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ABSTRACT 

 

       In entrepreneurship literature, the importance of Bricolage is conceptualized in the 

ability to overcome resource constraints and thereby creating the market and the growth of 

emerging companies. In this way, the present study aimed to investigate the effect of 

Bricolage on Corporate Entrepreneurship with the role of mediating opportunity 

identification in companies active in the field of agricultural engineering consulting 

services. The statistical population consisted of all of the managers of the firms of the 

Agricultural Engineering Services of the Markazi province in 130 People.The sample size 

was determined based on Cochran's formula of 97 people who were selected by simple 

random sampling. Data collection was done by using a standard questionnaire which has 

had the necessary validity and reliability.  In this research, apparent validity (referring to 

six professors and experts in the field of entrepreneurship) was used and reliability was 

confirmed through the combination of reliability and Cronbach's alpha.  In order to analyze 

the data, Structural Equation Modeling and Smart PLS2 software have been used. The 

results of the research indicated that bricolage directly affects corporate entrepreneurship. 

In addition, bricolage has a positive impact on corporate entrepreneurship indirectly 

through the mediating role of opportunity identification. 

        Keywords: Bricolage, Corporate Entrepreneurship, Opportunity Identification 

 
 EXTENDEDABSTRACT 

Objectives  

Bricolage, in the entrepreneurial literature, has been used to explain the concept of market creation 

and the growth of emerging companies. Because new venture and start-ups usually do not have the 

available resources, bricolage enables them to survive and even rehabilitate and renovate existing 

resources to fill existing resource. In fact, bricolage is an important way to encounter the 

organizational tendency to accept limitations without testing them. Evidence suggests that new 

venture capital investments involved in bricolage are better able to manage resource constraints and 

achieve superior performance. Accordingly, most entrepreneurship studies refer to bricolage as an 

approach to overcome the problem of the resources limitations of new venture capital. However, 

the effects of bricolage are more than just resource constraints. To some extent, some researchers 

have pointed to the effect of bricolage on knowledge production and opportunity identification. 

Bricolage through the creation of new knowledge may enable organizations to identify more 

opportunities, so the process of identifying opportunities is another important process of 

entrepreneurship. Therefore, the current study was conducted to investigate the effect of bricolage 

on corporate entrepreneurship with the role of mediating opportunity identification in companies 

https://ijaedr.ut.ac.ir/article_74279.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_74281.html
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active in the field of agricultural engineering consulting services. Hypotheses are thus developed to 

examine the relationship between bricolage and corporate entrepreneurship as well as the mediating 

role of opportunity identification. 

 

Methodology 

The statistical population consisted of 130 managers of the firms of the Agricultural Engineering 

Services of the Markazi Province in Iran. The sample size was determined on the basis of 

Cochran's formula of 97 people who were selected by simple random sampling. Data collection 

was done by using a standard questionnaire which has had the necessary validity and reliability. In 

this research, face and content validity (referring to 6 professors and experts in the field of 

entrepreneurship) was used and reliability was confirmed through the combination of reliability and 

Cronbach's alpha.  In order to analyze the data, Structural Equation Modeling and Smart PLS2 

software have been used.   

 

Results and Discussion 

The empirical results generally support our hypotheses by showing that (1) bricolage positively 

influences opportunity identification, (2) opportunity identification positively influences corporate 

entrepreneurship, and (3) opportunity identification mediates the relationship between bricolage 

and corporate entrepreneurship. We conclude that the subjective knowledge derived from bricolage 

will shape a firm's subjective opportunity set and facilitate opportunities identification, which will 

ultimately increase the likelihood of the incumbent firm's corporate entrepreneurship (including 

product innovation, venturing, and strategic renewal). 

 

Conclusion 

By joining insights from recent research that bricolage gains new knowledge of resources at hand, 

this study argues that the idiosyncratic knowledge derived from bricolage is a valuable source of 

identifying new opportunities. Furthermore this research (i.e., opportunity identification is 

positively related to corporate entrepreneurship) provides new evidences that the more 

opportunities that firms can identify and embrace, the more subsequent entrepreneurial activities. 

New opportunities are argued to be vital in influencing the focal firm to take part in corporate 

entrepreneurship. Consistent with these arguments, our result supports the positive relationship 

between opportunity identification and corporate entrepreneurship because the more 

entrepreneurial opportunities the firm identify, the more possibilities they have for entrepreneurial 

choices and subsequently pursue innovation, venturing, or strategic renewal projects. 
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 چکیده

 
 آن، موجببه و منابع محدودیت بر غلبه توانایی در بریکوالژ اهمیت کارآفرینی، ادبیات در
به این ترتیب، پژوهش حاضر با  .است شده سازیمفهوم نوپا هایشرکت رشد و بازار خلق

 سازمانی با نقش میانجی شناسایی فرصت درتأثیر بریکوالژ بر کارآفرینی بررسی هدف 
 جامعه صورت گرفت. کشاورزی مهندسی فنی ایهای فعال در عرصه خدمات مشاورهشرکت
 استان کشاورزی مهندسی فنی ایخدمات مشاوره هایشرکت مدیران کلیۀ شامل آماری

 شد تعیین تن 97 تعداد کوکران فرمول اساس بر نمونه حجم و بود نفر 130 تعداد به مرکزی
 از استفاده با هاداده آوریجمع .شدند انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با که

 پژوهش این در. بود برخوردار الزم پایایی و روایی از که گرفت صورت استاندارد پرسشنامه
 شد و استفاده کارآفرینی( حوزه در خبرگان و اساتید تن از 6به  مراجعه) ظاهری روایی از

منظور تحلیل به .گرفت قرار تأیید مورد کرونباخ آلفای و ترکیبی پایایی روش طریق از پایایی
استفاده   Smart PLS2و  SPSS هایافزارسازی معادالت ساختاری و نرمها از روش مدلداده

یر طور مستقیم تأثشد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بریکوالژ بر کارآفرینی سازمانی به
طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی مثبت دارد. همچنین بریکوالژ بر کارآفرینی سازمانی به

 شناسایی فرصت تأثیر مثبت دارد.
 

 بریکوالژ، کارآفرینی سازمانی، شناسایی فرصتهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه

1مفهوم بريکوالژ عنوان بهtrausS-levi (1996 )توسط  

در دست است از طريق آنچه  با ساخت هر چيزی

 کارآفرينی زمينه بازسازی آنها در و مجدد استفاده

 در (.Garud & Karnøe, 2003شده است ) معرفی

 مفهومی خلق توضيح کارآفرينی، بريکوالژ برای ادبيات

 هایشرکت ( و رشدBaker & Nelson, 2005بازار )

                                                                                  
1. Bricolage 

 است. از آنجا که گرفته قرار استفاده مورد نوظهور

های تازه جديد و سازمان های خطرپذيراریگذسرمايه

ندارند، بريکوالژ  را خود نياز مورد منابع معموالً تأسيس،

 آنها را از حتی و تا زنده بمانند سازدمی قادر را آنها

در دست  منابع از مجدد استفاده و سازیدوباره طريق

 و مواجه با مشکالت، موجود منابع شکاف کردن پر برای

 Baker & Nelson, 2005; Moghimi etشکوفا سازد )

al., 2019با  راه مهمی برای مقابله (. درحقيقت بريکوالژ

ها بدون آزمايش گرايش سازمانی به قبول محدوديت
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های گذاریکه سرمايه دهدمی نشان شواهد است. هاآن

قادر  در بريکوالژ هستند، بهتر جديد که درگير خطرپذير

برتر  و عملکرد يريت کنندمنابع را مد محدوديت هستند

 Cunha et al., 2014; Senyard et) آوردند دست به را

al., 2014). در موجود مطالعات اغلب اساس، براين 

 برای رويکردی عنوان به بريکوالژ به کارآفرينی زمينه

های گذاریسرمايه منابع محدوديت مشکالت بر غلبه

 حال، اين با (.Desa, 2012)نگرد جديد می خطرپذير

تا  .است منابع رفع محدوديت از بيش بريکوالژ اثرات

آنجا که برخی از محققان به تأثير بريکوالژ روی توليد 

اند. بريکوالژ از دانش و شناسايی فرصت اشاره کرده

 قادر را هاسازمان است ممکن جديد، دانش ايجاد طريق

 فرآيند بيشتر کند، بنابراين هایفرصت شناسايی به

 کارآفرينی از ديگر مهم فرايند يک ها،فرصت شناسايی

 (. با اين وجودBurg et al., 2012شود )محسوب می

 ادبيات در ندرت به هافرصت شناسايی در بريکوالژ تأثير

(. An et al., 2018گرفته است ) قرار بررسی مورد موجود

 در اخيراً که است وجهی چند مفهومی فرصت، شناخت

 Akbari et) است شده آن توجه بـه دانشگاهی تحقيقات

al., 2019) .که به دليل دارا  هستند افرادی کارآفرينان

 برايشان فرصت تـوان شناخت خاص، هـایويژگـی بودن

فعاليـت  مهمترين که گفت بتوان شايد و شده پذيرامکان

 کـارآفرينی واقـع، در. است فرصت شناسايی کارآفرينی،

 تاکنون که است هايیرصتاز ف بـرداریبهـره و شـناخت

 ,Stevenson & Jarillo) است نشده برداریبهره آنها از

جا که تحقيقات بسياری روی از سوی ديگر از آن (. 1990

های گذاریبريکوالژ روی کارآفرينی فردی و سرمايه تأثير

خطرپذير جديد انجام شده است، وليکن تعداد تحققات 

ی کارآفرينی سازمانی اندکی به بررسی تأثير بريکوالژ رو

(. برخی از محققان An et al., 2018اند )پرداخته

 در آن اثرات به توجه اند که بريکوالژ بااستدالل کرده

به  هاسازمان مختلف انواع در تواندمی جديد دانش توليد

 از دست در منابع از جديد توليد شده کار آيد. دانش

 شناسايی به رقاد را هاشرکت است ممکن بريکوالژ طريق

بيشتری کند که اين به نوبه خود باعث تأثير  هایفرصت

(. Guo et al., 2015) شودروی کارآفرينی سازمانی می

 ابزاری عنوان به را بريکوالژ مطالعات، اکثر که حالی در

زمينه  در منابع محدوديت بر غلبه برای

 قرار توجه مورد جديد های خطرپذيرگذاریسرمايه

 بررسی به مستقيم طور به آنها از اندکی تعداد اند،داده

کارآفرينی سازمانی با متغير ميانجی  بريکوالژ روی اثرات

 لذا .اندکارآفرينانه پرداخته جديد هایفرصت شناسايی

 وجود زمينه اين در که تحقيقاتی شکاف پوشش جهت

های بخش کشاورزی يکی از مهمترين بخشدارد 

ود که درصد قابل توجهی از راقتصادی کشور به شمار می

توليد ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده 

از اين رو جهت ارتقا و  (.Moradnezhadi, 2007است)

وری بخش کشاورزی و در راستای واگذاری افزايش بهره

سازی دولت از سال امور به بخش خصوصی و کوچک

، ايجاد و استقرار شبکه غيردولتی خدمات و 1386

ی و مهندسی کشاورزی در سطح کشور در مشاوره فن

های توليد به منظور ارائه خدمات ترويجی، عرصه

گری آموزشی، فنی و اجرايی در راستای کاهش تصدی

دولت، ارتقاء سطح کمی و کيفی توليدات کشاورزی، 

آموختگان دانشگاهی، ايجاد زمينه اشتغال دانش

مندی هرچه بيشتر کشاورزان از علوم و فنون بهره

کشاورزی و افزايش پوشش خدمات ترويج کشاورزی 

 های خدماتشرکت برای توليدکنندگان بنا نهاده شد.

مهندسی کشاورزی به عنوان يک نظام  فنی ایمشاوره

مستقل عمل نموده و شامل مجموعه ارگانيکی از عوامل 

انسانی و فيزيکی و امکانات ارتباطی است که ساختاری 

و تبادل اطالعات دوسويه بين را برای انتقال دانش فنی 

ای و فنی ای، مشاورهکشاورزان و ارائه خدمات نهاده

 Ministry)کندمهندسی مورد نياز کشاورزان فراهم می

of jihad-E-Agriculture, 2007.) های رو، شرکتاز اين

به دليل  ،مهندسی کشاورزی فنی ایمشاوره خدمات

، رآفرينیکا مصاديق داشتن و اقتصاد در رشد اهميت

 مسأله اند.های نمونه اين تحقيق را تشکيل دادهشرکت

 از استفاده که، شودمی مطرح گونهاين تحقيق اصلی

 هایشرکت سازمانی کارآفرينی بر ميزان چه تا بريکوالژ

 استان کشاورزی مهندسی فنی ایمشاوره خدمات

 ميانجی تأثير اينکه و است؟ گذاشته تأثير مرکزی

   است؟ چگونه رابطه اين در فرصت شناسايی

های فرصت شناسايی اند کهکرده بيان پيشين ادبيات

 هوشياری مانند عواملی تواند بهمی کارآفرينانه

 اجتماعی های، شبکه(Kirzner, 1973) کارآفرينانه
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(Singh et al., 1999،) کارآفرينانه شناخت (Baron, 

 ,Lumpkin & Lichtenstein) سازمانی يادگيری(، 2006

يکی  .باشد مرتبط( Foss et al., 2008) بريکوالژ(، 2005

ها از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر شناسايی فرصت

بريکوالژ را Baker and Nelson (2005 )بريکوالژ است. 

اند. تعريف کرده "دست در منابع با انجام" رفتار عنوانبه

ط منابع بس بر مبتنی ديدگاه چارچوب در بريکوالژ مفهوم

 تفسير شامل . بريکوالژ(Wernerfelt, 1984) يافته است

رد  ديگران آنها را که منابعی به ها، توجهسازمان محيط

 ,Fisher) است چيز هيچ از چيزی اند و ايجادکرده

2012; Linna, 2013منابع مختلف انواع بريکوالژ، (. در- 

 Mair and) آيندمی کار به- فرهنگ و انسان مواد،

Marti, 2009.) به تنها نه منابع ترکيب و تفسير 

 به پاسخ برای جديدی ابزار تا کندمی ها کمکشرکت

 شناسايی به تواندمی ،بلکه .کند ايجاد هاچالش

 Di) کند کمک ارزش ايجاد برای جديد هایفرصت

Domenico & Tracey, 2010; Linna, 2013.) 

 يا مجدد استفاده طريق از طور خالقانههبريکوالرها ب

کنند دست پيدا می اهدافشان به موجود منابع از ترکيبی

(Servantie & Rispal, 2018 بريکوالژ برای بيان تمايز .)

بين اقدامات يک مهندس و اقدامات يک بريکولر است. 

ای از ابزار و مواد برای يک مهندس بر روی مجموعه

کند. درحالی که يک بريکولر طراحی مورد نظر تمرکز می

کند با هرآنچه در دست است، کار را انجام اب میانتخ

شناسايی  ،از سوی ديگر. (Abdollahi et al., 2018)هد د

های کليدی فرآيند کارآفرينی و فرصت يکی از شاخص

-ترين عوامل بقاء و موفقيت کارآفرينان بهيکی از اصلی

 فرصت (. شناسايیDianti et al., 2018رود )شمار می

 ايجاد امکان آن که به وسيله آيندیفر از است عبارت

 برای سودآور و جديد خدمت يا محصول کسب وکار، يک

 (.Abdi Jamyran et al., 2017شود )می فراهم فرد

Corbett (2007 )توانايی عنوانبه را فرصت شناسايی 

کسب وکار به  به آن انتقال و خوب ايده يک شناخت

 تعريف ند،ک توليد درآمد و ارزش افزوده که ایگونه

 يافتن به تنها شناسايی فرصت و کشف. است کرده

 شناسايی بلکه است؛ نشده محدود ارزشمند محصوالت

های روش و توليد هایروش توليدی، مواد بازار،

 به هاحوزه اين که گيرددربرمی نيز را جديد سازماندهی

فرد  يک اختيار در اغلب که دارد نياز ایگسترده دانش

 ترتيب، همين(. بهHsieh et al., 2007قرار ندارد )

 از ایمجموعه در ايجاد هابه ساختار شرکت بريکوالژ

کند تا بزرگ کمک می و فرد به منحصر هایويژگی

 طورشود. به آسان و سودآور جديد هایفرصت شناسايی

 فرصت شناسايی به شيوه دو به تواندمی بريکوالژ خاص،

 قادر ها راشرکت ژبريکوال اول، .کند کمک هاشرکت

 تشکيل را بزرگتر هایفرصت از ایمجموعه سازدمی

 به با آزمون و خطا، بريکوالژ طريق يادگيری از .دهند

 بر نظری و مبتنی کند دانش غيرمی کمک هاشرکت

که نقاط به ظاهر غيرمرتبط را  دانشی ويژه تجربه، به

جديد مرتبط  خدمات و محصوالت برای ايده ايجاد برای

(. Duymedjian & Ruling, 2010کند، ايجاد کند )یم

 را شرکت دانش دامنه است ممکن تجربی دانش

 هایفرصت شناسايی به قادر را شرکت و داده گسترش

 هااما برای ساير شرکت ،موجود هستند کند که خاصی

 کمک با ترتيب، هستند. بدين مشاهده قابل غير

 را بيشتری هایفرصت توانندمی هاشرکت بريکوالژ،

 بريکوالژ (. دوم،Desa & Basu, 2013کنند ) شناسايی

 ناهمگونی هایفرصت مجموعه سازدمی قادر را هاشرکت

آن و  اطمينان عدم علت ويژگیبه .دهند شکل را

 ذهنی، دانش بريکوالژ اغلب خطای بريکوالژ، و آزمايش

کند تقليد را ايجاد می قابل ضمنی و سخت غيرمنتظره،

(Duymedjian & Ruling, 2010). هایراه افزايش 

 سازدمی قادر را هاشرکت ذهنی، دانش عناصر بازسازی

 به توجه با .کنند شناسايی را ناهمگونی هایفرصت تا

 مشتری ترجيحات و بازار هایخواسته در سريع تغييرات

 طوربه هاشرکت امروز، بازارهای در شديد رقابت و

 تکيه موفقيت و بقاء برای يدجد هایفرصت بر ایفزاينده

 ايجاد نوآورانه هایفرصت مجموعه با ،رواين از. کنندمی

 برای بيشتری هایگزينه مديران بريکوالژ، توسط شده

 خواهند سازمان در نوآورانه هایفعاليت سازیپياده

 هايیشرکت نهايت، . در(Gruberet et al., 2012) داشت

 احتمال بيشتر اغلب د،کننمی استفاده بريکوالژ از که

 ها، بلکهفرصت از بزرگتر مجموعه يک تنها نه که دارد

ناهمگن را شناسايی کنند.  هایفرصت از ایمجموعه

 شود:فرضيه زير مطرح می ،درنتيجه
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فرضيه اول: بريکوالژ تأثير مثبت و معناداري روي 

 شناسايی فرصت دارد.

ها ها و فرصتکارافرينی سازمانی، توسعه شايستگی

در درون سازمان، از طريق ترکيب منابع جديد است که 

تواند رشد و نوآوری را در يک سازمان سنتی بهبود می

 سازمانی (. کارآفرينیKhosravi et al., 2016) بخشد

 هدفمند طوربه که است منظم رفتار يک اغلب حاکی از

 دامنه و کندمی نوسازی را شرکت يک مداوم طوربه و

 از برداریبهره و شناسايی طريق از اآن ر عمليات

 ,.Irelan et alدهد )می وسعت کارآفرينانه هایفرصت

 کارآفرينی Ardichvili et al. (2003)  طبق نظر (. 2009

 کارآفرينان که هايی استفرصت از مثبت تابعی سازمانی

 هایفرصت مجموعه .کنند شناسايی توانندمی هاسازمان

 اقدامات تا سازدمی قادر را زمانیسا بيشتر، کارآفرينان

 نشان موجود دهند. ادبيات انجام بيشتری کارآفرينانه

سازمانی  کارآفرينی و فرصت شناسايی بين که دهدمی

 Gruber et al.(2012)  .دارد وجود ارتباطی مثبت

 فراوان بازار هایفرصت شناسايی که اندکرده استدالل

 کيفيت تا سازدمی قادر را هاشرکت بازار، به ورود از قبل

 و انتخاب شرکت عملکرد بهبود برای را بيشتری خدمات

 کرده استدالل Ajzen(1991) مشابه،  طوربه .کنند اجرا

 درک افراد که هايیفرصت از بيشتری تعداد که است

 باعث کنند برداریبهره توانندمی که معتقدند و کنندمی

 داشته ينانه بهتریکارآفر رفتار کنترل افراد اين شودمی

با توجه به مطالب  ،(. در نتيجهFini et al., 2012باشند )

 شود:ذکر شده فرضيه زير مطرح می

تأثير مثبت و معناداري  فرصت فرضيه دوم: شناسايی

 .دارد سازمانی کارآفرينی روي

دهد که اين بريکوالژ، شناسايی فرصت را افزايش می

ازمانی تأثيری مثبت امر به نوبه خود، روی کارآفرينی س

 کارآفرينی هایفعاليت به عموماً  سازمانی دارد. کارآفرينی

گذاری سرمايه محصول، نوآوری مانند شرکت، يک

 Phan etاستراتژيک آن اشاره دارد ) نوسازی و خطرپذير

al., 2009کارگيری ه(. در کارآفرينی سازمانی با ب

االتر های نوآوری در سازمان، نيل به عملکرد بظرفيت

گردد. اين امر با عرضه محصول جديد، پذير میامکان

معرفی روش جديد توليد، تشخيص بازارهای جديد، پيدا 

کردن منابع جديد، بهبود و توسعه کارکردهای محصول 

شود. پذير میموجود و بهبود سازمان و مديريت امکان

 از سازمان که دهدمی رخ کارآفرينی سازمانی زمانی

 هایفرصت از برداریبرای بهره نوآورانه ایرفتاره طريق

 ,.Akbari et al)کند  تالش بازار و محصول با مرتبط

های های اصلی سازمانويژگی ،رواز اين(. 2020 ;2017

هايی ها را مجهز به قابليتکارآفرين، اين سازمان

کنند که ضمن ارتقاء کارآمدی و عملکرد خود، قادر می

پذيری بيشتر های موجود و انطباقگيری از فرصتبه بهره

 در(. Rezaei et al., 2017)شوند با محيط پيرامونشان می

دارند،  قرار خصمانه هایمحيط در که هايیميان سازمان

 کمبودهای کاهش برای وسيله تنها است بريکوالژ ممکن

 باشد. کليدی منابع به دستيابی و هاآن شرکت

.Senyard et al (2009) با بريکوالژ دهندمی نشان 

 دارد های تازه تأسيس ارتباطشرکت مثبت عملکرد

(Bojica et al., 2018 .)Halme et al.  (2012 )واژه 

 در کارآفرينی فعاليت عنوانبه را "کارآفرينانه بريکوالژ"

 مجموعۀ کنند کهمی تعريف بزرگ هایسازمان

ام انج کمياب منابع ها را جهت غلبه براز روش ایخالقانه

 -1 کنند:می شناسايی را بريکوالژ عنصر سه آنها .دهدمی

 در ابزار از استفاده-2 ها؛محدوديت پذيرش از امتناع

 ،درحقيقت .ذهنيت يک عنوان به ابتکارعمل -3 دست؛

کند، بيشتر احتمال شرکتی که از بريکوالژ استفاده می

 کاربردهای و موجود منابع مورد در را انبوه دانش تا دارد

 تا دهدمی اجازه شرکت به امر اين .کند تجميع آنها

 ,.An et alدهد ) گسترش را خود هایفرصت مجموعه

 اين اساس بر را خود هایگيریتصميم ها،شرکت (.2018

 دهندانجام می را اقداماتی و دهندمی انجام ذهنی دانش

 ايجاد برای منابع عرضه و بازار نيازهای از بهتر که

 ,Renko, Shrader) سودآور است آفرينیکار هایفرصت

and Simon, 2012 .)Senyard et al., (2009 ،)Desa 

های در پژوهش Garud and Karnøe (2003)( و 2012)

 توانداند که بريکوالژ میخود به اين موضوع اشاره کرده

 منابع محدوديت به توجه با را کارآفرينانه هایفعاليت

دامات کارآفرينی سازمانی گر اقبخشد و تسهيل بهبود

 دهدمی نشان Hooi et al. (2016) مطالعه  باشد. نتايج

 کارآفرينی ايجاد در مهمی نقش بريکوالژ کارآفرينانه که

 بريکوالژ و فرصت کند. تشخيصمی ايفا سازمانی

 کارافرينی ايجاد در عوامل موثر از دو هر کارآفرينانه
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 با نتيجه، رد .(Guo et al., 2015) هستند سازمانی

 مديران، بريکوالژ، وسيلههب شده ايجاد هایفرصت افزايش

 هایفعاليت سازیپياده برای بيشتری هایانتخاب

 (.Gruber et al., 2012دارند ) سازمانی کارآفرينی

 بين فرصت، متغير ميانجی رابطه فرضيه سوم: شناسايی

 سازمانی است. کارآفرينی و بريکوالژ

 

 

 

 

  

              
 . چارچوب مفهومی پژوهش1شکل 

 

با توجه به تحقيقات صورت گرفته قبلی و ادبيات 

پژوهش حاضر و فرضيات مطرح شده، مدل مفهومی 

 نشان داده شده است. 1پژوهش در شکل 

 و بريکوالژ بعد دو تحقيق مدل در ،واقع در

  محققانی مطالعه از آنها بين رابط و سازمانی کارآفرينی
Desa (2012)  و Senyard et al. (2009) و Garud and 

Karnøe (2003 و ) Salunke et al.(2013) شده اتخاذ 

 شناسايی و بريکوالژ بعد دو رابطه ،همچنين. است

 .An et al مقاله از برگرفته کارآفرينانه هایفرصت

 ،نهايت در. باشدمیGuo et al. (2015 )و مقاله  (2018)

 و کارآفرينانه هایفرصت شناسايی بعد دو رابطه

 اتخاذ Fini et al (2012) مقاله از سازمانی کارآفرينی

 است. شده

 

 هامواد و روش

 حسب بر و کاربردی هدف، لحاظ به تحقيق اين

اين  آماری جامعه. است همبستگی نوع از روش، توصيفی

خدمات  هایشرکت مديران کليه شامل ،تحقيق

 به مرکزی ناستا در کشاورزی مهندسی فنی ایمشاوره

گيری پژوهش، روش نمونه .بود تن 130 تعداد

 نمونه حجم تعيين گيری تصادفی ساده بود و براینمونه

 برآورد تن 97  تعداد و به شد استفاده کوکران فرمول از

 استاندارد هایپرسشنامه از اطالعات گردآوری جهت. شد

گويه  5است که با استفاده از طيف ليکرت  شده استفاده

 بريکوالژ متغير. خيلی کم تا خيلی زياد تنظيم شداز 

کارآفرينی  و ميانجی متغير شناسايی فرصت مستقل،

. باشدپژوهش می مستقل اين متغير سازمانی

های مورد استفاده شامل: بريکوالژ از پرسشنامه

 8شامل Senyard et al., (2009, 2014 ))پرسشنامه 

( Ma et al., 2011)گويه، شناسايی فرصت از پرسشنامه 

گويه و کارآفرينی سازمانی از پرسشنامه  3شامل 

(Zahra, 1996; Yiu et al., (2007  14بعد و  3شامل 

 در استفاده مورد هایپرسشنامه. گويه استفاده گرديد

 و داخلی متعدد تحقيقات در تکرار لحاظ به پژوهش اين

جزء  و بوده برخوردار الزم پايايی و روايی از خارجی

 اين در. شوندمی محسوب استاندارد هاینامهپرسش

 و اساتيد از تن 6به  مراجعه) ظاهری روايی از پژوهش

 .شد استفاده کارآفرينی( دانشکده کارآفرينی خبرگان

 کرونباخ و پايايی ترکيبی آلفای دو روش از پايايی برای

ها نيز آورده شده است. داده 1شد که در جدول  استفاده

 Smart PLS  و  SPSSwin19افزارهای رمبا استفاده از ن

 هایمعادله سازیمدل از و شدند تجزيه و تحليل 2

 . شد ساختاری استفاده
 روايی همگرا، پايايی ترکيبی و آلفای کرونباخ -1جدول 

متغيرهای 

 مکنون

AVE> 0/5 CR> 0/7 Alpha> 

0/7 

 75/0 88/0 75/0 بريکوالژ

شناسايی 

 فرصت

69/0 83/0 70/0 

فرينی کارآ

 سازمانی

63/0 80/0 88/0 

 

 و همگرا روايی معيار توسط دو پرسشنامه روايی

 از همگرا روايی ارزيابی برای. شد بررسی واگرا روايی

 ( استفادهAVEواريانس استخراج شده ) ميانگين معيار

  يا بزرگتر آن برای قابل قبول مقدار که شد

 و هامتغير برای معيارها اين نتايج .است 5/0 مساوی

 هایسازه ترکيبی پايايی است. 1جدول  مطابق آنها ابعاد

 نيز AVE عالوه بر اين مقدار. است بيشتر 7/0 از پژوهش

 اين و است آمده دستبه 5/0از  بيشتر ها،سازه برای

 مدل همگرای روايی و پايايی که است اين مؤيد مطلب

 بريکوالژ

شناسايی 

 فرصت

کارآفرينی 

 سازمانی
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 واگرا روايی تحليل برای. است قابل قبول حد در پژوهش

دست به اعداد و گرفته جذر هاسازه مشترک مقادير از زني

 اين که شودمی مقايسه هاسازه همبستگی مقدار با آمده

بيشتر  هاسازه همبستگی مقدار از بايد مقدار

 2(. نتايج روايی واگرا در جدول Barclay, 1995باشد)

 آمده است.

 
 جدول روايی واگرای پژوهش -2جدول 

متغيرهای 

 مکنون

شناسايی  والژبريک

 فرصت

 کارآفرينی

 سازمانی

   853/0 بريکوالژ

 شناسايی

 فرصت

736/0 829/0  

 کارآفرينی

 سازمانی

538/0 714/0 843/0 

 

 های تحقیقنتایج و یافته

مدير مورد  97 از آمده دستبه نتايج اساس بر

 زنان شامل پاسخگويان درصد( از 3/28نفر ) 27مطالعه 

 توزيع به توجه با .بودند مرداندرصد(  7/71نفر ) 70و 

 در شده گزارش سن حداکثر پاسخگويان، سن فراوانی

 سال 26 آن کمترين و سال 78 برابر آماری نمونه

مديران  خدمت سابقه نظر از همچنين .باشدمی

 مهندسی کشاورزی، فنی ایمشاوره های خدماتشرکت

 کمترين و سال 28 کار سابقه بيشترين نتايج اساس بر

 مربوط تحصيالت فراوانی باشد. بيشترينمی سال يک آن

 آن از پس و درصد(4/46نفر ) 45 با کارشناسی به

 در و باشددرصد( می3/41نفر ) 41با  ارشد کارشناسی

با  ترتيب به دکترا و کاردانی تحصيالت توزيع اين انتهای

 درصد( قرار دارد. 1/6شش نفر ) و درصد( 6/5پنج نفر )

 ضرايب ساختاری، مدل برازش شاخص تريناساسی

 برای است، ذکر به الزم باشد.می آن معناداری و مسير

 مقادير به بايد روابط بودن معنادار بررسی

(T-Value )باالی استاندارد مقدار و کرده توجه  

 ضريب .رساندمی را رابطه بودن معنادار 1,96 مطلق قدر

 ( معيارهای2Q) سنجش معيار ( و مقدار2R) تعيين

 ( معيارهای2Qسنجش ) معيار مقدار که هستند ديگری

 بخش کردن برای متصل که هستند ديگری

 معادالت سازیمدل ساختاری بخش و گيریاندازه

 پرداخته معيار اين بررسی به. روندمی کار به ساختاری

 برای ضريب 67/0و  19/0، 33/0 مقدار است. سه شده

 رای مقدارب 35/0و  15/0، 02/0مقدار  سه و تعيين

 ضعيف، مقادير برای مالک مقدار به مثابه سنجش، معيار

آمده از  دستبه مقادير اند کهشده معرفی قوی و متوسط

 ساختاری مدل برازش بودن قابل قبول از نشان 3جدول 

 است.

 
زا و مقادير کيفيت مدل . اثرات بر متغير درون3جدول

 ساختاری
تعيين  ضريب 

(R2) 

سنجش  معيار مقدار

(Q2) 

 273/0 538/0 شناسايی فرصت

 376/0 633/0 کارآفرينی سازمانی

 

 مدل سنجش جهت مذکور معيارهای بر عالوه

 اشاره شد آنها به باال در که ساختاری مدل و گيریاندازه

 توسط شدهمعرفی برازش نيکويی اسم به شاخصی از

Tenhaves wr al. (2004 )مدل سنجش کلی برای 

 و گيریاندازه مدل دو هر معيار اين. شد استفاده

 (1981) الرکر و فورنل .دهدمی قرار مدنظر را ساختاری

 مقادير منزلهبه را 36/0و  25/0، 01/0مقدار،  سه

 اند.نموده معرفی آن برای قوی و متوسط ضعيف،
 

 :1رابطه 
 

=  
 

 دلم سنجش برای معيار مقادير به توجه با ،بنابراين

در محدوده مقدار قوی ( 397/0) آمده دستبه عدد کلی،

 مدل برای قوی کلی بوده و نشان از برازش کلی برازش

 .دارد پژوهش

 گيری،اندازه هایمدل برازش بررسی از پس

 که يابدمی اجازه محقق (2)شکل  کلی مدل و ساختاری

. بپردازد خود پژوهش هایفرضيه آزمودن و بررسی به

 و شناسايی فرصت بريکوالژ، متغيرهای اثرات بنابراين،

 معادالت روش از استفاده با کارآفرينی سازمانی
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 بررسی برای معناداری اعداد حالت دو در ساختاری

 تأثير شدت بررسی برای استاندارد تخمين و هافرضيه

 شده درج 4 جدول در نتايج و بررسی هم بر متغيرها

 است:

 
 وهشهای پژ. نتايج فرضيه4جدول 

 نتيجه ضريب مسير اعداد معناداری مسير ساختاری

    اثرات مستقيم

 تأييد 528/0 352/18 شناسايی فرصت ← بريکوالژ

 تأييد 775/0 124/27 سازمانی کارآفرينی ←فرصت شناسايی

 تأييد 534/0 257/14 کارآفرينی سازمانی ←بريکوالژ

    اثرات غير مستقيم

 تأييد ميانجی 382/0 72/8 رآفرينی سازمانیکا ←شناسايی فرصت←بريکوالژ

    اثر کل

 تأييد   کارآفرينی سازمانی ←بريکوالژ

 

 و مثبت تأثير از حاکی نتايج اول، فرضيه خصوص در

های شناسايی فرصت در شرکت بر بريکوالژ معنادار

 اين که دارد؛ مهندسی کشاورزی فنی ایمشاوره خدمات

 نشان ،فرضيه دوم. است درصد 8/52 ميزان به تأثير

 به معنادار و مثبت تأثير فرصت شناسايی که دهدمی

 هایکارآفرينی سازمانی شرکت بر درصد 5/77  ميزان

شناسايی  ميانجی نقش سوم فرضيه .است داشته نمونه

 مسير ضريب که جاآن از. گرفت قرار بررسی مورد فرصت

 ،لذا .آمده است دستهب درصد 2/38 فرضيه اين برای

 بين رابطه در گریميانجی نقش فرصت شناسايی

 .دارد کارآفرينی سازمانی و بريکوالژ

 که دهدمی نشان سوم فرضيه نتايج نهايت، در

-هب و درصد 4/53 ميزان به مستقيم صورتهب بريکوالژ

 به( فرصت شناسايی گریميانجی با)غيرمستقيم  صورت

 را یسازمان کارآفرينی تغييرات از درصد 2/38 ميزان

 .کندمی تبيين

 اثر شدت تعيين برای شده، هاراي مطالب بر عالوه 

 به ایآماره از ميانجی متغير طريق از غيرمستقيم

 Iacobucci & Duhachek  شودمی استفاده  VAFنام

 هر. کندمی اختيار را يک و صفر بين مقداری که( 2003)

 ترقوی از نشان باشد، ترنزديک يک به مقدار اين چه

 نسبت مقدار اين واقع، در. دارد ميانجی متغير تأثير بودن

 .سنجدمی را کل اثر بر مستقيم غير اثر

 :2رابطه

VAF = = 0.432 

 کل   اثر از درصد 2/43 که است معنی بدان اين

 مستقيم، غير طريق از کارآفرينی سازمانی بر بريکوالژ

 مؤيد هک. شودمی تبيين شناسايی فرصت متغير توسط

 متغيرهای بين رابطه در شناسايی فرصت ميانجی نقش

 است. اصلی وابسته متغير و اصلی مستقل

 

 
 ساختاری مدل در مفروض روابط آزمون نتيجۀ. 2شکل 

 پژوهش

 

 هاگيري و پيشنهادنتيجه

 بر بريکوالژ ثيرأهدف اصلی اين پژوهش بررسی ت

 یفن ایخدمات مشاوره هایشرکتکارآفرينی سازمانی 

بود و نقش ميانجی  مرکزی استان در کشاورزی مهندسی

به نتايج  توجه با .نيز بررسی شد شناسايی فرصت

 ها در ايجادبه ساختار شرکت بريکوالژ پژوهش،

بزرگ کمک  و فرد به منحصر هایويژگی از ایمجموعه

و سودآور برای  جديد هایفرصت کند تا شناسايیمی

به اين منظور در  کوالژبري ،واقع شود. در آسان آنها
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 برداریگيرد که بهرهها مورد توجه قرار میشرکت

-هتا ب هايی کهورودی ديگر و اجتماعی نهادی، فيزيکی،

 .اندگرفته شده ناديده يا ای نشده وحال از آنها استفاده

 هنگامی. برداری قرار گيرندای مورد بهرهطور خالقانههب

 آن خواهان اند وجهموا جديدی مشکالت مديران با که

 حلیراه باشندمی دارا که جديدی امکانات با که هستند

 ،روباشد. از اين مهمی تواند موضوعمی بريکوالژ بيابند،

کشاورزی  ای فنی مهندسیمشاوره خدمات هایشرکت

 منابع، توانايی اقدامات عالوه بر غلبه بر محدوديت

از  .واهند کردرا پيدا خ البداهه فی اقدامات از ماهرانه

 بريکوالژ، از حاصل فرد به منحصر دانش ،سوی ديگر

جديد  هایفرصت شناسايی بسيار ارزشمندی برای منبع

 مهندسی فنی ایخدمات مشاوره هایدر شرکت

 هایفرصت شناسايی امکان ،از اين راه .است  کشاورزی

 و دانش توليد فرآيند طريق از کارآفرينانه جديد

شود. تصديق می واسطه بريکوالژ تجربی به يادگيری

 هايی است کهفرصت از مثبت سازمانی تابعی کارآفرينی

در  .کنند آنها را شناسايی توانندمی هاسازمان کارآفرينان

 بين دهنده اين است کهحقيقت تحقيقات نشان

سازمانی ارتباط تنگاتنگی  کارآفرينی و فرصت شناسايی

 فنی ایاورهمش های خدماتوجود دارد. اگر شرکت

مهندسی کشاورزی قادر به استفاده از اقدامات بريکوالژ 

 و موجود منابع مورد در انبوه و جديدی باشند، دانش

در اختيار آنها قرار خواهد گرفت که اين  آنها کاربردهای

امر اين باعث افزايش قدرت و ريسک سازمان در 

اده استف ،واقع شود. دربکارگيری اقدامات کارآفرينانه می

از بريکوالژ تأثير درازمدتی روی عملکرد، پيشگامی و 

مهندسی  فنی ایمشاوره های خدماتوری شرکتبهره

 کشاورزی خواهد داشت.

 نتايج کاربرد منظوربه و پژوهش هایيافته به توجه با

مهندسی  فنی ایمشاوره خدمات هایشرکت در آن

 شود:می مطرح پيشنهادهای زير کشاورزی

 ایمشاوره های خدماتشرکت مجريان و نمديرا به 

شود با کنار هم قرار می کشاورزی پيشنهاد مهندسی فنی

دادن و استفاده مجدد از منابعی که تا بحال کاربردی 

های اند، عالوه بر غلبه بر محدوديت منابع، فرصتنداشته

 های خدماتروی خود فراهم کند. شرکتبديلی پيش

 

اورزی با استفاده از بريکوالژ مهندسی کش فنی ایمشاوره

کارآفرينانه، عالوه بر رفع چالش کمبود منابع و شناسايی 

های متعدد، قادر خواهند بود آمادگی مواجه با فرصت

 ،هرگونه محدوديت محيطی را داشته باشند. بنابراين

شود از طريق بريکوالژ کارآفرينانه، با ورود پيشنهاد می

های های نوآورانه و فرصتحلدانش تجربی از اين راه، راه

 ای جهت رشد و بهبود عملکرد خود فراهم آورند. تازه

، روی با توجه به تأثيری که شناسايی فرصت

کارآفرينی سازمانی و اقدامات و رفتار کارآفرينانه در 

 ایمشاوره خدمات هایسازمان دارد، به مديران شرکت

ه شود تا انگيزکشاورزی توصيه می مهندسی فنی

های بالقوه در استفاده کارکنان را برای شناسايی فرصت

از منابع سازمان، چگونگی تغيير استفاده فعلی از منابع 

سودآور و نحوه ترکيب  خدمات يا برای توليد محصوالت

منابع فعلی برای رفع نيازها افزايش دهند. از آنجا که 

 بلکه کند؛می برطرف را بريکوالژ نه تنها محدوديت منابع

 و استراتژيک نوسازی نوآوری، تحريک باعث فعال طوربه

 های درگير از اين نوع اقداماتشرکت در رضايت جلب

 فنی ایمشاوره های خدماتشود، به مديران شرکتمی

شود، با برگزاری مهندسی کشاورزی پيشنهاد می

مغزی، کارکنان را ها و جلساتی همانند طوفانکنفرانس

 ایبالقوه هایفرصت يی مرتبط باهابرای شرکت در بحث

دارند، تشويق و  دست در منابع از استفاده روند در که

 ترغيب کنند.

 فنی ایمشاوره خدمات هایحمايت و تشويق شرکت

های کشاورزی از افراد خالق و دارای ايده مهندسی

نوآورانه و فراهم آوردن تسهيالت ويژه برای آنها در 

 تبط با صنعت کشاورزی و کارهای مرجهت ايجاد کسب

 يادگيری شرکت، زمينه اساس بريکوالژ بر از آنجا که

دارد، به مديران  هافرصت شناسايی بر متفاوتی تأثيرات

کشاورزی  مهندسی فنی ایمشاوره های خدماتشرکت

شود که گرايش به يادگيری را در اين گونه پيشنهاد می

 اسايیشن بر بريکوالژ اثرات تا کنند ها تقويتشرکت

 کارمندان مديران شودپيشنهاد می .يابد بهبود هافرصت

اطالعات جهت  گذاری اشتراک به و آوری را برای جمع

ارتقاء فرهنگ يادگيری و يادگيری جمعی در اين 

 ها تشويق و حمايت کنند.شرکت
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