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  چکیده
هنگ سازمانی کارآفرینانه در سـازمان جهـاد کشـاورزي    هدف کلی این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر توسعه فر

). حجـم نمونـه بـا    =687Nتحقیق، کارکنان سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان بودند ( معه آماريود. جازنجان ب
اي تناسبی انتخاب شـدند. ابـزار تحقیـق،    گیري طبقه نفر تعیین شد و به روش نمونه 122استفاده از فرمول کوکران 

استاندارد بود. روایی ظاهري و محتوایی آن با استفاده از نظرات جمعی از متخصصـان مـورد بررسـی و      پرسشنامه
) و پایـایی  AVEتایید قرار گرفت. همچنین مقادیر محاسبه شده آلفاي کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شـده ( 

مسیر نشان داد عامل تحریک و پـرورش  ) براي متغیرهاي تحقیق در حد قابل قبولی بود. نتایج تحلیل CR( ترکیبی
داري بر روي توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه نداشت. همچنین سایر عوامل موثر (از قبیـل:  ها تأثیر معنیانگیزه

طلبی و قبـول مسـئولیت؛ نـوآوري، خالقیـت و     ها؛ تغییر درك و کشف فرصت؛ مشارکت، استقاللآموزش مهارت
داري در سطح خطـاي یـک درصـد بـر روي     هاي سازمان) تأثیر مثبت و معنیارزش پذیري؛ تغییر و تحولمخاطره

درصد از تغییرات توسعه فرهنـگ سـازمانی    87که این عوامل طوري توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه داشتند. به
  کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزي زنجان را تبیین نمودند.

  

  ، کارآفرینی، سازمان جهاد کشاورزي زنجان، کارکنانفرهنگ سازمانی :هاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
ــر ســاختار در ســال ــاي اخی ــی سلســله ه  و مراتب

دولتـی دچـار یـک تغییـر      اداري امـور  سـاالري  دیوان
اي بوده است کـه   گونهپارادایم شده است. این تغییر به

                                                             
  a.naeimi@znu.ac.irنویسنده مسئول: *

 مـدیریت  نـوعی  انتقال بـه  در حال ساختارهاي اداري
 و تغییـر  ارآمـد هسـتند. چنـین   ک و انعطاف قابل دولتی

 در تغییـر جزئـی   یـک  و سـاده  نظرتجدید یک تبدیلی
 بـوده کـه   جانبـه  همـه  تغییـري  بلکـه  نیست، مدیریت
، از "کارآفرینانه مدیریت"عنوان تحت جدیدي پارادایم

؛ 1388بیگـی و همکـاران،    کنـد (علـم   آن پشتیبانی می
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ــاران،  ــذري و همکـ ؛ Brownson, 2017؛ 1392چیـ
Hartnel, 2011 .(  

پرابهـام و   پویـا،  در محیطـی  امـروزي  هايسازمان
 توان گفت که کنند. در این راستا می می پیچیده فعالیت

 تغییـرات و  حاضـر  عصر هايویژگی بارزترین از یکی
تفکـر،   طـرز  در کـه  اسـت  مداومی و شگرف تحوالت

از  بسیاري و کار انجام هايروش اجتماعی، هايارزش
 Abbasi etخورد ( می چشم به زندگی دیگر هاي پدیده

al., 2015; Goodman et al., 2001; Ofori and 
Sokro, 2010 بـر   کـه  تغییراتـی  تنـوع  و ). وسـعت

 اسـت  زیاد قدري به شود می وارد امروزي هاي سازمان
 ایـن  بـه  گوییپاسخ و انطباق جز اي چاره آنها که براي

 ,.Fallah Haghighi et alنـدارد (  تغییـرات وجـود  

بـه   نتوانـد  سازمانی اگر امروز متحول دنیاي ). در2018
 در یـا  دهـد  پاسـخ  خـود  مخاطبـان  نیازهاي و تغییرات

 قافلـه  از بگیـرد،  خود به منفعالنه حالت مقابل تغییرات
مانـد (رحمانیـان کوشـکی و     خواهـد  توسـعه عقـب  

  ).1388بیگی و همکاران،  ؛ علم1392عباسی، 
تی ماننـد  هاي اخیـر موضـوعا   از این منظر، در دهه

ها توجه زیادي  کارآفرینی، نوآوري و تحول در سازمان
گیري ایـن اعتقـاد    را به خود جلب کرده است و شکل

کارآفرینی در شـرایط و فضـاهاي متعـدد شـکل     "که 
رسانی اقتصادي به  گیرد و نباید صرفاً از منظر کمک می

منجـر بـه ورود مبحـث کـارآفرینی بـه       "آن نگریست
 ي دولتــی شــده اســت  هــا هــا و ســازمان  بخــش

)Zampetakis et al., 2009   ایـن تحـول در حـوزه .(  
کارآفرینی از اهمیت نقش دولت در جوامـع و تـالش   

هـاي دولتـی و بهبـود     براي ایجـاد تحـول در سـازمان   
هـا بـراي    گیرد. زیـرا، سـازمان   عملکرد آنها نشأت می

نگر دارنـد کـه    اثربخش بودن خود نیاز به افرادي آینده
کارهایی را باید انجام دهنـد تـا بتواننـد بـه     بدانند چه 

راحتی با کسانی که گوش به زنگ تحـوالت هسـتند،   
ــراي     ــازمان را ب ــود و س ــرده و خ ــرار ک ــاط برق ارتب

 Hartley etهاي آینده آماده سازند ( رویارویی با چالش

al., 2013 .(  
در این زمینـه برخـی از پژوهشـگران (چیـذري و     

؛ 1392شکی و عباسی، ؛ رحمانیان کو1392همکاران، 
Hartnell et al., 2011 کننـد کـه یکـی از     ) عنوان مـی

هـاي مختلـف در    ترین دالیل ناکارآمـدي سـازمان  مهم
تـوجهی بـه توسـعه فرهنـگ کـارآفرینی در       ایران، کم

ها است. لذا، جهت فائق آمد بر این مشـکل و   سازمان
هـا، ایـن    تحقق فرآیند توسـعه کـارآفرینی در سـازمان   

اید متحول شده و از بروکراسی پرهیـز کننـد.   نهادها ب
ي تشویق و ترغیب کارکنـان   این امر نیز خود در سایه

به رفتارهایی از قبیل نوآوري، مشـارکت، سـازماندهی   
هـا   ها، شناخت فرصت وظایف روزانه، آموزش مهارت

باشـد (رحمانیـان    پذیر می و مواردي از این قبیل امکان
ها به  کارکنان سازمان ). زیرا،1392کوشکی و عباسی، 

هـا   هاي سازمان عنوان نیروي انسانی و یکی از سرمایه
شوند که نسبت سایر منـابع از اهمیـت و    محسوب می
 ,.Roepke et alاي برخـوردار هسـتند (   جایگاه ویـژه 

). نیل به چنین هدفی نیازمند یک برنامـه مـداوم   2011
د هـایی بـراي ایجـا    ي سازمانی و نیز تبیین رویه توسعه
  باشـد   شـان مـی   ي فردي بـراي نیـروي انسـانی    توسعه

)Li and Lee, 2015; Brownson, 2017  از جملـه .(
فرهنـگ    هـاي توسـعه   توان بـه برنامـه   ها می این برنامه

 ,Brownsonهـا اشـاره کـرد (    کـارآفرینی در سـازمان  

). کارآفرینی سازمانی فرآیندي است که از طریق 2017
هـاي سـازمانی را بـه     فعالیتالقاء فرهنگ کارآفرینانه، 

پـذیري و پیشـتازي    سمت خالقیت، نوآوري، ریسـک 
  ). Li and Lee, 2015دهد ( سوق می

هاي منحصر به فرد کارآفرینـان و   شناسایی ویژگی
عوامل مؤثر بر رشد فرهنگ کارآفرینی در جامعه و نیز 

توانـد در دنیـاي معاصـر     سازمان شغلی یک فـرد مـی  
ســعه در ابعــاد مختلــف عنــوان عنصــر رشــد و تو بــه

اي  اقتصادي، اجتماعی، سیاسی محسوب شود. به گونه
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که عنصر کارآفرینی به عنوان موتور حرکـت تولیـد و   
گـذاري   کننده روحیه سرمایه توسعه اقتصادي و تقویت

در نیـروي انســانی تلقـی گــردد. بــا توجـه بــه نقــش    
جانبه در کشـورهاي صـنعتی    کارآفرینی در توسعه همه

کشورهاي در حال توسـعه نیـز بـه دنبـال      و پیشرفته،
هـاي کـارآفرین    اي از سـازمان  ایجاد مجموعه گسترده

ــگ   ــت فرهن ــش و اهمی ــد نق ــن رو، بای هســتند. از ای
کارآفرینی و عوامـل رشـد و توسـعه یـا موانـع آن در      

ــازمان ــی و    س ــوند (ویس ــی ش ــخص و معرف ــا مش ه
). بــدون شــک در توســعه فرهنــگ 1389زاده،  کــریم

وامل متعددي دخیل هستند که ضـرورت  کارآفرینی، ع
دارد شناسایی شده و درجه تأثیرگذاري هر یک از آنها 
مشخص گردد. در این راستا، هـدف اصـلی پـژوهش    
ــگ    ــر توســعه فرهن ــؤثر ب ــل م ــل عوام حاضــر، تحلی
کارآفرینی در سازمان جهادکشـاورزي اسـتان زنجـان    

  تعیین گردید.
  

ــر توســعه  ــؤثر ب ــل م ــگ کــارآفرینی و   عوام فرهن
  پیکربندي چارچوب نظري پژوهش

ي  فرهنـگ کـارآفرینی از توسـعه   : فرهنگ کارآفرینی
هاي جدید را  حل کند و راه هاي جدید پشتیبانی می ایده

براي مسائل مربوط به فرآیندهاي خالقانه کارآفرینـان  
 ,Stuetzer et al., 2017; Brownsonکنـد (  فراهم مـی 

وري در ). که خود این امر نیـز بـه تقویـت نـوآ    2017
 ;Lee and Peterson, 2001کنـد (  سازمان کمـک مـی  

Leal-Rodríguez et al., 2017  ــگ ــاد فرهن ). ایج
تواند بـه سـازمان در فرآینـد     کارآفرینی در سازمان می

هاي مورد نیـاز کمـک    سازي نوآوري بکارگیري و پیاده
هایی کـه تمرکـز خـود را بـر روي      کند. چنین سازمان

کننــد، در  معطـوف مــی  فرهنـگ کــارآفرینی ســازمانی 
ها، محصوالت و خدمات یـا فرآینـدها    ي فناوري زمینه

 Wei etرسـند (  بخشی می به موفقیت و نتایج رضایت

al., 2013; Ireland et al, 2006  فرهنگ کـارآفرینی .(

اي از عوامل داخلی و ذهنی مرتبط  متشکل از مجموعه
 ها و مدیران اسـت.  ي سازمان هاي کارآفرینانه با نگرش

فرهنگ کارآفرینی رفتار مدیران و کارکنـان دخیـل در   
انتخاب راهبردهاي مربوط بـه فرآینـدهاي نـوآوري و    

دهـد   دستیابی به عملکرد باالتر را تحت تأثیر قرار مـی 
)Leal-Rodríguez et al., 2017; Yarbrough et al., 

هـا اهمیـت    ها و شرکت ). بر این اساس سازمان2011
شوند، زیرا فرهنـگ آنهـا    ئل میزیادي به فرهنگشان قا

پـذیري   تواند منبع اساسی برا افزایش قدرت رقابت می
  ). Wei et al., 2014آنها باشد (

در این قسمت بر اساس مرور ادبیـات مربـوط بـه    
کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینی سعی شد تا مهمتـرین  

ــر توســعه ي فرهنــگ  عوامــل و متغیرهــاي اثرگــذار ب
  سازمانی معرفی گردد. 

مهمتـرین   : ازهـاي سـازمانی   تغییر و تحول ارزشـ 
 و تغییـر  بـه  که این است کارآفرین هاي افراد خصیصه

 در دــنامساع و نامناسب هنجارهاي و ها ارزش تحول
 و کار فرصت کنند. ایجاد می کمک تولید و محیط کار

 و هــا نگــرش مقــررات، اصــالح نیازمنــد تــالش
 و رکنـان کـه کا  اسـت  پـاگیر  و دسـت  هـاي  محدودیت

  هستند.  آن انجام به قادر خوبی به کارآفرین مدیران
 بـه  که فردي دانست توان می را کارآفرین بنابراین،  

 از و دارد را کار و مدیریت سازماندهی توانایی خوبی
 کنـد  می مطلوب استفاده طور به ها موقعیت و ها فرصت

 افـراد  رشد به نوآورانه و ابتکاري هاي طرح اعمال با و
زاده،  رساند (ویسی و کـریم  می یاري جدید غییراتت و

1389.(  
 طلبــی و قبــول مســؤولیت: مشــارکت، اســتقاللـــ 

ي  مشـارکت افــراد در قالـب کارهــاي گروهـی الزمــه   
باشد. این در حـالی اسـت    ها می کارآفرینی در سازمان
مراتـب اداري امکـان    هـا سلسـله   در برخی از سـازمان 

رآفرینی را بـه آنهـا   مشارکت فعال افراد در فرآینـد کـا  
هـایی بـه دنبـال     ندهد. در این راستا، مـدیران سـازمان  
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کننـد از میـزان    باشند، سعی می کارکنانی کارآفرین می
قواعد و قوانین دست و پـا گیـر بـراي تـداوم فرآینـد      

). افزون بر ایـن،  1391کارآفرینی کم کنند (رنجبریان، 
کـارآفرین، خـود    و سـازمانی فعـال، خـالق    کارکنـان 

 قـرار  دیگـران  تأثیر تحت کمتر و هستند گیرنده صمیمت
 اي روحیـه  از و برخوردار نفس به متکی گیرند. آنها می

 را آنها قوي اراده دیگر، عبارت هستند. به مستقل کامالً
نماینـد.   مقاومـت  برابـر نامالیمـات   در که کند می قادر

 هسـتند  حاضر و دارند طلبی استقالل روحیه کارآفرینان
 گیرنـد. آنهـا   عهـده  بـر  را خـود  شـغل  و ارک مسؤلیت
 افکـار  و هـا  شایسـتگی  ها، توانایی پایه بر باید معتقدند

 کارکنـان،  سـازمانی  کننـد. در چنـین   معاش امرار خود
 همگی و هستند پذیر مسئولیت و خطرپذیر خودگردان،

رضـایت   جلـب  و شـرکت  شان، برابر منافع در را خود
 حیطه در د. افراددانن می پاسخگو و ارباب رجوع مسؤل

 تصـمیمات  مسـئولیت  و گیرنـد  می خود تصمیم کاري
گذارنـد (ویسـی و    نمـی  خود مدیران دوش بر را خود
  ).1389زاده،  کریم

 جامعه، یک در پذیري: نوآوري، خالقیت و مخاطرهـ 
و  نیسـت  ثـروت  تولیـد  همیشه منشاء زمین یا سرمایه

 و پـرتالش  اندیشـه،  صـاحب  خـالق،  هوشمند، افراد
صاحبان  و دارند موفقیت براي بیشتري شانس مم،مص

 خود انحصار در را ثروت توانند نمی کالن هاي سرمایه
 کـارآفرین،  و افراد خـالق  .)Jaffee, 1998دارند ( نگه

 هـراس  خـوردن  از شکسـت  هستند. آنهـا  پذیر ریسک
 رقابت و کار و کسب فضاي ریسک، قبول با و ندارند
 پذیر ریسک باید رینانکنند. کارآف می جستجو را جدید

 شــرایط، موقعیــت، بــه نســبت بتواننــد یعنــی باشــند،
کننـد   ریسـک  آینـده خـود   کـالم  یـک  در و امکانات

)Castaño et al., 20161389زاده،  ؛ ویسی و کریم.(  
 به عنوان کارآفرینی ها: درك تغییر و کشف فرصتـ 

 و کاالها ولیدــــت براي ها، فرصت از استفاده و کشف
ــهق خــدمات ــل ارائ ــده در اب ــی آین . شــود مفــروض م

 و کســب انــدازي امکـان راه  درك فرصــت، تشـخیص 
 موجود وضعیت بهبود طور مشخص به یا جدید کاري

 در هــک نحوي به است؛ فعال ارـــــــک و کسب یک
شـود   سـودآوري  براي ظرفیتی مناسب منجربه نهایت،

ــانی،  ــراي1393(معصــومی و زم ــتا، ب ــن راس  ). در ای
 درك را تحوالت جدیـد  و همیشه تغییر ایدب پیشرفت
. گرفته شود بهره به وجود آمده هاي فرصت از کرده و
 و و خـود  کننـد  مـی  توجـه  آینده به کارآفرین کارکنان

ــه را همکــاران  ترغیــب هــا جــویی از فرصــت بهــره ب
هـا همیشـه    کارآفرینـان در سـازمان   نمایند. بنابراین می

 کننـد  مـی  تـالش  و رونـد  می  پیش تغییرات، با همگام
 را تغییـرات  ایـن  در جریـان  شـده  ایجـاد  هاي فرصت
 ,.Dimitratos et alبرنـد (  بهـره  آنها از و کنند کشف

2016.(  
: بـر اسـاس نظریـه    هـا  تحریک و پـرورش انگیـزه  ـ 

 هایی مانند میـل  لند براي کارآفرینی، باید انگیزه کله مک
 غیـره  و طلبـی  استقالل ی،ــطلب توفیق ثروت، کسب به
گیرد،  کارآفرینی قرار مسیر در فرد شود می موجب که

تقویت و تسهیل  شوند. با توجه به اینکـه بسـیاري از   
هاي الزم بـراي   هایی هستند که آموزش افراد در محیط

ها در آنها نیسـت؛ در ایـن    تقویت و بهبود این ویژگی
هـا را در   هـا ایـن ویژگـی     راستا الزم است که سازمان

 هـا  ویژگـی  ود ایجـاد کننـد. ایـن   کارکنان و مدیران خ
ــواردي ــوزش ماننــد م ــالق، تفکــر آم  افــزایش خ

 بـه  اعتماد دادن قدرت تحمل، بردن باال پذیري، ریسک
 دربـاره  آموزشـی  اطالعات دادن شناسی، فرصت نفس،

 را کنتـرل  مرکـز  قبیـل  از روانی شخصـی  خصوصیات
  .)Jaffee, 1998شود ( می شامل

هـا در   ین گـام یکـی از مهمتـر  هـا:   آموزش مهارتـ 
هــا  راســتاي توســعه فرهنــگ کــارآفرینی در ســازمان 

 Turroهاي مربوط به کارآفرینی است ( آموزش مهارت

et al., 2014ها در ابتدا  ). چون بسیاري از افراد سازمان
ي مالی و فکـري و مهـارتی الزم بـراي شـروع      از بنیه
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هـایی   کارآفرینی برخوردار نیستند، لـذا بایـد در زمینـه   
مسائل مالی، شناخت بازار، اصول مدیریت، بیمه،  مانند

انـدازي   اقتصاد، قانون کار، امور حقوقی، چگونگی راه
 و توسـعه  هاي ارتباطی، مدیریت کسب و کار، مهارت

 موقعیـت  حفظ و رقابت هاي جدید، شیوه یافتن رشد،
هاي را کسـب   جدید مهارت بازارهاي یافتن و بازار در

  ).Thompson et al., 2000کرده باشد (
ي  ابیات نظري مربـوط بـه توسـعه    بررسی از پس

 تحلیـل  و تجزیـه  هـا و  فرهنگ کارآفرینی در سـازمان 
 ضـمن  مطالعـات  اکثـر  در کـه  هایی ها، مولفه نتایج آن

 بـه  بـوده و  برخـوردار  زیادي اهمیت از بودن سنخ هم
 بودنـد،  اشتراك داراي بیشتر مطالعات در دیگر عبارت
 اختیـار  در ها مولفه بعد این حلهمر در و شدند انتخاب
ـ  قـرار  اهیــــدانشگ اساتید و نظران صاحب  تندـگرف

جهـاد   سازمانی شرایط با که آنها از میان هایی مولفه تا
 انتخـاب  هسـتند،  تـر  مناسـب  کشاورزي استان زنجان

 به توجه با تعدیالتی انجام از صورت پس بدین. شوند
ــرات ــاتید نظ ــگاهی اس ــه دانش ــل ب ــ دالی  و نخناهمس

 هـا  مولفه از اندکی بسیار دادـــــتع ودنــب اهمیت کم
 دیگـري قـرار   مولفـه  بطـن  در خـود  که هایی مولفه یا

 سـازمان  شرایط با آنها بیشتر تطبیق همچنین و داشتند
 نهـایی بـراي   هاي مولفه جهاد کشاورزي استان زنجان،

 شـامل  کـه  چارچوب مفهومی  پژوهش شکل گرفتند،
هـا، تحریـک و پـرورش     ارتآمـوزش مهـ   هـاي  مولفه
هـا، درك تغییـر و کشـف فرصـت، مشـارکت،       انگیزه
طلبی و قبول مسـؤولیت، نـوآوري، خالقیـت و     استقال

هاي سازمانی به  پذیري و تغییر و تحول ارزش مخاطره
 بـا  افـزون بـر ایـن،   . باشند می مستقل متغیرهاي عنوان
اهـداف   هـاي  شـاخص  از موضـوع  ادبیـات  بـه  توجه

ــراي  یتســازمانی، صــالح هــاي متمــایز و کارکنــان ب
 متغیـر  عنـوان  بـه  ي فرهنگ کارآفرینی سنجش توسعه

  وابسته مورد استفاده قرار گرفتند. 

 
  چارچوب مفهومی تحقیق  -1شکل 

 
  پیشینه تحقیق

خـود    ) در مطالعـه 1388بیگـی و همکـاران (   علم
مانی را در عوامل سـازمانی مـؤثر بـر کـارآفرینی سـاز     

سازمان ترویج کشاورزي مـورد بررسـی قـرار دادنـد.     
وضعیت عوامل نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که 

ســازمانی مــرتبط بــا توســعه کــارآفرینی ســازمانی در 

تر از حدمتعادل است و به عبارت سازمان ترویج پایین
هـاي کـارآفرینی در سـطح     دیگر بـه لحـاظ شـاخص   

 بدسـت هـاي   یافتهون بر این، افزمطلوبی قرار ندارند. 
نشان داد که بین متغیر توسعه کارآفرینی سازمانی آمده 

دار و  و متغیرهاي مرتبط با عوامل سازمانی رابطه معنی
مثبتی در سطح یک درصد وجود دارد و نتایج حاصل 

 

هاآموزش مهارت  

هاتحریک و پرورش انگیزه  

 درك تغییر و کشف فرصت

طلبی و قبول مشارکت، استقالل
 مسئولیت

-نوآوري، خالقیت و مخاطره

هاي ارزشتغییر و تحول 

توسعه فرهنگ 
سازمانی 

 اهداف سازمانی

هاي صالحیت

 کارکنان
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از رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که چهـار متغیـر   
ترل سازمانی و سبک رهبري، راهبرد سازمانی، نظام کن

فرهنگ سازمانی به ترتیـب داراي بیشـترین نقـش در    
بینی متغیر توسـعه کـارآفرینی سـازمانی هسـتند.      پیش

دهـد کـه عوامـل     نتایج حاصـل از تحقیـق نشـان مـی    
سازمانی مناسب نقـش زیـادي در توسـعه کـارآفرینی     

  .سازمانی در سازمان ترویج دارند
 ) در پـژوهش خـود بـه بررسـی    1391رنجبریان (

 سـطح  ي فرهنـگ کـارآفرینی در   هاي توسـعه  شاخص
دژ  شــاهین واحــد اســالمی آزاد دانشــگاه دانشــجویان

هـاي ایشـان نشـان داد کـه متغیرهـاي       پرداخت. یافته
پـذیري،   احساس رسالت، خالقیت و نوآوري، مخاطره

پذیري و سازگاري، توانایی برقـراري ارتبـاط،    انعطاف
طلبی و  و استقاللگرا بودن  طلبی، هدف ي توفیق انگیزه

ي  دهنـده  پذیري از مهمتـرین عوامـل توسـعه    مسئولیت
  فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجویان است. 

) در پژوهشی که 1394یعقوبی فرانی و همکاران (
به منظور بررسی اثر دانـش و مهـارت کارآفرینانـه بـر     

ي نیــت کــارآفرینی در میــان دانشــجویان     توســعه
همدان انجام دادند، با اضافه هاي دولتی استان  دانشگاه

ــه    ــه ب ــارت کارآفرینان ــش و مه ــاي دان ــردن متغیره ک
ي این  ریزي شده، ابتدا به توسعه ري رفتار برنامه نظریه

به این نتیجه رسـیدند کـه     نظریه پرداختند و در مرحله
 کارآفرینی، هنجارهـاي  به نسبت نگرش متغیرهاي بین

 کارآفرینی دقص متغیر و شده درك رفتار کنترل و ذهنی
افزون . دارد وجود معناداري و مثبت دانشجویان رابطۀ

 رفتـار درك  کنتـرل  مـذکور،  متغیرهاي بین در بر این،
ــده ــوي داراي ش ــرینق ــأثیر ت ــود ت ــایج. ب ــق نت  تحقی
 مهارت و دانش بین متغیرهاي که داد نشان ینــهمچن

رابطـۀ   دیجیتـالی  کـارآفرینی  قصـد  متغیر با کارآفرینی
    .دارد وجود داريمعنا و مثبت

 عوامـل  ) واکاوي1396پور و پورجاوید ( خسروي
کوچـک   کسب و کارهـاي  در کارآفرینی رشد بر مؤثر

آبـاد غـرب انجـام     زنان روستایی در شهرسـتان اسـالم  
 محیطـی،  فـردي،  کننـد کـه عوامـل    دادند، عنـوان مـی  

 ترویجـی،  -آموزشـی  فرهنگی ـ اجتماعی، انگیزشـی،  
مترین عوامـل مـؤثر بـر    مه مدیریتی و گذاري سیاست

رشد کارآفرینی در کسـب و کارهـاي ك.چـک زنـان     
  باشد. روستایی می

ــن ــاران ( 1چ ــی در 2005و همک  75) در پژوهش
سازمان دولتی در کشور چین به این نتیجه رسیدند که 
فاکتورهایی مانند عوامل سازمانی، راهبردهاي سازمانی 

ــاف ــان و    انعط ــدیریت از کارآفرین ــت م ــذیر، حمای پ
هاي سـازمانی   گیري ارکت فعال کارکنان در تصمیممش

داراي نقــش مهمــی در کــارآفرینی ســازمانی هســتند. 
) در تحقیقی کـه بـه منظـور بررسـی     2005( 2فورست

ي کارآفرینی سـازمانی   عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه
انجام داد، متغیرهایی مانند وجود روحیـه نـوآوري در   

ي سازمانی و فرهنگ سازمان، منابع سازمانی، راهبردها
سازمانی را بر توسعه کارآفرینی سازمانی مؤثر دانسـته  

  است.
) بــــراي بررســــی 2010( 3فرالــــووا  مطالعــــه

هاي فنـاور   هاي فرهنگ سازمانی در خوشه کننده تعیین
هـاي اجتمـاعی،    در غرب اروپـا نشـان داد کـه شـبکه    

هـایی کـه نقـش الگـو را      هاي الگویی (شرکت شرکت
کنند) و پشتیبانی مالی مهمترین  زي میها با براي خوشه

ها محسوب  هاي فرهنگ سازمانی در خوشه کننده تعیین
  شوند. می

) در پژوهشی کـه در آن  2014و همکاران ( 4تورو
هاي کارآفرینی شرکتی بـا تأکیـد    کننده به بررسی تعیین

کننـد   بر نقش فرهنگ کارآفرینی پرداختند، گزارش می
در یک فرهنگ کارآفرینی، که متغیرهایی مانند زندگی 

هـاي اطالعـاتی و ارتبـاطی، پشـتیبانی      تماس با رسانه

                                                             
1- Chen  
2- Furst 
3- Frolova 
4- Turro 
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هاي  اعتبارات و تحول در ارزش  سازمان از طریق ارائه
تـوجهی بـر توسـعه کـارآفرینی      سازمانی اثـرات قابـل  

  شرکتی دارند.
) در پژوهشی که منظور 2014و همکاران ( 1کاندو

ر میـان  بررسی عوامـل فـردي مـؤثر بـر کـارآفرینی د     
کنـد کـه    کارآفرینان اسـپانیایی انجـام داد، عنـوان مـی    

هاي  متغیرهاي انگیزه براي کارآفرینی، شناخت فرصت
کارآفرینی، کسب و بدست آوردن منابع مالی و انسانی 

هاي فرهنگی، آموزش و مهارت الزم براي  الزم، ارزش
از مهمتـرین عوامـل   هاي اجتماعی  کارآفرینی و شبکه

  شوند.  کارآفرینی محسوب می  مؤثر بر توسعه
اي خـود   ) در مطالعـه 2016و همکاران ( 2کاستانو

تواننـد   هـاي اقتصـادي کـه مـی     سعی کرد تا سیاسـت 
ي کارآفرینی سـازمانی را بـه بـه دنبـال داشـته       توسعه

باشند، مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش او نشـان  
ي  هـاي مربـوط بـه تحقیـق و توسـعه      داد که سیاسـت 

، دیدگاه نسبت به دشواري یـا آسـانی شـروع    کشورها
هاي کارآفرینی به صورت انفـرادي، اعتقـاد بـه     فعالیت

هاي یک کارآفرین (ماننـد نـوآوري،    دارا بودن ویژگی
ي اجتمـاعی و   پذیري و غیره)، سـرمایه  خالقیت، خطر

ــه از مهمتــرین عوامــل توســعه   دهنــده اقتصــاد نوآوران
 کارآفرینی باشند. 

) در پژوهشـی کـه در راسـتاي    2017( 3براونسون
تبیین نقش الگوهاي نقش بیرونی بر فرهنگ کارآفرینی 
انجـام داد بـه ایـن نتیجــه رسـید کـه فـراهم ســاختن       
الگوهاي نقش بیرونی عالوه بر الگوها نقـش والـدینی   

گیري فرهنـگ کـارآفرینی و نگـرش     تواند به شکل می
 مثبت نسبت به کارآفرینی کمک کند.

  
  

                                                             
1- Canedo 
2- Castaño  
3- Brownson 

  پژوهش روش
ــ ــق نای ــاظ از تحقی ــان لح ــرل امک ــا، کنت  متغیره

ــی ــیفی، و غیرآزمایش ــر از توص ــردآوري روش نظ  گ
 تعمـیم  قابلیـت  لحـاظ  بـه  نهایت در و میدانی ها، داده
آید. جامعه آماري  می شمار به پیمایشی نوع از ها، یافته

تحقیق کارکنان سازمان جهاد کشاورزي استان زنجـان  
اده از فرمـول  ). حجم نمونـه بـا اسـتف   =687Nبودند (

) و افراد نمونه با استفاده =122nکوکران محاسبه شد (
مورد مطالعه قرار  4اي تناسبیگیري طبقهاز روش نمونه

گرفتند. پس از مرور علمی ادبیات موضوع، چارچوب 
مفهومی تحقیق از دو قسمت اصلی تشکیل شد  براي 

هاي فرهنـگ سـازمانی کارآفرینانـه از    تدوین شاخص
و  1390استفاده شد (مقیمـی و رمضـان،    5مدل لورش

Cornwall and Perlman, 1990  ــدوین ــراي ت ). ب
سـازمانی  هاي بخش عوامل موثر بـر فرهنـگ  شاخص

 وبـر،  نظري مـاکس  مکاتب و هادیدگاه کارآفرینانه از 
گرفته شد و این عوامـل بـا   لند بهرهکله مک و پارسونز

ــریم  ــی و ک ــات ویس ــتفاده از مطالع )؛ 1389زاده، (اس
و همکـاران،   7؛ دافـی )2000، (6براخـوس و هـورویتز  

)؛ 1999، (9)، هـاوگ و پـاردي  2001( 8)؛ فراي2004(
) و 2000و همکاران، ( 11)؛  تامپسون1998، (10هارلی

 ) در چارچوب مفهومی تحقیق1998( 12اکولس و نک
گنجانده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که  پرسشنامه 

ـ     ود در بخـش اول  از سه بخش کلـی تشـکیل شـده ب
پرسشنامه، عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه 

ها آموزش مهارت -1گویه) بود که از شش عامل  25(
گویـه)،   4ها (تحریک و پرورش انگیزه -2گویه)،  4(
گویـه)،    4فرهنگ درك تغییر و کشـف فرصـت (   -3

                                                             
4- Proportional Stratifeid Random Sampling 
5- Lorsh 
6- Brockhaus & Horwitz  
7- Duphy  
8- Fry  
9- Haug & Pardy  
10- Hurley  
11- Thompson  
12- Echols & Neck  
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 4طلبــی و قبــول مســئولیت (مشــارکت، اســتقالل -4
 4پـذیري ( ، خالقیـت و مخـاطره  نـوآوري  -5گویه)، 
گویه)  4هاي سازمان (تغییر و تحول ارزش -6گویه)، 

تشکیل شد که در قالب طیف لیکرت مـورد سـنجش   
قرار گرفتند. در بخش دوم پرسشنامه فرهنگ سازمانی 

 6کارآفرینانه در قالب سه شاخص اهـداف سـازمانی (  
 3گویه) و کارکنـان (  6هاي متمایز (گویه)، صالحیت

یه) با مقیـاس طیـف لیکـرت مـورد بررسـی قـرار       گو
هاي فردي گرفت. بخش سوم پرسشنامه شامل ویژگی

اي پاسخگویان در قالـب هفـت سـوال بـاز و     و حرفه
بسته بود. روایی ظاهري و محتوایی ابـزار تحقیـق بـا    
استفاده از نظـرات پـانلی از متخصصـان تعیـین شـد.      

انگین پرسشنامه از طریق محاسبه می 1روایی تشخیصی
) بــراي هــر ســازه AVE( 2واریــانس اســتخراج شــده

 AVEهایی کـه مقـدار   بدست آمد. براین اساس سازه
باشد از روایی قابـل قبـولی   5/0آنها بزرگتر یا مساوي 
). بــراي تعیــین پایــایی  ابــزار 2برخوردارنــد (جــدول

تحقیق از دو روش آلفاي کرونبـاخ و پایـایی ترکیبـی    
حاسبه آلفاي کرونباخ ابتدا استفاده شد. براي م 3(سازه)

آزمون مقدماتی انجام شد سپس با استفاده از نرم افزار 
SPSS هـاي مختلـف   مقدار آلفاي کرونباخ براي بخش

پرسشنامه محاسبه شـد. مقـادیر بدسـت آمـده نشـان      
دهد ابزار تحقیق از پایایی مطلوبی برخوردار اسـت   می

). با توجه به نقاط ضـعف و اشـکاالتی کـه    2(جدول 
کـه  درایـن   روش آلفاي کرونبـاخ دارد از جملـه ایـن   

روش تمام سواالت یک سـازه ارزش یکسـانی دارنـد    
)Zumbo et al., 2007    بنـابراین در ایـن پـژوهش از (

براي تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی هم اسـتفاده  
 7/0دست براي این شاخص باالتر از  شد و مقادیر به

کلی بـا  طـور  ). به2دولحد مطلوبی محاسبه شد (جدر 
)، مقدار 5/0که مقادیر بارعاملی (باالتر از توجه به این

                                                             
1- Discriminant Validity 
2- Average Variance Extracted 
3- Composite/Construct Reliability 

AVE  و مقدار پایایی ترکیبی (باالتر از 5/0(باالتر از (
هاي مورد مطالعـه در  ) براي همه نشانگرهاي سازه7/0

). بنابراین Hair et al., 2010دست آمد (حد مطلوب به
از روایـی همگـراي   توان نتیجه گرفت ابزار تحقیق می

ها به صورت دسـتی  خوبی برخوردار است. پرسشنامه
بـراي تجزیـه و تحلیـل    نمونه آماري توزیع شـد.   بین
ــرم داده ــق از ن ــاي تحقی ــزار  ه ــازي  SPSSاف و مدلس

 LISREL افـزار  معادالت ساختاري با اسـتفاده از نـرم  
 استفاده شده است. 80/8نسخه 

  
  هاي پژوهشیافته

نی کارآفرینانـه بـه تفکیـک    توصیف فرهنگ سازما
هـاي  هـر یـک از مولفـه    منظـور توصـیف   به: هامولفه

هـا  بنـدي گویـه  فرهنگ سازمانی کارآفرینانه از اولویت
دسـت آمـده   بر حسب میانگین استفاده شد. نتـایج بـه  

هـاي  نشان داد در رابطه با مولفه اهداف سازمانی گویه
ــوانی و    " ــارآفرینی همخ ــا ک ــازمانی ب ــات س اخالقی

اي اهداف مـالی اساسـی و پایـه    "و "زگاري دارند.سا
و عـالوه بـر آن، بـر نـوآوري، محصـوالت و       ؛هستند

پـذیري تأکیـد   ها و ریسـک  فرآیندهاي جدید، فرصت
ترین اولویت را به ترتیب باالترین و پایین به "شود. می

هاي در رابطه با مولفه صالحیت. خود اختصاص دادند
ازمان، رهبـري و بیـنش   مدیریت س"هاي متمایز گویه
 "و  "اسـت.  اي را در سازمان ایجاد نمـوده کارآفرینانه

سازمان براي حفظ تـوان رقـابتی خـود از کارآفرینـان     
هـاي بـزرگ    درون سازمانی (افـرادي کـه در سـازمان   

دهنــد) اســتفاده  هــاي کارآفرینانــه انجــام مــی فعالیــت
ترتیب از اولویت اول و آخـر برخـوردار    به "نماید. می
 هـاي مولفـه  بنـدي گویـه  دند. در رابطه بـا اولویـت  ش

ــاداش سیســتم"کارکنــان دو گویــه  ــراي پ  رفتارهــا، ب
 ایجاد را هاییمحرك کارآفرینانه مفروضات و ها ارزش
کارکنـــان ســـازمان توانمنـــد   "و  ".نماینـــدمـــی

تـرین را بـه خـود    ترتیب باالترین و پـایین  به"اند. شده
  ).3اختصاص دادند (جدول 
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  هاي مختلف ابزار تحقیقمقادیر محاسبه شده روایی و پایایی قسمت -2جدول 

  ابعاد  متغیر
آلفاي 
 کرونباخ

)α≥0.7(  

میانگین واریانس استخراج 
  )AVE≥0.5( شده

 پایایی ترکیبی

)CR≥0.7(  

فرهنگ سازمانی 
  کارآفرینانه

  90/0  58/0  84/0  اهداف سازمانی
  88/0  53/0  78/0  هاي متمایزصالحیت

  89/0  57/0  81/0  کارکنان

  عوامل موثر

  93/0  61/0  86/0  هاآموزش مهارت
  89/0  57/0  84/0  هاتحریک و پرورش انگیزه

  80/0  52/0  78/0  درك تغییر و کشف فرصت
  87/0  53/0  80/0  طلبی و قبول مسئولیتمشارکت، استقالل

  92/0  59/0  88/0  پذیرينوآوري، خالقیت و مخاطره
  78/0  51/0  75/0  هاي سازمانیتغییر و تحول ارزش

  هاي تحقیق)منبع: (یافته
  

  هاسازمانی کارآفرینانه به تفکیک مولفههاي فرهنگبندي گویهاولویت -3جدول 

  مولفه
  گویه

  *میانگین
انحراف 

  اولویت  معیار

انی
ازم

ف س
هدا

ا
  

98/0  07/3 سازمان با کارآفرینی همخوانی و سازگاري دارند. جاري در اخالقیاتها و منش  1 

14/1  88/2 نماید.کوشش می سعی و کارآفرینانهبر مبناي یک راهبرد ماندن سازمان براي تبدیل شدن یا باقی  2 

15/1  77/2 نمایند.افراد حمایت می سازمانی، از رفتارهاي کارآفرینانه هاي سمها، شعائر و رآیین  3 

16/1  71/2  داراي شایستگی است.، آورد ا در میجدیدي را به اجر اخلیفرآیندهاي دبعلت آنکه سازمان   4 

10/1  61/2  سازمان داراي صالحیت و موفقیت است، زیرا داراي ویژگی کارآفرینانه است.  5 
بر نوآوري، محصوالت که در تدوین آنها   ؛هستند از جایگاه بنیادین در سازمان برخورداراهداف مالی 

09/1  50/2  شود. یري تأکید میپذها و ریسک و فرآیندهاي جدید، فرصت  6 

ت
الحی

ص
ایز

متم
ي 

ها
  

  1  20/1  14/3  است. اي را در سازمان ایجاد نمودهمدیریت سازمان، رهبري و بینش کارآفرینانه
در سـازمان   سـاالري یاعث پیشـرفت و شایسـته   کارآفرینانهمتنوع  هايفرهنگبرخورداري سازمان از  

  2  14/1  13/3  شود. می

  3  06/1  77/2 اي مربوط به کارآفرینی سازمانی است.ي گذشته سازمان تا اندازههاموفقیت
فعالیت کارکنان سازمان بر اساس رسالت مشترکی است که میناي فعالیـت کارکنـان در ایـن سـازمان     

 باشد. می
72/2  11/1  4  

  5  08/1  69/2 د.ننماینه حمایت میهاي کارآفریناشایستگی ، ازهاي موجود در سازمانها، قهرمانان و سرگذشتسمبل  
هـاي بـزرگ    سازمان براي حفظ توان رقابتی خود از کارآفرینان درون سازمانی (افرادي که در سازمان

 نماید.دهند) استفاده می هاي کارآفرینانه انجام می فعالیت
54/2  01/1  6  

نان
ارک

ک
  

دهی مناسب درنظـر  سیستم پاداشآفرینانه در بین کارکنان سازمان، براي تحریک  بروز رفتارهاي کار 
 گرفته شده است. 

44/3  11/1  1  

  2  23/1  06/3 کارکنان کلید موفقیت سازمان هستند. 
  3  16/1  54/2  اند.کارکنان سازمان توانمند شده 

  : کامالً موافقم)5: موافقم، 4بی نظرم، : 3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1( طیف: *
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: سازمانی کارآفرینانهتوصیف عوامل موثر بر فرهنگ
نشـان   4دسـت آمـده در جـدول    همانطور که نتایج به

 بـه  "ها، گویهدهد در رابطه با متغیر آموزش مهارتمی
آنهـا ارزش داده   از بـرداري  بهـره  و کشـف  و اطالعات

بـاالترین اولویــت و   در 87/2بــا میـانگین   "شـود  مـی 
کارآفرینی برگـزار   رویکرد با آموزشی هايبرنامه"گویه

در پـایین اولویـت قـرار     38/2بـا میـانگین    ".شود می
هـا  گرفت. در رابطه با متغیر تحریک و پرورش انگیزه

سازمان صـورت مـی    در قدرت مناسب توزیع "گویه 
 نظام"باالترین اولویت و گویه  70/2با میانگین "گیرد.

بـا میـانگین    "سازمان وجـود دارد.  در تشویقی مناسب
ترین اولویت را به خود اختصـاص دادنـد.   پایین 37/2

هـاي متغیـر درك تغییـر و کشـف     بندي گویـه اولویت
 در گروهـی  کـار  تفکـر  "هايها نشان داد گویهفرصت

ــانگین "ســازمان وجــود دارد. ــا می ــایی"و  40/3ب  پوی
 41/2میـانگین  بـا   ".دارد وجـود  سـازمان  در گروهـی 

تـرین اولویـت را داشـتند. از    ترتیب باالترین و پایین به

 قبـول  و طلبـی اسـتقالل  هاي متغیر مشارکت،بین گویه
 سازمان در پذیري انعطاف فرهنگ"مسئولیت دو گویه 

 گرایـی  توفیـق  ویژگی  کارکنان میان "و" .دارد وجود
ترتیـب   بـه  55/2و  60/3هـاي  با میانگین" .دارد وجود

در  ین و آخرین اولویت را به خود اختصاص دادند.اول
پـذیري  رابطه با متغیـر نـوآوري، خالقیـت و مخـاطره    

 بر دــــاکیــــت با و راهبردي ریزي برنامه" هايگویه
و  41/3بـا میـانگین    ".دارد وجود سازمان در خالقیت

 انهـخالق مناسب هاي فرصت کشف و جدید تغییرات"
ترتیـب بـاالترین و    به 51/2 با میانگین ".شود می درك
ترین اولویـت را داشـتند. در رابطـه بـا تغییـر و      پایین

ــول ارزش ــه  تح ــازمانی گوی ــاي س ــه"ه ــايبرنام  ه
بـا میـانگین    ".شـود  مـی  اجرا سازمان در تمرکززدایی

 و سـازنده  حمایـت  بـا  عـالی  مدیریت"و گویه  76/2
ترتیـب   بـه  44/2بـا میـانگین    ".گیـرد  می صورت مؤثر

  ).4ترین اولویت را داشتند (جدول و پایینباالترین 

  
  سازمانی کارآفرینانه هاي عوامل موثر بر فرهنگبندي گویهاولویت -4جدول 

انحراف   *میانگین  گویه  مولفه
  معیار

  اولویت
رت

مها
ش 

موز
آ

  ها

17/1  87/2  .شود میارزش داده  آنها از برداريبهره و کشف و اطالعات به  1 
27/1  70/2  است. کارکنان زندگی کیفیت ارتقاي بر مبتنی برنامه ریزي  2 

24/1  65/2  متناسب است. کارکنان تخصص و عالیق با کار نوع  3 
02/1  38/2  .شود میبرگزار  کارآفرینی رویکرد با آموزشی هايبرنامه  4 

ش 
رور

و پ
ک 

حری
ت

یزه
انگ

  ها

  1  20/1  70/2  صورت می گیرد. سازمان در قدرت مناسب توزیع
  2  24/1  70/2  .شود میکارکنان داده  به عمل آزادي و یاراخت

  3  12/1  65/2  وجود دارد. عادالنه دستمزد و حقوق نظامبه منظور ایجاد انگیزه در کارکنان 
  4  99/0  37/2  سازمان وجود دارد. در مناسب تشویقی نظام

ف 
کش

 و 
ییر

ك تغ
در

صت
فر

  

  1  19/1  40/3  وجود دارد. یرسازمان در راستاي ایجاد تغی در گروهی کار تفکر
  2  28/1  98/2  هاي سازمان فراهم است.به منظور استفاده از فرصت خالق سازمان فضاي در

  3  14/1  50/2  وجود دارد. هاي تصمیم و تغییر سازنده در سازمانراهبردهاي
  4  14/1  41/2  وجود دارد. سازمان پویایی گروهی در

ت، 
ارک

مش الل
ستق

ا
 

ول 
و قب

ی 
طلب مس

یت
ئول

  

  1  15/1  60/3  در سازمان وجود دارد. انعطاف پذیري فرهنگ
  2  12/1  90/2  .شود میاجرا  سبک مدیریتی مشارکتی

  3  15/1  76/2  روحیه استقالل فردي وجود دارد. کارکنان میان در
  4  07/1  55/2  .برخوردارند گراییتوفیق خصیصه از کارکنان
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 و 
یت

الق
، خ

ري
وآو

ن
طره

مخا
ري

پذی
  

  1  10/1  41/3  وجود دارد. سازمان در راهبردي و با تاکید بر خالقیت ه ریزيبرنام
  2  11/1  25/3  صورت می گیرد. هاي نوآورانهروش مبتنی برنامه ریزي

  3  13/1  85/2  سازمان براي همکاري وجود دارد. در خالق فضاي
  4  98/0  51/2  گیرند.خالق، مورد توجه قرار می مناسب هايفرصت کشف و جدید تغییرات

ول 
 تح

ر و
تغیی ش

ارز
 

انی
ازم

ي س
ها

  

  1  15/1  76/2  .شودمی دنبال سازمان در تمرکزدایی رویکرد
  2  08/1  75/2  .شود میارزش داده  رضایتمندي ارباب رجوع از ارائه خدمات به

  3  99/0  63/2  سازمانی وجود دارد. چشم انداز
  4  03/1  44/2  گیرد.اي مختلف صورت میهمدیریت سازمان با همکاري و حمایت سازنده بخش

  : کامالً موافقم)5: موافقم، 4: بی نظرم، 3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1( طیف: *
  

نتـایج بدسـت آمـده    : بندي متغیرهاي تحقیقاولویت
هاي فرهنـگ سـازمانی کارآفرینانـه    بندي مولفهاولویت

ــان    ــاي کارکن ــخگویان متغیره ــر پاس ــان داد از نظ نش
) 76/2 ) و اهداف سـازمانی (میـانگین:  01/3گین: (میان

تـرین اولویـت را بـه خـود     ترتیب  باالترین و پایینبه
بنـدي عوامـل مـوثر    اختصاص دادند. در رابطه با رتبـه 

مـورد مطالعـه نتـایج بدسـت آمـده نشـان داد از نظـر        
پـذیري  پاسخگویان عامل نوآوري، خالقیت و مخاطره

ویت و عامـل تحریـک و   ) باالترین اول00/3 (میانگین:
ترین اولویت را ) پایین61/2ها (میانگین:پرورش انگیزه

  ).5به خود اختصاص دادند (جدول

  
  میانگین، انحراف معیار و رتبه متغیرهاي تحقیق -5جدول 

  اولویت انحراف معیار *میانگین مولفه  متغیر

  فرهنگ سازمانی 
  کارآفرینانه

  3  11/1  76/2  اهداف سازمانی
  2  10/1  83/2  هاي متمایزتصالحی

  1  65/0  01/3  کارکنان

  عوامل موثر

  5  18/1  65/2  هاآموزش مهارت
  6  14/1  61/2  هاتحریک و پرورش انگیزه

  3  19/1  82/2  درك تغییر و کشف فرصت
  2  12/1  95/2  طلبی و قبول مسئولیتمشارکت، استقالل

  1  08/1  00/3  پذیرينوآوري، خالقیت و مخاطره
  4  06/1  65/2  هاي سازمانیغییر و تحول ارزشت

  هاي تحقیق)منبع: (یافته                                                       : کامالً موافقم5: موافقم، 4نظرم،  : بی3: مخالفم، 2: کامالً مخالفم، 1*
  

تحلیل مسیر اثرات عوامل موثر بر توسـعه فرهنـگ   
هـاي  منظـور آزمـون فرضـیه    بـه : سازمانی کارآفرینانه

تحقیق، مقادیر اثر متغیرهاي تاثیرگذار بر روي فرهنگ 
سازمامی کارآفرینانه با استفاده از تکنیک تحلیل مسـیر  

افزار لیزرل مورد بررسـی قـرار گرفـت. نتـایج      در نرم
بدست آمده نشان داد که عوامل مورد مطالعه (به غیـر  

روي  توسـعه   ها) براز عامل تحریک و پرورش انگیزه

داري فرهنگ سازمانی کارآفرینانه تاثیر مثبـت و معنـی  
 87که این عوامل توانسـتند  ). به طوري2دارند (شکل 

درصد از تغییرات توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانـه  
). از ضـرایب مسـیر بدسـت    6را تبیین نمایند (جدول 

گرفت متغیر توان نتیجهمی 3و شکل  6آمده در جدول 
بـا مقـدار    "مسئولیت طلبی و قبولت، استقاللمشارک"

درك تغییر "بیشترین تاثیر و متغیر  31/0ضریب مسیر 
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کمترین 20/0با مقدار ضریب مسیر  "و کشف فرصت
تـاثیر را در توســعه فرهنـگ ســازمانی کارآفرینانــه در   

  سازمان جهاد کشاورزي شهرستان زنجان را داشتند. 

  
  ت متغیرهاي مستقل بر فرهنگ سازمانی کارآفرینانهمقادیر ضرایب مسیر اثرا -6 جدول

  ضریب تبیین tمقدار   خطاي استاندارد ضریب مسیر مسیر
  F1(  21/0  074/0  **85/2( هاآموزش مهارت

87/0  

  F2(  05/0-  078/0  70/0( هاتحریک و پرورش انگیزه
  F3(  20/0  075/0  **67/2( درك تغییر و کشف فرصت

  F4(  31/0  083/0  **71/3( مسئولیت قبول طلبی ومشارکت، استقالل
  F5(  22/0  071/0  **09/3( پذیرينوآوري، خالقیت و مخاطره

  F6(  21/0  061/0  **43/3( هاي سازمانیتغییر و تحول ارزش
**01/0 p≤96/1وt≥    ،  

  
   ) متغیرهاي تحقیقt valuesمدل اعداد معناداري ( -2شکل 

  هاي تحقیق)منبع: (یافته
 

 
  ) متغیرهاي تحقیقEstimatesمدل تخمین استاندارد ( -3 شکل

  هاي تحقیق)منبع: (یافته
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: هاي برازش مدل ساختاري تحقیـق بررسی شاخص
هاي تحقیق، نسـبت کـاي اسـکوئر بـه     بر اساس یافته

بدست  67/1درجه آزادي براي مدل ساختاري تحقیق 
باشد. مقـدار شـاخص   ) می3آمد که مطلوب (کمتر از 

) RMSEA( م برآورد واریانس خطاي تقریبریشه دو
بدست آمد کـه مقـدار    075/0براي مدل بدست آمده 

هاي بررسی باقیمانده باشد. مقادیر شاخصمطلوبی می
ــت داده  ــانس در باف ــانس و کوواری ــل واری ــا (از قبی ه

037/0RMR= ،030/0 SRMR=، 96/0GFI=  بـراي (
مدل ساختاري تحقیق در حد مطلـوب و قابـل قبـول    

دهد کواررایـانس و واریـانس   ت آمد که نشان میبدس
ــا    ــرل شــده اســت. در رابطــه ب ــه خــوبی کنت خطــا ب

  هـاي جـایگزین از قبیـل    هـاي بررسـی مـدل    شاخص
)99/0 CFI=، 99/0 IFI=، 96/0 NNFI=،98/0NFI= (

مقادیر بدست آمده براي مدل تحقیق در حد مطلـوب  
به ) بدست آمد. به طوري کلی با توجه 90/0(باالتر از 

هـاي اصـالح و   مقادیر بدسـت آمـده بـراي شـاخص    
تـوان نتیجـه گرفـت مـدل سـاختاري      برازش مدل می

  تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است.
  

  گیري، بحث و پیشنهادهانتیجه
 توسـعه  بر مؤثر عوامل این تحقیق با هدف تحلیل

ــگ ــازمانی فرهن ــه س ــازمان در کارآفرینان ــاد س  جه
م شد به همین منظور پس زنجان انجا استان کشاورزي

آمـوزش  "از مرور ادبیات تحقیق شش عوامل از قبیـل  
درك تغییر "، "ها، تحریک و پرورش انگیزه"هامهارت

مشارکت، استقالل طلبی و قبـول  "، "و کشف فرصت
، "پـذیري نـوآوري، خالقیـت و مخـاطره   "، "مسئولیت

ــول ارزش" ــر و تح ــاي ســازمانیتغیی ــوان  "ه ــه عن ب
تحقیق شناسایی شدند که تأثیر آنهـا  متغیرهاي مستقل 

بر روي فرهنگ سـازمانی کارآفرینانـه سـنجیده شـد.     
هاي تحقیق حاضر در مورد وضعیت سـازمان در  یافته

تحریک و پرورش انگیزه در  کارکنـان نشـان داد کـه    

وضعیت انگیزشی کارکنان در سازمان چندان مطلـوب  
انی و کارآفرینانه نیست و سازمان امکانات رفاهی چند

کنـد، شـرایط درونـی    براي کارکنان خود فـراهم نمـی  
سازمان چندان با روحیات کارکنان سـازگار نیسـت و   

  سازد. چندان آنها را برانگیخته نمی
ضـرایب مسـیر بدسـت آمـده از مـدل ســاختاري      

دهد که همه متغیرهاي مـورد مطالعـه   تحقیق نشان می
داري بـر روي توسـعه فرهنـگ    تأثیري مثبت و معنـی 

هاي جهاد کشـاورزي  مانی کارآفرینانه در مدیریتساز
درصد  87که این عوامل استان زنجان داشتند به طوري

ــین   ــه را تبی ــگ ســازمانی کارآفرینان ــرات فرهن از تغیی
)؛ 1391نمودند. این یافته با نتیجه مطالعات رنجبریان (

 ;Castaño et al., (2016))؛ 1389زاده (کریم ویسی و

Canedo et al., (2014); Furst, (2005);   مطابقـت
دارد. در بین شش عامل مؤثر مورد مطالعه فقط متغیـر  

ــزه  ــرورش انگی ــک و پ ــگ   تحری ــر روي فرهن ــا ب ه
داري نداشـت و  کارآفرینانه در این سازمان تأثیر معنـی 

از آنجایی که میانگین این عامل نیز در سـازمان جهـاد   
ن در سـطح پــایینی (اولویـت اخــر)   کشـاورزي زنجــا 

تـوان نتیجـه گرفـت سـازمان     دست آمد بنابراین می به
جهاد کشاورزي استان زنجان به منظور ایجاد خالقیت، 
نوآوري و کارآفرینی در سازمان و واحـدهاي متبوعـه   

بگیرد تا روحیه  هاي انگیزشی بهرهخود باید از محرك
هاي نو و کارآفرینانـه افـزایش   کارکنان براي ارائه ایده

ــا ــد ب ــد و بتوانن ــزه یاب ــداف  انگی ــاال در راســتاي اه ب
کارآفرینانه سازمان گام بردارند. به همین منظور توجـه  

تواند اثربخش باشد. به نیازهاي آنی و آتی کارکنان می
برگزاري جلسـات مسـتمر بـا کارکنـان در رابطـه بـا       

-تواند تآثیر بهمشکالت و مسائل آنها در این زمینه می

کارکنان داشته باشد. سزایی در تقویت انگیزه و روحیه 
در مــورد وضــعیت درك تغییــر و کشــف فرصــت در  
جهاد کشاورزي زنجان نتایج بدست آمده نشان دادنـد  
که وضعیت سازمان در رابطه بـا ایـن متغیـر کمتـر از     
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دهـد سـازمان   باشد که این نشان مـی سطح متوسط می
خیلی کم از تغییرات به وجـود آمـده بـه عنـوان یـک      

نـد و کمتـر از تحلیـل راهبـردي     کفرصت استفاده می
)SWOTs( منظور شناسـایی نقـاط قـوت، ضـعف،      به

برد بنابراین ها در این راستا بهره میتهدیدها و فرصت
ــایی الزم بــ  ــدهاي از پوی ــایی فراین ــو و  راي شناس ن

باشد. با توجه به هاي کاري جدید برخوردار نمی روش
شـرط فرهنـگ   پـیش  که وجود پویایی و خالقیـت این
رآفرینانه در سازمان می باشد بنابراین با این شـرایط  کا

ــه،  ــورد مطالع ــازمان م ــگ  حــاکم در س ــعه فرهن توس
  باشد. کارآفرینانه در این سازمان کمی دشوار می

ــت و   ــوآوري، خالقی ــی دیگــر وضــعیت ن از طرف
پـذیري در سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان       مخاطره

ــط    ــطح متوس ــه آن در س ــدهاي متبوع ــان و واح زنج
 دست آمد که بیانگر این است  مدیران این سـازمان  به

توجه الزم به  بروز خالقیـت و نـوآوري در کارکنـان    
ندارند زیـرا وظـایف کـاري کارکنـان در سـازمان بـه       
نحوي است که آنان فرصت و زمان کافی براي بـروز  
نوآوري درباره مسائل گسترده سازمانی را را ندارند. از 

ویان، راهبـرد سـازمانی   طرفی دیگر به اعتقاد پاسـخگ 
گیري موجود در سازمان جهاد کشاورزي  اجازه شکل

ها و رفتارهاي نوآورانه و خـالق را بـه   و بروز اندیشه
دهد و با این شـرایط موجـود حـاکم بـر     کارکنان نمی
توان انتظار چندان زیـادي از کارکنـان در   سازمان  نمی

توسـعه  راستاي بروز رفتارهاي کارآفرینانه و به تبع آن 
  فرهنگ کارآفرینانه در این سازمان را داشت.

 کــه گفـت  تــوانمـی  کلــی نتیجـه  یــک عنـوان  بـه 
 ســازمانی همچنــین فرهنـگ کــارآفرینی  و کـارآفرینی 

  تواند تحـت که می اي استو گسترده پیچیده مفهومی
منظـور   بنـابراین بـه  . گیـرد  قـرار  متعـددي  عوامل تأثیر

 انـازمـــس در ویژه هب و هاسازمان در آن کردن نهادینه
 جهاد کشاورزي ضـروري اسـت تـا از یـک رهیافـت     

گرفته شود. استفاده بهره مدت بلند و گراواقع مند،نظام

مدت هاي مقطعی و کوناهها و سیاستگزارياز رهیافت
هـا  هزینـه  ساز نخواهد بود و فقط باعـث اتـالف  چاره

کلی اگر عواملی که در این تحقیـق  طور خواهد شد. به
قوت و ضعف آنها رد بررسی قرار گرفتند همه نقاطمو

ربط قرار بگیرنـد  در کنار هم، مورد توجه مسئوالن ذي
 توان گفت سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان ومی

تواننـد در مسـیر توسـعه    همه واحدهاي تابعـه آن مـی  
هاي فرهنگ کارآفرینانه قرار بگیرند. همانطور که یافته

ادند سازمان جهـاد کشـاورزي   توصیفی تحقیق نشان د
ــازمانی    ــگ س ــانگین فرهن ــر می ــان از نظ ــتان زنج اس

تر از سطح متوسـط قـرار   پایین کارآفرینانه در وضعیت
دارد و از حــد مطلــوب بــراي نیــل بــه یــک ســازمان 
کارآفرین فاصله دارد. با توجه بـه ایـن یافتـه پیشـنهاد     

شود سازمان جهاد کشاورزي زنجان براي ایجـاد و  می
ه فرهنــگ کارآفرینانــه بایســتی بــا ایجــاد     توســع

سازوکارهاي مختلف ساختاري و کارآفرینانه و ایجـاد  
روحیه و روابط کارآفرینانه شرایط الزم را براي بهبـود  
ــه   ــد. از جملـ ــاد نمایـ ــه ایجـ ــاي کارآفرینانـ رفتارهـ

تواند در این زمینه موثر واقع شود  سازوکارهایی که می
تشکیالت سازمانی با  توان به بازمهندسی ساختار ومی

هـاي سـازمانی،   رویکرد کارآفرینانه، کاهش پیچیـدگی 
ــان خــالق،   ــه کارکن ــار ب تمرکززدایــی، تفــویض اختی

ــتم ــاداشبکــارگیري سیس ــر  پ ــد ب ــدار، تاکی ــی پای ده
رویکردهاي مشارکتی در مدیریت سازمان اشاره کـرد  
ــارآفرینی را در    ــگ ک ــد فرهن ــق بتوان ــن طری ــا از ای ت

ترش دهد. این امر بـا توجـه بـه    واحدهاي متبوعه گس
هـا بایسـتی در   ضرورت توسعه کارآفرینی در سـازمان 

کلیه سطوح سازمان از مدیران باالیی تا کارکنان مـورد  
  توجه قرار گیرد.
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Abstract 

The aim of this study was to analysis factors influencing development of entrepreneurial 
organizational culture in Agricultural Jihad organization of Zanjan province. Statistical 
population of research were staffs who involved in Agricultural organization of Zanjan province 
(N=687). The sample size was determined using the Cochran formula (n=122). Sample 
respondents were selected using proportional stratified sampling method. Research instrument 
was standard questionnaire. Face and content validity of questionnaire was approved by a panel 
of experts. Also, calculated values of Cronbach’s Alpha, Average Variance Extracted (AVE) 
and Composite Reliability (CR) for all variables were confirmed. Results of path analysis 
showed that motivation stimulating and fostering had no significant effect on development 
entrepreneurial organizational culture. Also, other effective factors (such as: skills training; 
change the perception and discovery of opportunity; participation, independence and of 
responsibility; innovation, creativity and risk appetite; change and evolution of organization 
values) had positive and significant effect (p≤ 0.01) on development of Entrepreneurial culture. 
So that these variables explained 87% of variance in the entrepreneurial culture development of 
Agricultural Jihad organization in Zanjan province. 
 
Keywords: Organizational Culture, Entrepreneurship, Agriculture Organization of Zanjan, 
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