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  1چکیده 

ها افزایش یافته است. کارآفرینی شدت رقابت بین سازمان ،کار مروزه با افزایش تغییرات محیطی و فضای کسب وا

ها را مدیریت کنند. ها مقاومت کرده و پیچیدگیسازد تا در برابر چالشها را قادر میی است که سازمانفرآیندسازمانی  

رابطه بین ظرفیت جذذذو و مدیریت کارآفرینانه در های مؤلفه گرینقش تعدیل در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی

مدیران همه  جامعه آماری تحقیق شامل  های کشاورزی شهرستان کرمانشاه پرداخته است.  در تعاونی  کارآفرینی سازمانی

نفذذر از   110  و همکذذاران،  که با استفاده از جذذدوب بارت ذذت   ،(=176Nهای کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند )تعاونی

استاندارد بذذود  گیری پژوهش، پرسشنامهابزار اندازه ای با انتساو متناسب انتخاو شدند.طبقهگیری ها به روش نمونهآن

و پایایی آن بذذا اسذذتفاده از روش پایذذایی ترکیبذذی و آلفذذای کرونبذذا  روایی آن با استفاده از روایی صوری و همگرا    که

نشذذان داد کذذه نتایج  .استفاده شد 25SPSSو  3SmartPLS یافزارهانرم ازها به منظور تجزیه و تح یل دادهبررسی شد.  

گیری منابع، فرهنگ رشد، ف سفه پذذاداش و گیری استراتژیک، جهت های مدیریت کارآفرینانه )راهبرد رشد، جهت مؤلفه

های کشاورزی شهرسذذتان کرمانشذذاه در بین تعاونیرا  رابطه بین ظرفیت جذو و کارآفرینی سازمانی    ،ساختار مدیریت(

هذذای کشذذاورزی کذذه رویکذذرد ای که تأثیر ظرفیت جذو بر کارآفرینی سازمانی در بذذین شذذرکت گونهکنند؛ بهتعدیل می

شود با توجه به نتایج پیشنهاد میدارند.   هایی است که رویکرد مدیریت سنتیمدیریت کارآفرینانه دارند بیشتر از شرکت 

اقذذدامات و تمهیذذدات آموزشذذی  زم در های تعاونی کشاورزی در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی  که مدیران شرکت 

 فراهم نمایند. اعضا راراستای افزایش روحیه کارآفرینی و تقویت انگیزه  
 

 . های کشاورزیسازمانی، مدیریت کارآفرینانه، تعاونیکارآفرینی  ظرفیت جذو،  :کلیدي هايواژه 
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 مقدمه 
های نذذوآور و کذذارآفرین بذذه امروزه اهمیت شرکت 

ای است که موتذذور رشذذد اقت ذذادی در توسذذعه اندازه

شوند. بر این اسذذا ، در اقت ادی کشورها شناخته می

سذذاز های اخیر در ایران به شناسایی عوامذذل زمینذذهساب

هذذا توجذذه زیذذادی شذذده اسذذت نذذوآوری در شذذرکت 

رو توجه بذذه (. از این1395)ن راصفهانی و همکاران،  

اهمیذذت   حذذا زی نوآور و کارآفرین به حدی  هاشرکت 

بذذا بذذه عنذذوان راهکذذاری جذذایگزین آن را اسذذت کذذه 

 Knockaert)دانند درآمدهای مبتنی بر نفت کشور می

et al., 2015). های اخیر نیز با وجذذود متأسفانه در ساب

تزریق منابع مذذالی، کذذارآفرینی هنذذوز نتوانسذذته اسذذت 

جایگاه واقعی خود را در اقت اد کشور پیدا کند، چذذرا 

که در بحث کارآفرینی سازمانی با مشذذکالت متعذذددی 

توجذذه بذذه کذذارآفرینی   بنذذابراین، عذذدم.  انذذدروبرو بوده

نذذوآوری سازمانی باعث دور شدن اعضا از خالقیت و  

هذذای ، امروزه در بسیاری از سذذازمانروینازاگردد؛  می

داخ ی شاهد تمایل به اشتغاب در امور جاری، فذذرار از 

از طرفذذی، بذذا وجذذود  .تغییر و حرکت نوآورانه هسذذتیم

ها و اهمیت کارآفرینی سازمانی و حرکت فزاینده بنگاه

به دلیل تعدد   آن،  توسعههای مخت ف به سمت  سازمان

گذار، توسعه ایذذن شذذکل از کذذارآفرینی ی تأثیرمتغیرها

ای اسذذت و در عمذذل بذذا تقریباً دشوار و پیچیده  فرآیند

 باشذذدموانع گونذذاگونی در ابعذذاد مخت ذذف مواجذذه مذذی

 (.1393،  )رضایی

یذذک   هذذاینوآوری  مجموعهکارآفرینی سازمانی به  

 تجدید استراتژیهای  و فعالیت   گذاریسرمایهشرکت،  

(. کارآفرینی سازمانی، Wei et al., 2015کند )اشاره می

ی مخت ذذف کنار هم قرار دادن پیکذذره  ییجهدرنتاغ ب  

یذذک روش بذذرای تسذذهیل ایذذن   .افتذذددانش اتفذذام می

 نذذوم متبحذذر سذذاختارهای سذذازمان  ، از طریقمجاورت

روش دیگذذر،  .کنداست که تمایز و ادغام را ترکیب می

کمذذک هایی است که به یذذک شذذرکت  از طریق قاب یت 

های مخت ف دانش را به دسذذت آورد و کند تا پیکرهمی

بذذه  جذو ظرفیت (. Bojica, et al., 2017ترکیب کند )

 هاینظریذذه حذذوزه به اقت ادی، کالن مفهوم یک عنوان

 سذذازمان یذذک عنذذوان توانذذایی بذذه و شد وارد سازمانی

 بیرونی، منابع از جدید اطالعات ارزش تشخیص جهت 

 کاروکسذذب  برای اهذذدا  آن کارگیری به و سازیشبیه

 دانذذش جذذذو ظرفیذذت  ،روایذذناز . گرفته شذذد نظر در

 سازمانی  روندهای  و  فرآیندها  از  مجموعه  یک  عنوانبه

 کسذذب، را  دانذذش  سذذازمان،  طی آن  کهشود  شناخته می

 هذذایقاب یذذت   تا    کندمی  استخراج  و  انتقاب  سازی،شبیه

 از  گیذذریبهره  و  خ ذذق  به  که  ایجاد کند  خود  در  پویایی

 یذ دستیاب  برای  را  سازمان  توانایی  و  است   مرتبط  دانش

)مذذرادی و   دهذذدمذذی  افذذزایش  یذذت رقذذابتیمز  حفظ  و

 و  کذذارآفرینی  رابطذذهبا ایذذن وجذذود    .(1392همکاران،  

کذذافی قذذد حمایذذت تجربذذی  اشذذرکت ف  ظرفیت جذو

 از مجموعه یک عنوان به جذو بنابراین، ظرفیت است. 

 آن طذذی کذذه داننذذدسذذازمانی مذذی رونذذدهای و یندهافرآ

 اسذذتخراج و انتقاب سازی،شبیه کسب، را دانش سازمان،

 از گیریو بهره خ ق به که پویایی هایقاب یت  تا کندمی

 توانذذایی و کنذذد خذذود ایجذذاد اسذذت را در مرتبط دانش

 رقابتی افذذزایش مزیت  حفظ و دستیابی برای را سازمان

توانذذایی ، رویذذنازا(. Lewin et al., 2011) دهذذدمذذی

ی بذذرای ارا ذذه  ظرفیت جذذذوهای  و قاب یت   ساختارها

سذذازمانی ماننذذد سذذاختارهای  ارکذذاننتذذایج مذذؤثر در 

رغذذم ع ذذی.  محتمل است های پاداش  سازمانی و ف سفه

هذذای سذذازمانی واضح نیست که چنین شیوهاین، هنوز  

 ایذذن امذذر.  دهندرا شکل می  جریاناتچگونه اثربخشی  

ویژه، با توجه به کذذارآفرینی سذذازمانی، یذذک مسذذئ ه   به

 (.Mazzei et al., 2017است )

مدیریت کارآفرینی، یک مجموعه از در این راستا،  

تواند رفتار سذذازمانی را های مدیریت است که میشیوه

مذذدیریت  .کذذارآفرینی هذذدایت کنذذدبذذه سذذمت نتذذایج 

هذذای در است و با فرصت   مبتنی بر فرصت کارآفرینی،  
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 بذذرخال  ؛شذذودحذذاب ظهذذور در محذذیط هذذدایت مذذی

منذذابع   کارآمذذدترین اسذذتفاده ازمدیریت اجرایی که بر  

بذذه  Brown et al. (2001) .کنذذدشده تمرکز مذذیکنترب

شذذش بدعذذد از مذذدیریت کذذارآفرینی را شکل تجربذذی،  

تبدیل به ابزار اسذذتاندارد   حاب  به  تاکه  کنند  ت دیق می

گرایی، استراتژی  شامل؛  . این ابعادشده است   این حوزه

ی پذذاداش، سذذاختار و ، ف سذذفهگراییرشذذد  ،گراییمنبع

با توجه بذذه اینکذذه از اهذذدا    .فرهنگ مدیریتی هستند

هذذای کشذذاورزی تعذذاونیهذذای تولیذذدی و مهم تشذذکل

لذذذا   ،است گذاری و ایجاد اشتغاب مولد  افزایش سرمایه

و بهبود کذذارآفرینی  ایجاددر راستای تحقق این اهدا  

 ضذذروری  های تعذذاونی کشذذاورزیسازمانی در شرکت 

، ایجذذاد کذذارآفرینی سذذازمانی در رویذذنا از. اسذذت 

های تعاونی کشاورزی مست زم شناسایی عوامل شرکت 

هذذای کشذذاورزی بر کارآفرینی سذذازمانی تعذذاونیمؤثر  

است. بر این اسا ، سواب اص ی پذذژوهش حاضذذر آن 

 یمذذدیریت کارآفرینانذذه در رابطذذههای  مؤلفهاست که  

بذذذین ظرفیذذذت جذذذذو و کذذذارآفرینی سذذذازمانی در 

تذذأثیری چذذه    کشاورزی شهرستان کرمانشاههای  تعاونی

  ؟دارد

 مرور ادبیات موضوع 

کارآفرینی سازمانی اشذذاره :  سازمانی  کارآفرینی  (الف

بذذرداری هایی دارد که در سازمان امکان بهذذرهبه فعالیت 

رهیذذافتی در از مزایای رقابتی نوآوری را ایجاد کرده و  

 شذذودکردن نوآوری در سذذازمان محسذذوو مذذینهادینه

(Kuratko et al., 2005) .این پژوهش، کذذارآفرینی،  در

 بذذرای هااز فرصت  مدا  طوربه که مدیریتی است  رفتار

-افذذراد، بهذذره هذذایظرفیذذت  مذذافوم نتایج به یابیدست 

سازمانی به مفهوم  کند. به عبارتی کارآفرینیبرداری می

تعهد شرکت به ایجذذاد و معرفذذی مح ذذو ت جدیذذد، 

 اسذذت نذذوین سذذازمانی  هذذایجدید و نظذذامی  فرآیندها

 کذذارآفرینی اص ی . هد (1381 )کرباسی و همکاران،

 سذذازمانی فرهنگو نیز  ساختار پویایی سازمانی، ایجاد

 رقابتی بازارهای با شدن روبرو جهت  منعطف و رقابتی

  (.Ergün et al., 2004) است  پویا و

 ظرفیت جذب (ب

 را آن سذذازمان، ذاتی قاب یت  عنوان به جذو ظرفیت 

 کذذه آوردحسذذاو مذذی بذذه کذذاری یفرآینذذدها عنوان به

 یریکارگ بذذه و تبذذدیل سذذازی،شبیه تعیین، برای شرکت 

 طوربذذه پویذذا قاب یذذت  گرفته است. کاربه خارجی دانش

 اصذذال  و توسعه خ ق، برای سازمان ظرفیت  به ضمنی

 ذاتذذی قاب یذذت  از پویا قاب یت . کندمی منابع اشاره پایگاه

 بازسذذازی و تغییذذر توانذذایی بذذرای بذذه و اسذذت  متمذذایز

 پویذذا قاب یت  مفهوم گردد.برمی موجود ذاتی هاییت قاب 

 بازسذذازی برای آن توانایی سازمان، ظرفیت جذو برای

 جذو ظرفیت  مفهوم .است  موجود متداوب هایقاب یت 

اسذذت  خذذا  محذذدود شذذرایط و ابعاد فرضیات، دارای

 Magdolen etپژوهشی در (.1392)مرادی و همکاران، 

al.(2011) از اسذذتفاده با دانش جذو ظرفیت   مورد در 

 کذذه رسذذیدند نتیجه بدین عام ی اکتشافی تح یل تکنیک

 گرفذذت، نظر در بعد توان چهارمی جذو ظرفیت  برای

 ادغذذام،  ترکیذذب/   ،1اکتسذذاو  شاملظرفیت جذو  ابعاد  

محققذذان بذذه اهمیذذت . اسذذت  3بذذرداریبهذذره و 2انتقذذاب

کارآفرینی سازمانی اشاره برانگیختن  ظرفیت جذو در  

ایجذذاد کذذارآفرینی سذذازمانی   منجر بذذهامر  این    .اندکرده

در خ ذذو  تذذأثیر ظرفیذذت جذذذو بذذر  .شذذودمذذی

 کذذه  انذذدکذذرده  ادعا  کارآفرینی سازمانی برخی مطالعات

 و  مذذؤثر  انتقاب  بایستی  کارآفرینی  خروجی  ایجاد  جهت 

 در (.Zahra, 2015صذذورت بگیذذرد ) دانش کارگیریبه

 رفتذذار و جذذذو ظرفیذذت  ویذذژه بذذین ارتبذذا  مذذورد

 
1. Acquisition 

2. Exploitation 

3. Transformation 
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 جذو  ظرفیت   که  ( دریافت 2015)  Zahra  کارآفرینانه،

 در  سذذازمانی  اص ی کذذارآفرینی  هایکنندهتعیین  از  یکی

 طوربذذه  توانذذدزیرا مذذی  است؛  تازه تأسیس  هایشرکت 

 هایکشف فرصت   و  تشخیص  توانایی  ایمالحظه  قابل

 و کذذاهش  جدیذذد  هایمهارت  ایجاد  طریق  از  را  جدید

. دهذذد  بهبذذود  شذذرکت،  ارشذذد  مذذدیران  شذذناختی  ثبات

امکذذان ترکیذذب دانذذش جدیذذد درواقع، ظرفیت جذو  

این ت فیذذق،   کهدهد  به شرکت می  را  داخ ی و خارجی

 .است   سازمانی  کارآفرینی ایجاد در  مهمی شر 

 مدیریت کارآفرینانه  (ج

 بذذا و اسذذت  محذذورفرصذذت  کذذارآفرینی مذذدیریت 

بذذه   شذذود ومذذی  هدایت   محیط  در  نوظهور  هایفرصت 

محیطی واکنش نشذذان داده و   ینانعدم اطمها و  ناآرامی

 یجذذاداکنند تا یک موقعیت راهبذذردی قذذوی  تالش می

 باشند، همچنذذین  داشته  ماهیت موقتی  هرچند که،  کنند

محیطذذی   ینانعدم اطم  ایجاد  فعا نه، باعث   با ابتکارات

شذذوند و بذذا تخریذذب موقعیذذت ها مذذیدر دیگر شرکت 

)مقیمی،  کنندمی را ایجاد جدیدی هایموجود، فرصت 

زودتر از رقبای خود در پی دسذذتیابی بذذه   هاآن  .(1384

 بذذالقوههای جدید بوده و در مقابذذل تهدیذذدات  فرصت 

، یوسذذفی و خسذذروی پذذورمترصد و هوشیار هسذذتند )

1396.) Brown et al. (2001 ) مذذدیریت کارآفرینانذذه

 یشبذذا گذذرارا  و آنرا بررسذذی کردنذذد  1سذذونیوناست

 مفهوم دیدگاه این به توجه با .اندکرده ادغام کارآفرینانه

گذذرایش  بعذذد شذذش شذذامل کارآفرینانذذه مذذدیریت 

 گذذرایش منذذابع، ،(هذذابذذه فرصذذت  با توجه) استراتژیک

فرهنذذذگ  ف سذذذفه پذذذاداش، سذذذاختار مذذذدیریت،

 به  استراتژیک  گرایش  .شودکارآفرینانه،گرایش رشد می

 منذذابع  یذذا  هذذافرصت   توسط  شرکت که  استراتژی  میزان

. (Brown et al., 2001) اشذذاره داردشذذود، مذذی هدایت 

 کذذارآفرینی مذذدیریت  هذذد  بذذا اسذذتراتژیک گذذرایش

 از  شود که امکان اسذذتفادهمی  رفتارهایی  ایجاد  اعث ذذ ب

 
1. Stevenson 

 را یذذذذ شرکت  کذذارآفرینی  ایجذذاد  در  جذذذو  هایقاب یت 

 هذذای دارای گذذرایشدر واقذذع، شذذرکت .  کندفراهم می

 کارآمد  استفاده  به منظور  را  هایییاستراتژ  استراتژیک،

. (Bradley et al., 2011) کنندمی تدوین خود منابع از

 قرار نظر مد بدعد دو منابع گیریجهت  بحث  با ارتبا  در

 منذذابع کنترب دیگری و منابع به تعهد یکی شود،می داده

 مزیذذت  اسذذت کذذه ایمرح ذذه چنذذد منابع به تعهد است.

 و تکنولذذو ی بذذازار، تغییرات به سریع واکنش آن اص ی

 مذذادی، نیازهذذای بینذذیپذذیش یذذت عدم قاب  است. رقابت 

 تقاضاهای و اجتماعی نیازهای و ب ندمدت فقدان کنترب

 ثرمذذؤ  عوامذذل از منابع، از کاراتر استفاده برای الم  یبین

پور، )یوسفی و خسرویهستند  به منابع تعهد فرآیند در

 استفاده در کارآفرینان منابع، کنترب با ارتبا  در(. 1396

 هذذایسذذرمایه مذذالی، سذذرمایه از اعذذم دیگذذران منذذابع از

 .هسذذتند توانمنذذد و ماهر، هاقاب یت  و هامهارت انسانی،

 به افزوده ارزش خ ق جهت  منابع این از تا قادرند هاآن

 .(Brown et al., 2001) نماینذذد اسذذتفاده نحو شایسذذته

 ارگانیسذذم  مط ذذوو  درجه  دهندهنشان  مدیریت   ساختار

 کذذارآفرینی  رویکذذرد  کذذه  ییهاشرکت .  است   ساختاری

 دذ دارن  مسطحی  و  ارگانیک  ساختارهای  دارند،  بیشتری

. است   شده  لذذذذذ تشکی  غیررسمی  شبکه  چندین  از  که

 ایجذذاد بذذه را کارمنذذدان توجذذه سذذاختارهایی چنذذین

 ,.Joseph et al) کننذذدیم متمرکذذز شذذرکتی کارآفرینی

 هذذایهزینه رانذذ جب چگونگی به پاداش  ف سفه  .(2012

 جبذذران دارد. رویکذذرد اشاره هاشرکت  توسط  کارمندان

 و  اسذذت   عم کذذرد  بر  مبتنی  و  ارزش محور  کارآفرینانه،

 ایجذذاد شذذرکت، ظرفیذذت جذذذو در اصذذ ی جنبذذه یک

 دانذذش از ادهذذذذ استف و انتقاب برای کارمندان  در  انگیزه

 ارآفرینی،ذذ ک  فرهنگ (.Minbaeva et al., 2003) است 

نمذذوده  ایجاد را هاییایده که است  ییهاشرکت  فرهنگ

 در کارآفرینانذذه هذذای. فرهنگاندقا ل ارزش آن برای و

 امکذذان هذذاآن به و  دارند  اهمیت   نیز  افراد  توانمندسازی

 بهذذره خود هایقاب یت  از و کنند عمل  خالقانه  دهندمی
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 به  به رشد،  گرایش(.  1393)بهزادی و همکاران،  ببرند  

 یاگونهبه  دارد  اشاره  شرکت   رشد  فع ی  قبل یا  سرعت 

 منابع  به دنباب  کارآفرینی  رویکرد  دارای  یهاشرکت که  

 رشد  رشد،  یهارصت ذذ ف  اسا   بر  اقدام  و  شده  کنترب

 گرایش بذذه که اییذذ هشرکت . دهندمی ترجیح را  سریع

 بذذه  را  خذذود  ظرفیت جذذذو  دارند،  کارآفرینیدر    رشد

منجر به   که  کنند،می  هدایت   پاسخگویی  و  رشد  سمت 

 Brown et) شودمی  هاشرکت   کارآفرینی سطح  افزایش

al., 2001). 
 یذذ انذذذ سازم  عنوان  به  هاتعاونی  اخیر  هایدهه  در

و   اقت ذذادی  اجتمذذاعی،ی  توسذذعه  تقویذذت   برای  بالقوه

 مهذذم  اهذذدا   از  انذذد. یکذذیشذذده  متج ذذی  فقذذر  کاهش

 کذذاهش  و  مولذذد  اشذذتغاب  یتوسذذعه  و  بسذذط  هاتعاونی

 موجذذب   گذذذاریسرمایه  با  هازیرا تعاونی  بوده؛  بیکاری

 روسذذتایی  منذذاطق  درشذذوند.  مذذی  مولذذد  اشذذتغاب  ایجاد

 هذذایشذذرکت   و  هذذاتشذذکل  ،توسذذعه  درحاب  کشورهای

 توسذذعه و فقذذر با در مقاب ه توانندمی  کشاورزی  تعاونی

 ،واقذذع درنماینذذد.  ایفذذا را مهمذذی نقذذش روسذذتایی

نظام   در  اسیذذ اس  تحو ت  توانندمی  تولید  هایتعاونی

 پایدار  توسعه  به  دستیابی  زمینه  و  کنند  ایجاد  کشاورزی

 تشذذکیل  از  همچنین، هذذد .  آورند  فراهم  را  روستایی

 به  ؛است   اعضای آن  خا   نیازهای  ها برآوردنتعاونی

 به  و  شده  افراد منطبق  تغییر  حاب  در  نیازهای  با  عبارتی

در بذذین   افقذذی  هماهنگی  تا  اندگرفته  شکل  افراد  وسی ه

 بذذه  تجذذاری را  هایفعالیت   در  عمودی  انسجام  و  اعضا

   (.1392 بزاز،  زادههادی و  آورند )بوزرجمهری  وجود

 د( پیشینه تحقیق

( در تحقیقی با عنذذوان 1399شجاعی و همکاران )

کذذارآفرینی در دانشذذگاه آزاد اسذذالمی و نقذذش موانذذع 

کارآفرینذذان در توسذذعه اقت ذذادی بذذه بررسذذی موانذذع 

کارآفرینی سازمانی پرداختند که نتیجذذه ایذذن پذذژوهش 

در  یذذانجینشذذان داد عوامذذل داخ ذذی و محیطذذی و م

دانشگاه آزاد اسالمی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت 

( بذذه بررسذذی موانذذع 1394)  رضا ی و همکذذاران  دارد.

 یهای توسذذعهکارآفرینی سازمانی در تعاونی  یتوسعه

روستایی استان زنجان پرداختند و از طریق گذذردآوری 

 ؛پرسشنامه توانسذذتند بذذه شذذش عامذذلطریق  ها از  داده

دانشی، محیطی، ضعف حمایتی و -ساختاری، شناختی

سازمانی اثربخش دسذذت پیذذدا نبود فرهنگ  و نیز  فردی

 رابطذذهای ( در مقالذذه1395پور )مجیدی و حاجی.  کنند

)مطالعذذه  یسذذازمان عم کذذرد جذذذو بذذا ت یذذ ظرف نیبذذ 

را بررسذذی   (المیدر شهر ای  صنعتهای  : شرکت یمورد

تایج رگرسیون نشذذان داد کذذه ظرفیذذت جذذذو ن  کردند.

 و بذذر  دهد مذذیرا    یبینذذ یشپ  یمدیران توانذذای  بهدانش  

تذذوان گفذذت کذذه یمطالعه م  نیحاصل از ا  جینتااسا   

در  یجذذذو دانذذش و عم کذذرد سذذازمان ت یذذ ظرف نیبذذ 

 یصذذنعت  ک شهر  یو خدمات  یدیتول  یهاشرکت   رانیمد

 یکتذذاطذذالبی و زارم ارتبذذا  وجذذود دارد. المیدر شهر ا

هذذا و عوامذذل مذذؤثر در ( بذذا بررسذذی راهکذذار1388)

های اسذذتان گ سذذتان بذذه کارآفرینی در تعاونی  یتوسعه

هذذای نتیجذذه رسذذیدند کذذه عذذوام ی چذذون ویژگذذیاین  

کارگیری عوامذذل فنذذی و سذذطح شخ یتی کارآفرین، به

کذذارآفرینی  ینقذذش بذذا یی در توسذذعه تح ذذیالت

در تحقیقذذی بذذا Sakhdari et al. (2017 ) اند.داشذذته

گر مذذدیریت کارآفرینانذذه در  نقذذش تعذذدیل عنذذوان 

ین ظرفیت جذذذو و کذذارآفرینی سذذازمانی  رابطه ب 

 بذذا  همزمان  شرکت،  یک  جذو  ظرفیت   که  ددندا  نشان

 موجذذب ایجذذاد سذذطو   تواندمی  سازمانی  عوامل  سایر

  et al. Franco .شود هادر شرکت  کارآفرینی از با تری

 بذذا  کذذارآفرینی  ای به بررسی گرایشدر مطالعه  (2013)

 و  )نذذوآوری، پیشذذگامی  خود  اص ی  عن ر  سه  بر  تأکید

 اسذذترالیا الکترونیذذک صذذنعت  در ذیری(پذذ  ریسذذک

 پرداختند، نتایج به دست آمذذده نشذذان داد کذذه گذذرایش

)نذذوآوری،   خود  اص ی  عن ر  سه  بر  تأکید  با  کارآفرینی

 عم کذذرد  با  مثبت ای  رابطه  پذیری(  ریسک  و  پیشگامی

با توجه به مطالب بیذذان شذذده مذذدب   .کار دارد  و  کسب 

 :باشدیم(  1مفهومی پژوهش به شکل )
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 )مأخذ: نگارنده(   پژوهش مفهومی  مدل -1 شکل

 

 پیشذذین، مطالعذذات و تحقیق نظری مبانی براسا 

اکتساو، جذو و ؛  های ظرفیت جذو عبارتند ازلفهمؤ 

لسازی مجذذدد، انتقذذاب و کذذاربرد. ادغام، نگهداری، فعا

 هذذایتعذذاونی کارآفرینانذذه مذذدیریت  ابعذذاد همچنذذین

شذذامل؛  تذذوانمذذی را کرمانشاه شهرستان در کشاورزی

گیذذری جهذذت  ،گیذذری اسذذتراتژیکجهت  ،راهبرد رشد

ف سذذفه دانذذش  و، فرهنذذگ ت منذذابع، سذذاختار مذذدیری

ایجاد   ؛شاملهای کارآفرینی سازمانی نیز  لفه. مؤ دانست 

کذذار جدیذذد، نذذوآوری در   و  واحدهای مستقل، کسذذب 

تجدیذذدی، خدمات، خود  فرآیند، نوآوری در مح وب/ 

 عالوه،باشذذد. بذذهپذیری، پیشگامی و رقابت مذذیریسک

 کارآفرینی سازمانی بین رابطه در که است  ذکر به  زم

 شهرسذذتان در های کشذذاورزیظرفیت جذو تعاونی و

 گرتعذذدیل نقذذش کارآفرینانه دارای مدیریت  کرمانشاه،

 .(1)شکل   باشدمی

 

 روش تحقیق 

از نظر ماهیت از نوم کمذذی و از نظذذر   این پژوهش

از نذذوم تحقیقذذات کذذاربردی و در گذذردآوری و   هد 

همبسذذتگی  -تح یذذل داده از نذذوم تحقیقذذات توصذذیفی

 1398شهریور    3شهرستان کرمانشاه تا تاریخ  در    .است 

گذذرایش بخذذش کشذذاورزی  14تعذذاونی در   361تعداد  

و   %(  47/ 9تعذذاونی فعذذاب )    173تنهذذا    ثبت شذذده کذذه

 %(.  52/ 1)اسذذت  تعذذاونی غیرفعذذاب    188مابقی یعنذذی  

هذذای کشذذاورزی جامعه آماری پژوهش مدیران تعاونی

 کذذه در سذذابنفذذر    176بذذه تعذذداد  شهرستان کرمانشذذاه  

. در نظذذر گرفتذذه شذذد  بودنذذد  مشغوب به فعالیت   1398

و و همکذذاران   حجم نمونه با استفاده از جدوب بارت ت 

 110انتسذذاو متناسذذب  ای با  یری طبقهگ نمونه  به روش

های تعاونی محاسبه شد کذذه بذذر از مدیران شرکت   نفر

)جذذدوب   قرار گرفتنذذدطبقه    10حسب نوم فعالیت در  

ر کارآفرینی سازمانی به عنذذوان متغیذذ برای سنجش  .  (1

 ،Brown et al. (2002)سذذتاندارد وابسته از پرسشنامه ا

ظرفیت جذو بذذه عنذذوان های  مؤلفهبه منظور سنجش  

 Biedenbach etاردمستقل از پرسشذذنامه اسذذتاند متغیر

al.  (2012)،  مدیریت کارآفرینانه بذذه های  مؤلفه  و برای

 از پرسشذذذنامه اسذذذتاندارد گریلتعذذذد متغیذذذرعنذذذوان 

Brown et al. (2002 استفاده )برای تعیین روایی  .شد
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 وای پرسشذذنامه از روش روایذذی همگذذرا و اعتبار سازه

ی ایاز معیارهذذای پایذذ پایذذایی پرسشذذنامه، بذذرای تعیذذین 

منظور تجزیه و هب  ترکیبی و آلفای کرونبا  استفاده شد.

از آمذذار توصذذیفی و آمذذار اسذذتنباطی و  هذذادادهتح یذذل 

معذذاد ت   یسذذازمدباز روش    هایهفرضجهت آزمون  

سذذاختاری بذذا رویکذذرد حذذداقل مربعذذات جزیذذی و 

 .استفاده شد  Smart PLS و  25SPSSافزارهای نرم

 

 فعالیت هر شرکت تعاونی جامعه و نمونه آماري به تفکیک  -1جدول 

 ( n)  حجم نمونه  ( Nحجم جامعه ) طبقه ردیف

 8 12 دامداری  1

 20 32 دامپروری  2

 54 86 زراعت  3

 8 13 مرغ گوشتی  4

 1 2 ذار گ مرغ تخم 5

 5 8 مرتعداری  6

 1 2 داری زنبور 7

 4 7 گ خانه  8

 7 11 باغداری  9

 2 3 ماهی  10

 110 176 جمع کل

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 هايافته 

براسا  نتایج تحقیق، میذذانگین سذذن افذذراد مذذورد 

ساب بذذود.  8/ 89ساب و با انحرا  معیار   44/ 47مطالعه  

تذذرین مذذدیران همچنذذین، سذذن جذذوانترین و مسذذن

 .سذذاب بذذود 68و  29ترتیب مطالعه به های موردتعاونی

دهد میذذانگین تعذذداد ( نشان می2همانطور که جدوب )

نفر با انحذذرا    16/ 81مود مطالعه  های  اعضای تعاونی

اسذذت کذذه در ایج بیذذانگر ایذذن  نفر بود. نت  14/ 42معیار  

ها تعداد اعضا کمتذذر و مسذذاوی درصد از تعاونی  51/ 8

نفر بود که بیشترین فراوانی را به خذذود اخت ذذا    10

نفذذر و کمتذذرین   73بیشترین تعداد اعضای تعاونی    .داد

 .نفر بودند  7آن 
 

 فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد اعضاي هر تعاونی -2جدول 
 درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  اعضا  دتعدا

 8/51 8/51 57 10کمتر و مساوی 

11-50 47 7/42 5/94 

 100 5/5 6 51بیشتر از 

 - 100 110 کل 

 73بیشینه=                                  7کمینه=                  42/14انحرا  معیار=             81/16میانگین= 

 های پژوهش منبع: یافته
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 هاي مدیریت کارآفرینانه در رابطه بین ظرفیت جذب و کارآفرینی سازمانیمؤلفه  گرياثر تعدیلهاي پرسشنامه بخش -3جدول 
 انحراف معیار  میانگین  نحوه سنجش و ارزیابی ها تعداد پرسش هاي پرسشنامهبخش

 96/0 84/2 سطحی  5طیف لیکرت  21 ظرفیت جذو 

 60/1 50/3 سطحی  3طیف لیکرت  21 مدیریت کارآفرینانه 

 93/0 60/2 سطحی  5طیف لیکرت  14 کارآفرینی سازمانی 

 - - ای فاص ه  اسمی،  هایمقیا  12 شناختی جمعیت هایویژگی

 

نیز های مورد سنجش در پرسشنامه آمار توصیفی مؤلفه

 ( نشان داده شده است.3در جدوب )

ابتذذدا به منظور تجزیذذه و تح یذذل آمذذار اسذذتنباطی،  

در پژوهش بررسذذی گردیذذد.    یهاسازهو پایایی    روایی

زمینه پایایی و روایی نشانگرهای کارآفرینی سذذازمانی، 

ظرفیت جذو و ابعاد مدیریت کارآفرینانه بذذار عذذام ی 

بذذود.   0/ 9تذذا    0/ 7بذذین    هاسذذازهبرای نشانگرهای ایذذن  

 1/ 96از مقذذدار اسذذتاندارد  tهمچنذذین، مقذذادیر مقذذدار 

درصذذد در   99با تر بود و همه نشانگرها بذذا اطمینذذان  

، رو نیذذ ا ازدار بودنذذد. صد معنذذیسطح خطای یک در

نشانگرهای انتخابی برای سنجش کارآفرینی سذذازمانی، 

ظرفیت جذو و ابعاد مدیریت کارآفرینانه از پایذذایی و 

را  بودند و با دقت  زم این سذذازه برخورداردقت  زم 

  (.6 و 5، 4)جدوب  قرار دادند  سنجش مورد

 
 نشانگرهاي کارآفرینی سازمانی پایایی  -4جدول 

 آلفای کرونبا   پایایی ترکیبی  tمقدار  بار عام ی  گویه سازه

 

 

 

 

 

 

 کارآفرینی سازمانی 

KS1 84/0 07/33   

KS2 91/0 44/67   

KS3 88/0 62/39   

KS4 88/0 48/47 

97/0 97/0 

KS5 87/0 15/43 

KS6 86/0 41/46 

KS7 83/0 95/35 

KS8 85/0 39/36 

KS9 70/0 78/13 

KS10 84/0 71/25   

KS11 84/0 81/26   

KS12 85/0 82/31   

KS13 86/0 06/43   

KS14 88/0 17/39   

 KS1,…,KS14: کارآفرینی سازمانی
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 هاي ظرفیت جذبسنجی سازهپایایی  -5جدول 

 tمقدار  بارعام ی  گویه سازه
ایایی پ

 ترکیبی

آلفای 

 کرونبا  

 E1, E2, E3, E4 اکتساو 
896/0 ،895/0 ،902/0  ،

920/0  

00/50  ،145/51  ،34/56   ،

82/77 
94/0 92/0 

 T1, T2, T3, T4 جذو و ادغام 
913/0 ،877/0 ،897/0  ،

896/0 

45/65  ،21/46  ،36/54   ،

55/50 
94/0 91/0 

 N1, N2, N3 933/0  ،937/0  ،919/0 19/10  ،33/99  ،63/71 95/0 92/0 نگهداری 

 F1, F2, F3 940/0  ،933/0  ،912/0 69/10  ،09/94  ،90/63 95/0 92/0 مجدد سازیفعاب

 ,EN1, EN2 انتقاب 

EN3 
896/0  ،943/0  ،904/0 63/68  ،52/10  ،06/59 93/0 90/0 

 ,K1, K2, K3 کاربرد 

K4 

877/0  ،925/0  ،912/0   ،

905/0 

51/41  ،50/88  ،63/69   ،

82/62 
94/0 92/0 

E1,…,E4: اکتساو    

T1,…T4: )ترکیب(  جذو و ادغام   

 N1,…,N3: نگهداری  

 F1,…F3:فعالسازی  

 EN1,…,EN3:انتقاب  

 K1,…,K4:کاربرد 
 

 پایایی ابعاد مدیریت کارآفرینانه -6جدول 

 tمقدار  بارعام ی  گویه سازه 
ایایی پ

 ترکیبی

آلفای 

 کرونبا  

 ER1, ER2 97/0 ،97/0 56/26  ،38/22 97/0 94/0 استراتژی رشد 

  گیریجهت

 استراتژیک 
JE1, JE2, JE3 94/0 ،96/0 ،94/0 89/80  ،47/78  ،47/90 96/0 94/0 

 ,JM1, JM2, JM3 منابع  گیریجهت

JM4 

94/0  ،92/0  ،98/0   ،

91/0 

51/81  ،74/44  ،40/32   ،

24/54 
96/0 95/0 

 ,SM1, SM2, SM3 مدیریت  ساختار

SM4, SM5 

93/0  ،95/0  ،96/0   ،

96/0  ،90/0 

51/61  ،91/11  ،72/13   ،

03/16  ،03/50 
97/0 96/0 

 FS1, FS2, FS3 94/0  ،95/0  ،93/0 98/87  ،81/11  ،80/76 96/0 94/0 سازی فرهنگ 

 ,FP1, FP2, FP3 پاداش  ف سفه

FP4 

94/0  ،95/0  ،96/0   ،

93/0 

96/94  ،28/84  ،40/62   ،

44/56 
97/0 96/0 

ER1,ER2: استراتژی رشد 

JE1,…,JE3: جهت گیری استراتژیک 

JM1,…JM4: گیری منابع جهت   

SM1,…,SM5: ساختار مدیریت 

FS1,…,FS3: سازی فرهنگ   

FP1,…,FP4: ف سفه پاداش 
 

همچنین شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونبذذا  
محاسبه شد کذذه حذذاکی از پایذذایی بذذا  و   0/ 7با تر از  

منظور بررسی روایی همگرای ناسب این سازه بود. بهم

هذذای مذذدب از معیذذار واریذذانس اسذذتخراج شذذده سذذازه
(AVE استفاده شد و مقادیر با تر از حذذد اسذذتاندارد )

برای هر سازه، روایی همگرای مناسب آن سازه را   0/ 5

نشان داد. همچنین، به منظور بررسذذی روایذذی واگذذرای 

اسذذتفاده   1 رکر  -های مدب از رویکردهای فورنلسازه
 رکر، با توجذذه بذذه اینکذذه –اسا  معیار فورنل  شد. بر

ها با آن های دیگر سازهمبستگیه  قطر ماتریس از همه

توان نتیجه گرفت کذذه نشذذانگرهای سازه با تر بود می
های موجذذود از روایذذی گیری سازهانتخابی برای اندازه

 (.8و  7)جدوب  بودندواگرا با  و مناسبی برخوردار  

 
1. Fornell & Larker 



 1400( تابستان  2(، شماره )8كارآفريني در كشاورزی )   نشريه

26 

 رالرک –فورنل  کردیروواریانس استخراج شده و بر مبناي میانگین ظرفیت جذب هاي الگوي سازه  ی سنج  یی روا -7جدول 

 AVE 1 2 3 4 5 6 سازه

 -- -- -- -- -- 896/0 80/0 ( 1ادغام )

 -- -- -- -- 915/0 882/0 83/0 ( 2انتقاب )

 -- -- -- 904/0 864/0 916/0 81/0 ( 2اکتساو )

929/0 874/0 888/0 901/0 86/0 ( 4) ی مجددساز فعاب  -- -- 

 -- 930/0 795/0 831/0 699/0 839/0 86/0 ( 3) نگهداری

907/0 748/0 881/0 858/0 889/0 893/0 82/0 ( 6کاربرد )  

 های تحقیقمنبع: یافته
 

 رالرک –فورنل  کردیروهاي الگوي مدیریت کارآفرینانه بر مبناي میانگین واریانس استخراج شده و سازه  ی سنج  یی روا -8جدول 

 AVE 1 2 3 4 5 6 سازه

 -- -- -- -- -- 975/0 95/0 ( 1) استراتژی رشد

 -- -- -- -- 950/0 824/0 90/0 ( 2گیری استرانژیک )جهت

 -- -- -- 941/0 926/0 806/0 88/0 ( 3گیری منابع )جهت

 -- -- 944/0 928/0 875/0 789/0 89/0 ( 4ساختار مدیریت )

 -- 945/0 885/0 872/0 824/0 754/0 89/0 ( 5فرهنگ رشد )

 950/0 905/0 905/0 931/0 878/0 790/0 90/0 ( 6ف سفه پاداش)

 های تحقیقمنبع: یافته
 

های پذذذس از بررسذذذی روایذذذی و پایذذذایی مذذذدب

ها، در اطمینان از روایی و پایذذایی سذذازه  گیری واندازه

هذذای مؤلفذذه  گریلتعدمنظور بررسی نقش  به  گام بعدی

 بذذین ظرفیذذت   یینانذذه در رابطذذهکارآفرمذذدیریت    سازه

مذذدیریت ابتذذدا ابعذذاد  سذذازمانی، کذذارآفرینی و جذذذو

دست آمده بذذرای هذذر با توجه به میانگین به  کارآفرینانه

 )سذذنتی( و دوم بذذه دو گذذروه اوبآن  بعذذد 6یذذک از 

نحوه سنجش و   آنجا که  از)کارآفرینانه( تقسیم شدند.  

 .Brown et alپرسشذذنامه اسذذتاندارد ارزیابی سئوا ت 

گذذروه بنذذابراین    ،سطحی بوده  7  لیکرت  طیف(  2002)

شذذود دارای میذذانگین گروه سذذنتی خوانذذده میاوب که  

و گروه دوم که گروه کارآفرینانذذه اطذذالم   3/ 5کمتر از  

سذذپس   باشند.می  3/ 5گردد دارای میانگین بیشتر از  می

مذذدیریت ی جهذذت بررسذذی نقذذش گروهچنداز تح یل  

کارآفرینانه استفاده گردید. در این تح یل ابعذذاد متغیذذر 

گذذروه دوم  -سذذنتیمذذدیریت کارآفرینانذذه )گذذروه اوب 

در نظذذر گرفتذذه 1گرلیتعذذدمتغیر    به عنوانکارآفرینانه(  

ی بذذا چنذذدگروهشد. براین اسذذا ، تح یذذل مقایسذذات  

افذذزار ی ابعذذاد مذذدیریت کارآفرینانذذه در نذذرمگرلیتعد

SmartPLS   (9 شد )جدوب اجرا 3نسخۀ. 

شود که بین ( مشاهده می9بر اسا  نتایج جدوب )

ظرفیذذت جذذذو بذذر   یمتغیر نهفتذذهمسیر تأثیر  ضریب  

های کشاورزی در دو گروه کارآفرینی سازمانی تعاونی

اختال  معناداری در سطح خطای   سنتی و کارآفرینانه

کذذه تذذأثیر متغیذذر   یاگونذذهبهدرصذذد وجذذود دارد؛  یک  

ظرفیذذت جذذذو بذذر کذذارآفرینی سذذازمانی در  ینهفتذذه

های کشاورزی مورد مطالعذذه در بذذین گذذروه بذذا تعاونی

سذذتراتژی رشذذد کارآفرینانذذه بیشذذتر از سذذنتی اسذذت. ا

 بین مقدار ضریب مسذذیر تذذأثیر متغیذذر نهفتذذه  همچنین،

هذذای ظرفیت جذو بذذر کذذارآفرینی سذذازمانی تعذذاونی

گیری استراتژیک سنتی و کشاورزی در دو گروه جهت 

 
1. Moderator variable 



و همکاران  دارخوری نظری حامد   

27 

اختال  معنذذاداری در سذذطح خطذذای یذذک   کارآفرینانه

 یذذر نهفتذذهغدرصد وجود داشت. به صورتی که تأثیر مت

هذذای ظرفیت جذو بر کارآفرینی سازمانی در تعذذاونی

کشاورزی مورد مطالعه در بین گروه با استراتژی رشد 

بذذین مقذذدار ضذذریب کارآفرینانه بیشتر است. به عالوه،  

ظرفیت جذو بذذر کذذارآفرینی   یمسیر تأثیر متغیر نهفته

های کشاورزی در دو گذذروه سذذنتی و سازمانی تعاونی

اختال  معنذذاداری در سذذطح خطذذای یذذک کارآفرینانه  

 کذذه تذذأثیر متغیذذر نهفتذذه  یاگونذذهبهدرصد وجود دارد؛  

هذذای ظرفیت جذو بر کارآفرینی سازمانی در تعذذاونی

گیذذری کشاورزی مورد مطالعه در بین گروه بذذا جهذذت 

بذذین  منابع کارآفرینانه بیشتر از سنتی اسذذت. همچنذذین،

فیت جذذذو ظر  یمقدار ضریب مسیر تأثیر متغیر نهفته

هذذای کشذذاورزی در دو بر کارآفرینی سازمانی تعذذاونی

گروه سنتی و کارآفرینانه تفذذاوت معنذذاداری در سذذطح 

. بدین صورت که تذذأثیر خطای یک درصد وجود دارد

ظرفیت جذو بر کارآفرینی سذذازمانی در   یمتغیر نهفته

های کشاورزی مورد مطالعذذه در بذذین گذذروه بذذا تعاونی

پاداش کارآفرینانه بیشذذتر از سذذنتی اسذذت. در   یف سفه

 یستا، بین مقدار ضریب مسیر تأثیر متغیر نهفتذذهاین را

هذذای ظرفیت جذو بذذر کذذارآفرینی سذذازمانی تعذذاونی

کشذذاورزی در دو گذذروه سذذنتی و کارآفرینانذذه تفذذاوت 

. معناداری در سطح خطذذای یذذک درصذذد وجذذود دارد

جذو بذذر ظرفیت    یبدین صورت که تأثیر متغیر نهفته

هذذای کشذذاورزی مذذورد کارآفرینی سازمانی در تعذذاونی

کارآفرینانذذه  مطالعه در بین گروه بذذا سذذاختار مذذدیریت 

د کذذه بذذین بیشتر از سنتی است. همچنین نتایج نشان دا

ظرفیت جذو بر   مقدار ضریب مسیر تأثیر متغیر نهفته

های کشذذاورزی در بذذین دو کارآفرینی سازمانی تعاونی

ارآفرینانه تفذذاوت معنذذاداری در سذذطح گروه سنتی و ک 

بدین صورت که تذذأثیر خطای یک درصد وجود دارد.  

ظرفیت جذو بر کارآفرینی سذذازمانی در   یمتغیر نهفته

های کشاورزی مورد مطالعذذه در بذذین گذذروه بذذا تعاونی

لذذذا، رشد کارآفرینانه بیشذذتر از سذذنتی اسذذت.    فرهنگ

وجذذود   کننذذده  های حاصل از این پذذژوهش تأییذذدیافته

هذذای مذذدیریت کارآفرینانذذه در گذذر مؤلفذذهنقش تعدیل

بذذین ظرفیذذت جذذذو و کذذارآفرینی سذذازمانی   یرابطه

   است.

هاي  کارآفرینی سازمانی تعاونی ظرفیت جذب و   مدیریت کارآفرینانه در رابطه متغیر ابعاد  يگریلتعد بررسی نقش  -9جدول 

 کشاورزي شهرستان کرمانشاه 

 مسیرها 
متغیر  

 گر لی تعد

 ضرایب مسیر 
 اختال 

 ضرایب مسیر 
P-Value  گروه

 سنتی 

گروه 

 کارآفرینانه 

 000/0 23/0 95/0 72/0 راهبرد رشد  ‹ کارآفرینی سازمانی —ظرفیت جذو 

 ‹ کارآفرینی سازمانی —ظرفیت جذو 
گیری  جهت

 استراتژیک 
81/0 86/0 05/0 000/0 

 ‹ کارآفرینی سازمانی —ظرفیت جذو 
گیری  جهت

 منابع
66/0 89/0 23/0 000/0 

 000/0 20/0 87/0 67/0 ف سفه پاداش  ‹ کارآفرینی سازمانی —ظرفیت جذو 

 ‹ کارآفرینی سازمانی —ظرفیت جذو 
ساختار  

 مدیریت 
73/0 84/0 11/0 000/0 

 000/0 10/0 83/0 73/0 فرهنگ رشد  کارآفرینی سازمانی ‹ —ظرفیت جذو 

 های تحقیقمنبع: یافته 
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 و پیشنهادها گیری نتیجه

 گذذرینقذذش تعذذدیل  پژوهش بررسیهد  از این  

بین ظرفیت   یکارآفرینانه در رابطهمدیریت  های  مؤلفه

هذذای تعذذاونی شذذرکت  جذذذو و کذذارآفرینی سذذازمانی

تجزیذذه و  .بذذودکشذذاورزی فعذذاب در اسذذتان کرمانشذذاه 

های مؤلفذذهپژوهش، نشان داد که ک یه  های  تح یل داده

مذذدیریت کارآفرینانذذه بذذر رابطذذه ظرفیذذت جذذذو و 

کذذه بذذین نشذذان داد  نتذذایج کارآفرینی سازمانی اثر دارد.

هذذای تأثیر ظرفیت جذو بر کارآفرینی سازمانی تعاونی

راهبرد رشد سنتی و کارآفرینانه   دو گروهکشاورزی در  

اختال  معناداری وجود دارد؛ بذذه صذذورتی کذذه تذذأثیر 

هذذای ظرفیت جذو بر کارآفرینی سازمانی در تعذذاونی

مورد مطالعه در بین گروه با راهبرد رشذذد کارآفرینانذذه 

با افزایش راهبرد رشذذد   توانیم  و  تر از سنتی است بیش

ارتبا  ظرفیت جذذذو بذذر کذذارآفرینی تأثیر  کارآفرینانه  

های این بخش سازمانی را بهبود بخشید. همسو با یافته

 .Brown et al ، سایر پژوهشگران از جم ذذهاز پژوهش

دار راهبرد رشذذد در به نقش مثبت و معنی  ، نیز(2001)

کذذارآفرینی سذذازمانی در پذذژوهش خذذود اشذذاره بهبذذود 

بین تأثیر ظرفیت جذو بر کارآفرینی عالوه  . بهاندکرده

 دو گذذذروههذذذای کشذذذاورزی در سذذذازمانی تعذذذاونی

استراتژیک سذذنتی و کارآفرینانذذه اخذذتال  گیری  جهت 

داری وجود دارد؛ به این صورت که تأثیر ظرفیت معنی

بذذا  جذذذو بذذر کذذارآفرینی سذذازمانی در بذذین گذذروه

گیری استراتژیک کارآفرینانه بیشتر از سنتی بذذود. جهت 

 بذذر  های کشاورزی مورد بررسیدیگر، تعاونی  به بیانی

 به  دستیابی  یشیوه  اختیار خود  در  فع ی و  منابع  اسا 

 و کردنذذدیم را دنبذذاب هذذاو فرصت   مشخص  اهدا  را

منذذابع  از بهینه ی استفادهنحوه هاآن استراتژیک دغدغه

هذذای ایذذن بخذذش از پذذژوهش بذذا یافتذذه  راسذذتاهم  بود.

در پژوهش Brown et al. (2001 )محققانی همچون 

گیری اسذذتراتژیک دار جهت خود به نقش مثبت و معنی

اشذذاره   کارآفرینی سازمانی شرکت   کارآفرینانه در بهبود

  کردند.

کذذه بذذین تذذأثیر های پژوهش بیانگر ایذذن بذذود  یافته

 دو گذذروهظرفیت جذذذو بذذر کذذارآفرینی سذذازمانی در  

منذذابع سذذنتی و کارآفرینانذذه اخذذتال  گیری جهذذت 

داری وجذذود داشذذت؛ بذذدین صذذورت کذذه تذذأثیر معنذذی

ظرفیت جذو بر کارآفرینی سازمانی در بین گذذروه بذذا 

گیری منابع کارآفرینانه بیشذذتر از سذذنتی بذذود. در جهت 

دادند مطالعه ترجیح می  موردهای  تعاونی  واقع، شرکت 

کنند و   گذاریسرمایه  ها زیادفرصت   پیگیری  هنگام  که

 معتقدند که در و داشته باشند  مالکیت   و  بر منابع کنترب

 از  تذذرمهمدرآمذذد    بذذه  رسیدن  ها،فرصت   از  برداریبهره

 مقیمذذی  پذذژوهش  بانتایج این بخش    .است   ایده  داشتن

گیری جهذذت دار  به نقذذش مثبذذت و معنذذیکه    ،(1384)

تأکیذذد منابع در کارآفرینی سازمانی در پذذژوهش خذذود  

بین تذذأثیر ظرفیذذت   همچنین  .اند همخوانی داشت کرده

سذذاختار   دو گذذروهجذو بذذر کذذارآفرینی سذذازمانی در  

داری وجود سنتی و کارآفرینانه اختال  معنیمدیریت  

دارد؛ به بیانی دیگر، تأثیر ظرفیت جذو بر کذذارآفرینی 

کارآفرینانذذه   ساختار مذذدیریت سازمانی در بین گروه با  

هذذای تعذذاونی بیشتر از سنتی بذذود. در ایذذن ارتبذذا ، در

کنتذذرب  شذذیو  از اعضذذا، کنتذذرب مذذورد بررسذذی بذذرای

 و حتذذی تأکیذذد  شذذدیم  اسذذتفاده  دوسذذتانه  و  غیررسمی

 و  ای کذذه شذذرایطگونذذهانجام شوند به  کارها  که  شدیم

داد. نشذذان مذذی  را  شذذغ ی  مناسذذب   فرد رفتار  شخ یت 

 شذذرایط بذذا گذشذذته  اقذذدامات  بذذه  توجه  ، بدونرونیازا

هذذای ایذذن بخذذش از همسو بذذا یافتذذهیافتند.  می  انطبام

نشذذان دادنذذد کذذه Brown et al.  (2017 ) ،پذذژوهش

کارآفرینانه در های  ساختار سازمانی سبب ارتقا فعالیت 

که بین تذذأثیر ظرفیذذت نتایج نشان داد    .شودسازمان می

 فرهنگ رشد  دو گروهجذو بر کارآفرینی سازمانی در  

داری وجود دارد؛ بذذه سنتی و کارآفرینانه اختال  معنی
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این صورت که تذذأثیر ظرفیذذت جذذذو بذذر کذذارآفرینی 

کارآفرینانه بیشتر   فرهنگ رشدسازمانی در بین گروه با  

 های مورد مطالعه دربه عبارتی، تعاونی  .است از سنتی  

 ابعذ من  از  برداریبهره  برای  امیدوارکننده  هایایده  یافتن

 جامعذذه،  تغییرات  کل  بودند و در  مشکل مواجه  با  خود

شذذد. می شرکت تعاونی  برای  ایایده  به  منجر  ندرت  به

بهذذزادی و های ایذذن بخذذش از پذذژوهش  همسو با یافته

به نقذذش مثبذذت و (  1384( و مقیمی )1393همکاران )

در ظرفیت جذذذو و   ینانهرشد کارآفردار فرهنگ  معنی

 اند. کارآفرینی سازمان دست یافته

که بذذین تذذأثیر ظرفیذذت جذذذو بذذر نتایج نشان داد  

سذذنتی و   ف سفه پاداش  دو گروهنی سازمانی در  کارآفری

داری وجذذود دارد؛ بذذه ایذذن کارآفرینانه اخذذتال  معنذذی

صورت که تأثیر ظرفیت جذو بر کارآفرینی سذذازمانی 

کارآفرینانذذه بیشذذتر از   ف سذذفه پذذاداشدر بین گروه بذذا  

هذذای در تعذذاونی  سنتی بود. به بیانی دیگذذر، کارمنذذدان

خذذود   شغ ی  عم کرد  بر اسا کشاورزی مورد تح یل  

هذذای گیذذریت ذذمیم همچنذذین، در .شذذدندیم ارزیذذابی

کردنذذد و نمذذی  دخالت و یا مشارکتی  پاداش  به  مربو 

عم کذذرد   نیذذز توسذذط  دسذذتمزد  در این ارتبا ، افزایش

همسو بذذا نتذذایج ایذذن قسذذمت، از   .شدیم  نتعیی  شغ ی

 ( و کنعذذانی و همکذذاران2003) .Ittner et al پژوهش

در  دار ف سذذفه پذذاداشبه نقش مثبذذت و معنذذی(  1391)

در بهبود کارآفرینی سازمانی دست یافتند. به عبذذارتی،  

این زمینذذه محققذذان دریافتنذذد کذذه اسذذتفاده مناسذذب از 

هذذای کارآفرینانذذه در ها موجب افزایش فعالیذذت پاداش

 خواهد شد.  سازمان

شذذود کذذه با توجه به نتایج پذذژوهش پیشذذنهاد مذذی

هذذای تعذذاونی کشذذاورزی در جهذذت مذذدیران شذذرکت 

اقذذدامات و تمهیذذدات کذذارآفرینی سذذازمانی  یتوسذذعه

کذذارآفرینی   یآموزشی  زم در راستای افزایش روحیه

از   فراهم نماینذذد.  را  اعضای تعاونی  یو تقویت انگیزه

توان به دعوت از یک کارآفرین جم ه این اقدامات می

، تهیذذه جهت حضذذور و سذذخنرانی بذذرای اعضذذا  موفق

 آن های آموزشی کارآفرینی و انگیزشذذی و پخذذشدوره

 اشاره نمود.  برای اعضا  در ساعات معین در طوب هفته

، شناسذذی، خودموفقیذذت  یهذذایی در زمینذذهتهیذذه کتاو

میذذان توزیذذع در،  انگیزشی، هذذوش مذذالی و کذذارآفرینی

 و اهذذدای کتذذابخوانی یمسذذابقه اریکارکنذذان و برگذذز

توان اقذذدام بعذذدی در نظذذر را می  جوایز به نفرات برتر

هذذای شود مدیران شرکت پیشنهاد میهمچنین،  .  گرفت 

ایجاد یک شذذبکه ارتبذذاطی   تعاونی کشاورزی از طریق

 بذذههذذا و اسذذتفاده و  منذذد بذذین تعذذاونیمنسجم و نظذذام

هذذای موفذذق، هذذای تعذذاونیبیشذذتر فعالیذذت  یریکذذارگ 

هذذای تعذذاونی کذذارآفرینی سذذازمانی را در شذذرکت 

بذذا تذذدارک   هامدیران تعاونی  بخشند.  ءکشاورزی ارتقا

های طوفان فکری  و گوش دادن  به ایذذدههای  نشست 

کننذذد حس مهم بودن را به اعضا منتقل میمطر  شده  

الم و توانمنذذد خذذ   ءشذذود اعضذذاکه این امر باعذذث می

خالقیت و توانمندی اعضا هست کذذه شوند و در بستر 

های مناسذذب را رقذذم زد. خذذارج توان طر  و ایذذدهمی

اد رو  و ایجذذ کردن محیط کاری از حالت خشک و بی

ی هاایذذده  گیریشذذکلباعذذث  جذاو نیذذز  محیط کاری  

و   توسط کارکنان و اعضای تعاونیخالقانه  نوآورانه و  

 ردد.گ می در نهایت بهبود وضعیت کارآفرینی سازمانی

 

 قدرداني و تشکر 

 از  را  خذذود  قذذدردانی  و  تشذذکر  مراتذذب   نویسندگان

 شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  کارشناسان

 کشذذاورزی هذذایتعذذاونی مذذدیران نیذذز و کرمانشذذاه

 در  ارزشذذمند  همکذذاری  واسذذطه  به  کرمانشاه  شهرستان

 .کنندمی اعالم پژوهش، این انجام

 

 

 

 



 1400( تابستان  2(، شماره )8كارآفريني در كشاورزی )   نشريه

30 

 منابع 

  . طراحذذی 1393 ر. حسینی،  م. و رضوی،  .، ن بهزادی،   .1

  رویکذذرد   بذذا   کذذارآفرین   دانشذذگاه   مفهذذومی   الگذذوی 

  –  713  : ( 4)   7  کارآفرینی،   توسعه   . سازمانی   کارآفرینی 

697 . 

  . 1392.  م   بذذذزاز،   زاده هذذذادی   و   ، . بذذذوزرجمهری،    .2

  ی توسذذعه   در   مذذؤثر   های سذذازه   بررسذذی   و   واکذذاوی 

  از   رضذذوی   خراسان   استان   روستایی   تولید   های تعاونی 

  : ( 2)   8  شذذهری،   آمذذایش   و   جغرافیذذا   . کارشناسذذان   نظر 

100-85 . 

  کذذارآفرینی   جایگاه   و   نقش   بررسی .  1393.  ر   رضایی،  .3

  در  کذذارآفرینی  نشریه  روستایی.  های تعاونی   توسعه   در 

 . 45-23 : ( 1)   1  کشاورزی، 

.  م   ، ی پابنذذد   ی محمذذد و    ، . م   د ی سذذ   ، ی ن ی حس   ، . ر   ، ی رضا   .4

موانذذع توسذذعه کذذارآفرینی   ل یذذ و تح   یی . شناسا 1394

اسذذتان    یی توسذذعه روسذذتا هذذای  ی در تعاون   ی سذذازمان 

  (: 2)   2  ، یی توسعه روسذذتا   ی ف  نامه راهبردها   . زنجان 

156-143. 

موانذذذع    ی .بررسذذذ 1399  . ر   زاده، یذذذ ع  و    ؛ ،ز ی شذذذجاع  .5

  نان ی و نقش کارآفر   ی کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسالم 

مج ذذه مطالعذذات    . ی و اجتمذذاع   ی در توسذذعه اقت ذذاد 

 . 162-151 (: 2)   12  ران، ی ا   ی توسعه اجتماع 

عوامذذل    ی . بررس 1388م. ج.    کتا، ی زارم  و  .، ک  ، ی طالب  .6

منذذابع    هذذای ¬ی مؤثر در توسذذعه کذذارآفرینی در تعذذاون 

  ت ی ر ی مذذد   ی م    ش ی هما   ن ی مجموعه مقا ت اول  . ی ع ی طب 

و ب وچسذذتان،    سذذتان ی س   ای کارآفرینی و توسعه منطقذذه 

 . و ب وچستان   ستان ی انتشارات دانشگاه س 

.  1391فرقذذذانی، م.  و  کنعذذذانی، ا.، مالحسذذذینی، م.،   .7

  مذذذدیریت   و   کارآفرینانذذذه   رویکذذذرد   تذذذاثیر   بررسذذی 

کوچذذک،    و کارهذذای   کسذذب   عم کذذرد   بذذر   کارآفرینانه 

کنفرانس م ی: کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای  

 دانش بنیان. 

  م.، صفردوسذذت،    ک.، یاکیده،  م.،  پور،  ولی م.،  مرادی،   .8

  جذذذو  ظرفیت  نقش  . بررسی 1392   . عیدال هیان،    و 

:  مذذوردی  )مطالعه  ها نوآورانه سازمان  عم کرد  بر  دانش 

  در  حاضذذر  های بیمه شرکت  و  داروسازی  های شرکت 

  مذذدیریت   انذذداز   . چشذذم ( تهذذران  بهذذادار  اورام  بور  

 . 79-102  (: 1) 13  بازرگانی، 

 های سذذازمان  در  . کذذارآفرینی 1384  .م.  مقیمذذی،  .9

 فراندیش.  تهران،   ، دولتی 

  . 1393  . ر   مذذو یی، و    ، ر.، ان ذذاری   ، م.   ن راصفهانی،  .10

  ی ذذذذ ارآفرین ذذ ک   بذذر   دانش   جذو   ظرفیت   تاثیر   بررسی 

  شهرک   در   مستقر های  شرکت :  مطالعه   مورد )   سازمانی 

  کذذارآفرینی،   توسذذعه   . ( اصفهان   استان   تحقیقاتی -ع می 

9 (2 ) ، 395-377 . 

  تعذذاونی   . نقش 1396  و. پور،  خسروی و  ،  ر. یوسفی،   .11

کارآفرینی. اولذذین همذذایش    و   اشتغاب   توسعه،   در   زنان 

تولیذذد و اشذذتغاب بخذذش  هذذای نذذوین  م ذذی فرصذذت 

کشاورزی در شرم کشور )در راستای تحقق اهذذدا   

 ، دانشگاه بیرجند. 1396بهمن    25  ، مقاومتی( 

12. Bojica, A.M., Fuentes-Fuentes, M.M., & 

Fernández-Pérez, V. 2017. Corporate 

entrepreneurship and codification of the 

knowledge acquired from strategic 

partners in SMEs. Journal of Small 

Business Management, 2(2): 45-76.  

13. Bradley, S.W., Wiklund, J., and 

Shepherd, D.A. 2011. Swinging a 

double-edged sword: The effect of slack 

on entrepreneurial management and 

growth. Journal of Business Venturing, 

26(5): 537–554. 

14. Brown, T.E., Davidsson, P., and 

Wiklund, J. 2001. An operationalisation 

of Stevenson’s conceptualisation of 

entrepreneurship as opportunity-based 

firm behaviour. Strategic Management 

Journal, 22(10): 953–968. 

15. Ergun, E., Bulut, C., Alpkan, L., and 

Cakar, N.D 2004. Connecting the Link 

between Corporate Entrepreneurship 

and Innovative Performance”, Global 

Business and Technology Association 



و همکاران  دارخوری نظری حامد   

31 

Annual Conference Proceedings Book, 

11(2): 259-265. 

16. Franco, Mário and Haase, Heiko. 2013. 

Firm Resources and Entrepreneurial 

Orientation as Determinants for 

Collaborative Entrepreneurship. journal 

of Management Decision, 51(3): 4. 

17. Ittner, C.D., Lambert, R.A., and Larcker, 

D.F., 2003. The structure and 

performance consequences of equity 

grants to employees of new economy 

firms. Journal of Accounting and 

Economics, 34 (3): 89–127. 

18. Joseph, J., and Ocasio, W. 2012. 

Architecture, attention, and adaptation in 

the multibusiness firm: General Electric 

from 1951 to 2001. Strategic 

Management Journal, 33(6): 633–660. 

19. Knockaert, M., Bjornali, E.S., and 

Erikson, T. 2015. Joining forces: Top 

management team and board chair 

characteristics as antecedents of board 

service involvement. Journal of 

Business Venturing, 30(3): 420–435. 

20. Lewin, A.Y., Massini, S., and Peeters, 

C. 2011. Microfoundations of internal 

and external absorptive capacity 

routines. Organization Science, 22(1): 

81–98. 

21. Majidi, K., and Hajipour, E. 2016. 

Examining the Relationship between 

Absorption Capacity with Organizational 

Performance (Case Study: Companies of 

the Industrial Town in Ilam City). 

International Journal of Humanities and 

Cultural Studies, 2(4): 942-950. 

22. Mazzei, M.J., Ketchen, D.J., and Shook, 

C.L. 2017. Understanding strategic 

entrepreneurship: A Btheoretical 

toolbox^ approach. International 

Entrepreneurship and Management 

Journal, 13(2): 631–663. 

23. Minbaeva, D., Pedersen, T., Björkman, 

I., Fey, C.F., and Park, H.J. 2003. MNC 

knowledge transfer, subsidiary 

absorptive capacity, and HRM. Journal 

of International Business Studies, 34(6): 

586–599. 

24. Naldi, L., Achtenhagen, L., and 

Davidsson, P. 2014. International 

corporate entrepreneurship among 

SMEs: A test of Stevenson's notion of 

entrepreneurial management. Journal of 

Small Business Management. Retrieved  

from https://doi.org/10.1111 

/jsbm.12087. 

25. Sakhdari, K., and Burgers, J.H. 2017.  

The moderating role of entrepreneurial 

management in the relationship between 

absorptive capacity and corporate 

entrepreneurship: an attention-based 

view. International Entrepreneurship and 

Management Journal, 14(4): 927-950. 

26. Wei, L.Q., and Ling, Y. 2015. CEO 

characteristics and corporate 

entrepreneurship in transition economies: 

Evidence from China. Journal of Business 

Research, 68(6): 1157–1165. 

27. Zahra, S.A. 2015. Corporate 

entrepreneurship as knowledge creation 

and conversion: The role of 

entrepreneurial hubs. Small Business 

Economics, 44(4): 727–735. 

 

  



 1400( تابستان  2(، شماره )8كارآفريني در كشاورزی )   نشريه

32 

 
Journal of Entrepreneurship in Agriculture Vol. 8(2), 2021 

http://jead.gau.ac.ir 

 

nvestigating the status of entrepreneurial management components in the 

relationship between absorption capacity and organizational entrepreneurship in 

agricultural cooperatives in Kermanshah county 

 

H. Nazari1, F. Rostami2*, N.A. Shiri3, M. Khoshmaram4 

1MSc of Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension and 

Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran 
2Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, 

Razi University, Kermanshah, Iran 
3Assistant Professor, Department of Entrepreneurship and Rural Development, Faculty 

of Agriculture, IIam University, IIam, Iran 
4Ph.D. Department of Entrepreneurship and Rural Development,  

Faculty of Agriculture, IIam University, IIam, Iran 

Received: 17/08/2021; Accepted: 13/11/2021 

 

Abstract 

Today, with increasing environmental changes and business context, the intensity of 

competition between organizations has increased. Organizational entrepreneurship is a process 

that enables organizations to withstand challenges and manage complexities. In this regard, the 

main purpose of this study was to investigates the components of entrepreneurial management 

in the relationship between absorption capacity and organizational entrepreneurship in 

agricultural cooperatives in Kermanshah county. The statistical population included all 

managers of agricultural cooperatives in Kermanshah county (N = 176), using Bartlett table, 

110 persons were selected by stratified random sampling with appropriate assignment. The 

research measurement tool was a standard questionnaire whose validity was assessed using face 

and convergent validity and its reliability was assessed using combined reliability and 

Cronbach's alpha. Smart PLS3 and SPSS25 software were used to analyze the data. The results 

showed that the components of entrepreneurial management (growth strategy, strategic 

orientation, resource orientation, growth culture, reward philosophy and management structure), 

moderate the relationship between absorption capacity and organizational entrepreneurship 

among agricultural cooperatives in Kermanshah county. As the effect of absorption capacity on 

organizational entrepreneurship is greater among agricultural companies that have an 

entrepreneurial management approach than companies that have a traditional management 

approach. According to the results, it is suggested that the managers of agricultural cooperatives 

in order to develop organizational entrepreneurship, it is necessary to provide the necessary 

educational measures and arrangements in order to increase the entrepreneurial spirit and 

strengthen their motivation. 

 

Keywords: Absorption capacity, Organizational entrepreneurship, Entrepreneurial management, 

Agricultural cooperatives.1 
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