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  1دهیچک
خصوص قشر روستایی و کشاورزان از  آفرینی در بین مردم بهفرهنگ کارتوسعه و ترویج   

اي دارند. البته این راهبرد در گذشته نیز چه هایی است که امروزه اندیشمندان به آن تأکید ویژه راهبرد
ها بوده است. ضرورت پرداختن به مقوله حساس آگاهانه مورد استفاده برخی دولتآگاهانه و چه غیر

هاي کشاورزي در توسعه و ترویج آن در شرایط کنونی جامعه ایران بیش از ینی و نقش تعاونیآفرکار
گردد، بخشی این رویکرد در توسعه جوامع میشود. آنچه باعث اذعان همگان به اثرپیش احساس می
در اقتصاد  کشاورزيهاي آفرینی است. پژوهش حاضر، درصدد است تا نقش تعاونیاثرات مثبت کار

هاي مؤثر بر توسعه و ترویج چنین عوامل و شاخصآفرینی و همشور، اشتغال، توسعه و ترویج کارک
مورد توجه قرار دهد. نتایج حاصل از مطالعات وسیع و گسترده  را هاآفرینی از طریق تعاونیکار

 يند در اجراتوانیکشاورزي مي هایاي و جستجو و بررسی منابع اینترنتی نشان داد که تعاونکتابخانه
، ی، تأمین منابع ماليامشاورهی و ، آموزشیقاتیتحق يهاتیل فعالیاز قب يانانهیکارآفر يهاتیفعال
 یرسان، و بازاریع دستیصنا ياز براینل موردی، تأمین وسايد محصوالت کشاورزیل و امکانات تولیوسا

که از  ییهاتین اقدامات و فعالیتربر این، از جمله مهم داشته باشند. عالوه يمحصوالت نقش مؤثر
منابع و امکانات، احداث کارگاه،  یشوند، شامل سازماندهیم ینیآفرج کاریها باعث ترویق تعاونیطر

جاد اشتغال، یدر کار، ا يآورت و نوی، خالقیاشتغالجاد خودی، ايدیتول يهاتیدر فعال يریپذخطر
  باشد.ها میازیو برآورد ن ییعرضه و تقاضا و شناسا ینیبشیپ
  

  آفرینیکار آفرینی، توسعهکار ترویج تعاونی، کشاورزي، :ي کلیديهاواژه
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  مقدمه
فرینی که از آن به عنوان موتور تحول اقتصاد و فرهنگ جامعه نام آبا توجه به اهمیت و جایگاه کار  

یجاد اشتغال امري آفرینان براي پیشرفت و اآفرینی و حمایت از کارشود؛ توسعه فرهنگ کاربرده می
هاي دولتی را تقویت نمود باید نقش نهاد آفرینیکار رسد. براي این که بتوان روحیهنظر می ضروري به

ها و تشویق مالی هاي حمایتی از جمله ایجاد تعاونیکارگیري ابزاررا در نظر گرفت. دولت با به
یافته نشان هاي توسعهفراوانی از کشور اي براي آنان باشد. تجاربتواند مشوق عمدهآفرینان می کار
ویژه از طریق ایجاد  ها بهون توسعه تعاونییهاي توسعه اقتصادي مددهد بخش عظیمی از دستاوردمی

هاي کوچک با ماهیت گروهی و تعاونی بوده است. بنابراین با توجه به جایگاه خطیر کسب و کار
هاي کوچک و متوسط، به اسب براي کسب و کارهاي شغلی منبخش تعاون در کشور در ایجاد فرصت

هاي ا و مهارته تواند از طریق آموزشرسد این بخش در موقعیتی قرار گرفته است که مینظر می
خالق در سطح  آفرینیکارتعاونی و اشاعه فرهنگ تعاون و همکاري گروهی نقشی اساسی در توسعه 

  ).1388پور دباغی، کشور ایفا نماید (اکبر
ک جا جمع کنند و به یدهند تا منابع انسانى و مالى خود را در امکان مى نانیآفرکار ها بهونىعات  
ت تجارى یک فعالیى قادر به شروع ید به تنهایکه شا ینانیآفرکارشتر بپردازند. یه بیل سرمایتشک
هاى تی. مزندیام نماد اقدیجد يهاجاد و توسعه کسب و کاریتوانند به ایبهتر م اند از راه تعاونى نبوده

هاى تیمز ملموس وجود دارند.صورت نا صورت ملموس و هم به به تعاونى براى اعضا و جامعه هم
تر هاى کممتیها و قشتر کاالیافته، فراوانى بیدرنگ در قالب خدمات بهبودتوان بىملموس را مى

ل تعاونى به گذشت یاز تشک ملموس ناشىهاى ناتیکه براى آشکار شدن مز مشاهده کرد، در حالى
هاى ره) مهارتیأت مدیها و هتهیل و نظارت بر تعاونى (به واسطه کمیاز است. اعضا از راه تشکیزمان ن

کنند تا ق مىیها اعضا را تشودهند. تعاونىارى را توسعه مىیسازى و خودابى و اعتمادیرهبرى، مشکل
توانند از راه مى هاه کنند. تعاونىیولت به خود تکجاى د براى رفع مشکالت اقتصادى و اجتماعى به

ن را به یت کاال و خدمات را بهبود بخشند، فناورى نویفیآموزش مستمر به اعضا کمک کنند تا ک
. دست آورند د تجارى و مباحث اقتصادى بهیهاى جدرند و شناخت بهترى در مورد روشیخدمت گ

 گذارندبرى بر جوامع خود یگچشم تأثیرجاد مشاغل محلى یتوانند با حفظ و اها مىتعاونى ن،یچنهم
  ).1391مقدم و بهروان، يصفو(
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شود، پرداختن به آنچه در شرایط کنونی ضرورت آن در جامعه بیش از پیش احساس می ،بنابراین  
همین منظور  به هاي کشاورزي در توسعه و ترویج آن است.و نقش تعاونی آفرینیکارمقوله حساس 

 آفرینیکار، اهمیت آفرینیکاربر پرداختن به اهمیت و ضرورت  حاضر، درصدد است تا عالوهپژوهش 
ها در توسعه و در اقتصاد کشور، به نقش این تعاونی يکشاورزهاي در بخش تعاون و نقش تعاونی

هاي مؤثر بر توسعه و ترویج کارآفرینی از طریق ، عوامل و شاخصآفرینیکار اشتغال و در ترویج
  ها بپردازد.عاونیت

 اندازي یک سازمان جدید نامیده است.راه فرآیند را آفرینیکار) 1988نر (تگار: ینیآفرمفهوم کار
 آن از برداري از و بهره بازار را فرآیند شناسایی یک فرصت در آفرینیکار) 1991بومان ( سکستون و
 اندبیان نموده و اندردن آن فرصت دانستهکعملیاتی اندازي وجهت راه نیازآوري منابع موردطریق جمع

 و هنري .مدت استبلند دستیابی به اهداف شخصی و دست آوردن و هکه هدف فرد ازاین عملیات ب
آن  و مدیریت و تداوم و رشدکار  و اندازي یک کسبرا فرآیند راه آفرینیکار) 2003همکاران (

هاي اند که توانایی آن را دارد تا فرصتفردي دانسته اآفرین ر ) کار1971و همکاران ( مردیث .اند دانسته
عملیات  و برداري کندآوري و از آن بهرهجمع نابع الزم رام ،را ارزیابی کند ها آن و را ببیند کسب کار
آفرین اند کاربیان کرده )2002( همکاران و وینجی .ریزي نمایدبراي رسیدن به موفقیت پی مناسبی را

آوري  یک فعالیت جمع رشد براي ایجاد منابع الزم را و ترسدنمی هاي نوانجام کارکسی است که از 
یعنی فردي که یک فعالیت  ؛است خدمات جدید محصوالت و توسعه توجه اصلی وي بر و کند می
  .)1387 آتشی،بخشد (پوربهبود می آوري آن راهاي نوطریق ابزار از و نمایدآغاز می ریسک را پر

هاي موجود در شود که فرصتدهنده اطالق میآور و توسعهآفرین به فردي نوعنوان کار ،امروزه  
وجود آوردن چیزي از هیچ است.  هآفرینی توانایی بنماید. کاربرداري میکشف و از آنها بهره رابازار 

 گران صرفاًها از جایی است که دیآفرینی مهارتی براي کشف و شناسایی فرصتعبارتی کار به
هاي معمولی و افتد که افراد راهآفرینی واقعی زمانی اتفاق میاند. کارها و نقایص آن را دیدهنظمی بی

تواند هاي جدید را که میها و ایدهنگاهی نو و متفاوت راه همیشگی تفکر و عمل را کنار گذاشته و با
  ).1380 پور،(احمد به کارگیرند ،هاي مشتري و بازار باشدپاسخگوي نیاز

طریق شناخت  تالشی است براي ایجاد ارزش از آفرینیکار امر: آفرینیاهمیت و ضرورت کار
منظور  ارتباطی به هاي مدیریتی ومهارت و هاآن فرصت ریسک مناسب با ،هاي شغلی مدیریتفرصت
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 تحقق یک هدف الزم است مالی و فیزیکی که براي به ثمر رسیدن و بسیج نمودن منابع انسانی،
 هاي دیگري مانند خالقیت،زایی پیامددرآمد زایی واشتغال از نظرآفرینی صرفکار ).1386 نیا،حسینی(

 طراوت و به زندگی، امید زیستی،شاد اجتماعی، عدالت فرهنگی، اجتماعی، توسعه اقتصادي، آوري،نو
  ).1387 (رضوي، را به دنبال دارد شادابی

ریزي توسعه برنامه نظر از توسعه است و و هاي اصلی رشدمحور آفرینی ازطور خالصه کار هب  
  داراي اهمیت است زیرا: اقتصادي و توسعه پایدار

  شود.موجب ایجاد اشتغال می -1
  شود.گذاران میسرمایه يسرمایه و باعث افزایش سود -2
  آورد.یوجود م اي بههاي تازهارزش و شودها می تحول اهمیت آن و هاموجب دگرگونی ارزش -3
رایط بازار کار باتوجه به دگرگونی ش یعنی. شودمی کار هاي بازارشکاف و هاشدن خالء موجب پر -4

  شود.اي گرفته میهاي تازهتصمیم ،هاي تازهو فراهم شدن فرصت
توسعه  و رشد آسان شدن روند هاي اقتصادي وماندگیجبران عقب اقتصادي، رکود از گذار موجب -5

  .شودکشور می
  .سازدها فراهم می یابی آنمحصوالت و بازار ها،براي تولید کاال شرایط الزم را عوامل و -6
تواند باعث جلوگیري از ایجاد اشتغال می ناتوانی بخش خصوصی در آفرینی به هنگام بحران وکار -7

  روي اقتصاد شود.پس
  شود.رفاه اجتماعی می تأمینباعث  -8
باال رفتن  سرانجام موجب بهبود و و یکدیگر ویژه صنایع مشابه داخلی با هموجب رقابت صنایع ب -9

  شود.ها میکیفیت کاال
زمینه رقابت صنایع داخلی و  ،بدین ترتیب و شودتکامل صنایع داخلی می باعث تقویت و -10

  انجامد.براي کشور می دریافت ارز سرانجام به افزایش صادرات و و آیدخارجی فراهم می
هاي نو راهکار و افکار، هاسیاست ا،هروش خدمات، ،آمدن محصوالت وجود آفرینی موجب بهرکا -11

  ).1387 آتشی،(پور شودبراي حل مشکالت جامعه می
این واقعیت است که اقتصاد تحت  یافته بیانگر هاي توسعهکشور توسعه اقتصادي در شک روندبی  
یافته نقش هاي توسعهتوسعه اقتصادي کشور آفرینان دراي که کاربه گونه .آفرینی استکار تأثیر

تاریخچه  اند.توسعه اقتصادي نادیده گرفته در ا ر اهمیت آن ،نیافتههاي توسعهکشور و اندمحوري داشته
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که  آورداین واقعیت فراهم می یافته مستنداتی براي حمایت از هاي توسعهکشور توسعه اقتصادي در
هایی علت توسعه کشور، دهدکه نشان می دارد شواهدي وجود .آفرینی استارک تأثیرتحت ، اقتصاد

شرط ضروري توسعه  آفرینی راکار، اسملسر پارسون و آفرینی است.آلمان کار ژاپن و چون آمریکا،هم
  ).1387 (عربشاهی کریزي، دانندي میاقتصاد

 3350کشاورزي در حال حاضر بخش : کشاورزي ایرانبخش آفرینی در کارج یت توسعه و ترویاهم
سال پیش چیزي در  50نفر شاغل را به خود اختصاص داده است که ضریب تغییرات آن در مقایسه با 

زایی عنوان یک اصل مهم اشتغال هاي جهان بهحد صفر است. بخش کشاورزي در ایران و اغلب کشور
قابل مقایسه با دیگر هاي افزایشی غیرلبدین معنا که از جهت تولید و اشتغال داراي پتانسی ،کندعمل می

ها از جمله بخش در حال حاضر رسیدن به توسعه و اشتغال در همه بخش. هاي اقتصادي استبخش
آفرینی و نیز توجه به توسعه کار ،هاي اصلی مسئوالن در کشور ما است. لذامهم کشاورزي از دغدغه

کشاورزي  ،که باشد. از طرفی نظر به اینناپذیر میآفرینان در این بخش ضرورتی انکارحمایت از کار
ها و بخش کشاورزي اهمیتی شود، توجه به کارآفرینی در عرصه روستامحور توسعه در ایران تلقی می

آفرینی و ایجاد بستري مناسب براي ظهور ترویج فرهنگ کار ،کند. در این راستامضاعف پیدا می
ظهور و رشد  بایست زمینهباشد و دولت میهاي دولتی میایف نهادها از وظ آفرینان و حمایت از آن کار
که بخش کشاورزي از در صورتی ).1385 پور،(سلیمان آفرینی در این بخش را فراهم کندکار

بر کشاورزي پیشرفته و  آفرینی مبتنیهاي کارگذاري مطلوب و بیشتري برخوردار شود و فعالیت سرمایه
و با توجه به نیاز این بخش به  پذیر است، در آن گسترش یابدیسته و امکانچنان که بامکانیزه آن

هاي وابسته پدید اي طوالنی و مفید براي این فعالیتهاي صنعتی و خدماتی وابسته یا رشتهفعالیت
خور توجهی ها به نحو در ها، کمیت اشتغال موجود در آنآورد و یا در صورت وجود این فعالیت می

هاي آفرینی یکی از سیاستگذشته، توسعه کار در طی دهه ).1383(زاهدي مازندرانی،  یابدافزایش می
عنوان ابزاري جهت افزایش ارزش تولیدات کشاورزي بوده است. تجدید ساختار  ا بهیدر دن کشاورزي

هاي المللی، تقاضا براي فعالیتهاي ملی و بیندر نتیجه تغییرات در سیاست ،بخش کشاورزي
آوري در جوامع توانند منشأ نوآفرینانه در بین کشاورزان را افزایش داده است. کشاورزان می کار

توسعه و ترویج  ).Borch and Forsman, 2001آفرینی باشند (کشاورزي و یک منبع بالقوه کار
زه هایی است که امروخصوص قشر روستایی و کشاورزان از راهبردآفرینی در بین مردم بهفرهنگ کار

آگاهانه مورد اي دارند. البته این راهبرد در گذشته نیز چه آگاهانه و چه غیرویژه تأکیداندیشمندان به آن 
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بخشی این رویکرد در توسعه جوامع ها بوده است. آنچه باعث اذعان همگان به اثراستفاده برخی دولت
  ).1383، آفرینی است (ملیتو و همکارانگردد، اثرات مثبت کارمی

که کشاورزي محور  توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به اینالذکر می با توجه به مطالب فوق  
یابد و با چندان می آفرینی در بخش کشاوري اهمیتی دوکار ،شود، بنابراینتوسعه در ایران تلقی می

بخش با آفرینی در این توجه به افزایش تعداد متخصصان و کارشناسان بخش کشاورزي باید به کار
آفرین در بخش کشاورزي به عمل هاي الزم را از افراد کاردقت بیشتر توجه نمود و دولت حمایت

 که به مقوله در صورتیشود و ، محور توسعه ایران تلقی میيکه کشاورز لذا، با توجه به این آورد.
حتی  را طی نمود و توان مسیر توسعهبه راحتی می، اهمیت بیشتري داده شود ،بخشاین کارآفرینی در 

  از لحاظ سیاسی نیز قدرت الزم را کسب کرد.
که این  هاي تعاونی تعاریف متعدد و مختلفی ارائه شده است. با اینشرکت از: مفهوم شرکت تعاونی

تعاریف از نظر برخورد عقاید با یکدیگر تفاوت دارند ولی از لحاظ محتوا با هم اختالفی ندارند زیرا 
هاي مشترك و بهبود وضع طور داوطلبانه براي رفع نیاز ه فعالیت گروهی از افراد که بهها بدر تمامی آن

  ).1390، يکنند، اشاره شده است (موسوش اقدام میاقتصادي و اجتماعی خوی
عنوان پیوندي از  ژرژ فوکه از متفکران با سابقه در نهضت تعاونی فرانسه، شرکت تعاونی را به  

تواند از اند داراي نیاز مشترك هستند و این نیاز مشترك میدرك نمودهکند که اشخاص توصیف می
شرکت تعاونی شرکتی  ).1380صورت انفرادي (شهریور،  بهطریق یک مؤسسه جمعی رفع شود تا 

است که در آن یک گروه از افراد جامعه با میل و عالقه براي رسیدن به اهداف مشترك اقتصادي، 
هاي تعاونی و قوانین مربوط، دور هم جمع شده و به سنامه شرکتاجتماعی و فرهنگی طبق اسا

گذاري مشترك فعالیتی را شروع نموده و در سود و زیان آن نیز سهیم صورت عادالنه با سرمایه
اعضاي آن صرفاً  شود و انگیزهگردند. این شرکت بر پایه اصول تعاون و تفاهم متقابل تشکیل می می

فر شرکت مهران ).1385زند (خسروي و حسنی، را میآن حرف اول  تجاري نیست و همیاري در
هاي اقتصادي و اجتماعی خود داند که براي رفع نیازتعاونی را شرکتی متشکل از حداقل هشت نفر می

پذیرند. شرکت تعاونی یک سازمان کسب و کار نمایند و مسئولیت میداوطلبانه با هم همکاري می
طور مساوي بر  برند، نظارت بر امور آن بهارد که از خدمات آن استفاده میاست و به افرادي تعلق د

اعضاء گذارده شده و مازاد درآمد حاصل از عملیات آن به تناسب استفاده اعضاء از خدمات  عهده کلیه
کنفرانس  128در قطعنامه  ).1383زاده، گردد (نقل شده در ملکی و ابراهیمها تقسیم میشرکت بین آن
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، شرکت تعاونی چنین تعریف شده است: 1966در سال  I.L.O(1المللی کار (وابسته به دفتر بین کار
هاي شرکت تعاونی عبارت است از اجتماعی از افراد که با طیب خاطر و آزادانه براي رسیدن به هدف"

از  شود گرد هم آمده و هر یکصورت دموکراتیک اداره می مشترك از طریق ایجاد سازمانی که به
نمایند و متقابالً سهم تأمین کردن سرمایه الزم را بر نسبت معقولی تعهد می ،اعضاء چنین سازمانی

اند صورت فعاالنه در آن مشارکت کرده جمعی که بهاي از سود و زیان حاصل از کار دستهمنصفانه
  ).1386(انصاري،  "نصیبشان خواهد شد

ها ارائه شده هاي متفاوت از تعاونیمالك پایه مختلفی بر هايبنديتقسیم: در ایران هاانوع تعاونی
ها و  در انواع بخش که اند تولیدي و توزیعی تقسیم شده ها به دو دستهاز نظر نوع فعالیت، تعاونیاست. 

به انواع ذیل  هانیز تعاونی از نظر نوع هدف. کنندفعالیت می )داري و بیمهبانک استثناءه ب(ها  بخشزیر
 :اند شده سیمتق

 ها با تشکل بیکاران جویاي کار فاقد خود؛ این تعاونی زایی براي اعضاهاي با هدف اشتغالتعاونی
 .حضور دارند ها سرمایه کافی، در انواع فعالیت

  هاي اقتصادي کوچک و متوسط؛ این پذیري بنگاه رقابت هاي با هدف تأمین نیاز و ارتقاءتعاونی
هاي کوچک و متوسط از قبیل کشاورزان، صیادان، بنگاه حبان مشاغل وها با تشکل صاتعاونی

، عمدتاً به  هاي فعالیت مشاغل و حرف در هر یک از رشته کنندگان صنعتی، صنوف و سایر تولید
 .پردازنداعضا می فعالیت توزیعی و خدمات به

 کارگران، کارکنان دولت و  ها با تشکلاعضا؛ این تعاونی هاي رفاهیهاي با هدف تأمین نیازتعاونی
هاي مصرف)، ساخت و ساز مسکن هاي بازرگانی (تعاونی رشته سایر آحاد جامعه عمدتاً در

 ).1385محققی، (اختر نندک هاي اعتبار) فعالیت میاعتباري (تعاونی  هاي مسکن) و فعالیت (تعاونی

اجتماعی از افراد با وسایل تعاونی کشاورزي عبارت است از : يکشاورز یتعاون يهاتعریف شرکت
اند و اهداف اجتماعی و اقتصادي را دنبال صورت داوطلبانه گرد هم آمده و امکانات محدود که به

اساس اصول تعاونی نیاز و پذیرش ریسک سود و منفعت برکنند و با کار مؤثر، تأمین سرمایه مورد می
، بعد از اصالحات 1350 ایران در اوایل دهههاي کشاورزي در تعاونی ).1385کنند (لطیفیان، کار می

                                                             
1- International Labour Organization  
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بنایی و سازي اراضی کشاورزي، انجام خدمات زیرارضی در ایران با هدف افزایش تولید، یکپارچه
  ).1385محققی، هاي در دسترس شکل گرفت (اختربهینه از نهاده ياستفاده

دهد که  ها نشان میرتاریخ تحوالت اقتصادي و اجتماعی براي توسعه بخش کشاورزي در کشو 
باشند. بدین معنا که هم در زمینه  هاي توسعه این بخش می ترین اهرم هاي کشاورزي از مهم تعاونی

سازي اراضی و و هم در حوزه یکپارچه )یعنی برداشت بیشتر از واحد سطح(عمقی کردن کشت 
که قیمت واحد خرید را ( گروهی هاي کلی و اقدامگیري از قاعده اعداد بزرگ در خرید چنین بهره هم

بخشی تالش کند و اثر گیري کم می سري را به نحو چشمهاي حمل و نقل و باال کاهش داده و هزینه
و  )دهدها و آفات نباتی را افزایش میجمعی در مراحل کاشت و داشت و برداشت و مبارزه با بیماري

زمین تا برداشت محصول از طریق دادن نقش اقتصادي سازي  هم در تأمین منابع الزم براي مراحل آماده
بخش توسعه روستایی از طریق بیانگر حقانیت اثر ن موارد،یا همهنقش دارد و  هاي کوچک به سرمایه

گذاري ایهسازي منابع مولد براي سرمهاي مصرفی به آزاد ها است که با محدود کردن هزینه تعاونی
  ).1390، يبه نقل از موسو 1387زاده، کند (علی کمک می

یابی هاي کشاورزي نقش بسیار مهمی در بازارتعاونی: هاي کشاورزيتعاونی و نقش اهمیت
یابی محصول را براي توانند فرصت فراوري و بازارها می باشند. آنمحصوالت کشاورزي دارا می

یق بازرسی در ضمن تولید، هاي تولید، از طرکنندگان محصوالت کشاورزي فراهم آورند. تعاونی تولید
سازي شوند. آمادههنگام برداشت و زمان تحویل، موجب یکنواختی در کیفیت محصوالت می

ها وارد معامله شود، کاهش  محصوالت به شکل واحد شمار کشاورزانی را که خریدار کاال باید با آن
به نقل از  Downing et al., 1998(باشد ها به قرار زیر میدهد. دیگر مزایاي ناشی از تعاونیمی

  :)1389نژاد، يهرند
 ریزي براي تحویلبندي و برنامهتنظیم زمان  
 هاي تحویلواگذاري حمل و نقل و هزینه  
 مشخص کردن مکان تحویل  
 هامحفوظ داشتن قیمت 

هاي مختلف اقتصادي اعم از تولیدي و خدماتی  ها در جهان در حوزه در حال حاضر تعاونی  
هاي  ها از طریق انباشت سرمایه ها دارند. تعاونیو سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی کشور فعالیت دارند

نند و با افزایش سهم اقشار کم درآمد ک هاي اقتصادي می کوچک و غالباً پراکنده افراد اقدام به فعالیت
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دهند. اعضاي برابري اجتماعی را کاهش میورند و ناآع مناسب درآمد را پدید می، توزیدر تولید جامعه
، منابع مالی و هاي اقتصادي با مناسبات دنیاي کسب و کار ها از طریق حضور در عرصه فعالیت تعاونی

هاي آموزند که موجبات رشد و ارتقاء قابلیت، تجربیات زیادي مین اقتصادينحوه تعامل با سایر فعاال
روي افراد قرار  هاي جدیدي را پیش کرد تعاون در واقع فرصتآورد. رویها را فراهم میفردي آن

گیرد. ریشه  برابري را پیش میاي با فقر و نا اي ریشه ها مبارزه تر کردن فرصتدهد و از طریق برابر  می
ها  شود که تعاونی هاي تعاونی در کنار اهداف اقتصادي و مادي سبب می انسانی و اجتماعی تشکل

  ).1384، مقدمکرمی و رضاییمحور فعالیت و هدف خود قرار دهند ( انسان را
هاي تعاونی را عامل حدي است که شرکتدر بسط عدالت اجتماعی و اقتصادي به هایتعاون تأثیر  

عدالتی در نظر برخی اندیشمندان . مبارزه تعاونی با بیاندکرده یمعرفسازي در مبارزه با فقر بسیار کار
دال یکی از دالیل شکست تعاونی را ون گونار میرچنان مهم و حیاتی است که برخی همچاقتصادي آن

  ).1387چوکده، دانند (رحیمی و واحدبرابري موجود در جامعه میدوري از خط مقدم حمله به نا
حاکی ازآن  ،جامعه در قراین موجود و شواهد: يدر بخش کشاورز آفرینیتعاون و کار نیبتعامل 

هاي موفقیت شرط آفرینی به منزله یکی ازپیشکار آفرینی ومناسبی براي کار عاون بستراست که ت
مقدم و ؛ صفوي1385محمدي، (گل دارد محکمی وجود رابطه میان این دو بوده و يکشاورز تعاونی

هستند و  آفرینیینفک کاراجزاي ال خالقیت از آوري ودانیم نوکه می طورهمان .)1391بهروان، 
موفقیت تعاونی  ایجاد مزیت رقابتی زمینه با تواندتعاون می آفرینانه درهاي کاراین ویژگی گیري از بهره

محیط اقتصادي که پیوسته درحال تحول ، ازسوي دیگر مشابه فراهم آورد. کار در میان کسب و را
 ها راآن بتواند فردکه  به شرط آن، آوردفراهم می هاي بالقوه رااي از فرصتجریان پیوسته است،

گیري از آفرینی و بهرهعنوان یکی از اجزاي الینفک کار هبنابراین شناسایی منابع فرصت ب .تشخیص دهد
(رحیمی و  عرصه اقتصادي رابراي تعاون به ارمغان آورد تواند موفقیت درآن در نظام تعاون می

  ).1387 چوکده، واحد
اصول و  آفرینی،مفهوم کار و یک سو شمول آن ازاناصول جه نگاهی دقیق به تعاریف تعاون و  

اصول  ،توان گفتخصوصیات مشترکی است که می و هاویژگی بیانگر از سوي دیگر، هاي آنفرآیند
تشکیل یک بنگاه  هاي مشترك عبارتند از:مرز .آفرینی جاي گرفته استکار دل فرایند تعاون در
پذیرش ریسک ؛ منفعت و کسب سود؛ نیازسرمایه مورد وتدارك منابع ؛ (کسب و کار جدید) اقتصادي

 مفهوم و بنابراین ادغام این دو. جدید بازار یا مندي وایجاد رضایت آفرینی،ارزش؛ رومخاطرات پیش و
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 آفرینی درامکان جریان کار خالف ادعاي بسیاري ازمنتقدین،بر ،مقوله این دو امتزاج اصول حاکم بر
 و به سوي رفتار ها حرکت آن ها وتعاونی در تغییر بدون پیچیدگی است. ونظام تعاون امري ممکن 

اعمال  فرایند پرهیز از شتابزدگی در مقوله و دو یک نگرش دقیق به هر نیازمند ،آفرینانهکار عملکرد
فرینی آهاي کارعنوان یکی ازشاخه هسازمانی بآفرینی درونکار هاي تعاونی است.سازمان فرینی درآکار

  ).1387 ،نثاريو جان زند (زمانیتحوالت سازمانی دست می و به تغییر هاي خاص خودبا ویژگی
برداري منجر به بهره کارایی در اقتصاد را ارتقاءبخشیده و آفرینانه،هاي کارسطوح باالي فعالیت  

 توسط هاتفرص را براي کشف این زمینه به نوبه خود و گرددهاي جدید بازار میتر از فرصتمناسب
ن تعاون و یکه تعامل ب يگریه مثبت دنکت ).Bullbaag et al., 2006( سازدآفرینان فراهم میکار

که  یافتهتوسعهکمتر هاي کشور درژه یوبه .است هاي گروهیفعالیت رشدآورد یوجود م هب ینیکارآفر
 یتعاون يهاتیفعال نین فرهنگ به واسطه تعامل بیج و رشد ایف است، ترویضع یفرهنگ کار گروه

  شود.یها مو عملکرد گروه ییش کارآیباعث افزا ینیآفرو کار
 یتعاون است. آفرینانهتعاونی کار يهااد شرکتجیو تعاون ا ینیآفرحاصل تعامل کار ،نیبنابرا

 :لآفرینان شامکار هاي بارزبا ویژگی ياز افراداجتماعی، و متشکل  -شرکتی است اقتصادي ،نانهیآفر کار
مبناي  که بر غیره مثبت و تفکر تعهد، گرایی،فرصت پشتکار، پذیري،ریسک خالقیت، به نفس، اعتماد
براي رسیدن به ، هااین نوع تعاونی افراد در .شوددموکراسی تشکیل می یاري وخود همیاري، تعاون،

  تقویت روحیه ی،استقالل مال و درآمد تأمین هاي شغلی جدید،فرصت جمله ایجاد اهداف مشترکی از
 آورانه وهاي نوزمینه اجراي طرح کسب فرصت و قانونمند، آورهاي سودکار ایجاد کسب و آفرینی،کار

 گردند.مند میبهره مزایاي حاصل ازیک کار گروهی مؤثر متقابالً از مشارکت کرده و غیره با یکدیگر
هاي تعاونی .آورنددوام فراهم میبا ی منظم وبراي یک کارگروه الزم را زمینه ،آفرینانههاي کارتعاونی

هاي پنهان خود ها و قابلیتها، استعداد به وسیله آن، که افراد کنندعرضه می هایی رافرصت، آفرینانهکار
 ،بیگیو علم (بارانی یابندمی سرنوشت خود گذاري برتأثیربراي  مجرایی مفید و قانونمند را شناخته و

1387.(  
با توجه به جایگاه : يي کشاورزهاآفرینی از طریق تعاونیهاي مؤثر بر ترویج کارخصعوامل و شا

تواند از رسد این بخش در موقعیتی قرار گرفته است که مینظر می خطیر بخش تعاون در کشور به
هاي تعاونی، اشاعه فرهنگ تعاون و همکاري گروهی، نقش اساسی در ها و مهارتطریق آموزش
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هاي عمده ). برخی از نقش1384فرینی خالق در سطح کشور ایفا نماید (وزارت تعاون، آتوسعه کار
  توان به صورت زیر بیان نمود:فرینی را میآها در ترویج کارتعاونی

 هاي کوچک و متوسطحمایت و تقویت کسب و کار  
 فرینانآبنایی براي کارفراهم نمودن امکانات زیر  
  ايهاي محلی، ملی و منطقهدر بازارافزایش قدرت رقابت براي حضور  
 هاي مالیها و کمکحمایت  
 هاي کوچک و متوسطحمایت از صادرات کسب و کار  
 هاي کوچک و متوسط با صنایع بزرگ داخلی و تقویت و گسترش ارتباط و همکاري بنگاه

  المللیملیتی و نهادهاي بینهاي چند شرکت
 آفرینیاي در زمینه کارهاي فنی و خدمات مشاورهفراهم کردن حمایت  
 آفرینانهاي تحقیق و توسعه براي کاراندازي واحدراه  
 1387آتشی، آفرینان (پورنیاز کار آموزش ضمن کار و تأمین اطالعات مورد.(  

ها و اقدامات گروهی که در خود دارند، زمینه و بستر از طریق فعالیت يکشاورز يهاتعاونی  
آفرینی به نوبه خود باعث موفقیت بیشتر کرده و ترویج و تقویت کارآفرینی مهیا مناسبی براي کار

هاي ها و توانمنديآفرینان صاحب ویژگیگردد. با در نظر گرفتن این واقعیت که کارها میتعاونی
سزایی داشته که این امر  هنقش ب ي کشاورزيهاتوانند در توسعه و موفقیت تعاونی خاصی هستند می

گردد (رحیمی و و توسعه اقتصادي کشور می هاي کشاورزيتعاونیترش به گس  خود منجر
  ).1387چوکده،  واحد
هاي تولید، ها از طریق چهار عامل مهم آموزش، نوع فعالیتتعاونیدارد که یان می)، ب1387( يآمد  

بهتر ها باعث ترویج و توسعه و نحوه اداره امور تعاونی هاهاي مربوط به تعاونیگیرينوع تصمیم
هایی را که از طریق فعالیت ترین اقدامات واز جمله مهم ي. وشوندآفرینی در بین اعضاي خود می کار

،  شوند، شامل سازماندهی منابع و امکانات، احداث کارگاهآفرینی میها باعث ترویج کارتعاونی
کار، ایجاد اشتغال،  آوري دراشتغالی، خالقیت و نوهاي تولیدي، ایجاد خودپذیري در فعالیت خطر
چون است. از سوي دیگر خدماتی هم ها اظهار کردهبینی عرضه و تقاضا، و شناسایی و برآورد نیازپیش

و تأمین  یابی تولیداترسانی به اعضا، بازارخدمات آموزشی و ترویجی، اعطاي وام، خدمات اطالع
  ).1387 (آمدي، فرینی بین اعضا خواهد شدآها باعث ترویج بهتر کاروسایل و امکانات از طریق تعاونی
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ها آفرینی از طریق تعاونی)، در شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه و ترویج کار1388پور دباغی (اکبر  
ریزي، تسهیالت و گذاري و برنامهاند: سیاستعامل را در قالب پنج شاخص کلی زیر معرفی کرده 33

اي، هاي مشاورهسازي فرهنگی، حمایتآموزش و بستر رسانی،هاي مالی و غیر مالی، اطالعکمک
  اصالحات اداري.

  
 هاشنهادیو پ يریگجهینت

خصوص قشر روستایی و کشاورزان از  آفرینی در بین مردم بهتوسعه و ترویج فرهنگ کار  
نیز چه اي دارند. البته این راهبرد در گذشته هایی است که امروزه اندیشمندان به آن تأکید ویژه راهبرد

بخشی ها بوده است. آنچه باعث اذعان همگان به اثرآگاهانه مورد استفاده برخی دولتآگاهانه و چه غیر
  آفرینی است.گردد، اثرات مثبت کاراین رویکرد در توسعه جوامع می

این واقعیت است که اقتصاد تحت  یافته بیانگرهاي توسعهکشور توسعه اقتصادي در شک روندبی  
یافته نقش  هاي توسعهتوسعه اقتصادي کشور آفرینان دراي که کاربه گونه .آفرینی استکار تأثیر

 یاز طرف اند.توسعه اقتصادي نادیده گرفته در را اهمیت آن ،نیافتههاي توسعهکشور و اندمحوري داشته
شتر یتوجه ب ازمندیکشور ن یو اجتماع يمهم اقتصاد يهااز بخش یکیبه عنوان  يبخش کشاورز ،گرید

  باشد.یم ینیآفررشد کار يزم براال يهابستر يسازبخش تعاون در جهت فراهم
شود، پرداختن به در شرایط کنونی جامعه بیش از پیش احساس می ضرورت آن آنچه ،بنابراین  

با توجه به جایگاه  هاي کشاورزي در توسعه و ترویج آن است.آفرینی و نقش تعاونیمقوله حساس کار
رسد این بخش در موقعیتی نظر می به ،هاي کشاورزي در کشورخصوص تعاونی هطیر بخش تعاون و بخ

هاي تعاونی، اشاعه فرهنگ تعاون و همکاري  ها و مهارتتواند از طریق آموزشقرار گرفته است که می
  .آفرینی خالق در سطح کشور ایفا نمایدگروهی، نقش اساسی در توسعه کار

صورت زیر بیان  توان بهآفرینی را میهاي کشاورزي در ترویج کارهاي عمده تعاونیبرخی از نقش  
  نمود:

 ینیآفرج کاریدر جهت ترو یها و خدمات مختلف مالتیحما 

 ینیآفرنه کاریدر زم یفن يهاتیحما 

 ینیآفرنه کاریدر زم ياارائه خدمات مشاوره 

 نانیآفرکار يبرا ییبناریفراهم نمودن امکانات ز  
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 مختلف يهاحضور در بازار يش قدرت رقابت برایافزا 

 هاي کوچک و متوسطحمایت از کسب و کار  
ک جا جمع یدهند تا منابع انسانى و مالى خود را در نان امکان مىیآفرهاي کشاورزي به کارتعاونی  

ت یک فعالیوع ى قادر به شرید به تنهایکه شا ینانیآفرشتر بپردازند. کاریه بیل سرمایکنند و به تشک
د یجد يهاجاد و توسعه کسب و کاریتوانند به ایهاي کشاورزي بهتر ماند از راه تعاونیتجارى نبوده

  ند.یاقدام نما
صورت  صورت ملموس و هم به هاي کشاورزي براى اعضا و جامعه هم بههاى تعاونیتیمز  

افته، فراوانى یالب خدمات بهبوددرنگ در قتوان بىهاى ملموس را مىتیمز ملموس وجود دارند. نا
ملموس ناشى هاى ناتیکه براى آشکار شدن مزتر مشاهده کرد، در حالىهاى کممتیها و قشتر کاالیب

هاى ل تعاونى مهارتیاز است. اعضا از راه تشکیهاي کشاورزي به گذشت زمان نل تعاونییاز تشک
اعضا را  هاي کشاورزيتعاونی دهند.سعه مىارى را تویسازى و خودابى و اعتمادیرهبرى، مشکل

توانند مىو  ه کنندیجاى دولت به خود تک کنند تا براى رفع مشکالت اقتصادى و اجتماعى بهق مىیتشو
ن را به یت کاال و خدمات را بهبود بخشند، فناورى نویفیاز راه آموزش مستمر به اعضا کمک کنند تا ک

  دست آورند. ى و مباحث اقتصادى بهد تجاریهاى جدروش رند و شناخت بهترى در موردیخدمت گ
 يتوانند در اجرایم هاي کشاورزيتوان گفت تعاونییمن مقاله یج ایبا توجه به نتا یکلطور به  
، ی، تأمین منابع ماليامشاورهو  یآموزش ،یقاتیتحق يهاتیل انجام فعالیاز قب يانانهیآفرکار يهاتیفعال

، و یع دستیصنا ياز براینل موردیاوس و يد محصوالت کشاورزیکانات تولل و امیتأمین وسا
  داشته باشند. محصوالت نقش مؤثري یرسان بازار

  
 تشکر و قدردانی

هاي روستایی در توسعه و ترویج  نقش تعاونی"مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با عنوان این   
 .صورت گرفته است اون استان اصفهاناداره کل تع حمایت مالیبا باشد که  می "کارافرینی

  
  منابع
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Abstract 1 
 Development and promotion of entrepreneurial culture among people in 
particular rural people and farmers is one the strategies that are particularly stressed 
by the scholars. In the past, these strategies have been used by some governments 
consciously or unconsciously. Necessity of considering the entrepreneurship as a 
sensitive issue in Iranian society and the role of agricultural cooperatives in the 
development and promotion of the entrepreneurship are perceived more than past. 
What acknowledged the effectiveness of this approach in the development of the 
communities are positive effects of entrepreneurship. The present study, which is a 
review one, aims at both addressing the importance of entrepreneurship in the 
cooperative sector, the role of agricultural cooperatives in country’s economy, in 
employment, development and promoting of entrepreneurship, and identifying 
factors and indicators affect the development and promotion of entrepreneurship 
through cooperatives. The results showed that agricultural cooperatives can play a 
significant role in entrepreneurial activities such as research and educational 
activities, advisory services, access to credits, access to equipment and facilities of 
agricultural productions, providing the necessary tools for handicrafts, and 
marketing products. Moreover, the most important majors and activities that may 
promote entrepreneurship through cooperatives includes organizing the resources 
and possibilities, workplace establishment, risk-ability in productive activities, self-
employment, creativity and innovation at work, employment, predicting and 
identifying supply, demand and needs. 
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