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 چکيده 

روسرتایی  های توسرعه  هعيستهی حاضر با هدف شناسایی و تحلیل موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوای -تحقیق توصینی
هرای توسرعه روسرتایی در اسرتا      انر از الضای اصلی هیأن مدیره تعاوای 443پذیرفت. جامعه  ماری پژوهش  استا  زاجا  صورن

ای با ااتسراب متناسرب بررای ااجرام      گیری طيقه انر از  اا  از طریق روش اعواه 161تعداد  بوداد که باتوجه به جدول بارتلت زاجا 
گردید. روایی محتروایی پرسارنامه برا اظرر پراالی از کارشناسرا  و       ها از پرسانامه استناده برای گرد وری دادهتحقیق ااتخاب شداد. 

شده برای  گرفت که مقدار  لنای کرواياخ محاسيه  زمو  ااجام گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش متخصصا  مورد تأیید قرار
 گویرا   زرار مرااع قروااین    داد که از اظر پاسخ ( بود. اتایج  مار توصینی ااا 73/1التر از مقیاس اصلی پرسانامه در حد مناسب )با

 به ها   دسترسی لدم و هاتعاوای در کافی سرمایه ايود ها،تعاوای به تسزیالن پرداخت در خصوصی و دولتی هایباا  گیرااهسخت
تیعری   و گروهری  هرای فعالیت برای هاتعاوای در الزم بسترهای کار و ايود ایروی با مرتي  قوااین ضعف الزم، التياران و مالی منابع

درصد از واریااس  41/81های تحلیل لاملی حاکی از    بود که دارای بیاترین اولویت در مقایسه با سایر موااع بوداد. هعچنین، یافته
دااای،  -زاجا  را شش لامل ساختاری، محیطی، شناختیهای توسعه روستایی استا  کل موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوای

 اعایند. ايود فرهنگ سازماای اثربخش، ضعف حعایتی و فردی تيیین می
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 مقدمه

های حقوقی مارارکت  از جعله شکلاست؛  ها حاصل ماارکت بودهترین دستاوردهای اقتصادی و اجتعالی ااسا مز 
-ها در قالب سرازما  گیری و فعالیت ااسا های ااساای دارد، شکلکید بیاتری بر جنيهأکه در مقایسه با سایر اشکال    ت

داد  الضرای خرود   ل شد  اقش فعال و ماارکتئهای تعاوای به سيب قا(. شرکت1417های تعاوای است )وزارن تعاو ، 
ای در فرراه   های برالقوه ها امکااان و ظرفیتااد. تعاوایهای اصلی تيلور ماارکت اشتزار یافتهبه کااو در تعامی مراحل، 

-است بخش قابل توجزی از اقتصاد در جزا  محسوب شرواد و ترأمین   ساختن شرای  پایدار اقتصادی داراد که سيب شده

ای برخورداراد، زیرا های روستایی از ضرورن و جایهاه ویژه (. در این میا ، تعاو1411کننده توسعه پایدار باشند )سرمست، 
دالیرل  اینکه در بیاتر مناطق دایا، روسرتاها بره  های روستایی در توسعه روستایی بسیار مز  است و با توجه بهاقش تعاوای

سعه روسرتایی و رفرع   گوااگو  از جعله فقر مورد توجه خاص هستند، اادیاعندا  و سیاستهذارا  توجه خاصی را به امر تو
(. در واقرع، اکثرر   1411بیهری و یراوری،   اارد )فاضرل  های روستایی کررده ماکالن و معضالن  ازا از طریق توسعه تعاوای

هرای مختلرف   ها در ابعاد و زمینهکاورهای جزا  مکتب تعاوای را بزترین راه برای پیارفت و لعرا  روستاها و توسعه   
است در سرال   بینی شدهقااو  اساسی، پیش 33های کلی اصل . در ایرا  ایز بر اساس سیاست(1413ااد )لطینیا ، دااسته
هرای اخیرر،   شرده در سرال   درصد برسد، لیکن بر اساس تحقیقران ااجرام   63سز  بخش تعاو  از اقتصاد کاور به  1414
ای، ی ال  از ساختاری، محیطی/زمینهاهای توسعه روستایی با مسائل و ماکالن لدیدههای تعاوای از جعله تعاوایشرکت

-بینی شده حرکت اعوده و به اهداف ماخصر و قالب پیشیسااد در ماتوااستهشده و  موزشی، قااوای و دیهر موارد مواجه

(. در واقع للیرغ  توجره جردی بره اقرش     1411یابند )رضائی و هعکارا ،  ااداز بیست ساله کاور دستشده در سند  ا 
خوبی اقش خرود را  ااد و بهها رشد کینی مطلوبی اداشتهتوسعه روستایی و رشد کعی اسيتاً مناسب، این تعاوایهای تعاوای

هرای توسرعه   طور الر  و تعراوای  (. به هرحال بدیزی است اگر بخش تعاو  به1411وش، پور و زارلیااد )حسیناینا اکرده
بزيرود  یابند، الزم است به  ل دستاساسی و در واقع شرای  ایده روستایی به طور اخص بخواهند به اهداف مطرح در قااو 

هرا  لعلکرد تعاوای، ایجاد فرهنگ سازماای کار فرینااه، رفع موااع ساختاری، دستیابی به ترکیب الضای مناسب و مااند این
ا  بر این باوراد کره توسرعه   اظر زمینه، بسیاری از محققا  و صاحب(. در این1411توجه جدی اعایند )دایایی و هعکارا ، 

ها جزت دستیابی ه تعاوایتوااد اقش اساسی را در کع  بهای تعاوای در قالب کار فرینی سازماای میکار فرینی در شرکت
رفت از شرای  اامطلوب کنروای باشرد   ( و اهرم ایرومندی برای برو 1411وش، پور و زارلی  اینا اعاید )حسینبه اهدافاا

  (.1411زاده، عاای)ااصاری و سل

توسعه توااند در دستیابی بهها میای که این تاکلهای تعاوای توسعه روستایی و اقش لعدهبا توجه به ماهیت شرکت 
ها طی  ند سال اخیر در مناطق روستایی استا  زاجا  ایز مورد توجره  اادازی   پایدار روستایی داشته باشند، تاکیل و راه

های مختلف لضو، در شزرستا  11318تعاوای توسعه روستایی با داشتن  11احوی که در حال حاضر  قرار گرفته است، به
بینری شرده برود    باشد که پیشمیلیو  ریال می 61/131ها باشند. سرمایه ثيتی این شرکتاستا  زاجا  در حال فعالیت می

هرای  زایی در زمینهبرای توسعه کار فرینی و اشتغال های الزمپس از تاکیل بتوااند از طریق فراه  ساختن بسترها و زمینه
(؛ 1411فرصت شغلی را ایجاد اعایند )اداره کل تعراو  اسرتا  زاجرا ،     6111مختلف در سطح مناطق روستایی، در حدود 

بره  ها وجرود داشرت، بنا  ها، و اهعیت و تأکید بسیاری که در تاکیل   ولی للیرغ  گذشت  ند سال از فعالیت این تعاوای
هرا هعرواره برا مسرائل و مارکالن      دالیل مختلف این موضوع تا حدود زیادی محقق اهردیده و مدیرا  و الضای تعاوای

زایری و توسرعه   فرهنهی، اقتصرادی، سرازماای، سراختاری و غیرره برر سرر راه اشرتغال        -متعددی در ابعاد مختلف اجتعالی
د موجب از بین رفتن و اتالف منابع و حتی اختالل در استعرار فعالیرت  تواانااد که در صورن ادامه میکار فرینی مواجه بوده
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منظور کعر   شد یکی از راهکارهای مز  بههای توسعه روستایی شواد. به هر حال، در این راستا هعااطور که اشارهتعاوای
ده، توسعه کار فرینی در قالب ها برای حرکت پویا در مسیر توسعه روستایی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شبه تعاوای

رسد موااع و ماکالن متعرددی وجرود   باشد، هر ند در این زمینه به اظر میهای تعاوای میکار فرینی سازماای در شرکت
-رو، پرسش اساسی این تحقیق این بود که در حال حاضر مزعترین موااع توسعه کار فرینی سازماای در شرکتدارد. از این

ه روستایی در استا  زاجا  کدامند؟ بر این اساس، این تحقیق با هدف اصلی شناسرایی و تحلیرل مواارع    های تعاوای توسع
 های توسعه روستایی استا  زاجا  طرح و ااجام گرفت. توسعه کار فرینی سازماای در تعاوای

 پيشينه تحقيق

کنی فقرر  ید به امر توسعه روستاها و ریاهطور ویژه و ماخص باااد که بهالعللی بر این لقیدهاظرا  بینامروزه صاحب
ای دارارد  ها پرداخت؛ در این میا ، مقوله تعاو  روستایی و کار فرینی روستایی جایهاه و اهعیت ویرژه گسترده موجود در   

اداره  توا  روستاییا  را وادار به ماارکت مسرتعر در (. در جوامع روستایی اه با العال زور می1411)فاضل بیهی و یاوری، 
امور روستا اعود و اه با تطعیع از طریق الطای امتیازهای مادی؛ تنزا راه ترغیب روستاییا  به ماارکت در اداره امور روستا 

(. در 1411های حیاتی روستا )میرزایی و هعکارا ، گیریليارن است از تنزی  لزوم و فایده هعکاری و ماارکت در تصعی 
توااد کار فرینا  را در خود جرای دهرد و  ارا  را بره سرر منرزل       هایی که میختارها و سازما ترین ساواقع، یکی از مناسب

 موختهرا   هرا و داارش  کردهمقصود برسااد، بخش تعاوای است؛ زیرا بیاتر ایروهای بیکار جامعه فعلی ایرا  بویژه تحصیل
باشرند )دهياشریا  و   منيع در مرد و زمینره شرغلی مری    های اقتصادی و ایجاد کافی برای  غاز فعالیتها فاقد سرمایهداااهاه

ها به دهند که تعامی شرکت ها ااا  می ها برای توسعه کار فرینی، یافته (. در ارتياط با دالیل تعایل تعاوای1411هعکارا ، 
-پریش مری  ده بهریزی شثر و براامهؤها کسب و کار خود را به احو احسن و م تعاوای کار فرین ایاز اداراد؛ بعضی از شرکت

هرایی کره    های ارا  رام و محری    براد، اما بعضی دیهر به ی  شوك و القای خالقیت ایاز داراد. خصوصاً اگر  ازا در محی 
یرزی بررای  ازرا    بینی هستند و براامره هایی غیرقابل پیشکنند، زیرا  نین محی  ااد کار می د ار تغییران سریع و  ای شده
های کار فرینی در بخش تعاوای اسرت و   پذیری، ااهیزه پیارفت، خالقیت و غیره از ویژگی ميز  است. خودباوری، ریس 

افزایی اجتعالی ها که ارزشرود که با وجود ماکالن محیطی، موااع فعالیت را از سر راه برداراد. در واقع، تعاوایااتظار می
سو و سازگار هستند خوبی با کار فرینی ه ه یند، بب میحساشده است و بستری برای اقدام جععی به خوبی شناختهها به  

هرای موفقیرت   شررط (. تعاو  بستر مناسيی برای کار فرینی و کار فرینی به منزله یکی از پریش 1411)لياسی و هعکارا ، 
نی مااند خالقیت، گیری از فاکتورهای کار فریتوااد با بزرهتعاوای بوده و میا  این دو رابطه محکعی وجود دارد. تعاوای می

 -تر لعل کند. تعاوای کار فرین، شرکتی اسرت اقتصرادی  پذیری موفقها و ریس گیری از فرصتاو وری، شناسایی و بزره
گرا، پرتالش و پارتکار و  پذیر، فرصتپذیر و متاکل از افرادی با التعاد به انس باال، خالق، ریس اجتعالی، پویا، ااعطاف
گردد. از  اجا که مطالعان مختلف بیااهر این مطلب است که و  و هعیاری و دموکراسی تاکیل میمتعزد که بر مينای تعا

زایی است و مزعترین سازوکار   ، کار فرینی و ایجاد تعاوای است، تقویت یکی از مزعترین اهداف توسعه اقتصادی، اشتغال
سزایی در هها(، تأثیر بهای استناده از فرصتا و ااهیزههظرفیت فرهنگ تعاو  و اظام تعاوای در ی  جامعه )از جعله مزارن

 (. 1411های کار فرینی خواهد داشت )فاضل بیهی و یاوری، ارتقای سطح فعالیت

گیری در توفیق های اصلی کار فرینی، بدو  ش  سز   ا لنوا  یکی از شاخهدیهر، کار فرینی سازماای، بهاز سوی 
های جدید و توااد پویایی سازماای را با ارایه روش( و می1414ها( دارد )احعدپور داریاای، تعاوایها )از جعله و تعالی سازما 

-که بزره است هاییفعالیته مجعولسازماای  کار فرینی(. 1411ایجاد مزیت اسيی به ارمغا  بیاورد )جزااهیری و ميارکی، 



 9314تابستان ، 2، شماره 2فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد       846

ر د ارو وری  کرد  در ازادینه رهیافتی و اعوده پذیرامکا  را  خاص سازما  شرکت/ یر د او وری رقابتیی مزایا از برداری
برا ایجراد محری  و فرهنرگ      سرازما  /شررکت  یر  ی سرازماای،  کرار فرین در  .(1417پور و زیرودار،  )ایعاای هاستسازما 

بره   رااهاو و ناخدمو  محصوالن    طی و اعوده ماارکتی کار فرین امور دراعاید تا کار فرینااه به الضای خود کع  می
هرایی  ها را برای دستیابی به هدف(. کار فرینی سازماای، سازما 1413داریاای و مقیعی،  احعدپوره دهند )ئماتریا  خود ارا

العللی )مروریس و  (، موفقیت در سطح بین1411مااند کسب دااش برای دستیابی به در مد بیاتر )سیدجوادین و هعکارا ، 
او وری و خالقیت به کارکنا ، بزيود سطح کینیت تولیدان و خدمان و در اتیجه افرزایش  (، القای روحیه 6117، 1هعکارا 
( و در 1411(، ایجاد فضای مناسرب بررای ظزرور کرار فرینی )طالیری،      1111، 6مندی ارباب رجولا  )کوین و میلزرضایت

حال، برا در اظرر گررفتن اهعیرت     (. به هر1411اعاید )یدالزی فارسی و هعکارا ، ازایت کار فرین شد  سازما  کع  می
سروی و  های توسعه روسرتایی از یر   ویژه تعاوایهای مختلف بهکار فرینی سازماای و لزوم تقویت و توسعه    در سازما 

هرای گواراگوای در داخرل و    ها برای توسعه این اوع از کار فرینی از سوی دیهر، مطالعان و پرژوهش موااع فراروی سازما 
است که در برای شناسایی این موااع و ارایه راهکارهای مناسب جزت توسعه کار فرینی سازماای ااجام گرفتهخارج از کاور 

 شود. ترین  ازا اشاره میطور خالصه به اتایج برخی از مز ادامه به

د بررسی و های دهیاری استا  زاجا  را موردر پژوهای موااع توسعه کار فرینی در تعاوای (1411) رضائی و هعکارا 
داد کره از دیردگاه پاسرخهویا  مواارع توسرعه کرار فرینی در       دست  مده از تحلیل لاملی ااا هاتایج ب. اادتحلیل قرار داده

گیراد که این  زرار لامرل    ای قرار میحرفه -شناختی و فردیای، روا های دهیاری در  زار لامل ساختاری، زمینهتعاوای
 اعایند. دایایی های دهیاری را تيیین مید از کل واریااس موااع توسعه کار فرینی در تعاوایدرص 11/31 در مجعوع در حدود

ایرن   های تولیدی کااورزی استا  زاجا  بره در پژوهای با لنوا  بررسی راهکارهای تقویت کار فرینی در تعاوای (1411)
مطالعه شرامل فقردا  سررمایه کرافی، لردم حعایرت       های مورد ترین موااع کار فرینی در تعاواییافت که مز  اتیجه دست

هرای ترازه تأسریس، اامناسرب برود       ها، لدم حعایت مرالی مناسرب از تعراوای   ریزی شده دولت از تعاوایمستعر و براامه
( در 1411وش )ها، بودارد. در مطالعره دیهرری، حسرین پرور و زارلری      ها و تعاوایها، ارتياط ضعیف بین داااهاهزیرساخت
کل تعاو  استا  تزرا  ماخص اعودارد کره بررای افرزایش کرار فرینی سرازماای،       الهوی کار فرینی سازماای ادارهبررسی 

پذیری ساختاری، تعرکز پایین و پیچیدگی های ساختاری کعتر، ااعطافهایی  و  الیهساختارهای ارگاای  و پویا با ویژگی
داد  به افراد خالق و او ور بایرد مرورد توجره    سازی دیهرا ، بزاوااعندپاگیر، ت و کعتر، جلوگیری از قوااین و مقرران دست

هرای دولتری و ارائره    بررسی موااع کار فرینی سازماای در شرکتدر تحقیق خود به (1411) قرارداده شود. شادماای و کرمی
سي  و اهرش مردیرا ، لردم    دسته موااع ساختاری، اساس اتایج تحقیق، پنج بر. اادها پرداختهراهکارهایی جزت رفع   

هرای  ویرژه ايرود  مروزش   های اادرسرت پراداش و حقروق و مسرائل  موزشری بره      وجود فرهنگ سازماای کار فرینااه، شیوه
هرای مرورد مطالعره بودارد. اترایج تحقیرق کردارائیچ و        کار فرینی، به ترتیب مزعترین موااع کار فرینی سازماای در شرکت

-مدن، العال کنترل شدید و شریوه کارااه، توجه به سودهای کوتاهفرهنگ سازماای محافظهداد که ااا  (1418) هعکارا 

 های اادرست تاویق و ارائه پاداش، از موااع اساسی کار فرینی سازماای در شرکت صنعت  وب شعال بوداد. 

  و متوس  در کاور های تجاری کو ای به بررسی موااع توسعه کار فرینی در شرکتدر مطالعه (6117) 4کراسنیکی

                                                                                                                                      
1- Morris et al 

2- Covin and Miles 
3- Krasniqi 
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ها شامل محی  اقتصرادی اامسرالد   ترین موااع کار فرینی در این شرکتبر اساس اتایج تحقیق، مز . کوزوو پرداخته است
های قااوای، پایین بود  سطح دااش و مزارن شرغلی الضرا، ايرود بسرترهای الزم بررای فعالیرت       کسب و کار، محدودیت

ایی الضا به ویژه مدیرا  با ماهیت کار فرینی و اهعیت    بوداد. در تحقیق دیهری، گروهی و تیعی، پایین بود  سطح  شن
های صنعتی در ایرا  در سه دسته موااع ترین موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایداد که مز  ( ااا 6117) 1مقیعی

گیرااره  ، قوااین سخت(6113) 6بیتزایس و ایتوشواد. به هعین منوال، بندی میای طيقهساختاری، رفتاری و محیطی/زمینه
هرای کو ر  تجراری، کعيرود  مروزش      مدن و بلندمدن به شرکتهای کوتاههای دولتی و خصوصی در پرداخت وامباا 
های ارتياطی مدیرا  برای برقراری ارتيراط برا   ها، پایین بود  مزارنهای کار فرینی برای مدیرا  و الضای شرکتمزارن
ها برای ارائه مااوره فنی، ساختار باال بره  دااش و تخصص مدیرا  و الضای شرکترو، پایین بود  سطحپیش هایشرکت

های کو ر  تجراری در کارور  ليراای لنروا       ها را از موااع مز  توسعه کار فرینی در شرکتپایین و بوروکراتی  شرکت
. است های کو   تجاری را مورد بررسی قراردادهدر شرکت، در پژوهش خود موااع کار فرینی (6113) 4مارتینس .اادکرده

شرامل ايرود   ) های تجاری کو   در سه دسته موااع اظرارتی اتایج تحقیق حاکی از    بود که موااع کار فرینی در شرکت
ارع  ، موا(هرا های شدید در رابطه با صدور مجوزها، احروه اظرارن برر شررکت    های دولتی، العال اظارنها و حعایتماوق
و مواارع مرالی و    (هرا های کار فرینی در الضای شررکت شامل ترس از شکست و ايود دااش و مزارن) اجتعالی -فرهنهی
 گیراد.قرار می( شامل اداشتن سرمایه کافی و لدم تأمین سرمایه در دراز مدن) اقتصادی

 هامواد و روش

ها، میرداای و   و توصینی، از اظر احوه گرد وری داده تحقیق حاضر از لحاظ میزا  و درجه کنترل متغیرها، غیر زمایای
شود. جامعه  ماری این پرژوهش را تعرامی الضرای     ها، از اوع پیعایای محسوب می در ازایت به لحاظ قابلیت تععی  یافته

حردود  هرا در  که تعرداد     3دادادتعاوای توسعه روستایی فعال در سطح استا  زاجا  تاکیل می 87ن مدیره در أاصلی هی
شد که برر اسراس    حجر     ( استناده6111) 3و هعکارا  (. برای تعیین حج  اعواه از جدول بارتلت1انر بود )جدول  443

 113 ورده شرده اسرت در ازایرت     1ها هعااطور که در جدول انر بدست  مد که پس از توزیع پرسانامه 161اعواه  ماری 
گیرری   هرا، از روش اعواره   درصد(. برای دسرتیابی بره اعواره    3/17پرسانامه وارد تحلیل گردید )ارخ بازگات پرسانامه= 

های مورد مطالعه به لنوا  طيقان( بزرره گرفتره شرد کره پرس از محاسريه، تعرداد        ای با ااتساب متناسب )شزرستا  طيقه
ها اختصاص یافت؛ در وهله بعد، با مراجعه به  ار وب اعواه، تعداد به هر ی  از شزرستا  1جدول های زیر به شرح  اعواه

 ها گرد وری شد. های مورد ایاز از طریق    صورن تصادفی ااتخاب و دادهالضای مورد اظر در هر ی  از طيقان به

ای پاسخهویا  )شرامل   های فردی و حرفه صهها در این تحقیق پرسانامه بود که از دو بخش ماخ ابزار گرد وری داده
مطالعه در خصوص میزا  اهعیت هر ی  از مواارع توسرعه کرار فرینی سرازماای در      پنج متغیر( و دیدگاه پاسخهویا  مورد

( تاکیل 3تا خیلی زیاد=  1متغیر بر حسب طیف لیکرن پنج سطحی، از خیلی ک =  61های توسعه روستایی )شامل تعاوای
های  این متغیرها از طریق بررسی و مرور گسترده ادبیان اظری در حیطه مسئله مورد پژوهش به ویژه پژوهش شده بود که

                                                                                                                                      
1- Moghimi 

2- Bitzenis and Nito 

3  -  Martins 

های طارم، ماهناا  و ایجرود در براامه ه و تاکیل  ازا در شزرستا اادازی شدراههای زاجا ، خدابنده، خرمدره و ابزر های توسعه روستایی در شزرستا تعاوای -3
 اجرا قرار دارد.

5- Bartlett et al. 
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گرفته در داخل و خارج از کاور و ایز مصاحيه حضوری و ایعه ساختارمند با متخصصا  و پژوهاهرا  در این براره   صورن
ا اظر پاال متخصصرا  و کارشناسرا  در زمینره موضروع مرورد      بپرسانامه محتوایی  التياربوداد. شناسایی و استخراج شده

انر خرارج از اعواره اصرلی(     41 زمو  )شامل برای تعیین قابلیت التعاد ابزار تحقیق پیشگرفت و  ورد تأیید  قرارپژوهش م
عه ااجام گرفت که مقدار  لنای کرواياخ محاسيه شده برای مقیراس اصرلی پرسارنامه شرامل میرزا  اهعیرت مواارع توسر        

شرده   ( ضریب پایایی اشاره1116) 1بود که بر اساس اظر پدهاورز 71/1های توسعه روستایی کار فرینی سازماای در تعاوای
گرفت و اترایج تحقیرق    صورن SPSSWin21های گرد وری شده با استناده از ارم افزار قابل قيول بود. تجزیه و تحلیل داده

د فراواای، میااهین، ااحراف معیار و ضریب تغییران( و استنياطی )شامل تحلیرل  در دو بخش توصینی )شامل فراواای، درص
 لاملی( ارائه گردید. 

 های اختصاص یافته به هر ی  از طيقان تعداد کل الضای الضای هیأن مدیره مورد مطالعه و اعواه .1جدول 

نام 

 شهرستان

های توسعه تعداد تعاوني

 روستایي فعال

تعداد اعضای هيأت 

 مدیره

تعداد نمونه اختصاص 

 یافته

تعداد پرسشنامه تحليل 

 شده

 43 41 111 66 زاجا 

 31 37 181 46 خدابنده

 17 11 31 11 ابزر

 3 3 13 4 خرمدره

 113 161 443 87 جعع

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 

 نتایج و بحث

 ای پاسخگویانحرفه -های فردیمشخصه

 11سرال و کعینره       71سال، بیارینه      71/43سن پاسخهویا  مورد مطالعه داد که میااهین  اتایج تحقیق ااا 
درصد  8/17درصد از پاسخهویا  به طور هعزما  شغل کااورزی و دامداری،  6/41 مده، دستهسال بود. بر اساس اتایج ب

شرد کره   تحقیرق مارخص  اترایج  درصد ایز دارای سایر مااغل بوداد. با توجره بره   4/43درصد دامداری و  1/1کااورزی، 
درصد( مربوط به الضرایی برود    41/31سال و بیاترین درصد فراواای ) 73/4میااهین سابقه فعالیت پاسخهویا  در تعاوای 

های  موزش کرار فرینی در  سال سابقه فعالیت در تعاوای توسعه روستایی داشتند. به لحاظ شرکت در دوره 3الی  4که بین 
درصد از الضا تاکنو  در هیچ دوره  موزشی در زمینه کار فرینی در تعراوای   4/13از    بود که تعاوای، اتایج تحقیق حاکی 
 6/33از اظر سطح تحصیالن، بیاترین درصد فراواای ) ماخص است 6طور که از اتایج جدول شرکت اکرده بوداد. هعا 

درصد از پاسخهویا  از  1/77که در مجعوع  درصد( مربوط به الضا با سطح تحصیالن دیپل  بود. اکته قابل توجه این بود
 تر برخوردار بوداد.تحصیالن دیپل  و پایین

 

                                                                                                                                      
1- Pedhazur 
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 توزیع فراواای پاسخهویا  مورد مطالعه بر حسب سطح تحصیالن .2جدول 

 درصد فراواني فراواني سطح تحصيالت

 4/18 17 ابتدایی

 4/17 11 راهنعایی

 6/33 38 دیپل 

 3/11 16 فوق دیپل 

 8/11 11 و باالترکارشناسی 

 111 113 جعع

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 های توسعه روستایيبندی موانع توسعه كارآفریني سازماني در تعاونياولویت

هرای توسرعه روسرتایی از    های مرتي  با موااع توسعه کار فرینی سرازماای در تعراوای  بندی گویهاتایج حاصل از اولویت
-سخت  زار گویه، قوااین است. بر اساس اتایج کسب شده، از اظر پاسخهویا   ورده شده 4دیدگاه پاسخهویا  در جدول 

-   دسترسی لدم و هاتعاوای در کافی سرمایه ايود ها،تعاوای به تسزیالن پرداخت در خصوصی و دولتی هایباا  گیرااه

 هرای فعالیرت  بررای  هاتعاوای در الزم بسترهای دکار و ايو ایروی با مرتي  قوااین ضعف الزم، التياران و مالی منابع به ها
 مرزهرای  برود   ها دارای بیاترین میزا  اولویت بوداد. هعچنین، سه گویه بسرته تیعی، در مقایسه با سایر گویه و گروهی
 الضرای  ترغیرب  بررای  مناسب ااهیزشی و تاویقی هایسیست  ايود ها،تعاوای ضعیف سازماای برو  ارتياطان و سازماای
از اظر پاسخهویا  کعترین میزا   ها،تعاوای مدیرا  و الضا تحصیالن سطح بود  کار فرینااه، پایین هایفعالیت به تعاوای

 اولویت را داشتند. 

 های توسعه روستایيتحليل عاملي موانع توسعه كارآفریني سازماني در تعاوني

متغیرهرای مرورد تحلیرل در خصروص مواارع توسرعه       های مربوط بره مجعولره   منظور تاخیص مناسب بود  دادهبه
-شد. معنیبزره گرفته KMOهای توسعه روستایی استا  زاجا ، از  زمو  بارتلت و شاخص کار فرینی سازماای در تعاوای

(، حاکی از هعيسرتهی و مناسرب برود     3)جدول  KMOدرصد و مقدار مناسب  11داری  زمو  بارتلت در سطح اطعینا  
 د اظر برای ااجام تحلیل لاملی بود.متغیرهای مور

های توسعه روستایی استا  زاجا ( مورد های استخراج شده مجعوله )موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایلامل
است. اليته الزم به ذکر اسرت    ورده شده 3تحلیل، هعراه با مقدار ویژه درصد واریااس و درصد واریااس تجععی در جدول 

مد اظر قرار گرفت که مقدار ویژه  هایی گردید و لامل از مالك کیسر استنادهها،  بندی لاملظور استخراج و دستهکه به من
است. با توجه به اطاللان مندرج در این جدول لامل اخست از بین شش لامل استخراجی، لامرل   ازا از ی  بزرگتر بوده

درصد واریااس کل مجعوله مورد تحلیل بود. پرس از   43/13کننده  تيیین 113/4اول تحت لنوا  ساختاری با مقدار ویژه 
های درصد واریااس مجعوله را تيیین اعاید. لامل 14/13توااسته است  181/6  ، لامل دوم با اام محیطی با مقدار ویژه 

مقرادیر ویرژه    دااای(،  زارم )ايود فرهنگ سازماای اثربخش(، پنج  )ضعف حعایتی( و شا  )فرردی( برا   -سوم )شناختی
درصرد واریرااس کرل را تيیرین      11/3و  11/7و  37/1و  38/11به ترتیرب در حردود    161/1و  833/1و  111/1و  361/6
 ااد. اعوده
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 های توسعه روستاییبندی موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایاولویت .3جدول 

 ضریب تغييرات انحراف معيار ميانگين متغير اولویت

1 
به  تسزیالن پرداخت در خصوصی و دولتی هایباا  گیرااهسخت قوااین

 هاتعاوای
47/3 87/1 134/1 

6 
ها به منابع مالی و التياران لدم دسترسی    ها ودر تعاوای کافی ايود سرمایه

 الزم
34/3 74/1 183/1 

 171/1 74/1 61/3 ضعف قوااین مرتي  با ایروی کار 4

 116/1 73/1 13/3 تیعی و های گروهیفعالیت ها برایدر تعاوای الزم بسترهای ايود 3

 118/1 71/1 66/3 هاهای دولتی مناسب برای حعایت از کار فرینی در تعاوایايود سیاست 3

 111/1 111/1 61/3 هاايود امنیت اقتصادی الزم برای گسترش و توسعه فعالیت تعاوای 8

 1141/1 77/1 16/3 هاااپذیر )کنترل شدید( در تعاوایوجود سیست  اظارن و کنترل ااعطاف  7

 1147/1 11/1 13/3 هاپردازی الضا و مدیرا  تعاوایپایین بود  قدرن او وری، خالقیت و ایده 1

1 
 الضای و مدیرا  ایتخصص و مزارن حرفه و دااش سطح بود  پایین

 هاتعاوای
13/3 16/1 111/1 

 616/1 14/1 16/3 ها و ترس از شکستالضا و مدیرا  تعاوایپذیری در ايود روحیه ریس  11

 613/1 16/1 11/3 های مرتي ها و شرکتضعف ارتياط تعاوای با دیهر سازما  11

 617/1 13/1 13/3 ايود ی  سیست  ارزیابی لعلکرد مناسب در تعاوای 16

 611/1 18/1 16/3 هابروکراتی ، رسعیت و تعرکز  باال در تعاوای سازماای ساختار 14

 616/1 18/1 11/3 هاپیچیدگی و حج  زیاد وظایف روزمره الضا و مدیرا  تعاوای 13

13 
های اوین به ویژه فناوری ها با فناوریلدم  شنایی الضا و مدیرا  تعاوای

 اطاللان و ارتياطان
11/4 13/1 61374/1 

 61371/1 18/1 3 هاکعيود ایروی ااساای متخصص و کار فرین در تعاوای 18

 661/1 11/1 3 ايود ارتياطان سازماای اثربخش بین الضا و مدیرا  تعاوای 17

 641/1 14/1 13/3 ها و دخالت اداد  الضا در   گیریشناف ايود  رواد تصعی  11

 643/1 18/1 16/3 هاايود سیست  تنکر اظامند و کل اهر بین مدیرا  و الضای تعاوای 11

 643/1 16/1 14/4 هاریزی شده دولت از تعاوایمستعر و براامهلدم حعایت  61

 648/1 14/1 16/4 هاايود فرهنگ سازماای کار فرینااه در تعاوای 61

 641/1 13/1 3 هاالتعاد الضای تعاوای به یکدیهر ووجود اختالف بین   لدم 66

 6311/1 16/1 14/4 هاايود  موزش کار فرینااه برای الضا و مدیرا  تعاوای 64

63 
 و کار فرینی ماهیت با مدیرا  ویژهالضای تعاوای به  شنایی سطح بود  پایین

 اهعیت   
11/3 11/1 6311/1 

 631/1 11/1 17/4 هاهای ارتياطی الضای تعاوایپایین بود  سطح مزارن 63

 673/1 14/1 73/4 هاضعیف تعاوای سازماای برو  ارتياطان و سازماای مرزهای بود  بسته 68

67 
مناسب برای ترغیب الضای تعاوای به  ااهیزشی و تاویقی هایسیست  ايود

 های کار فرینااهفعالیت
87/4 16/1 677/1 

 431/1 64/1 3/4 هاپایین بود  سطح تحصیالن الضا و مدیرا  تعاوای 61

 = خیلی زیاد(3= خیلی ک  تا 1سطحی ) 3بر حسب طیف لیکرن  های تحقیق                                             : یافتهمأخذ
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 داری  زمو  بارتلتو سطح معنی KMOمقدار  .4جدول 

 داریسطح معني مقدار بارتلت KMOمقدار  مجموعه مورد تحليل

 111/1 1138/1163 77/1 های توسعه روستاییموااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوای

 

 هااستخراج شده هعراه با مقادیر ویژه، درصد واریااس و درصد تجععی   لوامل  .5جدول 

 فراواني تجمعي درصد واریانس درصد واریانس مقدار ویژه هاعامل

 43/13 43/13 113/4 اول

 31/61 14/13 181/6 دوم

 13/31 38/11 361/6 سوم

 81/31 37/1 111/1  زارم

 31/38 11/7 833/1 پنج 

 41/81 11/3 161/1 شا 

 های تحقیق: یافتهمأخذ

 

-تيیرین  میزا  واریااس باالیکه حاکی از  اادکردهواریااس کل را تيیین از درصد  41/81لامل  ششطور کلی، این هب

 استخراج شده دارد.های  شده توس  لامل

های توسعه روستایی استا  وضعیت قرارگیری مجعوله متغیرهای مرتي  با موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوای
پرس از  ررخش    3/1لوامل استخراج شده با فرض واقع شد  متغیرهای دارای برار لراملی بزرگترر از    زاجا ، با توجه به 

اعود که پس از  است. اليته باید به این اکته اشاره  ورده شده 8ها، در جدول گذاری لاملها به روش واریعاکس و ااملامل
 و تاویقی هایسیست  ايود ها،هنت متغیر شامل متغیرهای ايود فرهنگ سازماای کار فرینااه در تعاوای رخش واریعاکس، 

 بررو   ارتياطران  و سرازماای  مرزهای بود  های کار فرینااه، بستهبه فعالیت مناسب برای ترغیب الضای تعاوای ااهیزشی
ها و دخالرت  گیری، شناف ايود  رواد تصعی ب در تعاوایها، ايود ی  سیست  ارزیابی لعلکرد مناسضعیف تعاوای سازماای

ها و ضعف قوااین و مقرران ااظر برر  اهر بین مدیرا  و الضای تعاوایند و کلماداد  الضا در   ، ايود سیست  تنکر اظام
دار ايرود   عنری ( و در اتیجره م 3/1دلیرل پرایین برود  برار لراملی )کعترر از       اادازی و توسعه کسب و کارهای جدید، بهراه

 ها با دیهر متغیرها، از تحلیل حذف گردید.هعيستهی   

 گيری و پيشنهادهانتيجه

هرای توسرعه روسرتایی اسرتا      های پژوهش حاکی از    بود که توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایطور کلی یافتهبه
بوده است که بر اساس اترایج تحلیرل لراملی ایرن     های مختلف روبرو زاجا  با موااع و ماکالن متعددی در ابعاد و زمینه

دااای، ايود فرهنگ سازماای اثربخش، ضعف حعایتی و فرردی   -موااع در شش دسته لوامل ساختاری، محیطی، شناختی
های توسعه روستایی مورد مطالعره را  درصد از کل واریااس موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعاوای 41/81قرار گرفته و 

اتایج کسب شده، لامل اخست که وارد تحلیل لاملی شده و مقدار قابل توجزی از واریااس کل را ن اعوداد. با توجه بهتيیی
باشد. بر این اساس، بسیاری از مسائلی که مااع توسعه کار فرینی سرازماای  است، لامل ساختاری میبه خود اختصاص داده
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-هرا مری  ااپرذیر     سازماای و در واقع ااشی از ساختار بروکراتی  و ااعطافشواد، مربوط به مسائل درو  ها میدر تعاوای

براال   تعرکرز  و های مورد مطالعه از ی  ساختار کامالً غیر ماارکتی و باال به پایین با رسرعیت باشند. در این زمینه، تعاوای
ی اداشته و اختیراران کرافی ایرز در ااجرام     ها دخالتگیریها در اکثر تصعی باشند، به احوی که الضای تعاوایبرخوردار می

گیری )استقالل طليری(  های اصلی کار فرینا  استقالل در تصعی وظایف خود اداراد؛ این در حالی است که یکی از ویژگی
حردود زیرادی    ااپرذیر، ترا  ااعطراف  کنترل و اظارن سیست  ها، به دلیل وجودپذیری است. هعچنین در این تعاوایو ریس 
پردازی، خالقیت و او ور بود  الضا محدود شده است که این مسئله ایز به اوبه خود بر روی سرطح  زم برای ایدهفضای ال

 است.ها تأثیر مننی داشتهکار فرینی سازماای در تعاوای

 متغیرهای مربوط به هر ی  از لوامل و میزا  بارهای لاملی بدست  مده از ماتریس  رخش یافته .6 دولج

 بار عاملي متغيرها ها عامل

 ساختاری

 143/1 هابروکراتی ، رسعیت و تعرکز  باال در تعاوای سازماای ساختار

 718/1 ايود ارتياطان سازماای اثربخش بین الضا و مدیرا  تعاوای

 746/1 هاپیچیدگی و حج  زیاد وظایف روزمره الضا و مدیرا  تعاوای

 887/1 هاااپذیر در تعاوایوجود سیست  اظارن و کنترل ااعطاف 

 محیطی

 716/1 هاايود ثيان دولتی کافی در حعایت از تعاوای

 843/1 هاریزی شده دولت از تعاوایلدم حعایت مستعر و براامه

 811/1 هابه تعاوای تسزیالن پرداخت در خصوصی و دولتی هایباا  گیرااهسخت قوااین

 343/1 های مرتي ها و شرکتضعف ارتياط تعاوای با دیهر سازما 

 316/1 هاايود امنیت اقتصادی الزم برای گسترش و توسعه فعالیت تعاوای

 دااای -شناختی

 711/1 هاپایین بود  سطح تحصیالن الضا و مدیرا  تعاوای

 841/1 اهعیت    و کار فرینی ماهیت با مدیرا  ویژه الضای تعاوای به  شنایی سطح بود  پایین

 387/1 هاتعاوای الضای و مدیرا  ایتخصص و مزارن حرفه و دااش سطح بود  پایین

 317/1 های اوین به ویژه فناوری اطاللان و ارتياطانها با فناوریلدم  شنایی الضا و مدیرا  تعاوای

 ايود فرهنگ سازماای اثربخش

 833/1 تیعی و های گروهیفعالیت ها برایدر تعاوای الزم بسترهای ايود

 818/1 هالدم التعاد الضای تعاوای به یکدیهر و وجود اختالف بین   

 336/1 هاپذیری در الضا و مدیرا  تعاوایترس از شکست و ايود روحیه ریس 

 ضعف حعایتی

 861/1 ها به منابع مالی و التياران الزملدم دسترسی    ها ودر تعاوای کافی ايود سرمایه

 346/1 هاااساای متخصص و کار فرین در تعاوایکعيود ایروی 

 313/1 هاايود  موزش کار فرینااه برای الضا و مدیرا  تعاوای

 فردی
 361/1 هاپردازی الضا و مدیرا  تعاوایپایین بود  قدرن او وری، خالقیت و ایده

 311/1 هاهای ارتياطی الضای تعاوایپایین بود  سطح مزارن

 های تحقیق: یافتهمأخذ
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های اطاللاتی و است تا جریا  تعاوای سيب شده مدیرا  و الضا بین اثربخش سازماای ارتياطان به هعین منوال، ايود
در اتیجه تيادل دااش و تجارب میا  الضای تعاوای با دشواری مواجه شرده و سرطح ارو وری و بره دايرال    کرار فرینی       

لنروا  یکری از مواارع اصرلی     یج این بخش از تحقیق و اهعیت لامل ساختاری بهسازماای تا حدود زیادی کاهش یابد. اتا
 (، شرادماای و کرمری  1411وش )، حسرین پرور و زارلری   (1411) توسعه کار فرینی سازماای در مطالعان رضائی و هعکارا 

 ( مورد تأکید قرار گرفته است. 6117مقیعی ) و (6113) ، بیتزایس و ایتو(1411)

هرای توسرعه روسرتایی اسرتا      ترین موااع توسعه کار فرینی سازماای در تعراوای ایج تحقیق، یکی از مز با توجه به ات
لنروا  یر    ها حاکی از    است که محی  و بستر پیراموای به ویژه دولت بره زاجا  مربوط به موااع محیطی بود. بررسی
رود )یردالزی فارسری و   شعار مری وح فردی و سازماای بههای کار فرینااه در سطلامل تعیین کننده در توسعه تعامی فعالیت

(. سیست   موزشی، ارایه تسزیالن و خدمان، حعایت اجرایی، قوااین مالیراتی و برااکی، مسرالدن اسريت     1417هعکارا ، 
 تواارد در جزرت  هایی هستند که دولت با دخالت در  ازرا مری  های تازه تاسیس و مواردی از این دست، هعهی حوزهتعاوای

-هرای توسرعه  ها مؤثر واقع شود. این درحالی است که بنا بره دالیرل مختلرف تعراوای    توسعه کار فرینی سازماای در تعاوای

روستایی از حعایت مستعر دولت در ابعاد مختلف به ویژه پاتیياای مالی و قااوای برخوردار ايوده و هعواره در این زمینه برا  
هرای دولتری و خصوصری در    گیرااره باار   توا  در قوااین سخترز این مسئله را میااد. اعواه با الش اساسی مواجه بوده

های ها به خوبی مااهده اعود. اتایج این بخش از تحقیق با اتایج پژوهشمدن و بلندمدن به تعاوایهای کوتاهپرداخت وام
( هعخرواای دارد. برر   6117ی )مقیعر  و (6117) ، کراسرنیکی (1411) ، دایرایی (1411) مختلنی هعچو  رضائی و هعکارا 

دااای بوداد که در  -اساس اتایج تحقیق، لامل بعدی که در تحلیل لاملی در اولویت سوم قرار گرفته است، موااع شناختی
 الضرای   شرنایی  سرطح  بود  ها، پایینتعاوای مدیرا  و الضا تحصیالن سطح بود  قالب    بر روی مواردی مااند پایین

 و مردیرا   ایحرفره  مزارن و تخصص و دااش سطح بود    ، پایین اهعیت و کار فرینی ماهیت با را مدی ویژهبه تعاوای
ارتياطران تأکیرد    و اطاللان فناوری ویژه به اوین هایفناوری با هاتعاوای مدیرا  و الضا  شنایی و لدم هاتعاوای الضای
هرای توسرعه   داد بیش از سره  زرارم الضرای تعراوای     طور که اتایج  مار توصینی ااا است. در این خصوص، هعا شده

درصرد از الضرا در هریچ     4/13تر از    برخوردار بوداد. هعچنرین،  روستایی مورد مطالعه از سطح تحصیالن دیپل  و پایین
دوره  موزشی در زمینه کار فرینی در تعاوای شرکت اکرده بوداد کره در اتیجره   ، سرطح  شرنایی  ارا  برا کرار فرینی و        
ضرورن توسعه    در تعاوای بسیار پایین بود. به هعین ترتیب، به دلیل پایین بود  سرطح تحصریالن و تجربره و سرابقه     

ای الزم را اداشتند. در مجعوع، وجرود  حرفه مزارن و تخصص و فعالیت پاسخهویا  در تعاوای، الضای مورد مطالعه دااش
های توسعه روستایی ترا  ت تا سطح کار فرینی سازماای در تعاوای نین ماکالتی در حوزه شناختی و دااای سيب شده اس

 (6113) و بیترزایس و ایترو   (6117) کراسرنیکی  حدود زیادی کاهش یابد. اتایج این بخش از تحقیق ایز با اتایج مطالعران 
دااای، بخش دیهری از موااع توسعه کار فرینی سازماای در  -مطابقت دارد. افزو  بر لوامل ساختاری، محیطی و شناختی

لنوا  اولویت  زارم برر روی    تأکیرد شرده    روستایی استا  زاجا  که از طریق اتایج تحلیل لاملی بههای توسعهتعاوای
ترین موااع توسعه کرار فرینی سرازماای در   شد. در این زمینه، یکی از مز بااست، شامل ايود فرهنگ سازماای اثربخش می

تیعی است کره ایرن مسرئله برا ماهیرت و       و گروهی هایفعالیت برای در الزم بسترهای های توسعه روستایی، ايودتعاوای
ر تضاد قرار دارد. بردو   های گروهی شکل گرفته باشند، دها که بایستی بر مينای ماارکت و فعالیتفلسنه وجودی تعاوای

شرناختی بره   ل روا ئهرا و مسرا  توا  به فرهنگ سازماای اامناسب حاک  بر تعاوایتردید، بخای مزعی از این مسئله را می
است تا افراد تعایرل  نرداای     ازا اسيت داد که سيب شده بین اختالف وجود و یکدیهر به تعاوای الضای التعاد ویژه لدم

های تیعی اداشته باشند. اتایج این بخش از تحقیق و اهعیت موااع مرتي  با ايود ای گروهی و فعالیتبرای شرکت در کاره
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و  (6117) ، کراسرنیکی (1418) ، کرداائیچ و هعکرارا  (1411) های شادماای و کرمیفرهنگ سازماای اثربخش در پژوهش
 زار لامل اشراره شرده، دو لامرل ضرعف حعرایتی و       است. در ازایت، پس از ایز مورد تأکید قرار گرفته (6113) مارتینس

هرای  های پنج  و شا  از لوامل تيیین کننده موااع توسرعه کرار فرینی سرازماای در تعراوای    ترتیب در رتيهموااع فردی به
 بوداد.  توسعه روستایی استا  زاجا  قرارگرفته و کعترین میزا  واریااس را به خود اختصاص داده

 گردد:   ه میئهای اصلی کسب شده از پژوهش، پیانزادهای زیر ارا یافته با در اظر گرفتن

شرود بره منظرور    اتایج تحلیل لاملی و میزا  واریااس اختصاص یافته به موااع ساختاری، پیارنزاد مری  با توجه به -1
  از سوی مردیرا   های توسعه روستایی استا  زاجا ، مواردی هعچو  پذیرش ریستوسعه کار فرینی سازماای در تعاوای

هرای  های  زمایای کو   او ورااه در سطح تعاوای، استقيال از ایرده ای مثيت، حعایت از طرحها به لنوا  خصیصهتعاوای
سازی   ، تحعل ااحراف الضا از قوالرد  جدید الضا، التقاد به مدیریت ماارکتی و فراه  سازی بسترهای الزم برای پیاده

پردازی و ارایه فکرهرای ارو جزرت بزيرود     ، فعال و پویا اهه داشتن الضا و تاویق  اا  به ایدهو مقرران مععول در تعاوای
ها و رفع موااع موجود در    برای تسزیل مارارکت  اثربخای و کارایی تعاوای، تجدیداظر در ساختار سلسله مراتيی تعاوای

 گیراد.  ها، مورد توجه بیاتری قرارگیریالضا در تصعی 

ه به وارد شد  موااع محیطی در تحلیل لاملی به لنوا  لامل دوم و میزا  واریااس اختصاص یافته به این با توج -6
های توسعه روستایی استا  زاجرا  مرواردی ماانرد    شود در راستای توسعه کار فرینی سازماای در تعاوایلامل پیانزاد می

هرای تعراوای ترازه    های مالیاتی برای شررکت  لطای معافیتهای دولت از کار فرینا  بخش تعاو ، اهدفعند اعود  حعایت
های کار فرینااه، برخورداری الضای کرار فرین از تسرزیالن برااکی و امکااران     تأسیس و تسزیل رواد قااوای ثيت شرکت

رتي  و هایاا ، اصالح قروااین و مقررران مر   ها برای گسترش فعالیته تسزیالن مالی و التياری کافی به تعاوایئویژه، ارا
هرا و مراکرز   هرا برا دااارهاه   بزيود فضای کسب و کار، تدوین سازوکارهایی به منظور تعامل و ارتياط مرؤثرتر برین تعراوای   

 تحقیقاتی، مورد توجه بیاتری قرار گیراد. 

د دااای به لنوا  لامل سوم، پیانزا -با توجه به اتایج تحقیق و میزا  واریااس اختصاص یافته به لامل شناختی -4
ها برا  های  موزشی مستعر برای الضای تعاوای و افزایش  گاهی و مزارن   سازی الزم برای برگزاری دورهشود زمینهمی

ریزا  قرار های کار فرینااه، مد اظر مدیرا  و براامهریزی و در مجعوع مزارنهدف تقویت قدرن او وری و خالقیت، براامه
 گیرد. 
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Abstract  

The main purpose of this descriptive- correlative survey was to identify and analyze the barriers to 

organizational entrepreneurship development in rural development cooperatives of the Zanjan Province. The 

statistical population of the subjects under study consisted of all of the main members of administrative boards 

in the cooperatives of the Zanjan Province (N= 335). According to the Bartlett et al. (2001) table, a sample size 

of 120 was selected using a stratified random sampling technique. A questionnaire was used to collect data. A 

panel of experts confirmed the validity of the questionnaire. A pilot study was conducted to establish the 

reliability of the instrument. The Cronbach’s alpha coefficient for the main scales of the questionnaire was 

higher than 0.75.  The descriptive results showed that four variables had the highest priority. These include the 

strict rules for payment of loans by public and private banks to cooperatives; lack of adequate capital in the 

cooperatives and their lack of access to credit and financial resources; shortcomings in labor laws and lack of 

necessary context for group activities and team work in the cooperatives. The results of factor analysis revealed 

that four factors namely, structural, environmental, cognitive- knowledge, lack of effective organizational 

culture, lack of support and individual explained 61.38 percent of the total variances of the barriers to 

organizational entrepreneurship development in cooperatives.  

Keywords: Organizational entrepreneurship, Barriers, Rural development cooperatives.  
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