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 چکیده
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 مقدمه
کشورهاي در حال توسعه نقش مهمي  کشاورزي در بخش

و سياستگذاري عقاليي و  کند يايفا م ملي ۀتوسعدر پيشبرد 
 اين پايدار ۀتوسع پيشبردمنظور  بهراهبردي  ريزيبرنامه
به  ربطذي نهادي کنشگران اصلي هايدغدغه از يکي بخش

ميليون  0بيش از  ايران، در(. FAO,2009) رود يشمار م
حدهاي توليدي فعال در بخش کشاورزي خانوار کشاورز و وا

به طوري که  کنند؛ ينقش مهمي در اقتصاد ملي ايفا م
درصد از  00درصد از توليد ناخالص داخلي،  81 حدود

 11 و حدود غيرنفتي صادرات از درصد 01 حدود ،اشتغال
و  کند يمين مأاين بخش ت رانيازهاي غذايي کشور  ازدرصد 

سوم از صادرات غيرنفتي يک ،آمار موجود اساس برهمچنين 
 Karbasioun et) کشور به بخش کشاورزي اختصاص دارد

al.,2008 .)ازکشاورزي  اينکهتوجه به آمار مذکور و  با 
 در حياتي هايپايداري زندگي روزمره و يکي از بخش ارکان

 ,.Lange et al) است محلي و ملي اقتصاد از حمايت

 هايبرنامه يها تياولو نيتر از مهم کشاورزي ۀتوسع(، 2008
اکثر کشورهاي در حال توسعه مانند ايران  ملي ۀتوسع

اساس  ني(. بر اSartorius et al., 2007) شود يمحسوب م
 و اجتماعي ابعاد و اقتصادي رشد ميان ارتباط آنکه موازاتبه

متخصصان و  شود،مي درك بهتر توسعه محيطي زيست
ه يکجانبه به رشد که توج اند القول متفقاقتصاددانان 

را ناپايدار  کشاورزي ۀتوسع ناپذيرياقتصادي، به نحو اجتناب
 سياق همين به طوالني مدت براي تواندنمي يعني کند؛مي

 ۀتوسعگفت  توانمي پس(. Soubbotina, 2004) يابد ادامه
 که شودمي تلقي توسعه از نوعيکشاورزي  پايدار

آينده  يها و نسل مختلف نسل حاضر نفعانذي هاي خواسته
 اقتصادي، ۀحوزاين مهم را همزمان در سه  و براوردهرا 

 United) کند يممحقق  محيطيزيست و اجتماعي

Nations,2006 )پايداري توليدات کشاورزي، پايداري  و
  اقتصاد روستايي و همچنين پايداري اقتصادي و زيست

 را روستايي جوامع و کشاورزي هايسيستم درون محيطي
 (. Jingzhu et al.,2008) شودمي ملشا

 ترويجبسياري از پژوهشگران معتقدند  ديگر، سوي از
ابزارهاي مورد  ترينو اصلي نيتر کشاورزي يکي از مهم

کشاورزي و روستايي  پايدار ۀتوسعرسيدن به  يبرااستفاده 
 ,Atsan et al., 2009; Fox, 2008; Swanson) است

اخير در بسياري از  هاي(. به همين دليل در سال2010
کشورهاي در حال توسعه، اهداف و کارکردهاي ترويج 

کشاورزي به منظور پاسخگويي به پارادايم نوين توسعه که بر 
 است تغيير حال در کند، يم فراواني تأکيدپايداري 

(Toness,2001 .)گفت نظام ترويج  توانمي نيبنابرا
نهادي و کشاورزي يکي از نهادهاي اساسي براي تحول 
رود و از انساني در جوامع روستايي و کشاورزي به شمار مي

اقتصاد روستايي و  ازآنجا که اکثر کشورهاي در حال توسعه 
 ۀتواند در زمين، ترويج کشاورزي ميبرخوردارندکشاورزي 

 کندپايدار اين کشورها، نقش حياتي ايفا  ۀتوسع
(Ovwigho,2009 .) 

به  يابيدست در يديلنقش ک يکشاورز ترويج آنکه با
 يفيتک دارد، يکشاورز يدارپا ۀالب توسعقدر  ييغذا يتامن
 يها يو تکنولوژ يدکنندگانآموزش متخصصان، تول يفضع

شناخته  ييغذا يتامن ياز مسائل جهان يبخش يکشاورز
 و هابرنامه ي،کشاورز يدارپا ۀتوسع يندشده است. در فرا

 يازهاين بامناسب  الزاماً يکشاورز ترويج فعلي هايفعاليت
نبوده و نتايج و  يبخش کشاورز بردارانبهره يو تقاضا يدتول

 به کشاورزي بخش بردارانبهره براي يمطلوبپيامدهاي 
(. نظام ترويج کشاورزي يکي از Raab,2002) ندارد همراه
تحول نهادي و انساني در جوامع روستايي و کشاورزي  ارکان

اکثر کشورهاي در حال توسعه که  آنجا از و رودبه شمار مي
 کشاورزي ترويج برخوردارند،اقتصاد روستايي و کشاورزي  از

 و کندنقش حياتي ايفا  کشورها اين پايدار ۀتوسعدر  تواندمي
 جريان در توانمندساز و بخش آگاهي مکتب يک ۀمنزل به

 اصلي نيازپيش ۀمثاب به و اقتصادي و اجتماعي فني،  تحوالت
 عوامل ترکيب در اساسي عامل يک و شاورزيک پايدار ۀتوسع

 توجه کانون در همواره پايدار، ۀتوسع جريان در نظر مورد

 دهدمي نشان تحقيقات نتايج. (Ovwigho,2009) دارد قرار
 ۀتوسع ۀزمينترويج کشاورزي در  پيامدهايکه در ايران 

نبوده و  بخشرضايت و مطلوب چندان کشاورزي پايدار
ران توفيق چنداني در دستيابي به نتايج و ترويج کشاورزي اي

 است نداشته کشاورزي پايدار ۀتوسعپيامدهاي مناسب 
(Karbasioun et al.,2008 .)سازمان ترويج کشاورزي  اگر

 ۀزميندر  يرضايتبخش و مناسبخواهان دستيابي به نتايج 
 مختلف و متنوع اهداف با بايدکشاورزي است،  پايدار ۀتوسع
 را جديد هدف هايگروه باشد، شناآ هدف هايگروه

براي  که ينوين راهکارهاي و هاو به روش کند شناسايي
. اين ابديکشور مناسب باشند، دسترسي  کشاورزي ۀآيند

 سازماني ۀتوسع يبرا مستمر يا برنامهوجود  مستلزم موضوع
 هاييروشن است تا فرصت يمشو همچنين وجود يک خط
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 آورد فراهم سازمان ارشناسانک و کارکنان تمام ۀتوسعبراي 
(Van den ben et al.,2006 از جمله راهکارهاي .)مؤثر 

 و هاچالش اين به پاسخگويي و رويارويي براي هادولت
(. Moghimi,2003) استتوسل به کارآفريني  مشکالت،

 و بقا پي در که هاييبراي سازمان امروزه گفت توانمي پس
 است اساسي نياز يک آورينو و کارآفريني هستند، اثربخشي

و  هاروش يدر پ شدت به هاسازمان از بسياري آن تبع به و
رويکردهاي نوآورانه و کارآفرينانه به منظور بهبود اثربخشي 

 کارآفريني نه،يزمنتايج و پيامدهاي خود هستند. در همين 
در حال تبديل شدن به يک سالح انتخابي  سرعتبه سازماني

 به بزرگ هايسازمان ژهيوبه هامانسازبراي بسياري از 
 Stoner et) است سازماني پيامدهاي و نتايج بهبود منظور

al., 1995 .) 
 و فرايندها ها،روش ها،ايده ۀتوسعسازماني به  کارآفريني

 شده،تأسيس قبل از هايسازمان درون در جديد هايفرصت
و همکاران  مايلز(. Hough et al.,2008) کند يماشاره 

مفهومي چندبعدي است که  سازماني کارآفرينيمعتقدند که 
و  پذيري سازمان را به سمت و سوي نوآوري، ريسک يها تيفعال

 (. Miles et al., 2009) دهد يپيشگامي سوق م
هاي اصلي کارآفريني سازماني در پژوهشگران ابعاد و مؤلفه

 زينوسا ،0، پيشگامي8هاي نوآوريلفهؤم قالب دريک سازمان را 
 Kreiser etکنند )بندي ميطبقه  1پذيريو ريسک 3راهبردي

al.,2002; Scheepers,2008پذيري شامل آمادگي (. ريسک
ها و شروع گيري از فرصتبراي استفاده از منابع به منظور بهره

 Hough) استها بدون اطالع از نتايج و بازگشت سرمايه پروژه

et al.,2008 .)زمان مستلزم تغيير و يک سا راهبردي نوسازي
سازماني، سازماندهي مجدد و تغييرات وسيع  مأموريتاصالح 

(. Henionen et al., 2003) استدر سيستم سازماني 
 نيتأمرفتار مناسب براي  ۀارائبيني و  پيش ۀمنزلبه  پيشگامي

هايي جو و استفاده از فرصتو جست قيطر ازنيازهاي آينده 
محصوالت فرايندها و يا بازار  ۀسعتواند داللت بر توکه مي است

به توليد و خلق  زين (. نوآوريAlegre,2009) داشته باشد
 يها ها و مدلمحصوالت جديد، خدمات، فرايندها، تکنولوژي

 ;Morris et al.,2002) کندکارها اشاره مي وجديد کسب

Hough,2008 .)سازماني ترويج  کارآفريني ۀمقولحاضر  تحقيق

                                                                                       
1. Innovativeness 
2. Proactiveness 
3. Self-renewal 
4. Risk-Taking 

 اصلي ۀمؤلفپايدار را در قالب چهار بعد يا  زيکشاور ۀزميندر 
 ۀتوسع ۀزمين. نوآوري در 8: از اند عبارت که کندمي بررسي
 کشاورزي، پايدار ۀتوسع ۀزمين. پيشگامي در 0 کشاورزي، پايدار

. 1 کشاورزي، پايدار ۀتوسع ۀزمين. نوسازي راهبردي در 3
 .زيکشاور پايدار ۀتوسع ۀزميندر  شدهحساب پذيريريسک

 و ارتباط سازماني کارآفريني که دهدمي نشان تحقيقات
 دارد سازماني پيامدهاي و نتايج با تنگاتنگي و قوي همبستگي

 توسعه، مانند هاييواژه از ارتباط اين بيان براي معموالً که
 Zahra et) کنند مي استفاده غيره و سودمندي رشد، رضايت،

al.,1995; Fox,2008 .)سازماني، رينيکارآف ترديد يب 
 کمک و تشويق مفيد و مثبت نتايج به دستيابي در را ها سازمان

نتايج متنوعي از قبيل  هاسازمان براي تواندمي و کندمي
 ۀتوسعمحصوالت جديد، خدمات جديد، فرايندهاي جديد و 

 در(. Hough et al.,2008) باشد داشته همراه به را سازماني
 ها،سازماني براي سازمان رينيکارآف پيامدهاي و نتايجمورد 

تحقيقات بسياري انجام گرفته است. پژوهشگران مختلف نتايج 
 ييها در واژه را هاو پيامدهاي کارآفريني سازماني براي سازمان

نوآوري محصول  ، (Zahra, 1995)از قبيل نتايج اقتصادي
(Morris et al.,2009)ت، رضاي (Miner, 1997; Lumpkin 

et al., 2005)تعهد کارکنان سازمان ي، ارتقا(Lumpkin et 

al., 2005) ، وليدات، خدمات و فرايندهاي جديد ت(Hough 

et al.,2008; Morris et al.,2009)بهبود عملکرد سازمان ، 
(Zahra, 1995; Antoncic & Hisrich, 2001) ۀ، توسع 

وکار کسب يها و مدل  (Morris et al.,2009)سازماني
حاضر نتايج  تحقيق. کنند يخالصه م  (Adonisi,2003)جديد

 پايدار ۀتوسع ۀزمينو پيامدهاي کارآفريني سازماني ترويج در 
 و خالصه پيامدها و نتايج کلي ۀدستکشاورزي را در قالب پنج 

. 0 پايدار، کشاورزي ۀزمين در رضايت. 8: کندمي بنديتقسيم
 زيکشاور ۀزمين در ترويج جديد فرايندهاي و خدمات ۀارائ

. 1 پايدار، کشاورزي ۀزمين در ترويج سازماني ۀتوسع. 3 پايدار،
 عملکرد. 1 پايدار، کشاورزي ۀزمين در ترويج اقتصادي عملکرد
 .پايدار کشاورزي ۀزمين در ترويج سازماني

مرتبط با موضوع مورد نظر  تجربياز جمله مطالعات 
 زير اشاره کرد:  موارده ب توانمي

 کارآفريني عنوان با خود تحقيق در همکاران و مارتينز
خصوصي که در کشور اسپانيا انجام  هايسازمان در سازماني

دادند، به اين نتيجه رسيدند که بين کارآفريني سازماني و 
توليد خدمات و فرايندهاي جديد و همچنين بهبود فرايندها و 

 اصلي بعد البته. دارد وجود داريمعني و مثبت ۀرابطخدمات 
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 بوده، پژوهشگران اين نظر مد بيشتر که سازماني کارآفريني
 Martinez et) نوآوري و نوسازي استراتژيک بوده است

al.,2010 .)کارآفريني عنوان با تحقيقي همکاران و نارايانان 
. نتايج دادند انجام متحده اياالت در ارزش ايجاد و سازماني

براي  تقاضاکارآفريني افراد،  هايتحقيق نشان داد که ويژگي
توليدات و خدمات جديد، تکنولوژي، حمايت مديريت، فرهنگ 

 سيستمسازماني، فرايندهاي سازماني، کنترل سازماني، 
سازماني،  هايمحدوديت سازماني، استراتژي دهي،پاداش
 عواملحمايتي و دسترسي زماني از جمله  سازوکارهاي ۀتوسع

 ۀرابطآن  با و هستندکارآفريني سازماني  هايمؤلفهمؤثر بر 
سازماني با  کارآفرينيدارند. همچنين  داريمعني و مثبت

نتايجي از قبيل بهبود عملکرد اقتصادي سازمان، بهبود بازار و 
 دارد داريمعني و مثبت ۀرابطسودآوري سازمان 

(Narayanan et al.,2009 .)با تحقيقي همکاران و اجکا 
 عملکرد اب سازماني کارآفريني هايفعاليت ارتباط عنوان

 ۀرابط. اين پژوهش دادند انجام ترکيه در هاسازمان چندبعدي
 هاشرکت عملکرد و سازماني کارآفريني تأثيرگذار،عوامل  ميان

 ۀمثابسازماني به  کارآفريني يبررس. در اين دهدمي نشان را
 نوآوري، مانند ابعادي اساس بر چندبعدي مفهوم يک

 به مبادرت و راتژيکاست نوسازي پيشگامي، پذيري، ريسک
 عوامل پژوهش اين در. است شده سنجيده جديد وکارکسب
: پويايي، از اند بر کارآفريني سازماني عبارت مؤثر سازمانيبرون

سازمان که نتايج نشان داد  محيطتقاضا براي توليدات جديد و 
از اين عوامل و  کدام هر نيب داريمثبت و معني ۀرابط

 بينازماني وجود دارد. همچنين س کارآفريني هاي مؤلفه
 و سازمان اقتصادي عملکرد با سازماني کارآفريني هايمؤلفه

وجود  داريمعني و مثبت ۀرابطسازمان  غيراقتصادي عملکرد
 شامل سازمان اقتصادي عملکرد قيتحقدارد. در اين 

 رضايت شامل غيراقتصادي عملکرد و رشد و سودآوري
(. Agca et al.,2009) است رجوع ارباب رضايت و کارکنان

اثر تعادلي  ۀدربارموريس و همکاران در تحقيق خود 
 برايسازماني  کارآفرينينتايج  نيتر مهم ،کارآفريني سازماني

 يا توليدات خدمات، سازماني، جديد هاياستراتژي راسازمان 
 وکار،کسب جديد هايشيوه و هامدل جديد، فرايندهاي

 جديد بازارهايو  سازماني ۀسعتوفرايندهاي داخلي جديد، 
 ۀرابطکه  دهد. همچنين نتايج تحقيق نشان ميدانندمي

 سازماني کارآفريني و منابع بودن دسترس در بين مثبتي
 (.Morris et al.,2009) دارد وجود

مسلم دستيابي به سازمان ترويجي که از نظر  قدر
در  پايدار کشاورزي ۀزمينکارآفريني سازماني در  هاي مؤلفه

نتايج و  بروز بهحد بهينه و مطلوبي باشد و به تبع آن 
 منجرکشاورزي  پايدار ۀتوسع ۀزمينپيامدهاي مناسب در 

 دبا اين حال باي ؛، کاري پرهزينه و مشکل استشود
ريزي مناسب و طراحي فرايندي درست  با برنامه االمکان يحت

 ايهمؤلفه ۀتوسعهاي بروز و ها و زيرساختزمينه ،و مناسب
کارآفريني سازماني در سازمان ترويج را بهبود بخشيد. پس 

کارآفريني  وضعيتتحقيق حاضر اين است که  ياصل ۀسئلم
 چندان کشاورزي پايدار ۀتوسع ۀزمينسازماني ترويج در 

رو در پي  شيلذا پژوهش پ نيست، مطلوب و مساعد
 کارآفريني هايمؤلفهپاسخگويي به اين سؤال است که 

ند و چه ا پايدار کدام کشاورزي ۀزمينويج در سازماني تر
 ۀتوسع ۀزمينو پيامدهاي سازماني ترويج در  نتايجثيري بر أت

 د؟ نکشاورزي دار پايدار
 ند از:ا اهداف تحقيق عبارت بيترت نيا به
سازماني ترويج در  کارآفريني هايمؤلفه. شناسايي 8
 پايدار؛ کشاورزي ۀزمين

اد نتايج و پيامدهاي ترويج در ابع يا هامؤلفه شناسايي. 0
 کشاورزي؛ پايدار ۀتوسع ۀزمين

 ۀزمينسازماني ترويج در  کارآفريني تأثير. بررسي 3
 ۀتوسع ۀزمينپايدار بر نتايج و پيامدهاي آن در  کشاورزي

 .کشاورزي پايدار
به  پژوهش نيا نظري چارجوب تحقيق، ادبيات اساس بر

 (8شکل) شدشکل زير تدوين 

 
 
 
 
 

 
 

 

کارآفريني سازماني 
ترويج در زمينة 
 کشاورزي پايدار

 نوآوري

 نوسازي
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 يريپذسکير
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 خدمات جديد
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 تحقيق اصلي ۀفرضينظري تحقيق،  چارجوبتوجه به  با

  :شود يم بندي صورت ذيل شکل به
پايدار بر  کشاورزي ۀزمينسازماني ترويج در  کارآفريني

  کشاورزي پايدار ۀتوسع ۀزميننتايج و پيامدهاي ترويج در 
 .است گذار تأثير

 

 ها روش و مواد
 -علّي حقيقاتت نوع از و کاربردي هدف، لحاظ به تحقيق نيا

 در شاغل کارشناسان راتحقيق  آماري ۀجامع. است ارتباطي
 ترويج ادارات ها،استان برداريبهره نظام و ترويج مديريت

 تشکيل کشاورزي ترويج خدمات مراکز و هاشهرستان
 حجم براورداست. براي  نفر 0110 تعدادشان که دهند مي

 ۀشيوه از با استفاد آماري، ۀجامعاز بين  آماري ۀنمون
 سيستم در کشور جغرافيايي و ايمنطقه بندي تقسيم
 گيرينمونه قالب در و کشاورزي جهاد وزارت ريزي برنامه

 کشور جغرافيايي ۀمنطق هر از متناسب، انتساب با تصادفي
 براورد نفر 8010 منتخب آماري ۀجامع و انتخاب استان يک

 انتساب رعايت با و تصادفي صورت به آنها بين از که شد

 به( کوکران فرمول ۀمحاسب حسب)بر  نفر 303 متناسب
براي باال بردن دقت  .شدند انتخاب تحقيق ۀنمون ۀمنزل

 در و شد داده افزايش نمونه 310 به تعداد اين گيري،اندازه
 صورتپرسشنامه  381تجزيه و تحليل نهايي با  کار، پايان

 استان هر رد شدهگيريتعداد افراد نمونه 8. در جدول گرفت
 .است شده مشخص

 
 استان هر در متناسب ۀنمون تعداد. 2 جدول

 نمونه تعداد ترویج کارشناسان تعداد استان منطقه

 11 811 رضوي خراسان 8

 11 001 مازندران 0

 11 818 لرستان 3

 01 11 اصفهان 1

 10 810 غربي آذربايجان 1

 00 010 فارس 1

 303 8010 جمع 

 
 بخش که بود بخش سه شامل ايپرسشنامه تحقيق ابزار 

کارشناسان  ايحرفه و فردي هايويژگي سنجش به اول
 سازماني کارآفريني سنجش ابزار دوم بخش داشت، اختصاص

 بخشو  گويه 00 بر مشتمل پايدار کشاورزي ۀزميندر  ترويج
 ۀتوسع ۀزمينسوم ابزار سنجش نتايج و پيامدهاي ترويج در 

 8بود. جدول  گويه 01 بر مشتمل و کشاورزي پايدار
و  هاگويه تعداد همراه به را پرسشنامه مختلف هاي بخش

سنجش ميزان  منظور به. دهدمقياس سنجش آنها نشان مي
پس از تهيه و تدوين پرسشنامه، از  گيرياندازه ابزاراعتبار 

چند تن از متخصصان و صاحبنظران  يهاو پيشنهاد هانظر
 منظور به. شد تأييدروايي آن  وفاده است 8 فن )روايي صوري(

 کشاورزي ترويج کارشناسان از پرسشنامه 30 پايايي، تعيين

 براي کرونباخ آلفاي ضريب و تکميل  تحقيق ۀنمون از خارج

نتايج آن  که شدمحاسبه  گيرياندازه ابزار مختلف هايبخش
آلفاي کرونباخ  ضرايب مقدار ارائه شده است. 8در جدول 

  پايايي  از پرسشنامه مختلف هايبخش که ددهنشان مي
 .است بوده  برخوردار  مناسبي

 معادالت مدل الگوي از پردازيه داد يبرا  تحقيق، اين در

 معادالت الگوي. است شده استفاده 0(SEM) ساختاري

 و عليت دادن نشان هدف با چندمتغيره  روش يک ساختاري،
 يتازگ به که است نمکنو متغيرهاي با مسير تحليل اساس بر
 هايپردازيداده براي اجتماعي و رفتاري علوم در

(. McDonald ,2002)است يافته فراوان کاربرد چندمتغيره،
 پرسشنامه در موجود هايداده ها،پرسشنامه تکميل از پس

 ۀنسخ SPSS افزارهاينرم از استفاده با و کدگذاري
1/80،LISREL  افزارنرم و 1/1 ۀنسخPOWER 

SAMPLE و تجزيه براي. شدند آماري تحليل و تجزيه 

 معادالت مدل همچنين و توصيفي آمار از هاداده تحليل

 شامل پژوهش مدل متغيرهاي. شد استفاده ساختاري
پاسخگويان، متغير کارآفريني  ايحرفه و فردي متغيرهاي

1  . Face Validity      2 . Structural Equation Model 
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 نوآوري،)شامل  پايدار کشاورزي ۀزمينسازماني ترويج در 
 ۀزمينو نوسازي راهبردي ترويج در  ذيريپريسک پيشگامي،
 ۀزمينپايدار( و متغير نتايج و پيامدهاي ترويج در  کشاورزي

 ۀتوسع)شامل عملکرد سازماني،  کشاورزي پايدار ۀتوسع
 کشاورزي ۀزمينترويج در  فرايندهاي ۀارائرضايت،  سازماني،

 طيف قالب در هاييگويه با کدام هر که هستند( پايدار

 هايبخش 0. جدول شدند دهيسنج ايدرجهجپن  ليکرت
مقياس سنجش  ها،گويه تعداد همراه به را پرسشنامه مختلف

 .دهدمي نشان کرونباخ آلفايو ضريب 

 

 کرونباخ آلفای ضریب و هاگویه تعداد همراه به پرسشنامه مختلف هایبخش معرفي. 1 جدول

 آلفا کرونباخ هاگویه تعداد سنجش مقیاس زیربخش بخش

 و فردي هايويژگي
 اي حرفه

 - - - ... و تحصيلي مدرك تحصيالت، سن،

سازماني ترويج  کارآفريني
 پايدار کشاورزي ۀزميندر 

 10/0 1 کرتيل فيط پايدار کشاورزي ۀزميندر  نوآوري

 10/0 1 " پايدار کشاورزي ۀزميناستراتژيک در  نوسازي

 01/0 1 " پايدار کشاورزي ۀزميندر  پيشگامي

 11/0 1 " پايدار کشاورزي ۀزميندر  شدهحساب پذيريريسک

و پيامدهاي ترويج  نتايج
 پايدار ۀتوسع ۀزميندر 

 کشاورزي

 13/0 1 " پايدار کشاورزي ۀزمينسازماني ترويج در  عملکرد

 18/0 1 " پايدار کشاورزي ۀزمينسازماني ترويج در  توسعه

 10/0 1 " پايدار کشاورزي ۀزمينرضايت در  کسب

 ۀزمينو فرايندهاي جديد ترويج در  خدمات ۀارائ
 پايدار کشاورزي

" 1 10/0 

 11/0 1 " پايدار کشاورزي ۀزميناقتصادي ترويج در  نتايج

 

 بحث و نتایج
 پاسخگویان ایحرفه و فردی هایویژگي

نفر کارشناس مورد بررسي در اين پژوهش،  381مجموع  از
. بودنددرصد( زن  1/80نفر ) 30و درصد( مرد  1/11) نفر 001

 که بود سال 18 حدود يبررسميانگين سن کارشناسان مورد 
 از نفر 003. دهد يکارشناسان را نشان م اينبودن  ميانسال

 مورد ۀنمون ۀبقيو  کشاورزي ۀرشت دردرصد(  1/00) کارشناسان
 علوم و مديريت مانند غيرکشاورزي هايرشته در يبررس

فراواني مربوط به  بيشترين. اندردهک تحصيل اجتماعي
 10که حدود  استتحصيلي کارشناسي  مدرك باکارشناساني 

 شغلي ۀسابق. ميانگين دهند يرا تشکيل م آماري ۀجامعدرصد 
 31 حدود در. استسال  81 حدودکارشناسان ترويج کشاورزي 

 دردرصد  33از پاسخگويان در سازمان جهاد کشاورزي،  درصد
درصد در مراکز ترويج و خدمات  30شاورزي و مديريت جهاد ک

 .کنند يجهاد کشاورزي بخش و دهستان فعاليت م

 
 ساختاری معادالت مدل

 که است آماري سازيمدل فن ساختاري، معادالت سازيمدل

 عاملي تحليل و  تجزيه چندمتغيره، رگرسيون مثل ديگري فنون
 بر آن صليا تمرکز و رديگ يم بر در را مسير تحليل و تجزيهو 

 و پذير اندازه يها شاخص با که است )سازه( پنهان متغيرهاي
 اين از استفاده با. شوند يم تعريف نشانگرها يا آشکار متغيرهاي

به  کهرا   متغيرهايي ميان معلولي و يعلّ روابط توان يم روش
 و استنتاج خطاها به توجه با نيستند، مشاهده قابل مستقيم طور

 تجزيه ديگري بر را يک هر اثرگذاري شدت و همبستگي ميزان

مدل دليل همين (. بهBentler et al.,1980) کرد  تحليل و
 متغيرهاي تحليل و تجزيه عنوان با ساختاري، معادالت سازي

 اين در . است شده شناخته نيز علّي سازيمدل يا پنهان

 افزارنرم از استفاده با ساختاري معادالت مدل پژوهش،
LISREL قسمت  دو. اين مدل شامل شد آزموده 1/1 ۀنسخ

ساختاري است. در قسمت اول،  مدلگيري و مدل اندازه
بر حسب  مکنونکه چگونه متغيرهاي  شود يمشخص م

و اعتبار و روايي آنها  شوند يم دهيسنجمتغيرهايي قابل مشاهده 
ي ساختاري روابط علّ مدلبه چه ميزان است. در قسمت دوم، 

ي و ميزان و اثرات علّ کند ياني را مشخص مبين متغيرهاي نه
 (.  Temme et al.,2002) دهد يشده را شرح مواريانس تبيين
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 پژوهش متغیرهای گیری اندازه یها مدل بررسي

 8يدييتأاز تحليل عاملي  گيرياندازه مدل بررسي براي
(CFA .استفاده شد )منظور بار عاملي هر نشانگر  اين به

آن  داري معني tبا استفاده از مقدار  و براوردهر سازه  روي
که در صورت بيشتر بودن مقدار  ترتيب اين به. شد تحليل

t  08/0بار عاملي در سطح  11/8از=P  مقدارداشتن  قرارو 
t 01/0 سطح در ،11/8 و 11/8 بين=P  فرض صفر مبني بر

بررسي  مورد ۀسازنبودن نقش نشانگر در تشکيل  دارمعني
 يدي،يتأروابط در قالب تحليل عاملي  ريدامعني و شدرد 
 ميانگين شاخص دو سازه هر براي همچنين. ديرس دييتأ به

 3 (CR) ترکيبي پايايي و 0(AVE) شدهاستخراج واريانس
محاسبه  هاسازه پايايي و روايي گيرياندازه براي ترتيب به

که چه درصدي از  دهد ينشان م AVEشد. شاخص 
آن سازه  هاينشانگر از متأثر يبررسمورد  ۀواريانس ساز
 براي سنجش روايي سازه AVEشاخص  ازبوده است. 
 ياد نيز تشخيصي روايي عنوان باو از آن  شوداستفاده مي

به باال را براي مناسب  1/0. محققان مختلف مقدار شودمي
 روايي شاخص به توجه بااند.  دهکربودن اين شاخص تعيين 

 1/0مقادير باالتر از  شده،ستخراجا واريانس ميانگين يا سازه
مورد بررسي دارد. براي  يها نشان از روايي مناسب سازه

( CR) تعيين پايايي در اين تحقيق از روش پايايي مرکب
 CRکه مقدار  ييها استفاده شد که ضرايب آن براي سازه

 دهد يباشد، پايايي قابل قبولي را نشان م 1/0آنها باالتر از 
، پايايي آن بيشتر شود تر کيو هر چه اين مقدار به يک نزد

 بررسي همراه به فوق شاخص دو از استفاده لذا ،ستا
 ينشانگرها مناسبت يديتأ يبراعاملي  يبارها داري معني
 . شد استفاده هاسازه

 قابل T-value  داراي که ييرهاياين ترتيب متغ به

 گيرياندازه مدل در و شدند حذف تحليل از نبودند، قبول

 اصالحات د،نبودن قبول قابل حد در تناسب يها شاخص اگر

 و تناسب بررسي براي . شد اعمال افزارنرم پيشنهادي

 پردازد،مي مدل رد يا پذيرش بررسي به که مدل برازش

 RMSEA وCFI برازش  يها شاخص بر تأکيد بيشترين

 و دارند نمونه ۀانداز به نسبت را حساسيت نيرکمت که است

 01/0 از کمتر و 1/0 از بيشتر بايد ترتيب به مقدارشان

 جزو نيز NFIو  IFI  ،NNFI، GFIيها باشد. شاخص

 بايد مقدارشان و هستند نمونه تعداد از مستقل يها شاخص

 شاخص از(.Fan et al., 1999) باشد 1/0 از بيشتر
df

x 2

 

 که شد استفاده ها سازه بودن بعدي تک ارزيابي براي نيز

 ادامه در(. Bergeron et al ,2002) باشد 3 از کمتر بايد

 متغيرهاي از يکهر  ۀشداصالح گيرياندازه هاي مدل

 .است شده ارائه پژوهش
 

 ۀزمینکارآفریني سازماني ترویج در  گیریاندازه مدل

 پایدار  کشاورزی
سازماني ترويج در  کارآفريني ۀساز گيري اندازه مدل
ليزرل انجام شد.  افزارنرم کمک به پايدار کشاورزي ۀزمين

 کارآفريني ۀساز رويمنظور بار عاملي هر نشانگر  ينا به
با  و براوردپايدار  کشاورزي ۀزمينسازماني ترويج در 

. با توجه به شد تحليلآن  داريمعني tاستفاده از مقدار 
 ۀسازکه تمامي نشانگرهاي  شود يم مشخص 3 جدول

 پايدار ۀتوسع ۀزمينسازماني ترويج در  کارآفريني
اين  بههستند.  11/8باالتر از  tقدار کشاورزي داراي م

نبودن نقش نشانگرها  دارمعني برفرض صفر مبني  ترتيب
روابط  داريشد و معني رد بررسي مورد ۀسازدر تشکيل 

. همچنين ديرس دييتأ به يدي،يتأدر قالب تحليل عاملي 
 هايشاخص هاکه براي تمامي سازه است آن انگريبنتايج 
AVE  وCR  نشانو اين  برخوردارند ناسبيم ريمقاداز 

 ۀسازکه تمامي نشانگرهاي انتخابي براي سنجش  دهدمي
 پايدار ۀتوسع ۀزمينسازماني ترويج در  کارآفريني
روايي و پايايي  و هستندالزم و کافي  دقت واجدکشاورزي 

 شود ي. بر اين اساس مشخص ماست يديتأآنها نيز مورد 
 از تحقيق، طرح عاملي بنايانتخابي با زير يکه نشانگرها

 .برخوردارند الزم مناسبت

 

 

 

 

 

 
1.Confirmatory Factor Analyze (CFA)   2. Average Variance extracted 

3. Composite Reliability 
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 گیریاندازه مدل قالب در پایدار کشاورزی ۀزمینسازماني ترویج در  کارآفریني ۀسازعاملي نشانگرها و  بارهای. 3 جدول

 مدل در نماد نشانگر ۀساز
 پارامتر

 براوردشده
t استاندارد خطای CR AVE 

ي
رين

رآف
کا

 
در 

ي 
مان

ساز
ين

زم
 ۀ

ي
رز

شاو
ک

 
دار

پاي
 

 INTRA1 180/0 **111/03 031/0 پيشگامي

110/0 118/0 
 INTRA2 010/0 **111/00 033/0 پذيريريسک

 INTRA3 103/0 **111/38 030/0 نوآوري

 INTRA4 110/0 **308/80 031/0 سازماني نوسازي

 
 1 جدولبرازندگي که در  هايشاخص به توجه با

کارآفريني سازماني ترويج  گيرياندازه مدل شود،مي مالحظه
 هامنظور برازش روابط بين سازه بهپايدار  کشاورزي ۀزميندر 

لذا  است،و نشانگرهاي مربوط به هر سازه معتبر و قابل قبول 
تحقيق نشانگرهاي مورد استفاده  ۀيافتمدل برازش اساسبر 

 ۀزمينسازماني ترويج در  کارآفريني ۀسازبراي سنجش 

. داردپايدار با زيربناي عاملي آن تطابق قابل قبولي  زيکشاور
 اين سنجش براي آنها از توانميهمچنين در تحقيقات آتي 

کارآفريني  ۀيافتبرازش گيرياستفاده کرد. مدل اندازه سازه
 آورده 0پايدار در شکل  کشاورزي ۀزمينسازماني ترويج در 

 شده است. 

 
 پایدار کشاورزی ۀزمینکارآفریني سازماني ترویج در   گیریاندازه مدل برازندگي هایشاخص. 4 جدول

 شاخص
df

x 2

 NFI NNFI CFI GFI IFI RMSEA 

 ≥ 80/0 10/0 ≥ 10/0 ≥ 10/0 ≥ 10/0 ≥ 10/0 ≥ ≥3 شدهپيشنهاد معيار
 000/0 11/0 10/0 18/0 10/0 11/0 11/0 شدهگزارش مقدار

  

 
  پایدار کشاورزی زمینه در ترویجیافتۀ بخش کارآفریني سازماني  برازشگیری . مدل اندازه1شکل 



 423       ...کریمي و همکاران: بررسي تأثیر کارآفریني سازماني در نتایج و پیامدهای

 ۀزمیننتایج و پیامدهای ترویج در  گیریاندازه مدل

 کشاورزی پایدار ۀتوسع
 ۀتوسع ۀزمينو پيامدهاي ترويج در  نتايج  گيري اندازه مدل

ليزرل انجام شد. در اين  افزارنرم کمک به کشاورزي پايدار
)عملکرد سازماني،  خرد ۀسازبراي ارزيابي نقش پنج  مرحله
جديد و عملکرد  خدمات ۀارائرضايت،  سازماني، ۀتوسع

 گيريشکل در( کشاورزي پايدار ۀتوسع ۀزميناقتصادي در 
کشاورزي از  پايدار ۀتوسع ۀزمينو پيامدهاي ترويج در  نتايج

 استفاده شد. دليل استفاده از دوم ۀمرتبروش تحليل عاملي 
در مدل انتزاعي  علّي اثرات نوع به دوم ۀمرتبتحليل عاملي 

ساختارهاي  شده،طراحي مدل در. شودمي مربوط تحقيق
 دوم سطح در را مجزا عاملي ساختار يک گانهعاملي پنج

 هاعامل اين از يک هر آثار بنديرتبه يبرا. دهندمي تشکيل
ر آنها ب از کدامهر  داريمعني اثر بررسي همچنين و

کشاورزي از  پايدار ۀتوسع ۀزميننتايج ترويج در  گيري شکل
 تحقيق، مدل اساس بر. شد استفاده دوم ۀمرتبتحليل عاملي 

مدل تحليل عاملي  و سازيپياده ليزرل افزارنرم در مدل اين
قابل قبولي اجرا شد. نتايج اين تجزيه و تحليل در  دوم ۀمرتب

 است.  آمده 1 جدول

 
 گیریاندازه مدل قالب در کشاورزی پایدار ۀتوسع ۀزمینو پیامدهای ترویج در  نتایج ۀسازعاملي نشانگرها و  بارهای. 4 جدول

 CR AVE استاندارد خطای  t براوردشده پارامتر مدل در نماد نشانگر سازه

رد
لک

عم
 

ي
مان

ساز
 

 - - ORGPER1 011/0 سازماني ظرفيت يارتقا

110/0 100/0 
 ORGPER2 018/0 **010/81 011/0 تغييرات مديريت

 ORGPER3 100/0 **100/80 011/0 مستعد کارکنان حفظ

 ORGPER4 008/0 **103/80 011/0 مستمر بهبود

سع
تو

 ۀ
ي

مان
ساز

 

 - - ORGAD1 010/0 سازماني ۀسرماي ۀتوسع

101/0 130/0 
 ORGAD2 100/0 **180/81 018/0 اجتماعي ۀسرماي ۀتوسع

 ORGAD3 111/0 **301/81 010/0 نسانيا ۀسرماي ۀتوسع

 ORGAD4 181/0 **011/81 018/0 سازماني واحدهاي ۀتوسع

ت
ضاي

ر
 

 - - SUTIS1 101/0 رجوع ارباب رضايت
108/0 108/0 

 SUTIS2 110/0 **181/83 010/0 کارکنان رضايت

رائ
ا

 ۀ
ت

دما
خ

و 
 

 
ي

ها
ند

راي
ف

 
يد

جد
 

 - - NEWS1 010/0 جديد خدمات

110/0 101/0 
 NEWS2 181/0 **011/80 010/0 جديد فرايندهاي

 NEWS3 100/0 **811/80 013/0 بهبوديافته خدمات

 NEWS4 000/0 010/0 010/0 بهبوديافته فرايندهاي

رد
لک

عم
ي 

اد
ص

اقت
 

 - - ECOPER1 301/0 سودمندي و سوددهي بهبود
101/0 101/0 

 ECOPER2 010/0 **001/0 000/0 هاهزينه مديريت
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 ها شاخص اکثر است، مشخص 1 جدول درکه  طور همان
 هايشاخص گفت توانمي جهينت در اند،شده انتخاب درستيبه

. دارندمورد استفاده با زيربناي تئوري تحقيق تطابق قابل قبولي 
داراي  خبرگان يسو از شدهنييتع هايشاخص ديگر، عبارت به

 دارمعني 08/0ا در سطح لذ ،بودند 11/8باالتر از  tمقدار 
 هاسازه تمامي براي نتايج،اساس  برهستند. همچنين 

و اين  برخوردارند مناسبي ريمقاداز  CRو  AVE هاي شاخص
 ۀسازکه تمامي نشانگرهاي انتخابي براي سنجش  دهدمي نشان
 واجدکشاورزي  پايدار ۀتوسع ۀزمينو پيامدهاي ترويج در  نتايج
 يديتأ موردروايي و پايايي آنها نيز  و هستندالزم و کافي  دقت
 داراي نشانگرها نخست عاملي سطح در ،ديگر عبارت به. است

 اکثر و هستندمربوط به خود  هايسازه با دار معني تعامل

 هابراي سنجش اين سازه توان ييک مورد را م جزبه هاشاخص
 يکه نشانگرها شود يمعتبر دانست. بر اين اساس مشخص م

 الزم مناسبت از تحقيق، طرح عاملي بنايبا زير انتخابي
 . برخوردارند

)مقادير  هاسازه بين عاملي بارهاي مقادير قسمتاين  در
 مقدار و ضرايب اين اساس بر. است شده آورده( گاما ضريب
 د،يآ يم دست به tآنها که با استفاده از مقدار  داريمعني

 گانه پنج هايسازه زا يک هر سهم تعيين و بنديبه رتبه توان يم
 پايدار ۀتوسع ۀزميننتايج و پيامدهاي ترويج در  گيريشکل در

 ۀمرتب هايسازه اثر بنديرتبه 1 جدول در. پرداخت کشاورزي
و بارهاي  tهمراه با مقدار  دوم، ۀمرتب ۀسازدر تشکيل  اول

  .است شده داده نشان هاعاملي هر يک از عامل

 عاملي بار اساس بر دوم ۀمرتب ۀسازدر تشکیل  اول ۀمرتب یها زهاثر سا بندیرتبه. 4 جدول

Sig t λ رتبه دوم ۀمرتب ۀسازبر  اول ۀمرتب ۀساز 

 8 پايدار کشاورزي ۀزمينسازماني ترويج در  عملکرد 181/0 031/80 08/0

 0 پايدار کشاورزي ۀزميندر  سازماني ۀتوسع 118/0 111/83 08/0

 3 پايدار کشاورزي ۀزمينر د رضايت 010/0 131/88 08/0

 1 پايدار کشاورزي ۀزميناقتصادي در  عملکرد 130/0 110/0 08/0

 1 پايدار کشاورزي ۀزمينجديد در  خدمات ۀارائ 310/0 111/1 08/0

 
 بين ۀرابطشدت  توانندمي ساختاري هايمعادله

را نشان دهند. در  دوم ۀمرتبو عامل  اول ۀمرتب هاي عامل
 پايدار ۀتوسع ۀزمينلکرد سازماني ترويج در اين تحقيق عم

با  مرتبط ۀساز ترينقوي ۀمنزل( به  λ =181/0) کشاورزي
کشاورزي  پايدار ۀتوسع ۀزميننتايج و پيامدهاي ترويج در 

 بهاست و  آمده دست بهميداني  هايکه از داده شد شناسايي
که همگي به لحاظ  گيرندمي قرار هاسازه ساير آن دنبال

 اين(. 8t  /11) هستند داريمعني tي داراي مقدار آمار
 ۀزمينکه نتايج و پيامدهاي ترويج در  دهدمي نشان مدل
سازماني  عملکرد ۀسازکشاورزي تابعي از پنج  پايدار ۀتوسع

ترويج در  سازماني ۀتوسع پايدار، کشاورزي ۀزمينترويج در 
 ۀمينزجديد ترويج در  خدمات ۀارائ پايدار، کشاورزي ۀزمين

پايدار و  کشاورزي ۀزمينرضايت ترويج در  پايدار، کشاورزي
 است؛ پايدار کشاورزي ۀزمينعملکرد اقتصادي ترويج در 

 پايدار ۀتوسع ۀزمينو پيامدهاي ترويج در  نتايجيعني 
که در اين  ابدي يمکشاورزي در قالب اين پنج سازه تبلور 

 و بيشتر اهسازه ساير از ترويج سازمانيميان نقش عملکرد 
 . است ترتأملقابل

نشانگرهاي مورد  تأييدي،اساس نتايج تحليل عاملي  بر
ادبيات و نظر خبرگان گردآوري شده  يۀپابر  که يبررس
نتايج و پيامدهاي ترويج در  گيرياثر خود را در شکل ،است
 نشان داريمعني شکل به کشاورزي پايدار ۀتوسع ۀزمين
هر  داريمعني به توجه با ضرحا مدل ساختار لذا دهند، مي

ارتباط بين  دييتأ يبراپنج سازه داراي زيربناي قابل قبولي 
 .است آماري لحاظ به هاسازه

برازندگي که در جدول  هايشاخص به توجه با همچنين
براي نتايج و  شدهطراحي گيرياندازه مدل ،است شده درج 0

که در کشاورزي  پايدار ۀتوسع ۀزمينپيامدهاي ترويج در 
و  هامنظور برازش روابط بين سازه به د،يآ يمادامه 

نشانگرهاي مربوط به آنها معتبر و قابل قبول است. مدل 
 ۀزميننتايج و پيامدهاي ترويج در  ۀيافتبرازش گيرياندازه
 .است شده آورده 3کشاورزي در شکل  پايدار ۀتوسع
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 پایدار کشاورزی ۀزمینارآفریني سازماني ترویج در ک  گیریاندازه مدل برازندگي هایشاخص. 7 جدول

 شاخص
df

x 2

 NFI NNFI CFI GFI AGFI RMSEA 

 ≥ 80/0 10/0 ≥ 10/0 ≥ 10/0 ≥ 10/0 ≥ 10/0 ≥ ≥3 شدهپيشنهاد معيار
 001/0 10/0 10/0 11/0 11/0 11/0 081/0 شدهگزارش مقدار

  

 
 افتۀ بخش نتایج و پیامدهای ترویج در زمینۀ توسعۀ پایدار کشاورزیی برازشگیری . مدل اندازه3شکل 

 تحقیق ساختاری مدل
 مدل براوردپس از  مدل، براوردمرحله در  دومين
 داريمعني آزمون يا ساختاري مدل براورد گيري، اندازه

تشريح واريانس و تحقيق مدل در شدهفرض مسير ضرايب
 براوردله هر مسير يا ضريب تبييني است که به وسي شده
 يا نهاني متغيرهاي بين علّي روابط ساختاري، مدل. شودمي

تبيين واريانس ميزان و علّي آثار و کنديم مشخص را مکنون
 هايمدل اساس بر قسمت اين در. دهدمي شرح را شده

 براي قبل بخش در که تأييدييا تحليل عاملي  گيرياندازه

 آزمونارائه شده است،  نهجداگا طوربه  هاسازه از کي هر
اثر کارآفريني سازماني ترويج  موردتحقيق در  اصلي ۀفرضي

 پايدار ۀتوسع ۀزمينبر نتايج و پيامدهاي سازماني ترويج در 
ساختاري )ليزرل(  معادالت ۀنقش. شود يم انجامکشاورزي 
 از حاصل نتايج اساس بر کهداده شده  نمايش 3در شکل 

قبل توسعه يافته  يها در بخشعاملي تأييدي  هايتحليل
 ۀدهندنشان که تحقيق ساختاري مدل نتايج اساساست. بر 

 مناسب مدل ساختار گفت توان ياست، م مدل ۀنقشآزمون 
 .است



 2331، پاییز 3، شماره 44تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره      411

. دهد يرا نشان م شدهضرايب مسير استاندارد 3 شکل
قوت روابط بين متغير  انگريب استانداردشده مسير ضرايب

 آزمون منظور به بخش اين در. استمستقل و وابسته در مدل 

 معادالت مدل قالب در مسير تحليل روش از تحقيق، فرضيات
است. بر اساس نتايج تحقيق مقدار  شده استفاده ساختاري

ضريب مسير براي دو متغير کارآفريني سازماني ترويج در 
 ۀزمينپايدار و نتايج و پيامدهاي ترويج در  کشاورزي ۀزمين
باالتر از  tداراي مقدار  که است 100/0کشاورزي  پايدار ۀتوسع

 فرض لذا است، داردرصد معني 08/0بوده و در سطح  11/8
 کند يکه بيان م شود يصفر رد و فرض تحقيق پذيرفته م

پايدار بر نتايج و  کشاورزي ۀزمينکارآفريني سازماني ترويج در 
 داريمعني اثر کشاورزي پايدار ۀتوسع ۀزمينپيامدهاي آن در 

 مسير، ضريب مثبت مقدار به توجه با. همچنين دارد
 يا پايدار به گونه کشاورزي ۀزمينسازماني ترويج در  کارآفريني

 پايدار ۀتوسع ۀزميناست که سبب بروز نتايج و پيامدهايي در 
نتيجه  توانمي پس. کند يآن را تقويت م و شودميکشاورزي 

 ۀزمينگرفت که کارآفريني سازماني بر نتايج سازمان در 
 ترويج سازماندارد و اگر  بسياري تأثيرکشاورزي  پايدار ۀتوسع

 ۀتوسع ۀزمينکشاورزي خواهان دستيابي به نتايج مناسب در 
 نه،يزم اين درمؤثر  عوامليکي از  است، کشاورزي پايدار

 . استکارآفريني سازماني 

 ينظرهاکه  شودمي گيرينتيجه چنين مباحث نيا از
بين متغيرهاي  علّي روابط خصوص رد ترويج کارشناسان

بين  دارمعني و مثبت علّي روابط ۀدهند نشانتحقيق 
پايدار با متغير  کشاورزي ۀزمينکارآفريني سازماني ترويج در 

کشاورزي  پايدار ۀتوسع ۀزمينو پيامدهاي ترويج در  نتايج
متغير کارآفريني سازماني ترويج در  ديگر، عبارت به. است
پايدار بر متغير نتايج و پيامدهاي ترويج در  کشاورزي ۀزمين
و ضريب مسير بين  دارد تأثيرکشاورزي  پايدار ۀتوسع ۀزمين

 دارمعني درصد 08/0 سطح در و بوده 100/0اين دو متغير 
 کشاورزي ۀزميناست. متغير کارآفريني سازماني ترويج در 

درصد  18 بينيپيش توانايي 18/0 تبيين ضريب با پايدار
 ۀزمينو پيامدهاي ترويج در  نتايج ۀوابستات متغير تغيير
 (.  R2 =18/0) دارد را کشاورزي پايدار ۀتوسع

برازندگي که در جدول  هايشاخص به توجه با همچنين
براي  شدهطراحي ساختاري مدل شود،مي مالحظه 1

کشاورزي  پايدار ۀتوسع ۀزمينکارآفريني سازماني ترويج در 
منظور برازش و بررسي روابط بين  به د،يآ يمکه در ادامه 

 ۀيافتمعتبر و قابل قبول است. مدل ساختاري برازش هاسازه
کشاورزي  پايدار ۀتوسع ۀزمينکارآفريني سازماني ترويج در 

 آمده است.  1در شکل 

 برازندگي مدل ساختاری تحقیق هایشاخص. 4 جدول

 شاخص
df

x 2

 NFI NNFI CFI GFI AGFI RMSEA 

 ≥ 80/0 10/0 ≥ 10/0 ≥ 10/0 ≥ 10/0 ≥ 10/0 ≥ ≥3 شدهپيشنهاد معيار
 010/0 11/0 10/0 13/0 11/0 18/0 111/0 شدهگزارش مقدار

  

مدل ساختاري تحقيق،  اعتبار تأييدبه منظور  همچنين
 Effect Sizeقدرت براي بررسي وضعيت  ضريب ۀمحاسب

وجود  ،Murphy & Myors(2003)اعتقاد  به. شد استفاده
نشان از تناسب حجم نمونه و افکت  1/0ضريب قدرت باالتر از 

وقوع خطاي نوع دوم و اعتبار  کنترلسايز مناسب و در نهايت 
 يا داريمعني که است آن انگريب و داردمدل  يها افتهيمناسب 

 گيريمدل فارغ از اشتباه نمونه يپارامترها داريمعني عدم
 ۀنمونقدرت، براي تعيين حداقل حجم  واقع ضريب در .است
 به. شود يم استفادهقبول براي کنترل خطاي نوع دوم  قابل

حجم کم نمونه سبب افزايش شانس رخداد  ،ديگر عبارت
 مدل يا گيريخطاي نوع دوم و پايين آمدن قدرت مدل اندازه

 ۀدهندنشان 1/0از  باالتر. وجود ضريب قدرت شودمي ساختاري
قابل  Effect Sizeونه و دسترسي به حداقل حجم نم کفايت
قدرت براي بررسي  ضريب ۀمحاسب. در اين تحقيق استقبول 

 Power Sample افزاربا استفاده از نرم Effect Sizeوضعيت 
براي مدل ساختاري تحقيق  8 نموداراساس  برانجام گرفت. 

پس  ،به دست آمده است 10/0مقدار ضريب قدرت تقريباً 
 ياعتبار مدل ساختاري براي بررسي روابط علّ تگف توان مي

پايدار و  کشاورزي ۀزمينميان کارآفريني سازماني ترويج در 
کشاورزي به  پايدار ۀتوسع ۀزميننتايج و پيامدهاي ترويج در 

 . استلحاظ حجم نمونه و کنترل خطاي نوع دوم مناسب 
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 یافتۀ تحقیق برازش. مدل ساختاری 4شکل 

 
 برای مدل ساختاری تحقیق Effect Sizراورد ضریب قدرت برای تعیین حداقل . ب2نمودار 

 پیشنهادها و گیرینتیجه
بر  سازماني کارآفريني تأثيربررسي  پژوهش، اين کلي هدف

کشاورزي  پايدار ۀتوسع ۀزميننتايج و پيامدهاي ترويج در 
پاسخگويي  درصدد تحقيق اين که سؤاليبوده است. در واقع 

 ۀزميند، اين است که کارآفريني سازماني ترويج در بو آن به
شده است  تشکيل هاييمؤلفهپايدار از چه ابعاد يا  کشاورزي

نتايج سازماني ترويج در  بر تأثيري چه هامؤلفهو اين ابعاد يا 
ابعاد يا  منظور،اين  بهکشاورزي دارند.  پايدار ۀتوسع ۀزمين

 کشاورزي ۀزمين سازماني ترويج در کارآفريني هايمؤلفه
و پيامدهاي ترويج  نتايج هايمؤلفهپايدار و همچنين ابعاد يا 

کشاورزي با استفاده از تحليل عاملي  پايدار ۀتوسع ۀزميندر 
و  گيرياندازه شناسايي، گيرياندازه مدل قالب در و تأييدي

اعتباريابي شدند و در نهايت، الگوي مورد نظر تحقيق در 
متغيرها با استفاده از مدل معادالت روابط بين اين  خصوص

 . شدليزرل ترسيم  افزارنرم قالب در و ساختاري
 در ترويج سازماني کارآفريني براي گيرياندازه مدل

که تمامي نشانگرهاي  دهدمي نشان پايدار کشاورزي ۀزمين
سازماني ترويج در  کارآفريني ۀسازانتخابي براي سنجش 

الزم و کافي برخوردارند و  پايدار از دقت کشاورزي ۀزمين
 بر توانيم پس. است يديتأ موردروايي و پايايي آنها نيز 

مورد  يگفت که نشانگرها قيتحق ۀافتيمدل برازش اساس
در  جيترو يسازمان ينيکارآفر ۀسازسنجش  ياستفاده برا

آن تطابق قابل  يعامل يربنايبا ز داريپا يکشاورز ۀنيزم
 يبرا آنها از توانيم زين يآت اتقيتحق در لذا دارند، يقبول
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 مدل نتايج به توجه بااستفاده کرد.  سازه نيا سنجش
 ۀزميندر خصوص کارآفريني سازماني ترويج در  گيري اندازه

که کارآفريني سازماني ترويج  گفت توانمي پايدار کشاورزي
پايدار مفهومي چندبعدي است و به  کشاورزي ۀزميندر 
 نوآوري، ۀمؤلفاز چهار بعد يا  شکلمت کلي ۀساز يک ۀمنزل

 ۀزميننوسازي راهبردي و پيشگامي در  پذيري،ريسک
 راهبردي، نوسازي نوآوري، جهينت درپايدار است.  کشاورزي

 پايدار کشاورزي ۀزمينو پيشگامي ترويج در  پذيريريسک
 پايدار کشاورزي ۀزمينسازماني ترويج در  کارآفريني موجب

ترويج کشاورزي  سازمان شودمي شنهادپي نيبنابرا. شوند مي
ابعاد  اين ۀتوسعو تالش خود را به منظور شناسايي و  اهتمام

اين  هايتوانايي و استعدادها از و گيرددر سازمان به کار 
 ۀزمينابعاد به منظور دستيابي به نتايج مطلوب سازماني در 

 مسئوالن ني. همچنکندکشاورزي استفاده  پايدار ۀتوسع

 ينيکارآفر يها مهارت ۀتوسع و پرورشمنظور   به تسيبا يم
 در يسازمان ينيکارآفر يهامؤلفه ۀتوسع سببکارکنان که 

 و هادوره برگزاري طريق از را الزم اقدامات شود،يم سازمان
در  گيرياندازه مدل نتايج .دهند انجام آموزشي يها کارگاه

رزي کشاو پايدار ۀتوسع ۀزمينترويج در  پيامدهايخصوص 
که تمامي نشانگرهاي انتخابي براي سنجش  دهدمي نشان
 پايدار ۀتوسع ۀزمينو پيامدهاي ترويج در  نتايج ۀساز

کشاورزي از دقت الزم و کافي برخوردارند و روايي و پايايي 
 ليتحل جياساس نتا بر جهيدرنت است، يديتأ موردآنها نيز 

 مرور يۀپابر  که يبررسمورد  ينشانگرها ،يدييتأ يعامل
 در را خود اثر است، شده يگردآور خبرگان نظر و اتيادب

 داريپا ۀتوسع ۀنيزمدر  جيترو يامدهايو پ جينتا يريگشکل
 ساختار لذا دهند،يم نشان يداريمعن شکل به يکشاورز

 يهر پنج سازه دارا يداريمعن به توجه با حاضر مدل
 به هازهسا نيب ارتباط رشيپذمنظور  به يقابل قبول يربنايز

 .است يآمار لحاظ
که  گفت توان يم قيتحق ۀافتيمدل برازش براساس

و  جينتا ۀسازسنجش  يمورد استفاده برا ينشانگرها
 يربنايبا ز يکشاورز داريپا ۀتوسع ۀنيزمدر  جيترو يامدهايپ

 زين يآت قاتيلذا در تحق دارند، يآن تطابق قابل قبول يعامل
استفاده کرد. بنابراين  سازه نيا سنجش يبرا آنها از توانيم

در خصوص نتايج و  گيريبا توجه به نتايج مدل اندازه
 توانمي کشاورزي پايدار ۀتوسع ۀزمينپيامدهاي ترويج در 

 پايدار ۀتوسع ۀزمينکه نتايج و پيامدهاي ترويج در  گفت
 کلي ۀساز يک ۀمنزلکشاورزي مفهومي چندبعدي است و به 

 سازماني، ۀتوسعسازماني،  ردعملک ۀمؤلفمتشکل از پنج 
 عملکرد و جديد فرايندهاي و خدمات ۀارائکسب رضايت، 

 با. است کشاورزي پايدار ۀتوسع ۀزمين در ترويج اقتصادي
که  گفت توانمي مزبور گيرياندازه مدل نتايج به توجه

 ۀارائکسب رضايت،  سازماني، ۀتوسععملکرد سازماني، 
رد اقتصادي ترويج در و فرايندهاي جديد و عملک خدمات

نتايج و  ۀکنندتعيين کشاورزي، پايدار ۀتوسع ۀزمين
. هستندکشاورزي  پايدار ۀتوسع ۀزمينپيامدهاي ترويج در 

کشاورزي خواهان دستيابي به  ترويج سازمان اگربنابراين 
 کشاورزي پايدار ۀتوسع ۀزميننتايج و پيامدهاي مطلوب در 

 شياز پ شيبد در سازمان ابعا و هامؤلفهبه اين  ديبا است
را  خودظرفيت  آنها از کيو با دستيابي به هر  کند توجه

 .دهد افزايش کشاورزي پايدار ۀتوسعدستيابي به  يبرا
گفت که  توانمي تحقيق ساختاري مدل نتايج اساس بر

 پايدار ۀتوسع ۀزميننتايج و پيامدهاي سازماني ترويج در 
سازماني ترويج  يکارآفرين از متأثر شدتبه کشاورزي

تحقيق  اصلي ۀفرضيگفت  توانمي. بنابراين استکشاورزي 
 برکارآفريني سازماني،  آن، اساس برکه  است قبولمورد 
کشاورزي  پايدار ۀتوسع ۀزمين درو پيامدهاي ترويج  نتايج
تحقيقات پژوهشگراني  هاييافته با يافته اين. گذارد يم تأثير

 ،Morris et al.,2009، Narayanan et al.,2009مانند 
Agca et al.,2009  وMartinez et al.,2010  مطابقت

 ازکشاورزي  ترويج سازمان شود يم شنهاديپدارد.  بنابراين 
رسيدن به نتايج و  در مقولهاين  هاياستعدادها و توانايي

 تقويت باکند. همچنين  استفادهپيامدهاي مثبت سازماني 
را  آنبر کارآفريني سازماني،  تأثيرگذار متغيرهاي و عوامل

 نتايج به رسيدن در آن يمزايا از تا دهد توسعه شياز پ شيب
 نيهمچن. شود مند بهره شتريب سازماني، مثبت پيامدهاي و
 منظور به قدرت ضريب ۀمحاسبتوجه به نتايج حاصل از  با

 که گفت توانميساختاري تحقيق  مدلي برازش بررس
ميان  يررسي روابط علّاعتبار مدل ساختاري براي ب

پايدار و نتايج  کشاورزي ۀزمينکارآفريني سازماني ترويج در 
کشاورزي به لحاظ  پايدار ۀتوسع ۀزمينو پيامدهاي ترويج در 

 مدل. پس استحجم نمونه و کنترل خطاي نوع دوم مناسب 
ساختاري تحقيق، مدل مناسبي به منظور تحليل روابط ميان 

 ۀزمينيج و پيامدهاي ترويج در کارآفريني سازماني و نتا
 کشاورزي است.  پايدار ۀتوسع

بنا به رسالتي که بر  يکشاورز جيمديران سازمان ترو
 جاديادر سازمان خود  را يمحيط ستيبا يم ،عهده دارند



 414       ...کریمي و همکاران: بررسي تأثیر کارآفریني سازماني در نتایج و پیامدهای

از عملکردهاي  و باشد انهرفتار کارآفرين ساز نهيزمکه  کنند
 ۀبرداري از همارزيابي و بهره ،مناسبي که به کشف

و  کنندو استفاده  استقبال ،انجامدکارآفريني مي يها فرصت
کارآفريني را پشتيباني،  يها با ايجاد محيط حمايتي، فرصت

 تيباعث بهبود وضع قيطر نيا از تا کنند يرهبراصالح و 
 .شوند يسازمان جينتادر  جيترو

متأثر  وچندبعدي  پيچيده، ايپديده سازماني کارآفريني
 در آن کردن نهادينه بنابراين. است نگوناگو عواملاز 

در سازمان ترويج کشاورزي به منظور  ژهيوو به هاسازمان
دستيابي به نتايج و پيامدهاي مطلوب سازماني، مستلزم 

 و است بلندمدت و گرايانهرويکردي سيستماتيک، واقع
 نخواهدو مقطعي کارساز  مدتکوتاه نگر،جزئي رويکردهاي

ابعادي که در پژوهش حاضر  و هامؤلفهبود. در نظر گرفتن 
و  شدند بررسي وبراي کارآفريني سازماني ترويج شناسايي 

 حد تا تواندمي عوامل، اين هايو کاستي ها قوتتوجه به 
 ترويج سازمان در را کارآفريني سمت به حرکت مسير زيادي

 سازماني، مطلوب نتايج به دستيابي منظور به کشاورزي
 .دکن هموار و روشن

 و اين هاست تيمحدود  برخي از متأثرتحقيق علمي  هر

 نيتر . مهماست نبوده مستثنا امر اين از نيز يبررس
 هاي برخي از سازمان ضعيف همکاري تحقيق، اين محدوديت

 و نتايج مباحث، به نسبت آنها حساسيت و بررسي مورد
توجه به اينکه اين تحقيق در  با .بود يسازمان پيامدهاي

 پراکندگي ها تيمحدود از ديگر يکي شد،انجام  سطح ملي
 دسترسي .بود بررسي مورد ترويج هايسازمان جغرافيايي

و  نتايج  سنجش براي واقعي هايداده و رکوردها به نداشتن
 از نيز کشاورزي پايدار توسعه ۀزمينپيامدهاي ترويج در 

 از بسياري از يرويپ بهلذا  بود، تحقيق اين اصلي موانع
 سازمان کارکنان خوداظهاري روش از قبلي، يها پژوهش

 متغير که آنجا از .استشده   استفاده نتايج اين سنجش براي

 است چندبعدي و پيچيده ايپديده سازماني کارآفريني
 يهامؤلفهکدام از  هر تأثير آتي تحقيقات در ستيبا يم

 صورت به سازماني نتايج مختلف ابعاد بر سازماني کارآفريني

 سازماني پيامدهاي و نتايج ۀتجزي عدم .شود بررسي انهجداگ
 ناسازگار نتايج بروز به تجمعي صورت به آن گرفتن نظر در و

 .است شده منجر   تحقيقات برخي در
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