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مقذمٍ
بحزان بیکاری بٍػىًان یک مؼضل تمامی خىبٍَای
التصادی ،فزَىگی ي اختماػی یک خامؼٍ را بٍضذت متأثز
میکىذ کٍ گاَی ايلات اثزات غیزلابل خبزاوی را ویش بز خای
میگذارد .بسیاری اس کطًرَا اس خملٍ راٌحلَای خزيج اس
ایه بحزان را کارآفزیىی میداوىذ ي بٍ آن تًخٍ فًقالؼادٌای
میکىىذ ( .)27فزآیىذ خاللیت ي کارآفزیىی کٍ یکی اس
مًضًػات سیزبىایی تغییز ي تحًل ي پیطزفت است ،ومص
کلیذی در رسیذن بٍ آیىذٌای ريضه ایفا میکىذ (.)13
کارآفزیىی بٍػىًان یکی اس محًرَای تًسؼٍ ،میتًاوذ ػاملی
بزای حل مطکالت اختماػی ي چالصَای پیصريی خامؼٍ
للمذاد ضًد ( .)32کارآفزیىی دارای اوًاع مختلفی است کٍ ایه
تحمیك بز ريی کارآفزیىی ساسماوی متمزکش خًاَذ بًد.
کارآفزیىی ساسماوی فزآیىذی است کٍ در طی آن محصًالت،
خذمات ي یا ريشَای وًآيریضذٌ اس طزیك الماء در ایداد
فزَىگ ساسماوی پًیا در یک ساسمان اس لبل تأسیسضذٌ بٍ
ظًُر میرسذ .)24( .در کل اگز در داخل یک ضزکت ي
ساسمان تىُا یک فزد آغاسگز فؼالیت کارآفزیىاوٍ ي اصالحی
باضذ ،بٍ اي کارآفزیه ساسماوی ي بٍ فزآیىذ مذکًر کارآفزیىی
ساسماوی گفتٍ میضًد (.)15
کارآفزیىی ممًلٍی بسیار مُمی است کٍ بسیاری اس
کطًرَای تًسؼٍیافتٍ ي در حال تًسؼٍ بٍ آن تًخٍ خذی

مبذيل داضتىذ ( .)35تًخٍ ي تمًیت ريحیٍی
کارآفزیىی اس مباحث مُم کارآفزیىی در بیه افزاد خامؼٍ
میباضذ کٍ تحمك ایه مُم فزاَمآيردن بستز مىاسبی تحت
ػىًان ػًامل سمیىٍای را میطلبذ ( .)16امزيسٌ کارآفزیىی در
ومص یک راَبزد در تًسؼٍ ي ضکًفایی ي رضذ خًامغ اوساوی،
بٍ خایگشیه بیدلیلی تبذیل ضذٌاست کٍ اس طزیك آن
َمٍی ػًامل ي مىابغ ي امکاوات یک خامؼٍ بٍصًرت
خًدخًش ي اس راٌ لزارگزفته در یک ريوذ تکاملی در خُت
ویل بٍ آرمانَای بلىذ اختماػی بسیح میضًوذ تا مىطأ
بسیاری اس آثار ي پیامذَای مثبت التصادی-اختماػی گزدوذ
(.)13
بخص کطايرسی در کطًرَای در حال تًسؼٍ ومص مُمی
در پیطبزد تًسؼٍی ملی ایفا میکىذ ( .)6در ایزان ،بیص اس 2
میلیًن خاوًار کطايرس ي ياحذَای تًلیذی فؼال در بخص
کطايرسی ومص مُمی در التصاد ملی ایفا میکىىذ؛ بٍطًری
کٍ حذيد  15درصذ اس صادرات غیزوفتی ي حذيد  94درصذ اس
ویاسَای غذایی کطًر را ایه بخص تأمیه میکىذ ( .)16در
سالَای اخیز ،ایداد ضبکٍی خذمات فىی ي مطايرٌای
خصًصی تًاوستٍ است سمیىٍی يريد تؼذاد لابلتًخُی اس
داوصآمًختگان کطايرسی را بٍ ػزصٍی اضتغال فزاَم ومایذ.
اما ایه اضتغال بىا بٍدالیلی با چالصَایی َمزاٌ است کٍ
بزای پایذاری ي بُبًد آن بایستی مسایلی را مذ وظز لزار داد،
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چک یذٌ
کارآفزیىی ساسماوی فزآیىذی است کٍ در طی آن محصًالت ،خذمات ي یا ريشَای جذیذ اس طزیق یک فزَىگ ساسماوی پًیا در
یک ساسمان تٍظًُر میرسذ .در ایه راستا ،ایه تحقیق ویش تا َذف ضىاسایی ساسيکارَای تًسعٍی کارآفزیىی ساسماوی در
ضزکتَای خذمات فىی ي مطايرٌای کطايرسی ضُزستان درٌضُز اوجام گزدیذ .پضيَص حاضز جشي پضيَصَای تًصیفی اس
وًع َمثستگی میتاضذ .اس لحاظ ماَیت کمی ي اس لحاظ َذف کارتزدی است .جامعٍی آماری ایه پضيَص ضامل کلیٍی کارکىان
کطايرسی عضً ضزکتَای خذمات مطايرٌای ،فىی ي مُىذسی کطايرسی ضُزستان درٌضُز تًد ( 100وفز) کٍ تا استفادٌ اس
ريش سزضماری تٍعىًان آسمًدوی اوتخاب ضذوذ .اتشار مًرد استفادٌ جُت گزدآيری اطالعات ،پزسطىامٍ تًد .ريایی آن اس طزیق
پاول متخصصان ي پایایی اس طزیق ضزیة کزيوثاخ آلفا تٍدست آمذ .تجشیٍ ي تحلیل دادٌَا تا استفادٌ اس وزمافشار  SPSS22اوجام
گزدیذ .یافتٍَا وطان داد کٍ تیه سه افزاد ،سطح تحصیالت ،میشان مطارکت افزاد در کالطَای آمًسضی ي مُارتی ،میشان
ریسکپذیزی ،رضایت ضغلی ي سطح کارآفزیىی ساسماوی در ضزکتَای خذمات فىی ي مطايرٌای کطايرسی راتطٍ معىیداری
يجًد دارد .وتایج وطان داد کٍ تٍتزتیة تمایل ضزکت تٍ سزآمذتًدن در خلق خذمات ي ایذٌَای جذیذ در سمیىٍی کطايرسی،
اعتقاد تٍ اصل پیطگیزی تٍجای درمان در سمیىٍی فعالیتَای کطايرسی ،استقثال مذیز ضزکت اس رفتارَای ضجاعاوٍ تٍمىظًر
تیطیىٍساسی احتمال تُزٌتزداری اس پتاوسیلَا در ايلًیت تاالتزی در سمیىٍ کارآفزیىی ساسماوی تًدوذ .تز اساط وتایج تحلیل
عاملی چُار عامل پطتیثاوی ي آمًسضی ،ارتثاطی ي حمایتی ،فزَىگی ي مذیزیتی– تزيیجی  33/85درصذ تغیزات عًامل مًثز تز
تًسعٍی کارافزیىی ساسماوی را تثییه ومًدوذ.

شناسایی عاملهای مؤثر بر توسعهی کارآفرینی سازمانی 88 ...........................................................................................................................................................

که از جمله این چالشها میتوان ،به عدم تجربه
دانشآموختگان کشاورزی در بدو ورود به بازار کار ( ،)02عدم
تطبیق آموزش عالی کشاورزی با نیازهای شغلی ( ،)45عدم
ارتباط دانشکدههای کشاورزی با بخشهای اجرایی ( )45و
شاید مهمتر از همه عدم وجود محتوای روشنی درباره
خوداشتغالی و کارآفرینی در برنامهی درسی آموزش عالی
کشاورزی ایران ( )20اشاره نمود.
آمار بالای بیکاری در بین دانشآموختگان رشتههای
کشاورزی ،لزوم توجه به اشتغال دانشآموختگان این بخش را
نشان میدهد ( .)2این در حالی است که بسیاری از این
شرکتها بدون توجه به فعالیتهای کارآفرینانه قادر به حفظ
حیات اقتصادی و اشتغال اعضای خود نخواهند بود ( .)4از
جمله راهکارهای مؤثر دولتها برای رویارویی و پاسخگویی
به این چالشها و مشکلات ،توسل به کارآفرینی است (00 ،02
و  .)44در همین زمینه ،کارآفرینی سازمانی بهسرعت در حال

تبدیلشدن به یک سلاح انتخابی برای بسیاری از سازمانها
بهویژه سازمانهای بزرگ بهمنظور بهبود نتایج و پیامدهای
سازمانی است ( .)42در همین راستا و بهمنظور بهبود ارائه
خدمات به بخش کشاورزی شرکتهای خدمات مشاورهای،
فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با سه هدف :افزایش
دسترسی به مشاوره و اطلاعات مناسب برای تولیدکنندگان و
بهرهبرداران ،ایجاد فرصت برای خوداشتغالی دانشآموختگان
کشاورزی در بخش کشاورزی و فعالیتهای وابسته و افزایش
مشارکت کشاورزان در برنامهریزی و اجرای فعالیتهای
ترویجی ایجاد شده است (.)22
همه این مسائل بهخوبی گویای ضرورت توجه به
راهکارهای توسعهی فعالیتهای کارآفرینی سازمانی در
شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای کشاورزی میباشد.

جدول  -2تحقیقات در زمینه توسعه و موانع کارآفرینی
نام محققین
صمدآقایی ()02
زالی و رضوی ()43

ناهید ()04
ملک محمدی و همکاران ()22
غلامی و همکاران ()8
ریسال ()08
آناند سینگ و کریشنا ()0
جانسون و همکاران ()03
شری و همکاران ()42
اچولز و نک ()4
پوستیگو ()04
هیل (،)22
چن و همکاران (،)5

مواد و روشها

این پژوهش در چارچوب کلی پژوهشهای کمی انجام شد.
از لحاظ گردآوری و تحلیل دادهها جزو پژوهشهای توصیفی
از نوع همبستگی میباشد .همچنین پژوهش حاضر ،از لحاظ
ماهیت کمی و از لحاظ هدف کاربردی است .تحقیق از این
نظر کاربردی است که در جهت توسعهی دانش کاربردی در
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این تحقیق نیز با هدف شناسایی سازوکارهای توسعه
کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
کشاورزی شهرستان درهشهر انجام گردید.

یک زمینهی خاص (شناسایی ساز و کارهای توسعهی
کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
کشاورزی شهرستان درهشهر) برای استفاده در
برنامهریزیهای جاری انجام میگیرد .جامعه آماری این
تحقیق را کلیهی کارشناسان کشاورزی عضو شرکتهای
خدمات مشاورهای کشاورزی شهرستان درهشهر تشکیل دادند.
تعداد نفرات بر اساس اطلاعات اخذشده از مدیریت جهاد
کشاورزی شهرستان برابر با  222نفر بود ( N=222نفر) .با
توجه به محدودبودن افراد جامعه و بهمنظور اطمینان و اعتماد
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غیاثی ()7
پورآتشی و مختارنیا ()03

Table 1. Researches in the field of development and barriers of entrepreneurship
عوامل ،موانع و تنگناهای توسعه کارآفرینی
تنگناهای توسعهی کارآفرینی شامل قانون کار ،قانون تأمین اجتماعی ،زیادبودن نرخ بیمه ،قانون مالیاتها و عوارض ،قانون صادرات و
واردات ،قوانین پولی و بانکی ،عدم امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری ،دخالت دولت در کلیه امور اقتصادی کشور ،دیوانسالاری شدید
توسعهی کارآفرینی در اثر افزایش دسترسی به سرمایه ،کاهش موانع اداری راهاندازی کسب و کارهای جدید و فعالیتهای کارآفرینانه،
افزایش دسترسی به متخصصان و مشاوران فنی ،ارتقای نظام امنیت اجتماعی کارآفرینان ،توسعهی مهارتها و دانش کارآفرینی
کارآفرینان ،ترویج نگرش کارآفرینانه در نظام تعلیم و تربیت
عوامل روانشناختی ،آموزشی ،اقتصادی و ویژگیهای فردی (سن ،جنسیت ،سطح تحصیلات و )...و اجتماعی از عوامل اثرگذار
داشتن انگیزهی کافی ،خلاقیت ،نوآوری و تأمین مالی
استفاده از ایدههای جدید کارکنان ،تحمل انحراف از قواعد ،قدردانی از افراد ریسکپذیر ،قدرت تصمیمگیری مدیریت ارشد ،اعتقاد به
مدیریت مشترک ،سازگاری ارزشها و فلسفه سازمان با کارآفرینی ،قبول مسئولیت فعالیتهای کارآفرینانه ،قدردانی از افراد صاحب ایده
و پذیرش ریسک بهعنوان خصیصهای مثبت را از راهکارهای توسعهی کارآفرینی سازمانی میداند.
تأثیر مثبت عوامل اقتصادی و تأثیر معکوس برخی عوامل فردی همچون سن و سابقه کار و میزان بدهی افراد بر توسعهی کارآفرینی
مهارتهای تصمیمگیری ،بازاریابی ،و همچنین مهارتهای ارتباطی و تسهیل اخذ وام از بالاترین اولویت در توسعهی کارآفرینی
خلاقیت و نوآوری مؤثرترین ویژگی در انجام فعالیتهای کارآفرینانه
آشنایی با مهارتهای فنی (توانایی سازماندهی ،تکمیل وظایف و اداره فعالیتها) و مهارتهای کارآفرینی (توانایی شناسایی فرصتها،
مشکلات و راهحلها) از عوامل مؤثر در توسعهی کارآفرینی بخش کشاورزی
عوامل سازمانی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی شامل :حمایت مدیریت ،استقلال کارکنان ،سرمایه اجتماعی موجود در سازمان ،سرمایه
انسانی ،مفاهیم سازمانی ،رضایت شغلی ،زمان در دسترس و فرهنگ سازمانی
مشکلات دستیابی به منابع مالی مورد نیاز کارآفرینان ،قوانین و مقررات اداری و دولتی و قوانین مالیاتی از موانع توسعهی کارآفرینی
همچون عدم حمایت مدیریت از کارآفرینی ،عدم داشتن آزادی عمل در کار ،سیستم نامناسب تشویق و ارائه پاداشها ،ساختار خشک و
مکانیکی ،فرهنگ ضعیف ناسازگار و محافظهکارانه ،اعمال کنترل شدید ،توجه به سودهای کوتاهمدت ،عدم باور به توان خلاقیت افراد را
از موانع کارآفرینی سازمانی
مهمترین دورهها برای کارآفرینی دورههای آموزش خلاقیت و نوآوری
ساختار سازمانی ،نظام پاداش و تشویق سازمان؛ مدیریت سازمان و فرهنگ سازمانی بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر توسعهی کارآفرینی
سازمانی
عوامل فرهنگ سازمانی ،استراتژیهای سازمانی انعطافپذیر ،حمایت مدیریت از کارآفرینان و مشارکت فعال کارکنان در
تصمیمگیریهای سازمانی نقش عمدهای در توسعهی کارآفرینی
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2- Bartlett
5- Varimax

1- Kaiser-Meyer-Olkin
4- Kaiser
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3- Eigen Value

نتایج و بحث
یافتههای این پژوهش نشان داد (جدول  )3که میانگین
سنی افراد مورد مطالعه  02/3سال و جوانترین فرد  03و
مسنترین آنها نیز  56سال سن داشته است 42 .درصد افراد
دارای مدرک کارشناسی بودند و میانگین درآمدی افراد در ماه
 3/5میلیون تومان بوده است .بر اساس نتایج تحقیق با توجه
به میانگین رتبهای حاصل از متغیرهای رضایت شغلی ،تعهد
سازمانی ،ریسکپذیری ،نوگرایی و استقلالطلبی وضعیت در
حد متوسط بوده است.
نتایج نشان داد که از میان گویههای مطرحشده بهترتیب
سه گویهی تمایل شرکت به سرآمدبودن در خلق خدمات و
ایدههای جدید در زمینهی کشاورزی ،اعتقاد به اصل
پیشگیری بهجای درمان در زمینه فعالیتهای کشاورزی،
استقبا ل مدیر شرکت از رفتارهای شجاعانه بهمنظور

] [ DOR: 20.1001.1.25383426.1399.7.13.10.6

بیشتر به جمعآوری اطلاعات ،جهت تعیین حجم نمونه از روش
سرشماری استفاده شد .ابزار اندازهگیری در این تحقیق
پرسشنامه میباشد .پرسشنامههای این تحقیق براساس
اهداف ،پیشینه نگاشتهها ،فرضیههای تحقیق و نتایج حاصل از
مصاحبههای انجامشده با افراد مطلع و در قالب سؤالات بسته
برای جامعهی آماری طراحی شده است .در این پرسشنامه
علاوه بر اندازهگیری ویژگیهای فردی و حرفهای ،سطح
کارآفرینی سازمانی ،ویژگیهای روانشناختی ،میزان رضایت
شغلی ،وضعیت تعهد سازمانی ،ویژگیهای اقتصادی و آموزشی
مورد سنجش و اندازهگیری قرار گرفت .جهت تعیین روایی
ضمن مقایسه پرسشنامه طراحیشده با موارد مشابه ،پرسشنامه
در اختیار اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد
اسلامی واحد شوشتر قرار گرفت و با استفاده از نظرات اصلاحی
ایشان ،تأیید گردید .برای محاسبه قابلیت اعتماد (پایایی) در
این تحقیق ،با توجه به اینکه سوالهای پرسشنامه از نوع بسته
و در مقیاس لیکرت تهیه شده بودند ،از آزمون آلفای کرونباخ
استفاده شد .این به این منظور اطلاعات مربوط به 02
پرسشنامه اول در محیط نرمافزار  SPSSوارد گردید .محاسبه-
ی این ضریب نشاندهندهی قابلقبولبودن پایایی
پرسشنامهها برای انجام تحقیق بود لذا این تعداد پرسشنامه از
جریان تحقیق حذف نشده و در ادامه مورد استفاده قرار گرفت.
مقدار آلفای کرونباخ بهدستآمده برای هر دسته گویه در
جدول ( )0شرح داده شده است.
اطلاعات حاصل از تکمیل پرسشنامه ،با استفاده از نرمافزار
 SPSS21 /Winدر دو بخش آمار توصیفی شامل میانگین،
انحراف معیار ،واریانس ،درصد تجمعی و بخش آمار تحلیلی
شامل ضرایب همبستگی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفت.
بهمنظور سنجش میزان کاربرد هر کدام از گویهها
کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات مشاورهای ،فنی و
مهندسی کشاورزی 61 ،گویه طراحی گردید تا مخاطبین
پاسخهای خود را دربارهی کارآفرینی سازمانی در یک طیف 5
گزینهای (بسیار کم ،کم ،متوسط ،زیاد و بسیار زیاد) بیان
نمایند .جهت گروهبندی افراد از لحاظ دیدگاه آنها بر اساس
میزان کاربرد کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات
مشاورهای ،فنی و مهندسی کشاورزی ،پاسخها از  6تا 5
ارزشگذاری شده و پس از تبدیل به دامنهی  61تا  02بر 61
تقسیم گردید .افرادی که نمرهی آنها بین  6تا 6/0بود در
گروه بسیار کم ،از  6/0تا  0/1در گروه کم ،از  0/1تا  3/4در
گروه متوسط ،از  3/4تا  4/0در گروه زیاد و از  4/0تا  5در
گروه بسیار زیاد از لحاظ سطح کارآفرینی سازمانی قرار
گرفتند.
متغیر وابسته تحقیق کارآفرینی سازمانی است که در این
تحقیق تعریف مفهومی آن عبارت است از اعتقاد به اصل
پیشگیری بهجای درمان ،استقبال مدیر شرکت از رفتارهای
شجاعانه بهمنظور بیشینهسازی احتمال بهرهبرداری از
پتانسیلها ،گرایش شرکت به ریسکهای حسابشده ،تشویق
اعضاء شرکت به ریسک حسابشده در جهت تولید ایدههای
نو ،تمایل شرکت به سرآمدبودن در خلق خدمات و ایدههای

جدید ،تأکید شرکت بر توسعهی ایدههای نو ،میزان تولید
ایدههای جدید در زمینهی بهکارگیری فرایندهای جدید
سازمانی ،آیندهنگربودن مدیر شرکت در زمینهی فعالیتهای
شرکت ،پیشروبودن شرکت در تولید خدمات جدید ،تولید
روشها و فرایندهای جدید ،باز تعریف مأموریت و رسالت
شرکت ،تولید ایدههای جدید در زمینه بهکارگیری فرایندهای
جدید سازمانی ،تولید ایدههای جدید در رابطه با بهبود فرایندها
و روشها ،تولید و معرفی خدمات جدید ،تجدیدنظر در مفهوم
فعالیتهای معمول شرکت و جستجوی مداوم روشها و
فرایندهای جدید (جانسون و همکاران ( ،)01شری و همکاران
( ،)36اچولز و نک ( ،)5پوستیگو ( ،)05هیل ( )66و چن و
همکاران (.))4
بهمنظور اطمینان از انسجام درونی متغیرها و مناسببودن
آنها برای آزمون تحلیل عاملی ،از آزمون  6 KMOو بارتلت0
استفاده میشود .برای انجام تحلیل عاملی ،مدلهای مختلفی
وجود دارد که با توجه به این موضوع ،در این تحقیق هدف
تحلیل عاملی ،تلخیص متغیرها و دستیابی به تعداد محدودی
عامل برای اهداف پیشبینی میباشد ،از روش تحلیل
مؤلفههای اصلی استفاده میشود .برای تعیین تعداد عاملها،
بهدلیل این که تعداد متغیرها  00میباشند ،معیار مقدار ویژه3
قابل اعتماد است برای تعیین تعداد عاملها از معیار کیسر4
استفاده شده و عاملهایی که مقدار ویژه آنها بهطور قابل
ملاحظهای بزرگتر از یک باشد انتخاب میگردند .مقدار ویژه
برای هر عامل نشاندهنده سهم آن عامل از کل واریانس
متغیرها میباشد و هر چه مقدار ویژه بزرگتر باشد ،بیانگر
اهمیت و تأثیر بیشتر آن عامل است.
سپس برای شناسایی متغیرهای مربوط به هر عامل و نیز
برای تفسیرپذیرتر نمودن عاملها ،چرخش عاملی انجام
میشود .بهمنظور جداسازی شفافتر و واضحتر عاملها از
چرخش عاملی به شیوه وریماکس 5استفاده میشود .در
ماتریس بهدستآمده هر متغیری که بار بیشتری بر یک عامل
داشته باشد به آن عامل تعلق میگیرد و متغیرهایی که بار
عاملی بیشتر از  2/5داشتند سطح معنیداری بسیار قابل قبولی
با عامل مربوطه دارند.
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بیشینهسازی احتمال بهرهبرداری از پتانسیلها در اولویت
بالاتری در زمینهی کارآفرینی سازمانی بودند (جدول  .)4بر
اساس جدول توزیع فراوانی پاسخگویان 11 ،درصد با فراوانی
 11نفر در گروه بسیارکم 11 ،درصد با فراوانی  11نفر در گروه
جدول  -4مقدار آلفای کرونباخ بهدستآمده برای هر متغیر

کم 44 ،درصد با فراوانی  44نفر در گروه متوسط 42 ،درصد با
فراوانی  42نفر در گروه زیاد و  5درصد با فراوانی  5در گروه
خیلیزیاد بر حسب کارآفرینی سازمانی قرار میگیرند (جدول
.)5
Table 2. Cronbach's alpha value obtained for each variable
مقدار آلفای کرونباخ
تعداد گویه
15/1
17
17/4
41
11
5
71/4
4
77/1
5
15/1
11
11/7
11

متغیر
کارآفرینی سازمانی
عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی
استقلالطلبی
ریسکپذیری
نوگرایی
رضایت شغلی
تعهد سازمانی

عوامل آموزشی

عوامل مدیریتی

عوامل ارتباطی

کارآفرینی
سازمانی

عوامل شخصی

عوامل فرهنگی و اجتماعی

عوامل اقتصادی و
حمایتی

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

Figure 1. Conceptual research model

جدول  -2وضعیت جامعهی مورد مطالعه بر حسب ویژگیهای افراد
متغیر
سن (سال)
درآمد ماهیانه (میلیون تومان)

تأهل

رضایت شغلی
تعهد سازمانی
ریسکپذیری
نوگرایی
استقلالطلبی
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سطح
تحصیلات

کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد و بالاتر
متأهل
مجرد

Table 3. Status of the study population according to individual characteristics
انحراف معیار
بیشینه
کمینه
میانگین
12/7
51
42
41/2
1/2
5/5
4
2/51
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
11
11
11
77
41
41
111
22
22
72
72
27
27
انحراف معیار
میانگین
تعداد گویه
1/11
2/45
11
1/14
2/11
11
1/21
2/41
1
1/17
2/14
7
1/12
2/17
1
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جدول  -4میزان کاربرد هر کدام از گویهها کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات مشاورهای ،فنی و مهندسی کشاورزی

Table 4. Application Rate of Each of the Items of Organizational Entrepreneurship in Agricultural Technical and
Consulting Services Companies
ضریب
اولویت
انحراف معیار
میانگین
گویهها
تغییرات
3/10
2/98
2/89
2/85
2/84
2/83
2/82
2/53
2/48
2/49
2/47
2/45
2/34
2/31
2/28
2/19

اعتقاد به اصل پیشگیری بهجای درمان در زمینهی فعالیتهای کشاورزی
استقبال مدیر شرکت از رفتارهای شجاعانه بهمنظور بیشینهسازی احتمال بهرهبرداری از پتانسیلها
گرایش شرکت به ریسکهای حسابشده در زمینهی کشاورزی
تشویق اعضای شرکت به ریسک حسابشده در جهت تولید ایدههای نو در زمینهی کشاورزی
تمایل شرکت به سرآمدبودن در خلق خدمات و ایدههای جدید در زمینهی کشاورزی
تأکید شرکت بر توسعهی ایدههای نو در رابطه با کشاورزی
میزان تولید ایدههای جدید در زمینهی بهکارگیری فرایندهای جدید سازمانی در زمینهی کشاورزی
آیندهنگربودن مدیر شرکت در زمینهی فعالیتهای شرکت
پیشروبودن شرکت در تولید خدمات جدید در زمینهی کشاورزی
تولید روشها و فرایندهای جدید در زمینهی کشاورزی
باز تعریف مأموریت و رسالت شرکت در زمینهی کشاورزی
تولید ایدههای جدید در زمینه بهکارگیری فرایندهای جدید سازمانی در زمینهی کشاورزی
تولید ایدههای جدید در رابطه با بهبود فرایندها و روشهای کشاورزی
تولید و معرفی خدمات جدید در زمینهی کشاورزی
تجدید نظر در مفهوم فعالیتهای معمول شرکت در زمینهی کشاورزی
جستجوی مداوم روشها و فرایندهای جدید در زمینهی کشاورزی

0/374
0/325
0/282
0/338
0/089
0/202
0/245
0/087
0/317
0/288
0/201
0/209
0/038
0/243
0/008
0/198

1/457
1/459
1/470
1/514
1/442
1/480
1/475
1/480
1/525
1/524
1/481
1/487
1/497
1/540
1/484
1/523

0
2
3
4
5
8
7
9
8
01
00
02
03
04
05
08

جدول  -8میزان همبستگی متغیر کارآفرینی سازمانی با متغیرهای مستقل

Table 6. The correlation of organizational entrepreneurship variable with independent variables

نام متغیر

کارآفرینی
سازمانی

رضایت
شغلی

کارآفرینی
سازمانی
رضایت شغلی

**1/353

تعهد سازمانی

1/097

**1/850

ریسکپذیری

*

1/220

**

تعهد
سازمانی

ریسک-
پذیری

نوگرایی

استقلال-
طلبی

سن

تحصیلات

سابقه کار

کلاسهای
آموزشی

بدهی

0
0
1/427

0
**

نوگرایی

1/095

**1/415

**1/414

استقلالطلبی

1/021

1/027

-1/118

-1/139

**1/278

0

سن
سطح
تحصیلات
سابقهی کار
کلاسهای
آموزشی
میزان بدهی

*-1/211

-1/088

*-1/238

-1/037

-1/085

-1/035

1/200

1/018

1/133

1/112

-1/189

-1/198

-1/082

-1/122

**1/308

**

*

-1/179

** :سطح معنیداری 1/10

1/383

**-1/291

1/228

**-1/275

* :سطح معنیداری 1/15

1/027
*

-1/242

1/009

-1/024

-1/045

**-1/324

1/087

0
*

1/231

0

-1/188

**

*

1/229

-1/155

-1/020

-1/179

**1/328

1/090

1/804

0

1/085
*

1/203

0

**1/434

*-1/222

0
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1/488

0
**1/339

0

*
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جدول  -5توزیع فراوانی گروههای مورد مطالعه بر حسب سطح کارآفرینی سازمانی

Table 5. Frequency distribution of the studied groups according to the level of organizational entrepreneurship
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
کارآفرینی سازمانی
00
00
00
بسیار کم
31
08
08
کم
72
42
42
متوسط
85
23
23
زیاد
011
5
5
خیلی زیاد
011
011
جمع
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جدول  -3مشخصات عاملهای استخراجشده از عوامل مؤثر بر توسعهی کارآفرینی سازمانی

Table 7. Characteristics of the factors extracted from the factors affecting the development of organizational
entrepreneurship
درصد واریانس تجمعی
درصد واریانس تبیین شده
مقدار ویژه
عاملها
83/23
83/23
16/973
عامل اول
67/38
6/46
1/614
عامل دوم
66/02
8/16
1/443
عامل سوم
37/86
4/66
1/798
عامل چهارم

] [ Downloaded from jea.sanru.ac.ir on 2023-01-09

با توجه به نتایج حاصل از ماتریس همبستگی که در
جدول  6ارائه شده است رابطه بین متغیرها مشخص شد.
که بین کارآفرینی سازمانی و رضایت شغلی ،ریسک پذیری،
سطح تحصیلات ،میزان شرکت در کلاس های آموزشی
رابطه معنیداری وجود دارد.
نتایج نشان میدهد که مقدار  9/019 ،KMOو آماره
بارتلت نیز  2662/4سطح معنیداری  1/999بوده است،
بنابراین دادهها برای تحلیل عاملی مناسبند.
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد که این
چهار عامل در مجموع  37/86درصد از تغییرات عوامل مؤثر
بر توسعهی کارآفرینی سازمانی را تبیین میکنند (جدول .)3
بر اساس یافتههای تحقیق جدول ( )6حاصل شده است.
بررسی متغیرهای مربوط به عامل اول نشان میدهد که این
متغیرها مربوط به حوزهی پشتیبانی دولت و مؤسسات مالی و
همچنین توسعهی مهارتها و ارتقای سطح آموزشهای لازم
در زمینهی کارآفرینی سازمانی بوده است و این عامل عامل
پشتیبانی-آموزشی نامگذاری شد .بررسی متغیرهای مربوط به
عامل دوم نشان میدهد که این متغیرها مربوط به مسائل
مربوط به توسعهی ارتباطات بین شرکتهای موفق و
کارآفرینان برتر و حمایت دولت و مسئولین بوده است و این
عامل عامل ارتباطی-حمایتی نامگذاری شد .بررسی متغیرهای
مربوط به عامل سوم نشان میدهد که این متغیرها مربوط به
مسائل فرهنگی بوده است و این عامل عامل فرهنگی
نامگذاری شد .بررسی متغیرهای مربوط به عامل چهارم نشان
میدهد که این متغیرها مربوط به مسائل مربوط به

مهارتهای مدیریتی و همچنین ترویجی در بین شرکتها
بوده است و این عامل عامل مدیریتی-ترویجی نامگذاری شد.
در این بخش ،نتایج بهدستآمده از این تحقیق با نتایج
حاصله از سایر تحقیقهای مشابه ،مقایسه شده و مورد بحث
قرار میگیرد .بین سن افراد و سطح کارآفرینی سازمانی در
شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای کشاورزی رابطه
معنیداری وجود دارد .یافتههای تحقیقاتی غیاثی و همکاران
( ،)3ملک محمدی و همکاران ( )19نیز مؤید این موضوع
میباشد .بین سطح تحصیلات افراد و سطح کارآفرینی
سازمانی در شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای کشاورزی
رابطه معنیداری وجود دارد .یافتههای تحقیقاتی پورآتش و
مختارنیا ( ،)26غیاثی و همکاران ( )3نیز مؤید این موضوع
میباشد .بین میزان مشارکت افراد در کلاسهای آموزشی و
مهارتی و سطح کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات
فنی و مشاورهای کشاورزی رابطه معنیداری وجود دارد.
یافتههای تحقیقاتی کاظمی میان رودی و امیدی نجفآبادی
( ،)13غیاثی و همکاران ( )3نیز مؤید این موضوع میباشد.
بین میزان ریسکپذیری افراد و سطح کارآفرینی سازمانی در
شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای کشاورزی رابطه
معنیداری وجود دارد .یافتههای تحقیقات ناهید ( )27نیز مؤید
این موضوع میباشد .بین میزان رضایت شغلی افراد و سطح
کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
کشاورزی رابطه معنیداری وجود دارد .یافتههای تحقیقاتی
جانسون و همکاران ( )14نیز مؤید این موضوع میباشد.

] [ DOR: 20.1001.1.25383426.1399.7.13.10.6
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با توجه به اینکه بین سن افراد و سطح کارآفرینی سازمانی
در شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای کشاورزی رابطه
معنیداری وجود دارد .بنابراین میتوان نسبت به ترویج و
گسترش مباحث مربوط به کارآفرینی سازمانی در بین افراد
جوانتر که از لحاظ ریسکپذیری در وضعیت بهتری هستند،
اقدام نمود .با توجه به اینکه بین سطح تحصیلات افراد و سطح
کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
کشاورزی رابطه معنیداری وجود دارد ،بنابراین میتوان با
استفاده از جذب و مشارکت افرادی که از لحاظ تحصیلی در
وضعیت مطلوبتر و بالاتری هستند نسبت به ترویج کارآفرینی
خدمات
شرکتهای
بین
در
سازمانی
مشاورهای اقدام نمود .با توجه به اینکه بین بین میزان
مشارکت افراد در کلاسهای آموزشی و مهارتی افراد و سطح
کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
کشاورزی رابطه معنیداری وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد
میگردد نسبت به برگزاری کلاسهای آموزش کارآفرینی و
سایر دورههای مرتبط با موضوع جهت اعضاء اهتمام بیشتری
به خرج داده شود.

با توجه به اینکه بین میزان ریسکپذیری افراد و سطح
کارآفرینی سازمانی در شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
کشاورزی رابطه معنیداری وجود دارد ،بنابراین پیشنهاد
میگردد نسبت به بهکارگیری افراد با سطح ریسکپذیری
بالاتر در اینگونه شرکتها و یا برگزاری دورههای آموزشی
مربوط به مباحث توسعهی مهارتهای کارآفرینانه و روحیهی
ریسکپذیری جهت اعضاء اقدام شود .با توجه به اینکه بین
میزان رضایت شغلی افراد و سطح کارآفرینی سازمانی در
شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای کشاورزی رابطه
معنیداری وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد مدیران
اینگونه شرکتها نسبت به بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی
در حوزه خود حساسیت بیشتری به خرج دهند تا بتوانند شاهد
افزایش رضایت شغلی و بهتبع آن توسعهی سطح کارآفرینی
سازمانی باشند .با توجه به نتایج تحلیل عاملی باید بهمنظور
توسعهی کارآفرینی سازمانی در شرکتهای مشاورهای
کشاورزی عوامل پشتیبانی-آموزشی و مهارتی ،ارتباطی و
حمایتی ،عامل فرهنگی و عامل مدیریتی ـ ترویجی مورد
توجه قرار گیرد.

] [ Downloaded from jea.sanru.ac.ir on 2023-01-09

Table 8. Characteristics of the factors extracted from the factor analysis of the factors affecting the development of
organizational entrepreneurship
بار عاملی
متغیرهای مربوط به آن
شماره عامل
0/542
حمایت دولت از شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
0/575
برگزاری دورههای آموزشی در زمینهی مهارتهای کارآفرینی برای اعضای شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
0/547
حمایت بانکها و مؤسسات مالی– اعتباری از شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
عامل اول
0/537
تشکیل مراکز کارآفرینی بهمنظور تقویت مهارتها و قابلیتهای کارآفرینی اعضای شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
پشتیبانی ـ آموزشی
0/548
برگزاری دورههای آموزش از راه دور و الکترونیکی در زمینهی کارآفرینی
و مهارتی
0/921
توسعهی زیرساختهای فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی
0/904
افزایش مهارتهای تخصصی مربوط به حیطهکاری
0/921
افزایش مهارتهای تصمیمگیری در بین اعضای شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
0/974
کسب مهارتهای سهگانه مدیریت (فنی ،ادراکی و ارتباطی)
0/968
آشنایی با مهارتهای تدوین طرح کسب و کار توسط اعضای شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
0/596
تشویق شرکتها و افراد موفق در زمینهی کارآفرینی
0/308
برقراری ارتباط نزدیکتر شرکتها و بنگاههای کسب و کار موفق
عامل دوم
0/951
کاهش مقررات دست و پاگیر بانکی جهت اخذ تسهیلات
ارتباطی و حمایتی
0/997
افزایش دانش فنی افراد در زمینهی فناوری اطلاعات و ارتباطات
0/555
برقراری ارتباط نزدیکتر بین شرکتهای مختلف و اعضای آنها
0/533
ایجاد پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی بهمنظور معرفی کارآفرینان برتر و سهولت برقراری ارتباط با آنها
0/303
بها دادن مسئولین به ایدههای نوآورانه و حمایت از آنها
0/505
فرهنگسازی در زمینهی کارآفرینی
0/901
داشتن روحیهی انجام کارگروهی در بین اعضای
0/532
افزایش مهارتهای عملی افراد در زمینههای تخصصی
عامل سوم
عامل فرهنگی
0/969
برگزاری نمایشگاههای مختلف در زمینهی کارآفرینی
0/984
تقویت فرهنگ کار گروهی
0/939
افزایش مهارتهای حل مسئله در بین اعضای شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای
0/519
آشنایی با سیاستها و تسهیلات حمایتی دولتی
0/581
ایجاد و تقویت مراکز مشاورهای در حیطههای تخصصی
عامل چهارم
0/335
برگزاری سمینارها و نشستهای کارآفرینی
عامل مدیریتی ـ
ترویجی
0/997
برقراری ارتباط بین بخش کشاورزی با دانشگاهها
0/910
افزایش توانمندی و دانش افراد در زمینهی اصول و مبانی مدیریت کسب و کار
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Abstract
Organizational entrepreneurship is the process by which new products, services, or practices
emerge through a dynamic organizational culture in an organization. The purpose of this study
was to identify the mechanisms of organizational entrepreneurship development in Darehshahr
agricultural technical and consulting services companies. This research is a descriptive
correlational research. It is quantitative in nature and functional in purpose. The statistical
population of this study consisted of all agricultural experts who were members of Dareh Shahr
agricultural technical and consulting services companies (n = 100) who were selected as the
subjects using census method. Validity was obtained through the panel of experts and reliability
was obtained through Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using SPSS22 software.
The results showed that there was a significant relationship between age, education level, and
participation in training and skill classes, risk taking, job satisfaction and organizational
entrepreneurship level in agricultural technical and consulting companies. The results showed
that according to the tendency of the company to excel in the creation of new services and ideas
in the field of agriculture, the belief in the principle of prevention rather than treatment in the
field of agriculture activities, the company manager welcomed bold behaviors in order to
maximize the potential for exploitation of higher priority in agriculture. Based on the results of
factor analysis, four factors of patronage and education, communication and support, cultural
and managerial-promotional explained 73.58% of changes in factors affecting organizational
entrepreneurship development.
Keywords: Agricultural Technical and Consulting Services Companies, Darehshahr Township,
Organisational Entrepreneurship

