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با کارآفرینی سازمانی  در سازمان   ارتباط بین ساختار سازمان بررسی

 جهاد کشاورزی استان اردبیل  

 4زاده  می کر نی،  حس3انی فی، شاپور ظر *2ارق ین ی، رسول مجد  1ی کوهستان نیحس

 

 چكیده 
انکارناپذیری در سرنوشت هر جامعه    بخش کشاورزی از پایه  داردنقش قابل مالحظه و  و توسعه و استقالل هر نظام    های اساسی رشدو 

که هرگونه بهبود در عملکرد این سازمان باعث   باشدیم  یجهاد کشاورزمتولی این بخش، سازمان    از طرفی،  گردد.محسوب میاقتصادی  
بخش   این  بهبود وضعیت  و  سازمانی  جهتین بد.  شودیمافزایش  کارآفرینی  و  سازمانی  بین ساختار  ارتباط  بررسی  تحقیق،  این  در    هدف 

به ایجاد   مندعالقه افراد سازمان    تنهانه گفت    توانیم. با نهادینه شدن کارآفرینی در سازمان  باشدیمسازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل  
وفق    با محیط  تریعسرسازمان    یجهدرنتو    پذیرندی م  ترراحت سازمان را نیز    موردنظر  هایی نوآور، بلکه  شوند ی متغییر در محیط پیرامون خود  

به تعیین  . در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران اقدام  یابدیم موجود استفاده نموده و به اهداف متعالی خود دست    یهافرصت یافته، از  
  و  SPSS v22افزار نرمبا استفاده از  طی پژوهش انتخاب شدند. موردنظر یهانمونهتصادفی  یریگنمونهحجم نمونه و سپس با استفاده از 

برای پیشنهادهایی  در آخر    ای معنادار بین دو متغیر فوق مشاهده نشده است.ارتباط بین دو متغیر بررسی و رابطه  آزمون همبستگی پیرسون
 . است  شدهارائه  ی آتیهاپژوهش
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 مقدمه 

های اساسی رشد و توسعه و  و از پایه  دارد و انکارناپذیری در سرنوشت هر جامعه    مالحظهقابلنقش    بخش کشاورزی

نظام   هر  میاقتصادی  استقالل  طرفی،   گردد.محسوب  سازمان    از  بخش،  این  کشاورزمتولی  که  یم ی  جهاد  باشد 

د. با توجه به اینکه در دنیای  شوهرگونه بهبود در عملکرد این سازمان باعث افزایش و بهبود وضعیت این بخش می

لذا    خود فائق آیند؛   مشکالت و مسائل محیط افراد خالق و کارآفرین بر    از  توانند با تعداد اندکینمی  ها سازمان  کنونی، 

کارآفرینانه فردی یا    هاییتفعالتا همه کارکنان روحیه کارآفرینی پیدا کنند و بتوانند    نمایند آنها باید شرایطی فراهم  

ایجاد بستر مناسب  بسیاری مثل  عواملی کلیدی    درگروایجاد چنین سازمانی    .درآورندبه اجرا    یراحتبهخود را    گروهی

اردبیل  در    که  تحقیق حاضر   .(Samad Agaee, 1999) است  ها  برای جذب کارآفرین سازمان جهاد کشاورزی استان 

بررسی    نمودهسعی  ،  گرفتهانجام با  بین  تا  سازمانروابط  در    و  یساختار  سازمانی  مذکور،  سازمان  کارآفرینی 

 . نماید  آن بهبود وضعیت بخش کشاورزی تبعبهو  ارائهارتقای وضعیت موجود پیشنهادهایی در جهت 

به علت دخالت    هایمتق برداری از منابع، واقعی نبودن  پایین بودن میزان ضریب بهره  مسائلی مثلدر بخش کشاورزی  

به دلیل مصرف نامعقول    زیستیطمحها، آلودگی  قدینگی و صنایع تبدیلی و سردخانهبازار، کمبود ن   مستقیم دولت در

بازاریابی  سم نظام  بودن  ناکارآمد  کشاورزی،  و  بخش  در  بانکی  تسهیالت  سود  باالبودن  و  اعتبار  درکمبود   کنار ، 

هدفمند الگوی رعایت لزوم همچون مسائلی طرح  اصلهایارانه کردن مصرف،  و    ها یمتحر،  اساسی قانون 44 ، 

محققین که هستند عواملیاز    المللیینبهای  کارشکنی نظام    ضرورتبه را کشور گذارانیاستس و  نظر  در  تحول 

بخش    اداری میرا  این  ساختار  نمایدجلب  اصالح  بدون  که  است  بدیهی  بخش،    ی هاسازمان.  این  توان  نمیمرتبط 

 تحولی برای این بخش انجام داد. اتاقدام

جه همین  برخی  ت،  در  سازماناز  در  در  مجدد  ساختاردهی  دولتی  کشورها  این    منظوربههای  کارایی  در  بهبود 

به حذف موانع سازمانی صورت گرفته است  سازمان از طریق کمک    همچنین(.  Prokopenko & Povlin, 1991)ها 

 ( Mohinian, 2005)باشند یم و اداری به سمت کارآفرینی  یکبوروکراتاکثر کشورهای جهان در حال انتقال از حالت 

دهد که شرایط حاکم بر این سازمان،  روند عمومی در سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل این مطلب را نشان می 

دالیل ناکارآمدی در این سازمان ناشی از فقدان    ینترمهمرسد که یکی از  سنتی و غیر کارآفرینانه است و به نظر می

و   باشد  سازمانی  عوامل  کارآفرینی  تقویت  برای  جامع  برنامه  یک  بدون  و  موجود  وضع  ادامه  توسعه   مؤثربا  بر 

امکان  اهداف  تحقق  تالشکارآفرینی،  نبوده،  می پذیر  هدر  منابع  همچنان  و  مانده  ناکام  پیچیدگی  ها  و  و حجم  رود 

  بریهتکو    زادرونت توسعه  علت توجه به این موضوع، این است که با توجه به اهمی  روینازاکند.  مشکالت را اضافه می

 مختلف بتوان به حرکت چرخ های توسعه بخش کشاورزی سرعت بخشید.  ی هاجنبهتوان داخلی در 

به ایجاد تغییر در محیط    مند عالقهافراد سازمان    تنهانهتوان گفت  با نهادینه شدن کارآفرینی در سازمان می  بنابراین،

می خود  نوآوریپیرامون  بلکه  نیز    وردنظرمهای  شوند،  را  و  می  ترراحتسازمان  سریع  یجهدرنتپذیرند  با  سازمان  تر 

نیروی    کهیهنگام یعنی    یابدهای موجود استفاده نموده و به اهداف متعالی خود دست میمحیط وفق یافته، از فرصت

ریسک  سازمان  یک  فرصتانسانی  کشف  جستجوی  در  دائماً  و  بپذیر  سازمان  اهداف  پیشبرد  جهت  در  و  ها  اشند 

باشند و از نوآوری در سازمان استقبال    حلراهپروری به دنبال  همچنین برای مسائل و مشکالت سازمانی از طریق ایده

 (. Kamalian et al,2010) است شده ینهنهادشود که کارآفرینی در آن سازمان کنند، گفته می 
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پیشگام، به دلیل ناتوانی در سازگاری با    یها کتشر باید متذکر شد که، موردنظردرباره پیامد منفی حل نشدن مسئله 

فعالیت   گردونه  از  تغییر،  ایجاد  در  ناتوانی  و  ناکامی  خاطر  به  یا  محیطی   (. Hunger,2002)  اندشدهخارجتغییرات 

بین  یتدرنها ارتباط  شناسایی  گردیده،  موضوع  این  به  پژوهشگر  عالقه  باعث  آنچه  سازمان ،  کارآفرینی    یساختار  و 

آن، به این   واسطهبهباشد تا  توسعه بخش کشاورزی می  اندازراهاستان اردبیل که    یجهاد کشاورزدر سازمان  سازمانی  

اصلی پاسخ داده شود که ارتباط بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان    فرضیه

 اردبیل چگونه است؟

ا  بسیاری  توسعه  فرآیند  در  دولتی  کشورها،  مؤسسات  کشورهای    ژهیوبهز  برجسته  توسعهدرحالدر  ایفا  نقش  ای 

کارایی خود را در پاسخگویی به    مرورزمان بهها در کشورهای جهان سوم  نمایند؛ اما به علل مختلف، این سازمانمی

رآمد تشویق  های ناکاای، سیستمهای بودجهدهند؛ که محدودیتنیازهای متنوع و رو به تزاید شهروندان از دست می

انگیزه فقدان  منعطف،  غیر  و  بوروکراتیک  ساختارهای  تنبیه،  تعامل  و  همچنین  و  کارکنان  و  مدیران  در  کاری  های 

 .دولتی را با چالش جدی مواجه ساخته است یها سازمانها با محیط پیرامونی و شهروندان، نامؤثر این سازمان

)همچون    هاسازمانساالری حاکم بر  که کارآفرینی و دیوان  کردندبرخی از محققان بیان می  اگرچهدر این خصوص  

از   نمی  ماهیتی  یدارا   دولتی(،  یها سازمانبسیاری  و  است  کرد، متناقض  اعمال  ساختار  یک  در  را  دو  هر  اما    توان 

محققان از  دیگر  ایجاد    برخی  چگونگی  تشریح  چارچوب    ی هاسازمانبه  در  )  یهاسازمانکارآفرینانه    همچون مادر 

انجام یک فعالیت    توان یافت،می  مشترک  طوربهو معتقد بودند آنچه در بین تمامی انواع کارآفرینان    ( پرداختندبسیج

در  مخاطره کارآفرینی  فرایند  تعمیم  از  هدف  و  به    ؛درواقع   ،هاسازمانآمیز  اقدام  به  دادن    های یتفعالاولویت 

 (. Ahmad pour, 2008) است جاری سازمان  هایآمیز نسبت به برنامهمخاطره

یعنی  آکار  خالصه،  طوربه به  هایی نوآور  توانندیم   هاسازمانفرینی سازمانی  کارکنان  تشویق  با  را  اندیشیدن،    مفید 

به و  داده  پیگیری  توسعه  برای  و    ، یشانهابرنامه  آنها  باتالق    آنکه  بدون  دهند،   یری پذانعطافآزادی  در  را  آنها 

 (. Moghimi,2010) گرفتار کنند  ساالری یواند

  ها سازماناین    هاییژگیو  ینترمهمکارآفرین نرخ رشد باالیی دارند و    یهاسازمان  Yadollahi Farsi(2005)به باور  

 از:  اندعبارت

تهاجمی،  - استراتژی  معقول،  پذیری  ارگانیک، مخاطره  توسعه،    یگذارهیسرما  ساختار سازمانی  و  تحقیق  در 

به   کارکنان  و  مدیران  با    یهاهدفو    اندازمچشاعتقاد  مقایسه  در  عملکرد  سنجش    ی دورنما  ای   اندازچشممشترک، 

مبنای   عملکرد  و    ی هایریگمیتصمسازمانی،ارزیابی  پذیری  تغیر  سازمانی،    ی هایستگیشا  باال،  یر یپذانطباقمنابع 

بر   مبتنی  رهبری  انسانی،  منابع  در  مشتریان،  اندازچشماساسی  با  صمیمیت  سازمان،    یهاارزشبر    د یتأک ، 

 . نوآوری و تغییر حامی یادگیری، ی سازمانفرهنگ 

 نتایج و آثار کارآفرینی سازمانی 

فردی   قرار    اییجهنت  ین ترمهمدر سطح  ارزیابی  افراد مورد  ، میزان فهم و درک سازمان در  گیردیم که توسط 

کارآفرینانه این  رفتار  به  سازمان  پاداش  میزان  همچنین  و  فرد  )ی  در سطح    (Kuratko et al,2005رفتارهاست  اما 



 

1774 

و بهتر از گذشته    قبولقابلین نتیجه مورد ارزیابی حاصل از اتخاذ راهبرد کارآفرینی سازمانی، عملکرد  ترمهمسازمان،  

 (. Ireland et al.2009است )در شرایط کنونی و امید به عملکرد بهتر در آینده 

 ساختار سازمانی  -

به     ی ده سازمانی  روابط موجود میان اجزای یک مجموعه  ی شدهیمتنظل یا  متشک  ی هاجنبهساختار سازمانی 

هرگونه   سرآغاز  سازمان،  ساختار  عامل  بررسی  و  شناخت  دارد.  اشاره  سازمانی،    یریگبهرهشده،  منافع  و  منابع  از 

برای    سازیینهزم  یتدرنهاجدید از منابع موجود و    هاییبترک  ارائه،  هافرصتتوانمند شدن سازمان برای شناسایی  

 :شودیم ساختار سازمانی شامل سه جزء (.  Yadollahi Farsi,2005)است ی سازمانی توسعه

 Slocum)شود  می  یریگ اندازهپیچیدگی بر اساس میزان تخصصی کردن مشاغل در داخل سازمان  :  1پیچیدگی 

& Fry, 1984)    است ممکن  مکا   ی یلهوسبههمچنین  کار  نتعداد  که  آنجا هایی  میانجا  در  و  م  مشاغل  تعداد  شود، 

 گیری شود. افزایش پیچیدگی در سازمان باعث افزایش مشکالتهمراتبی که وجود دارند، تعریف و انداز تعداد سلسله

و جغرافیایی تجلی    پیچیدگی سازمان به سه شکل افقی و عمودی  (.Damanpour,1996)  شودکنترل و هماهنگی می 

 .کندمی

  ها یهروازمانی رسمیت بوده و نشانگر میزان مکتوب بودن، تنوع مقررات، قوانین،  دومین جزء ساختار س :  رسمیت 

یکی از ابعاد ساختار    عنوانبهاهمیت رسمیت  .  )  (Marsh and Mannari, 1981ی ارتباطات در سازمان است  شیوه و

انجام کار    های یهرول و  ساختار سازمانی را چارچوب سازمان، مقررات، ابزار کنتر   یاعدهسازمانی تا حدی اسـت که  

 .(Willmott, 1981) دانند یم

بـه  ها یتفعالچنانچه   امور جاری سازمان  قالب    و  در  یا    هابخشنامه،  هادستورالعملصورتی دقیق    ی هاروشو 

شـده و از کارکنان انتظار رود که همیشه آنها را به همان صورت به کار ببندد، گفته    یدهکش   یرتصوسنتی و مدون به  

مانعی    عنوانبهو ساختارهای سخت    هاکنترلرسمی،    هاییبررساست.    تریقعم که رسمیت سازمان بیشتر و    شودیم

 & Morris).شودیم  آن عملکرد افراد نیز محدود  موجببهشود که  در برابر رفتار کارآفرینانه در سازمان محسوب می

Trotter, 1990)  
سطوح:  تمرکز  در  تصمیمات  که  معناست  این  گرفته    به  سازمان  کارآفرین    یهازماندر    اساساً .  شودیم باالی 

  ی ها خواستهنیاز دارند تا نسبت به تغییرات محیطی و    ها سازمان  گونهیناوجود ندارد، زیرا    ها یمتصمتمرکز باالیی در  

  گیری یمصمتو اختیارات    اتخاذشدهبسیاری از تصمیمات در سطوح پایین    روینازامشتری واکنش سریع نشان دهند.  

می تفویض  افراد  و  واحدها  اجرا  به  بـه  و  طراحی  را  مناسب  حرکت  مناسب،  زمان  در  بتوانند  تا    درآورندشود 

(Yadollahi et al. 2009 .) 
مقایسه بـا  و تمرکز(  ابعاد ساختاری )پیچیدگی، رسمیت  از کاربردهای جالب  ارگانیک    یها شکلی  یکی  و  مکانیک 

مکانیکی سازمان هستند. در    یهاشکلاالی پیچیدگی، رسـمیت و تمرکز ویژگی  . سطوح بشودیم سازمان مشخص  

به    یها سازمان کار  نیروی  تقسیم    هاییرمجموعهزمکانیکی،  تخصصی  در    شود یمبسیار  کارگران  باال(؛  )پیچیدگی 

و   قوانین  و  بوده  محدود  عمل  آزادی  دارای  کار  باال(  شوندیم تعریف    دقتبه  هایهروانجام  مشارکت  )رسمیت  و  ؛ 

ابعاد ساختاری، شکل ارگانیک    ازنظر(  )تمرکز باال  شودیمدر سطوح باالی سازمان انجام    گیرییمتصم محدودی در  

 
1 complexity 
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نقطه در  سازمانی  از  ساختار  پـایینی  سطوح  دارای  ارگانیکی  ساختار  یک  دارد؛  قرار  مکانیکی  ساختار  مقابل  ی 

 (. Yadollahi et al. 2009)است پیچیدگی، رسمیت و تمرکز 

Moghimi & Zali(2000)  رفتاری، ساختاری    در سه شاخهرا،    موانع کارآفرینی، طی یک تحقیق درباره صنعت کشور

تحقیق و توسعه،    یهانظامفاقد    هاشرکتدر بحث موانع ساختاری،    ، نتایج  بر اساس  . اندکرده  ی بندطبقهای  و زمینه

 اطالعاتی مدیریت هستند  ی هانظامبندی و بازاریابی و فروش، ارزیابی عملکرد، بودجه

Rezazade(2003)    تأمین سازمان  در  سازمانی  کارآفرینی  و  سازمانی  ساختار  بین  ارتباط  بررسی  به  پژوهشی  در 

بین پیچیدگی، تمرکز و رسمیت ساختار    دار یمعن   یارابطه:  ه استیافت  یردست زو به نتایج    هاجتماعی تهران پرداخت

معکوس    یرابطهمنحنی بوده و نشانگر    آمده دستبهی وجود دارد، اما ضریب همبستگی  سازمانی و کارآفرینی سازمان

 . بین ابعاد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی است

Alimardani et al.(2009)    در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید

  ی رابطهی به این نتیجه رسیده است که بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی  بهشتی با روش توصیفی همبستگ

بین   و  دارد  وجود  سازمان  یهامؤلفهمعنادار  رابطه  )  یساختار  سازمانی  کارآفرینی  با  تمرکز(  و  پیچیدگی  رسمیت، 

غرافیایی( و تمرکز  عمودی، افقی، جسطح )معکوس وجود دارد یعنی هرچه رسمیت، قانون و مقررات و پیچیدگی در  

باشد، کارآفرینی سازمانی کمتر   باالتر  معنادار    یرابطهو بین تخصص گرایی و کارآفرینی سازمانی    شود یمسازمانی 

 وجود ندارد.

Azma & Agaee(2009)    بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد  در پژوهشی به بررسی رابطه

معکوس و    که نتایج پژوهش نشانگر از ارتباط   اندنمودهبه روش توصیفی همبستگی    لیکشاورزی استان خراسان شما

 .اندبودهبا کارآفرینی سازمانی  رسمیت، پیچیدگی و تمرکز() ی سازمانمنفی بین ابعاد ساختار 
 

 آن   توسعه کارآفرینی سازمانی و عوامل مؤثر بر    درباره کلیدی    ی ها پژوهش   خالصه :  1شماره  جدول  
 نتایج تحقیق  عنوان پژوهش  پژوهشگر 

Moghimi(2004) 

عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی  

 در 

بخش خدمات   یهاسازمان

 اجتماعی و 

 فرهنگی دولتی ایران 

عوامل مؤثر بر   ینتر مهمبر اساس نتایج تحقیق، 

کارآفرینی سازمانی با ترتیب اهمیت شامل عوامل  

(  )محیطی  ایینهزمساختاری، رفتاری )محتوایی( و 

با    یمعنادارمثبت و  رابطهبودند و هریک از این عوامل 

 متغیر کارآفرینی سازمانی داشتند 

Hosseinpour & 

zareeevash(2009) 

الگوی کارآفرینی سازمانی در    ارائه

 اداره 

 کل تعاون استان تهران 

  توسعهعوامل مؤثر بر  ینتر مهمبر اساس نتایج تحقیق، 

  یسازمان هنگفرکارآفرینی سازمانی عامل وجود 

  یهامهارتپویا، بهبود  ی ساختارهااثربخش، ایجاد  

شرایط الزم برای خالقیت   ی سازفراهمکارآفرینی اعضا و  

 بود   یو نوآور

Chan et al.(2005) 

برای   مندنظامطراحی مدلی  

   توسعه

 کارآفرینی سازمانی 

نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بین کارآفرینی سازمانی و  

کارآفرینی کارکنان،   هایییتوانا مدیریت، عوامل حمایت 

ساختار سازمان، تدوین راهبردهای کارآفرینی در  
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  یمعنادارمثبت و   رابطهسازمان و شرایط محیطی،  

 وجود دارد 

Moghimi(2007) 

  توسعه بررسی موانع و راهکارهای 

  یهاشرکتکارآفرینی شرکتی در 

 صنعتی در ایران 

موانع   ینترمهمبا توجه به نتایج تحقیق مشخص شد 

کارآفرینی شرکتی شامل موانع ساختاری    توسعه

ساختار و سیستمهای سازمانی، تکنولوژی سازمانی،  )

سبک مدیران، نگارش    /هایژگیو ) رفتاری( ، کارنیروی 

و محیطی/  ( مدیران ، انگیزش یسازمان فرهنگمدیریتی، 

فرهنگی،   -محیط اقتصادی، محیط اجتماعیای)ینهزم

 بود( قانونی، محیط تکنولوژیکی -محیط سیاسی

 Rezaee & Hosseini(2012): برگرفته از پژوهش  مآخذ

Uotila(2004)  شامل:    ینترمهم  است   عتقدم سازمانی  کارآفرینی  باموانع  متمرکز  باال  ساختار   ،رسمیت 

 .باشندیم سازمانی زیاد  مراتبسلسله

Bart(2006)   وجود سیستم پاداش مناسب برای ایجاد انگیزه افراد خالق  موانع کارآفرینی را شامل عدم    ینترمهمنیز

سنتی اعمال مدیریت و عدم ایجاد فرصت مناسب خارج از وقت اداری    یهاسبک اداری،    مراتبسلسلهو نوآور، وجود  

 .داندیم جدید  های یدهابرای تفکر بر 

Arabiun et al(2010)  داشته کارآف که    اند اظهار  گرایش  بر  سازمانی  افراد ساختار  و    رینانه  مثبت  تأثیر  سازمان 

 .معناداری دارد

 روش تحقیق 

به    گردد.روش یک تحقیق توصیفی همبستگی محسوب می  ازلحاظ   و هدف کاربردی    ازنظر حاضر    پژوهش با توجه 

هدف پژوهش، جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنانی است که در مشاغل مدیریتی، سرپرستی و کارشناسی که  

 . باشدیم، اندبودهمستقر در شهرستان اردبیل مشغول  استان  اورزیدر جهاد کش 

 یری گنمونه روش  

روش   از  تحقیق  اجرای  امکان  و  راحتی  جهت  پژوهش،  این  جهت    است.  شدهاستفادهتصادفی    یریگنمونه در  پس 

جامعه معین    در حالتبا استفاده از فرمول کوکران و    موردنظرجامعه آماری    کلبه، حجم نمونه، نسبت  یریگنمونه 

 فرمول کوکران در ذیل آمده است.است.  شده زدهتخمین  

N  ،حجم جامعه 

 n  ،حجم نمونه 

 S  ،واریانس 

 D  دقت احتمالی 

 . نفر به دست آمد 129 با انجام محاسبات، حجم نمونه است. شده گرفتهدر نظر  D 0.06مقدار  در این تحقیق 

 (1 ) 
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ها و اینترنت و سایر مستندات موجود در کتابخانه  هانامهیانپاها، مجالت،  بهای ثانویه به بررسی کتابرای کسب داده

داده این  از  و  نظری  پرداخته شد  مبانی  تدوین  برای  داده   شدهاستفادهها  برای کسب  برای  است.  اولیه  ساختار  های 

آن شده، استفاده گردیده،    که اقدام به بررسی روایی و پایایی  (سؤال  10  یحاو)  محقق ساخته  نامه پرسش، از  یسازمان

از   سازمانی  کارآفرینی  سنجش  برای  سطح    است.  شده استفاده  (Houman,2008)  استاندارد   نامهپرسشهمچنین 

پس از کسب موافقت و هماهنگی قبلی  .  باشدیمای لیکرت  درجه  5پرسشنامه ترتیبی و بر اساس مقیاس    یری گاندازه

عالوه بر توضیح کلی که در صفحه اول  همچنین    .بین کارکنان توزیع گردید،  استان اردبیل  یجهاد کشاورزبا سازمان  

ی پاسخگویی  مجزا و گروهی در خصوص نحوه  صورتبه  هایآزمودنشفاهی نیز به    صورتبهبود،    شدهدرجپرسشنامه  

شد داده  توضیحاتی  پرسشنامه  اهداف  و  سؤاالت  شد   .به  داده  اطمینان  آنها  به  ضمن  موجو  در  اطالعات  در  که  د 

شد که پس    یآورجمعفراوان    هاییگیریپبا    پرسشنامه  120. در عمل تعداد  نامه ها کامالً محرمانه خواهد ماندرسشپ

ناقص بودن و سوگیری از محاسبات کنار    یا  به دالیلی چون: خالی و  هاپرسشنامهعدد از    13،  هاپرسشنامهاز بررسی  

 گردید.  افزارنرمدگذاری وارد با ک نامهپرسشعدد    107 یتدرنهاو   شدهگذاشته

سعی شده است جهت دستیابی بر اعتبار الزم در  و    شدهاستفادهبرای اعتبار و روایی تحقیق از اعتبار محتوای پژوهش  

در این    شدهانجام، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع، به بررسی تحقیقات  نامه پرسشطراحی و استفاده از  

ها پرداخته و پرسشنامه مقدماتی تدوین گردد. در ادامه با مشورت جمعی از دانشجویان کارشناسی  زمینه و نتایج آن

نفر برای بررسی    30، آزمون اولیه از  ازآنپسو همچنین کارشناسان سازمان، پرسشنامه اصالح شود.    استادان ارشد،  

، سرانجام بعد از دخالت  شدهپخشکنان  و پی بردن به نقاط ضعف پرسشنامه بین کار   ها سؤالنظر کارکنان در مورد  

 . شده استینتدودادن نظرات اصالحی کارکنان و متخصصین امور، پرسشنامه نهایی 

به کار   SPSS  افزارنرم، هادادهاستفاده گردیده و برای تحلیل  ها داده یری گاندازهدر این تحقیق که از پرسشنامه برای 

است. برای ساختار    شدهمحاسبهسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ، پایایی یا قابلیت اعتماد پرشده گرفته

 .باشدیم قبول قابلبه دست آمد که  0.927عدد و برای کارآفرینی سازمانی   0.611سازمانی عدد 

ضیه  برای پاسخگویی به فرتحقیق از فنون آمار توصیفی و    هاییهفرض و آزمون    هادادهاستنباطی    وتحلیلیهتجزجهت  

 باشد: یمزیر   قراربهفرضیه اصلی این پژوهش  استفاده گردیده است.اصلی از آزمون همبستگی پیرسون 

 . دارد  معناداری   ارتباط  کارآفرینی سازمانی  با   جهاد کشاورزی استان اردبیلساختار سازمانی  

0H :ندارد داریمعنا ارتباط کارآفرینی سازمانیبا  جهاد کشاورزی استان اردبیل ساختار سازمانی. 

1H:  دارد معناداری  ارتباط کارآفرینی سازمانی با  جهاد کشاورزی استان اردبیلساختار سازمانی. 

 نتایج و بحث 
 : باشدیم زیر  صورت بهاست  آمدهدستبهپرسشنامه دریافتی  107که از  هادادهوتحلیل یهتجزنتایج حاصله از 

 وضعیت سنی پاسخگویان

  40پژوهش، بیشترین بازه سنی  این  یانگوپاسخر این مطلب است که از کل گ، بیان2ماره شدر جدول  ذکرشده نتایج  

 درصد بوده است.  63.6سال با فراوانی  50الی 
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 سن بر اساس: فراوانی پاسخگویان 2شماره جدول 

 سن                               فراوانی  درصد  درصد کل 

 سال  20-30 8 7.5 8.1

 سال 30-40 22 20.6 22.2

 سال 40-50 63 58.9 63.6

 سال به باال 50 6 5.6 6.1

 جمع  99 92.5 100

 گمشده یا ذکر نشده  هاداده 8 7.5 

 جمع کل  107 100 

 

  صرفاً ، تصمیم بر آن شد تا  موردمطالعهتوسط سازمان    مربوط به ساختار سازمانی  سؤاالتبا توجه به حذف تعدادی از  

بررسی شود و از پرداختن    بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی   پیرسونبستگی  از آزمون هم   آمده دستبهنتایج  

ابعاد   با متغیر وابسته خودداری گردد که)  یساختارسازمان به  ارتباط آن  نتایج آزمون    رسمیت، تمرکز، پیچیدگی( و 

 است.  شدهدادهنشان  3در جدول شماره پیرسون 

 
 بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی آزمون همبستگی پیرسون    : 3شماره    جدول 

 Y کارآفرینی سازمانی  

 Pearson Correlation .087 ساختار سازمانی 
Sig. (2-tailed) .377 

N 107 

 منبع: یافته های تحقیق  

آن است که ضریب همبستگی بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی    دهنده نشانجدول    های یافتهبر این اساس  

معنادار    باشدیم  0.377  یمعناداربا ضریب    0.087 یافتهلذا می  باشدینمکه  به  توجه  با  نمود  بیان  آزمون    ،هاتوان 

بر  ساختار   یگر دعبارتبه.  شودواقع نمی  موردقبولفرض   اثر معنی  کارآفرینی سازمانی  سازمانی  به لحاظ  دارای  داری 

 نیست. آماری 

 گیری و پیشنهادها نتیجه 

استنباطی  آمدهستدبهنتایج   آمار  که    ، از  است  مطلب  این  همبستگی    ازلحاظ گویای  ساختار    پیرسون آزمون  بین 

این موضوع را تفسیر    گونهینا  توانیم سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان مذکور ارتباط معناداری وجود ندارد.  

دو  ندارند  ازنظرمتغیر    نمود که  باهم  ارتباطی  که  توان چن می  ،روینازا   . همبستگی  گفت  مقررات  ین  و  قواعد  هرچه 

در رأس سازمان گرفته شود   ها یمتصم و جغرافیایی( و تمرکز سازمانی بیشتر شود،  عمودی افقی، )سازمانی، پیچیدگی  

در   کارمندان  باشند،    ها گیرییمتصمو  نداشته  سازمان  مشارکت  روی  موردبررسدر  بر  اثری  سازمانی    ینیکارآفری 

 ندارد.

تواند از عوامل  توان ادعا کرد که ساختار سازمانی در سازمان مذکور نمیهای پژوهش حاضر میبر اساس یافته  درواقع 

 .گسترش کارآفرینی سازمانی باشد
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پژوهش نتیجه   پژوهش  این  ،  Alimardani et al.(2009) ،  ;  Amirkhani et al., (2010); Furst(2005)های  با 

Jogaratnam & Tse (2006)  ;Yao et al.,(2009);  Arabiuom et al., (2010)  Rezazadeh(2003)      مطابقت ندارد و

ساختار سازمانی بر روی کارآفرینی سازمانی    بالطبعی فوق حاکی از ارتباط بین دو متغیر فوق بوده و  هاپژوهشنتایج  

ارتباط    . اثر دارد نظر، عدم  به خاطر    آمدهدستبهبه  پژوهش  این  و موقعیت  ب  مؤثرهای  یتمحدوددر  این پژوهش  ر 

 گردد: یمهای پژوهش اشاره یتمحدودباشد. در ذیل به برخی از یم  موردمطالعهسازمان 

وهش، انجام این پروژه نیازمند همکاری پاسخگویان جهت تکمیل پرسشنامه و دریافت  ژبا توجه با ماهیت پ -

و برخی نیز از عودت پرسشنامه    اطالعات صحیح  اطالعات دقیق بود که از ابتدای روند برخی از دریافت، برخی از ارائه

که با توجه به اهمیت از طرف پژوهشگر سعی گردیده بود که این میزان به    نمودندیمامتناع و خودداری    شدهلیتکم

 حداقل ممکن برسد.

از   - یا    کنندگانمشارکتبرخی  پرسشنامه  کل  گذاشتن  خالی  به  این    نمودندیم  محض   ی ریسوگاقدام  که 

است که باعث کاهش میزان گردیده    شده گذاشتهاز روند تحلیل در همان ابتدای تحلیل کنار    ها پرسشنامهز  تعداد ا 

 است.

 پژوهش و حاکمیت ساختار قدیمی و تهدید محوری  یهاروشبیگانه بودن سیستم اجرایی با  -

تقویت  ی هافرضشیپوجود   - باعث  که  افراد  میان  در  نظرها  ابراز  به  عواقب  به  نسبت  سوگیری    منفی  این 

نیز باعث شده    بهتر است درباره سازمان   که  شودیم این  بیان نکنند که  ارائه نکنند و یا نظر خود را  نظری مخالف 

از   تا بخشی  ایجاد    کارکرد تحقیقات   نیترمهماست  به    یهانشیبکه  برای دستیابی  بهینه است،    ی کارکردهاجدید 

 جای نگذارد.  بر ها سازمانمورد انتظار را درمیان   راتیتأث

 ها یشنهاد پ

بافت    موردمطالعه به اینکه در مطالعه حاضر ارتباطی بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان    با توجه

برای سازمان مذکور   برای محقق و  ینمنشد، پس پیشنهاد خاصی  ارائه نمود لکن  ی آینده پیشنهاد  هاپژوهشتوان 

 ی خود مورد مالحظه قرار دهند: هاهشپژوشود اقدامات زیر را در  یم

 روی کارآفرینی سازمانی اثرگذار باشند.  توانندیم بررسی عوامل دیگری که  -

نیاز    قطعاًبیشتر جهت افزایش اطمینان و اعتماد به نتایج حاصل از پژوهش که    یهانمونهاستفاده از تعداد   -

 به همکاری وسیع سازمان دارد. 
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