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 چكیده

 
 تیریمدکارآفرینی سازمانی در  ۀتوسع بر ای حرفه ۀتوسعهای لفهؤبا هدف شناسایی نقش م پژوهش نیا

. است هی ـ ارتباطی انجام شدبه روش همبستگی با استفاده از مدل علّ ،کرمانشاه استانترویج کشاورزی 

 حجم. بودند نفر 254تعداد  بهترویج کشاورزی استان کرمانشاه،  کارگزاران ۀکلیاین پژوهش  آماری ۀجامع

. شد انتخاب ای متناسب گیری، تصادفی طبقه روش نمونه ونفر تعیین  219جدول تاکمن  اساس بر نمونه

صاحبنظران دانشگاه  و استاداننظر جمعی از  اساس بر آن صوری روایی که بود ای پرسشنامه پژوهش ابزار

اعتبار آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای  وکشاورزی و منابع طبیعی رامین و دانشگاه تهران تأیید 

 ترتیب به ای حرفه ۀتوسعـ مالی   مدیریتیهای سازمانی ـ مشارکتی و  سازمانی و مؤلفه کارآفرینی ۀتوسع

(82/9 ،82/9 ،97/9=α )ها با  که بیانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود. تجزیه و تحلیل داده شد محاسبه

های انجام شد. یافته 15 ۀنسخ SPSS افزارنرم محیط در مسیر تحلیل و بستگیمهای ه استفاده از آزمون

 ۀرابط ای حرفه ۀتوسع های مؤلفهو  سازمانی کارآفرینی ۀتوسع متغیرهایتحقیق حاکی از آن است که بین 

 متغیر هفت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین تسطح یك درصد برقرار اس درداری مثبت و معنی

 ـ مطالعاتی های فرصت از گیری بهره طریق از کارکنان ای حرفه ۀتوسع، سه متغیر ای حرفه ۀتوسع های لفهؤم

، سازمان مدیریتی های حمایت از برخورداری و سازمان مشارکتی های مهارت از استفاده، سازمان یادگیری

 .اندداشته استانترویج  تیریمدکارآفرینی سازمانی در  ۀتوسعی را بر علّ آثاربه ترتیب بیشترین 

 

 .یکارآفرینی سازمانای،  حرفه ۀتوسع کشاورزی،ترویج  کرمانشاه، استان :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
هاي عصر حاضر با تحوالت و تهديدهاي ترديد سازمان یب

رو هستند و بهالمللی رواي و بينملی، منطقه ۀگسترد
ها و حلنيازمند يافتن راهها آنتضمين و تداوم حيات و بقاي 

هاي جديد مقابله با مشکالت است که به نوآوري، ابداع، روش
جديد هاي  راهکارو يندها افرخلق محصوالت يا خدمات، 

 ،ديگر عبارت به(؛ Kordnaeij et al., 2007دارد )بستگی 

 و دانش سريع تغييرات با مواجهه در ها سازمان اين
 با افزون،روز رقابت و جامعه تقاضاهاي تنوع تکنولوژي،

نيازمند شناسايی  هاآناند که رفع  شده رو هروب هايی چالش
شرايط و تالش براي نوآوري و نوسازي  ارزيابی ها، فرصت
(. از اين رو Henionen, 1999) ستها فعاليت و ساختار
به کارآفرينی سازمانی به دليل نقشی که  امروزيهاي سازمان

توجه  ،کندها ايفا میدر تقويت موقعيت رقابتی سازمان
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اند. کارآفرينی سازمانی، شامل پرورش خاصی داشته
رفتارهاي کارآفرينانه در سازمان است که در آن، سازمان 

کند تا کل سازمان و کارکنان آن از شرايطی را فراهم می
 ,.Kordnaeij et al) درينی برخوردار شونکارآف ۀروحي

عبارتی، کارآفرينی سازمانی به معناي اجراي  به(. 2007
کارآفرينی در داخل سازمان و استفاده از خصوصياتی يند افر

پذيري، خالقيت و نوآوري پشتکار، ريسك ۀروحيهمچون 
سازمان کشاورزي نيز يکی از   (.Moghaddasi, 2009) است

هاي مهم جامعه است که وجود افراد کارآفرين با  بخش
 . خالقيت باال در آن براي رسيدن به توسعه ضروري است

سازمان  درمهم و فعال  يترويج يکی از واحدها تيريمد
 و دارد تأکيد فنی هاي نوآوري ۀاشاعکشاورزي است که بر 

 رايز ،را توسعه دهند خود افراد، که است اين هدفش
رجوع  ارباب ۀتوسعبه  قادر نيابند توسعهکه  کارکنانی
 اطالعات و دانش داشتن نگه روز به بنابراين. بود نخواهند
 تواند اعم از مروجان و کارشناسان ترويج می ،ترويج کارکنان

 زيرا ،شود محسوب سازمانابزار مهمی در جهت موفقيت 
منبع قابل دسترسی براي خدمات ترويج، اعضا و  نيتر مهم

با توجه به شرايط متغير موجود،  که هستندآن  کارکنان
 حد. در نتيجه سازمان بايد تا ستهاآنانتظارات بااليی متوجه 

در  ،ديگر از طرف .بخشد بهبود را نيروها اين کيفيت ،امکان
مديران  توجهانسانی  منابع ۀتوسعچند سال اخير بحث 

توان  است. می کرده معطوف خود به راهاي دولتی  سازمان
 دانش، ۀتوسعو  کارکنان بهسازي و اي حرفه ۀتوسعگفت 
 در شغلی عملکرد بهبود براي آنان هاي توانمندي و ها مهارت

 باشد سازمان اهداف تحقق جهت در بايد آينده و حال زمان
(Shabanali Fami, 2006 .)ها به  مديران سازمان امروزه

 عقبو  سازمان ۀتوسعو  حفظ يبرااند که  اين نتيجه رسيده
و توسعه بايد به نيروهاي شاغل  رشد ۀقافلنماندن از 

 (.Heydari, 2006هاي مرتبط را ارائه کنند ) آموزش
 ۀتوسعهاي اخير مباحث مربوط به  طرفی، در سال از

 از. است يافته اي ويژه جايگاه جهانی ادبيات در سازمانی
هاي ترويجی است.  عملکرد مؤثر سازمان ،پديده اين مزاياي
 يايمزاترين  يکی از اصلی ،شد گفته که طور همان

 آن در که است شرايطی ايجاد سازمانی ۀتوسعهاي  فعاليت
 ,Uotila et al) کنند تغيير بايد که يابند درمی خود افراد

توانند به ترويج  هاي دولتی هنگامی می (. سازمان2004
 شانخود ابتدا که کننداثربخش کارآفرينی در جامعه کمك 

امروزه نه تنها کارآفرينی  ،کارآفرين باشند. به همين دليل

است،  کاروکسب هاي چالش با شدن درگير براي راهکار يك
بخش  امور ۀادارهاي نوين  پارادايم نيتر مهمبلکه يکی از 

در  عالوهبه(. Miller, 2005) شود میدولتی محسوب 
بسياري از موارد، اهميت و کارکرد کارآفرينی سازمانی در 

 شده شناخته سازمان در تکنولوژيکی هاي نوآوري ۀتوسع
 ها بررسی(. Van den ban & Hawkins, 2006) است
داراي کارکرد آموزشی و  هاي سازمانکه  دده می نشان

ترويجی به سبب رشد سريع در امکان دسترسی مردم به 
 هاآنو انتظار  مخاطبان ۀفزاينداطالعات، تقاضاهاي متنوع و 

 براي پاسخگويی فوري به نيازهايشان، در يك فضاي رقابتی
 شوند یم متحمل راپيرامون  محيط فشارو  اند گرفته قرار

(Henionen, 1999; Lyons et al, 200 بدون شك در .)
هاي ترويجی، قوي و کارآمد  اين شرايط آن دسته از سازمان

پذيري الزم براي واکنش در  شوند که از انعطاف محسوب می
هاي خارج از محيط سازمان  برابر محيط و تحوالت و چالش

هاي  کشاورزي، روش هاي فناوري ۀعرصاز قبيل تغييرات 
ارتباطی، نيازهاي کشاورزان، شرايط محيط روستايی، 
وضعيت صادرات و واردات محصوالت و شرايط اقتصاد بازار 

 (. Antonicic & Hisrich, 2001) باشند برخوردار
کشور ما نيز ترويج در سازمان کشاورزي با طيف  در

 با کشاورزي ۀجامعختلف هاي م اي از اقشار و گروه گسترده
که  روست هروب متنوع و تزايد به رو انتظارات و نيازها

 يها ها و شيوه گيري از برنامه نيازمند بهره هاآنپاسخگويی به 
 ها پژوهش نتايج حال اين با. است کارآمد ييندهافرانو و 
ترويج کشاورزي، به دليل  تيريکه در مد دهدیم  نشان

 دخالت متمرکز، ريزي برنامه نظام ،ساختار سازمانی پيچيده
 ،گيري کارشناسان و مروجان در نظام تصميم نکردن

در کارکنان و فقدان حمايت از  کافی ۀانگيزعالقگی و نبود  بی
 و نوآوري بروز براي مناسبی چندان ۀزمين ،صفکارکنان 
 انگيزهبا وخالق  ،کارآمد انسانی نيروي پرورش و خالقيت

 مطلوب نحو به نيز شاغل کارکنان توانمندي از و نداردوجود 
 ,Abdolahi, 2001; Aghasizadeh) شود نمی استفاده

2003; Carine & Pottelsberghe, 2001 .)ليدل به 
 از قرن نيم حدود گذشت با امروزه ها یينارساهمين 
 زمان هر از بيش کشور، در کشاورزي ترويج نظام هاي فعاليت

 نقد معرض در کشاورزي ترويج نظام عملکرد و ساختار ديگر
در شرايط  رو اين از(. Furst, 2005) است گرفته قرار نظر و

گيري و فراگيري نهضت کارآفرينی در  موجود، ضرورت شکل
سازمان ترويج به منظور بازسازي و اصالح ساختار سازمانی و 
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 بيش کشاورزي ترويج نظام اجرايی فرايندهايها و  برنامه نيز
 Yaghubi) 2009) شود می احساس ديگر زمان هر از

Farani et al., .بررسی و شناسايی عوامل  ترتيباين  به
 کارآفرينی ۀتوسعکارکنان سازمان و  اي حرفه ۀتوسع بر مؤثر

در سازمان ترويج کشاورزي از موضوعات مهمی است که در 
تواند  می و استشرايط موجود براي اين سازمان مفيد 

سياستگذاران و مديران ترويج کشاورزي استان کرمانشاه را 
در ايجاد تغييرات و تحوالت ساختاري و مديريتی الزم از 

کارکنان در جهت رسيدن به اهداف  اي حرفه ۀتوسعطريق 
 .  دهدکارآفرينی سازمانی ياري 

Brawner. et al (2002) پژوهشی به اين نتيجه  در
از:  ندا عبارت اي حرفه ۀتوسعهاي  دست يافتند که شاخص

هاي  اي و مشارکت در گروه هاي حرفه عضويت در انجمن
مطالعاتی سازمان، مشارکت در مالقات با کارکنان محلی، 

هاي آموزشی، مشارکت با همقطاران در امر  توجه به کارگاه
هدات ساختاري سازمان، ريزي، مشارکت در مشا برنامه

هاي  براي سازمان، هدايت پروژه درسی ۀبرنامطراحی 
خودگردان، هدايت تحقيق عملياتی، هدايت بازخوردهاي 

 بهخود  تحقيق در Donna(2001) تجارب. موردوابسته در 
 فردي،بين هاي مهارت در افراد توان که رسيد نتيجه اين

گيري، رهبري، خالقيت و برقراري ارتباط با ديگران  تصميم
 یتحقيق در Alam beigi et al.  (2009)بايد بهبود يابد. 

هاي ارتباطی و اطالعاتی در هاي فناوريلفهؤنقش م به
کارآفرينی سازمانی در سازمان ترويج کشاورزي  ۀتوسع

هاي ارتباطات لفهؤبين م که داد نشان نتايج. پرداختند
داري مثبت و معنی ۀرابط ICT گيريکارسازمانی و ميزان به

از بين هشت  ،نتايج تحليل مسيراساس  بر .برقرار است
ي مناسب منتقلاارتباطی و اطالعاتی، سه متغير محتو ۀلفؤم

سازمان، وجود راهبردهايی  ICT يسو ازشده به کارکنان 
فعاليت سازمان و  ۀحوزهاي داده مرتبط با براي خلق پايگاه

هاي پيشرفته در سازمان، فناوريحمايت مديريت سازمان از 
کارآفرينی سازمانی  ۀتوسعی را بر علّ آثارترتيب بيشترين به

در   Alam beigi (2008)اند.در سازمان ترويج داشته
سازمانی در سازمان ترويج  کارآفرينی ۀزمينتحقيقی ديگر در 

کشاورزي ايران به اين نتيجه دست يافت که عوامل سازمانی 
 در سازمانی کارآفرينی ۀتوسعو مديريتی نقش مهمی در 

بين  که طوري هب ؛دارند کشور کشاورزي ترويج سازمان
 کارآفرينی ۀتوسععوامل سازمانی و مديريتی سازمان و 

 وجود درصد يك سطحداري در  و معنی مثبت ۀرابطسازمانی 

به  یپژوهش رد Yaghubi Farani et al (2009) .دارد
بررسی ميزان کارآفرينی در سازمان ترويج کشاورزي کشور و 
نيز شناسايی و تحليل نقش عوامل سازمانی و مديريتی در 

د و نشان نکارآفرينی سازمانی در اين سازمان پرداخت ۀتوسع
دادند که شرايط سازمانی و مديريتی ادارات ترويج، تسهيل

عالوه بر اين متغيرهاي  ؛ستينکارآفرينی سازمانی  ۀکنند
 شغلیرضايت "، "ها برنامه و ها روش در نوآوري و خالقيت"

 ورضايت " و "سازمانی هاي فعاليتاثربخشی "، "کارکنان
 سازمانی کارآفرينی هاي شاخص "رجوع ارباب نيازهاي تأمين
Moghimi (2004 ) پژوهش نتايج اساس بر. اند شده معرفی

متغيرهايی از قبيل ساختار سازمانی، استراتژي سازمانی،  بين
سيستم ارزيابی عملکرد، فرهنگ سازمانی، سبك رهبري 

هاي کارکنان و ارتباطات محيطی با متغير  مديران، ويژگی
. دارد وجود داري معنی و مستقيم ۀرابطکارآفرينی سازمانی 

در تحقيق  Henionen & Korvela  (1990) ،اين بر عالوه
عوامل مؤثر بر  نيتر مهمخود نشان دادند که يکی از 

هاي درونی سازمان  کارآفرينی سازمانی، شرايط و ويژگی
هاي پاداش و  هاي مديريتی و شيوه نظير ساختار، رويه

بعد  دو بر خود پژوهشدر  هاآنتشويق در سازمان است. 
تعهد سازمان به "اساسی در کارآفرينی سازمانی شامل 

. اند کردهتأکيد  "نوسازي استراتژيك در سازمان"و  "نوآوري
هاي مديريتی و  فعاليت"در اين تحقيق متغيرهايی نظير 

ها و  مهارت"و  "ساختار سازمانی"، "فرهنگ سازمانی
در  کارآفرينی ۀپديدآورند عناصر ۀمنزلبه  "هاي فردي نگرش

اثربخشی "و  "رضايت شغلی کارکنان"يك سازمان و متغير 
 در سازمانی کارآفرينی نتايج و پيامد "هاي سازمانی فعاليت
. در اين زمينه نتايج      اند شده معرفی سازمان درون
هاي  که سازمان ستا آن بيانگر Miller(2005)  يها یبررس

ها و رفتارهاي سازمانی و  کارآفرين را با برخی ويژگی
هاي  توان شناخت. همچنين نتايج پژوهش مديريتی خاص می

Antonicic & Hisrich (2007) دهد که  نشان می
هاي مديريتی، مالی  هاي سازمانی و مديريتی حمايت مؤلفه

)سيستم پاداش(، ساختار و سلسله مراتب سازمان و 
 هاي فعاليت ۀتوسعگيري و  دسترسی به منابع در شکل

. همچنين دندار بسزايی نقش ها سازمان درون در کارآفرينانه
بر نقش  Hornsby et al.  (2002)قاتيتحقدر 

هاي کارآفرينی سازمانی مديران و عواملی نظير  استراتژي
هاي مديريت، اختيار انجام وظايف، عوامل مالی و  حمايت

تأکيد شده  سازمانپاداش در بروز رفتارهاي کارآفرينانه در 
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رفتارهاي  ديگر یپژوهش درEchols & Neck(1998)است. 
 ضروري عناصررا  سازمانی ساختار نيز و کارکنان ۀکارآفرينان

. در اند دانسته سازمان در کارآفرينانه هاي فعاليت موفقيت در

 مرتبط هاي پژوهش نتايج و نظري مبانیاين مقاله با توجه به 
 ۀمنزلبه  .1شکل  آن، بر مؤثر عوامل و سازمانی کارآفرينی با
 .است شده ترسيم تحقيق نظري ارچوبهچ

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقیق نظری ارچوبهچ. 2 شكل

 

 ها  و روش مواد
در  اي حرفه ۀتوسعهاي لفهؤاين تحقيق شناسايی نقش م هدف
کرمانشاه بود  استانترويج کشاورزي  تيريمدکارآفرينی  ۀتوسع

و  کاربردي از نوع به اجرا درآمد. اين پژوهش 1381که در سال 
پژوهی است که به روش علّی ـ ارتباطی انجام شده است.  پيشين

 ترويج کارگزاراننفر از  456اين تحقيق شامل  آماري ۀجامع
جدول  اساس بر نمونه حجم. بود کرمانشاه استان کشاورزي

روش تصادفی  ،گيري روش نمونه .شد تعيين نفر 210تاکمن 
 ابزار. بود استان هاي شهرستان اساس اي متناسب بر طبقه
 بخش سه  بر مشتمل اي پرسشنامه تحقيق اين در گيري اندازه

 ۀتوسعهاي  اي کارکنان و مؤلفه فردي و حرفه هاي ويژگی: بود
ـ مالی که  مديريتی ۀمؤلف و مشارکتی ـ نهادي ۀمؤلف) اي حرفه

 گويه 40 ازمجموع  در وگويه سنجيده  20ها با  هر يك از مؤلفه
 ۀمنزل به( شدليکرت استفاده  قسمتیپنج طيف قالب در

کارآفرينی سازمانی با  گيري اندازه و ،تحقيق مستقل متغيرهاي
، "ها برنامه و ها روش در نوآوري وخالقيت " شاخص سه

 اثربخشیبهبود " و "شغلی توانمندي از کارکنانرضايت "
را تشکيل  تحقيق ۀوابستکه متغير  "سازمانی هاي فعاليت

 ندا هشد تعريف هايی گويه بايك از متغيرها  هر ودادند  می
 متغيرهاي مذکور، ۀپرسشنامطراحی  اساس (.2)جدول 
ها و ادبيات نظري تحقيق بود که  نگاشته از پيشينه شدهاستخراج

 از برخی ينظرهااعتبار پرسشنامه در اين تحقيق با استفاده از 
 تهران و رامين طبيعی منابع و کشاورزي دانشگاه متخصصان

. پايايی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ شدتأييد 
عامل نهادي ـ مشارکتی و  دوبراي کارآفرينی سازمانی و 

 شد محاسبه( α=81/0، 22/0و 22/0مديريتی ـ مالی به ترتيب )
 که بيانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود. 

ها و دستيابی به  تحليل داده منظور به مقاله نيادر 
هاي آماري توصيفی و آمار استنباطی از روش تحقيقاهداف 

پاسخگويان  هاي ويژگیاستفاده شد. در بخش آمار توصيفی 
وضعيت کارآفرينی  و شد استفادهفراوانی و درصد  نظير

 تغيير ضرايب و کرمانشاه استان جيترو تيريمدسازمانی در 

 و فردي هايويژگی سازمانی کارآفرینی
 کارکنان ايحرفه

 از کارکنان رضايت
 شغلی دينتوانم

اثربخشی  بهبود
 سازمان هايفعاليت

و نوآوري در  خالقيت
 هاروش و هابرنامه

 آموزشی سمينارهاي و هاکارگاه. 1
 ايحرفه هايانجمن در عضويت. 2
 مديريتی هايحمايت. 3
 مالی هايحمايت. 4
 

 يادگيري ـ مطالعاتی هايفرصت. 1
 مشارکتی هايمهارت. 2
 سازمانی هايحمايت. 3

 مشارکتی ـ سازمانی ۀمؤلف مالیـ  مديريتی ۀمؤلف ايحرفه ۀتوسع هايمؤلفه
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کارگزاران ترويج استان  اي حرفه ۀتوسعسطوح  ۀکنندتعيين
 و همبستگی تحليل از نيز استنباطی بخش در .شد بررسی
ها در محيط  تجزيه و تحليل داده و شد استفاده مسير تحليل

 .گرفت صورت 15 ۀنسخ SPSS افزارنرم
 

 بحث و نتایـج
 ای پاسخگویان  فردی و حرفه مشخصات

توصيفی اين تحقيق ارائه شده  نتايج ۀخالص 1جدول  در
 التيتحصسال بود.  35 ترويج کارگزاران سن ميانگيناست. 
سطح  تادرصد(  8/54درصد پاسخگويان ) 50از  بيش

درصد ديپلم و  5/2فوق ديپلم،  تادرصد  1/28 ،کارشناسی

. بيشترين بودو باالتر  ارشد  کارشناسی سطح تادرصد  6/1
نفر(،  142) يکشاورز يها رشته ريسا ۀزمينفراوانی در 

نفر( و ترويج و آموزش  31) يکشاورزريغ يها رشته
 ترويج بخش در خدمت ۀسابقميانگين  ونفر(  30کشاورزي )

 ريبض 2 جدول در. بود سال 51/8 حدود استان کشاورزي
 که شد داده رتبه متغيرها به آن براساس و محاسبهتغيير 

هاي مالی  برخورداري کارکنان از حمايت"به  يك ۀرتب
ها و سمينارهاي  شرکت در کارگاه"به  هفت ۀرتبو  "سازمان
 که است آن انگريبو  گرفت تعلقاعضاي سازمان  "آموزشی

ها در  ترين مقياس و ضعيف نيتر يقوها به ترتيب  اين مقياس
 .هستند اي حرفه ۀتوسعسنجش 

 بررسی مورد متغیرهای توصیفی آمار ۀخالص. 2 جدول

 کمینه بیشینه معیار انحراف میانگین تجمعی درصد درصد فراوانی متغیـرها

 جنسيت
 --- --- --- --- --- 1/81 21 زن
 --- --- --- --- --- 2/12 183 مرد

 تأهل
 --- --- --- --- --- 1/36 11 مجرد
 --- --- --- --- --- 3/63 133 متأهل

 )سال( سن
 1/41 1/41 22 (30ـ 20) جوان

 0/62 2/21 46 (40ـ 31) ميانسال 20 54 62/2 35
 100 0/31 65 (40 از)بيشتر  مسن

 تحصيالت

 --- --- --- --- 5/2 5/2 20 ديپلم
 --- --- --- --- 6/31 1/28 52 کاردانی

 --- --- --- --- 4/22 8/54 115 کارشناسی
 --- --- --- --- 100 6/1 16 باالتر و ارشد کارشناسی

 تحصيلی ۀرشت
 --- --- --- --- --- 3/14 30 کشاورزي آموزش و ترويج
 --- --- --- --- --- 11 142 کشاورزي هاي رشته ساير

 --- --- --- --- --- 1/14 31 غيرکشاورزي هاي رشته

 خدمت ۀسابق
 )سال(

 3/14 3/14 156 10 از کمتر
 1/88 8/13 22 20 تا 10 1 22 54/1 51/8

 100 2/11 25 20 از بيشتر

 سازمانی پست

 --- --- --- --- --- 3/13 28 مديران
 --- --- --- --- --- 5/40 85 ها کارشناس
 --- --- --- --- --- 2/15 32 ها کاردان

 --- --- --- --- --- 31 65 سازندگی سربازان

 وضعيت
 استخدامی

 --- --- --- --- 66 4/31 66 قطعی رسمی
 --- --- --- --- 63 30 63 )قراردادي( پيمانی

 --- --- --- --- 81 6/38 81 سازندگی سربازان طرح

 در شرکت
 هاي آموزش

 خدمت ضمن

 --- --- --- --- --- 3/63 133 است کرده شرکت

 --- --- --- --- --- 1/36 11 است نکرده شرکت
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 استان ترویج کارگزاران ای حرفه ۀتوسع سطوح ۀکنندتعیین تغییر ضرایب. 1 جدول

 رتـبـه تغییرات ضریب گویه تعداد ای حرفـه ۀتوسع متغیرهای ردیف

 4 182/0 8 يادگيري ـ مطالعاتی هاي فرصت از گيري بهره 1

 3 168/0 4 سازمان نهادي هاي حمايت از برخورداري 2

 5 121/0 8 مشارکتی هاي مهارت 3

 1 214/0 4 سازمان آموزشی سمينارهاي و ها کارگاه در شرکت 4

 6 206/0 5 سازمان اي حرفه هاي انجمن در عضويت 5

 2 165/0 1 سازمان مديريتی هاي حمايت از برخورداري 6

 1 161/0 4 سازمان مالی هاي حمايت از برخورداري 1

 
 کشاورزی ترویج تیریمد در سازمانی کارآفرینی وضعیت

 کرمانشاه استان

هاي سازمانی استان، نشان  حاصل از اثربخشی فعاليت نتايج
ها و  ريزي برنامه درداد که از ديدگاه کارکنان، شرکت 

هاي شغلی سازمان و ارزيابی نيازهاي شغلی در  گيري تصميم
ترويج  سازمانمؤثر و مهم  از اقدامات يکیشروع کار 

هاي  اثربخشی فعاليت بهبود ۀنيزمکشاورزي استان در 
مشارکت  و ،که در مقياس باالتر از متوسط استسازمانی 

آنان در انتخاب مربيان آموزشی سازمان و شرکت در 
 ۀتوسعجهت رسيدن به  دربندي مرکز  تصميمات بودجه

 (. 3حد متوسط ارزيابی شده است )جدول  در کارآفرينی
ديگر از نتايج کارآفرينی سازمانی، رضايتمندي  يکی

 از که داد نشان نتايج. استکارکنان از توانمندي شغلی خود 
رضايت  و مسئوليتداشتن احساس  ،جيترو کارکنان ديدگاه

به  اعتماد از يبرخوردارشغلی و نيز  امور ياجرااز شغل در 
 هاي دوره ۀزميننفس در انجام امور شغلی و داشتن تجربه در 

شغل و توانمندي  ازرضايت  احساس جادياآموزشی در 
 حل در توانايی داشتن نيز و بودهاهميت بااليی  حائزاي  حرفه

تجزيه و  توانايی و مؤثر تصميمات اخذ و کاري مشکالت
يابی و تشخيص صحيح  تحليل وظايف شغلی و توانايی مشکل

. است شده ارزيابی بااليی حد در تنگناهاي شغلی نيز 
آزادي و استقالل عمل در انجام امور شغلی  داشتن نيهمچن

 استان جيترو تيريمددر ميزان رضايت شغلی کارکنان 
 (.3در حد متوسط ارزيابی شده است )جدول  کرمانشاه
حاصل از سنجش شاخص خالقيت و نوآوري در  نتايج

هاي سازمان، نشان داد که از ديدگاه  ها و روش برنامه
انجام امور  حين در پيشرفت ۀانگيزکارکنان، داشتن شوق و 
هاي جديد و نوآورانه در انجام امور  شغلی، استفاده از روش

و فداکاري در  گذشت ۀروحياز  يبرخوردار شغلی،
هاي جديد  سازگاري با محيط توانايیهاي گروهی و  فعاليت

 در انجام امور شغلی در حد بااليی ارزيابی شده و استفاده از
 ۀروحيانجام امور شغلی، توجه به  در خالقانههاي  راه

در انجام امور شغلی، وجود تغييرات  گريپرسش و کنجکاوي
ها در سازمان، داشتن تفکر انتقادي در مواجهه با  و نوآوري

پذيري در انجام امور شغلی  ريسك توانايیمسائل مختلف و 
(. نتايج بيانگر آن 3در حد متوسط ارزيابی شده است )جدول 

است که که خالقيت و نوآوري و تمايل به تغييرپذيري در 
بين کارگزاران ترويج سازمان جهاد کشاورزي استان 

 . استکرمانشاه در حد قابل قبول و بااليی 
 

ای با کارآفرینی  حرفه ۀبین متغیرهای توسع همبستگی

 سازمانی 
 بين که داد نشان پيرسون همبستگی ضريب مقادير بررسی
 در داري معنی و مثبت ۀرابط سازمانی متغيرهاي تمامی
 همبستگی ماتريس. دارد وجود درصد 22 اطمينان سطح

در سنجش  شده استفاده متغيرهاي با مستقل متغيرهاي بين
وجود  ۀدهندنشان 4ميزان کارآفرينی سازمانی در جدول 

همبستگی قوي بين متغيرهاي سازمانی ـ مشارکتی و 
مديريتی ـ مالی با متغير کارآفرينی سازمانی در اين تحقيق 
است که در آنها شرايط سازمانی و رفتارهاي مديريتی بر 

اند.  کارآفرينی سازمانی تأثير داشته ۀگيري و توسع شکل
هاي  هاي مديريتی، حمايت همچنين متغيرهايی نظير حمايت
هاي کارآفرينانه در  فعاليت ۀنهادي و سيستم پاداش بر توسع

 .اند بوده مؤثر استان جيترو تيريمددرون 
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 کرمانشاه استان کشاورزی ترویج سازمان در سازمانی کارآفرینی وضعیت. 3 جدول

 n شدهسنجش های گویه متغیرها 
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 اثربخشی بهبود
 سازمان هاي فعاليت

 4 10/4 283/0 202 دارد؟ اهميت چقدر شما سازمان در کار شروع در شغلی نيازهاي ارزيابی

 4 15/3 204/1 202 است؟ مهم اندازه چه تا مرکز بندي بودجه تصميمات در کارکنان شرکت

 4 28/3 250/0 206 است؟ مهم حد چه تا سازمان آموزشی مربيان انتخاب در کارکنان شرکت

 چقدر سازمان شغلی هاي گيري تصميم و ها ريزي برنامه در کارکنان شرکت
 دارد؟ تياهم

208 818/0 18/4 4 

 از کارکنان رضايت
 شغلی توانمندي

 5 60/4 652/0 208 داريد؟ نفس به اعتماد خود شغلی امور انجام در اندازه چه تا

 5 61/4 635/0 202 د؟يکن یم رضايت و مسئوليت احساس خود شغلی امور انجام در چقدر

 تجربه ترويجی ـ آموزشی هاي دوره ۀزمين در خود شغلی امور انجام در چقدر
 داريد؟

202 618/0 45/4 5 

 4 26/3 282/0 201 داريد؟ را خود شغلی تنگناهاي صحيح تشخيص و يابی مشکل توانايی حد چه تا

 5 11/4 204/0 202 داريد؟ عمل استقالل و آزادي خود شغلی امور انجام در اندازه چه تا

 5 30/4 121/0 208 داريد؟ توانايی مؤثر تصميمات اخذ و کاري مشکالت حل در حد چه تا

 4 22/4 180/0 208 داريد؟ توانايی خود شغلی وظايف تحليل و تجزيه در چقدر

 در نوآوري و خالقيت
 ها روش و ها برنامه

 لحاظ شما کاري هاي برنامه در اندازه چه تا سازمان در ها نوآوري و تغييرات
 است؟ شده

210 166/1 81/3 4 

 4 10/3 213/0 208 هستيد؟ پذير ريسك خود شغلی امور انجام در اندازه چه تا

 5 21/4 222/0 210 داريد؟ پيشرفت ۀانگيز و شوق خود شغلی امور انجام در چقدر

 4 26/3 282/0 210 کنيد؟ می استفاده خود شغلی امور انجام در خالقانه هاي راه از حد چه تا

 4 18/3 105/1 205 است؟ اهميت حائز چقدر مختلف مسائل با مواجهه در انتقادي تفکر داشتن

 5 03/4 022/1 201 است؟ مهم چقدر گروهی هاي فعاليت در فداکاري و گذشت ۀروحي داشتن

 را جديد هاي محيط با سازگاري توانايی خود شغلی امور انجام در اندازه چه تا
 داريد؟

206 251/0 02/4 4 

 استفاده نوآورانه و جديد هاي روش از خود شغلی امور انجام در چقدر
 کنيد؟ می

201 232/0 03/4 4 

 تياهم چقدر شغلی امور ياجرا در يپرسشگر و کنجکاوي ۀروحي به توجه
 دارد؟

202 255/0 82/3 4 

 =4زیاد= ، خیلی4، زیاد=3، متوسط=1، کم=2کم=  ، خیلی4مقیاس: هیچ 

 

 مسیر تحلیل
)نهادي ـ مشارکتی و مديريتی ـ  هاي مؤلفه ۀرابطتوجه به  با

 درسازمانی  کارآفرينی ۀتوسعبا  اي حرفه ۀتوسعمالی( 
 ۀتوسعهاي  نقش مؤلفه شناسايیمنظور  بهسازمان ترويج 

 آثارسازمانی و شناسايی  کارآفرينی ۀتوسعبر  اي حرفه
مسير  تحليل ۀشيوها بر يکديگر از  اين مؤلفه غيرمستقيم

 مد مقاله اين در که اي حرفه ۀتوسع. هفت متغير شداستفاده 

 ۀتوسعبا  مستقيمی ۀرابط P=0/01بودند، در سطح  نظر
 ۀمنزلسازمانی داشتند. اين هفت متغير به  کارآفرينی
 براي سازمانی کارآفرينی ۀتوسعمهم، مرتبط با  متغيرهاي

و  مستقيم آثارساختاري استفاده شدند و  یعلّ مدل رسم
سازمانی تبيين شد.  کارآفرينی ۀتوسعغيرمستقيم هر يك بر 

 شدهبندي  اولويت و درآمده نمايش به 5جدول  در آثاراين 
 آن(، بيانگر R=0/072) چندگانه همبستگی ضريب. است
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 ،تحقيق ۀوابستمستقل با متغير  متغيرهاي ۀرابطکه  است
دار است  به لحاظ آماري معنی Fمقدار  و چشمگير

(P=0/000 .)تعيين ضريب همچنين (R2=0/052 )نشان 
 از درصد 52 مجموع دردر مدل  شدهوارد متغيرهاي دهد یم

. کنند می تبيين را سازمانی کارآفرينی ۀتوسع متغير تغييرات
بينی تمام  اجتماعی پيش علوم يها پژوهش درکه  آنجااز 

پذير  متغيرهاي مستقل تأثيرگذار بر متغير وابسته امکان

 باقيمانده اثر عنوان بادر تحليل مسير مقداري  نيست،
 e2مقدار  R2=1-e2 ۀرابط اساس بر که شود می محاسبه

توان  می بنابراين. شدمحاسبه  48/0براي مدل تحليلی زير، 
 متغير واريانس از درصد 48 زير یکه در مدل علّ گفت

تبيين  ،نبودند تحقيق اين در که متغيرهايی ساير را وابسته
 کنند.  می

 
 سازمانی کارآفرینی با ای حرفه ۀتوسعحاصل از تحلیل همبستگی بین متغیرهای  نتایج. 4 جدول

 های شاخص

 سنجش

 کارآفرینی

 سازمانی

 

 های فرصت

 ـ مطالعاتی

 یادگیری

 سازمان

 های حمایت

 نهادی

 سازمانی

 های مهارت

 مشارکتی

 سازمان

و  ها کارگاه

سمینارهای 

 آموزشی

 در عضویت

 های انجمن

 ای حرفه

 های حمایت

 مدیریتی

 سازمان

 های حمایت

 مالی

 سازمان

 و خالقيت
 در نوآوري
 و ها روش

 ها برنامه

r 662/0 555/0 564/0 512/0 544/0 616/0 443/0 

P 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 شغلی توانمندي
 کارکنان

r 543/0 525/0 512/0 412/0 425/0 536/0 430/0 

P 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 اثربخشی بهبود
 هاي فعاليت

 سازمانی

r 452/0 406/0 452/0 364/0 381/0 422/0 365/0 

P 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 ۀتوسع
کارآفرينی 

 سازمانی

r 665/0 582/0 522/0 513/0 532/0 623/0 412/0 

P 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

 داری در سطح یك درصد معنی 

 
 سازمانی کارآفرینی ۀتوسعبر  ای حرفه ۀتوسعهای  مستقل مؤلفه متغیرهای آثار. 4 جدول

 اولویت علّی آثار مجموع مستقیم غیر آثار مستقیم آثار متغیرها نام متغیر مؤلفه نام ردیف

1 

ی
مان

ساز
ی ـ 
کت

شار
م

 

X1 1 424/0 02/0 334/0 يادگيري ـ مطالعاتی هاي فرصت از گيري بهره 

2 X2 5 136/0 032/0 021/0 سازمانی نهادي هاي حمايت از برخورداري 

3 X3 2 268/0 011/0 121/0 سازمان مشارکتی هاي مهارت از گيري بهره 

4 

ی
ريت

دي
م

 ـ 
ی

مال
 

X4 1 -022/0 ـ -022/0 و سمينارهاي آموزشی ها کارگاهدر  شرکت 

5 X5 6 -122/0 005/0 -018/0 سازمان اي حرفه هاي انجمن در عضويت 
6 X6 3 121/0 ـ 121/0 سازمان مديريتی هاي حمايت از برخورداري 
1 X7 4 121/0 062/0 123/0 سازمان مالی هاي حمايت از برخورداري 
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 تحقیق ۀوابستمسیر متغیرهای مستقل و متغیر  تحلیل. 1 شكل

 پیشنهادها و گیری نتیجه
هاي نهادي ـ  اين مقاله، به بررسی و تحليل نقش مؤلفه در

 ۀتوسعدر  اي حرفه ۀتوسعمشارکتی و مديريتی ـ مالی 
 کرمانشاه استان کشاورزيترويج  تيريمد سازمانی کارآفرينی

 کارآفرينی وضعيت تحقيق، هاي يافته اساس بر. شد پرداخته
استان باالتر از حد  کشاورزيترويج  تيريمد در سازمانی

متوسط ارزيابی شده است. همچنين همبستگی زيادي بين 
 دارد وجود سازمانی کارآفرينی با اي حرفه ۀتوسعمتغيرهاي 

 ۀتوسع متغيرهاي ۀبرجستاهميت و نقش  ۀدهندنشان که
با نتايج  جهينت نيا .است سازمانی کارآفرينی در اي حرفه

 Yaghubi Farani & et al ((2009،  Alamتحقيقات 

beigi et al (2009،) Moghimi(2004)،Henionen, & 

Korvela (2003)، Furst(2005)، Miller(2005)  و
Echols & Neck (1998) شرايط سازمانی و  هاآندر  که

 کارآفرينی ۀتوسعگيري و  رفتارهاي مديريتی بر شکل
مطابقت دارد. همچنين وجود  ،اند داشته تأثير سازمانی

همبستگی بين متغيرهاي مورد نظر در اين تحقيق، با بخشی 
 Hornsbyو Antonicic & Hisrich (2007) از تحقيقات

et al  (2002) هاي  متغيرهايی نظير حمايت هاآندر  که
 ۀتوسعهاي نهادي و سيستم پاداش در  مديريتی، حمايت

 تأثير استان جيترو تيريمدکارآفرينانه در درون  هاي فعاليت
 .دارد همخوانی اند، داشته
 اي، حرفه ۀتوسعهاي  بندي مؤلفه نتايج حاصل از اولويت 

 متغير کرمانشاه استانترويج  تيريمد در کهنشان داد 
 متغير و "سازمان مالی هاي حمايت ازبرخورداري "
 در ترتيب به "سازمان مديريتی هاي حمايت ازبرخورداري "

ها و  شرکت در کارگاه "متغير و دوم و اول اولويت
 در اولويت آخر قرار دارد.     "سمينارهاي آموزشی سازمان

کند که از بين هفت  تحليل مسير نيز بيان می نتايج
 اي حرفه ۀتوسعسه متغير  اي، حرفه ۀتوسعهاي  متغير مؤلفه

 ـ مطالعاتی هاي فرصت از گيري بهره طريق از کارکنان
 و سازمان مشارکتی هاي مهارت از استفاده، سازمان يادگيري

، به ترتيب سازمان مديريتی هاي حمايت از برخورداري
کارآفرينی سازمانی در  ۀتوسعی را بر علّ آثاربيشترين 

اين هفت متغير در  .اندکرمانشاه داشته استانترويج  تيريمد
 کارآفرينی ۀتوسعدرصد از تغييرات متغير  52مجموع 
 & Towmeyتحقيقات طبق. کنند می تبيين را سازمانی

Harris   (2000)، Alam beigi  (2008) هاي  حمايت
رفتار کارآفرينانه، باعث ترويج  گونه مديريت سازمان از هر

شد.  خواهد استان جيترو تيريمدهاي کارآفرينانه در  فعاليت
هاي  در تحقيق حاضر نيز عامل برخورداري از حمايت

سازمانی اولويت سوم را  کارآفرينی ۀتوسعمديريتی مرتبط با 
 به خود اختصاص داده است. 

 ارائه را زير پيشنهادهاي توان می تحقيق نتايج براساس
 :داد

هاي مالی سازمان، اختصاص رديف  مورد حمايت در -
 هاي فعاليت ۀنيزماعتباري و بودجه براي مديران در 

 اعضاي براي هماهنگ پرداخت نظام داشتن پژوهشی،
 براي( تشويق و پاداش)نظام  ترفيع و حقوق افزايش سازمان،
 بر عالوه. شود گرفته نظر در سازمان نوآور و خالق اعضاي

روانی اعضاي  نيازهاي نيتأممعنوي براي  هاي پاداش به ،اين
سازمان همچون احساس احترام، احساس آزادي و استقالل 
عمل، احساس لياقت و شايستگی و احساس پيشرفت در 

 .شودويژه  توجههاي مادي  کنار پاداش

به  توان یم سازمان مديريتی هاي حمايت خصوص در -
بين همکاران در  همکاري ۀزمين ايجادموارد اشاره کرد:  نيا
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يا بخش کاري مربوط به خود، پشتيبانی و حمايت  گروه
همکاران براي پيشرفت شغلی فرد، تشکيل و ساماندهی 

ها،  اي از همکاران مشغول به کار در ساير مؤسسه شبکه
اي براي اعضاي سازمان، برگزاري  سازي منابع کتابخانه فراهم

 پيش دري و کاربرد آن، آشنايی با تکنولوژ منظور بهجلساتی 
فرهنگ نوآوري، خالقيت و  ۀکنندتقويت رفتارهاي گرفتن
پذيري در سازمان، دادن آزادي عمل و استقالل به  ريسك

ها و  کارکنان در انجام امور شغلی، تشويق و حمايت از ايده
هاي کارکنان و ارزشيابی مداوم از وظايف شغلی  طرح

 کارکنان. 

هاي آموزشی خالقيت بيشتري براي  و کارگاه سمينارها -
منظور  بهآموزشگران و کارگزاران ترويج کشاورزي استان 

 ها کارگاه نيا رايز شودتوانمندي فردي آنان برگزار  افزايش
اي کارکنان از  باعث به روز شدن اطالعات تخصصی و حرفه

اي  هاي آموزشی و اطالعات حرفه طريق به روز کردن مهارت
 در جيترو کارکنان ۀانگيز که يطور هب ؛شود میآنان 

 ۀتوسعبه  یابيدست يبرا نينو يها فناوري کارگيري هب
 .ابدي می بهبود سازمانی کارآفرينی

هاي مطالعاتی ـ  گيري از فرصت که متغير بهره آنجا از -

 ۀتوسعدر  اي حرفه ۀتوسعمتغير  نيتر مهم يادگيري
 مديران، شود میپيشنهاد  ،شد شناسايی سازمانی کارآفرينی

 هاي زمينه سازمان اعضاي خود يا و آموزشی هاي بخش
را از  بيشتر يادگيري ـ مطالعاتی هاي فرصت از گيري بهره

هاي ضمن خدمت، شرکت در  آموزش در حضورطريق 
در  شرکت محدوديت حذفخالق،  اي حرفه ۀمطالع يها گروه
هاي آموزش شغلی براي کارگزاران ترويجی در سازمان،  دوره

همکاري در بين کارگزاران ترويجی  هاي فرصت جاديا
 سازمان در کافی هاي فرصت جادياکارآفرين در سازمان، 

 سازمان اعضاي براي انفرادي و گروهی تحقيقات انجام براي
 ۀانگيزنوآوري و  خالقيت، ۀروحي که طوري به ؛کنند فراهم

هاي بروز  و در نتيجه رضايت شغلی و زمينه پيشرفت
 از. ديآ فراهم استان جيترو تيريمد درکارآفرينی سازمانی 

ارتباط بيشتر بين مراکز تحقيق و ترويج، ارتباط  ،طرفی
ها و مراکز علمی، تعامل بيشتر با ديگر  بيشتر با دانشگاه

 ۀمبادلو  کار هاي ترويج کشور، تعامل بيشتر با بازار سازمان
 سازمانی کارآفرينی ۀتوسعتواند بسترهاي  شغلی می تجارب

 گسترشاستان کرمانشاه  کشاورزي ترويج تيريمد در را
 . دهد
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