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چکیده
هدف کلي اين تحقيق ،بررسي تأثير کارآفريني سازماني در نتايج و پيامدهاي سازماني ترويج در زمينۀ
توسعۀ پايدار کشاورزي است .اين پژوهش به دنبال شناسايي مؤلفههاي اصلي کارآفريني سازماني ترويج و
تعيين ميزان تأثير آنها بر نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي است .جامعۀ آماري اين
پژوهش  2992نفر از کارشناسان و مروجان ترويج کشاورزي بودند که با استفاده از روش نمونهگيري
طبقهاي با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران  313نفر نمونهگيري شدند .ابزار جمعآوري
اطالعات پرسشنامه بود .روايي صوري پرسشنامه با کسب نظرهاي متخصصان و استادان ترويج کشاورزي
و کارآفريني دانشگاه تهران بررسي شد واصالحات الزم صورت گرفت .به منظور محاسبۀ پايايي پرسشنامه،
 31پرسشنامه از سوي کارشناسان ترويج تکميل و ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن براي
بخشهاي مختلف پرسشنامه باالتر از  1/91بود که نشان ميدهد بخشهاي مختلف پرسشنامه از پايايي
مناسبي برخوردار است .دادههاي گردآوريشده با استفاده از نرمافزار  LISREL ،SPSSو POWER

 SAMPLEتجزيه و تحليل شد .نتايج نشان داد که نوآوري ،پيشگامي ،ريسکپذيري و نوسازي راهبردي
مؤلفههاي اصلي کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي هستند .همچنين کارآفريني
سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار بر نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي
تأثير مثبت و معنيداري ميگذارد.
واژههای کلیدی :ترويج کشاورزي ،توسعۀ پايدار کشاورزي ،کارآفريني سازماني.
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مقدمه
بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه نقش مهمي
در پيشبرد توسعۀ ملي ايفا ميکند و سياستگذاري عقاليي و
برنامهريزي راهبردي به منظور پيشبرد توسعۀ پايدار اين
بخش يکي از دغدغههاي اصلي کنشگران نهادي ذيربط به
شمار ميرود ( .)FAO,2009در ايران ،بيش از  0ميليون
خانوار کشاورز و واحدهاي توليدي فعال در بخش کشاورزي
نقش مهمي در اقتصاد ملي ايفا ميکنند؛ به طوري که
حدود  81درصد از توليد ناخالص داخلي 00 ،درصد از
اشتغال ،حدود  01درصد از صادرات غيرنفتي و حدود 11
درصد از نيازهاي غذايي کشور را اين بخش تأمين ميکند و
همچنين بر اساس آمار موجود ،يکسوم از صادرات غيرنفتي
کشور به بخش کشاورزي اختصاص دارد ( Karbasioun et
 .)al.,2008با توجه به آمار مذکور و اينکه کشاورزي از
ارکان پايداري زندگي روزمره و يکي از بخشهاي حياتي در
حمايت از اقتصاد ملي و محلي است ( Lange et al.,
 ،)2008توسعۀ کشاورزي از مهمترين اولويتهاي برنامههاي
توسعۀ ملي اکثر کشورهاي در حال توسعه مانند ايران
محسوب ميشود ( .)Sartorius et al., 2007بر اين اساس
بهموازات آنکه ارتباط ميان رشد اقتصادي و ابعاد اجتماعي و
زيستمحيطي توسعه بهتر درك ميشود ،متخصصان و
اقتصاددانان متفقالقولاند که توجه يکجانبه به رشد
اقتصادي ،به نحو اجتنابناپذيري توسعۀ کشاورزي را ناپايدار
ميکند؛ يعني نميتواند براي مدت طوالني به همين سياق
ادامه يابد ( .)Soubbotina, 2004پس ميتوان گفت توسعۀ
پايدار کشاورزي نوعي از توسعه تلقي ميشود که
خواستههاي ذينفعان مختلف نسل حاضر و نسلهاي آينده
را براورده و اين مهم را همزمان در سه حوزۀ اقتصادي،
اجتماعي و زيستمحيطي محقق ميکند ( United
 )Nations,2006و پايداري توليدات کشاورزي ،پايداري
اقتصاد روستايي و همچنين پايداري اقتصادي و زيست
محيطي درون سيستمهاي کشاورزي و جوامع روستايي را
شامل ميشود (.)Jingzhu et al.,2008
از سوي ديگر ،بسياري از پژوهشگران معتقدند ترويج
کشاورزي يکي از مهمترين و اصليترين ابزارهاي مورد
استفاده براي رسيدن به توسعۀ پايدار کشاورزي و روستايي
است ( Atsan et al., 2009; Fox, 2008; Swanson,
 .)2010به همين دليل در سالهاي اخير در بسياري از
کشورهاي در حال توسعه ،اهداف و کارکردهاي ترويج

کشاورزي به منظور پاسخگويي به پارادايم نوين توسعه که بر
پايداري تأکيد فراواني ميکند ،در حال تغيير است
( .)Toness,2001بنابراين ميتوان گفت نظام ترويج
کشاورزي يکي از نهادهاي اساسي براي تحول نهادي و
انساني در جوامع روستايي و کشاورزي به شمار ميرود و از
آنجا که اکثر کشورهاي در حال توسعه از اقتصاد روستايي و
کشاورزي برخوردارند ،ترويج کشاورزي ميتواند در زمينۀ
توسعۀ پايدار اين کشورها ،نقش حياتي ايفا کند
(.)Ovwigho,2009
با آنکه ترويج کشاورزي نقش کليدي در دستيابي به
امنيت غذايي در قالب توسعۀ پايدار کشاورزي دارد ،کيفيت
ضعيف آموزش متخصصان ،توليدکنندگان و تکنولوژيهاي
کشاورزي بخشي از مسائل جهاني امنيت غذايي شناخته
شده است .در فرايند توسعۀ پايدار کشاورزي ،برنامهها و
فعاليتهاي فعلي ترويج کشاورزي الزاماً مناسب با نيازهاي
توليد و تقاضاي بهرهبرداران بخش کشاورزي نبوده و نتايج و
پيامدهاي مطلوبي براي بهرهبرداران بخش کشاورزي به
همراه ندارد ( .)Raab,2002نظام ترويج کشاورزي يکي از
ارکان تحول نهادي و انساني در جوامع روستايي و کشاورزي
به شمار ميرود و از آنجا که اکثر کشورهاي در حال توسعه
از اقتصاد روستايي و کشاورزي برخوردارند ،ترويج کشاورزي
ميتواند در توسعۀ پايدار اين کشورها نقش حياتي ايفا کند و
به منزلۀ يک مکتب آگاهي بخش و توانمندساز در جريان
تحوالت فني ،اجتماعي و اقتصادي و به مثابۀ پيشنياز اصلي
توسعۀ پايدار کشاورزي و يک عامل اساسي در ترکيب عوامل
مورد نظر در جريان توسعۀ پايدار ،همواره در کانون توجه
قرار دارد ( .)Ovwigho,2009نتايج تحقيقات نشان ميدهد
که در ايران پيامدهاي ترويج کشاورزي در زمينۀ توسعۀ
پايدار کشاورزي چندان مطلوب و رضايتبخش نبوده و
ترويج کشاورزي ايران توفيق چنداني در دستيابي به نتايج و
پيامدهاي مناسب توسعۀ پايدار کشاورزي نداشته است
( .)Karbasioun et al.,2008اگر سازمان ترويج کشاورزي
خواهان دستيابي به نتايج مناسب و رضايتبخشي در زمينۀ
توسعۀ پايدار کشاورزي است ،بايد با اهداف متنوع و مختلف
گروههاي هدف آشنا باشد ،گروههاي هدف جديد را
شناسايي کند و به روشها و راهکارهاي نويني که براي
آيندۀ کشاورزي کشور مناسب باشند ،دسترسي يابد .اين
موضوع مستلزم وجود برنامهاي مستمر براي توسعۀ سازماني
و همچنين وجود يک خطمشي روشن است تا فرصتهايي
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براي توسعۀ تمام کارکنان و کارشناسان سازمان فراهم آورد
( .)Van den ben et al.,2006از جمله راهکارهاي مؤثر
دولتها براي رويارويي و پاسخگويي به اين چالشها و
مشکالت ،توسل به کارآفريني است (.)Moghimi,2003
پس ميتوان گفت امروزه براي سازمانهايي که در پي بقا و
اثربخشي هستند ،کارآفريني و نوآوري يک نياز اساسي است
و به تبع آن بسياري از سازمانها بهشدت در پي روشها و
رويکردهاي نوآورانه و کارآفرينانه به منظور بهبود اثربخشي
نتايج و پيامدهاي خود هستند .در همين زمينه ،کارآفريني
سازماني بهسرعت در حال تبديل شدن به يک سالح انتخابي
براي بسياري از سازمانها بهويژه سازمانهاي بزرگ به
منظور بهبود نتايج و پيامدهاي سازماني است ( Stoner et
.)al., 1995
کارآفريني سازماني به توسعۀ ايدهها ،روشها ،فرايندها و
فرصتهاي جديد در درون سازمانهاي از قبل تأسيسشده،
اشاره ميکند ( .)Hough et al.,2008مايلز و همکاران
معتقدند که کارآفريني سازماني مفهومي چندبعدي است که
فعاليتهاي سازمان را به سمت و سوي نوآوري ،ريسکپذيري و
پيشگامي سوق ميدهد (.)Miles et al., 2009
پژوهشگران ابعاد و مؤلفههاي اصلي کارآفريني سازماني در
يک سازمان را در قالب مؤلفههاي نوآوري ،8پيشگامي ،0نوسازي
1
3
راهبردي و ريسکپذيري طبقهبندي ميکنند ( Kreiser et
 .)al.,2002; Scheepers,2008ريسکپذيري شامل آمادگي
براي استفاده از منابع به منظور بهرهگيري از فرصتها و شروع
پروژهها بدون اطالع از نتايج و بازگشت سرمايه است ( Hough
 .)et al.,2008نوسازي راهبردي يک سازمان مستلزم تغيير و
اصالح مأموريت سازماني ،سازماندهي مجدد و تغييرات وسيع
در سيستم سازماني است (.)Henionen et al., 2003
پيشگامي به منزلۀ پيشبيني و ارائۀ رفتار مناسب براي تأمين
نيازهاي آينده از طريق جستوجو و استفاده از فرصتهايي
است که ميتواند داللت بر توسعۀ محصوالت فرايندها و يا بازار
داشته باشد ( .)Alegre,2009نوآوري نيز به توليد و خلق
محصوالت جديد ،خدمات ،فرايندها ،تکنولوژيها و مدلهاي
جديد کسبو کارها اشاره ميکند ( ;Morris et al.,2002
 .)Hough,2008تحقيق حاضر مقولۀ کارآفريني سازماني ترويج
1. Innovativeness
2. Proactiveness
3. Self-renewal
4. Risk-Taking
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در زمينۀ کشاورزي پايدار را در قالب چهار بعد يا مؤلفۀ اصلي
بررسي ميکند که عبارتاند از .8 :نوآوري در زمينۀ توسعۀ
پايدار کشاورزي .0 ،پيشگامي در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي،
 .3نوسازي راهبردي در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي.1 ،
ريسکپذيري حسابشده در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي.
تحقيقات نشان ميدهد که کارآفريني سازماني ارتباط و
همبستگي قوي و تنگاتنگي با نتايج و پيامدهاي سازماني دارد
که معموالً براي بيان اين ارتباط از واژههايي مانند توسعه،
رضايت ،رشد ،سودمندي و غيره استفاده ميکنند ( Zahra et
 .)al.,1995; Fox,2008بيترديد کارآفريني سازماني،
سازمانها را در دستيابي به نتايج مثبت و مفيد تشويق و کمک
ميکند و ميتواند براي سازمانها نتايج متنوعي از قبيل
محصوالت جديد ،خدمات جديد ،فرايندهاي جديد و توسعۀ
سازماني را به همراه داشته باشد ( .)Hough et al.,2008در
مورد نتايج و پيامدهاي کارآفريني سازماني براي سازمانها،
تحقيقات بسياري انجام گرفته است .پژوهشگران مختلف نتايج
و پيامدهاي کارآفريني سازماني براي سازمانها را در واژههايي
از قبيل نتايج اقتصادي ) ،(Zahra, 1995نوآوري محصول
) ،(Morris et al.,2009رضايت (Miner, 1997; Lumpkin
) ،et al., 2005ارتقاي تعهد کارکنان سازمان (Lumpkin et
) ،al., 2005توليدات ،خدمات و فرايندهاي جديد (Hough
) ،et al.,2008; Morris et al.,2009بهبود عملکرد سازمان
) ، (Zahra, 1995; Antoncic & Hisrich, 2001توسعۀ
سازماني ) (Morris et al.,2009و مدلهاي کسبوکار
جديد ) (Adonisi,2003خالصه ميکنند .تحقيق حاضر نتايج
و پيامدهاي کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي را در قالب پنج دستۀ کلي نتايج و پيامدها خالصه و
تقسيمبندي ميکند .8 :رضايت در زمينۀ کشاورزي پايدار.0 ،
ارائۀ خدمات و فرايندهاي جديد ترويج در زمينۀ کشاورزي
پايدار .3 ،توسعۀ سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار.1 ،
عملکرد اقتصادي ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار .1 ،عملکرد
سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار.
از جمله مطالعات تجربي مرتبط با موضوع مورد نظر
ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
مارتينز و همکاران در تحقيق خود با عنوان کارآفريني
سازماني در سازمانهاي خصوصي که در کشور اسپانيا انجام
دادند ،به اين نتيجه رسيدند که بين کارآفريني سازماني و
توليد خدمات و فرايندهاي جديد و همچنين بهبود فرايندها و
خدمات رابطۀ مثبت و معنيداري وجود دارد .البته بعد اصلي
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کارآفريني سازماني که بيشتر مد نظر اين پژوهشگران بوده،
نوآوري و نوسازي استراتژيک بوده است ( Martinez et
 .)al.,2010نارايانان و همکاران تحقيقي با عنوان کارآفريني
سازماني و ايجاد ارزش در اياالت متحده انجام دادند .نتايج
تحقيق نشان داد که ويژگيهاي کارآفريني افراد ،تقاضا براي
توليدات و خدمات جديد ،تکنولوژي ،حمايت مديريت ،فرهنگ
سازماني ،فرايندهاي سازماني ،کنترل سازماني ،سيستم
پاداشدهي ،استراتژي سازماني ،محدوديتهاي سازماني،
توسعۀ سازوکارهاي حمايتي و دسترسي زماني از جمله عوامل
مؤثر بر مؤلفههاي کارآفريني سازماني هستند و با آن رابطۀ
مثبت و معنيداري دارند .همچنين کارآفريني سازماني با
نتايجي از قبيل بهبود عملکرد اقتصادي سازمان ،بهبود بازار و
سودآوري سازمان رابطۀ مثبت و معنيداري دارد
( .)Narayanan et al.,2009اجکا و همکاران تحقيقي با
عنوان ارتباط فعاليتهاي کارآفريني سازماني با عملکرد
چندبعدي سازمانها در ترکيه انجام دادند .اين پژوهش رابطۀ
ميان عوامل تأثيرگذار ،کارآفريني سازماني و عملکرد شرکتها
را نشان ميدهد .در اين بررسي کارآفريني سازماني به مثابۀ
يک مفهوم چندبعدي بر اساس ابعادي مانند نوآوري،
ريسکپذيري ،پيشگامي ،نوسازي استراتژيک و مبادرت به
کسبوکار جديد سنجيده شده است .در اين پژوهش عوامل
برونسازماني مؤثر بر کارآفريني سازماني عبارتاند از :پويايي،
تقاضا براي توليدات جديد و محيط سازمان که نتايج نشان داد
رابطۀ مثبت و معنيداري بين هر کدام از اين عوامل و
مؤلفههاي کارآفريني سازماني وجود دارد .همچنين بين
مؤلفههاي کارآفريني سازماني با عملکرد اقتصادي سازمان و
عملکرد غيراقتصادي سازمان رابطۀ مثبت و معنيداري وجود
دارد .در اين تحقيق عملکرد اقتصادي سازمان شامل
سودآوري و رشد و عملکرد غيراقتصادي شامل رضايت
کارکنان و رضايت ارباب رجوع است (.)Agca et al.,2009
موريس و همکاران در تحقيق خود دربارۀ اثر تعادلي
کارآفريني سازماني ،مهمترين نتايج کارآفريني سازماني براي

سازمان را استراتژيهاي جديد سازماني ،خدمات ،توليدات يا
فرايندهاي جديد ،مدلها و شيوههاي جديد کسبوکار،
فرايندهاي داخلي جديد ،توسعۀ سازماني و بازارهاي جديد
ميدانند .همچنين نتايج تحقيق نشان ميدهد که رابطۀ
مثبتي بين در دسترس بودن منابع و کارآفريني سازماني
وجود دارد (.)Morris et al.,2009
قدر مسلم دستيابي به سازمان ترويجي که از نظر
مؤلفههاي کارآفريني سازماني در زمينۀ کشاورزي پايدار در
حد بهينه و مطلوبي باشد و به تبع آن به بروز نتايج و
پيامدهاي مناسب در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي منجر
شود ،کاري پرهزينه و مشکل است؛ با اين حال بايد
حتياالمکان با برنامهريزي مناسب و طراحي فرايندي درست
و مناسب ،زمينهها و زيرساختهاي بروز و توسعۀ مؤلفههاي
کارآفريني سازماني در سازمان ترويج را بهبود بخشيد .پس
مسئلۀ اصلي تحقيق حاضر اين است که وضعيت کارآفريني
سازماني ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي چندان
مساعد و مطلوب نيست ،لذا پژوهش پيش رو در پي
پاسخگويي به اين سؤال است که مؤلفههاي کارآفريني
سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار کداماند و چه
تأثيري بر نتايج و پيامدهاي سازماني ترويج در زمينۀ توسعۀ
پايدار کشاورزي دارند؟
به اين ترتيب اهداف تحقيق عبارتاند از:
 .8شناسايي مؤلفههاي کارآفريني سازماني ترويج در
زمينۀ کشاورزي پايدار؛
 .0شناسايي مؤلفهها يا ابعاد نتايج و پيامدهاي ترويج در
زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي؛
 .3بررسي تأثير کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ
کشاورزي پايدار بر نتايج و پيامدهاي آن در زمينۀ توسعۀ
پايدار کشاورزي.
بر اساس ادبيات تحقيق ،چارجوب نظري اين پژوهش به
شکل زير تدوين شد (شکل)8

عملکرد سازماني
توسعه سازماني
رضايت

نوآوري
نتايج و پيامدها در
زمينة توسعة
پايدار کشاورزي

کارآفريني سازماني
ترويج در زمينة
کشاورزي پايدار

خدمات جديد

نوسازي
پيشگامي
ريسکپذيري

عملکرد اقتصادي

شکل .2چارچوب نظری تحقیق
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با توجه به چارجوب نظري تحقيق ،فرضيۀ اصلي تحقيق
به شکل ذيل صورت بندي ميشود:
کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار بر
نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي
تأثير گذار است.
مواد و روشها
اين تحقيق به لحاظ هدف ،کاربردي و از نوع تحقيقات علّي-
ارتباطي است .جامعۀ آماري تحقيق را کارشناسان شاغل در
مديريت ترويج و نظام بهرهبرداري استانها ،ادارات ترويج
شهرستانها و مراکز خدمات ترويج کشاورزي تشکيل
ميدهند که تعدادشان  0110نفر است .براي براورد حجم
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نمونۀ آماري از بين جامعۀ آماري ،با استفاده از شيوۀ
تقسيمبندي منطقهاي و جغرافيايي کشور در سيستم
برنامهريزي وزارت جهاد کشاورزي و در قالب نمونهگيري
تصادفي با انتساب متناسب ،از هر منطقۀ جغرافيايي کشور
يک استان انتخاب و جامعۀ آماري منتخب  8010نفر براورد
شد که از بين آنها به صورت تصادفي و با رعايت انتساب
متناسب  303نفر (بر حسب محاسبۀ فرمول کوکران) به
منزلۀ نمونۀ تحقيق انتخاب شدند .براي باال بردن دقت
اندازهگيري ،اين تعداد به  310نمونه افزايش داده شد و در
پايان کار ،تجزيه و تحليل نهايي با  381پرسشنامه صورت
گرفت .در جدول  8تعداد افراد نمونهگيريشده در هر استان
مشخص شده است.

جدول  .2تعداد نمونۀ متناسب در هر استان
منطقه

استان

تعداد کارشناسان ترویج

تعداد نمونه

8

خراسان رضوي

811

11

0
3
1

مازندران
لرستان
اصفهان

001
818
11

11
11
01

1

آذربايجان غربي

810

10

1

فارس

010

00

جمع

8010

303

ابزار تحقيق پرسشنامهاي شامل سه بخش بود که بخش
اول به سنجش ويژگيهاي فردي و حرفهاي کارشناسان
اختصاص داشت ،بخش دوم ابزار سنجش کارآفريني سازماني
ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار مشتمل بر  00گويه و بخش
سوم ابزار سنجش نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ
پايدار کشاورزي و مشتمل بر  01گويه بود .جدول 8
بخشهاي مختلف پرسشنامه را به همراه تعداد گويهها و
مقياس سنجش آنها نشان ميدهد .به منظور سنجش ميزان
اعتبار ابزار اندازهگيري پس از تهيه و تدوين پرسشنامه ،از
نظرها و پيشنهادهاي چند تن از متخصصان و صاحبنظران
فن (روايي صوري)  8استفاده و روايي آن تأييد شد .به منظور
تعيين پايايي 30 ،پرسشنامه از کارشناسان ترويج کشاورزي
خارج از نمونۀ تحقيق تکميل و ضريب آلفاي کرونباخ براي
بخشهاي مختلف ابزار اندازهگيري محاسبه شد که نتايج آن
در جدول  8ارائه شده است .مقدار ضرايب آلفاي کرونباخ

نشان ميدهد که بخشهاي مختلف پرسشنامه از پايايي
مناسبي برخوردار بوده است.
در اين تحقيق ،براي دادهپردازي از الگوي مدل معادالت
ساختاري ( 0)SEMاستفاده شده است .الگوي معادالت
ساختاري ،يک روش چندمتغيره با هدف نشان دادن عليت و
بر اساس تحليل مسير با متغيرهاي مکنون است که بهتازگي
در علوم رفتاري و اجتماعي براي دادهپردازيهاي
چندمتغيره ،کاربرد فراوان يافته است(.)McDonald ,2002
پس از تکميل پرسشنامهها ،دادههاي موجود در پرسشنامه
کدگذاري و با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSنسخۀ
 LISREL ،80/1نسخۀ  1/1و نرمافزار POWER
 SAMPLEتجزيه و تحليل آماري شدند .براي تجزيه و
تحليل دادهها از آمار توصيفي و همچنين مدل معادالت
ساختاري استفاده شد .متغيرهاي مدل پژوهش شامل
متغيرهاي فردي و حرفهاي پاسخگويان ،متغير کارآفريني

2 . Structural Equation Model

1. Face Validity

424

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،3پاییز 2331

سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار (شامل نوآوري،
پيشگامي ،ريسکپذيري و نوسازي راهبردي ترويج در زمينۀ
کشاورزي پايدار) و متغير نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ
توسعۀ پايدار کشاورزي (شامل عملکرد سازماني ،توسعۀ
سازماني ،رضايت ،ارائۀ فرايندهاي ترويج در زمينۀ کشاورزي

پايدار) هستند که هر کدام با گويههايي در قالب طيف
ليکرت پنجدرجهاي سنجيده شدند .جدول  0بخشهاي
مختلف پرسشنامه را به همراه تعداد گويهها ،مقياس سنجش
و ضريب آلفاي کرونباخ نشان ميدهد.

جدول  .1معرفي بخشهای مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گویهها و ضریب آلفای کرونباخ
بخش

زیربخش

مقیاس سنجش

تعداد گویهها

کرونباخ آلفا

ويژگيهاي فردي و
حرفهاي

سن ،تحصيالت ،مدرك تحصيلي و ...

-

-

-

نوآوري در زمينۀ کشاورزي پايدار
نوسازي استراتژيک در زمينۀ کشاورزي پايدار

طيف ليکرت
"

1

0/10

1

0/10

پيشگامي در زمينۀ کشاورزي پايدار

"

1

0/01

ريسکپذيري حسابشده در زمينۀ کشاورزي پايدار

"

1

0/11

عملکرد سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار
توسعه سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار
کسب رضايت در زمينۀ کشاورزي پايدار
ارائۀ خدمات و فرايندهاي جديد ترويج در زمينۀ
کشاورزي پايدار
نتايج اقتصادي ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار

"
"
"
"

1
1
1
1

0/13
0/18
0/10
0/10

"

1

0/11

کارآفريني سازماني ترويج
در زمينۀ کشاورزي پايدار

نتايج و پيامدهاي ترويج
در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي

نتایج و بحث
ویژگيهای فردی و حرفهای پاسخگویان

از مجموع  381نفر کارشناس مورد بررسي در اين پژوهش،
 001نفر ( 11/1درصد) مرد و  30نفر ( 80/1درصد) زن بودند.
ميانگين سن کارشناسان مورد بررسي حدود  18سال بود که
ميانسال بودن اين کارشناسان را نشان ميدهد 003 .نفر از
کارشناسان ( 00/1درصد) در رشتۀ کشاورزي و بقيۀ نمونۀ مورد
بررسي در رشتههاي غيرکشاورزي مانند مديريت و علوم
اجتماعي تحصيل کردهاند .بيشترين فراواني مربوط به
کارشناساني با مدرك تحصيلي کارشناسي است که حدود 10
درصد جامعۀ آماري را تشکيل ميدهند .ميانگين سابقۀ شغلي
کارشناسان ترويج کشاورزي حدود  81سال است .در حدود 31
درصد از پاسخگويان در سازمان جهاد کشاورزي 33 ،درصد در
مديريت جهاد کشاورزي و  30درصد در مراکز ترويج و خدمات
جهاد کشاورزي بخش و دهستان فعاليت ميکنند.
مدل معادالت ساختاری

مدلسازي معادالت ساختاري ،فن مدلسازي آماري است که

فنون ديگري مثل رگرسيون چندمتغيره ،تجزيه و تحليل عاملي
و تجزيه و تحليل مسير را در بر ميگيرد و تمرکز اصلي آن بر
متغيرهاي پنهان (سازه) است که با شاخصهاي اندازهپذير و
متغيرهاي آشکار يا نشانگرها تعريف ميشوند .با استفاده از اين
روش ميتوان روابط علّي و معلولي ميان متغيرهايي را که به
طور مستقيم قابل مشاهده نيستند ،با توجه به خطاها استنتاج و
ميزان همبستگي و شدت اثرگذاري هر يک را بر ديگري تجزيه
و تحليل کرد ( .)Bentler et al.,1980به همين دليل مدل
سازي معادالت ساختاري ،با عنوان تجزيه و تحليل متغيرهاي
پنهان يا مدلسازي علّي نيز شناخته شده است .در اين
پژوهش ،مدل معادالت ساختاري با استفاده از نرمافزار
 LISRELنسخۀ  1/1آزموده شد .اين مدل شامل دو قسمت
مدل اندازهگيري و مدل ساختاري است .در قسمت اول،
مشخص ميشود که چگونه متغيرهاي مکنون بر حسب
متغيرهايي قابل مشاهده سنجيده ميشوند و اعتبار و روايي آنها
به چه ميزان است .در قسمت دوم ،مدل ساختاري روابط علّي
بين متغيرهاي نهاني را مشخص ميکند و اثرات علّي و ميزان
واريانس تبيينشده را شرح ميدهد (.)Temme et al.,2002
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بررسي مدلهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش
8

براي بررسي مدل اندازهگيري از تحليل عاملي تأييدي
( )CFAاستفاده شد .به اين منظور بار عاملي هر نشانگر
روي هر سازه براورد و با استفاده از مقدار  tمعنيداري آن
تحليل شد .به اين ترتيب که در صورت بيشتر بودن مقدار
 tاز  8/11بار عاملي در سطح  P=0/08و قرار داشتن مقدار
 tبين  8/11و  ،8/11در سطح  P=0/01فرض صفر مبني بر
معنيدار نبودن نقش نشانگر در تشکيل سازۀ مورد بررسي
رد شد و معنيداري روابط در قالب تحليل عاملي تأييدي،
به تأييد رسيد .همچنين براي هر سازه دو شاخص ميانگين
3
واريانس استخراجشده ( 0)AVEو پايايي ترکيبي ()CR
به ترتيب براي اندازهگيري روايي و پايايي سازهها محاسبه
شد .شاخص  AVEنشان ميدهد که چه درصدي از
واريانس سازۀ مورد بررسي متأثر از نشانگرهاي آن سازه
بوده است .از شاخص  AVEبراي سنجش روايي سازه
استفاده ميشود و از آن با عنوان روايي تشخيصي نيز ياد
ميشود .محققان مختلف مقدار  0/1به باال را براي مناسب
بودن اين شاخص تعيين کردهاند .با توجه به شاخص روايي
سازه يا ميانگين واريانس استخراجشده ،مقادير باالتر از 0/1
نشان از روايي مناسب سازههاي مورد بررسي دارد .براي
تعيين پايايي در اين تحقيق از روش پايايي مرکب ()CR
استفاده شد که ضرايب آن براي سازههايي که مقدار CR
آنها باالتر از  0/1باشد ،پايايي قابل قبولي را نشان ميدهد
و هر چه اين مقدار به يک نزديکتر شود ،پايايي آن بيشتر
است ،لذا استفاده از دو شاخص فوق به همراه بررسي
معنيداري بارهاي عاملي براي تأييد مناسبت نشانگرهاي
سازهها استفاده شد.
به اين ترتيب متغيرهايي که داراي  T-valueقابل
قبول نبودند ،از تحليل حذف شدند و در مدل اندازهگيري
اگر شاخصهاي تناسب در حد قابل قبول نبودند ،اصالحات
پيشنهادي نرمافزار اعمال شد .براي بررسي تناسب و
برازش مدل که به بررسي پذيرش يا رد مدل ميپردازد،
بيشترين تأکيد بر شاخصهاي برازش  CFIو RMSEA

2. Average Variance extracted
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است که کمترين حساسيت را نسبت به اندازۀ نمونه دارند و
مقدارشان به ترتيب بايد بيشتر از  0/1و کمتر از 0/01
باشد .شاخصهاي  GFI ،NNFI ،IFIو  NFIنيز جزو
شاخصهاي مستقل از تعداد نمونه هستند و مقدارشان بايد
بيشتر از  0/1باشد (.)Fan et al., 1999از شاخص x 2
df
نيز براي ارزيابي تک بعدي بودن سازهها استفاده شد که
بايد کمتر از  3باشد ( .)Bergeron et al ,2002در ادامه
مدلهاي اندازهگيري اصالحشدۀ هر يک از متغيرهاي
پژوهش ارائه شده است.
مدل اندازهگیری کارآفریني سازماني ترویج در زمینۀ
کشاورزی پایدار
مدل اندازه گيري سازۀ کارآفريني سازماني ترويج در
زمينۀ کشاورزي پايدار به کمک نرمافزار ليزرل انجام شد.
به اين منظور بار عاملي هر نشانگر روي سازۀ کارآفريني
سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار براورد و با
استفاده از مقدار  tمعنيداري آن تحليل شد .با توجه به
جدول  3مشخص مي شود که تمامي نشانگرهاي سازۀ
کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي داراي مقدار  tباالتر از  8/11هستند .به اين
ترتيب فرض صفر مبني بر معنيدار نبودن نقش نشانگرها
در تشکيل سازۀ مورد بررسي رد شد و معنيداري روابط
در قالب تحليل عاملي تأييدي ،به تأييد رسيد .همچنين
نتايج بيانگر آن است که براي تمامي سازهها شاخصهاي
 AVEو  CRاز مقادير مناسبي برخوردارند و اين نشان
ميدهد که تمامي نشانگرهاي انتخابي براي سنجش سازۀ
کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي واجد دقت الزم و کافي هستند و روايي و پايايي
آنها نيز مورد تأييد است  .بر اين اساس مشخص مي شود
که نشانگرهاي انتخابي با زيربناي عاملي طرح تحقيق ،از
مناسبت الزم برخوردارند.

)1.Confirmatory Factor Analyze (CFA
3. Composite Reliability
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جدول  .3بارهای عاملي نشانگرها و سازۀ کارآفریني سازماني ترویج در زمینۀ کشاورزی پایدار در قالب مدل اندازهگیری

سازۀ

پارامتر

کارآفريني سازماني در زمينۀ
کشاورزي پايدار

t

خطای استاندارد

**03/111

0/031
0/033

نشانگر

نماد در مدل

پيشگامي

INTRA1

0/180

ريسکپذيري

INTRA2

0/010

**00/111

نوآوري

INTRA3

0/103

**38/111

0/030

نوسازي سازماني

INTRA4

0/110

**80/308

0/031

براوردشده

با توجه به شاخصهاي برازندگي که در جدول 1
مالحظه ميشود ،مدل اندازهگيري کارآفريني سازماني ترويج
در زمينۀ کشاورزي پايدار به منظور برازش روابط بين سازهها
و نشانگرهاي مربوط به هر سازه معتبر و قابل قبول است ،لذا
بر اساس مدل برازشيافتۀ تحقيق نشانگرهاي مورد استفاده
براي سنجش سازۀ کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ

CR

0/110

AVE

0/118

کشاورزي پايدار با زيربناي عاملي آن تطابق قابل قبولي دارد.
همچنين در تحقيقات آتي ميتوان از آنها براي سنجش اين
سازه استفاده کرد .مدل اندازهگيري برازشيافتۀ کارآفريني
سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار در شکل  0آورده
شده است.

جدول  .4شاخصهای برازندگي مدل اندازهگیری کارآفریني سازماني ترویج در زمینۀ کشاورزی پایدار
شاخص

x2
df

NFI

NNFI

CFI

GFI

IFI

RMSEA

معيار پيشنهادشده
مقدار گزارششده

≤3
0/11

≤ 0/10
0/11

≤ 0/10
0/10

≤ 0/10
0/18

≤ 0/10
0/10

≤ 0/10
0/11

≤ 0/80
0/000

شکل  .1مدل اندازهگیری برازشیافتۀ بخش کارآفریني سازماني ترویج در زمینه کشاورزی پایدار
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تحقيق مربوط ميشود .در مدل طراحيشده ،ساختارهاي
عاملي پنجگانه يک ساختار عاملي مجزا را در سطح دوم
تشکيل ميدهند .براي رتبهبندي آثار هر يک از اين عاملها
و همچنين بررسي اثر معنيداري هر کدام از آنها بر
شکلگيري نتايج ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي از
تحليل عاملي مرتبۀ دوم استفاده شد .بر اساس مدل تحقيق،
اين مدل در نرمافزار ليزرل پيادهسازي و مدل تحليل عاملي
مرتبۀ دوم قابل قبولي اجرا شد .نتايج اين تجزيه و تحليل در
جدول  1آمده است.

مدل اندازهگیری نتایج و پیامدهای ترویج در زمینۀ
توسعۀ پایدار کشاورزی
مدل اندازه گيري نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ
پايدار کشاورزي به کمک نرمافزار ليزرل انجام شد .در اين
مرحله براي ارزيابي نقش پنج سازۀ خرد (عملکرد سازماني،
توسعۀ سازماني ،رضايت ،ارائۀ خدمات جديد و عملکرد
اقتصادي در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي) در شکلگيري
نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي از
روش تحليل عاملي مرتبۀ دوم استفاده شد .دليل استفاده از
تحليل عاملي مرتبۀ دوم به نوع اثرات علّي در مدل انتزاعي

جدول  .4بارهای عاملي نشانگرها و سازۀ نتایج و پیامدهای ترویج در زمینۀ توسعۀ پایدار کشاورزی در قالب مدل اندازهگیری
سازه

عملکرد سازماني
توسعۀ سازماني
رضايت
ارائۀ خدمات و
فرايندهاي جديد
عملکرد
اقتصادي

نشانگر

نماد در مدل

پارامتر براوردشده

t

خطای استاندارد

ارتقاي ظرفيت سازماني

ORGPER1

0/011

-

-

مديريت تغييرات

ORGPER2

0/018

**

81/010

0/011

حفظ کارکنان مستعد

ORGPER3

0/100

**80/100

0/011

بهبود مستمر

ORGPER4

0/008

**80/103

0/011

توسعۀ سرمايۀ سازماني

ORGAD1

0/010

-

-

توسعۀ سرمايۀ اجتماعي

ORGAD2

0/100

**81/180

0/018

توسعۀ سرمايۀ انساني

ORGAD3

0/111

**

81/301

0/010

توسعۀ واحدهاي سازماني

ORGAD4

0/181

**81/011

0/018

رضايت ارباب رجوع

SUTIS1

0/101

-

-

رضايت کارکنان

SUTIS2

0/110

**83/181

0/010

خدمات جديد

NEWS1

0/010

-

-

فرايندهاي جديد

NEWS2

0/181

**80/011

0/010

خدمات بهبوديافته

NEWS3

0/100

**

80/811

0/013

فرايندهاي بهبوديافته

NEWS4

0/000

0/010

0/010

بهبود سودمندي و سوددهي

ECOPER1

0/301

-

-

مديريت هزينهها

ECOPER2

0/010

**0/001

0/000

CR

0/110

0/101

0/108

0/110

0/101

AVE

0/100

0/130

0/108

0/101

0/101
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همان طور که در جدول  1مشخص است ،اکثر شاخصها
بهدرستي انتخاب شدهاند ،در نتيجه ميتوان گفت شاخصهاي
مورد استفاده با زيربناي تئوري تحقيق تطابق قابل قبولي دارند.
به عبارت ديگر ،شاخصهاي تعيينشده از سوي خبرگان داراي
مقدار  tباالتر از  8/11بودند ،لذا در سطح  0/08معنيدار
هستند .همچنين بر اساس نتايج ،براي تمامي سازهها
شاخصهاي  AVEو  CRاز مقادير مناسبي برخوردارند و اين
نشان ميدهد که تمامي نشانگرهاي انتخابي براي سنجش سازۀ
نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي واجد
دقت الزم و کافي هستند و روايي و پايايي آنها نيز مورد تأييد
است .به عبارت ديگر ،در سطح عاملي نخست نشانگرها داراي
تعامل معنيدار با سازههاي مربوط به خود هستند و اکثر

شاخصها بهجز يک مورد را ميتوان براي سنجش اين سازهها
معتبر دانست .بر اين اساس مشخص ميشود که نشانگرهاي
انتخابي با زيربناي عاملي طرح تحقيق ،از مناسبت الزم
برخوردارند.
در اين قسمت مقادير بارهاي عاملي بين سازهها (مقادير
ضريب گاما) آورده شده است .بر اساس اين ضرايب و مقدار
معنيداري آنها که با استفاده از مقدار  tبه دست ميآيد،
ميتوان به رتبهبندي و تعيين سهم هر يک از سازههاي پنجگانه
در شکلگيري نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي پرداخت .در جدول  1رتبهبندي اثر سازههاي مرتبۀ
اول در تشکيل سازۀ مرتبۀ دوم ،همراه با مقدار  tو بارهاي
عاملي هر يک از عاملها نشان داده شده است.

جدول  .4رتبهبندی اثر سازههای مرتبۀ اول در تشکیل سازۀ مرتبۀ دوم بر اساس بار عاملي
رتبه

سازۀ مرتبۀ اول بر سازۀ مرتبۀ دوم

λ

t

Sig

8
0
3
1
1

عملکرد سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار
توسعۀ سازماني در زمينۀ کشاورزي پايدار
رضايت در زمينۀ کشاورزي پايدار
عملکرد اقتصادي در زمينۀ کشاورزي پايدار
ارائۀ خدمات جديد در زمينۀ کشاورزي پايدار

0/181
0/118
0/010
0/130
0/310

80/031
83/111
88/131
0/110
1/111

0/08
0/08
0/08
0/08
0/08

معادلههاي ساختاري ميتوانند شدت رابطۀ بين
عاملهاي مرتبۀ اول و عامل مرتبۀ دوم را نشان دهند .در
اين تحقيق عملکرد سازماني ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي ( ) λ =0/181به منزلۀ قويترين سازۀ مرتبط با
نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي
شناسايي شد که از دادههاي ميداني به دست آمده است و به
دنبال آن ساير سازهها قرار ميگيرند که همگي به لحاظ
آماري داراي مقدار  tمعنيداري هستند ( .)t 8 /11اين
مدل نشان ميدهد که نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ
توسعۀ پايدار کشاورزي تابعي از پنج سازۀ عملکرد سازماني
ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار ،توسعۀ سازماني ترويج در
زمينۀ کشاورزي پايدار ،ارائۀ خدمات جديد ترويج در زمينۀ
کشاورزي پايدار ،رضايت ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار و
عملکرد اقتصادي ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار است؛
يعني نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي در قالب اين پنج سازه تبلور مييابد که در اين

ميان نقش عملکرد سازماني ترويج از ساير سازهها بيشتر و
قابلتأملتر است.
بر اساس نتايج تحليل عاملي تأييدي ،نشانگرهاي مورد
بررسي که بر پايۀ ادبيات و نظر خبرگان گردآوري شده
است ،اثر خود را در شکلگيري نتايج و پيامدهاي ترويج در
زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي به شکل معنيداري نشان
ميدهند ،لذا ساختار مدل حاضر با توجه به معنيداري هر
پنج سازه داراي زيربناي قابل قبولي براي تأييد ارتباط بين
سازهها به لحاظ آماري است.
همچنين با توجه به شاخصهاي برازندگي که در جدول
 0درج شده است ،مدل اندازهگيري طراحيشده براي نتايج و
پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي که در
ادامه ميآيد ،به منظور برازش روابط بين سازهها و
نشانگرهاي مربوط به آنها معتبر و قابل قبول است .مدل
اندازهگيري برازشيافتۀ نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ
توسعۀ پايدار کشاورزي در شکل  3آورده شده است.
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جدول  .7شاخصهای برازندگي مدل اندازهگیری کارآفریني سازماني ترویج در زمینۀ کشاورزی پایدار
شاخص

x2
df

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

معيار پيشنهادشده
مقدار گزارششده

≤3
0/081

≤ 0/10
0/11

≤ 0/10
0/11

≤ 0/10
0/11

≤ 0/10
0/10

≤ 0/10
0/10

≤ 0/80
0/001

شکل  .3مدل اندازهگیری برازشیافتۀ بخش نتایج و پیامدهای ترویج در زمینۀ توسعۀ پایدار کشاورزی

مدل ساختاری تحقیق
دومين مرحله در براورد مدل ،پس از براورد مدل
اندازهگيري ،براورد مدل ساختاري يا آزمون معنيداري
ضرايب مسير فرضشده در مدل تحقيق و واريانس تشريح
شده يا ضريب تبييني است که به وسيله هر مسير براورد
ميشود .مدل ساختاري ،روابط علّي بين متغيرهاي نهاني يا
مکنون را مشخص ميکند و آثار علّي و ميزان واريانس تبيين
شده را شرح ميدهد .در اين قسمت بر اساس مدلهاي
اندازهگيري يا تحليل عاملي تأييدي که در بخش قبل براي

هر يک از سازهها به طور جداگانه ارائه شده است ،آزمون
فرضيۀ اصلي تحقيق در مورد اثر کارآفريني سازماني ترويج
بر نتايج و پيامدهاي سازماني ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي انجام ميشود .نقشۀ معادالت ساختاري (ليزرل)
در شکل  3نمايش داده شده که بر اساس نتايج حاصل از
تحليلهاي عاملي تأييدي در بخشهاي قبل توسعه يافته
است .بر اساس نتايج مدل ساختاري تحقيق که نشاندهندۀ
آزمون نقشۀ مدل است ،ميتوان گفت ساختار مدل مناسب
است.
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شکل  3ضرايب مسير استانداردشده را نشان ميدهد.
ضرايب مسير استانداردشده بيانگر قوت روابط بين متغير
مستقل و وابسته در مدل است .در اين بخش به منظور آزمون
فرضيات تحقيق ،از روش تحليل مسير در قالب مدل معادالت
ساختاري استفاده شده است .بر اساس نتايج تحقيق مقدار
ضريب مسير براي دو متغير کارآفريني سازماني ترويج در
زمينۀ کشاورزي پايدار و نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ
توسعۀ پايدار کشاورزي  0/100است که داراي مقدار  tباالتر از
 8/11بوده و در سطح  0/08درصد معنيدار است ،لذا فرض
صفر رد و فرض تحقيق پذيرفته ميشود که بيان ميکند
کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار بر نتايج و
پيامدهاي آن در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي اثر معنيداري
دارد .همچنين با توجه به مقدار مثبت ضريب مسير،
کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار به گونهاي
است که سبب بروز نتايج و پيامدهايي در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي ميشود و آن را تقويت ميکند .پس ميتوان نتيجه
گرفت که کارآفريني سازماني بر نتايج سازمان در زمينۀ
توسعۀ پايدار کشاورزي تأثير بسياري دارد و اگر سازمان ترويج
کشاورزي خواهان دستيابي به نتايج مناسب در زمينۀ توسعۀ
پايدار کشاورزي است ،يکي از عوامل مؤثر در اين زمينه،
کارآفريني سازماني است.

از اين مباحث چنين نتيجهگيري ميشود که نظرهاي
کارشناسان ترويج در خصوص روابط علّي بين متغيرهاي
تحقيق نشاندهندۀ روابط علّي مثبت و معنيدار بين
کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار با متغير
نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي
است .به عبارت ديگر ،متغير کارآفريني سازماني ترويج در
زمينۀ کشاورزي پايدار بر متغير نتايج و پيامدهاي ترويج در
زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي تأثير دارد و ضريب مسير بين
اين دو متغير  0/100بوده و در سطح  0/08درصد معنيدار
است .متغير کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي
پايدار با ضريب تبيين  0/18توانايي پيشبيني  18درصد
تغييرات متغير وابستۀ نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ
توسعۀ پايدار کشاورزي را دارد (.) R2=0/18
همچنين با توجه به شاخصهاي برازندگي که در جدول
 1مالحظه ميشود ،مدل ساختاري طراحيشده براي
کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي
که در ادامه ميآيد ،به منظور برازش و بررسي روابط بين
سازهها معتبر و قابل قبول است .مدل ساختاري برازشيافتۀ
کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي
در شکل  1آمده است.

جدول  .4شاخصهای برازندگي مدل ساختاری تحقیق
شاخص

x2
df

معيار پيشنهادشده

≤3

مقدار گزارششده

0/111

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

≤ 0/10
0/18

≤ 0/10
0/11

≤ 0/10
0/13

≤ 0/10
0/10

≤ 0/10
0/11

≤ 0/80

همچنين به منظور تأييد اعتبار مدل ساختاري تحقيق،
محاسبۀ ضريب قدرت براي بررسي وضعيت Effect Size
استفاده شد .به اعتقاد ) ،Murphy & Myors(2003وجود
ضريب قدرت باالتر از  0/1نشان از تناسب حجم نمونه و افکت
سايز مناسب و در نهايت کنترل وقوع خطاي نوع دوم و اعتبار
مناسب يافتههاي مدل دارد و بيانگر آن است که معنيداري يا
عدم معنيداري پارامترهاي مدل فارغ از اشتباه نمونهگيري
است .در واقع ضريب قدرت ،براي تعيين حداقل حجم نمونۀ
قابل قبول براي کنترل خطاي نوع دوم استفاده ميشود .به
عبارت ديگر ،حجم کم نمونه سبب افزايش شانس رخداد
خطاي نوع دوم و پايين آمدن قدرت مدل اندازهگيري يا مدل

0/010

ساختاري ميشود .وجود ضريب قدرت باالتر از  0/1نشاندهندۀ
کفايت حجم نمونه و دسترسي به حداقل  Effect Sizeقابل
قبول است .در اين تحقيق محاسبۀ ضريب قدرت براي بررسي
وضعيت  Effect Sizeبا استفاده از نرمافزار Power Sample
انجام گرفت .بر اساس نمودار  8براي مدل ساختاري تحقيق
مقدار ضريب قدرت تقريباً  0/10به دست آمده است ،پس
ميتوان گفت اعتبار مدل ساختاري براي بررسي روابط علّي
ميان کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار و
نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي به
لحاظ حجم نمونه و کنترل خطاي نوع دوم مناسب است.
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شکل  .4مدل ساختاری برازشیافتۀ تحقیق

نمودار  .2براورد ضریب قدرت برای تعیین حداقل  Effect Sizبرای مدل ساختاری تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف کلي اين پژوهش ،بررسي تأثير کارآفريني سازماني بر
نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي
بوده است .در واقع سؤالي که اين تحقيق درصدد پاسخگويي
به آن بود ،اين است که کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ
کشاورزي پايدار از چه ابعاد يا مؤلفههايي تشکيل شده است
و اين ابعاد يا مؤلفهها چه تأثيري بر نتايج سازماني ترويج در
زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي دارند .به اين منظور ،ابعاد يا
مؤلفههاي کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي
پايدار و همچنين ابعاد يا مؤلفههاي نتايج و پيامدهاي ترويج
در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي با استفاده از تحليل عاملي
تأييدي و در قالب مدل اندازهگيري شناسايي ،اندازهگيري و

اعتباريابي شدند و در نهايت ،الگوي مورد نظر تحقيق در
خصوص روابط بين اين متغيرها با استفاده از مدل معادالت
ساختاري و در قالب نرمافزار ليزرل ترسيم شد.
مدل اندازهگيري براي کارآفريني سازماني ترويج در
زمينۀ کشاورزي پايدار نشان ميدهد که تمامي نشانگرهاي
انتخابي براي سنجش سازۀ کارآفريني سازماني ترويج در
زمينۀ کشاورزي پايدار از دقت الزم و کافي برخوردارند و
روايي و پايايي آنها نيز مورد تأييد است .پس ميتوان بر
اساس مدل برازشيافتۀ تحقيق گفت که نشانگرهاي مورد
استفاده براي سنجش سازۀ کارآفريني سازماني ترويج در
زمينۀ کشاورزي پايدار با زيربناي عاملي آن تطابق قابل
قبولي دارند ،لذا در تحقيقات آتي نيز ميتوان از آنها براي
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سنجش اين سازه استفاده کرد .با توجه به نتايج مدل
اندازهگيري در خصوص کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ
کشاورزي پايدار ميتوان گفت که کارآفريني سازماني ترويج
در زمينۀ کشاورزي پايدار مفهومي چندبعدي است و به
منزلۀ يک سازۀ کلي متشکل از چهار بعد يا مؤلفۀ نوآوري،
ريسکپذيري ،نوسازي راهبردي و پيشگامي در زمينۀ
کشاورزي پايدار است .در نتيجه نوآوري ،نوسازي راهبردي،
ريسکپذيري و پيشگامي ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار
موجب کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار
ميشوند .بنابراين پيشنهاد ميشود سازمان ترويج کشاورزي
اهتمام و تالش خود را به منظور شناسايي و توسعۀ اين ابعاد
در سازمان به کار گيرد و از استعدادها و تواناييهاي اين
ابعاد به منظور دستيابي به نتايج مطلوب سازماني در زمينۀ
توسعۀ پايدار کشاورزي استفاده کند .همچنين مسئوالن
ميبايست به منظور پرورش و توسعۀ مهارتهاي کارآفريني
کارکنان که سبب توسعۀ مؤلفههاي کارآفريني سازماني در
سازمان ميشود ،اقدامات الزم را از طريق برگزاري دورهها و
کارگاههاي آموزشي انجام دهند .نتايج مدل اندازهگيري در
خصوص پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي
نشان ميدهد که تمامي نشانگرهاي انتخابي براي سنجش
سازۀ نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي از دقت الزم و کافي برخوردارند و روايي و پايايي
آنها نيز مورد تأييد است ،درنتيجه بر اساس نتايج تحليل
عاملي تأييدي ،نشانگرهاي مورد بررسي که بر پايۀ مرور
ادبيات و نظر خبرگان گردآوري شده است ،اثر خود را در
شکلگيري نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي به شکل معنيداري نشان ميدهند ،لذا ساختار
مدل حاضر با توجه به معنيداري هر پنج سازه داراي
زيربناي قابل قبولي به منظور پذيرش ارتباط بين سازهها به
لحاظ آماري است.
براساس مدل برازشيافتۀ تحقيق ميتوان گفت که
نشانگرهاي مورد استفاده براي سنجش سازۀ نتايج و
پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي با زيربناي
عاملي آن تطابق قابل قبولي دارند ،لذا در تحقيقات آتي نيز
ميتوان از آنها براي سنجش اين سازه استفاده کرد .بنابراين
با توجه به نتايج مدل اندازهگيري در خصوص نتايج و
پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي ميتوان
گفت که نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي مفهومي چندبعدي است و به منزلۀ يک سازۀ کلي

متشکل از پنج مؤلفۀ عملکرد سازماني ،توسعۀ سازماني،
کسب رضايت ،ارائۀ خدمات و فرايندهاي جديد و عملکرد
اقتصادي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي است .با
توجه به نتايج مدل اندازهگيري مزبور ميتوان گفت که
عملکرد سازماني ،توسعۀ سازماني ،کسب رضايت ،ارائۀ
خدمات و فرايندهاي جديد و عملکرد اقتصادي ترويج در
زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي ،تعيينکنندۀ نتايج و
پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي هستند.
بنابراين اگر سازمان ترويج کشاورزي خواهان دستيابي به
نتايج و پيامدهاي مطلوب در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي
است بايد به اين مؤلفهها و ابعاد در سازمان بيش از پيش
توجه کند و با دستيابي به هر يک از آنها ظرفيت خود را
براي دستيابي به توسعۀ پايدار کشاورزي افزايش دهد.
بر اساس نتايج مدل ساختاري تحقيق ميتوان گفت که
نتايج و پيامدهاي سازماني ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار
کشاورزي بهشدت متأثر از کارآفريني سازماني ترويج
کشاورزي است .بنابراين ميتوان گفت فرضيۀ اصلي تحقيق
مورد قبول است که بر اساس آن ،کارآفريني سازماني ،بر
نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي
تأثير ميگذارد .اين يافته با يافتههاي تحقيقات پژوهشگراني
مانند ،Narayanan et al.,2009 ،Morris et al.,2009
 Agca et al.,2009و  Martinez et al.,2010مطابقت
دارد .بنابراين پيشنهاد ميشود سازمان ترويج کشاورزي از
استعدادها و تواناييهاي اين مقوله در رسيدن به نتايج و
پيامدهاي مثبت سازماني استفاده کند .همچنين با تقويت
عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر کارآفريني سازماني ،آن را
بيش از پيش توسعه دهد تا از مزاياي آن در رسيدن به نتايج
و پيامدهاي مثبت سازماني ،بيشتر بهرهمند شود .همچنين
با توجه به نتايج حاصل از محاسبۀ ضريب قدرت به منظور
بررسي برازش مدل ساختاري تحقيق ميتوان گفت که
اعتبار مدل ساختاري براي بررسي روابط علّي ميان
کارآفريني سازماني ترويج در زمينۀ کشاورزي پايدار و نتايج
و پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعۀ پايدار کشاورزي به لحاظ
حجم نمونه و کنترل خطاي نوع دوم مناسب است .پس مدل
ساختاري تحقيق ،مدل مناسبي به منظور تحليل روابط ميان
کارآفريني سازماني و نتايج و پيامدهاي ترويج در زمينۀ
توسعۀ پايدار کشاورزي است.
مديران سازمان ترويج کشاورزي بنا به رسالتي که بر
عهده دارند ،ميبايست محيطي را در سازمان خود ايجاد
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کنند که زمينهساز رفتار کارآفرينانه باشد و از عملکردهاي
مناسبي که به کشف ،ارزيابي و بهرهبرداري از همۀ
فرصتهاي کارآفريني ميانجامد ،استقبال و استفاده کنند و
با ايجاد محيط حمايتي ،فرصتهاي کارآفريني را پشتيباني،
اصالح و رهبري کنند تا از اين طريق باعث بهبود وضعيت
ترويج در نتايج سازماني شوند.
کارآفريني سازماني پديدهاي پيچيده ،چندبعدي و متأثر
از عوامل گوناگون است .بنابراين نهادينه کردن آن در
سازمانها و بهويژه در سازمان ترويج کشاورزي به منظور
دستيابي به نتايج و پيامدهاي مطلوب سازماني ،مستلزم
رويکردي سيستماتيک ،واقعگرايانه و بلندمدت است و
رويکردهاي جزئينگر ،کوتاهمدت و مقطعي کارساز نخواهد
بود .در نظر گرفتن مؤلفهها و ابعادي که در پژوهش حاضر
براي کارآفريني سازماني ترويج شناسايي و بررسي شدند و
توجه به قوتها و کاستيهاي اين عوامل ،ميتواند تا حد
زيادي مسير حرکت به سمت کارآفريني را در سازمان ترويج
کشاورزي به منظور دستيابي به نتايج مطلوب سازماني،
روشن و هموار کند.
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هر تحقيق علمي متأثر از برخي محدوديتهاست و اين
بررسي نيز از اين امر مستثنا نبوده است .مهمترين
محدوديت اين تحقيق ،همکاري ضعيف برخي از سازمانهاي
مورد بررسي و حساسيت آنها نسبت به مباحث ،نتايج و
پيامدهاي سازماني بود .با توجه به اينکه اين تحقيق در
سطح ملي انجام شد ،يکي ديگر از محدوديتها پراکندگي
جغرافيايي سازمانهاي ترويج مورد بررسي بود .دسترسي
نداشتن به رکوردها و دادههاي واقعي براي سنجش نتايج و
پيامدهاي ترويج در زمينۀ توسعه پايدار کشاورزي نيز از
موانع اصلي اين تحقيق بود ،لذا به پيروي از بسياري از
پژوهشهاي قبلي ،از روش خوداظهاري کارکنان سازمان
براي سنجش اين نتايج استفاده شده است .از آنجا که متغير
کارآفريني سازماني پديدهاي پيچيده و چندبعدي است
ميبايست در تحقيقات آتي تأثير هر کدام از مؤلفههاي
کارآفريني سازماني بر ابعاد مختلف نتايج سازماني به صورت
جداگانه بررسي شود .عدم تجزيۀ نتايج و پيامدهاي سازماني
و در نظر گرفتن آن به صورت تجمعي به بروز نتايج ناسازگار
در برخي تحقيقات منجر شده است.
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