 محتوایی روایی اول، گرفت؛ قرار بررسی مورد
 خبرگان و یداسات و نظرانصاحب توسط مهپرسشنا

 قرار بررسی مورد پژوهش مورد حوزه با آشنا و آگاه
 گردید. اعمال پرسشنامه در الزم اصالحات و گرفت

 افزارنرم از استفاده با که پرسشنامه سازه روایی دوم،
PLS گردید. تایید واگرا روایی و همگرا روایی بررسی 
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 بریکوالژ کارآفرینانه

 

 سب وکارنوآوري مدل ک

 آشفتگی فناورانه

 گرایش اکتشافی

 تشخیص فرصت

 کرونباخ آلفاي از آن، پایایی تعیین براي همچنین
 پرسشنامه برايیب ضر این عددي مقدار که شد دهاستفا

 مناسب پایایی نشانگر و شد 84/0 برابر کلی حالت در

 آمار در ها داده تحلیل و تجزیه براي بود. تحقیق ابزار
 معادالت همچنین و 21SSPS افزار نرم از توصیفی
  .شد استفاده PLS افزار نرم از يساختار

 
  

  
  
  
  
  

  
 

  .هشپژو مدل مفهومی -1 شکل
 

 جمعیت هاي ویژگی بررسی تحقیق: هاي یافته و نتایج
 از درصد 7/83 که داد نشان پژوهش این در شناختی

 اند. بوده زن هاآن از درصد 3/16 و مرد دهندگان پاسخ
 1/58 مجرد، درصد 9/41 هل؛أت وضعیت نظر از

 تحصیالت سطح نظر از همچنین و بوده هلأمت درصد
 باالتر و لیسانس فوق دركم داراي هاآن درصد 8/55
 فوق و دیپلم درصد 3/9 لیسانس، درصد 9/34 و

 درصد 8/55 شرکت، اندازه نظر از دارند. دیپلم
 2/37 کوچک، هاي شرکت را مطالعه مورد هاي شرکت
 تشکیل بزرگ هايشرکت را درصد 7 متوسط، درصد

 از پرسشنامه به دهندگان پاسخ نتایج همچنین اند.داده
 درصد 1/65 که، است آن گویاي تشرک سن لحاظ
 15 تا 5 بین درصد 6/25 سال، 5 از کمتر گویان پاسخ
 فعالیت سابقه باال به سال 15 درصد 3/9 سال،
 است آن گویاي نیز ها شرکت فعالیت زمینه .اند داشته

 درصد 3/23 تولیدي، در ها شرکت از درصد 7/76 که
 نظر زا  همچنین اند.بوده فعال خدماتی بخش در دیگر

 9/41 که دهدمی نشان نتایج نیز هاآن استقرار وضعیت
 و  علم پارك در کشاورزي يها شرکت از درصد

  .بودند مستقر رشد مراکز در 1/58 فناوري، 
 سنجش جهت گیري: اندازه مدل برازش ارزیابی

 روایی شاخص، پایایی از گیري اندازه مدل برازش
 بارعاملی گردید. استفاده واگرا روایی و همگرا

 از کمتر عاملی بار اگر است. یک و صفر بین مقداري
 آن از و شده گرفته نظر در ضعیف رابطه باشد 3/0

 قبول قابل 6/0 تا 3/0 بین بارعاملی شود. می نظر صرف
 است مطلوب خیلی باشد 6/0 از بزرگتر اگر و است

)Kline, 1994.( هاآن بارعاملی که سواالتی نتیجه در 
 عاملی بارهاي کنیم.می حذف را نیست 7/0 به نزدیک
 )1( جدول در را آن اصالح و مدل اجراي از حاصل

 براي شاخصی کرونباخ، آلفاي است. شده داده نشان
 در قوي تسن یک دهنده نشان و پایایی تحلیل

 پایایی، بررسی منظور به است. ساختاري معادالت
 هب نسبت هاییبرتري که دارد وجود نیز دیگري معیار
 و دارد همراه به را کرونباخ آلفاي محاسبه سنتی روش

 پایایی برتري شود. می گفته )CR( ترکیبی پایایی آن به
 صورت به نه ها سازه پایایی که است آن در ترکیبی
 با هایشان سازه همبستگی به توجه با بلکه مطلق،

 بهتر سنجش براي نتیجه در گردد. می محاسبه یکدیگر
 همگرا، روایی شود. می استفاده ینا يدو هر از پایایی،
 گیري اندازه مدل برازش براي که است دیگري معیار
 برده کار به ساختاري معادالت سازي مدل روش
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 متوسط از استفاده )،1981( الرکر و فورنل شود. می
 اعتبار براي معیاري عنوان به را شده  استخراج واریانس

 )2( جدول در که گونه همان اند. کرده پیشنهاد همگرا
 که باشند می 7/0 باالي ترکیبی تمامی شود می مشاهده

 مقدار همچنین است. مدل مناسب پایایی دهنده نشان
 پنهان متغیرهاي براي شده استخراج واریانس متوسط

 همگراي روایی بنابراین باشد؛می 5/0 از باالتر
 نظر از باشد. می مطلوب نیز گیري، اندازه هاي مدل

 قبول قابل سطحی در واگرا روایی ،الرکر و فورنل
 براي شده استخراج واریانس متوسط میزان که است

 و سازه آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر سازه هر
 ،PLS افزار نرم در باشد. مدل رد دیگر هاي سازه

 که شود می حاصل ماتریسی وسیله به امر این بررسی
 بین همبستگی ضرایب مقادیر حاوي آن هاي خانه
 است سازه هر به مربوط AVE مقادیر جذر و ها سازه

  .)3 (جدول
  

  .پژوهش متغیرهاي بارعاملی مقدار -1 جدول

  عاملی بار سواالت  متغیر
 مدل عاملی بار

  شده اصالح

  اکتشافی گرایش

O1 874/0  860/0 نوآورانه) محصوالت (تولید  
O2 )636/0 )بازار جدید بخش به ورود    
O3 )802/0  796/0  )جدید     ًکامال  اوريفن ایجاد  
O4 )817/0  811/0 )خالق هايایده تولید  

 بریکوالژ
  کارآفرینانه

E1)804/0  780/0 )جدید بازار به ورورد براي دسترس در منابع ترکیب  
E2 )798/0  799/0  )جدید عملیات براي دسترس در منابع ترکیب  
E3 )860/0  875/0 توسعه) براي دسترس در منابع ترکیب  
E4 )848/0  860/0 )جدید محصوالت و خدمات ایجاد براي دسترس در منابع ترکیب  

  فرصت تشخیص

R1 )548/0 )مشتري هايخواست در تغییر از هافرصت شناسایی    
R2 )813/0 785/0  )فناوري محیط در تغییر  
R3 )871/0  863/0 اقتصادي) محیط در تغییر  
R4 )823/0  038/0 نظارتی) محیط در تغییر  
R5 )369/0 سیاسی) محیط در تغییر    

  فناورانه آشفتگی
T1 810/0 803/0 صنعت) در موجود هايفناوري سریع (تغییر  

 T2)883/0  869/0   )صنعت در فناورانه هايپیشرفت  
  T3 221/0 صنعت) در موجود فناوري شدن (قدیمی    

 کسب مدل نوآوري
  کار و

B1 )644/0 )کار و کسب مدل توسط اطالعات و محصوالت از جدید ترکیبات ارائه    
B2 )879/0  831/0 )کار و کسب مدل توسط جدید مشتریان جذب  
B3 )538/0  )شرکا و کنندگان تامین از بسیاري جذب    
B4 )522/0  )شرکا بین جدید يشیوه به پیوند    

5B )485/0 )سهامداران بین جدید يشیوه به پیوند    
 B6 )626/0   )جدید نوآوري و هاایده یمعرف    

B7 )766/0  775/0  )جدید هايایده تولید  
 B8 )863/0  808/0 )بازار در بودن پیشگام  
 B9 )750/0  688/0 )جدید و نو کار و کسب مدل  

  



 و همکارانحمیده عبدالهی 
  

85 

  .کرونباخ آلفاي و ترکیبی پایایی همگرا، روایی -2 جدول
  )AVE(  )7/0>CR(  )/7Alpha>0<5/0(  مکنون متغیرهاي

  78/0  87/0  69/0  اکتشافی گرایش
  84/0  89/0  68/0  کارآفرینانه بریکوالژ

  78/0  87/0  69/0  فرصت تشخیص
  71/0  83/0  72/0  فناورانه آشفتگی

  83/0  88/0  66/0  کار و کسب مدل نوآوري
  

 جذر شودمی مشاهده )3( جدول در که گونههمان  
زا اصلی قطر در شده استخراج واریانس متوسط

 این که است، بیشتر مکنون متغیرهاي میان همبستگی
  دهد.می نشان را مناسب واگراي روایی امر

  

 AVE و مکنون متغیرهاي میان هايهمبستگی – 3 جدول

  آشفتگی
  فناورانه

 تشخیص
  فرصت

  اکتشافی گرایش
 بریکوالژ

 کارآفرینانه

 مدل نوآوري
 کار و کسب

  مکنون متغیرهاي

  کار و کسب مدل نوآوري  816/0        
  کارآفرینانه بریکوالژ 453/0  828/0     
  اکتشافی گرایش 700/0 509/0  832/0  
  فرصت تشخیص 392/0 596/0  364/0  836/0  
  فناورانه تالطم  457/0  382/0  416/0  355/0  847/0

  

 ساختاري مدل ارزیابی براي :ساختاري مدل ارزیابی
 ضریب و t-value معناداري ضریب معیار، دو از

 هايسازه براي تنها R2 مقدار شد. استفاده )R2( تعیین
 هايسازه مورد در و گرددمی محاسبه مدل زايدرون
 و (داوري است صفر معیار این مقدار زا،برون

 متغیر براي را R2 معیار نتیجه در ).1395 رضازاده،
 را 536/0 مقدار کار و کسب مدل نوآوري زاي درون
 و گیري اندازه بخش زشبرا از پس دهد. می نشان

 کلی برازش کنترل منظور به پژوهش، مدل ساختاري
 شد. استفاده )GOF( برازش نیکویی معیار از مدل،

 مقادیر متوسط مقدار دو ضرب مجذور شاخص، این
 ،36/0 مقادیر .است تعیین ضرایب متوسط و اشتراکی

 ضعیف و متوسط قوي، ترتیب به 01/0 و 25/0
 متغیرهاي براي GOF ونآزم شده توصیف برازش

 همچنین .است شده داده نشان )4( جدول در پژوهش
 با که شد محاسبه )60/0( کلی مدل برازش شاخص

 36/0 از بیشتر GOF براي آمده بدست مقدار به توجه
 شودمی تأیید کلی مدل براي قوي میزان بنابراین است،

  است. شده داده نشان )5( جدول در و

  

  GOF آزمون -4جدول
  2R  communality  مکنون متغیرهاي

  692/0  0  اکتشافی گرایش
  685/0  0  کارآفرینانه بریکوالژ

  699/0  0  فرصت تشخیص
  717/0  0  فناورانه آشفتگی

  666/0  536/0  کار و کسب مدل نوآوري
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  GOF آزمون نتایج -5جدول
GOF  2R  communality  
0/60 0/536 692/0  

  

 بودن معنادار میزان یبررس براي ها: فرضیه آزمون
 نشان مسیر هر تی مقدار تا است الزم مسیر ضریب

 داده نشان ها متغیر تی مقدار )3( شکل در .شود داده
 از که دهند می نشان مسیر ضرایب همچنین شود. می

 بر اکتشافی گرایش شده، بینی پیش مسیر چهار بین
 آماره حداکثر بودن دارا با کار و کسب مدل نوآوري

 است، 96/1 معناداري سطح از بیشتر )،273/3( تی
  .شودمی تایید فرضیه این پس

  

  
  .پژوهش مدل مسیر ضرایب -2 شکل

  
  .پژوهش مدل value-t ضرایب -3شکل 



 و همکارانحمیده عبدالهی 
  

87 

 تی مقادیر و مسیر ضرایب )5( جدول در  
 به توجه با است. شده داده نشان پژوهش هاي فرضیه
 سوم، ،اول فرضیات در تی مقادیر )5( جدول نتایج

 این پس شد، 96/1 معناداري سطح  از کمتر چهارم
 سطح از بیشتر دوم فرضیه و شدند، رد فرضیات
   گردید. ییدأت پس شد، 96/1 معناداري

  
  .پژوهش هايفرضیه نتایج -5 جدول

  آزمون نتیجه  t-value مقادیر  مسیر ضریب  مسیر  فرضیه
 رد 379/1  168/0 مدل نوآوري -فناورانه تالطم  1

 تایید 327/3 575/0  مدل نوآوري - اکتشافی گرایش  2

 رد 016/1 103/0  مدل نوآوري - فرصت تشخیص  3

  رد  295/0  035/0  مدل نوآوري - کارآفرینانه بریکوالژ  4
  

  پیشنهادات و بندي جمع
 بر ثرؤم عوامل سیبرر پژوهش این از هدف  

 اثرگذاري کردن مشخص و کار و کسب مدل نوآوري
 بریکوالژ فرصت، تشخیص فی،اکتشا یشگرا

 کسب مدل نوآوري بر فناورانه آشفتگی و کارآفرینانه
 اذعان توانمی پژوهش هايیافته به توجه با بود. کار و

 کار و کسب مدل نوآوري بر اکتشافی گرایش که کرد
 و گیو تحقیقات نتایج دارد. معناداري و مثبت ثیرأت

 همکاران و جانسون ،)2012( هامل ،)2015( همکاران
 )2004( وونگ و هی )،2013( لیکر و بایر )،2008(

 نوآوري به منجر اکتشافی گرایش که دارند اشاره نیز
 که است آن از حاکی آمده دست به نتایج شود.می

 کار، و کسب مدل نوآوري بر ثیرگذارأت عامل مهمترین
 تی مقدار و 575/0 مسیر ضریب با اکتشافی گرایش

 هايتوانایی تقویت اعمال با توانمی و است 327/3
 تغییرات با مقابله در کشاورزي بنیاندانش هايشرکت

 چون پارامترهایی به توجه با و بازار در رقابت و بازار
 بودن جسور ،نوآورانه خدماتی یا محصوالت ایجاد
 هامهارت کسب ،بازار جدید هايبخش به ورود براي

 در خالق هايایده تولید جدید،     ًکامال  هايفناوري و
 مدل نوآوري در مهمی گام شرکت؛ اعضاي میان

 کشاورزي بنیان دانش هايشرکت کار و کسب

   شد. عملکردشان بهبود باعث و برداشت
 توسط گرفته صورت تحقیقات اساس بر همچنین  

 و سوسنا )،2010( گرث سی ام )،2010( چسبروق
 شناسایی )2015( همکاران و گیو )،2010( همکاران
 شود.می کار و کسب مدل نوآوري به منجر ها،فرصت

 103/0 مسیر ضریب با تحقیق، هايیافته که صورتی در
 بر فرصت تشخیص که داد نشان 016/1 تی مقدار و

   نیست. ثیرگذارأت کار و کسب مدل نواوري
 و )2010( چسبروق تحقیقات اساس بر همچنین  
 ينوآور بر فناورانه تالطم )،2015( همکاران و گیو
 به توجه با ولی دارد. مثبت ثیرأت کار و کسب مدل
 تی مقدار و 168/0 مسیر ضریب با تحقیق نتایج
 کار و کسب مدل نواوري بر فناورانه تالطم ،379/1

   نیست. ثیرگذارأت
 همکاران و گیو تحقیقات اساس بر همچنین  

 و کسب مدل نوآوري بر کارآفرینانه بریکوالژ )،2015(
 تحقیق، نتایج به توجه با ولی ارد.د مثبت ثیرأت کار
 مقدار و 035/0 مسیر ضریب با کارآفرینانه الژیکوبر
 ثیرگذارأت کار و کسب مدل وريآنو بر ،295/0 تی

 هاشرکت از ناشی تواندمی هاناهمسویی این که نیست
 شامل را هاحوزه سایر و باشد کشاورزي بخش در

 در که تاس این تأمل قابل نکته وصف این با نگردد.
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 رشد و ایجاد به کمک وظیفه رشد مراکز حاضر حال
 دارند. عهده بر را کشاورزي بنیاندانش هايشرکت
 بنیاندانش هايشرکت در کار و کسب مدل نوآوري

 براي توسعه هاينظریه در جدید کاريراه کشاورزي
 پایدار توسعه به دستیابی راستاي در توانمندسازي

 گیرنده بر در موفق یدارپا کشاورزي مدل یک است.
 با همراه غذایی امنیت کردن فراهم مانند، اهدافی
 نیازهاي گرفتن نظر در ضمن آن کیفی و کمی افزایش

 منابع و خاك آب، منابع از حفاظت بعدي، هاينسل
 از خارج و داخل در يژانر منابع از حفاظت طبیعی؛
 حفظ کشاورزان؛ سودآوري بهبود و حفظ مزرعه؛
 و زیستی تنوع حفظ روستایی؛ جامعه تحیا نیروي
 دیگر، سوي از .است جامعه سوي از پذیرش قابلیت

 براي الزم هايزمینه کشاورزي بخش توسعه و رشد
 بدون و سازدمی فراهم را هابخش دیگر توسعه و رشد
 سایر فعالیت براي الزم نهادهاي و عوامل آن،

   .شودنمی فراهم اقتصادي هاي بخش
 مدل نوآوري راستاي در نهاداتپیش جمله از  

 کشاورزي بنیان انشد هاي شرکت در کار  و  کسب
 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی مازندران استان

 و منابع از مجدد استفاده و ترکیب براي بریکوالژ
 توجه با است. هافرصت و جدید هايچالش با مقابله

 هاي شرکت است نیاز بریکوالژ، فرضیه شدن رد به
 در منابع به بیشتري توجه کشاورزي بنیاندانش

 هاآن از صحیح استفاده براي و باشند داشته دسترس

 اهداف تعیین با و دهند انجام صحیحی ریزيبرنامه
 براي ریزيبرنامه در را مدت بلند دیدگاه مشخص،

 آن تحقق براي و دهند قرار نظر مد محصول توسعه
 نمایند. شرکت براي استراتژیک برنامه تدوین به اقدام

 براي شودمی پیشنهاد هاپارك مدیریت به همچنین
 کار، و کسب مدل نوآوري با ها شرکت بیشتر آشنایی
 منابع ترکیب نوآوري، موضوع با آموزشی هايبرنامه

 جدید هايفرصت شناسایی با آشنایی و دسترس در
 بندياولویت و گريغربال همچنین نمایند. برگزار

 تشخیص براي برتر هايایده به رسیدن ايبر هاایده
 تا گرددمی کیدأت مناسب اکتشافی گرایش و هافرصت

 و تقلید غیرقابل کار و کسب مدل نوآوري یک به
 غالب بودن جوان به توجه با یافت. دست ارزشمند

 و دولت شودمی پیشنهاد تحقیق، مورد آماري جامعه
 هايحمایت با جامعه گیرنده تصمیم هايسازمان
 تحت هايشرکت فعالیت مسیر کردن هموار و قانونی
 و جوان فعال، نیروهاي پتانسیل از هاپارك پوشش

 تولید افزایش جهت مذکور، هايشرکت متخصص
 خیزحاصل خاك به توجه با کنند. گیريبهره ملی

 هاي شرکت هوایی؛ و آب شرایط و مازندران استان
 موجود هايتفرص از توانندمی کشاورزي بنیان نشدا
 الگوبرداري المللیبین سطح از کشاورزي بخش در

 تشخیص، را مناسب هايفرصت و داشته مناسبی
   کنند. برداري بهره و ارزیابی
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Abstract 
 In the last few decades, the necessity of creativity and innovation in the agricultural sector 
has become increasingly important for improving the economy and agricultural development. 
The companies of the knowledge-based according to nature are among the companies that are 
welcomed in the present era. Their development especially in the agricultural sector will bring, 
in food security and social welfare. Innovation of the business model in agricultural knowledge-
based companies is a new strategy in development theories for empowerment and capacity 
building in order to achieve sustainable development. Therefore, this research investigates the 
factors affecting the business model innovation in Mazandaran agricultural knowledge-based 
companies. This is a purpose-oriented research and in terms of data collection method, 
descriptive-correlation is used. The statistical population of this research was 43 agricultural 
knowledge-based companies in Mazandaran province and all firms were selected as the sample 
population. The research tool is a questionnaire that the questionnaire validity was confirmed by 
a panel of experts and university professors and also its reliability by the Cronbach's alpha 
(0/84). In order to analyze the data, SPSS21 and PLS software's were used. The results show that 
exploratory orientation influences the business model innovation. But other factors (opportunity 
recognition, entrepreneurial bricolage, technological turbulence) have no significant effect on 
the business model innovation. 
 
Keywords: Business Model Innovation, Agriculture Knowledge-based Companies, Exploratory 
Orientation, Opportunity Recognition, Entrepreneurial Bricolage, PLS 
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