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چکیده

هاي اخیر، گرایش کارآفرینانه به عنوان یک عنصر اساسی در بهبود عملکرد در سال
همبستگی -توصیفیتحقیق سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف این 

گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزي استان تأثیربررسی 
جهاد نفر از کارشناسان سازمان1040بایجان غربی بود. جامعه آماري این تحقیق را آذر

240تعداد بارتلت، دادند که با توجه به جدولتشکیل کشاورزي در استان آذربایجان غربی
اي با انتساب متناسب براي انجام تحقیق انتخاب گیري طبقهنفر از آنان از طریق روش نمونه

صوري روایی هاي استاندارد استفاده گردید. ها از پرسشنامهدآوري دادهشدند. براي گر
و روایی سازه و پایایی ترکیبی قرار گرفتتأییدمورد پانلی از متخصصان پرسشنامه با نظر 

گیري و پس از انجام اصالحات الزم به دست آمد. ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه
قرار گرفته و گرایش کارآفرینانه از اثر تأییدکه فرضیه تحقیق مورد نتایج تحقیق نشان داد 

درصد از واریانس 41و در مجموع استداري بر متغیر وابسته برخوردار مثبت و معنی
. با توجه به نمودعملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان غربی را تبیین 

طور مستقیم منجر به تقویت گرایش کارآفرینانه بهکه گرفت توان نتیجه هاي پژوهش، مییافته
شود. بهبود عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزي می

عملکرد سازمانی، گرایش کارآفرینانه، سازمان جهاد کشاورزي. کلیدي:هايواژه

قدمهم
میانرقابتروزافزونافزایشبهتوجهباامروزه

سازمانی،تحولوتوجه به تغییردر راستايوهاسازمان
موثرتري داشته عملکردکهآن استدنبالبهسازمانیهر

Barazandehباشد ( et al., بیان دیگر، وقوع). به2012
آوريفنپیشرفترقابت،مانند گسترشرویدادهایی

سازمانی و تالش ساختارهايدراطالعات، تغییر
برتر،رتبهکسببراياقتصاديواحدهايجانبههمه

راسازمانیبه بهبود مستمر عملکردتوجهضرورت
Ghorbanizadehاست (کردهناپذیراجتناب et al.,

). این در حالی است که ارتقاء عملکرد همواره یکی 2012
هاي بخش خصوصی و دولتی هاي اصلی سازماناز چالش

راهبرديدر این زمینه، یکی از رویکردهاي .بوده است
به نیلبه عملکرد باال و دستیابیبراي هاسازمان
هاي هاي چشمگیر، توجه به توسعه گرایشموفقیت

). گرایش Simons, 1999کارآفرینانه در سازمان است (
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تواند به عنوان راهبرد حیاتی سازمان و کارآفرینانه می
یک عامل کلیدي در نظر گرفته شود که به حفظ رقابت 

Alipourنماید (و بهبود عملکرد سازمان کمک می et

al., هاي هاي اصلی سازمان). در حقیقت، ویژگی2011
کنند هایی میها را مجهز به قابلیتکارآفرین، این سازمان

- که ضمن ارتقاء کارآمدي و عملکرد خود، قادر به بهره
پذیري بیشتر هاي موجود و انطباقگیري بهتر از فرصت

Zampetakisشوند (شان میبا محیط پیرامون et al.,

در محیط رقابتی امروزي، ،). به عبارت دیگر2009
ها و رفتارهاي کارآفرینانه براي کامیابی، پیشرفت نگرش

نظر از ها، صرفو بهبود عملکرد سازمانی تمامی شرکت
Entrialgoباشد (اندازه آنها، ضروري می et al., 2000 .(

ین مفهوم با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه ابتدا به تبی
گرایش کارآفرینانه و سپس عملکرد سازمانی پرداخته 

شده است. 
گرایش کارآفرینانه یک عنصر اساسی در توسعه 

& Antoncicرود (سازمانی و اقتصادي به شمار می

Hisrich, 2001 که به سرعت در حال تبدیل شدن به (
ها به منظور یک سالح قدرتمند براي بسیاري از سازمان

,Safari & Golshahiباشد (یت رقابتی میایجاد مز

). در خصوص مفهوم گرایش کارآفرینانه، 2013
Heinonen)2005برداري از یک ) آن را تشخیص و بهره

فرصت با یک روش جدید که در نهایت منجر به تحقق 
داند. در تعریف دیگري، شود، میاهداف سازمانی می

هایی در الیتمجموعه فعمنزلهگرایش کارآفرینانه، به 
برداري از مزایاي رقابتی نظر گرفته شده است که بهره
پذیر کرده و رهیافتی در نوآوري در یک سازمان را امکان

Kuratkoباشد (نهادینه کردن نوآوري در سازمان می et

al., ). در واقع، در این شکل از کارآفرینی، گروهی 2005
ل سازمان، از افراد کارآفرین در قالب یک تیم در داخ

کنند آمیز و پیشگامانه میاقدام به نوآوري مخاطره
)Hisrich & Shepherd, 2005 مرور ادبیات در حوزه .(

گرایش کارآفرینانه حاکی از آن است که این پدیده یک 
مفهوم چندبعدي و پیچیده بوده و داراي ابعاد و 

Antoncic & Hisrichباشد که هاي متعددي میمولفه

نوآوري، ها را شامل چهار بعد ن مولفه)، ای2001(
در نظر پذیريو ریسک، نوسازي راهبردي پیشگامی

به پیگیري پذیري ریسکدر این زمینه، مولفه اند.گرفته

و توسعه کسب و کارهاي جدید مرتبط با بازار و 
بدون اطالع از نتایج و محصوالت کنونی سازمان،

ي راهبردي بر اشاره دارد. مولفه نوسازبازگشت سرمایه 
راهبرد یک سازمان براي بازسازي، سازماندهی مجدد و 

- بر جهتپیشگامینماید. مولفه میتأکیدتغییر سازمانی 
تأکیدگیري مدیران سطوح باال در پیگیري قدرت رقابتی 

پذیري و تهاجم رقابتی داشته و شامل پیشتازي و ریسک
عه شود. در نهایت، مولفه نوآوري به ایجاد و توسمی

هاي جدید در سازمان اشاره محصوالت، خدمات و ایده
Antonicدارد ( & Hisrich, 2001 .(

عالوه بر گرایش کارآفرینانه که شرح داده شد، یکی 
هاي اصلی این تحقیق عملکرد سازمانی دیگر از کلید واژه

در لغت به معنی حالت یا کیفیت کارکرد باشد که می
سازمانی یک سازه کلی عملکرد عبارت بهتر،به؛است

است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد 
)Rahnavard, 2008اي از دریافتی) و ترکیب گسترده-

دانش سازمانی و یشافزاچون هاي غیرملموس هم
هاي عینی و ملموس مانند نتایج اقتصادي و دریافتی

Safar-Zadehرود (مالی به شمار می et al., 2012(.
وپذیريتمامی اهداف رقابتشاملرد سازمانیعملک
پذیري، هزینه، سرعت، سازمانی بوده و به انعطافتعالی

شود. در واقع، عملکردمیمربوطکیفیتیاقابلیت اعتماد
چتري است که همه مفاهیم مرتبط با مثابهسازمانی به

گیرد میبرهاي کل سازمان را درموفقیت و فعالیت
)Ghorbanizadeh et al., نظر از چگونگی ). صرف2012

تعریف عملکرد سازمانی، در خصوص ارزیابی و سنجش 
هاي مختلفی ارایه شده است که ها و مدلآن نیز شیوه
است که 1ها مدل اچیوترین آنترین و جامعیکی از مهم

) ارایه شده و با Hersey & Goldsmith)1980توسط 
ه لحاظ قابلیت کاربردبهایی که این مدلتوجه به ویژگی

نیز واطالعات در برداشتدریافتپذیريامکانو
راهبردتعیینویابی مشکالتاز نظر ریشهکهظرفیتی

اي از سوي نمود، به شکل گستردهمیایجادرفع آنهابراي
محققان مورد توجه قرار گرفته و در مطالعات مختلف به 

1. A.C.H.I.E.V.E.
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). بر Abbaspour & Barotian, 2010کار برده شد (
اساس مدل اچیو، براي سنجش عملکرد سازمانی باید 
هفت مولفه شامل توانایی، وضوح، کمک/ حمایت، 

را مورد توجه قرار داد 1محیطمشوق، ارزیابی، اعتبار و
)Hersey et al., 2008; Sarfarazi et al., 2012:(1-

انجاممنظوربههاي افرادمهارتاشاره به دانش وتوانایی:
وضوح: به درك کارکنان - 2وظایف دارد؛ آمیزیتموفق

و روشن کارشان در سازمان و نگرش آنان بهاز نقش
کمک/ - 3شود؛ آن اطالق میانجامبودن چگونگی

وتکمیلبرايکارکنانکمک سازمانی کهحمایت:
به انگیزه مشوق:- 4دارند؛ نیازآنبهکار خوداثربخشی

بدون هر گونه شان وظایفانجامو تمایل کارکنان براي 
عملکردروزانهبه بازخوردارزیابی:- 5اشاره دارد؛ اکراه

-6شود؛ گاه گفته میبهگاههايبررسیکارکنان و
از سوي مدیران گیري معتبر و مناسب تصمیمبه اعتبار:

سازمان در خصوص مسایل مختلف سازمان اشاره دارد؛ و 
د منابع مالی، از قبیل وجومحیطیمحیط: عوامل-7

شرایط فیزیکی محیط کار، وجود امکانات و تسهیالت، 
وجودباحتیتوانندمیدهی و غیره کهسیستم پاداش

برايالزمانگیزهوحمایتتوانایی، وضوح،تمامیداشتن
بگذارند. تأثیرعملکردبرهمبازشغل،

طور که اشاره شد با توجه به اهمیت عملکرد همان
ها اعم از دولتی یا وزه تمامی سازمانسازمانی، امر

باشند، این در خصوصی به دنبال بهبود مستمر آن می
تشکیالت حالی است که طی سه دهه اخیر در ایران 

هاي دولتی از عملکرد حجیم و بیش از حد بزرگ سازمان
و کارایی الزم برخوردار نبوده و از هدف اصلی خود یعنی 

Abiavi(د انرسانی به مردم دور ماندهخدمت et al.,

بر تأکید) با 2008(Rahnavard). در این زمینه، 2012
دارد اگر هاي بیان میپایین بودن عملکرد سازمان

هاي مختلف هاي دولتی فعال در کشور در حوزهسازمان
-از جمله کشاورزي عملکرد بهتري از خود نشان می

هاي بخش دادند، شکاف موجود بین عملکرد سازمان
هاي موفق بخش دولتی در تی ایران و سازماندول

1. Ability, Clarity, Help, Incentive, Evaluation, Validity,

Environment

شناسی نظام ي دیگر به این اندازه نبود. آسیبکشورها
ساالر، اداري کشور، گویاي آن است که این نظام دیوان

-دچار عوارض نامطلوبی همچون فقدان روحیه مشارکت

ناپذیري، جویی، تمرکزگرایی و انعطافپذیري و مشارکت
& Riahiن و ناکارآمدي است (وري و عملکرد پاییبهره

Alvani, 2004ها ). مدیران و کارکنان در بیشتر سازمان
هاي دولتی در استفاده از منابع، در کشور به ویژه سازمان
ل نیستند و اغلب آنها توانایی یمحدودیتی براي خود قا

ایستادگی و مقاومت بدون حمایت و پشتیبانی دولت را 
بیش از حد اقتصاد به نفت وابستگی ندارند. در حقیقت، 

اي داشته دید هزینههاسازماناین تا شده استسبب 
که کنندرا اجرا هایی باشند و در بهترین حالت برنامه

توسعه و اینکه منجر به تا شده،ها موجب کاهش هزینه
,Khorasani Toroghiشوند (تحول هدفمند سازمان

، عملکرد ). در این زمینه، بر اساس آمار موجود2012
هاي دولتی در ایران تا حدود زیادي ها و شرکتسازمان

الی 5پایین بوده و میزان هدر رفت منابع آنها در حدود 
,Niko Eghbalباشد (درصد تولید ناخالص داخلی می12

بخشهاي دولتی فعال درمیان، سازماناین). در2010
به هاي جهاد کشاورزي نیز بنابه ویژه سازمانکشاورزي

آنها دالیل مختلف وضعیت مناسبی نداشته و عملکرد
باشد میتوسعهبرنامهدرمندرجکمیاهدافازترپایین

)Khorasani Toroghi, 2012در چنین شرایطی .(،
ها از جمله ضروري است تا براي بهبود عملکرد سازمان

سازمان جهاد کشاورزي به بررسی وضعیت موجود و 
گذار بر آن پرداخته شود أثیرتشناخت عوامل اصلی 

)Koshazadeh et al., 2012طور ). در این خصوص، همان
رسد که گرایش کارآفرینانهبه نظر می،که اشاره شد

د به شکل قابل توجهی عملکرد سازمانی را تحت بتوان
خود قرار داده و منجر به بهبود و تقویت آن شود؛ تأثیر

خاصی در این علیرغم اهمیت موضوع، تاکنون مطالعه
زمینه پیرامون بررسی نحوه ارتباط و مکانیسم 

گذاري گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در تأثیر
سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان غربی انجام 

با هدف اصلی حاضر رو، تحقیق از این.نگرفته است
گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در تأثیربررسی 
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جهاد کشاورزي در استان آذربایجان غربی انجام سازمان
پذیرفت. بر اساس هدف اصلی پژوهش و بر مبناي 
محدوده موضوعی تحقیق، در ادامه به تبیین و مرور 
نتایج برخی از مطالعات تجربی مرتبط انجام گرفته در 

داخل و خارج از کشور پرداخته شده است.
Zali, & Mahdivand)2010 رتأثی) در بررسی

وکارهاي گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در کسب
ضریب با نانو مشخص نمودند که گرایش کارآفرینانه (

- لال)، استق50/0) و ابعاد آن شامل نوآوري (53/0تأثیر
) 45/0)، پیشگامی (38/0پذیري ()، ریسک35/0گرایی (

بر يدارمثبت و معنیتأثیر)، 51/0و رقابت تهاجمی (
Razaviازمانی داشتند. عملکرد س et al.)2011 در (

مطالعه نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی در 
شعب بانک ملت شهر تهران دریافتند که گرایش 

-يمشترراهبردکارآفرینانه به طور مستقیم و از طریق 

تأثیرمداري بر عملکرد شعب بانک ملت شهر تهران 
Mobarakiداشت.  et al.)2012 اثر مطالعه خود ) در

گرایش کارآفرینانه بر اساس مدل المپکین و دس بر 
ر ایران را مورد هاي بیمه خصوصی دعملکرد شرکت
گرایش که هاي تحقیق نشان داد ند. یافتهمطالعه قرار داد

.نسبتاً قوي بر عملکرد شرکت بیمه داردتأثیرکارآفرینانه 
بر عملکرد ابعاد گرایش کارآفرینانه تأثیرهرچند، میزان 

پذیري، نوآوري و رقابت یکسان نبود، به نحوي که ریسک
بیشتري تأثیرتهاجمی در مقایسه با سایر ابعاد از 

Sanjaghiبرخوردار بودند. در مطالعه دیگري،  et al.

ابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی با ر)2013(
میانجی تبادالت اجتماعی از منظر عدالت اجتماعی را 

هاي پژوهش مشخص اند. با توجه به یافتهررسی نمودهب
شد که بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی رابطه 

وجود دارد. 88/0مستقیم و قوي با ضریب 
Khanmohamadi et al.)2013 در مطالعه خود در (

- رابطه بین نوآوري، پیشگامی و ریسکخصوص بررسی 

مواد غذایی استان در صنایعپذیري با عملکرد سازمانی 
ن نتیجه رسیدند که دو مولفه نوآوري و یاصفهان به ا

با عملکرد يدارپیشگامی داراي رابطه مثبت و معنی
پذیري با سازمانی بودند، در حالی که رابطه بین ریسک

Liدار نبود. عملکرد سازمانی معنی et al.)2009 در (
ابطه اي به بررسی نقش فرایند خلق دانش در رمطالعه

اند. گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکتی پرداختهبین 
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین گرایش کارآفرینانه 

داري وجود دارد و در این و عملکرد رابطه مثبت و معنی
نماید. رابطه، فرایند خلق دانش نقش میانجی را ایفا می

Al-Swidi & Al-Hosam)2012در مطالعه اثر گرایش (
هاي اسالمی در کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در بانک

یمن با استفاده از رهیافت حداقل مربعات جزئی نشان 
دادند که بین کارآفرینی سازمانی و سه مولفه آن شامل 

پذیري با عملکرد سازمانی نوآوري، پیشگامی و ریسک
& Alegreداري وجود داشت. رابطه مثبت و معنی

Chiva)2013مطالعه خود به بررسی رابطه بین ) در
بر نقش تأکیدگرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکتی با 

اند. بر اساس ظرفیت یادگیري سازمانی و نوآوري پرداخته
طور هاي پژوهش، گرایش کارآفرینانه هم بهیافته

مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق ظرفیت 
مثبت و أثیرتیادگیري سازمانی بر عملکرد سازمانی 

دار دارد. معنی
هاي پیشین و با توجه به مطالب اشاره شده در بخش

گرایش تأثیردر قالب هدف اصلی پژوهش شامل بررسی 
جهاد کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان

کشاورزي در استان آذربایجان غربی و بر اساس مرور 
خش ادبیات نظري و مطالعات تجربی مرتبط، در این ب

). 1مدل مفهومی پژوهش ترسیم شده است (شکل 
شایان ذکر است که دو بعد مورد مطالعه در این مدل 
یعنی عملکرد سازمانی و گرایش کارآفرینانه و رابطه بین 

Razaviبا استناد بر نتایج مطالعات مختلف به ویژه آنها، 

et al.)2011( ،Khanmohamadi et al.)2013( ،Al-

Swidi & Al-Hosam)2012( وAlegre & Chiva

بر عملکرد گرایش کارآفرینانه ) که بر اثر مستقیم 2013(
ه بود.گرفتتأکید داشتند، مد نظر قرارسازمانی
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بر اساس مدل مفهومی پژوهش، فرضیه این تحقیق 
به شرح زیر بود: 

بر عملکرد سازمانی جهاد گرایش کارآفرینانه-
داري اثر مثبت و معنیغربیاستان آذربایجان کشاورزي 

دارد.

هامواد و روش
نحوه و به لحاظ کاربردي،هدفر حقیق از نظاین ت

توصیفی و از نوع همبستگی و به ،گردآوري اطالعات
است. مدل معادالت ساختاري طور مشخص مبتنی بر

جامعه آماري این تحقیق را تمامی کارشناسان سازمان 
دادند تشکیل غربیي در استان آذربایجان جهاد کشاورز

که تعداد آنها بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزي 
نفر 1040)، در حدود 1392(غربیاستان آذربایجان 

کارشناس بود. براي تعیین حجم نمونه، از جدول 
et al.artlettB)2002 ،استفاده شد که بر اساس آن (

اي دستیابی به نفر به دست آمد. بر240حجم نمونه 
گیري ها از روش نمونهها و تکمیل پرسشنامهنمونه

ها به عنوان (شهرستاناي با انتساب متناسب طبقه
ها، استفاده گردید که پس از توزیع پرسشنامهطبقات) 

پرسشنامه گردآوري و وارد تحلیل شد 206در نهایت 
طور که درصد). همان8/85(نرخ بازگشت پرسشنامه 

ها در این تحقیق پرسشنامه ابزار گردآوري دادهاشاره شد 
اي هاي فردي و حرفهبود که از سه بخش مشخصه

هاي هاي مرتبط با سنجش مولفهپاسخگویان و پرسش
پذیري، شامل چهار بعد ریسکگرایش کارآفرینانه

هاي نوآوري، پیشگامی و نوسازي راهبردي و مولفه
ی، وضوح، عملکرد سازمانی شامل هفت مولفه توانای

حمایت، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط تشکیل شده بود 
گرایش کارآفرینانههاي ). براي سنجش مولفه1(جدول 

Antoncic & Hisrichهاي استاندارد از پرسشنامه

Scheepers) و2001( et al.)2008( هاي عملکرد مولفهو
) Hersey & Goldsmith, 1980(سازمانی از مدل اچیو 

ده شد. مقیاس سنجش هر دو بخش، طیف لیکرت استفا
بود. 5تا خیلی زیاد= 1پنج سطحی از خیلی کم= 

گرایش 
کارآفرینانه

نوآوري

پذیريریسک

نوسازي راهبردي

پیشگامی

عملکرد 
سازمانی

اعتبار

ارزیابی

وضوح

کمک 

مشوق

محیط

توانایی

مدل مفهومی پژوهش: تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی - 1شکل 
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هاي مربوط به آنهاها و گویههاي اصلی پرسشنامه به همراه زیربخشبخش-1جدول 
ها (نمادها)گویهزیربخشبخش

گرایش 
کارآفرینانه

-ریسک
پذیري

)، تمایل و 1ریسکهاي داراي ریسک (و حمایت مالی و معنوي از کارکنان در فعالیتپذیرش ریسک معقول از سوي مدیران سازمان 
)، تحمل مدیران در خصوص انحراف 2ریسکها و ارایه خدمات (کارکنان در انجام فعالیتنوآروانهاستقبال مدیران سازمان از رفتارهاي 

- ریسکانجام سازمان به کلی گرایش )، 3ریسکو ارایه خدمات جدید (هاکارکنان از قواعد و مقررات معمول در سازمان براي انجام فعالیت
هاي کوچک آزمایشی و طرحهاسازمان از پروژه) و پشتیبانی4ریسکهاي معقول و حساب شده براي ارایه خدمات جدید به مخاطبان (

)5ریسکهاي کاري (کارکنان در زمینهنوآورانه

نوسازي 
راهبردي

هاي جدید با توجه به تغییرات محیطی و پیرامونی سازمان و سوق دادن آنها به سوي زمینهي معمول سازمانهاتجدیدنظر در فعالیت
)، نوسازي 2هاي تیمی (نوسازيهاي مختلف در سازمان و توسعه فعالیتواحدها و بخشسازي فعالیتهماهنگ)، انسجام و 1(نوسازي

)، تجدیدنظر 3(نوسازيها و فرایندهاي جدیدسازمان با روشهاي مختلف در بخشی ها و فرایندهاي قدیمجایگزینی مداوم روشمستمر و 
)، آموزش 4همگام با تحوالت پیرامونی به منظور ارایه خدمات مناسب به مخاطبان (نوسازيو رسالت سازمانیمستمر اهدافتعریف بازو 

)، تجدید نظر 5هاي کارآفرینانه (نوسازيریزي و مهارتوري، برنامهمداوم کارکنان و افزایش آگاهی و مهارت آنها با هدف تقویت قدرت نوآ
) و ایجاد 6در راستاي تسهیل فرایندهاي نوآورانه (نوسازيپذیر ساختار سازمانی انعطافدر ساختار سلسله مراتبی سازمان و توسعه 

)7وسازيارتباطات سازمانی اثربخش و شفاف بین کارشناسان با یکدیگر و با مدیران سازمان (ن

پیشگامی
در رو بودن سازمان پیش)، 1به مخاطبان ذیربط (پیشگامیخدمات جدیدو ارایه هاایدهپیشگامی و پیشتازي در خلق تمایل سازمان به 

براي شناخت و بکارگیري فرایندهاي جدید و نگر بودن مدیران سازمانآینده) و 2جدید به مخاطبان (پیشگامیخدمات عمل براي ارایه
)3وآورانه در سازمان (پیشگامین

نوآوري

هاي جدید از سوي کارکنان به منظور )، ارایه ایده1هاي جدید و نوآورانه در محیط کار (نوآوريتأکید و حمایت سازمان از بکارگیري ایده
ها و ورانه در سازمان در بخشهاي جدید و نوآ)، میزان بکارگیري ایده2و فرایندهاي سازمانی در ارایه خدمات (نوآوريهاروشبهبود 

و نوآورانه از سوي مدیران و کارکنان در راستاي بهبود عملکرد جدیدو فرایندهاي هاجستجوي مداوم روش) و 3واحدهاي مختلف (نوآوري
)4و کارایی سازمان (نوآوري

عملکرد 
یسازمان

توانایی
)، تا چه میزان شغل فعلی شما با سوابق 1تان مرتبط است (تواناییلیتتا چه میزان رشته تحصیلی تخصصی شما با پست سازمانی محل فعا

)، تا چه میزان 3تان متناسب است (توانایی)، تا چه میزان استعداد و توانایی شما با شغل فعلی2تان مرتبط است (تواناییو تجارب کاري
).4تان با عالیق و تمایالت شما متناسب است (تواناییشغل فعلی

تا چه میزان از اهداف فعالیت و کار خود در سازمان آگاهی دارید)،1چه میزان فعالیت و شغل شما براي سازمان اهمیت دارد (وضوحتاوضوح
.)3(وضوحهاي بهینه انجام کار خود در سازمان آشنایی دارید)، تا چه میزان با روش2(وضوح

کمک/ 
حمایت

هاي ها و قسمتتا چه میزان سایر بخش)،1شوید (کمکسئول مستقیم خود حمایت میتا چه میزان در انجام وظایف شغلی از سوي م
-)، تا چه میزان شما همکاري الزم را با سایر بخش2کنند (کمکذیربط در اجراي وظایف محوله، از شما حمایت و پشتیبانی و همکاري می

کالت فردي، از حمایت مدیران خود در سازمان برخوردارید)، تا چه میزان به هنگام بروز مش3(کمکآوریدهاي سازمان به عمل می
شوید هاي محوله، از سوي مدیران و همکاران تشویق به پرسش و مشاوره می)، تا چه میزان در مورد چگونگی انجام فعالیت4(کمک
.)5(کمک

محیط
)، تا چه میزان شرایط فیزیکی محیط کار شما اعم از 1(محیطباشیدتا چه میزان براي انجام امور محوله، داراي بودجه و اعتبار کافی می

)، تا چه میزان براي انجام وظایف محوله، تجهیزات و تسهیالت کافی در اختیار شما قرار 2(محیطروشنایی، دما و غیره رعایت شده است
.)3(محیطداده شده است

مشوق
هاي مختلف در گیري)، تا چه میزان در تصمیم1(مشوقباشیدبرخوردار میتا چه میزان براي انجام وظایف محوله از تمایل و انگیزه کافی

هاي معنوي و مادي )، تا چه میزان براي نوآوري و ابتکار عمل در انجام فعالیت خود در سازمان، از پاداش2سازمان مشارکت دارید (مشوق
.)4(مشوقباشدارضاء کننده نیازهاي شما می)، تا چه میزان شغل شما از نظر محتوا و تنوع 3(مشوقشویدمند میبهره

ارزیابی

)، تا چه 1(ارزیابیروداي از عملکرد برجسته یک واحد سازمانی به شمار میدهید، به عنوان نتیجهاي که انجام میتا چه میزان وظیفه
)، تا چه میزان از نتایج مثبت و منفی کار 2ی(ارزیابگیریدهاي بهبود عملکرد خود قرار میمیزان از سوي مدیران سازمان در جریان روش

-تان در سازمان از نقاط ضعف کار خود آگاهی پیدا می)، تا چه میزان از سوي مدیران و همکاران3شوید (ارزیابیخود به موقع مطلع می
)، تا چه 5کنید (ارزیابیپیدا میتان در سازمان از نقاط قوت کار خود آگاهی )، تا چه میزان از سوي مدیران و همکاران4(ارزیابیکنید

)، تا چه میزان از 6گیرد (ارزیابیها و عملکرد شما در سازمان به صورت مستمر و منظم مورد بررسی و ارزیابی قرار میمیزان فعالیت
.)7انتظارات کاري مدیران سازمان نسبت به خودتان اطالع دارید (ارزیابی

اعتبار

)، تا چه میزان به 1(اعتبارکنیددهید، منصفانه ارزیابی مید را نسبت به کاري که براي سازمان انجام میتا چه میزان حقوق و مزایاي خو
-)، تا چه میزان تصمیماتی که شما در حیطه کاري خود می2(اعتبارمنصفانه بودن تصمیمات مدیران خود در سازمان اطمینان دارید

)، تا چه میزان تصمیمات مدیران شما در خصوص منابع انسانی سازمان نظیر حقوق و 3گیرید، از قابلیت اجرا برخوردار است (اعتبار
)، تا چه میزان رعایت مفاد 4دستمزد، ارزیابی کارکنان، آموزش، ارتقا، اخراج و غیره، منطبق با قوانین و مقررات استخدامی است (اعتبار

.)5اعتبارگیرد (قانون، در اتخاذ تصمیمات در سازمان مالك عمل قرار می
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براي تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی صوري و 
روایی سازه (شامل روایی همگرا و منطقی) استفاده شد. 

سه نفر از اعضاي هیات با نظر پرسشنامه روایی صوري 
علمی گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه 

ورزي زنجان و چهار نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشا
. در قرار گرفتتأییدورد ماستان آذربایجان غربی 

خصوص روایی سازه، براي ارزیابی روایی همگرا از سه 
معیار مختلف شامل بارهاي عاملی استاندارد مساوي و 

، میانگین واریانس استخراج شده مساوي و 5/0بزرگتر از 
7/0و پایایی ترکیبی مساوي و بزرگتر از 5/0بزرگتر از 

Hairه شد (استفاد et al., 2010 همچنین، براي .(
- بررسی روایی منطقی، از ضرایب همبستگی بین عامل

شود، به گیري استفاده میهاي مکنون در مدل اندازه
,Paswanدار باشند (نحوي که این ضرایب باید معنی

). افزون بر بررسی روایی ابزار تحقیق در قالب 2009
سی پایایی ابزار تحقیق موارد اشاره شده، به منظور برر

نیز از پایایی ترکیبی استفاده شد که مقدار آن براي هر 
Hairباشد (7/0ها باید بزرگتر از یک از مکنون et al.,

). به منظور بررسی و آزمون درست بودن مدل و 2010
هاي برازندگی هاي میدانی از شاخصبرازش آن با داده

ها شامل صاستفاده شد که در این تحقیق این شاخ
)، RMRماندها ()، میانگین مجذور پسχ2اسکویر (کاي

نشده برازندگی )، شاخص نرمNFIشاخص نرم برازندگی (
)NNFI) شاخص برازندگی فزاینده ،(IFI شاخص ،(

) GFI)، شاخص میزان انطباق (CFIبرازندگی تطبیقی (
و شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب 

)RMSEAها با استفاده از ) بودند. تجزیه و تحلیل داده
انجام گرفت. 20AMOSو Win21SPSSهاي افزارنرم

و بحثهایافته
آمار توصیفی - 1

اي پاسخگویانحرفه- هاي فرديمشخصه
دست آمده از تحقیق نشان داد که میانگین نتایج به

رتیب مورد مطالعه به تسابقه فعالیت کارشناسان و سن 
هاي تحقیق حاکی از آن سال بود. یافته85/18و 20/43
درصد از کارشناسان مورد مطالعه مرد و 2/83که بود
نتایج ،درصد زن بودند. از لحاظ وضعیت تاهل8/16

درصد از کارشناسان مورد مطالعه 1/88نشان داد که 
درصد مجرد بودند. از نظر سطح 9/11متاهل و 
هاي تحقیق مشخص شد که افتهبر اساس ی،تحصیالت

مدرك کارشناسی، دارايپاسخگویاندرصد از 5/64
درصد فوق دیپلم و 9/10درصد کارشناسی ارشد، 1/24
در خصوص وضعیت رشتهبودند.درصد نیز دکتري 5/0

درصد 89هاي تحقیق بیانگر آن بود که تحصیلی، یافته
شتهردر تحصیلی مدرك از از پاسخگویان مورد مطالعه 

برخوردار بودند. هارشتهدرصد در سایر 11کشاورزي و 
نتایج حاصل از بررسی افزون بر موارد اشاره شده، 
درصد از 5/88داد که وضعیت تعلق اجتماعی نشان 

درصد غیربومی بودند.5/11کارشناسان بومی و 
هاي عملکرد سازمانی و گرایش وضعیت مولفه

کارآفرینانه
هاي عملکرد ط با وضعیت مولفهنتایج توصیفی مرتب

سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزي 
) نشان داده شده 2استان آذربایجان غربی در جدول (

هاي طور که از نتایج پیداست در بین مولفههماناست. 
مربوط بیشترین فراوانی در سطح باال،عملکرد سازمانی

) و در 1/48د) و وضوح (درص2/60هاي توانایی (به مولفه
درصد)، محیط 3/55(شامل حمایت هامورد سایر مولفه

6/63درصد)، ارزیابی (7/42درصد)، مشوق (6/46(
درصد)، مربوط به سطح متوسط 8/55درصد) و اعتبار (

هر چهار مولفه بیشترین فراوانی در مورد همچنین، بود. 
نوسازي درصد)، 8/56نوآوري (گرایش کارآفرینانه شامل 

پذیريدرصد) و ریسک4/52درصد)، پیشگامی (7/61(
.  بودمربوط به سطح متوسط درصد)، 1/62(
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هاي عملکرد سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزي نتایج توصیفی مرتبط با وضعیت مولفه-2جدول
هاي بخش

باالمتوسطپایینهاي مرتبطمولفهاصلی
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدوانیفرا

عملکرد 
سازمانی

187/8641/311242/60توانایی
133/6946/45991/48وضوح

311/151143/55616/29حمایت/ کمک
1030/50966/4674/3محیط
1025/49887/42168/7مشوق
522/251316/63232/11ارزیابی
675/321158/55247/11اعتبار

گرایش 
کارآفرینانه

656/311281/62133/6پذیريریسک
641/311277/61153/7نوسازي
793/381084/52193/9پیشگامی
641/311178/56251/12نوآوري

آمار استنباطی - 2
گیري تحقیق هاي اندازهمدل

گیري عملکرد دازههاي انبه منظور برآورد مدل
هاي گردآوري شده با سازمانی و گرایش کارآفرینانه، داده

از طریق تحلیل عاملی 20AMOSافزاراستفاده از نرم
هاي ي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که یافتهتأیید

) آورده شده 4) و (3به دست آمده از آنها در جداول (
گیري شده، در مدل اندازهکسب است. با توجه به 

تا چه میزان "متغیر عملکرد سازمانی به استثناي پنج 
هاي سازمان به عمل شما همکاري الزم را با سایر بخش

تا چه میزان شرایط فیزیکی محیط کار شما "، "آوریدمی
تا چه "، "اعم از روشنایی، دما و غیره رعایت شده است

از اي دهید، به عنوان نتیجهاي که انجام میمیزان وظیفه
تا "، "رودعملکرد برجسته یک واحد سازمانی به شمار می

چه میزان حقوق و مزایاي خود را نسبت به کاري که 
، "کنیددهید، منصفانه ارزیابی میبراي سازمان انجام می

تا چه میزان تصمیماتی که شما در حیطه کاري خود "
، که به دلیل "گیرید، از قابلیت اجرا برخوردار استمی

گیري کنار از مدل اندازه5/0بار عاملی کمتر از داشتن 
گذاشته شدند، سایر متغیرها داراي بار عاملی بزرگتر از 

گیري گرایش بودند. به همین منوال، در مدل اندازه5/0
تحمل مدیران در خصوص "کارآفرینانه نیز تنها متغیر 

انحراف کارکنان از قواعد و مقررات معمول در سازمان 
دلیل ، به"ها و ارایه خدمات جدیدفعالیتبراي انجام

از مدل حذف شد. 5/0داشتن بار عاملی کمتر از 
همچنین، نتایج مربوط به مقادیر میانگین واریانس 
استخراج شده نشان داد که مقدار این شاخص براي 

هاي مورد مطالعه شامل توانایی، وضوح، تمامی مکنون
عتبار در مدل کمک/ حمایت، محیط، مشوق، ارزیابی و ا

پذیري، هاي ریسکگیري عملکرد سازمانی و مکنوناندازه
- نوآوري، پیشگامی و نوسازي راهبردي در مدل اندازه

). 3بود (جدول 5/0گیري گرایش کارآفرینانه، بیشتر از 
افزون بر این دو شاخص، نتایج تحقیق حاکی از آن بود 

هاي که مقادیر پایایی ترکیبی محاسبه شده براي مکنون
گیري مورد مطالعه، اشاره شده در قالب دو مدل اندازه

). در مجموع، با توجه به 3بودند (جدول 7/0بزرگتر از 
نتایج به دست آمده بر اساس معیارهاي سه گانه و پس 
از انجام اصالحات اشاره شده، روایی همگراي ابزار 
تحقیق به دست آمد. در خصوص روایی منطقی نیز نتایج 

هاي د که ضرایب همبستگی بین تمامی مکنوننشان دا
دار بوده گیري معنیهاي اندازهمورد مطالعه در قالب مدل

ابزار تحقیق داراي روایی منطقی بوده است. ،و در نتیجه
در مورد پایایی پرسشنامه نیز از آنجایی که مقادیر پایایی 

هاي مختلف باالتر از ترکیبی به دست آمده براي سازه
ند، بنابراین، ابزار تحقیق داراي پایایی مناسبی بود7/0

بود.



873...عملکرد سازمانیبرگرایش کارآفرینانه تأثیر و همکاران: یئرضا

گیري تحقیقهاي اندازهخالصه نتایج به دست آمده از مدل-3جدول 
پایایی ترکیبیمیانگین واریانس استخراج شدههاي مرتبطمولفههاي اصلیبخشردیف

عملکرد سازمانی1

573/0840/0توانایی
514/0759/0وضوح

519/0809/0یتحما
538/0778/0مشوق
511/0862/0ارزیابی
566/0713/0اعتبار
523/0701/0محیط

گرایش کارآفرینانه2

523/0814/0پذیريریسک
543/0826/0نوآوري

529/0887/0پیشگامی
508/0877/0نوسازي راهبردي

زش مدل نتایج کسب شده از تحقیق در خصوص برا
) آورده شده است که بر اساس آن، برازش 4در جدول (

گیري مورد مطالعه شامل عملکرد هر دو مدل اندازه
در سطح قابل قبولی بود.  گرایش کارآفرینانه سازمانی و 

هاي برازندگیگیري با شاخصنتایج میزان انطباق مدل اندازه-4جدول 

شاخص
df

x 2

IFIRMRCFIGFIRMSEA

≥90/008/0≥90/0≥≥90/008/0≥≥3شدهمعیار پیشنهاد
847/1901/0064/0899/0853/0064/0گیري عملکرد سازمانیمقادیر مدل اندازه
731/1944/0040/0943/0895/0060/0گیري گرایش کارآفرینانه مقادیر مدل اندازه

مدل ساختاري تحقیق
دست آمده از اجراي مدل ساختارينتایج به 

) آورده شده 2(شکل) و 6) و (5تحقیق در جداول (

هاي تحقیق، مدل برآورد شده است.  بر اساس یافته
داراي برازش قابل قبول و در نتیجه ساختار مناسب بود 

).  5(جدول 

هاي برازندگی نتایج میزان انطباق مدل ساختاري تحقیق با شاخص-5جدول 

شاخص
df

x 2

IFIRMRCFIGFIRMSEA

≥90/008/0≥90/0≥≥90/008/0≥≥3شدهمعیار پیشنهاد

374/2908/0049/0907/0880/0078/0شدهمقدار گزارش

) پیداست در 2طور که از شکل (همچنین، همان
قالب مدل ساختاري تحقیق گرایش کارآفرینانه و 

درصد از واریانس عملکرد 41ي آن در حدود هامولفه

سازمانی جهاد کشاورزي استان آذربایجان غربی را تبیین 
کنند. می
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مدل ساختاري تحقیق با مقادیر ضرایب استاندارد شده- 2شکل 

افزون بر نتایج اشاره شده در باال، خالصه نتایج به 
حقیق در جدول دست آمده در رابطه با آزمون فرضیه ت

طور که از نتایج پیداست ) ارایه شده است. همان6(

قرار گرفته است، به نحوي که تأییدفرضیه تحقیق مورد 
داري بر متغیر گرایش کارآفرینانه از اثر مثبت و معنی

متغیر عملکرد سازمانی برخوردار است. 

خالصه نتایج به دست آمده از مدل ساختاري تحقیق-6جدول 

مقادیر ه تحقیقفرضی
غیراستاندارد

خطاي 
استاندارد

ضریب رگرسیونی 
tمقدار استاندارد

سطح        
نتیجه آزمونداريمعنی

گرایش 
کارآفرینانه

عملکرد 
تأیید فرضیه385/0085/0642/0533/4005/0سازمانی

گیري و پیشنهادها نتیجه
ي نتایج این تحقیق نشان داد که بر اساس معیارها

سه گانه بارهاي عاملی استاندارد مساوي و بزرگتر از 
، میانگین واریانس استخراج شده مساوي و بزرگتر از 5/0
هاي ، مدل7/0و پایایی ترکیبی مساوي و بزرگتر 5/0

و عملکرد سازمانی (پس گرایش کارآفرینانه گیري اندازه
از انجام اصالحات الزم) داراي روایی همگراي مناسبی 

در خصوص روایی منطقی و پایایی ترکیبی، نتایج بودند.
گیري این تحقیق حاکی از آن بود که هر دو مدل اندازه

مورد مطالعه داراي اعتبار منطقی مناسبی بوده و مقادیر 
ها پایایی ترکیبی به دست آمده براي تمامی مکنون

بودند. نتایج کسب شده در خصوص 7/0بزرگتر از 
دست آمده از تحلیل ه بهاي برازشمقادیر شاخص

گیري مورد ي نشان داد که هر دو مدل اندازهتأییدعاملی 
و عملکرد سازمانی از گرایش کارآفرینانهمطالعه شامل 

هاي پژوهش در برازش مناسبی برخوردار بودند. یافته
خصوص مدل ساختاري تحقیق حاکی از آن بود که بر 

دل هاي برازش، ساختار کلی ماساس مقادیر شاخص
عبارت دیگر، مدل تدوین شده به.بودتأییدتحقیق مورد 

بر مبناي ادبیات نظري و پیشینه تجربی (مدل مفهومی 
هاي تحقیق) با واقعیت انطباق داشته و از طریق داده

میدانی گردآوري شده مورد حمایت قرار گرفت. 
همچنین، بر اساس نتایج مشخص شد که فرضیه تحقیق 

ته و گرایش کارآفرینانه از اثر مثبت قرار گرفتأییدمورد 
داري بر روي متغیر وابسته برخوردار بود؛ در این و معنی

خصوص، مطالعات متعددي وجود دارند که بر رابطه بین 
دارند که از تأکیدگرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی 

)، Zali, & Mahdivand)2010توان به ترین آنها میمهم
Mobaraki et al.)2012 ،(Sanjaghi et al.)2013 ،(Li

et al.)2009 و (Al-Swidi & Al-Hosam)2012 اشاره (

6
4/0

4
1/0

6
3/0

7
5/0

6
5/0

7
6/0

7
9/0

8
7/0

8
1/0

8
7/0

e
1

e
4

e
3

e
2

5
1/0

6
1/0

5
3/0

3
0/0

5
5/0

2
5/0

2
8/0

7
1/0

7
3/0

5
5/0

7
4/0

5
0/0

7
8/0

5
3/0

e
10

e
6

e
9

e
8

e
7

e
11

e
5

Z

نوآوري

پیشگامی

پذیريریسک

نوسازي 
راهبردي

گرایش 
کارآفرینانه

ارزیابی

مشوق

وضوح

کمک/ حمایت

عملکرد محیط
سازمانی

توانایی

اعتبار



875...عملکرد سازمانیبرگرایش کارآفرینانه تأثیر و همکاران: یئرضا

رغم اینکه ذکر این نکته ضروري است علی،نمود. البته
و گرایش کارآفرینانهبیشتر ادبیات مرتبط در حوزه 

دار بین متغیرها را عملکرد سازمانی، رابطه مثبت و معنی
مطالعات نیز نتایج متضادي را اند، برخی نمودهتأیید

به ). Wiklund & Shepherd, 2005اند (گزارش کرده
- بسته به عوامل محیطی و همچنین ویژگیعبارت دیگر، 

گرایش تأثیر(یعنی این رابطه هاي داخلی خود سازمان، 
بر عملکرد سازمانی) بسیار پیچیده بوده و کارآفرینانه

متفاوت باشد تواند از سازمانی به سازمان دیگرمی
)Lumpkin & Dess, 1996; Wiklund & Shepherd,

گرایش ). شواهد تجربی حاکی از آن است که 2005
از طریق سازوکارهاي مختلف اعم از توسعه کارآفرینانه

انداز مشترك، مدیریت مشارکتی، ایجاد آرمان/ چشم
ایجاد ساختار منعطف و بهبود ارتباطات سازمانی و 

ي گروهی و تیمی به منظور تقویت هاتوسعه فعالیت
روحیه خالق در نیروي انسانی و در پی آن نیل به 

& Imaniporنوآوري و بهبود مستمر عملکرد سازمانی (

Zivdar, 2008 انگیزش کارکنان و استفاد از حداکثر ،(
وري آنان براي اقدامات نوآورانه از طریق توانایی و بهره

محرك خالقیت و ایجاد و توسعه فرهنگ پشتیبان و 
)، افزایش Heinonen & Korvela, 2003نوآوري (

)، Zahra, 1993, 320اثربخشی و سودآوري سازمان (
افزایش رضایت شغلی و بهبود نگرش کارکنان به کار 
خود از طریق اصالح جو سازمانی و ایجاد یک فرهنگ 

Nasrudinسازمانی کارآفرینانه ( et al., 2006 پایش و ،(
ط بیرونی سازمان به منظور پیشگامی در ارزیابی محی

بازار رقابتی و تجدیدنظر و نوسازي راهبردي سازمان 
)Zahra & Garvis, 2000 اصالح و بهبود سیستم ،(

- نظارت و ارزیابی درون سازمانی و تدوین سیستم پاداش
Liهاي کارآفرینانه (دهی سازمان بر مبناي شاخص et

al., 2009در بهبود و ارتقاء تواند نقش اساسی )، می
توان عملکرد سازمانی داشته باشد. براین اساس، می

به طور مستقیم گرایش کارآفرینانهنتیجه گرفت تقویت 
منجر به بهبود عملکرد سازمانی در سازمان جهاد 

شود. کشاورزي می
با در نظر گرفتن نتایج کسب شده از پژوهش، 

گردد: پیشنهادهاي زیر ارایه می
به روز کردن و ي آموزشی مستمر جهت هادوره-1

کارشناسان به ویژه تقویت سطح افزایش آگاهی و مهارت 
هاي کارآفرینانه آنها در تو مهاردانش فنی و تخصصی

سازمان طراحی و برگزار شده و زمینه الزم جهت 
هاي علمی و ها و انجمنعضویت کارشناسان در شبکه

تخصصی فراهم گردد؛ 
متشکل از کارشناسان ي فکر هاکانونایجاد -2

هاي پردازي در خصوص شیوهبراي ایدهباتجربه و نوآور 
ی به طور جدي مورد توجه مدیران بهبود عملکرد سازمان
سازمان قرار گیرد؛  

هاي نوآورانه کارشناسان در سازمان افکار و ایده-3
مورد استقبال قرار گرفته و به منظور تشویق افراد به 

پاداش مادي یا معنوي مناسب به آنها تعلق پردازي، ایده
گیرد؛ 
دانش و اطالعات کارشناسان به امکان دسترسی -4

فناورانههاي توسعه و تقویت زیرساختروزآمد از طریق 
پایگاه و اي، مدیریت اسنادالزم از قبیل ارتباطات شبکه

یکپارچه و اي و موتورهاي کاوش و بازیابی اطالعاتداده
هاي اطالعاتی سازمان، تسهیل دن سیستمو به روز کر

شود؛ 
انجاموکاريهايتیمتشکیلبهمدیران سازمان -5

داده و شرایط بها يفردکارهايازبیشترگروهیکارهاي
هایی فراهم نمایند.الزم را براي انجام چنین فعالیت
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