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  چکیده
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  مقدمه
عنوان موجودي هدفمند، از دیرباز دریافته که بهترین استراتژي براي دستیابی به اهداف و  انسان به  

مستلزم همکاري و  امراست و این  1سازماندهیدخو، هایش ها و ارضاي نیاز رسیدن به خواسته
(موسوي و  پذیرد ست که براي دستیابی به اهداف مشترك صورت میا ها هماهنگی مشترکی در میان آن

آن  هاي مهم اقتصاد کشور که در قانون اساسی نیز بر یکی از بخش ،). از طرفی1390غالمرضایی، 
کردن با یکدیگر  هوم خاص آن، به نوع مشخصی از کار، بخش تعاون است. تعاون به مفشده تأکید

به اهداف هاي مدیریتی خاص، دسترسی  کارگیري روش اشاره دارد که از طریق تشکیل سازمان و به
ر خودگردان ب مؤسساتگونه  این .)1391و همکاران،  (بیرانوند سازد پذیر می مشترك را امکان

 اند شده گذاري پایهبرابري، انسجام و صداقت انصاف،  کراسی،وهایی چون خودیاري، دم ارزش
)ICA.COOP, 2016(.  

رسد که توجه و تقویت این الگوي  نظر می ها، به هاي حاکم بر تعاونی با توجه به ماهیت و ارزش  
 در هاي کشاورزي تعاونی بتواند در بخش روستایی و کشاورزي، سودمند و کارا باشد. امروزه ،کار و کسب

هاي  تعاونی. دارند ملی اقتصاد و روستایی، کشاورزي  در توسعه اي کننده تعیین نقش ا،از کشوره بسیاري
 چینو  ژاپن، کانادا اروگوئه، لهستان، جنوبی، نروژ،ي   مریکا، دانمارك، کرهآ سنگاپور، فنالند، کشاورزي

 قانونی ایگاهج رغم علی ایران هاي کشاورزي تعاونی .دارند کشورهاي خود اقتصاد در قابل توجهی سهم
  .)1391محمدي،  (علینمایند  ایفا ایران کشاورزي اقتصاد در ثريؤم نقش اند نتوانسته خوب،

کارها،  و سسان این نوع کسبؤدهندگان و م با توجه به ماهیت و سرشت غالب تشکیلبین این در   
زمانی، این مهم در این کارآفرینی سا  دلیل ناآشنایی، ناتوانی و درك ناکافی اعضا از مقوله ممکن است به

  ناپذیر و کلیدي مباحث توسعه کارآفرینی بخش جدایی  مبحث توسعه نهادینه نشده باشد. ،نهادها
سازمانی سهم  کارآفرینی .)1387، (پورآتشی باشد اقتصادي در کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه می

  رد.ها دا تعاونی در ویژه بهها  توفیق و تعالی سازمان چشمگیري در
نهادي، مداخله و ورود بیش از حد دولت در بخش   به دالیلی چون ضعف توسعهایران نیز در   

سازي، واگذاري و  هاي خصوصی به اقتصاد دولتی، کم تجربگی در زمینهمردم خصوصی، وابستگی 
 تاریخی  هاي سیاسی و اجتماعی و پیشینه ساالري، سوگیري زدایی، نبود حاکمیت نظام شایسته تمرکز

 .به درستی نهادینه نشده است سازمانی و کارآفرینی کارآفرینی  ، پدیدهکراسی و خودگردانیومغایر با دم
ر ب طوري که به باشد. این کاستی نه تنها در بخش خصوصی بلکه در بخش تعاون نیز بسیار بارز می

                                                
1- Self-organization 



  و همکاران احسان خسروي

91 

 ،زمانی در ایرانسا میزان شاخص کارآفرینی ،)2011( 1بان جهانی کارآفرینی اساس گزارش دفتر دیده
یکا کمتر از یک درصد است. این در حالی است یمشابه کشورهایی همچون بنگالدش، پاکستان و جاما

یافته مانند سوئد، دانمارك، بلژیک، فنالند و ایاالت  دار این شاخص براي کشورهاي توسعهکه مق
تواند  میسازمانی  آفرینیکار در کل،). Kelley et al., 2012( درصد متغیر است 14الی  6متحده بین 

 ،ها ازمانرشد و عملکرد س ،در بقا که چرا ؛شود ها قلمداد  عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان به
  ).1388، (خدایی کند نقش اساسی بازي می

ها  سازمانی در تعاونی کارآفرینی  هاي کشاورزي، توسعه رسد یکی از ابعاد اصلی تعاونی نظر می به  
کشور  سازمان و به مراتب هر هر  سازمانی و توجه به آن، شرط اساسی در توسعه کارآفرینی ازیراست، 

اي مختلف توجه خاصی به از این رو در کشوره .)1392ینی، و حس ییرضا( باشد میسوم   در هزاره
سب و ایجاد بستر منا سازمانی شود و تقویت کارآفرینی و کارآفرینان سازمانی می کارآفرینی سازمانی

ویژه کشورهاي در حال توسعه به  ها، از ابزار پیشرفت اقتصادي کشورها، به آن در تعاونی  براي توسعه
تحقق این امر، گسترش نوآوري و خالقیت، بهبود سطح اشتغال در جامعه و  آید. در صورت حساب می

  جهانی و توسعه  رفاه اجتماعی، افزایش کمی و کیفی تولید، افزایش مزیت رقابت اقتصادي در عرصه
از طرفی سبب رسیدن بخش تعاون به جایگاه واقعی خود در سطح کشور را موجب خواهد شد. 

سازمانی  کارآفرینی  ی عوامل مؤثر بر توسعهواقع با شناسای در .)1391 محمدي، (علی شود جهانی می
سازمانی در  یحال با توجه به اهمیت کارآفرین ها کمک نمود. به بهبود وضعیت تعاونیتوان  می

کارآفرینی سازمانی، ابتدا نیاز است که    براي تقویت و توسعه پایداري، پویایی و گسترش بخش تعاون،
  بر آن شناسایی گردد. مؤثر  برنده و بازدارنده عوامل پیش
شده است؛ ولی با توجه به پیچیدگی،  بیان اگر چه مطالعات زیادي در زمینه کارآفرینی: مبانی نظري

صورت  بندي و تنوع مفاهیم و تعاریف، بایستی مفهوم کارآفرینی سازمانی به ي بودن، دستهچند بعد
و  ها ، تفاوتدلیل محوریت موضوع به تعریف، مفهوم مستقل، مورد بررسی و تعریف گردد. در ادامه به

  شود. هاي کارآفرینی سازمانی پرداخته می ویژگی
از  ،ها در درون سازمان ها و فرصت شایستگی  عناي توسعهسازمانی به م ینیکارآفر: کارآفرینی سازمانی

، تواند رشد و نوآوري را در یک سازمان سنتی بهبود بخشد می که طریق ترکیب منابع جدید است
عنوان روشی براي کسب مزیت  را به کارآفرینی سازمانیهاي بزرگ،  ي از سازمانامروزه بسیار .باشد می

سازمانی شامل پرورش  کارآفرینی .)1390کاظمی و همکاران، ( کنند میرقابتی در بلند مدت، استفاده 
                                                
1- GEM: Global Entrepreneurship Monitor 
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 ها سازمان که است معنی یندب و باشد می گردیده،رفتارهاي کارآفرینانه در یک سازمان که قبالً تأسیس 
 دهند توسعه کارآفرینان، همانند کردن فکر براي کارکنان تشویق وسیله به را مفید هاي نوآوري توانند می

 باتالق در را ها آن که ، بدون اینبخشندیري پذ انعطاف و آزادي ،خود هاي برنامه تعقیب براي ها آن به و
  .)1392و رمضان،  یمی(مق دهند قرار بوروکراتیک

  جا کل سازمان و کارکنان، داراي روحیهن است که در اینآ سازمانیقابل توجه در کارآفرینی   نکته  
، محصوالت یا سازمانیعبارتی در کارآفرینی  ). به1389 ریانی،(احمدپوردا شوند می کارآفرینی

 رسد در یک سازمان، به ظهور می هفرآیندهاي نوآوري شده از طریق القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینان
  ).1384پناه،  (حکمت

در  کارآفرینی دانست که سازمان از توان کارآفرینی سازمانی را نوعی بررسی مطالب یاد شده میبا   
به دنبال کسب سود، رقابت، پویایی و  پذیري و پیشتازي خالقیت، نوآوري، مخاطره از طریق نآ

هاي آزادي  طوري است که از طریق اعمال سیاست گیري این سازمان به باشد و شکل ماندگاري می
کننده، ساختار سازمانی  جو و فرهنگ سازمانی منعطف و پشتیبان ریسکایجاد عمل، حمایت مالی، 

به سمت  هدف مشترك و هم مجموعه اعضاي سازمان را در قالب یک واحد ،نوآوري و ریسک مشوق
  دهد. دانند، سوق می آن سازمان که افراد خود را در سود و پیشرفت آن سهیم می کارآفرینی
هاي نزدیک  جهت تشخیص و تمیز کارآفرینی سازمانی از مقوله: کارآفرینی سازمانیهاي  شاخص

نظر قرار  را مد یو معیارهای ها بایست شاخص رآفرین و کارآفرینی درون سازمانی میهمچون سازمان کا
پور و  (حسین ها به شرح زیر اشاره نمود ها و تشریح آن توان به شاخص داد. در این بین، می

  :)1389وش،  زارعی
  ؛ها به محصول یا خدمات جدید هاي جدید و تبدیل آن ایده ارائه. نوآوري: 1
  ؛رسمی بودن و گروهی بودن کارهاغیرمتمرکز، غیر . ساختار:2
 هاي جدید افراد در تمامی سطوح سازمان پذیري، نوآوري و ایده از ریسکحمایت . فرهنگ سازمانی: 3

  گرفتن کار گروهی؛دن و مورد تشویق قرارش لئو ارزش قا
و  گرا نگر، مشتري آیندهو آرمان مشترك، مدون، واضح، منعطف،  مأموریت  بیانیه شتنها: دا . استراتژي4

  ؛مشوق تغییر و نوآوري
  ؛آمیز و به کارگیري منابع در این راه با نتایج نامطمئن پذیري: تمایل به اقدامات مخاطره . ریسک5
سعه با مشتریان، تحقیقات بازار ومستمر واحد تحقیق و ت و . تحقیق و توسعه: ارتباط نزدیک6

  . هاي واحد تحقیق و توسعه نسبت به رقبا مخارج و هزینهکارآفرینان و سایر واحدها و باالبردن 
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. باشند عوامل مختلفی بر کارآفرینی سازمانی تأثیرگذار می: سازمانی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی
سازمانی باید شرایط مناسبی در درون سازمان وجود داشته باشد. عواملی که  براي ترویج کارآفرینی

 سازمانی، جو. 1دنشو می نامیده کارآفرینی محیط یا جو ،دهند أثیر قرار میوسعت کارآفرینی را تحت ت
 تعارض، مدیریت گیري، تصمیم مشکل، حل ارتباطات، نظیر سازمانی و شناختی روان فرآیندهاي
 تحت را سازمانی وري وري و در نهایت کارایی و بهرهنوآ توانایی شغلی، رضایت انگیزش، یادگیري،

 توان به مواردي چون سازمانی، میو فرهنگ بر جو  عالوه )1. بر اساس شکل (دهد می قرار تأثیر
  .)Williamsvill, 2009مالی اشاره نمود ( هاي اجتماعی، حمایت هاي استقالل، سرمایه

بعدي و  بیانگر آن است که این پدیده مفهومی چند ،سازمانی کارآفرینی  مرور ادبیات در حوزه  
اول گرایش  باشد؛ میهاي متعددي دارد و از دو جهت قابل بررسی  لفهمؤابعاد و که پیچیده است 
  مدیریت کارآفرینانه. دوم کارآفرینانه و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)Williamsvill, 2009عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی ( -1شکل 

                                                
 که است غیره و ها چه، سنتتاریخ اعتقادات، ها، ارزش شامل سازمان یک فرهنگ. دارد وجود هایی تفاوت سازمانی جو و فرهنگ بین -1

 جو اما. کند می تغییر کندي به معموالً است که دار ریشه عمیقاً طوالنی سابقه داراي فرهنگ. کند می منعکس را سازمان تر عمیق مبانی
 شود می تفسیر و درك تجربه، با افراد وسیله به سازمان  روزمره محیط در که است رفتاري متناوب الگوهاي گر بیان سازمانی،

)Williamsvill, 2009.(  

  

  کارآفرینی سازمانی 

  حمایت مدیریت مالی

 استقالل

 اجتماعی در سازمان  سرمایه

 انسانی  صالحیت/ سرمایه

 مفاهیم سازمانی

 زمان قابل دسترسی

 فرهنگ سازمانی

 جو سازمانی
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ی، نوآوري، پیشگامهاي موجود در این زمینه را به بعد  مؤلفه در بحث گرایش کارآفرینانه که  
. )Miles et al., 2009; Scheepers et al., 2008( اند تقسیم کردهپذیري  نوسازي راهبردي و ریسک

ها و  گیري از فرصت پذیري شامل آمادگی سازمان براي استفاده از منابع براي بهره در این زمینه، ریسک
 ).Hough and Scheepers, 2008( ها بدون اطالع از نتایج و بازگشت سرمایه است شروع پروژه

سازمانی، سازماندهی مجدد و ایجاد  مأموریتراهبردي یک سازمان مستلزم تغییر و اصالح در  نوسازي
پیشگامی،  ).Heinonen and Korvela, 2005(تغییرات وسیع در سیستم سازمانی یک سازمان است 

هایی تعریف  فرصتجو و استفاده از  و بینی و رفتار براي رفع نیازهاي آتی از طریق جست یک پیش
و در نهایت  )Alegre and Chiva, 2009( محصوالت یا بازار داللت دارد  شود که بر توسعه می

اشاره  کار و کسبهاي جدید  ها و مدل خلق محصوالت، خدمات، فرآیندها، فناوري نوآوري به تولید و
ایل شرکت به نوآوري، انعکاس تم دیگر از دیدگاهی ).Hough and Scheepers, 2008( دارد
اش امکـان دارد در محـصوالت، خـدمات و یـا  نتیجه هاي خالق است کـهفرآیند هاي جدید و ایده

ها به تخـصیص منـابع اساسـی بـراي  پذیري تمایل شرکت ریسک جدید باشد.  هـاي فناورانـهفرآیند
پذیري را  دهد. ریسک را نشان می وجود داردها  شکست یا موفقیت در آن هـایی کـه احتمـال پـروژه

هاي متهورانه ارجاع داد (کردنائیج و  مین منابع و انجام فعالیتأها، ت سریع فرصت توان بـه پـیگیـري می
رد هـاي جدیـد دا ها در کشف فرصـت همچنین پیشگامی داللت بر گرایش شرکت ).1388 همکـاران،

)Chang et al., 2007.( ر نظـارت کـرده، نیازهـاي آینـدهروندهاي بـازا هاي پیشتاز بر سازمان 
ایجاد  توانـد بـه فرصـت ر تقاضا یا ظهور مشکالتی کـه مـیمشتریان فعلی را شناسایی و تغییرات د

در بسیاري از مطالعات، رویکرد تهاجمی با پیشگامی به . کنند بینی می شرکت جدید منجر شود را پیش
 تعاریف در نظران صاحب). Antoncic, 2007( ـوندشـ در نظــر گرفتــه مــی یــک متغیــر عنـوان

باشد  ها می فرصت متمایز هستند. پیشگامی، پاسخ به مشخص کردند که این دو عامل از یکدیگر خود
به  طلبی، اشـاره استقالل). Lee et al., 2011( ستا پاسخ به تهدیدهاکه رویکرد تهاجمی  در حالی

  .(همان) هـا دارد اجـراي آن هـا در ایجـاد ایـده و هاي مستقلِ افراد و یـا گـروه فعالیت
که  هاي کارآفرینانه گرایشبر کارآفرینی سازمانی را به دو دسته الف)  مؤثردر این بین فاکس، عوامل   

شامل استراتژي  مدیریت کارآفرینانهپذیري و نوسازي راهبردي و ب)  مشتمل بر نوآوري، پیشگامی، ریسک
  .)Fox, 2008( داند میاختار مدیریت، فلسفه پاداش و فرهنگ کارآفرینانه محوري، منابع محوري، س

شده در ادامه به خالصه برخی  ارائهبا توجه به حساسیت و پیچیدگی موضوع عالوه بر مباحث   
  ).1 (جدول شود هاي انجام شده در این زمینه اشاره می پژوهش
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  .سازمانی کارآفرینی  بر توسعه مؤثروامل ن عبرخی از مطالعات انجام شده پیرامو  خالصه -1 جدول
  ها خالصه یافته  عنوان پژوهش  (سال انجام تحقیق) گرپژوهش

  )1392( رضایی و حسینی
  معادالت ساختاري توسعهطراحی مدل 

هاي  سازمانی در تعاونی ارآفرینیک
  روستایی استان زنجان  توسعه

چهار عامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، محیطی و 
بت و معناداري اعضا اثر مث  هاي کارآفرینانه هبود مهارتب

  دارد. هتبر متغیر وابس

  )1391دهقان و همکاران (
بر  مؤثرپژوهشی پیرامون عوامل 

نوآوري و کارآفرینی سازمانی در 
  هاي علوم پزشکی کشور دانشگاه

اي  رفتاري و زمینه عوامل ساختاري، کهنشان دادند 
کارآفرینی  ارتباط مستقیم باترتیب داراي بیشترین  به

  باشند. سازمانی می

  )1392بخش ( صامعی و فیض
کارآفرینی سازمانی   هاي توسعه روش

هاي خانوادگی کارآفرین  در بنگاه
  ایرانی

توان در  اقدامات انجام شده را می  نشان دادند که مجموعه
طراحی استراتژیک کارآفرینی  (شامل: کار و کسبدو سطح 

(شامل:  و خانواده هاي کارآفرینانه) قابلیت  عهسازمانی، توس
ا، ایجاد ه اندازها و ارزش گذاري چشم كاطراحی و به اشتر

اثر مثبت و  بندي کرد که دستهروابط مناسب بین اعضا) 
  دارد. سازمانی کارآفرینی  معناداري بر توسعه

 وش پور و زارعی حسین
)1389(  

ارائه الگوي کارآفرینی سازمانی در 
  کل تعاون استان تهران  هادار

کارآفرینی   بر توسعه مؤثرترین عوامل  نشان دادند که مهم
سازمانی شامل وجود فرهنگ سازمانی اثربخش، ایجاد 

هاي کارآفرینی اعضا و  ساختارهاي پویا، بهبود مهارت
  سازي شرایط الزم براي خالقیت و نوآوري بود. فراهم

Scheepers et al (2008) 
کارهاي تقویت و وبررسی ساز

  ظرفیت کارآفرینی سازمانی  توسعه

نشان دادند که بین ظرفیت کارآفرینی سازمانی با چهار 
عامل پشتیبانی مدیریت، فرهنگ سازمانی، تعهد کارکنان، 

  هاي کارآفرینانه دهی و تشویق فعالیت سیستم پاداش
هاي  مثبت و معنادار و با عامل محدودیت  کارکنان، رابطه

  داري وجود داشت. منفی و معنی  رابطهسازمانی 

Alvarez et al (2011) 
شـرایط محیطـی و فعالیـت 

  کارآفرینانـه

عوامـل رسـمی (مثـل حـق مالکیـت فکـري) و عوامـل 
اجتمــاعی، درك  فرهنگــی و غیررسـمی (هنجارهـاي

وکــار و تــصور  انــدازي کــسب هــاي راه فرصــت
اثر  سازمانی بر کارآفرینی کارآفرینان) اجتمــاعی

  تـر هـستند. گذارند اما متغیرهاي غیررسمی تعیین کننده می

Hornsby et al (2002) 
نی از محیط داخلی ادراك مدیران میا

  سازمانی براي کارآفرینی

ها، اختیار و مسئولیت، تقسیم کار،  سازماندهی فعالیت
سله هاي مدیریتی، ساختار و سل قوانین و مقررات، حمایت

مراتب، فرهنگ سازمانی و دسترسی به منابع در 
  ند.مؤثرها  گیري و توسعه کارآفرینی در سازمان شکل
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  گیري بندي و نتیجه جمع
ها  کارآفرینی سازمانی در تعاونی  ترین ملزومات توسعه توان گفت که یکی از مهم می ،شک بدون  

اشد که باید مورد شناسایی، تقویت و استفاده ب می سازمانی کارآفرینی  بر توسعه مؤثرتوجه به عوامل 
خیر أرا به ت سازمانی کارآفرینی ي بهینه قرار گیرند؛ هر گونه کوتاهی در این زمینه فرآیند توسعه

 راهکارهاي و مناسب ساختارهاي شناسایی نیازمند سازمانی کارآفرینی توسعه اندازد. از طرفی می
 فراهم را جامعه آحاد کل سطح در سازمانی کارآفرینی تحقق براي الزم شرایط بتوانند که است مؤثري

و  کارآفرینانه هاي فعالیت  توسعه و ي کشاورزيها تعاونی نمودن فعال و تأسیس میان، این در د.آورن
  توسعه راستاي در مناسبی حل راه ها، آن در کارآفرینی سازمانی  سازي و تقویت و ارتقا توسعه زمینه

 براى مناسب اهرم یک ها تعاونى د.شو می محسوب اجتماعی عدالت تحقق و ینیکارآفر هاي فعالیت
 کارآفرینی  توسعه در توانند دولت می هاى تسیاس با همگام که آیند می شمار به اقتصادى  توسعه

 بر کلی طور  به .باشند مؤثر مردم اجتماعى وضعیت بهبود و درآمد سطح ارتقاى تولید، افزایش ،سازمانی
  بر توسعه مؤثرعوامل  بین که داشت بیان توان می قبلی هاي بخش در شده اشاره طالبم اساس

 دلیل به ها تعاونی که همچنان و دارد وجود مستقیمی ارتباطها   تعاونی فعالیت و سازمانی کارآفرینی
 سرمایه، محدود سود دموکراتیک، کنترل اختیاري، و آزاد عضویت همچون هایی مشخصه از برخورداري

 فراهم سازمانی کارآفرینی  توسعه براي مناسبی بستر غیره و اعضا میان همکاري و و آموزش درآمد مازاد
هاي  هاي اصلی موفقیت شرکت شرط کارآفرینی نیز به منزله یکی از پیش  نمایند، در مقابل، توسعه می

   گردد. یتعاونی محسوب م
کارآفرینی سازمانی، جهت تببین   بط با مقولهمرت نظران و مطالعات میدانی بر اساس دیدگاه صاحب  

 ،کسابراساس دیدگاه فپردازیم.  ها می ن بندي آ مفهوم و تدوین یک چارچوب مفهومی در ادامه به جمع
کارآفرینی سازمانی داراي دو بخش اصلی گرایش کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینانه است و هر بخش 

بر اساس دو بخش تقسیم  را بر کارآفرینی سازمانی مؤثرامل شامل ابعاد مربوط به خود هستند. و عو
ها و  دو نظریه داراي شباهت پردازد. ثیر مستقیم عوامل میأبندي به ت بدون دسته. اما ویلیامزویل کند می

هر دو نظریه بر  تأکیدتوان به  . در زمینه همپوشانی این دو نظریه میهاي زیادي هستند همپوشانی
پاداش و "ویلیامزویل با فلسفه   در نظریه "حمایت مدیریت مالی"نزدیکی مفاهیم  ،"فرهنگ سازمانی"

. از اشاره نمود "جو و فرهنگ سازمانی"با  "فرهنگ کارآفرینانه" یا و کساف  نظریه "حمایت مالی
 مؤثررسد در کارآفرینی سازمانی  نظر می اند و به طور مستقل دیده جمله مواردي که دو صاحب نظر به
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و  "نوسازي راهبردي" وویلیامزویل  "هاي اجتماعی سرمایه"و  "حس استقالل"توان به  ند، میباش
ثیر أتوان به ت میانجام گرفته، میدانی هاي  همچنین براساس پژوهش. کس اشاره کرداف "نوآوري"

 ،"کارآفرینانه هاي هبود مهارتب" و "محیطی"، "ساختار سازمانی"، "فرهنگ سازمانی" هاي عامل
کارآفرینی   گیري و توسعه در شکل "دسترسی به منابع"، "هاي مدیریتی حمایت"، "وانین و مقرراتق"

  .ندمؤثرها  در سازمان
 تعاونی  بر شیوه موارد یاد شده،بندي انجام شده، اگر چه همه  و جمع با توجه به مطالب یاد شده  

 بودن مدیریت و کراتیکوخابی و دمانتماهیت خودجوشی، خودیاري، ، ولی با عنایت به نداشاره نداشت
ها از یک سو و پایین بودن نسبی توانایی مالی اعضا، پایین بودن مهارت  تعاونی داوطلبانه بودن

ها در مقایسه با  نابع قدرت آنمندي از نهادها و م کارآفرینی اعضا و مدیریت، عدم توانایی بهره
تواند  شده، می  گر عوامل یاد زنده و تسهیلهاي سا مؤلفههاي دولتی و خصوصی، وجود عناصر و  بخش

  بر توسعه مؤثر) چارچوب مفهومی عوامل 2باشد. شکل ( مؤثر ها تعاونی کارآفرینی سازمانی  توسعه در
   دهد. بندي و مرور مطالب، نشان می ها را بر اساس جمع کارآفرینی سازمانی در تعاونی

 
  .ها انی در تعاونیکارآفرینی سازم  توسعهبر  مؤثرعوامل  -2شکل 
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Abstract 
 One of the most important economy sectors which have been emphasized in the 
constitution is the cooperative sector. Cooperative, in its specific concept means an 
autonomous association of people united voluntarily to meet their common 
economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and 
democratically-controlled enterprise. Unfortunately, this economic-social institute 
could not be growth and development in Iran. One of causes of this problem, not-
institutionalization of organizational entrepreneurship. Existence this phenomenon 
will be stability, durability and the dynamics of this type of business. Goal of this 
review article is explaining the organizational entrepreneurships in cooperatives 
and identifying factor affected them. Results show that, effective factors in 
development of organizational entrepreneurship can be divided in to 8 categories 
which includes; financial, economical, infrastructure, social, communicative- 
information, educational, legal, and cultural factors. 
 
Keywords: Entrepreneurship development, Organizational entrepreneurship, 
Cooperatives 
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