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  1چکیده
کشـاورزان شهرسـتان    آفرینیکـار  روحیه تقویت در کشاورزي هاي يتعاون نقش شناساییهدف کلی این پژوهش 

هـاي   يتعـاون نفـر از کشـاورزان عضـو     230ي آماري تحقیق، شـامل   جامعهمهاباد است. این تحقیق پیمایشی بوده و 
گیري کشاورزي در سطح شهرستان مهاباد است که حجم نمونه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه

پرسشنامه تکثیر و بین افراد نمونه توزیع شد. ابزار اصـلی   111ین منظور تعداد نفر برآورد شد. به ا 111تصادفی ساده 
این تحقیق پرسشنامه و مصاحبه حضوري بودند. روایی پرسشنامه به تایید اسـاتید دانشـگاه علـوم کشـاورزي و منـابع      

 90/0و  85/0ه بین ي مختلف پرسشنامها قسمتپایایی پرسشنامه در مرحله پیش آزمون براي طبیعی خوزستان رسید. 
میـانگین   ايتک نمونه tنتایج آزمون مقایسه استفاده شد.  SPSS20 افزار نرماز  ها دادهبراي تجزیه و تحلیل . محاسبه شد

در  نفس اعتمادبهپذیري، کنترل زندگی، خالقیت، استقالل و  یسکرهاي روحیه کارآفرینی شامل نشان داد که همه مؤلفه
هـاي کشـاورزي مـورد مطالعـه در تقویـت روحیـه        يتعاونتأثیر  دهنده نشاندند که این امر درصد معنادار ش 99سطح 

ها نقش و جایگاه تعاونیکه کشاورزان با تحصیالت باالتر؛ کارآفرینی است. همچنین با انجام همبستگی نشان داده شد 
نقش و جایگـاه تعـاونی در   نشان داد که بین ها  دانند. همچنین نتایج پردازش داده مؤثر می هاي کارآفرینانهرا در فعالیت

هـا در دو وضـعیت   به منظور مقایسه میـانگین  داري موجود ندارد. و سابقه عضویت رابطه معنی هاي کارآفرینانهفعالیت
وضـعیت موجـود و مطلـوب تفـاوت       مؤلفـه دو   نمرههمبسته استفاده شد، بین میانگین   tموجود و مطلوب، از آزمون 

  درصد وجود داشت. 99سطح  داري در يمعن

  
  پذیري، کنترل درونی.طلبی، خالقیت، روحیه کارآفرینی، ریسک استقالل کلیدي:هاي  واژه
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  مقدمه
یک تعـاونی، یـک انجمـن مسـتقل و متشـکل از      
افرادي است که به طور داوطلبانه براي تأمین نیازهـاي  
مشترك اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اعضـا تاسـیس   

ــود را  ــت خ ــده و فعالی ــدیریت   ش ــارکت و م ــا مش ب
(رحیمـی و واحـد    آورد دموکراتیـک بـه اجـرا در مـی    

هاي مختلف در سطح تشکیل تعاونی. )1387چوکده، 
اي در مقولـه توسـعه   روستاها اهمیـت و نقـش عمـده   

هـا بـه عنـوان    اي که از تعـاونی روستایی دارد به گونه
انـد  قسمتی از محیط پویا وفعال کشـاورزي نـام بـرده   

هــاي ). لــذا تعــاونی 1388کــاران، (رســولی و هم
هـا اسـت کـه کلیــه    کشـاورزي یکـی از ایـن تعــاونی   

هـاي کشـاورزي   اش در زمینـه هـاي اقتصـادي   فعالیت
هاي تعـاونی مهـم   باشد. آنچه که امروزه در شرکت می

هاي تعاونی عـالوه  شود، این است که شرکتتلقی می
 هاي موجود براي کارآیی، تولید وبر استفاده از ظرفیت

اقتصــاد پویــا خــود بایــد بــراي کشــف اســتعدادها و 
هاي جدید تالش نماینـد، تـا میـزان کـارآیی،     ظرفیت

ــه در بهــره وري و تولیدشــان را افــزایش دهنــد و گرن
 فضاي رقابتی امروز رو به زوال خواهد رفت (زمانی و

). از ایـن رو بـا توجـه بـه جایگـاه      1388جان نثاري، 
رسد این بخش می خطیر نقش تعاون در کشور به نظر

توانـد از طریـق   در موقعیتی قرار گرفته است کـه مـی  
هاي تعاونی، اشاعه فرهنگ تعـاون  ها و مهارتآموزش

و همکاري گروهی، نقش اساسی در توسعه کارآفرینی 
خالق در سـطح کشـور ایفـا نمایـد (وزارت تعـاون،      

ــاون)1384 ــابراین تع ــق  . بن ــاورزي از طری ــاي کش ه
ت گروهی که در خود دارند، زمینـه  ها و اقدامافعالیت

و بستر مناسبی براي کارآفرینی مهیا کرده و تـرویج و  
تقویت کارآفرینی به نوبه خود باعث موفقیـت بیشـتر   

). 1387گردد (رحیمی و واحد چوکـده،  ها میتعاونی
کارآفرینی مقوله بسیار مهمی است که امروزه بسـیاري  

ه بـه آن  از کشورهاي توسـعه یافتـه و در حـال توسـع    

دانند. در این جوامع کارآفرینی توجه جدي مبذول می
هـاي   تبدیل به ابزار نیرومندي در جهت ایجاد فرصـت 

تواند باعث رفـع  گیري از آنها میمناسب شده که بهره
مشکالتی همچون بحران اشتغال، کمبود نیروي انسانی 

وري، کـاهش کیفیـت   خالق و پویا، پایین بـودن بهـره  
ات و رکود اقتصادي رقابـت شـود   محصوالت و خدم

)Foogel et al., 2005(.   هـاي  در این فرآینـد، ویژگـی
-Padilla( کننـد فردي و شخصیتی نقش مهمی ایفا می

Meléndez et al, 2014; Shiri et al., 2013( .  با ایـن
وجود شکل گیري و توسعه کارآفرینی نیازمند افرادي 

، ها و در مجمـوع است که داراي خصوصیات، ویژگی
باشند، زیـرا روحیـه کـارآفرینی بـه     کارآفرینی  روحیه

مثابه عامل محـرك و اولیـه بـراي آغـاز کـارآفرینی و      
هاست. در این راستا، امروزه توجه بـه  فرصت شناسی

کارآفرینی بین روستاییان و از جمله کشاورزان  روحیه
هـاي توسـعه روسـتایی محسـوب     از مهمترین راهکار

از ایـن   ).1395و همکاران، شود (سجاسی قیداري  می
کارآفرینی به منزله توانایی اشـخاص   رو داشتن روحیه

در ارایه کاال و خدمتی جدید که دیگـران نیـاز دارنـد    
). 1385تعریـف شـده اسـت (حسـینی و ســلیمانپور،     

ها بهترین محل براي ترویج کارآفرینی بنابراین تعاونی
یـن  و پرورش افراد کـارآفرین هسـتند. لـذا بررسـی ا    

کــارآفرینی در  هــا در جهــت تقویــت روحیــهتعــاونی
با توجه بـه   از این رو کشاورزان امري ضروري است.

هـاي تعـاونی کشـاورزي در شهرسـتان     اینکه شـرکت 
اند تـاکنون   مهاباد در طول چند سال اخیر شکل گرفته

کـارآفرینی در   از لحاظ تاثیرگذاري در تقویت روحیـه 
بنابراین هدف اند، نگرفتهکشاورزان مورد ارزیابی قرار 

هاي کشـاورزي  کلی این پژوهش بررسی نقش تعاونی
در تقویت روحیه کارآفرینی کشاورزان در بین اعضاي 
تعاونی است.  شهرستان مهاباد در منطقه جنوبی استان 
آذربایجان غربی و دریاچه ارومیه واقع شده است. این 

تان شهرستان از طرف شمال به دریاچه ارومیه و شهرس
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میاندوآب، از مشرق به شهرستان بوکان، از جنوب بـه  
هاي سقز و سردشت و ازطـرف مغـرب بـه    شهرستان
حدود است. مساحت هاي پیرانشهر و نقده مشهرستان

ــه کیلومتر 2592آن  ــع ک ــاحت  9/6مرب درصــد از مس
اي باشــد. شهرســتان مهابــاد منطقــهاســتان را دارا مــی

ســطح آن را کوهســتانی اســت کــه بــیش از نیمــی از 
دهنـد و بـه سـبب    هـاي رفیـع تشـکیل مـی    کوهستان

بارندگی کافی و به موقع و مناسب بودن جنس خـاك  
دشت مهاباد و تولید محصوالت کشاورزي از اهمیـت  
زیادي برخوردار اسـت. همچنـین در ایـن شهرسـتان     

نمایـد.  تعاونی تولید کشاورزي فعالیت می 141حدود 
ل پاسـخ بـه ایـن    از همین رو پژوهش حاضر بـه دنبـا  

هاي کشاورزي تـا چـه حـد    باشد که تعاونیسوال می
توانند در تقویـت روحیـه کـارآفرینی اعضـا مـوثر      می

   باشند؟
مطالعات بسیاري در زمینه ارتبـاط بـین   : مرور ادبیات

آنگ  ها و کارآفرینی صورت گرفته که از جمله تعاونی
در پژوهش خـود   )Ang and Hong, 2000(و هونگ 

ی روحیه کارآفرینی مـدیران چینـی در شـرق    به بررس
هـاي شخصـیتی   آسیا پرداخت در این پژوهش ویژگی

پذیري، پشتکار، کـانون کنتـرل درونـی و    چون ریسک
عوامل انگیزشی چون عشق به پول و امنیت را بررسی 

کـارآفرینی بــا   کردنـد و نتـایج نشـان داد کــه روحیـه    
دارد  باورهاي اخالقی و از خودگذشتگی فردي ارتباط

  نتـایج حاصـل از مطالعـه   نه با مسائل انسان دوسـتانه.  
) نشـان داد کـه شـرکت در    1396سامیان و همکاران (

ــاونی،     دوره ــراد در تع ــارکت اف ــی، مش ــاي آموزش ه
گیري  هاي کارآفرینانه در اعضاي تعاونی، شکل ویژگی

ــارآفرینی و  بســترهاي مــالی و اقتصــادي توســعه ي ک
م شده نقش مثبتی در متغیر هاي انجا رضایت از فعالیت

ي تــرویج کــارآفرینی دارنــد. همچنــین نتــایج  وابســته

                                                             
  1395مرکز آمار ایران،  -۱

) نشـان  1395تحقیقات سجادي قیـداري و تیمـوري (  
داد که کانون کنترل، نیاز به موفقیت، مخاطره پـذیري،  

گرایـی، تحمـل ابهـام، نـوآوري،      سالمت فکري، عمل
طلبی و چالش طلبی بیشترین سهم را در ایجاد  استقالل

حیه کارآفرینی دارد همچنین نتایج نشان داد که بین رو
اي شـامل جنسـیت، سـطح    متغیرهاي فـردي و حرفـه  

ــش     ــاغالن بخ ــی ش ــارت تخصص ــیالت و مه تحص
کارآفرینی همبستگی وجـود دارد.   کشاورزي و روحیه

) نشـان  1394نتایج پژوهش جهانگیري و همکـاران ( 
هــاي خالقیــت، عــزم و اراده، کنتــرل داد کــه ویژگــی

انـد.  ونی، و توفیق طلبی در حد باالیی قـرار داشـته  در
) در تحقیق خود بـا عنـوان   1393نصیري و همکاران (

هـاي تعـاونی    تحلیل روحیه کارآفرینی مدیران شرکت
روستایی استان گـیالن نشـان داد کـه بـراي سـنجش      

هاي هدفمندي، دید مثبـت و   روحیه کارآفرینی ویژگی
االترین خــوش بینــی و اصــرار بــر حــل مشــکالت بــ

انـد. در مطالعـه    ها را به خـود اختصـاص داده   میانگین
) نتـایج نشـان داد کـه بـین     1393کرانی و همکـاران ( 

ــه ــازمانی،    روحی ــادي، س ــل اقتص ــارآفرینی و عوام ک
محیطی، شخصـیتی، سـن، تعـداد فرزنـدان، و میـزان      
 تحصیالت رابطه معنی داري وجود دارد. همچنـین بـر  

نـه ویژگـی اساسـی     )1392اساس تحقیقات نعمتـی ( 
شخصیتی در کارآفرینـان مشـتمل بـر کـانون کنتـرل،      
خالقیت و نوآوري، تحمـل ابهـام، مخـاطره پـذیري،     

طلبـی، سالسـت    موفقیت طلبی، چالش طلبی، استقالل
گرایـی بـر روحیـه کـارآفرینی موثرنـد.       فکري و عمل

) در تحقیق خود بـا عنـوان   1391توسلی و همکاران (
قویـت روحیـه کـارآفرینی    بررسی عوامـل مـوثر بـر ت   

اعضاي تعاونی تولید کشاورزي شهرستان آمـل چهـار   
شخصیتی -عامل اصلی اقتصادي، آموزشی،روانشناختی

ي کـارآفرینی اعضـا   و سازمانی را در تقویـت روحیـه  
اند. دنیائی و همکـاران  هاي مذکور موثر دانستهتعاونی

اي با عنوان عوامل مؤثر بر تقویـت   )، در مطالعه1389(
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هاي کشاورزي،  به این  توسعه کارآفرینی در تعاونی و
هـاي مـالی و    نتیجه دسـت یافتنـد کـه ارائـه حمایـت     

مالیاتی، اصالح قوانین و مقررات بـانکی و سـازگاري   
نمودن آن با شرایط کارآفرینـان و تـدوین سـند ملـی     

ترین عوامل تقویـت کـارآفرینی    توسعه کارآفرینی مهم
آینـد. نتـایج    مار مـی هاي کشـاورزي بـه شـ    در تعاونی

هـا   ) نشان داد، تعاونی1388مطالعه آمدي و همکاران (
هـاي   از طریق چهار عامل مهم آموزشی، نـوع فعالیـت  

هـا و   هاي مربوط به تعـاونی  گیري تولیدي، نوع تصمیم
ها باعث ترویج و توسعه بهتـر   نحوه اداره امور تعاونی

بـا توجـه     کارآفرینی در بین اعضاي خود شده است.
به مرور ادبیات و سابقه نظري تحقیقات در این زمینـه  

توان نتیجه گرفت آنچه در شـرایط کنـونی جامعـه    می
شـود، پـرداختن بـه مقولـه     بیش از پیش احساس مـی 

هـاي کشـاورزي در   حساس کارآفرینی و نقش تعاونی
بنابراین الزم اسـت  ي کارآفرینی است. تقویت روحیه
رار گیرند تـا وضـعیت   ها مورد مطالعه قکه این تعاونی

روحیه کارآفرینی در اعضا و مـردم منطقـه در جهـت    
  ها مشخص شود.موفقیت بیشتر تعاونی

  
  روش تحقیق

حاضر از نظـر هـدف، از نـوع تحقیقـات      پژوهش
ــاربردي ــل   1ک ــایج حاصــل از آن قاب ــت، چــون نت اس

توسعه روسـتایی و نظـام   بکارگیري در شرایط واقعی 
ـ است. ا کشاورزي آوري و  ژوهش جمـع ز نظر شیوه پ

ــدانی و     ــات می ــوزه مطالع ــات در ح ــت اطالع دریاف
جامعـه آمـاري   باشد. همچنین از نظر ماهیت، کمی می

ها نفر از کشاورزان عضو تعاونی 230پژوهش حاضر، 
بود هاي کشاورزي فعال در شهرستان مهاباد در تعاونی

بـا اسـتفاده از   ، کـه  (تعاون روستایی شهرستان مهاباد)
ــان جــدول کرجســی ــه 2و مورگ ــري  و روش نمون گی

                                                             
1. Applied 
2. Krejcie & Morgan 

نفر بـرآورد شـد. ابـزار گـردآوري      111تصادفی ساده 
گیـري  ها، پرسشنامه که از متداولترین ابزار انـدازه داده

. در تحقیق توصیفی است و مصاحبه حضـوري اسـت  
پرسشنامه به کار گرفتـه شـده در ایـن تحقیـق شـامل      

هـاي   یژگـی وهـا بـر    يتعـاون سؤاالتی در مورد تـأثیر  
 نفـس   به اعتمادگویه،  8ارآفرینی از قبیل خالقیت با ک

 8پـذیري بـا    یسـک رگویـه،   6گویه، استقالل بـا   7با 
 5گویه که با طیـف لیکـرت    8گویه، کنترل زندگی با 

ــر    ــش دیگ ــین در بخ ــد. همچن ــنجیده ش ــمتی س قس
هـاي   یتفعالدر  ها يتعاونپرسشنامه، نقش و جایگاه 

گویه  25طلوب در کارآفرینانه در وضعیت موجود و م
تا  1-قسمتی، از خیلی کم 5و در غالب طیف لیکرت 

براي سنجش مورد سنجش قرار گرفت.  5-خیلی زیاد
اعتبار یا روایی پرسشنامه از نظر اسـاتید، کارشناسـان   
امور تعـاون در اداره تعـاون روسـتایی و دانشـجویان     
ــاورزي    ــوزش کش ــرویج و آم ــروه ت ــري گ دوره دکت

زي و منـابع طبیعـی خوزسـتان    دانشگاه علوم کشـاور 
کمک گرفته شد. همچنین، پایایی ایـن پرسشـنامه بـا    

) 90/0تا  85/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ (بین 
آوري شده با استفاده از نرم  هاي جمعداده محاسبه شد.

در دو بخش توصیفی و استنباطی مـورد   SPSS20 افزار
  تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 
  نتایج

هـا نشـان داد   از تجزیه و تحلیل داده اصلحنتایج 
 46بـا میـانگین    87تا  19که سن اعضاي تعاونی بین 

سـال اسـت. همچنـین     742/1سال و انحـراف معیـار  
درصد از  9/27مطابق با نتایج حاصله افراد فاقد سواد 

دادند. از مجمـوع  کل افراد مورد بررسی را تشکیل می
 4بقه عضـویت  درصد از اعضاء سـا  7/47افراد نمونه، 

سال و کمتر داشتند کـه بیشـترین فراوانـی را در بـین     
پاسخگویان تشـکیل دادنـد. رضـایت از عضـویت در     

درصد) ارزیابی  3/42ها از نظر افراد پاسخگو، ( تعاونی
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ــایج نشــان داد کــه   درصــد از اعضــاي  1/72شــد. نت
هــا خــرده مالــک بودنــد. از نظــر شــرکت در تعــاونی

درصـد از پاسـخگویان در    8/46هاي کـارآفرینی   دوره

ها شرکت در این دوره 2/53اند و ها شرکت کردهدوره
ها و درصـدهاي   ) کلیه فراوانی1اند. در جدول (نکرده

  مربوط به سؤاالت توصیفی تحقیق آورده شده است.
 

  هاي کشاورزي هاي فردي اعضاي تعاونی ویژگی -1جدول 
 درصد فراوانی سطوح متغیر

 سن

  سال و کمتر 30
  سال 31- 40
  سال 41- 50

 سال و بیشتر 51

24  
27  
24  
36 

1/62  
3/24  
6/21  
4/32 

 100 111 کل

 تحصیالت

  سواد بی
  ابتدایی

  راهنمائی
  دبیرستان

 دیپلم و باالتر

31  
21  
14  
21  
24 

9/27  
9/18  
6/12  
9/18  
6/21 

 100 111 کل

 سابقه

  سال و کمتر 4
  سال 5- 10

 سال و بیشتر11

53  
40  
18 

7/47  
0/36  
2/16 

 100 111 کل

 رضایت از عضویت در تعاونیها

  خیلی کم
  کم

  متوسط
  زیاد

 خیلی زیاد

10  
27  
47  
21  
6 

0/9  
3/24  
3/42  
9/18  
4/5 

 100 111 کل

 شرکت در دوره کارآفرینی

  بله
 خیر

52  
59 

8/46  
2/53 

 100 111 کل

 برداري نظام بهره

  خرده مالکی
  اياجاره

  سهم بري
 سایر

80  
19  
7  
5 

1/72  
1/17  
3/6  
5/4 

 100 111 کل

  
هـا در مـورد   هاي اعضاي تعـاونی بندي دیدگاهرتبه

هـاي کشـاورزي در تقویـت روحیـه     نقش تعـاونی 
هـاي اعضـاي    به دیدگاه دستیابیبه منظور : کارآفرینی

 هـاي  تعـاونی  هاي کشـاورزي در مـورد نقـش    تعاونی
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ــاورزي ــت در کش ــه تقوی ــا   روحی ــارآفرینی، از آنه ک
یـزان تأثیرگـذاري هـر یـک از     خواسته شد در مورد م

هاي مؤثر بر کارآفرینی کـه بـر اسـاس پیشـینه      ویژگی
تحقیق شناسایی شـده بـود، اظهـارنظر کننـد. پـس از      

افزار تجزیه و  ها توسط نرم دریافت نظرات افراد، پاسخ
 تحلیل شد و نتایج دریافتی بر اساس ضریب تغییـرات 

)CV (بندي شد.  اولویت  

گـی خالقیـت، تمایـل بـه     هشت ویژ بیناز : خالقیت
) در 351/2انجام کارهـا بـه روش معمـول (میـانگین     

اول قرار گرفت و تشویق کشـاورزان بـه داشـتن    ء رتبه
هاي  یق کشاورزان به ایدههاي متنوع و زیاد و تشو ایده

) 396/2 ) و (میـانگین 333/2 ترتیب (میانگین جدید به
  هاي دوم و سوم قرار گرفتند. در رتبه

  
  هاي مربوط به خالقیتبندي گویه رتبه -2جدول 

  رتبه  ضریب تغییرات میانگین*  ي خالقیتها مؤلفه
  1  317/0  351/2  تمایل به انجام کارها به روش معمول

  2  371/0  333/2  ي متنوع و زیادها هیداتشویق کشاورزان به داشتن 
  3  378/0  396/2  ي جدیدهایدهاتشویق کشاورزان به 

  4  390/0  432/2  ارعرضه محصوالت جدید به باز
  5  398/0  360/2  تشویق جهت دستیابی به کارهاي جدید و نو

  6  411/0  027/3  عدم تمایل به داشتن زندگی یکنواخت
  7  426/0  279/2  ي محصوالت تولیديابيبازاري ها روشکمک به 

  8  447/0  369/2  ي نوین براي تولید محصوالتها روشاستقبال از 
  5خیلی زیاد:   4زیاد:      3تا حدودي:     2م: ک   1 * مقیاس:   خیلی کم:

  
نتـایج حاصـل از تجزیـه و تحلیـل      :نفـس   به اعتماد
اشـتیاق بـراي قبـول    نفـس نشـان داد؛   اعتمادبه ویژگی

ترغیب کشاورزان به بیان )، 423/2(میانگین مسئولیت 
 ریـزي تعـاونی   هـاي خـود در برنامـه    نظرات و دیدگاه

ها در  ها و توانایی ابلیت) و اعتماد به ق351/2(میانگین 
هاي  ) در اولویت486/2 انجام کارهاي بزرگ (میانگین

  یک تا سه قرار گرفتند.

  

  نفس هاي مربوط به اعتمادبهبندي گویه رتبه -3جدول 
  رتبه  ضریب تغییرات  میانگین*  نفس به اعتمادي ها مؤلفه

  1  371/0  423/2  اشتیاق براي قبول مسئولیت
  2  399/0  351/2  ي تعاونیزير برنامهي خود در ها دگاهيدن نظرات و ترغیب کشاورزان به بیا

  3  401/0  486/2  در انجام کارهاي بزرگ ها ییتواناو  ها تيقابلاعتماد به 
  4  405/0  099/3  يريگ ميتصممشارکت در 

  5  413/0  225/2  تقویت روحیه انتقادپذیري
  6  440/0  216/2  اشتیاق به انجام کارهاي بزرگ

  7  463/0  513/2  ي غیر کشاورزيها تيفعالستر مناسب براي ایجاد ب
  5خیلی زیاد:   4زیاد:      3تا حدودي:     2کم:    1* مقیاس:   خیلی کم:

  

انجـام   به نتایج بدست آمده، گویـهء  توجهبا  :استقالل
کارها بر اساس صـالحیت خـود و نـه نظـر دیگـران      

ل در هاي مؤلفه اسـتقال ) در بین گویه369/2 (میانگین

) 4رتبهء نخست قرار دارد و سایر مـوارد در جـدول (  
  نشان داده شده است. 
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  هاي مربوط به استقاللبندي گویه رتبه -4جدول 
ي استقاللها مؤلفه میانگین* ضریب تغییرات رتبه  

1 406/0  369/2  اساس صالحیت خود و نه نظر دیگرانانجام کارها بر 

2 413/0  288/2  صورت مستقل قه کشاورزان به انجام کارها بهایجاد انگیزه و عال 

3 420/0  252/2  هاي بازار کمک به توانایی کشاورزان در فعالیت 

4 423/0  216/2  کمک نگرفتن در انجام کارها 

5 428/0  342/2  آزادي عمل اعضاء تعاونی 
6 450/0  702/2   ها در امور کارها تشویق به مشارکت و دخالت 

  5 خیلی زیاد:   4زیاد:      3تا حدودي:     2کم:    1 * مقیاس:   خیلی کم:
  

اساس نتایج بدسـت آمـده، از بـین    بر  :پذیري ریسک
یجاد انگیـزه بـراي   پذیري، ا هاي مؤلفهء ریسک ویژگی

) در اولویـت اول  279/2میـانگین  رسیدن بـه هـدف (  
ـ    هـاي   ه انتخـاب هـدف  قرار گرفت و ایجـاد تمایـل ب

در اولویت بعـدي   )423/2میانگین سخت در زندگی (
میـانگین  نایی تحمل شکسـت در انجـام کارهـا (   و توا
  ) در اولویت سوم قرار گرفت.225/2

 
 پذیري هاي مربوط به ریسکبندي گویه رتبه -5جدول 

*میانگین ضریب تغییرات رتبه  یريپذ یسکري ها مؤلفه 

1 383/0  279/2   ایجاد انگیزه براي رسیدن به هدف 
2 395/0  423/2   هاي سخت در زندگی تمایل به انتخاب هدفایجاد  
3 400/0  225/2   توانایی تحمل شکست در انجام کارها 
4 409/0  378/2  تشویق کشاورزان به تولید و عرضه محصوالت با ریسک باال 

5 413/0  234/2  تحمل شکست و اراده براي شروع دوباره 

6 415/0  414/2  تشویق به انجام کارهاي پیچیده 

7 430/0  360/2  هاي نو با ریسک باال استقبال از ایده 
8 434/0  360/2  هاي نو در کارها استقبال از روش 

9 443/0  315/2  توانایی انجام کارهایی که دیگران از انجام آن ترس دارند 

10 471/0  180/2   هاي جدید امتحان تجربه 
  5ی زیاد:خیل   4زیاد:      3تا حدودي:     2کم:    1* مقیاس:   خیلی کم:

  
، در 6طبق نتایج بدست آمده از جدول  :کنترل زندگی

ء کنترل زندگی، گویـهء اطمینـان از انجـام    گویه 8بین 
) در رتبـهء  000/2شده (میـانگین   ریزي  کارهاي برنامه

ــا   ــه همکــاري در مواجــه ب ــت روحی نخســت و تقوی
  ) در رتبهء آخر قرار گرفت.982/1مشکالت (میانگین 

پـژوهش   در ایـن بخـش از  : هـاي کـارآفرینی  مؤلفه
حاضر، هـر پـنج مؤلفـه روحیـه کـارآفرینی براسـاس       

ضریب تغییرات با هم مقایسه شدند. نتایج بـه دسـت   
که مؤلفـه ریسـک پـذیري    نشان داد  7آمده در جدول 

هاي کنتـرل  در رتبه نخست، و مؤلفه )371/2(میانگین 
)، 443/2 )، خالقیت (میانگین122/2زندگی (میانگین 

اعتمـــاد بـــه نفـــس ) و 361/2 اســـتقالل (میـــانگین
هـاي دوم تـا پـنجم    ترتیب در رتبه ) به473/2(میانگین

  قرار گفتند. 
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  هاي مربوط به کنترل زندگیگویه بندي رتبه -6جدول 
ي کنترل زندگیها مؤلفه میانگین* ضریب تغییرات رتبه  

1 343/0  000/2  ریزي شده اطمینان از انجام کارهاي برنامه 

2 346/0  225/2  تقویت میل به پیشرفت 

3 369/0  279/2  ها با تالش زیاد ترغیب کشاورزان در دست یافتن به خواسته 

4 373/0  991/2  ایجاد انگیزه باالي تغییر در کیفیت زندگی 

5 389/0  198/2  ترغیب کشاورزان جهت اعتماد به توانایی خود در زمان مواجه با مشکالت 
6 399/0  072/2  کوشی و پرکاري در زندگی تقویت روحیه سخت 

7 430/0  234/2   کمک کردن به داشتن دید مثبت و خوش بینی در زندگی 
8 466/0  982/1   روحیه همکاري در مواجه با مشکالت تقویت 

  5خیلی زیاد:   4زیاد:      3تا حدودي:     2کم:    1* مقیاس:   خیلی کم:
    

  فه هاي کارآفرینیهاي مربوط به مؤلبندي گویه رتبه -7جدول 
ي روحیه کارآفرینیها مؤلفه میانگین* ضریب تغییرات رتبه  

1 188/0  371/2   ریسک پذیري 
2 188/0  122/2  کنترل زندگی 

3 202/0  443/2   خالقیت 
4 210/0  361/2  استقالل 

5 214/0  473/2  اعتماد به نفس 

  
ــانگین ــامقایســه می ــه : ه ــانگین  منظــورب مقایســه می

اي  تک نمونه tکارآفرینی، از آزمون  هاي روحیه ویژگی
) آمـده اسـت   8گونه که در جدول ( همان استفاده شد.

درصد معنـادار   99هاي کارآفرینی در سطح  همه مؤلفه
  شدند.

  

  هاي کارآفرینانه ها بر ویژگی آزمون تأثیر تعاونی -8جدول 
 عناداريم درجه آزادي tمقدار انحراف معیار میانگین باالتر پایین تر ها یژگیو

  000/0**  110  109/49  530/0  473/2  573/2  375/2  نفس  به اعتماد
  000/0**  110  095/52  494/0  443/2  536/2  350/2  خالقیت

  000/0**  110  975/49  497/0  361/2  455/2  268/2  استقالل
  000/0**  110  566/54  447/0  317/2  401/2  233/2  پذیري یسکر

  000/0**  110  873/55  400/0  122/2  198/2  047/2  کنترل زندگی
 درصد 99داري در سطح معنی**

  

از  :بررسی وضـعیت موجـود و وضـعیت مطلـوب    
ي تازه در بازار ها فرصتایجاد دیدگاه اعضاي تعاونی 

ي نـو بـا   هـا  دهيامحصوالت کشـاورزي، اسـتقبال از   
ریسک باال و تشویق مردم روستایی به اینکه خودشان 

دارند اولویت یـک تـا    توانایی انجام کارهاي بزرگ را

ي تولیـد کشـاورزي   هـا  يتعاون. در نتیجه هستندسوم 
 نيو همچـن ها تمرکز کننـد  الزم است در این بخش

به ترغیب کشاورزان جهت جلب اعتماد آنها بپردازند. 
الزم به ذکر است که مشـارکت روسـتائیان در عمـران    
روستا و تشویق مـردم روسـتایی بـه اینکـه خودشـان      
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م کارهاي بزرگ را دارند از نظـر اعضـاي   توانایی انجا
 هـا  يتعـاون ي  هستند کـه  ا هياولمواردي  ها يتعاون

  توانند در آنها فعالیت کنند.می

  

  ي دیدگاه جامعه نمونه بر حسب وضعیت موجود و وضعیت مطلوبفراوانتوزیع  - 10جدول 

  متغیرها
  وضعیت مطلوب  وضعیت موجود

  رتبه  ضریب تغییرات  انگین*می  رتبه  ضریب تغییرات  *میانگین
34/4 1  345/0  21/2  ي تازه در بازار محصوالت کشاورزيها فرصتایجاد   141/0  19 

31/4 2  346/0  27/2  ي نو با ریسک باالها دهيااستقبال از   128/0  5 
تشویق مردم روستایی به اینکه خودشان توانایی انجام 

  کارهاي بزرگ را دارند
27/2  

  
353/0  
  

3 32/4  
 

124/0  
 

3 

24/4 4  353/0  13/2  ي نو در کارها روشاستقبال از   131/0  6 
29/4 5  353/0  13/2  تشویق به کسب تجارب تجدید  138/0  13 

24/4 6  358/0  09/2  آموزش در مدیریت کارها با صرف کمترین هزینه ممکنه  139/0  15 
20/4 7  358/0  07/2  ي بوجود آمدهها فرصتکمک در حداکثر استفاده از   131/0  8 

87/1 8  359/0  14/2  ي محلیها انجمنکمک به تأسیس   382/0  22 
کمک به کشاورزان جهت اسـتفاده از بیانـات سـاده و    

  واضح در جمع همکاران و دوستان
07/2  360/0  9 28/4  

 
126/0  7 

35/4 10  361/0  25/2  مشارکت روستائیان در عمران روستا  122/0  2 
ه ساختن آینده خود تشویق کشاورزان به باور داشتن ب

  و خانواده هایشان
05/2  362/0  11 16/4  153/0  20 

23/4 12  362/0  07/2  آموزش استفاده از همه وسایل و منابع در دسترس  134/0  11 
25/4 13  362/0  05/2  آشنایی با تجارب و خرید و فروش الکترونیکی  140/0  18 

92/1 14  366/0  03/2  تقویت کار تیمی  416/0  23 
89/1 15  366/0  17/2  فرهنگ تعاونی ترویج  373/0  21 

آموزش ساختن بعضی از وسایل سـاده بـا اسـتفاده از    
  امکانات در دسترس در زمان مورد نیاز

17/2  372/0  16 28/4  126/0  4 

ترغیب کشاورزان  جهت اعتماد بـه توانـایی خـود در    
  زمان مواجه با مشکالت

17/2  372/0  17 31/4  139/0  16 

ــ ــوص دادن اطالع ــهيحات در خص ــا ط ــد ه ي جدی
  وکار کسب

17/2  372/0  18 29/4  138/0  12 

تقویت روحیه همیاري در جریـان مشـکالت بوجـود    
  آمده براي اهالی محلی

12/2  
375/0  
  

19 62/1  432/0  24 

37/1 20  395/0  13/2  شروع کارهاي نو  529/0  25 
31/4 21  395/0  11/2  ي اتفاق افتادهها شکستکمک در ناامید نشدن در مقابل   139/0  14 

25/4 22  395/0  11/2  تشویق به انجام کارهاي پیچیده  140/0  17 
ترغیب کشاورزان جهت اعتمـاد بـه کارهـایی کـه بـه      

  شود يمصورت مستقل انجام 
11/2  395/0  23 16/4  110/0  1 

26/4 24  396/0  91/1  کردن در حضور جمع اظهارنظرتشویق به سخن گفتن و   133/0  9 
27/4 25  396/0  05/2  هت دست بردن به کارهاي تازه و نوتشویق ج  133/0  10 
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 موجـود ها در دو وضعیت  نگینمیا  یسهمقامنظور  به
 ، از آزمـون ها گروهو مطلوب، با توجه به یکسان بودن 

t اسـاس نتـایج ارائـه شـده در     همبسته استفاده شد. بر

ي وضـعیت   مؤلفـه ي دو  نمره، بین میانگین 11جدول 
 99داري در ســطح   معنـی د و مطلـوب تفـاوت   موجـو 

  درصد وجود دارد.
  

  در دو وضعیت موجود و مطلوب ها مؤلفههمبسته براي مقایسه میانگین  tنتیجه آزمون  - 11جدول 
  t ءآماره  انحراف معیار  میانگین  تعداد  (وضعیت) سطوح متغیر

    433/0  037/2 111  موجود

 375/0  843/3  111  مطلوب  - 908/40**

  
ــ ــاونی در  آزم ــاه تع ــش و جایگ ــتگی نق ون همبس

به منظور بررسی رابطـه بـین    :هاي کارآفرینانه فعالیت
نقـش و جایگـاه   متغیرهاي مـورد مطالعـه تحقیـق بـا     

مـورد مطالعـه بـا     هـاي کارآفرینانـه  تعاونی در فعالیت
مقیاس متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون اسـتفاده  

غیـر سـن و   ) بـین مت 12با توجه به نتایج جدول ( شد.
 هـاي کارآفرینانـه  نقش و جایگـاه تعـاونی در فعالیـت   

اي وجود ندارد. همچنین بین متغیر تحصیالت و رابطه
رابطـه   نقش و جایگاه تعاونی در فعالیتهاي کارآفرینانه

درصــــد وجــــود دارد؛  5داري در ســــطح  معنــــی
)035/0sig= ،200/0-r= از طرفــی نتــایج پــردازش .(

نقـش و جایگـاه تعـاونی در     ها نشان داد که بـین  داده
و ســابقه عضــویت رابطــه    فعالیتهــاي کارآفرینانــه 

  داري موجود ندارد. معنی
 

  نقش و جایگاه تعاونی در فعالیتهاي کارآفرینانههاي فردي و  رابطه ویژگی - 12 جدول
 داري سطح معنی )rضریب همبستگی( نوع ضریب متغیر مستقل متغیر وابسته

  عالیتهاي کارآفرینانهنقش و جایگاه تعاونی در ف
 890/0 -013/0 پیرسون سن

 035/0* -200/0 پیرسون  تحصیالت

 915/0 010/0 پیرسون سابقه عضویت

 
  گیري  نتیجهبحث و 

در تحقیق حاضر هر پنج مولفه روحیه کـارآفرینی  
براساس ضریب تغییرات باهم مقایسـه شـدند. نتـایج    

در رتبـه   ریسـک پـذیري  بدست آمـده نشـان داد کـه    
 اسـتقالل  خالقیت، کنترل زندگی،هاي نخست و مولفه

بـا  انـد.  هاي بعدي قرار گرفتهو اعتماد به نفس در رتبه
توانـد  توان گفت یک کـارآفرین مـی  توجه به نتایج می

ریسک ناشی از شکست را پذیرفته و تحمل کند. این 
ریسک ممکن است مالی یا حیثیتی باشد و یا از دست 

یی که مردم در زنـدگی آنهـا را   دادن بسیاري از چیزها
و در  کننـد  دارند باشد. کارآفرینان از خطر استقبال می

شرایط نامطمئن تمام جوانب را براي حـل مشـکالت   

کنـد و بـه   خود درنظر گرفته و حساب شده عمل مـی 
توان خود اعتماد دارد. چه بسا یک فرد کارآفرین باید 

ر د از اســتقالل الزم هــم برخــوردار باشــد. خالقیــت 
شـده اسـت و فـرد      کارآفرین بسیار معتدل و حسـاب 

همچنـین  اعتماد به نفس قابـل قبـولی دارد.   کارآفرین 
مولفـه   ها نشان داد که همـه نتایج مقایسه میانگین داده

درصـد معنـادار    99هاي روحیه کـارآفرینی در سـطح   
 نعمتـی  )،2000آنگ وهونگ ( شده است که تحقیقات

ــجا )1392( ــداري و تیمــور  ســیس  )،1395ي (قی
بـه   کند.آن را تایید می )1394جهانگیري و همکاران (

منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي مورد مطالعه تحقیق 
هـاي کارآفرینانـه   با نقش و جایگاه تعاونی در فعالیـت 
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مورد مطالعه با مقیاس متغیرهـا از ضـریب همبسـتگی    
پیرسون استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده بین متغیر 

نقش جایگاه تعاونی در فعالیت هاي کارآفرینانه سن و 
رابطه معناداري وجود ندارد که این نتیجه با تحقیقـات  

نصـیري فـرد و    )،1395ي قیداري و تیموري (سسجا
 )1389موحــدي و همکــاران (  )1393همکــاران (

 )1393همخوانی دارد و با تحقیق کرانی و همکـاران ( 
نتـایج نشـان    ایـن  مقایسـه به عبارتی  همخوانی ندارد.

در  شهرسـتان کشـاورزي   تعـاونی  دهد که وضعیت می
 هــاي. تعــاونیحــال حاضــر چنــدان مطلــوب نیســت

کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه براي رسـیدن  
به اهداف توسعه کشاورزي و روستائی یکی از عناصر 

هـاي دولتـی و    ضروري است که بیشتر در قالب نظـام 
بصـورت   ور مـا از جمله کشـ  اخیرا در برخی کشورها

کشـاورزان را تحـت آمـوزش بـه      جزئـی هاي فعالیت
. همین امر باعث شده دهند هاي مختلف قرار میروش

که خدمات در سطح مطلوبی قرار نگیرد. زیـرا دولـت   
هاي به تنهایی قادر به انجام این کار نیست. لذا، تعاونی
هـاي  کشاورزي در کشور ما در حالت موجود با آرمان

هداف تعیین شده فاصـله زیـادي دارد.   خود و تحقق ا
همچنین نتایج نشان داد که بـین متغیـر تحصـیالت و    
نقش جایگاه تعاونی در فعالیت هاي کارآفرینانه رابطه 
معناداري وجود دارد که با تحقیقات کرانی و همکاران 

 )1395ي قیــداري و تیمــوري ( سســجا ) و1393(
 حرفـه . داشتن آگاهی و دانش در مورد همخوانی دارد

شود و  محسوب می فردترین متغیر در حیطه رفتار  مهم
 بهبود معیشت کشاورزانعاملی براي افزایش کارایی و 

شـغلی خـود تعیـین کننـده      است. از طرفـی رضـایت  
 است. تردیدي نیست کـه  عوامل مهم دیگربسیاري از 

یک ارگانیسم منحصر به فرد است و  بخش کشاورزي
کشــاورزان و جــه بــه نخســتین عامــل آن انســان و تو

گیـري بجـا و    است. منـابع انسـانی و بهـره    روستاییان
هاي رهایی از تنگناها  آمدترین راه شایسته از آن، از کار

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و آموزشـی   و دشواري
  .است

  
  پیشنهادها

هـا و مباحـث صـورت گرفتـه در     با توجه به یافته
زان شهرستان رابطه با تقویت روحیه کارآفرینی کشاور

مهاباد، به منظور گسترش کمی و کیفی تقویت روحیه 
  شود:کارآفرینی کشاورزان پیشنهادهاي زیر ارائه  می

    با توجه به اینکه بیشتر گروه سـنی کشـاورزان در
سـال و   51منطقه شهرستان مهاباد در بـازه سـنی   

باالتر قرار گرفتند، نشان داده شـد کـه کشـاورزان    
شود مسـؤوالن بـا   پیشنهاد می باشند. لذا،مسن می

هاي متنوع و تسهیالت کم بهـره بـراي   ارائه برنامه
بافی، صنایع کوچک روستایی از قبیل صنایع دست

بندي و آموزش زنبورداري و پرورش آبزیـان  بسته
داشتن جوانان روستایی در براي جوانان، زمینه نگه

 زادگاه خودشان را فراهم کنند.

 ت آمده در تحقیـق حاضـر،   هاي به دسمطابق یافته
سـواد یـا   درصد بـاالیی از کشـاورزان منطقـه بـی    

هـاي  شود تعـاونی سواد هستند. لذا، پیشنهاد می کم
هـاي مربوطـه از   کشاورزي بـا همکـاري سـازمان   

جمله آموزش و پرورش، نهضت سـواد آمـوزي و   
بخش ترویج کشاورزي شهرسـتان در ایـن زمینـه    

دانـش   سـطح  مداخله کننـد و در جهـت افـزایش   
ریـزي و  با برنامـه توان اقدام نمایند. می کشاورزان

گیـري  تشکیل یک تیم کارشناسی و همچنین بهره
ها، کشاورزان فاقد سواد از توان و ظرفیت دهیاري

د کــه بــدون اآمــوزش د شناســایی و را شهرسـتان 
تردید با اجراي این امر، شاهد تحولی چشمگیر در 

 . اهیم بودخو شهرستان عرصه کشاورزي و تولید

  شـود،  با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد مـی
ــاونی ــرویج   تع ــاهنگی ت ــا هم ــاورزي ب ــاي کش ه

هــا کشـاورزي شهرسـتان، افـزایش تعـداد کـالس     
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(تعداد دفعات برگـزاري در طـول سـال) و تنـوع     
-(ترویج و آموزش موضوعات مختلف) را برنامـه 

هاي آتی مورد توجه قـرار بدهنـد. همچنـین    ریزي
هاي الزم است بیشـتر از کشـاورزان   ول دورهدر ط

  نظرخواهی کنند.
    الزم است مسؤوالن تعاونی کشـاورزي شهرسـتان

ــوعاتی   در دوره ــدن موض ــا گنجان ــرویج ب ــاي ت ه
هـاي نـوین در حفاظـت،    همچون، آمـوزش روش 

ــدي دام، دوره   ــه و پرواربن ــت، تغذی ــاي بهداش ه
هــایی جهـت افــزایش و  مـدیریت اقتصــاد، زمینـه  

 یه کارآفرینی کشاورزان را فراهم کنند. تقویت روح

 هاي کشـاورزي شهرسـتان   شود تعاونیپیشنهاد می
در جهت معرفی تجـارت الکترونیکـی و تشـویق    
جوانان روستایی براي فروش محصوالت خـانواده  

ها گام بردارد. چرا که این خود از طریق این کانال
کار باعث افزایش درآمد کشاورزان، جلـوگیري از  

دن محصول و امید به کـار و زنـدگی در   خراب ش
ــین، کارشناســان   ــد شــد. همچن کشــاورزان خواه

هاي کشاورزي با تشویق کشاورزان به بیان تعاونی
توان از آنها ها، میواضح تجارب، مشکالت و ایده

هـا  ریزي و اجرا استفاده کننـد تـا برنامـه   در برنامه
 تر و سازگارتر با شرایط کشاورزان باشند.عملی

 هاي خالقانـه و نـو کشـاورزان در    تقبال از ایدهاس
هاي مختلف، و معرفی کشاورزان کـارآفرین  زمینه

 هاي دولتی براي دریافت تسهیالت.به سازمان

  
  منابع

. 1388آمـدي، ا؛ ملـک محمـدي، ا و حسـینی نیــا، غ.      .1
تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ترویج کـارآفرینی در  

 .211-210):7(20ون،. تعاهاي کشاورزي تهران يتعاون

پــور، ا. توســلی، ف؛ چرمچیــان لنگــرودي، م و احمــد .2
ــه  1391 ــت روحی ــر تقوی ــوثر ب ــل م ي . بررســی عوام

کارآفرینی اعضا تعاونی تولید کشاورزي شهرستان آمل. 
 .21-40): 11(3تعاون و کشاورزي، 

جهانگیري، ش؛ برادران، م؛ خسروي پور، ب و غنیان،  .3
تی مرتبط با روحیـه ي  هاي روانشناخویژگی. 1394م. 
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Abstract 
The purpose of research was to identify the role of agricultural cooperatives for promotion of 

entrepreneurial spirit farmers of Mahabad township. This study was descriptive-correlation 
research and used survey method. The statistical population of the study consisted of all the 230 
farmers participating in agricultural cooperatives in the Mahabad township. Using Krejcie and 
Morgan’s table and proportional stratified random sampling technique, 111 farmers were 
selected as research sample. Interview and questionnaire was the main tool for data gathering. 
Finally, 111 questionnaires were completed and used for data analyzing. The instrument for 
collecting data was a questionnaire which its validity was confirmed by a panel of experts. The 
reliability of the questionnaire in the pre-test phase was confirmed (α= 0.85 to 90). The data 
were analyzed using SPSS software. The results of one-sample t-test showed that the 
components of entrepreneurial spirit including risk taking, life control, creativity, independence 
and self-confidence were significant at 99% level. This reflects the impact of the agricultural 
cooperatives under study in fostering entrepreneurial spirit. Also, the results of the correlations 
showed that highly educated farmers consider the role and status of cooperatives in 
entrepreneurial activities. Correlation t-test showed that there was a significant difference 
between the mean score of the two components of the present and desirable status. The 
correlation showed that higher educated farmers find cooperatives more effective in 
entrepreneurship. Also, the results of data processing showed that there was no significant 
relationship between the role and position of cooperative in entrepreneurial activities and 
membership history. The results of paired T test showed that there is a significant difference 
between the two situation. 
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