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  دانشگاه زنجانترویج، ارتباطات و توسعه روستایی،  گروه استادیار
  28/2/1393 تاریخ پذیرش: ؛ 15/11/1392 تاریخ دریافت:  

  1چکیده 
است که در این میان  ها حاصل مشارکت بودهترین دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعی انسان مهم
باشند. در ت بیشتري برخودار میهاي انسانی از اهمیکید بیشتر بر جنبهأدلیل ت هاي تعاونی بهسازمان
، تولیدافزایش  درتوانند  آیند که مىمیاهرم مناسب براى توسعه اقتصادى به شمار ها یک  تعاونىواقع، 

ها، ت و جایگاه تعاونیرغم اهمی . علیوضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشندبهبود ارتقاى سطح درآمد و 
با  هاویژه در مناطق روستایی نشان دهنده آن است که این تعاونی ها به ه عملکرد آنبررسی اولی

اند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابند. در چنین مشکالت متعددي روبرو بوده و نتوانسته
هاي تعاونی نظران بر این باورند که توسعه کارآفرینی در شرکت شرایطی، بسیاري از محققان و صاحب

باشد. با در ها داشته  ها و حل مشکالت آنتواند نقش اساسی در کمک به توسعه و تقویت تعاونیمی
تحلیلی بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی  -ت موضوع، هدف اصلی این مقاله توصیفینظر گرفتن اهمی

ها و نشان داد که رابطه نزدیکی بین تعاونی هاي پژوهشهاي روستایی بود. نتایج در توسعه تعاونی
ي اصلی موفقیت هاشرطکارآفرینی وجود دارد و در حقیقت کارآفرینی به منزله یکی از پیش

کارآفرینی مانند  عناصرگیري از توانند با بهرهها میتعاونیرود. شمار می هاي روستایی به تعاونی
کارایی و اثربخشی خود را  ،پذیريها و ریسکگیري از فرصتخالقیت، نوآوري، شناسایی و بهره

هاي ها و حمایتتا زمینه بر این اساس، ضروري است. نمایندعمل  يترموفقبه شکل افزایش داده و 
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ها و نهادهاي ذیربط از سوي سازمان رسانی اطالعو  اي مشاوره، آموزشی، الزم از جمله مالی، قانونی
  صورت پذیرد. ها براي توسعه و تقویت کارآفرینی در تعاونی

  

  روستا توسعه کارآفرینی، شرکت تعاونی، :ي کلیديهاواژه
 

  مقدمه 
ها حاصل مشارکت بوده است؛ از جمله صادي و اجتماعی انسانترین دستاوردهاي اقت مهم

هاي انسانی دارد، کید بیشتري بر جنبهأهاي حقوقی مشارکت که در مقایسه با سایر اشکال آن ت شکل
هاي ). شرکت1387ي تعاونی است (وزارت تعاون، هاها در قالب سازمانت انسانگیري و فعالیشکل

هاي ش فعال و مشارکت دادن اعضاي خود در تمامی مراحل، به کانونتعاونی به سبب قایل شدن نق
اي در فراهم ساختن هاي بالقوهها امکانات و ظرفیتاند. تعاونیاصلی تبلور مشارکت اشتهار یافته

محسوب شوند  یشرایط پایدار اقتصادي دارند که سبب شده است بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان
ها، بررسی ت و جایگاه تعاونیرغم اهمی ). علی1390ایدار باشند (سرمست، ه پمین کننده توسعأو ت

هاي توسعه روستایی در نقاط مختلف کشور نشان دهنده آن است که ویژه تعاونی ها به اولیه عملکرد آن
خوبی نقش خود را  اند و بهها رشد کیفی مطلوبی نداشتهبه موازات رشد کمی نسبتاً مناسب، این تعاونی

دلیل وجود برخی مشکالت در ابعاد مختلف  ). در این زمینه، به1389اند (دنیایی و همکاران، ردهفا نکای
اند هاي توسعه روستایی نتوانستهاي، آموزشی، قانونی و غیره، تعاونیاعم از ساختاري، محیطی/ زمینه

انداز بیست ساله بینی شده حرکت نموده و به اهداف مشخص شده در سند چشمدر میسر و قالب پیش
و  گران پژوهش). در چنین شرایطی، بسیاري از 1390ست یابند (رضائی و همکاران، کشور د
تواند نقش اساسی در کمک هاي تعاونی مینظران بر این باورند که توسعه کارآفرینی در شرکت صاحب

رون رفت از شرایط شان ایفا نماید و اهرم نیرومندي براي بها جهت دستیابی به اهدافبه تعاونی
طور  هاي توسعه روستایی بهطور اعم و تعاونی نامطلوب کنونی باشد. در واقع، اگر بخش تعاون به

آل دست یابند، الزم است به بهبود اخص بخواهند به اهداف مصرح در قانون اساسی و شرایط ایده
ویژه توسعه کارآفرینی و  بهعملکرد تعاونی، رفع موانع ساختاري، دستیابی به ترکیب اعضاي مناسب و 

  ). 1389نمایند (دنیایی و همکاران،  ایجاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه توجه جدي
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در خصوص بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی در توسعه  پژوهشبا توجه به هدف اصلی : مبانی نظري
و بررسی کارآفرینی ، هاي روستاییبخش تعاونی سهدر  حاضر هاي روستایی، مبانی نظري مقالهتعاونی

، به نحوي که پس از تبیین این دو مفهوم، تالش شده است تا به تنظیم شده استها  رابطه بین آن
  هاي روستایی پرداخته شود. بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی در توسعه تعاونی

  هاي روستاییتعاونی -بخش اول
انقالب اسالمی بوده است. با توجه به آبادانی و توسعه روستاها، همواره یکی از اهداف عالی 

وضعیت کنونی روستاهاي کشور، یکی از اهداف دولت نیز ساماندهی امور روستایی و ایجاد بسترهاي 
باشد. روستاها داراي منابع کافی از نظر انسانی و طبیعی هستند که با الزم جهت تحقق توسعه پایدار می

ضروري است در در این زمینه، ایی را فراهم آورند. توانند زیربناي توسعه روستحمایت دولت می
هاي تولیدي و هاي مناسب نسبت به بسیج منابع انسانی، مالی، ظرفیتشرایط فوق از طریق طرح

ها تشکیل یکی از این طرح توسعه پایدار روستایی اقدام گردد؛اقتصادي روستاها براي تسریع در 
که در  7/5/1387ه وزارت کشور و وزارت تعاون در تاریخ در تفاهم ناماست.  "هاي روستاییتعاونی"

قانون اساسی و اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  44هاي کلی اصل راستاي تحقق سیاست
هاي دولتی و تحکیم گري بخشمنظور کاهش تصدي اجتماعی و فرهنگی کشور منعقد گردید به

هاي کارآفرینانه تزایی و توسعه فعالیماعی، اشتغالهاي اقتصادي و اجتتهاي مردمی در فعالیمشارکت
در سطح مناطق روستایی، کمک به عمران و آبادانی و رشد اقتصادي روستاها، کمک به اجراي 

هاي عمرانی و خدماتی دولت در مناطق روستایی و جلوگیري از مهاجرت روستاییان به شهرها،  برنامه
محمدي، نمود ( "هاي تعاونی روستاییشرکت"هت تشکیل ریزي و اقدام جوزارت تعاون به برنامه

به حدي بوده است که جمعیت  1375تا  1340رویه روستائیان به شهرها از سال . مهاجرت بی)1391
توان  ها میترین علل این مهاجرت درصد رسید. از مهم 64ها به درصدي شهرها طی این سال 33

ها را نام برد. از این رو براي توسعه ی در روستاها و مانند اینبیکاري، درآمد پایین، نبود امکانات رفاه
هایی است که یکی از گام "هاي روستاییتعاونی"و عمران روستاها باید همت بیشتري گمارد. تشکیل 

ها با عضویت افراد عالقمند و واجد شرایط روستا تشکیل در این راستا برداشته شده است. این شرکت
هاي عمرانی، ایجاد یازها و مایحتاج عمومی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال، اجراي طرحگردد. تأمین نمی
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هاي این تواحدهاي تولیدي و خدماتی، خدمات آموزشی و مواردي از این دست، بخشی از فعالی
  ).1387وزارت تعاون، ( رودبه شمار میها با مشارکت مردم تعاونی

رکتی است که با عضویت ساکنین واجد شرایط یک یا بنا به تعریف، شرکت تعاونی روستایی ش
ها بسیار وسیع ت این شرکتگردد. زمینه فعالینظر تشکیل می منظور تحقق اهداف مورد چند روستا به

بوده و شامل مواردي همچون احداث واحدهاي تولیدي (کشاورزي، معدن، صنعت، صنایع دستی و 
داري محصوالت و غیره)،  خدمات گردشگري، انبار نگه غیره) و خدماتی (واحدهاي اقامتی، تفریحی،

ایجاد واحدها و امکانات آموزشی، فرهنگی، هنري، تجاري و غیره، ارائه خدمات اعتباري مالی به اعضا 
 .)1391محمدي، شود (هاي مرتبط با رشد و توسعه روستاها میو روستاییان و در نهایت تمامی زمینه

هاي روستایی ها ارائه داده است اهداف تعاونییل و توسعه تعاونیبر اساس تعریفی که دفتر تشک
  ):1387عبارتند از (وزارت تعاون، 

  ،توسعه عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در جامعه  
  ،ایجاد و تقویت روحیه مشارکت و همیاري در بین روستائیان  
  ،کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها  
 ایجاد و تقویت اندیشه تعاون دهاي اقتصادي و اجتماعی روستا، تر فعالی  
  ارتقاي سطح آموزش، بهداشت، اقتصاد، تحرك و شادابی در جامعه روستایی و  
  .مشارکت روستائیان در اداره روستا و کاهش تصدي دولت 

 1زایمل) به نقل از 1390دهباشیان و همکاران (: هاي روستاییموانع و مشکالت فراروي تعاونی
ها، نوعی سازمان اجتماعی متوازن در جوامع روستایی شکل با تشکیل تعاونیند که معتقد )2005(

هاي فکري و توانند با تشکیل تعاونی و ادغام سرمایهگیرد. از طرفی، نیروهاي جویاي کار نیز می می
هاي کالن، بسیاري از نیازهاي خود از جمله اشتغال را هاي کوچک به سرمایهمادي و تبدیل سرمایه

ها را در راستاي توسعه هاي آناي که با همیاري و همفکري مردم، تواناییرآورده سازند، به گونهب
مناطق روستایی هدایت خواهد شد. در این میان روستاییان نیز که بخش مهم و قابل توجهی از اجتماع 

اري و تعاون اي بر اساس همکهاي حرفهتو به نوعی بازوي اقتصادي کشور هستند، با انجام فعالی
ولیکن، آنچه در  ).1389توانند کارآیی و وضعیت اقتصادي خود را بهبود بخشند (نصیري،  می
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هاي تشکیل شود، غالباً فقط عضویت در تعاونی بوده است و عمالً تعاونیهاي ایران دیده می تعاونی
از مدتی  پسو آگاهانه هاي تولید کشاورزي بدون باور عمیق هاي روستایی و تعاونیشده مانند تعاونی

هاي خصوصی باز گردند و به نوعی از تاند که به فعالیاز مسیر خود منحرف شده و اعضا ترجیح داده
تحوالت عصر از سوي دیگر،  ).1390اند (هاشمی و همکاران، هاي تشکیل شده دلسرد شدهتعاونی

ها  موجب شده است که تعاونی، روابط اجتماعیو  هاي گوناگون مانند اقتصاد، فرهنگحاضر در عرصه
توانند به حیات یها نمطوري که بدون سازگاري با آن در این دوران با شرایط جدیدي روبرو شوند به

در کشورهاي در حال توسعه با مشکالتی چون عدم تطبیق انتظارات،  ویژه بهها تعاونی ؛خود ادامه دهند
ها به لحاظ  دارد محیطی و افزایش غیرطبیعی تعاونیها، فقدان شرایط استانگذاري عدم شفافیت سیاست

). در واقع در کشور ما، تعاون و گرایش به تعاونی بیشتر نه 1388(عباسی و همکاران،  اندکمی مواجه
دلیل برخورداري از منافع موجود و کوتاه مورد توجه قرار گرفته است  از روي نیاز و آگاهی بلکه به

عملکرد در حوزه بررسی گوناگون در ایران  هاي پژوهشمجموع نتایج  در. )1385امینی و رمضانی، (
-ها عموماً عملکرد ناموفقی داشتهدهد که این شرکتثر در آن نشان میؤهاي تعاونی و عوامل مشرکت

دلیل وجود  بهکید دارند که أ) ت1390در این زمینه، رضائی و همکاران ( ).1388اند (عباسی و همکاران، 
 /هاي روستایی در ابعاد مختلف اعم از ساختاري، محیطیو مشکالت فراروي تعاونیبرخی مسائل 

شده حرکت بینی اند در مسیر و قالب پیشها نتوانستهاین تعاونی غیره،اي، آموزشی، قانونی و زمینه
 رضائی و همکاران،( انداز بیست ساله کشور دست یابندنموده و به اهداف مشخص شده در سند چشم

هاي روستایی و رشد کمی نسبتاً مناسب، این رغم توجه جدي به نقش تعاونی علی ،در واقع ).1390
 وش،پور و زارعیحسین( اندخوبی نقش خود را ایفا نکرده اند و بهها رشد کیفی مطلوبی نداشتهتعاونی
شان پیدا دافثر خود عمل کرده و جایگاه واقعی خود را در مسیر اهؤاند به نقش م) و نتوانسته1389

  ).1388نمایند (عباسی و همکاران، 
  کارآفرینی -بخش دوم

به معناي بر عهده گرفتن  "Entreprendre"واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوي : مفهوم واژه کارآفرینی
نامه دانشگاهی ). بنابر تعریف واژه1389پور،  نشأت گرفته است (سیدنقوي و عبداله "متعهد شدن"یا 

ت اقتصادي را سازماندهی، اداره هاي یک فعالیمخاطره شودآفرین کسی است که متعهد میکار"وبستر 
  دانند:) واژه کارآفرینی را متشکل از سه جزء زیر می1386فرهنگی و صفرزاده ( "و تقبل کند.
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  .اجزاي تشکیل دهنده واژه کارآفرینی سازمانی -1جدول 
English فارسی  French 

=Enter شدن وارد Entre: 

=Before  پیش، قبل  Pre:  
=Nerve Center  هسته و کانون جسارت  Neur: 

  
ترجمه شده است، که البته شاید  "کارآفرینی"و سپس  "کارفرمایی"در فارسی این اصطالح ابتدا 

ترجمه  "ارزش آفرین"رسد بهتر بود این واژه به نظر می هر دو ترجمه مناسبی براي این واژه نباشند؛ به
  ). 1385(ذبیحی و مقدسی، شد می

کارآفرینی موضوع جدیدي در علوم اجتماعی نیست، با : هاي مختلفعاریف کارآفرینی از دیدگاهت
باشد و درك این حال، مانند دیگر مفاهیم انسانی و مدیریتی، داراي یک تعریف قطعی و مشخص نمی

). البته مفهوم 1385قدسی، است (ذبیحی و م 1ايرشتهکامل از آن نیازمند داشتن دیدگاهی بین
شناسی گرفته تا هاي مختلفی از رواناندازهاي علمی در رشتهکارآفرینی در عرصه وسیعی از چشم

طور عمیق مورد مطالعه قرار گرفته است. در مکالمات رایج، کارآفرینی را با شروع کسب و  اقتصاد به
که از معانی بسیار و عمیقی برخوردار است،  ايدانند، اما این کاربرد براي این واژهکار جدید مرتبط می

بسیار ضعیف است. واژه کارآفرین در قرن هفدهم و هجدهم از اقتصاد فرانسه وارد شده است، در 
گیرد. ت مهم را بر عهده میاین واژه به معناي فردي است که مسئولیت انجام یک فعالیزبان فرانسوي 

پذیر و افرادي که از طریق نی است که قصد شناسایی افراد ریسکتر، کاربرد این واژه زماطور روشن به
شوند، باشد هاي بهتر و جدیدتر براي انجام کارها، موجب پیشرفت اقتصادي میپیدا کردن راه

). در مجموع، تعاریف بسیار متعددي در زمینه کارآفرینی وجود دارد 1384زاده،  (پرداختچی و شفیع
مانده است. با نگاهی به ادبیات کارآفرینی  ابعاد وجودي آن مبهم باقیولی با این حال بسیاري از 

هاي که تعاریف کارآفرینی از تأکید بر عمل کارآفرینی به سوي تأکید بر ویژگی شودمشخص می
ترین تعاریف کارآفرین و  ). در زیر به برخی از مهم1386بیگی،  اند (علمکارآفرینی حرکت کرده

 است:کارآفرینی اشاره شده 

                                                             
1- Interdisciplinary viewpoint  
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 ) کارآفرینی را فرآیند انجام کاري جدید و متفاوت براي 1995( 1کیو) به نقل از 1386علم بیگی ،(
کند. در تعریف وي به سه جنبه از کارآفرینی ایجاد ثروت و اضافه کردن ارزش به اجتماع تعریف می
  فاوت)، و ارزش.توجه شده است: خالقیت (کار جدید)، نوآوري (کاري مت

 کارآفرینی را فرآیند خلق چیزي متفاوت و با ارزش از طریق اختصاص 2002( 2یترزو پ هیسریچ (
هاي مالی، روانی و اجتماعی و نیز داند؛ با فرض همراه بودن ریسکزمان و تالش الزم براي آن می

  . هاي مالی و رضایت فرديهاي مالی، روانی و اجتماعی و نیز دریافت پاداشدریافت پاداش
  ) وسیله ه ها بست از فرآیندي که در آن فرصتا ) معتقد است که کارآفرینی عبارت1383مقیمی

 شود.کنند)، تعقیب میهایی که در آن کار میافراد (براي خودشان یا براي سازمان

 معتقد است کارآفرین فردي است که داراي ایده نو و جدید است و از 1381داریانی (احمدپور (
و کار و قبول مخاطره، محصول یا خدمات جدیدي را به  اد یک کسبطریق فرآیند تأسیس و ایج

  کند.جامعه ارائه می
 ) طور انفرادي (کارآفرینی مستقل) یا  وسیله افراد، به ها بهکارآفرینی را شکار فرصت )1390رضائیان

ف کرده ها تعری ها (کارآفرینی سازمانی)، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار آندر سازمان
است که با ذهنیت مثبتی که  ياست. کارآفرینی پدیده موقعیتی است و فرد کارآفرین انسانی نوآور

هاي جدیدي از کوشد تا ترکیب دهد و میهاي سودآور و کشف نشده را تشخیص میدارد، فرصت
انجام  هایی کهرا ارائه کند و با پذیرش خطرهاي ناشی از ابتکارات خویش، با تالش کمیابمنابع 

 مند سازد. را بهرهه دهد خود و جامع  می

کارآفرینی مقوله بسیار مهمی است که امروزه بسیاري از کشورهاي : اهمیت و ضرورت کارآفرینی
کارآفرینی تبدیل به  ،دارند. در این جوامعتوسعه یافته و در حال توسعه به آن توجه جدي مبذول می

تواند باعث رفع ها میگیري از آناي مناسب شده که بهرههابزار نیرومندي در جهت ایجاد فرصت
وري، کاهش بهرهپایین بودن مشکالتی همچون بحران اشتغال، کمبود نیروي انسانی خالق و پویا، 

). در واقع، Fogel, et al., 2005ت شود (رقابت محصوالت و خدمات و رکود اقتصادي کیفی
اي به درازاي تاریخ بشر دارد و همزمان با آغاز زندگی شهکارآفرینی مفهومی عینی و عملی است که ری

انسان روي زمین و تالش براي کسب درآمد و تأمین مایحتاج زندگی، پا به عرصه وجود گذاشته 

                                                             
1- Kao  
2- Histrich and Peters 
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 مهرآباد و مهتدي، سعیدي(عنوان یک مفهوم علمی سابقه چندانی ندارد  است، اما طرح این مقوله به
1387.(   

و روند مراحل پیشرفت در کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه که به  تأمل در وضعیت اقتصادي
هاي اند به پیشرفتاند، نشانگر آن است که این کشورها توانستهموضوع کارآفرینی توجه نموده

هاي پیش آمده را هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی دست یابند و یا حداقل بحرانچشمگیري در زمینه
توان ایاالت هاي آینده را مهار نمایند. از جمله این کشورها میو بحران به سالمت پشت سرگذاشته

متحده، کشورهاي اتحادیه اروپا، کشورهاي جنوب شرقی آسیا، چین، برخی کشورهاي آمریکاي التین 
). از طرفی، نتایج مطالعات انجام گرفته در 1386و آفریقایی و اقیانوسیه را نام برد (علم بیگی، 

انگیزي میان کارآفرینی و بازده طور شگفت آن است که بهبیانگر هاي اخیر ینی در دههخصوص کارآفر
گرجی و ( اقتصادي رابطه وجود دارد و کارآفرینی یک عملکرد بسیار مهم و ویژه در اقتصاد نوین دارد

بود، در کشور ما تا شروع برنامه سوم توسعه، توجه جدي و زیادي به کارآفرینی نشده  ).1387 سمیعی،
حتی در محافل علمی و دانشگاهی نیز به جز چند مورد نادر، فعالیت و پژوهش چشمگیري در این 

شود. با حادتر شدن مشکالتی نظیر بیکاري، در تدوین برنامه سوم توسعه موضوع زمینه مالحظه نمی
وري، هاي علوم، تحقیقات و فناکارآفرینی مورد توجه بیشتري قرار گرفت و در سطح وزارتخانه

سسات دیگر به ؤها و مبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزي، و بسیاري از وزارتخانه
1387(سلجوقی، د ها مطرح شهاي آنتدلیل ارتباط با فعالیبه مقوله دادن ت ). با توجه به لزوم اهمی

 اندازم اقتصادي و چشمکشور، الزم است که با توجه به نظا منظور رفع بحران بیکاري در  کارآفرینی به
دهباشیان و ( آینده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه کارآفرینی نیز به کارآفرینان معرفی گردد

کشاند که رشد نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد، ما را به سوي این باور می ). نیم1390 همکاران،
کانات، توانایی و سلیقه ایرانی کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه به شرطی که هنرمندانه با فرهنگ، ام

  ).1381فراشاه،  پورآمیخته شود، تنها راه بهبود اقتصاد بیمار کشور است (دهقان
  کنند:بندي می)، کارآفرینی را در انواع زیر دسته1386فرهنگی و صفرزاده (: انواع کارآفرینی

. کارآفرینی از 5 رآفرینی دولتی. کا4. کارآفرینی شرکتی 3. کارآفرینی سازمانی 2. کارآفرینی مستقل 1
. کارآفرینی 9. کارآفرینی زوجی 8. کارآفرینی اطالعاتی 7. کارآفرینی ارزشی (اجتماعی) 6راه دور 

  . کارآفرینی زنان.10تکنولوژیکی 
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بندي عمل آمده است، تقسیم هاي گوناگونی که در خصوص کارآفرینی بهبندياز میان دسته
طور کلی کارآفرینی در قالب سه  به فبندییشتري دارد؛ بر اساس این تقسیمکاربرد ب 1کورنوال و پرلمن

  ): 1385(ذبیحی و مقدسی،  شودبندي میشکل عمده تقسیم
دانند که در آن فردي )، کارآفرینی فردي را فرآیندي می2003( هیسریچ و پیترز :2کارآفرینی فردي -1

پذیري و اهل ت، ریسکهاي شخصیتی نظیر فعالیویژگیبا اتکاء به منابع مالی غالباً شخصی و متکی بر 
ت هدایت نماید و آن را تا رسیدن به موفقیعمل بودن، اقدام به تأسیس یک کسب و کار جدید می

  شود.به کارآفرینی فردي، کارآفرینی شخصی، مستقل و یا آزاد نیز گفته می. کند می
مانی، مسئولیت به ثمر رساندن یک خلق نوآورانه کارآفرینی درون ساز :3کارآفرینی درون سازمانی -2

عبارت دیگر، کارآفرینی درون سازمانی فرآیندي است که در آن محصوالت  در درون سازمان است. به
یا فرآیندهاي نوآوري شده از طریق ابقاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس 

  شود.آفرینی، کارآفرینی در قالب کارکنان سازمان هم گفته میرسند. به این نوع کارشده به ظهور می
: کارآفرینی سازمانی به معناي ایجاد فرآیند کارآفرینی 4هاي کارآفرینانهکارآفرینی سازمانی یا سازمان -3

پذیري، خالقیت و نوآوري وصیاتی همچون روحیه پشتکار، ریسکخصاز در داخل سازمان با استفاده 
عبارت دیگر،  گردند. بهآن گروهی از افراد درون سازمان تبدیل به موتور توسعه آن میباشد که طی می

محصوالت و خدمات جدید،  تولیدکارآفرینی سازمانی به مفهوم تعهد یک سازمان بر ایجاد و 
این نوع کارآفرینی، کارآفرینی شرکتی، کارآفرینی دولتی  فرآیندهاي تازه و نظام سازمانی نوین است. به

  . شودزمان کارآفرین نیز اطالق میا سای
  هاي روستاییجایگاه و نقش کارآفرینی در تعاونی -بخش سوم

با مشکالت بسیاري ویژه در سطح مناطق روستایی  بههاي تعاونی شرکتطور که اشاره شد  همان
آن است که آموزش و بیانگر هاي مختلف نتایج پژوهش. باشند ها قابل حل میروبرو هستند که اکثر آن

نتایج ارزیابی تأثیر  ؛ براي نمونه،تواند تعاونی را در حل این مشکالت یاري کندتوسعه کارآفرینی می
کنندگان را ها مهارت کارآفرینی شرکتاین دورهآن است که بیانگر هاي آموزش کارآفرینی دوره

ها افزایی اجتماعی آنا که ارزشهدر واقع، تعاونی ).1389 دنیایی و همکاران،( دهندافزایش می
                                                             
1- Cronwall and Perlman 
2- Individual entrepreneurship  
3- Intrapreneurship 
4- Entrepreneurial organization 
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سو خوبی با کارآفرینی هم هآیند، بحساب می خوبی شناخته شده است و بستري براي اقدام جمعی به به
). تعاون بستر مناسبی براي کارآفرینی و کارآفرینی به منزله 1388و سازگار هستند (عباسی و همکاران، 

تواند میان این دو رابطه محکمی وجود دارد. تعاونی میهاي موفقیت تعاونی بوده و شرطیکی از پیش
ها و گیري از فرصتگیري از فاکتورهاي کارآفرینی مانند خالقیت، نوآوري، شناسایی و بهرهبا بهره
پذیر اجتماعی، پویا، انعطاف - تر عمل کند. تعاونی کارآفرین، شرکتی است اقتصاديپذیري موفقریسک

گرا، پرتالش و پشتکار و متعهد پذیر، فرصتتماد به نفس باال، خالق، ریسکو متشکل از افرادي با اع
مطالعات مختلف بیانگر نتایج جا که  گردد. از آنکه بر مبناي تعاون و همیاري و دموکراسی تشکیل می

ترین سازوکار  زایی است و مهمترین اهداف توسعه اقتصادي، اشتغال این مطلب است که یکی از مهم
آفرینی و ایجاد تعاونی است، تقویت ظرفیت فرهنگ تعاون و نظام تعاونی در یک جامعه (از آن، کار

هاي تسزایی در ارتقاي سطح فعالی هها)، تأثیر بهاي استفاده از فرصتها و انگیزهجمله مهارت
مان هاي فعال در حوزه تعاون نوعی ساز). تعاونی1388بیگی و یاوري،  کارآفرینی خواهد داشت (فاضل

باشند که به لحاظ سازوکارهاي ویژه خود ضمن ایجاد عدالت اجتماعی با اقتصادي می -اجتماعی
وري مستقیم یعنی پیشگیري از تمرکز ناعادالنه ثروت، با قراردادن مدیریت در اختیار نیروي کار و بهره

ساختار  هاي غیرضروري و کاذب ازایجاد ارتباط سالم بین تولید و مصرف، موجب حذف واسطه
اقتصادي خود را در جامعه به  -اقتصادي جامعه شده و با ایجاد کارآفرینی و اشتغال سالم، بار ارزشی

تواند به منزله یکی از بخش تعاون میآنچه مسلم است  ).1388، نیاو حسینی رسانند (مهرنگاراثبات می
ایش منابع ملی، کاهش نرخ ثرترین نهادها، گام مثبتی در راستاي ایجاد فضاي مناسب براي افزؤم

، روحیه 44هاي اصل بیکاري، تعادل ساختاري و توسعه شهرها و روستاها بوده و با توجه به سیاست
توان یکی از ابزارها و راهکارهاي اساسی در هاي کارآفرین را می کارآفرینی را ترویج نماید. تعاونی

وري کشاورزي و اورزان، ارتقاي بهرههاي اشتغال، افزایش سطح درآمد کش افزایش و گسترش فرصت
آنچه مسلم است ). 1390زاده و همکاران، شمار آورد (شریعت  بخشی به روند توسعه کشاورزي بهسرعت

تواند روحیه کارآفرینی را در افراد تقویت نموده و در شکوفایی تعاونی جایگاه مناسبی است که می
). به هر حال، یکی از 1387د (رحیمی و واحدچوکده، سزایی داشته باش ههاي مثبت آنان نقش بویژگی

طور خاص  هاي تولیدي بهسیس و فعال نمودن تشکلأراهکارهاي پیشنهادي براي کاهش بیکاري، ت
بدیهی است  ).Pirich, et al., 2001ست (ا ها هاي کارآفرینانه در آنتو توسعه فعالیتعاونی در روستاها 
هاي روستایی بخواهد به اهداف مصرح در قانون اساسی و در واقع ویژه تعاونی اگر بخش تعاون به
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آل دست یابد، الزم است به بهبود عملکرد تعاونی، ایجاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، رفع شرایط ایده
 دنیایی و همکاران،( دتوجه جدي نمای یابی به ترکیب اعضاي مناسب و غیرهموانع ساختاري، دست

نظران بر این باورند که توسعه کارآفرینی در و صاحب گران پژوهشه، بسیاري از در این زمین). 1389
شان ایفا ها جهت دستیابی به اهدافتواند نقش اساسی را در کمک به تعاونیهاي تعاونی می شرکت
رفت از شرایط نامطلوب کنونی و اهرم نیرومندي براي برون) 1389 وش،پور و زارعیحسین(نماید 

  ).1388 زاده،صاري و سلمانیان( باشد
طور ویژه و مشخص باید به امر  اند که بهالمللی بر این عقیدهنظران بین از طرفی، امروزه صاحب

ها پرداخت؛ در این میان، مقوله تعاون روستایی و کنی فقر گسترده موجود در آنتوسعه روستاها و ریشه
در جوامع روستایی نه 1388بیگی و یاوري،  د (فاضلاي دارنت ویژهکارآفرینی روستایی جایگاه و اهمی .(

توان روستاییان را وادار به مشارکت مستمر در اداره امور روستا نمود و نه با تطمیع از با اعمال زور می
طریق اعطاي امتیازهاي مادي. تنها راه ترغیب روستاییان به مشارکت در اداره امور روستا عبارت است از 

). 1390هاي حیاتی روستا (میرزایی و همکاران، گیريایده همکاري و مشارکت در تصمیمتفهیم لزوم و ف
تواند کارآفرینان را در خود جاي دهد و هایی که میترین ساختارها و سازماندر واقع، یکی از مناسب

ایران  است؛ زیرا اکثر نیروهاي بیکار جامعه فعلی "تعاونی"آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش 
هاي اقتصادي و تها فاقد سرمایه کافی براي آغاز فعالیها و دانش آموختگان دانشگاهویژه تحصیلکرده هب

 داراياین نکته نیز  ). البته توجه به1390باشند (دهباشیان و همکاران، ایجاد منبع درآمد و زمینه شغلی می
ها و هاي مختلف سیاسی و اقتصادي از تعاونیهاي الزم را از جنبهها باید حمایتت است که دولتاهمی

هاي اقتصادي از حامیان اصلی افزایش سطوح عمل آورند، زیرا حمایتکارآفرینی در تعاونی به
ها  در ارتباط با دالیل تمایل تعاونی ).1388بیگی و یاوري،  هاي تعاون و کارآفرینی هستند (فاضل فعالیت

بعضی ؛ ها به تعاونی کارآفرین نیاز ندارندتمامی شرکتکه د نده ان میها نش براي توسعه کارآفرینی، یافته
برند، اما بعضی ریزي شده به پیش می ثر و برنامهؤها کسب و کار خود را به نحو احسن و م از شرکت

هایی که  آرام و محیط هاي نا ها در محیط  دیگر به یک شوك و القاي خالقیت نیاز دارند. خصوصاً اگر آن
ینی هستند و بهایی غیرقابل پیشزیرا چنین محیط ،کنند اند کار می غییرات سریع و آنی شدهدچار ت

از  غیرهپیشرفت، خالقیت و انگیزه  پذیري، خودباوري، ریسک .ها مبهم است یزي براي آن برنامه
رود که با وجود مشکالت محیطی، موانع هاي کارآفرینی در بخش تعاونی است و انتظار می ویژگی

  ). 1388د (مقصودي و داوودي، ت را از سر راه بردارنعالیف
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  هاي روستاییالزامات توسعه کارآفرینی در تعاونی
تفعالیت اجتماعی و اقتصادي دیگري، براي برزو و ظهور هاي کارآفرینانه مشابه هر برنامه و فعالی

برنامه توسعه سازمان  ،خصوصباشند. در این هایی میشرطها و پیشسازي زمینهخود نیازمند فراهم
هاي فرهنگی، گیري زیرساختملل متحد در گزارش خود، توسعه کارآفرینی را منوط به شکل

داند. در مجموع، براي تحقق کارآفرینی در اجتماعی، سیاسی و انجام اصالحات اقتصادي می
 ):1387دي، باشد (سع ها، ایجاد شرایط زیر الزامی میهاي مختلف از جمله تعاونی سازمان

  توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه روستایی،  .1
  هاي روستایی، آموزش کارآفرینی در تعاونی .2
3. هاي روستایی، هاي کارآفرینانه در تعاونیتوجود فضا و محیط فیزیکی کافی براي توسعه فعالی  
  ها روستایی، وجود سرمایه انسانی و ایجاد فضاي مشارکتی در تعاونی .4
  ، هااز توسعه کارآفرینی در تعاونیهاي حمایت کننده سازمانوجود نهادها و  .5
  و هاي الزم در مناطق روستایی و ایجاد انگیزه پیشرفت در روستاییان، توسعه زیرساخت .6
  هاي کارآفرین. منظور حمایت از تعاونی رات مناسب بهتدوین و اجراي قوانین و مقرّ .7
  

  گیرينتیجه
ثري است که ؤزمند شناسایی ساختارهاي مناسب و راهکارهاي متوسعه کارآفرینی نیابدون تردید، 

. در این میان، دند شرایط الزم براي تحقق کارآفرینی در سطح کل آحاد جامعه را فراهم آورنبتوان
حل مناسبی در راستاي ها، راه هاي کارآفرینانه در آن تها و توسعه فعالی سیس و فعال نمودن تعاونیأت

ها یک اهرم مناسب  تعاونىشود. کارآفرینی و تحقق عدالت اجتماعی محسوب میهاي تتوسعه فعالی
، آفرینیکارتوسعه  درتوانند  هاى دولت مى آیند که همگام با سیاستمیشمار  براى توسعه اقتصادى به

بر اساس  طور کلی ه. بوضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشندبهبود ارتقاى سطح درآمد و ، تولیدافزایش 
ویژه  به هات تعاونیبین کارآفرینی و فعالیتوان بیان داشت که هاي قبلی میاشاره شده در بخشمطالب 

دلیل برخورداري از   به هاتعاونیارتباط مستقیمی وجود دارد و همچنان که  در سطح مناطق روستایی
اد درآمد و عضویت آزاد و اختیاري، کنترل دموکراتیک، سود محدود سرمایه، مازهایی همچون مشخصه
نمایند، در مقابل، فراهم میکارآفرینی توسعه ستر مناسبی براي ب غیرهو همکاري میان اعضا و  آموزش
محسوب تعاونی هاي شرکتت موفقیاصلی هاي  به منزله یکی از پیش شرطنیز کارآفرینی توسعه 
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شان داده است که هاي متعدد صورت گرفته در کشورهاي مختلف نتحقیقات و پژوهشنتایج . گردد می
 هاي صنعتی و تجاري و توزیع جغرافیایی بازارها، زایی در سطوح محلی، توسعه کاربرياشتغال

هاي تولید و توسعه بخش کشاورزي، توزیع بهینه  ، کاهش هزینهجلوگیري از افزایش قیمت محصوالت
اي کشاورزي و هتثر بین صنعت و کشاورزي، رونق فعالیؤکاالها و خدمات، برقراري ارتباط م

منظور افزایش ثروت  تخصیص عادالنه منابع، ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی، بسترسازي الزم به
از اثرات و پیامدهاي عمده توسعه و گسترش  غیرهروستاییان، تسهیل توزیع کاالهاي تولیدي صنعتی و 

ر نظر گرفتن ایجاد چنین اثرات با د. درونشمار می هاي فعال در مناطق روستایی بهکارآفرینی در تعاونی
هاي الزم براي حمایت و توسعه مثبتی در سطح مناطق روستایی، ضروري است تا شرایط و زمینه

هاي مختلف فراهم گردد. در این زمینه هاي روستایی از سوي نهادها و سازمانکارآفرینی در تعاونی
توان در قالب موارد زیر اي تعاونی را میهها و اقدامات حمالیتی از شرکتترین برنامه برخی از مهم

  ):1388خالصه نمود (مقصودي و داوودي، 
هاي مالی: تسهیالت مالی جهت ارتقاء کیفیت تولیدات، تسهیالت مالی جهت افزایش  حمایت -1

وري، تسهیالت مالی جهت ایجاد واحد در مناطق محروم، تسهیالت مالی جهت رفع نیازهاي  بهره
  ؛ سهیالت مالی جهت صادرات تولیداتتو  مالی جهت خرید مواد اولیه نقدینگی، تسهیالت

رات مرتبط، هاي قانونی: حمایت از بهبود فضاي کسب و کار و اصالح قوانین و مقرّ حمایت -2
حمایت قانونی و  هاي تازه تأسیسهاي مالیاتی براي شرکت معافیتاعطاي ، توسعه فناوريحمایت از 

  راتی؛هاي صادبراي ایجاد فرصت
هاي مرتبط با استاندارد کردن  هاي سطوح مدیریت، آموزش : آموزشیآموزش هاي حمایت -3

هاي اصول اداره شرکت،  هاي مربوط به کنترل کیفی محصوالت، آموزش محصوالت و خدمات، آموزش
رات تجاري و مقرّ آموزشهاي تأمین سرمایه و هاي روش هاي بازاریابی و صادرات، آموزش آموزش

  ؛مالی
اي: ارائه خدمات مشاوره مدیریت، ارائه خدمات مشاوره مالی، ارائه خدمات  هاي مشاوره حمایت -4

  ارائه خدمات مشاوره حقوقی؛و  ارائه خدمات مشاوره بازاریابی مشاوره تجاري،
خدمات ، رسانی مدیریت رسانی تجاري، خدمات اطالع رسانی: خدمات اطالع هاي اطالع حمایت -5

کید بیشتر در سطح نواحی أبا ت ي تعاونیها هاي جدید به شرکتمعرفی فناوريو  فنیرسانی  اطالع
  . هاي جدیدها به فناوري دلیل دسترسی کمتر آن روستایی به
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 سپاسگزاري
مین گردیده أاعتبار این طرح از طرف معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ت

 نماید.مکاري آن معاونت محترم تشکر و قدردانی میاست که بدین وسیله از مساعدت و ه
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Abstract 1 

Important social and economic achievements of mankind have been the result of 
participation; meanwhile cooperative organizations are more important because of 
having more emphasis on human aspects. In fact, the cooperatives are an 
appropriate tool for economic development that they can increase productivity and 
incomes and improve people’s social situation. Despite the importance of 
cooperatives, the preliminary review of their performance, especially in rural areas, 
indicates that the cooperatives have faced many problems and they have failed to 
achieve their predetermined goals. In such circumstances, many researchers and 
experts believe that development of entrepreneurship in the cooperatives can play 
an essential role in helping to develop and strengthen the cooperatives and 
resolving their different problems. Considering the importance of this issue, the 
main objective of this descriptive-analytic paper was to examine the role of 
entrepreneurship in the development of rural cooperatives. The results showed that 
there is a close relationship between cooperatives and entrepreneurship and indeed 
entrepreneurship is considered one of the main preconditions for success of rural 
cooperatives. The cooperatives can increase their effectiveness and efficiency and 
perform more successfully by using the elements of entrepreneurship, such as 
creativity, innovation, identifying and taking advantage of opportunities and risk 
taking. Accordingly, it is necessary to provide required supports including finance, 
legal, educational, advisory and informing from relevant organizations to develop 
and foster entrepreneurship in the cooperatives. 
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