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 کشاورزي تولیدي هايکارآفرینی در تعاونی توسعه و تقویت بر مؤثر عوامل بررسی ،پژوهش حاضر اصلی هدف
 آماري جامعه .شد استفاده همبستگی -حقیق توصیفیت روش از هدف اینبه رسیدن . براياستشهرستان مینودشت 

 49 شامل کشاورزي جامعه تولیدي هايشرکت تعاونی هفت نعامالت مدیره و مدیرأاعضاي هی کلیه شامل تحقیق این
 از گروهی نظر اساس بر آن روایی که بود اينامهتحقیق، پرسش ابزار. اندشده بررسی سرشماري صورتبه که هستند نفر
د ش استفاده کرونباخ آلفاي ضریب از نامهپرسش مقیاس اصلی پایایی میزان تعیین براي و دش تأیید خصصانمت
 عامل چهار قالب در کارآفرینی میزان ،در این مطالعه .شد تحلیل و تجزیه SPSSافزار نرم از استفاده با ها). داده835/0(

متوسط  که گرفته شده است. نتایج نشان داد اندازه پذیريقابتر و پذیريریسک تغییر، ایجاد در قدمیپیش نوگرایی،
خیلی ضعیف و  طبقه در )8/62افراد ( ترآمد که بیش دستهب 585/2 معادل مورد مطالعه جامعه کارآفرینی کل نمره

تر از پایین حد رد نظرهاي موردتعاونی در کارآفرینی توسعه میزان توان عنوان کرد کهبنابراین می. داشتند قرار ضعیف
اورزي با کش هاي تعاونی تولیدشرکت در کارآفرینی توسعه عوامل مؤثر بر شناسایی براي چنین. هماست حد متوسط

قبلی در زمینه  متغیرهاي سطح تحصیالت، تعداد سهام، تجربه که متغیره مشخص شداستفاده از رگرسیون چند
 شرکت تعاونی تولید کشاورزي، تأثیر مثبت بر متغیر وابسته میزانفعالیت در  کارآفرینی، میزان درآمد و سابقه

  مورد مطالعه دارد. هاي تولید کشاورزي در منطقهتعاونی کارآفرینی
  

شهرستان  کشاورزي، هاي تعاونی تولیدشرکت کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، عوامل مؤثر بر :ي کلیديهاواژه
  مینودشت

  
 1لهمقدمه و طرح مسأ

 آمارهاي اساس بر و آمده عملبه هايبررسی بنابر
 در جوامع مشکالت فراروي ترینمهم از یکی موجود،

 بیکاري مشکل صنعتی، کشورهاي حتی و توسعه حال
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 توسعه سمت به حرکت و خوداشتغالی و زاییاشتغال
است  ان کردهچند دو را کارآفرینی به نیاز جامعه،

   ).35: 1389زاده، (هرندي
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هاي بخش ترینمهم از یکی کشاورزي بخش
 درصدشامل  که رودمی شماربه کشور اقتصادي

 بسیاري . دراست داخلی ناخالص از تولید چشمگیري
 یک عنوانبه کشاورزي بخش ،یافتهکشورهاي توسعه از

 به و هابخش سایر تعالی و رشد بالنده موجب بخش
 است (احمدپور دهش اقتصاد درآمدن کل حرکت

 کشاورزي ). کارآفرینی536: 1390، دیگرانداریانی و 
. ندارد تفاوتی شهري هايمحیط در کارآفرینی با ماهیتاً
 است اقتصاد بخش مکمل ،کشاورزي کارآفرینی امروزه

 مشکالت و رکود به پاسخی ،کارآفرینانه هايفعالیت و
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 Damianson andاست ( بخش کشاورزي در موجود

Skuras, 1996: 274.( اروپا، در گذشته دهه طی 
 مورد هايسیاست از یکی کشاورزي کارآفرینی توسعه
. است بوده کشاورزي تولیدات ارزش افزایش براي توجه

 نتیجه در کشاورزي بخش ساختار تجدید بنابراین
 براي تقاضا المللی،بین و ملی هايسیاست در تغییر

 افزایش را کشاورزان بین در ارآفرینانههاي کفعالیت
 عین ). درBorch and Forsman, 2001: 34است ( داده
 و مشکالت با بخش کشاورزي در کارآفرینی حال

 از مسائلی ؛روستهروب هم بسیاري هايمحدودیت
 بودن غیراقتصادي و اراضی شدن قبیل خرد

 ،تولید امکانات و کافی سرمایه نداشتن ها،برداريبهره
از طرفی دیگر، . شودمحسوب می هاآن ترینمهم از

 صورت در کشاورزي، بخش در موجود هايتعاونی
 ساختار در اصالحاتی ایجاد دقیق، ریزيبرنامه داشتن

 در توانندمی حمایتی هايسیاست و سایر هاآن
 و کشاورزان کردن متحد ها،فعالیت به بخشیانسجام
 بخش در کارآفرینی عهتوس هاي نوین،آوريفن کاربرد

 تولیدات کردن اقتصادي نهایت در و کشاورزي
 محمدي،گل(باشند  داشته ايعمده نقش کشاورزي،

 تعاونی هايشرکت توسعه گفت توان). می195: 1386
 توسعه و پایدار اشتغال ایجاد به تواندمی زمانی ،تولید

 باشد. باداشته کارآفرینانه  ماهیتی که دکن کمک آن
 در مختلف تخصصی هايزمینه در کارآفرینی سعهتو

 گسترش براي زمینهتعاونی،  هايشرکت قالب
 شود. توسعهمی فراهم افراد خود دستبه کارآفرینی
 در تولیدي تعاونی هايشرکت توسعه براي کارآفرینی

 و ابتکاراتها، ایده تبدیل و جذب در بخش کشاورزي
 ورزي دربخش کشا التحصیالنفارغ هاينوآوري
 ایجادبراي  آغازي نقطه و بوده ثمر مثمر هاتعاونی
 موفق هايتعاونی تشکیل و پایدار کارهاي و کسب

کارآفرینی  سطح توسعهبنابراین، بررسی خواهد بود. 
استان واقع در شهرستان مینودشت  هايتعاونی

ثر بر ؤاخیر، شناسایی عوامل م دهه چند درگلستان 
کارآفرینی  بررسی چگونگی توسعهکارآفرینی و  توسعه

سواالتی است که محققان در  تعاونی، بخش طریق از
  ها هستند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن

) در مطالعه 1384هزارجریبی (: تحقیق پیشینه
 ابعاد محققان درباره هايدیدگاه از خود، برخی

 کرده که خالصه کارآفرینان را بررسی شناسیروان
 توفیق، به نیاز خطرپذیري، :این شرح استبه نتایج آن
 پشتکار نفس، به اعتماد سازي،ایده و خالقیت نوآوري،

 گرایی،بودن، فرصت قدمپیش گرایی،آرمان زیاد،
 گرایی،آینده بودن، عمل و کار اهل بودن، گرانتیجه

 و ریزيبرنامه اطالعات، کسب در پیشگام خودمحوري،
 عدم باال، ظرفیت پذیري،انعطاف رقبا، یابیارزش

 مراتب،نکردن سلسله امور، رعایت گیرانهسخت کنترل
 تفکر داشتن مثبت، تفکر داراي ایده، رشددهنده

 توسعه و جدید هايایده خلق عمودي براي و جانبی
 عوامل بررسی اي به) در مطالعه1386ایوانی (ها. آن

 بافتدست فرش تولید هايتعاونی موفقیت بر مؤثر
آباد غرب پرداخت. نتایج مطالعه نشان هرستان اسالمش

 و سواد ،نس عضویت، فردي (سابقه داد که عوامل
 تسلط بازاریابی، و جذب مشتري تعاونی)، اعضاي درآمد
 تعاونی موفقیت در حسابداري و مالی امور بر مدیر

) در 1388همکاران ( و افتخاري الدینرکنمؤثرند. 
 بر توسعه مؤثر عوامل و ابعاد اي با هدف تحلیلمطالعه

 روستایی روستاهاي مناطق کشاورزي کارآفرینی
 یرغ و کارآفرین افراد از گروه دو بر شهرستان خدابنده

 و تأثیر تقسیم دسته چهار را به مؤثّر ین، عواملکارآفر
نتایج نشان . اندکرده بررسی گروه هر نظر از ها راآن

 ترتیب عاملبهعادي،  کشاورزان دیدگاه داد که از
 حائز نهادي و اجتماعی محیطی زیرساختی، اقتصادي،

 کارآفرینان نظر از عوامل این تأثیرگذاري. انداهمیت
 محیطی اجتماعی، عوامل اقتصادي،: بود ترتیب اینبه

  نهادي. و زیرساختی
) در 1389بیگی (مرادي و علی نتایج مطالعه

یالت هاي شبررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی
 مستقل متغیرهاي استان کرمانشاه نشان داد که بین

 محیط قانونی، اجتماعی، و انسانی هايتحقیق (جنبه
 اصول از اعضا شناخت میزان گذاري،سیاست و نهادي
 همبستگی تعاونی، و موفقیت اقتصادي) عوامل و تعاون
 رگرسیون چنین تحلیلدارد. هم وجود معناداري و قوي
 و مستقل متغیرهاي میان همبستگیکه  داد نشان نیز
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 است. بنابراین 51/0برابر با  تعیین ضریب و وابسته، باال
 سنجیده عوامل این با هاتعاونی درصد موفقیت 51

 اعضا از شناخت میزان متغیر بارهاین است. در شده
 و انسانی هايمتغیر جنبه و ترینکم تعاون، اصول

 ها راعاونیت موفقیت تغییرات ترینبیش اجتماعی،
   .کندمی تبیین

) 1391لنگرودي و همکاران (مطیعی  نتایج مطالعه
کــه بــا هــدف تبیــین عوامــل مــؤثر بــر توانمندســازي 
روستاییان در توسـعه کـارآفرینی در شهرسـتان مالیـر 

 افـزایش بـر عامـل انجام شد، نشان داده اسـت کـه ده
مـؤثر  کـارآفرینی، توسـعه بـراي روسـتاییان توانمندي

: از عبارتنـد تـأثیر در اولویت ترتیببه این عوامل. است
 اقتصادي، آموزش و مالی سازمانی، عامل پشتکار، عامل

 قبلــی، هــايتجربــه فــردي، اســتقالل نقــش، الگـوي و
. درونی مرکز کنترل عامل و موفقیت احساس خالقیت،

ایـن  در کنتـرل گـروه منظـر از مـؤثر عوامل چنینهم
ــق ــد تحقی ــل: از عبارتن ــابع ســازمانی، عام ــالی من  و م

ــارت اقتصــادي، ــانواده، و مه ــش، خ ــزّت دان ــس، ع  نف
ــارکت ــاعی مش ــل و اجتم ــاختی عام ــان و  .زیرس نظری
اي به بررسی عوامل مـؤثر ) در مطالعه1392همکاران (

ــعه ــر توس ــؤثر ب ــل م ــایی عوام ــر شناس ــارآفرینی  ب ک
هاي کشاورزي استان تهران پرداختند که نتـایج تعاونی

درصـد)  5/36گویـان (اد کـه اکثـر پاسـخها نشان دآن
ها در کارآفرینی تعاونی اعتقاد دارند که وضعیت توسعه

 تـرین عوامـل توسـعهچنین مهمحد متوسط است. هم
هـاي کشـاورزي، عوامـل اقتصـادي و کارآفرینی تعاونی

درصـد از  23شناختی اسـت و در مجمـوع حـدود روان
 هیسـریچکنند. را تبیین می ینیکارآفر واریانس توسعه

 نـو چیز هر خلق فرایند را کارآفرینی ،)2002( پیترز و
 همراه داشـتن فرض با تالش و وقت صرف با باارزش، و

 آوردن دســتبـه و اجتمـاعی و روحـی مـالی، خطـرات
 آن از کـه استقاللی و فردي رضایت و مالی هايپاداش

 نتایج مطالعـه چنینهم .اندکرده تعریف شود،ناشی می
) نشـان داد کـه 1386تبـار () و رسـتمی2002(کوچر 

عوامــل انســانی و اجتمــاعی، میــزان شــناخت اعضــا از 
از عوامـل موفقیـت در  ،اصول، عوامل مالی و اقتصـادي

کارآفرینی در آن  باعث توسعه ،هاي تعاونی بودهشرکت
  د شد.ها خواهشرکت

 به کارآفرینی :مبانی نظريها و مفاهیم، دیدگاه
 ترکیب آوردن فراهم طریق از ارزش ایجاد فرآیند

 یک فرصت از گیريبهره براي منابع از فرديمنحصربه
 نیازمند )، کهSetevenson et al, 1985: 86دارد ( اشاره
. است کارآفرینانه عامل یک و کارآفرینانه عمل یک

 یک سازيپیاده و سازيمفهوم به کارآفرینانه عمل
 جدید کار و بکس یک یا خدمت محصول، فرایند ایده،

 که است گروهی یا فرد کارآفرینانه، عامل .دارد داللت
 عمل نشستن بار به و شکوفاسازي مسئولیت

 چنین این فرآیندهم .گیردمی عهده بر را کارآفرینانه
 نگرشی، نظر از. است رفتاري و نگرشی اجزاي داراي
 براي سازمان یا فرد یک تمایل به کارآفرینانه فرایند

 تغییر ایجاد و جدید هايفرصت از استفاده و گیريبهره
از  .)Miller and Friesen, 1982: 2دارد ( اشاره خالقانه

 از ايمجموعه شامل کارآفرینی فرایند رفتاري، نظر
 فرصت، یک ارزیابی و شناسایی براي که است اقدامات
 منابع شناسایی کاري، و تجاري یک مفهوم تعریف

 و سازيپیاده و ضروري منابع آوردن دستبه نیاز، مورد
 Setevensonاست ( ضروري کار و کسب از برداريبهره

et al, 1994: 129.(  
 تحـت اجتماعی مهم پدیده یک عنوانبه کارآفرینی

 نظـران،صـاحب برخـی. دارد قرار مختلفی عوامل تأثیر
 معتقدنـد دانسته، کارآفرینی موجب را شرایط اقتصادي

 محسـوب اقتصادي توسعه لیاص نیروي کارآفرینی، که
ــر و شــده ــوآوري، تغیی ــد و رشــد و ن ــدمات تولی  را خ

گـارتنر  ویلیـام ).Markley, 2005: 16دارد ( همـراهبـه
 را کـارآفرینی بایـد محققـان کـه کـرد عنوان) 1985(

ــده ــدي ايپدی ــد نظــر در چندبع ــالوه بگیرن ــه ع ــرک  ب
 آن ایجـاد در نیـز دیگـري عوامـل رفتاري، هايویژگی

 ).Ribinsin and Mitchell, 2002: 368گذارنـد ( تأثیر
 چهـار در را کـارآفرینی بـر مـؤثر عوامـلطور کلـی، به

 هايسرمایه شناختی،جمعیت خصوصیات دسته، شامل
 اجتمـاعی هـايسـرمایه و مـالی هـايسـرمایه انسانی،

  ). Peng et al, 2007: 814بندي کرد (توان تقسیممی
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 کـار و کسب یک دایجا ،)2005(همکاران  و کولِت
 فردي هايویژگی، سازمانی عوامل نتیجه را کارآفرینانه

. انـددانسـته هـاکننـدهتسـریع از برخـی بودن و فراهم
 موفقیت کسـب بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم همچنین

 توسـعه نـوآوري، بـه تشـویق را کارآفرینانـه کارهاي و
 و مـدیریت حمایت اختیار، تفویض کارآفرینی، هايتیم

کولـب  و بـومس. انـدکرده ذکر پاداش جدید هايشیوه
 دو در را کـارآفرینی بـر مؤثر اقتصادي عوامل )،2004(

 هـاي شخصـیموقعیت و ساختاري هايموقعیت سطح
 و موانـع بـه سـاختاري، سـطح در که کنندمی بررسی

ــافرصــت ــی، ســطح در و ه ــه شخص ــاپتانســیل ب و  ه
 سـاختاري، هـايموقعیـت. شودمی توجه هامحدودیت

 وام، و اعتبـارات بـه دسترسـی خدمات، و کاالها شامل
ــابتی وجــود ــازار رق ــرخ و ب ــاتی هــاين . شــودمــی مالی

 و مــاهر کــار نیــروي عوامــل شخصــی، هــايموقعیــت
 دربـر را سـطح درآمـد و انسـانی سـرمایه دیده،آموزش

  گیرد.می
 تأسیسـات در تأثیرگـذار اقتصادي عوامل ترینمهم
 هـايهزینـه بـودن بـاال شـامل ین،کارآفر هايمؤسسه
 توسـط دریـافتی اجـرت و الزحمـهحق اعتبار، دریافت

 داشـتن کـالن، هـايگذاشـتن وثیقـه بـه نیاز ها،بانک
 هـايهزینـه بـانکی، پـاگیر و دسـت بروکراسی ضامن،
 هـا بـهبانـک متمایل نبـودن تجاري، طرح کردن آماده
 و هاولی سرمایه کمبود کوچک، مؤسسات به هاوام دادن

 گـذاريسـرمایه بـه دسترسـی کمبـود و خالص دارایی
 منـابع از یکی ،پذیرمخاطره سرمایه. است پذیرمخاطره

 معمـوالً. شـودمـی تلقـی کارآفرینان براي سرمایه مهم
 در گــذاريســرمایه بــه پــذیرمخــاطره گــذاريســرمایه
 غیـر شـرایط در کـه معمـول غیر و جدید هايفعالیت
 ,Jancikovaد (گـردمـی القد، اطشومی انجام مطمئن

2004: 1012; Amit et al, 1998: 94.( مرور به توجه با 
 در تحقیقـات نظـري سابقه و کارآفرینی توسعه ادبیات

 کـه عوامـل گرفـت نتیجـه چنـین تـوانمی زمینه این
 رفتـار شخصـیتی، -شـناختیروان اجتماعی، اقتصادي،
 عوامــل تــرینمهــم از و آموزشــی، بازاریــابی مــدیریت،
 توسـعه میـزان. هسـتند کارآفرینی توسعه بر تأثیرگذار

 اصـلی بعد چهار از استفاده با تحقیق این در کارآفرینی
 پذیريرقابت و پذیريریسک تغییر، مواجهه با نوگرایی،
  .شودمی سنجیده

  
  روش تحقیق

میزان  نظراز  ،کاربردي ،هدف نظر از حاضر تحقیق
آوري جمـع نحـوهکنتـرل، میـدانی و از لحـاظ  و درجه

تجربـی  اطالعات نیز از نوع تحقیقـات توصـیفی و غیـر
در ایـن تحقیـق از روش تحقیـق  است.آزمایشی)  (غیر

یابی به اهـداف بهـره گرفتـه شـده توصیفی براي دست
 ،گلسـتان اسـتان در واقـع مینودشـت است. شهرستان

 ایـن دهـد. درمـی تشـکیل را تحقیق این مکانی قلمرو
 فعـال هـايتعـاونی عامل مدیر و مدیره تأهی پژوهش

کـار  سـابقه سـال دو مینودشت که حـداقل کشاورزي
 اسـاس بـر. شدند انتخاب آماري جامعه عنوانبه ،دارند
 در نفـر 49 شـامل جامعـه این ،موجود اطالعات و آمار

 سرشـماري صـورتبـه کـه اسـت تعاونی شرکت هفت
 اسـت نامـهپرسـش ،تحقیق اصلی ابزار. اندهشد بررسی

 تأییدرا  هاگویه ، رواییدانشگاه علمی هیأت اعضاي که
 ،تحقیــق مــورد ابــزار پایــایی بررســی بــراي. انــدکــرده
 مطالعـه یـک عنـوانبـه نامـهپرسـش سیبا  ايمطالعه

 راتیـتغی ،نتـایج مبنـاي بـر سپس .شد انجام مقدماتی
ــایج. گرفــت صــورت یادشــده نامــهپرســش در الزم  نت

 پایـایی یـا اعتمـاد یـانگرب آزمـونپیش از آمده دستبه
 کـه اسـت )نامـهپرسـش( مطالعه مورد ابزار قبول قابل

 بـر مـؤثر عوامـل بـراي شـده محاسـبه کرونباخ آلفاي
 .اسـت شده داده نشان) 1( جدول در کارآفرینی توسعه

هـاي اعتبـار نامـه از روشبراي سنجش اعتبار پرسـش
 سـنجش محتوا و اعتبار عاملی بهره گرفتـه شـد. بـراي

 هیـأت اعضـاي تـن از چنـد هايدیدگاه ظاهري، ییروا
 و شـد پرسـیده مربـوط کارشناسـان و دانشـگاهعلمـی 
 هچنین عمل آمد. به الزم هاياصالح آنان نظر برمبتنی

در این پژوهش از روش آلفاي کرونباخ بـراي سـنجش 
  د.شپایایی استفاده 
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  .ر رفته در پژوهشکابهمیزان پایایی و روایی مفاهیم اصلی  محاسبه - 1جدول 
 KMO  Barttelets Sig آلفاي کرونباخ  متغیر  نمونه مورد مطالعه

  عاملاعضاي هیأت مدیره و مدیر

  000/0  699/275  748/0  837/0  عوامل اقتصادي
  004/0  981/295  727/0  851/0  عوامل اجتماعی
  000/0  053/893  643/0  798/0  عامل فرهنگی
  000/0  146/243  826/0  912/0  عوامل مدیریتی
 000/0  128/326  789/0  910/0  عوامل بازاریابی
 000/0  123/398  809/0  859/0  عوامل آموزشی

 000/0  780/456  812/0  897/0  شناختیعوامل روان
 )هاي پژوهشمأخذ: یافته(
 

کار رفته در فاهیم به، م)1(بر اساس جدول 
این موضوع نشان  دارد.پایایی باالیی پژوهش حاضر، 

متغیرها براي  میانهمبستگی درونی  که دهدمی
. داردقابلیت اعتماد باالیی  ،سنجش مفاهیم مزبور

 تحلیل و تجزیهSPSS افزار نرم از استفاده با هاداده
 از تحقیق هايداده و تحلیل تجزیه براي ضمن در. شد
 انحراف درصد، نظیر فراوانی، ،تحلیلی و توصیفی آمار

آزمون  جمله از باطیناست رآما و میانگین معیار،
  شد. متغیره استفادههمبستگی و رگرسیون چند

 ،شهرستان مینودشت :و قلمرو پژوهشمحدوده 
دهستان  چهارکوهسارات) و  بخش (مرکزي و دوداراي 

است که بخش  گرو، سرگل)(چهل چاي، قلعه قافه، 
دهستان  چهارروستا و  هفتاد ،مرکزي و کوهسارات

ن طبق اطالعات موجود از . در این شهرستادارد
شرکت تعاونی  دو ،مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

تولید کشاورزي در دهستان قلعه قافه و در روستاهاي 
شرکت تعاونی تولید  پنجزندانچال و کفش محله و 

کشاورزي در دهستان چهل چاي در روستاهاي قره 
چشمه، دشت حلقه، ساسنگ، ازداران، مالشی واقع 

  . است شده

  

  
  .موقعیت جغرافیایی شهرستان مینودشت در استان گلستان و کشور - 1شکل 

  
  اصلی بحث

 افـراد بررسـی نتایج :گویانپاسخ فردي هايویژگی
 02/31 ،هاآن سنی میانگین که نشان داد مطالعه مورد
 سـنی يرده بـه مربـوط فراوانـی ترینبیش. است سال

 بـه هم آن ترینکم واست ) درصد 8/34( سال 35-40
 نتـایج. دارد تعلـق) درصـد 4/8( سـال 25 سنی يرده

جامعه مورد  تحصیالت سطح تحلیل و تجزیه از حاصل
 مـورد افـراد درصـد 7/9 کـه است آن از حاکی بررسی
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ــه ــیالتی مطالع ــد در تحص ــدایی، ح ــد 9/13 ابت  درص
 تحصـــیالت درصـــد 44/28 راهنمـــایی، تحصـــیالت

 57/30 و فوق دیپلم تحصیالت درصد 3/17 دبیرستان،
 سابقه . میانگیندارند باالتر و لیسانس تحصیالت درصد

    .است سال 03/17 آماري جامعه کشاورزي فعالیت
ــداد بررســی در ــراد ســهام تع ــورد اف ــه م  از مطالع
 مشخص شد که کشاورزي، تولیدي تعاونی هايشرکت

 تا یازده طبقه به مربوط دارسهام افراد تعداد ترینبیش
 مـورد افـراد درصـد 5/28 حـدود که است سهم بیست
 تـرینکـم چنینهم. اندگرفته قرار گروه این در مطالعه
 سـهم 50 تـا 41 طبقـه به مربوط دارسهام افراد تعداد
 را مطالعـه مـورد افـراد درصـد هشـت حـدود که است

 شـرکت کـار در د. نتایج بررسـی سـابقهدهمی تشکیل
ه نشان مورد مطالع کشاورزي در منطقه تولیدي تعاونی

 کاري سابقه مطالعه مورد افراد از درصد 23/57 که داد
 تولیــدي تعــاونی شــرکت در ســال پــنج تــا یــک بــین

 دارايافـراد  درصـد 56/27 چنـینهم .دارند کشاورزي
 يادار درصـد 9 حـدود سـال، ده تـا پـنج کار يسابقه
 سابقه داراي درصد 19/6 و سال پانزده تا ده کار سابقه

ــاالي ــانزده ب ــال پ ــتند س ــانگین. هس ــابقه می ــار س  ک
 کـم تجربـه از حـاکی که است سال 23/4 ،گویانپاسخ
  .ستهاتعاونی در شاغل افراد

کارآفرینی و میزان آشنایی با  زمینه قبلی در تجربه
مشـاهده  )2(طور که در جدول همان: اصول کارآفرینی

ــی ــود، م ــخ از درصــد 77/59ش ــانپاس ــه در گوی  زمین
 هــاآن از 23/40 و نداشــتند قبلــی تجربــه ،کــارآفرینی

ــه داراي ــی تجرب ــه در قبل ــارآفرینی زمین ــتند ک . هس
 56/47 کـه داد نشـان پـژوهش هـايیافتـه چنـینهم

 هـاکالس در شرکت سابقه ،مطالعه درصد از افراد مورد
نیمی  آشنایی میزان و داشتند هاي کارآفرینیدوره یا و

 مبـانی و اصـول بـا) درصـد 50( از افراد مورد مطالعـه
  قرار دارد. متوسط سطح در کارآفرینی

  
  .کارآفرینی جامعه مورد مطالعه اصول با آشنایی میزان و کارآفرینیباره در قبلی توزیع فراوانی تجربه - 2 جدول

  درصد تجمعی  درصد  وضعیت  متغیر

  23/40  23/40  بله  کارآفرینی بارهقبلی در تجربه
  100  77/59  خیر

  56/47  56/47  بله  هاي کارآفرینیدوره یا و هاسکال در شرکت سابقه
  100  44/62  خیر

  کارآفرینی مبانی و اصول آشنایی با میزان

  5  5  خیلی کم
  13  8  کم

  63  50  متوسط
  80  17  زیاد

  100  20  خیلی زیاد
  هاي پژوهشمأخذ: یافته

  
 هايتعاونی کارآفرینی در توسعه بر ثرؤم عوامل
چنانچه در  :مینودشت رستانکشاورزي شه تولید

 کارهايبندي راهرتبه رايشود، بمشاهده می )3(جدول 
هاي تعاونی کشاورزي شرکت کارآفرینی در توسعه

گویه در مقیاس لیکرت  32شهرستان مینودشت از 
 داد زمینه نشان این در تحقیق هايد. یافتهشاستفاده 

 61/4 میانگین با( کشاورزي محصوالت قیمت ثبات که
در شاخص  را رتبه باالترین ،)75/0 معیار انحراف و

 کارعوامل اجتماعی، گرایش به میاناز  .دارداقتصادي 

 انحراف و 18/4 میانگین با(تعاونی  ياعضا گروهی
 میزان ضریبرا با توجه به اول رتبه ،)923/0 معیار

. با توجه داردعوامل  این از یک هر به مربوط تغییرات
متغیرهاي  میان، از )3(در جدول  به نتایج موجود

 در کارآفرینی توسعه بر مؤثر مربوط به عامل مدیریتی
باالترین رتبه به  کشاورزي مورد مطالعه، يهاتعاونی

کارکنان، با میانگین  میان منافع عادالنه متغیر تقسیم
  تعلق دارد. 71/0و انحراف معیار  71/4
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 بر مؤثر بیمتغیرهاي مربوط به عامل بازاریا میاناز 
کشاورزي مورد  يهاتعاونی در کارآفرینی توسعه

جدید  مشتري یافتن براي مؤثر مطالعه، متغیر تبلیغات
اول  در رتبه 57/0و انحراف معیار  62/4با میانگین 

ها تعاونی در کارآفرینی توسعه بر مؤثر بازاریابی عوامل

د که در بحث کرتوان عنوان قرار دارد. در واقع می
 ،ترین متغیر مؤثرمهم ،زاریابی و توسعه کارآفرینیبا

تر هاي جدید و بیشبحث تبلیغات براي جلب مشتري
  از نظر افراد مورد مطالعه بوده است.

  
  .هاي تعاونی کشاورزيکارآفرینی در شرکت کارهاي توسعهبندي راهرتبه -3جدول 

انحراف   میانگین  متغیر  شاخص
  معیار

ضریب 
 تغییرات

  رتبه

  قتصاديا

  1  162/0  75/0  61/4  کشاورزي محصوالت قیمت ثبات
  2  186/0  807/0  32/4  کار از حاصل درآمد از رضایت

  3  204/0  82/0  01/4  مناسب اقتصادي و بازاریابی آمارهاي و اطالعات به دسترسی
  4  22/0  923/0  18/4  تعاونی در کافی مالی هايسرمایه

  5  227/0  817/0  73/3  کشاورزي محصوالت صادرات براي حمایتی اقدامات و مناسب يزمینه ایجاد

  اجتماعی

  1  22/0  923/0  18/4  تعاونی ياعضا گروهی کار گرایش به
  2  227/0  817/0  73/3  کارآفرینان براي بیمه آوردن فراهم
  3  245/0  86/0  51/3  اجرایی اعضاي با ارتباط
  4  269/0  98/0  64/3  ورشکستگی مقررات و قوانین

  مدیریتی

  1  150/0  71/0  71/4  کارکنان میان منافع عادالنه تقسیم
  2  210/0  903/0  28/4  کارکنان تشویق و قدردانی
  3  220/0  86/0  81/3  تعاونی مدیر هدایت و رهبري توانایی
  4  252/0  86/0  41/3  هاي نوآورانهفعالیت زمینه در کارکنان اشتباه و شکست تحمل
  5  308/0  08/1  5/3  مدیران و سرپرستان گیريتصمیم در کارکنان نظر تأثیر

  بازاریابی

  1  123/0  57/0  62/4  جدید مشتري یافتن براي مؤثر تبلیغات
  2  14/0  65/0  62/4  محصول واسطهبی و مستقیم فروش

  3  166/0  78/0  68/4  ملی و ايمنطقه بازارهاي با آشنایی
  4  377/0  32/1  5/3  محلی بازارهاي با آشنایی

  آموزشی

  1  18/0  78/0  32/4  تعاونی در آموزشی نوین هايروش از استفاده
 و مدیران کارآفرینی هايتوانمندي بهبود براي آموزشی هايبرنامه اجراي

  2  204/0  908/0  43/4  تعاونی کارکنان

  3  218/0  95/0  35/4  تعاونی در اینترنت و کامپیوتر به دسترسی
  4  224/0  979/0  36/4  مدتکوتاه هايمهارت توسعه هايکالس برگزاري

  5  227/0  96/0  31/4  مختلف هايزمینه در ايمشاوره مراکز تقویت و ایجاد

  شناختیروان

  1  222/0  970/0  35/4  بزرگ کارهاي انجام به زیاد اشتیاق
  2  225/0  97/0  31/4  باال خوداتکایی و نفس به اعتماد
  3  252/0  86/0  41/3  عالیتف و خوداشتغالی به باال يعالقه
  4  302/0  09/1  6/3  جدید منابع یافتن باالي يانگیزه

  5  308/0  08/1  5/3  شخصی هايخالقیت باالي کارگیري به

  فرهنگی

  1  155/0  69/0  43/4  دانش بومی کنار در رسمی دانش مناسب کارگیريه ب
  2  170/0  72/0  23/4  کارآفرینی به مثبت نظر داراي پشتیبان، و حامی يخانواده
  3  203/0  77/0  79/3  مشوق و حامی آشنایان و دوستان
  4  260/0  98/0  76/3  گروهی کار انجام روحیه داشتن

  هاي پژوهشمأخذ: یافته
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 کـارآفرینی توسـعه بر مؤثر آموزشی عوامل میاناز 
از نظر تأثیرشان  هاي کشاورزي مورد مطالعهتعاونی در

 هـاي تولیـد کشـاورزي،تعاونی در کارآفرینی بر توسعه
تعاونی بـا  در آموزشی نوین هايروش از متغیر استفاده

اول و متغیــر  در رتبــه 18/0ضــریب تغییــرات معــادل 
مختلـف  هايزمینه در ايمشاوره  مراکز تقویت و ایجاد

قـرار  آخـر در رتبـه 227/0با ضریب تغییـرات معـادل 
 بـر مؤثر ختیشناروان بندي عواملرتبه چنیند. همدار

هـاي تولیـد کشـاورزي در تعاونی در کارآفرینی توسعه
اول بـه متغیـر  شهرستان مینودشت نشان داد که رتبه

و  35/4بزرگ با میانگین  کارهاي انجام به زیاد اشتیاق
ــار  ــراف معی ــت. 970/0انح ــق گرف ــه  تعل ــه ب ــا توج ب

 در کارآفرینی توسعه بر ثرمؤ فرهنگی بندي عواملرتبه
مورد مطالعـه از  هاي تولید کشاورزي در منطقهتعاونی

کـه در جـدول  -ت مدیره و مدیر عاملنظر اعضاي هیأ
 دانـش مناسـب کـارگیريهمتغیـر بـ -آمده اسـت )3(

و انحـراف  43/4دانش بومی با میانگین  کنار در رسمی
 انجام روحیه باالترین رتبه و متغیر داشتن ،69/0معیار 

 ،98/0و انحـراف معیـار  76/3گروهی بـا میـانگین  کار
ــرین رتبــه را پــایین مشــخص شــدن  پــس از. دارنــدت

 توسعه بر تأثیرگذار ترین متغیرهاي مؤثر بر عواملمهم
تـرین عوامـل بندي مهـمکارآفرینی، در ادامه به اولویت

ــر مــؤثر ــد هــايتعــاونی در کــارآفرینی توســعه ب  تولی
ت شهرستان مینودشت از نظر اعضاي هیأکشاورزي در 

گونه کـه همان دیره و مدیر عامل پرداخته شده است.م
ان داده شده اسـت، عوامـل مـدیریت نش )4(در جدول 

، 69/0و انحـراف معیـار  56/4رتبه اول با میـانگین  در
 65/0و انحراف معیار  23/4عوامل اجتماعی با میانگین 

ــه ــانگین  در رتب ــا می ــل اقتصــادي ب و  01/4دوم، عوام
شـناختی سوم، عوامل روان رتبه در 70/0انحراف معیار 

 ،چهارم در رتبه 72/0و انحراف معیار  79/3با میانگین 
 74/0انحراف معیـار  و 56/3عوامل فرهنگی با میانگین 

و  73/3پـنجم، عوامـل بازاریـابی بـا میـانگین  رتبه در
ششم و عوامل آموزشی بـا  در رتبه 80/0انحراف معیار 

در رتبـه هفـتم  80/0 و انحـراف معیـار 63/3میانگین 
  قرار دارند. 

  
  .هاتعاونی در کارآفرینی توسعه بر ثرؤم عوامل معیار انحراف و میانگین بندي،رتبه -4جدول 

  رتبه ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  عوامل
  1  151/0  69/0  56/4  مدیریت
  2  153/0  65/0  23/4  اجتماعی
  3  174/0  70/0  01/4  اقتصادي

  4  189/0  72/0  79/3  تیشناخروان
  5  207/0  74/0  56/3  فرهنگی
  6  214/0  80/0  73/3  بازاریابی
  7  220/0  80/0  63/3  آموزشی

  هاي پژوهشمأخذ: یافته
  

 در تعاونی هايشرکت در کارآفرینی سنجش
 از. اي داردویژه اهمیت ،مطالعه اهداف تبیین راستاي

 هايشرکت کارآفرینی میزان سنجش براي رواین
 هايشرکت دیدگاه مدیران مطابق کشاورزي تعاونی
 احمدپور مطالعه در شدهطراحی نامهپرسش از تعاونی،

 با ،)1389زاده () و هرندي1390داریانی و همکاران (

 ماهیت و وضعیت با آن انطباق و الزم اعمال تغییرات
. دش مطالعه استفاده مورد کشاورزي تعاونی هايشرکت

 با سؤال 23 با کارآفرینی زانمی راستا همین در
 و شد بررسی ايپنج گزینه لیکرت طیف از استفاده
دست به نتایج که شد تحلیل و اخذ مدیران هايدیدگاه

  .است شده داده نشان )5( جدول در آمده
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  .مدیران دیدگاه از تعاونی کشاورزي هايشرکت در کارآفرینی سنجش - 5جدول 

نحراف ا  میانگین  متغیرها  نام عامل
  معیار

 ضریب
 تغییرات

  نوگرایی عوامل

  414/0  235/1  98/2  فروش و بازاریابی در جدید هايروش کارگیريهب میزان
  480/0  265/1  63/2  بازار و مشتریان به تعاونی خدمات و محصوالت تولید در جدید طراحی کارگیريهب

  316/0  023/1  23/3  تعاونی مختلف هايفعالیت انجام در جدید هايتکنولوژي کارگیريهب میزان
  403/0  276/1  16/3  سال گذشته خدمات در طول چند و محصوالت کمیت و کیفیت در تغییر میزان

  قدمیپیش عوامل

  384/0  145/1  98/2  کار و کسب هايفعالیت تغییر در بودن پیشگام
  511/0  360/1  66/2  جدیدتر خدمت یا محصول یک ارائه در بودن قدمپیش

  338/0  019/1  01/3  آن نظایر و بازاریابی هايروش تغییر در تعاونی بودن پیشگام
  337/0  002/1  97/2  رقبا با مقایسه در بازار در جدید اقدامات به زدندست

-ریسک عوامل
  پذیري

  398/0  256/1  15/3  زیاد بسیار سود با هاییپروژه باالي ریسک تحمل
  26/0  001/1  85/3  .اندامتحان شده قبالً که تعاونی در هاییشیوه و هاروش کارگیريه ب

  441/0  231/1  79/2  .انجام شود است که قرار تعاونی در کارهایی انجام و وضعیت کامل تحلیل

-رقابت عوامل
  پذیري

  325/0  158/1  56/3  تعاونی موردنظر در باال طلبیرقابت حس
  351/0  062/1  02/3  ريتجا اهداف به رسیدن براي گسترده اقدامات انجام
  398/0  019/1  56/2  تعاونی موردنظر از رقبا تقلید و بازار در جدید اقدامات انجام

  هاي پژوهشمأخذ: یافته
  

 اکثـر میـانگین که است آن مبین )5( جدول نتایج
 اسـاس ایـن بر که است 3 از ترکم ،بررسیمورد  موارد

سـتان کشـاورزي در شهر هايتعاونی مدیران اعتقاد به
 حـد متوسـط در هاتعاونی کارآفرینی میزان مینودشت،

طور کـه شـرح تحقیق، همان این در .است کم خیلی تا
ــزان داده شــد، ــارآفرینی می ــب در ک ــار قال ــل چه  عام

 و پـذیريریسـک تغییـر، ایجاد در قدمیپیش نوگرایی،
 نشـان )6(جـدول  نتایج گرفته شد. اندازه پذیريرقابت

میزان کـارآفرینی  ،گویانپاسخ درصد 25/4که  دهدمی
حـد متوسـط و  در درصـد 91/31ها زیاد، را در تعاونی

 خیلـی حـد در را کـارآفرینی میزان ،درصد 63بیش از 

 تربیش ،مشاهده شد که طورهمان. انددانسته کم و کم
 متوسـط تـر از حـدکم را کارآفرینی میزان گویانپاسخ
ــی ــدم ــه. دانن ــل نکت ــن توجــه قاب ــهای ــیچ ک ــکه  از ی
 حـد در را هـاتعـاونی در کارآفرینی میزان ،گویانپاسخ
طـور کـه در همـان چنـینانـد. هـمندانسته زیاد خیلی

هـاي فراوانـی میانتفاوت  ،شودمشاهده می )6(جدول 
 95عبـارتی در سـطح مشاهده شده وجود دارد و یا بـه

ــزان  ــورد انتظــار (می ــع م ــین توزی ــان ب درصــد اطمین
وســط) و توزیـع مشـاهده شــده کـارآفرینی در حـد مت

  تفاوت وجود دارد.

  
  .)n= 47اسکور براي آن (آزمون کاي و محاسبه هاتعاونی در کارآفرینی میزان فراوانی توزیع -6جدول 

  فراوانی مورد انتظار شده فراوانی مشاهده درصد فراوانی  فراوانی  سطح متغیر  عوامل

  کارآفرینی میزان

  8/11  13  66/27  13  کم
  8/11  17  17/36  17  کم خیلی

  8/11  15  91/31  15  متوسط
  8/11  2  25/4  2  زیاد

  -  -  0  0  خیلی زیاد
  3آزادي=  درجه، 009/0داري= سطح معنی، 46/11اسکور= کاي  100  47    جمع کل

  هاي پژوهشخذ: یافتهمأ
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 کارآفرینی نمره میان يرابطه بررسیراي ب ادامه در
 مسـتقل ا متغیرهـايبـ کشـاورزي تعـاونی هايشرکت
 امتیـاز اختصاص با پیرسون همبستگی ضریب تحقیق،

 نتـایج کـه دشـمحاسـبه  گانـهوسـهبیسـت سؤاالت به
طـور همان .است شده ارائه )7( جدول در آمده دستبه

ــی و  )، رابطــه8شــود (جــدول کــه مشــاهده مــی منف
هـا تعـاونی در کارآفرینی سن و میزان میانداري معنی

عنـوان گو بـهسن افراد پاسخ). =r -418/0( وجود دارد
ي مقاوم در مقابل تغییرات عمل کرده و با افزایش سازه

تـر آن، تمایل شخص براي پذیرش تغییر و تحـول کـم
 ،شود. در پژوهش حاضر، همراه با افزایش سن افـرادمی

 چنینیابد. همها کاهش میمیزان کارآفرینی در تعاونی
 در کـارآفرینی میـزانسطح تحصـیالت افـراد بـا  میان

 داري وجــود داردمعنــیو مثبــت  يهــا رابطــهتعــاونی
)623/0r= یعنــی همــراه بــا افــزایش تحصــیالت )؛

ها نیز افـزایش تعاونی در کارآفرینی گویان، میزانپاسخ
 میان دست آمده از رابطههب) =518/0r( یابد. ضریبمی

نشــان  ،مـورد نظـر وضـعیت اشـتغال و متغیـر وابسـته
گویان پژوهش حاضـر د که وضعیت شغلی پاسخدهمی

دار با متغیر اي بوده که در ارتباط مثبت و معنیگونهه ب
کـار هگویـان در فضـاهایی بـیعنی پاسـخ ؛وابسته است

ها را افـزایش تعاونی در کارآفرینی ند که میزانامشغول
نشـان داد کـه همـراه بـا  )7(دهـد. نتـایج جـدول می

 میـزان ،درصد 99ن با احتمال گویاافزایش درآمد پاسخ
چنـین یابـد. هـمهـا افـزایش مـیتعاونی در کارآفرینی

کـارآفرینی و سـابقه  قبلی در زمینـه هاي تجربهمتغیر
فعالیت در شـرکت تعـاونی تولیـد کشـاورزي و تعـداد 

 بـا متغیـر وابسـتهرا داري مثبـت و معنـی رابطه ،سهام
قبلـی  ربـهیعنـی بـا افـزایش تج ؛نظر نشان دادندمورد
تـر کارآفرینی، تعداد سهام بـیش گویان در زمینهپاسخ

هـا در شـرکت فعالیت زیـادتر آن ها و سابقهدر تعاونی
هـا تعاونی در تعاونی تولید کشاورزي، میزان کارآفرینی

  افزایش خواهد یافت. 

  
  .ندهدهحیتوضو برخی متغیرهاي  هایدر تعاون کارآفرینی همبستگی بین میزان -7جدول 

  متغیر وابسته متغیر مستقل ضریب همبستگی
 سن -481/0*

  هاکارآفرینی در تعاونی میزان

 سطح تحصیالت 623/0*
ns053/0 هاي کشاورزيسابقه فعالیت 
 وضعیت اشتغال 518/0*
 میزان درآمد 569/0*
 تجربه قبلی در زمینه کارآفرینی  551/0*
 تعداد سهام 542/0*
  فعالیت در شرکت تعاونی تولید کشاورزيسابقه   582/0*

  داريعدم معنی :ns؛ درصد 95داري * سطح معنی
  هاي پژوهشمأخذ: یافته

  
ق در این قسمت از تحقی :چندگانه رگرسیون تحلیل

 هبـه شـیو متغیرهبـا اسـتفاده از روش رگرسـیون چنـد
تعداد )، x2( تحصیالت، )x1( سن متغیرهاي ،گامبهگام

)، x4( کـارآفرینی قبلـی در زمینـه جربـهت)، x3( سهام
فعالیـت در شـرکت  و متغیر سـابقه )x5( میزان درآمد

وارد معادلـۀ رگرسـیونی )، x6( تعاونی تولید کشاورزي
ــۀ  شــدند. پــس از ورود متغیرهــاي مســتقل در معادل

دار بــودن هـر متغیـر بــا رگرسـیونی و محاسـبۀ معنـی

دست هیج زیر بنتا ،گامبهاستفاده از روش رگرسیون گام
  آمد: 

 در مجمـوع ،متغیرهـاي تأثیرگـذار نتایج نشان داد
تعدیل شـده) R² = 783/0درصد ( 4/77توانایی تبیین 

هـاي تولیـد تعـاونی کارآفرینی میزاناز تغییرات متغیر 
ــه ــه کشــاورزي در منطق ــورد مطالع ــد م . ضــریب دارن

مسـتقل و متغیـر  متغیرهاي میانهمبستگی چندگانه 
  .  است R= 856/0 وابسته



 215                                                                 کشاورزي شهرستان مینودشت تولید هايتعاونی در کارآفرینی توسعه بر عوامل مؤثر بررسی

مثبت متغیرهاي تحصیالت،  شده استانداردضریب 
کارآفرینی، میزان  قبلی در زمینه تعداد سهام، تجربه

درآمد و سابقه فعالیت در شرکت تعاونی تولید 
 ها بر متغیر وابستهکشاورزي، نشان از تأثیر مثبت آن

 هاي تولید کشاورزي در منطقهتعاونی کارآفرینی میزان
هاي تحصیل، طالعه است. یعنی با افزایش سالمورد م

کارآفرینی،  قبلی در زمینه تعداد سهام افراد، تجربه

میزان درآمد و سابقه فعالیت در شرکت تعاونی تولید 
هاي تعاونی کارآفرینی به احتمال زیاد میزان ،کشاورزي

ین ضریب نچمورد مطالعه نیز زیاد خواهد شد. هم
دهد که غیر سن نشان میشده مت استانداردمنفی 

به احتمال زیاد  ،گویانهمراه با افزایش سن پاسخ
 کم خواهد شد.   هایدر تعاون کارآفرینی میزان

  
  .گامبهگام همتغیره به شیودتحلیل رگرسیون چن -8جدول 

 متغیر مستقل استاندارد نشده ضریب شده استاندارد ضریب
 (x1)سن   - 342/0 - 282/0
 (x2)صیالت تح 156/2 253/0
 (x3) تعداد سهام  912/1  213/0
  (x4)  کارآفرینی قبلی در زمینه تجربه  636/0  183/0
  (x5)  میزان درآمد  012/2  226/0
 (x6)  فعالیت در شرکت تعاونی تولید کشاورزي سابقه 298/0 564/0

Sig= 000/0      F= 612/125           R  856/0=           R²= 783/0          Adjusted R²= 774/0  
  هاي پژوهشخذ: یافتهمأ
  

با  ،متغیرها توجه به مدل نهایی رگرسیون چندب
هاي تعاونی در کارآفرینی میزانتوان می لذی يهمعادل

  :دست آوردهبرا  کشاورزي مورد مطالعه
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 گیري نتیجهبندي و جمع
 متغیـر که داد نشان حاضر پژوهش از حاصل نتایج

 بـومی دانـش کنار در رسمی دانش مناسب کارگیريهب
 در کـارآفرینی توسـعه بـر ثرمؤ فرهنگی عوامل میان از

 از بزرگ کارهاي انجام به زیاد اشتیاق متغیر ها،تعاونی
 هـايروش از استفاده متغیر شناختی،روان عوامل میان

 آموزشــی، عوامــل میــان از تعــاونی در آموزشــی نــوین
 میان از جدید مشتري یافتن براي مؤثر غاتتبلی متغیر
 میـان منـافع عادالنـه تقسـیم متغیـر بازاریابی، عوامل

 کـاربه گرایش متغیر مدیریتی، عوامل میان از کارکنان
 متغیر و اجتماعی عوامل میان از تعاونی ياعضا گروهی
 عوامــل میــان از کشــاورزي محصــوالت قیمــت ثبــات

 ،هـاتعـاونی در نیکـارآفری توسـعه بـر ثرؤمـ اقتصـادي
 نتــایج. دارنـد قـرار اول رتبـه در و هسـتند تـرینمهـم

 متغیـر با مستقل متغیرهاي میان همبستگی از حاصل
هاي تعاونی کشاورزي مورد میزان کارآفرینی در شرکت

 میان داريمعنی منفی همبستگی که داد نشان مطالعه
 هاتعاونی در کارآفرینی میزان و گویانپاسخ سن متغیر
 زنـدگی هـايسـال تعـداد به چه هر یعنی. دارد وجود
 در منفـی عـاملی عنوانبه خود ،شود اضافه گویانپاسخ
 در آن افـزایش از مـانع و کنـدمی بروز کارآفرینی برابر

 مهـم بسیار عاملی عنوانهب سنپس . شودمی هاتعاونی
 .شـودمـی محسـوب هاتعاونی در کارآفرینی جریان در

ــه ــات ا نتیج ــوانی (مطالع ــوچر (1386ی ) و 2002)، ک
) نیز نشان داد کـه متغیـر سـن بـر 1386تبار (رستمی
  .استهاي کشاورزي تأثیرگذار تعاونی موفقیت
 میـزان افزایش بر ثیرگذارتأ مهم متغیرهاي از یکی

 نتـایج. اسـت تحصیالت متغیر ،هاتعاونی در کارآفرینی
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 میـزان میـان داريمعنـی مثبـت رابطـه کـه داد نشان
هـاي مـورد تعـاونی در کـارآفرینی میـزان و حصیالتت

 تعـداد افـزایش کـه طـوري بـه ؛داشـت وجـود مطالعه
میـزان  افـزایش باعـث گویـانپاسـخ تحصیل هايسال

 نتیجــه .شــودمــی مزبــور هــايشــرکت در کــارآفرینی
الـدین )، رکـن2002)، کـوچر (1386مطالعات ایوانی (

) 1386(تبـار ) و رسـتمی1388افتخاري و همکـاران (
ــت  ــر موفقی ــیالت ب ــر تحص ــه متغی ــان داد ک ــز نش نی

  .استهاي کشاورزي تأثیرگذار تعاونی
 میـان داريمعنی و مثبت رابطه که داد نشان نتایج

 هـاتعـاونی کارآفرینی میزان و گویانپاسخ سهام تعداد
 وظیفه حس ایجاد نوعی به متغیر این شاید. دارد وجود

 وجـودهب هاتعاونی به نسبت گویانپاسخ در مسئولیت و
 آن کـارآفرینی میزان برابر در را خود هاآن که آوردمی

 نتیجــه بــه توجــه بــا پــس. داننــدمــی ملــزم و متعهــد
 تـوانمـی وابسـته، متغیر با متغیر این میان همبستگی

ــا کــه داشــت اظهــار ــزایش ب  میــزان ســهام، تعــداد اف
 در قبلی تجربه متغیر دو .یابدمی افزایش نیز کارآفرینی

 تعـاونی شـرکت در فعالیـت سـابقه و کارآفرینی زمینه
 متغیـر با داريمعنی و مثبت رابطه نیز کشاورزي تولید

 در تجربه داشتن یعنی. دارند حاضر پژوهش در وابسته
 در فعالیـت سـابقه داشتن چنینهم و کارآفرینی زمینه

 بـراي مهـم امتیـاز دو ،کشـاورزي تولید تعاونی شرکت
 محسـوب هـايتعاونی در کارآفرینی توسعه به رسیدن

 فعالیـت و آشنایی هايسال تعداد چه هر پس. شودمی
 توســعه میــزان باشــد، تــربــیش کــارآفرینی زمینــه در

دست هب نتیجه. شودمی تربیش هم هاتعاونی کارآفرینی
)، نظریــان و 1386مطالعــات ایــوانی ( آمــده بــا نتیجــه

 ) مطابقت دارد.1386( تبار) و رستمی1392همکاران (
 کـارآفرینی توسعه بر ثرؤم عوامل تربیش شناخت براي

 از نظـر،مورد شهرستان کشاورزي تولید هايتعاونی در
 حاصل نتایج. شد استفاده گامبهگام چندگانه رگرسیون

 متغیرهاي که داد نشان گامبهگام چندگانه رگرسیون از
ــیالت، ــداد تحص ــهام، تع ــه س ــی تجرب ــه در قبل  زمین
 شـرکت در فعالیـت سـابقه و درآمـد میزان کارآفرینی،

 بـر سـن متغیـر و مثبت تأثیر ،کشاورزي تولید تعاونی
 .دارد منفی تأثیر ،هاتعاونی در کارآفرینی توسعه میزان

 دسـت آمـده بـا نتـایج مطالعـاتهطور کلی نتیجه بـبه
)، 1386)، ایـوانی (1391ن (النگرودي و همکار مطیعی
 الدین)، رکن1392)، نظریان و همکاران (2002کوچر (

) 1386تبـار () و رسـتمی1388افتخاري و همکـاران (
  مطابقت دارد.

  
  هاپیشنهاد

ــا ــه ب ــه توج ــایج ب ــژوهش نت ــر، پ ــه حاض ــه ب  ارائ
پرداختـه  مطالعـه مورد موضوع زمینه در هاییپیشنهاد

  :شده است
 عامـل تـرینمهم ،مدیریت عامل کهاین به توجه با

 رفت،می شمارهب هاتعاونی در کارآفرینی توسعه بر رثؤم
 مـدیریتی و انسـانی عامـل مبحـث بهشود می پیشنهاد

 هــاتعــاونی در سـنتی مــدیریت از و شـود هژویــ توجـه
 هـايکـالس دشـومی چنین پیشنهادهم .شود اجتناب

 زمینــه در هــاتعـاونی مــدیران بـراي متــوالی آموزشـی
  .دشو اجرا کارآفرینی

 توسـعه عـدم یـا توسعه در سن اهمیت به هتوج با
 کـه جـوان افـراد تـربیش دشومی پیشنهاد کارآفرینی،

 کـارآفرینی توسـعه میـزان افـزایش سـمت بـه گرایش
  .شوند انتخاب هاتعاونی در عضو عنوانبه ،دارند

 سـرعت بـه که است کاتالیزوري همانند تحصیالت
. ودشـمـی هـاکـارآفرینی تعـاونی توسعه افزایش باعث

 کـه کـارآفرین و کـردهتحصـیل افراد شودمی پیشنهاد
 و شناسـایی ،هسـتند محوري و نوآورانه هايایده داراي

 ایـن. گردند برخوردار ویژه تسهیالت از شوند و تشویق
 و شود افراد دسته این از حمایت سبب تواندمی هم امر
 هـاآن در رقابـت ایجاد و افراد سایر تشویق منجربه هم

  . گردد جدید هاينوآوري خلق براي
 بـزرگ شـبکه یـک ایجـاد بـراي دشـومی پیشنهاد

 کـارآفرینی مراکـز ایجاد به استان، سطح در کارآفرینی
 کارآفرینـان معرفی براي هاشهرستان و استان سطح در

 میان ارتباط برقراري و هاآن به دسترسی سهولت برتر،
  . دشو اقدام هاشرکت و افراد

 کارآفرینی، زمینه در تجربه اهمیت به توجه با
 آنچه و کارآفرینی اصول آموزش شودمی پیشنهاد

 قرار تجربهافراد کم دسترس در ،شودمی آن به مربوط
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 هاتعاونی ضعف و قوت نقاط کردن پیدا براي .داده شود
 هاییهمایششود می پیشنهاد کارآفرینی، زمینه در

 راه ینهزم در استانی بین یا و استانی درون صورتبه
  .دشو برگزار کارآفرینی مختلف کارهاي
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