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ABSTRACT 
 

Context and purpose. Today, entrepreneurship as the driving engine of economic development plays a significant role in the development of 

traditional organizations and companies; In such a way that by promoting entrepreneurship in organizations, we can witness an  increase in their 

creativity, innovation and prosperity in the face of existing changes and challenges. Despite the fact that entrepreneurial management is one of the 

most important strategies for improving organizational performance, many organizations in the agricultural sector, especially cooperatives, have not 

succeeded in implementing this strategy. In this regard, the present research has investigated the role of entrepreneurial management components in 

the development of organizational entrepreneurship in agricu ltural cooperatives in Kermanshah. 

Methodology/approach. The statistical population of the research included all managers of agricultural cooperatives in Kermanshah city (N = 176), 

110 of whom were selected for the study by stratified random sampling with proportional assignment (based on the type of activity). The measuring 

tool of the research was a standard questionnaire whose validity was confirmed by a group of experts and its reliability was confirmed by calculating 

Cronbach's alpha coefficient. SPSS version 27 software was used to analyze the data in two sections: descriptive statistics (prevalence, percentage, 

and mean, standard deviation, minimum and maximum) and inferential statistics (multiple regression analysis).  

Findings and conclusions. The results of the research showed that the components of entrepreneurial management (growth strategy, strategic 

orientation, resource orientation, growth culture, and reward philosophy and management structure) have a positive and significant effect at t he level 

of one percent error on organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives. They had. Therefore, by improving entrepreneurial management, 

it is possible to develop organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives. In this regard, the managers and policy makers of agricultural 

cooperatives are advised to act in an entrepreneurial way in order to revise the organizational strategies, values and beliefs, rewarding methods and 

the structure and management style of the organization . 

Originality. Previous studies have mainly focused on the role of entrepreneurial management in public and private organizations; meanwhile, the 

current study has analyzed the factors affecting organizational entrepreneurship with a special focus on cooperative companies. 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Context and purpose. Today, entrepreneurship as the driving engine of economic development plays a prominent role in the development of traditional organizations and companies; 
in such a way that by promoting entrepreneurship in organizations, we can witness an increase in creativity, innovation, pros perity and an increase in their resistance against existing 
changes and challenges. On the other hand, with the intensification of environmental changes, changes in the business environment and the disappearance of traditional barriers to 
entering the markets in most industries, the intensity of competition has increased, therefore, the external environment plays a more prominent role in the survival of the organization. 
Many studies attribute the failure of many organizations to the neglect of environmental dynamics and the lack of strategic d esigns appropriate to the organization's specific 
conditions, and they believe that organizational entrepreneurship is a process that helps the organization survive. In this regard, the need of organizations  for entrepreneurship and 
their survival becoming dependent on it has created a special realm of this concept called organizational entrepreneurship. In this regard, the aim of the current research is to 
investigate the role of entrepreneurial management components in the development of organizational entrepreneurship in agricu ltural cooperatives in Kermanshah. 
Methodology/approach. In terms of paradigm, the current research was in the category of quantitative research, in terms of applied purpose, and in d ata collection and analysis, it 
was a descriptive-correlation type of research, which was carried out using the multiple regression  analysis technique. The statistical population of the research included all managers 
of agricultural cooperative companies active in Kermanshah city (N=173). The sample size was determined to be 110 people who were selected for the study by stratified random 
sampling method with proportional assignment (based on the type of activity). The main tool of data collection in this research was a standard questionnaire consisting of three parts. 
The first part included demographic characteristics. The second part of the questionnaire included a scale to measure organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives. In 
this part of the questionnaire, organizational entrepreneurship was measured using 14 items in the form of a five-point Likert scale. The third part of the questionnaire included a 
scale for measuring entrepreneurial management components in agricultural cooperatives. In this section, the questionnaire measured the components of entrepreneurial management 
using 21 items in the form of a five-point Likert scale. The validity of the questionnaire was confirmed by a group of experts and its reliability was confirmed by calculating 
Cronbach's alpha coefficient. SPSS version 27 software was used to analyze the data in two parts, descriptive statistic s and inferential statistics. 
Findings and conclusions. The results of the research showed that the components of entrepreneurial management (growth strategy, strategic orientation, resource orientation, 
growth culture, and reward philosophy and management structure) have a positive and significant effect on organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives at the error 
level of one percent. They had. In general, the results of the current research, which was conducted with the aim of investigating the role of entrepreneurial management components 
in the development of organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives, indicated that the components of entrepreneurial management have a significant role in creating 
and improving entrepreneurial activities in agricultural cooperatives, which until now, from the perspective of researchers and Cooperation and agriculture experts were not taken 
into consideration. In fact, these results are very useful and valuable both in the discussion of literature development and the theoretical foundations of the subject and in the practical 
and operational discussion to facilitate the process of entrepreneurship development in agricultural cooperatives.  
Originality.The current research has significant and appropriate theoretical and practical achievements; In  the discussion of the theoretical achievements of the current research, by 
examining the role of entrepreneurial management components on organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives, it can contribute to the entrepreneurship literature, and in 
the discussion of practical achievements, managers and policy makers can use the results of this research to provide solutions and operational plans for the development of organizational 
entrepreneurship in agricultural cooperatives to use. In general, it can be said; since so far less than the dimension of entrepreneurial management has been discussed about the management  
of cooperative units, therefore, by improving entrepreneurial management, it is possible to develop organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives. In this regard, the managers 
and policy makers of agricultural cooperatives are advised to act in an entrepreneurial manner in order to review the strategies, values and organizational beliefs, rewarding methods and 

the structure and management style of the organization. 
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 چکیده

های ها و شرکتعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نقش بارزی در توسعه سازمانامروزه کارآفرینی بهزمینه و هدف:  
ایی توان شاهد افزایش خالقیت، نوآوری و شکوفها میای که با ترویج کارآفرینی در سازمانگونهکند؛ بهسنتی ایفا می

بود ترین راهبردهای بهکه مدیریت کارآفرینانه یکی از مهمرغم آنعلیهای موجود بود. آنان در برابر تغییرات و چالش
 ها، تاکنون موفق به اجرایویژه تعاونیهای بخش کشاورزی، بهرود، بسیاری از تشکلعملکرد سازمانی به شمار می

آفرینی رهای مدیریت کارآفرینانه در توسعه کادر این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش مؤلفهاند. این راهبرد نشده
 های کشاورزی شهرستان کرمانشاه پرداخته است.سازمانی در تعاونی

های کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران تعاونی شناسی/رهیافت:روش
(176N= که تعداد )عالیت( نوع فای با انتساب متناسب )بر اساس گیری تصادفی طبقهها به روش نمونهنفر از آن 110

استاندارد بود که روایی آن توسط گروهی از  اینامهگیری پژوهش پرسشابزار اندازه برای مطالعه انتخاب شدند.
خش آمار ها در دو بوتحلیل دادهمنظور تجزیهمتخصصان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به

انحراف معیار، کمینه و بیشینه( و آمار استنباطی )تحلیل رگرسیون چندگانه( از توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین، 
 استفاده شد. 27نسخه  SPSS افزارنرم

تراتژیک، گیری اسهای مدیریت کارآفرینانه )راهبرد رشد، جهتنشان داد که مؤلفهنتایج پژوهش  گیری:ها و نتیجهیافته
و ساختار مدیریت( تأثیر مثبت و معناداری در سطح خطای یک درصد گیری منابع، فرهنگ رشد، فلسفه پاداش جهت

در جهت توسعه  توانهای کشاورزی داشتند؛ بنابراین، با بهبود مدیریت کارآفرینانه میبر کارآفرینی سازمانی در تعاونی
شاورزی های کان تعاونیگذارهای کشاورزی اقدام کرد. در این راستا، به مدیران و سیاستکارآفرینی سازمانی در تعاونی

دهی و ساختار و سبک های پاداشها و باورهای سازمانی، شیوهشود که در جهت بازنگری در راهبردها، ارزشتوصیه می
 مدیریت سازمان به شیوۀ کارآفرینانه اقدام کنند.

اند؛ رکز کردهخصوصی تمهای دولتی و بیشتر مطالعات پیشین بر نقش مدیریت کارآفرینانه در سازمان اصالت/نوآوری: 
ر ، عوامل مؤثر بهای تعاونیاین در حالی است که مطالعه حاضر با تمرکز ویژه بر مدیریت کارآفرینانه در شرکت

 کارآفرینی سازمانی را مورد واکاوی قرار داده است.
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 مقدمه

امروزه با شدت یافتن تغییرات محیطی، تغییر فضای 
بین رفتن موانع سنتی ورود به بازارها در  و از وکارکسب

 Nasr) است افتهیشیافزابیشتر صنایع، شدت رقابت 

Isfahani, Ansari, & Molaee Khorasqani, 2016) ؛
بنابراین، محیط خارجی در بقای سازمان، نقش بارزتری 

، مطالعات متعدد علت ناکامی بسیاری از رونیازادارد. 
های محیطی و نبود توجهی به پویاییها را بیسازمان
 های راهبردی متناسب با شرایط خاص سازمانطراحی

نی محققان معتقدند کارآفری کهینحوبهدانند؛ می
-سازمانی فرایندی است که به بقای سازمان کمک می

با توجه در این راستا، . (Glaeser & Kerr, 2009) کند
توسعه نوآوری و کارآفرینی در بافت سازمانی  ضرورتبه

مفهومی جدیدی به نام کارآفرینی سازمانی ظهور 
از دیدگاه کوراتکو، کارآفرینی سازمانی، است.  داکردهیپ

برداری از مزایای هایی است که بهرهمجموعه فعالیت
 کند ومی پذیرامکانرقابتی نوآوری را در یک سازمان 

 استا هنوآوری در سازمان کردن نهینهاد برایرهیافتی 
(Rauch, Frese, & Utsch, 2005) . دلیل این امر آن است

توجه به کارآفرینی سازمانی باعث دور شدن  که عدم
 ، امروزهرونیازاگردد؛ اعضا از خالقیت و نوآوری می

تغییر و  در جهت ایجاد توجه به کارآفرینی سازمانی
دستیابی به اهداف سازمانی به یک  برایحرکت نوآورانه 

 های مختلفها و شرکتدر سازمان و الزام اصل
 & ,Naderi, Shiri, Khoshmaram) است شدهلیتبد

Ramezani, 2016) .های همچنین، امروزه اهمیت شرکت
است که موتور رشد در  یااندازهبهنوآور و کارآفرین 

اس، شوند. بر این استوسعه اقتصادی کشورها شناخته می
از سهای اخیر در ایران به شناسایی عوامل زمینهدر سال

 Nasr) ها توجه زیادی شده استنوآوری در شرکت

Isfahani, & et al, 2016) .های توجه به شرکت ،درواقع
 از آن اهمیت است کهنوآور و کارآفرین به حدی حائز 

جایگزین درآمدهای مبتنی بر  برای راهکاری عنوانبه
 & ,Knockaert, Bjornali) برندنام مینفت کشور 

Erikson, 2015) بنابراین، تالش در جهت توسعه ؛
های مختلف ها و شرکتکارآفرینی سازمانی در سازمان

 .باشدبرخوردار می در کشور از اهمیت و ضرورت باالیی

 بالقوه سازمانی عنوانبه هاتعاونی اخیر هایدهه در
 قرف و کاهش اقتصادی اجتماعی، ۀتوسع تقویت برای

 و بسط هاتعاونی مهم اهداف از اند. یکیشده متجلی
را زی ؛است بوده بیکاری کاهش و مولد اشتغال ۀتوسع

-یم مولد اشتغال ایجاد موجب گذاریسرمایه با هاتعاونی
، توسعهدرحال کشورهای روستایی مناطق شوند. در

ر د توانندمی کشاورزی تعاونی هایشرکت و هاتشکل
نمایند.  فاای را مهمی نقش روستایی ۀتوسع و فقر با مقابله
 یاساس تحوالت توانندمی کشاورزی هایتعاونی ،درواقع

 هب دستیابی یزمینه و ایجاد کنند نظام کشاورزی در
 ,Boozarjmehri) آورند فراهم را روستایی پایدار یتوسعه

& Hadizadeh Bazaz, 2013). و  هارغم قابلیتعلی
های کشاورزی و نقشی که های باالی تعاونیپتانسیل

 اقتصاد و کشاورزی توسعه روستایی، ها دراین تعاونی

 رغمبه ایران در اما اند،داشته از کشورها بسیاری ملی
 مؤثری نقش اندنتوانسته قانونی مطلوب، جایگاه داشتن

توسعه خالقیت و نوآوری در بخش روستایی و  در
ایفا نمایند. برخی بر این باورند که عدم  کشور کشاورزی

 گیریکارآفرینی در شکل حوزۀ به هاتوجه و ورود تعاونی
 .(Nematollah Shiri, 2022) این شرایط مؤثر بوده است

ای هبه نقش تعاونی توان، تنها زمانی میدیگرعبارتبه
کشاورزی در ایجاد اشتغال پایدار امیدوار بود که ماهیتی 

 ,Nematollah Shiri) کارآفرینانه داشته باشند

Moradnezhadi, Mahdizadeh, & seymohammadi, 

 تعاون بخش توسعۀ ظرفیت توجه به بنابراین، با؛ (2021

 توسعه آن برای مناسب سازوکارهای از گیریلزوم بهره و

 یک بسان کارآفرینی اثربخشی و و کارایی سویک از

توسعۀ  راهبرد تلفیق سو، از دیگر ایتوسعه راهبرد
 با تعاونی نهضت افزاییهم تعاونی یا بخش در کارآفرینی

 برای مناسبی راهبردی سازوکار کارآفرینی، توسعۀ راهبرد

 پیشبرد بر پایۀ کارآفرینی و کشور تعاون توسعۀ بخش

Bamdad , Mehdi) باشدمی روستایی توسعۀ هایبرنامه

Soofi, Aarabi, & Amiri, 2013) ،توسعه . در این راستا
های تعاونی در قالب کارآفرینی کارآفرینی در شرکت

ها تواند نقش اساسی را در کمک به تعاونیسازمانی می
، درواقع. دستیابی به اهدافشان ایفا نمایددر جهت 

ها را قادر سازمان که کارآفرینی سازمانی رهیافتی است
ها ها مقاومت کنند، پیچیدگیسازد تا در برابر چالشمی

ی این در حال .را مدیریت کنند و در رقابت باقی بمانند
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ر د در ایران است که میزان شاخص کارآفرینی سازمانی
سیار ب توسعهدرحالو  یافتهتوسعهمقایسه با کشورهای 

ی کارآفرین که؛ در این راستا، نظر به اینپایین است
یجۀ کنار هم قرار دادن پیکرۀ سازمانی، اغلب درنت

 یک روش برای تسهیل این .افتددانش اتفاق میمختلف 
است  سبک و نوع مدیریت سازمان ، از طریقمجاورت

 Bojica, del Mar) کندکه تمایز و ادغام را ترکیب می

Fuentes-Fuentes, & Fernández Pérez, 2017).  در این
-ه میک رهیافتی استمدیریت کارآفرینی، راستا، سبک 

تواند رفتار سازمانی را به سمت نتایج کارآفرینی هدایت 
ست و ا مبتنی بر فرصتمدیریت کارآفرینی، سبک  .کند

 ؛شودهای در حال ظهور در محیط هدایت میبا فرصت
 کارآمدترین استفاده ازبرخالف مدیریت اجرایی که بر 

 & ,Brown, Davidsson) کندشده تمرکز میمنابع کنترل

Wiklund, 2001) .دهند که نشان می نیز شواهد تجربی
توانند بر می مدیریت کارآفرینانه هایها و شیوهسبک

های ها و شرکتدر سازمانارتقای سطح کارآفرینی 
 ;Naderi, & et al, 2016) تأثیرگذار باشند مختلف

Sakhdari, & Burgers, 2018) . بر این اساس، نظر به
-های تولیدی و تعاونیمهم تشکل یکی از اهدافکه این

 گذاریهای کشاورزی افزایش خالقیت، نوآوری، سرمایه
باشد؛ بنابراین، توجه به سبک و ایجاد اشتغال مولد می

ی بهبود کارآفرینایجاد و  منظوربهمدیریت کارآفرینی 
های تعاونی کشاورزی از اهمیت و سازمانی در شرکت

ضرورت باالیی برخوردار است. این در حالی است که با 
ر اعم د صورتبهای مطالعه تاکنونتوجه اهمیت موضوع 

خصوص نقش مدیریت کارآفرینی در کارآفرینی سازمانی 
 نشدهانجاماخص  صورتبههای کشاورزی در تعاونیو 
ت بیشتر تأثیر مدیری اندشدهانجامت و مطالعاتی که اس

 ,Naderi) سرمایه فکری ،(Naderi, & et al., 2016) دانش

 & ,Kalateh Seifari) سازمانیفرهنگ و (2016

Tondnevis, 2012)  بر کارآفرینی سازمانی را در
اند؛ های دولتی و خصوصی بررسی کردهسازمان

منسجم به  صورتبهای که ای که جای مطالعهگونهبه
رآفرینی کابر  فرینانهبررسی تأثیر سبک مدیریت کارآ

منظور پر کردن به سازمانی پرداخته باشد، خالی است.
اصلی  باهدفاین شکاف مطالعاتی، پژوهش حاضر 

های مدیریت کارآفرینانه در توسعه بررسی نقش مؤلفه
 شدهطراحیهای کشاورزی کارآفرینی سازمانی در تعاونی

است. با این اوصاف پژوهش حاضر دستاوردهای نظری 
و کاربردی مناسبی دارد؛ در بحث دستاوردهای نظری 

های مدیریت ضر با بررسی نقش مؤلفهپژوهش حا
کارآفرینانه بر کارآفرینی سازمانی در تعاونی کشاورزی 

کمک کند و در بحث  کارآفرینیتواند به ادبیات می
گذاران دستاوردهای کاربردی، مدیران و سیاست

توانند از نتایج این پژوهش در جهت ارائه راهکارها و می
ر ارآفرینی سازمانی دبرای توسعه ک عملیاتی هایبرنامه
 های کشاورزی استفاده کنند. تعاونی

 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

 کارآفرینی سازمانی

 از استفاده و ارزیابی کشف، توانمی را کارآفرینی

 در ارائهقابل و خدمات کاالها تولید منظوربه هافرصت

 مطالعه معنی به کارآفرینی حقیقت، دانست. در آینده

 از ترگسترده تعریفی ،مک کله لند. هاستفرصت

 از فراتر را کارآفرینی فرایند و کندمی ارائه کارآفرینی

-می تعبیر زندگی منش و شیوه یک به بلکه، وکارکسب

 و به کار عشق نوآوری، و خالقیت که ایگونهکند. به
 خلق نگری،آینده خطرپذیری، پویایی، دائمی، تالش

 و پیشرفت نیاز به شناسی، فرصت یی،گراآرمان ارزش،
 کارآفرین افراد زندگی اساس و زیربنا را اندیشی مثبت

 .(McFadzean, O'Loughlin, & Shaw, 2005) پنداردمی
یک  هاینوآوریمجموعه کارآفرینی سازمانی به 

 تجدید استراتژیهای و فعالیت گذاریسرمایهشرکت، 
 کنداشاره می

 (Wei, & Ling, 2015).  کارآفرینی سازمانی اشاره به
برداری از هایی دارد که در سازمان امکان بهرهفعالیت

 برایمزایای رقابتی نوآوری را ایجاد کرده و رهیافتی 
 در. شودنوآوری در سازمان محسوب می نهادینه کردن

 طوربه که مدیریتی است کارآفرینی، رفتاراین پژوهش، 
-ظرفیت مافوق نتایج به یابیدست برای هااز فرصت مدائ

 ،دیگرعبارتیبهکند. برداری میافراد، بهره های
سازمانی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و  کارآفرینی

 هایجدید و نظامی فرآیندهامعرفی محصوالت جدید، 
سازمانی،  کارآفرینی اصلی هدف .استنوین سازمانی 

 و رقابتی یسازمانفرهنگ ،نوآورانه ساختار پویایی، ایجاد



 در توسعه نانهیکارآفر تیریمد یهامؤلفهنقش ارائه 

5 

 

 است پویا و رقابتی بازارهای با شدن روبرو جهت منعطف
(McFadzean, & et al., 2005). 

 مدیریت کارآفرینانه

-فرصت با و است محورفرصت کارآفرینی مدیریت

ها و به ناآرامیو  شودمی هدایت محیط در نوظهور های
-ینان محیطی واکنش نشان داده و تالش میعدم اطم

ند هرچ، کنند یجاداکنند تا یک موقعیت راهبردی قوی 
، مدیریت همچنین باشند. داشته ماهیت موقتی که

ینان معدم اط ایجاد فعاالنه، باعث با ابتکارات کارآفرینانه
 تشوند و با تخریب موقعیها میمحیطی در دیگر شرکت

 هاآن .کنندمی را ایجاد جدیدی هایموجود، فرصت
دید های جزودتر از رقبای خود در پی دستیابی به فرصت

 بوده و در مقابل تهدیدات بالقوه مترصد و هوشیار هستند
(Nazari darkhori, rostami ghobadi, shiri, & 

khoshmaram, 2021) .توان گفتبر این اساس، می 
مدیریت کارآفرینانه بخشی از گرایش کارآفرینانه را 

جوانب  و گرایش کارآفرینانه شودشامل می
 Brown) کنندگیری میکارآفرینی را اندازه صیتشخقابل

et al., 2001). براون و همکاران (Brown, & et al., 2001) 
د که ناهارائه دادمدلی برای سنجش مدیریت کارآفرینانه 

گیری استراتژیک، جهت راهبرد رشد، شامل شش مؤلفۀ
ساختار مدیریت و  گیری منابع، فلسفه پاداش،جهت

 دامهرک. در ادامه ضمن تعریف استفرهنگ کارآفرینانه 
از این ابعاد، در جهت ارائه مطالعات تجربی در خصوص 

بر کارآفرینی سازمانی و تدوین  هاآناثرگذاری 
 های پژوهش اقدام شده است. فرضیه

 راهبرد رشد

 شارها شرکت رشد فعلی قبل یا سرعتبه راهبرد رشد
 یکارآفرین رویکرد دارای یهاشرکتی که اگونهبه دارد؛

 یهافرصت اساس بر اقدام و شدهکنترل منابع به دنبال
 ,.Brown, & et al) دهندمی ترجیح را سریع رشد رشد،

 در کارآفرینی رشد گرایش به که هاییشرکت .(2001
 پاسخگویی و رشد سمت به را خود ظرفیت جذب دارند،

 سطح منجر به افزایش همین امر کنند،می هدایت
 & ,Naldi, Achtenhagen) شودمی هاشرکت کارآفرینی

Davidsson, 2015). اداری، تمایل هایشرکت مقابل، در 

این  ات دارند ثابت و مشخصی سرعت با کندتر رشد به
 در ار انباشته منابع و نشود شرکت ناآرامی سرعت باعث

با این  .(Brown, & et al., 2001) ندهند قرار خطر معرض
کارآفرینانه باشد  ،اگر راهبرد رشد شرکتاوصاف، 

ها و کسب منابع جدید در جهت با شکار فرصت دتوانمی
 & ,Sakhdari) مفید باشدتوسعه کارآفرینی در شرکت 

Burgers, 2018).  بورگرزدر این راستا، سخدری و 
(Sakhdari, & Burgers, 2018; 2020) ای نیز در مطالعه

نشان دادند که راهبرد رشد کارآفرینانه بر توسعه 
وص ای در خصمطالعه باوجوداینکهکارآفرینی مؤثر است. 

و  هایتعاونتأثیر راهبرد رشد بر کارآفرینی سازمانی در 
ا است؛ ولی ب نشدهانجامهای کشاورزی بخصوص تعاونی
رح و را مطتوان فرضیه زیر می شدهانیبتوجه به مطالب 

 آزمون کرد. 

H1: کارآفرینی برتأثیر مثبت و معناداری  رشد راهبرد 

 دارد. کشاورزی هایتعاونی در سازمانی

 گیری استراتژیکجهت

 که شرکت استراتژی میزان به استراتژیک گرایش 
 ودششود، گفته میمی هدایت منابع یا هافرصت توسط

(Arora, 2015). مدیریت باهدف استراتژیک گرایش 
شود که امکان می رفتارهایی ایجاد باعث کارآفرینی

 رکتیش کارآفرینی ایجاد در جذب هایقابلیت از استفاده
 های دارای گرایش، شرکتدرواقع. کندرا فراهم می

 از ارآمدک استفاده منظوربه را هایییاستراتژ استراتژیک،
 & ,Bradley, Wiklund) کنندمی تدوین خود منابع

Shepherd, 2011). یسوبه کارآفرین هایگرایش شرکت 
 ,Sakhdari) است سریع و فعال شدهشناخته هایفرصت

& Burgers, 2018).  عوامل ۀکنند حیتشراین گرایش 
 پراهالد و همل .استراتژی خواهد بود بر خلق رگذاریتأث
(Prahalad, & Hamel, 1994)  معتقدند که گرایش

با  رابطهدر  قصد استراتژیک یرندهیدربرگاستراتژیک 
و  هادستگاهفرایندها،  و همچنین سازمان اهداف

ه در دستیابی ب است که موجب تسهیل سازمانیفرهنگ
 & ,Wiklund)ویکلند و شفرد . شد خواهد موفقیت

Shepherd, 2003) استراتژیک گرایش که کردند نیز ادعا 
دانش هایدارایی از استفاده کارآفرینی موجب هدایت

 جدید یهافرصت به دستیابی جهت در شرکت یک بنیان
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توان گفت که ، میرونیازا. شودمی محصول بازار
عه سبب توستواند ها میگیری استراتژیک شرکتجهت

در  .(Bradley, & et al., 2011) شود هاآنکارآفرینی در 
 (Franco, & Haase, 2013)این راستا، فرانکو و همکاران 

ای نشان دادند که گرایش کارآفرینی سبب در مطالعه
پذیری در صنعت توسعه نوآوری، پیشگامی و ریسک

شود که از ابعاد کارآفرینی الکترونیک استرالیا می
 بورگرزسخداری و  همچنین،روند. سازمانی به شمار می

(Sakhdari, & Burgers, 2018) ای نشان نیز در مطالعه
تواند موجب ایجاد سطوح گیری استراتژیک میداند جهت

 هنکیباوجوداها شود. ر شرکتاالتری از کارآفرینی دب
گیری ای در خصوص اثر مستقیم جهتتاکنون مطالعه

 یهااستراتژیک بر کارآفرینی سازمانی در تعاونی
است؛ ولی با توجه به مطالب  نشدهانجام کشاورزی

 توان فرضیه زیر را پیشنهاد داد. می ذکرشده

H2: مثبت و معناداری استراتژیک تأثیر  گیریجهت
 دارد. کشاورزی هایتعاونی در سازمانی کارآفرینی بر

 گیری منابعجهت

. دارد بستگی منابع کنترل و تعهد به منابع گرایش
 قطری بیشتر از کارآفرینی گرایش دارای هایشرکت

 ابعمن از استفاده و یاچندمرحله صورتبه یگذارهیسرما
 هستند خود منابع تعهد به دنبال کاهش دیگران

(Brown, & et al., 2001). تعهد به منابع، اصلی مزیت 

عدم  است. رقابت و یفنّاور بازار، تغییرات به سریع واکنش
 بلندمدت فقدان کنترل مادی، نیازهای بینیپیش یتقابل

 استفاده برای المللیبین تقاضاهای و اجتماعی نیازهای و

 به منابع تعهد فرآیند در مؤثر عوامل از منابع، از کاراتر

 با ارتباط در .(Nazari darkhori, & et al., 2021) هستند

 اعم دیگران منابع از استفاده در کارآفرینان منابع، کنترل

-قابلیت و هامهارت انسانی، هایسرمایه مالی، سرمایه از

 منابع این از تا قادرند هاآن .هستند توانمند و ماهر ها

 نمایند استفاده نحو شایسته به افزودهارزش خلق جهت
(Brown, & et al., 2001). ری و در این راستا، سخد

ر پژوهشی نشان د (Sakhdari, & Burgers, 2018) بورگرز
گیری منابع بر ارتقای سطح کارآفرینی دادند که جهت

دی پیشینه خیلی محدو باوجوداینکهثر است. سازمانی مؤ
گیری منابع بر کارآفرینی سازمانی در زمینه تأثیر جهت

های تعاونی وجود دارد؛ ولی با در شرکت خصوصبه
 است.  یبررسقابلفرضیه زیر  شدهگفتهتوجه به مطالب 

H3: بر تأثیر مثبت و معناداری  منابع گیریجهت
 دارد. کشاورزی هایتعاونی در سازمانی کارآفرینی

 فلسفه پاداش

 هایهزینه جبران چگونگی به پاداش فلسفه 
 جبران دارد. رویکرد اشاره هاشرکت توسط کارمندان

 کاست و ی عملکرد بر مبتنی وارزش محور  کارآفرینانه،
 در انگیزه ایجاد شرکت، ظرفیت جذب در اصلی جنبه

 دانش از استفاده و انتقال برای کارمندان
 ,Minbaeva, Pedersen, Björkman, Fey, & Park)است

 بود. خواهد پاداش و سکیبا ر توأمکارآفرینی  .(2014

 از مناسب استفاده که اندداشته بیان زیادی محققان

 کارآفرینانه هایفعالیت فراوان موجب افزایش هاپاداش

 Naderi, & et al., 2016; Nazari) شد خواهد هادر سازمان

darkhori, & et al., 2021; Sakhdari, & Burgers, 2018). 
 رفتارهایی باشد تر کارآفرینانه پاداش فلسفه که چه هر

برای  افزودهارزش ایجاد به منجر که ،شودیم داده شکل
 دارد، دنبال به را بلندمدت در شرکت رشد و شرکت شده

 فرصت توسط جستجوی احتمال درصد خود امر این که

 .(Jones, & Butler, 1992) دهدمی را افزایش کارکنان

 ,Simsek, Veiga, & Lubatkin) سیمسک و همکاران

-یم نتیجه بر مبتنی هایانگیزه که کردند ادعا (2007
 ازمانیس منابع و کنند عمل کنندهتسهیل عنوانبه توانند
این بر . ببرند بکار شرکتی کارآفرینی یسوبه را اندکی

 پاداش سیستم یک که توان ادعا کرداساس می
کارکنان را در جهت انجام  ،انگیزه افزایش با کارآفرینی

 های نوآورانه و کارآفرینانه در شرکت تشویق کندفعالیت
(Sakhdari, & Burgers, 2018). ،سخدری و  در این راستا

ای در مطالعهنیز  (Sakhdari, & Burgers, 2018) بورگرز
تواند سبب ارتقای نشان دادند که فلسفۀ پاداش می

 ، با توجه به آنچه بیانرونیازامانی شود. کارآفرینی ساز
 توان فرضیه زیرا مطرح کرد: شد می

H4: تأثیر مثبت و معناداری بر پاداش فلسفه 

 دارد. کشاورزی هایتعاونی در سازمانی کارآفرینی
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 ساختار مدیریت

 مارگانیس مطلوب درجهدهنده نشان مدیریت ساختار
 کارآفرینی رویکرد که ییها. شرکتاست ساختاری
 که ددارن مسطحی و ارگانیک ساختارهای دارند، بیشتری

 ناست. چنی شدهلیتشک غیررسمی شبکه چندین از
 کارآفرینی ایجاد به را کارمندان توجه ساختارهایی

 .(Joseph, & Ocasio, 2012) کنندیم متمرکز شرکتی

 که است سازمانی کارآفرین، سازمان یک ،رونیازا

 تواندمی که است منعطفی و پویا ارگانیک، ساختار دارای

 جستجوی در تا نماید فراهم برای کارکنان را شرایطی

بتوانند  ،ینیآفرارزش جهت خارجی منابع و هافرصت
 استفاده به موظف را هاآن آنکه یجابه کرده عمل آزادانه

 هایسازمان کهییازآنجانماید.  سازمان در موجود منابع از

 خود تملک در که نمایندمی استفاده منابعی از کارآفرین

 از رسمی بیرون یهاسازمان طریق از و نیست سازمان

 هایشبکه به مجهز باید هاآن شود،می نیتأم شرکت

 منابع بتوانند طریق این از تا باشند ارتباطات یررسمیغ

 به منجر که شوند هماهنگ یاگونهبه را نشده کنترل

. (Brown, & et al., 2001) شود سازمان برای ینیآفرارزش
توان گفت ساختار مدیریت کارآفرینانه می، درواقع

آفرینی در سبب ارتقای کارآفرینی و ارزش دتوانمی
 بورگرزها شود. در این راستا، سخداری و شرکت

(Sakhdari & Burgers, 2018) ای نشان نیز در مطالعه
دادند که مؤلفۀ ساختار مدیریت کارآفرینانه نقش 

در ارتقای کارآفرینی سازمانی دارد. بنابراین،  یتوجهقابل
 توان فرضیه زیر را تدوین کرد. می

H5: تأثیر مثبت و معناداری بر ساختار مدیریت 

 .دارد کشاورزی هایتعاونی در سازمانی کارآفرینی

 رشدفرهنگ 

ای از جامعه، مجموعه از بخشی عنوانبه کارآفرینان
 هستند متمایزای هنجارهرفتارها و  ،هاارزش ،هانگرش

. اطالق نمود کارآفرینی فرهنگخردهتوان به آن می که
-ایده که است ییهاشرکت فرهنگ کارآفرینی، فرهنگ

-. فرهنگاندقائل ارزش آن برای نموده و ایجاد را هایی

ارند د اهمیت نیز افراد توانمندسازی در کارآفرینانه های

 از و کنند عمل خالقانه دهندمی امکان هاآن به و
 & ,Behzadi, Razavi) ببرند بهره خود هایقابلیت

Hosseini, 2014). 

 محورفرصت سازمانی رفتار کارآفرینانه، فرهنگ در

 و نیست محدودی حوزه به محدود یابیفرصت و بوده
 اداری، فرهنگ در کهدرحالی نیست؛ شکست، مذموم

 و بوده دسترس در منابع به محدود هافرصت جستجوی
 هایفرهنگاست.  ناپسند موفقیتعدم  و شکست

 به و دارند اهمیت نیز افراد توانمندسازی در کارآفرینانه
 یهاقابلیت از و کنند عمل خالقانه دهندمی امکان هاآن

در این راستا، . (Behzadi, & et al., 2014) ببرند بهره خود
 Rezaei, Hosseini, & Mohammadi)رضائی و همکاران 

Pabandi, 2015) همکاران و رودریگز و الل (Leal-

Rodríguez, Ariza-Montes, Roldán, & Leal-Millán , 

ز ی ایک سازمانیفرهنگنبود  کهکردند استدالل  (2014
ری و کالته سیفاست. موانع توسعه کارآفرینی سازمانی 

نیز   (Kalateh Seifari, & Tondnevis, 2012) تندنویس
 ائیدتتأثیر فرهنگ کارآفرینی بر کارآفرینی سازمانی را 

 (Sakhdari, & Burgers, 2018)بورگرز سخدری و کردند. 
اد ایج بتواند موجنیز نشان دادند که فرهنگ رشد می

توان فرضیه می ،روازاینها شود. ارآفرینی در شرکتک
زیر را در خصوص رابطۀ بین فرهنگ رشد و کارآفرینی 

 های کشاورزی بررسی کرد. سازمانی در تعاونی

H6:  رشد تأثیر مثبت و معناداری برفرهنگ 

 ارد.د کشاورزی هایتعاونی در سازمانی کارآفرینی

مرور و نقد مبنای نظری و پیشینۀ تجربی پژوهش 
های مدیریت کارآفرینانه در در خصوص نقش مؤلفه

دهد که تاکنون پژوهشی کارآفرینی سازمانی نشان می
 های مدیریت کارآفرینیمنسجم در خصوص تأثیر مؤلفه

 های تعاونی بخصوصبر کارآفرینی سازمانی در شرکت
است؛ ولی با توجه به  نشدهانجامهای کشاورزی تعاونی

 ,Franco, & Haase)محققان  ایاینکه مطالعات پراکنده

2013; Kalateh Seifari, & Tondnevis, 2012; Rezaei, 

& et al., 2015; Sakhdari, & Burgers, 2018)   نشان
ر توانند ددیریت کارآفرینانه میهای مدادند که مؤلفه

های ها و شرکتگیری کارآفرینی در سازمانشکل
 و های پژوهشفرضیهکنند؛ لذا  آفرینینقشمختلف 
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 صورتچارچوب مفهومی پیشنهادی پژوهش تدوین 
(.1شکل ) گرفت

 

 

 

 

   

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 پژوهش یشناسروش

پارادایم )ماهیت( در دستۀ  ازلحاظپژوهش حاضر 
هدف کاربردی و در  ازلحاظهای کمی، پژوهش

های ها از نوع پژوهشگردآوری و تحلیل داده
تحلیل  نفگیری از همبستگی بود که با بهره -توصیفی

رگرسیون چندگانه انجام شد. جامعه آماری پژوهش 
 شاورزی فعالهای تعاونی کشامل تمام مدیران شرکت

با استفاده از  .(N= 173بودند )در شهرستان کرمانشاه 
 گیری هجدول نمون

 هاینوع تعاونی جامعه و نمونه آماری به تفکیک .1جدول 
 کشاورزی
نوع  ردیف

 تعاونی
حجم 

 (Nجامعه )
حجم 

 (n) نمونه
 8 12 دامداری 1
 20 32 پروریدام 2
 54 86 زراعت 3
مرغ  4

 گوشتی
13 8 

مرغ  5
 گذارتخم

2 1 

 5 8 یدارمرتع 6
 1 2 داریزنبور 7

 4 7 گلخانه 8
 7 11 باغداری 9
 2 3 ماهی 10

 110 176 جمع کل

 ,Barlett, Kotrlik, & Higgins)بارتلت و همکاران 

نفر تعیین شد که به  110، حجم نمونه به تعداد (2001
ب ای با انتساب متناسگیری تصادفی طبقهروش نمونه

نوع فعالیت( برای مطالعه انتخاب شدند. حجم  بر اساس)
های کشاورزی جامعه و نمونۀ آماری به تفکیک تعاونی

، (1جدول )در شهرستان کرمانشاه در  موردمطالعه
ها در این پژوهش آوری دادهابزار اصلی جمع اندشدهارائه

 بخش بود. سهای استاندارد شامل پرسشنامه

)نظیر  جمعیت شناختیبخش اول شامل ویژگی  
خش ب( بود. غیرهو تأهلسن، سطح تحصیالت، وضعیت 

پرسشنامه شامل مقیاسی برای سنجش کارآفرینی  دوم
های کشاورزی بود. در این بخش از سازمانی در تعاونی

 (Brown, & et al., 2001) پرسشنامه براون و همکاران
گویه در قالب  14که کارآفرینی سازمانی را با استفاده از 

خیلی  -5تا  خیلی کم -1لیکرت ) ایدرجهپنجطیف 

کارآفرینی 
  سازمانی

 

H1-H6 

 ابعاد مدیریت کارآفرینانه
 

 (1Hراهبرد رشد ) -
 (2Hگیری استراتژیک )جهت -
 (3Hگیری منابع )جهت -
 (4Hفلسفه پاداش ) -
 (5Hساختار مدیریت ) -
 (6Hفرهنگ رشد ) -
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 مسودهد، استفاده شد. بخش قرار می موردسنجش( زیاد
های پرسشنامه شامل مقیاسی برای سنجش مؤلفه

 های کشاورزی بود. در اینمدیریت کارآفرینانه در تعاونی
 & ,Sakhdari)سخدری و بورگرز بخش نیز از پرسشنامه 

Burgers, 2018) های مدیریت کارآفرینانه که مؤلفه
، گویه( 3) گیری استراتژیک، جهتگویه( 2) )راهبرد رشد

، گویه( 3) ، فرهنگ رشدگویه( 4) گیری منابعجهت
( را با گویه( 5) و ساختار مدیریت گویه( 4) فلسفه پاداش

لیکرت  ایدرجهپنجگویه در قالب طیف  21استفاده از 
قرار  موردسنجش( خیلی زیاد -5تا  خیلی کم -1)

 روایی صوری و محتواییدهد، بهره برده شد. می

 متخصصان کارآفرینی، ازنظر استفاده با پرسشنامه

 با آن و پایایی آموزش کشاورزیترویج و  و روانشناسی

 شد تائید و بررسی کرونباخ آلفای ضریب از استفاده

 بخش دو در هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه (.2جدول)

 27  نسخۀ  SPSS افزارنرم از و استنباطی توصیفی آمار
های در بخش آمار توصیفی از آماره شد. گرفته بهره

فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه 
 تحلیل رگرسیون خطی فنو در بخش آمار استنباطی  از 

 چندگانه استفاده شد. 

رگرسیون خطی چندگانه روشی مناسب برای بررسی 
روابط خطی بین یک متغیر وابسته و تعدادی متغیر 

برای انجام تحلیل  مطلوبباشد. در حالت مستقل می
رگرسیون چندگانه بایستی بین متغیرهای مستقل 

وجود نداشته باشد؛ به عبارت بهتر،  یهم خطپژوهش 
متغیرهای مستقل پژوهش نباید خیلی به هم وابسته 

 های عاملباشند. برای غلبه بر این مشکل، باید آماره
 بررسی رابطۀ منظورو شاخص تحمل را به تورم واریانس

بین متغیرهای مستقل محاسبه نمود. اگر مقدار  هم خطی
و شاخص تحمل نزدیک  10عامل تورم واریانس باالتر از 

دهندۀ این است که بین متغیرهای صفر باشد، نشان
وجود دارد و مدل رگرسیون ارزشی  هم خطیمستقل 

تر باشند، از ندارد. اما هر چه این دو آماره به یک نزدیک
بین متغیرهای مستقل و مناسب بودن  هم خطیم عد

 .(Nematollah Shiri, 2021) مدل رگرسیون حکایت دارند
توان ( نیز میFعالوه بر این، از آمارۀ تحلیل واریانس )

یا مناسب بودن معادلۀ برای بررسی نیکویی برازش 
رگرسیون استفاده نمود. چنانچه آمارۀ تحلیل واریانس 

توان اظهار نمود که معادلۀ رگرسیون دار باشد، میمعنی
های حاصل از ماندهباقی همچنین،برازش خوبی دارد. 

مدل رگرسیون نیز برای نشان دادن موارد نقض در 
 شوندها رسم میض نرمال بودن دادهفرپیش

(Rezvanfar, Shiri, & Kanigolzar, 2012).  در این
قرار  موردبررسیهای مذکور پژوهش ابتدا شاخص
، های ضریب همبستگی چندگانهگرفتند و سپس از معیار

ضریب تبیین، ضریب رگرسیونی غیراستاندارد، ضریب 
 و مقادیر آزمون تی برای بررسی استانداردشدهرگرسیونی 

 های مدیریت کارآفرینانه بر کارآفرینیمیزان تأثیر مؤلفه
 های کشاورزی استفاده شد. سازمانی در تعاونی

 هایافته

 ردمطالعهمونتایج تحقیق، میانگین سن افراد  اساسبر
سال بود. همچنین،  89/8سال با انحراف معیار  47/44

و  29 به ترتیب پاسخگویانترین و مسن نیترجوانسن 
اد افرهمچنین، نتایج نشان داد که اکثر  .سال بود 68

بودند. نتایج پژوهش  متأهلدرصد(  7/92) موردمطالعه
درصد( از  4/56بیانگر این بود که بیش از نیمی )
درصد دارای  3/17پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم، 

درصد دارای تحصیالت  8/21دیپلم، تحصیالت فوق
درصد دارای تحصیالت دکترای  5/4کارشناسی و 
 تخصصی بودند.

میانگین تعداد  های پژوهش نشان داد کهیافته
نفر با انحراف  81/16 موردمطالعههای تعاونی اعضای

 8/51است که در ایج بیانگر این نفر بود. نت 42/14معیار 
نفر بود  10ها تعداد اعضا کمتر و مساوی درصد از تعاونی

ترین بیش .که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد
. نفر بودند 7نفر و کمترین آن  73تعداد اعضای تعاونی 

ا بهای توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش افتهی
جدول انحراف معیار در  های میانگین واستفاده از آماره

 .اندشدهنشان داده (2)

 

  



 در توسعه نانهیکارآفر تیریمد یهامؤلفهنقش ارائه 

11 

 

 

 های توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهشیافته .2جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد گویه انحراف معیار *میانگین متغیرها
 84/0 21 96/0 50/3 مدیریت کارآفرینانه
 83/0 14 60/1 60/2 کارآفرینی سازمانی

 است. ادیز یلیخ -5تا  کم یلیخ -1مقیاس متغیرها از *

 

 

 

    

 
 

  

 استانداردشدهماندۀ نرمال باقی .2نمودار  هیستوگرام توزیع نرمال .1نمودار 

 

 ضریب تبیین و معناداری کلی معادله رگرسیون .3جدول 
 R بینمتغیرهای پیش

2
R F Sig. 

 000/0 22/141** 484/0 696/0 های مدیریت کارآفرینانهمؤلفه
 

 داری در سطح خطای یک درصدمعنی **

دهندۀ این است ، نشان(2)جدول در  شدهارائهنتایج 
های که وضعیت مدیریت کارآفرینانه در بین تعاونی

-( می3کشاورزی شهرستان کرمانشاه باالتر از متوسط )

باشد؛ این در حالی است که میانگین نمرۀ متغیر 
 60/1با انحراف معیار  60/2کارآفرینی سازمانی برابر 

توان می مورداستفادهطیف  به توجه بااست؛ بنابراین، 

های وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی گفت
( 3تر از متوسط )کشاورزی از دیدگاه پاسخگویان کم

 است.

های مدیریت در ادامه برای بررسی تأثیر مؤلفه
 هایکارآفرینانه بر کارآفرینی سازمانی در تعاونی
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کشاورزی از رگرسیون خطی چندگانه به شیوه توأم بهره 
از تحلیل رگرسیون در است. نتایج حاصل  شدهگرفته

 (4 و 3) جداولو همچنین در  (2 و 1)نمودارهای 
نمودار هیستوگرام توزیع نرمال  بر اساس. اندشدهارائه

گیری متغیر وابسته، شود که خطاهای اندازهمشخص می
ورت صیعنی کارآفرینی سازمانی در تحلیل رگرسیون به

(. همچنین، بر اساس 1نمودار ) اندشدهعیتوزنرمال 
-ماندهشود که نمودار نرمال باقی، مشاهده می(2) نمودار

ظاهری شبیه خط راست دارد. افزون  استانداردشدههای 
، مشاهده (4) جدولدر  شدهارائهبر این، بر اساس نتایج 

شود که آمارۀ عامل تورم واریانس و شاخص تحمل می
مقدار آمارۀ از مقادیر مناسبی برخوردارند. همچنین، 

دار تحلیل واریانس در سطح خطای یک درصد معنی
بین  هم خطیتوان گفت که رابطۀ باشد؛ بنابراین، میمی

متغیرهای مستقل وجود ندارد و مدل رگرسیونی تأثیر 
های مدیریت کارآفرینانه بر کارآفرینی سازمانی در مؤلفه

 های کشاورزی برازش خوبی دارد.تعاونی

دهد که نشان می ،(3) جدولدر  شدهارائهنتایج 
ری گیهای مدیریت کارآفرینانه )راهبرد رشد، جهتمؤلفه

گیری منابع، فلسفه پاداش، ساختار استراتژیک، جهت
 از تغییرات یتوجهقابلمدیریت و فرهنگ رشد( درصد 

های ی سازمانی در تعاونیمتغیر وابسته، یعنی کارآفرین
ریب مقدار ضای که گونهکنند؛ بهرا تبیین میکشاورزی 

و  696/0برابر با در این معادله  (R)همبستگی چندگانه 
است.  484/0آن برابر با ( R2)ضریب تعیین 

درصد از تغییرات واریانس متغیر  4/48، گریدعبارتبه
های کشاورزی توسط کارآفرینی سازمانی در تعاونی

های مدیریت کارآفرینانه، یعنی راهبرد رشد، مؤلفه
گیری منابع، فلسفه گیری استراتژیک، جهتجهت

-یم بینیپیشپاداش، ساختار مدیریت و فرهنگ رشد 
شود.

 

 بین در معادله رگرسیون. مقادیر و سطح معناداری متغیرهای پیش4جدول 

B Beta t متغیر
 

Sig.
 

Tolerance VIF 
 - - 037/0 62/2* - 57/0 ثابت بیضر

 36/0 95/0 **45/9 000/0 98/0 12/1 (X1) راهبرد رشد
 31/0 86/0 **21/7 000/0 72/0 07/2 (X2) گیری استراتژیکجهت
 29/0 80/0 **98/5 000/0 81/0 92/1 (X3) گیری منابعجهت

 32/0 87/0 **71/8 000/0 83/0 86/1 (X4فلسفه پاداش )
 27/0 84/0 **56/6 000/0 92/0 32/1 (X5ساختار مدیریت )

 25/0 83/0 **42/6 000/0 89/0 53/1 (X6فرهنگ رشد )
 

داری در سطح خطای یک درصدمعنا **

-مشاهده می ،(4) جدولدر  شدهارائهنتایج  بر اساس

مدیریت کارآفرینانه )راهبرد رشد، های که مؤلفهشود 
گیری منابع، فلسفه گیری استراتژیک، جهتجهت

پاداش، ساختار مدیریت و فرهنگ رشد( تأثیر مثبت و 
ی معناداری در سطح خطای یک درصد بر کارآفرین

 بادارند. همچنین، های کشاورزی سازمانی در تعاونی
مشاهده ( Beta) استانداردشدهضریب رگرسیونی  به توجه
 95/0شود که مؤلفۀ راهبرد رشد با مقدار بتای می

های ونیابیشترین تأثیر بر کارآفرینی سازمانی در تع
توان گفت یک واحد ای که میگونهبهدارد؛ کشاورزی 

ود شباعث می مؤلفۀ راهبرد رشدتغییر در انحراف معیار 
 95/0 هاندازبه کارآفرینی سازمانیتا انحراف معیار متغیر 

 شدهارائه نتایج به توجه باواحد تغییر کند. با این اوصاف و 
معادله خطی حاصل از رگرسیون چندگانه  ،(4) جدولدر 

های نیی سازمانی در تعاوکارآفرینبینی متغیر برای پیش
 شود:زیر تدوین می صورتبهکشاورزی 
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Y= 0.57 + 0.36X1 + 0.31X2 + 0.29X3 + 0.32X4 + 
0.27X5 + 0.25X6 

 گیرینتیجهبحث و 

نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفۀ راهبرد رشد تأثیر 
های مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی در تعاونی

کشاورزی داشت. نظر به اینکه راهبرد رشد انجام 
 پاسخگویی منظوربهتمهیدات و اقدامات الزم در شرکت 

در انجام کارها اشاره دارد؛ بنابراین،  موقعبهسریع و اقدام 
ای هتوان استدالل کرد که چنانچه مدیریت تعاونیمی

رای ب موقعبهکشاورزی بر پاسخگویی و اقدامات سریع و 
انجام کارها در شرکت حساسیت نشان دهند، خالقیت و 

های های کارآفرینانه در تعاونیفعالیت جهیدرنتنوآوری و 
لعات مطا ،این یافته تائیدبد. در یاکشاورزی بهبود می

 ,Brown, & et al., 2001; Sakhdari, & Burgers)پیشین 

نیز به نقش مثبت و معنادار راهبرد رشد در بهبود  (2018
ثبت نقش مبا توجه به کارآفرینی سازمانی اشاره کردند. 

ذاران گشود که سیاستپیشنهاد می و معنادار راهبرد رشد
 و موقعبههای کشاورزی انجام اقدامات و مدیران تعاونی

های پاسخگویی سریع به مسائل و مشکالت و فرصت
های خود قرار ها و برنامهموجود را در سرلوحه فعالیت

 دهند. 

های پژوهش بیانگر این بود که مؤلفۀ یافته
معناداری بر  گیری استراتژیک تأثیر مثبت وجهت

های کشاورزی داشت. این کارآفرینی سازمانی در تعاونی
 ;Franco, & Haase, 2013)پیشین  یافته با نتایج مطالعات

Sakhdari, & Burgers, 2018) باشد. نظر به می راستاهم
، اندازگیری استراتژیک به تدوین چشماینکه جهت

ار های در اختیمنابع و فرصت بر اساسرسالت و راهبردها 
شرکت در بلندمدت اشاره دارد؛ بنابراین، واضح است که 

گیری های کشاورزی گرایش و جهتاگر در تعاونی
اسب از گیری منتوانند با بهرهاستراتژیک حاکم باشد، می

 ها وهای محیطی در جهت انجام فعالیتمنابع و فرصت
، با توجه به این روازایناقدامات نوآورانه تالش کنند. 

زی های کشاورگذاران و مدیران تعاونییافته به سیاست
های شود که در جهت تدوین برنامهتوصیه می

انداز، رسالت، راهبردها، اهداف و استراتژیک )چشم

ر این، افزون بترغیب و تشویق کنند.  شفاف ها(تاکتیک
در راستای نتایج مطالعات پیشین که نشان دادند 

تواند سبب افزایش و ارتقای ری منابع نیز میگیجهت
های ها و سازمانسطح کارآفرینی سازمانی در شرکت

نتایج  .(Sakhdari, & Burgers, 2018) مختلف شود
گیری منابع نقش پژوهش حاضر نیز نشان داد که جهت

مثبت و معناداری در توسعه کارآفرینی سازمانی در 
 که یکی از مباحثهای کشاورزی دارد. نظر به اینتعاونی
 یابیبع منهای کلیدی در فرآیند کارآفرینی بحث و مؤلفه

ر دهای کشاورزی تعاونی به میزانی کهاست؛ بنابراین، 
شناسایی و جذب منابع )مادی و غیرمادی( داخلی و 

ه های نوآورانخارجی موفق باشند، به همان میزان فعالیت
اس، یابد. بر این استوسعه می هاآنو کارآفرینانه در بین 

ه های کشاورزی توسعگذاران و مدیران تعاونیبه سیاست
شود که در جهت شناسایی و جذب منابع داخلی و می

های کارآفرینانه در برای انجام فعالیتخارجی 
 های کشاورزی اقدام کنند.تعاونی

نتایج پژوهش مشخص شد که مؤلفۀ  بر اساس
فلسفه پاداش تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی 

های کشاورزی دارد. این یافته با نتایج سازمانی در تعاونی
خوانی دارد. با هم (Sakhdari, & Burgers, 2018)مطالعه 

ه داش در مدیریت کارآفرینانه بکه فلسفه پاتوجه به این
محور و مبتنی بر عملکرد در دنبال ارائه رویکردی ارزش

ازی ستوان با پیادهدهی است؛ بنابراین، مینظام پاداش
 ایجادهای کشاورزی در جهت در تعاونی یاسامانهچنین 

و  ترویج جهیدرنتها و انگیزه و انرژی در اعضای تعاونی
های نوآورانه و کارآفرینانه در بین توسعه فعالیت

های کشاورزی اقدام کرد. در راستای، این نتیجه، تعاونی
های پژوهش نیز نشان داد که ساختار مدیریت یافته

 هایکارآفرینانه بر کارآفرینی سازمانی در تعاونی
کشاورزی تأثیر مثبت و معناداری دارد. این یافته با نتایج 

 ,Khoshmaram, Shiri, Shinnar, & Savari)مطالعات 

2020; Naderi, & et al., 2016; Sakhdari, & Burgers, 
2018; Nematoollah Shiri, Mohammadi, & Hosseini, 

که نشان دادند ساختارهای غیررسمی و حمایتی  (2012
های کارآفرینانه نقش دارند، در ارتقای رفتارها و فعالیت

، تدوین و بازنگری ساختار روازاینباشد. می راستاهم
های کشاورزی در جهت توسعه ساختارهای تعاونی

ها مدیریتی ارگانیک و مسطح و همچنین تشکیل شبکه
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گروهی و بیرون گروهی و ارتباطات و تعامالت درون
های عاونیتواند در توسعه کارآفرینی در تمی یررسمیغ

 نتایج پژوهش نشان داد تیدرنهاکشاورزی اثرگذار باشد.
که فرهنگ رشد تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه 

های کشاورزی دارد. کارآفرینی سازمانی در تعاونی
توان اذعان نمود که چنانچه فرهنگ ، میدرواقع

ها و ها، باورها، نگرش، یعنی ارزشرشدکارآفرینانه و 
در بین اعضای  محور و رشد رفتارهای کارآفرینانه

همیشه به  هاآنهای کشاورزی نهادینه شود؛ تعاونی
 جهیدرنتدنبال کارهای نوآورانه و خالقانه هستند و 

های کشاورزی ارتقا اونیهای کارآفرینانه در تعفعالیت
 Kalateh) یابد. در راستای این یافته، نتایج مطالعاتمی

Seifari, & Tondnevis, 2012; Sakhdari, & Burgers, 
2018; Nematollah Shiri, Mirakzadeh, & Zarafshani, 

ها و باورهای فرهنگی در توسعه ارزش بر نقش (2017
 ، تأکید کردند.مقاصد و رفتارهای کارآفرینانه در افراد

ق ز طریشود که اگذاران پیشنهاد میبنابراین، به سیاست
های ترویجی، رسانه-های آموزشیها و کارگاهدوره

ها و گروهای مجازی و کانالجمعی نظیر تلویزیون، رادیو 
در جهت ترویج فرهنگ کارآفرینانه در جامعه بخصوص 

خصوصی اقدام کنند.  یوکارهاکسبها و در بین شرکت
های پژوهش و در ادامه به برخی از محدودیت

 شود.پرداخته می پیشنهادهایی برای مطالعات آتی

بررسی نقش  باهدفنتایج پژوهش حاضر که 
های مدیریت کارآفرینانه در توسعه کارآفرینی مؤلفه

های کشاورزی انجام شد، بیانگر این سازمانی در تعاونی
 یتوجهقابلهای مدیریت کارآفرینانه نقش بود که مؤلفه

های های کارآفرینانه در تعاونیدر ایجاد و بهبود فعالیت
کشاورزی دارند که تاکنون از نگاه پژوهشگران و 

قرار نگرفته  موردتوجهتعاون و کشاورزی  نظرانصاحب
، این نتایج هم در بحث توسعه ادبیات و مبانی درواقع بود.

نظری موضوع و هم در بحث کاربردی و عملیاتی برای 
شاورزی های کتوسعه کارآفرینی در تعاونی ندیفراتسهیل 

اضر پژوهش ح، وجودنیباا. هستندبسیار مفید و ارزشمند 
های این حوزه مطالعاتی دارای نیز مانند سایر پژوهش

حت تتواند نتایج آن را ها است که مییکسری محدودیت
 موردتوجهقرار دهد و الزم است در مطالعات آتی  ریتأث

قرار گیرند. اولین  این حوزه نظرانصاحبپژوهشگران و 
محدودیت پژوهش حاضر مربوط به جامعه و نمونه 

های حاصل از که دادهآماری پژوهش است. نظر به این
های کشاورزی در شهرستان این پژوهش در بین تعاونی

؛ بنابراین، تعمیم اندشدهلیتحلآوری و کرمانشاه جمع
های ها و حتی تعاونینتایج این پژوهش به سایر تعاونی

کشاورزی مناطق دیگر با محدودیت همراه است. در این 
ج پذیری و کاربردپذیری نتایراستا، برای افزایش تعمیم

شود که طرح و این مطالعه با پژوهشگران توصیه می
های کشاورزی مناطق مدل این مطالعه را در تعاونی

رار کهای فعال در کشور تدیگر و همچنین سایر تعاونی
 اینکه در این به توجه باو آزمون کنند. افزون بر این، 

های کشاورزی شهرستان مطالعه مدیران تعاونی
پاسخ دادند؛ بنابراین، احتمال  هانامهپرسشکرمانشاه به 

 یخود اظهار خطای سوگیری در نتایج پژوهش به دلیل
پاسخگویان وجود دارد؛ برای غلبه بر این مشکل به 

 از هشود که در مطالعات آیندوصیه میپژوهشگران ت
نفعان برای بررسی و سنجش و سایر ذی ءدیدگاه اعضا

ر د متغیرهای مهمی مثل سبک مدیریت کارآفرینانه
 به هتوج با، تیدرنهاها استفاده کنند. ها و شرکتسازمان

که پژوهش حاضر در زمان شیوع ویروس کرونا و این
شرایط وخیم آن در کشور انجام شد؛ امکان مراجعه و 

های آماری وجود دسترسی حضوری به تمام نمونه
نداشت و از طریق تلفنی و فضای مجازی در جهت 

اقدام شد که ممکن است  هانامهپرسشتکمیل برخی از 
 یهانامهپرسشهای حاصل از دقت و صحت داده

، به نیبرا؛ بناحضوری نداشته باشند صورتبه شدهلیتکم
شود در مطالعات آینده از پژوهشگران پیشنهاد می

های مطالعاتی آمیخته تر نظیر طرحهای دقیقروش
تر و کمی( در جهت دستیابی به نتایج کاربردی -)کیفی
 گیرند.تر بهره دقیق

 مشارکت نویسندگان

شناسی، بررسی روشپردازی، )مفهوم: فرحناز رستمی 
و بازبینی و ویرایش و نظارت و  اطالعات و پایش

 سرپرستی(.

 تدوین و شناسی،روش ،پردازیمفهوم: )اله شیرینعمت
 (.بازبینی و ویرایش

 (بازبینی، تدوین و پردازیمفهوم: )مراممژگان خوش 
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 ها(.آوری داده)جمع :حامد نظری دارخوری

 تشکر و قدردانی

 کارشناسی ارشد رشته نامهانیپادر قالب  پژوهش این
اداره کل  حمایت باترویج و آموزش کشاورزی پایدار و 

 شدهانجام کرمانشاهشهرستان تعاون کار و رفاه اجتماعی 
 هایحمایت به خاطر اداره از این لهیوسنیبداست. 

 و تقدیر پژوهش این انجام برای معنوی و اطالعاتی
 .آیدمی به عمل تشکر
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