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چکيده
تحقیق توصینی -هعيستهی حاضر با هدف شناسایی و تحلیل موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسرعه روسرتایی
استا زاجا صورن پذیرفت .جامعه ماری پژوهش  443انر از الضای اصلی هیأن مدیره تعاوایهرای توسرعه روسرتایی در اسرتا
زاجا بوداد که باتوجه به جدول بارتلت تعداد  161انر از اا از طریق روش اعواهگیری طيقهای با ااتسراب متناسرب بررای ااجرام
تحقیق ااتخاب شداد .برای گرد وری دادهها از پرسانامه استنادهگردید .روایی محتروایی پرسارنامه برا اظرر پراالی از کارشناسرا و
متخصصا مورد تأیید قرار گرفت .برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش زمو ااجام گرفت که مقدار لنای کرواياخ محاسيه شده برای
مقیاس اصلی پرسانامه در حد مناسب (باالتر از  )1/73بود .اتایج مار توصینی ااا داد که از اظر پاسخگویرا زرار مرااع قروااین
سختگیرااه باا های دولتی و خصوصی در پرداخت تسزیالن به تعاوایها ،ايود سرمایه کافی در تعاوایها و لدم دسترسی ها به
منابع مالی و التياران الزم ،ضعف قوااین مرتي با ایروی کار و ايود بسترهای الزم در تعاوایها برای فعالیتهرای گروهری و تیعری
دارای بیاترین اولویت در مقایسه با سایر موااع بوداد .هعچنین ،یافتههای تحلیل لاملی حاکی از بود که  81/41درصد از واریااس
کل موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی استا زاجا را شش لامل ساختاری ،محیطی ،شناختی -دااای،
ايود فرهنگ سازماای اثربخش ،ضعف حعایتی و فردی تيیین میاعایند.
واژههای كليدی :کار فرینی سازماای ،موااع ،تعاوای توسعه روستایی.

 -1دااایار گروه ترویج ،ارتياطان و توسعه روستایی ،داااکده کااورزی ،داااهاه زاجا
 -6استاد داااکده اقتصاد و توسعه کااورزی ،داااهاه تزرا
 -4دااش موخته کارشناسی ارشد ترویج و موزش کااورزی ،داااهاه زاجا
(* -اویسنده مسئول)rohollahrezaei@yahoo.com :
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مقدمه
مز ترین دستاوردهای اقتصادی و اجتعالی ااسا ها حاصل ماارکت بوده است؛ از جعله شکلهای حقوقی مارارکت
که در مقایسه با سایر اشکال تأکید بیاتری بر جنيههای ااساای دارد ،شکلگیری و فعالیت ااسا ها در قالب سرازما -
های تعاوای است (وزارن تعاو  .)1417 ،شرکتهای تعاوای به سيب قائل شد اقش فعال و ماارکتداد الضرای خرود
در تعامی مراحل ،به کااو های اصلی تيلور ماارکت اشتزار یافتهااد .تعاوایها امکااان و ظرفیتهای برالقوهای در فرراه
ساختن شرای پایدار اقتصادی داراد که سيب شده است بخش قابل توجزی از اقتصاد در جزا محسوب شرواد و ترأمین-
کننده توسعه پایدار باشند (سرمست .)1411 ،در این میا  ،تعاو های روستایی از ضرورن و جایهاه ویژهای برخورداراد ،زیرا
اقش تعاوایهای روستایی در توسعه روستایی بسیار مز است و با توجه بهاینکه در بیاتر مناطق دایا ،روسرتاها برهدالیرل
گوااگو از جعله فقر مورد توجه خاص هستند ،اادیاعندا و سیاستهذارا توجه خاصی را به امر توسعه روسرتایی و رفرع
ماکالن و معضالن ازا از طریق توسعه تعاوایهای روستایی کرردهاارد (فاضرلبیهری و یراوری .)1411 ،در واقرع ،اکثرر
کاورهای جزا مکتب تعاوای را بزترین راه برای پیارفت و لعرا روستاها و توسعه ها در ابعاد و زمینههرای مختلرف
دااستهااد (لطینیا  .)1413 ،در ایرا ایز بر اساس سیاستهای کلی اصل  33قااو اساسی ،پیشبینی شده است در سرال
 1414سز بخش تعاو از اقتصاد کاور به  63درصد برسد ،لیکن بر اساس تحقیقران ااجرام شرده در سرالهرای اخیرر،
شرکتهای تعاوای از جعله تعاوایهای توسعه روستایی با مسائل و ماکالن لدیدهای ال از ساختاری ،محیطی/زمینهای،
موزشی ،قااوای و دیهر موارد مواجهشده و اتوااستهااد در مسیر و قالب پیشبینی شده حرکت اعوده و به اهداف ماخص-
شده در سند ا ااداز بیست ساله کاور دست یابند (رضائی و هعکارا  .)1411 ،در واقع للیرغ توجره جردی بره اقرش
تعاوایهای توسعه روستایی و رشد کعی اسيتاً مناسب ،این تعاوایها رشد کینی مطلوبی اداشتهااد و بهخوبی اقش خرود را
اینا اکردهااد (حسینپور و زارلیوش .)1411 ،به هرحال بدیزی است اگر بخش تعاو بهطور الر و تعراوایهرای توسرعه
روستایی به طور اخص بخواهند به اهداف مطرح در قااو اساسی و در واقع شرای ایده ل دست یابند ،الزم است بهبزيرود
لعلکرد تعاوای ،ایجاد فرهنگ سازماای کار فرینااه ،رفع موااع ساختاری ،دستیابی به ترکیب الضای مناسب و مااند اینهرا
توجه جدی اعایند (دایایی و هعکارا  .)1411 ،در اینزمینه ،بسیاری از محققا و صاحب اظرا بر این باوراد کره توسرعه
کار فرینی در شرکتهای تعاوای در قالب کار فرینی سازماای میتوااد اقش اساسی را در کع به تعاوایها جزت دستیابی
به اهدافاا اینا اعاید (حسینپور و زارلیوش )1411 ،و اهرم ایرومندی برای برو رفت از شرای اامطلوب کنروای باشرد
(ااصاری و سلعاایزاده.)1411 ،
با توجه به ماهیت شرکتهای تعاوای توسعه روستایی و اقش لعدهای که این تاکلها میتوااند در دستیابی بهتوسعه
پایدار روستایی داشته باشند ،تاکیل و راهاادازی ها طی ند سال اخیر در مناطق روستایی استا زاجا ایز مورد توجره
قرار گرفته است ،به احوی که در حال حاضر  11تعاوای توسعه روستایی با داشتن  11318لضو ،در شزرستا های مختلف
استا زاجا در حال فعالیت میباشند .سرمایه ثيتی این شرکتها  131/61میلیو ریال میباشد که پیشبینری شرده برود
پس از تاکیل بتوااند از طریق فراه ساختن بسترها و زمینههای الزم برای توسعه کار فرینی و اشتغالزایی در زمینههرای
مختلف در سطح مناطق روستایی ،در حدود  6111فرصت شغلی را ایجاد اعایند (اداره کل تعراو اسرتا زاجرا )1411 ،؛
ولی للیرغ گذشت ند سال از فعالیت این تعاوایها ،و اهعیت و تأکید بسیاری که در تاکیل ها وجرود داشرت ،بنابره
دالیل مختلف این موضوع تا حدود زیادی محقق اهردیده و مدیرا و الضای تعاوایهرا هعرواره برا مسرائل و مارکالن
متعددی در ابعاد مختلف اجتعالی -فرهنهی ،اقتصرادی ،سرازماای ،سراختاری و غیرره برر سرر راه اشرتغالزایری و توسرعه
کار فرینی مواجه بودهااد که در صورن ادامه میتوااند موجب از بین رفتن و اتالف منابع و حتی اختالل در استعرار فعالیرت
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تعاوایهای توسعه روستایی شواد .به هر حال ،در این راستا هعااطور که اشارهشد یکی از راهکارهای مز بهمنظور کعر
به تعاوایها برای حرکت پویا در مسیر توسعه روستایی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ،توسعه کار فرینی در قالب
کار فرینی سازماای در شرکتهای تعاوای میباشد ،هر ند در این زمینه به اظر میرسد موااع و ماکالن متعرددی وجرود
دارد .از این رو ،پرسش اساسی این تحقیق این بود که در حال حاضر مزعترین موااع توسعه کار فرینی سازماای در شرکت-
های تعاوای توسع ه روستایی در استا زاجا کدامند؟ بر این اساس ،این تحقیق با هدف اصلی شناسرایی و تحلیرل مواارع
توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی استا زاجا طرح و ااجام گرفت.
پيشينه تحقيق

امروزه صاحباظرا بینالعللی بر این لقیدهااد که بهطور ویژه و ماخص باید به امر توسعه روستاها و ریاهکنی فقرر
گسترده موجود در ها پرداخت؛ در این میا  ،مقوله تعاو روستایی و کار فرینی روستایی جایهاه و اهعیت ویرژهای دارارد
(فاضل بیهی و یاوری .)1411 ،در جوامع روستایی اه با العال زور میتوا روستاییا را وادار به ماارکت مسرتعر در اداره
امور روستا اعود و اه با تطعیع از طریق الطای امتیازهای مادی؛ تنزا راه ترغیب روستاییا به ماارکت در اداره امور روستا
ليارن است از تنزی لزوم و فایده هعکاری و ماارکت در تصعی گیریهای حیاتی روستا (میرزایی و هعکارا  .)1411 ،در
واقع ،یکی از مناسبترین ساختارها و سازما هایی که میتوااد کار فرینا را در خود جرای دهرد و ارا را بره سرر منرزل
مقصود برسااد ،بخش تعاوای است؛ زیرا بیاتر ایروهای بیکار جامعه فعلی ایرا بویژه تحصیلکردههرا و داارش موختهرا
داااهاهها فاقد سرمایهکافی برای غاز فعالیتهای اقتصادی و ایجاد منيع در مرد و زمینره شرغلی مریباشرند (دهياشریا و
هعکارا  .)1411 ،در ارتياط با دالیل تعایل تعاوایها برای توسعه کار فرینی ،یافتهها ااا میدهند که تعامی شرکتها به
تعاوای کار فرین ایاز اداراد؛ بعضی از شرکتها کسب و کار خود را به احو احسن و مؤثر و براامهریزی شده بهپریش مری-
براد ،اما بعضی دیهر به ی شوك و القای خالقیت ایاز داراد .خصوصاً اگر ازا در محی های ارا رام و محری هرایی کره
د ار تغییران سریع و ای شدهااد کار میکنند ،زیرا نین محی هایی غیرقابل پیشبینی هستند و براامرهیرزی بررای ازرا
ميز است .خودباوری ،ریس پذیری ،ااهیزه پیارفت ،خالقیت و غیره از ویژگیهای کار فرینی در بخش تعاوای اسرت و
ااتظار می رود که با وجود ماکالن محیطی ،موااع فعالیت را از سر راه برداراد .در واقع ،تعاوایها که ارزشافزایی اجتعالی
ها بهخوبی شناخته شده است و بستری برای اقدام جععی بهحساب می یند ،بهخوبی با کار فرینی ه سو و سازگار هستند
(لياسی و هعکارا  .)1411 ،تعاو بستر مناسيی برای کار فرینی و کار فرینی به منزله یکی از پریششررطهرای موفقیرت
تعاوای بوده و میا این دو رابطه محکعی وجود دارد .تعاوای میتوااد با بزرهگیری از فاکتورهای کار فرینی مااند خالقیت،
او وری ،شناسایی و بزرهگیری از فرصتها و ریس پذیری موفقتر لعل کند .تعاوای کار فرین ،شرکتی اسرت اقتصرادی-
اجتعالی ،پویا ،ااعطافپذیر و متاکل از افرادی با التعاد به انس باال ،خالق ،ریس پذیر ،فرصتگرا ،پرتالش و پارتکار و
متعزد که بر مينای تعاو و هعیاری و دموکراسی تاکیل میگردد .از اجا که مطالعان مختلف بیااهر این مطلب است که
یکی از مزعترین اهداف توسعه اقتصادی ،اشتغالزایی است و مزعترین سازوکار  ،کار فرینی و ایجاد تعاوای است ،تقویت
ظرفیت فرهنگ تعاو و اظام تعاوای در ی جامعه (از جعله مزارنها و ااهیزههای استناده از فرصتها) ،تأثیر بهسزایی در
ارتقای سطح فعالیتهای کار فرینی خواهد داشت (فاضل بیهی و یاوری.)1411 ،
از سویدیهر ،کار فرینی سازماای ،بهلنوا یکی از شاخههای اصلی کار فرینی ،بدو ش سز ا گیری در توفیق
و تعالی سازما ها (از جعله تعاوایها) دارد (احعدپور داریاای )1414 ،و میتوااد پویایی سازماای را با ارایه روشهای جدید و
ایجاد مزیت اسيی به ارمغا بیاورد (جزااهیری و ميارکی .)1411 ،کار فرینی سازماای مجعوله فعالیتهایی است که بزره-
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برداری از مزایای رقابتی او وری در ی شرکت /سازما خاص را امکا پذیر اعوده و رهیافتی در ازادینه کرد ارو وری در
سازما هاست (ایعاایپور و زیرودار .)1417 ،در کرار فرینی سرازماای ،یر شررکت/سرازما برا ایجراد محری و فرهنرگ
کار فرینااه به الضای خود کع میاعاید تا در امور کار فرینی ماارکت اعوده و طی محصوالن و خدمان او ورااه بره
ماتریا خود ارائه دهند (احعدپور داریاای و مقیعی .)1413 ،کار فرینی سازماای ،سازما ها را برای دستیابی به هدفهرایی
مااند کسب دااش برای دستیابی به در مد بیاتر (سیدجوادین و هعکارا  ،)1411 ،موفقیت در سطح بینالعللی (مروریس و
هعکارا  ،)6117 ،1القای روحیه او وری و خالقیت به کارکنا  ،بزيود سطح کینیت تولیدان و خدمان و در اتیجه افرزایش
رضایتمندی ارباب رجولا (کوین و میلز ،)1111 ،6ایجاد فضای مناسرب بررای ظزرور کرار فرینی (طالیری )1411 ،و در
ازایت کار فرین شد سازما کع میاعاید (یدالزی فارسی و هعکارا  .)1411 ،به هرحال ،برا در اظرر گررفتن اهعیرت
کار فرینی سازماای و لزوم تقویت و توسعه در سازما های مختلف بهویژه تعاوایهای توسعه روسرتایی از یر سروی و
موااع فراروی سازما ها برای توسعه این اوع از کار فرینی از سوی دیهر ،مطالعان و پرژوهشهرای گواراگوای در داخرل و
خارج از کاور برای شناسایی این موااع و ارایه راهکارهای مناسب جزت توسعه کار فرینی سازماای ااجام گرفتهاست که در
ادامه بهطور خالصه به اتایج برخی از مز ترین ازا اشاره میشود.
رضائی و هعکارا ( )1411در پژوهای موااع توسعه کار فرینی در تعاوایهای دهیاری استا زاجا را مورد بررسی و
تحلیل قرار دادهااد .اتایج بهدست مده از تحلیل لاملی ااا داد کره از دیردگاه پاسرخهویا مواارع توسرعه کرار فرینی در
تعاوایهای دهیاری در زار لامل ساختاری ،زمینهای ،روا شناختی و فردی -حرفهای قرار میگیراد که این زرار لامرل
در مجعوع در حدود  31/11درصد از کل واریااس موااع توسعه کار فرینی در تعاوایهای دهیاری را تيیین میاعایند .دایایی
( )1411در پژوهای با لنوا بررسی راهکارهای تقویت کار فرینی در تعاوایهای تولیدی کااورزی استا زاجا بره ایرن
اتیجه دست یافت که مز ترین موااع کار فرینی در تعاوایهای مورد مطالعه شرامل فقردا سررمایه کرافی ،لردم حعایرت
مستعر و براامهریزی شده دولت از تعاوایها ،لدم حعایت مرالی مناسرب از تعراوایهرای ترازه تأسریس ،اامناسرب برود
زیرساختها ،ارتياط ضعیف بین داااهاهها و تعاوایها ،بودارد .در مطالعره دیهرری ،حسرین پرور و زارلریوش ( )1411در
بررسی الهوی کار فرینی سازماای ادارهکل تعاو استا تزرا ماخص اعودارد کره بررای افرزایش کرار فرینی سرازماای،
ساختارهای ارگاای و پویا با ویژگیهایی و الیههای ساختاری کعتر ،ااعطافپذیری ساختاری ،تعرکز پایین و پیچیدگی
کعتر ،جلوگیری از قوااین و مقرران دست و پاگیر ،توااعندسازی دیهرا  ،بزاداد به افراد خالق و او ور بایرد مرورد توجره
قرارداده شود .شادماای و کرمی ( )1411در تحقیق خود بهبررسی موااع کار فرینی سازماای در شرکتهرای دولتری و ارائره
راهکارهایی جزت رفع ها پرداختهااد .بر اساس اتایج تحقیق ،پنج دسته موااع ساختاری ،سي و اهرش مردیرا  ،لردم
وجود فرهنگ سازماای کار فرینااه ،شیوههای اادرسرت پراداش و حقروق و مسرائل موزشری برهویرژه ايرود مروزشهرای
کار فرینی ،به ترتیب مزعترین موااع کار فرینی سازماای در شرکت هرای مرورد مطالعره بودارد .اترایج تحقیرق کردارائیچ و
هعکارا ( )1418ااا داد که فرهنگ سازماای محافظهکارااه ،توجه به سودهای کوتاهمدن ،العال کنترل شدید و شریوه-
های اادرست تاویق و ارائه پاداش ،از موااع اساسی کار فرینی سازماای در شرکت صنعت وب شعال بوداد.
کراسنیکی )6117( 4در مطالعهای به بررسی موااع توسعه کار فرینی در شرکتهای تجاری کو

و متوس در کاور
1- Morris et al
2- Covin and Miles
3- Krasniqi
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کوزوو پرداخته است .بر اساس اتایج تحقیق ،مز ترین موااع کار فرینی در این شرکتها شامل محی اقتصرادی اامسرالد
کسب و کار ،محدودیتهای قااوای ،پایین بود سطح دااش و مزارن شرغلی الضرا ،ايرود بسرترهای الزم بررای فعالیرت
گروهی و تیعی ،پایین بود سطح شنایی الضا به ویژه مدیرا با ماهیت کار فرینی و اهعیت بوداد .در تحقیق دیهری،
مقیعی )6117( 1ااا داد که مز ترین موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهای صنعتی در ایرا در سه دسته موااع
ساختاری ،رفتاری و محیطی/زمینهای طيقهبندی میشواد .به هعین منوال ،بیتزایس و ایتو ،)6113( 6قوااین سختگیرااره
باا های دولتی و خصوصی در پرداخت وامهای کوتاهمدن و بلندمدن به شرکتهرای کو ر تجراری ،کعيرود مروزش
مزارنهای کار فرینی برای مدیرا و الضای شرکتها ،پایین بود مزارنهای ارتياطی مدیرا برای برقراری ارتيراط برا
شرکتهای پیشرو ،پایین بود سطحدااش و تخصص مدیرا و الضای شرکتها برای ارائه مااوره فنی ،ساختار باال بره
پایین و بوروکراتی شرکتها را از موااع مز توسعه کار فرینی در شرکتهای کو ر تجراری در کارور ليراای لنروا
کردهااد .مارتینس ،)6113( 4در پژوهش خود موااع کار فرینی در شرکتهای کو تجاری را مورد بررسی قرارداده است.
اتایج تحقیق حاکی از بود که موااع کار فرینی در شرکتهای تجاری کو در سه دسته موااع اظرارتی (شرامل ايرود
ماوقها و حعایتهای دولتی ،العال اظارنهای شدید در رابطه با صدور مجوزها ،احروه اظرارن برر شررکتهرا) ،مواارع
فرهنهی -اجتعالی (شامل ترس از شکست و ايود دااش و مزارنهای کار فرینی در الضای شررکتهرا) و مواارع مرالی و
اقتصادی (شامل اداشتن سرمایه کافی و لدم تأمین سرمایه در دراز مدن) قرار میگیراد.
مواد و روشها

تحقیق حاضر از لحاظ میزا و درجه کنترل متغیرها ،غیر زمایای و توصینی ،از اظر احوه گرد وری دادهها ،میرداای و
در ازایت به لحاظ قابلیت تععی یافتهها ،از اوع پیعایای محسوب میشود .جامعه ماری این پرژوهش را تعرامی الضرای
اصلی هیأن مدیره در  87تعاوای توسعه روستایی فعال در سطح استا زاجا تاکیل میداداد 3که تعرداد هرا در حردود
 443انر بود (جدول  .)1برای تعیین حج اعواه از جدول بارتلت و هعکارا  )6111( 3استنادهشد که برر اسراس حجر
اعواه ماری  161انر بدست مد که پس از توزیع پرسانامهها هعااطور که در جدول  1ورده شرده اسرت در ازایرت 113
پرسانامه وارد تحلیل گردید (ارخ بازگات پرسانامه=  17/3درصد) .برای دسرتیابی بره اعوارههرا ،از روش اعوارهگیرری
طيقهای با ااتساب متناسب (شزرستا های مورد مطالعه به لنوا طيقان) بزرره گرفتره شرد کره پرس از محاسريه ،تعرداد
اعواههای زیر به شرح جدول  1به هر ی از شزرستا ها اختصاص یافت؛ در وهله بعد ،با مراجعه به ار وب اعواه ،تعداد
الضای مورد اظر در هر ی از طيقان بهصورن تصادفی ااتخاب و دادههای مورد ایاز از طریق ها گرد وری شد.
ابزار گرد وری دادهها در این تحقیق پرسانامه بود که از دو بخش ماخصههای فردی و حرفهای پاسخهویا (شرامل
پنج متغیر) و دیدگاه پاسخهویا مورد مطالعه در خصوص میزا اهعیت هر ی از مواارع توسرعه کرار فرینی سرازماای در
تعاوایهای توسعه روستایی (شامل  61متغیر بر حسب طیف لیکرن پنج سطحی ،از خیلی ک =  1تا خیلی زیاد=  )3تاکیل
شده بود که این متغیرها از طریق بررسی و مرور گسترده ادبیان اظری در حیطه مسئله مورد پژوهش به ویژه پژوهشهای
1- Moghimi
2- Bitzenis and Nito
3- Martins

 -3تعاوایهای توسعه روستایی در شزرستا های زاجا  ،خدابنده ،خرمدره و ابزر راهاادازی شده و تاکیل ازا در شزرستا های طارم ،ماهناا و ایجرود در براامه
اجرا قرار دارد.
5- Bartlett et al.
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صورن گرفته در داخل و خارج از کاور و ایز مصاحيه حضوری و ایعه ساختارمند با متخصصا و پژوهاهرا در این براره
شناسایی و استخراج شدهبوداد .التيار محتوایی پرسانامه با اظر پاال متخصصرا و کارشناسرا در زمینره موضروع مرورد
پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت التعاد ابزار تحقیق پیش زمو (شامل 41انر خرارج از اعواره اصرلی)
ااجام گرفت که مقدار لنای کرواياخ محاسيه شده برای مقیراس اصرلی پرسارنامه شرامل میرزا اهعیرت مواارع توسرعه
کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی  1/71بود که بر اساس اظر پدهاورز )1116( 1ضریب پایایی اشاره شرده
قابل قيول بود .تجزیه و تحلیل دادههای گرد وری شده با استناده از ارم افزار  SPSSWin21صورن گرفت و اترایج تحقیرق
در دو بخش توصینی (شامل فراواای ،درصد فراواای ،میااهین ،ااحراف معیار و ضریب تغییران) و استنياطی (شامل تحلیرل
لاملی) ارائه گردید.
جدول  .1تعداد کل الضای الضای هیأن مدیره مورد مطالعه و اعواههای اختصاص یافته به هر ی
نام

از طيقان

تعداد تعاونيهای توسعه

تعداد اعضای هيأت

تعداد نمونه اختصاص

تعداد پرسشنامه تحليل

روستایي فعال

مدیره

یافته

شده

زاجا

66

111

41

43

خدابنده

46

181

37

31

ابزر

11

31

11

17

خرمدره

4

13

3

3

جعع

87

443

161

113

شهرستان
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نتایج و بحث
مشخصههای فردی -حرفهای پاسخگویان

اتایج تحقیق ااا داد که میااهین سن پاسخهویا مورد مطالعه  43/71سال ،بیارینه  71سرال و کعینره 11
سال بود .بر اساس اتایج بهدست مده 41/6 ،درصد از پاسخهویا به طور هعزما شغل کااورزی و دامداری 17/8 ،درصد
کااورزی 1/1 ،درصد دامداری و  43/4درصد ایز دارای سایر مااغل بوداد .با توجره برهاترایج تحقیرق مارخصشرد کره
میااهین سابقه فعالیت پاسخهویا در تعاوای  4/73سال و بیاترین درصد فراواای ( 31/41درصد) مربوط به الضرایی برود
که بین  4الی  3سال سابقه فعالیت در تعاوای توسعه روستایی داشتند .به لحاظ شرکت در دورههای موزش کرار فرینی در
تعاوای ،اتایج تحقیق حاکی از بود که  13/4درصد از الضا تاکنو در هیچ دوره موزشی در زمینه کار فرینی در تعراوای
شرکت اکرده بوداد .هعا طور که از اتایج جدول  6ماخص است از اظر سطح تحصیالن ،بیاترین درصد فراواای (33/6
درصد) مربوط به الضا با سطح تحصیالن دیپل بود .اکته قابل توجه این بود که در مجعوع  77/1درصد از پاسخهویا از
تحصیالن دیپل و پایینتر برخوردار بوداد.

1- Pedhazur

شناسایی و تحليل موانع توسعه كارآفرینی سازمانی841 ...
جدول  .2توزیع فراواای پاسخهویا مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیالن
فراواني

درصد فراواني

سطح تحصيالت

ابتدایی

17

18/4

راهنعایی

11

17/4

دیپل

38

33/6

فوق دیپل

16

11/3

کارشناسی و باالتر

11

11/8

جعع

113

111
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اولویتبندی موانع توسعه كارآفریني سازماني در تعاونيهای توسعه روستایي

اتایج حاصل از اولویتبندی گویههای مرتي با موااع توسعه کار فرینی سرازماای در تعراوایهرای توسرعه روسرتایی از
دیدگاه پاسخهویا در جدول  4ورده شده است .بر اساس اتایج کسب شده ،از اظر پاسخهویا زار گویه ،قوااین سخت-
گیرااه باا های دولتی و خصوصی در پرداخت تسزیالن به تعاوایها ،ايود سرمایه کافی در تعاوایها و لدم دسترسی -
ها به منابع مالی و التياران الزم ،ضعف قوااین مرتي با ایروی کار و ايود بسترهای الزم در تعاوایها بررای فعالیرتهرای
گروهی و تیعی ،در مقایسه با سایر گویهها دارای بیاترین میزا اولویت بوداد .هعچنین ،سه گویه بسرته برود مرزهرای
سازماای و ارتياطان برو سازماای ضعیف تعاوایها ،ايود سیست های تاویقی و ااهیزشی مناسب بررای ترغیرب الضرای
تعاوای به فعالیتهای کار فرینااه ،پایین بود سطح تحصیالن الضا و مدیرا تعاوایها ،از اظر پاسخهویا کعترین میزا
اولویت را داشتند.
تحليل عاملي موانع توسعه كارآفریني سازماني در تعاونيهای توسعه روستایي

بهمنظور تاخیص مناسب بود دادههای مربوط بره مجعولره متغیرهرای مرورد تحلیرل در خصروص مواارع توسرعه
کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی استا زاجا  ،از زمو بارتلت و شاخص  KMOبزره گرفتهشد .معنی-
داری زمو بارتلت در سطح اطعینا  11درصد و مقدار مناسب ( KMOجدول  ،)3حاکی از هعيسرتهی و مناسرب برود
متغیرهای مورد اظر برای ااجام تحلیل لاملی بود.
لاملهای استخراج شده مجعوله (موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی استا زاجا ) مورد
تحلیل ،هعراه با مقدار ویژه درصد واریااس و درصد واریااس تجععی در جدول  3ورده شده است .اليته الزم به ذکر اسرت
که به منظور استخراج و دستهبندی لاملها ،از مالك کیسر استناده گردید و لاملهایی مد اظر قرار گرفت که مقدار ویژه
ازا از ی بزرگتر بوده است .با توجه به اطاللان مندرج در این جدول لامل اخست از بین شش لامل استخراجی ،لامرل
اول تحت لنوا ساختاری با مقدار ویژه  4/113تيیین کننده  13/43درصد واریااس کل مجعوله مورد تحلیل بود .پرس از
 ،لامل دوم با اام محیطی با مقدار ویژه  6/181توااسته است  13/14درصد واریااس مجعوله را تيیین اعاید .لاملهای
سوم (شناختی -دااای) ،زارم (ايود فرهنگ سازماای اثربخش) ،پنج (ضعف حعایتی) و شا (فرردی) برا مقرادیر ویرژه
 6/361و  1/111و  1/833و  1/161به ترتیرب در حردود  11/38و  1/37و  7/11و  3/11درصرد واریرااس کرل را تيیرین
اعودهااد.
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جدول  .3اولویتبندی موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی
متغير

ميانگين

انحراف معيار

ضریب تغييرات

1

قوااین سختگیرااه باا های دولتی و خصوصی در پرداخت تسزیالن به
تعاوایها

3/47

1/87

1/134

6

ايود سرمایه کافی در تعاوایها و لدم دسترسی ها به منابع مالی و التياران
الزم

3/34

1/74

1/183

4

ضعف قوااین مرتي با ایروی کار

3/61

1/74

1/171

3

ايود بسترهای الزم در تعاوایها برای فعالیتهای گروهی و تیعی

3/13

1/73

1/116

3

ايود سیاستهای دولتی مناسب برای حعایت از کار فرینی در تعاوایها

3/66

1/71

1/118

8

ايود امنیت اقتصادی الزم برای گسترش و توسعه فعالیت تعاوایها

3/61

1/111

1/111

7

وجود سیست اظارن و کنترل ااعطاف ااپذیر (کنترل شدید) در تعاوایها

3/16

1/77

1/1141

1

پایین بود قدرن او وری ،خالقیت و ایدهپردازی الضا و مدیرا تعاوایها

3/13

1/11

1/1147

1

پایین بود سطح دااش و تخصص و مزارن حرفهای مدیرا و الضای
تعاوایها

3/13

1/16

1/111

11

ايود روحیه ریس پذیری در الضا و مدیرا تعاوایها و ترس از شکست

3/16

1/14

1/616

11

ضعف ارتياط تعاوای با دیهر سازما ها و شرکتهای مرتي

3/11

1/16

1/613

3/13

1/13

1/617

14

ساختار سازماای بروکراتی  ،رسعیت و تعرکز باال در تعاوایها

3/16

1/18

1/611

13

پیچیدگی و حج زیاد وظایف روزمره الضا و مدیرا تعاوایها

3/11

1/18

1/616

13

لدم شنایی الضا و مدیرا تعاوایها با فناوریهای اوین به ویژه فناوری
اطاللان و ارتياطان

4/11

1/13

1/61374

18

کعيود ایروی ااساای متخصص و کار فرین در تعاوایها

3

1/18

1/61371

17

ايود ارتياطان سازماای اثربخش بین الضا و مدیرا تعاوای

3

1/11

1/661

3/13

1/14

1/641

11

ايود سیست تنکر اظامند و کل اهر بین مدیرا و الضای تعاوایها

3/16

1/18

1/643

61

لدم حعایت مستعر و براامهریزی شده دولت از تعاوایها

4/14

1/16

1/643

61

ايود فرهنگ سازماای کار فرینااه در تعاوایها

4/16

1/14

1/648

66

لدمالتعاد الضای تعاوای به یکدیهر ووجود اختالف بین ها

3

1/13

1/641

64

ايود موزش کار فرینااه برای الضا و مدیرا تعاوایها

4/14

1/16

1/6311

63

پایین بود سطح شنایی الضای تعاوای بهویژه مدیرا با ماهیت کار فرینی و
اهعیت

3/11

1/11

1/6311

63

پایین بود سطح مزارنهای ارتياطی الضای تعاوایها

4/17

1/11

1/631

68

بسته بود مرزهای سازماای و ارتياطان برو سازماای ضعیف تعاوایها

4/73

1/14

1/673

67

ايود سیست های تاویقی و ااهیزشی مناسب برای ترغیب الضای تعاوای به
فعالیتهای کار فرینااه

4/87

1/16

1/677

61

پایین بود سطح تحصیالن الضا و مدیرا تعاوایها

4/3

1/64

1/431

اولویت

16

11

ايود ی

سیست ارزیابی لعلکرد مناسب در تعاوای

شناف ايود رواد تصعی گیریها و دخالت اداد الضا در

مأخذ :یافتههای تحقیق

 بر حسب طیف لیکرن  3سطحی ( =1خیلی ک تا  =3خیلی زیاد)

شناسایی و تحليل موانع توسعه كارآفرینی سازمانی858 ...
جدول  .4مقدار  KMOو سطح معنیداری زمو بارتلت
مجموعه مورد تحليل

موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی

مقدار KMO

مقدار بارتلت

سطح معنيداری

1/77

1163/1138

1/111

جدول  .5لوامل استخراج شده هعراه با مقادیر ویژه ،درصد واریااس و درصد تجععی ها
مقدار ویژه

درصد واریانس

فراواني تجمعي درصد واریانس

عاملها

اول

4/113

13/43

13/43

دوم

6/181

13/14

61/31

سوم

6/361

11/38

31/13

1/111

1/37

31/81

پنج

1/833

7/11

38/31

شا

1/161

3/11

81/41

زارم

مأخذ :یافتههای تحقیق

بهطور کلی ،این شش لامل  81/41درصد از واریااس کل را تيیین کردهااد که حاکی از میزا واریااس باالی تيیرین-
شده توس لاملهای استخراج شده دارد.
وضعیت قرارگیری مجعوله متغیرهای مرتي با موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی استا
زاجا  ،با توجه به لوامل استخراج شده با فرض واقع شد متغیرهای دارای برار لراملی بزرگترر از  1/3پرس از ررخش
لاملها به روش واریعاکس و اامگذاری لاملها ،در جدول  8ورده شده است .اليته باید به این اکته اشاره اعود که پس از
رخش واریعاکس ،هنت متغیر شامل متغیرهای ايود فرهنگ سازماای کار فرینااه در تعاوایها ،ايود سیست های تاویقی و
ااهیزشی مناسب برای ترغیب الضای تعاوای به فعالیتهای کار فرینااه ،بسته بود مرزهای سرازماای و ارتياطران بررو
سازماای ضعیف تعاوایها ،ايود ی سیست ارزیابی لعلکرد مناسب در تعاوای ،شناف ايود رواد تصعی گیریها و دخالرت
اداد الضا در  ،ايود سیست تنکر اظاممند و کلاهر بین مدیرا و الضای تعاوایها و ضعف قوااین و مقرران ااظر برر
راهاادازی و توسعه کسب و کارهای جدید ،بهدلیرل پرایین برود برار لراملی (کعترر از  )1/3و در اتیجره معنریدار ايرود
هعيستهی ها با دیهر متغیرها ،از تحلیل حذف گردید.
نتيجهگيری و پيشنهادها
بهطور کلی یافتههای پژوهش حاکی از بود که توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهرای توسرعه روسرتایی اسرتا
زاجا با موااع و ماکالن متعددی در ابعاد و زمینههای مختلف روبرو بوده است که بر اساس اترایج تحلیرل لراملی ایرن
موااع در شش دسته لوامل ساختاری ،محیطی ،شناختی -دااای ،ايود فرهنگ سازماای اثربخش ،ضعف حعایتی و فرردی
قرار گرفته و  81/41درصد از کل واریااس موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی مورد مطالعره را
تيیین اعوداد .با توجه به اتایج کسب شده ،لامل اخست که وارد تحلیل لاملی شده و مقدار قابل توجزی از واریااس کل را
به خود اختصاص دادهاست ،لامل ساختاری میباشد .بر این اساس ،بسیاری از مسائلی که مااع توسعه کار فرینی سرازماای
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در تعاوایها میشواد ،مربوط به مسائل درو سازماای و در واقع ااشی از ساختار بروکراتی و ااعطاف ااپرذیر هرا مری-
باشند .در این زمینه ،تعاوایهای مورد مطالعه از ی ساختار کامالً غیر ماارکتی و باال به پایین با رسرعیت و تعرکرز براال
برخوردار میباشند ،به احوی که الضای تعاوایها در اکثر تصعی گیریها دخالتی اداشته و اختیراران کرافی ایرز در ااجرام
وظایف خود اداراد؛ این در حالی است که یکی از ویژگیهای اصلی کار فرینا استقالل در تصعی گیری (استقالل طليری)
و ریس پذیری است .هعچنین در این تعاوایها ،به دلیل وجود سیست اظارن و کنترل ااعطرافااپرذیر ،ترا حردود زیرادی
فضای الزم برای ایده پردازی ،خالقیت و او ور بود الضا محدود شده است که این مسئله ایز به اوبه خود بر روی سرطح
کار فرینی سازماای در تعاوایها تأثیر مننی داشتهاست.
جدول  .6متغیرهای مربوط به هر ی
عاملها

ساختاری

محیطی

شناختی -دااای

ايود فرهنگ سازماای اثربخش

ضعف حعایتی

فردی
مأخذ :یافتههای تحقیق

از لوامل و میزا بارهای لاملی بدست مده از ماتریس رخش یافته
متغيرها

بار عاملي

ساختار سازماای بروکراتی  ،رسعیت و تعرکز باال در تعاوایها

1/143

ايود ارتياطان سازماای اثربخش بین الضا و مدیرا تعاوای

1/718

پیچیدگی و حج زیاد وظایف روزمره الضا و مدیرا تعاوایها

1/746

وجود سیست اظارن و کنترل ااعطاف ااپذیر در تعاوایها

1/887

ايود ثيان دولتی کافی در حعایت از تعاوایها

1/716

لدم حعایت مستعر و براامهریزی شده دولت از تعاوایها

1/843

قوااین سختگیرااه باا های دولتی و خصوصی در پرداخت تسزیالن به تعاوایها

1/811

ضعف ارتياط تعاوای با دیهر سازما ها و شرکتهای مرتي

1/343

ايود امنیت اقتصادی الزم برای گسترش و توسعه فعالیت تعاوایها

1/316

پایین بود سطح تحصیالن الضا و مدیرا تعاوایها

1/711

پایین بود سطح شنایی الضای تعاوای به ویژه مدیرا با ماهیت کار فرینی و اهعیت

1/841

پایین بود سطح دااش و تخصص و مزارن حرفهای مدیرا و الضای تعاوایها

1/387

لدم شنایی الضا و مدیرا تعاوایها با فناوریهای اوین به ویژه فناوری اطاللان و ارتياطان

1/317

ايود بسترهای الزم در تعاوایها برای فعالیتهای گروهی و تیعی

1/833

لدم التعاد الضای تعاوای به یکدیهر و وجود اختالف بین ها

1/818

ترس از شکست و ايود روحیه ریس پذیری در الضا و مدیرا تعاوایها

1/336

ايود سرمایه کافی در تعاوایها و لدم دسترسی ها به منابع مالی و التياران الزم

1/861

کعيود ایروی ااساای متخصص و کار فرین در تعاوایها

1/346

ايود موزش کار فرینااه برای الضا و مدیرا تعاوایها

1/313

پایین بود قدرن او وری ،خالقیت و ایدهپردازی الضا و مدیرا تعاوایها

1/361

پایین بود سطح مزارنهای ارتياطی الضای تعاوایها

1/311

شناسایی و تحليل موانع توسعه كارآفرینی سازمانی853 ...
به هعین منوال ،ايود ارتياطان سازماای اثربخش بین الضا و مدیرا تعاوای سيب شده است تا جریا های اطاللاتی و
در اتیجه تيادل دااش و تجارب میا الضای تعاوای با دشواری مواجه شرده و سرطح ارو وری و بره دايرال کرار فرینی
سازماای تا حدود زیادی کاهش یابد .اتایج این بخش از تحقیق و اهعیت لامل ساختاری بهلنروا یکری از مواارع اصرلی
توسعه کار فرینی سازماای در مطالعان رضائی و هعکارا ( ،)1411حسرین پرور و زارلریوش ( ،)1411شرادماای و کرمری
( ،)1411بیتزایس و ایتو ( )6113و مقیعی ( )6117مورد تأکید قرار گرفته است.
با توجه به اتایج تحقیق ،یکی از مز ترین موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعراوایهرای توسرعه روسرتایی اسرتا
زاجا مربوط به موااع محیطی بود .بررسیها حاکی از است که محی و بستر پیراموای به ویژه دولت برهلنروا یر
لامل تعیین کننده در توسعه تعامی فعالیتهای کار فرینااه در سطوح فردی و سازماای بهشعار مریرود (یردالزی فارسری و
هعکارا  .) 1417 ،سیست موزشی ،ارایه تسزیالن و خدمان ،حعایت اجرایی ،قوااین مالیراتی و برااکی ،مسرالدن اسريت
تعاوایهای تازه تاسیس و مواردی از این دست ،هعهی حوزههایی هستند که دولت با دخالت در ازرا مریتواارد در جزرت
توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایها مؤثر واقع شود .این درحالی است که بنا بره دالیرل مختلرف تعراوایهرای توسرعه-
روستایی از حعایت مستعر دولت در ابعاد مختلف به ویژه پاتیياای مالی و قااوای برخوردار ايوده و هعواره در این زمینه برا
الش اساسی مواجه بودهااد .اعواه بارز این مسئله را میتوا در قوااین سختگیرااره باار هرای دولتری و خصوصری در
پرداخت وامهای کوتاهمدن و بلندمدن به تعاوایها به خوبی مااهده اعود .اتایج این بخش از تحقیق با اتایج پژوهشهای
مختلنی هعچو رضائی و هعکارا ( ،)1411دایرایی ( ،)1411کراسرنیکی ( )6117و مقیعری ( )6117هعخرواای دارد .برر
اساس اتایج تحقیق ،لامل بعدی که در تحلیل لاملی در اولویت سوم قرار گرفته است ،موااع شناختی -دااای بوداد که در
قالب بر روی مواردی مااند پایین بود سطح تحصیالن الضا و مدیرا تعاوایها ،پایین بود سرطح شرنایی الضرای
تعاوای بهویژه مدیرا با ماهیت کار فرینی و اهعیت  ،پایین بود سطح دااش و تخصص و مزارن حرفرهای مردیرا و
الضای تعاوایها و لدم شنایی الضا و مدیرا تعاوایها با فناوریهای اوین به ویژه فناوری اطاللان و ارتياطران تأکیرد
شدهاست .در این خصوص ،هعا طور که اتایج مار توصینی ااا داد بیش از سره زرارم الضرای تعراوایهرای توسرعه
روستایی مورد مطالعه از سطح تحصیالن دیپل و پایینتر از برخوردار بوداد .هعچنرین 13/4 ،درصرد از الضرا در هریچ
دوره موزشی در زمینه کار فرینی در تعاوای شرکت اکرده بوداد کره در اتیجره  ،سرطح شرنایی ارا برا کرار فرینی و
ضرورن توسعه در تعاوای بسیار پایین بود .به هعین ترتیب ،به دلیل پایین بود سرطح تحصریالن و تجربره و سرابقه
فعالیت پاسخهویا در تعاوای ،الضای مورد مطالعه دااش و تخصص و مزارن حرفهای الزم را اداشتند .در مجعوع ،وجرود
نین ماکالتی در حوزه شناختی و دااای سيب شده است تا سطح کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی ترا
حدود زیادی کاهش یابد .اتایج این بخش از تحقیق ایز با اتایج مطالعران کراسرنیکی ( )6117و بیترزایس و ایترو ()6113
مطابقت دارد .افزو بر لوامل ساختاری ،محیطی و شناختی -دااای ،بخش دیهری از موااع توسعه کار فرینی سازماای در
تعاوایهای توسعهروستایی استا زاجا که از طریق اتایج تحلیل لاملی بهلنوا اولویت زارم برر روی تأکیرد شرده
است ،شامل ايود فرهنگ سازماای اثربخش میباشد .در این زمینه ،یکی از مز ترین موااع توسعه کرار فرینی سرازماای در
تعاوایهای توسعه روستایی ،ايود بسترهای الزم در برای فعالیتهای گروهی و تیعی است کره ایرن مسرئله برا ماهیرت و
فلسنه وجودی تعاوایها که بایستی بر مينای ماارکت و فعالیتهای گروهی شکل گرفته باشند ،در تضاد قرار دارد .بردو
تردید ،بخای مزعی از این مسئله را میتوا به فرهنگ سازماای اامناسب حاک بر تعاوایهرا و مسرائل روا شرناختی بره
ویژه لدم التعاد الضای تعاوای به یکدیهر و وجود اختالف بین ازا اسيت داد که سيب شده است تا افراد تعایرل نرداای
برای شرکت در کارهای گروهی و فعالیتهای تیعی اداشته باشند .اتایج این بخش از تحقیق و اهعیت موااع مرتي با ايود
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فرهنگ سازماای اثربخش در پژوهشهای شادماای و کرمی ( ،)1411کرداائیچ و هعکرارا ( ،)1418کراسرنیکی ( )6117و
مارتینس ( )6113ایز مورد تأکید قرار گرفته است .در ازایت ،پس از زار لامل اشراره شرده ،دو لامرل ضرعف حعرایتی و
موااع فردی بهترتیب در رتيههای پنج و شا از لوامل تيیین کننده موااع توسرعه کرار فرینی سرازماای در تعراوایهرای
توسعه روستایی استا زاجا قرارگرفته و کعترین میزا واریااس را به خود اختصاص داده بوداد.
با در اظر گرفتن یافتههای اصلی کسب شده از پژوهش ،پیانزادهای زیر ارائه میگردد:
 -1با توجه بهاتایج تحلیل لاملی و میزا واریااس اختصاص یافته به موااع ساختاری ،پیارنزاد مریشرود بره منظرور
توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی استا زاجا  ،مواردی هعچو پذیرش ریس از سوی مردیرا
تعاوایها به لنوا خصیصهای مثيت ،حعایت از طرحهای زمایای کو او ورااه در سطح تعاوای ،استقيال از ایردههرای
جدید الضا ،التقاد به مدیریت ماارکتی و فراه سازی بسترهای الزم برای پیادهسازی  ،تحعل ااحراف الضا از قوالرد
و مقرران مععول در تعاوای ،فعال و پویا اهه داشتن الضا و تاویق اا به ایدهپردازی و ارایه فکرهرای ارو جزرت بزيرود
اثربخای و کارایی تعاوای ،تجدیداظر در ساختار سلسله مراتيی تعاوایها و رفع موااع موجود در برای تسزیل مارارکت
الضا در تصعی گیریها ،مورد توجه بیاتری قرار گیراد.
 -6با توج ه به وارد شد موااع محیطی در تحلیل لاملی به لنوا لامل دوم و میزا واریااس اختصاص یافته به این
لامل پیانزاد میشود در راستای توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایهای توسعه روستایی استا زاجرا مرواردی ماانرد
هدفعند اعود حعایتهای دولت از کار فرینا بخش تعاو  ،الطای معافیتهای مالیاتی برای شررکتهرای تعراوای ترازه
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تحقیقاتی ،مورد توجه بیاتری قرار گیراد.
 -4با توجه به اتایج تحقیق و میزا واریااس اختصاص یافته به لامل شناختی -دااای به لنوا لامل سوم ،پیانزاد
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هدف تقویت قدرن او وری و خالقیت ،براامهریزی و در مجعوع مزارنهای کار فرینااه ،مد اظر مدیرا و براامهریزا قرار
گیرد.
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Abstract
The main purpose of this descriptive- correlative survey was to identify and analyze the barriers to
organizational entrepreneurship development in rural development cooperatives of the Zanjan Province. The
statistical population of the subjects under study consisted of all of the main members of administrative boards
in the cooperatives of the Zanjan Province (N= 335). According to the Bartlett et al. (2001) table, a sample size
of 120 was selected using a stratified random sampling technique. A questionnaire was used to collect data. A
panel of experts confirmed the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the
reliability of the instrument. The Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of the questionnaire was
higher than 0.75. The descriptive results showed that four variables had the highest priority. These include the
strict rules for payment of loans by public and private banks to cooperatives; lack of adequate capital in the
cooperatives and their lack of access to credit and financial resources; shortcomings in labor laws and lack of
necessary context for group activities and team work in the cooperatives. The results of factor analysis revealed
that four factors namely, structural, environmental, cognitive- knowledge, lack of effective organizational
culture, lack of support and individual explained 61.38 percent of the total variances of the barriers to
organizational entrepreneurship development in cooperatives.
Keywords: Organizational entrepreneurship, Barriers, Rural development cooperatives.
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