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:هاي دولتیدر سازمانو گرایش کارآفرینانهسازمانی یادگیري رابطه
آذربایجان غربیسازمان جهاد کشاورزي استان مورد مطالعه 

1و محمد بادسارفنکداوود امین، *یاله رضائروح

)17/01/95؛ پذیرش:05/11/93(دریافت:

چکیده
آید ها به شمار میو رقابتی ماندن سازمانءگرایش کارآفرینانه یک شرط ضروري براي حفظ بقايتوسعهدر محیط پویا و پیچیده کنونی،

همبستگی با هدف -توصیفیتحقیق که در این زمینه، یادگیري سازمانی از نقش کلیدي برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع، این 
نفر از 1004هاي دولتی انجام گرفت. جامعه آماري تحقیق را رینانه در سازمانبررسی رابطه بین یادگیري سازمانی و گرایش کارآف

گیري تصادفی نفر از آنان از طریق روش نمونه240دادند که تعداد جهاد کشاورزي در استان آذربایجان غربی تشکیل کارشناسان سازمان
ها با زمینه سازي پرسشمتناسبهاي استاندارد (پس از پرسشنامهها ازاي با انتساب متناسب انتخاب شدند. براي گردآوري دادهطبقه

شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز از تأیید از متخصصان گروهیپرسشنامه با نظر محتوایی روایی ) استفاده گردید. مرتبط با پژوهش
یج به دست آمده از تحقیق، مدل مفهومی پژوهش را تأیید گیري و پس از انجام اصالحات الزم به دست آمد. نتاطریق برآورد مدل اندازه
درصد از واریانس 52دار بوده و یادگیري سازمانی بین یادگیري سازمانی و گرایش کارآفرینانه مثبت و معنیينمود، به نحوي که رابطه

مستقیم منجر به طوربهایش یادگیري سازمانی توان نتیجه گرفت افزهاي پژوهش، میگرایش کارآفرینانه را تبیین کرد. با توجه به یافته
شود.  سازمان جهاد کشاورزي میکارشناسانبهبود گرایش کارآفرینانه در

. Amosیادگیري سازمانی، گرایش کارآفرینانه، سازمان جهاد کشاورزي، مدل معادالت ساختاري، هاي کلیدي:واژه
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مقدمه
شود ها محسوب میک عصر سازمانشبیکهحاضرعصردر
طــوربــههــا سـازمان )، 1393و همکــاران، لیـاس پوریــان (ا

ــوان   مســتمر در جســتجوي راهبردهــایی بــراي افــزایش ت
پذیري خود هستند؛ در محیط متغیر کنونی، این امر رقابت

رویکردهـا و اقـدامات عملیـاتی    یريکـارگ بـه تنها از طریق 
ــعه   ــون توس ــی همچ ــدها و ياثربخش ــرایشرون ــاي گ ه

,Dharmadasaشـود ( ها محقق مـی کارآفرینانه در سازمان

که در کشـورهاي توسـعه یافتـه، توسـعه     )، همچنان2009
هاي کارآفرینانه همواره منجر به بهبـود  ها و فعالیتگرایش

ها شده اسـت  پذیري سازمانعملکرد و تقویت قدرت رقابت
)Chen et al., تــایج ). در ایــن زمینــه، بــر اســاس ن2010

گـذار  ثیرتأترین متغیرهـاي  یکی از اصلی،مطالعات مختلف
هــا، توجــه بــه بــر بهبــود گــرایش کارآفرینانــه در ســازمان

؛ 1391فـر و همکـاران،   یادگیري سازمانی اسـت (میرزایـی  
Altinay؛ 1392خـان و همکـاران،   خنـک  et al., 2015;

Real et al., ). انتظـار داشـتن کارکنـانی کـارآفرین،     ,2014
(طـاهري ون توجه به یادگیري سازمانی منطقـی نیسـت  بد

بتواننـد  کـه یـن اها براي ). سازمان1390الري و همکاران، 
نوآوري را در درون خود پـرورش دهنـد، نیـاز بـه دانـش و      

هــا از پــیش یــادگیري دارنــد و وجــود دانــش در ســازمان
رود بـه شـمار مـی   هـا آنهاي اصلی ایجـاد نـوآوري در   نیاز

). هر اندازه اقدامات مـرتبط  1390داودي، (شوقی و محمد
شـوند  هـا اجـرا مـی   با یادگیري سازمانی که توسط سازمان

هـا آنبیشتر باشد، احتمال توسعه گـرایش کارآفرینانـه در   
). اهمیـت  1389د بود (پرهیزگـار و همکـاران،   بیشتر خواه

ــا   ــوع ت ــن موض ــاای ــادیزاده ییآنج ــه ه ــت ک ــدم و اس مق
یادگیري سازمانی را رمـز بقـا و   )1384آبادي (فیلرحیمی

هاي کارآفرین در دنیاي متحول امـروزي در نظـر   رشد سازمان
اند.گرفته

کارآفرینی سهم قابل تـوجهی در رشـد اقتصـادي کشـورها از     
دارد و از ایـن  طریق ارتقاء سطح نوآوري و ایجاد اشتغال پایدار

تواند به ایجاد ثروت اقتصادي و قـدرت منجـر شـود    میطریق
ي). بـه همـین منـوال، در حـوزه    1391سعدي و سـلیمانی،  (

راهبرد حیاتی سـازمان  مثابهبهگرایش کارآفرینانه سازمانی نیز 
حفـظ رقابـت و بهبـود    بـراي کمـک بـه    و یک عامل کلیـدي  

Alipour(آمـده هـا بـه شـمار    عملکرد سازمان et al., ) و 2011
ا جهـت  هـ سـازمان سـازي  آمـاده بدیلی براي عنوانبهتواند می

هاي مطلوب سازمانی در راستاي تطبیق لفهکسب شرایط و مؤ
Milesکار گرفتـه شـود (  ه با مباحث پارادایم نوین توسعه ب et

al., ــه، ســازمان2009 ــه ). گــرایش کارآفرینان هــا را ترغیــب ب
را هـا آننماید که اي میپذیرش رفتارهاي نوآورانه و پیشگامانه

دسـتیابی بـه   منظـور بـه زیـا موردنقادر به خلق دانش جدیـد  
Realنمایـد ( فرد و متمـایز مـی  ه بهاي منحصرقابلیت et al.,

. در واقع، گرایش کارآفرینانه ابزار مهمی براي سـنجش  )2014
را محـور دانـش ها چگونـه منـابع   این موضوع است که سازمان

ـ   فرصـت کـاربرد براي کشف و  گیرنـد  کـار مـی  ه هـاي نـوین ب
)Wiklund & Shepherd, ). در خصوص مفهوم گـرایش  2003

ــونن ( ــه، هین ,Heinonenکارآفرینان ) آن را تشــخیص و 2005
یـت درنهابرداري از یک فرصت بـا یـک روش جدیـد کـه     بهره

دانـد. در تعریـف   شود، مـی منجر به تحقق اهداف سازمانی می
ینـدها، اقـدامات و   ، گـرایش کارآفرینانـه اشـاره بـه فرآ    دیگري
منجـر بـه ورود سـازمان بـه یـک      هایی دارد کـه  گیريتصمیم

هاي نوآورانه همراه با ایجـاد ارزش  فضاي جدید و انجام فعالیت
Lumpkinشود (براي سازمان می & Dess, نظـر  ). صـرف 1996

نحــوه تعریــف گــرایش کارآفرینانــه، ایــن مفهــوم اهمیــت و از 
هــاي مؤلفــهیــک پدیــده پیچیــده، داراي ابعــاد و يمنزلــهبــه

,Millerمیلـر ( باشـد کـه   متعددي مـی  ) و آنتونسـیک و  1983
Antoncicهیسـتریچ (  & Histrich, را هـا مؤلفـه )، ایـن  2001

و ، نوســازي راهبــردي نــوآوري، پیشــگامیشــامل چهــار بعــد 
بـر نـوآوري  یـن زمینـه،   در اانـد. در نظر گرفتـه پذیريریسک

هـاي خالقانـه و   حـل راهارائـه هـاي جدیـد و   پیگیري چـالش 
دارد. پیشـگامی بـه ایـن    تأکیـد هـا آنبـا  نوآورانه در مواجهـه  

و رونـدها هـا بـه  هـا/ شـرکت  که سازمانکندمیموضوع اشاره 
چگونـه  تقاضاهایی که در حال حاضـر در بـازار جریـان دارنـد،     

تمایـل سـازمان   عنوانبهپذیري ریسکدهند.واکنش نشان می
هـایی تعریـف   براي اختصاص حجم زیادي از منـابع بـه پـروژه   

يبینـی نبـوده و هزینـه   قابـل پـیش  هـا آننتـایج  شود که می
، یـت درنهاباشـد.  سـنگین ممکـن اسـت بسـیار    هاآنشکست 

نوسازي راهبـردي بـر راهبـرد یـک سـازمان بـراي بازسـازي،        
ــ ــازمانی تأ س ــر س ــدد و تغیی ــی ازماندهی مج ــد م ــدکی نمای

)Real et al., 2014.(
ــازمانی،   ــادگیري س ــوم ی ــوص مفه ــفهان در خص ــر اص وینص

) آن را فرآینـدي پویـا شـامل تولیـد دانـش،      1391همکاران (
گیرنـد کـه سـازمان را    ها و رفتارهاي جدید در نظر میمهارت

یابد. يخودسازگاربا تغییرات پیرامونی سرعتبهسازد قادر می
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) نیـز یـادگیري سـازمانی را    1385و همکـاران ( نـژاد یسبحان
ان دانــش ســازمیــک، آنداننــد کــه از طریــق فرآینــدي مــی

دهد یا دانش و به آن شکل میخلق نمودهجدیدي را در خود 
موجــود در خــود را بازســازي، اصــالح و بــا تغییــرات محــیط  

کند. در یک برداشـت جـامع، یـادگیري سـازمانی     متناسب می
اسـت کـه در   شـده یـف تعریند پویاي خلق دانشی آفرعنوانبه

شـود و  مـی هـاي آن تولیـد   دل سازمان از طریق افراد و گـروه 
شـود کـه   هایی براي سـازمان مـی  سبب ایجاد و توسعه قابلیت

تواند عملکرد خـود را بـه شـکل قابـل     آن سازمان میواسطهبه
Realتوجهی بهبود دهد ( et al., ). محققان مختلـف بـه   2014

یادگیري سـازمانی را مـورد سـنجش قـرار     متفاوتیهاي شیوه
,Argoteانـد ( نمودهائهاررا براي آن گوناگونیهاي داده و مدل

,Neefeنیـف ( ) که در این تحقیـق، از مـدل  2013 کـه  )2001
بـراي تبیـین   باشـد،  یک مدل ساده و در عین حال جامع مـی 

ایـن  بر اساس . استاستفاده شدهیادگیري سازمانیهاي مؤلفه
انـداز مشـترك  چشـم یادگیري سـازمانی ياولین مؤلفه،مدل

، کـرده فـراهم  را یـادگیري بـراي انـرژي وتمرکـز اسـت کـه   
تعیـین درو کردهخطرپذیري و نوآوري در سازمان را تشویق 

مهـم  ،شـود مـی منتقـل وذخیـره سـازمان در کـه دانشینوع
کـار و یـادگیري   و به همـین منـوال، دومـین مؤلفـه،     باشدمی

خـود تفکرشیوه ،از طریق آن کارکنان سازماناست که تیمی
دستیابی بـه برايراشانانرژيکهرندگیمیداده و یادتغییررا

آگاهیوتواناییبه، یجهدرنتنمایند وآمادههاي مشتركهدف
در ادامـه،  یابنـد؛ دسـت مـی  ءاعضااستعدادمجموعازبیشتري

بعدي یـادگیري سـازمانی بـه شـمار     يفرهنگ سازمانی مؤلفه
تغییـرات  بـا انطباقبرايسازمانکمک به واسطهبهآید که می
سـازمان،  و تقویت انسجام و یکپارچگی داخلپیرامونییط مح
- سـوق مـی  یـادگیري يسـو بهناخودآگاه کارکنان را صورتبه

اسـت  اشتراك دانـش ،چهارم یادگیري سازمانیيدهد؛ مؤلفه
دانـش و  گذاشـتن بـه اشـتراك   وقابلیـت انتقـال  بیـانگر کـه  

تفکــر باشــد و بــه همــین صــورت، اطالعــات در ســازمان مــی
شـود  محسوب مییادگیري سازمانی ،بعدييمؤلفهیسیستم

در تحلیـل و اداره امـور   یمتاستفاده از روش سیسعنوانبهکه 
تعریـف  عوامـل سـازمانی بـر یکـدیگر     تأثیرسازمان و توجه به 

یکـی  رهبـري مشـارکتی  بر موارد اشاره شـده،  شود؛ افزونمی
آن پیامـد  هـاي یـادگیري سـازمانی اسـت کـه      دیگر از مؤلفـه 

احسـاس ایجـاد و تقویـت  ،کـاهش مقاومـت در برابـر تغییـر    
باشـد و در  مـی بـراي یـادگیري تیمـی    کارکنـان در مشارکت

توسـعه شایسـتگی   یادگیري سـازمانی،  ،هفتميمؤلفهنهایت، 
- قابلیـت وهـا مهـارت دانش،است که بر بهبود سطح کارکنان

افـراد  سـازمانی  پسـت  یـا شغلدرموفقیت هاي ضروري براي 
,Neefe(دارد تأکید 2001  .(

در این بخش، با توجه به محدوده موضوعی تحقیق، بـه برخـی   
اشـاره کشـور  مرتبط در داخـل و خـارج از  تجربی از مطالعات 

مطالعـه  یـک  ) در 1390شده است. طاهري الري و همکاران (
اعتمـاد و یـادگیري سـازمانی بـا     يرابطـه مایشی پی- توصیفی

در مشـهد و  و کارهاي کوچک در کسب سازمانی را کارآفرینی 
ــرار دادهنیشــابور  ــد. خورشــید (مــورد بررســی ق ) در 1391ان
اسایی فرصت بـر رابطـه   اثر میانجی شنخود به بررسی مطالعه 

پرداخته اسـت. ایـن   گرایی و کارآفرینی سازمانی بین یادگیري
همبستگی انجـام گرفتـه و جامعـه    - تحقیق به شیوه توصیفی

هـاي  مـدیران و کارشناسـان شـرکت   نفـر از  200آماري آن را 
در شهرك صنعتی استان فارس تشکیل داده بود.10درفعال

بـه ) 1391علمداري و همکـاران ( یک تحقیق پیمایشی دیگر، 
بین یـادگیري سـازمانی و سـرمایه انسـانی بـا      يبررسی رابطه

انـد. بـه   پرداختـه کارآفرینی سازمانی در شهرداري شهر شیراز 
ــیمیرزاهمــین منــوال،  ــر و همکــاران (ی ــه شــیوه ) 1391ف ب

کـارآفرینی وسـازمانی یـادگیري رابطـه پیمایشـی  - توصیفی
طـور بـه اند. را بررسی کردهتابان پیشگامانسازمانی در شرکت

اي نیــز در مطالعــه) 1392خــان و همکــاران (خنــکمشــابه، 
بررسی رابطه بین یادگیري سازمانی بـا  پیمایشی به - توصیفی

در شرکت نورد و لولـه صـفا در شهرسـتان    نی کارآفرینی سازما
چــن و در ارتبــاط بــا مطالعــات خــارجی، انــد. ســاوه پرداختــه

ــاران ( Chenهمک et al., ــ2010 ــین  ) در تحقیق ــه ب ی رابط
بـر نقـش سـاختار و جـو     تأکیـد مدیریت دانش و نوآوري را با 

ژائـو و همکـاران   اند. در تحقیق دیگـري،  سازمانی بررسی کرده
)Zhao et al., ــتفاده از   ) 2011 ــا اس ــی ب ــیوه پیمایش ــه ش ب

بین گرایش کارآفرینانه، یادگیري سازمانی يرابطهپرسشنامه، 
در چـین مـورد   هاي مختلف کسب و کار بنگاهو عملکرد را در 
Alegreآلگري و چیـوا ( اند. بررسی قرار داده & Chiva, 2013 (

و رابطـه بـین گـرایش کارآفرینانـه    "خود با عنـوان  مطالعه در 
ــا "عملکــرد شــرکت: نقــش یــادگیري ســازمانی و نــوآوري  ، ب

هاي سازي معادالت ساختاري به آزمون فرضیهاستفاده از مدل
هـاي  هـاي بـه دسـت آمـده از شـرکت     تحقیق بر اسـاس داده 

آلتینـی و همکـاران   انـد.  تولیدي در ایتالیا و اسـپانیا پرداختـه  
)Altinay et al., ــ2015 ــین يرابطــهخــود يه) در مطالع ب
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ظرفیت یادگیري سازمانی، گرایش کارآفرینانه و رشد کسـب و  
به همین منـوال،  اند.را بررسی کردهکارهاي کوچک و متوسط 

Realرئــال و همکــاران ( et al., بــا ) در مطالعــه خــود 2014
سـازي معــادالت  محـور در مــدل رویکـرد واریــانس یريکـارگ ب

گـرایش  بـین  يهایی درباره رابطـه ساختاري به آزمون فرضیه
هـاي صـنعتی   و عملکرد شرکتیادگیري سازمانی ینانه، کارآفر

فرنانـدز مسـا و   ،دیگـري يدر مطالعـه انـد.  در اسپانیا پرداخته
,Fernandez-Mesa & Alegreآلگـــري ( در یـــک ) 2015
ــپــژوهش ــه شــیوهیکم ــین گــرایش ي پیمــایشب رابطــه ب

قابل نـوآوري و  اثر متبر کید را با تأکارآفرینانه و میزان صادرات 
وچـک و متوسـط در   کسب و کارهـاي ک یادگیري سازمانی در 

و همکـاران  وانـگ  در نهایـت،  انـد. مطالعه کردهایتالیا و اسپانیا 
)Wang et al., بــین يرابطـه در پــژوهش خـود  نیـز  ) 2015

گرایش کارآفرینانه و یادگیري سـازمانی در کسـب و کارهـاي    
اند.  ادهکوچک و متوسط را مورد بررسی قرار د

این مطلب یدمؤهاي دولتی ایران بررسی روند کلی در سازمان
یـک بوروکراتها، سنتی، است که وضعیت حاکم در این سازمان

تـرین دالیـل آن، فقـدان    باشد که یکـی از مهـم  و ناکارآمد می
هـا  هاي کارآفرینانه در ایـن سـازمان  گرایشينوآوري و توسعه

؛ در این زمینـه، بـر اسـاس    )1391است (عبیاوي و همکاران، 

Global(بــان جهــانی کــارآفرینی  گــزارش دفتــر دیــده  

Entrepreneurship Monitor, ، نـرخ شـاخص گـرایش    )2011
هـاي دولتـی ایـران مشـابه کشـورهایی      در سازمانکارآفرینانه

همچون بنگالدش، پاکستان و جامائیکـا کمتـر از یـک درصـد     
شـاخص بـراي   باشد، این در حالی اسـت کـه مقـدار ایـن    می

و ایـاالت متحـده   یافته مانند سوئد، دانمارك وسعهکشورهاي ت
Kelleyباشـد ( درصد در نوسان مـی 14بین شش الی  et al.,

و با در نظـر  سویک). با توجه به وجود چنین شرایطی از 2012
گرفتن اهمیت و نقش یادگیري سازمانی در توسـعه و تقویـت   

از ســوي دیگــر، پرســش هــا گــرایش کارآفرینانــه در ســازمان
- مثبـت و معنـی  يرابطـه اساسی این تحقیق آن است که آیا 

سـازمان  گرایش کارآفرینانـه در  و یادگیري سازمانی داري بین 
با توجـه بـه مطالـب ذکـر     یا خیر؟ وجود دارد جهاد کشاورزي 

يمطالعـه اصلی پـژوهش،  لهأمسهاي پیشین و شده در بخش
ویـادگیري سـازمانی   نرابطه بـی حاضر با هدف اصلی بررسی 

ــه  ــرایش کارآفرینان ــتان   گ ــاورزي اس ــاد کش ــازمان جه در س
انجام گرفت. در قالب هدف کلی اشاره شـده و  غربیآذربایجان 

بر اساس مرور ادبیات نظري و مطالعات تجربی مرتبط، در ایـن  
).1نگارهبخش مدل مفهومی پژوهش ترسیم شده است (

گرایش کارآفرینانهویادگیري سازمانی رابطه بینومی پژوهش: مدل مفه-1نگاره 

پذیريریسک

نوسازي راهبردي

نوآوري

پیشگامی
گرایش 
کارآفرینانه

فرهنگ سازمانی

کار تیمی

رهبري مشارکتی

تفکر سیستمی

اشتراك دانش یادگیري 
مانیساز

شایستگی توسعه 
کارکنان

انداز مشتركچشم
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روش پژوهش
با توجه ی،این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کم

ينحوهلحاظ بهبه هدف از نوع تحقیقات کاربردي و 
همبستگی - ها، جزء تحقیقات توصیفیگردآوري داده

ش تحلیل از رو،هاي همبستگیباشد که از بین روشمی
آماري این يجامعهواریانس بهره برده است.-کوواریانس

تحقیق شامل تمامی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي 
بر اساس آمار هاآنبود که تعداد غربیدر استان آذربایجان 

)، 1392(غربیسازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان 
ذکریانشا. )1(جدول نفر کارشناس بود1004در حدود 

کارکنان،در این تحقیق منظور از کارشناسکه است 
جهاد کشاورزي سازمان مرکزيدرمشغول به فعالیت 

هاي مختلف شهرستانجهاد کشاورزي مدیریت و استان
ظ پست سازمانی بودند که به لحااستان آذربایجان غربی

سازمان شناخته شده و داراي حکم کارشناسعنوانبه

راي تعیین حجم نمونه، از جدول باستخدامی بودند. 
Bartlettبارتلت و همکاران ( et al., ) استفاده شد که 2001

با توجه نفر به دست آمد. 240بر اساس آن، حجم نمونه 
هاي مختلف کارشناسان در شهرستانناهمگن به توزیع 

طبقاتباالي بین نسبتاً استان آذربایجان غربی و واریانس 
، ریانس در درون طبقاتو پایین بودن میزان وا

طبقه در نظر گرفته عنوانبههاي مورد مطالعه شهرستان
از ها ها و تکمیل پرسشنامهبراي دستیابی به نمونهشده و 

اي با انتساب متناسب طبقهتصادفی گیري روش نمونه
ها، که پس از توزیع پرسشنامه) 1(جدول استفاده گردید 

وارد تحلیل شد (نرخ پرسشنامه گردآوري و 206یتدرنها
درصد).8/85بازگشت پرسشنامه 

ي اختصاص یافته به هر یک از طبقاتهاتعداد کل کارشناسان مورد مطالعه و نمونه-1جدول 
تعداد پرسشنامه          

تکمیل شده
یافته تعداد نمونه اختصاص

(پرسشنامه توزیع شده)
ها در  هر تعداد کل نمونه

یک از طبقات ها)(شهرستانطبقات شماره

94 111 465 ارومیه 1
11 13 54 نقده 2
5 6 25 پلدشت 3
15 19 78 خوي 4
6 6 24 تکاب 5

15 18 75 میاندوآب 6
13 16 69 مهاباد 7
4 4 15 چالدران 8
6 6 24 سردشت 9
5 6 27 دژشاهین 10
4 4 18 شوط 11
6 7 28 ماکو 12
6 7 30 اشنویه 13
6 6 24 یرانشهرپ 14
2 2 10 چایپاره 15
8 9 38 بوکان 16

206 240 1004 کل         
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ها در این تحقیق پرسشنامه بود که از ابزار گردآوري داده
اي پاسخگویان و هاي فردي و حرفهسه بخش مشخصه

گرایش هاي مؤلفههاي مرتبط با سنجش پرسش
ي، پذیري، نوآورشامل چهار بعد ریسککارآفرینانه

یادگیري هاي مؤلفهپیشگامی و نوسازي راهبردي و 
انداز مشترك، فرهنگ چشممؤلفه سازمانی شامل هفت 

سازمانی، کار و یادگیري تیمی، اشتراك دانش، تفکر 
شایستگی کارکنان يسیستمی، رهبري مشارکتی و توسعه

هاي مؤلفه). براي سنجش 2تشکیل شده بود (جدول 
هاي استاندارد آنتونسیک و سشنامهاز پرگرایش کارآفرینانه

Antoncic(هیستریچ & Histrich, ) و اسچیپرز و 2001
Scheepersهمکاران ( et al., یادگیري هاي مؤلفهو )2008

ط نیفسازمانی از مقیاس استاندارد توسعه داده شده توس
)Neefe, است با ذکریانشاالبته، استفاده شد.) 2001

زمینه انجام این مطالعه را سازمان بستر و کهیناتوجه به 
داد، بنابراین، پس از برگردان جهاد کشاورزي تشکیل می

سازي هاي اشاره شده به فارسی جهت متناسبپرسشنامه
ها با زمینه مرتبط با پژوهش، برخی اصالحات پرسش

هاي خاص ضروري با در نظر گرفتن ماهیت و مشخصه
صورت گرفت. هاسازمان جهاد کشاورزي در پرسشنامه

و تدوین پرسشنامه اولیه، شدهاشارهپس از انجام اصالحات 
براي تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی 
سازه (شامل روایی همگرا و منطقی) استفاده شد. روایی 

دربا نظر کارشناسان و متخصصان پرسشنامه محتوایی 
. در گرفتورد تأیید قرار موضوع مورد پژوهش ميینهزم

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 

Hairاستفاده شد ( et al., سی ). همچنین، براي برر2010
روایی منطقی، از ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پنهان 

شود، به نحوي که این گیري استفاده میدر مدل اندازه
,Paswanدار باشند (ضرایب باید معنی ). افزون بر 2009

بررسی روایی ابزار تحقیق در قالب موارد اشاره شده، 
بررسی پایایی ابزار تحقیق نیز از پایایی ترکیبیمنظوربه

استفاده شد که مقدار آن براي هر یک از متغیرهاي پنهان 
Hairباشد (7/0باید بزرگتر از  et al., ). تجزیه و 2010

و SPSSWin22افزارهاي ها با استفاده از نرمتحلیل داده

AMOS20 ،در دو بخش توصیفی (شامل درصد، فراوانی
سازي میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (شامل مدل

اي از طریق ادالت ساختاري بر مبناي رویکرد دو مرحلهمع
گیري و مدل ساختاري تحقیق) هاي اندازهبرآورد مدل

است که در بخش توصیفی، ذکریانشاانجام گرفت. البته، 
گرایش کارآفرینانه هاي مؤلفهبراي تعیین سطح هر یک از 

و یادگیري سازمانی، پس از جمع جبري متغیرهاي آشکار 
مؤلفه از فرمول تفاوت انحراف معیار از میانگین در هر

)Interval of Standard Deviation from the Mean (
، سطح هر مؤلفه با توجه استفاده شد. بر اساس این فرمول

به فاصله مؤلفه مورد نظر از میانگین و انحراف معیار همان 
Cشود. در این فرمول، مؤلفه در کل جامعه، تعیین می

انحراف معیار SDمیانگین مؤلفه و Mررسی شده، مؤلفه ب
Gangadharappa(باشد مؤلفه می et al., طبقه - 1): 2007

-C < Mپایین:  ½ SD طبقه متوسط-2؛ :M- ½ SD ≤ C

≤ M+ ½ SD باال: طبقه -3؛ وC > M+ ½ SD .
ها و بحثیافته

نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که میـانگین سـن   
سال و بیشینه و کمینـه آن  2/43ان مورد مطالعه کارشناس

درصـد از  2/83جنس، ازنظرسال بود. 23و 60به ترتیب 
را زنـان تشـکیل   هـا آندرصـد از  8/16پاسخگویان، مرد و 

دادند. در خصوص سطح تحصیالت، نتایج تحقیق حاکی از 
درصـد) متعلـق بـه    5/64(آن بـود کـه بیشـترین فراوانـی    

ــه  ــود ک ــانی ب ــی  کارشناس ــیلی کارشناس ــدرك تحص از م
درصــد از پاســخگویان 1/24برخــوردار بودنــد. همچنــین، 

ــد،   ــی ارش ــیلی کارشناس ــدرك تحص ــد 5/0داراي م درص
درصــد نیــز مــدرك 3یــپلم و دفــوقدرصــد 9/7دکتــري، 

تحصیلی دیپلم داشتند. بر اساس نتـایج تحقیـق مشـخص    
سـال و  85/18شد کـه میـانگین سـابقه کـار کارشناسـان      

و یک سال بود. طبق 32و کمینه آن نیز به ترتیب بیشینه
درصد از کارشناسـان مـورد مطالعـه    89هاي تحقیق، یافته

هاي مختلف کشـاورزي و  داراي مدرك تحصیلی در گرایش
ي بودنـد. نتـایج بـه    کشـاورز یرغهاي درصد در گرایش11

گـرایش کارآفرینانـه و   هاي مؤلفهبندي دست آمده از سطح
نی بر اساس شاخص تفاوت انحراف معیار از یادگیري سازما

بیشـترین فراوانـی   . آورده شده است3در جدول میانگین 
و همچنـین  گـرایش کارآفرینانـه  مؤلفـه  در مورد هر چهار 

سازمانی مربوط به طبقه متوسط بود.مؤلفه یادگیري هفت 
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گیري تحقیق هاي اندازهمدل
ري سـازمانی و  گیري یـادگی هاي اندازهبرآورد مدلمنظوربه

هاي گردآوري شده بـا اسـتفاده از   ، دادهگرایش کارآفرینانه
از طریق تحلیـل عـاملی تأییـدي مـورد     AMOS20افزارنرم

آن هاي کسب شده از تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که یافته
آورده شده است. با توجه بـه نتـایج بـه    6و 4،5در جداول 

سـازمانی، بـه   گیـري یـادگیري  دست آمده در مدل انـدازه 
انداز سـازمان مشـخص   چشم"استثناي چهار متغیر آشکار 

هایی است که همه کارکنان باید خود را بـا آن  کننده ارزش
ــد ــر پنهــان چشــم "تطبیــق دهن ــه متغی ــوط ب ــداز (مرب ان

هـاي جدیـدي را وارد   تـوانم ایـده  من اغلب می"مشترك)، 
)، (مربوط به متغیر پنهان فرهنـگ سـازمانی  "کنمسازمان 

کـاري بـین واحـدهاي    ازنظـر تداخل (همپوشانی) زیادي "
(مربـوط بـه متغیـر    "مختلف در ایـن سـازمان وجـود دارد   

در این سازمان کارکنان نیاز "و یادگیري تیمی)، کارپنهان
هـاي خـود را   مستمر دانش و سطح آگاهیطوربهدارند که 

(مربوط به متغیر پنهان توسـعه شایسـتگی   "افزایش دهند
از 5/0ان) که به دلیـل داشـتن بـار عـاملی کمتـر از      کارکن

گیري کنـار گذاشـته شـدند، سـایر متغیرهـاي      مدل اندازه
بودند. پـس از حـذف   5/0آشکار داراي بار عاملی بزرگتر از 

متغیرهاي آشکار اشاره شـده، نتـایج مربـوط بـه محاسـبه      
مقادیر میانگین واریانس استخراج شده نشان داد که مقدار 

براي هفت متغیر پنهان مـورد مطالعـه شـامل    این شاخص
انـداز مشـترك، فرهنـگ سـازمانی، کـار و یـادگیري       چشم

تیمی، اشتراك دانش، تفکر سیستمی، رهبري مشـارکتی و  
). 4بـود (جـدول   5/0توسعه شایستگی کارکنان، بیشتر از 

افزون بر این دو شاخص، نتایج تحقیق حاکی از آن بود کـه  
محاسبه شده براي متغیرهاي پنهـان  مقادیر پایایی ترکیبی 
). در مجموع، بـا  4بودند (جدول 7/0اشاره شده، بزرگتر از 

و گانـه سهتوجه به نتایج به دست آمده بر اساس معیارهاي 
پس از انجام اصالحات اشاره شـده، روایـی همگـراي ابـزار     
تحقیق به دست آمد. در خصوص روایی منطقی نیـز نتـایج   

بسـتگی بـین تمـامی متغیرهـاي     نشان داد که ضـرایب هم 
گیري یادگیري سـازمانی  پنهان مورد مطالعه در مدل اندازه

یجه ابزار تحقیق داراي روایی منطقی نتدردار بوده و معنی
بود. با توجه به اینکه مقادیر پایایی ترکیبی براي متغیرهاي 

بودنـد، بنـابراین پایـایی، ابـزار     7/0پنهان مختلف بـاالتر از  
یی نیز مورد تأیید قرار گرفتتحقیق پایا

نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی تأییدي گرایش 
کارآفرینانه حاکی از آن بود که تنها یک متغیر آشکار 

تحمل مدیران در خصوص انحراف کارکنان از قواعد "یعنی 
ارائهها و و مقررات معمول در سازمان براي انجام فعالیت

پذیري) به دلیل ریسک(در متغیر پنهان "خدمات جدید
از مدل حذف شد. پس از 5/0داشتن بار عاملی کمتر از 

5که در جدول طورهمانحذف متغیر آشکار اشاره شده، 
هاي روایی نشان داده شده است مقادیر مرتبط با شاخص

همگرا و پایایی ترکیبی در حد مطلوب قرار گرفت. 
گی بین دار بودن ضرایب همبستهمچنین، با توجه به معنی

پذیري، چهار متغیر پنهان مورد مطالعه شامل ریسک
نوآوري، پیشگامی و نوسازي راهبردي، ابزار تحقیق داراي 

روایی منطقی بود.
مدل ساختاري تحقیق 
ــرآورد مــدل گیــري و انجــام برخــی هــاي انــدازهپــس از ب

، در ایـن بخـش بـه اجـرا و     هاآناصالحات ضروري بر روي 
نتـایج بـه   حقیق پرداخته شـد کـه   برآورد مدل ساختاري ت

آورده شـده  2و نگـاره  7و 6دست آمده از آن در جـداول  
هاي تحقیق، مدل بـرآورد شـده داراي   است. بر اساس یافته

).6یجه ساختار مناسب بود (جدول درنتبرازش مطلوب و 
پیداست در قالب مدل 2که از نگاره گونههمانهمچنین، 

هـاي آن در  انی و مؤلفـه ساختاري تحقیق یـادگیري سـازم  
درصد از واریانس گرایش کارآفرینانه در سازمان 52حدود 

کنند. را تبیین میغربیجهاد کشاورزي استان آذربایجان 
هاي اشاره شده در باال، نتایج به دست آمـده  افزون بر یافته

ي بـین یـادگیري   حاکی از آن است که رابطـه 7در جدول 
دار شده است. نه مثبت و معنیسازمانی و گرایش کارآفرینا

البتــه، در ایــن زمینــه بــا در نظــر گــرفتن مقــدار ضــریب  
تـوان بیـان داشـت کـه     استاندارد شده به دست آمده، مـی 

ي بین یادگیري سازمانی و گـرایش کارآفرینانـه یـک    رابطه
.باشدي نسبتاً قوي میرابطه

دار بودن رابطه درباره نتیجه تحقیق مبنی بر مثبت و معنی
بین یادگیري سازمانی و گرایش کارآفرینانه، ایـن یافتـه بـا    

فـر و  )، میرزایی1391نتایج مطالعات علمداري و همکاران (
)، فرنانـدز  1392خان و همکاران ()، خنک1391همکاران (

,Fernandez-Mesa & Alegreمســا و آلگــري ( ) و 2015
Wang(و همکاران وانگ  et al., ) همخـوانی داشـت.   2015

) نیــز در تحقیــق 1390البتـه، طــاهري الري و همکـاران (  
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خود نشان دادند که از بین هفت مؤلفه یادگیري سـازمانی،  
انـداز مشـترك، فرهنـگ سـازمانی، کـار و      پنج مؤلفه چشم

یادگیري تیمی و تفکر سیسـتمی و رهبـري مشـارکتی بـا     
د، امـا  داري داشـتن کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی

هـاي  رابطه دو مؤلفه اشـتراك دانـش و توسـعه شایسـتگی    
دار نشـده بـود. بـر    کارکنان با کـارآفرینی سـازمانی معنـی   

هـا و  اساس نتـایج ایـن مطالعـات، بـه هـر میـزان فعالیـت       
هـا اجـرا   اقدامات یـادگیري سـازمانی کـه توسـط سـازمان     

کـه سـازمان از گـرایش    یـن اشود، بیشتر باشد، احتمال می
ینانه باالتري برخوردار شود، بیشتر خواهـد بـود؛ بـه    کارآفر

Zhaoژائو و همکـاران ( که طورهمانعبارت دیگر،  et al.,

تأکید دارند یادگیري سازمانی از یک نقش کلیـدي  )2011
در کارآفرینی برخوردار است، زیرا فرآیند کسـب و کـاربرد   

، چـن و  در این زمینهنماید.دانش در سازمان را تسهیل می
Chenهمکـاران (  et al., ي ) بـا تأییـد وجـود رابطـه    2010

ــی  ــت و معن ــوآوري   مثب ــازمانی و ن ــادگیري س ــین ی دار ب
ي مرکزي گرایش کارآفرینانه)، تأکید دارند هستهعنوانبه(

که این دو متغیر تا حدود زیادي به یکدیگر وابسته بـوده و  
هایی که تمایل زیادي بـه یـادگیري دارنـد، داراي    سازمانی

باشند. به همین منوال، آلگري توانایی باالیی در نوآوري می
,Alegre & Chivaو چیـوا (  ) و آلتینـی و همکـاران   2013

)Altinay et al., کننـد کـه یـادگیري    ) استدالل مـی 2015
سازمانی از طریق قرار دادن کارکنان در معـرض یـادگیري   

هـاي آنـان بـراي    هـا و قابلیـت  مداوم، بهبود سطح مهـارت 
قیت و نوآوري بیشـتر در سـازمان و دادن آزادي عمـل    خال

بیشـــتر بـــه کارکنـــان و در نتیجـــه تشـــویق آنـــان بـــه 
ــک ــرایش    ریس ــزایش گ ــت اف ــرایط الزم جه ــذیري، ش پ

مشـابه،  طـور بـه سـازد.  کارآفرینانه در سازمان را فراهم می
Realرئال و همکاران ( et al., ي ) با تأکید بـر رابطـه  2014
ــی  ــت و معن ــیمثب ــرایش  دار ب ــازمانی و گ ــادگیري س ن ی

واسطهبهنمایند که یادگیري سازمانی کارآفرینانه، بحث می
ایجاد اعتمـاد در بـین کارکنـان و بهبـود فضـاي سـازمانی       
موجب تسهیل ارتباطات فردي و سازمانی، یادگیري تیمـی  
و اشــتراك دانــش در نتیجــه افــزایش نــوآوري ســازمانی و 

شود. در این باره، مان میتقویت گرایش کارآفرینانه در ساز
Wangوانگ و همکـاران ( نتایج تحقیق  et al., نیـز  ) 2015

-نشان داد که یادگیري سازمانی از طریق کمک به سازمان

هاي جدید جهت پاسـخ  یري رویهبکارگها براي شناسایی و 
به نیازهـا و تقاضـاهاي مشـتریان و پیشـگامی سـازمان در      

ن، منجر به بهبود گـرایش  خدمات جدید به آناارائهتولید و 
شود.کارآفرینانه در سازمان می

هاآنمقیاس سنجش هر یک از هاي مختلف پرسشنامه به همراه بخش-2جدول 
نشانگرها/ تعداد بخشیرزبخش

مقیاس سنجشمتغیرهاي آشکار

هاي اسمی و نسبیمقیاسبر اساسرشته تحصیلی و سن، جنس، سطح تحصیالت، سابقه کارايهاي فردي و حرفهویژگی

گرایش کارآفرینانه

5پذیريریسک

طیف مقیاس ترتیبی بر اساس 
تا 1سطحی (خیلی کم = 5لیکرت 

)5خیلی زیاد= 

7نوسازي راهبردي
3پیشگامی
4نوآوري

سازمانییادگیري 

4انداز مشتركچشم
4فرهنگ سازمانی

4کار و یادگیري تیمی
4دانشاشتراك 

4تفکر سیستمی
5رهبري مشارکتی

6توسعه شایستگی کارکنان
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هاي گرایش کارآفرینانه و یادگیري سازمانیلفهبندي مؤنتایج به دست آمده از سطح-3جدول 

لفهؤمبخش 
ها بر اساس شاخص تفاوت انحراف معیار از میانگینلفهؤبندي مسطح
باالمتوسطپایین

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

گرایش کارآفرینانه

656/311281/62133/6پذیريریسک
641/311277/61153/7نوسازي راهبردي

793/381084/52193/9پیشگامی
641/311178/56251/12نوآوري

یادگیري سازمانی

458/211198/57424/20انداز مشتركچشم
828/39931/45311/15فرهنگ سازمانی

581/281119/53370/18کار و یادگیري تیمی
596/281099/52385/18اشتراك دانش
463/221217/58390/19تفکر سیستمی

596/281237/59247/11رهبري مشارکتی
557/261178/56345/16کارکنانشایستگی توسعه

یادگیري سازمانیگیري اندازهلآمده از مدبه دستخالصه نتایج -4جدول 
متغیرهاي 

بار متغیرهاي آشکارپنهان
عاملی

میانگین 
واریانس 
استخراجی

پایایی 
ترکیبی

انداز چشم
مشترك

58/0شود.اي از سوي کارکنان مورد پذیرش قرار گرفته و حمایت میگستردهطوربهانداز سازمان چشم

561/0834/0
ها در انداز مشترکی از نحوه انجام کارها و فعالیتمدیران و کارکنان در این سازمان داراي چشم

65/0باشند.سازمان می

72/0ارزیابی در راستاي دستیابی به اهداف سازمان دارند.هایی براي خودکارکنان در این سازمان فرصت

فرهنگ 
سازمانی

شوند از سوي مدیران و همکاران به یات من، افرادي که تازه وارد این سازمان میبر اساس تجرب
71/0شوند.در خصوص شیوه انجام کارها تشویق میهاییپرسشطرح 

612/0895/0 76/0.شوندهاي نوآورانه سودمند اغلب از سوي مدیر پاداش داده میایده،در این سازمان
80/0.کنندمیهاي جدید کارکنان استقبال قرار ایدهاز ریت سازمان مدیبر اساس تجربیات من، 

کار و 
یادگیري 

تیمی

بین مسائلاست که کارکنان را به حل ياگونهبهکارکردهاي فعلی در این سازمان اقدامات/
62/0را به سرپرست ارجاع دهند.آنکهیناکند، پیش از خودشان تشویق می

601/0856/0 62/0.در این سازمان، ترکیبی از کارکنان واحدهاي مختلف هستندمسألههاي حل ي از گروهبسیار
58/0.گیردهاي کاري صورت میدر این سازمان آموزش در قالب تیم

اشتراك 
دانش

هاي کسب شده با هاي زیادي براي به اشتراك گذاشتن دانش و مهارتمن در این سازمان فرصت
67/0دارم.سایر کارکنان 

508/0791/0

هاي ها یا فعالیتمن در این سازمان فرصت کافی براي صحبت با سایر کارکنان در مورد برنامه
66/0.دارمهاآنکاري موفق خود و دالیل موفقیت 

هاي کاري جدید که ممکن است براي کل سازمان مفید باشند، با ها و فرآینددر این سازمان، شیوه
70/0.شوندرکنان به اشتراك گذاشته میکاتمامی

ها را فراهم در این سازمان سیستمی وجود دارد که امکان یادگیري از اقدامات موفق سایر سازمان
66/0.سازدمی

تفکر 
سیستمی

ها، بلکه از طریق تشخیص علل و نحوهحلشناسایی راهیلهوسبهتنهانهمسأله را ،در این سازمان
68/0کنیم.ي از بروز مجدد آن حل میجلوگیر

529/0801/0

ها در این سازمان به تفکر درباره اقداماتی که منجر به موفقیت یا شکست سازمان افراد و گروه
69/0.شونداند، تشویق میشده

کند، به انجام فرآیندهاي سازمانی کمک میهاآنچگونه نقش کهیناکارکنان در این سازمان از 
67/0.آگاه هستند

هاي دیگر ها و موقعیتهاي سایر همکاران خود در پستکارکنان در این سازمان به درك دیدگاه
68/0.شوندتشویق می
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4جدول ادامه 
متغیرهاي 

بار متغیرهاي آشکارپنهان
عاملی

میانگین 
واریانس 
استخراجی

پایایی 
ترکیبی

رهبري 
مشارکتی

71/0.کنندهاي نو، استقبال میاز پذیرش تغییر و ایدهمدیران در این سازمان

542/0822/0

78/0دهند.هاي مهم مشارکت میگیريمدیران در این سازمان کارکنان را اغلب در تصمیم
68/0پذیرند.مدیران در این سازمان انتقادات را بدون گرفتن موضع تدافعی می

هاي و فرصتمسائلدهند که به شناسایی میارائهزخوردهایی را مدیران در این سازمان اغلب با
74/0کنند.بالقوه براي سازمان کمک می

هاي فنی مورد مهارتاندازهبهسازي هاي مدیریتی از قبیل رهبري و تیمدر این سازمان، مهارت
71/0گیرند.تأکید قرار می

توسعه 
شایستگی 

کارکنان

56/0چالشی را دارم.مسائلها و صت براي کار کردن روي موقعیتمن در این سازمان فر

609/0884/0

هایم را فراهم ها و تواناییي است که امکان استفاده کامل از مهارتاگونهبهکار من در این سازمان 
73/0کند.می

انجام منظوربهایم هها و تواناییمن در این سازمان از فرصت کافی براي ارتقاء سطح دانش، مهارت
66/0وظایف کاري جدید برخوردار هستم.

هاي کسب شده از طریق آموزش براي بهبود کارم یري سریع مهارتکارگبهدر این سازمان امکان 
68/0وجود دارد.

62/0شود.مساوي در تمامی سطوح سازمانی تأکید میطوربهدر این سازمان بر آموزش کارکنان 
χ2/df ،926/0=IFI ،055/0=RMR ،925/0=CFI ،853/0=GFI ،056/0=RAMSEA=635/1هاي برازش: شاخص

گیري گرایش کارآفرینانهخالصه نتایج به دست آمده از مدل اندازه-5جدول 

متغیرهاي 
بار متغیرهاي آشکارپنهان

عاملی

میانگین 
واریانس 
استخراجی

پایایی 
ترکیبی

ک
ریس

پذیري

- معقول) از سوي مدیران سازمان و حمایت مالی و معنوي از کارکنان در فعالیتپذیرش ریسک (

51/0هاي داراي ریسک

523/0814/0 61/0خدماتارائهها و کارکنان در انجام فعالیتانهرونوآاستقبال مدیران سازمان از رفتارهاي تمایل و 
خدمات جدید به ارائهبراي شدهمعقول و حسابهاي ریسکانجام سازمان به کلی گرایش 

62/0مخاطبان 

66/0هاي کاريکارکنان در زمینههاي کوچک آزمایشی نوآورانهو طرحهاسازمان از پروژهپشتیبانی

نوسازي راهبردي

هاي جدید (با توجه زمینهيسوبههاآنو سوق دادن هاي معمول سازماندر فعالیتنظریدتجد
73/0و پیرامونی سازمان)به تغییرات محیطی 

508/0877/0

هاي هاي مختلف در سازمان و توسعه فعالیتواحدها و بخشسازي فعالیتهماهنگانسجام و 
67/0تیمی

هاي مختلف در واحدها و بخشیندهاي قدیمی آها و فرجایگزینی مداوم روشنوسازي مستمر و 
67/0ندهاي جدیدآیها و فرسازمان با روش

منظوربههمگام با تحوالت پیرامونی و رسالت سازمانیمستمر اهدافتعریف بازنظر و تجدید
66/0خدمات مناسب به مخاطبانارائه

با هدف تقویت قدرت نوآوري، هاآنآموزش مداوم کارکنان سازمان و افزایش آگاهی و مهارت 
59/0هاي کارآفرینانه ریزي و مهارتبرنامه

در راستاي پذیر ساختار سازمانی انعطافدر ساختار سلسله مراتبی سازمان و توسعه نظریدتجد
63/0یندهاي نوآورانه آتسهیل فر

68/0ایجاد ارتباطات سازمانی اثربخش و شفاف بین کارشناسان با یکدیگر و با مدیران سازمان
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5ادامه جدول 

متغیرهاي 
بار متغیرهاي آشکارپنهان

عاملی

میانگین 
واریانس 
استخراجی

پایایی 
ترکیبی

پیشگامی

به مخاطبان خدمات جدیدارائهو هاایدهپیشگامی و پیشتازي در خلق تمایل سازمان به میزان 
73/0ربطيذ

529/0887/0 70/0جدید به مخاطبانارائه خدمات در عمل براي پیشرو بودن سازمان میزان 
یري فرآیندهاي جدید و نوآورانه در کارگبهبراي شناخت و ازماننگر بودن مدیران سآینده

70/0سازمان

نوآوري

76/0هاي جدید و نوآورانه در محیط کار یري ایدهکارگبهتأکید و حمایت سازمان از 

543/0826/0

ئهاراو فرآیندهاي سازمانی در هاروشبهبود منظوربههاي جدید از سوي کارکنان ایدهارائه
68/0خدمات

73/0ها و واحدهاي مختلفهاي جدید و نوآورانه در سازمان در بخشیري ایدهکارگبهمیزان 
و نوآورانه از سوي مدیران و کارکنان در راستاي جدیدو فرآیندهاي هاجستجوي مداوم روش

64/0بهبود عملکرد و کارایی سازمان

χ2/df ،944/0=IFI ،040/0=RMR ،943/0=CFI ،895/0=GFI ،060/0=RAMSEA=731/1هاي برازش: شاخص

هاي برازندگی نتایج میزان انطباق مدل ساختاري تحقیق با شاخص-6جدول 

شاخص
df

x 2

IFIRMRCFIGFIRMSEA

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

885/1976/0025/0976/0936/0066/0شدهمقدار گزارش

تحقیقمدل ساختاريآمده از به دستایج نتخالصه -7جدول 

ضریب رابطه 
غیراستاندارد

خطاي 
استاندارد

ضریب 
tمقدار استاندارد شده

سطح 
داريمعنی

یادگیري 
سازمانی

گرایش 
795/0092/0719/0223/8001/0کارآفرینانه

ل ساختاري تحقیق با مقادیر ضرایب استاندارد شدهمد- 2نگاره 

72/0

52/0
72/0

65/0

76/0

65/0

85/0

80/0

87/0

81/0
e4

e1

e2

e3

45/0

62/0

55/0

68/0

74/0

79/0

61/0

67/0

74/0

83/0
86/0

89/0

79/0

78/0

e6

e10

e7

e8

e9

e5

e11

Z

پذیريریسک

سازي راهبردينو

نوآوري

پیشگامی
گرایش 

کارآفرینانه

فرهنگ سازمانی

کار تیمی

رهبري مشارکتی

تفکر سیستمی

اشتراك دانش یادگیري 
سازمانی

کارکنانتوسعه شایستگی 

انداز مشتركچشم
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و پیشنهادهاگیرينتیجه
نتــایج تحقیــق در بخــش توصــیفی نشــان داد کــه هــر چنــد

هاي یادگیري سـازمانی  لفهبیشترین فراوانی در مورد تمامی مؤ
انداز مشترك، فرهنگ سازمانی، کار و یـادگیري تیمـی،   (چشم

شـارکتی و توسـعه   اشتراك دانش، تفکر سیسـتمی، رهبـري م  
پـذیري،  شایستگی کارکنـان) و گـرایش کارآفرینانـه (ریسـک    

نوســازي راهبــردي، پیشــگامی و نــوآوري) مربــوط بــه طبقــه 
متوسط بود، اما نزدیـک بـه یـک سـوم پاسـخگویان وضـعیت       

ر سطح پایین ارزیابی کـرده  هاي مورد بررسی را دلفهؤبیشتر م
مـدیران  ديمورد توجـه جـ  مسألهبودند که ضروري است این 

ـ   ه دسـت  سازمان جهاد کشاورزي قرار گیرد. بر اساس نتـایج ب
مشـخص شـد کـه در    گیـري  هـاي انـدازه  آمده از برآورد مدل

مجموع، ابزار استفاده شده براي سنجش یـادگیري سـازمانی و   
(پـس از انجـام اصـالحات اشـاره شـده) از     گرایش کارآفرینانه 

هـاي  یافتـه ن، همچنـی . روایی و پایـایی کـافی برخـوردار بـود    
پژوهش در خصوص مدل ساختاري تحقیق حـاکی از آن بـود   

زش، سـاختار کلـی مـدل    هاي بـرا که بر اساس مقادیر شاخص
. به عبارت دیگر، مدل تـدوین شـده بـر    بودتأییدتحقیق مورد 

مبناي ادبیات نظري و پیشینه تجربی (مدل مفهومی تحقیق)

اي میــدانی هــبــا واقعیــت انطبــاق داشــته و از طریــق داده
، با توجـه  یتدرنهاگردآوري شده مورد حمایت قرار گرفت.

بــین گــرایش مشــخص شــد کــه ایــن تحقیــق نتــایج بــه 
داري مثبـت و معنـی  کارآفرینانه و یادگیري سازمانی رابطه 

تـوان نتیجـه گرفـت کـه     ، مـی بر این اسـاس . وجود داشت
مستقیم منجر بـه بهبـود   طوربهافزایش یادگیري سازمانی 

تالشــی در راســتاي هرگونــهه شــده و کارآفرینانــگــرایش
تقویت و توسـعه یـادگیري سـازمانی اثـربخش در سـازمان      

توانـد منجـر بـه    جهاد کشاورزي استان آذربایجان غربی می
بهبود گرایش کارآفرینانه در این سازمان گردد.  

مبنی بر مثبت و پژوهشينتیجهبا در نظر گرفتن 
یادگیري سازمانی و گرایش بین يدار بودن رابطهمعنی

هاي وضعیت مؤلفهکهیناکارآفرینانه و نیز با توجه به 
یادگیري سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سطح متوسط و 

بهبود گرایش کارآفرینانه در منظوربهرو، پایین بودند، از این
یادگیري هاي مؤلفهاز سازمان جهاد کشاورزي با استفاده 

گردد:میارائهي زیر پیشنهادهاسازمانی 
انداز مشترك در سازمان ایجاد و معرفی یک آرمان/ چشم- 
ایجاد هماهنگی بین کارکنان و متمرکز کردن انرژي منظوربه

براي رسیدن به یک نقطه واحد در راستاي هاآنو انگیزه 
اهداف سازمانی؛  

هـاي گروهـی و تشـکیالت    در اولویت قرار دادن فعالیـت -
و بـا قـرار دادن کارکنـان    هاي انفـرادي ت به کارتیمی نسب

جوان در کنار افراد بـا تجربـه، زمینـه الزم بـراي اشـتراك      
فراهم شود؛   هاآنو یادگیري تیمی و تجارب دانش 

یـژه وبهفرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان يتوسعه-
از طریق تأکید بر پذیرش ریسک از سوي مدیران سـازمان  

شکسـت و اشـتباه   پـذیرش و اي مثبـت صیصـه خعنوانبه
؛  یند نوآوريآناپذیر در فراجتنابايمسألهمثابهبه
سـطح دانـش،   فراهم کردن فرصـت کـافی بـراي ارتقـاء    -

از یـژه وبهاي کارکنان سازمان هاي حرفهها و قابلیتمهارت
هاي آموزشی ضـمن خـدمت و   طریق برگزاري مستمر دوره

هـا و سـمینارهاي   ر همـایش تشویق کارکنان بـه شـرکت د  
علمی مرتبط؛  

سـازي  مدیران سازمان تا حد امکان تالش نمایند با پیاده-
ــارکتی،  ــدیریت مشـــ ــازمان را در مـــ ــان ســـ کارکنـــ

آزادي عمل کـافی  هاي مختلف دخالت داده و گیريتصمیم
هـاي نـو و   ایدهارائهو دانش و تجارب تسهیمبراي هاآنبه 

بدهند. خالقانه را 

عمناب
بر توانمندي شغلی منابع تأکیدهاي تخصصی با آموزشتأثیربررسی ). 1393و اشراقی سامانی، ر. (،، ع.پورسعیدم.، لیاس پوریان، ا

، شماره 10سال . علوم ترویج و آموزش کشاورزيمجله. اورزي استان ایالم)انسانی (مورد مطالعه در سطح سازمان جهاد کش
.37- 50ص، ص1
شناسایی فرآینددرسازمانییادگیرينقشازاثربخشالگوییارائه). 1389(م. زاده، و نادعلی،.افروزي، عآقاجانی.، پرهیزگار، م

، بهمن ماه28و 27آفرینی، شیراز، لی مدیریت، نوآوري و کارالملکارآفرینانه. مجموعه مقاالت کنفرانس بینهايفرصت
. 1- 16صص
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). رابطه بین یادگیري سازمانی با کارآفرینی سازمانی. مجموعه مقاالت دومین 1392(ر. زاده، شفیعو،.نجاري، ر.،خان، بخنک
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.یسطرون

علوم ترویج مجلههمدان. - ). ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا1391سعدي، ح.، و سلیمانی، ع. (
.105- 117ص، ص2جلد، 8شماره. و آموزش کشاورزي ایران

کارآفرینی. مجموعه مقاالت ونوآوريسازمانی،یادگیريمیاننظريتعامالت). بررسی1390(. حمد داودي، او م،.شوقی، ب
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Abstract
In today's complex and dynamic environment, development of entrepreneurial orientation is an essential
condition to survive and stay organizations competitive that meanwhile, organizational learning plays a key role.
Given the importance of the issue, this descriptive- correlative research was conducted to study relationship of
organizational learning and entrepreneurial orientation in the governmental organizations. The statistical
population of the research consisted of 1004 experts of Organization of Agriculture Jihad in West Azerbaijan
Province. A sample of 240 experts was selected using a stratified random sampling method. The standard
questionnaires (after adjusting the questions with the related context of the research) were used to collect data.
The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and the construct validity as well
as the composite reliability of the research instrument was obtained by estimating the measurement model and
the required modifications. The results supported the research conceptual model, so that, there was a positive and
significant relationship between organizational learning and entrepreneurial orientation and organizational
learning explained 52 percent of variances of entrepreneurial orientation. Based on the findings, it could be
concluded that increasing the organizational learning directly leads to improvement ofexpertts’ entrepreneurial
orientation in the Organization of Agriculture Jihad.

Keywords: Organizational Learning, Entrepreneurial Orientation, Organization of Agriculture Jihad,
Structural Equation Model, AMOS.
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