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بررسی اثرات مؤلفههای توسعۀ حرفهای کارگزاران ترویج کشاورزی
بر کارآفرینی سازمانی در استان کرمانشاه
1

حوریـه مـرادی ،*2مسعود بیژنی

 .1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
 .2استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت -98/7/22 :تاریخ تصویب)89/3/19 :

چكیده
این پژوهش با هدف شناسایی نقش مؤلفههای توسعۀ حرفهای بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی در مدیریت
ترویج کشاورزی استان کرمانشاه ،به روش همبستگی با استفاده از مدل علّی ـ ارتباطی انجام شده است.
جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه ،به تعداد  254نفر بودند .حجم
نمونه بر اساس جدول تاکمن  219نفر تعیین و روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای متناسب انتخاب شد.
ابزار پژوهش پرسشنامهای بود که روایی صوری آن بر اساس نظر جمعی از استادان و صاحبنظران دانشگاه
کشاورزی و منابع طبیعی رامین و دانشگاه تهران تأیید و اعتبار آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای
توسعۀ کارآفرینی سازمانی و مؤلفههای سازمانی ـ مشارکتی و مدیریتی ـ مالی توسعۀ حرفهای به ترتیب
( )α=9/97، 9/82، 9/82محاسبه شد که بیانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از آزمونهای همبستگی و تحلیل مسیر در محیط نرمافزار  SPSSنسخۀ  15انجام شد .یافتههای
تحقیق حاکی از آن است که بین متغیرهای توسعۀ کارآفرینی سازمانی و مؤلفههای توسعۀ حرفهای رابطۀ
مثبت و معنیداری در سطح یك درصد برقرار است .نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین هفت متغیر
مؤلفههای توسعۀ حرفهای ،سه متغیر توسعۀ حرفهای کارکنان از طریق بهرهگیری از فرصتهای مطالعاتی ـ
یادگیری سازمان ،استفاده از مهارتهای مشارکتی سازمان و برخورداری از حمایتهای مدیریتی سازمان،
به ترتیب بیشترین آثار علّی را بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی در مدیریت ترویج استان داشتهاند.

واژههای کلیدی :استان کرمانشاه ،ترویج کشاورزی ،توسعۀ حرفهای ،کارآفرینی سازمانی.
مقدمه
بیترديد سازمانهاي عصر حاضر با تحوالت و تهديدهاي
گستردۀ ملی ،منطقهاي و بينالمللی روبهرو هستند و
تضمين و تداوم حيات و بقاي آنها نيازمند يافتن راهحلها و
روشهاي جديد مقابله با مشکالت است که به نوآوري ،ابداع،
خلق محصوالت يا خدمات ،فرايندها و راهکارهاي جديد
بستگی دارد ()Kordnaeij et al., 2007؛ به عبارت ديگر،
* نويسندۀ مسئول:

اين سازمانها در مواجهه با تغييرات سريع دانش و
تکنولوژي ،تنوع تقاضاهاي جامعه و رقابت روزافزون ،با
چالشهايی روبهرو شدهاند که رفع آنها نيازمند شناسايی
فرصتها ،ارزيابی شرايط و تالش براي نوآوري و نوسازي
ساختار و فعاليتهاست ( .)Henionen, 1999از اين رو
سازمانهاي امروزي به کارآفرينی سازمانی به دليل نقشی که
در تقويت موقعيت رقابتی سازمانها ايفا میکند ،توجه
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خاصی داشتهاند .کارآفرينی سازمانی ،شامل پرورش
رفتارهاي کارآفرينانه در سازمان است که در آن ،سازمان
شرايطی را فراهم میکند تا کل سازمان و کارکنان آن از
روحيۀ کارآفرينی برخوردار شوند ( Kordnaeij et al.,
 .)2007به عبارتی ،کارآفرينی سازمانی به معناي اجراي
فرايند کارآفرينی در داخل سازمان و استفاده از خصوصياتی
همچون روحيۀ پشتکار ،ريسكپذيري ،خالقيت و نوآوري
است ( .)Moghaddasi, 2009سازمان کشاورزي نيز يکی از
بخشهاي مهم جامعه است که وجود افراد کارآفرين با
خالقيت باال در آن براي رسيدن به توسعه ضروري است.
مديريت ترويج يکی از واحدهاي مهم و فعال در سازمان
کشاورزي است که بر اشاعۀ نوآوريهاي فنی تأکيد دارد و
هدفش اين است که افراد ،خود را توسعه دهند ،زيرا
کارکنانی که توسعه نيابند قادر به توسعۀ ارباب رجوع
نخواهند بود .بنابراين به روز نگه داشتن دانش و اطالعات
کارکنان ترويج ،اعم از مروجان و کارشناسان ترويج میتواند
ابزار مهمی در جهت موفقيت سازمان محسوب شود ،زيرا
مهمترين منبع قابل دسترسی براي خدمات ترويج ،اعضا و
کارکنان آن هستند که با توجه به شرايط متغير موجود،
انتظارات بااليی متوجه آنهاست .در نتيجه سازمان بايد تا حد
امکان ،کيفيت اين نيروها را بهبود بخشد .از طرف ديگر ،در
چند سال اخير بحث توسعۀ منابع انسانی توجه مديران
سازمانهاي دولتی را به خود معطوف کرده است .میتوان
گفت توسعۀ حرفهاي و بهسازي کارکنان و توسعۀ دانش،
مهارتها و توانمنديهاي آنان براي بهبود عملکرد شغلی در
زمان حال و آينده بايد در جهت تحقق اهداف سازمان باشد
( .)Shabanali Fami, 2006امروزه مديران سازمانها به
اين نتيجه رسيدهاند که براي حفظ و توسعۀ سازمان و عقب
نماندن از قافلۀ رشد و توسعه بايد به نيروهاي شاغل
آموزشهاي مرتبط را ارائه کنند (.)Heydari, 2006
از طرفی ،در سالهاي اخير مباحث مربوط به توسعۀ
سازمانی در ادبيات جهانی جايگاه ويژهاي يافته است .از
مزاياي اين پديده ،عملکرد مؤثر سازمانهاي ترويجی است.
همان طور که گفته شد ،يکی از اصلیترين مزاياي
فعاليتهاي توسعۀ سازمانی ايجاد شرايطی است که در آن
افراد خود درمیيابند که بايد تغيير کنند ( Uotila et al,
 .)2004سازمانهاي دولتی هنگامی میتوانند به ترويج
اثربخش کارآفرينی در جامعه کمك کنند که ابتدا خودشان
کارآفرين باشند .به همين دليل ،امروزه نه تنها کارآفرينی

يك راهکار براي درگير شدن با چالشهاي کسبوکار است،
بلکه يکی از مهمترين پارادايمهاي نوين ادارۀ امور بخش
دولتی محسوب میشود ( .)Miller, 2005بهعالوه در
بسياري از موارد ،اهميت و کارکرد کارآفرينی سازمانی در
توسعۀ نوآوريهاي تکنولوژيکی در سازمان شناخته شده
است ( .)Van den ban & Hawkins, 2006بررسیها
نشان میدهد که سازمانهاي داراي کارکرد آموزشی و
ترويجی به سبب رشد سريع در امکان دسترسی مردم به
اطالعات ،تقاضاهاي متنوع و فزايندۀ مخاطبان و انتظار آنها
براي پاسخگويی فوري به نيازهايشان ،در يك فضاي رقابتی
قرار گرفتهاند و فشار محيط پيرامون را متحمل میشوند
( .)Henionen, 1999; Lyons et al, 200بدون شك در
اين شرايط آن دسته از سازمانهاي ترويجی ،قوي و کارآمد
محسوب میشوند که از انعطافپذيري الزم براي واکنش در
برابر محيط و تحوالت و چالشهاي خارج از محيط سازمان
از قبيل تغييرات عرصۀ فناوريهاي کشاورزي ،روشهاي
ارتباطی ،نيازهاي کشاورزان ،شرايط محيط روستايی،
وضعيت صادرات و واردات محصوالت و شرايط اقتصاد بازار
برخوردار باشند (.)Antonicic & Hisrich, 2001
در کشور ما نيز ترويج در سازمان کشاورزي با طيف
گستردهاي از اقشار و گروههاي مختلف جامعۀ کشاورزي با
نيازها و انتظارات رو به تزايد و متنوع روبهروست که
پاسخگويی به آنها نيازمند بهرهگيري از برنامهها و شيوههاي
نو و فرايندهاي کارآمد است .با اين حال نتايج پژوهشها
نشان میدهد که در مديريت ترويج کشاورزي ،به دليل
ساختار سازمانی پيچيده ،نظام برنامهريزي متمرکز ،دخالت
نکردن کارشناسان و مروجان در نظام تصميمگيري،
بیعالقگی و نبود انگيزۀ کافی در کارکنان و فقدان حمايت از
کارکنان صف ،زمينۀ چندان مناسبی براي بروز نوآوري و
خالقيت و پرورش نيروي انسانی کارآمد ،خالق و باانگيزه
وجود ندارد و از توانمندي کارکنان شاغل نيز به نحو مطلوب
استفاده نمیشود ( Abdolahi, 2001; Aghasizadeh,
 .)2003; Carine & Pottelsberghe, 2001به دليل
همين نارسايیها امروزه با گذشت حدود نيم قرن از
فعاليتهاي نظام ترويج کشاورزي در کشور ،بيش از هر زمان
ديگر ساختار و عملکرد نظام ترويج کشاورزي در معرض نقد
و نظر قرار گرفته است ( .)Furst, 2005از اين رو در شرايط
موجود ،ضرورت شکلگيري و فراگيري نهضت کارآفرينی در
سازمان ترويج به منظور بازسازي و اصالح ساختار سازمانی و
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نيز برنامهها و فرايندهاي اجرايی نظام ترويج کشاورزي بيش
از هر زمان ديگر احساس میشود ((Yaghubi 2009
 .Farani et al.,به اين ترتيب بررسی و شناسايی عوامل
مؤثر بر توسعۀ حرفهاي کارکنان سازمان و توسعۀ کارآفرينی
در سازمان ترويج کشاورزي از موضوعات مهمی است که در
شرايط موجود براي اين سازمان مفيد است و میتواند
سياستگذاران و مديران ترويج کشاورزي استان کرمانشاه را
در ايجاد تغييرات و تحوالت ساختاري و مديريتی الزم از
طريق توسعۀ حرفهاي کارکنان در جهت رسيدن به اهداف
کارآفرينی سازمانی ياري دهد.
 )2002( Brawner. et alدر پژوهشی به اين نتيجه
دست يافتند که شاخصهاي توسعۀ حرفهاي عبارتاند از:
عضويت در انجمنهاي حرفهاي و مشارکت در گروههاي
مطالعاتی سازمان ،مشارکت در مالقات با کارکنان محلی،
توجه به کارگاههاي آموزشی ،مشارکت با همقطاران در امر
برنامهريزي ،مشارکت در مشاهدات ساختاري سازمان،
طراحی برنامۀ درسی براي سازمان ،هدايت پروژههاي
خودگردان ،هدايت تحقيق عملياتی ،هدايت بازخوردهاي
وابسته در مورد تجارب )2001(Donna .در تحقيق خود به
اين نتيجه رسيد که توان افراد در مهارتهاي بينفردي،
تصميمگيري ،رهبري ،خالقيت و برقراري ارتباط با ديگران
بايد بهبود يابد )2009( Alam beigi et al. .در تحقيقی
به نقش مؤلفههاي فناوريهاي ارتباطی و اطالعاتی در
توسعۀ کارآفرينی سازمانی در سازمان ترويج کشاورزي
پرداختند .نتايج نشان داد که بين مؤلفههاي ارتباطات
سازمانی و ميزان بهکارگيري  ICTرابطۀ مثبت و معنیداري
برقرار است .بر اساس نتايج تحليل مسير ،از بين هشت
مؤلفۀ ارتباطی و اطالعاتی ،سه متغير محتواي مناسب منتقل
شده به کارکنان از سوي  ICTسازمان ،وجود راهبردهايی
براي خلق پايگاههاي داده مرتبط با حوزۀ فعاليت سازمان و
حمايت مديريت سازمان از فناوريهاي پيشرفته در سازمان،
بهترتيب بيشترين آثار علّی را بر توسعۀ کارآفرينی سازمانی
در سازمان ترويج داشتهاند (2008) Alam beigi .در
تحقيقی ديگر در زمينۀ کارآفرينی سازمانی در سازمان ترويج
کشاورزي ايران به اين نتيجه دست يافت که عوامل سازمانی
و مديريتی نقش مهمی در توسعۀ کارآفرينی سازمانی در
سازمان ترويج کشاورزي کشور دارند؛ به طوري که بين
عوامل سازمانی و مديريتی سازمان و توسعۀ کارآفرينی
سازمانی رابطۀ مثبت و معنیداري در سطح يك درصد وجود

432

دارد )2009( Yaghubi Farani et al .در پژوهشی به
بررسی ميزان کارآفرينی در سازمان ترويج کشاورزي کشور و
نيز شناسايی و تحليل نقش عوامل سازمانی و مديريتی در
توسعۀ کارآفرينی سازمانی در اين سازمان پرداختند و نشان
دادند که شرايط سازمانی و مديريتی ادارات ترويج ،تسهيل
کنندۀ کارآفرينی سازمانی نيست؛ عالوه بر اين متغيرهاي
"خالقيت و نوآوري در روشها و برنامهها"" ،رضايت شغلی
کارکنان"" ،اثربخشی فعاليتهاي سازمانی" و "رضايت و
تأمين نيازهاي ارباب رجوع" شاخصهاي کارآفرينی سازمانی
معرفی شدهاند .بر اساس نتايج پژوهش )2004(Moghimi
بين متغيرهايی از قبيل ساختار سازمانی ،استراتژي سازمانی،
سيستم ارزيابی عملکرد ،فرهنگ سازمانی ،سبك رهبري
مديران ،ويژگیهاي کارکنان و ارتباطات محيطی با متغير
کارآفرينی سازمانی رابطۀ مستقيم و معنیداري وجود دارد.
عالوه بر اين )1990( Henionen & Korvela ،در تحقيق
خود نشان دادند که يکی از مهمترين عوامل مؤثر بر
کارآفرينی سازمانی ،شرايط و ويژگیهاي درونی سازمان
نظير ساختار ،رويههاي مديريتی و شيوههاي پاداش و
تشويق در سازمان است .آنها در پژوهش خود بر دو بعد
اساسی در کارآفرينی سازمانی شامل "تعهد سازمان به
نوآوري" و "نوسازي استراتژيك در سازمان" تأکيد کردهاند.
در اين تحقيق متغيرهايی نظير "فعاليتهاي مديريتی و
فرهنگ سازمانی"" ،ساختار سازمانی" و "مهارتها و
نگرشهاي فردي" به منزلۀ عناصر پديدآورندۀ کارآفرينی در
يك سازمان و متغير "رضايت شغلی کارکنان" و "اثربخشی
فعاليتهاي سازمانی" پيامد و نتايج کارآفرينی سازمانی در
درون سازمان معرفی شدهاند .در اين زمينه نتايج
بررسیهاي  )2005( Millerبيانگر آن است که سازمانهاي
کارآفرين را با برخی ويژگیها و رفتارهاي سازمانی و
مديريتی خاص میتوان شناخت .همچنين نتايج پژوهشهاي
 )2007( Antonicic & Hisrichنشان میدهد که
مؤلفههاي سازمانی و مديريتی حمايتهاي مديريتی ،مالی
(سيستم پاداش) ،ساختار و سلسله مراتب سازمان و
دسترسی به منابع در شکلگيري و توسعۀ فعاليتهاي
کارآفرينانه در درون سازمانها نقش بسزايی دارند .همچنين
در تحقيقات  )2002( Hornsby et al.بر نقش
استراتژيهاي کارآفرينی سازمانی مديران و عواملی نظير
حمايتهاي مديريت ،اختيار انجام وظايف ،عوامل مالی و
پاداش در بروز رفتارهاي کارآفرينانه در سازمان تأکيد شده
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است)1998(Echols & Neck .در پژوهشی ديگر رفتارهاي
کارآفرينانۀ کارکنان و نيز ساختار سازمانی را عناصر ضروري
در موفقيت فعاليتهاي کارآفرينانه در سازمان دانستهاند .در

اين مقاله با توجه به مبانی نظري و نتايج پژوهشهاي مرتبط
با کارآفرينی سازمانی و عوامل مؤثر بر آن ،شکل  .1به منزلۀ
چهارچوب نظري تحقيق ترسيم شده است.

 .1کارگاهها و سمينارهاي آموزشی
 .2عضويت در انجمنهاي حرفهاي
 .3حمايتهاي مديريتی
 .4حمايتهاي مالی

مؤلفۀ مديريتی ـ مالی

 .1فرصتهاي مطالعاتی ـ يادگيري
 .2مهارتهاي مشارکتی
 .3حمايتهاي سازمانی

مؤلفههاي توسعۀ حرفهاي

کارآفرینی سازمانی

ويژگیهاي فردي و
حرفهاي کارکنان

خالقيت و نوآوري در
برنامهها و روشها

مؤلفۀ سازمانی ـ مشارکتی

رضايت کارکنان از
توانمندي شغلی

بهبود اثربخشی
فعاليتهاي سازمان

شكل  .2چهارچوب نظری تحقیق

مواد و روشها
هدف اين تحقيق شناسايی نقش مؤلفههاي توسعۀ حرفهاي در
توسعۀ کارآفرينی مديريت ترويج کشاورزي استان کرمانشاه بود
که در سال  1381به اجرا درآمد .اين پژوهش از نوع کاربردي و
پيشينپژوهی است که به روش علّی ـ ارتباطی انجام شده است.
جامعۀ آماري اين تحقيق شامل  456نفر از کارگزاران ترويج
کشاورزي استان کرمانشاه بود .حجم نمونه بر اساس جدول
تاکمن  210نفر تعيين شد .روش نمونهگيري ،روش تصادفی
طبقهاي متناسب بر اساس شهرستانهاي استان بود .ابزار
اندازهگيري در اين تحقيق پرسشنامهاي مشتمل بر سه بخش
بود :ويژگیهاي فردي و حرفهاي کارکنان و مؤلفههاي توسعۀ
حرفهاي (مؤلفۀ نهادي ـ مشارکتی و مؤلفۀ مديريتی ـ مالی که
هر يك از مؤلفهها با  20گويه سنجيده و در مجموع از  40گويه
در قالب طيف پنجقسمتی ليکرت استفاده شد) به منزلۀ
متغيرهاي مستقل تحقيق ،و اندازهگيري کارآفرينی سازمانی با
سه شاخص "خالقيت و نوآوري در روشها و برنامهها"،

"رضايت کارکنان از توانمندي شغلی" و "بهبود اثربخشی
فعاليتهاي سازمانی" که متغير وابستۀ تحقيق را تشکيل
میدادند و هر يك از متغيرها با گويههايی تعريف شدهاند
(جدول  .)2اساس طراحی پرسشنامۀ مذکور ،متغيرهاي
استخراجشده از پيشينهنگاشتهها و ادبيات نظري تحقيق بود که
اعتبار پرسشنامه در اين تحقيق با استفاده از نظرهاي برخی از
متخصصان دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعی رامين و تهران
تأييد شد .پايايی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ
براي کارآفرينی سازمانی و دو عامل نهادي ـ مشارکتی و
مديريتی ـ مالی به ترتيب ( 0/22و )α=0/81، 0/22محاسبه شد
که بيانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود.
در اين مقاله به منظور تحليل دادهها و دستيابی به
اهداف تحقيق از روشهاي آماري توصيفی و آمار استنباطی
استفاده شد .در بخش آمار توصيفی ويژگیهاي پاسخگويان
نظير فراوانی و درصد استفاده شد و وضعيت کارآفرينی
سازمانی در مديريت ترويج استان کرمانشاه و ضرايب تغيير

مرادی ،بیژنی :بررسی اثرات مؤلفههای توسعۀ حرفهای کارگزاران ترویج...

تعيينکنندۀ سطوح توسعۀ حرفهاي کارگزاران ترويج استان
بررسی شد .در بخش استنباطی نيز از تحليل همبستگی و
تحليل مسير استفاده شد و تجزيه و تحليل دادهها در محيط
نرمافزار  SPSSنسخۀ  15صورت گرفت.
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 1/6درصد تا سطح کارشناسی ارشد و باالتر بود .بيشترين
فراوانی در زمينۀ ساير رشتههاي کشاورزي ( 142نفر)،
رشتههاي غيرکشاورزي ( 31نفر) و ترويج و آموزش
کشاورزي ( 30نفر) و ميانگين سابقۀ خدمت در بخش ترويج
کشاورزي استان حدود  8/51سال بود .در جدول  2ضريب
تغيير محاسبه و براساس آن به متغيرها رتبه داده شد که
رتبۀ يك به "برخورداري کارکنان از حمايتهاي مالی
سازمان" و رتبۀ هفت به "شرکت در کارگاهها و سمينارهاي
آموزشی" اعضاي سازمان تعلق گرفت و بيانگر آن است که
اين مقياسها به ترتيب قويترين و ضعيفترين مقياسها در
سنجش توسعۀ حرفهاي هستند.

نتایـج و بحث
مشخصات فردی و حرفهای پاسخگویان

در جدول  1خالصۀ نتايج توصيفی اين تحقيق ارائه شده
است .ميانگين سن کارگزاران ترويج  35سال بود .تحصيالت
بيش از  50درصد پاسخگويان ( 54/8درصد) تا سطح
کارشناسی 28/1 ،درصد تا فوق ديپلم 2/5 ،درصد ديپلم و

جدول  .2خالصۀ آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی
متغیـرها

جنسيت
تأهل
سن (سال)

تحصيالت

رشتۀ تحصيلی
سابقۀ خدمت
(سال)

پست سازمانی

وضعيت
استخدامی
شرکت در
آموزشهاي
ضمنخدمت

بیشینه

کمینه

درصد تجمعی میانگین انحراف معیار

فراوانی

درصد

---------

---------

---------

---------

زن
مرد
مجرد
متأهل
جوان (20ـ )30
ميانسال (31ـ )40
مسن (بيشتر از )40
ديپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسیارشد و باالتر
ترويج و آموزش کشاورزي
ساير رشتههاي کشاورزي
رشتههاي غيرکشاورزي
کمتر از 10
 10تا 20
بيشتر از 20
مديران
کارشناسها
کاردانها
سربازان سازندگی
رسمی قطعی
پيمانی (قراردادي)
طرح سربازان سازندگی

21
183
11
133
22
46
65
20
52
115
16
30
142
31
156
22
25
28
85
32
65
66
63
81

81/1
12/2
36/1
63/3
41/1
21/2
31/0
2 /5
28/1
54/8
1 /6
14/3
11
14/1
14/3
13/8
11/2
13/3
40/5
15/2
31
31/4
30
38/6

--------41/1
62/0
100
2 /5
31/6
22/4
100
------14/3
88/1
100
--------66
63
81

35

2/62

54

20

---------------

---------------

---------------

---------------

8/51

1/54

22

1

---------------

---------------

---------------

---------------

---

---

شرکت کرده است

133

63/3

---

---

---

---

---

شرکت نکرده است

11

36/1

---

---

---
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جدول  .1ضرایب تغییر تعیینکنندۀ سطوح توسعۀ حرفهای کارگزاران ترویج استان

ردیف

متغیرهای توسعۀ حرفـهای

تعداد گویه

ضریب تغییرات

رتـبـه

1

بهرهگيري از فرصتهاي مطالعاتی ـ يادگيري

8

0/182

4

2
3
4
5
6
1

برخورداري از حمايتهاي نهادي سازمان
مهارتهاي مشارکتی
شرکت در کارگاهها و سمينارهاي آموزشی سازمان
عضويت در انجمنهاي حرفهاي سازمان
برخورداري از حمايتهاي مديريتی سازمان
برخورداري از حمايتهاي مالی سازمان

4
8
4
5
1
4

0/168
0/121
0/214
0/206
0/165
0/161

3
5
1
6
2
1

وضعیت کارآفرینی سازمانی در مدیریت ترویج کشاورزی
استان کرمانشاه

نتايج حاصل از اثربخشی فعاليتهاي سازمانی استان ،نشان
داد که از ديدگاه کارکنان ،شرکت در برنامهريزيها و
تصميمگيريهاي شغلی سازمان و ارزيابی نيازهاي شغلی در
شروع کار يکی از اقدامات مؤثر و مهم سازمان ترويج
کشاورزي استان در زمينۀ بهبود اثربخشی فعاليتهاي
سازمانی است که در مقياس باالتر از متوسط ،و مشارکت
آنان در انتخاب مربيان آموزشی سازمان و شرکت در
تصميمات بودجهبندي مرکز در جهت رسيدن به توسعۀ
کارآفرينی در حد متوسط ارزيابی شده است (جدول .)3
يکی ديگر از نتايج کارآفرينی سازمانی ،رضايتمندي
کارکنان از توانمندي شغلی خود است .نتايج نشان داد که از
ديدگاه کارکنان ترويج ،داشتن احساس مسئوليت و رضايت
از شغل در اجراي امور شغلی و نيز برخورداري از اعتماد به
نفس در انجام امور شغلی و داشتن تجربه در زمينۀ دورههاي
آموزشی در ايجاد احساس رضايت از شغل و توانمندي
حرفهاي حائز اهميت بااليی بوده و نيز داشتن توانايی در حل
مشکالت کاري و اخذ تصميمات مؤثر و توانايی تجزيه و
تحليل وظايف شغلی و توانايی مشکليابی و تشخيص صحيح
تنگناهاي شغلی نيز در حد بااليی ارزيابی شده است.
همچنين داشتن آزادي و استقالل عمل در انجام امور شغلی
در ميزان رضايت شغلی کارکنان مديريت ترويج استان
کرمانشاه در حد متوسط ارزيابی شده است (جدول .)3
نتايج حاصل از سنجش شاخص خالقيت و نوآوري در
برنامهها و روشهاي سازمان ،نشان داد که از ديدگاه
کارکنان ،داشتن شوق و انگيزۀ پيشرفت در حين انجام امور
شغلی ،استفاده از روشهاي جديد و نوآورانه در انجام امور

شغلی ،برخورداري از روحيۀ گذشت و فداکاري در
فعاليتهاي گروهی و توانايی سازگاري با محيطهاي جديد
در انجام امور شغلی در حد بااليی ارزيابی شده و استفاده از
راههاي خالقانه در انجام امور شغلی ،توجه به روحيۀ
کنجکاوي و پرسشگري در انجام امور شغلی ،وجود تغييرات
و نوآوريها در سازمان ،داشتن تفکر انتقادي در مواجهه با
مسائل مختلف و توانايی ريسكپذيري در انجام امور شغلی
در حد متوسط ارزيابی شده است (جدول  .)3نتايج بيانگر آن
است که که خالقيت و نوآوري و تمايل به تغييرپذيري در
بين کارگزاران ترويج سازمان جهاد کشاورزي استان
کرمانشاه در حد قابل قبول و بااليی است.
همبستگی بین متغیرهای توسعۀ حرفهای با کارآفرینی
سازمانی
بررسی مقادير ضريب همبستگی پيرسون نشان داد که بين
تمامی متغيرهاي سازمانی رابطۀ مثبت و معنیداري در
سطح اطمينان  22درصد وجود دارد .ماتريس همبستگی
بين متغيرهاي مستقل با متغيرهاي استفادهشده در سنجش
ميزان کارآفرينی سازمانی در جدول  4نشاندهندۀ وجود
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
شکلگيري و توسعۀ کارآفرينی سازمانی تأثير داشتهاند.
همچنين متغيرهايی نظير حمايتهاي مديريتی ،حمايتهاي
نهادي و سيستم پاداش بر توسعۀ فعاليتهاي کارآفرينانه در
درون مديريت ترويج استان مؤثر بودهاند.

مرادی ،بیژنی :بررسی اثرات مؤلفههای توسعۀ حرفهای کارگزاران ترویج...
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جدول  .3وضعیت کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی استان کرمانشاه

شـاخصهاي کارآفـرينی سـازمانی

n

انحرافمعیار

میانگین رتبهای

نما

متغیرها

گویههای سنجششده

ارزيابی نيازهاي شغلی در شروع کار در سازمان شما چقدر اهميت دارد؟

202

0/283

4/10

4

202
206
208

1/204
0/250
0/818

3/15
3/28
4/18

4
4
4

208
202
202

0/652
0/635
0/618

4/60
4/61
4/45

5
5
5

201
202
208
208
210

0/282
0/204
0/121
0/180
1/166

3/26
4/11
4/30
4/22
3/81

4
5
5
4
4

208
210
210
205
201
206

0/213
0/222
0/282
1/105
1/022
0/251

3/10
4/21
3/26
3/18
4/03
4/02

4
5
4
4
5
4

201

0/232

4/03

4

202

0/255

3/82

4

شرکت کارکنان در تصميمات بودجهبندي مرکز تا چه اندازه مهم است؟
بهبود اثربخشی
شرکت کارکنان در انتخاب مربيان آموزشی سازمان تا چه حد مهم است؟
فعاليتهاي سازمان
شرکت کارکنان در برنامهريزيها و تصميمگيريهاي شغلی سازمان چقدر
اهميت دارد؟
تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود اعتماد به نفس داريد؟
چقدر در انجام امور شغلی خود احساس مسئوليت و رضايت میکنيد؟
چقدر در انجام امور شغلی خود در زمينۀ دورههاي آموزشی ـ ترويجی تجربه
داريد؟
رضايت کارکنان از
تا چه حد توانايی مشکليابی و تشخيص صحيح تنگناهاي شغلی خود را داريد؟
توانمندي شغلی
تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود آزادي و استقالل عمل داريد؟
تا چه حد در حل مشکالت کاري و اخذ تصميمات مؤثر توانايی داريد؟
چقدر در تجزيه و تحليل وظايف شغلی خود توانايی داريد؟
تغييرات و نوآوريها در سازمان تا چه اندازه در برنامههاي کاري شما لحاظ
شده است؟
تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود ريسكپذير هستيد؟
چقدر در انجام امور شغلی خود شوق و انگيزۀ پيشرفت داريد؟
تا چه حد از راههاي خالقانه در انجام امور شغلی خود استفاده میکنيد؟
داشتن تفکر انتقادي در مواجهه با مسائل مختلف چقدر حائز اهميت است؟
خالقيت و نوآوري در
داشتن روحيۀ گذشت و فداکاري در فعاليتهاي گروهی چقدر مهم است؟
برنامهها و روشها
تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود توانايی سازگاري با محيطهاي جديد را
داريد؟
چقدر در انجام امور شغلی خود از روشهاي جديد و نوآورانه استفاده
میکنيد؟
توجه به روحيۀ کنجکاوي و پرسشگري در اجراي امور شغلی چقدر اهميت
دارد؟

 مقیاس :هیچ= ،4خیلیکم=  ،2کم= ،1متوسط= ،3زیاد= ،4خیلیزیاد=4

تحلیل مسیر
با توجه به رابطۀ مؤلفههاي (نهادي ـ مشارکتی و مديريتی ـ
مالی) توسعۀ حرفهاي با توسعۀ کارآفرينی سازمانی در
سازمان ترويج به منظور شناسايی نقش مؤلفههاي توسعۀ
حرفهاي بر توسعۀ کارآفرينی سازمانی و شناسايی آثار
غيرمستقيم اين مؤلفهها بر يکديگر از شيوۀ تحليل مسير
استفاده شد .هفت متغير توسعۀ حرفهاي که در اين مقاله مد

نظر بودند ،در سطح  P=0/01رابطۀ مستقيمی با توسعۀ
کارآفرينی سازمانی داشتند .اين هفت متغير به منزلۀ
متغيرهاي مهم ،مرتبط با توسعۀ کارآفرينی سازمانی براي
رسم مدل علّی ساختاري استفاده شدند و آثار مستقيم و
غيرمستقيم هر يك بر توسعۀ کارآفرينی سازمانی تبيين شد.
اين آثار در جدول  5به نمايش درآمده و اولويتبندي شده
است .ضريب همبستگی چندگانه ( ،)R=0/072بيانگر آن
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است که رابطۀ متغيرهاي مستقل با متغير وابستۀ تحقيق،
چشمگير و مقدار  Fبه لحاظ آماري معنیدار است
( .)P=0/000همچنين ضريب تعيين ( )R2=0/052نشان
میدهد متغيرهاي واردشده در مدل در مجموع  52درصد از
تغييرات متغير توسعۀ کارآفرينی سازمانی را تبيين میکنند.
از آنجا که در پژوهشهاي علوم اجتماعی پيشبينی تمام
متغيرهاي مستقل تأثيرگذار بر متغير وابسته امکانپذير

نيست ،در تحليل مسير مقداري با عنوان اثر باقيمانده
محاسبه میشود که بر اساس رابطۀ  R2=1-e2مقدار e2
براي مدل تحليلی زير 0/48 ،محاسبه شد .بنابراين میتوان
گفت که در مدل علّی زير  48درصد از واريانس متغير
وابسته را ساير متغيرهايی که در اين تحقيق نبودند ،تبيين
میکنند.

جدول  .4نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بین متغیرهای توسعۀ حرفهای با کارآفرینی سازمانی
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 معنیداری در سطح یك درصد
جدول  .4آثار متغیرهای مستقل مؤلفههای توسعۀ حرفهای بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی
ردیف
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نام مؤلفه

متغیر

نام متغیرها

آثار مستقیم آثار غیر مستقیم مجموع آثار علّی اولویت

X1
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شكل  .1تحلیل مسیر متغیرهای مستقل و متغیر وابستۀ تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين مقاله ،به بررسی و تحليل نقش مؤلفههاي نهادي ـ
مشارکتی و مديريتی ـ مالی توسعۀ حرفهاي در توسعۀ
کارآفرينی سازمانی مديريت ترويج کشاورزي استان کرمانشاه
پرداخته شد .بر اساس يافتههاي تحقيق ،وضعيت کارآفرينی
سازمانی در مديريت ترويج کشاورزي استان باالتر از حد
متوسط ارزيابی شده است .همچنين همبستگی زيادي بين
متغيرهاي توسعۀ حرفهاي با کارآفرينی سازمانی وجود دارد
که نشاندهندۀ اهميت و نقش برجستۀ متغيرهاي توسعۀ
حرفهاي در کارآفرينی سازمانی است .اين نتيجه با نتايج
تحقيقات Alam ،(2009( Yaghubi Farani & et al
Henionen, & ،)2004(Moghimi ،)2009(beigi et al
 )2005(Miller ،)2005(Furst ،)2003(Korvelaو
 )1998(Echols & Neckکه در آنها شرايط سازمانی و
رفتارهاي مديريتی بر شکلگيري و توسعۀ کارآفرينی
سازمانی تأثير داشتهاند ،مطابقت دارد .همچنين وجود
همبستگی بين متغيرهاي مورد نظر در اين تحقيق ،با بخشی
از تحقيقات  )2007( Antonicic & Hisrichو Hornsby
 )2002( et alکه در آنها متغيرهايی نظير حمايتهاي
مديريتی ،حمايتهاي نهادي و سيستم پاداش در توسعۀ
فعاليتهاي کارآفرينانه در درون مديريت ترويج استان تأثير
داشتهاند ،همخوانی دارد.
نتايج حاصل از اولويتبندي مؤلفههاي توسعۀ حرفهاي،
نشان داد که در مديريت ترويج استان کرمانشاه متغير
"برخورداري از حمايتهاي مالی سازمان" و متغير
"برخورداري از حمايتهاي مديريتی سازمان" به ترتيب در
اولويت اول و دوم و متغير" شرکت در کارگاهها و
سمينارهاي آموزشی سازمان" در اولويت آخر قرار دارد.

نتايج تحليل مسير نيز بيان میکند که از بين هفت
متغير مؤلفههاي توسعۀ حرفهاي ،سه متغير توسعۀ حرفهاي
کارکنان از طريق بهرهگيري از فرصتهاي مطالعاتی ـ
يادگيري سازمان ،استفاده از مهارتهاي مشارکتی سازمان و
برخورداري از حمايتهاي مديريتی سازمان ،به ترتيب
بيشترين آثار علّی را بر توسعۀ کارآفرينی سازمانی در
مديريت ترويج استان کرمانشاه داشتهاند .اين هفت متغير در
مجموع  52درصد از تغييرات متغير توسعۀ کارآفرينی
سازمانی را تبيين میکنند .طبق تحقيقات & Towmey
 (2008) Alam beigi ،(2000) Harrisحمايتهاي
مديريت سازمان از هر گونه رفتار کارآفرينانه ،باعث ترويج
فعاليتهاي کارآفرينانه در مديريت ترويج استان خواهد شد.
در تحقيق حاضر نيز عامل برخورداري از حمايتهاي
مديريتی مرتبط با توسعۀ کارآفرينی سازمانی اولويت سوم را
به خود اختصاص داده است.
براساس نتايج تحقيق میتوان پيشنهادهاي زير را ارائه
داد:
 در مورد حمايتهاي مالی سازمان ،اختصاص رديفاعتباري و بودجه براي مديران در زمينۀ فعاليتهاي
پژوهشی ،داشتن نظام پرداخت هماهنگ براي اعضاي
سازمان ،افزايش حقوق و ترفيع (نظام پاداش و تشويق) براي
اعضاي خالق و نوآور سازمان در نظر گرفته شود .عالوه بر
اين ،به پاداشهاي معنوي براي تأمين نيازهاي روانی اعضاي
سازمان همچون احساس احترام ،احساس آزادي و استقالل
عمل ،احساس لياقت و شايستگی و احساس پيشرفت در
کنار پاداشهاي مادي توجه ويژه شود.
 در خصوص حمايتهاي مديريتی سازمان میتوان بهاين موارد اشاره کرد :ايجاد زمينۀ همکاري بين همکاران در
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يادگيري مهمترين متغير توسعۀ حرفهاي در توسعۀ
، پيشنهاد میشود مديران،کارآفرينی سازمانی شناسايی شد
بخشهاي آموزشی و يا خود اعضاي سازمان زمينههاي
بهرهگيري از فرصتهاي مطالعاتی ـ يادگيري بيشتر را از
 شرکت در،طريق حضور در آموزشهاي ضمن خدمت
 حذف محدوديت شرکت در،گروههاي مطالعۀ حرفهاي خالق
،دورههاي آموزش شغلی براي کارگزاران ترويجی در سازمان
ايجاد فرصتهاي همکاري در بين کارگزاران ترويجی
 ايجاد فرصتهاي کافی در سازمان،کارآفرين در سازمان
براي انجام تحقيقات گروهی و انفرادي براي اعضاي سازمان
 نوآوري و انگيزۀ،فراهم کنند؛ به طوري که روحيۀ خالقيت
پيشرفت و در نتيجه رضايت شغلی و زمينههاي بروز
 از.کارآفرينی سازمانی در مديريت ترويج استان فراهم آيد
 ارتباط، ارتباط بيشتر بين مراکز تحقيق و ترويج،طرفی
 تعامل بيشتر با ديگر،بيشتر با دانشگاهها و مراکز علمی
 تعامل بيشتر با بازار کار و مبادلۀ،سازمانهاي ترويج کشور
تجارب شغلی میتواند بسترهاي توسعۀ کارآفرينی سازمانی
را در مديريت ترويج کشاورزي استان کرمانشاه گسترش
.دهد
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 پشتيبانی و حمايت،گروه يا بخش کاري مربوط به خود
 تشکيل و ساماندهی،همکاران براي پيشرفت شغلی فرد
،شبکهاي از همکاران مشغول به کار در ساير مؤسسهها
 برگزاري،فراهمسازي منابع کتابخانهاي براي اعضاي سازمان
 در پيش،جلساتی به منظور آشنايی با تکنولوژي و کاربرد آن
 خالقيت و،گرفتن رفتارهاي تقويتکنندۀ فرهنگ نوآوري
 دادن آزادي عمل و استقالل به،ريسكپذيري در سازمان
 تشويق و حمايت از ايدهها و،کارکنان در انجام امور شغلی
طرحهاي کارکنان و ارزشيابی مداوم از وظايف شغلی
.کارکنان
 سمينارها و کارگاههاي آموزشی خالقيت بيشتري برايآموزشگران و کارگزاران ترويج کشاورزي استان به منظور
افزايش توانمندي فردي آنان برگزار شود زيرا اين کارگاهها
باعث به روز شدن اطالعات تخصصی و حرفهاي کارکنان از
طريق به روز کردن مهارتهاي آموزشی و اطالعات حرفهاي
آنان میشود؛ به طوري که انگيزۀ کارکنان ترويج در
بهکارگيري فناوريهاي نوين براي دستيابی به توسعۀ
.کارآفرينی سازمانی بهبود میيابد
 از آنجا که متغير بهرهگيري از فرصتهاي مطالعاتی ـ-
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