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چکيده
امروزه توسعه تعاونیهای كشاورزی در بسياری از كشورها ،راهبردی كليدی در توسعهی روستايی اسات .در ايان راساتا نباياد از
نقش كليدی كارآفرينی سازمانی در موفقيت سازمانها بهخصوص در تعاونیهای كشاورزی غفلت كرد .از اينرو ،تحليل وضاعيت
كارآفرينی سازمانی بهمنظور حركت فزاينده تعاونیها و بنگاهها و ساير سازمانهای مختلف به سمت توسعه آن برای رسايدن باه
توسعه پايدار روستايی ،امری ضروری است .هدف از پژوهش حاضر واكاوی وضعيت كارآفرينی سازمانی در تعاونیهای كشاورزی
بود .جامعه آماری تحقيق شامل  0100نفر از اعضای تعاونیهای مرغداران گوشتی فعال استان كرمانشاه بودند كه باا اساتفاده از
روش نمونهگيری طبقه ای با فن انتساب متناسب و با استفاده از روش فرمول كوكران باه تعاداد  001نفار انتخااب شادند .ابازار
جمع آوری اطالعات در اين تحقيق ،پرسشنامه تعديليافته استاندارد اسچيپرز و همناران ( )0118و آنتونسيک و هيسريچ ()0110
بود .روايی محتوايی پرسشنامه توسط متخصصان و كارشناسان در زمينه موضوع مورد پژوهش تأييد شد .در اين تحقياق از روش
آلفای كرونباخ جهت سنجش و تأييد پايايی استفاده گرديد .در پژوهش حاضر جهت تحليل دادهها از روشهای آماار توصايفی و
آمار استنباطی استفاده شد كه با استفاده از نرم افزار  SPSS20انجام گرفت .يافتهها حاكی از آن بود كه كاارآفرينی ساازمانی در
تعاونی ها شامل چهار بعد ريسکپذيری ،نوآوری ،پيشگامی و نوسازی راهبردی بود .لذا بر اسااس يافتاههاا ،پيشانهاد مایگاردد
مديران و اعضا تعاونیهای كشاورزی با حمايت از ايدهها و نظرات كارآفرينانه اعضاء تعاونیها ،زمينه را برای تقويات كاارآفرينی
سازمانی در تعاونیها فراهم آورند تا از اين طريق زمينه و الزامات يزم برای دستيابی به توسعه پايدار روستايی فراهم گردد.
كلمات كليدی :توسعه روستايی ،تعاونیهای كشاورزی ،تعاونیهای مرغداران ،كارآفرينی سازمانی.
 -0دانشآموختهی كارشناسی ارشد توسعه روستايی ،دانشنده كشاورزی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ايران
 -0استاديار گروه توسعه روستايی ،دانشنده كشاورزی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ايران
 عضو هيئت علمی گروه كارآفرينی فناورانه ،دانشنده كارآفرينی دانشگاه تهران ،تهران ،ايران(* -نويسنده مسئول)sgholamrezai1970@gmail.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2017.78099.1637
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مقدمه

امروزه توسعه تعاونیهای كشاورزی در بسياری ازكشورها ،راهبردی كليدی در توسعه روستايی و كشاورزی اسات.
اما تعاونیهای كشاورزی ايران علی رغم جايگاه قانونی خوب ،نتوانسته اند نقش مؤثری در اقتصااد كشااورزی اياران و
توسعه روستايی ايفا نمايند .به نظر میرسد ينی از دييل اصلی آن عدم توجه به برنامهريزی ،زمينهسازی و استلزامات
مناسب جهت توسعه كارآفرينی سازمانی در تعاونیها است (خسروی ،)0350 ،اماا قبال از برناماهريازی بارای توساعه
كارآفرينی سازمانی در تعاونی های كشاورزی در راستای دستيابی به توسعه روستايی و كشاورزی ،ابتدا باهعناوان ياک
پيشنياز برای برنامه ريزی ،بايد به واكاوی وضعيت كارآفرينی سازمانی در تعاونیهای كشاورزی پرداخته شود تا از اين
طريق با برنامهريزی هدفمند بتوان به توسعه پايدار روستايی دست يافت.
كارآفرينی سازمانی ينی از شاخههای اصلی كارآفرينی است كه نقش كليدی در موفقيت سازمانها بهخصوص در
تعاونیهای كشاورزی دارد (رضايی و حسينی .)0350 ،از آنجا كه ،امروزه رمز بقا و توان ارزشآفرينای ساازمانهاا در
گرو تفنر خال و نوآورانه و درک فرصتهای محيطی و بهرهبارداری از ايان فرصاتهاسات (مبااركی و همنااران،
 ،)0350بنابراين عدم توجه به كارآفرينی سازمانی به ويژه در تعاونیهای كشاورزی ،سبب دور شدن اعضاء از خالقيات
و نوآوری میگردد (رضايی و مبينیدهنردی .)0380 ،از طرفای ،باا افازايش تحاويت محيطای ضارورت كاارآفرينی
سازمانی برای شركتها بيشتر شده و انجام فعاليتهای كارآفرينانه موجب بهبود عملنرد آنهاا مایشاود (كوراتناو و
همناران .)0110 ،از اينرو با توجه به تحويت مستمر در محيط اغلب كسب و كارها ،توسعه كارآفرينی سازمانی عامل
اصلی در موفقيت بلند مدت بنگاهها به حساب میآيد (راوچ و همناران ،)0115 ،0بنابراين میبايست توجه خاصای باه
كارآفرينی سازمانی و كارآفرينان سازمانی در تعاونیهای كشاورزی شود زيرا تقويت كارآفرينی سازمانی و ايجااد بساتر
مناسب برای توسعه آن در تعاونیهای كشاورزی ،از ابزار پيشرفت اقتصادی كشورها ،به ويژه كشورهای درحاالتوساعه
می باشد و از طرفی راهبردی كليدی برای دستيابی به توسعه پايدار روستايی به حساب میآياد (خساروی و همنااران،
.)0350
علت انتخاب تعاونیهای مرغداران در بين ساير تعاونی های كشاورزی در اين تحقيق ،اين است كه در حال حاضر
هر چند كه با وجود حمايتهای مختلف دولت و سرمايهگذاریهای انجام شده تعاونیهای مرغداران در سطح وسايع و
در اقصی نقاط ايران توسعه يافته اند اما متأسفانه تعاونیهای توليد مرغداران نتوانسته اند موفقيت يزم را بهدست آورناد
و بسياری از آنان غيرفعال و راكد شدهاند بهطوریكه بايترين آمار در بين تعاونیهای كشاورزی راكد در سطح كشاور،
مربوط به تعاونی های مرغداران است (علی بيگی و شااهمرادی .)0350 ،از طرفای ايان وضاعيت در اساتان كرمانشااه
ملموس تر و مشهودتر است بهطوریكه نهتنها بيش از نيمی از تعاونی های مرغداران استان كرمانشاه در حالت ركاود و
غيرفعال بهسر می برند (منصوری ،)0353 ،بلنه مابقی تعاونی های مرغاداران در اساتان كرمانشااه باا حادود نيمای از
ظرفيت خود مشغول به فعاليت هستند كه ادامه اين روند ،سير نزولی توليد و تعطيلی مرغداریها را باه دنباال خواهاد
داشت (علیبيگی و شاهمرادی .)0350 ،از طرفی ،با وجود اين مساأله مهام ،تااكنون مطالعاهای درخصاوص واكااوی
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وضعيت كارآفرينی سازمانی در تعاونی های كشاورزی بهخصوص در استان كرمانشاه صورت نگرفته است .بناابراين ،باا
توجه به مطالب ياد شده ،هدف از انجام اين مقاله ،واكاوی وضعيت كارآفرينی سازمانی در تعاونی های كشاورزی استان
كرمانشاه میباشد.
يک شركت تعاونی 0يا يک تعاونی 0عبارت است از يک انجمن مستقل از افراد كه باهطاور داوطلباناه و در جهات
منافع مشترک اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی متقابل ،با همديگر همناری میكنند (راتنر .)0100 ،3از ديادگاه ساازمان
بينالمللی كار ،0تعاونی ،انجمنی است كه در آن افرادی بهطور داوطلبانه برای دستيابی به منافع اقتصادی مشاترک باا
استفاده از وسايل محدود با هم تشنيل گروه داده اند كه از طريق تشنيل روابطی دموكراتيک ،داشتن سهم عاديناه و
پذيرش سهم عادينه از سودها و خطرات ،كنترل میشود (سازمان بين المللی كار.)0107 ،
كارآفرينی سازمانی همواره بهخاطر اثارات مفياد آن بار عملنارد و رقابات ساازمانهاا ،ماورد توجاه محققاان و
دست اندركاران آن بوده است (موكايا .)0100 ،0تحقيقات مختلف مؤيد اثر مثبت كارآفرينی سازمانی بر بقا ،سودآوری و
رشد بنگاههاای مربوطاه اسات (كلارمن و همنااران0118 ،1؛ زهارا0110 ،7؛ زهارا و همنااران0110 ،؛ هابرشاون و
پيستروی.)0110 ،8
كارآفرينی سازمانی بهمعنای بهكارگيری توان سازمان برای دستيابی به مزيتهای رقاابتی اماروز و در عاين حاال
انجام نوآوریهايی برای مزيت رقابتی آينده است (مقيمی و همناران .)0350 ،كارآفرينی سازمانی فرآيندی اسات كاه
در آن كارآفرين می كوشد تا فعاليت كارآفرينانه ای را در سازمانی كه معمويً سنتی و بروكراتيک اسات باه ثمار رسااند
(احمد پورداريانی و ملنی.)0353 ،
پايه و اساس كارآفرينی سازمانی را تشخيص فرصت ،بهرهبرداری از آن و اعتقاد به اين موضوع تشنيل مایدهاد
كه بهره برداری از اين فرصت به روشی جديد و نو ،میتواند آن را از ساير فرصتها و روشهای موجود متمايز ساخته
و زمينه ساز موفقيت آن و حمايت از تحقق اهداف سازمان باشد (هنيون و كوروي.)0113 ،5
كارآفرينی سازمانی به بنگاه اين امنان را می دهاد كاه از مزيات رقاابتی فعلای خاود بهارهبارداری ،و هامزماان
فرصتهای جديدی را شناسايی كرده و شايستگیهای جديدی را در خود شنوفا سازد (كوراتنو و همنااران0110 ،01؛
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كووين و ميلز .)0555 ،0كارآفرينی سازمانی عموماً از طريق نوآوری در محصول ،نوآوری در فرآيند ،ورود باه بازارهاای
جديد ،توسعه كسبوكارهای جديد مرتبط يا غيرمرتبط با كسب و كار محوری سازمان ،و نوسازی راهباردی و سااختار
سازمان متبلور میشود (موري و همناران.)0100 ،0
بنابراين طراحی ساختار و سيستمهای سازمانی كه از كارآفرينی سازمان حمايت میكند ،تاأمين مناابع ماورد نيااز
برای تشخيص و بهرهبرداری از فرصت ها از جمله نيروی انسانی و فناوری ،و توسعه فرهنگ كارآفرينانه در ساازمان از
مهم ترين اقداماتی است كه در راستای توانمندسازی سازمان برای كارآفرينی سازمانی بايد به انجاام رساد (ماوري و
همناران0100 ،3؛ كوراتنو و همناران0110 ،؛ كووين و اسليون0110 ،0؛ هورنزبای و همنااران0110 ،0؛ هورنزباای و
همناران .)0555 ،هر سازمان بر اساس ميزان اقدام به كارآفرينی سازمانی در خود ،میتواناد در طيفای ،از منفعال ياا
محافظهكارانه تا فعال يا كارآفرين قرار گيرد (يمپنين و دس.)0110 ،1
به منظور واكاوی وضعيت كارآفرينی سازمانی در يک سازمان ابتدا بايستی با ابعاد مختلفی كه اين مفهوم میتواند
در سازمان داشته باشد آشنا باشيم .از ديدگاههای مختلف ،كارآفرينی سازمانی دارای ابعاد متعدد و مختلفی است اماا در
ادبيات جهانی و بينالمللی كارآفرينی سازمانی ،نوآوری ،7ريسکپذيری ،8پيشگامی 5و نوسازی راهبردی 01را باهعناوان
ابعاد اصلی و كليدی پديده كارآفرينی سازمانی تصديق و تأييد میكنند (رضايی و حسينی0350 ،؛ كريمی و همنااران،
0350؛ ميلز و همناران0115 ،؛ اسچيپرز و همناران0118 ،00؛ هنيون و كاوروي0113 ،؛ ماارتينز و تاربالنچ0113 ،00؛
موري و كوراتنو0110 ،؛ هورنزبای و همناران0110 ،؛ آنتونسايک و هيساتريچ0110 ،؛ پياتوی .)0110 ،03در ايان
زمينه ،ريسک پذيری شامل آمادگی سازمان برای استفاده از منابع برای بهره گيری از فرصت ها و شروع پروژه ها بادون
اطالع از نتايج و بازگشت سرمايه است (هوو و اسچيپرز .)0118 ،00نوسازی راهباردی ياک ساازمان مساتلزم تغييار و
اصالح در مأموريت سازمانی ،سازماندهی مجدد و ايجاد تغييرات وسيع در سيستم سازمانی يک سازمان است (هنيون و
كوروي .)0113 ،پيشگامی ديلت بر گرايش شركتها در كشف فرصاتهاای جدياد دارد (چانگ و همنااران.)0117 ،
نوآوری به توليد و خلق محصويت ،خدمات ،فرآيندها ،فناوری ها و مدل های جدياد كساب و كاار اشااره دارد (هاوو و
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اسچيپرز .)0118 ،از ديدگاهی ديگر نوآوری ،انعناس تمايل شركت به ايده های جديد و فرايندهای خاال اسات كااه
نتيجه اش امناان دارد در محاصويت ،خادمات و ياا فراينادهااای فناورانااه جديااد باشااد .ريساک پاذيری تمايال
شركتها به تخاصيص مناابع اساسای بارای پاروژههاايی كاه احتماال شنست ياا موفقيات در آنهاا وجاود دارد را
نشان میدهد .ريسکپذيری را میتوان باه پایگياری سريع فرصتها ،تأمين مناابع و انجاام فعالياتهاای متهوراناه
ارجاع داد (كردنائيج و همنااران .)0388 ،همچنين سازمانهای پيشتاز بر روندهای بااازار نظااارت كاارده ،نيازهااای
آيناده مشتريان فعلی را شناسايی و تغييرات در تقاضا يا ظهور مشنالتی كاه مای تواناد بااه فرصاات ايجااد شاركت
جديد منجر شود را پيشبينی میكنند (آنتونسيک.)0117 ،
در اين پژوهش ،از نظريه های اسچيپرز و همناران ( )0118و آنتونسيک و هيستريچ ( )0110استفاده شاده اسات.
طبق اين دو نظريه ،گرايش به كارآفرينی سازمانی دارای چهار بعد كليادی نااوآوری ،ريااسک پااذيری ،پيشاگامی و
نوسازی راهبردی میباشد .در اين راستا اهداف اختصاصی اين پژوهش شامل -0 :توصيف وضعيت كارآفرينی سازمانی
در تعاونیهای كشاورزی  -0تبيين ابعاد كارآفرينی سازمانی در تعاونیهای كشاورزی میباشد.
مواد و روشها
تحقيق حاضر از لحاظ هدف ،كاربردی و نيز از نوع تحقيقات توصيفی و از لحاظ زمانی جزو تحقيقات تکمقطعای
میباشد ،و از آنجا كه بهدنبال شناسايی و تعيين ابعاد كارآفرينی سازمانی اسات از ناوع تحقيقاات اكتشاافی باهشامار
میرود .جامعه آماری اين تحقيق بر حسب آمار اداره تعااون ،كاار و رفااه اجتمااعی اساتان كرمانشااه ( ،)0350شاامل
اعضای تمام تعاونیهای فعال مرغداران گوشتی استان كرمانشاه میباشد ( .)N= 0100جهات بارآورد حجام نموناه از
فرمول كوكران استفاده شد ( .)n= 001روش نمونهگيری 0در اين تحقيق ،نموناهگياری طبقاهبنادی باا فان انتسااب
متناسب میباشد .ابزار جمعآوری اطالعات در اين تحقيق ،پرسشنامه تعديليافته استاندارد اسچيپرز و همناران ()0118
و آنتونسيک و هيسريچ ( )0110میباشد .همچنين در اين تحقياق متغيرهاای تحقياق بار اسااس نظرياه اساچيپرز و
همناران ( )0118و آنتونسيک و هيساريچ ( )0110مساتخرج گردياد .در ايان پاژوهش باهمنظاور سانجش وضاعيت
كارآفرينی سازمانی در تعاونیها ،در پرسشنامه 00 ،گويه در قالب يک جدول آورده شده است و از پاس گويان خواساته
شده تا ميزان تأثير هر يک از گويهها را در رابطه با سنجش وضاعيت كاارآفرينی ساازمانی در تعااونی خاود ،در قالاب
مقياس  0قسمتی لينرت (از "خيلی ضعيف" تا "خيلی قوی") بيان نمايند .در واقع اين پژوهش باا اساتفاده از الگاو و
ابزارهای اندازهگيری تعديل يافته كارآفرينی سازمانی پژوهشگران مذكور ،به اندازهگيری و سانجش ابعااد كاارآفرينی
سازمانی در تعاونیهای كشاورزی (شامل نوآوری ،پيشگامی ،نوسازی راهبردی و ريسکپذيری) پرداخته اسات .روايای
محتوايی پرسشنامه توسط متخصصان و كارشناسان در زمينه موضوع مورد پژوهش تأييد شد .در اين تحقياق از روش
آلفای كرونباخ جهت سنجش و تأييد پايايی استفاده گرديد .بدين منظور  31پرسشنامه از پرسشنامههای طراحی شاده،
در اختيار بخشی از جامعه مورد مطالعه كه جزو نمونه نبودند ،قرار گرفت و به وسيله يک آزماون مقادماتی 0بررسای و
1- Sampling
2- Pilot Test
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تنميل گرديد كه آلفای كرونباخ مربوط به بعد نوسازی راهبردی  ،1/73بعد ريسک پذيری  ،1/71بعد پيشاگامی 1/70
و بعد نوآوری  1/77بود .در پژوهش حاضر جهت تحليل دادههاا و دساتياابی باه اهاداف ماذكور از روشهاای آماار
توصيفی (نظير فراوانی ،انحراف معيار ،ميانگين ،و ضرايب تغييرات) و آمار استنباطی (نظير تحليل عامل اكتشاافی :0در
تحليل عاملی اكتشافی پژوهشگر در صدد كشف ساختار زيربنايی مجموعه نسبتاً بزرگای از متغيرهاا اسات .ايان روش
برای تعيين تأثيرگذارترين متغيرها در زمانیكه تعداد متغيرهای مورد بررسی زياد و روابط باين آنهاا ناشاناخته باشاد،
استفاده می شود .در اين روش متغيرها در عاملهايی قرار می گيرند ،بهطوریكه از عامل اول به عاملهای بعدی درصد
واريان كاهش می يابد ،از اين رو متغيرهايی كه در عامل های اولی قرار می گيرند ،تأثيرگذارترين هستند و به عباارتی
براساس ميزان اهميت و تأثيرشان اولويت بندی شدهاند ).استفاده شد كه در ادامه تشريح آنها آمده است .در پاژوهش
حاضر جهت تحليل دادهها از نرمافزارهای  SPSS20و  Excel2013استفاده شده است.
نتايج و بحث
توصيف سنجش وضعيت کارآفرينی سازمانی در تعاونیها

در اين پژوهش ،بهمنظور سنجش وضعيت كارآفرينی سازمانی در تعاونیهای كشاورزی از  00گويه كه برگرفتاه از
نظريههای اسچيپرز و همناران ( )0118و آنتونسيک و هيسريچ ( )0110استفاده شد اين گويهها در جادول  0مشاهود
میباشند .ميانگين امتيازاتی كه پاس گويان به مجموع اين گويهها دادند ،برابر با  3/0003و باا انحاراف معياار 1/010
میباشد .اگر ميزان تأثير اين عوامل به  0دسته خيلی ضاعيف (زيار ،)0/0ضاعيف ( ،)0/00-0/0متوساط (،)0/00-3/0
قوی ( )3/00-0/0و خيلی قوی (بايی  )0/0تقسيم شود جدول  0تشنيل میشود.
جدول  -توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب سنجش ميزان كارآفرينی سازمانی در تعاونی
تعداد طبقات
خيلی ضعيف
ضعيف
متوسط
قوی
خيلی قوی
كل

فراوانی درصد فراوانی
1/5
0
0
00
10/3
037
30/3
15
1/0
0
011
001
مأخذ :يافتههای تحقيق

درصد تجمعی
1/5
0/5
18/0
55/0
011

بر اساس جدول  0اكثر پاس گويان يعنی  015نفر (53/7درصد) تأثير گويههای مذكور را در حاد متوساط و قاوی
میدانند .بر اساس نتايج كه در جدول  0نيز قابل مشاهده است گويهها بر حسب ضاريب تغييارات  CVاولوياتبنادی
گشتهاند.

1- Exploratory factor analysis
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جدول  -ميزان تأثير گويههای مربوط به سنجش وضعيت كارآفرينی سازمانی در تعاونیها از ديدگاه اعضاء
اولويت
0
0
3
0
0
1
7
8
5
01
00
00
03
00
00
01
07
08
05
01
00
00
03
00

تعاونیهای مرغداران گوشتی
ميانگين رتبهای
عنوان گويه
*
از 5
3/110
شفافيت اطالعات در زمينه تصميمات و برنامههای كاری بين اعضا
تجديدنظر در فعاليتهای معمول تعاونی و سو دادن آنها به سمت
3/311
زمينههای جديد
3/300
پشتيبانی از پروژهها و طرحهای كوچک آزمايشی نوآورانه اعضا
3/011
آمادگی اعضا و هيأت مديره به گسترش كمّی و كيفی شركت
3/311
واگذاری و انتخاب اعضای شايسته برای كارهای مختلف شركت
تمايل و استقبال هيأت مديره از رفتارهای نوآورانه اعضا در ارائه توليدات
3/000
و خدمات جديد
3/308
آيندهنگری هيأت مديره در بهكارگيری فرآيندهای نوآورانه در تعاونی
3/015
اجازه به اعضا در ارائه ايدههای جديد و نو در انجام امور
3/005
تحمل هيأت مديره نسبت به دور زدن قوانين جهت ارائه توليدات جديد
3/080
تشنيل جلسات جهت شنيدن ايدهها و نظرات اعضا
3/001
توجه و ترغيب به كارهای گروهی و تيمی
بهرهبرداری تعاونی از نظرها و ايدههای جديد اعضا برای ارائه توليدات
3/080
بهتر
تمايل به پيشگامی و پيشتازی در بيان و ايجاد نظرات و ارائه خدمات و
3/050
توليدات جديد
پيشرو بودن در پيشبينی مشنالت احتمالی و برنامهريزی اثربخش
3/005
جهت مقابله
هماهنگی بين بخشهای مختلف و توسعه فعاليتهای گروهی در
3/370
تعاونی
اجازه به اعضاء برای جستوجوی روشها و فرآيندهای جديد جهت
3/000
بهبود عملنرد و كارايی
3/031
شنيدن ايدههای اعضاء در هر موقعيت غيررسمی
جايگزينی مداوم روشها و فرآيندهای قديمی با روشها و فرآيندهای
3/151
جديد
3/000
اجازه به اعضاء در ابراز نظر و ايده و نقطهنظرات با آسودگی
حمايتهای مادی و معنوی هيأت مديره از اعضاء در انجام فعاليتهای
3/131
ريسکپذير
بازتعريف اهداف تعاونی در راستای ارائه خدمات و توليدات جديد اهداف
3/011
تعاونی
تجديدنظر در ساختار سلسله مراتبی تعاونی در راستای تسهيل
3/151
فرآيندهای نوآورانه
توجه به آموزش اعضاء در راستای تقويت روحيه نوآوری و بهبود
3/030
مهارتهای كارآفرينانه آنها
0/801
تحمل هيأت مديره به اجازه پياده سازی ايدههای خطرناک
 :3متوسط  :0ضعيف  :0خيلی ضعيف
 :0قوی
*  :0خيلی قوی
مأخذ :يافتههای تحقيق

انحراف
معيار
1/580

ضريب
تغييرات
1/073

1/511

1/050

1/583
0/107
1/588

1/053
1/055
1/055

1/578

1/311

0/100
0/113
1/551
0/118
0/150

1/318
1/300
1/300
1/301
1/307

0/103

1/308

0/100

1/305

0/103

1/301

0/175

1/301

0/103

1/300

0/007

1/307

0/100

1/331

0/153

1/330

0/131

1/338

0/101

1/338

0/100

1/300

0/001

1/301

0/000

1/351

نتايج نشان میدهند كه بيشترين امتياز مربوط به گويه "شفافيت اطالعاات در زميناه تصاميمات و برناماههاای
كاری بين اعضا" با ضريب تغيرات  1/073و ميانگين  3/110بوده ،كاه  81/8درصاد ،تاأثير ايان گوياه را بار ميازان
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كارآفرينی سازمانی در تعاونی را ،در حد متوسط و قوی و خيلی قوی دانستهاند و كمترين امتياز مربوط به گويه "تحمل
هيأت مديره به اجازه پيادهسازی ايدههای خطرناک" با ضريب تغييرات  0/000و ميانگين  0/80بوده ،كه  75/1درصاد
از پاس گويان تأثير اين گويه را بر ميزان كارآفرينی سازمانی حااكم بار تعااونی را ،در حاد ضاعيف و متوساط و قاوی
دانستهاند .اولويت بندی و تأثير ساير گويهها نيز در جدول  0قابل مشاهده میباشد.
تحليل و تعيين ميزان کارآفرينی سازمانی در تعاونیها

ينی از مهمترين اقدامات جهت توسعه كارآفرينی سازمانی ،شناسايی و تعيين ميزان و اولويتبندی ابعاد كارآفرينی
سازمانی جهت شناخت قابليتهای كارآفرينی سازمانی و در نتيجه برنامهريزی جهت توسعه و افزايش آن میباشاد .در
اين تحقيق ،مؤلفههای كارآفرينی سازمانی كاه در ادبياات تحقياق شناساايیشاده بودناد باا تننياک تحليال عااملی
دستهبندی و خالصهشده و اهميت هر يک تعيين گرديد .بهمنظور تشخيص مناسببودن دادهها برای تحليل عااملی از
دو شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .از آنجا كه شاخص  KMO=1/811بيش از  1/71میباشد ،لذا دادهها
بهطور كلی برای تحليل عاملی مناسب تشخيص داده شدند .همچنين مقدار آزمون بارتلت در سطح يکدرصد معنیدار
بود (جدول .)3
جدول  -مقدار  KMOو آزمون بارتلت
 KMOآزمون بارتلت
تحليل عاملی
وضعيت كارآفرينی سازمانی 00001/1310001 1/811
مآخذ :يافتههای تحقيق

Sig.

1/111

در اين تحقيق در كل  0عامل براساس مقدار ويژه بايتر از يک (مالک كيسر) استخراج شده است كه در مجماوع
 07/730درصد واريان را تبيين كردند .برای تفسيرپذير كردن عاملها ،از روش چرخش واريماك اساتفاده شاد .در
ماتري بهدست آمده ،هر متغيری كه بار بيشتری بر يک عامل داشته باشد ،بدان تعلق میگيرد .بر اين اساس  0عامل
استخراج شد (جدول .)0
جدول  -4عوامل استخراجشده همراه با مقادير ويژه و واريانس تبيينشده پس از چرخش
مؤلفه
0
0
3
0

بعد از چرخش
مقدار ويژه
3/100
3/101
0/813
0/050

درصد واريانس تبيين شده

درصد تجمعی واريانس تبيين شده

00/705
00/151
00/508
01/383
مأخذ :يافتههای تحقيق

00/705
00/001
37/307
07/730
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نامگذاری عاملها

در اين تحقيق عوامل شامل ابعاد :نوآوری ،ريسکپذيری ،پيشگامی و نوسازی راهبردی میباشند (شنل  .)0نتايج
تحليل عاملی نشانداد كه عامل اول با  00/705درصد از تبيين واريان كال ،بايشتارين ساهم و عامال چهاارم باا
 01/383درصد ،كمترين سهم را در تبيين واريان كل داشتهاند.
بر اساس نتايج حاصل از تحليل عاملی مشخص شد كه  0عامل بيان شده يعنی به ترتيب ابعاد نوسازی راهباردی،
نوآوری ،پيشگامی و ريسکپذيری در مجموع  07/730درصد تغييرات متغير ابعاد كارآفرينی سازمانی را در تعاونیهاای
كشاورزی بيان مینمايند .يعنی اگر در برنامههای توسعه كارآفرينی سازمانی  0عامل مذكور مورد توجاه مناساب قارار
گيرد ،می توان انتظار داشت كارآفرينی سازمانی تا حد زيادی توسعه ،بهبود و ارتقاء ياباد .هماانطاور كاه در جادول 0
مشاهده میشود.
ابعاد توسعه كارآفرينی سازمانی

مؤلفه نوسازی راهبردی ( 00/705درصد)
مؤلفه نوآوری ( 00/151درصد)
مؤلفه پيشگامی ( 00/508درصد)
مؤلفه ريسکپذيری ( 01/383درصد)

شکل  -اولويتبندی مؤلفههای توسعه كارآفرينی سازمانی در تعاونیها از ديدگاه اعضای تعاونیها برحسب درصد
واريانس تببين هرعامل

اولين اولويت با بيشترين سهم تبيين واريان ( )3/07در مجموع  1متغير به عامل نوسازی بار شدهاند كاه متغيار
«توجه و ترغيب به كارهای گروهی و تيمی» با باار عااملی (« ،)1/150پشاتيبانی از پاروژههاا و طارحهاای كوچاک
آزمايشی نوآورانه اعضا» با بار عاملی ( )1/100و «هماهنگی بين بخشهای مختلف و توسعه فعاليتهاای گروهای در
تعاونی» با بار عاملی ( ،)1/050دارای بيشترين بار عاملی بودهاند .نوآوری دوماين عامال باا ( )3/007ساهم تبياين از
واريان كه  1متغير به اين عامل بار شدهاند .متغير «تشنيل جلسات جهت شنيدن ايدهها و نظرات اعضا» با بار عاملی
( ،)1/151دارای بيشترين بار عاملی میباشد .عامل پيشاگامی باا مقادار وياژه  0/813در حادود  00درصاد از كال
واريان ابعاد كارآفرينی سازمانی را از ديدگاه اعضاء تعاونیها را تبيين كرده است .اين عامل 1 ،متغير را در بار گرفتاه
است .متغيرهای بارشده بر اين عامل بههمراه بارهای عاملی در جدول  0نشان داده شده است .چهارمين عامل ،عامال
ريسکپذيری با مقدار ويژه  0/050كه به تنهايی  01/383درصد واريان را تبيين میكند .بر اساس يافتههای تحقيق
 1متغير بر اين عامل بار شدهاند كه متغير «تمايل و استقبال هيأت مديره از رفتارهای نوآورانه اعضا در ارائه توليدات و
خدمات» ،دارای بيشترين بار عاملی ( )1/130بوده است (جدول .)0
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جدول  -5متغيرهای مربوط به هر يک از عوامل و مقدار بار عاملی بهدست آمده از ماتريس دوران يافته
سهم
ابعاد كارآفرينی
بار عاملی
متغيرها
اولويت
تبيين
سازمانی
1/150
توجه و ترغيب به كارهای گروهی و تيمی
1/100
پشتيبانی از پروژهها و طرحهای كوچک آزمايشی نوآورانه اعضا
هماهنگی بين بخشهای مختلف و توسعه فعاليتهای گروهی در
3/07
1/101
0
تعاونی
نوسازی
1/087
شفافيت اطالعات در زمينه تصميمات و برنامههای كاری بين اعضا
1/000
اجازه به اعضا در ابراز نظر و ايده و نقطهنظرات با آسودگی
واگذاری و انتخاب اعضای شايسته برای كارهای مختلف
1/011
شركت(خريد نهاده ،فروش محصول و غيره)
1/151
تشنيل جلسات جهت شنيدن ايدهها و نظرات اعضا
تمايل به پيشگامی ،پيشاقدامی و پيشتازی در بيان و ايجاد نظرات و
1/085
ارائه خدمات و توليدات جديد
3/007
1/080
آمادگی اعضا و هيأت مديره به گسترش كمّی و كيفی شركت
1/071
اجازه به اعضا در ارايه ايدههای جديد و نو در انجام امور
نوآوری
0
اجازه به اعضا به جستوجوی روشها و فرآيندهای جديد جهت بهبود
1/010
عملنرد و كارايی
بهرهبرداری تعاونی از نظرها و ايدههای جديد اعضا برای ارائه توليدات
1/000
بهتر
1/151
شنيدن ايدههای اعضا در هر موقعيت غير رسمی
حمايتهای مادی و معنوی هيأت مديره از اعضا در انجام فعاليتهای
1/181
ريسکپذير
توجه به آموزش اعضا در راستای تقويت روحيه نوآوری و بهبود
3/000
1/011
3
مهارتهای كارآفرينانه آنان
جايگزينی مداوم روشها و فرآيندهای قديمی با روشها و فرآيندهای
پيشگامی
1/001
جديد
تجديد نظر در فعاليتهای معمول تعاونی و سو دادن آنها به سمت
1/383
زمينههای جديد
تداخل كار و زندگی ممنن است خوشايند برای ساير اعضای خانواده
1/375
نباشد
تمايل و استقبال هيأت مديره از رفتارهای نوآورانه اعضا در ارائه
1/130
توليدات و خدمات جديد
1/088
تحمل هيأت مديره به اجازه پيادهسازی ايدههای خطرناک
تحمل هيأت مديره نسبت به دورزدن قوانين جهت ارائه توليدات
3/000
1/000
ريسکپذيری
0
جديد
پيشرو بودن در پيشبينی مشنالت احتمالی و برنامهريزی اثربخش
1/058
جهت مقابله
1/010
آيندهنگری هيأت مديره در بهكارگيری فرآيندهای نوآورانه در تعاونی
تجديدنظر در ساختار سلسله مراتبی تعاونی در راستای تسهيل
1/007
فرآيندهای نوآورانه
مأخذ :يافتههای تحقيق

واکاوی وضعيت کارآفرینی سازمانی در تعاونیها

818

نتيجهگيری و پيشنهادها
بدون شک ،میتوان گفت ،ينی از مهمترين ملزومات توسعه كارآفرينی سازمانی در تعاونیها توجه به ابعاد توسعه
كارآفرينی می باشد كه بايد مورد شناسايی ،تقويت و استفاده بهينه بهخصوص در برنامهريزیهاای توساعه روساتايی و
كشاورزی مربوط به تعاونی های كشاورزی و روساتايی قارار گيرناد؛ هرگوناه كوتااهی در ايان زميناه فرآيناد توساعه
كارآفرينی سازمانی در تعاونیها را به تأخير میاندازد .از طرفی توسعه كارآفرينی سازمانی نيازمند شناسايی ساختارهای
مناسب و راهنارهای مؤثری است كه بتوانند شرايط يزم برای تحقق كارآفرينی سازمانی در ساطح كالّ آحااد جامعاه
تعاونیها را فراهم آورند .در اين ميان ،تأسي و فعال نمودن تعاونیهای كشاورزی و توسعه فعاليتهاای كارآفريناناه و
زمينهسازی و تقويت و ارتقای توسعه كارآفرينی سازمانی در آنها ،راهحال مناسابی در راساتای توساعه فعالياتهاای
كارآفرينی و تحقق عدالت اجتماعی محسوب میشود .تعاونىها يک اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى بهشمار میآيند
كه همگام با سياستهاى دولت مىتوانند در توسعه كارآفرينی سازمانی ،افزايش توليد ،ارتقااى ساطح درآماد و بهباود
وضعيت اجتماعى مردم مؤثر باشند .بهطور كلّی براساس نتايج میتوان بيانداشت كه كارآفرينی سازمانی در تعاونیهای
كشاورزی استان كرمانشاه متشنل از چهار بعد نوسازی ،نوآوری ،پيشگامی و ريسکپذيری میباشد .اين بخش از نتايج
با يافتههای رضايی و حسينی ()0350؛ كريمی وهمنااران ()0350؛ ميلاز و همنااران ()0115؛ اساچيپرز و همنااران
()0118؛ هنيون و كوروي ()0113؛ ماارتينز و تاربالنچ ()0113؛ ماوري و كوراتناو ()0110؛ هورنزباای و همنااران
()0110؛ آنتونسيک و هيستريچ ()0110؛ پيتوی ( )0110همخوانی دارد .شايد علت اين امر اين باشاد كاه پايشنيااز
ادامه حيات و بقای هر بنگاه اقتصادی برای رقابت در بازار ،پيشگامی است و برای پيشگام باودن هماواره مایبايسات
الزامات و زمينه های نوآوری و نوسازی راهبردی در بنگاه اقتصادی در دستوركار قرارگيرد كه اين امار نياز هماواره باا
ريسکپذيری همراه است ،بنابراين میتوان نتيجهگرفت كه كارآفرينی سازمانی در تعاونیها مفهومی چندبعادی اسات
كه بايد در برنامهريزیهای روستايی و كشاورزی مورد توجه قرار گيرد.
از آنجايی كه كارآفرينی سازمانی بهعنوان ينی از نيازهای اساسی در سطح تعاونیها برای ادامه رقابت در باازار و
در نهايت ادامه بقا و حيات تعاونیها مطرح میباشد ،يزم است تا مديران تعاونیها اين مسئله را مورد عنايت بيشاتری
قرار داده و زمينه يزم را برای تقويت و توسعه كارآفرينی سازمانی در تعاونیهای كشاورزی خود را فاراهم كنناد تاا از
اين طريق زمينه را برای دستيابی به توسعه پايدار كشاورزی و روستايی فراهم كنند .در اين راستا پيشنهادات زير ارائاه
میگردد:
در راستای ارتقای بعد نوسازی راهبردی پيشنهاد میگردد كه مديران تعاونیهای كشااورزی باا تشانيل جلساات
مستمر با اعضا ،اجازه ارائه ايدهها و نظرات كارآفرينانه را به آنها بدهند و در نهايت از ايدههاای قابال اجارا از ساوی
اعضای خال حمايت و استقبال كنند.
در راستای ارتقای بعد نوآوری پيشنهاد میگردد با هماهنگی بين بخشهای مختلف تعاونی و توسعه فعالياتهاای
گروهی در تعاونی ضمن ايجاد جو صميمی و دوستانه در بين اعضا ،روحيه نوآوری اعضا را تقويت و از طرفی از طريق
برگزاری كالس های آموزشی نسبت به بهبود مهارتهای كارآفرينانه آنان اقدام گردد.
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در راستای ارتقای بعد پيشگامی پيشنهاد میگردد تعاونیها با نياز سنجی مستمر و اطاالع از نيااز روز مشاتريان و
بازار و از طرفی بهروز كردن مستمر اطالعات خود به واسطه افزايش ارتباطات با مراكز تحقيقات در پيش بينی از توليد
كايی مورد نياز بازار و مشتريان پيشگام بوده و از اين طريق از ساير رقبای خود در عرصه بازارهای محلی و منطقهای
و حتی جهانی سبقت بگيرند.
در راستای ارتقای بعد ريسکپذيری پيشنهاد میگردد از طرحهای آزمايشی كوچک نوآوراناه در ساطح شاركت از
سوی تمامی اعضا و مديران تعاونیها حمايت به عمل آيد.
از طرفی با توجه به اهميت كارآفرينی سازمانی در تعالی و توسعهی سازمانی ،پيشنهاد مایشاود كاه تعااونیهاای
كشاورزی سعی نمايند با شناسايی و تقويت عوامل و متغيرهای تأثيرگذار بر كارآفرينی سازمانی ،ايان پدياده را بيشاتر
توسعه دهند تا از مزايا و سودمندی های اين پديده در رسيدن به نتايج و پيامدهای مثبت سازمانی استفاده بيشتری شود
و از اين طريق زمينه حركت به سمت توسعه پايدار روستايی فراهم گردد.
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Abstract
Nowadays, development of agricultural cooperatives is a key strategy for rural
development in many countries. In this regard, the key role that Organizational
entrepreneurship plays in organizational success, especially in the agricultural
sector, should not be ignored. The main purpose of this study is to determine the
status of organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives. The
statistical population consisted of poultry cooperative members of the Kermanshah
province in the west of Iran (N=1012). A sample of 220 respondents was selected
using Cochran's formula by the stratified random sampling method. To collect data,
a questionnaire adapted from the standard questionnaire developed by Antonice
and Histrich (2001) and Scheepers et al. (2008) was used. The validity of the
questionnaire was confirmed by faculty members at the Universities of Tehran,
Lorestan and agricultural cooperative experts in the Kermanshah Province.
Cronbach's alpha was used to estimate the reliability of the questionnaire. The
reliability was found to be acceptable. In this study, the data were analyzed using
descriptive statistics and inferential statistics, which was conducted by using the
SPSS20 software. The results showed that organizational entrepreneurship in
cooperatives included four dimensions of risk-taking, innovation, proactiveness,
and strategic renewal. It is recommended that the managers of cooperatives and
members use innovative ideas of the members of cooperatives to prepare the
grounds for strengthening organizational entrepreneurship in cooperatives so that
the possibility and requirements for sustainable rural development is provided.
Keywords: Rural development, Development of organizational entrepreneurship,
Agricultural cooperatives, Poultry cooperatives.
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