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 چکیده

 

خصوص به اقیاشت تیرغم اهم. بهشودیها مفرصت یریگیدر پ نانیکارآفر بلندمدتموجب حفظ تالش  نانه،یکارآفر اقیاشت
 ریپژوهش حاضر، به سنجش تأث رو،نیاند. ازاموضوع پرداخته نیا یبه بررس یاندک یهاوکار، پژوهشدر شروع و رشد کسب

 یفیتوص یهاروش، جزو پژوهش ازلحاظاستان همدان پرداخته است. پژوهش  یکشاورز یهایتعاون تیبر موفق نانهیکارآفر اقیاشت
که با توجه به فرمول  استان همدان بوده یکشاورز یهایعامل تعاون رانینفر از مد 276شامل  ،ی. جامعه آمارهست یشیمایو پ

ند چ ونیو رگرس یاز روش معادالت ساختار هاداده لیو تحل یبررس یعنوان نمونه انتخاب شدند. برابه  یتعاون 131کوکران، 
 یاو توسعه یسیتأس ،یرا به سه نوع ابداع اقیبرگرفته از مدل کاردون که اشت نانهیکارآفر اقیاست. مدل اشت شدهاستفاده رهیمتغ

 اقیاشت»لفه مؤثر است و مؤ نانیکارآفر تیبر موفق اقینشان داد هر سه نوع اشت جینموده، مورداستفاده قرار گرفت. نتا یبندطبقه
و  سیتأسدر آموزش،  رسدیم به نظر لیدل نیداشته است. به هم یکشاورز یتعاون تیرا بر موفق ریتأث زانیم نیشتریب «یسیتأس

 .ردیرار گق مدنظربه جد  دیبا یسیتاس اقیبخصوص اشت ینیو شور کارآفر اقیموضوع اشت یکشاورز یهایتوسعه تعاون نیهمچن

 متوازن یازیکارت امت ،یتعاون تیموفق نانه،یکارآفر اقیاشت :یدیکل هایواژه
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 مقدمه
 تبدیل اد، زیراننموده تشبیه« عبور از طوفان» به را ینیکارآفربسیاری از نویسندگان 

سؤال مهم  نیبه ا نیمحقق ،است یادیز یهایدشوار یبه محصول دارا دهیا کی
اند عبور از مشکالت را داشته یبرا یزشیو انگ یو روان یتوان روح یاند که چرا برخپرداخته

اسخ پعبور کنند؟ در ، در دوران تأسیس خصوصبهمشکالت  نیاند از انتوانسته یو برخ
 شال. آنچه موجب حفظ تانددهیرس نانهیکارآفر اقیعنوان اشتبه یمفهوم، به سؤالاین 

، اشتیاق کارآفرینانه است. اشتیاق شودیبلندمدت کارآفرینان در پیگیری فرصت م
و با مشارکت در  دیآیدست م ت که آگاهانه بهاحساسات شدید مثبتی اس ،کارآفرینانه

 و احساسیشوق  و شور نانهیکارآفر اقیاشت .شودی، برانگیخته مکارآفرینانه یهاتیفعال
 شودیاشتیاق موجب م. زدیانگیاست که اشتیاق افراد را برای انجام دادن فعالیتی برم

 ، اشتیاقنیچنهم ،کارآفرینی محکم و استوار بمانند دهیچیکارآفرینان در فرایند پ
ین نقش مهم ، اسازدیقوی درونی است که غیرممکن را ممکن م هکارآفرینانه مانند اراد

« یکارآفرین یهاقلب پژوهش»موجب شده برخی اندیشمندان حوزه کارآفرینی، اشتیاق را 
که  داندیم یتیبه فعال دیشد لیرا تما اقیاشت، کاردون (.Cardon et al 2013)بدانند 

. کندیم یگذارهیآن سرما یو زمان خود برا یو فرد با استفاده از انرژ استفرد  موردعالقه
را در  نانیاز کارآفر یبرخ یزیکردند که چه چ یبررس یقیکاردون و همکاران در تحق

در مواجه  گذارانهیاز سرما گرید یبرخ کهیدرحالدارد، ینگه م داریخود پا گذاریهیسرما
 درشدتباعث تفاوت  زیچه چ شوند؟یمنصرف م گذاریهیبا عوامل گوناگون از سرما

 گرید یو چرا برخ دارندیموفق و پا نانیاز کارآفر یچرا برخ ؟شودمی ی کارآفرینانداریپا
 سکیبا ر نیممکن است که کارآفر ،ینیکارآفر ندیدر فرا گرید ریتعب هب ستند؟ین داریپا

 مشکالت نیغلبه بر ا یبازار مواجه شده و برا دیو رقابت شد یفقدان منابع مال وباال 
های پژوهش .(Cardon et al. 2013است )که نام این نیرو اشتیاق  باشدمی ییروین ازمندین

دهد. به لحاظ  شیافزا ی راداریپا تواندیم نانه،یکارآفر اقیکه اشت دهدینشان م ریاخ
 Drnovsek etرابطه وجود دارد ) نانهیکارآفر اقیو اشت یداریپا ،یکارآمد خود نیب ،یتجرب

al, 2009.Li et al, 2020، Cardon et al. 2013).  سؤالپاسخ به این  به دنبال قاتیتحقدر ادامه 
نتایج باشد؟  رگذاریها تأثشرکت تیدر موفق تواندیم نانهیکارآفر اقیاشت ایکه آ بودند
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ها شرکت یگذارهیسرما، خالقیت و بر رشد یمیتأثیر مستق ،اقیاشت که تحقیقات نشان داد
 .(Neneh, 2020. De Mol et al, 2020. De Clercq et al, 2013دارد )

این  جیانتپرداختند،  هافرصتاز  یبرداربهرهتحقیقات دیگری به رابطه بین اشتیاق و 
 فرصت و رفتار ییدر شناسا یتأثیر مهم ینیکارآفر اقیشتنشان داد که اتحقیقات 

و همکاران  یانتید .1397و همکاران  یقناد .1393و همکاران  یزال) دارد ینیکارآفر
1397. Bao et al, 2017). 

نانهیرفتار کارآفر آن بر ریو تأثوکارها کسب شددر شروع و ر اقیاشت تیاهم رخالفب
ا ها پرداخته، لذعملکرد شرکت بر اقیاشت تأثیر یبه بررس یهای اندکافراد، پژوهش ی

 نانهیآفرکار اقیتأثیر اشت میمستق یکه به بررس دشوشدت احساس میبهی قیوجود تحق
 یادمهم اقتص یهااز بخش یکیکه  یوندر بخش تعا ژهیوبهبپردازد، ها بر عملکرد شرکت

 د،عملکر و نانهیکارآفر اقیاشت رابطه بین در مورد یشکاف مطالعات ، با توجه بهاست
 ضروری است، نهیزم نیدر ای، انجام پژوهش های تعاوندر شرکت یفقر مطالعات نیهمچن

ت که اس سؤالپاسخ به این  درصددبررسی عوامل موفقیت کارآفرینان  باهدفاین مطالعه 
 تعاونی کشاورزی رابطه دارد؟ یهاشرکتآیا اشتیاق کارآفرینانه با موفقیت 

 مبانی نظری:
 کارآفرینانه:اشتیاق مفهوم 

د شوچه عواملی باعث می»در ادبیات کارآفرینی سؤال اصلی که مطرح شد این بود: 
اندازی کنند و دیگران چنین ای راهخالقانه وکارکسباستفاده کنند و  هافرصتافرادی از 

 کنندیمچرا برخی افراد، کارآفرین شدن را انتخاب  گرید انیب به« کاری را انجام ندهند؟
 از بقیه هستند؟ ترموفقو چرا برخی در ایفای این نقش 

خود را به رفتار فرد معطوف داشتند  لیوتحلهیتجزمحققین برای پاسخ به این سؤال 
ی فردی کارآفرین است که وی را از غیر کارآفرین هایژگیوو به دنبال این بودند که کدام 

 ن کارآفرینان شناسایی شود.های مشترک بیسازد لذا سعی شد تا ویژگیمتمایز می
« روندهجامعه پیش»کلند بود. او در کتاب مک دگاهیدپیشگامان این  نیترمهمیکی از 

کند افرادی که در مقایسه با دیگر افراد جامعه نیاز باالیی برای پیشرفت دارند، استدالل می
 (.Hisrich, 2010باشند )آمادگی بیشتری برای درگیر شدن در فعالیت کارآفرینانه دارا می
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تکار، ی، نیاز به توفیق، پشریپذسکیرنویسنده دیگری اعتقاد دارد اغلب کارآفرینان دارای 
تعهد، استقالل، قدرت کنترل، خالقیت، ذهنیت باز، جذابیت و هوشمندی هستند. او 

تواند او را به یک کارآفرین تبدیل ها در یک فرد است که میاعتقاد دارد وجود این شاخصه
(. در این میان ابعاد دیگری اضافه littunen, 2000شود ) نائلها به موفقیت ند و در تالشک

، شیفتگی (Eckhardt, 2003)شناسی  اشاره کرد: فرصت توانیمشد، برای مثال به این موارد 
(Zahra, 2002) عوامل ژنتیکی ،(Zhang, 2009)گرائی، جستجوگری، تمایل شدید به ، برون

 (Bamfard, 2011)شناسی، جدیت، شور کارآفرینی کم بودن وسواس، وظیفه پذیری،ریسک
-هوش عاطفی، دارا بودن مرکز کنترل درونی، استقالل ،(Allen, 2010)و گرایش کارآفرینانه 

 نیترمهماما یکی از  ،(Schmitt, 2004) نفساتکابهطلبی، تحمل ابهام، عزم و اراده، پشتکار، 
 اشتیاق کارآفرینانه است. قرارگرفته هموردتوجعواملی که کمتر 

 یهاتیدر فعال یداریها و پااست که تفکرات، کنش یقدرتمند یزشیمنبع انگ ،اقیاشت
 ی،روانشناسان اجتماع. (1393و همکاران،  ی)زال کندیم کیرا تحر یآدم نانهیکارآفر

. باشدیکه در تعامل با اثرات شناخت و رفتار م دانندیم یزشیانگ یرا ساختار اقیاشت
مدت با احساسات کوتاه رشیو تأث رودینم نیسرعت از باست که به یاحساس مثبت اقیاشت

اص خ یاست که به سمت موضوع یدیاز احساسات شد یبخش ایکل  اق،یتفاوت دارد. اشت
احساسات  اقی(. اشتGrichnik et al, 2010خاص تمرکز دارد ) یبر موضوع ای کندیحرکت م

ممکن است  اقیاشت .(Boone et al., 2020افراد است ) تیاست که در ارتباط با هو یمثبت
در تعامل با  ایممکن است تحت تأثیر و  زین و .(Davis et al, 2017باشد ) یکامالً عاطف

است که  ینیاز کارآفر یبخش مهم ،اقیاشت یصورت کلبه .(2013شناخت باشد )شانن، 
 (.De Mol et al, 2020) کندیکمک م نان،یکارآفر جیبه رفتار و نتا

سازگار  و نانهیکارآفر یهادهیا لیتبد ندآیاست که فر یمحرک یروین ،نانهیشور کارآفر 
مورد این در  .سازدیفراهم م تیبه موفق دنیرس باهدف ی وواقع طیها را با شراکردن آن

 یاوتنظرات متف ،میهست اقیاشت ازمندین شتریکدام مرحله ب ینیکارآفر ندآیدر فر که
تا  اقیبه اشت یشتریب ازین ،و رشد جادیکه در مرحله ا اعتقاددارند ی. برخستا شدهمطرح

 یحالت احساس نانهیکارآفر اقی(. اشتCardon et al, 2009) ی استنیمراحل کارآفر گرید
 یاالو یهابا رفتار و ارزش یشناخت یاکه همراه با جلوه شدهفیتعر ینیدر کارآفر یدیشد

 یزشیانگمثبت  یروین نانهیکارآفر اقیاشت .(1397و همکاران،  یآبادیاست )عل یشخص
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 گرید ی(. برخChen et al, 2009) است یگذارهیمرتبط با سرما یهاتیاست که به سود فعال
 شتریفرصت ب کشفو  صیدر مرحله تشخ ،ینیکارآفر ندآیدر فر اقیکه اشت اعتقاددارند

 یشتریب یهاتیدر حل خالقانه مسائل، قابل نانیشود که کارآفرسبب می رایز ست؛مؤثر ا
صت فر افتنیو  دیجد یهادر کشف فرصت نانیبه کارآفر تیقابل نیاز خود بروز دهند. ا

را  نانیصورت ناخودآگاه کارآفربه اق،ی(. اشتWilson, et al, 2005) کندیدر بازار کمک م
 یشتریب تیاطالعات و کشف فرصت در بازار حساس یآورکه در جهت جمع سازدیقادر م

 یاندازفرصت، راه صیبر تشخ یمیتأثیر مستق نانهیکارآفر اقیبه خرج دهند. شور و اشت
( 2005 نن،یدارد )و نانهیکارآفر یداریو پا یریگمیانداز، تصمو چشم تیوکار، مأمورکسب
 ,Cardon et al) زندیدامن م یینها تیو موفق یکه به نوآور آوردیرا به وجود م یو آتش

 یندبمیدر مراحل مختلف آن را به سه مرحله تقس اقیتأثیر اشت ینهیدرزمکاردون  .(2017
 .ه استاستفاده کرد ریاز مدل ز قاتشیکاردون در تحق .نموده است

 
 

 

 کاردون و ینیکارآفر یداریو پا یبر خودکارآمد نانهیکارآفر اقیمدل تأثیر اشت -1شکل 
 (2013همکاران )
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 1یابداع اقیاشت
بازار، توسعه  دیجد یهافرصت ییو شناسا طیمح یمربوط به واکاو یهاتیبه فعال

 نانیاز کارآفر یشود. برخاطالق می دیجد یهانمونه یو کار رو دیمحصوالت و خدمات جد
 ،یگودرز ،ی)زال کنندیوجو منوآورانه را جست یهادهیا گرانیاز د تریو قو ترقیعم شتر،یب

 یفرادا ن،یبنابرا؛ بازار هستند ازیبا توجه به ن دیجد یهاارائه پاسخ بهمند و عالقه (1396
 افتنیهستند،  دیجد یهافرصت یوجودارند، فعاالنه در جست یتریقو یابداع اقیکه اشت

بخش است و ذوق و رغبت لذت شانیبرا دیخدمات جد ایمحصوالت  یبرا دیجد یادهیا
به انجام  اقیاشت ،یابداع اقیدارند. اشت ائلمس یبرا دیجد یهاحلبه کشف راه یخاص
 Cardonوکار است )کسب دیجد یهاخلق و کشف فرصت ،ییمربوط به شناسا یهاتیفعال

et al, 2013اقیها شور و اشتفرصت یجستجو یاست که برا یافراد ییشناسا ،ابداع (. حوزه 
حل مشکالت  یبرا هتاز یهاراه ایو  دیخدمات جد ایاز خلق محصوالت  شهیدارند و هم

را  دیجد یهادهیا یابداع اقیاشت ی(. افراد داراCardon et al, 2013) برندیلذت م یجار
 گرانیشود که دمی یدیجد یهاامر منجر به کشف فرصت نیکه ا کنندیمصرانه دنبال م
 (.Lu et al, 2016) ستندیها نآن ییقادر به شناسا

 2تأسیسی اقیاشت
 ازینمورد یو اجتماع یانسان ،یمربوط به فراهم کردن منابع مال یهاتیبه فعال اقیاشت

 ،ارگذانیو نقش بن دیجد یبه خلق سازمان لیشود. ممی فیوکار تعرخلق کسب یبرا
 نانیکارآفر ازین د،یوکار جدکسب یگذارانی. در بنباشدیم نیکارآفر یمهم برا یازهیانگ

را تجربه  تأسیسی اقیکه اشت ینانیاست. کارآفر نانهیکارآفر تیدهنده هونشان تیفقبه مو
(. Cardon et al, 2013) برندیوکار لذت مکسب یگذارانیبن ندآیدر درجه اول از فر کنندیم

قرار گرفت،  موردبحث( 2009که توسط کاردون و همکاران ) یگذارانیبن یبرا اقیاشت
 کی جادیا یبرا ازیموردن یو اجتماع یمال ،یمنابع انسان یدهمربوط به سازمان

                                                                                                                                  
1. Passion for Inventing 

2. Passion for Founding 
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 زمانیدارند  یگذارهیبه سرما لیتماکه  ینانیاست. اغلب کارآفر دیجد یگذارهیسرما
 یاورددست نی. چنکه با موفقیت ملموسی همراه باشدشود گر میاشتیاق تأسیسی جلوه

ست ا نیکارآفر کی یفرد تیکننده هوسازمان باشد که منعکس کیتأسیس  تواندیم
(Cardon et al, 2008.) 

 1ایتوسعه اقیاشت
 Cardon etپس از تأسیس مرتبط است ) ،وکاربا رشد و توسعه کسباین نوع اشتیاق 

al, 2009انه از آگاه زهیباانگسازمان بلکه  کی یگذارانینه از بن نانیاز کارآفر یاری(. بس
 یمتفاوت یراهبردها گرانیافراد نسبت به د نی. معموالً ابرندیرشد و گسترش آن لذت م

که  ینانی(. کارآفرGundry & Welsch, 2001) رندیگیسازمان به کار م تیریمد یرا برا
 دیمانند فروش، استخدام کارکنان جد ییهاتیاز فعال کنندیرا تجربه م یاتوسعه اقیاشت

 .برندیوکار لذت متوسعه کسب یبرا یرونیب گذارانهیجذب سرما ای

 موفقیت
 یمتعدد یارهایها و معشاخص ،دیآیم انیشرکت بحث به م کیدر  تیاز موفق یوقت

کرد را با عمل تیموفق ،از نویسندگان یاریاما بس ،شودمفهوم در نظر گرفته می نیا یبرا
 شودیمشرکت  تیهر جا صحبت از موفق اتیدر ادب گریدانیببه .اندمثبت برابر گرفته

 یقتو یمیتفکرات قد در گریاز طرف د، دآییم انیصحبت از عملکرد مثبت به م ریناگز
یو بقاء شرکت توجه م یبه سودآور ریناگز ،شدیشرکت م کیصحبت از عملکرد مثبت 

 ت.سا قرارگرفته موردنقد تیبه موفق یوجهتک دگاهید نیا، دیجد یهارویکرددر اما ، شد
 شدیم یابیزار یهای مالها تنها براساس شاخصسازمان تیدرگذشته موفق گریدانیببه

عالوه بر  دیباکه  اندبر این عقیده سندگانینو یرقابت در بازار، برخ شیاما با افزا
، )کاپالن، نورتون ردیمدنظر قرار بگ زیعملکرد سازمان ن یهاجنبه ریسا ی،های مالشاخص
ها، در سنجش سازمان یعملکرد برا یریگاندازه تیبا توجه به اهم جهیدرنت .(1398

                                                                                                                                  
1. Passion for Developing 
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 نیتوجه شود. ا زین یرمالیغبه ابعاد  یعالوه بر ابعاد مال دیسازمان با کیعملکرد 
 ند:اهمطرح کرد یابیارز یمنظر برا ایچهار شاخص  سندگانینو

 ییحداکثر کردن سود را هدف نها ی،مال دگاهیداز  متوازن ازی: کارت امتیمال منظر
 ییارهایآن دسته از مع یمال یارهای. منظور از معردگییدر نظر م یبنگاه اقتصاد کی

لکرد عم نییتع اریمع عنوانبهسازمان  نفعانیذ یطورکلبهسهامداران و  دیهستند که از د
کردن  نهیهز یوهایبه ش ی(. در بعد مال1398)کاپالن، نورتون،  شوندیدر نظر گرفته م

بازگشت  ،ینگینقد انیسود، جر زانیم یرگیاندازه قیشود که از طرتوجه می یمنابع مال
 .دآییبه دست م یمال هایو نسبت هاییبازده مجموع دارا ،یافزوده اقتصادارزش ه،یسرما

 ،متوازن یابیدر مدل ارز یمشتر یبرا هاییسنجه: به هنگام انتخاب یمشتر منظر
 باشند؟یم یهدف، چه کسان انیمشتر ،پاسخ دهند یدیبه دو پرسش کل دیها باسازمان
عبارت از  یاصل هایشاخص ست؟یها چبه آن رسانیخدمت یما برا یشنهادیارزش پ

و سهم بازار در  یمشتر یسودده د،یجد یجذب مشتر ،یمشتر حفظ ،یمشتر تیرضا
منظر مربوط به  نیا گرید های. شاخصباشندیمورد رقابت م یبازار و مشتر یهابخش

اخصش تیوضع لهیوسنیارزش کرده و بد جادیا یمشتر یهستند که برا یسنجش عوامل
 .(1398. )کاپالن، نورتون، کنندیم نییرا تع یاصل های

 تیرضا جادیا یبرا دیهستند که با ییارهای: آن دسته از معیداخل ندآیفر منظر
ها مانساز ،منظر نیشرکت وجود داشته باشند. در ا یداخل ندیدر فرا ان،یو مشتر نفعانیذ
 ینیآفرها بتوانند به ارزشدر آن افتنی یرا مشخص کنند که با برتر ییندهایفرآ ستیبایم

که در منظر  یاز اهداف کیداران خود ادامه دهند. تحقق هر سهام تاًیو نها انیمشتر یبرا
است  صورت کارا و اثربخشبه یاتیعمل نیچن ای کیمستلزم انجام  ،شودمی نییتع یمشتر

 (.1398)کاپالن، نورتون، 
و  یریادگی دگاهیمتوازن، د یازیمنظر کارت امت نی: چهارمیریادگیرشد و  منظر

و آموزش  یریادگیدر رشد و  دیکه با باشدیم یمنظر شامل اقدامات نیرشد است، ا
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تحقق  نایو مشتر نفعانیمطلوب ازنظر ذ تیراه وضع نیکارکنان به کار گرفته شود تا از ا
 انیترمش یبرآوردن اهداف بلندمدت خود برا ییوکارها توانااست که کسب دیکند. بع دایپ

 خود داشته باشند )کاپالن، یهایو توانمند هایرا با استفاده از فناور یداخل یندهایو فرا
 (.1398نورتون، 

 

 

 متوازن یازیکارت امت یهامنظر -2شکل 
 

 تحقیق پیشینه
 یاریدر هوش یاجتماع هیتأثیر سرما ی( به بررس1397آبادی و همکاران )پژوهش علی

 ییروستا دیتول یهایتعاون یاعضا نانهیکارآفر اقیاشت ریمتغ یگریانجیبا م نانهیکارآفر
 ؛ینیرکارآف یاریبر هوش یاجتماع هینشان داد که سرما هاافتهیاستان کرمانشاه پرداختند؛ 

 اقیتاش یانجینقش م زین یتأثیر مثبت دارد و از طرف ،ینیکارآفر یاریبر هوش اقیاشت
 ید شد.أیت ینیکارآفر یاریو هوش یاجتماع هیدر رابطه سرما نانهیکارآفر

 تیخود با عنوان عوامل مؤثر بر موفق قی( در تحق1398) یمراد نژادو  یلرستان
آباد غرب؛ نشان دادند که عوامل در شهرستان اسالم یکشاورز یتعاون یوکارهاکسب
 رابطه یتیریمد یهاو مهارت یادار-یاسیس ،یشناختروان ،یاقتصاد ،یاجتماع-یفرهنگ

 دارند. یتعاون یوکارهابکس تیموفق زانیبا م یداریمثبت و معن
مؤثر بر  یعوامل آموزش ییشناسا باهدف ی( در پژوهش1395و همکاران ) یگودرز

و روحیه  یشغل یابتکار و نوآور زانیسنجش م نیو همچن یکشاورز یهایتعاون ینیکارآفر
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کار ابت زانینشان داد که م یکشاورز یهایتعاون رهیمدئتیه یو اعضا رانیمد ینیکارآفر
. است یادیز تیاهم یدارا هایتعاون تیدر موفق ینیروحیه کارآفر زیو ن یشغل یو نوآور

 رانیمد یفن یهامهارت ها،یتعاون تیمؤثر بر موفق یو فن یآموزش یرهایمتغ انیاز م
به  ءااعض التیو تحص رهیمدئتیه یو تخصص یفن یهامهارت ران،یمد التیتحص ،یتعاون
 را داشتند. تیاهم نیشتریب بیترت

یتعاون ییهای شناسا(، در پژوهش خود با عنوان شاخص1394و همکاران ) یدریح
در شش بعد  هایتعاون تیموفق ییشناسا یها براترین شاخصمهم ،یموفق کشاورز یها

 ،یسودآور ،ییزاشامل اشتغال یو آموزش یفرد ،یتیریمد ،یحقوق ،یاجتماع ،یاقتصاد
و  یشرکت تعاون تیو اعضا، تداوم فعال رانیو اعضا، تخصص مد رانیمد التیسطح تحص

 .باشدیم ءاعضا تیمشارکت و رضا زانیم
به کار  اقیمربوط به اشت یهایژگیو ییبه شناسا ی( در پژوهش1396) یو گودرز یزال

مفهوم در مورد  98شاخص و  9مقوله،  2درمجموع  شانیاند؛ اپرداخته نیرهبران کارآفر
های کردند؛ شاخص ییشناسا نیرهبران کارآفر یهنانیکارآفر اقیبه کار و اشت اقیاشت
 یهو عشقِ به کار در مقول یریپذرقابت ،یمدارانسان ،یمدارقانون ت،یفیبه ک اقیاشت
و  یاتوسعه اقیاشت ،یجادیا اقیاشت ،تأسیسی اقیهای اشتبه کار و شاخص اقیاشت

 ند.شد ییشناسا نانهیکارآفر اقیاشت یلهدر مقو نانهیکارآفر یهایستگیاز شا یبرخوردار
 هنانیکارآفر یکارآمد تأثیر خود یبررس باهدف ی(، در پژوهش1397و همکاران ) یانتید

 علم یهامستقر در پارک انیبنهای دانششرکت نیب نانهیکارآفر یهافرصت صیبر تشخ
 یکارآمد که خود افتندیدر نانه،یکارآفر اقینقش اشت بامالحظهشهر تهران  یفناور و

 صیبر تشخ نانهیکارآفر یکارآمد (، خود411/0شدت ) اب نانهیکارآفر اقیبر اشت نانهیکارآفر
( تأثیر 230/0فرصت با شدت ) صیبر تشخ نانهیکارآفر اقی( و اشت491/0فرصت با شدت )
 خود نیدر رابطه ب نانهیکارآفر اقیاشت یانجیاثر م نیدارد. همچن یمثبت و معنادار

 .دیید رسأیها به تفرصت صیو تشخ نانهیکارآفر یکارآمد
به  میبر تصم نانهیکارآفر اقیبا عنوان تأثیر اشت ی( در پژوهش1393و همکاران ) یزال
در  یاتأسیسی و توسعه اقینشان دادند که اشت نانهیکارآفر یهااز فرصت یبرداربهره
 جانیرابطه توسط ه نیدارند، اما ا یها تأثیر مثبت معناداراز فرصت یبرداربه بهره میتصم
 .شودینم لیتعد
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 ری)متغ یتأثیر هوش معنو شانیا ی( پژوهش1394و همکاران ) یدهکرد ینیمب
ای( با تأسیسی و توسعه ،یابداع اقی)شامل سه بعد اشت نانهیکارآفر اقیمستقل( بر اشت

شان ن جیاند. نتاقرار داده موردمطالعهرا  نانهیکارآفر آل دهیا تیهو تیمرکز یانجینقش م
یر ل تأثآ هاید تیهو تیو مرکز نانهیکارآفر اقیبر اشت نانیکارآفر یداد که هوش معنو

و  یابداع اقیل در اشتآ هاید تیهو تیمرکز یانجیدارد و نقش م یمثبت و معنادار
 ید شد.أیتأسیسی ت

 اقیتأثیر اشت اتیخصوص ی( به بررسHubner et al, 2020هابنر و همکاران ) قیتحق در
( در پژوهش Feng & Chen, 2020و چنگ ) فنگ .کارکنان پرداختند یبر خروج ینیکارآفر

اختند و پرد نانیو رفتار کارآفر یشناسبر روان ینیکارآفر اقیتأثیر اشت یخود به بررس
ت مثب طوربهرا  نانیکارآفر ینیکارآفر یداریپا تواندیم ینیکارآفر اقینشان دادند که اشت

 ءرتقاها را اعملکرد شرکت نانیاحساسات مثبت کارآفر کیبا تحر حالنیدرعکند و  تیهدا
نقش  تیهو ،یانرژ یورحس بهره تیتقو یبرا توانندیم نانیکارآفر ن،یا بر دهد. عالوه

 تیا تقور یو نوآور تیمثبت داشته باشند، خالق یکنند، نگرش تیخود را تقو ینیکارآفر
رفتار  و یو روانشناس یکارآمد ، خودینیکارآفر اقیاشت نیرابطه ب شانیپژوهش ا ند؛ینما

گسترش  ینیکارآفر ینهیدرزمرا  ینیکارآفر اقیو کاربرد اشت کندیرا آشکار م نیکارآفر
ت فرص صیتشخ ،ینیکارآفر اقیاشت نی( رابطه بBao et al, 2017و همکاران ) بائو .دهدمی

 یناش دیشامل احساسات مثبت شد ینیکارآفر اقیرا مطالعه کرد. اشت ینیو رفتار کارآفر
 یشخص تیدر هو هاتیفعال نیا یو نقش اصل ینیکارآفر یهاتیاز مشارکت در فعال

رصت و ف ییدر شناسا یتأثیر مهم ینیکارآفر اقیشتنشان داد که ا جیبود. نتا نیکارآفر
تار و رف ینیکارآفر اقیاشت نیرابطه ب یدارد و شناخت فرصت تا حد ینیرفتار کارآفر

تمال اح گرانیاز د شیب اقیبا اشت نانیکارآفر ن،یبنابرا کند؛یم یگریانجیرا م ینیارآفرک
 را داشتند. دیها و شروع مشاغل جدفرصت افتنی

تا اهداف  ینیکارآفر اقیبا موضوع از اشت ی( در پژوهشsyed et al, 2020و همکاران ) دیس
هداف ا شبردیدر پ یو کنجکاو ینوآور ،ینیکارآفر اقینقش اشت یبه بررس ینیکارآفر
 ینیبه رابطه اهداف کارآفر ینیکارآفر اقیاشت یتا حد ینشان دادند که نوآور ،ینیکارآفر

 ازیامت یکه ازنظر کنجکاو یافراد یبرا یااثر واسطه نیهمچن استرا واسطه قرار داده 
اند، کرده کسب یکمتر ازیامت ،یکه ازنظر کنجکاو یکسب کردند، نسبت به افراد ییباال
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 ینیکارآفر اقینقش اشت یبه بررس ی( در پژوهشLi et al, 2020و همکاران ) یال بود. تریقو
 یریگدر شکل ینیو قصد کارآفر ینیکارآفر یکارآمد فرصت، توسعه خود ییدر شناسا

مطالعه نشان داد که  جهیاند؛ نتفعال پرداخته تیدر حضور شخص ینیاقدامات کارآفر
 صدقبهنسبت  ینیکارآفر یکارآمد خود ،ینیکارآفر یاریبر هوش ینیکارآفر اقیاشت

نشان داد  هاافتهی نیدارد. همچن یداریتأثیر مثبت و معن ینیو رفتار کارآفر ینیکارآفر
 ینیرو رفتار کارآف ینیقصد کارآفر نیراب یفعال رابطه مثبت و معنادار تیشخص کیکه 
 .کندیم لیتعد

 ینیکارآفر اقی( در پژوهش خود با عنوان اشتCardon & Kirk, 2015) رکیو ک کاردون
به  اننیکارآفر اقینشان دادند که اشت ،یداریپا یبرا یکارآمد واسطه رابطه خود عنوانبه

 .کندیکمک م ینیو عملکرد مداوم کارآفر ینیکارآفر یکارآمد خود نیرابطه ب حیتوض
 یهابا عنوان گسترش حوزه یقیدر تحق( Cardon et al, 2017و همکاران ) کاردون

وسط که ت ینیکارآفر اقیبه کنکاش و کشف منابع اشت یفیمطالعه ک کیدر  اقیاشت
مل شا ینیکارآفر اقیاست پرداختند و شش منبع عمده اشت شدهفیتوص نانیکارآفر

خدمات، عالقه به اختراع، عالقه به  ای صولبه رشد، عالقه به مردم، عالقه به مح اقیاشت
( به Thuy et al, 2020و همکاران ) یتو نشان دادند. یهدف اجتماع کیرقابت و عالقه به 

و قصد  ینیکارآفر تیهو تیمرکز نیدر دو رابطه ب اقیاشت یانقش واسطه یبررس
ر دو نشان داد که ه هاافتهیپرداختند؛  ینیو قصد کارآفر ینیکارآفر یو الگو ینیکارآفر

در  یبخش تعاون تیاهم لیدل به واسطه هستند. اق،یتوسط اشت یتوجهقابلطور رابطه به
 یتعاون نیهای کارآفرشرکت تیموفق لیدر مورد دال یادینسبتاً ز قاتیاقتصاد، تحق

و همکاران،  ی؛ فرج1391و همکاران،  یدی؛ ع1391و همکاران،  یگرفته است )ساکانجام
 (.1395و همکاران،  ینینائیی؛ نکو1395و همکاران،  انی؛ مهد1386 ،ی؛ مهاجران1393
 یخار)افت شدهانجام ییدر توسعه روستا ینیکه در مورد نقش کارآفر یاز مطالعات نیهمچن

 ،یابی؛ فار1394پور فرد و همکاران،  زی؛ عز1386تبار،  ی؛ رستم1388و همکاران، 
 .استفاده شد قیتحق نی( در ا1396احمدوند، 
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 مدل پژوهش
مدل  بیشود از ترک( مالحظه می3طور که در شکل )همان قیتحق یاتیمدل عمل

عملکرد  تیگیری موفقاندازه یمتوازن برا ازاتیکاردون و مدل کارت امت اقیاشت
 .است شدهاستفاده

 

 

 پژوهش یاتیمدل عمل -3شکل 
 

شود که براساس استفاده می یاهیگو 21از پرسشنامه  نانهیکارآفر اقیسنجش اشت یبرا
 نانهیارآفرک اقیاشت ،تأسیسی نانهیکارآفر اقیاشت یعنی نانهیکارآفر اقیسه مؤلفه اشت

است؛  شدهیطراح کرتیل یادرجه 5 اسیدر مق یابداع نانهیکارآفر اقیو اشت یاتوسعه
که براساس چهار  شدهاستفاده یاهیگو 34پرسشنامه  از یتعاون تیسنجش موفق یبرا

 یترو مش یریادگیرشد و  ،یداخل ندیفرا ،یمال یمنظرها یعنیمتوازن  ازیمؤلفه کارت امت
 شده است. دهیو سنج یطراح کرتیل یادرجه 5 اسیدر مق

 های پژوهش:فرضیه
استان  یکشاورز یتعاون تیکارآفرینانه مدیرعامل بر موفق اقیاشت تأثیر :یی اصلفرضیه

 همدان
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 :یهای فرعفرضیه
 دارد. داریتأثیر معن یکشاورز یتعاون تیبر موفق رعاملیتأسیسی مد اقی. اشت1
 دارد. داریتأثیر معن یکشاورز یتعاون تیبر موفق رعاملیمد یاتوسعه اقی. اشت2
 دارد. داریتأثیر معن یکشاورز یتعاون تیمدیرعامل بر موفق یابداع اقی. اشت3

 روش تحقیق
 عامل رانیاست در این پژوهش جامعه هدف شامل مد یشیمایو پ یفیتوص قیروش تحق

که با توجه به  باشدی( استان همدان مییروستا یهای)ازجمله تعاون یکشاورز یهایتعاون
. این پژوهش برای تعیین باشدیم یتعاون 276از اداره تعاون استان تعداد  یافتیاطالعات در

 است. فرمول کوکران برابر است با: شدهاستفاده وکراننمونه از فرمول ک حجم

𝑛 =

𝑍2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁

(
𝑍2𝑝𝑞

𝑑2 − 1)
 

=

(1.96)2 × 0.5 × 0.5
(0.05)2

1 +
1

200
(

(1.96)2 × 0.05 × 0.05
(0.05)2 − 1)

=
384.16

1 + (
1

200
× 384.16)

= 131 

 

و خبرگان متخصص استفاده شد و  دیپرسشنامه، نظر اسات ییسنجش روا منظوربه
 ییاز روا شتریب نانیسنجش شد و در جهت کسب اطم ییو محتوا یصور ازنظر ییروا

و شاخص  یعامل یسازه با توجه به دو شاخص مهم بارها ییسازه هم استفاده شد. روا
AVE کرونباخ یپرسشنامه از روش آلفا ییایسنجش پا یقرار گرفت. برا یابیمورد ارز 

 ییروا نییتع یبرا SPSSافزار ا از نرمپژوهش ابتد نیاست که در ا یاستفاده شد. گفتن
س و سپ دیجمعیت شناختی استفاده گرد یهاداده لیوتحلهیتجز نیپرسشنامه و همچن

 استفاده شد. 3نسخه  PLSافزار اول تا سوم از نرم یهاهیآزمون فرض یبرا

 های آمارییافته
 :هابررسی نرمال بودن داده

 در اینجا دو فرض برقرار است:
 ها نرمال است.(: توزیع دادهH0صفر ) فرضیه
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 .ها نرمال نیست(: توزیع دادهH1متقابل ) فرضیه

 وابسته و مستقل یرهایآزمون نرمال بودن متغ جینتا -1جدول 

 گیرینتیجه تأیید فرضیه داریسطح معنی عامل
000/0 اشتیاق تأسیسی  H1 نرمال نیست 

001/0 ایاشتیاق توسعه  H1 نرمال نیست 
025/0 اشتیاق ابداعی  H1 نرمال نیست 

000/0 منظر مالی  H1 نرمال نیست 
000/0 منظر فرایند داخلی  H1 نرمال نیست 
018/0 منظر رشد و یادگیری  H1 نرمال نیست 
002/0 منظر مشتری  H1 نرمال نیست 

 

تر از مقدار ها کوچکمؤلفهداری برای تمام با توجه به نتایج جدول باال چون سطح معنی
گیرد و تمامی متغیرها دارای توزیع قرار می رشیموردپذ H1است، فرض  05/0خطا یعنی 

 رد.ها استفاده کبرای آزمون فرضیه کینا پارامترهای بنابراین باید از آزمون؛ نرمال نیستند

 ارزیابی برازش مدل پژوهش:
گیری برازش مدل اندازه از .1شود: میجهت بررسی برازش مدل پژوهش سه بخش بررسی 

 . برازش مدل کلی3های درونی . برازش مدل ساختاری یا مدل2های بیرونی یا مدل

 گیری پژوهش )مدل بیرونی(ارزیابی مدل اندازه
 :سنجش بارهای عاملی

 هامعرف ییایپا -2جدول 

 t-value بار عاملی سؤاالت هاابعاد و مؤلفه

 اشتیاق تأسیسی اشتیاق کارآفرینانه

2 583/0 315/5 
4 716/0 239/5 
5 758/0 926/6 
6 716/0 913/5 
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7 573/0 179/4 

 ایاشتیاق توسعه

8 767/0 297/5 
9 637/0 850/4 

11 560/0 635/4 
13 748/0 910/5 
14 404/0 085/4 

 اشتیاق ابداعی

15 456/0 012/4 
16 724/0 052/5 
17 673/0 094/2 
18 528/0 663/4 
19 624/0 723/4 
20 693/0 596/5 
21 887/0 277/4 

 موفقیت تعاونی

 منظر مالی

23 672/0 866/4 
24 843/0 844/7 
25 778/0 097/7 
28 496/0 247/4 
30 587/0 247/4 
31 773/0 290/5 

 داخلیفرایند 

34 606/0 261/5 
36 659/0 803/4 
37 732/0 936/4 
38 728/0 622/4 

 رشد و یادگیری

39 726/0 022/5 
40 726/0 186/5 
41 567/0 286/5 
42 557/0 996/4 
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43 423/0 438/4 
44 505/0 634/4 
45 658/0 515/5 

 مشتری

46 510/0 145/4 
47 536/0 964/4 
49 488/0 217/4 
51 580/0 391/4 
52 435/0 980/3 
53 559/0 631/4 
54 849/0 984/6 

 
 آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی:
، بعد از سنجش بارهای عاملی سؤاالت، نوبت PLSها در مطابق با الگوریتم تحلیل داده

جدول  رسد که نتایج آن دربه محاسبه، گزارش ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی می
 زیر آمده است.

 

 قیپنهان تحق یرهایمتغ یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا اریمع جینتا -3جدول 

 AVE آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی معرف سازه

     

اشتیاق 
 کارآفرینانه

 670/0 716/0 681/7 اشتیاق تأسیسی

 643/0 634/0 582/7 ایاشتیاق توسعه

 539/0 617/0 160/7 اشتیاق ابداعی

 تعاونی موفقیت
 کشاورزی

 630/0 749/0 789/8 منظر مالی

 538/0 520/0 231/6 منظر فرایند داخلی
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 580/0 617/0 345/7 منظر رشد و یادگیری

 610/0 686/0 267/7 منظر مشتری

 

 7/0آن و پایایی ترکیبی حداقل مقدار پایایی مناسب برای هر معرف با سازه متناظر 
بنابراین ؛ باشدمی 7/0گیری بیشتر از های اندازهاست. مقدار پایایی مرکب نیز برای مدل

گیری از پایایی مرکب الزم برخوردارند. همچنین های اندازهطبق جدول شماره باال مدل
 7/0ی در مورد متغیرهای مکنون پژوهش حاضر آلفای کرونباخ تمامی متغیرها باال

طور که در جدول گیری است. همانهای اندازهنشان از پایداری درونی مدل ؛ کهباشدمی
توان بنابراین می؛ است 5/0متغیرهای مکنون باالتر از  برای AVEشود مقدار مشاهده می

 باشد.گیری مطلوب میهای اندازهگفت که روایی همگرای مدل

 ی(:ارزیابی مدل ساختاری پژوهش )مدل درون
رسد. گیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میهای اندازهبعد از بررسی مدل

گیری، به سؤاالت متغیرهای آشکار کاری ندارد و های اندازهمدل ساختاری برخالف مدل
گردد. برای ارزیابی مدل ساختاری ها بررسی میتنها متغیرهای پنهان همراه با روابط آن
(، معیار 2R(، ضریب تعیین )vahue -t)مقادیر Zدر این مطالعه از ضرایب معناداری 

Redundancy 2بینی و معیار پیشQ است. شدهاستفاده 

 (:t-value)مقادیر  Zضرایب معناداری 

به  999/0، 99/0، 95/0یا معناداری، وجود ارتباط در سطح  برای تأیید یک فرضیه
(. طبق 1391باشد )آذر و همکاران، می 32/3، 52/2، 96/1آماری معادل  tترتیب حداقل 

 95/0توان در سطح اطمینان باشد که میمی 96/1جدول ضرایب معناداری بیش از 
 500استراپ با بوت کینا پارامترمعنادار بودن روابط را تأیید نمود. در این پژوهش آزمون 

 از منظور است. رفته بکارتکرار برای برآورد خطاهای استاندارد و آزمون فرضیات نیز 
یا  96/1تر از معنادار بودن یک ضریب، این است که عدد معنادار بودن آن باید بزرگ
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باشد که می 96/1تر از باشد. در شکل فوق ضرایب معناداری بزرگ -96/1تر از کوچک
 د تحلیل عامل تأییدی در این مرحله است.نشانگر تأیی

 (:2Rضریب تعینی )
( است. مقادیر 2Rزا، ضریب تعیین )معیار اساسی برای ارزیابی متغیرهای مکنون درون

2R  ها مسیری در مدل 67/0و  33/0، 19/0برابر باPLS توجه، متوسط و به ترتیب قابل
زا در جدول باال نشان برای متغیرهای مکنون درون 2Rشود. مقدار مکنون ضعیف می

شود مقدار ضریب تعیین برای سازه موفقیت گونه که مشاهده میاست. همان شدهداده
 باشد که حاکی از برازش قوی مدل ساختاری دارد.تعاونی قوی می

 

 Q2 ینبیشیارتباط پ -4جدول 

 بینیپیش قدرت بینیمعیار پیش مؤلفه
 قوی 235/0 موفقیت تعاونی

 

 :GOFمعیار ارزیابی برازش کلی مدل 
است که به آن شاخص  شدهاستفاده GOFدرنهایت، برای بررسی برازش کلی، از معیار 

 36/0 ای 25/0، 01/0شود. اگر مقدار در محدوده نزدیک به مطلوبیت کل مدل گفته می
وتزلس و باشد )باشد، به ترتیب از برازش ضعیف، متوسط و قوی مدل کلی تحقیق می

 (.2009همکاران، 
 شود:و متوسط اشتراک محاسبه می 2Rصورت میانگین هندسی این معیار به

GOF=√𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ×  𝑅2̅̅̅̅   

 

 برابر است با: یموردبررسبنابراین مقدار نیکویی برازش برای مدل 
GOF=√0.601 × 0.344= 0.453 
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باشد می 2Rضرب میانگین مقادیر اشتراکی و میانگین برابر با جذر حاصل  GOFمقدار
 باشد.که برای مدل تحقیق به شرح جدول ذیل می

 باشد:می قیتحق یبرازش مدل کل یابیارز یبرا GOFمقدار ذیل  جدول

 قیتحق یبرازش مدل کل یابیارز یبرا GOFمقدار  -5جدول 

 R2 GOFمیانگین  میانگین مقادیر اشتراکی
601/0 301/0 433/0 

 

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای به 36/0 ای 25/0، 01/0با توجه به سه مقدار 
GOF برای  آمدهدستبه، مقدارGOF  ی پژوهش حاضر برانشان از برازش کلی قوی مدل
 دارد.

 آزمون فرضیات:

 زامکنون درون یرهایمتغ یبرا نییتع بیضر ریمقاد -6جدول 

 ضریب تعیین هاابعاد و مؤلفه

 موفقیت تعاونی

 469/0 منظر مالی
 140/0 فرایند داخلی

 207/0 رشد و یادگیری

 269/0 مشتری

  

 قرار گیرند. ضرایب یموردبررسعالمت، بزرگی و معناداری  ازلحاظضرایب مسیر باید 
دیگر  ازهبرساثرات مثبت )روابط مستقیم بین دو سازه( یک سازه  دهندهنشانمسیر مثبت 

 ازهبرساثرات منفی روابط معکوس یک سازه  دهندهنشانکه عالمت منفی است. درصورتی
 (.1391دیگر است )آذر و همکاران، 

 هاوتحلیل فرضیهتجزیه
 آزمون فرضیه اول:

 اول: اشتیاق تأسیسی مدیرعامل بر موفقیت تعاونی کشاورزی تأثیر معناداری دارد. فرضیه
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 دهد.جدول زیر نتیجه مربوطه را برای این فرضیه نشان می
 

 اول هیآزمون فرض -7جدول 

 نتیجه فرضیه tآماره  ضریب مسیر فرضیه
 تأیید 042/5 631/0 اشتیاق تأسیسی بر موفقیت تعاونی کشاورزی

 

با توجه به اینکه  95/0شود؛ در سطح اطمینان مشاهده می 7گونه که در جدول همان
توان گفت که اشتیاق تأسیسی بر موفقیت تعاونی است، می 96/1تر از بزرگ tمقدار آماره 

 بین دو متغیر نیز نشان استانداردشدهکشاورزی استان همدان تأثیر معنادار دارد. ضریب 
درصد از تغییرات موفقیت تعاونی کشاورزی توسط اشتیاق تأسیسی تبیین  63دهد که می
 شود.می
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 آزمون فرضیه دوم:

 ای مدیرعامل بر موفقیت تعاونی کشاورزی تأثیر معناداری دارد.دوم: اشتیاق توسعه فرضیه

 دهد.جدول ذیل نتیجه مربوطه را برای این فرضیه نشان می

 دوم هیآزمون فرض -8جدول 

 نتیجه فرضیه tآماره  ضریب مسیر فرضیه
 تأیید 153/2 224/0 ای بر موفقیت تعاونی کشاورزیاشتیاق توسعه
 

تر از بزرگ tبا توجه به اینکه مقدار آماره  95/0با توجه به اطالعات فوق؛ در سطح اطمینان 
ای بر موفقیت تعاونی کشاورزی استان همدان تأثیر گفت که اشتیاق توسعهتوان است، می 96/1
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درصد از تغییرات  22 ؛ کهدهدشده بین دو متغیر نیز نشان می داستاندارمعنادار دارد. ضریب 
 شود.ای تبیین میموفقیت تعاونی کشاورزی توسط اشتیاق توسعه

 آزمون فرضیه سوم:
مدیرعامل بر موفقیت تعاونی کشاورزی تأثیر معناداری اعی سوم: اشتیاق ابد فرضیه

 دارد.
 دهد.نتیجه مربوطه را برای این فرضیه نشان می 9جدول 

 

 سوم هیآزمون فرض -9جدول 

 نتیجه فرضیه tآماره  ضریب مسیر فرضیه
 تأیید 051/2 145/0 اعی بر موفقیت تعاونی کشاورزیاشتیاق ابد

 

با توجه به  95/0شود؛ در سطح اطمینان گونه که در جدول باال مشاهده میهمان
اعی بر موفقیت توان گفت که اشتیاق ابداست، می 96/1تر از بزرگ tاینکه مقدار آماره 

نیز  بین دو متغیر استانداردشدهتعاونی کشاورزی استان همدان تأثیر معنادار دارد. ضریب 
عی اتغییرات موفقیت تعاونی کشاورزی توسط اشتیاق ابددرصد از  14دهد که نشان می
 شود.تبیین می

 آزمون فرضیه جانبی:

مالی، »ای و اشتیاق ابداعی بر ابعاد ، اشتیاق توسعهتأسیسیفرضیه جانبی: اشتیاق 
 موفقیت تعاونی تأثیر معنادار دارد.« فرایند داخلی، رشد و یادگیری و مشتری

 یجانب هیآزمون فرض -10جدول 

 ضریب تعیین هاابعاد و مؤلفه

 موفقیت تعاونی

 462/0 منظر مالی
 140/0 فرایند داخلی

 207/0 رشد و یادگیری

 269/0 مشتری
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شود مقدار ضریب تعیین برای سازه منظر مالی گونه که در جدول مشاهده میهمان
های منظر رشد و ساختاری دارد، برای سازهباشد که حاکی از برازش قوی مدل قوی می

یادگیری و منظر مشتری مقدار ضریب تعیین متوسط و برای سازه منظر فرایند داخلی 
 باشد.ضعیف می

 

 (نییتع بیضر ری)مقاد یجانب هیمدل فرض
 Q2 ینبیشیارتباط پ ریمقاد -11جدول 

 بینیقدرت پیش بینیمعیار پیش هاابعاد و مؤلفه

 موفقیت تعاونی

 قوی 245/0 منظر مالی
 متوسط 127/0 منظر فرایند داخلی

 متوسط 163/0 رشد و یادگیری
 متوسط 141/0 منظر مشتری
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که نشان از قدرت  دهدزای مدل را نشان میهای درونسازه 2Q مقادیر جدول باال 
بینی متوسط برای سایر قدرت پیشبینی قوی این مدل برای سازه منظر مالی و پیش
 نماید.ها دارد و برازش مناسب مدل ساختاری را تأیید میسازه

 (:t-value)مقادیر  Zضرایب معناداری 

به  999/0، 99/0، 95/0برای تأیید یک فرضیه یا معناداری، وجود ارتباط در سطح 
(. طبق 1391باشد )آذر و همکاران، می 32/3، 52/2، 96/1آماری معادل  tترتیب حداقل 

 95/0توان در سطح اطمینان باشد که میمی 96/1ضرایب معناداری بیش از  2جدول 
 500استراپ با بوت کینا پارامترمعنادار بودن روابط را تأیید نمود. در این پژوهش آزمون 

 است. کاررفتهبهو آزمون فرضیات نیز  تکرار برای برآورد خطاهای استاندارد
 

 z یمعنادار بیضرا -12جدول 
 

 سطح اطمینان zضرایب معناداری  مسیر
 999/0 637/4 موفقیت تعاونی  اشتیاق کارآفرینانه

 موفقیت تعاونی اشتیاق تأسیسی

 999/0 318/9 منظر مالی
 999/0 739/2 منظر فرایند داخلی

 999/0 212/5 منظر رشد و یادگیری
 999/0 866/3 منظر مشتری

 موفقیت تعاونی ایاشتیاق توسعه

 999/0 938/4 منظر مالی
 - 733/1 منظر فرایند داخلی

 99/0 800/2 منظر رشد و یادگیری
 99/0 078/2 منظر مشتری

 موفقیت تعاونی اشتیاق ابداعی

 - 488/1 منظر مالی
 - 270/1 فرایند داخلیمنظر 

 - 035/1 منظر رشد و یادگیری
 - 466/1 منظر مشتری

 

 گیریبحث و نتیجه
رابطه ها و عملکرد شرکت تیموفق با کارآفرینانه اقیشور و اشت طبق نتایج این تحقیق،

 ،نانیکارآفر تیهای موفقترین مؤلفهاز مهم یکیکه  های تحقیق بیانگر آن استدارد. یافته
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و  یاندازراه، مصروف مرحله سکیوقت و ر ی،انرژ نیشتریب .تأسیسی است اقیداشتن اشت
به  اقیشتای به پشتوانه سیتأسکارآفرین در فرآیند  ،گریو از طرف د شودشرکت می تأسیس

 ر عهده دارد.ب تیاثر را در موفق نیشتریتأسیسی ب اقیلذا داشتن اشت پردازد،حل مشکالت می
شرکت  یداخل ندیتأثیری بر فرا ،اقیاشت کهآناست  ذکرانیشا قیدر این تحق کهتیجه دیگری ن

ح سط ی،تیریمد یهامتغیرهایی مانند مهارت یدارا یداخل یندهایفرا که لیدل، به این ندارد
 ،کند فایا تیدر موفق یانقش برجسته تواندیهم م خودیخودبهتجربه است که  و التیتحص

 است. ینیدر کارآفر تیمفهوم موفق یدگیچیپ نشانگریافته  نیا
و  ایوسعهت نانهیکارآفر اقیمستقل اشت ریمتغ نیب یهمبستگ بیحاصل از ضر جینتا

منظر رشد و  ،یداخل ندیمنظر فرا ،یمنظر مال ازجمله یتعاون تیوابسته موفق ریمتغ
 یهمبستگ بینشان داد که با توجه به ضر هاافتهیشد و  یبررس یو منظر مشتر یریادگی

 یریادگیمنظر رشد و  ،یو منظر مال ایتوسعه اقیاشت نیب ،نآ دارییو سطح معن رمنیاسپ
(، فنگ 1393) یزال قاتیوجود دارد که با تحق دارییرابطه مثبت و معن یو منظر مشتر

( تطابق 2015( و کاردون )2020) یال ،(2020) دیس ،(2017بائو ) ،(2020و چنگ )
وجود  دارییرابطه معن یداخل ندیو منظر فرا ایتوسعه نانهیکارآفر اقیاشت نیاما ب ،دارد

 یهامهارت ،توسعهدر زمینه  تیموفق یبرا ،الزم به ذکر است هیفرض نیا لینداشت. در تحل
( بر 1398نژاد ) یو مراد یطور که لرستانهمان ،الزم است اقیعالوه بر اشت یگرید

( 1395) یگودرز الت،یسطح تحصبر ( 1394و همکاران ) یدریح ،یتیریمد یهامهارت
که دارد  یتیبا ماه نانهیکارآفر اقیدیگر اشتبیانبه اند،داشتهتأکید  یتیریمد یهامهارتبر 
 .مؤثر واقع شود یداخل یندهایدر فرا تواندینم

و  یبداعا نانهیکارآفر اقیمستقل اشت ریمتغ نیب یهمبستگ بیحاصل از ضر جینتا
منظر رشد و  ،یداخل ندیمنظر فرا ،یمنظر مال ازجمله یتعاون تیوابسته موفق ریمتغ

 اقیاشت نینشان داد که ب های پژوهشافتهیشد و  یبررس یو منظر مشتر یریادگی
ا توجه به ب ،یمنظر مال یعنی یتعاون تیموفق یرهایاز متغ یکیو تنها  یابداع نانهیکارآفر

 قاتیکه مطابق با تحق وجود دارد دارییو معن ، رابطه مثبترمنیاسپ یهمبستگ بیضر
 اقیاشت نیفرصت است و ب صیبر تشخ اقی( تأثیر اشت2017( و بائو )1397) یانتید

منظر  ،یداخل ندیمنظر فرا ژهیوبه یاونتع تیموفق یرهایمتغ هیو بق یابداع نانهیکارآفر
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هم با توجه به  جینتا نیوجود ندارد. ا دارییرابطه معن یو منظر مشتر یریادگیرشد و 
 .است یمنطق ،تأکید دارد یها و نوآورفرصت یکه رو یابداع اقیاشت تیماه

 یتعاون مدیرانهای شود که در آموزشمی شنهادیپ ت،یبر موفق اقیتوجه به تأثیر اشت با
های از محدودیت .شود شایانیتوجه مهم، امر  نه ایبهای تعاونی شرکت سیتأس درو 

ر د تواندمی یادیتأثیر ز زیرا ،بود یموردبررسهای ای عمر متفاوت شرکتهدوره ،قیتحق
 را (عمر یها)دوره ریمتغ نیشود امی شنهادیپ یبعد نیبگذارد لذا به محقق قیتحق جینتا

ه توجه ب همچنین با گر وارد کنند.مداخله ریمتغ عنوانبه تیو موفق اقیدر رابطه اشت
ذا نبود ل ریپذامکانویروس کرونا امکان مصاحبه مستقیم با مدیران  گیریشرایط همه

ی عمیق به هامصاحبهو با  با مطالعات تحقیق کیفی محققین بعدی شودیمپیشنهاد 
 موضوع اشتیاق کارآفرینانه بپردازند.

 

 قدردانی و تشکر
 است. انجام نپذیرفتهاین پژوهش با حمایت مالی هیچ نهادی اجرای 
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Abstract 
What keeps entrepreneurs from making long-term efforts to pursue opportunities is 

entrepreneurial passion.Despite the importance of passion, especially in starting and 

growing a business and the entrepreneurial behavior of individuals, few studies have 

examined entrepreneurial passion Therefore, the present study has assessed the effect 

of entrepreneurial enthusiasm on the success of agricultural cooperatives in Hamadan 

province.In terms of method, this research is a descriptive and survey research. The 

statistical population of this study included 276 CEOs of agricultural cooperatives in 

Hamadan province which were selected as a sample according to Cochran's formula of 

131 cooperatives. Structural equation and multivariate regression methods have been 

used to analyze the data. The entrepreneurial passion model is derived from the Cardon 

model, which classifies passion into three types: innovative, founding, and 

developmental. The results showed that all three types of enthusiasm affected the 

success of entrepreneurs, and the component of "Passion for Founding" had the greatest 

impact on the success of agricultural cooperatives. For this reason, it seems that in 

education, establishment and development of agricultural cooperatives, the issue of 

entrepreneurial enthusiasm and passion, especially founding enthusiasm, should be 

taken into consideration. 
 

Keywords: Entrepreneurial Passion, Success of Cooperatives, Balanced 
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