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وکار پرورش مرغ بومی درکارآفرینی صاحبان کسبدر گرایی تفکیک سطوح امکان
نایو بیزالگوریتماستان سیستان و بلوچستان بر مبناي 

4و الهه بابازاده3، الهام فهام2، مجتبی بامدي*1بیگییر علمام
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چکیده
تحقیق ،. در این راستادانندیمگرایی فکري موسوم به امکانمعماريرا در نوع کارآفرینیرفتاربروز مشخصه نیترمهمامروزه 

وکارکسبسطوح این تفکر در میان صاحبان تفکیکماشین به یادگیري گوریتم حاضر تالش کرد تا با استفاده از یک ال
پرورش مرغ بومی واحد فعال 360واحد از 191وبپردازددر استان سیستان و بلوچستانروستایی در حوزه پرورش مرغ بومی

جمعیت شناختی، رفتاري يرهایمتغمل شاآیندهاپیشیافتن ترکیبی از ،هدف اصلی. قرار گرفتندمطالعهموردنمونه عنوانبه
. هستنداثرگذارروستایی کاروکسبگرایی در میان صاحبان که بر تفکیک سطوح امکانبودکارآفرینیاکوسیستم يهامؤلفهو 

،يردازپدادهروش اصلی قرار گرفت. دییتأروایی و پایایی آن مورد بود کهپرسشنامه،رهایمتغيریگاندازهبراي ابزار تحقیق
متغیر سطوحبندي نتایج دستهاجرا شد. Rافزار که در نرمبودیادگیري ماشین يهاروشاستفاده از الگوریتم نایو بیز از دسته 

تمرکز داشتن تجربه قبلی، هايکم تا زیاد نشان داد که متغیردر سه سطح کارآفرینیشاخص اصلی تفکر عنوانبهگرایی امکان
، کارآفرینی، ظرفیت واحد تولیدي، دسترسی به شبکه همکاري و بازار، خودکارآمدي ه عنوان شغل اصلیبر پرورش مرغ بومی ب

کار پرورش مرغ بومی سبب شده تا وکسبدر بین صاحبان ، نوآوري در بازار، سرمایه انسانی و سرمایه مالی کاروکسبانگیزه 
نتیجه کند. راي بروز رفتار کارآفرینی فراهم فته و طبیعتاً زمینه الزم را بدر سطح باالتري قرار گرهاآنگرایی در بین تفکر امکان

واسطهبهرا کارآفرینیاکوسیستمی قادرند رفتار يهامؤلفهرفتاري در کنار يرهایمتغترکیبی از کلی تحقیق نشان داد که 
اي ترویج فضاي حمایتی از کارآفرینان نوپاي تحقیق پیشنهادهایی بريهاافتهیبر اساس ، تقویت کنند. گراییتفکر امکانترویج
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مقدمه
طور ، در بخش کشاورزي بهینیکارآفریک جنبه متمایز از عنوانبهکارآفرینیهاي شناسایی، ارزیابی و پیگیري فرصت

Lans, Seuneke(اي در حال افزایش استفزاینده & Klerkx, 2017; Shane & Venkataraman, پرداختن به طور کلی . )2000
عدم ازجملهبرداران بخش کشاورزي با دالیلی اگر بهرهکهزیرا ؛ زي، از اهمیت حیاتی برخوردار استکشاورکارآفرینیبه توسعه 

هاي محلی، رف دولت و سازمانالزم از طيهاتیحماعدموکار، گذاري در کشاورزي، ضعف فضاي کسبسرمایهجذابیت
توانند منابع اي و کمبود نیروي انسانی خالق و پویا مواجه نباشند، میهاي حرفهوري پایین افراد و منابع، فقدان توانمنديبهره

هاي اساسی در موازنه بین عرضه و همواره با چالشکشاورزي). بخش1394(کرمی و آگهی،رندیکارگبهرا به نحو مطلوب 
Gellynckاست (تقاضا روبرو بوده  et al., کشاورزان براي مواجهه با محیط پیچیده و کارآفرینیبنابراین فعالیت ؛ )2015

,Mcelwee(استضروريبین عرضه و تقاضا این تعادلو به منظور پاسخ به کنندکه در آن کار مییچندوجه 2006 .(
و داراي قابلیت رشد باال، کارآفرینانههاي آید که شامل شناسایی فرصتکار به شمار میوکارآفرینی سبکی از رهبري کسب

هاي کارگیري مهارتگردآوري منابع مانند سرمایه و متخصصان، مدیریت سریع رشد و درنهایت مدیریت ریسک باالي آن با به
,Byersاست (گیريخاص تصمیم 2005&Dorf.(به اعتقاد) بالنکوBlanco, )، کارآفرینی فعالیت یا فرایندي است که 2007

و یابدتحقق میو یا فرآیند جدید تولیدافتهیبهبودمحصول (کاال یا خدمت) جدید یا واسطه ایجاد ارزش از طریق عرضه یک به
یندي افرراینیکارآفرتوان بر پایه نظریه عمومی کارآفرینی، می.ها استفرصتبرداري ازدربرگیرندة شناسایی، ایجاد و بهره

قطعیت، خلق ارزش، گیري در محیط داراي عدمبازار، تصمیمسازتعادلتخریب خالق، تشخیص فرصت یا مشتمل بر
Shaneکرد (تلقی برداري از فرصت ارزیابی و بهرهو در نهایتکشف/خلق & Venkataraman, 2003.(

Djuricic(آینده بر کنترل آینده تمرکز دارندبینیپیشجايبهنشان داده است که کارآفرینان قبلی مطالعاتنتایج  & Bootz,

توسعه جغرافیایی بازار، تنوع به محصوالت/خدمات،بخشیتنوعاست که مشخصاتی چون شدهمشخص. بر این پایه )2019
ردهاي تفکري در بازار و افزایش اعتبار در بازار از دستاوزنیچانه، تقویت قدرت ناهمگون، پاسخ به محیط با توجه به شرایط

د به عرصه وي ورابرگیريتصمیمسازيمفهوممحققان در تالش براي ). 1396، میر واحدياست (گرایی موسوم به تفکر امکان
استوار شده است گراییهدفتفکر اول که مبتنی بر راهبرد . اندکرده)، دو نوع راهبرد را شناسایی کارآفرینی(رفتار کارآفرینی
منطق راهبرد دوم یعنی کهیدرحالبر اساس اطالعات موجود است. بینیپیشمبناي و برمندنظامپردازش يهاحالتداللت بر

است. به این معنا ت و معلول و در جهت اعمال کنترل و اقدام لاز روابط جایگزین در روابط عيامجموعه،یا تفکر امکان گرایی
و کند ایجاد میبر اساس منابع در اختیار هاحلراهو علّیاز روابط يامجموعهواحد، علّیدر نظر گرفتن یک زنجیره جايبهکه 

Stroe(به علت نبود منابع براي رسیدن به یک هدف واحد وجود نداردانداختنریتأخنام به چیزي به عمالً et al., 2018.(
کارآفرینان مبتنی بر منابع در دسترس بوده و فاقد گیريتصمیممعتقد است گراییهدفگرایی در مقابل نظریه کاننظریه ام
ي کارآفرینان در هایژگیوگرایی معتقد است که گرایی رایج است. نظریه امکانهدفاست که در نظریه علّیتفکر هرگونه

عنوانبهگراییهدفگرایی و . بر این مبنا دو نوع تفکر امکانر کارآفرینان استرفتارهاي کارآفرینانه وابسته به نوع بینش و تفک
تمام منابع در ییگراگرایش دارد. در منطق امکانکارآفرینیاست که تفکر امکان گرایی به موردتوجهدو نوع معماري ذهن 

براي تحقق یک هدف در وهله اول اگرهدفدر منطق کهاست یدر حالو اینابدییمچندین هدف سوق يسوبهدسترس 
ناظر بر گراییهدفدرواقع). 1396، میر واحدي(ردیگصورتگیريتصمیمو سپس شدهنیتأممنابع مختلف نظر بایستی از 
از قبل مطرح آن مسائل است کهجاري در یک فضاییيهافرصتاز يبرداربهرهگرا در رابطه با کشف و بینیپیشچارچوبی 

Wiltbank(استشده  et al., و باز مسئلهگرا بر بازآرایی فضاي ینیبشیپامکان گرایی بر مبناي غیر کهیدرحال). 2006
است.کارآفرینیناظر بر رفتار عتاًیطبجدید است که يهافرصتحقایق موجود در قالب یساختاربخش

کارآفرینیبا رفتار ذاتاًجدید يگذارهیسرماایجاد ینداگرایی در فرکه چارچوب یا منطق امکانانددادهغالب مطالعات نشان 
Stroe(استترمنطبق et al., 2018, Read et al., هایی چون از متغیرهاي صورت گرفته مشخص شد کهدر بررسی.)2009

,Pierce & Aguinisخودکارآمدي کارآفرینی ( 2013, Sarasvathy & Dew, Lafrenière(کارو)، انگیزه کسب2008 et al.,

,Frese)، تلقی از ساختار حمایتی و ریسک اجتماعی (2011 Szambelanي در بازار (نوآور)، 2014 et al., )، سطح 2020
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,Kubberød & Pettersenفرد کارآفرین (و تجربه قبلی تحصیالت  & Hopp) و محیط فرهنگی اجتماعی پشتیبان (2017

Stephan, گرایی در ادبیات تحقیق نام برده شده است. گیري تفکر امکانر شکلبمؤثري رهایمتغ)، به عنوان 2012
Zhang(و همکارانژانگالگوي بر پایه به طور کلی و  et al., باید عوامل مرتبط با کشف کارآفرینییند ادر طول فر)،2008

هاي حمایتی ها در سیاستفرصتبرداري ازبخش فناوري و همچنین عوامل مرتبط با بهرههاي بخش بازار، ها در سیاستفرصت
شامل فناوري، بازار، کارآفرینیهاي منابع انسانی در نظر گرفته شود که هدف آن جستجوي عوامل حیاتی مالی و سیاست

دارد که هم از طریق کشف کارآفرینیدهد که بازار نقش مهمی در رشد و توسعه بودجه و منابع انسانی است. این الگو نشان می
براي توسعه است.رگذاریتأثکارآفرینیسطح ها بر هایی نظیر بودجه، فروش محصوالت و شناسایی مشارکتو هم از جنبهها فرصت

,Petti and Zhangژانگ (پتی و کارآفرینی در این رابطه الگوي برند.ي کارآفرین، مدیریتی و محیطی نام میهامؤلفه)، از 2013
,Shane & Venkataramanکارآفرینی شین و ونکاتارامان ( )، بر روي سه موضوع تمرکز دارد. موضوع اول مربوط به شرایط 2003

ي فنی را ترکیب هانظامآن کارآفرین منابع سازمانی و لهیوسبهمحیطی حاکم بر کارآفرینی است. موضوع دوم فرآیندي است که 
شوند.گرفته میبه کارها براي پیگیري فرصتهاي کارآفرینانهشرکتلهیوسبهیی که هاياستراتژکند و موضوع سوم می

ي شیوهاقدامات بازیگران مختلف آن و نیزتابعکارآفرینیرخداد پدیده ،در یک نظامتوان نشان داد کهبندي میدر یک جمع
در کشور، کارآفرینیدرشوبروزخصوصدراقدامنیازمندمسیرهايازیکیروازاینها به بازار است. گیري در انتقال فناوريتصمیم

بر اساس . استا هها و محیط آنموجودیتمعطوف به اتخاذ رویکرد اکوسیستمی به معناي در نظر گرفتن سیستم تعاملی بین
ییهامؤلفهملزومات توسعه کارآفرینی است و نیترمهمگیري اکوسیستم کارآفرینی یکی از نشان داد که شکلتوانیممطالعات قبلی 

گرایی و محیط نهادي فرهنگی پشتیبان در اکثر مطالعات ه انسانی، سرمایه مالی، شبکه همکاري و بازار، فرهنگ عملچون سرمای
,Suresh & Ramrajاند (براي سنجش مفهوم اکوسیستم کارآفرینی به کار گرفته شده 2012, Theodoraki & Messeghem, 2017,

Stam, 2019, Hakala et al., 2020, Velt et al., 2020, Hannigan et al., هایی چون خودکارآمدي متغیردر این بین ). 2021
Moraes(نانهیکارآفر et al., Daniel(کارو)، انگیزه کسب2021 et al.,2018( و نوآوري در) بازارSchwarzkopf, )، نیز در 2016
شود. گیري تفکر و تمایالت کارآفرینانه دیده میشکل

,Aaltonen(آلتونن دانش، یادگیري و دسترسی به منابع؛ سرمایه شامل دهی اکوسیستم کارآفرینی ایجاد و شکليمؤلفهده از )، 2016
؛ معماري محصول؛ مالکیت محصول؛ نوآوري سیتأسو شرایط مؤسسان؛ کارآفرینیاي براي هاي منطقهمالی، مالکیت و پاداش؛ زمینه

شوند و برد که منجر به رشد و توسعه کارآفرینی مینام میراهبردو اندازي مجددراهو توسعه محصول؛ بازاریابی؛ خروج، شکست و 
Sureshسورش و رامراج (ریشه در ادبیات مرتبط با پیدایش و پایداري اکوسیستم کارآفرینی دارند.  & Ramraj, )، در تحقیق 2012

شامل هشت عامل شبکه، فناوري، ن تحقیق، اکوسیستم کارآفرینیدر ایاند.ارائه کردهکارآفرینیچارچوبی مفهومی از اکوسیستم خود 
گیري افراد در تعیین و انتخاب تواند بر تصمیمکه این عناصر میاستهاي محیطی مالی، اخالقی، اجتماعی، دولت، بازار و حمایت

,Roja(باشد. روژامؤثرکارآفرینیمسیر  کارآفرینیرا براي اکوسیستم نانهیکارآفرریغکارآفرینانه و مؤلفهدر مطالعه خود دو )، 2015
ها، قوانین و مشیاي، خطنوآوري، فاکتورهاي منطقهها، بازارها، سیستمشامل زیرساختنانهیکارآفرریغمؤلفهکند که معرفی می

پشتیبانی، ها، آموزش، خدمات کارآفرینانه، گسترش و شفافیت شبکهکارآفرینانه فرهنگمؤلفهو استهاي جدید شرکت
Eliaهمکاران (شود. الیا و مالی را شامل مینیتأمها، سرمایه و دهندهشتاب et al., در پژوهش خود به تبیین اکوسیستم ،)2013

عبارت است از سیستم تکاملی، دانش افراد و کارآفرینیاند که از دیدگاه این محققان، اکوسیستم آن پرداختهيهامؤلفهو کارآفرینی
Peng(همکارانپنگ و کار کارآفرینانه موفق و پویا ضروري است. واندازي یک کسبهایی که براي راهسرمایه et al., در )، 2020

کردند. وو و همکاراندیتأکیرخطیغگرایی بر توسعه محصول جدید و توسعه بازار از طریق سازوکار بودن تفکر امکانمؤثرتحقیقی بر 
)Wu et al., و محصوالتایجاد بازارهاي جدید براي باهدفاثر امکان گرایی بر توسعه محصوالت جدید نهیزمدرهشی )، در پژو2020

بر کمیت و کیفیت محصوالت و خدمات واحد کارآفرینیراهبرد غالب عنوانبهبازار نشان دادند که تفکر امکان گرایی ينوآور
به ؛ کندیمعمل مؤثرغیر کارآفرین از بنگاهنیکارآفربنگاه در تفکیکایی شده که تفکر امکان گريریگجهینتبوده و مؤثرکارآفرین 

Szambelan(همکارانزامبالن و سازد.تر میهموارکارآفرینیرفتار راه را براي بروز گراییامکانتفکر عبارت دیگر غالب بودن  et al.,

ينوآوره این نتیجه رسیدند که معماري تفکر امکان گرایی بر عملکرد بازار بينوآوربین امکان گرایی و عملکرد علّی)، در تبیین 2020
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)، حاکی از آن است 1396(و همکاراننتایج تحقیق میثمیدر بازار فائق آید. ينوآوردارد و قادر است بر موانع فراروي داریمعناثري 
، بازارها و آموزشهاي نرم، زیرساخت، بانی، سرمایه، فرهنگ، پشتیدر ایران داراي ابعاد حاکمیتکارآفرینیکه اکوسیستم 
Stephan(. استفان و اوالنراستها و کارآفرینان فناور ها و تعامالت، شرایط ویژه، سازمانمشتریان، شبکه & Uhlaner, 2010 ،(

طریق دیگران و یک رفتار متکی بر حمایت اجتماعی از یک رفتار مشروع فرهنگی مبتنی بر عملکرد استکارآفرینیمعتقدند که 
توجهی بیشتر بر تصمیمات و اقدامات کارآفرینانه اثرگذار قابلطوربهاست. نسبت به فرهنگ ملی، فرهنگ محلی در سطح جامعه 

یک پدیده جانمایی شده محلی عنوانبهکارآفرینی، درواقع.پیوند بیشتري داشته باشدکارآفرینیاست و ممکن است با فرآیند 
ها وجود دارد و یا در آن محلکنند که در آن محل اقامت آنوکارهایی را شروع میرا اکثر کارآفرینان کسباست، زیشدهشناخته

Stephan(اندکارکردهیا متولدشده & Roesler, اي از سرمایه انسانی و متغیرهاي شخصیتی در تحقیقات طیف گسترده.)2010
دهد که اثرات شواهد حاصل از مطالعات اخیر نشان می.استشدهشناختهیکارآفرینعوامل تأثیرگذار بر بروز عنوانبهگذشته 

ها (از قبیل خودکارآمدي، انگیزه پیشرفت، نیاز به استقالل، نوآوري) در ایجاد و موفقیت هاي شخصیتی خاص و انگیزهویژگی
، مدیریت، رهبري، مثالعنوانبهف تجربه کار (تر از اثرات متغیرهاي عمومی سرمایه انسانی مانند آموزش و انواع مختلوکار قويکسب

Rauch) است (کارآفرینییا تجربه  & Frese, 2007; Unger, Rauch et al., )، نشان داد 1400). مطالعه رمضانی و همکاران (2011
هاي ناسایی فرصتسه عامل خودکارآمدي کارآفرینانه، شبکه اجتماعی و سرمایه اجتماعی به ترتیب بیشترین اهمیت را در زمینه ش

پرورش گیاهان دارویی استان خراسان شمالی داشتند.وکارکسبدر میان صاحبان کارآفرینانه 
پذیري پرورش آن در کار جدید کشاورزي با توجه به امکانویک کسبعنوانبههاي اخیر پرورش مرغ بومی و تولیدات آن در سال

گذاري کالن مالی و سازگاري با شرایط اقلیمی و روستایی و نقش سرمایهخاص ويفناورواحد تولیدي کوچک و عدم نیاز به 
آن در ایجاد اشتغال، مهاجرت معکوس و بهبود وضعیت اقتصادي و معیشتی روستاییان مورد استقبال روستاییان در يرگذاریتأث

امروزه کهيطوربهاست، مشاهدهقابل. در استان سیستان و بلوچستان نیز این موضوع)1387یوسفلی، است (ها قرارگرفته استان
کار نوپاي کشاورزي مشغول هستند اما هنوز تا رسیدن به ویک کسبعنوانبهتعدادي از روستاییان استان به پرورش مرغ بومی 

ز جمعیت این استان که جمعیت روستایی آن، نیمی اکار کشاورزي فاصله زیادي وجود دارد.وجایگاه مطلوب و توسعه این نوع کسب
، و همکارانمهاجرت روستایی روبرو بوده است (رضیئیجهیدرنتو یسالخشکو یآبکمدهد، همواره با بحران استان را تشکیل می

وامل هاي روستایی، مطالعه حاضر به بررسی نقش عآن در رفع چالشمؤثرکار و نقش و). نظر به اهمیت توسعه این کسب1386
بنابراین با توجه به بررسی ادبیات موضوع ؛ پرداختدهندگان مرغ بومی وکارهاي پرورشگرایی در کسباناثرگذار بر بروز تفکر امک

گرایی به طور غیر مستقیم مکانگیري تفکر اهاي شکلآیندپیششناسایی داللت بر این دارد که تحقیق حاضر اصلی پژوهش، فرضیه 
.گرددینیآفرارزشو کار روستاییولکان واحدهاي کسبکارآفرینانه ماتوسعه رفتارهايسازنهیزمتواند می

تحقیقمفهومیچارچوب –1نگاره

گرایی کارآفرینی در نسطوح امکا
دهندگان مرغ بومیمیان پرورش

رینانهعناصر اکوسیستم کارآف
(سرمایه مالی، سرمایه انسانی، شبکه همکاري و بازار، سیاست و 

هاي کارآفرینی، محیط فرهنگی و نهادي پشتیبان)رویه

متغیرهاي جمعیت شناختی
رورش)پ(تحصیالت، تجربه قبلی، شغل اصلی، ظرفیت تولیدي واحد 

متغیرهاي رفتاري 
وري بازار)کار، نوآو(خودکارآمدي کارآفرینی، انگیزه کسب
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پژوهشروش 
معه آماري تحقیق حاضر صاحبان . جااستهمبستگی- از نوع تحقیقات توصیفیهدف از نوع کاربردي و ازنظراین تحقیق

ه از که با استفادبودندفعال تولیدي مرغ بومیواحد360به تعداد سیستان و بلوچستان کار پرورش مرغ بومی استان وکسب
FPC)Finite Population Correction()Naingفرمول et al., به عنوان نمونه انتخاب شدند. تولیدي واحد191تعداد )2006

,Harmsوکار (با استناد به تعریف کسب راي تبادل مالی با مشتري در ازاي کار هر نوع کاسبی داو)، مبنی بر اینکه کسب2014
توان واحد کسب و کار شونده است، واحدهاي تولیدي پرورش مرغ بومی مورد مطالعه را میارائه کاال و خدمات به شکل تکرار

دهند.که به منظور ارائه به بازار هدف مصرف گوشت مرغ بومی تولید را انجام میدر نظر گرفت 
انتساب متناسب براي انتخاب واحدهاي تحلیل استفاده شد. به این منظور از نه شهرستان استان اي با گیري طبقهروش نمونه

واحد)، 49(یمروزنواحد)، 21زهک (واحد)، 27(یرمندهواحد)، 26هامون (واحد)، 38زابل (سیستان و بلوچستان شامل 
واحد)، تعداد واحد پرورش مرغ بومی به عنوان واحد تحلیل 16زاهدان (واحد) و 3(یرانشهراواحد)، 3چابهار ()، واحد8بنجار (

در هر شهرستان مشخص و با توجه به در دسترس بودن اطالعات پراکنش جغرافیایی واحدهاي موردبررسی در سطح هر 
یکرت ی در طیف لسؤاالتآوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل شهرستان، اطالعات مورد نیاز گردآوري شد. ابزار جمع

Chandlerگرایی از پرسشنامه استاندارد (یري تفکر امکانگاندازهسطحی بود. براي پنج et al., در جدول )، استفاده شد. 2011
شد هاي تحقیق از منابع مرتبط استفاده متغیریريگاندازهبراي هاي مورد بررسی آمده است.، تعاریف عملیاتی متغیر1
)Schwarzkopf, 2016, Daniel et al., 2018, Suresh & Ramraj, 2012, Stam, 2019, Velt et al., 2020.(

هاي پژوهشتعاریف عملیاتی متغیر-1جدول 
کنندهیريگاندازههايگویهنمونه تعریف عملیاتیمتغیرردیف

1
سرمایه مالی

به عنوان اولین عنصر اکوسیستم کارآفرینی، داللت بر 
مالی براي کارآفرینان ینتأمسازوکارهاي اي ازمجموعه

مالی و مؤسساتتوسط نهادها و دارد. سرمایه مالی عموماً
.قابل حصول استیرخطرپذل سرمایه همچنین به شک

وکسبياندازراهبراياداريکنندهیلتسهقوانین
هايواموهاطرحاستان، دربومیمرغپرورشکارهاي

بومی، مرغشپرورکارهايوکسبازحمایتبرايویژه
پرورشکارهايوکسببرايبانکیسودنرخبودنمناسب

.غیرهبومی و مرغ

سرمایه انسانی2

دربرگیرنده به عنوان دومین عنصر اکوسیستم کارآفرینی، 
کار در نیروي يتوانمندسازتمام سازوکارهاي مرتبط با 

ه توسط نهادهاي گوناگون انجام بخش کشاورزي است ک
دانش در یک حوزه تخصصی توسعهشود و زمینهمی

.شودتشویق می

دسترسیکارموکسبزمینهدرماهرنیرويبهمنطقهدر
مهارتودانشفعلیکاروکسبياندازراهازدارم، قبل

کارموکسبياندازراهازداشتم، قبلزمینهایندرالزم
اشتغالیخودوکارآفرینیبامرتبطآموزشیهايدورهدر

.غیرهام و کردهشرکت

شبکه همکاري و3
بازار

بر پایه وبه عنوان سومین عنصر اکوسیستم کارآفرینی
هاي کارآفرینانه، یه شبکه اجتماعی در توسعه فعالیتنظر

داللت بر سازوکارهاي درك شده توسط مالکان کسب و کار 
همکاري بین يهاشبکهدر خصوص ایجاد جوامع و 

در این انتقال تجربیات دارد.و حمایت ازیدکنندگانتول
سانی محصوالت به رمواد اولیه تا بازارینتأمشبکه جریان 

شود.خوبی حمایت می

راکارموکسبدرنیازمورداولیهموادتوانممیراحتیبه
دستبهرامحصوالتمتوانممیراحتیکنم، بهتهیه

توانممیکهدارمثابتیبرسانم، مشتریانمشتریان
دهندگانپرورشسایربفروشم، باهاآنبهرالممحصو
.غیرهگذارم و میاشتراكبهرااطالعاتمودانش

4
سیاست و 

هاي رویه
کارآفرینی

به عنوان چهارمین عنصر اکوسیستم کارآفرینی، ناظر بر 
شویقی محیطی در راستاي توسعه تهايیاستس

کیفیت کارهاي پرورش مرغ بومی از نقطه نظر وکسب
و بازارهاي مصرف محصوالت و هایرساختزدسترسی به 

.استخدمات 

هاي الزم براي تولید افزایش دسترسی به زیرساخت
حمایت)، غیرههاي تولیدي، دارو، آب، برق، گاز و(نهاده
مرغپرورشکارهايوکسبتولیداتازمنطقهمردم
ودادنمحصوالت، بهااینخریدمثالبرايبومی

نگاهدربومیمرغپرورشکارهايوکسبنبودارزشمند
، میزان رغبت و جدیت مسئوالن در توسعه منطقهمردم

.غیرهو کسب و کار پرورش مرغ بومی در منطقه 
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1ادامه جدول 
کنندهیريگاندازههاي نمونه گویهتعریف عملیاتیمتغیرردیف

5
نظام نهادي 

فرهنگی 
پشتیبان

ستم کارآفرینی، داللت بر به عنوان پنجمین عنصر اکوسی
ها و هاي فرهنگی، نگرشعواملی چون مدل نقش، ویژگی

هاي اساسی در مورد کارآفرینی در یک منطقه، دیدگاه
تحمل ریسک و شکست دارد.

کمکبومیمرغپرورشبرايیکدیگربهمحلیخبرگان
مورد دارويوغذاهايفروشگاهوهاکنند، شرکتمی
ازهايدستگاهوهارند، سازمانداخوبیهمکارينیاز
حمایتبومیمرغپرورشکاروکسباندازيراه
واحداندازيراهازبهزیستیوامدادکنند، کمیتهمی

.غیرهکنند و میحمایتبومیمرغکاروکسب

خودکارآمدي 6
کارآفرینی

رفتاري مورد مطالعه در این هايیژگیوبه عنوان یکی از 
بینی پیشرفت در ي کارآفرینی پیشپژوهش، خودکارآمد

دهد و گویاي گذاري عملیاتی را نشان میایجاد یک سرمایه
این مطلب است که چگونه کارآفرینان نوپا مرحله اجراي 

تکمیل یشناختروانکار را حسب این ویژگی وکسب
کنند.می

مرغواحد پرورشتوانممیکهدارماطمینانخودمبه
زیاديهايمهارتکنممی، فکرکنمبزرگراخودبومی

درکارموکسبام، اگرکردهپیدابومیمرغپرورشدر
دارد، منمعیشتدرزیادينقششود،خوببومیمرغ

پرورشبهتاکردکمکمنبهخیلیمنقبلیتجربه
.غیرهبیاورم و رويبومیمرغ

وکارانگیزه کسب7
طالعه در این رفتاري مورد مهايیژگیوبه عنوان یکی از 

ياندازراههاي فردي براي پژوهش، ناظر بر اهداف و سائق
یک کسب و کار است.

وکنیشروع،داريکهچیزيهربابایدمننظربه
بومیمرغپرورشواحداینکهداشت، برايوکارکسب
منتالشجلويتواندنمیچیزدهم هیچتوسعهراخود

.بگیردرا

نوآوري در بازار8

رفتاري مورد مطالعه در این هايیژگیوعنوان یکی از به 
پژوهش، داللت بر اشتیاق فردي براي متفاوت سازي 

کار به واسطه نوآوري در ارائه محصوالت و خدمات وکسب
به بازار دارد.

آنکمکبهتاکنمپیداچیزيکنممیتالشهمواره
اتدارمبفروشم، برنامهبتوانمبیشتريبومیمرغتعداد
کنم، همیشهتربزرگراخودواحدآیندهسالچند

وکارکسببرايرابیشتريهايفرصتکنممیتالش
.غیرهکنم و پیداخودم

گراییامکان9

به عنوان متغیر وابسته تحقیق، این متغیر شیوه تفکر در 
مورد پیوند بین منابع در دسترس و اهداف فردي را مورد 

کار وشکل از تفکر رهبر کسبدهد. در اینسنجش قرار می
کار خود را به واقدامات مرتبط با مدیریت و توسعه کسب

شکل پیوسته و با اشتیاق پیگیري و به دنبال شناسایی 
هاي کارآفرینی است.فرصت

کار، جستجويوکسبدرتیمیهايفعالیتتشویق
برايجدیدایدهیافتنبراياطرافمحیطدرمداوم
جدید و کارهايانجامبهمندر، عالقهکاوکسبتوسعه

.غیره

یاز موردنهاي وکار پرورش مرغ بومی استان تکمیل شد و دادهحضوري در بین صاحبان کسبصورتبهتحقیق پرسشنامه 
ت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي أاعضاي هیتانظرازتحقیق گردآوري شد. روایی صوري پرسشنامه با استفاده 

اه تهران موردبررسی قرار گرفت. جهت سنجش پایایی نیز از محاسبه آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتایج پایایی پرسشنامه دانشگ
ی درونی باالي همسانکه است70/0هاي مختلف پرسشنامه باالتر از نشان داد مقادیر ضریب آلفاي کرونباخ براي بخش

).2جدول د (دهدهنده هر متغیر را نشان مینشانگرهاي تشکیل
بهره گرفته شد. با توجه به اینکه 5/3نسخه Rافزار و نرم26نسخه SPSSافزار شده از نرمآوريهاي جمعتحلیل دادهمنظوربه

هاي گسسته و پیوسته بودند؛ روش بیز ساده هاي مستقل ترکیبی از متغیرتحقیق یک متغیر سه سطحی و متغیر،متغیر وابسته
محسوب یادگیري ماشین)، روش غالب آماري در تحقیق حاضر بود که یکی از رویکردهاي مهم در Bayes Naive(یا نایو بیز

Webbشود (می et al., توزیعی هايشرطیشپکه )Logit(متناظر آماري از جمله توابع لجیتيهاروش). بر خالف 2010
,Riceاست (هایی خاصی دارند، این روش فاقد چنین مفروضه ). نایو بیز یک الگوریتم یادگیري ماشین تحت نظارت بر 2013

گیرد. اساس قضیه احتماالتی مورداستفاده قرار میبندي با استفاده از رویکرد اساس قضیه بیز است که براي حل مشکالت طبقه
مستقل از یکدیگر هستند. بدین معنا ،شده در یک مدل یادگیري ماشینبینیبیز بر این ایده استوار است که متغیرهاي پیش
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در مسائل اي از متغیرهاي مستقل بستگی دارد که در ظاهر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. که نتیجه یک مدل به مجموعه
کهآنجاها همواره همبستگی وجود دارد. ازبینی همیشه از یکدیگر مستقل نبوده و بین آندنیاي واقعی، متغیرهاي پیش

,Liuشود (کند، ساده نامیده میرا مستقل از هر متغیر دیگر در مدل محسوب میبینی الگوریتم بیز ساده هر متغیر پیش

به ،بر پایه مطالعه تقریب توزیع مشترك با فرض استقالل، در کنار تجزیه این احتمالبندي احتمالی). مطالعه طبقه2017
شود، نشان داده میP (A | B)که به شکل B، با توجه به وقوعAاحتمال شرطی وقوعاي از احتمال شرطی قرار دارد.فرآورده

ي محاسبه کند. زیربناي نایو بیز، قضیه بیز است که برادهد، بیان مینیز رخBرا در شرایطی که رویدادAشانس وقوع رویداد
شود که چیزي جز احتمال وقوع رویداد بر اساس اطالعات مربوط به وقایع گذشته نیست.احتمال شرطی استفاده می
است.1صورت رابطه ازنظر ریاضی، قضیه بیز به
)1رابطه (

P (A | B)برابر با احتمال شرطی رویداد :Aوجه به رویدادکه با تBحتمال رخداد هر یک از دهد. در این تحقیق ارخ می
است.Bبه Aگرایی در مقابل یکدیگر معادل تناسب سطوح امکان

P (A) :احتمال رخدادA گرایی است.در طبقه اول امکانیريقرارگحاضر به معناي احتمال یقتحقکه در
P (B):احتمال رخدادB اي غیر از طبقه در طبقهیريقرارگناي احتمال حاضر به معیقتحقکه درA.از امکان گرایی است

P (B | A) :احتمال شرطی رویدادبرابر باBکه با توجه به رویدادAدهدمیرخ
از:اندعبارتبر اساس روابط فوق اصطالحات قضیه بیز 

Aشده است وعنوان گزاره شناختهبهB .شواهد استP (A)حتمال قبلی گزاره ودهنده انشانP (B)دهنده احتمال نشان
توان بنابراین، قضیه بیز را می؛ داللت بر این احتمال داردP (B | A)شود و خلف نامیده میP (A | B)پیشین شواهد است. 

,Liuصورت زیر خالصه کرد (به 2017:(
د) = برهان خلفبینی پیشنها(احتمال پیش× نمایی) بینی پیشامد / (درستاحتمال پیش

هاي مختلف پرسشنامهبخشبه تفکیکگزارش مقدار آلفاي کرونباخ-2جدول 
آلفاي کرونباخهاتعداد گویهمتغیرردیف

7789/0سرمایه مالی1
5710/0سرمایه انسانی2

10795/0بازارشبکه همکاري و3
8807/0هاي کارآفرینیسیاست و رویه4
5723/0هنگی پشتیباننظام نهادي فر5

6720/0یخودکارآمدي کارآفرین6
2740/0وکارانگیزه کسب7

8794/0نوآوري در بازار8
8706/0گراییامکان9

ها ورودي هاي ویژگیفرمولی را براي بررسی تعلق یک کالس بر پایه مجموعه دادهبیزبندي، قضیهدر حوزه مطالعاتی علم طبقه
در اختیار C1, C2, C3, … Cmکالس شامل mفرض شود تعداد دهد.محاسبه احتمال یک رکورد داده ارائه میو به منظور

هر … ,x1, x2, x3هايحال اگر احتمال وقوع ویژگیدر دسترس است.P(C1), P(C2), … P(Cm)هاي است و احتمال کالس
باشد را محاسبه Ciینکه رکورد در دسترس متعلق به کالستوان احتمال ابیز میکالس مشخص باشد، با استفاده از قضیه

کرد:
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P (Ci)احتمال مقدم تعلق به کالسCI .در غیاب سایر خصوصیات است(Ci | Xi) احتمال خلفی تعلقXiبه کالسCi .است
شود. سپس بر اساس باالترین محاسبه میCiاحتمال تعلق آن به هر کالسبندي یک رکورد با استفاده از قضیه بیزبراي طبقه

داده با براي مجموعهP (X | Ci)گیرد. محاسبهبندي صورت میامتیاز احتمالی محاسبه شده با استفاده از فرمول فوق طبقه
کند که هر داده شود که فرض میاي برقرار می، فرض سادهاز این روهاي متعدد به شدت نیازمند محاسبات خواهد بود.ویژگی

بینی کننده پیشهايیژگیوي با توجه به لیبل کالس در نمونه، مستقل از سایرین است. منطقی است که فرض شود تمام ورود
توان این معادله را به شکل زیر ساده کرد:در هر کالس مستقل از یکدیگر هستند، بنابراین می

و با ...، A1 ،A2ايهاي مقادیر کالس طبقهویژگیnی از هاینمونه,xn}X = {x1, x2 …بعديnیک داده نمونه توسط یک بردار
= P(Xk|Ci)را به دست دهد، در این صورت C1, C2, … Cmکالس mکمک  n/N در آنخواهد بود کهnهاي آموزش تعداد نمونه
,Chapman & Feitاست (Ciآموزشی متعلق بههايبرابر با تعداد کل نمونهNاست وAkبرايXkبا ارزشCiکالس 2015.(
و بحثهایافته

نفر) از 117درصد (3/61مشخص شد کهپاسخگویانشناختییتجمعهاي ویژگیبر اساس اطالعات به دست آمده از 
بیشترین فراوانی ،سنمتغیربر مبنايدهند.را زنان تشکیل مینفر) 74درصد (7/38دهندگان مرغ بومی را مردان و پرورش

در این دسته قرار دارند. میانگین دهندگانپرورشنفر از 58درصد یعنی 4/30سال است که 45تا 35ه سنی مربوط به گرو
سال و 80دهندگان بود. همچنین باالترین سن در میان پرورش11سال و انحراف معیار آن 9/41موردمطالعهسنی افراد 

نفر) بیشترین فراوانی را به خود 67(1/35سواد با درصد فراوانی افراد بی،بر مبناي تحصیالت.سال بود20ترین سن پایین
دهنده مرغ نفر) از افراد پرورش162درصد (8/84،بر اساس متغیر سابقه قبلی پرورش مرغ بومی در خانوادهاند.اختصاص داده

،احد پرورش مرغ بومی در هر دورهبر مبناي ظرفیت تعداد واند.کار را در خانواده خود داشتهوبومی سابقه قبلی این کسب
بود. کمترین ظرفیت 126با انحراف معیار وقطعه171مطالعهموردمیانگین ظرفیت تعداد واحد پرورش مرغ بومی در جامعه 

فراوانی ظرفیت واحد پرورش مرغ بومی مربوط به درصد قطعه بود. بیشترین 1000قطعه و بیشترین ظرفیت 70برابر شدهمشاهده
قطعه با درصد فراوانی 400واحد) و کمترین فراوانی مربوط به طبقه بیش از 93(7/48قطعه با درصد فراوانی 200تا 100ه طبق

در اولویت "کاروهاي تیمی در کسبتشویق فعالیت"گرایی بیانگر آن است که گویه هاي امکانبندي گویهاولویتواحد) بود.3(6/1
).3در اولویت آخر قرارگرفته است (جدول"غیرهاطالعات در اینترنت، مجالت، روزنامه وجستجوي منظم"اول و گویه 

بر مبناي ضریب تغییراتمطالعهمورددر میان افراد گراییامکانهايبندي گویهاولویت-3جدول

انحراف میانگینگویه
معیار

ضریب 
اولویتتغییرات

39/38452/0248/01کاروهاي تیمی در کسبفعالیتتشویق 
47/39050/0260/02کاروایده جدید براي توسعه کسببراي یافتنطرافدر محیط اجستجوي مداوم

73/39877/0264/03به انجام کارهاي جدیدمندعالقه
47/39613/0276/04هستازآنچهبه شیوه متفاوت عالقه به انجام کارها 
43/39922/0288/05تکراري و معمولانجام کارهايخسته کننده بودن 

19/39526/0297/06کار براي توسعه آنوکسبدرآمدهاي حاصل ازیريکارگبه
07/3053/1342/07کاروهاي مالی کسبصورتبازبینی مرتب 

99/1073/1538/08اطالعات در اینترنت، مجالت، روزنامه و...منظمجستجوي
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بررسی مطالعهمورددر نمونه ها آنشناسایی شدند که وضعیت امکان گراییبر مؤثرعوامل ري تحقیق، ادبیات نظبر اساس 
تنها عاملی است که وضعیت که استکار وانگیزه کسببر اساس محاسبه میانگین، باالترین میانگین مربوط به عامل گردید. 

نگی پشتیبان و سرمایه مالی در وضعیت نامطلوب و سایر دو عامل محیط نهادي فرهمطلوب را به خود اختصاص داده است. 
).4(جدول اندقرارگرفتهمطلوب نسبتاًعوامل در جایگاه 

کارآفرینیامکان گراییبر مؤثرهاي مستقلمتغیروضعیت-4جدول 

متغیرها

هاي رفتاريویژگیفرینیعوامل اکوسیستم کارآ

سرمایه 
شبکه همکاري سرمایه انسانیمالی

بازارو

سیاست و 
هاي رویه

کارآفرینی

محیط نهادي 
فرهنگی 
پشتیبان

خودکارآمدي 
کارآفرینی

انگیزه 
وکسب
کار

نوآوري 
بازار

28/282/266/241/319/244/375/322/3*میانگین

86739214اولویت

نسبتاًنامطلوبمطلوبنسبتاًمطلوبنسبتاًمطلوبنسبتاًنامطلوب**وضعیت
نسبتاًمطلوبمطلوب

مطلوب
33/2-1؛ وضعیت نامطلوب: 67/3-34/2مطلوب: نسبتاً؛ وضعیت 5-68/3وضعیت مطلوب: **5-1طیف میانگین: *

ز معماري اروستایی کارآفرینیرفتار گیريشکلدر کارآفرینیکلیدي اکوسیستم یرهايمتغدر تحقیق حاضر براي یافتن نقش 
. استفاده شد)،Casuality Thinking(یمعلولیا علت و گراهدفتفکردر مقابل )،Effectuation Thinking(ییگراامکان تفکر

از تفکر يمندبهرهپاسخگویان از نظر میزان یريقرارگدر این راستا نخست به کمک طیف استاندارد مورد استفاده وضعیت 
هاي به کمک متغیربعد مرحله ایجاد شد. درمورد نظر گانهسهگرایی در سه سطح کم، متوسط و زیاد مشخص و طبقات امکان

یک سطوح سه گانه کم تا زیاد کنند، یک ترکیب خطی براي تفکگرایی بازي میا براي تفکر امکانرآیندیشپکه نقش بینیشپ
بندي کننده بیز، دستهیادگیري ماشیندر بندي کننده بیز ساده استفاده شد. تشکیل و از طبقهگراییامکانمندي از تفکر بهره

ساده مفروض میان متغیرهاي تصادفی مستقلشود که با هاي ساده بر پایه احتماالت گفته میبندي کنندهبه گروهی از دسته
گرایی بندي عوامل اثرگذار بر تفکر امکاندر تحقیق حاضر براي دستهکاربردي است. قضیه بیزاساس هاي مختلف و برحالت

جهت اجراي این بندي کننده نایو بیز استفاده شد. سطح کم، سطح میانی و سطح باال از دستهطبقهسهکارآفرینی به شکل 
بهره گرفته شد.Rافزار نرمe1071الگوریتم از کتابخانه 

هاي آموزش براي اعتبار سنجی مدل ساخته هاي آزمایش براي ایجاد مدل و دادهها به دو بخش دادهاولین گام این است تا داده
هاي آزمایشی درست عمل اساس دادهشده برشود که آیا مدل ساختهبندي مشخص میشده تقسیم شوند. بر پایه این تقسیم

هاي ها براي آموزش استفاده شدند تا مدل ساخته شود و در دادهدرصد داده65درنهایت اساس،کند یا خیر؟ بر این می
گرایی شود تا عضویت هر تفکر عملبندي کننده نایو بیز آموزش داده میآزمایشی مورد آزمون قرار گیرد. سپس دسته

)، بررسی Priori Probabilitiesبینی شود. در ابتدا درست نمایی قیاسی (هاي آموزش پیشجامعه هدف در دادهکارآفرینی در 
گرایی سطح باال، درصد در گروه با تفکر عمل71بر این اساس کند. بندي کننده چگونه عمل میشد تا نشان داده شود دسته

گرایی سطح میانی، ظاهر شدند. در اجراي احتمال گروه با تفکر عملدرصد در19گرایی سطح پایین و با تفکر عملدرصد10
گرایی سطح باال، درصد در گروه با تفکر عمل73)، این نسبت به این شکل تغییر یافت که Conditional Probabilitiesشرطی (

دهد ظاهر شدند که نشان میگرایی سطح میانی،درصد در گروه با تفکر عمل17گرایی سطح پایین و درصد با تفکر عمل10
کنند. با مقایسه در عضویت در مدل پیشنهادي و مدل اصلی، هاي آموزش حمایت میشده از دادههاي آزمایش مدل ساختهداده
بندي توجه است و قدرت طبقهدرصد توافق بین مدل پیشنهادي و اصلی وجود دارد که قابل5/80دهد که نشان میها یافته

توان براي تفسیر نتایج به کار گرفت.میکننده فوق را
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قابلیت تکرار دارد و ماهیت تصادفی يبندطبقهتا اطمینان حاصل شود این بررسی شد mclustبه کمک کتابخانه در نهایت 
ه بندي کننددهد دقت طبقهدرصد گزارش شد که نشان می7/40نداشته باشد. نتیجه بررسی نشان داد که این مقدار نیز برابر 

مورد از 48)، نیز نشان داد که Confuse Matrixریختگی (ع برقرار است. نتیجه ماتریس برهمدرصد مواق41فوق حداقل در 
). در مورد طبقه 5است (جدولگریختهدیگر طبقهدواشتباه به مشاهده بههشده و نُبنديسطح باال طبقهدر طبقه هاداده

دومشاهده درست وسهشده است. در مورد طبقه سطح پایینهده نادرست دیدهمشادومشاهده درست وسهسطح میانی
شده است.مشاهده نادرست دیده

دقت الگوریتم نایو بیزیینتبدر برهم ریختگیماتریس -5جدول
طبقه سطح میانیطبقه سطح پایینطبقه سطح باالطبقات

4836طبقه سطح باال
032طبقه سطح پایین

203طح میانیطبقه س

که است38/36برابر شدهمحاسبهمقدار بررسی شد که بیزبندي بار دیگر براي نایو، طبقهگراییکنار گذاشتن متغیر امکانبا 
در قضیه بیز یر است و خارج از دایره همپوشانی پذدر مشاهدات تصادفی این مدل تکراردرصد مواقع 37دهد حدود ن مینشا

میزان همپوشانی و مقدار تکرارپذیري را نشان ،2نگاره درصد خواهد بود. 63آن )Recall Power(یفراخوانقرار دارد و قدرت
دهد.می

امکان گراییشدهسازيشبیههاي تحقیق در تبیین رفتار از رفتار دادهشدهمشاهدههاي بندي گروهطبقه- 2نگاره 

بر است. شدهدادهکاوي اطالعات متغیرهاي تحقیق نشان بر اساس داده، شانس عضویت بر مبناي الگوریتم بیز6در جدول 
هاي مستقل مورد بررسی را در تفکیک سطوح و توان باالترین سطح مقداري عضویت مقادیر باالي متغیراساس این جدول می

گرایی نشان داد.غالب در یک سطح از متغیر وابسته امکانطبقه قرار گرفتن 
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تحقیقهاي کاوي متغیراطالعات دادهاساس شانس عضویت بر مبناي الگوریتم بیز بر -6جدول

امکان گراییطبقات متغیر مستقل
کارآفرینی

شانس عضویت بر مبناي الگوریتم بیز
طبقه حداقلطبقه غالب

سطح متغیر جمعیت شناختی (
)تحصیالت

23/212/1طبقه سطح باال
75/228/1طبقه سطح پایین
43/237/1طبقه سطح میانی

تجربه متغیر جمعیت شناختی (
)قبلی

15/1366/0طبقه سطح باال
08/1288/0طبقه سطح پایین
08/1288/0طبقه سطح میانی

شغل متغیر جمعیت شناختی (
)اصلی

69/356/1طبقه سطح باال
91/262/1طبقه سطح پایین
26/238/1طبقه سطح میانی

ظرفیت ر جمعیت شناختی (متغی
)پرورشواحد براي هر دوره

41/328/1طبقه سطح باال
66/265/1طبقه سطح پایین
82/289/1طبقه سطح میانی

بازارشبکه همکاري و
62/342/0طبقه سطح باال

68/246/0طبقه سطح پایین
59/341/0طبقه سطح میانی

سرمایه انسانی
90/265/0طبقه سطح باال

61/258/0طبقه سطح پایین
60/257/0طبقه سطح میانی

یکارآفرینخودکارآمدي 
48/344/0طبقه سطح باال

07/362/0طبقه سطح پایین
24/346/0طبقه سطح میانی

کاروانگیزه کسب
94/357/0طبقه سطح باال

45/239/0طبقه سطح پایین
39/349/0طبقه سطح میانی

نظام نهادي فرهنگی پشتیبان
06/253/0طبقه سطح باال

45/240/0طبقه سطح پایین
40/248/0طبقه سطح میانی

کارآفرینیهاي سیاست و رویه
41/280/0طبقه سطح باال

16/357/0طبقه سطح پایین
00/379/0طبقه سطح میانی

بازاردر نوآوري 
25/343/0طبقه سطح باال

86/256/0بقه سطح پایینط
18/337/0طبقه سطح میانی

61/281/0طبقه سطح باالسرمایه مالی
08/279/0طبقه سطح پایین
34/293/0طبقه سطح میانی
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گیري و پیشنهادهانتیجه
ی که فرد کارآفرین را در مسیر که مبنایداردیمگرایی بیان ، تئوري امکانکارآفرینیدر مسیر درك یمیپاراداتغییردر یک 

عاتی به دست از چنین اطالگیريبهره، دورنمایی است که کارآفرین از اطالعات بازار و دهدیمقرار کارآفرینیتکامل رفتار 
,Sarasvathy(دسازیمکنترلقابلآورد و آینده را می هاي در این قسمت به تفکیک شواهدي که از نقش متغیر).2001

گرایی کارآفرینی به دست هاي جمعیت شناختی در تفکیک سطوح امکانهاي رفتاري و متغیرکارآفرینی، ویژگیاکوسیستم
شود.آمده است ارائه می

بندي به روش نایو بیز نشان داد که تحصیالت در مقابل تجربه و دانش قبلی نتایج طبقه،هاي جمعیت شناختیاز منظر ویژگی
Elia. این نتیجه با نتایج مطالعه الیا و همکاران (داردیی براي کارآفرینی گرانقش کمتري در تفکر عمل et al,. که نقش )2013

-اند، همخوانی دارد. همچنین مشخص شد افرادي که شغل اصلی آندانش و تجربه افراد کارآفرین را در کارآفرینی مهم شمرده

دهنده اند که نشانگرایی را از خود نشان دادهشتر تفکر عملها باالتر است بیها پرورش مرغ بومی است و ظرفیت واحد آن
).Situmorang,2018است (وکار اهمیت صرفه به مقیاس در مدیریت کسب

کار، افراد را در سطوح وهاي رفتاري نیز مشخص شد که دو متغیر کلیدي خودکارآمدي کارآفرینی و انگیزه کسباز منظر متغیر
گرایی کارآفرینی باالتر تجربه احساس دهد افراد با تفکر عملو نشان میکندمیبندي رآفرینی طبقهگرایی کاباالتر تفکر عمل

& McGeeگی و پترسون (کار دارند. این نتایج با نتایج مطالعات مکوخودکارآمدي کارآفرینی باالتر و انگیزه باالتر کسب

Peterson, Hallak)، هاالك و همکاران (2019 et al., ,Rauch & Frese)، راچ و فرز (2015 Unger)، آنگر و همکاران (2007 et

al.,2011( ملک سعو) مطابقت دارد. همچنین مشخص شد نوآوري بازار، افراد را در سطوح باالتر 1392یدي و همکاران ،(
وح حداقل و حداکثري در بندي کرده است. در مورد نوآوري بازار، بیشترین اختالف با سطگرایی کارآفرینی طبقهتفکر عمل

عنوان یکی از عناصر رفتاري مهم در گرایی کارآفرینی باال مشهود است و نشان از اهمیت نوآوري بازار، بهسطوح تفکر عمل
گرایی کارآفرینی باال دارد.ایجاد تفکر عمل

عه که در باالترین طبقه تفکر نتایج مدل بیانگر این است که افراد مورد مطال،اکوسیستم کارآفرینیيهامؤلفهاز منظر 
و شبکه همکاري و بازار نیز باالترین نسبت احتمالی را دارا در زمینه سرمایه انسانی، سرمایه مالی،اندگرایی قرار گرفتهامکان

کن این مطلب است که دسترسی بیشتر به سرمایه انسانی، سرمایه مالی و شبکه همکاري و بازار به عنوان سه ریدمؤهستند که 
دیگر اکوسیستم کارآفرینی یعنی مؤلفهگرایی دارد. در مورد دو اصلی اکوسیستم کارآفرینی نقش مهمی در توسعه تفکر امکان
گرایی هاي کارآفرینی مشخص شد که براي افراد با تفکر امکانوجود نظام نهادي فرهنگی پشتیبان و عامل سیاست و رویه

که با تحقیق وابسته هستند،ینیهاي کارآفرفرهنگی پشتیبان و عامل سیاست و رویهتر، بیشتر بر وجود نظام نهادي پایین
گرایی را گري غالب در بخش کشاورزي تفکر امکاندهد تصدي)، همسو است. این موضوع نشان می1400همکاران (نصرتی و 

گرایی کارآفرینی بیشتر مشهود است و تر تفکر عملکند. اهمیت فرهنگ حامی محلی در مورد افراد با سطوح پایینتضعیف می
گراي باالتر، اهمیت بیشتري دارد. به عبارتی این افراد بیشتر داراي تأیید اجتماعی براي این گروه در مقابل گروه با تفکر عمل

سترش ها به سمت کارآفرینی باید فرهنگ کارآفرینی را در آن اجتماع گباشند و براي سوق دادن آنمرکز کنترل بیرونی می
هاي کارآفرینانه فردي در این موقعیت فرد را به سمت بروز کارآفرینی سوق نخواهد داد. تمرکز بر ارتقاء ویژگیصرفاًداد و 

,Stephan & Roeslerاستفان و رزلر ( اند که اثرگذاري فرهنگ محلی نسبت به فرهنگ )، نیز در مطالعه خود تأکید کرده2010
. داشتن شبکه بازار و همکاري با سایر تولیدکنندگان افراد را در سطوح باالتر تفکر استتوجه قابلملی بر اقدامات کارآفرینانه

گرایی کارآفرینی باالتر دسترسی باالتري به دهد افراد با تفکر عملبندي کرده است و نشان میگرایی کارآفرینی طبقهعمل
و میثمی و )1400همکاران (نتیجه منطبق بر مطالعه رمضانی و سازند. اینها از طریق شبکه خود فراهم میمنابع و فرصت

داند.ي اکوسیستم کارآفرینی کارآفرینانه میهامؤلفهها و تعامالت را از شبکهکه است)، 1396همکاران (
کننده یبینیشپیرهايمتغنتایج حاصل در زمینه نقش شودیمبسط نتایج و کاربردي نمودن نتایج حاصله پیشنهاد منظوربه

کوچک روستایی يوکارهاکسبیک برنامه در مدیریت صورتبهگرایی در سطوح باالي آن گیري طبقات تفکر امکاندر قرار
براي این منظور در تشکیل اکوسیستم .قرار گیردمورداستفادهو سناریوهاي اجرایی و عملیاتی آن قرارگرفتهمورداستفاده
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و وکارکسب، مدیریت وکارکسبتوسعه يهامهارتروستایی ضمن توجه به عناصري چون کارآفرینی براي کارآفرینان نوپاي 
و تدوین برنامه درسی از جمله معرفی الگوهاي نقش ،بازاریابی، به ترمیم فضاي نظام فرهنگی پشتیبان در مناطق روستایی

یشتري به عمل آید. در این رابطه ضروري است کارآفرین روستایی اهتمام بيهاچهرهابتدایی با محوریت معرفی يهادورهبراي 
عد اجرایی به موضوع سند آمایش در بیژهوبهتوسعه استان يهابرنامهموجود در هايیهروو هایاستسبا هدف بازبینی 

یرهاییمتغشدهاثباتکارآفرینی استان در زمینه پرورش مرغ بومی اهتمام جدي صورت گیرد. در خصوص نقش هايیتظرف
یادگیري در منطقه در يهاکانونتشکیل شودیمباز پیشنهاد ينوآورن خودکارآمدي کارآفرینی، شبکه همکاري و بازار و چو

پیشازیشبکارها وبراي این دست از کسبوکارکسبيتوانمندسازترویج کشاورزي قرار گیرد و برنامه يهابرنامهدستور کار 
قرار گیرد.موردتوجه
هاي کارآفرینی و تمرکز ویژه ترویج کشاورزي عالوه بر ایجاد محیط توانمند ساز براي توسعه مهارتشودیمهاد پیشنو در آخر

به عنوان ،کارهاي کوچک روستاییوگرایی در میان صاحبان کسباکوسیستمی کارآفرینی، با رصد تفکر امکانيهامؤلفهبر 
حوزه کارآفرینی روستایی و کشاورزي بهره ببرد. ایجاد واحدهاي مستقل هاي خود در مبنایی براي بررسی اثربخشی برنامه

تواند سبب عالوه بر شناسایی کارآفرینان نوپاي روستایی، می،پایش و نظارت کارآفرینی روستایی از طریق چنین دیدگاهی
شود از استفاده شده پیشنهاد میکار روستایی شود. نظر به اینکه در تحقیق حاضر از روش نایو بیز ورشد و توسعه فضاي کسب

هاي یادگیري ماشین هاي این حوزه به ویژه درخت تصمیم نیز در مطالعات دیگري بهره گرفته شود تا دقت روشسایر الگوریتم
تر شود.نیز در این حوزه مشخص
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Abstract
Nowadays, the most important feature of entrepreneurship behavior is known as the form of intellectual
architecture named effectuation. In this regard, current empirical research attempts to use a machine algorithm
to classify the levels of effectuation thinking among rural small business owners in the field of local poultry
breeding in Sistan and Baluchestan province. To this end, 191 units out of 360 were sampled and studied. The
main objective of this research was to find a combination of different demographic and behavioral
variables/components of entrepreneurial ecosystems affecting the classification level of effectuation among rural
business owners. The research tool for measuring the research variables was a standard questionnaire that its
validity and reliability were tested and confirmed. The main method of data analysis was Naive Bayes algorithm
of the machine learning which was implemented using R software. The results of the classification of
effectuation as the main indicator of entrepreneurial thinking showed that the variables, including prior
experience, focusing on poultry breeding as the main job, capacity of the production unit, access to cooperation
and market network, entrepreneurial self-efficacy, motivation, innovation in the market, human capital, and
financial capital at their high levels resulted in high level of effectuation thinking. Therefore, it can be concluded
that a combination of behavioral and demographic variables as well as ecosystem components can capture the
entrepreneurial behavior. Based on research findings, some suggestions were proposed to develop the supportive
climate of rural nascent entrepreneurs.

Keywords: Entrepreneurial effectuation, Entrepreneurship ecosystem, Local endemic poultry breeders,
Bayes' theorem, Sistan and Baluchestan.
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