
و همکاران رحمدل مهدي   

15  

 
 نشریه کارآفرینی در کشاورزي

  1398 تابستان ،دوم، شماره ششمجلد 
http://jead.gau.ac.ir  

 14-28صفحات :    
DOI: 10.22069/jead.2021.18677.1441 

  

هاي تولیدي طراحی الگوي کارآفرینی سازمانی مبتنی بر زنجیره ارزش کارآفرینانه در شرکت تعاونی
  )هاي تولیدي مرغداران گوشتی استان گلستانالعه: شرکت تعاونیمورد مط( روستایی استان گلستان

  

 4سیدمحمدرضا حسینی، 3علیرضا اسفدیاري مقدم، *2فریدون آزما، 1مهدي رحمدل
  رانآباد کتول، ای علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی گروه مدیریت، واحد علی دانشجوي دکتري، رشته کارآفرینی، گرایش سازمانی،1

 اد اسالمی، علی آباد کتول، ایرانآباد کتول، دانشگاه آز گروه مدیریت، واحد علیر دانشیا2
 نشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایرانشناسی، واحد همدان، دا گروه علم اطالعات و دانشستادیار ا3

  اد کتول، ایرانآب علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه تحصیالت تکمیلی، واحد علیدانشیار 4
 10/10/1399؛ تاریخ پذیرش: 02/10/1399تاریخ دریافت: 

  چکیده
هاي  الگوي کارآفرینی سازمانی مبتنی بر زنجیره ارزش کارآفرینانه در شرکت تعاونی طراحیحاضر با هدف  پژوهش  

به  لستاندر استان گ هاي تولیدي مرغداران گوشتیشرکت تعاونی انجام شد. به این منظور روستایی استان گلستان تولیدي
میخته با آتحقیق ع روش نواز کلی تحقیق حاضر د یکررو پیشرو براي انجام مطالعه انتخاب شد. هايعنوان یکی از تعاونی

هاي فعال مرغداري استان گلسـتان  جامعه آماري در بخش کمی شامل اعضاي تعاونی. ستده اکمی بود یکرروغالبیت 
دي و کارشناسان اداره کل تعاون استان گلستان و کارشناسان اداره امور و همچنین در بخش کیفی شامل مطلعان کلی است

به ان کوکرل طریق فرموري از ماآنمونه اد تعد .دانشگاهی استدام و اداره ترویج جهاد کشاورزي استان گلستان و اساتید 
ــراي اتقارنفر  220قت حجم نمونه به دیش افزو اید که جهت کاهش خطا دنفر محاسبه گر 214اد تعد ــد. بـ ء داده شـ

ي هاارفزامنراز ها دادهجهت تحلیل ساختاري و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ها از مصاحبه نیمهآوري داده جمع
SPSS20  وSmartPLS  هاي کلیدي به عنوان مؤلفه هاي پشتیبان هاي اولیه و فعالیت فعالیت . نتایج نشان داد کهشداستفاده

را تببـین  هـا   تعـاونی کارآفرینی سـازمانی در  وضعیت درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی  54 هازنجیره ارزش تعاونی
هاي اولیه به ترتیب خدمات پس از فروش، لجستیک ورودي، لجستیک خروجی،  از بین عوامل مرتبط با فعالیت .کنند می

مـدیریت   پشتیبان نیز توسعه فناوري و هاي . در زمینه فعالیتاهمیت بیشتري داشته استبازاریابی و فروش و عملیات 
هاي بااهمیت در عوامل اقتصادي عمومی و عوامل محیطی نیز از مؤلفه در نهایت اهمیت بیشتري داشته است. منابع انسانی

  .شناسائی شدندها سنجش توسعه کارآفرینی سازمانی تعاونی
  

   .تعاون، شرکت تعاونی ره ارزش کارآفرینانه،یکارآفرینی سازمانی، زنج :هاي کلیدي واژه

                                                             
  fereydoonazma@gmail.comنویسنده مسئول: *
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  مقدمه
هـاي ایجـاد رشـد، رفـاه و     کارآفرینی یکـی از راه   

در . )Alvarez, 2020-Saiz( ثـروت در اقتصـاد اسـت   
و  معاوــ جاز آن  کامیابی وز،رـما لتحو لحادر  ينیاد

 يقابلیتهاو  بست که بین منابع کمیاا هایینمازسا
ــکو  مدیریتی ــنسا فرینی منابعرآاـ ــانی خـ ه بطرا دوـ

ــدم و  باشند  دهکر اربرقر داري معنی ــوکلی مقـــ (تـــ
ستیابی به د يهادهبررا بیندر  ).1387همکـــــاران، 

 يدـــکلی بخش یـــفرینرآکا يمبحث توسعه ،توسعه
ــپیشرفت يهارکشودر  ديقتصاا يمباحث توسعه و  هــ

 فطراز ). 1387(پورآتشـــی، توسعه میباشد  لحادر 
 ريوجمه ازدــــنا سند چشم 48و  47 ياـــیگر بندهد
 زياــــــــــ نمندساتو به 1404 فقا در انیرا سالمیا

ــبخشه ــتعو  خصوصی ياــ  كمحر اننی به عنوواــ
 زينمندسااتوو  ظرفیت ءتقاو ار ديقتصاا شدر صلیا

ــدیریت و   دارد رهشاا رمذکو يبخشها ــازمان مـ (سـ
بنابراین توسعه کـارآفرینی   ).1384ریزي کشور،  برنامه

 تل و در نهایها نقشی مهمی در ایجاد اشتغادر تعاونی
 ممفهو به ونتعا توسعه اقتصادي کشور خواهد داشت.

 یکدیگر با دنکر رکااز  مشخصی عنو بهآن،  صخا
بـا  و  سمیر ناـــ مزسا تشکیل طریقاز  کهدارد  رهشاا
 ص،اــــــخ مدیریتی يهاروش يیرـــــگرکا هــــــب
 زداـمیس پذیرنمکارا ا كمشتر افهدا هـب رسیــستد

ــاران،   ــد و همک  يهالسادر  متأسفانه ).1391(بیرانون
ــهن ،مالی منابع یقرتز دجوو با نیز خیرا  بخش ینا زوـ
 دقتصارا در ا دوــ خ قعیوا هاــ ایگـج ستا نستهاوــنت

 مانیزسا فرینیرآاــک بحثدر  که اچر ،کند اپید رکشو
 ،(لطیفیـان ند ا دهبو وبررو ديمتعد نعاموو  تمشکال با

1386.(  
فرینی رآکا ،نیفریرآاــصلی کا ياــشاخهه از یکی  
تعالی و  توفیقدر  يست که سهم چشمگیرا مانیزسا
فرینی رآکادارد.  اــــ نیهوتعا ضــاًمخصوو  هانمازسا
در  فرصتهاو  توسعه شایستگیها يمانی به معنازسا

ست که ا ریق ترکیب منابع جدیدــطاز  نمازسادرون 
 دسنتی بهبو نمازیک سارا در  آورينوو  شدر ندامیتو
ــه در بخشد  انعنو به رگ،بز يهانمازسااز  ريیابس کـ

ـــقر کسب مزیت ايشی بررو ـــبلندر  ابتیـ  ت،د مدـ
   ).1390(کاظمی و همکاران،  شودمی دهستفاا

 يهازنیااز  یکی مانیزسا فرینیرآکااز سوي دیگر   
 دقتصاا مخصوصا دي،قتصاا توسعه ايبر انیرا يجد

 ساسیا تمشکالاز  یکی ایرز، ستا نیوتعا بخش
 مانیزفرینی سارآکا معد انیرا يهانیوعاتروي پیش
ـــمیب ننادر آ ارپاید ـــت معد. اشدـ  فرینیرآکا به وجهـ
 آورينوو  خالقیتاز  ءعضاا نشددور  باعث مانیزسا

 خلیدا يهانمازسااز  ريبسیادر  وزهمرا که ددمیگر
و  تغییراز  ارفر ري،جا رمودر ا لشتغاا به تمایل شاهد

یی و مبینی دهکـردي،  (رضا اشدـب می نهآورانو حرکت
ارآفرینی و حرکت سازمان بـه سـمت آن،   ــک ).1385

هاي مهم در ایجاد مزیت رقـابتی اسـت   یکی از روش
و در  شـده نوآوري در سـازمان  باعث نهادینه شدن که 

شـود  موجب مـی اقتصادي کشورها را  شکوفایی نتیجه
 فرینیرآکا ونفزروزا همیتا به توجه با ).1399 ،(نورا
فرینی رآکا يلگوهاا به توجه ،اـهنمازاـسو  جامعهدر 

ــازمانی ـــتو  توسعه ،س ــهآن یجورـ در  صخصو به اـ
(مهرجردي و  دشومی سحساا پیشاز  بیش هانمازسا

یکی از راهکارهایی که براي توسعه  ).1390 همکاران،
کارآفرینی سازمانی مورد نظـر قـرار گرفتـه، مـدیریت     

طریق توسعه زنجیره ارزش و بهبود کارکردهاي آن از 
زنجیره ارزش کارآفرینانه است. زنجیـره ارزش، ابـزار   

هـایی   پایه براي شناخت مزیت رقابتی و یـافتن روش 
براي ارتقـاي بنگـاه بـوده و آن را بـراي دسـتیابی بـه       

نماید. ایده زنجیره ارزش بر  راهکارهاي عام کمک می
پایه دید فرآیندي به بنگاه استوار اسـت. درك مزیـت   

نظر به کلیت بنگاه میسر نبوده بلکه ریشه در رقابتی با 
هاي مختلف انجـام   ههایی دارد که بنگاه در زمین فعالیت

  ).1386پور،  دهد (شعبان می
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روي  پیش صلیا تمشکالاز  یــــیک بین یندر ا  
 ستیابید ورزي،کشا ينیهاوتعا مخصوصاًو  نیهاوتعا
ــمزسا فرینیرآکا توسعهو  ـــفو ر انیـ  توسعه نعامو عـ
 وزهمر. ااســت اــــنیهوتعا یندر ا مانیزسا رینیفرآکا

 ايبر هارکشو کثرا دیکرروزنجیـره ارزش کارآفرینانــه  
ــه   توسعه ارپاید يهانماآر به ستیابید ــت کـ از اسـ

 فرینیرآکا توسعه جامع يبرنامهها دنکر ینهدنها طریق
   .پذیرفت هداخو رتصو هانمازسادر  ،مانیزسا

 بخش هددمی ننشا سیهاربر ن،کال سطح در  
از  قبولی قابل سهم نستهاتو تاناــمکا قلاحد با ونتعا

ــت رکشو سطحرا در  رطیو اتتولید ــتان کند.  ولیدـ اس
دارد و  گلستان نیز سابقه طـوالنی در تشـکیل تعـاونی   

هاي پیشرو و باسابقه استان تعاونی مرغداران از تعاونی
تأســیس شــده و همچنــان  1351کــه در ســال  اســت

به  ینابنابر .)1381 ،هقانیدد (مشــغول فعالیــت هســتن
 ر،طیو يتولید ينیهاوتعا تشکیل طوالنی سابقه لیلد

 بـــ تامر هـبو  ءعضاا بیشترین ،شرکت ثبت بیشترین
ـــمط ردمو بخش انعنو به شکستها بیشترین  العهــــ

 به توجه با ف،صااو ینا با. یددگر بنتخاا تحقیق نـیا
 ايبرن آ دمتعد ياــیامزو  مانیزسا فرینیرآکا همیتا

ست ا وريضر ،اــنیهواــتع صخصو بهو  هانمازسا
الگوي کارآفرینی سـازمانی مبتنـی بـر زنجیـره ارزش     

هاي تولیـدي مرغـداران   کارآفرینانه در شرکت تعاونی
ــتی   همافر هاآن دبهبوي مینههاو ز سیربر ردموگوشــ

   .ددگر
  مبانی نظري پژوهش

 ادفرا از هیوگر که افتداتفاق میمانی ز ونتعاتعاونی: 
 يتقاار هنگیزا با دي،اـــ قتصا ضعیف وقعیتــمداراي 

 بعضیدر  شوند مصمم دخو یطاشر دبهبوو  موقعیت
و  خرید ،یعزتو ،تولید نهمچو ديقتصاا يهافعالیت

از  اصلـــ ح دسوو  ندــ کن راــ ک یکدیگر اــب وشفر
ــبرا  نشاكمشتر يها شتال  تقسیم النهدعا تیرصو هــ

 شرکت ). یک1394 ،کاران(مومنی هاللی و هم نمایند

 نجمنا یکاز  ستا رتعبا نیوتعا یک یا نیوتعا
 منافع جهتو در  طلبانهداو رطو به که ادفراز ا مستقل
ـــقتصا ،جتماعیا كمشتر  با متقابل فرهنگیو  دياــــ

 ونتعا ).Ratner, 2015ند (ـمیکن رياـــهمک یکدیگر
و  تحیا ايبر ايهـــ فلسفو  یــندگز ايبر ايطریقه

 عینو در  ستا ريفتار يهاهشیوو  پویشها مجموعه
در  یــــ هنمائرا بانیــمو  لصواز ا ايمجموعه ل،حا
ــت و هاننساا جتماعیو ا ديفر ندگیز از  ترکیبی اسـ

 یشاگر که دمیشو بمحسو متقابل کمکو  ريیادخو
 ستا ننساا جهانی يهاارزش اريگذنبنیااز  ناشیآن 

  .)1393 ،(کرباسی و همکاران
 دیجااز ا ستا رتعبا فرینیرآکا: زمانیکارآفرینی سا
از  ديفر به منحصر مجموعه لـــــ تشکیارزش از راه 

 Kuratko and( فرصتها از يگیرهبهر رمنظو به منابع

Hodgetts, 2001.(  کـارآفرینی  هـاي  فعالیـت همچنین
یــا گــروه کــارآفرین در داخــل یــک  شــخصتوسـط  

ـ  توســعه . نامنــدمــیکــارآفرینی سـازمانی  را  انـسازم
رآفرینی سازمانی در فرایندهاي سازمانی متناسب بـا  کا

وري سـازمانی  شرایط محیطی در راستاي کسب بهـره 
هـا و توسـعه   بستري بـراي ارتقـاي عملکـرد سـازمان    

  .)1398، باغبانی و همکاراناست (مشارکت کارکنان 
 فرینیرآاـــ ک مثبت رــثا یدؤـم مختلف تتحقیقا  
 مربوطه ياـههاــبنگ شدو ر دآوريسو ،بقا بر مانیزسا

 Habbershon and Pistrui, 2002; Zahra et( ستا

al., 2004; Kellermanns and Eddleston, 2006; 
Zahra, 2005نمکاا ینا هبنگا به مانیزسا فرینیرآ). کا 

 داريبرهبهر دخو فعلی قابتیر مزیتاز  که هددمیرا 
 دهکر شناساییرا  يجدید يفرصتها نهمزماو  دهکر
 زدا ساــوفــشک دخورا در  يجدید ياشایستگیهو 
)Kuratko et al., 2005; Covin and Miles, 1999 .(

ــطاز  عموماً مانیزسا فرینیرآکا ــن ریقــ در  آوريوــ
 ،جدید يهازاربا بهورود  ،یندآفردر  آورينو ل،محصو
 با مرتبط غیر یا مرتبط جدید يهارکاو  کسب توسعه
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و  يتژارستا زينوسا و ن،مازسا ريمحو رکاو  کسب
 .)Morris et al., 2011( دمیشو رمتبلو نمازسا رساختا

در ادامه برخی تحقیقات مـرتبط بـا موضـوع تحقیـق     
  شود.حاضر ارائه می

  
  پیشینه تحقیق -1جدول 

  نتایج  متدولوژي پژوهش عنوان  سال پژوهشگر

ربیعی و 
  1392  نظریان

بررسی مهم ترین موانع 
فرا روي کارآفرینی 

  سازمانی

اي و  کتابخانه مطالعه
  میدانی

 –عدم وجود سیستم کنترلی منغطف  –عدم تناسب حقوق با کار 
نبود اختیارات کافی در  –عدم آگاهی از اهمیت پژوهش و توسعه 

  عدم استقبال از نظرات کارکنان. –انجام وظایف شغلی 
دهقان و 
  1391  همکاران

عوامل موثر بر نواروي و 
  کارآفرینی سازمانی

الگوي سه   استفاده  از
  آفرینیشاخگی کار

ط تبااربیشترین داراي به ترتیب اي مینه ري و زفتاري، رمل ساختااعو
  مانی میباشند.زفرینی سارآمستقیم با کا

ر و حسینپو
 وشعی زار

1389  
مانی زفرینی سارآکاي لگوا

ون استان کل تعادر اداره 
  تهران

مطالعه میدانی و 
  مصاحبه

مانی زفرهنگ ساد جوومانی شامل زفرینی سارآمل موثر بر کااعو
  عضاافرینی رآکاي هارتمهاد بهبو، پویاي هارساختاد یجا، اثربخشا

طالب پور و 
  همکاران

1388  

گرسیونی جو ل رئه مدارا
فرینی رآکاو مانی زسا
ي هاهنشکددامانی زسا

  تربیت بدنی

مصاحبه و مطالعه 
  اي و میدانینهکتابخا

ر فتاربه ل دارد و نها کنترروي آ مانی که مدیریت برزنی سادرومل اعو
و عمل ، آزادي حمایت مدیریتاز: تند رفرینانه کمک میکنند عبارآکا
، مانیزساي هازمرو مانی زسترسی ، دتقویتداش پاري، کال ستقالا

ضعیت رت، ونظال و کنترم نظا، مانیزفرهنگ سا، مانیزسار ساختا
  ه.غیر د وستمزق ودخت حقوداپرم نظات، تباطام ارنظاش، نگیزا

ارز و لوآ
  رانهمکا

فعالیت و یط محیطی اشر  2011
  فرینانهرآکا

مصاحبه و مطالعه 
  اي و میدانی کتابخانه

سمی رمل غیراعوي) و سمی (مثل حق مالکیت فکررمل اعو
کسب ازي ندي راه افرصتها، درك جتماعیو افرهنگی ي هار(هنجا

ما ، اندارذثر میگافرینی رآبر کان) فرینارآجتماعی کار اتصور و کاو 
  تر هستند.هسمی تعیین کنندرغیري متغیرها

ي هانمازسادر فرینی رآکا  2003  هینون
  لتیدو

مصاحبه و مطالعه 
  اي و میدانی کتابخانه

، ساالنهو ماهانه ي هاارشنظیر گزل سنتی کنتري هاد روشجوو
د باعث میشود توجه به عملکرم عدو مصرفی ي جههادحسابرسی بو

، ندورست نیادبه را فرینانه رآکاي فعالیتهام نجان امکان اکنارتا کا
و شد وي رست د اتضادر فرینی رآکاروح ین فعالیتها با اکه ا چر
د بعان را از امازساع جوب رباي و ارضایت مشترن، رمازسادآوري سو

  ست.ار داده اتوجه قررد فرینی مورآصلی نتایج کاا

و نیس وبر
  نشراهمکا

اي و نهمطالعه کتابخا  ارزش زنجیره  2000
  میدانی

ء، عضاي اعالقه مندن، بطه با مشتریا، راکیفیت مدیریتن ملی چواعو
ه را هیئت مدیري هبري و رتصدیگر، عضااحفظ ء، عضاد اعتماان امیز

  ند.انستهدامؤثر در ارزش زنجیره کارآفرینانه نیز 
  

ــی  روش ــقشناس ف هدظ لحااز تحقیق حاضر : تحقی
ــک ع نواز حاضر  کلی تحقیقد یکرروست. دي ابرراـــ

ده کمی بود یکرروا غالبیت ـــــ میخته بآتحقیق روش 
بخش کمی شامل در ن تحقیق ـیري اماآجامعه  ست.ا
ــداران امرل فعاي نیهاوتعاي عضاا ــتان ستاغـ ن گلسـ

ي و کلیدن امل مطلعاــ ش، فیـبخش کیو در میباشد 
ن شناسارکان گلستان و ستاون اکل تعان اداره شناسارکا

ــتان کشاد یج جهاوترداره ر دام و امواداره ا ورزي اســ

در بخش کمی . استگلستان و اساتید راهنماي تحقیق 
 ادبه تعدان کوکرل طریق فرموري از ماآنمونه اد تعد

ـــید کدنفر محاسبه گر 214 ــه جهت کـ و اهش خطا ـ
 ء داده شد.تقاارنفر  220 حجم نمونه به ،قتدیش افزا

ــگینمونهروش  ــیي در ارـــ  يگیرنمونه، ن تحقیقـــ
در . بودبا تعداد اعضاي هر تعاونی متناسب ي بند طبقه

با  واین تحقیق ابتدا با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی 
 هـا و هـاي نیمـه سـاختار یافتـه مقولـه     انجام مصاحبه
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الگـوي کـارآفرینی سـازمانی مبتنـی بـر       هايزیرمقوله
ــره ــه در زنجی ــاون ارزش کارآفرینان ــایتع ــخص  ه مش

هاي این بخش ساختار اده از یافتهبا استف. سپس گردید
شـد. بـه منظـور     سشنامه بخش کمـی سـاخته  اولیه پر

ارد دــ ستاناامه ــ پرسشنتکمیل نهایی این پرسشنامه از 
ــهمکز و سچیپر) و ا2001هیسریچ (و نتونیک آ ران اــ
  شد.  دهستفاانیز ) 2008(

هـا و  وضعیت تعـاونی  تحقیق یندر ا بستهوا متغیر  
که  (توسعه کارآفرینی سازمانی) در آن استکارآفرینی 

هاي متعددي تـدوین  ها و گویهعامل آن سنجش ايبر
گویـه)، عوامـل    10( عوامـل فـردي   شد. اینها شـامل: 
گویه)، 6( گویه)، عوامل آموزشی 9( روحیه کارآفرینی

 ،گویـه)  9( گویه)، عوامـل محیطـی   4( عوامل فناوري
همچنـین  . اسـت  )گویه 11( عمومی -اقتصادي عوامل

زنجیره ارزش کارآفرینانه است که بـراي  مستقل  تغیرم
پشـتیبانی  هـاي  مؤلفـه هاي اولیه و لفهؤسنجش آن از م

هایی عوامل و گویه اینهابراي سنجش  .شوداستفاده می
عوامــل بــه ایــن شــرح مــورد اســتفاده قــرار گرفــت: 

گویه)،  6( عملیاتعوامل گویه)،  5( لجستیک ورودي
عوامل بازاریابی و ، یه)گو 4( عوامل لجستیک خروجی

 3( خدمات پـس از فـروش  عوامل گویه)،  4( فروش
ــه)،  ــتگوی ــه فعالی ــراي مؤلف ــه و ب ــاي اولی ــل ه عوام

 8( مدیریت منابع انسانیعوامل گویه)،  7( زیرساخت
تامین عوامل گویه) و  4( توسعه فناوريعوامل گویه)، 

. هـاي پشـتیبان  بـراي مؤلفـه فعالیـت    گویـه)  6( منابع

هاي پرسشنامه در قالـب طیـف   گیري همه گویه اندازه
تا خیلـی زیـاد=    1لیکرت پنج سطحی (از خیلی کم= 

بـا نظـر   پرسشنامه صوري  اعتبار ) انجام شده است.5
ــورد   ــه موضــوع م کارشناســان و متخصصــان در زمین

. بـراي تعیـین پایـایی    ورد تایید قرار گرفتپژوهش م
نـه  نفـر خـارج از نمو   30آزمـون (  ابزار تحقیـق پـیش  

اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسـبه  
هاي اصلی پرسشـنامه در حـد قابـل    شده براي مقیاس

 افهدا به ستیابیو د هاداده تحلیل جهتقبول بـود.  
. شـد استفاده  Smart PLSو SPSS20 يهاارفزا منراز 

هایی که بـه اثـرات مسـتقیم بـین      جهت آزمون فرضیه
عـادالت سـاختاري و   م شـوند از  متغیرهـا مربـوط مـی   
هاي واسط نیز از آزمون بارون و  جهت بررسی فرضیه

  کنی استفاده استفاده شده است.
  
  هایافته

 عامل تحلیل ،همبستگیها سیربر به بخشدر این   
در و  پرداختـــه شـــده يتایید عامل تحلیلو  کتشافیا

از  هــ بستوا رــ متغی اترـتغیی بینیپیش جهت نیز مهادا
 یک هر سهم تبیین همچنینو  تقلمس يمتغیرها طریق

 از ،بستهوا متغیر اتتغییرروي  مستقل يمتغیرهااز 
بررسی روایی  نتایج .یددگر دهستفاا الت ساختاريادمع

 در ینیها و کارآفریتعاون تیوضعمربوط به  هايمولفه
  گردیده است. ارائه) 2( ر جدولد آن

  
  ها و کارآفرینی در آنهاوضعیت تعاونیده در سنجش هاي مورد استفامؤلفه نتایج بررسی روایی -2 جدول

 آزمون بارتلت درجه آزادي  کاي اسکوئر KMO  مولفه

  000/0  45  530/1514  962/0  عوامل فردي
  000/0  36  874/1392  960/0  عوامل روحیه کارآفرینی

  000/0  15  430/822  914/0  عوامل آموزشی
  000/0  6  981/323  812/0  عوامل فناوري

  000/0  36  950/1375  959/0  حیطیعوامل م
  000/0  55  873/1570  963/0  عمومیاقتصادي، عوامل 



 1398 تابستان  )2(، شماره )6(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

20 

گـردد مقـدار   همانطور که در جدول مالحظـه مـی    
براي تمامی متغیرهاي تحقیق باالتر از  KMOشاخص 

باشد و از طـرف دیگـر نیـز    بوده و قابل قبول می 5/0
ادار آزمون بارتلت براي تحلیل عاملی تمام متغیرها معن

توان گفت که نمونه از کفایـت مناسـب   بوده و لذا می
برونــداد بررســی روایــی برخــوردار اســت. همچنــین 

نیـز  زنجیـره ارزش کارآفرینانـه   هاي مربـوط بـه   مولفه
  ارائه گردیده است.) 3( محاسبه گردید که در جدول

 

  هاي اولیهمؤلفه فعالیت نتایج بررسی روایی و بارهاي عاملی -3 جدول
 آزمون بارتلت درجه آزادي  کاي اسکوئر KMO  فهمول

  000/0  10  148/450  862/0  لجستیک ورودي
  000/0  15  291/746  904/0  عملیات

  000/0  6  333/378  793/0  لجستیک خروجی
  000/0  6  858/401  829/0  بازاریابی و فروش

  000/0  3  847/190  705/0  خدمات پس از فروش
  

شـود  اهده مـی مشـ ) 3( ر جـدول همانطوري که د  
براي تمامی متغیرهـاي تحقیـق    KMOمقدار شاخص 

باشـد و از طـرف   بوده و قابل قبـول مـی   5/0باالتر از 

دیگر نیز آزمـون بارتلـت بـراي تحلیـل عـاملی تمـام       
ونـه از  توان گفت کـه نم متغیرها معنادار بوده و لذا می

  کفایت مناسب برخوردار است.
  

  یبانیپشت يهاتیفعال مؤلفه اي عاملینتایج بررسی روایی و باره -4 جدول
 آزمون بارتلت درجه آزادي  کاي اسکوئر KMO  مولفه

  000/0  23  523/858  931/0  زیرساخت
  000/0  28  243/1150  949/0  مدیریت منابع انسانی

  000/0  6  399/390  828/0  توسعه فناوري
  000/0  15  411/785  920/0  تامین منابع

شـود  مشـاهده مـی   )4( همانطوري که در جـدول   
براي تمامی متغیرهـاي تحقیـق    KMOمقدار شاخص 

باشـد و از طـرف   بوده و قابل قبـول مـی   5/0 باالتر از
دیگر نیز آزمـون بارتلـت بـراي تحلیـل عـاملی تمـام       

ونـه از  توان گفت کـه نم متغیرها معنادار بوده و لذا می
ــین کفایــت مناســب برخــوردار اســت.  در ادامــه، تعی

فـاهیم نظـري بـه درسـتی توسـط      شـود کـه آیـا م    می
 ،انـد یـا خیـر    گیري شده متغیرهاي مشاهده شده اندازه

کـه بـراي    گرفـت اعتبار سازه مدل مورد بررسی قرار 
سنجش آن از دو اعتبـار همگرایـی و اعتبـار افتراقـی     

ــاي    . در اعتبار شداستفاده  ــک از باره ــر ی همگــرا ه
 5/0باید معنـادار و از   عاملی (ضرایب رگرسیونی) می

بزرگتر یا مساوي باشد. در غیر این صورت باید حـد  
) و میـانگین  CRمطلوب و قابل قبول روایی مرکـب ( 

) مـورد بررسـی قـرار    AVEواریانس استخراج شـده ( 
ــه منظــور بررســی عــدم   ــار افتراقــی ب بگیــرد. در اعتب

هـاي پرسشـنامه در ارتبـاط بـا      همپوشانی بـین سـازه  
هر دو سازه  هاي مورد سنجش آن، کواریانس بین گویه

نتـایج روایـی    )5( جدولباشد.  9/0نبایستی بیشتر از 
   دهد.همگرا را براي متغیرهاي پرسشنامه نشان می
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  نتایج روایی همگراي تحقیق -5 جدول
 AVE  CR  نتیجه  tآماره   بار عاملی  گویه  نام متغیر

  ها و کارآفرینیوضعیت تعاونی

 معنادار  568/8  732/0 عوامل فردي

724/0  943/0  

 معنادار  628/9  794/0 عوامل روحیه کارآفرینی

 معنادار  570/7  711/0 عوامل آموزشی

 معنادار  012/7  702/0 عوامل فناوري

 معنادار  478/10  807/0 عوامل محیطی

 معنادار  501/12  826/0 عوامل اقتصادي، عمومی

  هاي اولیهفعالیت

 رمعنادا  602/3  772/0  لجستیک ورودي

765/0  925/0  
 معنادار  896/2  740/0  عملیات

 معنادار  359/2  622/0  لجستیک خروجی

 معنادار  432/3  750/0  بازاریابی و فروش

 معنادار  452/3  792/0 خدمات پس از فروش

  هاي پشتیبانیفعالیت

 معنادار  920/3  753/0  رساختیز

695/0  933/0  
 معنادار  767/4  823/0  یمنابع انسان تیریمد

 معنادار  051/5  865/0  يفناور توسعه

 معنادار  956/2  668/0 منابع نیتام

  
شـود همـه   مشـاهده مـی   )5(همانگونه در جدول   
باشند. مبناي معنادار می 95/0ها در سطح اطمینان  گویه

 ±96/1ها باالتر بودن عدد معناداري از  معناداري گویه
ینان بیشتر روایی مرکب است. با این وجود جهت اطم

)CRو میانگین واریانس استخراج شده ،( )AVE  نیـز (
براي متغیرها انجام شـد. حـد مطلـوب و قابـل قبـول      

ــی مرکــب ( ــانگین  CR (7/0روای ــوب می و حــد مطل
باشد.  می 5/0) حداقل AVEواریانس استخراج شده (

 توان گفتبنابراین با توجه به مقادیر به دست آمده می

جـدول   شـود. گرایی ابزار سنجش تایید مـی اعتبار هم
هاي اصلی مـدل تحقیـق    ماتریس همبستگی مؤلفه )6(

دهد. بر اساس ایـن مـاتریس از آنجـا کـه      را نشان می
اسـت   9/0همبستگی بین متغیرهاي مدل کمتر از عدد 

بنابراین عدم همپوشانی بین متغیرهاي مدل تحقیـق در  
بـا توجـه بـه     شـود.  قالب اعتبار افتراقی نیز تاییـد مـی  

جدول، تأیید اعتبار همگرایی و اعتبـار افتراقـی، مـدل    
ــدازه ــی ان ــع م ــد واق ــورد تایی ــق م ــري تحقی شــود. گی

  
  ماتریس همبستگی ابعاد اصلی مدل تحقیق -6 جدول

  3  2  1  متغیرها
      1  درآنکارآفرینی  ها ووضعیت تعاونی

    1  656/0  هاي اولیهفعالیت
  1  551/0  402/0  هاي پشتیبانیفعالیت
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  مدل برازش شده در حالت تخمین استاندارد -1 شکل

  
  مدل برازش شده در حالت معناداري پارامترها -2 شکل

  
گونه که مشاهده  همان )2(و ) 1(با توجه به شکل   
هـاي پشـتیبان بـه     هاي اولیه و فعالیت گردد فعالیتمی

ها و کـارآفرینی   ثر بر وضعیت تعاونیؤعنوان عوامل م

اي کـه ضـریب مسـیر مربـوط بـه       باشند. به گونـه می
 ینیکـارآفر هـا و   یتعاون تیوضعهاي اولیه بر  فعالیت

باشد که مقـدار ایـن ضـریب    می 404/0برابر با  درآن
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 معنـادار  106/5 برابـر  t-Value مقدار به توجه مسیر با
 ضـریب  ایـن  کـه  گرفت نتیجه توان می بنابراین است.
 تیوضعهاي اولیه بر  یتفعال یعنی است دار معنی مسیر
. دارد داري معنــی تـأثیر درآن  ینیکـارآفر هـا و  یتعـاون 

هـاي پشـتیبان بـر     عالوه بر این در زمینه تأثیر فعالیـت 
نتایج این تحقیق  آن در ینیکارآفرها و یتعاون تیوضع

نشان داد که مقدار ضریب مسیر براي این رابطه برابـر  
کـه   t-valueفبا توجه به مقدار  ( می باشد 262/0با 

 گرفت نتیجه توان می . بنابراین)باشدمی 894/3برابر با 
هـاي   فعالیت یعنی است دار معنی مسیر ضریب این که

 تـأثیر  درآن ینیها و کارآفر یتعاون تیوضعپشتیبان بر 
به عبارت دیگر این عوامل جز عوامل  .دارد داري معنی

اثرگذاري است که بایسـتی بـدان توجـه ویـژه شـود.      
نیـز قابـل   ) 1( شـکل وه بر این همانگونـه کـه در   عال

هاي اولیه  باشد بارهاي عاملی براي فعالیتمشاهده می
باشد که نشان دهنده روایی این عوامل می 5/0باالتر از 

هاي اولیـه بـه    است. مقدار بارهاي عاملی براي فعالیت
بـراي   740/0بـراي لجسـتیک ورودي،    772/0ترتیب 

براي  750/0ستیک خروجی، براي لج 622/0عملیات، 
بـراي خـدمات    792/0بازاریابی و فروش و همچنین 

باشد. بنابراین از بین عوامل مرتبط با پس از فروش می
ه ترتیـب شـامل   ب آنهاترین هاي اولیه با اهمیت فعالیت

، لجسـتیک  لجسـتیک ورودي خدمات پس از فروش، 
باشـد. در  مـی خروجی، بازاریابی و فروش و عملیات 

هاي پشتیبان نیز به ترتیب بیشترین مقدار  فعالیت زمینه
، مدیریت منابع 753/0بارهاي عاملی براي زیرساخت 

و تـأمین منـایع    865/0، توسعه فناوري 823/0انسانی 
باشد که به ترتیب بر اساس بارهاي عـاملی  می 668/0

بیشترین اهمیت مربوط به توسعه فنـاوري و مـدیریت   
اسـت. در خصـوص   ه شـده  منابع انسانی در نظر گرفت

نیـز بارهـاي     آن در ینیکـارآفر هـا و   وضعیت تعـاونی 
، عوامـل روحیـه   732/0عاملی بـراي عـواملی فـردي    

، عوامــل 711/0، عوامــل آموزشــی 794/0کــارآفرینی 

و براي عوامـل   807/0محیطی ، عوامل 702/0فناوري 
باشـد. لـذا بـه ترتیــب    مـی  826/0اقتصـادي عمـومی   

به عوامل اقتصادي عمـومی و   بیشترین اهمیت مربوط
عوامل محیطی در نظر گرفته شده است. عالوه بر این 

متغیـر   تغییـرات  درصـد از  54شایان ذکـر اسـت کـه    
به وسـیله   ینیها و کارآفریتعاون تیوضعوابسته یعنی 

هـاي اولیـه و پشـتیبان تعیـین      دو متغیر مستقل فعالیت
ملی درصد مابقی آن به وسیله سایر عوا 46گردد و می
باشد که در مدل مورد نظـر در نظـر گرفتـه نشـده     می

  است.
  

  و پیشنهادات گیرينتیجه
ي اولیـه و  ها با توجه به نتایج بدست آمده، فعالیت  

عنوان عوامل موثر بـر وضـعیت    هاي پشتیبان به فعالیت
هـاي   فعالیت توجه بهباشند. ها و کارآفرینی می تعاونی
کـه در مـورد    خـدمات پـس از فـروش   به ویژه اولیه 

محصوالت مرغداري تاکنون مورد توجه قـرار نگرفتـه   
هـا  است نقش مهمی در توسعه کارآفرینی در تعـاونی 

هـاي از  تعـاونی  هـاي دارد. به عالوه بخشی از فعالیت
لجستیک ورودي، لجستیک خروجی، بازاریـابی   طریق

گیـرد. اینهـا عوامـل    صورت مـی و فروش و عملیات 
در بحث تولیدات مرغـداري  کلیدي هستند که تاکنون 

انـد. ایــن زنجیـره قابلیــت   مـورد توجـه قــرار نگرفتـه   
چنـدان  اي دارد که زایی و ایجاد ارزش گسترده اشتغال

. در زمینـه  هـا قـرار نگرفتـه اسـت    مورد توجه تعاونی
توسعه فناوري و  مواردي مانندهاي پشتیبان نیز  فعالیت

هاي رياهمیت زیادي دارد. فناومدیریت منابع انسانی 
نوین و متنوعی در صنعت مرغداري رو بـه گسـترش   

وري تولیـد را افـزایش دهـد و    هتواند بهرمیاست که 
هـا آزاد  بخشی از نیروي انسانی را براي سایر فعالیـت 

هاي سازمانی مدیریت منابع انسانی در همه زمینه. کنند
هاي اي در تعاونیمورد توجه است. اغلب چنین مؤلفه

رد غفلت قـرار گرفتـه اسـت و کارکنـان     مرغداران مو
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هـا ندارنـد.   انگیزه و رغبتی به مشارکت در فعالیـت  بی
توجه به راهکارهـاي توسـعه منـابع انسـانی از جملـه      

پـردازي آنهـا   جلب مشارکت کارکنان، خالقیت و ایده
هاي تعاونی در توسعه کـارآفرینی  براي تسهیل فعالیت
در ارگشا است. هاي مورد مطالعه کسازمانی در تعاونی

نیـز    درآن ینیکـارآفر  هـا و  خصوص وضعیت تعـاونی 
عوامل اقتصادي عمومی و عوامل محیطـی در  توجه به 

شرایط عمومی اقتصادي و نوسـانات آن  . اهمیت دارد
نیازمند تـدوین راهبردهـاي متنـوعی بـراي مقابلـه بـا       
نوسانات است که نیازمند مطالعه در تحقیقـات آینـده   

، حسینیو ضایی یقات پیشـین (ر در برخی تحقاست. 
 ،ننظریاو بیعی ر ؛1392 ،يجوهرو کریمی ؛ 1392
 ؛1392 ،ديباآنجفي میدودي و اکاظمی میانر؛ 1392

ــد  و ا بلوسو؛ 1390 ،رانهمکاو یانی ردارپواحمــــــ
عوامـــل مشـــابهی بـــراي توســـعه  )2010، رانهمکا

کارآفرینی سازمانی ارائه شد است کـه بـا نتـایج ایـن     
  دارد.  مطابقتتحقیق 

  :ددمیگر هاي زیر ارائهدپیشنهابا توجه به نتایج 
 سیاکروبر حجم کاهشو  نیناقو فنعطاا به نسبت .1

 ياـــــــفعالیته سمت به نیناقو حرکتاداري و 
 یتهاودمحد فعو ر نیناقودر  تثباو  فرینانهرآکا

 فرینیرآکاو  ییاشتغالزا به امقدا جهت نعاموو 
 .ددگر امقدا نیهاوتعادر  مانیزسا

 دعملکر شیابیارز سیستم یک سگسترو  دیجاا .2
و  آن يپیامدهاو  نتایج تعیینو  نیوتعادر  مناسب

ــباز  دهستفاا  مدیریتی حسطودر  شیابیارز ردخوزاـ
 ايبر ،مانیزسا فرینیرآاــ ک توسعهو  تقویت جهت

 بهو  تمحصوال کمیتو  کیفیت ءتقاار به ستیابید
و در  نیواــتع وريهبهرو  ییرااــک یشافزا تبامر

 افهدا به ندـــــسیو ر دآوريسو یشازـــفا نتیجه
 ا.نیهوتعا

در اداره  گــذاريســرمایه وقصند دیجاو ا حیاطر  .3
 فرینانهرآکا يفعالیتهااز  حمایت جهت ونتعا کل
 .نیهاوتعا طریقاز  مانیزسا

ــمیگ دپیشنها .4 ـــیجا طریقاز  ددرـ  يسیاستها داـ
ـــتع سطحدر  ترغیبی ،تشویقی در  حتی یاو  نیواـ

 به عالقهو  هنگیزا دیجاا به نسبت ونتعااداره  طحس
 .ددگر امقدا عضاا بیندر  فرینیرآکا

 به نسبت ونتعااداره  سطحدر  ددمیگر دپیشنها .5
و  وپیشرو  ونهــــنم ينیهاوتعا معرفیو  شناسایی

ـــک مینهدر ز لگوا و  دهنمو امقدا مانیزسا فرینیرآاـ
  ،ینیفررآکا رهاـبدر اـــنیهوتعا سایر توجیهاز  پس

 اـنیهوتعا حرکت جهت ،مالی يکمکها به نسبت
  .ددگر امقدا فرینرآکاو  نمونه ينیهاوتعا به سمت
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Abstract 

The present study was conducted with the aim of designing an organizational 
entrepreneurship model based on the entrepreneurial value chain in the rural production 
cooperatives of Golestan province. For this purpose, the Broiler Poultry Production 
Cooperatives Company in Golestan province was selected as one of the leading cooperatives for 
the study. The general approach of the present study has been based on a mixed research 
method with the dominance of a quantitative method. The target population in the quantitative 
section includes members of active poultry cooperatives in Golestan province and in the 
qualitative section includes key informants and experts of the General Cooperative Office of 
Golestan Province and experts of the Livestock Affairs and Agricultural Jihad Extension Office 
of Golestan Province and university professors. The sample size was calculated 214 through 
Cochran's formula, which was increased to 220 to reduce the error. Semi-structured interview 
and researcher-made questionnaire were used to collect data. SPSS20 and SmartPLS software 
were used to analyze the data. The results showed that initial activities and support activities as 
key components of the value chain of cooperatives explain 54% of the changes in the dependent 
variable, ie the status of organizational entrepreneurship in cooperatives. Among the factors 
related to initial activities, after-sales service, inbound logistics, outbound logistics, marketing 
and sales and operations were more important, respectively. In the field of support activities, 
technology development and human resource management have been more important. Finally, 
general economic factors and environmental factors were identified as important components in 
measuring the development of organizational entrepreneurship of cooperatives. 
 
Keywords: Organizational Entrepreneurship, Entrepreneurial Value Chain, Cooperative, 
Cooperative Company. 
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