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، شـوند یمـ یک رویکردي کارآفرینانه، توسط کسب و کارها به کار گرفتـه  عنوانبه، امروزه ياشبکههايیتفعالو هاشبکهبا توجه به اینکه 
يمحـور در زمینـه  -بررسی نقش گرایش کارآفرینانه صاحبان کسب و کارهاي خانگی در بـروز رفتارهـاي شـبکه   ،هدف اصلی این تحقیق

صاحبان کسب و کارهاي خانگی مبتنی بر محصوالت کشاورزي در پنج اسـتان اول  ،ماري تحقیقآجامعهتولید محصوالت کشاورزي است.
يهـا پرسشـنامه انتخـاب و  ،نمونـه عنـوان بـه نفر 384تعداد يامرحلهچند ياخوشهیريگنمونهکه به روش بودکشور در تولید مرکبات

پایـایی  به منظـور تأییدي و روایی همگرا و واگرا ویر تحقیق از تحلیل عاملتعیین روایی ابزايبراشد.يآورجمعتحقیق بین آنان توزیع و 
معـادالت  سـازي  به روش مـدل تحقیق هايیهفرض.داشتو پایایی مناسب ییروااز نشانآن از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که نتایج،

آن در بروز رفتارهـاي شـبکه محـور    يهامؤلفهگرایش کارآفرینانه و کهدادنشان یجنتا.آزمون قرار گرفتموردلیزرلافزارنرمساختاري با 
از يبـردار بهـره و کاربست اطالعات مـرتبط بـا تغییـرات محیطـی در بـازار هـدف،       یلتحل،يآورجمعتوجه به نتایج تحقیق،باتأثیر دارد.
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مقدمه
دي بسزایی در رشد و توسعه اقتصایرتأثعوامل ایجاد ثروت و اشتغال هستند و ینترمهمخانگی یکی از يکارهاکسب و 

یروهاينبه دلیل عواملی چون پیشرفت در ارائه خدمات، سهولت جابجایی کارهادارند. این نوع کسب و کشورهابسیاري از 
و توسعه ياندازراه).1397فالح، هستند (در حال توسعه و گسترش بازارهاتکنولوژیک و جهانی شدن هايیشرفتپکاري، 

اجتماعی ییایکسب و کار موجب تحرك و پوياندازراهاورزي دارد. در واقع کشحوزهکسب و کار خانگی اثرات مثبتی بر 
. همچنین عالوه بر تحرك کنندیماقتصادي در نظام قشربندي اجتماعی تحرك پیدا طیشود و افراد با توجه به شرامی

ات توانمندسازي اجتماعی و بجارتباطات اجتماعی و سطح اعتماد به نفس افراد اثرگذار است که در مجموع مور با،یاجتماع
).1393سعدي و همکاران، آورد (یمي پایدار را فراهم توسعه
ستابدین معنی اوم،تدمند. عصر عدادهکردیااوم،تدمعصر عدعنـوان بـه وزيمراينیادازنمحققاونظرانصاحبازريبسیا

به وندیشید ایگر دايیوهشــباید به وگشا نیست رکانامزساهیندآوريمسائل جاايگذشته بريهــاحــلراهوربیگر تجادکه 
ورشکاآیازهاينمتناسب با ،کیفیت برتروقل هزینه ابا حدراتخدماومحصوالتانتا بتودمانی بوزنوین سايهارهکارالنباد

ــلونپنها ــايیقهسـ وقاطعیت معد،محیطیناطمینامیش عدافزابا توجه به ،چنین فضاییدر.دئه نموارازاربه بانمشتریاهـ
وبه شکل پویا ودادهقنطبااسریع تبا تحوالرادنند خواها بتوکسب و کارینکهاايمؤثر بريراهکارهاازیکی د،یازيهاچالش

,Tajeddiniاست (به سمت کارآفرینی یشگراحیات خود ادامه دهند،به هندز 2010(.
Entrepreneurial(ینانهکارآفریشگرا،1980سال ز ا Orientation(،یـک سـاختار مهـم در درون ادبیـات کـارآفرینی      عنـوان به

Soininen(ظهور نموده است et al., شـود یمـ گفتـه  گیريیمتصمهايیتفعالبه فرآیند، عملیات و کارآفرینانه،یشگرا.)2012
& Clausen).گردد (یمکه منجر به راهی تازه  Korneliussen, راهبـرد  درمحـوري مفهـوم يمنزلهبهنانهکارآفریگرایش"2012

هـا آنيواسـطه بـه اشـاره دارد کـه   یتیریمدهايیتقابلو کار وکسبموفقیتبرتأثیرگذارگیريیمتصمهايیافترهسازي به
از یبانیپشـت نسـبی و تیبه مزیابیخود جهت دستیرقابتتیوضعرییتغمنظوربهرا يانوآورانهو شگامانهیاقدامات پ،هاشرکت
,Heinonen)ینوننهـا ).1396(رضائی و همکاران،"گیرندمیکاره بنامشخصنتایجبایهایپروژه گـرایش کارآفرینانـه را   (2015

(رضـائی و  ،شودیمسازمانیاهدافتحققبهمنجردر نهایتکهداندیمجدید روشیکیافرصتیکازيبرداربهرهوتشخیص
يریپـــذکســـیر)،Proactiveness(یشـــگامیپ،)(Innovationينـــوآور؛شـــاملارآفرینانـــه گـــرایش ک).1395همکـــاران، 

RiskTaking)(،یتهاجمرقابت)Aggressive competition(اسـتقالل و)Independence( اسـت.)  بوسـو و همکـارانBoso et

al., ، تازگی، آزمایش گري و فرایند خالقانـه،  جدیدهايیدهاو حمایت از یريکارگبهگرایش شرکت براي یعنیوآوري،ن).2013
بـودن، نگـرش   هـا فرصـت به دنبال یشگامیپیا فرایندهاي فناورانه جدید بیانجامد.خدماتاست که شاید به تولیدات،يانشانه
و شکل تقاضاي آینده براي ایجاد تغییر بینییشپنگر شامل معرفی محصوالت یا خدمات جدید جلوتر از رقبا و فعالیت در پیش

که احتمـال موفقیـت یـا    ییهاپروژهبه تخصیص منابع اساسی به هاشرکتبه مفهوم تمایل ،پذیريیسکردادن به محیط است. 
تهاجمی به تمایل یک شرکت براي چالش شدید و مستقیم بـا رقبـاي خـود بـراي دسـتیابی بـه       رقابتاست.هاآنشکست در 

ده و یـا بیـنش و   مستقل یک فرد یا تیم دارد که در به وجـود آوردن یـک ایـ   هايیتفعالواستقاللورودي یا بهبود موقعیت و
,Lumpkin & Dess(مؤثر استکه تکمیل هدایت آن تا زمان 1996(.

هايیتفعالوهاشبکهاست.شناسایی شده،و کارهاکسببازاریابیاثربخشیبرايابزاريعنوانبهيسازشبکهموضوعامروزه،
مشتریانبهشرکتمعرفیجدید،محصوليهتوسعوبهبودمنظوربهو هاشرکتتوسطکارآفرینانه،روشیکعنوانبهشبکه،
Franco(شوندیمگرفتهکاربهسازمانگذاريیمتقساختارو بهبودمنابعگسترشجدید، et al., عموماًشبکه اصطالح).2014

، صنایع یا حتی هاسازمان، افراد، هانقششاید کنشگران.اشاره داردبه ساختار پیوند میان کنشگران در یک نظام اجتماعی
باشد امکان دارد بر اساس عاطفه، دوستی، اقتدار، مبادله اقتصادي، تبادل اطالعات و غیره بنا شده یوندهاپیناباشند.هادولت

)Jaafar et al., ،ياشبکهروابط.منابع برقرار کنندکنندگانرائهاباید روابط مطلوب را با هایطمحدر همه ینانکارآفر).2009
باید روابط خوبی با سایر ینانکارآفرآنان داللت دارد.يهاشبکهاست که بر ایجاد و نگهداري روابط بین کارآفرینان و يراهبرد

Jaafarبرسند (،تکسب و کار اسياندازراهکسب و کار برقرار کنند تا به مقصود خود که همان ياندازراهافراد براي  et al.,

کسب و کاریجادا.یابدیماز روابط اجتماعی توسعه ياشبکهفرینی در عملکرد کارآکهدهدیمشبکه توضیح يیهنظر).2009
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بین یزتما،شوندیمترغیب یا محدود هافرصتمنابع و ،فرین آیندهاز روابط بین کارآايیچیدهپيمجموعهيیلهوسبهجدید 
،یانمشتر،کنندگانینتأمروابط بین کارآفرین،فراوانی و عمل متقابل روابط بستگی دارد.به سطحقوي و ضعیف،پیوند
مقیمی و همکاران، دهند (یماساس شبکه را تشکیل ،دولتی یا خصوصی و اعضاي خانواده و دوستانيهاسازمان،هابانک

هستند حیاتیبسیارجدیدسازمانبهدادنشکلبرايمنابعانباشتنو هایدهاتست،هافرصتکشفبرايهاشبکه).1396
)Aldrich & Zimmer,1986.(تاکنندیموصلهمبهرامتفاوتهايیستگیشاوهاییداراباهاشرکتکار،کسب ويهاشبکه

Norman(کنند بینییشپراجدیدبازاريهافرصتبتوانند & Ramiz,1993.(
ایران اهمیت کلیدي اقتصاد ملیيهابخشیکی از عنوانبهپیچیده کنشگران در عرصه تولیدات کشاورزي تنوع و کارکردهاي

توسعه کشاورزي يبرا.نمایدیمرصه تولیدات کشاورزي ایجاد کنشگران فعال در عيبندشبکهوضوع مضاعفی در پرداختن به م
مرتبط اقدامات الزم جهت افزایش يهاحوزهو دست اندرکاران هاشرکتدر این بخش الزم است تمامی يوربهرهو باال بردن 

حسینی نیا و باشند (را اتخاذ کنند و در کشاورزي رقابتی و مبتنی بر بازار بایستی کارآفرین بنگاه گرایش کارآفرینانه در 
ناخالص تولیدازرصدد18حدودکهيطوربهداردملیاقتصاددرمهمینقشبخش کشاورزينیزایراندر).1394جعفري، 

نیازمورداولیهموادازدرصد90وغیرنفتیصادراتدرصد25،جامعهغذايدرصد85از بیشتأمین،اشتغالازدرصد25ملی،
).1396کریمی گوغري و همکاران،کند (یمفراهمراصنعت
ایخانوادهدوستان،بهبا مراجعه نیکه کارآفرگویدیمفرصت يدر جستجوهاشبکهدر مورد نقش (Birly,1985)بیرلی

آنجا که از.اثرگذارندسودآور يهافرصتافتنیدر وندیمراجعه و پنیو اهستندیحاميدر جستجویرسميوندهایپ
مهم نیبه ایاجتماعيهاشبکهقیاز طرتنهاشناخت فرصت هستند،يبراازیصاحب همه منابع مورد نندرتبهنانیکارآفر
بود در دسترس آنان خواهد تریینپانسبتاًنهیبا هزمنابعباشد،تريقوشبکه ياعضانیبوندیچقدر پهر.دیابنیمدست 

).1396کاران،و همیمیمق(
و منابع )Opportunity Ability(توانایی فرصت)،Information acquisition(عاتاطالکسبشامل؛شبکه محوررفتارسه جزء
میزان اطالعات دریافتی از شرکاي کسب و کار از طریق درخواست یا صحبت ،اطالعاتکسب.است)Key resources(کلیدي

و خارج از شبکه و درون شبکهيهاتالشانجام اقداماتی در جهت افزایش شهرت از طریق فرصتییتوانا،و یا اطالعات دیگر
استبا مشتریانهاآنان و انطباق براي برطرف کردن تقاضاي مشتریکنندگانینتأمکلیدي توانایی منابع

et al., 2015)(Thornton.شودیماشاره تحقیق ادامه به تعدادي از تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع در:
و هانهادهتولید تعاونی تهیه ويهاشرکتکه گرایش کارآفرینانه )، در تحقیق خود نشان دادند 1396همکاران (نیا و حسینی

،پذیريیسکرنوآوري،گرایش کارآفرینانه، يهامؤلفهازدارد.داريیمعنتأثیر مثبت و هاآنادوات کشاورزي بر عملکرد 
هاشرکتدارد ولی رقابت تهاجمی بر عملکرد این داريیمعنمذکور تأثیر مثبت و يهاشرکتو استقالل بر عملکرد یشگامیپ

باشدیمثرؤگرایش کارآفرینانه بر عملکرد مکه تحقیق خود نشان دادنددر)،1395همکاران (زهیري و دارد.نداريیمعنتأثیر 
یطلباستقاللو بوده یرگذارتأثبر عملکرد پذیريیسکرو یريپذرقابت،پیشگامیگرایش کارآفرینانه،يهامؤلفهاز میان و 
Fira(و همکارانفیرا.استمؤثربازاریابی نیز بر عملکرد هايیتلقابنوآوري و ،طرفیازبر عملکرد ندارد.یريتأث et al., 2017(

هايیتقابلو یابیبازارمنابعقیاز طریکوچک خدماتيهاشرکتو عملکرد نانهیکارآفرشیرا با عنوان ارتباط گرایقیتحق
يهادر حوزهفعال یخدماتيهاشرکتاز رسشنامهپ1122قالب در از قیتحقنیمربوط به ايهادادهانجام دادند.یابیبازار

يآورجمعایدر استرالیحیو خدمات تفرآموزشو ساز،ساخت،يو انباردارپستو نقل،حملامالك،خدمات،ییمواد غذا
,Kanturکانتر (.کردـأییدتو عملکرد را نانهیکارآفرشیدر رابطه گرایابیبازارتیقابل،یانجینقش متحقیق جینتاشد. 2016 (

آماريي جامعه.انجام دادراعملکردوکارآفرینیبهگرایشرابطهدرمیانجینقشاستراتژیک:کارآفرینیعنوانبايامطالعه
دربود.ارتباطات مخابراتیوخودرویعصناغذایی،یعصناداري،بانکيزمینهدرفعاليهاشرکتتحقیقاینبرايمنتخب
استراتژیکبر کارآفرینیکارآفرینیبهگرایشکهدادنشانیجنتاگردید.يآورجمعشرکت442ازسشنامهپر991تعدادنهایت

نتایجهمچنین.داردو معناداريمثبتیرتأثغیرمالیومالیعملکردبراستراتژیککارآفرینیدارد،معناداريومثبتثیرتأ
در تحقیق )،1392نسب (ییموال.ندارندتحقیقمتغیرهايبرثیريأت،آنفعالیتسابقهوشرکتاندازهکهدادنشانهایبررس

. همچنین یند کارآفرینانه را توسعه دادآفرتوانیماجتماعی يهاشبکهمدیریت دانش يهامدلبا استفاده از خود نشان داد که 
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براي استفاده کارآفرینان در دست یافت و نیتوسعه فرایند کارآفریبه،تجربیات افرادکردن ازو استفادهشناساییباتوانیم
بستري توانندیماجتماعی درون سازمانی يهاشبکهخود نشان داد که تحقیق) در1391(يمرکز.قرار دادهاآناختیار 

فرینی و فرآیند کارآآمدهحساببهکارآفرین يهاسازمانر خالقانه دهايیدهابراي مشارکت کارکنان در بیان نظرات و مطمئن 
يهافرصتشبکه اجتماعی با تشخیص خود نشان دادند که تحقیق) در1390همکاران (و الیاسیيمحمد.را تقویت کنند

یصبر تشخاجتماعی باالترین تأثیر را يهاشبکهمحتواي روابط اجتماعی و ینهمچندارد.و معناداريکارآفرینانه رابطه مثبت
بر ،العاتطغیررسمی و منابع اجتماعی ايهاشبکهتحقیق خود نشان داد که ) در1390(یمشدئکارآفرینی دارد.يهافرصت

Brandهمکاران (و برند.داردو معناداريکارآفرینی تأثیر مثبتيهافرصتشناسایی  et al., در تحقیقی با عنوان )2017
دركبراياخیرشانکه مطالعاتضیح دادندتو» و باالمتوسطبال؟ اثرات فرانشیزهاي کم،نعمت یاکارآفرینی: يهاشبکه«

کارآفرینیزمینهیکرويتمرکزبا:دادندارائهطریقسهازرادركایناست وکارآفرینیعملکردوشبکهبینپیوندازبهتري
استممکنکهاحتمالیشرایطیککردنبرجستهووجهیچندنظريچارچوبیکایجادبا،)فرانشیزهايیستمس(ویژه 
توسعه و آزمایشيبرا،ياشبکهدیدگاهیکبارایادگیريودانشهايیدگاهدهاآن.بگذاردتأثیرياشبکهعملکردپیوندروي
عملکردمورددر) همتاشبکه(فرانشیزسیستمیکدرهمتایانشانبافرانشیزشبکهتأثیراتمورددروجهیچندچارچوبیک

بهخودهمتایانباشبکهازفرانشیزکهعملکرديمزایايکهنمودنداستداللهاآنویژه،ورطبه.فرانشیز، ترکیب کردندواحد
وتجزیهومعمولیمربعاتروش حداقلازهاآن.استمتفاوتزیادومتوسطکم،اجراي فرانشیزهايینب،آوردیمدست

.کنندآزمایشهلنديفرانشیزسیستمیکازتجربیياهدادهباراخودهايیهفرضتاکردنداستفادهکوانتمیرگرسیونتحلیل
هاآنوگذاردیمتأثیرواحدعملکردبرهمتایان فرانشیزشبکهارتباطاتومنابعساختاري،يهاجنبهکهکردتأییدهاآنیجنتا
) درSeroka & Tomski,2015(و تامسکیسروکابرند.یمسود و زیان متفاوتطوربهباالومتوسطکم،اجراییفرانشیزاز

اجتماعی اینترنتی یک راه قدرتمندي است تا کارآفرینان نوپا به اطالعات مورد نیاز خوديهاشبکهکه ندخود نشان دادتحقیق
Zafarهمکاران (و ظفر.دست یابند et al., در هاآنقصد کارآفرینان از طریق تعامل بین خود نشان دادند که تحقیقدر )2013

يهاشبکهکه در یک فرآیند کارآفرینی بین دهدیمنشان ،)Burt,2000(بورتمطالعات.یابدیمتوسعه اجتماعی ياهشبکه
به این نتیجه رسیدند خود تحقیقدر )Aldrich & Zimmer,1986(یمرزو یجآلدرارتباط وجود دارد.یابیفرصتاجتماعی و 

اجتماعی قوي باعث يهاشبکهو ارتباطی قوي الزم است و ارتباطات و که براي شروع فرآیندي کارآفرینانه، داشتن شبکه
.دهدیمحاضر را نشان مفهومی تحقیقچارچوب1نگاره.شودیمو کسب منابع ضروري هایدها، هافرصتشناسایی و ارزیابی 

تحقیقچارچوب مفهومی -1نگاره
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تحقیقروش 
.و میدانی استياکتابخانهوش ر،هادادهينظر گردآورو از ياتوسعه-تحقیق کاربرديیک ،از لحاظ هدفحاضر تحقیق 

پنجدر ،)مرکبات(يکشاورزمحصوالت يفرآورينهیدر زمیخانگيکارهاکسب وصاحبانحاضر،جامعه آماري تحقیق
تعداد .مرکبات هستنديولید در زمینهداراي بیشترین تکه است )مازندران، فارس، کرمان، هرمزگان و گیالن(منتخباستان 

بر اساس نسبت آمار تولید تعداد نمونه یناانتخاب شدند.يامرحلهچند ياخوشهیريگنمونهبا روش نمونهعنوانبهنفر384
از فرن42از فارس،فرن115از مازندران، فرن192تعداد ،1397سال محصوالت باغی وزارت جهاد کشاورزي در سال منتهی به

Boso(از پرسشنامه گرایش کارآفرینانهگیري اندازهيبرا.انتخاب شدنداز گیالنفرن8و از هرمزگانفرن27ن،کرما et al.,

Thornton(از پرسشنامههاي شبکه محوررفتاریريگاندازهبراي و)2013 et al., .ده استشاستفاده )2015
از آزمون روایی همگرا محاسبه يبرااستفاده شده است.و واگراگراهمییرواازقیق تحیريگاندازهبراي تعیین روایی ابزار 

تفاوت بین مجذور از تشخیصی که ییرواواگرا از ییروابراي محاسبه ومیانگین واریانس استخراج شدهییدي و تأعاملیتحلیل
داده نشان3تا 1جداول در هاآننتایج کههاستفاد،آیدیمبه دست هامؤلفهمیانگین واریانس استخراج شده با همبستگی بین 

از تربزرگهاسؤالتمامی بار عاملی ینکهبه ابا توجه و باشدیممطلوب 6/0باالي یبار عاملمقدار قابل قبول براي شده است.
مناسبی يهمگرای روایپرسشنامه از لذااست.آمدهدستبه5/0از یشترب)،AVEشده (میانگین واریانس استخراج و6/0

ضریب که دهدیمنشان 1جدول در آزمونیجنتا.آلفاي کرونباخ استفاده شدآزمون سنجش پایایی از يبرا.استبرخوردار 
.گرددیمتأییدآن پایاییلذااست.7/0از تربزرگهاپرسشنامهيهامؤلفهتمامی يآلفا

تحقیقیريگازهاندابزار یئپایاوهمگرا ییروانتایج -1جدول 
میانگین واریانس یبار عاملگویهتعداد عنوان متغیر

استخراج شده
ضریب آلفا

نوآوري

1گویه
2گویه
3گویه
4گویه
5گویه

82/0
89/0
94/0
85/0
77/0

73/0
942/0

پذیريیسکر

6گویه
7گویه
8گویه

80/0
83/0
81/0

55/0923/0

پیشگامی

9گویه
10گویه
11گویه

86/0
83/0
76/0

67/0959/0

رقابت تهاجمی

12گویه
13گویه
14گویه

76/0
77/0
75/0

58/0954/0

استقالل

15گویه
16گویه
17گویه

93/0
69/0
79/0

65/0955/0

کسب اطالعات

18گویه
19گویه
20گویه
21گویه

78/0
81/0
85/0
78/0

65/0759/0
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1ول ادامه جد

میانگین واریانس یبار عاملسؤالتعداد عنوان متغیر
شدهاستخراج

ضریب آلفا

کسب اطالعات

18سؤال
19سؤال
20سؤال
21سؤال

78/0
81/0
85/0
78/0

65/0759/0

توانایی فرصت

22سؤال
23سؤال
24سؤال
25سؤال

75/0
80/0
75/0
73/0

57/0957/0

منابع کلیدي

26سؤال
27سؤال
28سؤال
29سؤال
30سؤال
31سؤال
32سؤال
33سؤال

74/0
74/0
73/0
72/0
73/0
58/0
60/0
62/0

53/0761/0

از مجذور میانگین واریانس استخراج شده در هامؤلفهتوان دوم همبستگی بین نشان داده شده 2جدول در که طورهمان
ی از روایی واگراي مناسب برخوردار خانگيصاحبان کسب و کارهانانهیکارآفرشیاگرپرسشنامه لذااست،تریینپا1جدول 

.است

گرایش کارآفرینانهگانهپنجيهامؤلفهی واگرا مربوط به نتایج روای-2جدول 
نوآوريپذیريیسکرپیشگامیهاجمیتت رقاباستقالل

نوآوري854/0
پذیريیسکر742/0731/0

پیشگامی818/0718/0730/0
هاجمیتت رقاب762/0643/0728/0604/0

استقالل806/0619/0628/0657/0646/0

.کندیمرا تأیید محورشبکهيرفتارهامناسب بودن روایی واگراي پرسشنامه 3جدول همچنین 

گرایش کارآفرینانهگانهپنجيهامؤلفهی واگرا مربوط به نتایج روای-3جدول 
کسب اطالعاتتوانایی فرصتبع کلیديمنا

کسب اطالعات806/0
توانایی فرصت755/0502/0

منابع کلیدي728/0717/0415/0
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و بحثهایافته
مربوط يهادادهيبنددستههاي آمار توصیفی جهت هاي جمعیت شناختی جامعه مورد مطالعه از شاخصبراي توصیف ویژگی

از میان میزان تحصیالت، سابقه کار، درآمد، بازار فروش، محدوده فعالیت و تعداد شاغلین استفاده شده است. به جنسیت، سن،
،از نظر سنیوانددادهدرصد به خود اختصاص 50ازشیببیشترین درصد فراوانی را زنان با ،دهندگاناز پاسخنفر 384

درصد 45تحصیالت،نظر ازدهند.رصد حجم نمونه را تشکیل مید2که است سال 51کمترین فراوانی مربوط به افراد باالي
صاحبان کسب و درصد8/24از نظر بازار فروش، کسب و کارهاي خانگی داراي مدرك تحصیلی لیسانس هستند و بانصاح

خود را از والتمحصنان آاز درصد5/1که تنها در حالیرسانندیمخود را در محل تولید به فروش تمحصوال،کار خانگی
را نمونه آماري صاحبان کسب و کارهاي خانگی درمربوط به آمار توصیفییجنتا،4جدول .رسانندیمبه فروشطریق دالل 

.دهدیمنشان 

اختینشجمعیتهايیژگیوسخگویان بر اساس توزیع پا-4جدول 
فراوانیرسته (سطح)متغیر

مردجنسیت
زن

4/48
6/51

سن

لسا30تا 
سال40-31
سال50-41

سال50باالتر از 

4/19
2/50
1/28
3/2

تحصیالت

تا دیپلم
یپلمدفوق

لیسانس
یسانسلفوق

دکتري و باالتر

-
25
45
30

-

سابقه کار

سالیککمتر از 
سال3تا 1
سال5تا 3
سال10تا 5

سال10بیشتر ا 

3/24
1/33
9/23
2/13
5/5

وش محصوالتبازار و مکان فر

محل تولید
محلیيهافروشگاه
شهرستانسطح يهافروشگاه
سطح استانيهافروشگاه
سطح کشوري هافروشگاه

واسطه / دالل

8/29
4/27
7/29
9/7
7/3
5/1

شهرمحدوده فعالیت
روستا

6/45
4/54

شاخص3،ررسی شود که در این تحقیقبرازش مدل بيهاشاخصاستفاده از مدل معادالت ساختاري در ابتدا باید منظوربه
IFI, CFI, GFiبرازش خوب و دو شاخص يهاشاخصعنوانبهRMSEA, X2/dfبد انتخاب برازش يهاشاخصعنوانبه

نشان داده شده است.5در جدول 2و 1مدل بهکه حد قابل قبول و مقادیر مربوطاندشده
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یبرازندگيهاشاخصبا قیقانطباق مدل ساختاري تحزانیمجینتا-5جدول 
X2/dfIFICFIGFIRMSEAشاخص

≥08/0≤90/0≤90/0≤90/0≥3معیار پیشنهاد شده
162/092/091/092/0068/0گزارش شده مدل مقدار
2635/093/092/092/0066/0گزارش شده مدل مقدار

تأثیر دو متغیر بر ،(t): گام اول؛ با استفاده از آمارهگیردیمت صورگامسه،از طریق معادالت ساختاريهایهفرضبراي آزمون 
گاممتغیر مستقل بر وابسته تأثیري ندارد.کهدهدیمنشانباشد،±96/1) بین tاگر مقدار آماره (شودیمیکدیگر مشخص 
توجه Rبه عالمتکهم: جهت تأثیرسوگام.شودیمدر نظر گرفته افزارنرماز خروجی Rمنظور، مقدار ینبددوم مقدار تأثیر:

لذا است،t(67/5اینکه مقدار آماره (ه با توجه بلیزرل براي آزمون فرضیه اصلی است.افزارنرمیخروج،2ينگاره.شودیم
ت.+ اس69/0محور تأثیر دارد و مقدار این تأثیر خانگی در بروز رفتارهاي شبکهيکارهاصاحبان کسب و ینانهکارآفرگرایش 

Chi-Square=28.87, df=18, p-value=0.05004, RMSEA=0.068

محوررفتارهاي شبکهبروز درارتباط بین گرایش کارآفرینانه ساختاري مدل مقادیر ضرایب استانداردشده- 2نگاره

شان نافزارنرمخروجی عنوانبه3ينگارهدر دو بروز رفتارهاي شبکه محوردرگرایش کارآفرینانهيهامؤلفهارتباط بین 
مقدار با این بین رقابت تهاجمی در.گذاردیمگرایش کارآفرینانه در بروز رفتارهاي شبکه محور تأثیر يهامؤلفهکه دهدیم

ر دارد.تأثیر در بروز رفتار شبکه محوینکمتر32/0استانداردبا مقدار ضریب استقاللتأثیر و یشترینب55/0استاندارد یبضر
رفتار شبکه گانهسهيهامؤلفهگرایش کارآفرینانه بر گانهپنجيهامؤلفهفرعی که به دنبال تأثیر بین هايیهفرضبراي آزمون 

به که با توجه دهدیمنشان داده شده است. نتایج نشان 6جدول محور نیز از معادالت ساختاري استفاده که خروجی آن در 
در کسبپذیريیسکآزمون (رمربوط به این چهار هايیهفرضاست، لذا ±96/1بازه در چهار آزمون در (t)مقدار آمارهینکها

در ینهمچن.شودینمکلیدي) تأیید اطالعات و استقالل در منابعدر کسباطالعات، استقاللاطالعات، پیشگامی در کسب
و کلیصورتبهشبکه محور يرفتارهاخانگی در بروز ياکارهنتایج ارتباط بین گرایش کارآفرینانه صاحبان کسب و 6جدول 

کلی صورتبهدر بروز رفتارهاي شبکه محور ینانهکارآفرکه گرایش دهدیمنشان داده شده، این نتایج نشان هامؤلفهبه تفکیک 
گانهسهيهامؤلفهفرینانه بر گرایش کارآگانهپنجيهامؤلفهاز بین کهیحالدردارد.داريیمعنآن تأثیر مثبت و يهامؤلفهو 

شده، مورد تأیید قرار نگرفته است.آزمون که در جدول نشان داده چهارآزمون)،15محور (رفتار شبکه 

گرایش 
کارآفرینانه

34/0نوآوري

15/0پذیريریسک

24/0پیشگامی

39/0رقابت تهاجمی

45/0استقالل

69/0 رفتار 
محورشبکه

کسب اطالعات

توانایی فرصت

منابع کلیدي

52/0

43/0

62/0

81/0

92/0
87/0
78/0

74/0

70/0

71/0

62/0 30/0
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ورمحگرایش کارآفرینانه بر بروز رفتارهاي شبکههامؤلفهارتباط بین آماره استاندارد نتایج تأیید مدل نهایی -3نگاره 

و رفتار شبکه محورکارآفرینانهارتباط بین گرایشمدل ساختارينتایجخالصه -6جدول 
نتیجهعالمتاستیودنت- تیآماره استانداردریب ضمسیر

دییتأ+42/025/3اطالعاتکسب←نوآوري 
دتأیی+33/016/2فرصتتوانایی←نوآوري 
دتأیی+39/080/2کلیديمنابع←نوآوري 

دییعدم تأ+12/028/0اطالعاتکسب←پذیريیسکر
دتأیی+35/020/2فرصتتوانایی←پذیريیسکر
دتأیی+47/028/3کلیديمنابع←پذیريیسکر

دییعدم تأ+19/029/0اطالعاتکسب←پیشگامی 
دتأیی+43/027/3فرصتتوانایی←پیشگامی 
دتأیی+52/019/4کلیديمنابع←پیشگامی 

دتأیی+54/030/4اطالعاتکسب←تهاجمی رقابت
دتأیی+56/033/4فرصتتوانایی←تهاجمی رقابت
دتأیی+40/018/3کلیديمنابع←تهاجمی رقابت
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6ادامه جدول 
نتیجهعالمتاستیودنت- تیآماره ضریب استانداردمسیر

دیعدم تأی+08/019/0اطالعاتکسب←استقالل 
دتأیی+30/010/2فرصتتوانایی←استقالل 
دعدم تأیی+11/017/0کلیديمنابع←استقالل 
دتأیی+44/020/3محورشبکهرفتارهاي←نوآوري 

دتأیی+48/073/3محورشبکهرفتارهاي←پذیريیسکر
دتأیی+37/029/2محورشبکهرفتارهاي←پیشگامی 

دتأیی+55/040/4محورشبکهرهايرفتا←تهاجمی رقابت
دتأیی+32/018/2محورشبکهرفتارهاي←استقالل 

و پیشنهادهاگیريیجهنت
محور با شبکهيبر بروز رفتارهایخانگيصاحبان کسب و کارهانانهیکارآفرهايیشگرانقش سیربرفهدباتحقیقینا

شدمشخصیريگاندازهيهامدلآوردبراز همدآستدبهنتایجسساابر.گرفتمنجاا(مرکبات) ي بر محصوالت کشاورزدیتأک
و ییاز رواکسب و کارهاي خانگیمحوررفتارهاي شبکهو فرینانهرآکایشاسنجش گرايبرهشددهستفاااربزاع،مجمودر که

یردمقاسساابرکهدهدیمنشانتحقیقريساختالمدصخصودر هشوپژهايیافته،همچنیناست.رداربرخوکافیپایایی
و ينظرتبیااديمبنابرهشدینوتدلمد،یگردرتعبابه.استتأییدردموتحقیقلمدکلیرساختاازش،بريهاشاخص
حمایتردموهشددآوريگرنیامیديهادادهطریقو از شتهداقنطبااقعیتواباتحقیق)مفهومی(چارچوب تجربی پیشینه

ر بروز دیخانگيصاحبان کسب و کارهانانهیکارآفرهايیشگراشدمشخص،تحقیقینانتایجبهوجهتبا. استفتهگرارقر
ع فرصت و منابتواناییهاي کسب اطالعات،لفهؤمدر ومحوررفتارهاي شبکهرتأثیر دارد، نوآوري دشبکه محوريرفتارها

رفتارهاي دریشگامیپفرصت و منابع کلیدي تأثیر دارد.ییتوانارفتارهاي شبکه محور،درپذیريیسکرکلیدي تأثیر دارد.
ییتواناکسب اطالعات،بررفتارهاي شبکه محور،تهاجمی در رقابتکلیدي تأثیر دارد.فرصت و منابع ییتواناشبکه محور،

این تحقیق با یجنتاثیر دارد.تأفرصتتواناییشبکه محور و يرفتارهار داستقالل ینهمچنفرصت و منابع کلیدي تأثیر دارد.
Fira(یقتحق)،1395همکاران (زهیري و تحقیق )، 1396همکاران (حسینی نیا و تحقیق et al., ,Kantur(تحقیق،)2017

& Seroka()،1390(یمشدئ،)1390همکاران (محمدي الیاسی و یقتحق)،1391(يمرکزتحقیق ،)2016 Tomski, 2015(،
)Zafar et al., 2013(،)Burt, ,Aldrich & Zimmer(و)2000 براي تحقیق هايیافتهلذا با توجه به ی دارد.ی، همسو)1986

صاحبان کسب و کار از طریق گرایش کارآفرینانهخانگی مبتنی بر محصوالت کشاورزيکارهاي در کسب ويسازشبکهتوسعه 
:گرددیمزیر ارائه یشنهادهايپ، کسب اطالعاتیعنی يسازشبکهاول يمؤلفهتی صورت گیرد که براي تقویت اباید اقدام

از ثیرات احتمالی ناشیتأيادورهسی ) و برريمانند تغییرات قوانین، تکنولوژي، اقتصاد(یطیمحاطالعات مرتبط با تغییرات 
مرتبط با ده و قابل استفاروزبهاطالعات ،تر به مشتریانبهیرسانخدمتمنظوربهگردد.ییشناساآن در محیط بازار هدف، 

تقویت راي بطرفی ازبه کارکنان ارائه گردد.سرعتبههدف يبازارهااسی و اقتصادي) در قوانین، توسعه تکنولوژي، سیروندها (
پیشنهادکارآفرینانه هايیشگرااز طریق خانگیيکارهاو در کسب يسازشبکهيمؤلفهدومین عنوانبهتوانایی فرصت 

. سیمیبمحیط با استفاده از تکنولوژي حسگرهاي بر نظارتو کار،سبعملیات کدر تسریعنوینايهياز تکنولوژکه شودیم
شده محیطی با بینییشپتغییرات ازاستفاده گردد.محصوالت، بازاریابی و فروش یفیتبر کجهت تأثیر هایبآسبینییشپ

منظوربهو داشتن ابتکار عمل طلبانهفرصتکردن کارز رقبا.پیشی گرفتن امنظوربهنوین هاييتکنولوژو هاروشاستفاده از 
تهاجمی، بدون مالحظات دوستانه و تعارفات در صورتبههایتفعالگردد.يبرداربهره، ثی کردن تالش رقبا در بازار هدفخن

هايیتفعالیدهاي ناشی از سریع نسبت به تغییرات مهم محیطی و تهدییگوپاسخمقابل رقبا براي دستیابی به اهداف رقابتی.
در کسب و کاربردن توانایی باالبازار محصوالت.درکسب و کارمیزان سهم افزایش منظوربهرقابتی و تغییرات قیمتی رقبا 

یش میزان فروش در مقایسه با رقبا، صورت گیرد.ارائه محصوالت جدید و افزا
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کارهاي خانگی مبتنی بر در کسب ويسازشبکهتوسعه مهم يهاؤلفهمیکی از عنوانبهدر نهایت براي تقویت منابع کلیدي 
جدید و دنبال کردن هايیدهاد تا سبب خلق داده شوآزادي عمل به کارکنانگرددیمپیشنهاد محصوالت کشاورزي 

افزایش ،شدهولید اجتماعی براي بازاریابی و فروش محصوالت تيهاشبکهز و همچنین اگردد آن سازيیادهپبازار و يهافرصت
نوین در جهت يهاروشارائه،براي حفظ و نگهداري و رضایت مشتریان فعلی و افزایش مشتریان جدیدکارکسب وتالش 

رف انرژي در کسب و کارهاي خانگی استفاده شود.مصيوربهرهتوسعه محصوالت و 
ايبرهمراه بود. از جمله محدودیت زمانی که اهیتمحدودبا برخی هایقتحقهمچنین انجام این تحقیق نیز مشابه سایر 

ربطيذيهاسازمانضعیفريهمکاو ريکاهايیتفعالدر نناآدنبوگیرو درکممانیزفرصتلیلدبههاپرسشنامهتکمیل
در یگخانيکارهاکسب وانصاحبادتعدردمودر مدو روزآصحیحرماو آتطالعاائهاراايبرورزيکشادجهانمازسایژهوبه
بهییگوپاسخمهنگاادفراقتدانمیزاز نطمیناامعدبعالوه، منتخبيهااستاندر يمحصوالت کشاورزيفرآورنهیزم
.نددبوتحقیقیناصلیاهايیتمحدود، هاي پرسشنامهؤالس

ینا.صورت دهندرتیعوسبا پوشش جغرافیایی ياجامعهتحقیقی در همین راستا اما در گرددیمبه محققان آتی پیشنهاد 
بروز درکارآفرینانه صاحبان کسب و کارهاي خانگی مبتنی بر محصوالت کشاورزي هايیشگرابه بررسی نقش تحقیق

بنابراین به محققان آتی پیشنهاد ؛ نشده استنظر گرفتهدر هاکنندهیلتعدرفتارهاي شبکه محور پرداخته شده و نقش 
در نظر ته شده به آن پرداخ)1396انند بازارگرایی که در تحقیق حسینی نیا و همکاران (مهاییکنندهیلتعدکه نقش گرددیم

تحقیق حاضر مقایسه گردد.با نتایج آن و گرفته
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Abstract
Nowadays, networking is recognized as an approach for marketing effectiveness and business success.
Networks and networking activities are used by companies as an entrepreneurial approach. The main purpose of
this study was investigating the role of entrepreneurial orientation of home business owners on their network-

oriented behaviors in the field of agricultural products (citrus). Statistical population of this research was the

home based business owners of agricultural citrus products in five first- ranked and selected provinces of the
country in citrus agricultural production. A sample consisting of 384 subjects were selected by a multi- stage
cluster sampling method and the research questionnaires were distributed among them and required data
collected. Confirmatory factor analysis and convergent and divergent validities were used to determine the
validity of research instrument and Cronbach's alpha method was used to examine the reliability. The results
showed appropriate validity and reliability scores. Research hypotheses were tested by Structural Equation
Modeling with LISREL software. The results show that entrepreneurial orientation and its components have
significant impacts on the network- oriented behaviors. According to the results of research, collection, analysis
and application of information related to environmental changes in the target market, utilization of new
technologies in order to surpass competitors, use of social networks for marketing and sales of products are
suggested.
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