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  چکيده
  

ج ي در سازمان تروي سازمانيني موثر بر توسعه كارآفري عوامل سازماني بررسياين تحقيق در پ
 نفر از 2768 آماري تحقيق شامل  امعهج.  انجام شدي ـ همبستگيفي بود كه به روش توصيكشاورز

 وزارت ي كشوريم بندي كشور و بر اساس تقسيياياز هر منطقه جغراف.  بوديج كشاورزيكارشناسان ترو
 نفر برآورد شد كه از بين 1145 منتخب يك استان به تصادف انتخاب و جامعه آماري، يجهاد كشاورز

انتخاب ) بر حسب محاسبه فرمول كوكران( نفر 250 آنها به صورت تصادفي و با رعايت انتساب متناسب
 ينيق پرسشنامه اي با دو بخش بود كه، بخش اول آن ابزار سنجش توسعه كارآفريابزار تحق. شدند
 موثر بر ي پرسش، و بخش دوم آن شامل عوامل سازمان40،  شامل )2002( سي كوراتكو و موريسازمان

روايي پرسشنامه بر اساس نظر . كرت بوديف لير قالب ط پرسش د69 شامل ي سازمانينيتوسعه كارآفر
جهت تعيين . دي دانشگاه تهران تاييد گردي سازمانيني و كارآفريج كشاورزيد رشته ترويجمعي از اسات

 ي كرونباخ برايب آلفاي پرسشنامه از كارشناسان ترويج كشاورزي تكميل شد و ضر25 تعداد ييايپا
 ي مناسبيياي بود كه نشان مي دهد پرسشنامه از پاα =906/0 و α=93/0ب ي اول و دوم به ترتيبخش ها

 استفاده يات آماري عمليره برايون چند متغي و رگرسيل همبستگيتحل آزمون نشانه،. برخوردار بوده است
 يني مرتبط با توسعه كارآفريت عوامل سازمانينتايج حاصل از آزمون نشانه نشان داد كه وضع. شد

 يني كارآفريهاگر به لحاظ شاخصيتر از حدمتعادل است و به عبارت دنييج پايان ترو در سازميسازمان
ر توسعه ين متغي نشان داد كه بيل همبستگي حاصل از تحليهاافتهي.  قرار ندارنديدر سطح مطلوب

ك درصد ي در سطح يدار و مثبتي رابطه معني مرتبط با عوامل سازمانيرهاي و متغي سازمانينيكارآفر
، راهبرد ير سبك رهبريره نيز نشان داد كه چهار متغيون چند متغيج حاصل از رگرسيود دارد و نتاوج

ر ي متغينيش بين نقش در پيشتري بيب داراي به ترتي و فرهنگ سازماني، نظام كنترل سازمانيسازمان
 مناسب نقش يدهد كه عوامل سازمانيق نشان ميج حاصل از تحقينتا.  هستندي سازمانينيتوسعه كارآفر

  . ج دارندي در سازمان تروي سازمانيني در توسعه كارآفرياديز
  

  .يج کشاورزي تروي سازمانيني و کارآفري سازمانيني، کارآفريني کارآفر:واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
 يساالري اداره امور دولت و ديوانيساختار سلسله مراتب

ر ستم حالت مسلط داشت، دي قرن بيهاكه در اكثر سال
 قابل انعطاف و كارآمد يت دولتيري مديل به نوعيحال تبد

ر ييك تغيد نظر ساده و يك تجديل ير و تبديين تغيا. است
 همه جانبه است يرييست، بلكه تغيت نيري در مدييجز

، "نانهيت كارآفريريمد" تحت عنوان يديم جديكه پارادا
 ي دولتيهاآنچه مسلم است سازمان .كنديت ميآن را حما
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 به حيات خود يل مختلفيفنظر از كارآمدي آنها، به دالصر
 در توسعه ي اساسيدهند، با اين توقع كه نقشيادامه م
افته و در حال ي توسعه ي كشورهاي و اقتصادياجتماع

 موجود از سازمان يهابراساس گزارش .توسعه داشته باشند
FAOج ي ترويها سازماني انسانيروي نيورت بهرهي  وضع

 يت نابساماني وضعي در حال توسعه دارايهادر كشور
ج ي مداوم در سازمان تروياز به تحول و بهسازين. است

د مورد توجه واقع شود، ي است كه باي موضوعيكشاورز
 چون، ضرورت اعمال ين امر در واقع به علل مختلفيا

، يجي ترويها در برنامهي انسانيروي كارآمد بر نيتيريمد
، توجه روز افزون به يجيخدمات تروت يفي كياز به ارتقاين

ع يرات سرييت، تغيري در مديت منابع انسانينقش با اهم
ن قابل توجه ي مخاطبيازهايها و تحوالت در نيدر فناور

ن ي از مهمتريكين راستا يدر ا. (Swanson, 2002) است
ر، بحث ي در چند سال اخي تحول سازمانيهانهيزم

  . بوده استي سازمانينيكارآفر
هاي غيردولتي  مانند سازماني دولتيهاروزه سازمانام

 ييتوان كارآيچگونه م: اند كهخصوصي با اين سوال مواجه
 در ي امروزيسازمانها د؟ي را بهبود بخشي دولتيسازمانها

با توجه . كننديت ميا، پر ابهام و متحول فعالي پويطيمح
رات يي عصر حاضر تغيهايژگين وي از بارز تريكيبه اينكه 

  است كه در طرز تفكر،يو تحوالت شگرف و مداوم
 از ياري انجام كار و بسيها، روشي اجتماعيها ارزش

سازمانها با . خوردي به چشم ميگر زندگي ديهادهيپد
و رقابت  ييگراي مشتريايتغييراتي مواجه اند كه در دن

ده و همه را با ي را در هم كوبي هر نوع مقاومتي كنونيافزا
 كه بر يراتييوسعت و تنوع تغ. برد يه جلو مخود ب
اد است كه ي زيشود به قدر ي وارد مي امروزيها سازمان

رات يين تغي به ايي جز انطباق و پاسخگويا آنها چارهيبرا
 نتواند به ي متحول امروز اگر سازمانيايدر دن. وجود ندارد

ا در مقابل ي مخاطبان خود پاسخ دهد يازهايرات و نييتغ
رد، از قافله توسعه يات حالت منفعالنه به خود بگرييتغ

ن امر محقق نخواهد بود ي به ايابيدست. عقب خواهد ماند
 توجه ها مورد در بدنه سازماني سازمانينيكارآفر نكهيا مگر
 ,.Hadizade Moghadam et al) استگذاران باشديس يجد

2005) .  
 از شود كهي و كارا قلمداد مي قويج، سازمانيدر ترو

ر يي واكنش نشان دادن در قبال تغي الزم برايريپذانعطاف
ج ي ترويهاسازمان. رامون خود برخوردار باشديو تحوالت پ

ل ير و تحوالت خارج از سازمان از قبييد خود را با تغيبا
، ي ارتباطيها، روشي كشاورزيهاير در عرصه فناورييتغ
واردات ، صادرات و ييط روستاي كشاورزان، شرايازهاين

   و اقتصاد بازار وفق دهنديمحصوالت كشاورز
(Swanson, 2002) .ش ي شدن، افزايگر جهاني دياز سو

 اطالعات و ارتباطات، توجه به يرقابت، توسعه فنĤور
 ي، ناكارآمدي مداريت كاالها و خدمات، مشتريفيك

ا و ي را در سراسر دنيره اداره امور بخش عموميها و غدولت
از .  روبرو نموده استي جديها چالش با هان عرصهيدر ا

ن ي با ايياروي رويها برا اثر بخش دولتيهاجمله راهكار
ات ينرو تجربياز ا.  استيني، توسل به كارآفرها چالش

 از ي هشتاد به بعد،حاكيهاشرفته در دههي پيكشورها
ج آن در جامعه ي و تروينيتوجه كامل آنها به مقوله كارآفر

  .(Moghimi, 2003) است
 مناسب از استعدادها و يريگدر عصر حاضر بهره

 ي فكريها و الگوها ن چارچوبي افراد در تدويها ييتوانا
ن و بهبود مستمر ي مخاطبي واقعيازهاي نييد، شناسايجد

دا ي پينده ايت فزاي، اهميدي توليخدمات و فرآورده ها
گر نندهياز به افراد آي موثر بودن، نيسازمانها برا. كرده است

د انجام شود تا بتوانند به ي باييدارند كه بدانند چه كارها
 كه گوش به زنگ تحوالت هستند ارتباط ي با كسانيراحت

 با يياروي رويخود و سازمانشان را برا برقرار كرده،
نده در يراه حل مشكالت آ.  فردا آماده كننديها چالش
در شود بلكه يست كه در حال حاضر استفاده مي نييابزارها
  ازيت عاليريت مديق و حماي مانند تشوييابزارها

كمتر   خالق و نوآور كاركنان است كه تا به امروزيتهايفعال
 ,.Hadizade Moghadam et al) مورد توجه بوده است

2005).  
خواهد در امر توسعه يز اگر ميج نيسازمان ترو

د به اهداف ي بماند باي باقييگاه واالين در جاي نويكشاورز
 كه يني نويهاد و به روشي هدف جديتلف، گروههامخ
دا ي پي كشور مناسب باشند، دسترسينده كشاورزي آيبرا

ك برنامه مستمر توسعه ين امر مستلزم وجود يكند، ا
 روشن است تا يك خط مشين وجود ي و همچنيسازمان
 ي تمام مروجان كشاورزي توسعه فردي براييهافرصت

اكنون در . (Vandenban & Hawkins, 2006) فراهم آورد
، افراد خلّاق، نوآور و مبتكر به عنوان يعرصه جهان

، ي صنعتيهانهي در زمينان منشاء تحوالت بزرگيكارآفر
  ز به عنوانياند و از آنها ن شدهي و خدماتيديتول
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   ي توسعه اقتصاديهاچرخ. شودياد مي يقهرمانان مل
  آيد مي به حركت در ينيهمواره با توسعه كارآفر

(Aghazade & Rezazade, 2004) .ژه به يتوجه و
 صورت يل اساسيز به دو دلي در سازمان نينيكارآفر

  : رديگ يم
ا نگه يرا در سازمان فعال و پو شانتفكرات و كاركنان. 1

  دارد؛
 دوباره ببخشد ياتيح سازمان، يمراتب سلسله ساختار به. 2

(Pardakhtchi & Shafie zade, 2005).  
، Hadizade Moghadam & Rahimi (2005) به اعتقاد

 در يط مناسبيد شراي باي سازمانينيج كارآفري ترويبرا
 كه توسعه يعوامل. درون سازمان وجود داشته باشد

ط يا محيدهند جو ير قرارمي را تحت تاثي سازمانينيكارآفر
 يندهاي، فرآيجو سازمان .شوديده مي نامينيكارآفر

مشكل، ر ارتباطات، حلي نظيزمان و سايروانشناخت
ت يزش، رضاي، انگيريادگيت تعارض، يري، مديريگميتصم
 يور و بهرهييت كارآي و در نهاي نوآوريي، توانايشغل

  .دهدير قرار مي را تحت تاثيسازمان
 حاكم بر آن ي و فضاي سازمانيتيريط مديبهبود شرا

ن يدر ا.  استي سازمانيني توسعه كارآفري از ابعاد اصليكي
 يهاين استراتژيكاركنان سازمان درتدون مشاركت فعاليب

ز از ير و پرهيپذ انعطافيهاين استراتژي، تدويسازمان
ت يريد بر مدي محافظه كارانه، تاكيهايد بر استراتژيتاك

افت به موقع اطالعات و ي سازمان، دريك منابع مالياستراتژ
تفاع سازمان، عمل بر اساس اطالعات موثق، كوتاه كردن ار

 يريگد بر شكلي در سازمان و تاكينيس واحد كارآفريتاس
ت، بستر بروز ي و خالقي نوآوري حاميفرهنگ سازمان
 دهدي كاركنان سازمان را شكل مينياستعداد كارآفر

(Chen et al., 2005)  .  
نانه، ي كارآفري، چارچوب هاRussel (2002)به اعتقاد 

 چون، يرهايه بر متغ ككنند مي را خلق يساز و كار
، ي، ساختار سازمانينانه، فرهنگ سازماني كارآفريراهبردها

ت يق و حماي پاداش و تشويها منابع در دسترس، نظام
 فرهنگ در سازمان دو يبه طور كل. ت وابسته استيريمد

كپارچه كردن يا يمتّحد :  دارد كه عبارتند ازيكاركرد اساس
تار و برقرار كردن ارتباط وه رفي كه آنها شياعضاء به گونه ا

گر را بدانند و به سازمان كمك كنند تا خود را با يكديبا 
ا يمنظور از اتحاد .  وفق دهديط خارجيعوامل مح

ت ي هوين است كه اعضاء داراي سازمان اي داخليكپارچگي

  رندياد بگي موثر را يوه همكاريمشترك گردند و ش
(Daft, 2006).  

 با ي منفي همبستگيم رسيگر ساختارهاي دياز سو
ل قابل يدل.  داردينانه منطبق با نوآوري كارآفريهاتيفعال

نه و بافت ين است كه در زمين موضوع اي ايقبول برا
 به يات به شكل گستردهي مرتبط با فعالي، رفتارهايرسم
  محدودكننده، كنترل شده و عمالًيهاهين و رويله قوانيوس

 به وجود ينوآورت و ي خالقي براييار جزيفرصت بس
ن ساختار ي در نقطه مقابل ايررسمي غيساختارها. آيد مي

ن يا.  دارندي رسميهاهيد را بر رويكأن تيبوده و كمتر
 يهانه راه حليزان استقالل را در زمين ميشتريساختارها ب

 داشته و اجازه دهنده تبادل به نسبت راحت از يتجرب
  شونديوب م محسي سازمانيطه هاياطالعات در سراسر ح

(Adonisi, 2003) .ي مهم براييرهايز متغي نيمنابع سازمان 
 .Kuratko et al. شوندي محسوب مي سازمانينيكارآفر

ب ي تعقيرو ن چالش فرايتر، اعتقاد دارند كه عمده(1990)
 يص منابع الزم براينانه، نحوه تخصي كارآفريراهبردها

حاضر چالش حال . نانه استي كارآفريهاتحقق كوشش
نانه با ي كارآفريق راهبرد هاي از سازمانها نحوه تلفياريبس

ن بدان معنا است كه يا.  سازمان استي جاريراهبردها
 ي براي اساسيهاتيد از اولوينانه باي كارآفريهاتيفعال
ن راستا منابع يدر ا. ص بودجه برخوردار باشنديتخص
 يترك منبع منحصر به فرد و بري سازمان به عنوان يداخل
 و يشوند،  لذا نحوه اداره امور مالي مير تلقينظي بينسب

 ي ارتقايك ضرورت براياتالف منابع  از يريجلوگ
 .Zahra et al گري دياز سو . استي سازمانينيكارآفر

 ي سازمان در ارتقايي، نشان دادند كه توانا(1999)
له ساز و ي به وسيا به شكل عمدهي سازمانينيكارآفر
 در ينيزان كارآفري آن كه با ميتيري مديهاتيل فعايكارها

ها در قالب تين فعالي از ايبرخ. شودين مييرابطه است، تع
 يرهبر. ر مطرح هستندي مديهاتيك فعالي استراتژيرهبر

ران است تا بتوانند ي مدي برايالتيك متضمن تسهياستراتژ
 ي سازمان، به عنوان ضرورتي و جاريادي بنيهردو نوآوربه
 در يكي تاكتيزان رقابت سازمان و ضرورتيك در ميتراتژاس
  .ات آن، تعهد داشته باشنديندها و عمليفرآ

Raynor (2008) ،نشان داد كه يقيدر تحق 
نه جلب يژه در زمينانه سازمان به وي كارآفريها ياستراتژ

 يت ارباب رجوعان سازمان و توسعه منابع انسانيرضا
  . دارندي سازمانينيارآفر با توسعه كيسازمان رابطه مثبت
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Demirbag et al. (2006)ت يري مديهاتي، حما
 در توسعه يك عامل اساسيسازمان از كاركنان را به عنوان 

 كرده يي شناساي دولتيها در سازماني سازمانينيكارآفر
ت سازمان و يرين مديشان سهولت ارتباط بيبه اعتقاد ا. اند

 Mosadegh Rad .دن رابطه داري مهم در ايكاركنان نقش
ن فرهنگ ي بر وجود رابطه مثبت بيقيز در تحقي، ن(2006)
 اطالعات و يگذار بر اعتماد و اشتراكي مبتنيسازمان
. د كرده استي نوآورانه در كاركنان، تاكيهادهي ايريگشكل

Chen et al. (2005)در يدولت  سازمان75 در يقي، در تحق 
فرهنگ  واملدند كه عيجه رسين نتين به ايكشور چ

ت ير، حمايپذ انعطافي سازمانيهاي، استراتژيسازمان
نان و مشاركت فعال كاركنان در يت از كارآفريريمد

 در توسعه يانقش عمده ،ي سازمانيهايريگميتصم
 يقي، در تحقFurst (2005) . دارندي سازمانينيكارآفر

ه ي، وجود روحي سازمانيهاي چون؛ استراتژيعوامل سازمان
 را در ي و فرهنگ سازماني در سازمان، منابع سازمانيرنوآو

 Wong.  موثر دانسته استي سازمانينيتوسعه كارآفر
ن نشان داد ي چي دولتيها در سازمانيقي، در تحق(2005)

 ي سازمانيني و توسعه كارآفرين ارتباطات سازمانيكه ب
 در يقي، در تحقHill (2003) . وجود دارديرابطه مثبت

 از ساختار ي جنوبيقاي در كشور آفرهشت سازمان
ت سازمان و يريق سازمان؛ مدي، نظام پاداش و تشويسازمان

رگذار بر توسعه ي، به عنوان عوامل تاثيفرهنگ سازمان
 .Johansen et al .اد كرده استي ي سازمانينيكارآفر

ن عوامل يينه تبي دركشور نروژ در زميقي، در تحق(2001)
ت يحما: ، به عواملي سازمانيني موثر بر كارآفريسازمان

 موجود در يه اجتماعيت، استقالل كاركنان، سرمايريمد
ف ي انجام وظاي كه برايافراد( يه انسانيسازمان، سرما

، زمان در دسترس و يم سازماني، مفاه)ت دارنديصالح
  .  اشاره داشته استيفرهنگ سازمان
Moghimi (2004)ن عوامل يي را با هدف تبيقي، تحق

 در ،ي سازمانيني بر كارآفريدرون و برون سازمانموثر 
  ي عوامليو. ران انجام داده استي ايولت دهايسازمان
ندها و يت فرآيق و توسعه، وضعينظام تحق ،ياستراتژ چون 
 يكيساختار ارگان( يها، نظام كنترل، ساختار سازمانروش

، نظام پاداش و پرداخت سازمان، ي، نظام مال)يكيا مكاني
 و نظام ارتباطات يت، سبك رهبريري مديهايژگيو

 موثر دانسته ي سازمانيني را در توسعه كارآفريسازمان
ق ي تحقيق چارچوب نظريات تحقيبر اساس مرور ادب. است

  ).1 شكل( دين گردير تدويحاضر به شكل ز

 :اهداف كلي تحقيق حاضر عبارتند از
بررسي وضعيت عوامل سازماني مرتبط با توسعه . 1

  .فريني سازماني در سازمان ترويجكارآ
شناسايي نقش هر يك از عوامل سازماني در توسعه . 2

  .كارآفريني سازماني در سازمان ترويج
  

  هامواد و روش
   تحقيق به لحاظ هدف كاربردي و از نظر نحوه 

  ـهاي مورد نياز از نوع تحقيقات توصيفيگردآوري داده
 نفر 2768مل  آماري تحقيق شا جامعه. همبستگي است

از هر منطقه . كارشناسان ترويج كشاورزي كشور است
بندي كشوري وزارت  جغرافيايي كشور، بر حسب تقسيم

جهاد كشاورزي، يك استان به تصادف انتخاب و جامعه 
 نفر برآورد شد كه از بين آنها به 1145آماري منتخب 

 نفر 250صورت تصادفي و با رعايت انتساب متناسب 
  .انتخاب شدند) به فرمول كوكرانبرحسب محاس(

  اي با دو بخش بود كه، ابزار تحقيق پرسشنامه
   1بخش اول ابزار سنجش توسعه كارآفريني سازماني

Kuratko et al. (2002) كه با .  گويه است48، مشتمل بر
هاي ايران، توجه به فرهنگ سازماني حاكم بر سازمان
اين ابزار به تغييراتي با نظر كميته راهنماي تحقيق در 

 پرسش آن مورد استفاده واقع 40وجود آمد و در نهايت 
شد، و بخش دوم آن شامل عوامل سازماني موثر بر توسعه 

مشي، ميزان ارتباط با  شامل خط(كارآفريني سازماني 
ارباب رجوع، نظام كنترل، ساختار سازماني، نظام مالي و 

، سبك هاي مديريتي، فرهنگ سازمانينظام پاداش، ويژگي
 پرسش در قالب طيف 69، شامل )رهبري و نظام ارتباطات

روايي پرسشنامه بر اساس نظر جمعي از . ليكرت بود
اساتيد رشته ترويج كشاورزي و كارآفريني سازماني 

 25جهت تعيين پايايي تعداد . دانشگاه تهران تاييد گرديد
پرسشنامه از كارشناسان ترويج كشاورزي خارج از نمونه 

تكميل شد و ضريب آلفاي كرونباخ براي بخش اول تحقيق 
93/0=αضرايب مربوط به بخش سنجش عوامل .  بود

مقدار ضرايب نشان .  آمده است1سازماني نيز در جدول 
. دهد پرسشنامه از پايايي مناسبي برخوردار بوده استمي

جهت تحليل آماري از آزمون نشانه، تحليل همبستگي و 
افزار ري گام به گام و نرمتحليل رگرسيون چند متغي

SPSSwin15استفاده شده است .  
                                                                                     
1.Corporate entrepreneurship assessment instrument 
(CEAI) 
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  قي تحقي چارچوب نظر-1 شكل
  

   كرونباخ ير مربوط به آلفاي مقاد-1جدول
  يبخش مربوط به عوامل سازمان
  يعوامل سازمان   كرونباخيب آلفايمقدار ضر

 ي سازمانيراهبرد ها 90/0
  ارباب رجوعارتباط با   92/0
 نظام كنترل سازمان 90/0
 يساختار سازمان 89/0
  و پاداش سازمانينظام مال 92/0
 ت سازمانيري مديت هايحما 92/0
 يفرهنگ سازمان 90/0
  سازمانيرهبر 90/0
 يارتباطات سازمان 90/0

  
  ج و بحثينتا

 و ين عوامل سازماني بي رابطه همبستگي بررسيبرا
 يب همبستگيج از ضري سازمان ترو درينيتوسعه كارآفر

 استاندارد شده يريگاس اندازهيبا توجه به مق( رسونيپ
ن يج حاصل از اينتا. ، استفاده شد)قيپرسشنامه تحق

  . آمده است2قسمت در جدول 
 مشخص است، بين متغير 2همانطور كه از جدول 

توسعه كارآفريني سازماني و متغيرهاي مرتبط با عوامل 
 شامل خط مشي سازماني، ميزان ارتباط با ارباب سازماني

رجوع سازمان، نظام كنترل سازمان، ساختار سازماني، نظام 
هاي مديريت سازمان، مالي و نظام پاداش سازمان، ويژگي

فرهنگ سازماني، سبك رهبري در سازمان و نظام 
دار و مثبتي در سطح ارتباطات سازمان رابطه معني

01/0P=مشاهده شد .  

 با ي عوامل سازمانير هاين متغي بيل همبستگي تحل-2ول جد
  )رسوني پيب همبستگيضر( ي سازمانينيتوسعه كارآفر
ب يضر  ريمتغ

 r(  P-value( يهمبستگ

  000/0  576/0** ي سازمانيخط مش
  000/0  536/0**  زان ارتباط با ارباب رجوع سازمانيم

  000/0  356/0**  نظام كنترل سازمان
  000/0  421/0**  يساختار سازمان

  000/0  346/0**   و نظام پاداش سازمانينظام مال
  001/0  215/0**  ت سازمانيري مدي هايژگيو

  000/0  626/0**  يفرهنگ سازمان
  000/0  666/0**   در سازمانيسبك رهبر

  000/0  544/0**  نظام ارتباطات سازمان
  %99يا سطح اطمينان % 1دار در سطح آماري  معني: **

  
 بر توسعه ين نقش عوامل سازمانيي تعبه منظور

، از يج كشاورزي در سازمان تروي سازمانينيكارآفر
 يهاتمام مولفه. ون چندگانه گام به گام استفاده شديرگرس
 ر وابستهي مستقل با متغيرهاي به عنوان متغيسازمان

 در يداري رابطه معني، دارا)ي سازمانينيتوسعه كارآفر(
 ينيش بي پير ها برايذا تمام متغل.  بوده اند=01/0Pسطح 

  . ر وابسته مورد استفاده واقع شدنديمتغ
 معادله ي، برا)F =35/78( انسيه واريجه تجزينت
توان معادله ي لذا م).=000/0P( دار استيون معنيرگرس

 كه در جدول وجود دارد، معتبر و يگريج ديمذكور را با نتا
ر راهبرد ي، متغير سبك رهبريمتغ. ل دانستيقابل تحل

ر فرهنگ ي و متغير نظام كنترل سازماني، متغيسازمان

  

توسعه کارآفريني سازماني 
در سازمان ترويج کشاورزي 

  ايران
 

 عوامل سازماني موثر بر توسعه کارآفريني سازماني
  

  خط مشي سازماني. ۱
  ميزان ارتباط با ارباب رجوع سازمان. ۲
  نظام کنترل سازمان. ۳
  ساختار سازماني. ۴
 نظام مالي و نظام پاداش سازمان. ۵
  حمايت هاي مديريت سازمان. ٦
 فرهنگ سازماني. ۷
  سازمانسبک رهبري در. ۸
  نظام ارتباطات سازمان. ۹
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رگذار بر ير تاثين متغين تا چهارميب اولي به ترتيسازمان
 شناخته شدند كه در قالب مدل ي سازمانينيتوسعه كارآفر

  .اندر ارئه شدهي زيونيرگرس
4321 137.0366.0X295.00.363X 1.32 Y XX +−++=   

  :كه در آن
Y  :ج   يازمان ترو در سي سازمانينيتوسعه كارآفر  
X1 :يسبك رهبر  
X2 :يراهبرد سازمان  
X3 :ينظام كنترل سازمان  
X4 :يفرهنگ سازمان  

 به ير سبك رهبريشتر متغيت بيانگر اهميمدل فوق ب
 در ي سازمانيني در توسعه كارآفريك مولفه سازمانيعنوان 

 راهبرد يرهاي، و سپس متغيج كشاورزيسازمان ترو
. باشدي مي و فرهنگ سازمانيان، نظام كنترل سازميسازمان

 و در 44/0 در گام اول برابر R2 شود ميچنانچه مالحظه 
 و در گام چهارم 55/0، در گام سوم 46/0گام دوم برابر 

جه گرفت كه چهار ي توان نتين ميبنابرا.  باشدي م56/0
 56ون در مجموع توانسته اند ير وارد شده در رگرسيمتغ

 در سازمان ي سازمانينيآفررات توسعه كارييدرصد از تغ
رگذار بر توسعه ي تاثيج در حوزه عوامل سازمانيترو

 44. ن كنندييج را تبي در سازمان تروي سازمانينيكارآفر
 عوامل يرهايمانده مربوط به متغيرات باقييدرصد تغ

 يق حاضر مورد بررسي است كه در تحقيگري ديسازمان
  .اندواقع نشده

  
ر وابسته يند گانه مربوط به متغ چيونيب رگرسي ضرا-3جدول

  ي سازمانينيتوسعه كارآفر
 .B  SEBR2  Beta  t  Sig  متغير  

56/14000/0  --- 08/0 167/1  ب ثابتيضر 06/14000/0  66/0  033/044/0 459/0  يسبك رهبر 1
42/12000/0  ---085/0  05/1  ب ثابتيضر

000/0 96/7 044/0513/0 353/0  يسبك رهبر 2 
040/0 138/0  يراهبرد سازمان

469/0 
220/0 41/3 000/0

09/15000/0  ---091/0  36/1  ب ثابتيضر
46/10000/0 043/0660/0 455/0  يسبك رهبر
000/0 90/6 045/0497/0 311/0  يراهبرد سازمان 3  

053/0-362/0 ينظام كنترل سازمان

553/0 

489/0-78/6-000/0
42/14000/0  ---092/0  32/1  ب ثابتيضر

000/0 08/6 060/0528/0 363/0  يسبك رهبر
000/0 52/6 045/0472/0 295/0  يراهبرد سازمان

000/0-91/6-053/0494/0-366/0 ينظام كنترل سازمان
4  

062/0 137/0  يفرهنگ سازمان

561/0 

181/0 20/2 028/0

ت ي وضعيگر از اهداف پژوهش حاضر بررسي ديكي
 ي سازمانيني مرتبط با كارآفري سازمانيها مولفهينيكارآفر

 قاتيبا استناد به تحق.  بوديج فعليدر سازمان ترو
Moghimi (2003)1ن منظور از آماره نشانهي  اي، كه برا ،

ن آماره يز از اين پژوهش نياستفاده نموده است، در ا
بت  كه محقق در نظر دارد ثاين آزمون زمانيا. استفاده شد

. ت با هم تفاوت دارند قابل استفاده استيكند كه دو موقع
نست كه در هر جفت از يت شود  ايد رعاي كه بايتنها الزام
ده ي رسيد به همتاسازيشگر باي نامربوط آزمايرهاينظر متغ

ن است كه ي اين الزاميدن به چني رسيك راه براي. باشد
 مي را به عنوان گواه خودش به كار ببريهر آزمودن

(Sidney, 2004)  .يدارين شكل كه در صورت  معنيبه ا 
ت هر ين، وضعيانگي با ميا منفي تفاوت مثبت يآماره، از رو

ن كار اختالف ي ايبرا. ك از عوامل فوق  مشخص شدي
ها با حد متعادل هيك از گوي هر يان رتبهيانگي ميآمار

-ي شد و در صورت معنيآنها، به كمك آماره نشانه بررس
 شد يريگجهين نتي آماره و وجود اختالف مثبت چنيدار

نانه است و در صورت وجود ي كارآفريكه عامل مورد بررس
 شد كه عامل مورد يريگجهين نتي چنياختالف منف

 ينانه در سطح مطلوبي كارآفريهايژگي به لحاظ ويبررس
   آمده)4( ج حاصل از آماره نشانه در جدولينتا. ستين

  .است
  

 يني مرتبط با كارآفريت عوامل سازماني وضعيرسبر -4جدول 
  جي در سازمان ترويسازمان

 مرتبط با ي سازمانيهامولفه
  ي سازمانينيتوسعه كارآفر

 يفراوان
يتفاوت منف

  نيانگيبا م

 يفراوان
تفاوت مثبت 

  نيانگيبا م
z Sig  

 000/0  -83/6**  60 163  راهبرد سازماني
 000/0  -89/6**  58 161  ميزان ارتباط با ارباب رجوع

 000/0  -54/5**  70  154  نظام كنترل
 000/0  -89/7**  55  176  ساختار سازماني

 000/0 -41/12**  23  216  نظام مالي و نظام پاداش
 000/0  -70/5**  70  157  هاي مديريتيويژگي

 000/0 -54/11**  31 212  فرهنگ سازماني
 000/0 -56/10**  36 199  سبك رهبري
 000/0  -18/8**  42 159  نظام ارتباطات

  =01/0P در سطح ي داريمعن**

                                                                                     
1. Sign test  
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هاي نه گانه سازماني مرتبط با آزمون نشانه براي مولفه
توسعه كارآفريني سازماني كه در پژوهش حاضر در نظر 

دار بوده و فرض صفر  معني=01/0Pگرفته شدند، در سطح
توان گفت  درصد اطمينان مي99به عبارت ديگر با . رد شد

ها در سازمان ترويج  از ميانگين اين مولفهكه تفاوت
دار است و با توجه به اينكه تفاوت از كشاورزي معني

هاي فوق بيشتر از تفاوت از ميانگين منفي در تمام مولفه
توان چنين  ميانگين مثبت گزارش شده است، مي

گيري نمود كه وضعيت اين عوامل از حد متعادل  نتيجه
ها از و به عبارت بهتر اين مؤلفهتر است مورد اشاره پايين

  .مند نيستند هاي كارآفريني مناسبي بهرهويژگي
  يريگجهينت

 از آن است كه ي حاصل از آزمون نشانه حاكيهاافتهي
، ي سازمانيني مرتبط با توسعه كارآفريگانه سازمانعوامل نه

نانه در حد ي كارآفريهايژگيج از وي ترويدر سازمان فعل
  .ستنديدار ن برخوريمتعادل

 نشان يل همبستگيج حاصل از تحليگر نتاي دي از سو
، كه در پژوهش ي سازمانينين توسعه كارآفريدهد كه بيم

ده شده، و يس و كوراتكو سنجيحاضر توسط ابزار مور
زان ي، ميسازمان  راهبرديها شامل مولفهيعوامل سازمان

، ساختار يارتباط با ارباب رجوع، نظام كنترل سازمان
، يتيري مديهايژگي و نظام پاداش، وي، نظام ماليازمانس

، نظام ارتباطات سازمان ي، سبك رهبريفرهنگ سازمان
با . ك درصد وجود داردي و مثبت در سطح ي قويارابطه

 آن يهاافتهيق يج حاصل از آزمون نشانه و تلفيتوجه به نتا
جه گرفت كه توسعه ين نتيتوان چني ميل همبستگيبا تحل
 در سطح يج فعلي در سازمان تروي سازمانينيفركارآ

 يني ضعف كارآفريل اصلي از داليكي قرار دارد و ينامطلوب
 در يني كارآفريهايژگي، به فقدان ويج فعليدر سازمان ترو
 مرتبط ي سازمانيني مرتبط با توسعه كارآفريعوامل سازمان

، Furst (2005) قاتي تحقيهاافتهيها با افتهين يا. است
Wong (2005) ،Adonisi (2003) ،Hill (2003) ،

Johansen (2001) ،Moradnejadi et al. (2007) ،
Moghimi (2004)ن ي در اييهاافتهيگر از ي دياري و بس

 رهاين متغيجه رابطه مثبت ايدر نت  دارد،يطه همخوانيح
 يج كشاورزي در سازمان تروي سازمانينيبا توسعه كارآفر

 بهبود گر در صورتيه عبارت دب. شوديد ميز تائين
 در سازمان يني كارآفري به سوي عوامل سازمانيها يژگيو

ك خواهد ي تحري سازمانينيتوسعه كارآفر ،يج فعليترو
  .شد

 به ي، سبك رهبريوني رگرسين در بررسيهمچن
ر در ين متغيترتي، پر اهمي از عوامل سازمانيكيعنوان 

 در ي سازمانينير توسعه كارآفريرات متغيي تغينيبشيپ
 ي است كه سبك رهبريهيبد.  بوديج كشاورزيسازمان ترو

 آنان از كاركنان سازمان است، ي از طرز تلقيران تابعيمد
ت ي فعال، مسئوليران كاركنان را به مثابه افراديلذا اگر مد
 ي سبك رهبرعتاًيرند، طبيمند به كار، در نظر گجو و عالقه

 ياز سو. اذ خواهند نمودن رابطه اتخي را در ايترمناسب
 به يي و پاسخگوي كه هدف سازمان نوآوريطي در شراگريد

 است يازمند رهبريباشد، سازمان نيط مير محييط تغيشرا
ن ي داشته و از قدرت خود در جهت تامينيكه توان كارآفر

 ي شخصيازهايد و به ني سازمان استفاده نمايمنابع برا
 يرهايمتغ. ن توجه كند آناي و باورهاها ارزشكاركنان و 

 ي و فرهنگ سازماني، نظام كنترل سازمانيراهبرد سازمان
ر ي متغينيبشيت، در پي به لحاظ اهميدر مراتب بعد

. ، نقش داشتند)ي سازمانينيتوسعه كارآفر( قيوابسته تحق
 Mosadegh Rad (2006) ،Raynorقات يج تحقيكه با نتا
(2008) ،shalley & Gilson (2004) ،Aaltio & Takal 
  .  داردي همخوانMoradnejadi et al. (2007) و (2000)

  شنهادهايپ
  :شودير داده مي زيشنهادهاي فوق پيهاافتهيبر اساس 

ن نقش را در يشتري بينكه سبك رهبريبا توجه به ا •
 در سازمان ي سازمانينير توسعه كارآفريمتغينيبشيپ

ك ي جاديشود، با ا يشنهاد ميج داشته است، پيترو
نترانت موجود در سازمان، ي بر اساس ايگاه ارتباطيپا

ش يران افزاي مديريگميمشاركت كارشناسان در تصم
شنهادها و ي پيرش و بررسياستقرار نظام پذ. ابدي

ن رابطه يز در ايج نير نمودن آن در سازمان ترويفراگ
 يرفتار رهبر سازمان در صورت. مثمر ثمر خواهد بود

ت ياز و رضاين نيود كه تامشي ميباعث اثربخش
 و يط كاري شرايسازن مطلوبيكاركنان و همچن

 از كاركنان را به همراه داشته باشد، لذا يبانيپشت
ها ن مولفهيج با اي سازمان ترويق سبك رهبريتطب

 ينينه توسعه كارآفري در زميار مهميبس عامل
 . خواهد بوديسازمان

 ينيبشي در پيراهبردسازمانتيبا توجه به نقش پراهم •
شود يشنهاد مي پي سازمانينير توسعه كارآفريمتغ



 ۱۳۸۸، ۱ماره ، ش۴۰ ايران، دوره اقتصاد و توسعه کشاورزيتحقيقات مجله   ۲۸

 كاركنان در ي براي سازمانيهااستي سيسازشفاف
ار به يض اختين تفويهمچن. رديگ دستور كار قرار

 كه موجب توسعه ي از عوامليكيكاركنان به عنوان 
ج لحاظ ي سازمان ترويشود، در راهبردهاي ميانسان
افت يك نظام منظم دري اساس عالوه بر آن بر. شود

نظرات ارباب رجوعان، نظرات ارباب رجوع سازمان در 
 . مورد استفاده واقع شودي سازمانين راهبردهايتدو

ه يب روحيترغ ،يبا توجه به نقش فرهنگ سازمان •
 ،ي نوآور  بر ديتاك با   كاركنان  ني در بيمي تيكارها

 عامل كي عمل و اعتماد به عنوان ي، آزاديريپذسكير
 .مهم در نظر گرفته شود

 ي ساختارهايج و طراحيترويدرساختارسازمانيبازنگر •
جاد يج و اي تروي كاركنان تخصصيساز بر فعاليمبتن

 .ي منفعل فعلي نظام اداريجو خالق به جا
   از با توجه به اينكه تمام عوامل سازماني مورد  بررسي

ر هاي كارآفرينانه در سطح مطلوبي قرانظر ويژگي •
نداشتند، الزم است با استقرار واحد مديريت 
  كارآفريني در سازمان ترويج، به ايجاد فضا و
شرايط الزم براي رشد و توسعه كارآفريني سازماني 
  اقدام گردد و علل پديد آمدن وضع ناكارآمد

  هاي كارآفريني سازماني فعلي از لحاظ شاخص
 .بررسي گردد
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