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  چکیده
 است. ها تعاونی پویایی و نوسازي براي راهی تعاونی هايشرکت در سازمانی کارآفرینی وسعهت  

 و کرده کمک موجود هاي تعاونی بازسازي و احیا به تواند می هاتعاونی رد سازمانی کارآفرینی توسعه
 راهکارهاي شناسایی تحقیق این هدف .باشد مهمی اقدام کارآفرین هايتعاونی به ها آن تبدیل در

 نوع از پیمایشی، تحقیق این بود. ابهر شهرستان کشاورزي هاي تعاونی در سازمانی کارآفرینی توسعه
 هاي تعاونی مدیران شامل پژوهش این مطالعه مورد آماري جامعه است. همبستگی -فیتوصی مطالعات

 اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش از استفاده با که )N=210( بودند ابهر شهرستان در کشاورزي فعال
 اعضاي توسط آن محتوایی و ظاهري روایی که بود پرسشنامه تحقیق ابزار .)=78n( شدند انتخاب

 از استفاده با پرسشنامه پایایی گرفت. قرار تأیید و اصالح مورد مرتبط کارشناسان و یعلم هیئت
 پایایی و سازه روایی .)89/0-70/0( شد تأیید آلفا کرونباخ ضریب محاسبه و پرسشنامه آزمون پیش

 جهت .آمد دست به الزم يها اصالح اعمال از پس و یريگ اندازه مدل برآورد با نیز تحقیق ابزار ترکیبی
 و ساختاري معادالت مدل از تأییدي عاملی تحلیل انجام جهت و SPSS افزار نرم از ها داده لیلتح
 شزبرا ،)CFA( تأییدي عاملی تحلیل از حاصل نتایج شد. گرفته بهره AMOS Graphics20 افزار نرم

 راهکارهاي شدن خالصه ،شده استاندارد گیري اندازه مدل کرد. تأیید را پژوهش مکنون متغیرهاي

                                                             
  Yaghobi@znu.ac.ir: کاتبهمسئول م*
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 نوین، رهبري سبک ،زیرساختی اصالحات ها، فرصت ارائه عامل 5 در سازمانی کارآفرینی توسعه
  کرد. تأیید را سازي فرهنگ و گذاري سیاست

 
  رابه شهرستان ،سازمانی کارآفرینی کشاورزي، تعاونی :کلیدي هاي واژه

  
 مقدمه

 روروبه تحول حال در و متالطم پیچیده، ايه محیط با فزاینده اي گونه به ها سازمان حاضر عصر در  
 و تنوع و محصوالت عمر دوره شدن کوتاه فناوري، سریع رشد تجارت، هدگستر ،شدن جهانی هستند.

 همکاران، و (فهرجی هستند وکار کسب حوزه در تغییرات این جمله از ،مشتریان نیازهاي دگرگونی
 براي ها سازمان رقابت، زمینه در داده رخ غییراتت و تحوالت به توجه با اخیر، هاي دهه در ).1392

 به گرایش نیازمند حاضر حال در ها مانزسا دارند. نوآوري و سرعت پذیري، انعطاف به نیاز ماندگاري
 و جو ایجاد ها، سازمان در کارآفرینانه روحیه ترویج بنابراین ؛هستند کارآفرینانه هاي فعالیت سمت
 همکاران، و عربیون( رود می شمار به ها سازمان وظایف ترین مهم از ،نیکارآفری مناسب سازمانی روحیه
1390.(  

 رقابتی محیط ایجاد و خالقیت نوآوري، خلق زایی، اشتغال اقدامات واسطه به کارآفرینی امروزه  
 و ایستایی به تمایل ها سازمان بیشتر که  صورتی در نماید. می ایفا اقتصادي توسعه در را اساسی نقشی

 محیط با کردن پیدا تطبیق براي تحوالت و تغییر حالت در همواره کارآفرین هاي سازمان دارند، ونسک
 براي مناسب بستر ایجاد و کارآفرینی تقویت که آنجا از طرفی، از ).1390 همکاران، و (عربیون هستند
 در )،1389 ن،همکارا و افتخاري الدین رکن( است ها کشور اقتصادي پیشرفت ابزارهاي از آن توسعه

  است. شده مطرح ها سازمان در کارآفرینی فرهنگ و کارآفرینی توسعه زمینه در اخیر دهه
 توسعه است. ها آن پویایی و نوسازي براي راهی نیز تعاونی هايشرکت در کارآفرینی وسعهت  

 بازسازي و احیا به تواند می کارآفرین، هايتعاونی به ها آن تبدیل نهایت در و هاتعاونی در کارآفرینی
 آوري،سود و درآمد افزایش ،کار و  کسب بهبود و توسعه براي ابزاري و کرده کمک موجود هاي تعاونی

 ها آن آفرینی نقش ارتقاء نهایتاً و جدید هايفرآیند و خدمات محصوالت، توسعه و ایجاد در پیشگامی
 توسعه جهت در سازي زمینه براي تالش جهت همین به آید. شمار به اقتصادي کالن هاي برنامه در
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 و اعظمی( آید می حساب  به تعاون بخش توسعه هاي برنامه هاي اولویت از یکی ها تعاونی در کارآفرینی
  .)1393 همکاران،

 و اجتماعی -اقتصادي هاي يهمکار نوع دو براي را مساعدي زمینه کارآفرینانه هاي تعاونی  
 براي را الزم زمینه مناسب سازي فضا با ها تعاونی این چنینهم آورند، می وجود به بازرگانی - تجاري

 گوناگون تجربیات و محدود امکانات با افراد لذا آورند. می فراهم بادوام و منظم گروهی کار یک
 و ذهن کاوش گروهی، هاي خالقیت پیشبرد و تقویت به منجر رو  این از و شده جمع یکدیگر پیرامون

 استعداد و شده تطابق قدرت و پذیري انعطاف افزایش شغلی، هاي تفعالی در نوآوري و ابتکار
 ها آن روي بر و داده پرورش را واقعی دنیاي در برداري بهره جهت کارآفرینانه هاي فعالیت
 کنند می عرضه را هایی فرصت یکارآفرین به آوردن روي  واسطه به نیز ها تعاونی کنند. می گذاري سرمایه

 براي مند قانون و مفید مجرایی و شناخته را خود پنهان هاي قابلیت و استعدادها ها، نآ وسیله به افراد که
  ).1387 (بارانی، یابند می خود سرنوشت بر تأثیرگذاري

 به ملزم ها سازمان که داشت نظر در باید دهد، نمی رخ خأل در کارآفرینی توسعه که این به توجه با  
 .)1390 همکاران، و (عربیون هستند کارآفرینی بروز شرایط و جو خلق براي مناسب هاي بستر ایجاد

 کاري محیط ایجاد و هدفمند و بامعنا کار خواستار که هستند مواجه کارکنانی با ها سازمان امروزه،
 ).1386 (فتاحی، هستند خود بالندگی جهت خویش استعدادهاي و خالقیت پرورش منظور به مطلوب

 کارکنان شخصی رشد ،خالقیت پرورش هدف با کاري هايمحیط وسعهت بر ،نیز جدید هايرهیافت در
 عطار، طاهري و (عسکریان است شده تأکید بالفعل هاي پتانسیل به کارکنان بالقوه هاي پتانسیل تبدیل و

 تا دارند نیاز نیز تجاري و اجتماعی کارآفرینی، هاي مهارت به فنی هاي مهارت کنار در مدیران ).1391
 ).Korhonen et al., 2007( کنند اداره تري موفق طور به کنند می کار آن در که را هایی مانساز بتوانند

 تمام و کنند وظیفه انجام کارآفرینان نقش در بتوانند کارکنان همه تا دنکن تهیه فرایندي باید ها سازمان
 عبارتی به .سانندبر ثمر به سازمان در راحت و سریع مستمر، طور به را گروهی یا فردي هاي فعالیت
 توان می واقع در کنند. تمرکز سازمانی کارآفرینی روي بر باید فردي کارآفرینی جاي هب باید ها سازمان

 Antoncic and( کرد قلمداد ها سازمان در سودآوري جهت در مهم فاکتوري را سازمانی کارآفرینی

Prodan, 2008.( همکاران و چن نظر از )بهتر کارآفرینانه قداماتا طریق از ها سازمان )2006 
  برسند. خود اهداف به توانند می
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 در پیشگامی سودآوري، و درآمد افزایش ،وکار کسب بهبود توسعه، براي ابزاري سازمانی کارآفرینی  
 در رود. می شمار به ها سازمان بازسازي و احیا جهت در جدید فرایندهاي و محصوالت توسعه ایجاد
 و فرهنگ در کارآفرینانه هاي مهارت و ذهنیت کردن وارد جهت در شیتال سازمانی کارآفرینی واقع

 مفهومی سازمانی، کارآفرینی ببخشد. بهبود را ها سازمان یثربخشا و کارایی تا است سازمان هاي فعالیت
 و دهد می سوق پیشگامی و پذیري ریسک نوآوري، سوي به را سازمان هاي فعالیت که است بعدي چند

 همکاران، و (کریمی دارد اشاره سازمان درون در جدید هاي فرصت و ها فرایند و ها روش ها، ایده به
1392(.  

 و توسعه به کمک ،انکشاورز درآمد افزایش ،زایی اشتغال هدف با کشاورزي تعاونی هاي شرکت  
 هاي سیاست ابالغ وجود با شد. تشکیل تعاون وزارت سوي از گذشته سال 25 حدود کشاورزي رشد
 در تعاون بخش سهم افزایش جمله از تعاونی بخش کلی هاي سیاست به آن ب بند که 44 اصل کلی

 کشور اقتصاد از تعاون بخش سهم دارد، اشاره توسعه پنجم برنامه آخر تا درصد 25 به کشور اقتصاد
 در  سازمانی کارآفرینی توسعه رسد می نظر  به .)1393 آگاهی، و (کرمی است بوده درصد 5 تا 4 حدود
 اهدافشان به دستیابی راستاي در ها تعاونی این به کمک براي مناسبی گزینه کشاورزي هاي تعاونی
 سازمان ها، بیمارستان مثل گوناگونی هاي سازمان در سازمانی کارآفرینی توسعه تاکنون است.
 اهمیت به توجه با است. گرفته قرار پژوهش موردبررسی ... و ها کتابخانه ها، دانشگاه ،بدنی تربیت
 توسعه براي موجود راهکارهاي بررسی که رسد می نظر به کشاورزي عهتوس براي کشاورزي هاي تعاونی

 کشاورزي هاي تعاونی در سازمانی کارآفرینی تسهیل باعث ها آن کارگیري به و ها سازمان این کارآفرینی
 بیشترین داراي که است استان سطح در هایی شهرستان از یکی زنجان استان در ابهر شهرستان باشد.

 و موفقیت به تواند می ها آن در سازمانی کارآفرینی توسعه به توجه و است کشاورزي هاي تعاونی
 توسعه راهکارهاي شناسایی هدف با حاضر پژوهش شود. منجر ها تعاونی این بیشتر کارآمدي

  است. گرفته انجام انزنج استان توابع از ابهر شهرستان در کشاورزي هاي تعاونی در سازمانی کارآفرینی

 است. سازمانی کارآفرینی و فردي کارآفرینی نوع دو بر مشتمل آفرینی کار: موضوع ادبیات مرور
 فرهنگ ایجاد طریق از که دارد اي شده نوآوري فرآیندهاي یا محصوالت به اشاره سازمانی کارآفرینی
 سازمانی، کارآفرینان واقع در .)1390 همکاران، و (عربیون رسد می ظهور به سازمان یک در کارآفرینانه

 سازمان در جدید هاي فعالیت کشف به مرحله هر در فعال، طور به سازمان مختلف هاي فعالیت در
 نقش جدید هاي فعالیت توسعه در اي شبکه ارتباطات ایجاد و بازار سنجی نیاز در غالباً و پردازند می
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 به سازمانی فرینیآکار فرایند بندي تقسیم یک در .)Iacobucci and Rosa, 2010( دارند را پشتیبانی
 و شود می تقسیم جدید فعالیت اجراي و جدید وکار کسب فعالیت ایده توسعه و ایجاد مرحله دو

 کارآفرینی ).Bosma et al., 2011( پردازند می پشتیبانی و رهبري به فرایند این در کارآفرینان
 به غالباً تمشکال این دلیل و است فردي کارآفرینی از تر مشکل و تر گسترده موضوعی سازمانی

 کارآفرینی از ها سازمان در بزرگ هاي سازمان در کنترل و ظارتن است. مرتبط سازمان گستردگی
 توان می را سازمانی کارآفرینی بودن هیروگ این بر عالوه ).Julie, 2008( کند می جلوگیري سازمانی

 که گفت باید واقع در ).1392 همکاران، و الوانی( دانست آن توسعه فرایند شدن سخت از دیگر یکی
 فردي کارآفرینی که است این در سازمانی کارآفرینی و فردي کارآفرینی میان در نیز تفاوت ترین مهم
 و سازمان سطح در سازمانی کارآفرینی ولی است، فردي اقدامی و ردیگ می صورت شخص سطح در
  ).Gap and Fisher, 2008( شود می ایجاد گروهی طور به

 مختلف، تحقیقات در .اند نموده ارائه را مختلفی هاي مدل سازمانی کارآفرینی براي مختلف محققان  
 )1394( همکاران و جمینی است. شده پیشنهاد سازمانی کارآفرینی توسعه براي نیز مختلفی راهکارهاي

 برنده پیش عوامل ،روانسر هرستانش روستایی زنان میان در کارآفرینی توسعه روي بر تحقیقی رد
 ،شناختی روان فرهنگی، -اجتماعی اقتصادي، عامل ،را مطالعه مورد جامعه کارآفرینی توسعه

  بازدارنده که موانعی ترینمهم از یکی کردند. نابی زیرساختی و موزشیآ -فنی ،گذاري سیاست
 در که زیرا است، کارآفرینی مدیریتی ايهمهارت به افراد نبودن مجهز شودمی کارآفرینانه هاي فعالیت
 با آن ادامه و شودمی آغاز کارآفرینان سوي از وکار کسب هايفعالیت که شود می دیده مواقع از بسیاري
 در کارآفرینی توسعه يها راهکار دیگر جمله از ).1393 همکاران، و خالدي( شودمی روبرو دشواري
 سازي فرهنگ تعاونی، هاي شرکت نهادي ساختار اصالح هب توان می تعاونی هايشرکت مختلف سطوح

 تبیین و تعاونی در کارآفرینی مقوله با ها تعاونی ارکان و اعضاء آشناسازي کارآفرینی، توسعه راستاي در
  ).1391 همکاران، و (اعظمی کرد اشاره ها، تعاونی در کارآفرینی توسعه براي انگیزشی راهکارهاي

 مهارت مدیریتی، ارتباطی، حمایتی، آموزشی، عوامل نیز )1390( انهمکار و دپورداریانیماح  
 خدمات هاي شرکت در کارآفرینی توسعه بر مؤثر عوامل ترین مهم از را گذاري سیاست و وکار کسب

 که داد نشان نیز دیگري تحقیق اند. کرده بیان زنجان استان در کشاورزي مهندسی و فنی اي مشاوره
 استراتژي، مثل ساختاري عوامل شامل عوامل این شوند. می سازمانی آفرینیکار باعث مختلفی عوامل
 دستمزد، و حقوق سیستم و عملکرد ارزیابی سیستم توسعه، و پژوهش سیستم اي بودجه و مالی سیستم
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 نیز، محیطی عوامل و رهبري سبک مدیران، و کارکنان ویژگی ،سازمانی فرهنگ نظیر فرهنگی، عوامل
 همکاران و دهقان ).1390 طلب، زنجان (رحمتی است شهروندان و دولت با ارتباط محیطی، ارتباطات

 عوامل و ساختاري عوامل رفتاري، عوامل در را کارآفرینی و نوآوري توسعه راهکارهاي )1391(
 در کارآفرینی توسعه و تقویت بر مؤثر عوامل عنوان با تحقیقی نتایج اند. کرده خالصه محیطی
 هاي حمایت ارائه ها تعاونی مدیران دیدگاه از که است داده نشان زنجان استان رزيشاوک هاي تعاونی

 سند تدوین و کارآفرینان شرایط با آن نمودن سازگار و بانکی مقررات و قوانین اصالح مالیاتی، و مالی
 آیند می شمار به کشاورزي هاي تعاونی در کارآفرینی تقویت در عوامل ترین مهم کارآفرینی توسعه ملی

  ).1389 همکاران، و (دنیایی
 در کارآفرینی آموزش نیازهاي شناسایی عنوان تحت اي مطالعه در )1388( داوودي و مقصودي  

 آموزش ،خطر مدیریت آموزش ،قوانین آموزش عامل پنج که دنددا نشان کشاورزي تولید هاي تعاونی
 83 حدود مجموع در معنوي کیتمال و نوآورانه دیدگاه ثبت آموزش و بازاریابی آموزش ،خالقیت

 همکاران و بیگی علم تحقیقات نتایج .نماید می را کارآفرینی توسعه در نیازمورد هاي آموزش از درصد
 رابطه سازمانی عوامل با مرتبط متغیرهاي و سازمانی کارآفرینی توسعه متغیر بین که داد نشان )1388(

 داد نشان نیز متغیره چند رگرسیون از حاصل یجنتا و دارد وجود درصد یک سطح در مثبتی و دار معنی
 داراي ترتیب به سازمانی فرهنگ و سازمانی کنترل نظام سازمانی، راهبرد رهبري، سبک متغیر چهار که

 در )1388( قاسمی و یعقوبی هستند. سازمانی کارآفرینی توسعه متغیر بینی پیش در نقش بیشترین
 نمودند بیان زنجان استان کشاورزي بخش کارآفرینان موفقیت بر مؤثر عوامل بررسی عنوان با اي مطالعه

 موفقیت عوامل ترین مهم اطالعات و دانش داشتن و ها فرصت شناسایی نوآوري، نفس، به اعتماد که
 هاي پشتیبانی باید ها دولت که کردند بیان )1388( یاوري و بیگی فاضل .آیند می شمار به کارآفرینان

 کارآفرینی و تعاون هاي فعالیت سطوح افزایش حامی و هادي که اقتصادي مختلف هاي جنبه از را الزم
 و روستایی صنایع در گذاري سرمایه توسعه مسیر در باید ها سیاست درنهایت ؛آورند عمل به هستند
  باشد. کارآفرینی و گذاري سرمایه ابتدایی مراحل در بهینه گذاري سرمایه براي افراد هاي انگیزه محرك

 عملکرد بر آن تأثیر و سازمانی کارآفرینی بررسی عنوان با پژوهشی در )2009( همکاران و یاو  
 تیم سازمانی، منابع که گرفتند نتیجه سازمان منابع و سازمانی کارآفرینانه گرایش اساس بر سازمان

 زمانسا محیط سازمانی، استراتژي سازمانی، ساختار دستمزد، و حقوق سیستم باال، سطوح در مدیریت
 تأثیر سازمانی کارآفرینانه گرایش اساس بر سازمان عملکرد بر سازمانی  فرهنگ و اجتماعی و صنعتی
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 حمایت منعطف، سازمانی هاي راهبرد سازمانی،  فرهنگ مثل عواملی )2005( همکاران و چن .دارد
 اي عمده نقش سازمانی، هاي گیري تصمیم در کارکنان فعال مشارکت و کارآفرین کارمندان از مدیریت

 منابع، مدیریت، حمایت پاداش، )2002( همکاران و هورنسبی دارند. سازمانی کارآفرینی توسعه در
 توسعه به ها سازمان شود می سبب که داند می عواملی از را ریسک پذیرش و سازمانی ساختار

 زنان میان در رینیکارآف توسعه تحقق براي )2002( جهانی بانک بپردازند. خود در سازمانی کارآفرینی
 فنی، هاي حمایت شامل مسائل این است. کرده عنوان را فرهنگی و اقتصادي مسائل به توجه روستایی

  است. فرهنگی بسترسازي سرمایه، تأمین
 سازمانی کارآفرینی که است داده نشان خارجی و خلیاد هاي پژوهش زمینه در موجود پیشینه مرور  

 توسعه ايبر راهکار 6 البغ در موضوعات این تحقیق نیا در است. فیمختل موارد از متأثر طورکلی به
 نیز ییها مؤلفه زیر حاوي مؤلفه 6 این از یک هر است. گرفته قرار بررسی مورد سازمانی، کارآفرینی

  ).1 (شکل هستند

  
  سازمانی کارآفرینی توسعه راهکارهاي مفهومی چارچوب -1 شکل

  
  پژوهش روش

 از و میدانی متغیرها کنترل میزان و اهمیت و درجه نظر از کاربردي، ف،هد نظر از حاضر تحقیق  
 بودن نظر صاحب دلیل به تحقیق این در مطالعه مورد آماري جامعه بود. پیمایشی ها داده يآور جمع نظر
 و ابهر شهرستان فعال کشاورزي هاي تعاونی مدیران مدیریتی، هاي نقش داشتن و ها تعاونی حوزه در
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 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم .)N=210( بودند 1393 سال در شهرستان این روستاهاي
 (زراعت، فعالیت زمینه حسب بر بررسی مورد هاي تعاونی که این به توجه با ).=78n( گردید برآورد

 ريگی نمونه روش از استفاده با ها نمونه داشتند، قرار همگن طبقه چند در ...) و دامی علوم باغبانی،
 محتوایی و ظاهري روایی که بود ساخته محقق پرسشنامه ،تحقیق ابزار شدند. انتخاب اي طبقه تصادفی

 با پرسشنامه پایایی گرفت. قرار تائید و اصالح مورد مرتبط کارشناسان و علمی هیئت اعضاي توسط آن
 خصوص در .)89/0-70/0( شد تائید آلفا کرونباخ ضریب محاسبه و پرسشنامه آزمون پیش از استفاده
 5/0 از تر بزرگ و مساوي استاندارد عاملی بارهاي معیار از همگرا روایی ارزیابی براي سازه، روایی

 ).Ho, 2006( شد استفاده

 و ترویج علمی  یئته اعضاي از جمعی نظرات از استفاده با یقتحق ابزار ییامحتو و ظاهري 1روایی  
 2پایایی تعیین براي گرفت. قرار یدتائ مورد بازنگري و اصالح مرحله چند از پس کشاورزي آموزش

 رانیمد توسط پرسشنامه 20 تعداد کار این انجام براي شد، انجام 3پیشاهنگ آزمون پرسشنامه
 طور همان .شد محاسبه آلفا کرونباخ ضریب و گردید تکمیل خرمدره شهرستان يکشاورز يها یتعاون

 میزان از باالتر پرسشنامه هاي بخش تمامی براي رونباخک آلفاي میزان دهد یم نشان 1 جدول در که
  بود. )70/0( قبول قابل

  
  .آن هاي بخش از هریک کرونباخ آلفاي مقدار و پرسشنامه مختلف هاي بخش -1 جدول
  کرونباخ آلفاي مقدار  سنجش مقیاس  ها گویه تعداد  بخش

  71/0  لیکرت یقسمت پنج طیف  3  ها فرصت ارائه
  70/0  لیکرت یقسمت پنج طیف  4  زیرساختی اصالحات

  89/0  لیکرت یقسمت پنج طیف  3  نوین رهبري سبک
  72/0  لیکرت یقسمت پنج طیف  3  گذاري سیاست
  81/0  لیکرت یقسمت پنج طیف  2  يساز فرهنگ

 

                                                             
1- Validity 
2- Reliability 
3- Pilot Test 
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 در و SPSS win20 افزار نرم از توصیفی آمار بخش در پژوهش این هاي داده وتحلیل تجزیه براي
 ساختاري معادالت سازي لدم روش اساس بر Graphics20 AMOS افزار نرم از تأییدي عاملی تحلیل
 و نما میانگین، درصد، فراوانی، مثل توصیفی هاي  آماره هاداده وتحلیل یهتجز براي گردید. استفاده
  شد. استفاده 1تأییدي عاملی تحلیل

 
  ها یافته

 هاي تعاونی مدیران :ها تعاونی هاي ویژگی و کشاورزي هاي تعاونی مدیران فردي هاي ویژگی
 است. سال 24/38 افراد این میان سنی میانگین و دارند قرار سال 55 تا 27 سنی طیف در موردبررسی

 درصد 88 دهند. می تشکیل زنان را آنان درصد 30 تنها و مردان را پاسخگویان از درصد 70
 عضویت قهساب میانگین دارند. را کشاورزي هاي تعاونی در عضویت سابقه سال 12 زیر پاسخگویان
 )درصد 82( باالیی درصد .بود سال 25  تعاونی در عضویت سابقه بیشترین بود. سال 66/6 پاسخگویان

 درصد 62 دیپلم، پاسخگویان از درصد 12 تحصیالت سطح .بودند مجرد مابقی و متأهل پاسخگویان از
  بود. دکتري و ارشد کارشناسی نیز درصد 14 و کارشناسی و کاردانی

 درصد 20 فعالیت نوع لحاظ به مطالعه مورد هاي تعاونی گرایش که بود آن از حاکی ها یافته  
 4 زنبورداري، درصد 4 و گوشتی مرغ درصد 10 ،دامداري درصد 12 ،چندمنظوره درصد 14 زراعت،
 و گذار تخم مرغ درصد 2 قارچ، پرورش درصد 4 گیاه، و گل پرورش درصد 4 ماهی، پرورش درصد

 ابهر شهر در مطالعه مورد کشاورزي هاي تعاونی درصد 32 بود. موارد سایر در درصد 26 از بیش
 مدیران اولیه سرمایه میانگین هستند. واقع شهرستان این حومه روستاي در بقیه و کنند می فعالیت
 تومان میلیون 63/7 میانگین با ها آن فعلی سرمایه و بود تومان میلیون 20/2 موردبررسی هاي تعاونی

 درصد 72 بود. نفر 94/8 سیموردبرر کشاورزي هاي تعاونی اعضاء تعداد میانگین داد نشان نتایج بود.
 زنان و مردان تعداد میانگین که داد نشان نتایج همچنین داشتند. عضو نفر 7 موردبررسی هاي تعاونی

 94/8 ها تعاونی اعضاي تعداد میانگین بود. نفر 24/2 و 7/6 ترتیب به کشاورزي هاي تعاونی در عضو
  داشت. اعضا نفر 43 تعاونی شرکت ترین جمعیت پر بود. نفر
  
  

                                                             
1- Confirmatory Factor Analysis 
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 براي مرحله این در: کشاورزي هاي تعاونی در سازمانی کارآفرینی توسعه هکارهايار ناساییش
 رمرو طی در که سازمانی) کارآفرینی توسعه راهکار 6( مکنون متغیرهاي نشانگرهاي قدرت بررسی
 مدل سنجیاعتبار منظور به .شد استفاده تأییدي عاملی تحلیل زا است، آمده  دست به تحقیق ادبیات

 برازش مرحله این در مجزا، صورت به ها سازه از یک هر وضعیت بررسی از پس )،1 (شکل فهومیم
 15 قالب در سازمانی کارآفرینی توسعه بر مؤثر مستقل متغیرهاي گرفت. قرار موردبررسی مفهومی مدل
 معادالت مدل از منظور این براي ).2 (جدول گرفت قرار مطالعه مورد مکنون متغیر پنج و هگوی

 از بود، مکنون متغیرهاي تأیید براي تأییدي عاملی تحلیل انجام هدف که آنجا از شد. استفاده ساختاري
 به را شده مشاهده متغیرهاي از اي مجموعه درواقع گیري اندازه مدل شد. استفاده گیري اندازه مدل

  ).1388 ي،کالنتر( نماید می مرتبط ها) (عامل مکنون متغیرهاي از تري کوچک مجموعه
  

  .سازمانی کارآفرینی توسعه راهکارهاي يها مؤلفه زیر و ها مؤلفه -2 جدول

  نشانگر  ها مؤلفه زیر  ها مؤلفه
 عاملی بار

  شده  استاندارد

  ها فرصت ارائه
  P1(  79/0(  دولت مالی هاي حمایت از استفاده

  P2(  93/0(  بیشتر درآمد کسب براي جدید هاي فرصت از گیري بهره
  P3(  71/0(  کشاورزان درآمد و تولید سطح ارتقاء

 اصالحات
  زیرساختی

 اصالح و ها تعاونی عملکرد کیفیت به توجه و تعاونی تشکیل نحوه تغییر
  R1(  65/0(  مولد و کارآفرین هاي تعاونی به ها آن ساختار

  R2(  91/0(  اقتصادي فرآیندهاي در کارآفرینان مشارکت
  R3(  77/0(  بازاریابی و توسعه رد کارآفرینان نقش شدن تر پررنگ

  R4( 64/0( کارآفرینی آموزش

 رهبري سبک
  نوین

  L1(  88/0(  خالق مدیر داشتن
  L2(  86/0(  کارآفرینی هاي فعالیت در باسابقه و کارآفرینی مباحث به آشنا اعضاي داشتن

  L3(  75/0(  تعاونی اعضا در مشارکت روحیه افزایش و ایجاد

  گذاري سیاست
  S1(  65/0(  ها تعاونی از یافته سازمان هاي بخشودگی و مالیاتی و مالی هاي حمایت

  88/0 (S2) کشاورزي بخش در گذاري قیمت نظام اصالح
  61/0 (S3) ها فعالیت اقتصادي ارزیابی و توجیه جهت تخصصی هاي مشاوره ارائه

  سازي فرهنگ
  C1(  54/0(  رشوه و خواري رانت و شکنی قانون از جلوگیري

  C2(  68/0(  کارآفرین و موفق هاي تعاونی از بازدید برنامه اجراي
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 این دارد. وجود برازندگی مشخصه چندین تأییدي عاملی تحلیل مدل ارزیابی براي طورکلی به  
 )،IFI( 1فزاینده برازندگی شاخص ،)χ2/df( نسبی اسکوئر کاي ،χ2 هاي شاخص شامل هاشاخص
 دوم ریشه شاخص شاخص، ترین مهم و TLI لویس -توکر خصشا ،)CFI( 2تطبیقی برازش شاخص
 با آن برازش و مدل بودن درست آزمون براي است. )RMSEA( 3تقریب خطاي واریانس برآورد

 براي مدل، مطلوب برازش در مجاز مقدار شد. استفاده برازش مختلف هاي شاخص از میدانی، هاي داده
 میزان 08/0 از کمتر RMSEA شاخص براي و 9/0 از بیشتر میزان TLI و IFI، CFI هاي شاخص
 بباشد 05/0 از بیش معناداري سطح داراي اسکوئر کاي مقدار که است ایدئال همچنین و است مطلوب

  ).Ho, 2006( باشد 3 از کمتر نیز نسبی اسکوئر کاي نسبی، مقدار و
 همچنین بود. 80 با برابر df آزادي جه در مقدار و 31/103 با برابر )χ2( اسکوئر کاي میزان مدل در  

 بود. 29/1 با برابر نیز، )χ2/df( نسبی اسکوئر کاي بود. 04/0 با برابر χ2 براي داري معنی سطح
 الزم بیتمطلو از مدل، ش براز هاي شاخص ،دهد می نشان 2 شکل از حاصل نتایج که طور همان

 براي بود. 07/0 ،هآمد  دست به مقدار RMSEA شاخص براي که طوري به بودند. برخوردار
 مدل که کرد اظهار توان می بود. 92/0 و 92/0 با برابر شده حاصل مقادیر نیز CFI و IFI هاي شاخص

  است. برخوردار مطلوب برازش از ها شاخص مجاز میزان با مقایسه در

                                                             
1- Incremental Fix Index. 
2- Comparative Fix Index 
3- Root Mean Square Error of Approximation 
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  .سازمانی کارآفرینی توسعه راهکارهاي گیري اندازه مدل -2 جدول
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  گیري نتیجه و بحث
 و توسعه به کمک ،انکشاورز درآمد افزایش زایی، اشتغال هدف با کشاورزي عاونیت هاي شرکت  
 از تعاونی بخش کلی هاي سیاست از یکی .است شده تشکیل تعاون وزارت سوي از کشاورزي رشد

 کنونی، وضعیت در که است حالی در این و است کشور اقتصاد در تعاون بخش سهم افزایش جمله
 در  سازمانی کارآفرینی توسعه است. بوده درصد 5 تا 4 حدود کشور اداقتص از تعاون بخش سهم

 است اهدافشان به دستیابی راستاي در ها تعاونی این به کمک براي مناسبی گزینه کشاورزي هاي تعاونی
  است. برخوردار باالیی تییاهم سازمانی کارآفرینی توسعه راهکارهاي کشف راستا این در و

 ها، فرصت ارائه عامل پنج در  سازمانی کارآفرینی توسعه راهکارهاي که داد نشان تحقیق این نتایج  
 ارائه کرد. خالصه توان می سازي فرهنگ و گذاري سیاست نوین، رهبري سبک ،زیرساختی اصالحات

 و جمینی تحقیقات جنتای بود. تحقیق این در سازمانی کارآفرینی توسعه راهکارهاي از یکی ها فرصت
 و بیگی فاضل )،1388( قاسمی و یعقوبی ،)1390( همکاران و احدپورداریانی ،)1394( همکاران

 اصالحات نیز، عامل دومین باد. همسو یافته این با نیز )2005( همکاران و چن و )1388( یاوري
 سومین نیز نوین، رهبري سبک بود. همسو )1391( همکاران و اعظمی نتایج با که بود زیرساختی

 طلب زنجان رحمتی تحقیقات نتایج با که بود تحقیق این در سازمانی آفرینیکار توسعه راهکار
 کارآفرینی راهکارهاي توسعه عامل چهارمین داشت. همسویی )2002( همکاران و هومسبی )،1390(

 )،1390( همکاران و احدپورداریانی ،)1394( همکاران و جمینی بود. گذاري سیاست عامل نیز سازمانی
 دیگر از نیز سازي فرهنگ بودند. کرده تأیید را عامل این خود تحقیقات در نیز )2009( همکاران و یاو

 و اعظمی )،1394( همکاران و جمینی هاي یافته با که بود سازمانی کارآفرینی توسعه راهکارهاي
 و )2005( همکاران و چن ،)2009( همکاران و یاو )،1390( طلب زنجان رحمتی )،1391( همکاران

  داشت. همسویی )2002( انیجه بانک
 بهبود سازمانی، توسعه هاي زمینه ارائه سازمانی، کارآفرینی توسعه براي ها فرصت از منظور  

 مالی هاي حمایت ،وکار کسب زمینه در افراد هاي مهارت توسعه است. ... و حمایتی خدمات وکار، کسب
 توسعه به و شده افراد در نفس به اعتماد و انگیزه افزایش سبب ها نوآوري به ها سازمان تشویق و

 سطح ارتقاء و بیشتر درآمد کسب براي جدید هاي فرصت از گیري بهره کند. کمک تواند می کارآفرینی
 کارآفرینی توسعه براي هایی فرصت شدن فراهم باعث که هستند عواملی کشاورزان درآمد و تولید

  شوند. می
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 نحوه و کارآفرین و مولد تعاونی ایجاد هدف با ها تعاونی در قانونی و يساختار اتاصالح ایجاد  
 فراهم باید سازمانی کارآفرینی توسعه جهت در که دانست نیازهایی توان می همگی را ها آن تشکیل

 ساختی ریز اصالحات این دهد. می نشان را زیرساختی یراتیتغ به نیاز از نشان همگی عوامل این کرد.
 سازمانی کارآفرینی توسعه جهت در سازمانی ساختارهاي .دهد تغییر را ها تعاونی اساس و ساختار باید
 آنجا از کنند. اقدام کارآفرینی الزم هاي مؤلفه دادن پوشش و کارآفرینی بروز الزم بستر ایجاد توان باید
 کارآفرینی آموزش لذا یابد، می توسعه آموزش با و تسا اکتسابی حدودي تا نوآوري و خالقیت که

 از گیري بهره و کارآفرینی تعاونی به خود کردن تبدیل روي بر باید ها تعاونی ت.اس ضروري امري
  کنند. توجه بازاریابی بخصوص خود مختلف هاي حوزه در کارآفرینان

 اختیار، تفویض ها، خالقیت تشویق طریق از توانند می ها سازمان در کارآمد رهبري و مدیریت  
 مؤثري نقش سازمان در کارآفرینی و مشارکت روحیه یجترو سازمانی، مراتب سلسله و نظارت کاهش

 روحیه و خالقیت ابراز گیرانه سخت قوانین و متمرکز مدیریتی سیستم وجود رسد می نظر به کنند. ایفا
 سازمان در طلبی استقالل روحیه به توجهی بی سبب واقع در و برد می بین از اعضا میان در را نوآوري

 روحیه پرورش به کند، پیدا تمایل سازمان در مشارکتی رهبري سمت به مدیریت چه هر شود. می
 توسعه راهکارهاي دیگر از گذاري سیاست شد. خواهد پرداخته افراد در طلبی استقالل و خالقیت

 راهکارها جمله از ... و ها وام ارائه مالیات، بخشودگی مثل تشویقی هاي سیاست ارائه است. کارآفرینی
 ترویج است. افراد در کارآفرینی هاي مؤلفه توسعه براي شروع مهمی گام سازي فرهنگ هستند.
 و نوآوران از استقبال تعاون، و مشارکت فرهنگ ایجاد مثبت، خصیصه عنوان به پذیري ریسک

  داشت. خواهد سزایی به نقش سازمانی سازي فرهنگ در کارآفرینان
 و درونی راهکارها از برخی که است این دریافت توان می شده بیان راهکارهاي زا آنچه کل در  

 جنبه راهکارها بقیه نوین، رهبري سوي به رهبري سبک تغییر راهکار جز به هستند. بیرونی دیگر برخی
 ها فرصت ارائه و زیرساختی اصالحات ،سازي فرهنگ ،گذاري سیاست مثل راهکارهایی دارند. بیرونی

 که کرد گیري نتیجه توان می واقع در شوند. اماقد ملی و کالن سطح در باید که هستند راهکارهایی
 ملی سطح در هایی اقدام سبب به کشاورزي هاي تعاونی در سازمانی کارآفرینی توسعه سوي به حرکت

  بود. خواهد مؤثر
  
  



  نجفلو پریسا و یعقوبی جعفر

89 

  :شود می پیشنهاد پژوهش این از آمده دست به جنتای به توجه با
 تمرکز خود، هاي گذاري سیاست در باید مرتبط نهادهاي دیگر و کشاورزي جهاد تعاون، سازمان .1

 هاي نامه اساس مشی خط در د.بنماین بودن کارآفرین و مولد بر ها تعاونی دادن سوق بر بیشتري
 به کارآفرینی براي افراد تا بگیرد صورت ي ویژه توجه خالقیت و کارآفرینی بر ورزياکش هاي تعاونی

 باشند. داشته بیشتري ایلمت

 دیگر و جمعی ارتباط هاي رسانه ها، دانشگاه وپرورش، آموزش از اعم عهجام مختلف نهادهاي باید .2
 سازي نهادینه به هستند، فعالیت به مشغول سازي فرهنگ بخش در که فرهنگی و تربیتی نهادهاي
 در خالقیت و پیشرفت انگیزه ایجاد پذیري، ریسک روحیه ساختن فراهم واسطه به کارآفرینی، فرهنگ

 از کارآفرین هاي تعاونی به خاص تسهیالت ارائه و کارآفرین هاي تعاونی از قدیرت .کنند اقدام افراد
  شود. واقع مؤثر کارآفرینی براي سازي فرهنگ در تواند می که است اقداماتی جمله

 سازمانی مراتب سلسله به توسل ،مداري وظیفه مبناي بر سنتی مدیریت باید ها تعاونی مدیران .3
 تفویض اساس بر مدیریت و مشارکتی رهبري به و گذاشته کنار را شدید نقوانی و ها نظارت ،پیچیده

 کنند. تمرکز بیشتر خالقیت بروز و عمل ابتکار زمینه ایجاد و اختیارات

 و ها تعاونی یافته سازمان هاي بخشودگی ،مالیاتی حمایت مثل معنوي و مادي هاي فرصت ارائه .4
 ارزیابی و توجیه جهت تخصصی هاي مشاوره ئهارا و کشاورزي بخش در گذاري قیمت نظام اصالح

 به ها سازمان تشویق کارآفرینان، و نوآوران از حمایت کارآفرینی، آموزش ،ها فعالیت اقتصادي
 .شود می توصیه گذار قانون نهادهاي در کارآفرینی با مرتبط سازوکارهاي و قوانین تسهیل و کارآفرینی
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Abstract 
 Development of organizational entrepreneurship is a way to modernization and 
dynamism of the cooperatives. Development of organizational entrepreneurship in 
cooperatives can contribute to their reclamation and reconstruction and can be an 
important step in turning them into entrepreneurial cooperatives. The purpose of 
this study was identifying strategies to development of organizational 
entrepreneurship in agricultural cooperatives in Abhar Township. Survey 
methodology was implemented in this applied research. The statistical population 
consisted of active agricultural cooperative managers in Abhar (N= 210). The 
sample size was estimated using Cochran's formula (n=78). The research tool was a 
questionnaire. Validity of the instrument was confirmed by a panel of agricultural 
extension and education experts. A reliability analysis of questionnaire was 
determined by pilot test and calculating Cronbach’s alpha (0.7-0.89). The data was 
analyzed using SPSS statistical software and Structural Equation Modeling (SEM). 
For confirmatory factor analysis AMOS Graphics20 software and structural 
equation modeling was used. Results of confirmatory factor analysis confirmed the 
fitness of latent research variables. Standardized measurement model confirmed 
summarizing organizational entrepreneurship development strategies in five factors 
including operating facilities, infrastructural reforms, modern leadership style, and 
policy making cultural preparation. 
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