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  خالصه

گري فرهنگ كارآفرينانة كسب و كار بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك در شهرستان  در اين تحقيق تأثير ميانجي
چارچوب نظري تحقيق از ادبيات گذشته تحقيق شكل گرفته و به طور ويژه در مورد . نندج مورد بررسي قرار گرفتس

به عنوان يك تحقيق جديد، در اين مطالعه يكي از اهداف . باشد تأثير فرهنگ كارآفرينانة كسب و كار بر عملكرد مي
المللي به طور  اگرچه در سطح بين. كسب و كار بود فرعي تحقيق طراحي يك مقياس براي سنجش فرهنگ كارآفرينانة

پراكنده در اين زمينه مطالعه شده است، اما الزم و ضروري بود كه با توجه به وابستگي فرهنگ به محيط و شرايط 
الزمينه كارآفريني، در سطح داخلي نيز موضوع مورد بررسي قرار  اجتماعي و نيز با توجه به طبيعت مختص -اقتصادي

تر در زمينة فرهنگ كارآفرينانة  گيري يك تئوري مناسب ه و با نتايج خارجي مقايسه گردد تا زمينه براي شكلگرفت
ها از پرسشنامه استفاده  رويدادي بود كه براي گردآوري داده پس - تحقيق حاضر از نوع علي. كسب و كار فراهم شود

يي پرسشنامه با استفاده از روشهاي متداول اندازه گيري شد روايي و پايا. شد كه از طريق مصاحبة رو در رو تكميل شدند
جامعة آماري تحقيق شامل كسب و كارهاي كوچك بخش كشاورزي شهرستان سنندج بود . و مورد تأييد قرار گرفت

 124تعداد اين كسب و كارها برابر با . سال از عمر آنها گذشته بود 3نفر نيروي انساني بوده و  3كه داراي حداقل 
گيري تصادفي با انتساب  كسب و كار براي مطالعه به روش نمونه 62آزمون تعداد  سب و كار بود كه پس از پيشك

مورد مطالعه ) نفر كاركنان كسب و كار 148صاحب شركت و  62(نفر  210در نهايت تعداد . متناسب انتخاب گرديد
ضمن آنكه . افراد هر كسب و كار استفاده شد گيري نظرات قرار گرفتند كه براي سنجش متغيرها از طريق ميانگين

برخي از مهمترين . با همديگر مورد مقايسه قرار گرفت) صاحبان كسب و كارها و كاركنان آنها(ديدگاه دو گروه 
بر رابطة ساير متغيرها و %) 1در سطح (داري   نتايج تحقيق نشان داد كه فرهنگ كارآفرينانة كسب و كار به طور معني

اندركاران مورد توجه جدي قرار گيرد كه زمينه  ب و كار تأثير گذاشته و لذا الزم است اين مهم توسط دستعملكرد كس
همچنين با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي به روش .  را براي تقويت فرهنگ كارآفرينانه كسب و كارها فراهم نمايند

بعد  5ارهاي بخش كشاورزي طراحي شد كه شامل وريماكس، يك مقياس براي سنجش فرهنگ كارآفرينانة كسب و ك
در ايجاد نوآوري، و تنوع و  پذيري، ارتباطات باز و غيررسمي، پيشگامي فرهنگ خالقيت، گرايش به ريسك(

هاي بعدي مورد پااليش قرار گرفته و مورد استفاده ساير  تواند در مطالعه اين مقياس مي. است) پذيري در كار انعطاف
با توجه روند افزايش و توسعة كسب و كارهاي خصوصي و كوچك در بخش كشاورزي، نتايج اين . ردمحققان قرار گي

  .تواند مورد استفاده مسئوالن و كارشناسان ترويج كشاورزي دولتي و خصوصي قرار گيرد تحقيق مي
  .عملكرد كسب و كار، كارآفريني، فرهنگ كارآفرينانه، ترويج كشاورزي :كليدي هاي واژه
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Abstract 
This ex-post facto research was carried out to investigate the mediating effect of 
entrepreneurial organizational culture on business performance in agriculture sector. 
Another objective of this study was to test and tailor an entrepreneurial organizational 
culture scale proposed by McGuire (2003) in Iranian Agricultural sector. To that end, a 
sample of 62 agricultural small business units consisting 210 people in Kurdistan 
province was chosen randomly to answer the research questions. Main result showed 
that entrepreneurial organizational culture has a significant mediating effect on business 
performance. Also, using confirmatory factor analysis it was concluded that the scale 
created by McGuire (2003) could be applied to Iranian Agricultural sector with some 
revision. 
 
Key Words: Entrepreneurial Organizational Culture, Business performance, Agricultural Sector, 
Agricultural Extension 
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  مقدمه
بر عملكرد كارآفرينانة يك كسب و كار كوچك تأثير گذار  بسياريو متغيرهاي  ها عامل

بسيار اين  شماربا توجه به . هستند كه در تحقيقات مختلف به آنها پرداخته شده است
پذير نيست به طوري  همة آنها در يك تحقيق منفرد امكان بررسيامكان  در عملمتغيرها، 
 هاي نظريهيكي از . هاي مختلف به ابعاد گوناگوني اشاره شده است)تئوري(نظريهكه در 

دهد،  پرطرفداري كه عملكرد كارآفرينانة كسب و كارهاي كوچك را مورد بررسي قرار مي
بودن  است كه مطابق آن متغيرهاي پويايي محيط، رقابتي )اكولوژيكي(شناختي بوم نظريه

كارآفرينانة كسب  هاي سب و كار و گرايشختار سازماني كمحيط، حمايتي بودن محيط، سا
ر كوچك را ترين متغيرهايي هستند كه عملكرد كارآفرينانة يك كسب و كا و كار از مهم

مختلفي تأثير اين متغيرها را بر روي عملكرد كسب و كارهاي  هاي بررسي. كنند تبيين مي
ن بين بر روي در اي). 1385اسكندري و همكاران، (اند  كوچك مورد تأييد قرار داده

هاي  در اين ارتباط مطالعه. كارآفرينانة كسب و كار تأكيد زيادي شده است هاي گرايش
كارآفرينانة كسب و كار مورد بررسي قرار  هاي ي انجام شده است كه در آن گرايشزياد

كارآفرينانة  هاي ها براي سنجش گرايش شناسي، در همة اين بررسي ظر روشاز ن. گرفته است
نظرخواهي از صاحب كسب و كار اكتفا شده است؛ اما واقعيت اين است كه براي  شركت به

كاركنان بيش از يك نفر است،  شمارسنجش گرايش كارآفرينانة يك شركت كه در آن 
تواند تصويري واقعي را به دست بدهد؛ زيرا  نظرخواهي صرف از صاحب كسب و كار نمي

نيروهاي انساني  و تعامل دسته جمعي تماميگرايش كارآفرينانة كسب و كار  حاصل تالش 
از اين ). 2008؛ منزل و همكاران، 2004لي و يو، (كنند  است كه در كسب و كار فعاليت مي

رود كه  ديدگاه واژة فراگيرتري براي توصيف گرايش كارآفرينانة كسب و كار به كار مي
انه نوعي فرهنگ فرهنگ كارآفرين. گويند به آن فرهنگ كارآفرينانة كسب و كار مي

ويلدروم و . هاي آن به درستي شناسايي نشده است سازماني خاص است كه تا به امروز مولفه
اي را كه رابطة بين فرهنگ سازماني  در يك كار پژوهشي تحقيقات عمده) 2000(همكاران 

 آنانبررسي . و عملكرد شركت كرده بودند، به صورت مروري مورد نقد و ارزيابي قراردادند
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شان داد كه همة تحقيقات مذكور براي سنجش فرهنگ سازماني كسب و كار صرفاً ارزشها، ن
اند در حاليكه از ديدگاه ايشان، فرهنگ  باورها و هنجارهاي گروهي را در نظر گرفته

آنها همچنين نتيجه گرفتند كه پيوستگي و انسجام . سازماني كسب و كار فراتر از آن است
ردن و سنجش فرهنگ سازماني وجود نداشته و تناقضات زيادي خاصي در نحوة عملياتي ك

اي ديگر به  اند، عده در بين آنها وجود دارد؛ به طوري كه برخي فقط به ارزشها توجه كرده
اند، تعدادي هنجارهاي رفتاري را به عنوان فرهنگ در نظر  ارزشها و باورها اشاره كرده

مجموعة كسب و كار را به عنوان فرهنگ سازماني اي ديگر نيز رفتار واقعي  اند و عده گرفته
  . اند عملياتي كرده

اند كه از جمله  فرهنگ كسب و كار پرداخته بررسيديگري نيز  به  پرشمار هاي تحقيق
، و )2003(، هوفستد )1990(كوراتكو و همكاران   ،)1992(توان به كار راسل و راسل  مي
حقيقات به بررسي فرهنگ سازماني كسب و در همة اين ت. اشاره كرد)  2003(گوير  مك

ترين  جامع. كار پرداخته شده است اما هيچگاه ابعاد يكساني براي آن به دست نيامده است
است كه طي  2003گوير در سال  كاري كه در اين زمينه به انجام رسيده است، تحقيق مك

  . استآن يك مقياس براي سنجش فرهنگ كارآفرينانة كسب و كار پيشنهاد شده 
گوير، سعي  ابزار طراحي شده توسط مك ش گفته، در اين پژوهش برابربا توجه به مطالب پي

بر آن بود تا ميزان كاربرد مقياس مذكور در شرايط يك كشور در حال توسعه و در بخش 
كشاورزي نيز به آزمايش گذاشته شود؛ ضمن آنكه اثر ميانجي اين عامل مهم در رابطة بين 

، پايهبر اين . شد بررسينيز  شناختي برابر نظريه بومذار بر عملكرد كارآفرينانه اثرگ هاي عامل
تا چه اندازه مقياس طراحي شده توسط مك گوير : اساسي تحقيق به شرح زير بود هاي پرسش

در زمينة سنجش ابعاد فرهنگ كارآفرينانة كسب و كار در شرايط بخش كشاورزي ايران 
؟ و فرهنگ كارآفرينانة كسب و كار چه نقشي در رابطة بين تواند كاربرد داشته باشد مي

  متغيرهاي اثرگذار بر عملكرد كارآفرينانة كسب و كار  دارد؟ 
  

  روش شناسي تحقيق
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استفاده شد  اي ها از پرسشنامه رويدادي بود كه براي گردآوري داده پس -تحقيق از نوع علياين 
ي و پايايي پرسشنامه با استفاده از روشهاي متداول رواي. شدمصاحبة رو در رو تكميل كه با انجام 

جامعة آماري تحقيق شامل كسب و كارهاي كوچك . گيري شد و مورد تأييد قرار گرفت اندازه
سال از  3نفر نيروي انساني بوده و  3 كم دستبخش كشاورزي شهرستان سنندج بود كه داراي 

فرهنگ كارآفرينانه  بررسيصلي تحقيق ا هاي هدفاز آنجا كه يكي از . عمر آنها گذشته بود
سال نيز از اين جهت  3شرط . نفر نيروي انساني در شركت ضروري بود 3 كم دستبود، وجود 

اندازي الزم است تا بتوان در مورد موفقيت و  سال بعد از راه 3كم دستضروري است كه 
سب و كارها اين ك شمار). 1385اسكندري و همكاران، (نمود داوريوكار  شكست يك كسب

به  بررسيكسب و كار براي  62 شمارآزمون  كسب و كار بود كه پس از پيش 124برابر با 
صاحب  62(نفر  210 شماردر نهايت . شد گزينشگيري تصادفي با انتساب متناسب  روش نمونه
  .قرار گرفتند بررسيمورد ) نفر كاركنان كسب و كار 148شركت و 

نگ كارآفرينانة كسب و كار، پويايي محيط، رقابتي بودن متغيرهاي مستقل تحقيق شامل فره
براي سنجش فرهنگ كارآفرينانه از مقياس طراحي شده . محيط، و حمايتي بودن محيط بود

هاي طراحي  متغيرهاي مستقل با استفاده از مقياس ديگر. استفاده شد) 2003(گوير  توسط مك
متغير وابسته نيز عملكرد . شدندگيري  اندازه) 1385(شده توسط اسكندري و همكاران 

مورد ) 1385(كارآفرينانه بود كه  با استفاده از مقياس طراحي شده توسط اسكندري و همكاران 
ها پرسشنامه بود كه به صورت مصاحبة رو در رو  ابزار گردآوري داده. سنجش قرار گرفت

ندازه گيري شد و مورد تأييد روايي و پايايي پرسشنامه با استفاده از روشهاي متداول ا. شدتكميل 
  .قرار گرفت

  
  گيري  نتيجهبحث و  ،نتايج

  . درج شده است بررسيهاي نمونة مورد  ترين ويژگي آمار توصيفي برخي از مهم) 1(در جدول 
   بررسي شدههاي نمونة  ترين ويژگي برخي از مهم): 1(جدول                                 
 درصد  فراواني بررسيويژگي مورد
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 درصد  فراواني بررسيويژگي مورد
      :جنسيت)الف

  6/78  165  مرد      
 4/21  45 زن      
     :زمينة فعاليت)ب
 8/33  21 ايهاي گلخانهكشت      
 8/25  16 وطيورپرورش دام       
 5/18  12 طبيعيخدمات كشاورزي و منابع       
  5/14  9  شيالت          

  4/6  4 وطيورخدمات دام       
     :اندازة كسب و كار)ج

 8/75  47 نفر5تا3بين      
 3/19  12 نفر10تا6بين      
  9/4  3  نفر 10بيشتر از        

     :اندازيدورة زماني راه)د
  3/11  7  1370تا اول دهة         
 2/24  15 1370دهة       
 5/64  40 1380دهة       

  
 4/21و  مردشده  بررسيوكارهاي  از اعضاء اصلي كسب) نفر 165(درصد 6/78نتايج،  پايه بر

هاي كارآفرينانه در بخش  اند كه بيانگر نرخ باالتر فعاليت بوده زناز آنها ) نفر 45(درصد
نتيجة به دست آمده با . كشاورزي در ميان كارآفرينان مرد در مقايسه با كارآفرينان زن است

اگرچه نرخ فعاليت كارآفرينانه در . همخواني دارد) 1385(نتيجة تحقيق اسكندري و همكاران
درصد رسيده است  21درصد به  13افزايش يافته و از  1385ميان دختران و زنان به نسبت سال 
وضعيت در ميان اين قشر مساعد نبوده و الزم  همچناندهد كه  اما نتيجة به دست آمده نشان مي

ر بخش كشاورزي در ميان دختران و زنان در مقايسه با است علت نرخ پايين رفتار كارآفرينانه د
  . پسران و مردان مورد بررسي قرار گيرد
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نشان از متنوع بودن زمينة فعاليت كارآفرينانه در بخش  1هاي جدول  از بعد زمينة فعاليت، داده
درصد از حجم  8/33اي  هاي گلخانه كه كشت شود ميكشاورزي استان كردستان داشته و مالحظه 

.  رشد اين نوع كشاورزي در استان كردستان است بيانگرنمونة بررسي شده را دربرگرفته كه 
وطيور و خدمات مربوط به آن  شده، در زيربخش دام بررسيوكارهاي  درصد از  كسب 32حدود 

درصد  5/14همچنين، حدود . بوده كه نشان از فعال بودن اين زيربخش در استان كردستان دارد
اي كارآفرينانه به شكل كسب و كارهاي كوچك در استان كردستان، به صورت ه از فعاليت
  .هاي شيالتي است كه در نوع خود جالب توجه است فعاليت
درصد از  11دهد كه تنها حدود  نشان مي 1اندازي، جدول  زماني راه نظر دورة از نقطه
، بيشترين رشد 1بق جدول امط. اند اندازي شده راه 1370از دهة  پيشوكارهاي بررسي شده،  كسب

  .است رخ داده 1380هاي كارآفرينانه در بخش كشاورزي استان كردستان در دهة  عاليتف
بيانگر اين است  1هاي جدول  نيروي انساني، داده شماراز منظر اندازة كسب و كار با توجه به 

ي درصد كسب و كارهاي كوچك در بخش كشاورزي استان كردستان دارا 75كه بيش از 
كوچك بودن بعد كسب و كار در بخش بيانگر باشد كه  نفر مي 5نيروي انساني كمتر از 

  .باشد ميكشاورزي اين استان 
  
  تحليل عاملي تأييدي براي مقياس فرهنگ كارآفرينانه كسب و كار -3-2

در نظر  پرسش 30براي سنجش فرهنگ كارآفرينانه در مجموع ) 2003(گوير  مقياس مك برابر
رهنگ فرهنگ خالقيت، ف: بعد 6پرسشنامه در بردارنده  هاي پرسش). 1پيوست ( گرفته شد

در ايجاد  رسمي، پيشگاميپذيري، ارتباطات باز و غير )ريسك(پذيري، گرايش به خطر رقابت
با  ياد شدهمقياس  همخوانيبه منظور اينكه ميزان . پذيري در كار بود نوآوري، و تنوع و انعطاف
براي . ، از تحليل عاملي تأييدي استفاده شدشدستان كردستان تعيين شرايط بخش كشاورزي ا

در . شدعامل استخراج  5 پايه شماربر اين . مالك كيسر عمل شد پايهبر ها  شمار عاملتعيين 
استخراج شده همراه با مقدار ويژه هر يك از آنها، درصد هاي  شمار عامل) 2(جدول شماره

  .آمده است آنهاني تجمعي درصد واريانس واريانس هر يك از عوامل و فراوا
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تعداد عوامل استخراج شده و مقدار ويژه، درصد واريانس و فراواني تجمعي درصد ) 2(جدول 
  واريانس آنها

مقدار ويژه  نام عامل  رديف
  درصد واريانس
  مقدار ويژه

  فراواني تجمعي
  درصد واريانس

  1/23  1/23 1/8 در ايجاد نوآوريپيشگامي  1
  4/36  3/13 17/4 طات باز و غيررسميارتبا  2
  1/49  7/12 68/3 فرهنگ خالقيت  3
  5/61 4/12 43/3 خطرپذيريگرايش به  4
  1/68 6/6 47/1پذيري در كارتنوع و انعطاف  5

بيشترين )  1/8 :مقدار ويژه( "در ايجاد نوآوري پيشگامي"دهد كه عامل  نشان مي) 2(جدول 
و در  داشتهكمترين سهم را در تبيين كل متغيرها  پذيري در كار تنوع و انعطافسهم و عامل 

براي . كننداز كل واريانس متغيرها را تبيين % 1/68اند  توانسته ياد شدهعامل  پنجمجموع 
  . استفاده شد )3جدول (از روش وريماكس  عاملي چرخش

  
  

  ساز چرخش به روش وريماك پسماتريس بارهاي عاملي : 3جدول
 عامل  

  شمارة 
  سواالت

 درپيشگامي
  ايجاد نوآوري

 بازهايارتباط
  و غيررسمي 

 فرهنگ
  خالقيت

  گرايش به
  پذيري خطر

  پذيري تنوع و انعطاف
  در كار 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

796/0  
798/0  
570/0  
791/0  
707/0  

  حذف
  حذف
  حذف
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9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

700/0  
  حذف
678/0  
608/0  
696/0  
769/0  

  
  

 
  
  
  
  
  

499/0  
647/0  
672/0  
804/0  
761/0  
768/0  

  
  

   حذف
561/0  
577/0  
607/0  

  حذف
506/0  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

727/0  
592/0  
533/0  

  حذف
  : مدنتايج زير به دست آ 3هاي مندرج در جدول  با توجه به داده

بودند،  "پذيري رقابت"مربوط به بعد ) 2003(گوير  مقياس مك بنابركه  9تا  6 هاي پرسش)الف
به عبارت ديگر، در . همبستگي با يك عامل خاص به طور كامل حذف شدند نداشتنبه خاطر 

تواند به عنوان بخشي از فرهنگ  شرايط بخش كشاورزي استان كردستان اين عامل نمي
همه دقت در آمار توصيفي اين عامل نشان داد كه . شودو كار لحاظ  كارآفرينانه كسب

داشتند و درنتيجه  هاي ياد شده پرسشدربارة هريك از  هماننديديدگاه  تاحدوديپاسخگويان  
توانند وجه تمايز كسب و كارهاي مختلف بخش كشاورزي استان كردستان از  نمي ها پرسشاين 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

١١ 
 

به دست آمد  10پاسخگويان زير  نظرهاي ميانگين ياد شدهپرسش در مورد هر چهار . هم باشند
پذيري بين  به عبارتي ديگر رقابت. بود "كم خيلي"و  "كم"مقياس ليكرت در حد  بنابركه 

كسب و كارهاي كوچك بخش كشاورزي استان كردستان درحد پاييني بوده و كشاورزي 
  . استان هنوز رقابتي نشده است

نيز به خاطر همبستگي باال با چند عامل از فرايند تحليل  30و  22 ،13شمارة  هاي پرسش) ب
را براي بررسي فرهنگ كارآفرينانة كسب و  باالتوان مقياس اصالح شدة  لذا مي. حذف شدند

با توجه به اينكه براي بار اول است كه . كار در شرايط بخش كشاورزي ايران معرفي نمود
هاي ديگر نيز آزمون شود تا بتوان در  زم است در استانال  ،شود ميدر ايران آزمون  باالمقياس 

  . نمود داوريمورد اعتبار آن به طور جدي 
مقياس مك گوير كه براي سنجش فرهنگ كارآفرينانة كسب و كارهاي كوچك در ) ج

كشورهاي توسعه يافته پيشنهاد شده است، تا حد زيادي براي بخش كشاورزي ايران هم قابليت 
در  پيشگامي"طوري كه از ميان شش عامل معرفي شده توسط ايشان، پنج عامل  به. كاربرد دارد

و  "پذيريخطرگرايش به "، "باز و غيررسمي هاي ارتباط"، "فرهنگ خالقيت"، "آوريايجاد نو
كنند كه در حد  واريانس فرهنگ كارآفرينانه را تبيين مي%  68 "پذيري در كار تنوع و انعطاف"

  . مطلوبي است
  
رميانجي فرهنگ كارآفرينانة كسب و كار بر رابطة بين متغيرهاي اثرگذار بر عملكرد اث -3-3

  كارآفرينانه
گري فرهنگ كارآفرينانه بر رابطة بين متغيرهاي اثرگذار بر  براي سنجش و تحليل اثر ميانجي

فرهنگ كارآفرينانه به سه سطح پايين،  در آغازعملكرد كارآفرينانة كسب و كارهاي كوچك، 
بندي سطح زير منحني نرمال بود كه پس از استاندارد  معيار اين تقسيم. شدسط و باال تقسيم متو

در نتيجه چارك ابتدايي به عنوان فرهنگ كارآفرينانه پايين، . ها صورت پذيرفت كردن داده
چاركهاي دوم و سوم به عنوان فرهنگ كارآفرينانة متوسط و چارك چهارم به عنوان فرهنگ 

  . باال گروهبندي شدند كارآفرينانة
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موجود در ادبيات تحقيق سه مدل رگرسيوني براي هر يك از سه  هاي نظريهدر گام بعدي معادل 
با توجه به . درج شده است 4گروه فرهنگ كارآفرينانه به دست آمد كه خالصة آنها در جدول 

 هاي جدولبرخي  درجمحدوديت فضا و به منظور جلوگيري از افزايش حجم نوشتار از 
  .تحقيق گزارش شده است هاي هدفهاي مرتبط با  رگرسيوني خودداري شده و تنها داده

گري فرهنگ  برآورد اثرميانجي برايهاي رگرسيوني به دست آمده  خالصة مدل: 4جدول 
  كارآفرينانه بر عملكرد كسب و كار

  فرهنگ 
  كارآفرينانه

 متغيرهاي وارد شده
 در مدل

 ضرايب
 استانداردشده

  خطاي
  ستانداردا

tمقدار 
  سطح 

 داري معني

  پايين
  /.04  3/2  /.57 /.19 پويايي محيط

  /.04  2/2  /.74 /.12 رقابتي بودن محيط

  متوسط
  /.001  33/3  223/1 /.23 پويايي محيط

  /.001  23/3  301/1 /.19 رقابتي بودن محيط

  باال
  /.001  47/3  422/1  /.32 پويايي محيط 

  /.001  34/3  435/1  /.27 رقابتي بودن محيط

كسب و كارهاي با ( بررسيمورد دهد كه در هر سه گروه  نشان مي 4نتايج مندرج در جدول 
بودن محيط  متغير پويايي بودن محيط و رقابتيتنها دو  ،)فرهنگ كارآفرينانه پايين، متوسط و باال

نتايج قبلي همخواني بر عملكرد كارآفرينانة كسب و كار تأثير دارند كه نتيجة به دست آمده با 
متغير حمايتي بودن ).  2005؛ ويكلوند و شفرد، 1385به عنوان مثال اسكندري و همكاران، (دارد 

محيط اثر معناداري بر عملكرد كارآفرينانه ندارد كه دليل آن اين است كه از ديدگاه اعضاء 
نشان  4 جدول. شده، محيط پيرامون كسب و كارها حمايتي نيست بررسيكسب و كارهاي 

رود، متغيرهاي پويايي بودن محيط  دهد كه هرچه فرهنگ كارآفرينانه كسب و كار باالتر مي مي
 گذارياثر بيانگرو رقابتي بودن محيط اثرمعنادارتري بر عملكرد كارآفرينانه دارند كه 

به . گري باالي فرهنگ كارآفرينانه بر رابطة بين اين متغيرها و عملكرد كارآفرينانه است ميانجي
تري حاكم است بهتر  عبارتي ديگر، كسب و كارهايي كه در آنها فرهنگ كارآفرينانة پررنگ

به پويايي بودن و رقابتي بودن محيط پاسخ داده و در نتيجه عملكرد كارآفرينانة باالتري از خود 
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نتيجة به دست آمده جالب توجه بوده و به صاحبان كسب و كارهاي بخش . دهند نشان مي
تري در كسب و كار  گويد كه در صورتي كه بتوانند فرهنگ كارآفرينانة پررنگ مي كشاوري

بنابراين . خود ايجاد كنند، كسب و كارشان عملكرد بهتري در بازار از خود نشان خواهد داد
اري، كسب و كارهاي كوچك بخش زگ هاي مسئول سياست دستگاه راهاز  شود ميپيشنهاد 

تري در كسب و كار  فرهنگ كارآفرينانه را به شكل مطلوب كشاورزي آموزش داده شوند تا
تر خواهد شد،  تر و پيچيده اين امر در آينده كه روز به روز بازار رقابتي يقين به. خود نهادينه كنند

تري را  مناسب راهبردهايبه كسب و كارهاي كوچك بخش كشاورزي كمك خواهد كرد تا 
شده  بررسيكسب و كارهاي  شماربته از آنجا كه ال. بهبود عملكرد خود طراحي كنند براي

داري عملياتي نتيجة به دست آمده بايستي با  ، در مورد معني)كسب و كار 62(محدود بود 
شمار نمونة الزم است  يافت،تري دست  مالحظه رفتار نمود؛ زيرا براي آنكه بتوان به نتيجة قطعي

 داورير مورد نتيجة رگرسيوني به دست آمده تر د باشيم تا بتوان دقيق كافي در اختيار داشته
 به شدتگويند، نتايج تحليل رگرسيوني   مي) 2007(زيرا همچنان كه تاباچنيك و فيدل . نمود

تر  قطعي ونة كافي در اختيار داشت تا بتواننم كم دستتحت تأثير حجم نمونه بوده و الزم است 
الزم است اين تحقيق با  پايهبر اين .  ودنم داوريدر مورد صحت و اعتبار نتايج به دست آمده 

  .تري دست يافت هاي دقيق به يافتهبتوان متغير بيشتر تكرار شود تا  شمارو  بيشترحجم نمونة 
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  )2003(گوير  مقياس فرهنگ كارآفرينانة كسب و كار طراحي شده توسط مك هاي پرسش: 1پيوست 
 هاپرسششمارة  بعد  

 
گ خالقيت

فرهن
  

  .شود تا كارها را به روشها و شيوه هاي مختلف انجام دهنددر شركت ما به كاركنان خالق اجازه داده مي -1
  .شوند كه خالق باشند و خالقانه فكر كنندكاركنان ترغيب ميشركتدر اين -2
شوند و با آنها برخورد نامناسب   زات نميما اگر افراد خالق قوانين و مقررات را زير پا بگذارند مجا شركتدر  -3

  .گيرد صورت نمي
ما بر اين است تا شرايطي را براي كاركنان فراهم كند كه آنان بتوانند خالقانه فكر  و شركتتمام سعي و تالش -4

  .رفتار كنند
  .دشود تا يك مسئله را به اشكال مختلف حل كننبه كاركنان اجازه داده ميشركتدر اين  -5

رقابت پذيري
كند تا توليدات و خدمات خود را بهتر از ساير رقيبان و كسب وكارهاي مشابه به  ما همواره سعي مي شركت -6  

  .مشتريان عرضه كند
 .ما در واقع هيچ رقيبي نداردشركت -7
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  .مما بايد همواره از رقيبان جديدمان در بازار آگاهي و اطالعات كامل و كافي داشته باشي -8
 .ما اعتقاد داريم كه بايد رقيبانمان را شكست دهيم  -9

        
خطر
 

پذيري
  

  .شوند تا ريسك منطقي داشته باشندما تمامي كاركنان قوياً ترغيب ميشركتدر -10
شود كه شكست نخورند، زيرا مايه  در كسب وكار ما شكست شرم آور محسوب شده و قوياً از همه خواسته مي -11

  .گردد محسوب ميننگ 
ريسك پذير بودن به عنوان يك كيفيت مثبت محسوب شده و به فردي كه ريسك پذير است  به شركتدر اين -12

  .شود ديد مثبت نگاه مي
ما اعتقاد دارد، كه اگر يكي از كاركنان روش يا ايده جديدي را آزمايش كرد ولي در آن شكست خورد، شركت -13

  .، بايد تشويق شود)ياد بگيرد(درس بگيرد    اين شكست به شرطي كه آن فرد از
ما اعتقاد دارد براي اينكه فرصتهاي موجود در بازار را به درستي شناخته شده و به بهترين شكل ممكن  شركت -14

  .تمامي كاركنان  و مديران شركت ريسك پذيري منطقي داشته باشند  از آن بهره برداري كنيم، بايستي

     
ارت

باط
 

هاي
 

باز و رسمي
  

ما هر كسي مي تواند ايده و پيشنهاد دهد و از كاركنان تقاضا مي شود هر نوع ايده و پيشنهادي دارند شركتدر -15
 .ارائه دهند

  .تمامي كاركنان، فارغ از جايگاه، شغل و تحصيالتشان ترغيب مي شوند تا پيشنهاد بدهند شركتدر اين  -16
  .ما وجود دارد شركتمناسبي بين قسمت هاي مختلف ارتباطات خوب و  -17
  .بسيار راحت و آزادانه اطالعات را بين هم رد و بدل مي كنند شركتكاركنان و مديران اين  -18
  .گذارند در ميان مي شركتكاركنان ايده هاي جديد را نزد خود نگه نداشته و آن را با ساير افراد  شركتدر اين  -19
آزادانه و راحت با يكديگر در تعامل باشيم تا بتوانيم  پيشرفت "اعتقاد داريم كه بايستي كامالشركتنما در اي -20
  .كنيم

    
پيشگامي در ايجا
 د

نوآوري
  

 .شود ما بطور مداوم توليدات يا خدمات جديدي به مشتريان عرضه ميشركتدر -21
عي كنند روشها و ايده هاي جديد را ايجاد كنند كه منجر به رود تا ساز همه كاركنان انتظار ميشركتدر اين -22

  .عملكرد بهتر مجموعه شود
كنيم تا جلوتر از نيازهاي مشتريانمان باشيم نه اينكه منتظر خواسته ها  و  ما اعتقاد داريم و همواره سعي مي -23

  .به آنها پاسخ دهيم "نيازهاي آنان بمانيم تا بعدا
كنيم كه هنوز مشتريانمان از آنها خبر  ها، خدمات و توليداتي را شناسايي و عرضه ميما فرصتشركتدر -24

 .ندارند
و همچنين بهترين راه حل مسائل و   شركتما اعتقاد داريم يكي از بهترين راههاي بهبود عملكرد اين  -25

  .مشكالتمان، نوآوري است
جديد بوده و تا كنون به  بازار  "كاالها و خدماتي باشيم كه كامالما اعتقاد داريم همواره بايستي به دنبال عرضه -26

  .به رقيبانمان  برتري داشته باشيم   عرضه نشده است، تا بتوانيم نسبت
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١٦ 
 

تنوع و انعطاف
 

پذيري در كار
  .متنوع بوده و از قبل مشخص شده نيستند"ما كارها كامالشركتدر -27  

بوده و همواره سعي در تغيير و تحول روش ها و شيوه هاي گوناگون در  انعطاف پذيرشركتما يكشركت -28
  .كارهايمان را داريم

كند روش ها و شيوه هاي جديدي را به كار  ما روشهاي انجام كار متنوع بوده و مديريت سعي مي شركتدر  -29
  .گيرد

ي مشتريان دائماً مغيير است، لذا بايستي همواره ها اعتقاد دارند كه چون بازار، نيازها و سليقهشركتكاركنان اين -30
  .هايمان را  متناسب با بازار و مشتريان تغيير داده و اصالح يا تعديل كنيم روشها، شيوه ها و برنامه
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