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  چکیده
ارتقاي  ، بهبود و توسعه تگی بهبس ها سازمانبر این باورند که حیات و بقاي  نظران امروزه بسیاري از صاحب  

با  ناسبتم ساختار سازمانی نیازمندبدون شک  ،یسازمانکارآفرینی   از طرفی توسعهدارد.  ها آندر  یسازمانکارآفرینی 
زمینه و  تواند یی است که میها سازمانترین  یکی مناسب ،ضلع از مثلث اقتصادي کشور عنوان یک به تعاون، است. آن

 یسازمانساختار  اثربررسی  ،با این اوصاف ایجاد نماید. خود ی را درسازمانکارآفرینی   براي توسعه ماستلزامات الز
 لذا ضروري است.امري  آنهاعملکرد  و بهبود ، پویاییمنظور ارتقا به ها ی در تعاونیسازمانکارآفرینی   توسعه بر ارگانیک

 ینیکارآفر  جهت توسعه یساختار مطلوب و مقتض ک،یارگان یساختار سازمانبررسی  با هدف ،حاضر مروري  مطالعه
 یسازمانگفت که ساختار توان  می ،با بررسی و تحلیل مطالب است. انجام گرفته يکشاورز يها یدر تعاون یسازمان

ملکرد تا از این طریق ع باشد مؤثری سازمانکارآفرینی   توسعهتواند در  می ،ي کشاورزيها تعاونی در متناسب و مقتضی
  .پویا و بهبود یابدهاي کشاورزي  تعاونی

  
  یسازمان، کارآفرینی ارگانیک یسازمانساختار ، پایدار روستایی  توسعه ،هاي کشاورزي تعاونی هاي کلیدي: واژه

  
  1مقدمه

هاي مهم اقتصاد کشور که در قانون  یکی از بخش  
شده، بخش تعاون است.  تأکیداساسی نیز بر آن 
اقتصادي و   مناسبی براي توسعه امروزه تعاون اهرم

بهینه   تواند در استفاده رود که می شمار می اجتماعی به
ارتقاي سطح درآمد و  ،تولید ،از شرایط زندگی، کار

وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد (بینائیان و 
در این بین نباید از اهمیت ). 1394همکاران، 

 ؛شد غافل در مناطق روستایی هاي کشاورزي تعاونی

                                                
 sgholamrezai1970@gmail.com :مسئول مکاتبه*

هاي کشاورزي در بسیاري از کشورها،  تعاونی زیرا
ایی، کشاورزي روست  در توسعه را اي کننده نقش تعیین

(خسروي و همکاران،  کنند می بازي آنانو اقتصاد ملی 
ر دهاي متنوع و متعددي  اما محدودیت ).1395

کشاورزي وجود  هاي تعاونی راستاي توسعه و موفقیت
هاي  تعاونی  چند ساله  جربهت گواه این امر .دارد

حاکی از اختالف در موفقیت  است که کشاورزي ایران
هاي  در دستیابی به اهداف تعاونی ها آننسبی 

ها است (شجري و  کشاورزي و موفقیت این شرکت
  ). 1387همکاران، 
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از این رو تالش براي به حداقل رساندن این مسائل و 
  بررسی اولیه ناپذیر است. ضرورتی اجتناب ،مشکالت
هاي کشاورزي در  ویژه تعاونی ها به  یتعاونعملکرد 

این آن است که  نشان دهنده ،نقاط مختلف کشور
به موازات رشد کمی، رشد کیفی مطلوبی ها  تعاونی
اند  اند و به خوبی نقش خود را ایفا نکرده نداشته

  ).1389(دنیایی و همکاران، 
ي ها تعاونیکه  رسد نظر می هب در این زمینه  

با  در عمل ،1یسازمانکارآفرینی   در توسعه کشاورزي
اند موفقیت  اند و نتوانسته متعددي روبرو بوده مسائل

شواهد حاکی  ).1394الزم را کسب کنند (خسروي، 
به مربوط  ،این مسائلترین   یکی از مهماز آن است که 

 ي کشاورزيها تعاونی موجود در 2یسازمان ساختار
ی و همکاران، رضای ؛1388 ،ییو آقا آزما(است 
موجود ی سازمانرسد ساختار  نظر می هچراکه ب )،1390

 را الزم هاي استلزامات و زمینه ،ها تعاونیاین گونه در 
فراهم  رای سازمانکارآفرینی   پرورش و توسعه براي

 منظور به یسازمانساختار اثر بررسی  لذا ند؛ا نکرده
 توسعه جهت سبفراهم آوردن استلزامات منا

هاي کشاورزي امري  ی در تعاونیسازمانکارآفرینی 
 هاي کشاورزي تعاونیتا از این طریق  ضروري است

  .گام بردارند به درستی بتوانند در مسیر و اهداف خود
رفتار  تواند مناسب و مقتضی، می یسازمانساختار   

 عنوان یک و به کند  قویترا ت یسازمان  کارآفرینانه
اثربخش ی سازمان موفقیت کارآفرینان در اسیاسعنصر 

کند،  به آن اشاره می "3بورگلمن"گونه که  همان .باشد
هاي مدیریتی متنوعی دارد  مکانیسم "4ساختاري  زمینه"

اري تفکرات کتواند با دست که یک مدیریت خوب می
در سطوح عملیاتی و میانی  راهبرديغالب عامالن 

 ،الملل در سطح بین امروزه تأثیرگذار باشد سازمان
                                                
1- Organizational entrepreneurship  
2- Organizational structure 
3- Burgelman 
4- Structural context 

بر ساختار خود را  ،ها شرکت و ها سازمان بسیاري از
 اند هاي کارآفرینانه بازسازي کرده مدل اساس

  .)1389(علیمردانی و همکاران، 
 امروزي يها سازمانهر چند  ،روي هم رفته  

ارتقا به  براي، ي کشاورزيها تعاونیخصوص  به
رو به رو  متعددي کارآفرین با مشکالت هایی سازمان

هاي  ویژگی ي به واسطه ها سازماناین  اماهستند، 
براي  اي ویژه هاي یایداراي پتانسیل و توان خاص خود

 هستند که در در خود ي کارآفرینی سازمانی توسعه
هاي  زمینهاستلزامات مناسب و صورت فراهم نمودن 

 دست در این زمینه به نتایجی بهینه ندتوان میالزم 
، و استلزامات ها هم نمودن این زمینهفرا براي یابند.

هاي  تعاونی یسازمان تغییرات اساسی در ساختار
مدهوشی و ( رسد نظر می  امري ضروري به کشاورزي
 یسازمان ینیکارآفر  توسعهبنابراین،  .)1386 همکاران،
مستلزم فراهم آوردن  ،ي کشاورزيها یدر تعاون

 يابسترهها و  زمینهاز  یکیمناسب است و  يبستر
 ها آن درطلوب م یسازمان التیساختار و تشک ،الزم
  ).1388 ،یی(آزما و آقا باشد می

ترین  یکی از مهم بندي، عنوان یک جمع به  
 در تأثیر را ترین بیشتواند  هایی که می عامل

 يدر راستاي ایجاد فضا ي کشاورزيها تعاونی
 یسازمانداشته باشد، ساختار  یسازمان ي کارآفرینانه
عنوان کالبد اصلی  است که به مقتضی مطلوب و

در  با عنایت به موارد مذکور لذا ،کند عمل می سازمان
ساختار  ک،یارگان یساختار سازمانمروري،   این مقاله

در  یسازمان ینیکارآفر  جهت توسعه یمطلوب و مقتض
خواهد مورد بررسی قرار  يکشاورز يها یتعاون

  .گرفت
، هدف اصلی پژوهش با توجه به :تحقیق نظري زمینه

ها،  شامل تعاونی بخش سهمبانی نظري مقاله حاضر در 
شده تنظیم ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی 

به اثرات ساختار  ،و در پایان با تلفیق این مفاهیم است
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هاي  تعاونی سازمانی در کارآفرینی  سازمانی در توسعه
  پرداخته خواهد شد. کشاورزي

انجمن ر و کا یالملل نیبسازمان  گاهدیاز د :ها تعاونی
است که در آن  یانجمن یتعاون، تعاون یالملل نیب

مشترك به منافع  یابیدست يطور داوطلبانه برا به يافراد
 لیبا هم تشک ،محدود لیبا استفاده از وسا ياقتصاد

 ک،یدموکرات یروابط لیتشک قیاند که از طر گروه داده
عادالنه از سودها  سهم رشیداشتن سهم عادالنه و پذ

 ,ILO, 2017; ICA( شود یو خطرات، کنترل م

 يو داوطلبانه از افراد ياراد یانجمن یتعاون).  2017
و به  کیرا با نظارت دموکرات یسازمانکه  باشد یم

دست  به ازشانیکاال و خدمات مورد ن  تأمینمنظور 
 يگرید انیبه ز یکیو مانع از سود بردن  آورند یم
 اي منصفانهافراد مشارکت  ها سازمان نیا . درشوند یم

حاصله از  انیز ایسود و  رشیو پذ هیسرما  تأمیندر 
  ).1391مشترك دارند (طالب،  تیفعال
هاي حاکم  در ادامه الزم است که به اصول و ارزش  

صول تعاونی رهنمودهایی ا ها پرداخته شود. بر تعاونی
ملی ها را ع ها تحقق ارزش است که طبق آن، تعاونی

اصولی را براي تعاون  یلالمل نیانجمن بسازند.  می
 .2 کنترل دموکراتیک. 1 کند که شامل تعاونی ها بیان می

عضویت آزاد و داوطلبانه . 3 مشارکت اقتصادي اعضاء
. 5 رسانی آموزش و اطالع. 4 و استقالل تعاونی

  توجه تعاونی به توسعه. 6 ها همکاري با سایر تعاونی
  ).ICA, 2017( عاتپایدار اجتما

چون  ییها بر ارزش یتعاون يها شرکت ساختار  
عدالت  ،يبرابر ،یدموکراس ،یتیخود مسئول ،ياریخود

به  یتعاون يبنا شده است. اعضا یو همبستگ
صداقت، صراحت، آزاد  رینظ یاخالق يها ارزش

و  گرانیتوجه به د ،یاجتماع يریپذ تیمسئول ،یشیاند
  ).همان( باشند یم بند يپا گرانید يأاحترام به ر

توان  می اشاره شد، که آنچه بنابراین براساس  
داوطلبانه،  تعاون را نوعی همیاري و همکاري"

دانست  و غیردولتی خودگردان ،دمکراتیک، خودجوش
و با  ضعیف                             ًاز افرادي با توان مالی نسبتا          ًکه معموال 

هاي انسانی و فراتر از منافع  بر ارزش هدفی مبتنی
شود و همه اعضا بدون در نظر  تشکیل میاقتصادي، 

 و محوله امور انجام گرفتن سهم، مشارکتی یکسان در
  تعریف نمود. "تصمیمات دارند اتخاذ
هاي کشاورزي  ها، تعاونی یکی از انواع تعاونی  

پایدار روستایی و   است که نقش کلیدي را در توسعه
 در کشاورزي هاي د. تعاونینکن می ایفاکشاورزي 

 فعالیت خدماتی و فرآوري تولیدي، مختلف يها زمینه
ها شامل تعاونی مرغداران،  ن تعاونیای. نماید می

کاران،  بادامکاران،  زیتونداران،  کاران، باغ دامداران، گندم
داران، مکانیزاسیون، گل   داران، کمباین زنبورداران، مرتع
کاران،  کاران، پسته زمینی کاران، سیب و گیاه، زعفران

باشد که  ها می داران و سایر تعاونی کاران، نوغان چاي
حسب ضرورت و نیاز بر هاي مختلفی را  فعالیت

 ياند (سازمان مرکز جوامع روستایی به عهده گرفته
  ).1395 ران،یا ییتعاون روستا

هاي  بر تعاونی تأکیدبا  یسازمانکارآفرینی 
با  کشاورزي هاي تعاونیدر  ینیکارآفر :کشاورزي
قرار  یسازمان ینیآن در گروه کارآفر تیماهتوجه به 

 یتعاون هاي شرکت پژوهش نیدر ا نیبنابرا گیرد می
سازمان در نظر گرفته شده و  کیعنوان  کشاورزي به
راستا مورد توجه  نیدر ا آن  و توسعه ینیمقوله کارآفر

 ).1393(اعظمی و همکاران،  قرار گرفته است
در  یسازمان ینیکارآفر يبرا يمتعدد هاي فیتعر

نظران متعدد  گاه صاحبدیدمقاالت، کتب مختلف و از 
  باهم دارند: يادیز هاي ارائه شده است که البته شباهت

عامل احیا عنوان  بهدر هر سازمان  یسازمان ینیکارآفر
و  توسعه يبرا يو ابزار کند میعمل   سازمانکننده آن 

 ،يدرآمد و سودآور شی، افزاکار و کسببهبود 
محصوالت، خدمات و   و توسعه جادیدر ا یشگامیپ
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و همکاران،  یمی(مق دیآ یشمار م به دیجد يندهایفرآ
معتقد ) 1993( Fry ).1389 ،یانی؛ احمدپوردار1392

 کی ،ینیهمچون کارآفر یسازمان ینیکارآفراست که 
 دیبا ابد،ی که اگر قرار باشد بقا يندیاست، فرآ ندیفرآ

قرار  ریمورد تقدشده و  تیو حما دیتمج ق،یتشو
همواره آماده و  ن،یکارآفر سازمان کی جهی. در نتردیگ

 طیمح یفراوان و اساس راتییقادر است خود را با تغ
خود را متناسب با  هاي برنامهدهد و  قیخارج تطب

 ،مرادي حسن( سازدمنعطف  ،یطیمح يازهاین رییتغ
1385.(  

صورت  هدر تمامی تعاریف فوق یک نکته ب  
آن هم این است که  .استشده برجسته  كمشتر

ي کارآفرین همواره باید در تالش براي ها سازمان
در بستر  سازي و فراهم آوردن استلزامات مناسب زمینه

توسط  سازمانی اقدام به کارآفرینیجهت  ،ها سازمان
از این  کشاورزيي ها تعاونی کهباشند  خوداعضاي 

در  آفرینی تحولبنابراین  امر مستثنی نیستند.
به  ها آن لیتبد ،کشاورزي یتعاون هاي رکتش

راهبردهاي  اتخاذو  نیکارآفرکشاورزي  هاي تعاونی
در  سازمانی ینیکارآفر  براي توسعه ساز زمینه

سرآغاز بروز نوآوري،  ،کشاورزي یتعاون هاي شرکت
 ها شرکت نیوري در ا هرهبنوسازي و رشد و  ،ییایپو

 توجه ،ینونک یاقتصادي و اجتماع طیبوده و در شرا
بخش تعاون از   توسعه هاي برنامهموضوع در  نیا به

(اعظمی و همکاران،  برخوردار است اي ویژه گاهیجا
1393.(  

 یسازمان ینیکه پشت تفکر کارآفر یفرض اساس  
  دهیپد کی یسازمان ینیاست که کارآفر نیوجود دارد ا

در طول  توان یها را م شرکت یاست و تمام يرفتار
 اریاز بس فیط نیت و ضعف قرار داد. اشد فیط کی

 انیبه پا نیکارآفر اریمحافظه کار شروع شده و با بس
نوآور و  ر،یخطرپذ ،نیکارآفر يها . شرکترسد یم
، خطر کار محافظه يها بوده و برعکس، شرکت شرویپ

برخوردار هستند  یاندک اریبس يبوده و از نوآور زیگر
  ). 1388و همکاران،  یفارس یدالهی(

رقابت به  يباز و قوائد یطیمح طیمروزه شراا  
 ها سازمانو نامطمئن شده است که  ایپورحم،  یب يحد

 ایو  نیافراد خالق و کارآفر یبا اندک توانند ینم گرید
کوچک، چابک،  يبر رقبا نانهیچند طرح کارآفر ياجرا

 ها آن. ندیآ قیفا نهیهز گرا و کم منعطف، نوآور، فرصت
  تا همه نمایندرا فراهم  یطیراشاستلزامات و  دیبا

بتوانند به  ،ینیکارآفر هیکردن روح دایضمن پ اعضا
طور مستمر،  و به یگروه ایو  يصورت فرد به یراحت
 نی. اآورندخود را به اجرا در  نانهیکارآفر يها تیفعال

 ندیمفهوم و فرآ حیو تشر نیامر مستلزم شناخت، تبب
  ).1389همکاران، و  یرابیاست (م یسازمان ینیکارآفر

 يدارا یسازمان ینیمختلف، کارآفر يها دگاهیاز د  
و  یجهان اتیاست اما در ادب یابعاد متعدد و مختلف

، ينوآور ابعاد ،یسازمان ینیکارآفر المللی بین
را به  يراهبرد يو نوساز یشگامی، پيریپذ سکیر

 یسازمان ینیکارآفر  دهیپد يدیو کل یعنوان ابعاد اصل
و  ییرضا؛ 1394خسروي، ( کنند یم دییو تأ قیتصد
  Miles et al., 2009( ) و1392 ،ینیحس

Scheepers et al., 2008; Heinonen and 
Korvela, 2003; Hornsby et al., 2009; 

Antoncic and Hisrich, 2001; .(نه،یزم نیدر ا 
استفاده از  يبرا سازمان یشامل آمادگ يریپذ سکیر

ها  ها و شروع پروژه فرصت از يریگ بهره جهتمنابع 
 است هیو بازگشت سرما جیبدون اطالع از نتا

)Hough and Scheepers, 2008(ي. نوساز 
و اصالح در  رییمستلزم تغ سازمان کی يراهبرد
 راتییتغ جادیمجدد و ا یدهسازمان ،یسازمان تیمأمور

است  سازمان کی یسازمان ستمیدر س عیوس
)Heinonen and Korvela, 2003.(  پیشگامی

هـاي  ها در کشف فرصـت داللت بر گرایش شرکت
به  ي). نوآورChang et al., 2007جدیـد دارد (
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 ندها،یو خلق محصوالت، خدمات، فرآ دیتول
کسب و کار اشاره دارد  دیجد يها و مدل ها يفناور

)Hough and Scheepers, 2008 .(  
کارآفرینی سازمانی را  ،بر تعاریف و نظریات بنا  
  وان چنین تعریف نمود:ت می

، ينوآورمشتمل بر  کارآفرینانه حاکمیت جو"
در یک سازمان از  يو نوسازی شگامی، پيریپذ سکیر

سازي با هدف  شناسی و یا فرصت طریق فرصت
   "ماندگاري، پویایی و پایداري آن سازمان

که  یاجتماع يا دهیپد را سازماناگر  :یساختار سازمان
حدود و ثغور  يه و داراطور آگاهانه هماهنگ شد به

تحقق  يبه صورت مداوم برا   ًبا یمشخص که تقر      ًنسبتا 
 تیاز اهداف فعال يا مجموعه ایهدف مشترك  کی
 ساختار؛ نمائیم، تعریف )1393 نز،ی(راب کند یم

 ،اي است که به وسیله آن سازمانی راه یا شیوه
تقسیم، سازماندهی و هماهنگ  ،هاي سازمانی فعالیت

ها و  جایگاه  کننده مشخصتار سازمانی شوند. ساخ می
میزان قدرت و   کننده تعیینها،  مسئولیت افراد و گروه

سطح پاسخگویی و در   دهنده نشانها،  اختیار آن
هماهنگی واحدها است  جهتنظام ارتباطات   برگیرنده

   ).1388 ،یی(آزما و آقا
توان تسریع و  ،یک ساختار سازمانی مناسب  

گیري و واکنش مناسب نسبت به  متسهیل در تصمی
 ,Daftکند ( را ایجاد می  هاي آن محیط و چالش

از اجزا  یکیعنوان  به سازمانیساختار  ).1991
 3و تمرکز 2تیرسم ،1یدگیچیاز سه عنصر پ ،سازمان

درون  کیحدود تفک ،یدگیچیپ است. شده لیتشک
 زانیبه م نی. همچندهد یسازمان را نشان م

کار و تعداد سطوح در سلسله  میستق ،ییگرا تخصص
 یپراکندگ زانیمراتب سازمان اشاره دارد و م

                                                
1- Complexity 
2- Formality 
3- Centralization 

. کند یم حیتصر زیرا ن یسازماني واحدها ییایجغراف
  است. یاصطالح نسب کی یدگیچیالبته پ
 دهی جهت يسازمان برا کی که رسمیت یعنی این  

 یمتک ها هیمقررات و رو ن،ی، به قوانخود رفتار کارکنان
خطوط راهنما حداقل  نیها از ا زماناز سا یاست. برخ

 که نیبا ا گرید یکه برخ یدر حال کنند یاستفاده را م
بهره  يو مقررات متعدد نیاز قواناما  ؛کوچک هستند

تا به کارکنان خود آموزش دهند که چه  ندیجو یم
را انجام ندهند. تمرکز،  يرا انجام داده و چه کار يکار

آنجا متمرکز است،  دري ریگ میتصم اریکه اخت ییبه جا
به شدت  گیري تصمیم ،ها سازمانی اشاره دارد. در برخ

  متمرکز است.
منتقل  یهرم سازمان يمسائل و مشکالت به باال  

حل  ياقدام مناسب برا ،ییارشد اجرا رانیشده و مد
 يریگ میمقابل تصم ي . نقطهنندیگز یها را برم آن

لت حا نیاست. در ا غیرمتمرکز يریگ میمتمرکز، تصم
سطوح  نیصورت نامتمرکز در ب به يریگ میتصم اریاخت
پراکنده شده است.  یسلسله مراتب سازمان نییپا
و  یدگیچیهمراه با پ سازمان امر که نیبه ا بردن یپ

به  يرو ایو  ردیحالت متمرکز به خود بگ تیرسم
برخوردار است.  يادیز تیعدم تمرکز آورد، از اهم

نشان  وستاریپ کي یرو تمرکز را عدمتمرکز و       ًمعموال 
آن  گریسر ددر سر آن تمرکز و  کیکه در  دهند یم

 يسازمان رو گاهیرو جا نیعدم تمرکز قرار دارد. از ا
نوع  کننده تعیین یاز عوامل اصل یکی وستار،یپ نیا

  ).1393، نزیاست (راب یساختار سازمان
هدف از ساختار سازمانی هماهنگی بین نیروي   

د جهت افزایش کارایی و انسانی و منابع موجو
صابونچی و همکاران، ( شی سازمان استاثربخ

1388.(  
سی ربا بر :و ساختار سازمانیکارآفرینی سازمانی 

مفهوم کارآفرینی سازمانی و همچنین تبیین ساختار 
توان بیان نمود که عنصر ساختار سازمانی  سازمانی، می
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تواند نقش بسزایی در شکوفایی و توسعه  می
سازمانی داشته باشد. در این بین با توجه به  کارآفرینی

ایکولس  انیمتوان به مدل کارآفرینی ساز این مهم می
هت تحقق جنمود که در آن  اشاره )1998( 1و نک

محوري و اساسی به ساختار  تأکید کارآفرینی سازمانی،
  .)1(شکل  سازمانی مقتضی دارد

طور مفهومی تأثیر  هکوشد تا ب این مدل می  
 را مانی کارآفرینانهکارآفرینانه و ساختار سازرفتارهاي 
ها را  سازمان  کارآفرینانه حاصل از اقدامات بر موفقیت

مورد بررسی قرار دهد. در واقع این مدل توانایی 
سازمان براي بقا در یک محیط پویاي سرشار از 

دهد. بر اساس این نظریه، اگر  نوآوري را نشان می
هاي کشاورزي داراي  هایی از قبیل تعاونی سازمان

 هاي بر ساختار ارگانیک، ارزش مبنیساختار سازمانی 
د، سبب ارتقا رفتار نمشترك و فرهنگ کارآفرینانه باش

نتیجه این دو   اعضا سازمان شده و در ي کارآفرینانه
افراد) سبب  مقوله (ساختار سازمان و رفتار کارآفرینانه

رآفرینانه افزایی یکدیگر و در نهایت موفقیت کا هم
، )1391پایبندي و رضایی،  گردد (محمدي سازمان می

کارآفرینی سازمانی و در    و در نتیجه سبب توسعه
هاي کشاورزي را به دنبال  هایت بهبود عملکرد تعاونین

دارد.

 
   ).1391پایبندي و رضایی،  به نقل از محمدي 1998لس و نک، وکیسازمانی (ا  مدل موفقیت کارآفرینانه -1شکل 

  
به  تحقیق عووضم بر تأکیددر این بخش جهت تشریح و  :توسعه کارآفرینی سازمانیرابطه بین ساختار سازمانی و 

 )1(جدول  در سازمانی پرداخته شده است. ثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینیأت  در زمینه مطالعات انجام شده بررسی
  است. شدهارائه  کارآفرینی سازمانی  توسعه با اثر ساختار سازمانی بر  شده در رابطه هاي انجام پژوهشاي از  خالصه
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  .یسازمانکارآفرینی  بری سازمانساختار  اثر در رابطه با گرفته هاي انجام خالصه پژوهش -1 جدول1
(سال  انگرپژوهش

  ها خالصه یافته  عنوان پژوهش  انجام تحقیق)

کارآفرینی سازمانی در   وانع توسعهتحلیل م  )1394خسروي (
  هاي کشاورزي تعاونی

ساز و بستر مناسب  زمینهعنوان  بههاي کشاورزي به ساختار سازمانی  اگر در تعاونی
عنوان عاملی  ساختار سازمانی به، کارآفرینی سازمانی توجه کافی شود  توسعه جهت

صورت  ر ایندر غی .کند کارآفرینی سازمانی عمل می  توسعه ثر برؤپیش برنده و م
هاي  کارآفرینی سازمانی در تعاونی  مانعی براي توسعه عنوان ساختار سازمانی به

  گردد. تبدیل میکشاورزي 
راد و  موسوي
  )1392همکاران (

  بر رابطه نی مبتنیطراحی مدل کارآفرینی سازما
هاي کارآفرینانه  با ابعاد گرایش ساختار سازمان

  سازمانی در سازمان تربیت بدنی
در  در سازمان تربیت بدنی سازمانی  هاي کارآفرینانه ین ساختار سازمانی و گرایشب

  .مثبت معناداري وجود دارد درصد رابطه 99سطح اطمینان 

نژاد و  حیدري
  )1391کاران (هم

ی در سازمانی و کارآفرینی سازمانارتباط ساختار 
  اداره کل تربیت بدنی سیستان و بلوچستان

ی سازمانی شامل رسمیت، پیچیدگی و تمرکز با کارآفرینی سازمانر بین عوامل ساختا
ی، سازمانعبارت دیگر با افزایش ابعاد ساختار  به ،داري وجود دارد منفی معنی  رابطه

  .یابد ی کاهش میسازمانکارآفرینی 

  )1390( طالیی
الگوي سنجش کارآفرینی شرکتی با توجه به 

آن بر ی و اثرگذاري سازمانهاي درون  شاخص
هاي صنعت ناجی  کارآفرینی (مطالعه موردي: نگاه

  استان)

عمل کاري،   اديمدیریت، آز ی مجزا با عناوین پشتیبانیسازمانهاي درون  وجود عامل
مثبت  رابطه یسازمانهاي  قویتی، دسترسی به زمان و محدودیتهاي ت استفاده از برنامه

  .و معناداري وجود دارد
عربیون و همکاران 

)1390(  
افراد   تأثیر ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه

  سازمان
سازمانی ارتباط مثبت و معناداري وجود   بین ساختار سازمانی و گرایشات کارآفرینانه
  دارد.

میرابی و همکاران 
معناداري وجود دارد. اما  و ستاد رابطه کارآفرینی در حیطه صف باتمرکز، رسمیت بین   یسازماناز ساختار  سازماناثرپذیري کارآفرینی در   )1389(

  داري مشاهده نشده است. پیچیدگی و کارآفرینی رابطه معنی بین
 کارانچیان و هم کوزه

)1389(  
ی سازمانبین ساختار کارآفرینانه و اثربخشی   رابطه
  تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران سازماندر 

 .داري وجود دارد طه مثبت و معنیتار کارآفرینی رابی و ساخسازمانبین ساختار 
هاي آن به  لفهؤاختار کارآفرینانه و تمامی می و سسازمانهمچنین میانگین اثربخشی 

  .تر است داري از حد متوسط پایین شکل معنی
یدالهی فارسی و 

  )1388( کارانهم
ی سازمانبین ساختار و کارآفرینی   بررسی رابطه

 هاي خصوصی سطح (مطالعه موردي: بانک
  شهرستان تهران)

هاي    حاکم، تشکیل گروه سازمانایجاد تغییرات ساختاري، به چالش کشیدن فرهنگ 
 ن کارکنان و مدیران بر توسعهکارآفرینانه و در نهایت ایجاد دیدگاه مشترك بی

  است. مؤثری سازمانفرینی آکار

کاران علیمردانی و هم
)1388(  

ارآفرینی ی و کسازمانمیان ساختار  ي بررسی رابطه
  (مورد مطالعه دانشگاه شهید بهشتی) یسازمان

هاي  مؤلفهاي معنادار وجود دارد و بین  ی رابطهسازمانی و کارآفرینی سازمانبین ساختار 
معکوس   ی رابطهسازمان(رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) با کارآفرینی  یسازمانساختار 

مقررات و پیچیدگی در سطح (عمودي،  ،چه رسمیت، قانون وجود دارد. یعنی هر
  .شود ی کمتر میسازمانی باالتر باشد، کارآفرینی سازمانافقی، جغرافیایی) و تمرکز 

ی سازمانی و کارآفرینی سازمانرابطه بین ساختار   )1388( آزما و آقایی
  جهاد کشاورزي استان خراستان شمالی سازماندر 

معناداري دارند. در  و ی ارتباط منفیازمانسپیچیدگی، تمرکز و رسمیت با کارآفرینی 
ارتباط را با کارآفرینی  ترین کمارتباط و پیچیدگی  ترین بیشتمرکز  ،بین این سه متغیر

  ی دارد.سازمان
 آبادي رحیمی فیل

)1383(  
ی و کارآفرینی سازمانساختار   بررسی رابطه

  ی در مجتمع اقتصادي کوثرسازمان
ی سازمان(رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) با کارآفرینی  یسازمانبین سه حالت ساختار 

  مثبت و معناداري وجود دارد.  رابطه
ی در سازمانی و کارآفرینی سازمانبررسی ساختار   )1382( رضازاده

  اجتماعی تهران بزرگ  تأمیناداره کل 
  ی رابطهسازمانبا کارآفرینی  )رسمیت، پیچیدگی و تمرکز( یسازمانبین ابعاد ساختار 

  معناداري وجود دارد. مثبت و
Ortega et al 

(2010)  
تواند بر عملکرد  و تمرکز می آیا رسمیت، پیچیدگی

  دارند. سازمانی منفی و مثبت با کارآفرینی  ترتیب رابطه ی و تمرکز بهسازمانپیچیدگی   ثیر بگذارد؟أدانش ت

Engelen (2010)  
ي ها گرایش کارآفرینانه به عنوان تابعی از تنوع

  دو کشور چین و آلمان هـا در فرهنگی ملـت
هـاي  سازمانی زیربنـاي سازمانساختار  جملهی از سازمان بعـضی از سـازوکارهاي

کارآفرینی سازمانی باید به ساختار سازمانی  بنابراین براي توسعه .کارآفرینانـه هستند
  .توجه بسیار شود

Martinez et al 
(2010)  

هاي  در شرکت زمانیسابررسی کارآفرینی 
  خصوصی

ی سازمانی مستلزم معرفی محصوالت، فرآیندها و طراحی ساختار سازمانکارآفرینی 
  متناسب و ایجاد کسب و کارهاي جدید است.

Johanson et al 
)2006(  

آموزش کارآفرینی: به سوي یک چارچوب 
  بر نظم و انضباط مبتنی

که در این چرا ،تر است مناسب مانسازی منعطف براي کارآفرینی در سازمانساختار 
پذیري، پشتیبانی  ریسکجویی،  ساختار بر ارتباطات و ساختارهاي تیمی، پاداش، رقابت

  شود. می تأکیدصمیمانه و ارتباطات باز 

Sadler (2000)  کارآفرینی شرکت در بخش دولتی  
 باشد چرا می تر ی مناسبسازمانبراي کارآفرینی  ،تمرکز کمبا ی ارگانیک سازمانساختار 

 ترین کمی را به سازمانکه سلسله مراتب سنتی  است ساختار منعطف داراي یسازمانکه 
هاي  دلبستگی کمتري به شیوه و هاي مدیریتی را کاهش داده ، الیهمیزان ممکن رسانده

  اداري بروکراتیک داشته باشد.

                                                
1- Echols and Neck 
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در این مقاله ضمن تعریف تعاون،  :بحث اصلی
ینی سازمانی به جایگاه و تعاونی کشاورزي و کارآفر

عنوان ساختاري  نقش ساختار سازمانی ارگانیگ به
مقتضی جهت تحقق و توسعه کارآفرینی  و مناسب

سازمانی پرداخته شده است. و در این بین در صورتی 
تواند ارگانیک باشد که از  یک ساختار سازمانی می

، پیچدگی و تمرکز به حداقل خود لحاظ رسمیت
  .)2شکل برسد (

  

  
  .هاي کشاورزي در تعاونی کارآفرینی سازمانی  مدل ساختار سازمانی ارگانیک جهت توسعه -2شکل 

  
، نیکارآفر کشاورزي يها یبه تعاون یابیدست يبرا  

هاي کشاورزي  ابتدا باید کارآفرینی سازمانی در تعاونی
الزم  نیازهاي پیشاز  یکیدر این بین . توسعه یابد

هاي  یتعاون سازمانی در ینیارآفرک  توسعه يبرا
مقتضی و  و منطبق سازمانی وجود ساختار ،کشاورزي

چراکه ، است اقدامات کارآفرینانه سازمانیبا  مناسب
مناسب موجب تنش و تعارض در ناسازمانی ساختار 

از  تیمانع ابتکار و خالق زیو ن هاي کشاورزي یتعاون
  .گردد سوي اعضا می

 هاي ساختار سازمانی مؤلفه در رابطه با اثر  
 کارآفرینی (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) بر توسعه

به این  توان می هاي کشاورزي تعاونی سازمانی در
 پیچیدگی: پیچیدگی یک تعاونی) 1موارد اشاره کرد؛ 

افقی، صورت  طور عمده به به ،سازمان کیعنوان   به
این موضوع بیانگر  یابد. میعمودي و جغرافیایی تجلی 

 خصوص ه(ب هاي کشاورزي است که تعاونی این
 با تعداد اعضايو  بزرگ هاي کشاورزي تعاونی

در سطح افقی (تعداد مشاغل و وظایف) و یا  )فراوان
هاي مدیریتی) از  در سطح عمودي (تعداد پست

 تعاونیپیچیدگی برخوردار باشند و ارتباطات 
تر شود، امکان تعامل گروهی به  مندتر و رسمی قانون

هاي کشاورزي  یابد و این امر تعاونی قلیل میشدت ت
با  .سازد خود دور می تعاونیرا از اهداف کارآفرینانه 

این اوصاف رابطه بین پیچیدگی و کارآفرینی سازمانی 
 )2 .هاي کشاورزي معکوس خواهد بود در تعاونی

هاي  ها و امور جاري تعاونی رسمیت: اگر فعالیت
ق در قالب صورتی دقی را بتوان به کشاورزي

نامه و یا روش کالسیک و مدرن  ها، بخش دستورالعمل
انتظار داشت که همیشه  اعضابه تصویر کشید و از 

شود  گفته میصورت به کار ببندند، ها را به همان  آن
 در این تر است. که رسمیت تعاونی بیشتر و عمیق

کارها از انعطاف قابل قبول و قابل تحمل  صورت
 کارآفرینانه و بروز رفتارهاي دباشن برخوردار نمی

عبارتی دیگر،  گردد. به سلب می اعضامختلف از جانب 

 

 رسمیتحداقل 

  سازمانی ارگانیک ساختار
 

 ي تحقق و توسعه
 یسازمان ینیکارآفر

يکشاورز یتعاون در  پیچیدگیحداقل  

 تمرکزحداقل 
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کارآفرین قلمداد تعاونی تواند  تعاونی در شرایطی می
گیري و  گردد که ضمن پذیرش خطر، قدرت تصمیم

اي را به اعضاي خود واگذار و در  قضاوت شایسته
 و هاي فردي خالقیتکارگیري  بهانجام امور اجازه 

ها صادر نماید. این امر زمانی میسر  را به آن گروهی
ها تا حد  ها و بخشنامه گردد که میزان دستورالعمل می

 داده شود. به اعضاامکان تقلیل و فرصت بروز توانایی 
و رسمیت  تعاونیبا این اوصاف رابطه کارآفرینی 

  معکوس خواهد بود.
د توجه توان مور تمرکز: ساختار را از دو دیدگاه می )3

هاي  ساختار، فعالیت این است که دیدگاه قرار داد. یک
ها  فعالیت ،کند و از دیدگاه دیگر تعاونی را تعیین می

سازند. حال اگر با توجه به این دیدگاه  ساختار را می
که توزیع قدرت  -را از بعد تمرکز تعاونی ،ساختارکه 

کند مورد بررسی  تعیین می -در درون تعاونی است
دهیم، دو منظر قابل مشاهده است، از یک منظر قرار 

دهند و یا  تمرکز یا قدرت خود را از دست می
کنند، لذا تعاونی در  هاي جدید کسب می قدرت

گیري غیرمعقول مبتنی بر روابط و  معرض خطر تصمیم
  گیرد.  قانونی قرار میهاي  قدرت

ن دیدگاه، با تعدد و تنوع نظریات باتوجه به ای  
شویم. اما اگر  سبت به موضوع روبرو میکارشناسان ن

در بررسی موضوع تمرکز، به مأموریت و جمیع 
شرایط تعاونی (ابعاد محتوایی) توجه کنیم، مطلب 

و در حقیقت با دقت  تر خواهد شد گویاتر و شفاف
، وجود دارد نظر به همین مستندات که در یک تعاونی

تجمیع قدرت در مدیریت ارشد مورد تأیید قرار 
فراد در اهاي دیگر مشارکت کلیه  گیرد و در تعاونی می

هاي  تعاونیدر شود.  ها مدنظر واقع می گیري تصمیم
بایست به واحدها  می  گیري اختیار تصمیمکه کارآفرین 

تا بتوانند در زمان  داده شودو افراد تفویض شده 
حرکت مناسبی را طراحی و به اجرا درآورند،  مناسب

بازد و با توجه به خالقیت،  مفهوم تمرکز رنگ می

استعداد و قدرت فکري و اجرائی متخصصین و 
 گر جلوهها، عدم تمرکز  تعاونی گونه در اینکارشناسان 
این در حالی است که هر چقدر تعداد  خواهد شد.

ها بیشتر باشد، مسأله تفویض  اعضا در تعاونی
  کند. اختیارات و تمرکززدایی بیشتر معنی پیدا می

خصوص  هها ب بدون شک سازمان :بندي جمع
سوم میالدي با   در هزاره زيري کشاوها تعاونی

روبرو  در محیط خود اي  هدیدات گستردهتتغییرات و 
ي ها آنچه که حیات تعاونیهستند. از این رو 

بخشد یافتن  را تضمین و تداوم می کشاورزي
راهبردهاي جدید براي مقابله با مشکالت و تغییرات 

در  ی سازمانینیکارآفر  سعهتوامروزه  است.
براي  کلیدي راهبردي، کشاورزي یهاي تعاون شرکت

مقابله با تغییرات و  جهت ها تعاونی این موفقیت
 یسازمان ینیکارآفر ي توسعهبنابراین  .تهدیدات است

دستیابی  نقش کلیدي را در هاي کشاورزي در تعاونی
امر این  .داردپایدار روستایی و کشاورزي   به توسعه

مستلزم بهبود و اصالح ساختار سازمانی در راستاي 
براي اقدامات  ایجاد استلزامات الزم و بسترسازي
چراکه خالقیت و نوآوري  ،سازمانی است  کارآفرینانه

هاي جدید بازار از بارزترین  و توان کشف فرصت
 هاي کشاورزي در تعاونی هاي کارآفرینان ویژگی

افراد (از  گونه اینوانی خصوصیات ر       ًو اصوال  باشد می
پذیري  یاز به موفقیت، ریسکطلبی، ن جمله استقالل

) و ماهیت طبیعی نوآوري، شرایط خاص و و...
طلبد، لذا  می ي کشاورزيها متفاوتی را در تعاونی

مناسب براي  ساختاري مقتضی و ارائه و شناخت
ترین  جذب و رشد کارآفرینان، اولین قدم و اساسی

کارآفرینی سازمانی در   توسعه برايله روز أمس
  شود. محسوب می ي کشاورزيها تعاونی

 در دستیابی به اهداف خود هایی تعاونی امروزه  
  توسعه حامیکه  ها و بسترهایی محیطترند که  موفق

 اصالح و ایجاد، در خودرا  هستندسازمانی  کارآفریی
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تداوم حیات و بقا خود  ،تا از این طریق نمایند بهبود
بر میزان تطبیق با تغییرات محیطی و  ه مبتنیکرا 

  .کنند و تضمین ، تأمینحفظست ا بسترها
بسترها و ترین  اي پایهترین و  یکی از مهم  

 سازمانی در در توسعه کارآفرینیکه  سازهایی زمینه
 سازمانی کند، ساختار نقش کلیدي را ایفا می ها تعاونی

 ها تعاونی درسازمانی  براي اقدامات کارآفرینانهمناسب 
 براي توسعه هاي کشاورزي تعاونی      ًاساسا  است.

 ارگانیک و در خود باید ساختاري سازمانی کارآفرینی
مناسب براي اقدامات کارآفرینانه را در خود ایجاد 

 متمرکزغیربه توان  از مشخصات این ساختار می .کنند
عمودي و افقی  ،عدم پیچیدگی بودن،  ررسمییبودن، غ 

اطالعات و عدم انحصار اطالعات، وجود  بودن جریان

، ها فعالیت بودن  دوایر و عناوین شغلی کم، گروهی
که مانع از اجراي  تعاونیبرخوردار بودن از ساختار 

گیرانه، منعطف و  هاي نو نگردد، کنترل سهل ایده
هر چند  طور کلی، به اشاره نمود. بودن  غیررسمی

اي کارآفرین با ه ها براي تبدیل شدن به تعاونی تعاونی
مشکالت فراوانی روبرو هستند اما با توجه به 

توان به  ها و اصول حاکم بر آنان می ها، ارزش ویژگی
ها  ها با بهترین پتانسیل سازمانجرأت گفت که بهترین 

هاي  ، تعاونیبراي کارآفرین شدن ها و توانایی
صورت فراهم نمودن زمینه و هستند که در  کشاورزي

ي کارآفرین ها به تعاونیتوانند  میاسب من اتاستلزام
  تبدیل شوند.
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