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 چکيده

از سویي دیگر، از عوامل متعدد تأثيرگذذار رذر توسذعا کذارآفریني     . ها داردها و شرکتکارآفریني سازماني، نقش کليدي در موفقيت سازمان
کذردن و توسذعا کذارآفریني سذازماني     هها و عاملي اساسي در نهادینافزاترین منارع سازمانسازماني، سرمایا فکري است که یکي از ارزش

هذاي  هاي سرمایا فکري رر کارآفریني سذازماني شذرکت  همبستگي رررسي تأثير مؤلفه -رو، هدف اصلي این تحقيق توصيفياز این. است
ندسي اي، فني و مههاي خدمات مشاورهجامعا آماري تحقيق، تمامي اعضاي شرکت. اي، فني و مهندسي کشاورزي استخدمات مشاوره

اي رذا انتسذا     گيذري ببقذه  نفر ره روش نمونه 132که را توجه ره جدول رارتلت و همکاران، ( N=032)کشاورزي در استان زنجان است 
گروهذي از متخصصذان، و   پرسشذنامه رذا ن ذر    صوري روایي . هاي استاندارد استها پرسشنامه ارزار گردآوري داده. متناسب انتخا  شدند

ببق نتایج تحقيق، هر سه . گيري و پس از اعمال اصالحات تأیيد شدي ترکيبي ارزار تحقيق از بریق ررآورد مدل اندازهروایي سازه و پایای
اي اثر مثبت و معناداري هاي انساني، ساختاري و رارطههاي سرمایا فکري، شامل مؤلفهفرضيا اصلي تحقيق تأیيد شد و هر یک از مؤلفه

اي، فني و مهندسذي کشذاورزي   هاي خدمات مشاورهدرصد از واریانس کارآفریني سازماني شرکت 01مجموع، رر متغير وارسته دارند و در 
ها رذه تقویذت و توسذعا کذارآفریني سذازماني      هاي پژوهش، افزایش سرمایا فکري در شرکترا توجه ره یافته. استان زنجان را تبيين کرد

 .شودهاي خدمات کشاورزي منجر ميشرکت

 يدي گان کلواژ
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 مقدمه

هااي خيراب باا    توساهه، در ساا   ويژه کشورهاي درحاا  بخش کشاورزي در کشورهاي مختلف، به

هاي متهددي مانند خفزخيش جمهرت و فشار فزخيناده بابخي تولراد ياكخي کااف ،      مشکالت و چالش

هاا و ناادهااي دولتا ،    هاي نوين، کارخي  پايرن سازماندخنش و فناوريدستبس  کشاورزخن به عدم

مانند تبويج کشاورزي، در خنتقا  دخنش و خطالعات جديد به کشاورزخن و موخرد ديگب موخجاه باوده   

حبکات در رخساتاي   ل و ئمقابله با خين مساا منظور ه بدر خين زمرنه،  (.01، ص0899رضائ ، ) خست

ياصا  خز جملاه خصاالحات      تسراسا  رخهکارهااي  مستمب، تماردخت وبود و با توسهه دستراب  به

 کاار ربفتاه هاده خسات    سازي و جز آن در بخش کشاورزي باه سايتاري، تمبکززدخي ، يصوص 

تاابين  هااا، يکاا  خز مااا در چااارچوا خياان سراساات(. 012، ص0891مبخدنااژخدي و همکااارخن، )

ربي دولت و وخركخري خمور باه  هش تصديهاي  که در کشورهاي مختلف با هدف خصل  کا ببنامه

در . هاي تجااري کشااورزي خسات   بنگاهها و هبکتخندخزي بخش يصوص  خنجام ربفته خست، رخه

خي، فنا  و ماندسا    هاي يصوص  يادمات مشااوره  ها در قالب هبکهخيبخن نرز تشکرل خين بنگاه

هااي  کشاورزي در خساتان  با حمايت وزخرت جااد 0891کشاورزي به طور جدي خز نرمة دوم دهة 

 . (Hashemi & Hedjazi, 2011, p. 53)مختلف، خز جمله خستان زنجان هبوع هد 

ربفته در چند سا  ركهته، در حا  هاي متهدد خنجامها و فهالرتدر خين زمرنه، با توجه به ببنامه

در حوزة خرخئة  هاي پرشبو در سطح کشورهاي  مانند همدخن جزء خستانحاضب خستان زنجان و خستان

، (07، ص0898سازمان جااد کشاورزي خستان زنجان، )هود يدمات تبويج قبخردخدي محسوا م 

خنادخزي هاده   هبکت يدمات  در ساطح روساتاهاي خساتان رخه    11خکنون در حدود به نحوي که ه 

ركهات  ربفتاه و  هاي خنجاام ري  فهالرترسد عل هب چند، به نظب م . خند خست که در حا  فهالرت

هاا در عمال باا    هاي يدمات  در خستان زنجان، خين هابکت برش خز پنج سا  خز آياز فهالرت هبکت

هاا و يادمات خرخئاه هاده     موخنع و مشکالت جدي، خز جمله عدم خطمرنان کشاورزخن به توخنمنادي 

هاا، خساتقبا  خناد  و عادم     هاي دولت  به جاي حمايات خز هابکت  ها، رقابت بخشتوسط هبکت

خند، که سبب هده خست خثببخش  و ها خز سوي کشاورزخن و موخرد ديگب موخجه هدهبکتپكيبش ه
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( Hashemi & Hedjazi, 2011, p.52)هاي يدمات  در سطح خستان زنجان پايرن باهد کارخي  هبکت

سازمان جااد کشااورزي خساتان   )ها نارخض  باهند هدة آنها و يدمات خرخئهو کشاورزخن خز فهالرت

هده، يک  خز رخهکارهاي خصل  رفاع موخناع فابخروي    با توجه به مطالب ياد(. 79، ص0881زنجان، 

خي، فن  و ماندس  کشاورزي در سطح مناطق روستاي  خستان زنجان و خستمبخر هاي مشاروههبکت

کبدن هابخيط   هاي تأثربركخر بب آن و فبخه ها، توجه به کارآفبين  سازمان  و مؤلفههاي آنفهالرت

در خيان زمرناه، بساراري خز    (. 78، ص0881رضاائ  و همکاارخن،   )ي تقويت و توسهة آن خست ببخ

هاي آن به منزلة يک  خز عوخمال خصال  تأثربراكخر    نظبخن بب سبمايةفکبي و مؤلفهمحققان و صاحب

ها خفزختبين منابع سازمانخند و به آن به عنوخن يک  خز خرزشبب توسهة کارآفبين  سازمان  تأکرد کبده

نگاادخري و مقصاودي،   )خناد  خي کلردي در رهد و توسهة کارآفبين  سازمان  توجه کابده و سبمايه

باا  (. Talebi & Bahamir, 2012, p.131؛0، ص0880؛ خبوخلحسن  رنجباب و همکاارخن،   0، ص0898

درنظبربفتن مطالب يادهده، پبسش خصل  خيان پاژوهش خيان خسات کاه تاأثرب سابماية فکابي و         

خي، فنا  و ماندسا  کشااورزي    هاي يادمات مشااوره  بب کارآفبين  سازمان  هبکت هاي آن مؤلفه

  خستان زنجان چگونه خست؟

 مبانی نظري تحقيق

 هاي آنکارآفرینی سازمانی و مؤلفه

خي خست که در بسراري کشاورهاي صانهت  و يربصانهت  دنراا باه      در حا  حاضب کارآفبين  پديده

در تهامال چندساويه، توجاه باه     . هاود در نظاب ربفتاه ما     عنوخن رخهکاري ببخي توسهة خقتصادي

ها و بابود فبخيندها، و ها  باه   زخي  و در بهد خيجاد تحو  خز رخه نوآوريکارآفبين  در حوزة خهتغا 

وکارها ضبوري در نظب ربفته هاي موفقرت در کسبمنزلة عامل کلردي در حفظ و توسهة هايص

تبين رخهببدهااي  ارآفبين  رخ در عصب نوين خمبوزي، خز خصل توخن مقولة کطوري که م هود، بهم 

در خيان مراان، يکا  خز    (. 0، ص0898هادمان  و کبم ، )توسهة کشورهاي مختلف در نظب ربفت 

ررابي در توفراق و   تبديد، سا  چشا  هاي خصل  کارآفبين ، کارآفبين  سازمان  خست که ب هايه

هااي  و پوياي  سازمان  رخ با طبخح  روش( 78، ص0880، خحمدپور دخريان )ها دخرد تهال  سازمان



 621                           1131بهار ، 1، شمارة 12دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

کاارآفبين   (. 82، ص0899جااانگربي و مباارک ،   )جديد و خيجااد مزيات نساب  باه دنباا  دخرد      

سازمان  به مفاوم تهاد سازمان به خيجاد و مصبف محصوالت و يدمات جديد، فبآيندهاي تازه و 

، کارآفبين  هبکت ، کاارآفبين  دولتا  ياا ساازمان     به خين نوع کارآفبين . نظام سازمان  نوين خست

در کارآفبين  سازمان ، ربوها  خز  (. 77، ص0892ذبرح  و مقدس ، )هود کارآفبين نرز خطالق م 

آمراز و پرشاگامانه   خفبخد کارآفبين در قالب يک تر  در دخيل ساازمان، خقادخم باه ناوآوري مخااطبه     

يکبد، تأکرد بب کارآفبين  فبدي و ربوه  خست کاه در  در خين رو(. Welsch, 2004, p.128)کنند  م 

بنااببخين، کاارآفبين    . هاود ناايت، به تکمرل و خجبخي تفکاب ياالق در درون ساازمان منجاب ما      

 (.047، ص0891کبدنائرچ و همکارخن، )سازمان ، پبورش رفتارهاي کارآفبينانه در سازمان خست 

تاوخن خيان   ما  . هاي متهددي دخردهاد و مؤلفهکارآفبين  سازمان  مفاوم  چندبهدي خست که خب

 ,Scheepers et al., 2008)در نظب ربفات   پكيبييطبو ، نوسازي نوآوري، پرشگام خبهاد رخ هامل 

p.56; Miles et al., 2009, p.68 .)کااررربي بهببخي سازمان هامل آمادر   در خين زمرنه، يطبپكيبي 

خسات  بدون خطالع خز نتايج و بازرشت سبمايه  ،هاع پبوژهها و هبورربي خز فبصتبابه ببخيمنابع 

(Hough & Scheepers, 2008, p.19) .     نوسازي در سازمان، مساتلزم تغرراب و خصاالر در مأموريات

 & Heinonen)سازمان ، سازمانده  مجدد و خيجاد تغرربخت وسرع در نظام سازمان  هابکت خسات   

Korvela, 2005, p.58.)  جاو و  وجست ت  خز طبيقنرازهاي آرفع و رفتار ببخي  برن پرش ،پرشگام

 ,Alegre & Chiva)دخرد محصوالت و ياا باازخر    ةکه داللت بب توسه خست هاي فبصت کاررربيبه

2009, p.12) ،و  هاا فنااوري تولراد و يلاق محصاوالت، يادمات، فبخينادها،       ،نوآوري؛ در ناايت

 (.Hough & Scheepers, 2008, p.19)خست هاي جديد کسب و کار  مد 

 هاي آن سرمایة فکري و مؤلفه

رو، سبماية فکبي مفاوم  خست که تاکنون تهبيف جامع و فبخرربي خز آن بران نشده خست، خز خيان 

باا توجاه باه خيان     (. Leon, 2002, p.155)هاي فبخوخن  در تهبيف روببو خست خين مفاوم با چالش
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 0باوتنر  . خناد هاي رونارون بران کابده   خز زوخيا و ديدراههاي مختلفنظبخن تهبيفمسئله، صاحب

، در مقابل خطالعاات  (محصو  نااي )کاررربي مؤثب دخنش سبماية فکبي رخ تالش ببخي به( 0888)

خز  خيباب خيان باورناد کاه سابماية فکابي مجموعاه       ( 0881)ناام  و مطلبا    . دخناد م ( ماده يام)

محساوا   آن هااي ويژر  زمبة در و سازمان خيتصاص دخرديک  به که خست محوردخنش هاي دخرخي 

 باباود  خي باه قابال مالحظاه   طاور  به کلردي سازمان، نفهانذي خرزش به خفزودن طبيق خز و هودم 

سابماية فکابي   ( 0881)در تهبيف ديگبي، سلرم  و رخيران . هودم  سازمان منجب رقابت  وضهرت

دهد منابع مادي، ماال   دخنند که به سازمان خجازه م هاي  م رخ تبکرب  خز منابع نامحسوس و فهالرت

نظاب خز  صابف . و خنسان  يود رخ به نظام  تبديل کند که بتوخند خرزش و نوآوري سازمان  يلق کند

هاي مختلفا   خي چندبهدي خست و خبهاد و مؤلفهچگونگ  تهبيف سبماية فکبي، خين مفاوم پديده

خي ختفااق نظاب   سبماية خنسان ، سابماية ساايتاري و سابماية رخبطاه     برشتب محققان بب سه بهد. دخرد

هااي نرابوي کاار و    هاا و هايساتگ   دخرند؛ در خين زمرنه، بهد خنسان  سبماية فکبي، هامل مااارت 

در وخقاع، خيان هاکل خز    . هاي  خست که ببخي موفقرت سازمان ضابوري خسات  ها در زمرنهدخنش آن

يابد که به منزلة رور و فکب منابع سابماية فکابي   زمان تجل  م سبماية فکبي در قالب کارکنان سا

خيان  . خي سبماية فکبي هامل همة روخبط  سازمان با خفبخد يا ساازمان ديگاب خسات   بهد رخبطه. خست

راكخرخن  کنندران، مقامات قانون ، سبمايهها، کارکنان، تأمرنها هامل مشتبيان، وخسطهخفبخد و سازمان

همرن صورت، بهد سايتاري سبماية فکبي هامل همة ذيايب يربخنسان  دخنش  به. و جز آن هستند

هاي خجبخي  فبخينادها،  هاي دخده، نمودخرهاي سازمان ، دستورخلهملدر سازمان و در ببرربنده پايگاه

هاي خجبخي  و به طور کل ، هب آن چرزي خست که خرزش آن ببخي سازمان باالتب خز رخهببدها، ببنامه

خي خز عناصاب ضابوري خز قبرال فبخينادهاي     سبماية سايتاري، دخمنة رستبده. خش باهديخرزش ماد

هاي خطالعات ، رهببي و سبک ماديبيت ساازمان، فبهنا     ها، جبيانما  خجبخي  سازمان، سراست

  (. Maditinos et al., 2009, p.5)دهد سازمان  و جز آن رخ پوهش م 

                                                           

1. Bontis  
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 پيشينة تحقيق 

تابين مطالهاات    ودة موضوع پژوهش، در خين بخش نتاايج ببيا  خز ماا    با توجه به هدف و محد

در ( 7107) 0طاالب  و بااامرب  . هاود ربفته در دخيل و يارج خز کشور مبور م  تجبب  مبتبط خنجام

خي آثار سبماية فکبي رخ بب بابود کارآفبين  سازمان  خدخرة کل تهاون، کاار و رفااه خجتمااع     مطالهه

بب خساس نتاايج تحقراق مشاخص هاد سابماية فکابي باب        . ري ببرس  کبدندوبخترادر چاارمحا 

هاي مختلف سبماية فکبي، مؤلفة خنساان   خز برن مؤلفه. کارآفبين  سازمان  تأثرب مثبت مهنادخر دخرد

در ببرس  ( 0880)خبوخلحسن  رنجبب و همکارخن . برشتبين تأثرب مثبت رخ بب کارآفبين  سازمان  دخرد

کبي و کارآفبين  درون سازمان  در سازمان خمور خقتصادي و دخرخيا  خساتان تاابخن    رخبطة سبماية ف

. نشان دخدند رخبطة مثبت و مهنادخري برن سبماية فکبي و خبهاد آن با کارآفبين  سازمان  وجاود دخرد 

خي، ركخري بب سبماية فکبي سازمان در خبهاد خنسان ، ساايتاري و رخبطاه  به عبارت ديگب، با سبمايه

خي درباارة ببرسا    در مطالهاه ( 0880)کمالران و همکاارخن  . ارآفبين  سازمان  بابود يوخهد يافتک

آثار سبماية فکبي بب نوآوري سازمان  مجتمع م  سبچشمه رفسنجان نشان دخدند تماام  خجازخي   

هااي   با توجاه باه يافتاه   . سبماية فکبي تأثرب مثبت بب نوآوري سازمان  در خين مجتمع صنهت  دخرد

در مطالهاة  . حقرق، در برن خبهاد مختلف سبماية فکبي، مؤلفة خنسان  برشتبين مرازخن تاأثرب رخ دخرد  ت

هاي سبماية فکابي، خعا    به خين نترجه رسردند تمام  مؤلفه( 0880)سبب و ساالري ديگبي، زرين

توخند باه   خي به طور مهنادخري بب نوآوري سازمان  تأثربركخر خست و مخز خنسان ، سايتاري و رخبطه

 . طور مستقر ، به بابود و خرتقاي نوآوري سازمان  و در ناايت، کارآفبين  سازمان  منجب هود

نتاايج  . در پژوهش  تأثرب سبماية فکبي بب کارآفبين  رخ مطالهاه کبدناد  ( 7100)خيبنا و رردري 

تأثرب مثبت و  خي سبماية فکبيتحقرق حاک  خز آن خست که هب سه مؤلفة سايتاري، خنسان  و رخبطه

پكيبي و خنگرزش مهنادخر بب کارآفبين  دخرند و سبماية خنسان  و خبهاد آن هامل صالحرت، مسئولرت

                                                           

1. Talebi and Bahamir 
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در ( 7100) 0در مطالهة ديگبي، ساادودين و قادخف  . خفبخد برشتبين مرزخن تأثرب بب کارآفبين  رخ دخرد

هااي  رآفبين  هابکت  در بنگااه  ببرس  رخبطة سبماية فکبي، رخهببد و کارآفبين  نشان دخدند برن کا

خي و سايتاري رخبطة مثبت و صنهت  يورسالوي با خبهاد مختلف سبماية فکبي هامل خنسان ، رخبطه

ررابي  در تحقرقا  رخبطاة سابماية فکابي و جاات     ( 7118) 7خيابو  و خيبابو  . مهنادخر وجاود دخرد 

هاي خين تحقرق مشاخص هاد   بب خساس يافته. هاي صنهت  تبکره ببرس  کبدکارآفبينانه در هبکت

هاي صنهت  تأثرب مثبات  ها و بنگاههاي آن به عنوخن منبع دخنش رقابت  هبکتسبماية فکبي و مؤلفه

کابدن هابخيط الزم بابخي    هاي کارآفبينانه دخرد و نقش بسرار ماما  در فابخه   و مهنادخر بب فهالرت

مرکالساک  و وخساک     . ها دخرندکتهاي کارآفبينانه در محرط هبتوسهة کارآفبين  و آياز فهالرت

هاي مديبيت خي دربارة خهمرت و نقش سبماية فکبي در کارآفبين  هبکت  بنگاهدر مطالهه( 7119)

هااي کارآفبيناناه ماديبخن و    هاا و مااارت  پبوژه در سوئد نشان دخدند که سبمايه فکبي با ويژرا  

هااي  فبيناناه، پشاتکار و مااارت   هاي کارآهامل يودکارآمدي، هناساي  فبصت)ها خعضاي هبکت

رخبطة مثبت و مهناادخر دخرد و خيان رخبطاه باه طاور قابال تاوجا ، باب مرازخن موفقرات           ( خجتماع 

هاي  مانند سودده ، تهادخد کارکناان، خيجااد    بب حسب هايص)هاي مورد مطالهه کارآفبينانه بنگاه

 . تأثرب دخرد( وکارهاي زخيش  جديد و نبخ رهد کسبهبکت

 هومی پژوهشمدل مف

هاي پرشرن و در قالب هدف خصل  پژوهش، يهن  ببرس  تأثرب هده در بخشبا توجه به مطالب ياد

خي، فنا  و ماندسا    هاي يادمات مشااوره  هاي سبماية فکبي بب کارآفبين  سازمان  هبکتمؤلفه

مد   کشاورزي خستان زنجان و بب خساس مبور متون نظبي و مطالهات تجبب  مبتبط، در خين بخش

هود، ساه مؤلفاة   مشاهده م 0طور که در هکل همان(. 0هکل )مفاوم  پژوهش تبسر  هده خست 

                                                           
1. Sadudin and Gadaf 

2. Erol and Ebru 
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( متغرب نشاانگب  1دخرخي )، سايتاري (متغرب نشانگب 1دخرخي )هاي خنسان  سبماية فکبي هامل مؤلفه

باب  ، ضمن دخهتن روخباط دوساويه باا يکاديگب، تاأثرب مساتقر        (متغرب نشانگب 1دخرخي )خي و رخبطه

 . پكيبي، نوسازي، نوآوري و پرشگام ، دخردکارآفبين  سازمان  با چاار مؤلفه يطب
 

 
 

 مدل مفهومي پژوهش. 1شکل 

 هاي تحقيق فرضيه

هاي خيان تحقراق   تبين فبضره بب خساس مطالب يادهده و با درنظبربفتن مد  مفاوم  پژوهش، ما 

 :عبارت خست خز

خي، هااي يادمات مشااوره   مؤلفة خنسان  سبماية فکبي بب کارآفبين  سازمان  هبکت. 0فبضرة 

 فن  و ماندس  کشاورزي خستان زنجان خثب مثبت و مهنادخر دخرد؛

خي، هاي يدمات مشاورهمؤلفه سايتاري سبماية فکبي بب کارآفبين  سازمان  هبکت. 7فبضرة 

 فن  و ماندس  کشاورزي خستان زنجان خثب مثبت و مهنادخر دخرد؛

خي، هاي يدمات مشااوره بکتخي سبماية فکبي بب کارآفبين  سازمان  همؤلفة رخبطه. 8فبضرة 

 .فن  و ماندس  کشاورزي خستان زنجان خثب مثبت و مهنادخر دخرد
 

کارآفبين   
 سازمان 

 پرشگام 

 نوآوري

 يطبپكيبي

 

 نوسازي

 

مؤلفة 
 سايتاري

مؤلفة 
 خنسان  
 

مؤلفة 
 خيرخبطه
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    روش پژوهش 

توصارف  و خز ناوع    ،رابدآوري خطالعاات   ةنحاو و باه لحاا     کاارببدي  ،هدفب حقرق خز نظخين ت

هاايان ذکاب خسات کاه     . خسات ماد  مهاادالت ساايتاري     همبستگ  و به طور مشخص مبتن  باب 

هاي آمااري مبساوم   توخند جايگزين روشمهادالت سايتاري روه  آماري خست که م  سازي مد 

هاي علم ، به ويژه در حوزة علوم خجتماع ، که ماهرت برشتب متغربها خز نوع متغربهاي در پژوهش

 تاوخن روش ما   کااررربي خيان  با باه (. 7، ص0880خرباه  و حسرن ، )خست، هود ( مکنون)پناان 

درنظبربفتن يطاهاي  قابل مشاهده نرستند، با مستقر  به طور که متغربهاي  رخ و مهلول  لتع روخبط

مطالهاه کابد    باب ديگابي   رخ هب ياک  هدت خثبركخري همبستگ  و مرزخن و کبد رربي خستنتاجخندخزه

(Bentler & Weeks, 1980, p.292).  تاوخن در محاسابة ماوخرد    سازي مهادالت سايتاري رخ ما  مد

ون  همچون رربسرون ساده، رربسرون چندمتغربه، تجزيه و تحلرل وخريان ، تجزيه و تحلرل رونار

هااي  هاي خصل  به کار ربفات و ماد   کووخريان ، تجزيه و تحلرل عامل  و تجزيه و تحلرل مؤلفه

در (. 7، ص0880؛ خرباها  و حسارن ،   00، ص0899هومايب و لاومک ،  )مختلف رخ آزمون کبد 

و سه ( يهن  کارآفبين  سازمان )زخي خصل  توجه به خينکه يک متغرب مکنون درونتحقرق حاضب، با 

وجاود  ( خي سبماية فکبيهاي خنسان ، سايتاري و رخبطههامل مؤلفه)زخي خصل  متغرب مکنون ببون

 (. 074، ص0887قاسم ، )هود هاي رربسرون  محسوا م دخرد، لكخ، مد  تحقرق خز نوع مد 

 اريجامعه و نمونة آم

خي، فن  و ماندس  کشااورزي در  هاي يدمات مشاورهجامهة آماري تحقرق، تمام  خعضاي هبکت

، باا درنظبرابفتن   (7110)و همکاارخن   0که با توجه به جدو  بارتلت( N=810)خستان زنجان خست 

بابخي  . نفب خز آنان به عنوخن نموناه خنتخااا هادند    711، حدود t=29/7و مقدخر  12/1سطح يطاي 

خي باا خنتسااا متناساب     ررابي طبقاه   هاا، روش نموناه   هاا و تکمرال پبسشانامه    دستراب  به نموناه 

                                                           

1. Bartlett  
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هاا   کار ربفته هد که پ  خز محاسبه، تهادخد نموناه  به( هاي مورد مطالهه به عنوخن طبقات هابستان)

 . هاي خستابستان، ببخي هب يک خز ه0به هبر جدو  
 تعداد اعضاي جامعه و نمونة مورد مطالعه هر شهرستان. 1جدول 

 نام شهرستان ردیف
ها در هر تعداد کل اعضاي شرکت

 شهرستان

یافته به هر تعداد نمونة اختصاص

 شهرستان

 11 99 زنجان 0

 88 21 خباب 7

 87 41 يدخبنده 8

 71 88 طارم 4

 08 71 ماهنشان 2

 01 78 يبمدره 1

 04 70 خيجبود 1

 711 810 کل 9

هااي فابدي و    ها در خين تحقرق پبسشنامه خست که خز سه بخاش مشخصاه   خبزخر ربدآوري دخده

هاي کاارآفبين  ساازمان  هاامل چااار     هاي مبتبط با سنجش مؤلفهخي پاسخگويان و پبسش حبفه

هااي سابماية   و مؤلفاه  0(RI)پاكيبي  و يطاب ( PR)، پرشگام  (RE)، نوسازي (IN)مؤلفه نوآوري 

بابخي  (. 7جادو   )خسات   7(HC)و خنسان  ( RC)خي ، رخبطه(SC)فکبي، هامل سه مؤلفة سايتاري 

و ( 7110) 8هاي خساتاندخرد آنتونسارک و هرسابيچ   هاي کارآفبين  سازمان  پبسشنامهسنجش مؤلفه

فکابي پبسشانامة   هاي سبماية کارربفته هد و ببخي سنجش مؤلفهبه( 7119) 4خسچرپبز و همکارخن

مقرااس سانجش هاب دو بخاش، طراف لرکابت       . کاار ربفتاه هاد   به( 0881) 2خستاندخرد خستوخرت

= هاي کارآفبين  سازمان ، و کامالً مخالفببخي مؤلفه 2= تا يرل  زياد 0= خي خز يرل  ک درجه پنج

 .هاي سبماية فکبي بودببخي مؤلفه 2= تا کامالً موخفق 0

                                                           
1. Innovativeness (IN), Renewal (RE), Pro-activeness (PR), and Risk- taking (RI) 

2. Structural (SC), Relational (RC), and Human (HC) 

3. Antoncic and Hisrich  

4. Scheepers et al  

5. Stewart  
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 هارسشنامه، تعداد متغيرهاي نشانگر و مقياس سنجش آنهاي اصلي پبخش. 2جدول 

 (نمادها)متغيرهاي نشانگر  زیربخش بخش

کارآفبين  

 سازمان 

پكيبي يطب

(RI) 

، تمايل (RI1)هاي دخرخي يطب خز سوي مديبخن هبکت و حمايت مال  و مهنوي خز خعضا در فهالرت( مهقو )پكيبش يطب 

، تحمل خنحابخف خعضاا خز   (RI2)خعضا در خرخئه يدمات جديد به کشاورزخن  نوآروخنةخز رفتارهاي هبکت خستقبا  مديبخن و 

هاي مهقو  و يطببه هبکت ربخيش ، (RI3)قوخعد و مقبرخت مهمو  در هبکت خز سوي مديبخن ببخي خرخئه يدمات جديد 

خعضا  هاي کوچک آزمايش  نوآورخنة و طبر هاخز پبوژه هبکت و پشتربان ( RI4)هده در زمرنة خرخئه يدمات جديد حساا

  (.RI5)ببخي خرخئه يدمات جديد به کشاورزخن 

نوسازي 

(RE) 

بخشا  و  ، خنساجام (RE1)هااي جدياد   هاا باه ساوي زمرناه    دخدن آنهابکت و ساوق  هااي مهماو    تجديدنظب در فهالرت

هاا و  جاايگزين  مادخوم روش  ، (RE2)هااي ترما    هاي مختلف در هبکت و توسهة فهالرات بخش سازي فهالرت هماهن 

در  ساازمان   و رساالت  خهادخف باازتهبيف  ، تجديدنظب و (RE3) ها و فبخيندهاي جديدبا روشهبکت فبخيندهاي قديم  

ها با هادف  ، آموزش مدخوم و مستمب خعضا و خفزخيش آراه  و ماارت آن(RE4)رخستاي خرخئة يدمات جديد به کشاورزخن 

مبختب  هبکت و توسهة ، تجديدنظب در سايتار سلسله(RE5)هاي کارآفبينانه ريزي و ماارتتقويت قدرت نوآوري، ببنامه

و خيجاد خرتباطات سازمان  خثاببخش و هافاف   ( RE6)در رخستاي تسارل فبخيندهاي نوآورخنه پكيب سايتار سازمان  خنهطاف

 (. RE7)برن خعضا و مديبخن هبکت 

نوآوري 

(IN) 

هااي جدياد باه منظاور باباود      ، تولرد و خرخئة خياده (IN1)نظبهاي جديد و نوآورخنه در محرط کار تأکرد هبکت بب توسهة 

، (IN3)کاررربي نظبهاي جديد در هبکت بابخي خرخئاة يادمات    ، به(IN2)و فبخيندهاي هبکت در خرخئة يدمات  ها روش

يادمات   خرخئاة و  و خيجااد ( IN4)در رخستاي بابود عملکبد و کارخي  هبکت  جديدو فبخيندهاي  هاجستجوي مدخوم روش

 (.IN5)هاي مختلف به کشاورزخن در زمرنهجديد 

پرشگام  

(PR) 

پرشابوبودن  ، (PR1)باه کشااورزخن   يادمات جدياد   پرشگام  و پرشتازي در خيجاد و بران نظبها و خرخئاة  به هبکت تمايل 

کاررربي فبخيندهاي نوآورخنه هبکت در بهمديبخن  ينگبآينده، (PR2)جديد به کشاورزخن يدمات  خيجاد و خرخئةدر هبکت 

 (.PR4)هاي مختلف موخجاة خثببخش با مسائل و مشکالت سازمان  در زمرنهريزي در ببنامهو ( PR3)در هبکت 

سبمايه 

 فکبي

خنسان  

(HC) 

، هبکت ماا  (HC1)کنند هماهن  هستند و همکاري م  خعضاي هبکت ما به طور مناسب  ببخي دستراب  به خهدخف هبکت

، خعضاي هبکت ماا خفابخد ياالق،    (HC2)کند ها و تحصرالت خعضاي يود حمايت و پشتربان  م خز بابود و خرتقا ماارت

دهناد، بادون آنکاه     ، برشتب خعضاي هبکت ما کارها و ومايف يود رخ به يوب  خنجام ما  (HC3)نوآور و باهوه  هستند 

دهند هاي يود رخ به رخحت  در خيترار يکديگب قبخر م ، خعضاي هبکت ما خطالعات و تجببه(HC4)زيادي تلف کنند  خنبژي

(HC5) آورند ، در هبکت ما خعضاي  هستند که با عملکبد ضهرف يود، سطح عملکبد سايب خعضا رخ نرز پايرن م(HC6 )

  .(HC7)هاي ترم  دخرند ربوه  و خنجام فهالرتو خعضاي هبکت ما تمايل زيادي ببخي مشارکت در کارهاي 

سايتاري 

(SC) 

، نظبهاي جديد در هبکت ما باه هاکل   (SC1)ركخرد هبکت ما حج  زيادي خز نظبخت نوين رخ به مبحلة خجبخ و عمل م 

دستبس  خسان ، خعضاي هبکت ما به خطالعات مختلف در هبکت (SC2)يابد هود و خنتقا  م مناسب  برن خعضا تسار  م 

، بافات و  (SC4)کننده و پشتربان يالقرت و ناوآوري خسات   هاي کاري هبکت ما، حمايتها و سرست ، رويه(SC3)دخرند 

و سايتار سازمان  هابکت ماا باه    ( SC5)آور خست کننده و محدوديتسايتار سازمان  هبکت ما دخرخي بوروکبخس  کسل

 .(SC6)کند ديگب و مديب رخ تسارل م خي خست که خرتباط و تهامل خعضا با يکرونه

خي رخبطه

(RC) 

، هبکت ما، خز طبيق خبدخع (RC1)تبخز يا باالتب خز حد آرمان مد نظب ماست سطح هايستگ  و تخصص خعضاي هبکت، ه 

رجوعان يود رخ به هکل قابل تاوجا  کااهش   هاي يالقانه و نوآورخنه مدت زمان حل مشکالت خربااکاررربي روش و به

کنند هاي يود رخ  تحسرن و تمجرد م رجوعهاي ديگب طو  زمان خرتباط ما با خربااها و سازمان، هبکت(RC2)دخده خست 

(RC3)ها در خرتبااط باوده و نظابخت آناان رخ بابخي تاأمرن و رفاع        رجوع، خعضا و مديبخن هبکت به طور مستمب با خرباا

هدة هبکت ما رضايت دخرند و نسبت به آن ها و يدمات خرخئها خز فهالرتهرجوع، خرباا(RC4)هوند نرازهايشان جويا م 

، و (RC6)دهند ها خنجام م رجوعهاي خرباا، خعضاي هبکت ما تالش زيادي رخ ببخي رفع نرازها و يوخسته(RC5)وفادخرند 

 (.RC7)رجوعان يود خست هبکت ما در هب هبخيط  به دنبا  دريافت نظبها و پرشناادهاي خرباا
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هامل روخي  همگبخ، تشخرصا   )ببخي تهررن روخي  خبزخر تحقرق، روخي  محتوخي  و روخي  سازه 

با نظب پبسشنامه روخي  محتوخي  . کار ربفته هدو ببخي تهررن پاياي  آن، پاياي  تبکرب  به( و منطق 

س روخيا  ساازه، باب خساا    . کارهناسان و متخصصان در زمرنة موضاوع ماورد پاژوهش تأيراد هاد     

، مراانگرن وخرياان    2/1رانه هامل بارهاي عاامل  خساتاندخرد مسااوي ياا بزررتاب خز      مهرارهاي سه

 ,Hair et al., 2010) 1/1و پاياي  تبکرب  مساوي يا بزررتب خز  2/1هدة مساوي يا بزررتب خز خستخبخج

p.678)    هاامل متغراب   )، پ  خز حكف تناا يک متغرب در سازه کاارآفبين  ساازمانRE7 ر مکناون  د

و بدون آن که متغرب ياص  در ساازة  2/1به دلرل کوچکتببودن بار عامل  خستاندخرد آن خز ( نوسازي

ببخي تشخرص روخي  (. 8جدو  )سبماية فکبي حكف هود، روخي  همگبخي خبزخر تحقرق تأيرد هد 

بستگ  بارن  ، با توجه به خينکه مببع هم(7101)تشخرص ، بب مبناي مهرار پرشناادي هرب و همکارخن 

هاي کارآفبين  سازمان  و سبماية فکبي خز مرانگرن وخريان  ها به صورت دو به دو در سازهمکنون

رو، خبزخر تحقرق روخي  تشخرص  هاي مطالهه کوچکتب بود، خز خينتک مکنونهده ببخي تکخستخبخج

 (. 8جدو  )مناسب  دخرد 
 

 يي ترکيبي ابزار تحقيقخالصة نتايج حاصل از روايي سازه و پايا. 3جدول 

هاي بخش

اصلي 

 پرسشنامه

 هامکنون

ضریب 

 -دیلون

 گلداشتاین

ميانگين 

واریانس 

 شدهاستخراج

 هاضرایب همبستگي بين مکنون

 پيشگامي نوآوري نوسازي خطرپذیري

کارآفبين  

 سازمان 

 -- -- -- 0 214/1 984/1 پكيبييطب

 -- -- 0 180/1*** 218/1 921/1 نوسازي

 -- 0 219/1*** 289/1*** 287/1 921/1 نوآوري

 0 201/1*** 297/1*** 107/1*** 282/1 924/1 پرشگام 

سبماية 

 فکبي

 خيرخبطه خنسان  سايتاري 

 -- -- 0 210/1 921/1 سايتاري

 -- 0 280/1*** 204/1 917/1 خنسان 

 0 101/1*** 141/1*** 212/1 912/1 خيرخبطه

  000/0در سطح  داريمعنا: ***
هااي ماورد   دربارة روخي  منطق ، با در نظب ربفتن خينکه ضبخيب همبستگ  برن تماام  مکناون  
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مطالهه در دو سازة کارآفبين  سازمان  و سبماية فکبي مهنادخر هده باود، در نترجاه، خبازخر تحقراق     

طور کاه خهااره    همانببخي سنجش پاياي  خبزخر تحقرق، (. Paswan, 2009, p. 48)روخي  منطق  دخرد 

بابخي   0رلدخهاتاين  -کار ربفته هد که ببخي ببقبخري آن، مقدخر ضبيب ديلونهد، پاياي  تبکرب  به

باب خيان   (. Manuel et al., 2009, p. 591)باهاد   1/1ها بايد مساوي ياا بزررتاب خز   هب يک خز مکنون

هااي  اين ببخي تماام  مکناون  رلدخهت -آمده نشان دخد که مقاديب ضبيب ديلوندستخساس، نتايج به

خست، در نترجه، خبازخر   1/1مورد مطالهه در دو سازة کارآفبين  سازمان  و سبماية فکبي، بزررتب خز 

يالصة نتايج حاصل خز روخي  سازه و پايااي  تبکربا  خبازخر تحقراق در     . تحقرق پاياي  مناسب  دخرد

 .  بران هده خست 8جدو  

هااي مختلاف بابخزش    هاي مردخن ، هاايص بخزش آن با دخدهبودن مد  و بببخي آزمون مناسب

مانادها  ، مراانگرن مجاكور پا    (χ2)خساکوئب  ها هامل کايببرس  هد، در خين تحقرق خين هايص

(7RMR) هايص ببخزش فزخينده ،(8IFI)   هايص ببخزش تطبرقا ،(CFI
و هاايص ريشاة دوم   ( 4

RMSEA)ببآورد وخريان  يطاي تقبيب 
هده خز تحقراق نشاان   خساس، نتايج کسببب خين . خست( 2

ررابي و  هااي خنادخزه  هده، ببخزش ماد  هاي خهارهآمده ببخي هايصدستدخد با توجه به مقاديب به

 (. 4جدو  )مد  سايتاري تحقرق در سطح قابل قبول  خست 

خز دو هاايص  ( پرش خز خجابخي ماد  ساايتاري   )بودن چندمتغربه همچنرن، ببخي آزمون نبما 

ياا  + 0تاا   -0ها بايد در دخمناه بارن   بودن مقدخر آنخستفاده هد که ببخي نبما  1و کشردر  1چولگ 

با توجه به نتايج به دست آماده، قادر   (. Schumacker & Lomax, 2004, p. 69)باهد + 2/0تا  -2/0

خز ( مببوط به مکنون سبماية خنسان ) HC1مطلق مقاديب هايص کشردر  به دست آمده ببخي متغرب 

                                                           
1. Dillon- Goldstein 

2. Root Mean Square Residual 

3. Incremental Fit Index 

4. Comparative Fit Index 

5. Root Mean Square Error of Approximation 

6. Skewness  

7. Kurtosis 
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هاا، خز فبخيناد   بودن چندمتغربه دخدهدر نترجه، خين متغرب ببخي ببقبخري هبط نبما . بزررتب خست 2/0

+ 870/1خلا    -410/1پ  خز حكف خين متغرب، دخمنة مقاديب هايص چولگ  برن . تحلرل حكف هد

هااي مبباوط باه    به دست آمد که بب خين خساس، دخده+ 418/1خل   -149/1و هايص کشردر  برن 

 71خفزخر آموس نسخة ها خز نبموتحلرل دخدهببخي تجزيه. غربهاي مختلف مورد مطالهه نبما  بودندمت

 .کار ربفته هدبه
 هاي برازشگيري و مدل ساختاري تحقيق با شاخصهاي اندازهنتايج ميزان تطابق مدل. 4جدول 

Xمقدار  هاي برازششاخص
2

X سطح معناداري 
2

 
df

x 2

 IFI RMR CFI RMSEA 

 ≥ 19/1 81/1 ≥ ≥ 19/1 81/1 ≥ ≥8 ≥12/1 -- مهرار پرشناادي

رربي مد  خندخزه

 کارآفبين  سازمان 
181/811 11/1 787/7 801/1 149/1 801/1 118/1 

رربي سبماية مد  خندخزه

 فکبي
817/428 11/1 114/7 812/1 119/1 814/1 114/1 

 110/1 810/1 112/1 818/1 847/7 11/1 198/128 مد  سايتاري

 

 هایافته

با توجه به نتاايج،  . نشان دخده هده خست 7و هکل  2نتايج ببرس  مد  سايتاري تحقرق در جدو  

خي، هاي خنسان ، ساايتاري و رخبطاه  در مد  خولره ببآوردهده سه مؤلفة سبماية فکبي، هامل مؤلفه

خي، فنا  و  هااي يادمات مشااوره   هابکت درصد خز وخرياان  کاارآفبين  ساازمان      41در حدود 

بب خين خساس، در . کنندرخ تبررن م ( به عنوخن متغرب وخبسته تحقرق)ماندس  کشاورزي خستان زنجان 

متغربهااي  کاه در ماد     خصالر هد و  0(.M.I)هاي خصالر خين مبحله مد  خولره خز طبيق هايص

 خيش دقت مد ، خز فبخيند تحلرل حاكف هادند  بودند، به منظور خفز .M.Iخولره دخرخي باالتبين مقدخر 

(Ho, 2006, p. 257)طوري که پ  خز حكف متغرب ؛ بدين تبترب، مد  در دو مبحله خصالر هد، به

                                                           
1. Modification Indices  
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RC6 ( خيمببوط به مکنون سبماية رخبطاه )   در راام خو ، و متغرابSC6 (     مبباوط باه مکناون سابماية

خي باه  سه مؤلفه خنسان ، سايتاري و رخبطه هده توسطدر رام دوم، مرزخن وخريان  تبررن( سايتاري

هدة تحقرق که در وخقاع ماد  کلا  تحقراق     مد  سايتاري خصالر. درصد خفزخيش يافت 17حدود 

نماايش دخده هاده    7مستقل و وخبسته تحقرق خست، در هاکل   روخبط عل  متغربهايخست و برانگب 

 . خست
 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل ساختاري نهايي تحقيق با ضرايب رگرسيوني استانداردشده. 2شکل 

ديگب هدة متغربهاي مستقل تحقرق، يک  با توجه به خينکه، خفزون بب تهررن مرزخن وخريان  تبررن

هاده  خز خهدخف خصل  تدوين مد  سايتاري، تهررن هدت، جات و مهنادخري ضبخيب مسرب فاب  

هاي تحقرق خست، خز خين رو، يالصة نتايج در خيان زمرناه   در مد  مفاوم  پژوهش در قالب فبضره

هود، هب سه فبضرة خصل  تحقرق تأيرد طور که مشاهده م همان. نشان دخده هده خست 2در جدو  

خي خثب مثبت مهنادخر بب متغراب وخبساتة   هود، يهن  هب يک خز سه مؤلفة خنسان ، سايتاري و رخبطهم 
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دهندة هدت خثب خست، همچنرن، بب خساس مرزخن ضبيب خستاندخرد که نشان. کارآفبين  سازمان  دخرد

خي، شاورههاي يدمات ممؤلفة سبماية خنسان  برشتبين تأثرب رخ بب توسهة کارآفبين  سازمان  هبکت

 . فن  و ماندس  کشاورزي خستان زنجان دخرد
 هاي اصلي تحقيقنتايج آزمون فرضيه. 5جدول 

 نتيجة آزمون سطح معناداري مقدار تي ضرایب رگرسيوني استانداردشده هاي تحقيقفرضيه

 تأيرد فبضره 11/1 719/9 111/1 کارآفبين  سازمان  --->خنسان  

 تأيرد فبضره 11/1 198/1 280/1 کارآفبين  سازمان  --->سايتاري 

 تأيرد فبضره 11/1 980/2 411/1 کارآفبين  سازمان  --->خي رخبطه

 

 گيري و پيشنهادها  نتيجه

محور خمبوزي باه حراات ياود خدخماه     ها بتوخنند در خقتصاد دخنشدر عصب کنون ، ببخي آنکه سازمان

به منزلة رخهببدي ضبوري، باه طاور وياژه توجاه کنناد و بابخي       دهند، بايد به کارآفبين  سازمان  

. هاي مختلف تأثربركخر بب آن رخ هناساي  و وخکاوي دقرق کنناد تقويت و توسهة آن، عوخمل و مؤلفه

هاا باه ياوب     هاي دخنش ، سازماندر خين مران، با توجه به خفزخيش روزخفزون نقش دخنش و سبمايه

تنااي  مفرد نرست، بلکه بب مبناي هاي مال  و فرزيک  بهتأکرد بب سبمايهركخري و خند سبمايهدريافته

رويکبدي جديد در توسهة کارآفبين  سازمان  و در نترجه تضامرن بقااي ياود، باياد باب سابماية       

خفزختبين منابع سازمان  و هايصا  کلرادي در خيجااد مزيات نساب       فکبي به عنوخن يک  خز خرزش

با درنظبربفتن خهمرت موضوع، خين تحقرق با هدف خصل  ببرس  تأثرب . ندها تمبکز کنببخي سازمان

خي، فنا  و ماندسا    هاي يادمات مشااوره  هاي سبماية فکبي بب کارآفبين  سازمان  هبکتمؤلفه

هااي  هاي تحقرق نشان دخد باب خسااس مقااديب هاايص    يافته. کشاورزي خستان زنجان خنجام ربفت

همچنرن، بب خساس نتايج مد  ساايتاري، ساه فبضارة    . تأيرد هدببخزش، سايتار کل  مد  تحقرق 

خي خثب مثبت و مهنادخري بب هاي خنسان ، سايتاري و رخبطهخصل  تحقرق تأيرد هد و هب يک خز مؤلفه

هااي  درصد خز وخريان  کارآفبين  سازمان  هابکت  17طوري که در مجموع متغرب وخبسته دخرند، به

هاده،  خز سه عامل خهاره. ندس  کشاورزي خستان زنجان رخ تبررن کبدندخي، فن  و مايدمات مشاوره
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بب خساس مرزخن ضبخيب رربسرون  خستاندخردهده، مؤلفة سبماية خنسان  برشتبين تأثرب رخ باب توساهة   

هااي  خي در خولويات هااي ساايتاري و رخبطاه   کارآفبين  سازمان  دخرد، پ  خز آن، به تبترب، مؤلفه

تابين رکان    طور که خهاره هد، مؤلفة خنساان  باه عناوخن ماا     در خين رخستا، همان. بهدي قبخر دخرند

هااي فنا  و دخنشا  کارکناان و ساطح      هاا و قابلرات  سبماية فکبي در سازمان، هاامل صاالحرت  

هاي خرتباط  و کاار ترما  کارکناان و    ها، قدرت يالقرت و نوآور بودن خفبخد، ماارتهاي آن تجببه

توخناد باب   هاي مختلف م هود که هب يک به روشارکنان در سازمان م نگبش هغل  و خنگرزش ک

زمان  که مرازخن خنگرازش   ( 0880)سبب و ساالري خز ديدراه زرين. کارآفبين  سازمان  تأثرب ركخرد

رود، قدرت يالقرت و نوآوري کارکناان،  هاي خصل  سبماية خنسان  باال م به منزلة يک  خز هايص

ببياوردخري کارکناان   . ياباد خي خفازخيش ما   ارآفبين  سازمان ،به طور مالحظهو در نترجه، مرزخن ک

هاي خرتباط  مناسب به عناوخن يکا  ديگاب خز متغربهااي خصال  مؤلفاة سابماية        سازمان خز ماارت

هادن  تب و در نترجاه فابخه   ده  خرتباطات درون سازمان  خثببخشتوخند به وخسطة هکلخنسان ، م 

خطالعات، منجب به ببوز يالقرات و هاکوفاي  نظبهااي جدياد و تقويات و       خمکان خنتقا  دخنش و

به همرن منوخ ، ماارت و تخصص کارکناان منبها    . هاي کارآفبينانه در سازمان هودتوسهة فهالرت

هاا، و در  کبدن بب مبناي دخنش و طبر رخهکارهاي بديع و نوآورخنه خز ساوي آن خرزهمند ببخي عمل

هده، باونتر   با توجه به مطالب خهاره. دهاي کارآفبينانه در سازمان خسترربي عملکبناايت، هکل

هاي خصل  پكيبي، به عنوخن حلقهسبماية خنسان  رخ منبع رخهببدي يالقرت، نوآوري و يطب( 0888)

دخند و بب خين باور خست که هب خندخزه مؤلفة خنسان  سابماية فکابي   توسهة کارآفبين  در سازمان م 

نتاايج خيان   . ياباد قويت هود، به همان مرزخن نبخ کارآفبين  سازمان  نراز خفازخيش ما    در سازمان ت

هاي طاالب  و  بخش خز تحقرق و تأثرب مؤلفة خنسان  سبماية فکبي بب کارآفبين  سازمان  در پژوهش

و خيبناا و ررادري   ( 0880)سابب و سااالري   ، زريان (0880)، کمالران و همکاارخن  (7107)باامرب 

طور که خهاره هد، پ  خز مؤلفه خنساان ، مؤلفاة ساايتاري،    همان. به دست آمده خست نرز( 7100)
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خي، فنا  و  هاي يادمات مشااوره  سبماية فکبي تأثرب برشتبي بب توسهة کارآفبين  سازمان  هبکت

( 7111) 0باا توجاه باه ماهرات مؤلفاة ساايتاري، لرتساچکا و همکاارخن        . ماندس  کشاورزي دخرد

دهندة خين مؤلفه رخ هامل فبهن  ساازمان ، ساايتار ساازمان ، ياادرربي     کرلتبين عناصب تش خصل 

در خيان  (. 40، ص0899رحماان  زرناق،   )دخنناد  سازمان ، فبخيند عملرات  و سرست  خطالعاات  ما   

زمرنه، سبماية سايتاري با تسارل و تسبيع خنتشار و تساار  دخناش و خطاعاات در ساازمان، خيجااد      

کابدن جاو   زمان و تسارل دستبس  کارکناان باه خطالعاات مختلاف، فابخه      هاي دخده در ساپايگاه

بابدخري  پكيبي و هناساي  و بابهحمايت  مناسب ببخي تشويق کارکنان به يالقرت، نوآوري و يطب

هاي کارآفبينانه، رهد دخنش جمه  در سازمان، تمبکززدخي  و تسارل مشارکت کارکناان  خز فبصت

هاا و توخنمندساازي آناان، تابويج     ، آموزش کارکنان و بابود قابلرتهاي ربوه  و ترم در فهالرت

فبهن  خعتماد در ساازمان و خيجااد خنساجام برشاتب مراان کارکناان، مانقش خساسا  رخ در توساهة          

. کناد هاي يدمات کشااورزي خيفاا ما    کارآفبين  سازمان  و خيجاد رفتارهاي کارآفبينانه در هبکت

و خيابو  و خيبابو   ( 7100)هاي مطالهاات ساادودين و قادخف    يافته نتايج خين بخش خز تحقرق نرز با

 . همخوخن  دخرد( 7118)

 : هودهاي خصل  پژوهش، پرشناادهاي زيب مطبر م  با در نظب ربفتن يافته

با توجه به نتايج تحقرق و تأثرب مؤلفة خنسان  سبماية فکبي بب توسهة کارآفبين  سازمان  باه  . 0

هااي ماورد   هود مديبخن ببخي تقويت سابماية خنساان  در هابکت   پرشنااد م تبين عامل،  مثابة ما 

مطالهه به موخردي همچون خرزياب  و سنجش مستمب و منظ  سطح هايستگ  و صاالحرت خعضااي   

ها، پشاتربان  خز نظبهااي جدياد خعضاا و     مند آنتب در بابود نظامريزي خثببخشهبکت ببخي ببنامه

ها دربارة نحاوة توساهه و باباود يادمات هابکت،       طبر کبدن ديدراههاي فکب ببخي مخيجاد کانون

دخهتن خعضا و تشويق آنان به طبر نظب و فکبهااي ناو، سانجش و خرزيااب  دقراق      فها  و پويا نگه

هااي خرتقااي آن، وخراكخري وماايف باه خعضاا       کبدن زمرنهرضايت هغل  خعضاي هبکت و فبخه 

                                                           
1. Litsechka et al 
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و تشويق خعضا به خنجام کارها باه صاورت ربوها  و    هاي کاري آنان متناسب با تخصص و تجببه

 .هماهن  باه  توجه کنند

با توجه به نتايج تحقراق و تاأثرب مؤلفاة ساايتاري سابماية فکابي باب توساهة کاارآفبين           . 7 

هااي ماورد مطالهاه باه     هود مديبخن ببخي تقويت سبماية سايتاري در هبکتسازمان ، پرشنااد م 

وياژه خز طبياق ببرازخري    هاي يادرربي ببخي خعضاي هابکت باه  بصتکبدن فموخردي مانند فبخه 

هاي تشويق  مناساب در هابکت   ريزي نظامهاي مبتبط، پايهمدت در زمرنههاي آموزه  کوتاهدوره

پكيبي، تقويت خرتباطات درون ساازمان  و خساتفاده خز   ببخي تقويت سطح يالقرت، نوآوري و يطب

کت که دستبس  خعضا به خطالعات مختلف رخ تسبيع و تسارل هاي خطالعات  مناسب در هبسرست 

دخدن ربوها  کارهاا و وماايف در    هااي ترما  و خنجاام   کند، تشويق و حمايت مديبخن خز فهالرات 

مبختب  سازمان و رفع موخنع موجود ببخي خفزخيش آزخدي عمال  هبکت، تجديدنظب در سايتار سلسله

 .ندو خستقال  برشتب خعضا در هبکت، تأکرد کن

 سپاسگزاري

ه خسات کاه بادين وسارله خز     هاد مرن أتدخنشگاه زنجان خعتبار خين طبر خز طبف مهاونت پژوهش  

 .دهوم  همکاري آن مهاونت محتبم تشکب و قدردخن مساعدت و 
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