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  روستايي بر مبناي هوش سياسي مروجان اصالح سازماني بخش توسعة

  ∗يو راضيه رحيم ،حميد برقي، سيدجابر علويون

 ۱۷/۳/۱۳۹۵: تاريخ پذيرش   ۱۴/۷/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

 چکيده 

 هوش سياسي مروجان کشـاورزي در مـورد اصـالح سـازماني     تأثيرمطالعه حاضر با هدف بررسي 

کارشـناس   ۱۰۹ شـامل جامعـه آمـاري    .کشاورزي در بخش توسعه روستايي صورت گرفـت  جهاد
گروهـي کـه بـر ضـرورت      بود که به دو گروه تقسـيم شـدند،  کشاورزي استان گيالن  ترويج جهاد

وهي که چنين ضـرورتي را متصـور   داشتند و گر تأکيداصالح ساختار فعلي براي  توسعه روستايي 
شامل بازي اجتمـاعي،   عددار متغيرها در پنج ب ياب، ارتباط معنيطي پژوهشي توصيفي زمينه. نبودند

و دانش عملـي بـا نگـرش نسـبت بـه اصـالح        ،پويايي قدرت، شخصيت سياسي، مديريت استرس
تبيـين متغيرهـاي   د و بـا روش رگرسـيون لجسـتيک،    شـ سازماني بخش توسعه روستايي سـنجيده  

اصالح  دهندگاندرصد پاسخ ۷۲ که نتايج نشان داد .صورت گرفتدهنده دو گروه پاسخ ةمتمايزکنند
وري مديريت ند و آن را در افزايش بهرهده يمسازماني بخش توسعه روستايي را ضروري تشخيص 

شامل همکاري سياسي ه متغير هوش نُ پژوهش،ديگر نتايج بر پاية  ،همچنين. دانندميمؤثر روستايي 

                                                           

 يزير برنامها و يجغراف يدكتر يدانشگاه اصفهان؛ نويسندة مسئول و دانشجو ييروستا يزيرا و برنامهيار گروه جغرافيب، دانشيترت به ∗

   .دانشگاه اصفهان ييروستا يزيرا و برنامهيجغراف يدكتر ينشجودا ؛)sj.alavion@yahoo.com(دانشگاه اصفهان  ييروستا



 ...حميد برقي، سيدجابر علويون،                                  ۳ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۵۶

هاي قدرت، ترغيب، کنتـرل  سازماني، ظاهر صادقانه مدير، ارتباط با مقام باالدستي، آگاهي از پايگاه
بيني اصالح سازماني بخـش  در پيشکارگيري منابع، و دانش ضمني  دروني، کانون تمرکز، باور در به

 سـازگاري  از و واحد کاري مدير از مثبت درك با افراد ،در نهايت ؛ وتوسعه روستايي نقش داشتند

  . بودند برخوردار سازمان در تغيير با بهتر فردي

  .)استان(، گيالن هوش سياسي، مروجان، اصالح سازماني، توسعه روستايي: ها کليدواژه
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

   مقدمه

 با. استدگرگوني  و تحول روست،روبه آن سازمان با هر كه يا لهئمس ترينبزرگ ،امروزه

ها ، تغيير در سازمان»نيست ثابت تغيير، جز به چيز هيچ« كه معروف سخن دينب توجه
 به باثبات وضعيت حرکت از يك«عبارت است از  طبق تعريف، تغيير. ناپذير است اجتناب

 با قبلي برنامه با شده و بينيپيش مراحل و اقدامات رشته يك از طريق ديگر وضعيت يك

 داللت سازمان در اصولي نظر به تجديد نوعي به سازمان اصالح واقع، در .»شرايط بهبود هدف

 سازمان داخل در موجود تفكر طرز اعتقادات و ارزشي، هاينظام بر كه نظري تجديد ،دارد

 و الحاص .كند هماهنگ تغيير ةفزايند با شتاب را خود بتواند سازمان كه دباش اثرگذار ايگونه به
 دارد، توجه هاي سازمانتوانايي پرورش و بهبود به پيداست،آن  معني از چنانكه سازمان، بهبود

 را سطح اين برسد و نقش ايفاي و عملكرد از مطلوب سطحيک  بتواند به سازمان كه حدي تا

هوش سياسي، عاملي است که در  ،در اين راستا .)۱۳۹۱، خاچيان و همکاران(كند  حفظ
هاي کلي تفکر و آماده کردن نقشه مسير  ارزيابي سياست سازماني از طريق شکستن محدوديت

هاي انتقادي نيازمند کمک مشترک افراد توسعه مهارت. کندها کمک ميبراي ارزيابي سياست
در سازمان براي  هاست و بايد يادگيري مشترک گذاري بر محيط سياسي سازمانتأثيرسازمان و 

هوش سياسي درباره  .)Reynoldsconsulting, 2011: 2( رسيدن به اهداف ايجاد شود
براي اينکه افراد هوش . به منظور رسيدن به اهداف و منافع مشترک است ت صادقانهفعالي

بشناسند و  راها و منابع قدرت خود و يا ديگران دست آورند، الزم است پايه به سياسي
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ها و هوش سياسي در پي دستيابي به داده ،همچنين. را ارتقا دهند ة خودهاي مذاکرمهارت
  .)Adams and Zanzi, 2006(است  اطالعاتي در محيط، رقبا و دولت

اين زمينه  مطالعه و تحقيق دراهميت موضوع موجب شده که برخي پژوهشگران به 
از معدود مطالعاتي که پژوهشگران کشورمان در ارتباط با هوش سياسي در سازمان . بپردازند

در ارتباط با الگوي نظري ) ۱۳۹۲( يو ممبين توان به مقاله ممبينياند، ميبه انجام رسانده
با استناد به مدل  ،در اين پژوهش. آفرين مبتني بر هوش سياسي اشاره داشت لرهبري تحو

با  ،هوش سياسي بر تغيير مديريت تأثير زمينةدر ) Ashraf and Iqbal, 2011( اقبالاشرف و 
آفرين مبتني بر  تحول مفهومي رهبريمدل، الگوي اين  ةگانايجاد تغييري در متغيرهاي پنج

هاي قدرت، هاي اجتماعي، پوياييکه شامل متغيرهاي بازي ارائه شدههوش سياسي 
از ). ۱۳۹۲، يو ممبين ممبيني( استشخصيت سياسي، صداقت آشکار و تسخير احساسات 

ان ، همهاي اخير به ابعاد هوش سياسي در تغيير مديريت پرداختهديگر مقاالتي که در سال
تشريح هوش  است که در آن، با) Ashraf and Iqbal, 2011( اقبالاشرف و  پژوهش
هاي اجتماعي، پويايي قدرت، که شامل بازي شده، يبررسآن  ةگان ، ابعاد پنجسياسي

هدف اين مقاله نشان دادن يك . استشخصيت سياسي، مديريت استرس و دانش عملي 
ر تغيير براي درك نقش هوش سياسي دسازماني مدل نظري از هوش سياسي رهبران 

رويكردهاي وابسته به هوش سياسي براي ساخت مدل  و در آن،مديريت سازماني بوده 
تواند به تسهيل تغيير و مقصود اصلي اين بود كه هوش سياسي مياست؛ مرور شده 

بيني پيشنهاد شده است كه ابعاد هوش سياسي در پيشدر پايان نيز سازماني كمك كند و 
  . )Ashraf and Iqbal, 2011( نظر گرفته شوند ات تغيير سازماني درأثيرت

 :از اندعبارتتغييرات سازماني  در زمينةپژوهشگران کشور  چند از مطالعات يهاي نمونه
زاده، آقاسي(تحليل عوامل و الزامات نوين تجديد ساختار سازماني ترويج کشاورزي ايراني 

زاده،  ان و ملکلگزي(آمادگي براي تغيير و ابعاد سازمان يادگيرنده ، بررسي رابطه ميان )۱۳۸۳
ها سازي در سازمان يند خصوصير در فرااي تغيير بر تعهد به تغييعوامل زمينه تأثير، )۱۳۸۹
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هاي هاي مديريت تغيير، تجارب مديران در دانشکدهچالش، و )۱۳۸۹زاهدي و مرتضوي، (
 حلراه  يك ،)۱۳۸۳(زاده  در بررسي آقاسي .)۱۳۹۱، رانو همکا خاچيان(پرستاري و مامايي 

 تحول الزامات به توجه كشاورزي ترويج سازماني ساختار هاياز چالش رفتبرون براي اصلي

 عامل اين. است) حمايتي/ گر لتسهي(ي ازمينه الزامات ،آن صدر که در است ايران ترويج در

 عملياتي وظايف شرح ترويج، تدوين براي ويژه ساختار سازماني ضوابط تدوين شامل خود

 نيروي انساني، تعداد و ترکيب اصالح و بهبود وزارتخانه، ترويجي گيريتقويت جهت ترويج،

 براي پشتيباني و حمايتي سازي ابعاد ترويج و فراهم نمخاطبا عنوان به کشاورزان تکريم ترويج

آزمون تجربي رابطه ميان ابعاد يک به  )۱۳۸۹(زاده مطالعه لگزيان و ملک .استکشاورزان 
باالترين  ه است کهنتايج نشان داد پرداخته وسازمان يادگيرنده و آمادگي آن سازمان براي تغيير 

ترين که پايين مين رهبري راهبردي است، در حاليأسطح ادراک از يک سازمان يادگيرنده، ت
العه خاچيان و همکاران نتايج مط ،همچنين. استسطح مربوط به ايجاد رابطه با محيط 

مدير، و  يها ينشان داد که از ديدگاه مديران، درجة تمرکز در مديريت، نقش و ويژگ )۱۳۹۱(
   .روند يشمار م مهم مديريت تغيير به يها تغيير نگرش متناسب در کارکنان از چالش

 از و توسعه در حال كشورهاي ترويج سازمان عملكرد پيرامون نظر و نقد و در بررسي

 را متعدد ترويج عوامل كارگزاران و نظران ترويج، صاحب هايناكامي علل از ايران، جمله

بر اين  واقع، بسياري در. کرد اشاره آن سازماني ساختار به توانمي جمله از كه ،اند برشمرده
کرد  وجو جست سازماني ساختار در را ترويج هايناكامي و هابايد كاميابي باورند که

اصالح سازماني در بخش کشاورزي و توسعه روستايي کشور با ). ۸۰: ۱۳۸۳زاده،  آقاسي(
هاي کشاورزي و جهاد سازندگي همراه بود که در نتيجه آن، وزارت جديد ادغام وزارتخانه

ساختار موجود بيانگر آن است که بخش توسعه . تأسيس شد ۱۳۷۹در سال » جهاد کشاورزي«
ه قرار گرفته و در سازمان جهاد کشاورزي، به يک دفتر اداري محدود روستايي کامالً در حاشي

هدف اصلي تحقيق حاضر . شودشده است، که ضرورت بازنگري در اين ساختار احساس مي
بيني متغيرهايي از هوش سياسي است که مروجان در ضرورت اصالح سازماني بخش پيش
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ختصاصي بدين شرح مورد توجه قرار بدين منظور، اهداف ا. کنندتوسعه روستايي بيان مي
  : گرفت

 تحليل همبستگي متغيرهاي هوش سياسي و اصالح سازماني بخش توسعه روستايي؛  - 

اصالح سازماني بخش روستايي با استفاده از نسبت شانس بررسي متغيرهاي مؤثر بر  - 

 رگرسيون لجستيک؛ و 

  .توسعه روستايي دهندگان در ارتباط با نحوه اصالح سازمانيشناسايي نگرش پاسخ - 

  ينظر يمبان

  تجديد ساختار سازماني ترويج کشاورزي کشور

 نوين هاي ديدگاه و مديريتي هايدر ديدگاه تحول رغم ايران، علي كشاورزي ترويج سازماني ساختار

 يف اصطالحاترتعا به بنا. دکن مي طي را خود سازماني ، مسيرنگرصورت گذشته به همچنان ،ترويج

 .است يسنت و مراتبي غيرارگانيك، عمودي، سلسله ساختار يك ترويج ايران سازماني ساختارمديريتي، 
 مورد و نوين )افقي(اي، مسطح ارگانيك، شبكه ساختار سوي هب ساختار اين سازيدگرگون ضرورت

 الزامات و عواملكلي،  طور به كه دريافت توانمي ،كلي بنديطبقه يك در. است گرفته قرار تأکيد

 خاص عام، نيازهاي نيازهاي جهاني ةمقول چهار در ايران كشاورزي ترويج نوين طراحي ساختار

 از مقصود. است بنديطبقه و تفكيك قابل نوين قانوني الزامات و ،مديريتي ايران، نظريات ترويج

 ويژه به و جهان کشورهاي ترويج عرصه در است که گستريجهان نکات ساختار، تغيير عام نيازهاي

 مورد الزاماً بايد ترويج، جديد ساختار سمت به حرکت در و دارد وجود حال توسعه در کشورهاي

 نظران صاحب ياز سو ،امروزه که اندمفاهيمي مطرح و هاانديشه قالب در نيازها اين. گيرند قرار توجه

. اند بيان شده کشاورزي توسعه حوزه انديشمندان و جهاني، فائو بانک جهاني چون هايسازمان ترويج،
 ساختار در كه هايي استو نقيصه مشكالت از دسته ايران، آن ترويج خاص نيازهاي از مقصود

هاي  رشته از خود، هاي فعاليت ماهيت و ذات دليل به ،كشاورزي ترويج .شودمي مالحظه ترويج سازماني
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 .شوندمي بنديطبقه اجتماعي و انساني علوم از گسترده يطيف در هارشته كه اين گيردمي بهره علمي متعدد
در  مديريت، هاينظريه ،واقع در .جويدمي بهره آن از ترويج كه است هايي شاخه جمله نيز از مديريت

 مناسب سازوکارهاي طراحي براي اساسي وسيع، دربرگيرنده رهنمودهاي و جامع زمينه يک قالب

 هاي طرح ديدگاه خصوص، اين در .است سازماني ساختار و سازماني هايبا چالش مواجه منظور به

 نوين الزامات و مديريتي هايانديشه تحول ترويج، سير ساختار تدوين در شود که يم موجب مديريتي

 ايران ترويج ساختار بر تأثيرگذار نوين قانوني تحوالت ،و در نهايت شود واقع توجه مورد آن برآمده از
  ).۹۱: ۱۳۸۳زاده، آقاسي( است اشاره مورد ديگر الزام در قالب يک

  هوش سياسي

، هوش سياسي بر تغيير مديريت سازماني، پنج عامل تعريف شده اسـت  تأثيردر ارتباط با 

، )۳(شخصـيت سياسـي  ) ۳، )۲(پويايي قدرت) ۲، )۱( هاي اجتماعيبازي) ۱: اند از که عبارت

  .)Ashraf and Iqbal, 2011( )۵(دانش عملي) ۵و ، )۴(مديريت استرس) ۴

  

 

  

  

  

  Ashraf and Iqbal, 2011: أخذم

  رابطه هوش سياسي و تغيير مديريت سازماني - ۱شکل 
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 )۷(، رقابـت )ميـزان مشـارکت در سـازمان   ( )۶(شامل متغيرهاي همکـاري  ؛هاي اجتماعيبازي

 )۸(تأثير، نفوذ و )وري و نيروي انسانيها از لحاظ بهرهپذيري سازمان با ديگر سازمان رقابت(

خـواني   ذهـن ( )۹(خواني، ذهن)کارکنانگذاري بر رفتار تأثيرميزان قدرت مديران سازمان در (

پـذيري در  ميزان مسئوليت( )۱۰(، پذيرش نقش)مديران از طريق رفتارشناسي و شناخت تفکر

، کنتـرل موقعيـت   )ميـزان تبـادل اطالعـات و عقايـد در سـازمان     ( )۱۱(، تبادل عاليق)سازمان

  .)هاي مختلف سازمانيارتباط بخش( )۱۴(و شبکه ارتباطي مناسب ،)۱۳(، ظاهر صادقانه)۱۲(اجتماعي

سـازي،  مندي مدير از آگـاه بهره( )۱۵(شامل متغيرهاي غلبه بر مقاومت ديگران ؛پويايي قدرت

 )۱۶(هاي قدرتاز پايگاه و شناخت ، آگاهي)کارکنانمشارکت و حمايت در صورت مقاومت 

اطالعـات و   زبـان،  يمزايا مندي از، بهره)۱۷(، اعتبار)سازماني آگاهي از توانايي درون و برون(

و متوسل شـدن بـه    ،)ميزان وابستگي واحدهاي سازمان( )۱۹(سازماني ، وابستگي درون)۱۸(طنز

  .)ارتباط با مديران باالدستي( )۲۰(مقام باالدستي

تشويق به ( )۲۲(، ترغيب)۲۱(وضعيت سياسي شامل متغيرهاي قابليت تفسير ؛شخصيت سياسي

 )۲۵(کنتـرل درونـي   نبـع ، م)۲۴(فعـال  ، تمرکـز )۲۳(، کاربرد بيـان بـراي پيشـبرد امـور    )خالقيت

تمرکـز فـردي   ( )۲۶(کانون توجه و تمرکز و ،)پذيري مدير در صورت بروز مشکل مسئوليت(

 .)آنها مديران بر نحوه مديريت و مهارت ارتباطي

پـذيري  قادر به مديريت استرس با استفاده از انعطاف رهبران سياسي متبحر ؛مديريت استرس

ترس ممکـن اسـت بـه افـزايش     اس. برندهستند و از هوش سياسي به عنوان پادزهر بهره مي

هوش سياسي در کنترل اين موارد موفق . منفي داشته باشد تأثير ماننجامد و در سازرقابت بي

مديريت اسـترس شـامل متغيرهـاي کنتـرل     . خواهد کردخواهد بود و به نشاط کاري کمک 

ـ  بهو اعتقاد  ،)۲۸(تعامالتکنترل احساسات و ، اعتماد به نفس در )۲۷(فردي مـؤثر  کـارگيري   هب

  ).Ashraf and Iqbal, 2011( است) ۲۹(منابع سازمان
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 )هاي شخصيو مهارت اربتج( )۳۰(شامل دو متغير دانش ضمني ؛دانش عملي

)Perrewe et al, 2000 (و هوش عملي)بتوان به از آن،  يگير بهرههوشي که با () ۳۱

که اغلب با هوش  پرداختها يا مسائل زندگي روزمره موقعيتدر آن دسته از  يجوي چاره

  ). Ferris et al., 2009( ندنيست آکادميک يا تحصيلي قابل حل

  تحقيق روش

 يبرا. استياب روش، توصيفي زمينه ه لحاظهدف، کاربردي و ب ه لحاظتحقيق حاضر ب

ـ     اقبـال مـدل اشـرف و    از يگيـر  ا بهـره رسيدن به هدف اصلي تحقيق، مـدل مفهـومي ب

)Ashraf and Iqbal, 2011( زير ترسيم شده استشکل  صورت به:  
  

 

 

   

    

  مدل مفهومي تحقيق - ۲شکل 

متغيرها . شده استاي بوده که در پنج بخش اصلي تنظيم ابزار پژوهش مبتني بر پرسشنامه

هاي بازي اجتماعي، پويايي قدرت، در عامل هوش سياسي بر تغيير مديريت  تأثيردر ارتباط با 

براي رسيدن  ).۱جدول (و دانش عملي انتخاب شدند  ،شخصيت سياسي، مديريت استرس

با نظر اساتيد مرکز آموزش کشاورزي و  به پرسشنامه مطلوب، روايي و محتواي آن
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کارشناسان ارشد ترويج کشاورزي گيالن تعيين و پس از مصاحبه حضوري، نظرات 

 يبرا. صورت گرفتکرونباخ  پايايي پرسشنامه نيز با آلفاي محاسبة .دشاصالحي اعمال 

دو  ةنندکزاز ضرايب همبستگي و در تبيين متغيرهاي متماي ،دار متغيرها يتحليل ارتباط معن

جامعه آماري تحقيق . دشگروه در مورد اصالح سازماني، از رگرسيون لجستيک استفاده 

صورت  هب(کز خدمات کشاورزي استان گيالن مر ۵۹مروج کشاورزي شاغل در  ۱۰۹شامل 

  .بوده است) شمار تمام

  پايايي متغيرهاي تحقيق -۱جدول 

  هاي تحقيقيافته: خذأم

  نتايج و بحث

 بودنـد؛  درصـد مـرد   ۴/۷۶زن و درصد  ۵/۲۳االت پرسشنامه، ؤبه س دهندهاز کل افراد پاسخ

و  سـال  ۵۵ تـا  ۴۶درصـد   ۱/۴۴ سـال،  ۴۵ تـا  ۳۶ درصد ۷/۳۵، سال ۳۵ تا ۲۵درصد  ۱۷/۹

درصـد   يـازده ت سـازماني،  سـم در ارتباط بـا  . تندسن داشسال  ۵۶باالتر از  نيزدرصد يازده 

  ).۲جدول (درصد کارشناس ارشد بودند  ۲/۴۲درصد کارشناس و  ۸/۴۶کمک کارشناس، 

 کرونباخ يآلفا متغير  عوامل

 هاي اجتماعيبازي
تبادل عاليق،  خواني، پذيرش نقش،، ذهنتأثيرهمکاري، رقابت، نفوذ و 

  کنترل موقعيت اجتماعي، ظاهر صادقانه، شبکه ارتباطي
۸۲/۰  

  پويايي قدرت
  هاي قدرت، اعتبار،غلبه بر مقاومت ديگران، آگاهي از پايگاه

  سازماني، متوسل شدن به مقام باالدستي طبعي، وابستگي درونشوخ
۸۳/۰  

 شخصيت سياسي
  تفسير وضعيت سياسي، ترغيب، کاربرد بيان براي پيشبرد امور،

  کنترل تمرکز، مديريت و کنترل دروني، کانون توجه و تمرکز
۸۶/۰  

  

  ۸۹/۰  کارگيري منابع هکنترل فردي، اعتماد به نفس در تعامالت، اعتقاد در ب  مديريت استرس

  ۸۴/۰  دانش ضمني، هوش عملي  دانش عملي
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 هاي پاسخگويانويژگي -۲جدول 

  درصد  فراواني  جنسيت
  ۵/۲۳  ۲۸  زن
  ۴/۷۶  ۹۱  مرد

  درصد  فراواني  سن
  ۱۷/۹ ۱۰  سال ۳۵تا  ۲۵
  ۷/۳۵  ۳۹  سال ۴۵تا  ۳۶
  ۱/۴۴ ۴۸  سال ۵۵تا  ۴۶
  ۱۱      ۱۲  به باالسال  ۵۶

  درصد  فراواني  يسمت سازمان
  ۱۱      ۱۲  کمک کارشناس

  ۸/۴۶  ۵۱  کارشناس
  ۲/۴۲  ۴۶  کارشناس ارشد

  هاي تحقيق يافته: خذأم

 تحليل همبستگي در تعيين ارتباط متغيرها با اصالح سازماني توسعه روستايي

  ). ۳جدول (داشتند  ر با اصالح سازماني همبستگي مثبتمتغي بيستمتغير،  ۲۶از مجموع 

پذيري، پذيرفتن نقش،  همکاري، رقابت(غير مت ششهمبستگي در عامل بازي اجتماعي، 

با اصالح سازماني ) هاي مختلف سازمان عات، ظاهر صادقانه و ارتباط بخشتبادل اطال

نترل و ک ،خواني مديران کارکنان، ذهنبر رفتار  تأثيرقدرت (متغير  سهدر مورد  .بودجديد 

  .يافت نشد دار يمعن ارتباط) موقعيت اجتماعي

هاي قدرت، اعتبار آگاهي مديران از پايگاه(متغير  عامل پويايي قدرت، چهار در

 همبستگي مثبت) مديران باالدستي و ارتباط سازمان با ،مديريتي، وابستگي واحدهاي سازمان

طبعي غلبه مديران بر مقاومت و شوخ(متغير  دوبا اصالح سازماني داشتند و در مورد 

  .يافت نشد دار ي، ارتباط معن)انمدير



   ۶۵  �۳ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                   ... يبخش توسعه روستاي ياصالح سازمان

 

  متغيرهاي هوش سياسي با اصالح سازماني توسعه روستايي ليل همبستگيتح -۳جدول 

  تحقيق يها يافته: مأخذ

 سازماني همبستگي با اصالح  عوامل و متغيرهاي هوش سياسي

  همبستگي  داري يمعن  ضريب  متغير عامل

  بازي

 اجتماعي

 مثبت  ۰۰/۰ ۷۸/۰ همکاري در سازمان

 مثبت ۰۲/۰  ۲۷/۰ وري و نيروي انسانيها در بهرهسازمان با ديگر سازمانپذيري رقابت

  ندارد  ۲۵/۰  ۳۱/۰ کارکنانگذاري بر رفتار تأثير يراستاقدرت مديران سازمان در 

 ندارد  ۰۸/۰ ۴۴/۰ کارکنانخواني مديران از طريق رفتارشناسي و شناخت تفکر ذهن

 مثبت  ۰۱/۰ ۶۹/۰ پذيري در سازمانپذيرفتن نقش و مسئوليت

 مثبت ۰۴/۰  ۵۷/۰  تبادل اطالعات، نظر و عقايد در سازمان

 ندارد ۰۹/۰  ۶۷/۰  دهي و تکريم کنترل موقعيت اجتماعي مديران از طريق سياست، سازمان

 مثبت ۰۰/۰  ۵۳/۰  ظاهر صادقانه مدير

 مثبت ۰۳/۰  ۸۹/۰  پيشبرد امور يراستاهاي مختلف سازماني در ارتباط بخش

  پويايي

 قدرت

 ندارد  ۷۵/۰ ۶۹/۰  سازي، مشارکت و حمايت کارکنان از طريق آگاهغلبه مديران بر مقاومت 

 مثبت ۰۰/۰  ۶۹/۰  سازماني درون و برون قدرت و توانمندي هاياز پايگاه مديران آگاهي

 مثبت ۰۲/۰  ۳۵/۰  اعتبار مديريتي مديران سازمان

 ندارد  ۴۳/۰ ۶۹/۰  طبعي مندي مديران از شوخبهره

 مثبت ۰۳/۰  ۵۷/۰  وابستگي واحدهاي سازمان از نظر منابع و وظايف

 مثبت ۰۰/۰  ۸۵/۰  )مديران کل وزارتخانه براي پيشبرد امور( باالدستيمقام ارتباط سازمان با 

  شخصيت

 سياسي

 مثبت  ۰۱/۰ ۷۹/۰  قابليت تفسير و تشريح سياست سازماني از سوي مديران

 مثبت ۰۰/۰  ۹۱/۰  نوآوري در سازمانترغيب به خالقيت و 

 ندارد ۹۱/۰  ۵۷/۰  کاربرد بيان مديران براي پيشبرد امور

 مثبت  ۰۱/۰ ۶۶/۰  توسط مدير کارکنانتمرکز بر فعاليت 

 مثبت ۰۰/۰  ۷۱/۰  )پذيري مديران در صورت بروز مشکل در سازمانمسئوليت(کنترل دروني 

 مثبت ۰۰/۰  ۷۸/۰  )نحوه مديريت و مهارت ارتباطيتمرکز فردي مديران بر (کانون تمرکز 

  مديريت

 استرس

 مثبت  ۰۱/۰ ۶۹/۰  سازمان مورد مديراندر کنترل فردي و انضباط مديريتي 

 مثبت ۰۰/۰  ۶۲/۰  کارگيري صحيح منابع در سازمان هب

 مثبت ۰۰/۰  ۵۱/۰  اعتماد به نفس در تعامالت مديران

 دانش عملي
 مثبت  ۰۰/۰ ۶۹/۰  )مديران سازماني در پيشبرد امور سازمان تجربه و مهارت(دانش ضمني 

 مثبت ۰۰/۰  ۳۷/۰  در حل مسائل سازمان) جدا از هوش تحصيلي(کاربرد هوش عملي 
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قابليت تفسير و تشريح سياست سازماني، ترغيب به (عامل شخصيت سياسي، پنج متغير در 
با اصالح  همبستگي مثبت) ، و کانون تمرکز، کنترل درونيکارکنانخالقيت، تمرکز بر فعاليت 

   .يافت نشد دار يارتباط معن» کاربرد بيان براي پيشبرد امور«سازماني داشتند و در مورد متغير 
و  ،کارگيري صحيح منابع هکنترل فردي، ب(متغير  سهدر عامل مديريت استرس، هر 

  .با اصالح سازماني داشتند مثبتهمبستگي ) به نفس در تعامالتاعتماد 
  .داشتند دار يارتباط معن) ي و کاربرد هوش عمليدانش ضمن(متغير  دودر عامل دانش عملي نيز هر  

 »اصالح سازماني بخش روستايي«بر  »هوش سياسي«متغيرهاي  يتأثيرگذاربررسي 

کـه از نـوع اسـمي    وابسـته پـژوهش   بـر متغيـر    مستقل اثر چند متغير سنجش يبرا ،طور کلي به
منظـور مقايسـه    نيز بـه  در پژوهش حاضر. شود مي، از رگرسيون لجستيک استفاده استدووجهي 

گروه مروجان، رگرسيون لجسـتيک   رخداد اصالح سازماني بخش توسعه روستايي در ديدگاه دو
  . ه استگرفته شد کار به

اگر مـروج  ،  y=۱مقدار که دو (ر دوحالتي صورت يک متغي ، رخداد پذيرش را بهدر اين مدل
در نظـر  ) اگر ضرورت اصـالح سـازماني را نپـذيرد   ،  y=۰ضرورت اصالح سازماني را بپذيرد و 

بـا پـذيرش داشـتند،     بيست متغير مستقل کـه همبسـتگي مثبـت   گيري از  با بهره شد؛ آنگاهگرفته 
درصـد   ۷/۶۱ي بـا اطمينـان   بنـد  اساس جدول طبقه بر ،رو از اين. صورت گرفتتحليل لجستيک 

 ، نتـايج يادشـده  متغيـر  تمجمـوع بيسـ   از ).۴جدول ( را تبيين کردتغييرات متغير وابسته  توان مي
  :شرح است دينب دست آمده ديگر، نتايج به متغير نُهبراي  اما و ؛دار نبود ييازده متغير معنبراي 

در متغير اعتقاد به وجود همکاري سازماني، در مقابـل عـدم اعتقـاد بـه     : هاي اجتماعيعامل بازي
برابـر   ۳۳۱/۶ اصالح سازماني بخش توسعه روستاييهمکاري، احتمال نگرش مثبت به ضرورت 

با اصالح سـازماني  احتمال موافقت افراد  ،و در متغير درک ظاهر صادقانه مديران ؛يابدافزايش مي
  . ندراز رفتار صادقانه مديران ندا ي است که درک مثبتبرابر بيش از افراد ۲۵۷/۳
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براي متغير داشـتن مـدير آگـاه از پايگـاه قـدرت و ارتبـاط باالدسـتي          :عامل پويايي قدرت

اي را و مجموعـه  ن، شانس موافقت با اصالح سازماني براي افرادي که چنـين مـديران  سازما

فاقـد ايـن    خـود را  از افرادي است کـه مـديران   برابر بيش ۸۲۵/۴و  ۷۲۶/۵، ترتيب دارند، به

  . نددان يم ويژگي

 در گروهي از افراد کـه داراي مـديراني بـا قابليـت ترغيـب بودنـد،       :عامل شخصيت سياسي

. اسـت  گونـه مـديران   از گروه فاقد اين درصد بيش ۷/۹۰احتمال موافقت با اصالح سازماني 

، رکز، شانس موافقـت بـا اصـالح سـازماني    در متغيرهاي کنترل دروني و کانون تم ،همچنين

از گروهـي اسـت کـه مـديران خـود را داراي چنـين        درصـد بـيش   ۹/۸۲و  ۸/۹۵، ترتيب به

  . دانندهايي نميويژگي

کارگيري منـابع، احتمـال ضـرورت اصـالح      هبراي متغير مديران باورمند ب: عامل مديريت استرس

 .برابر بيشتر است ۶۳۹/۲متصور نيستند، سازماني در مقابل گروهي که چنين ضرورتي را 

در گروهي از  اييضرورت اصالح سازمان در بخش توسعه روستاحتمال  :عامل دانش عملي

 ۲۴۲/۲ند، ا ه را درک کرد) تجربه و مهارت مديران(دهندگان که کاربرد دانش ضمني  پاسخ

  ).۵جدول (ند ا هکه در چنين فضايي نبود است از گروهي بيش برابر

  بيني در مدل و پيش ها بندي مشاهده طبقه -۴ جدول

  بيني درصد صحت پيش  فراواني  ها مشاهده

 ۱۰۰ ۴۴ نگرش مبني بر ضرورت اصالح سازماني در بخش توسعه روستايي

 ۰ ۲۵ بخش توسعه روستايي در نگرش مبني بر عدم ضرورت اصالح سازماني

 ۷/۶۱  بيني دقت پيش

  تحقيق يها يافته: مأخذ
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  بخش توسعه روستايي در نتايج ميزان شانس متغيرها در ارتباط با ضرورت اصالح سازماني - ۵جدول 

  نسبت شانس  ضريب  متغيرها  عامل
CI  )۹۵ درصد(  

  حد پايين  حد باال

  بازي اجتماعي
  ۲۴۱/۶  ۵۴۶/۶  ۳۳۱/۶  ۷۰۷/۰∗  همکاري سازماني

  ۶۱۶/۲  ۳۴۵/۳  ۲۵۷/۳  ۶۷۱/۰∗  ظاهر صادقانه مدير

  ۵۲۷/۴  ۹۸۱/۴  ۸۲۵/۴  ۷۴۳/۰∗  باالدستي سازمان با ارتباط  پويايي قدرت
  ۱۴۴/۵  ۹۷۱/۵  ۷۲۶/۵  ۶۴۵/۰  مديران آگاه از پايگاه قدرت

  شخصيت سياسي
  ۵۸۳/۱  ۹۹۶/۱  ۹۰۷/۱  ۶۹۴/۰∗  ترغيب

  ۹۳۳/۱  ۹۸۱/۱  ۹۵۸/۱  ۵۹۲/۰∗  کنترل دروني
  ۸۰۱/۱  ۸۴۷/۱  ۸۲۹/۱  ۴۶۳/۰∗  کانون تمرکز

  ۶۲۳/۲  ۷۴۶/۲  ۶۳۹/۲  ۴۷۷/۰∗  سازمان منابع کارگيري به بهباور   مديريت استرس
  ۱۰۳/۱  ۵۷۹/۲  ۲۴۲/۲  ۹۵۶/۰∗  دانش ضمني  دانش عملي

  کمتر از يک درصد يدار يسطح معن ∗∗∗∗
  تحقيق يها يافته: مأخذ
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  دهندگان در ارتباط با نحوه اصالح سازمانيشناسايي نگرش پاسخ

براي توسعه  جديد يدهندگان معتقد بودند که ضرورت دارد ساختارپاسخدرصد  ۷۲

با  ،همچنين صورت اداره کل به فعاليت بپردازد؛ هب شود و در سطح استان، ايجادروستايي 

وري مديريت روستايي کمک اظهار داشتند که اين ساختار به افزايش بهره ،ميانگين باال

با و نيز  مسئوليت با اولويت کارشناسان بومي صورت گيردخواهد کرد و الزم است اعطاي 

 هاکشاورزي دهستان هدف عدم پراکندگي نهادهاي روستايي، مراکز خدمات ترويج جهاد

هايي زير نظر اداره کل توسعه روستايي در هر استان قرار گيرد و در سازمان جديد، معاونت

اطالعات  يفناور«، و »گري روستاييگردش«، »شوراهاي روستايي«، »ترويج کشاورزي«نظير 

  ).   ۶جدول (ايجاد شود  »روستايي) ICT( و ارتباطات

  نحوه اصالح سازماني بخش توسعه روستايي دربارةنگرش مروجان  -۶جدول 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 هاو پيشنهاد گيري نتيجه

بازي اجتماعي، پويايي  که هر پنج عامل هوش سياسي شامل نشان دادپژوهش حاضر نتايج 
و دانش عملي بر نگرش نسبت به اصالح ساختار  ،قدرت، شخصيت سياسي، مديريت استرس

در ) Ashraf and Iqbal, 2011( اقبالو  اشرف. ثر بودندؤروستايي م سازماني در بخش توسعه

  خير  بلي  گويه
  %۲۸  %۷۲  سيس سازمان توسعه روستايي با ادارات کل استانيأصورت ت هضرورت اصالح ب

 انحراف معيار  ۵از ميانگين   گويه

 ۲۶/۰  ۲۶/۴  سيس سازمان توسعه روستاييأوري مديريت روستايي با تافزايش بهره

  ۳۷/۰  ۰۳/۴  کارشناسان بومي و توجه به مباحث مشارکتي  اعطاي مديريت به
 هاي ترويج کشاورزي، شوراهاي روستايي، گردشگري روستايي وايجاد معاونت

  در سازمان توسعه روستايي روستايي )ICT( اطالعات و ارتباطات يفناور
۹۷/۳  ۴۱/۰ 
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مقاله بنيادي خود که به بررسي ابعاد هوش سياسي در تغيير مديريت پرداخته بودند، اين پنج 
  .نتيجة پژوهش آنهاستبر  ييديأکه تحقيق حاضر ت ،گذار دانستندتأثيرمتغير را 

همکاري سازماني، ظاهر صادقانه مدير، (متغير  نُهنتايج رگرسيون لجستيک از تبيين 
هاي قدرت، ترغيب، کنترل دروني، کانون تمرکز، ارتباط با مقام باالدستي، آگاهي از پايگاه

بخش در در ارتباط با ضرورت اصالح سازماني ) و دانش ضمني ،کارگيري منابع هب بهباور 
. که نقش آنها در تمايز دو گروه هدف اهميت داشتدهد، توسعه روستايي گزارش مي

عوامل گذاري ، تأثيردهندگاناز نظر پاسخن است که آميزان شانس متغيرها بيانگر  ،همچنين
  .دبيشتر بودر اصالح سازماني  بازي اجتماعي و پويايي قدرت

و ارتباط  ۹۱/۰به خالقيت در سازمان با ضريب متغيرهاي ترغيب  که دهدها نشان مييافته
با اصالح سازماني بخش توسعه روستايي  ۸۹/۰ماني با ضريب هاي مختلف سازبخش

دار  يمعن ييد ارتباطأدر ت) ۱۳۸۹(زاده که همسو با نتايج لگزيان و ملک ،داشتند همبستگي باال
  .سازماني براي تغيير بوده استدگي ترغيب، ارتباط سازمان و توانمندسازي افراد با آما

کنترل «باال بين  دار با همبستگي نسبتاً يحاضر از ارتباط معن يافته ديگر تحقيق ،همچنين
حکايت دارد که مطابق با يافته زاهدي و  »اصالح سازماني«و » کانون تمرکز ودروني 

بروز  بدين معناست که از ديدگاه مروجان، در صورت نکته اين. است) ۱۳۸۹(مرتضوي 
در  دارند کهبرخور يپذيرمسئوليت بر يمبتن نگرشي از بحران و مشکل در سازمان، مديران

تمرکز فردي مديران را بر نحوه مديريت و  ،نام دارد و همچنين »کنترل دروني« اصطالح،
  .شودناميده مي »کانون تمرکز«اند که مهارت ارتباطي مناسب دانسته

احسـاس   و مـدير  از مثبـت  درك بـا  افراد ،)۱۳۹۱(همکاران خاچيان و  هاييافتهبر پاية 
سـازمان   در تغييـر  بـا  بهتـر  فـردي  سـازگاري  از تغييـر،  از مثبـت  درك و او يسو از حمايت

گونه بيان داشت که فضاي کاري مناسب و ارتبـاط خـوب   توان اينمي ،بنابراين. ندبرخوردار
  .گذار استتأثيرايجاد تحول مثبت در سازمان  نسبت بهمدير و کارشناس بر نگرش افراد 
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 شـرح زيـر   بـه  يدهندگان، پيشنهادهايدست آمده از نگرش پاسخ هدر نهايت، طبق نتايج ب

  :دشوارائه مي

در  کهو مستقل براي توسعه روستايي  کشوري نسازما يک ؛سيس سازمان توسعه روستاييأت

  .صورت اداره کل به فعاليت بپردازد هها باستان

روسـتايي،   )ICT( اطالعات و ارتباطـات  يفناور هايي نظير ترويج کشاورزي،ايجاد معاونت
با توجه به ضـرورت   ؛گردشگري روستايي و شوراهاي روستايي در سازمان توسعه روستايي

 هـا کشاورزي دهسـتان  مراکز جهاد نمونه، ي، الزم است برايروستاي ينهادهاسازي  يکپارچه

بـا  (معـاونتي نظيـر تـرويج     ،زير نظر اداره کل توسعه روستايي هر استان قرار گيـرد و در آن 

 نامشـخص  ايـران  ترويج ساختاري هايينارساي از يكي. ايجاد شود) هدف ترويج تخصصي

 ترويج به توجهتخصصي  ترويج از مقصود .اين نهاد است در تخصصي جايگاه ترويج بودن

 و طبيعي منابع نيز دامپزشکي و و دامپروري باغباني، زراعت، چون کشاورزي تخصصي امور

 و بينش دانش، در تغيير براي ترويج نوين، در ساختار .است سازماني ساختار قالب در شيالت

سـازماني   ساختار ياتکا بدون د وشو همراه تخصصي رويکرد با بايد کشاورزان الزاماً مهارت

 اجتمـاعي  فرهنگـي و  مباحـث  و عـام  هـاي حيطه به ترويج هايفعاليت تخصصي، ترويج بر

 سـازماني  سـاختار  يلزومـاً اجـزا   تخصصـي،  تـرويج  گرفتن قرار مبنا با .شد خواهد محدود

ادغام  ).۸۹: ۱۳۸۳زاده،  آقاسي(يافت  تغيير خواهند )گيريتصميم و ها سمت دواير، وظايف،(

. وري کمـک خواهـد کـرد   به افـزايش بهـره   قالب يک سازماننهادهاي پراکنده روستايي در 

 ،هاي مديريت روسـتايي بيـان داشـتند    در واکاوي چالش) ۱۳۹۳(دي و آگهي که مرا همچنان

نيـز  و  هاي محلي و دولتي با دهيـار هايي نظيرعدم آگاهي مردم و سازمانبا چالش هادهياري

  .اندهاي محلي و دولتي مواجهعدم همکاري و حمايت سازمان
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بـا نگـاهي بـه     ؛محلي از سوي سـازمان  ايي و تقويت مشارکتحکمراني روست ايجاد دفتر
راهبردهاي  ، بهکه در اين دهه توان دريافت يم ،۲۰۰۰راهبردهاي توسعه روستايي در دهه 

 شـده اسـت   توجـه  ويـژه  بـه ) مشارکت انتقاديو عدم تمرکز، حکمراني خوب، (اجتماعي 
)Ellis and Biggs, 2001: 439.( تقديسي و علويون  ين،همچن)در ارتبـاط بـا نظـام    ) ۱۳۹۳

 -متـوازن صـنعت  «رشـد  راهبـرد   ةدو گزينـ  زي راهبردي توسـعه پايـدار روسـتايي   ريبرنامه
در حکمرانـي روسـتايي،    ؛ به گفتة آنهـا، دندکررا معرفي » حکمراني روستايي«و » کشاورزي

 يهـا  و تعـاوني در اسـتراليا   )۳۱(مراقبـت از زمـين  محيطـي ماننـد جنـبش    هـاي زيسـت  مدل
 يي مناسـب الگوهادر هند  )۳۳( راج و مدل سياسي مانند پانچاياتيدر هلند  )۳۳( محيطي زيست

 توجه بـه نظـام پانچايـاتي    ويژه رو، به از اين. ندروميشمار  بهبراي مديريت روستايي کشور 

گذاري  مسئوليت قانونو اعطاي  معادل شوراهاي روستايي کشورمان است راج هند که تقريباً
ـ    يراستاگامي در  دين نهاد روستاييو استقالل نسبي ب تقديسـي و  (ود تکامـل آن خواهـد ب

ـ ) ۱۳۹۳(در ارتباط با مبحث مشارکت محلي، معتمد و همکاران  ).۱۲: ۱۳۹۳علويون،  ين دب
ل اقتصـادي  ئبه مسـا  کشاورزي لويت تقاضاي روستاييان از مراکز جهادوانتيجه رسيدند که  

هاي خرد محلـي را  سيس صندوقأت رو، آنها از اين و ؛مين اعتبار استگردد و مستلزم تأميرب
دهـي  دهـي و جهـت   سـازمان توسـعه روسـتايي در سـازمان    نقـش   ،بنابراين. اند کردهتوصيه 

  .بودخواهد  درخور اهميت يمشارکت يها روستاييان در زمينة فعاليت

  هاي تحقيقمحدوديت
تحقيق حاضر، با حجم نمونه محدود و با تمرکز بر استان گيالن صورت پذيرفت که 

شناختي هاي جمعيتويژگيو  سازد يدشوار مها را به ساير استان پذيري آن تعميم
تعميم  احتماالً ويژه مروجان دولتي بخش روستايي نيز هبحاضر  پژوهشکنندگان در  شرکت

و جمعيت دهياران، شوراهاي روستايي، (هاي ديگر روستايي ها را به جمعيتيافته
  .تابدهاي مشابه برنميبدون انجام پژوهش )کارشناسان ناظر کشاورزي
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 ها يادداشت

1. social games 
2. power dynamism 
3. political personality 
4. effective stress management 
5. practical knowledge 
6. co-operation 
7. competition 
8. influence 
9. mind reading 
10. role taking 
11. exchanging favors 
12. controlling social situations 
13. appearing sincere 
14. networking well 
15. overcoming others' resistance 
16. awareness and understanding of multiple power bases 
17. reputation 
18. using language, information and humor derive benefits 
19. inter-unit dependency 
20. upwards appeals 
21. ability to interpret a political situation 
22. persuasion 
23. using language to one's benefit 
24. pro-active focus 
25. internal locus of control 
26. focus attention ability 
27. interpersonal control 
28.confidence in controlling impressions and interactions 
29. belief in effectively using resources 
30. tacit knowledge 
31. practical intelligence 
32. Landcare Movement 
33. environmental cooperatives 
34. Panchayati Raj 
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    منابع

تحليل عوامل و الزامات نوين تجديد ساختار سازماني ترويج کشاورزي « ،)۱۳۸۳( .زاده، فآقاسي
  .۹۳-۸۰، صص ۶۴، شماره پژوهش و سازندگي. »ايران

تغيير،  هاي مديريتچالش« ،)۱۳۹۱( .ع ،باغبان و اکبرزاده ؛.پازارگادي، م ؛.منوچهري، ه ؛.خاچيان، آ
مجله دانشکده پرستاري و مامايي . »هاي پرستاري و مامايي تجارب مديران در دانشکده
 .۸۸-۷۹، صص ۱۱، شماره ۱۸، دوره دانشگاه علوم پزشکي تهران

بررسي رابطه ميان آمادگي براي تغيير و ابعاد سازمان «، )۱۳۸۹. (زاده، غو ملک .لگزيان، م
 .۱۶۸-۱۴۹، صص ۴، شماره دولتيانداز مديريت  چشم. »يادگيرنده

يند ااي تغيير بر تعهد به تغيير در فر عوامل زمينه تأثير«، )۱۳۸۹. (و مرتضوي، ل .زاهدي، ش
  .۵۲-۲۰، صص ۳۴، شماره دانش و توسعه. »ها سازي در سازمان خصوصي

روستايي هاي توسعه اقتصادي و بررسي راهبردها و مدل«، )۱۳۹۳. (ج. و علويون، س. تقديسي، ا
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