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 چکيده
های نوآوری و توانمندسازی در در محیط متحول امروزی، افراد نیازمند شناسایی مداوم فرصت

جهت پیشرفت خود هستند. این امر در میان دامپروران به دلیل داشتن فرصت های کارآفرینانه 

ایجاد اشتغال و افزایش بیشتراست.  باتوجه به نقش دانش در شناسایی فرصت های مناسب برای 

ی تمایل به بهره وری واحد های تولیدی توجه به امر کسب دانش یکی از الزامات در زمینه

کارآفرینی و کارآفرینی می باشد.  لذا در این مطالعه به بررسی رابطه بین کسب دانش و تمایل 

دامپروران نیمه  به کارآفرینی دامپروران استان ایالم پرداخته می شود. جامعه آماری شامل

نفر تعیین گردید که در نهایت 196. حجم نمونه از فرمول کوکران =N) 400 (مکانیزه می باشد

گیری در دسترس انتخاب نفر از دامپروران استان باروش نمونه200برای افزایش دقت تعداد  

اعتبار  ا محقق ساخته بود، برای تعیین روایی پرسشنامه ازشدند. ابزار گردآوری پرسشنامه

استفاده گردید.تجریه و  و اعتبار سازه استفاده شد و  برای پایایی آن از آلفای کرونباخ محتوایی

انجام شد. نتایج نشان داد که  21AMOSو  16win SPSSافزارهای تحلیل داده ها با نرم

متغیرهای اعتماد،فرهنگ،ظرفیت جذب دانش ،پاداش و دسترسی به منابع دانشی اثر مثبت و 

عنی دار بر کسب دانش و هم چنین متغیرهای کسب و پیچیدگی محیطی دارای اثر معنی دار م

بر تمایل به کارآفرینی می باشند و از طریق این متغیر بر عملکرد واحد تولیدی اثرگذار می 

 باشند.

شرایط  عوامل زمینه ای موثر بر کسب دانش/ تبادل و کسب دانش/ :يديکل واژگان 

 کارآفرینی محیطی/ تمایل به
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 3 امير علم بيگی،  2سيدمحمود حسينی،  1 محمدجواد فتاحی

 .دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران 1
 .استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران 2 
       . استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 محمدجواد فتاحی

 

رابطه بين کسب دانش و تمایل به کارآفرینی  یبررس

 در بين دامپروران استان ایالم
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 مقدمه
سال های آغازین قرن بیست ویک آشکارا حاکی از چالش های پرشتاب رقابت، کیفیت،  و تحول است و عنصر بنیادین و مشترک تمامی 

در عصر امروز که عصر [3]. این چالش ها ،اطالعات و دانش است.به دیگر سخن مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروز دانش وتخصص است

از العات و دانایی نامیده میشود دانش می تواند به عنوان مزیت رقابتی سازمان ها تلقی شود و به انها توانایی حیات ،رقابت و پیشی گرفتن اط

ده سایرین را اعطا کند .دانش منبع ضروری و پایدار در عرصه فناوری و  است و سازمان هایی موفقند که مستمرا به دنبال تولید دانش و استفا

های دولتی و خصوصی را به خود جلب کرده است های اخیر یکی از موضوعاتی که نظرات بسیاری از مدیران سازماندر سال[ 27]ازآن باشند

ها به عنوان رویکردی رشد مدیریت دانش و کارآفرینی به عنوان یک راهبرد برای مدیریت درسازمان. موضوع مدیریت دانش و کارآفرینی است

شودعصر حاضر، عصر تغییر و تحول سریع دانش و نوآوری است. در چنین شرایطی دانش به عنوان یک منبع ارزشمند میجدید قلمداد 

شود که نیازمند مدیریت است. اگر به شرایط فوق رقابت شدید موجود در بازارهای جهان را نیز اضافه نماییم، استراتژیک و دارایی مطرح می

از طرف دیگر با  .[2].شودازمان به عنوان یک مزیت رقابتی در اقتصاد دانش محور کنونی دو چندان میاهمیت مدیریت کردن دانش های س

توجه به روند جهانی شدن و اتصال تنگاتنگ اقتصاد جوامع  روستایی و بخش کشاورزی با بازار های اقتصادی رو به گسترش در سطح بین 

حضور موفق  .تواند نقش تعیین کننده ای را در روابط اقتصادی مناطق مختلف ایفا نمایدالمللی و منطقه ای سبب گردیده تا بخش کشاورزی ب

سازمان خوار و  [10].بخش کشاورزی و دامپروری در عرصه اقتصاد جهانی مستلزم پایداری، سودآوری و بهره وری باالی این بخش می باشد.

رکت در راستای توسعه کشاورزی پایدار می داند. بنابراین کشاورزی می بار جهانی رقابتی شدن کشاورزی تنها راه حل دراز مدت برای ح

بایست خود را در جهت ایفای نقش های جدید نه تنها در قالب کارکرد های معیشتی به منظور استفاده بهینه از مزیت های نسبی بخش 

آماده سازی کند. یکی از گزینه های مناسب در جهت کشاورزی در عرصه تولید و بازار یابی محصوالت کشاورزی در سطح ملی و بین المللی 

نش استفاده بهینه از این مزیت در عرصه تولید، بازاریابی،رقابتی کردن کشاورزی و توسعه دامپروری است.تنوع اقلیمی، نیروی کار فراوان، دا

ست. می توان گفت توسعه واحد های دامپروری می فنی تولید، وجود انرژی ارزان زمینه هایی را برای توسعه واحد های دامپروری مهیا کرده ا

حرکت در جهت توسعه  در  [9].تواند به رقابتی شدن بخش کشاورزی و توسعه آن کمک کند. در صورتی که دارای ماهیتی کارآفرینانه باشد.

استفاده از فرصت های موجود واحد های دامپروری نیازمند وجود کارآفرینانی در بخش کشاورزی می باشد که با خالقیت،ریسک پذیر  و 

.با توجه به چالش هایی مانند بیکاری که در کشور های [6].بتوانند با تولیداتی با ماهیت کارآفرینانه را در بازارهای رقابتی موجود عرضه نمایند

بیکاری و از همه مهم تر  در حال توسعه که در چند دهه اخیر وجود داشته و به گونه ای می توان گفت دلیل ضعف و زوال کشور ها معضل

 بیکاری بیش از حد در بین فارغ التحصیالن کشاورزی می باشد.در این میان و با توجه به باال بردن میزان نرخ بیکاری و مشکالت اجتماعی و

ا ایده های نو خالق و فرآیندی است که فرد کارافرین ب [7].اقتصادی می توان از  به عنوان عامل رشد و توسعه سازمان ها و جوامع نام برد 

شناسایی فرصت جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار شرکت های نو ،سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده می کند که توام 

و مطالعات از این ر[1].با پذیرش مخاطره و پیامد های احتمالی است و منجر به معرفی محصول،فرآیند ویا خدمت جدیدی به جامعه می شود

(، وراثتی بودن 1998(،)مید و لیدهلم1999مختلفی در ارتباط با کارافرینی  از جمله عوامل موثر بر موفقیت یا شکست  )کینگ و مک گرات

،ویژگی های شخصیتی، وضعیت تاهل، موقعیت اجتماعی ،تحصیالت، ویژگی های شخصیتی و دیگر موارد صورت گرفته است اما تحقیق 

برای کارآفرینی در هر زمینه ای نیاز به منابع مختلفی . باط با دانش افراد و رابطه آن با تمایل به کارافرینی  صورت نگرفته استچندانی در ارت

. بنابراین آنچه تا به امروز در ادبیات تحقیق نامشخص [12]وجود دارد. یکی از مهم ترین این منابع دانش و اطالعات فرد کارآفرین می باشد

این است که آیا همواره دسترسی به دانش، تمایالت کارآفرینانه را در پی خواهد داشت؟ به عبارت دیگر مساله اصلی تحقیق حاضر  مانده است

 تبیین چگونگی اثر تمایل به کسب دانش بر شکل گیری تمایالت کارآفرینانه بود. برای این منظور دو متغیر دسترسی به منابع و شرایط محیطی

 غیر موثر بر این ارتباط مورد بررسی قرار گرفتند.به عنوان دو مت

 

 اهداف تحقيق 

 کلی هدف
 بررسی رابطه بین کسب دانش و تمایل به کارآفرینی دربین دامپروران استان ایالم 

 

  اختصاصی اهداف
 بررسی ارتباط بین دسترسی به منابع دانشی و تمایل به کارآفرینی در بین دامپروران -1

 ین تبادل دانش و تمایل به کارآفرینی در بین دامپروران مورد مطالعه   بررسی ارتباط ب-2

http://www.joas.ir/


 1 -13، ص 1396، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 بررسی نقش عوامل محیطی در تبادل دانش کارآفرینانه در در بین دامپروران مورد مطالعه-3

 بررسی ارتباط بین تمایل به کارآفرینی و عملکرد واحد های دامپروری-4

 کارآفرینانه در بین دامپروران مورد مطالعه  بررسی موانع و عوامل بازدارنده ی کسب دانش-5

 

 نظري تدوین پيشينه

 ابتکارات خلق .می آید پدید منابع از و بهره گیری فرصتها کشف طریق از و پرابهام و خطرخیز شرایط در که است مقوله ای کارآفرینی؛

 کنونی توانسته دنیای رو این از .میشود یافت کارآفرینی عنصر در که است نیازمند را جدید، قابلیتی کارهای و کسب ایجاد و ها نوآوری و

. با توجه به  رشد سریع جمعیت و افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان فارغ [17]در یابید خوبی به ویژگیهایش همه با را فرآیند این است

ع   دارای چالش هایی است که جامعه ما درگیر التحصیالن مقطع متوسطه و محدودیت ظرفیت دانشگاه ها در پذیرفتن دانش آموزان این مقط

آن است. در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی، اجتماعی و وصنعتی یک کشور می شود فعالیت های کارآفرینانه، 

های که نقش بسزایی در کار افرینی برخورداری از روحیه کارآفرینی و در نهایت کارآفرینی انسان است ، از طرفی  یکی از مهمترین متغیر 

بنا به ضرورت شناخت   [16]دارد دانش و اطالعات است و اینکه چگونه بتوانیم دانش را مدیریت کنید و بتوانید به نحوه احسن استفاده کنید.

ینی و مدیریت دانش دخیل هستند نقش دانش در کارافرینی و تاثیری که بر آن دارد ضرورت دارد در این راستا عواملی را که در رابطه کارافر

، عوامل زمینه ای موثر بر کسب  تمایل)نیت کارآفرینانه( گرفته صورت و بنوعی مهم و تاثیرگذار هستند را بررسی می کنیم. براساس مطالعات

 انهو مدیریت دانشفعالیت کارآفرین در مهم عرصه های جمله از دسترسی به منابع دانشی  و تبادل و کسب دانش،شرایط محیطی   دانش،

 .میشوند محسوب

 

 نيت کارافرینانه

 و شده ریزی برنامه کارآفرینانه رفتار سمت به را فرد رفتار و توجه که شود می تعریف ذهن حالت هوشیار عنوان به کارآفرینانه نیت

 گیری اندازه را کارآفرینی توان می طریق دو از که داشت اظهار  2000هی پی [22].کند) می هدایت هدف عنوان کار به و کسب یک آغاز

 همان یا و پنهان کارآفرینی دوماً، و اند کرده آغاز را کاری و کسب واقعی طور به که دارد افرادی بر که داللت واقعی کارآفرینی اوالً .کرد

 تعداد که قصد است روی از و ارادی فرآیندی کارآفرینی .دارند را کاری و کسب آغاز قصد که دارد افرادی بر داللت که قصد)نیت( کارآفرینانه

 و کارآفرینی بین رابطه وجود بر این تعریف [19].اند شده تشکیل جدید گذاری سرمایه ایجاد از قبل سال یک حداقل نیات آن از زیادی

 رفتار کننده بینی پیش رینبهت عنوان به و است کارآفرینانه برای رفتارهای ضروری نیاز پیش یک کارآفرینانه قصد دارد. بنابراین اذعان قصد

 مختلف مطالعات .بگیرد شکل آنها در کارآفرینانه قصد باید شوند، کارآفرینی عرصه وارد اینکه از افراد قبل لذا[18]. باشد می کارآفرینانه

 سطح سه در رفتاری های پدیده اکثر مانند کارآفرینانه قصد .دارد کارآفرینانه فرآیند درک در ای کننده تعیین نقش که قصد دهد می نشان

 [4]. است تحلیل قابل ملی و سازمانی فردی،

 

 کسب دانش 
در واقع  .در این تحقیق کسب دانش شامل جستجوی اطالعات مورد نیاز به منظور اتخاذ تصمیمات، حل مسائل یا نوآوری می شود

نند. منابع  کسب دانش در این تحقیق به دو منبع کسب دانش فرایند جذب و ذخیره سازی اطالعات جدید در حافظه و بازسازی آن می دا

خارجی مانند کسب دانش از رقبا،شرکا، مشتریان و منابع داخلی که شامل اطالعات خود کارکنان و هم چنین اطالعاتی ذهنی افراد می باشد 

 [20].که از طریق اشتراک گذاری در اختیار یکدیگر قرار می دهندتقسیم بندی شده است

 

 یشرایط محيط
کنند. که مجموعه منظور از شرایط محیطی موثر بر رفتار کارآفرینانه، فضا )محیط( عمومی است که کارآفرینان در آن فعالیت می

باشد که از آن جمله می توان به عناصر از قبیل سرمایه، های عمومی و خصوصی میها و واکنشای از عناصر داخلی مرتبط با سیاستپیچیده

گذاری در مسائل اقتصادی اشاره کرد. ، بازار کار و محدوده خدمات، نقش اصلی بخش خصوصی تهیه سرمایه و سرمایههای تجاریحمایت

تغییرات سریع محیط، تشدید فضای رقابتی بین شرکت ها، رشد سریع کسب وکارهای کوچک، کوتاه شدن چرخه ی حیات محصوالت و 

از این رو، در دهه [15].وری و کارآفرینی را برای بقای سازمان ها اجتناب ناپذیر کرده استافزایش روز افزون انتظار های جامعه نیاز به نوآ

وانند به های اخیر فعالیت های کارآفرینانه به درون سازمان ها راه یافت و مدیران نیز به کارآفرینی به طور فزاینده ای توجه کردند تا آن ها بت
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(. اما نتایج پژوهش های مختلف  نشان می دهد 1385خدمت های خود بپردازند)حسن مرادی،  اختراع و نوآوری و تجاری کردن محصوالت و

  [22].درصد کسب وکارهای  کارآفرینانه در چهار سال اول شروع فعالیتشان ورشکست می شوند 56که 
 

 عوامل تاثير گذار بر کابرد دانش

عات جدید ،جذب آن و درخواست آن برای رسیدن به اهداف توانایی بنگاه برای به رسمیت شناختن ارزش اطالظرفيت جذب: -1

  [21].تجاری . ظرفیت جذب به عنوان یک عامل در نهادینه شدن یک روش جدید در سازمان شناخته شده است

لبه بر یکی از عوامل مهم برای استفاده از دانش است. توجه داشته باشید که بدون اعتماد ارتباط خوبی بین شرکا برای غاعتماد: -2

موانع ومشکالت پیش بینی نشده بوجود نمی آید. نارتس ادعا می کند که اعتماد یک عامل بسیار مهم در هرگونه همکاری موفق خواهد بود. 

 تسانگ معتقد است که بدون اعتماد هیچ گونه اشتراک گذاری دانش بین شرکا معنا ندارد. در روابط تازه در نبود هرگونه مبنایی برای قضاوت

 [14].داوری وجود اعتماد بین همکاران سبب نشت دانش بین آن ها می شود و

توجه داشته باشید که فرهنگ یک عامل اساسی در ایجاد  [24].فرهنگ یک عامل بسیار مهم در کاربرد دانش استفرهنگ: -3

 گذارد:دانش،به اشتراک گذاری و استفاده از آن است. چهار راه که فرهنگ بر کاربرد دانش تاثیر می 

 فرهنگ یعنی باور در مورد آنچه که ارزش تبادل دارد. -الف

فرهنگ و ارتباط آن با دانش فردی و سازمانی را تعریف می کند. کنترل و اشتراک گذاری دانش در سازمان را تحت تاثیر قرار می  -ب

 دهد.

ی دانش در یک موقعیت خاص را تحت تاثیر فرهنگ محیط زیست یک تعامل اجتماعی را ایجاد می کند. کنترل و اشتراک گذار -ج

 قرار می دهد.

فرهنگ شکل قانونی استفاده و توزیع دانش است. توجه داشته باشید که بعضی از بنگاه ها دانشی را که از خارج از سازمان نشات  -د

 می گیرد را قبول ندارند. 

به طور کلی زمانی برای افراد و بنگاه ارزش پیدا خواهد کرد  برنامه دانش با انتظارات ساخته شده است. در نتیجه سيستم پاداش :-4

که دارای یک سیستم پاداش باشد. نارتس می گوید که پاداش ضعیف برای کسانی که عهده دار مسئولیت کسب دانش هستند تالش آن ها 

 را برای کاربرد دانش تحت تاثیر قرار می دهد.

ه احتمال زیاد زمانی رخ می دهد که افراد تمایل به اشتراک گذاری دانش داشته باشند. کاربرد دانش ب تمایل به استفاده از دانش:-5

یک فرد ممکن است به دلیل ترس از دست دادن موقعیت خود،مالکیت و برتریش تمایل به اشتراک گذاری دانش نداشته باشد. فرد ممکن 

 [14].ت کافی برای اشتراک گذاری دانش صرف نکنداست به دلیل خشم از اینکه پاداش کافی به او اختصاص داده نشده وق

 

 پيشينه تجربی
یکی از مباحث مهم در ادبیات روانشناسی کارآفرینی، نیت به انجام کار است که به عنوان یکی از عوامل زیربنایی رفتار از آن یاد شده 

از آنجایی که به زعم پیتر  .باشدری رفتار ارادی انسان میگینیت مبنای شکل [10].رود شمار می و از بهترین عوامل پیشگو کننده رفتار به

(، لذا متغیر نیت کارآفرینانه به دلیل ارادی و آگاهانه بودن آن منجر به رفتار 1378دراکر، کارآفرینی سرانجام رفتار است)زالی و رضوی، 

، بیرد [22]رینانه نماید، باید نیت )قصد( این اقدام را داشته باشدکه فرد اقدام به رفتار کارآفشود، یا به عبارت دیگر پیش از آنکارآفرینانه می

وکار را به عنوان اندازی کسب( نیت کارآفرینانه را به عنوان حالت آگاهانه ذهن تعریف کرده که پیش از عمل واقع و نیت نسبت به راه1998)

 [11].گیری رفتار کارآفرینانه است کننده شکلبینی کننده و تعیین(. نیت کارآفرینانه پیش1388کند)زرافشان و بارانی، یک هدف هدایت می

توان به عنوان نیت کارآفرینانه را می [22].وکار کوچک ضروری استنیت کارآفرینانه، تصمیم برای انجام رفتاری که برای ایجاد یک کسب

 [26].پیش درآمد و عامل موثر بر رفتار قلمداد کرد 

کند، مدل رویداد کارآفرینانه شاپیرو بینی مییت کارآفرینانه، یکی از رویکردهایی که رفتار کارآفرینانه را پیشبر اساس مرور  ادبیات ن

( بررسی شده است. شاپیرو و سوکل، 1982( و شاپیرو و سوکل )2008(، لینان )1991(، آیزن )2000است. این مدل توسط کروگر و همکاران )

ها ادراکات شود. در مدل آناند مینامیده "رویدادهای کارآفرینانه"ها کلیدی بودند که منجر به آنچه که آن به دنبال شناسایی عوامل اجتماعی

ها بر نیت کارآفرینانه در نهایت شروع آن عمل وکار و تمایل به عمل در کار کردن روی فرصتپذیری ایجاد یک کسبافراد از مطلوبیت، امکان

 گذارد.می یا رویداد کارآفرینانه تأثیر
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گذارند را شناسایی کرده که شامل : ( به طور ویژه عوامل محیطی که بر رفتار کارآفرینانه تأثیر می1995بلوگود، سیپینزا و کارسرود )

عی، اقتصادی، اجتما های دولتی و محیطکنندگان، اجتماع محلی، بنگاهخانواده، سیستم های حمایتی، منابع مالی، کارکنان، مشتریان، فراهم

رهنگی، سیاسی و قانونی بر رفتار کارآفرینانه ف-اند که محیط اقتصادی، اجتماعی( اشاره کرده1991باشد. کوین و اسلوین )سیاسی و فرهنگی می

 گذاردوکار تأثیر میکسب

مایل افراد برای شروع تبر بر اساس مرور ادبیات از عوامل موثر بر تمایل به کارافرینی کسب دانش جدید وفنی می باشد که تاثیر بسزایی 

تحقیقی که انجام  یک کسب وکار جدید و یا توسعه کسب و کار فعلی دارد، با توجه به اهمیت این موضوع اریک استام و الیزابت گارنس در

معنا دار بین  طه یداده اند به بررسی تاثیر کسب دانش جدید و دانش فنی در تشخیص و توسعه فرصت های کارافرینی پرداخته اند و به راب

 این دو موضوع دست یافته اند. 

ه دانش، ظرفیت ( به طور ویژه عوامل موثر بر کسب دانش را شناسایی کرده اند که شامل:فرهنگ ، اعتماد ب2013بواتنگ ب نارتس )

 [13].جذب دانش، پاداش برای کسب دانش و اشتیاق برای کاربرد دانش است

 
 مفهومی پژوهش -1مدل 

 

 روش تحقيق

ر بین دامپروران دتحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است.تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کسب دانش و تمایل به کارافرینی 

ین تحقیق از روش از طرفی از آنجا که در ا .استان ایالم است. هدف این گونه این تحقیقات توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است

ز نظر روش ساختاری به منظور مدل سازی روابط موجوددر چارچوب نظری استفاده می شود، بنابراین تحقیق حاضر امدل یابی معدالت 

فاده از روش مدل گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی)تحلیل ماتریس کوواریانس(می باشد. زیرا برای آزمون مدل تحقیق با است

 پرسشنامه ین تحقیقداده ها در ا گردآوری ابزار .ریانس متغیر های اندازه گیری شده تحلیل شودمعادالت ساختاری الزم است ماتریس کووا

مینه ای موثر برای سنجش گویه های عوامل محیطی، دسترسی به منابع دانشی، کسب دانش ، عوامل ز 6و  20، 11، 9، 10به ترتیب  .است

 .گردید استفاده کرتلی مقیاس از سواالت از هریک به پاسخ برای آن گرفت که  در بر کسب دانش و تمایل به کارآفرینی، مورد استفاده قرار

ستفاده شود. با اماده ای که توسط شاپیرو طراحی شده است  8که برای سنجش گویه های مربوط به تمایل)نیت( کارآفرینانه از پرسشنامه 

ا به صورت مفصل عملکرد آن ها دارد از این رو در این مطالعه م توجه به نقش عمده ای که کسب دانش در توسعه مهارت های کسب وکار و

لی است که عبارتند به تاثیر کسب دانش در توسعه ی کسب وکار و نقش آن بر تمایل به کارآفرینی پرداخته ایم. این بخش شامل دو قسمت اص

 از:

http://www.joas.ir/


 1 -13، ص 1396، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

ستفاده شده که اانجام داده است،  2011که در سال الف: سواالت مربوط به کسب دانش که از پرسشنامه خانم آنا ماریا در تحقیقی 

ز پرسشنامه آقای سوال می باشد. در این قسمت به دانش های فنی،بازاریابی و مدیریتی اشاره شده است. قسمتی از سواالت آن ا 11شامل 

سترسی به منابع ای سنجش متغییر دبر [13] .بواتنگ و نرمن استفاده شده است که توسط محقق تغییر یافته و با موضوع متناسب شده اند

ز طریق آلفای های مختلف پرسشنامه ادر این پژوهش، قابلیت اعتماد )پایایی( بخش دانشی از پرسشنامه محقق ساخت استفاده می شود.

محاسبه  SPSSWin16افزار نفر از اعضای هیأت علمی در داخل جامعه آماری پژوهش با استفاده از نرم30آزمون باکرونباخ در مرحله پیش

 .آمده است 1شد و نتایج آن در جدول 

 

 اي پژوهشمقدار آلفاي کرونباخ متغيره -1جدول

 مقدار آلفای کرونباخ هاتعداد گویه متغیر

 88/0 31 کسب و تبادل دانش و عوامل زمینه ای موثر برآن

 82/0 11 کسب دانش

 67/0 4 فرهنگ منطقه

 71/0 4 اعتماد به دانش موجود

 77/0 5 تیاق برای کاربست دانشاش

 60/0 4 ظرفیت جذب دانش

 77/0 3 پاداش برای کاربست  دانش

 65/0 10 شرایط محیطی

 75/0 9 دسترسی به منابع دانشی

 63/0 6 تمایل به کارآفرینی

 81/0 8 عملکرد واحد تولیدی

 

 .است برخوردار الزم اییپای از دیگر، عبارت به اعتماد و قابلیت از ضرحا پژوهش پرسشنامه ی که کرد بیان میتوان باال جدول به توجه با

ای ایالم، ایوان، دره هواحد تشکیل می دهد که در شهرستان 400جامعۀ آماری تحقیق حاضر را دامپروران نیمه مکانیزه استان ایالم به تعداد 

ین ابزار حجم نمونه نونه از جدول مورگان استفاده شده و براساس اشهر و سیروان پراکنده اند. در پژوهش حاضر روش به منظور تعیین حجم 

ه مکانیزه استان ایالم مورد (واحد دامپروری نیم200(نفر برآورد گردید که به منظور افزایش اعتبار اعتماد پژوهش تعداد )196مورد نیاز برابر )

 4ده از می باشد. تا جای ممکن سعی شد نمونه بدست آم پژوهش قرار گرفتند.روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری در دسترس

در تحقیق  بهره برده شد.  در این پژوهش برای تعیین روایی)اعتبار( پرسشنامه از اعتبار محتوایی  و اعتبار سازه .شهرستان،استان ایالم باشد

صورت  21افزار اموس نسخه و نرم 16نسخه  SPSSافزار رمها با استفاده از نردید. این تحلیلگسازی معادالت ساختاری استفاده حاضر از مدل

ه طور کلی، این مطالعه صورت گرفته است. ب 21نسخه  AMOSافزار گرفت. در این پژوهش، مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم

آوری اطالعات مورد نیاز برای بررسی رابطه بین اربردی با ابزار پرسشنامه در جهت گردک -از نوع مطالعات پیمایشی در قالب تحقیقات توصیفی

 باشد. کسب دانش و تمایل به کارآفرینی در بین دامپروران استان ایالم می

 

 یافته ها 
می شود. در این بخش  کارآفرینی دامپروران استان ایالم پرداختهبه بررسی رابطه بین کسب دانش و تمایل به   تحقیق از مرحله این در

ختاری پرداخته سازی معادالت سابه بررسی و تحلیل روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در دو قسمت؛ تحلیل همبستگی و مدل

ا فاصله ای می باشد از اس اندازه گیری تمام متغیر همنظور بررسی رابطه بین متغیر های موجود در تحقیق با توجه به اینکه مقیشود، بهمی

 ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
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 رابطه بين متغيرهاي موجود در تحقيق -2جدول 
 

 عملکرد دسترسی جذب کاربست اعتماد پاداش فرهنگ پیجیدگی کسب تمایل 

 /40 /30 /32 /24 /16 /25 /23 /37 /46 1 تمایل

 /62 /65 /58 /13 /43 /58 /54 /27 1 /46 کسب

 /38 /28 /17 /027 /042 /19 /36 1 /27 /37 محیط

 /50 /48 /49 /18 /39 /60 1 /36 /54 /23 فرهنگ

 /55 /63 /60 /12 /53 1 /60 /19 /58 /25 پاداش

 /37 /46 /36 /04 1 /53 /39 /04 /43 /16 اعتماد

 /04 /04 /12 1 /04 /12 /18 /02 /13 /24 اشتیاق

 /52 /59 1 /12 /36 /60 /49 /17 /58 /32 جذب

 /63 1 /59 /04 /46 /63 /48 /28 /65 /30 دسترسی

 1 63 /52 /04 /37 /55 /50 /38 /62 /40 عملکرد

 

نطقه، عامل مداری در سطح یک درصد بین عامل فرنگ دهنده این است که رابطه مثبت و معنی؛ نشان 2نتایج ارائه شده در جدول

ینی دامپروران استان مادبه دانش ، عامل ظرفیت جذب دانش ، عامل پاداش برای کاربست ، عامل اشتیاق برای کاربست با تمایل به کارآفراعت

 ایالم وجود دارد.

 

 مدل معادالت ساختاري
رحله اول در م سازی معادالت ساختاری استفاده شده است. بدین صورت کهای در مدلدر پژوهش حاضر نیز از رویکرد دو مرحله

کنند و در ری میگیهای( هر سازه با چه دقتی آن سازه را اندازهگیری تدوین شدند تا مشخص شود که نشانگرهای )شاخصهای اندازهمدل

گیری های اندازهمدل ها بر روی یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته است.  پس از تأییدمرحله دوم بر اساس مدل معادالت ساختاری، اثر سازه

گیری اصالح شده ازههای اندوسیله ترکیب تمام مدل( بهSEMمتغیرهای نهفته با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل معادالت ساختاری )

نهفته  یری شامل؛ متغیرهایگهای اندازهیابد. در مدل معادالت کوواریانس بین مدلزا توسعه میزا و درون)برازش یافته( متغیرهای نهفته برون

نام فته مد نظر باشد مدل بهطور کلی در تحقیقات، اگر روابط بین متغیرهای نهشود. بهزا در مدل، ارزیابی میزا و متغیرهای نهفته درونبرون

اهده نیستند طور مستقیم قابل مششود. مدل معادالت ساختاری روابط علیّ میان متغیرهایی که بهمدل معادالت ساختاری شناخته می

ساختاری میان  کند و بر روابط)متغیرهای نهفته( را با توجه به خطاها استنتاج نموده و شدت اثرگذاری هریک را بر دیگری مشخص می

ساختاری است و  سازی معادالتطور که اشاره شد در قسمت مدل معادالت ساختاری که کاربرد دوم مدلمتغیرهای نهفته استوار است. همان

رهای نهفته پژوهش باشد در قالب تحلیل مسیر روابط علیّ میان متغیزمان میهای همقوی جهت تحلیل معادالت رگرسیونعنوان تکنیکی به

های براساس مدل کند. بنابراین، در این قسمتو اثرات علیّ و میزان واریانس تبیین شده متغیر وابسته و توسط متغیر مستقل مشخص می

ای(پژوهش، یعنی فرایند ههای قبل برای هر کدام از متغیرهای نهفته)سازهتفاده از تحلیل عاملی که در قسمتیافته با اسگیری برازشاندازه

ابطه با نقش رصورت جداگانه ارائه شده، جهت آزمون فرضیات اصلی پژوهش در کسب دانش ، متغیرهای واسطه، عملکرد واحد تولیدی، به

اختاری در تحلیل سمنابع در تمایل به کارآفرینی ، دامپروران استان ایالم، مدل معادالت  متغیر کسب دانش، شرایط محیطی و دسترسی به

 اده شده است.د؛ ضرایب مسیر استاندارد شده، سطح متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته پژوهش نمایش 3کار گرفته شد. در جدولمسیر به

 

 داري و هر یک از بارهاي عاملیراه سطح معنیشده به همگيري اصالحمدل اندازه  -3جدول 
 

 T P خطای استاندارد ضریب مسیر 
 ** 89/4 036/0 39/0 تمایل به کارافرینی                 کسب دانش        

 - -63/0 044/0 -05/0 "                    دسترسی                  

 ** 162/5 056/0 32/0 "                       پیچیدگی محیطی     

 ** 016/2 14/0 11/0 کسب دانش                         اعتماد به دانش
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 ** 84/2 14/0 18/0 "                                        ظرفیت   

 - 744/0 081/0 03/0 "                                          اشتیاق 

 ** 181/2 15/0 16/0 "                                           پاداش 

 ** 41/2 15/0 15/0 "                       فرهنگ                   

 ** 624/4 085/0 31/0 "                      دسترسی                  

  -042/0 10/0 -00/0 "                            پیچیدگی محیطی 

 ** 24/3 081/0 22/0 غیرمالی                      ه کارآفرینیتمایل ب

 

رآفرینی و مسیر شود که ضریب مسیر بین متغیرپیچیدگی محیطی با تمایل به کا؛ مشاهده می3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول

ا کسب دانش نابع دانشی، پیچیدگی محیطی، ببین متغیرهای ظرفیت جذب دانش، پاداش برای کاربست دانش، فرهنگ منطقه، دسترسی به م

 باشدمی 96/1تمام ضرایب مسیر باالتر از  tباال است و مقدار 

 
 ( :NF، عملکرد: AC،کسب دانش  :IN،تمایل به کارآفرینی :EN،شرایط محيطی :SO)منابع دانش

 دهدل معادالت ساختاري متغيرهاي پژوهش با نمایش بارهاي عاملی استاندارد شم  -1شکل

 

ماتریس کوواریانس  بوده و نشان از تبیین مناسب 9/0محاسبه شده است که باالتر از  99/0برای مدل حاضر برابر با GFI مقدار شاخص 

محاسبه  000/0نیز برابر  RMSEAمحاسبه شده است که نشان از تبیین مناسب است .هم چنین مقدار  00/1برابر  NFI , IFIاست. مقادیر 

 جه گرفت که:می توان نتی 3می دهد خطای اندازه گیری مدل کنترل شده است.با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شده است که نشان

H1فرهنگ منطقه اثر معنی داری بر کسب و تبادل دانش داردو اینکه مقدار :t  41/2 ینکه این مقدار باالتر برآورد شده است باتوجه به ا

بادل دانش بهبود ترد فرض صفر وجود دارد بنابراین معلوم می شودکه  با افزایش فرهنگ منطقه کسب و می باشد دلیل کافی برای  96/1از 

 می یابد.  

H2اعتماد به دانش موجود اثر معنی داری بر کسب و تبادل دانش دارد مقدار :t 106/2 اینکه این مقدار  برآورد شده است باتوجه به

بب بهبود کسب و سی رد فرض صفر وجود دارد بنابراین معلوم می شودکه  اعتماد به دانش موجود می باشد دلیل کافی برا 96/1باالتر از 

 تبادل دانش می شود.  
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H3ظرفیت جذب دانش موجود اثر معنی داری بر کسب و تبادل دانش دارد. مقدار :t  برآورد شده است باتوجه به اینکه  84/2معادل

ل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد بنابراین معلوم می شودکه  با افزایش ظرفیت جذب دانش کسب می باشد دلی 96/1این مقدار باالتر از 

 و تبادل دانش بهبود می یابد.  

H4پاداش برای کاربرد دانش اثر معنی داری بر کسب و تبادل دانش دارد.با توجه به اینکه مقدار :t 96/1 د دلیل کافی برای رد می باش

 د.  بنابراین معلوم می شودکه  با افزایش پاداش برای کاربرد دانش کسب و تبادل دانش بهبود می یابفرض صفر وجود دارد 

H5:  اشتیاق به کاربست دانش اثر معنی داری بر کسب و تبادل دانش دارد.مقدارt  96/1ست که زیر ابرآورد شده  744/0م آن برابر 

انش به طور فرض صفر پذیرفته می شود. لذا مشخص می شود اشتیاق به کاربست داست لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود ندارد و 

 مستقیم بر کسب و تبادل دانش اثرمعنی داری به لحاظ آماری ندارد.

H6کسب دانش بر تمایل به کارآفرینی اثر معنی داری به لحاظ آماری دارد، مقدار :t  اشد دلیل کافی برای رد می ب 96/1مقدار باالتر از

 صفر وجود دارد بنابراین معلوم می شود با افزایش کسب دانش تمایل به کارآفرینی بهبود می یابد.   فرض

H7بر عملکرد غیرمالی  : تمایل به کارآفرینی اثر معنی داری بر عملکرد غیرمالی واحد تولیدی  دارد. اثر ضریب تمایل به کارآفرینی

می  96/1قدار باالتر از برآورد شده است باتوجه به اینکه این م 24/3معادل آن برابر  tدارمحاسبه شده است که مق 22/0واحد تولیدی  برابر 

رمالی واحد تولیدی  باشد دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد بنابراین معلوم می شودکه  با افزایش تمایل به کارآفرینی، عملکرد غی

 بهبود می یابد.  

H8ست امحاسبه شده  -002/0ر کسب و تبادل دانش دارد. اثر ضریب مسیر شرایط محیطی برابر با : شرایط محیطی اثر معنی داری ب

است لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود ندارد و فرض صفر پذیرفته می  96/1ست که زیر ابرآورد شده  -042/0معادل آن برابر  tکه 

 و تبادل دانش اثرمعنی داری به لحاظ آماری ندارد.شود. لذا مشخص می شود شرایط محیطی به طور مستقیم بر کسب 

H9شرایط محیطی اثر معنی داری بر تمایل به کارآفرینی دارد مقدار :t  می باشد  96/1االتر از بمحاسبه شده باتوجه به اینکه این مقدار

 ود.  شایل به کارآفرینی می دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد بنابراین معلوم می شودکه  شرایط محیطی سبب بهبود تم

H10052/0ی برابر با: دسترسی به منابع دانشی اثرمعنی داری بر تمایل به کارآفرینی دارد.اثر ضریب مسیر دسترسی به منابع دانش- 

د و فرض است لذا دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود ندار 96/1ست که زیر ابرآورد شده  -63/0معادل آن برابر  tمحاسبه شده است که 

ی به لحاظ آماری صفر پذیرفته می شود. لذا مشخص می شود دسترسی به منابع دانشی به طور مستقیم بر تمایل به کارآفرینی اثرمعنی دار

 ندارد

H11دسترسی به منابع دانشی اثر معنی داری بر کسب و تبادل دانش دارد. مقدار :t  ست باتوجه به اینکه برآورد شده ا 624/4آن برابر

سترسی به منابع دانشی می باشد دلیل کافی برای رد فرض صفر وجود دارد بنابراین معلوم می شودکه  با افزایش د 96/1ین مقدار باالتر از ا

 کسب و تبادل دانش بهبود می یابد.
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 نتيجه گيري کلی و پيشنهادها
فرینان در جهت بهبود منظور کمک به دامپروران و کارآی بههای حاصل از پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایدر این قسمت بر مبنای یافته

 گردد:صورت زیر ارایه میو ارتقای تمایل به کارآفرینی و هم چنین بهبود عملکرد واحد تولیدی به

 اری بر کسبدنتایج مدل معادالت ساختاری متغیر های پژوهش در قالب تحلیل مسیر نشان داد که فرهنگ منطقه اثر مثبت و معنی 

یج تحقیقات مانند پژوهش مطابقت دارد.که این یافته با برخی از نتا1و تبادل دانش دامپروران مورد مطالعه دارد، که با فرضیه شماره 

مینه ی کسب ز(همخوانی دارد. با توجه به نقش معنی دار فرهنگ در 2006(، چاین )2007(، آنگ )2013(، بواتنگ و نارتس )2003رنکو)

هنگی منطقه مورد توجه شود در ارائه دوره های ترویجی برای دامپروران منطقه در زمینه توسعه کارآفرینی، ویژگی های فر دانش، پیشنهاد می

 قرار گیرد. لذا مشخص است که وجود فرهنگ مساعد کسب دانش متغیری مهم در توسعه روحیه کارآفرینی است.

و معنی داری بر  یل مسیر نشان داد که اعتماد به دانش موجود اثر مثبتنتایج مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش در قالب تحل

(، 2013و نارتس) مطابقت دارد که این نتایج با تحقیقات بواتنگ2کسب و تبادل دانش دامپروران مورد مطالعه دارد که با فرضیه شماره 

پروران بر مرجعیت دانش شناخته شد لذا اهمیت اعتماد داماعتماد به دانش افراد یکی از عوامل موثر بر کسب  ( همخوانی دارد.2001بات)

ارآفرینی به این کمنبع دانش مشخص می شود. از اینرو پیشنهاد می گردد در ارائه برنامه های توسعه واحد های دامپروری منطقه با هدف 

 متغیر شناختی توجه کافی مبذول شود. 

عه دارد که با بت و معنی داری بر کسب و تبادل دانش دامپروران مورد مطالنتایج تحقیقات نشان داد که ظرفیت جذب دانش اثر مث

ذب بر کسب دانش ج(،  همخوانی دارد.از آنجایی که ظرفیت 2013مطابقت دارد که این نتایج با تحقیقات بواتنگ و نارتس) 3فرضیه شماره 

عوامل درونی ظرفیت  می شود کسب دانش عالوه برعامل بیرونی بهدر زمینه کارآفرینی اثر معنی داری به لحاظ آماری دارد. از اینرو مشخص 

رویجی مورد توجه جذب وابسته است. پیشنهاد می شود در این سطح فردی ظرفیت الزم برای جذب دانش و همگام با ارائه های برنامه های ت

 قرار گیرد. 

معنی داری  وداد که پاداش برای کسب دانش اثر مثبت نتایج مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش در قالب تحلیل مسیر نشان 

(، 2005(، ژلر)2006رنس)مطابقت دارد که این نتایج با تحقیقات گا 4بر کسب و تبادل دانش دامپروران مورد مطالعه دارد که با فرضیه شماره 

 ( همخوانی دارد. 2003(، بندمن)2013بواتنگ و نارتس)

بت و معنی داری های پژوهش در قالب تحلیل مسیر نشان داد که اشتیاق به کاربست دانش اثر مثنتایج مدل معادالت ساختاری متغیر 

ی از نتایج تحقیقات مانند پژوهش مطابقت دارد.که این یافته با برخ5بر کسب و تبادل دانش دامپروران مورد مطالعه ندارد، که با فرضیه شماره 

ی بر بعد کسب (همخوانی ندارد. اشتیاق افراد عامل محور2006(، چاین )2007(، آنگ )2013(، هنری بواتنگ و نارتس )2003هلنا رنکو)

ه بتواند کسب دانش دانش نیست. به عبارت دیگر اشتیاق به کاربست و به اشتراک گذاری دانش در نمونه مورد مطالعه به اندازه ای نیست ک

دانش تشویق کرد، بدین  خداد پیشنهاد می شود که افراد را نسبت به کسب دانشرا مورد تاثیر خود قرار دهد. بنابراین برای مقابله با این ر

ر جلسات بحث و منظور ارائه ی منابع علمی از جمله در اختیار گذاشتن مجالت، کتاب های مصور و هم چنین جلب توجه آن ها به شرکت د

 مونه مورد مطالعه کند.نبه ایجاد انگیزه برای کاربست دانش توسط گفتگو و ایجاد محیطی برای بیان نظران دامپروران می  تواند کمک شایانی 

اری بر تمایل نتایج مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش در قالب تحلیل مسیر نشان داد متغیر کسب دانش اثر مثبت و معنی د

(، 2010(، لیندر)2012یج با تحقیقات آنا ماریا)مطابقت دارد که این نتا6به کارآفرینی دامپروران مورد مطالعه دارد که با فرضیه شماره 

 ( همخوانی دارد.2004( و هوینگ)2006(، هیندل)2011رادوسیویچ)

نی داری بر عملکرد نتایج مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش در قالب تحلیل مسیر نشان داد تمایل به کارآفرینی اثر مثبت و مع

 مطابقت دارد.  7رد که با فرضیه شماره واحد تولیدی دامپروران مورد مطالعه دا

نی داری بر نتایج مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش در قالب تحلیل مسیر نشان داد متغییر عوامل محیطی اثر مثبت و مع

 مطابقت ندارد.8کسب و تبادل دانش دامپروران مورد مطالعه ندارد که با فرضیه شماره 

مطالعه داردکه با  یر شرایط محیطی اثر مثبت و معنی داری بر تمایل به کارآفرینی دامپروران موردنتایج تحقیقات نشان داد که متغ

( 2000(، مریسون)1982(،برونر وتاییچی)2006(، داویتسون)1390مطابقت دارد که این نتایج با تحقیقات صادقی و ملکی نیا)9فرضیه شماره 

 همخوانی دارد.

ان مورد مطالعه ر دسترسی به منابع دانشی اثرمثبت و معنی داری بر کسب و تبادل دانش دامپرورنتایج تحقیقات نشان داد که متغی

هبود کارآفرینی در میان با توجه به اینکه دسترسی به منابع دانشی تاثیر بسزایی در کسب دانش و ب مطابقت دارد.10دارد که با فرضیه شماره 

و حضوری در  رق مختلف مانند پخش کتب، سی دی های آموزشی و سایر آموزش های مجازیافراد دارد پیشنهاد می شود منابع الزمه از ط

 اختیار عالقه مندان قرار گیرد.
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ثبت و معنی منتایج مدل معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش در قالب تحلیل مسیر نشان داد متغیر دسترسی به منابع دانشی اثر 

 مطابقت ندارد. 11ورد مطالعه ندارد که با فرضیه شماره داری بر تمایل به کارآفرینی دامپروران م

 

 پيشنهاد هایی براي پژوهش هاي آینده

 بررسی عوامل محیطی اثرگذار در زمینه ی کسب دانش 

  بررسی منابع و کانال های ارتباطی موثر بر کسب دانش 

  بررسی عوامل اثر گذار در زمینه کسب و تبادل دانش 

 دهای بهره برداری کارآفرین درصنایع دیگرانجام تحقیق مشابه روی واح 

 .بررسی تمایل کارآفرینانه در بافت های مختلف، کسب و کار اجتماعی، خانوادگی و غیره 
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 منابع و مراجع
ا، سازمان سنجش کارآفرینی و نقش آن در اقتصاد ملی، طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه ه ،1389 .احمدپور داریانی، م  [1]

 .300و آموزش کشور، ص 

ارآفرینی ککارآفرینی: مفاهیم، نقش ها و مهارت ها. نشریه تخصصی مرکز  ،1387و  قاسمی، م.   .جمشیدی کهساری، ح [2]

 .59ص ،پردیس قم دانشگاه تهران

  2شماره .  12 سال ،ایران مهندسی آموزش فصلنامه ،فنی دانش و فناوری، 1389  ن همکارا و ج. حجازی، [3]

 انتشارات تهران .نایرا در کارآفرینانه های فعالیت ارزیابی ،1389. ج یدالهی، و لف.ا نائیج، کرد ؛.م رضوی، ؛. م زالی، [4]

 اجتماعی تامین و کار موسسه
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