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هاي تولید شناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونیهاي جامعهتأثیر ویژگی
استان قزوین

3فراحمد حاکمیو3، تورج بنیادي باالده2، مسعود حکمت1سیدمهدي میردامادي

چکیده
نی مدیرانشناختی و تأثیر آن بر توسعه کارآفریهاي جامعههدف از انجام این مطالعه بررسی ویژگی

علّی،نوعازتحلیلیوهمبستگی-توصیفیتحقیق،روش. هاي تولید کشاورزي استان قزوین بودتعاونی
هاي تولید و کشاورزي استان قزوین جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه مدیران عامل تعاونی.باشدمیارتباطی

منظوربه. )=86N(وش سرشماري استفاده شده استها از رباشد، که با توجه به محدود بودن تعداد تعاونیمی
نامه از طریق ضریب کرونباخ پایایی پرسش. شدگرفتهاز روش پانل متخصصان بهرهتحقیق،ابزاررواییبررسی

جهت بررسی .برآورد گردید85/0هاي مختلف پرسشنامه باالي آلفا مورد بررسی قرار گرفت که براي بخش
ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و براي متغیرهاي اسمی دوسطحی و چند ارتباط میان متغیرها از

جهت بررسی تأثیر تعاملی ،همچنین.  والیس استفاده شدکالنی و کراسویتسطحی به ترتیب از آزمون من
عمده متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد و جهت مشخص

نتایج . شدن اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل مسیر بهر گرفته شد
هاي موفقیت کارآفرینان، توجه و تأکید شناختی، ویژگیهاي جمعیتبدست آمده نشان داد که سه متغیر ویژگی

درصد از تغییرات 2/40توانستد که عنوان یک بخش مهم از اقتصادها بهگذاري در تعاونیبر اهمیت سرمایه
هاي مهارتی کارآفرینان نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که متغیر ویژگی. متغیر وابسته را تبیین کنند

.صورت مستقیم و غیرمستقیم بیشترین تأثیر را روي متغیر وابسته دارده جهت موفقیت ب

زایی، توسعهبخش کشاورزي، اشتغالشناختی، هاي جامعهتعاونی تولید، ویژگی: هاي کلیديواژه

مقدمه
در دنیاي کنونی، لزوم دستیابی به توسعه 

اگرچه . کس پوشیده نیستاقتصادي بر هیچ

تواند به تنهایی هدف نهایی نمیتوسعه اقتصادي
شمار آید، اما تحقق آن نقش یک جامعه به

اساسی در حصول استقالل سیاسی، فرهنگی و 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانگروه توسعه کشاورزي،دانشیار-1
، ایرانتهران،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، اشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانب-2

(masoud.hekmat@srbiau.ac.ir : (مسوولنویسنده
تهرانآزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتتوسعه کشاورزي دانشگاه ،دانشجوي دکتري-3

24/10/93:تاریخ پذیرش15/7/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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امروزه کشوري که از . هر کشور دارداجتماعی
درجات مناسب توسعه اقتصادي برخوردار نباشد، 

سیاسی و اجتماعی به راحتی تحت نفوذ و سلطه
قرار خواهد گرفت و اقتدار خود هاي بزرگ قدرت

یکی از . را در عرصه جهانی از دست خواهد داد
ویژه در هاي مهم اقتصادي هر کشور بهبخش

سعه با توجه به جمعیت رو به ممالک در حال تو
رشد این کشورها بخش کشاورزي است که به
واسطه تأمین غذا و مواد خام اولیه، نقش حیاتی 

).1(کندرا در سرنوشت این کشورها ایفا می
هاي کالن توسعه روستایی جهان سیاست

میالدي به طور قابل توجهی 1950سوم از دهه 
در دستیابی که شکستتغییر جهت داد، چنان

هاي به اهداف مورد نظر آن دسته از برنامه
توسعه که سیاست انتقال تکنولوژي و رهیافت 

کردند، موجب شد که باال به پایین را دنبال می
بردار محور و مدل توسعه هاي بهرهرهیافت

1980هاي منطبق بر مشارکت عمومی، در دهه
در اولویت قرار گیرند و استفاده از 1990و 
هاي فعال مردمی ي غیردولتی تشکلهاناازمس

در جریان توسعه از جایگاه خاصی برخوردار 
تعدیالت ساختاري و ،از طرفی. گردند

نیز توجه 1990خواهانه دهه هاي آزاديسیاست
هاي هرچه بیشتر به جلب مشارکت فعال گروه

هاي توسعه روستایی و مردم محلی در برنامه
رکزي به ور از دولت مانتقال جریان مدیریت ام
).18(مردم محلی را افزایش داد

1توسعه کارآفرینیاعتقاد دارد، )13(رحیمی

نیازمند شناسایی ساختارهاي مناسب و 
راهکارهاي مؤثري است که بتواند شرایط الزم 

براي تحقق کارآفرینی در سطح کل آحاد جامعه 
یکی از ساختارهاي مناسب جهت . را فراهم آورد

ب کارآفرینان در کشور ما، بخش تعاونی جذ
معتقدند که)7(هال و نوروزي).14(باشدمی

ممکن ها در نگاه اول کارکرد اقتصادي تعاونی
است که این این ، اما حقیقت کندبارز جلوه است 
ها فقط در مسایل اقتصادي کاربرد ندارند، تشکل

توانند در بسیاري از امور دیگر به کار بلکه می
ها به این اهمیت موضوع تعاونی. فته شوندگر

و نهادهاي مردمی هانادلیل است که این سازم
در عین برخورداري از خصوصیات و مشخصات 

هاي یک واحد اقتصادي و تجاري، داراي ارزش
.باشندمکتبی و اجتماعی بسیاري نیز می

و تولیدي 2هاي تعاونی کشاورزيشرکت
هاي اندك و ایهتوانند با جمع کردن سرممی

حمایت تسهیالت دولتی فرایند رشد اقتصادي را 
شتاب داده و مشکل بیکاري و ایجاد اشتغال را 

هاي تعاونی کشاورزي به شرکت. مرتفع سازد
هاي اقتصادي لحاظ اطالعات کاملی که از فعالیت

توانند عوامل تولید را به نحو مطلوب دارند می
ازي نیروها و سترکیب کرده و در نتیجه هماهنگ
برداري را از امکانات موجود حداکثر بهره

هاي انجام شده به عمل آورند که گذاريسرمایه
هاي تولید و هزینهاین امر خود باعث کاهش

زایی ها و اشتغالافزایش سود و درآمد شرکت
دیریت ـر از مـا اگـهیـاونـتع.دـد شـخواه

را درتوانند مردممیصحیح برخوردار باشند،
هاي جمعی سهیم کرده و با استفاده از فعالیت

اندازهاي اندك مردم حمایت دولت و تجمیع پس
ها شرکت داده و احساس گذاريرا در سرمایهآنها

1- Entrepreneurship Development 2- Agricultural Cooperatives
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ها و لیت مردم را نسبت به شرکتوومس
ست آنهاهاي عمومی که متعلق به خود سرمایه

گذاري و برانگیخته و گامی اساسی در سرمایه
یکاري و افزایش تولید ملی که نهایتاً معضالت ب

زایی و همچنین توسعه منجر به اشتغال
).15(بردارند،شودمیکارآفرینی

ها در روستاهاامروزه اشکال مختلف تعاونی
هاي هاي تولید روستایی، تعاونیشامل تعاونی(

یک ) هاي تعاونی روستاییکشاورزي و شرکت
عرصه اقتصادي در-اهرم قدرتمند اجتماعی

توسعه روستایی کشور محسوب شده و از 
هاي ارزشمند و فراوانی براي پیشبرد ظرفیت

جریان توسعه کشاورزي و روستایی به تبعیت از 
این . توسعه کالن کشور برخوردار هستند

کنند تا ظرفیت ها به کشاورزان کمک میتشکل
تولید و بازاریابی خود را در بازار رقابتی کنونی 

و از این منظر، ارزش افزوده بیشتري را باال برده
).1(نصیب خود سازند

شواهد موجود در معتقد است، ) 8(جهانبانی 
تعاونی بستر مناسبی براي دهدنشان میجامعه

به منزله یکی از بوده و و کارآفرینی کارآفرین
و میان این استهاي موفقیت تعاونی شرطپیش

دارد، هار میاو اظ. دو، رابطه محکمی وجود دارد
که کارآفرینی به حوزه تعاونی وارد هنگامی

توان امیدوار بود که تعاونی با شود میمی
هاي فردي گیري از قبیل خالقیت و نوآوريهبهر
ها و گیري از فرصت، شناسایی و بهرهاو

تواند در فضاي رقابتی کسب و پذیري میریسک
جاد کرده کارها جایگاه قابل قبولی را براي خود ای

.و موفق عمل نماید

هاي مثبت با توجه به اینکه یکی از پدیده
باشد، طرح پدیده کارآفرینی اشتغال مولد می

توسعه کارآفرینی با هدف رفع معضل فعلی 
مند شدن از کشور در زمینه بیکاري و نیز بهره

سایر پیامدهاي کارآفرینی همانند بروز 
. و ارائه شده استها، تولید ثروت ایجادخالقیت

مفهوم و اندیشه کارآفرینی، مفهومی جدید و 
باشد، این مفهوم قبل متعلق به عصر حاضر نمی

از قرون وسطی مطرح بوده که در طول زمان 
،طور خالصهبه. دچار تحوالتی شده است

کننده یک واحد دهنده و فعالکارآفرین سازمان
و کسب و کار به ) یا غیراقتصادي(اقتصادي 

منظور دستیابی به سود و دستاوردهاي شخصی 
.)10(یا اجتماعی است

هاي هاي تولید کشاورزي زمینهتعاونی
مشارکت گسترده روستاییان را در فرآیند توسعه 

اي روستاها فراهم کرده، مسائل و مشکالت حرفه
هاي اقتصادي و اجتماعی را کشاورزان در زمینه

کنند میاز طریق همیاري و اشتراك مساعی حل
برداري عنوان یک نظام بهرههاي تولید بهتعاونیو

شاورزي، ــخش کــاندهی مجدد در بــو سازم
توانند نقش مؤثري را در بهبود ساختار تولید می

کشاورزي داشته و با توجه به اهمیت مشارکت 
اي، زمینه این ریزي منطقهکشاورزان در برنامه

توان یم،همچنین. )17(مشارکت را فراهم کنند
هاي آتی به دلیل افزایش سالبیان نمود که در

جمعیت کشور و کشاورزي عمدتاً خرده مالکی 
کشور مشکل خرد شدن اراضی و کوچک شدن 

در این . داشتخواهدواحدهاي تولیدي را در پی 
توانند از طریق هاي تولید، میتعاونیمیان
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تولید فزایش اتجمیع امکانات این کشاورزان، در 
هاي کشاورزي، در کنار و اقتصادي کردن فعالیت

ها از قبیل سموم و بهینه کردن مصرف نهاده
هاي علمی کودهاي شیمیایی، بکارگیري روش

ها و افزایش درآمد نوین ضمن کاهش هزینه
کشاورزان به توسعه کشاورزي، افزایش تولید و 
خودکفایی در محصوالت اساسی و استراتژیک 

نظر به اینکه دلیل اصلی . ایدکشور کمک نم
هاي توجه و تأکید به تشکیل و توسعه تعاونی

تولید، اصالح وضع موجود و ساختار نامطلوب 
هاي برداري کشاورزي و استقرار نظامنظام بهره

برداري مناسب و نوین در جهت نیل به بهره
اي و قهتوسعه پایدار و توسعه متوازن منط

به موازات توسعه ،ورباشد، از اینروستایی می
هاي تولیدي مردم محور، گونه تشکلکمی این

با جدیت بیشتري آنهاضرورت دارد توسعه کیفی 
).8(گیري شودپی

هاي عمده اقتصادي بررسی اشتغال در بخش
درصد 9/46دهد که خدمات با نشان می

بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
8/32ي صنعت با هادر مراتب بعدي بخش. است

).18(درصد قرار دارند3/20و کشاورزي با 
شناسایی عوامل مختلف اثرگذار بر وضعیت و 

هاي تولید کشاورزي، مسئوالن موفقیت تعاونی
هاي موجود امر را در تعدیل و اصالح برنامه

اساس واقعیات یاري نموده و تدوین بر
ه هاي کشاورزي را بهاي آتی عرصه تعاونیبرنامه

تر تا حد زیادي تسهیل خواهد شکل اثربخش
تردید، متغیرهاي اثرگذار بر وضعیت این بی.نمود

ها تا حد زیادي از شرایط ویژه محلی تأثیر تشکل

تحقیق حاضر با ،بر این اساس. خواهد پذیرفت
انتخاب استان قزوین به عنوان منطقه جغرافیایی 
پژوهش، درصدد است تا عوامل مؤثر بر توسعه 

هاي کشاورزي این استان کارآفرینی را در تعاونی
.شناسایی نماید

عنوان یک رویکرد اقتصادي بهبخش تعاون 
سزایی در رشد و توسعه تواند نقش وسهم بهمی

ها وبا عنایت به ویژگی. اقتصادي کشور ایفا نماید
هاي  اقتصاد تعاون در اشتغال، انباشت مزیت

اد مردم محور، هاي کوچک و گسترش اقتصسرمایه
گسترش عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه ثروت و 

از طرفی قانون رفع فقر وهمچنین کاهش و
قانون اساسی که سهم 44هاي اصل سیاست
درصدي براي بخش تعاون از اقتصاد 25حداقل 

رورت دارد ـ، ضوده استـذاري نمـگدفـشور را هـک
توسعه بخش مشکالت اصلی گسترش وموانع و

با ارایه تعاون مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیرد و
پیشنهادات اجرایی جهت عملیاتی نمودن کارها وراه

ي مسئول و هاناآن همراه با تعامل سازنده با سازم
.متولی برحسب موضوع فعالیت صورت پذیرد

ترین مسـایل و مشـکالت بخـش    عمده،رواز این
اسـتان قـزوین   هـاي  تعـاونی  تعاون در اکثر شرکت

عدم تأمین اعتبار تسهیالتی : شناسایی شد که شامل
هـا جهـت سـرمایه در   و منابع مـالی بوسـیله بانـک   

هـاي تعـاونی تولیـد کشـاورزي،     گردش الزم شرکت
ــه   عــدم ســهمیه اعتبــارات خــاص بخــش تعــاون ب

هاي تولید کشـاورزي، عـدم همکـاري سـایر     تعاونی
خش تعـاون  هاي بهاي در استفاده از ظرفیتدستگاه

هــاي دسـتگاه، عـدم صــدور   جهـت پیشـبرد برنامـه   
مجوزهاي الزم توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزي و     
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هـا، عـدم وجـود نیـروي متخصـص و      دیگر دسـتگاه 
بـا وجـود تعـداد    (هاي تعاونیکارشناسی در  شرکت

و هـا یقـه مشکل وث،)آموخته کشاورزيزیادي دانش
ها و صندوق تعاون، عدم وجود ابـزار  نزد بانکهارهن

ویـژه اسـتان قـزوین   هبـ هـا ناظارتی قـوي در اسـت  ن
روي عمـده مشـکالت پـیش   ،بنـابراین . باشـد می

هاي تولید شاورزي در استان قوین جهـت  تعاونی
:باشندتوسعه کارآفرینی بشریح زیر می

اي مـورد  عدم اختصاص تسهیالت بانکی تبصره-
غیرهنیاز جهت ساخت و سرمایه درگردش و 

ه تسهیالت عدم پرداخت یاران-
عدم وجود وحدت رویه در صدور مجوز فعالیت -

سـازمان  الخصوص هاي علیاز سوي سایر دستگاه
هـاي بخـش   جهادکشاورزي کـه تشـکیل تعـاونی   

ــاون     ــازمان تع ــق س ــط از طری ــاورزي را فق کش
.داندپذیر میروستایی امکان

عــدم پرداخــت بــه موقــع اعتبــارات از ســوي -
.صندوق تعاون
سابقه تحقیقاتی مشخص در عدم وجود

از دیگر استان قزوین رابطه با موضوع تحقیق در 
مواردي است که لزوم و ضرورت انجام تحقیق در 

.کنداین خصوص را مشخص می
نشان )9(بانی و همکاران جهانمطالعه 

یزشی، ـانگ- وزشیـل آمـدهد که پنج عاممی
مانند خط و مشی دولت، (شناختی هـامعـج

وآوري،ـن-گذاريهـــسرمایها، ذاريـگتــسیاس
توسعه ، شراکت و...)فرهنگ کارآفرینی و

درصد عوامل موثر بر 3/57زیرساختی حدود 
هاي تولید کشاورزي توسعه کارافرینی در تعاونی

.نمایدن میرا تبیی

خود نشان در مطالعه)1(سعیديعبدالهی
داد که بین دیدگاه اعضاي عادي مطلع از 

در خصوص سطح آنهاها و ارکان ضعیت تعاونیو
درصد اطمینان 99ها، با موفقیت این شرکت

داري وجود دارد، همچنین نتایج تفاوت معنی
تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که متغیرهاي 

پنجهاي کشاورزي در اثرگذار بر موفقیت تعاونی
ترویجی، اقتصادي، مدیریتی، -آموزشیعامل

بندي گذاري و کنترل دستهستاکارآفرینی، سی
.شوندمی

با هدف خوددر تحقیق)8(بانی جهان
در کارهاي توسعه کارآفرینیشناسایی راه

وزستان ـان خـاي کشاورزي استـهیـتعاون
که عواملی که منجر به ضعفگیري نمودنتیجه
حدود .شوندمیهاي تولید کشاورزيتعاونی

اط قوت حدود درصد از واریانس کل، نق166/65
درصد، 608/71درصد، تهدیدات حدود 398/78

هاي توسعه درصد، استراتژ14/83ها فرصت
درصد، عوامل مؤثر بر 35/55کارآفرینی 
شناختیجامعهمل ادرصد، ع16/80کارآفرینی 

درصد، عوامل مدیریتی و تشکیالتی 47/81
هاي کارآفرینی درصد و پتانسیل16/80حدود 

از واریانس درصد 01/78حدود در بخش تعاونی 
.ندرا به خود اختصاص داد

در تحقیقی به بررسی نقش )4(آبادي فیض
آنهاکارآفرینی، پایبندي به اصول تعاون و رابطه 

با توجه به . ها پرداخته استدر موفقیت تعاونی
، هاي تحقیق بین کارآفرینی و اصول تعاونیافته

ناختیشامعهـجاي ـهژگیـرینی و ویـارآفـک
دولتهاي اتخاذ شده ویژه سیاستهبکارآفرینان 
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با آنهاارتباط هر کدام از ،در زمینه تعاون
داري ها رابطه مثبت و معنیموفقیت تعاونی

بین میزان پایبندي به ،همچنین. وجود دارد
ها رابطه اصول تعاون و موفقیت تعاونی

رابطه ،عالوه براین. داري مشاهده گردیدمعنی
رینی مثبت ـبین پایبندي به اصول تعاون و کارآف

.باشددار مییو معن
به بررسی حضور خوددر تحقیق)5(قادري 

کارآفرینان به عنوان یک استراتژي نوین براي 
ها براي دستیابی به نوآوري و استفاده از فرصت

نتایج . ختپرداموفقیت، رشد و بقاي سازمان
ارتباط مثبت و هبدست آمده نشان داد ک

شناختیجامعههاي داري میان ویژگیمعنی
گذاري، عوامل سیاستمانند (کارآفرینان

و اثربخشی سازمانی ) گذاريانگیزشی، سرمایه
داري بین تفاوت معنی،وجود دارد، همچنین

هاي کارآفرینانه مدیران و اثربخشی مهارت
. سازمانی در نمونه مورد مطالعه مشاهده گردید

هاي هاي مختلف مهارتبندي مؤلفهمنظور رتبهبه
کارآفرینانه مدیران از آزمون فریدمن استفاده شد 

هاي ارتباطی و نتایج آزمون نشان داد که مهارت
باشد هاي شخصی و فرایندي میباالتر از مهارت
هاي یندي بیشتر از مهارتآهاي فرو رتبه مهارت
.شخصی است

شان داد که ن)3(اردکانی نتایج مطالعه 
ترین عنوان بااهمیتبروکراسی ناکارآمد اداري به

مانع کارآفرینی، وجود نقصان در سیستم مالیاتی 
عنوان دومین عامل و عدم حتمیت و عوارض به

وپا در رتبه سوم از ـهاي نیـمالی الزم از تعاون
.موانع با اهمیت جاي گرفته است

که گیرد نتیجه میدر مطالعه خود )2(انداده 
درصد از کارآفرینان روستایی مورد 23فقط 
از وضعیت بروکراسی اداري در کشور با مطالعه

در ارتباط با کسب و کارشان رضایت باالیی 
.دارند

در مطالعه خود )11(مقصودي و همکاران
که افزایش ارتباط براي توسعه نتیجه گرفتند 

کارآفرینی اولویت اول در این بخش بوده است، 
ها بر تنظیم دستورالعمل اساسی لویتاوسایر

و توسعه از بخش تعاوندولتی براي حمایت
ایجاد شبکه حمایتی . کارآفرینی تأکید داشتند

هاي کارآفرینی، تأسیس مراکز توسعه براي بخش
،کارآفرینی، شناسایی و حل موانع ساختاري

در بخش تعاون هاي توسعه کارآفرینیمحدودیت
ر در توسعه کارآفرینی در از عمده عوامل اثرگذا

همچنین . باشندهاي تولید کشاورزي میتعاونی
نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که پنج 

19/17درصد، تحقیقاتی با 84/18عامل مالی با 
درصد، اطالعاتی با 1/17درصد، سازمانی با 

85/12هاي حمایتی با درصد و   فعالیت43/14
واریانس درصد از41/80درصد حدود 

هاي تولید تعاونیسازوکارهاي حمایتی براي
کشاورزي را در توسعه کارآفرینی تبیین 

.نمایندمی
اي در ارتباط با عواملی که مطالعه)6(ثوند غیا

هاي کشاورزي در ایران تأثیرگذارند بر تعاونی
هایی روي سیربردر این پژوهش . ام دادانج

ینه ادراکشان هاي کشاورزي در زممدیران تعاونی
دسته تقسیم 8انجام شد، که عوامل تأثیرگذار به 

توان به عوامل روانی، میآنهامله جاند که از شده
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الی، ـی، مـانـادي، سازمـوزشی، اقتصـآم
قوانین مدنی و اجتماعی اشاره شناختی،جامعه
.نمود

اي برخورداري در مطالعه)16(سوانسون 
هاي رهبري، ها از مهارتاعضاي تعاونی

سابرسی مالی، مدیریتی و سازمانی را به عنوان ح
هاناشروط الزم براي موفقیت و توسعه این سازم

از سوي دیگر، محقق معتقد است . شماردبر می
، نهادهاي 1ي غیردولتیهاناکه سازم

هاي ترویج و توسعه نیز دهنده و کارگزاريکمک
واسطه تدارك و ارائه خدمات مختلف مادي و به

توانند در تشکیل و توسعه معنوي، می
هاي اجتماعی در سرمایههاي مادي و سرمایه

هاي مختلف جوامع روستایی در قالب تشکل
گیري ویژه در مراحل مقدماتی شکلکشاورزان به

.آنان سهم درخور توجهی داشته باشند
شرایط کالن اقتصادي ) 12(اورتمن و کینگ 

هاتعاونیشناختیجامعههاي ویژگیدر جامعه، 
مانند وجود روحیه و بینش کارآفرینانه و (
اي ـهکیفیت انجمن، )رینیـارآفـرهنگ کـف

و توان آنهانظیر رهبري در (کشاورزان 
هاي و سیاست) هاگیرياثرگذاریشان بر تصمیم

ها به مندي دولتها مانند عالقهکلی حکومت
تمرکززدایی را از عوامل مهم اثرگذار بر موفقیت 

کلی توسعه نهضت طوربهاونی و هاي تعشرکت
توسعه کارآفرینی .دانندتعاون در جهان می

عنوان یک برنامه طراحی شده ممکن است به
براي کمک به فرد یا سازمان کارآفرین جهت 
تقویت انگیزه کارآفرینی خود و دستیابی به 

هاي الزم براي اجراي اثربخش ها و قابلیتمهارت
.شودنقش کارآفرینانه خود تعریف

هامواد و روش
جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه مدیران 

هاي تولید، کارشناسان ستاد تعاون عامل تعاونی
هاي تولید مستقر روستایی، کارشناسان تعاونی

هاي و تعاونیهاناو دهستهانادر شهرست
باشد، که با توجه به کشاورزي استان قزوین می
از روش سرشماري ها محدود بودن تعداد تعاونی

جهت انجام این . )N=86(استفاده شده است 
آوري اطالعات مورد نیاز از تحقیق و جمع

اسنادي و تحقیقات میدانی به صورت يهمطالع
این يهمتغیر وابست. اي صورت گرفتپرسشنامه
هاي تولید توسعه کارآفرینی در تعاونیتحقیق 

جهت برآورد تابع توسعه . باشدکشاورزي می
ارآفرینی از رگرسیون چندگانه به شیوه گام به ک

منظور به،همچنین. گام استفاده شده است
مستقیم متغیرهاي بررسی اثر مستقیم و غیر

استفاده 2مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل مسیر
براي برآورد اطالعات این تحقیق از . گردید

روش.بهره گرفته شدSPSSافزارهاي نرم
نوعازتحلیلیوهمبستگی- توصیفیتحقیق،

اعتبارتعیینمنظوربه.باشدمیارتباطیعلّی،
استفاده متخصصانپانلاز روشابزار تحقیق،

آوري نظرات، اصالحات الزم شد و پس از جمع
جهت سنجش توسعه کارآفرینی .صورت پذیرفت

هاي کشاورزي منطقه مورد مطالعه تعداد تعاونی
ز مخاطبین خواسته گویه طراحی شد و ا13

1- NGOS (Non Government Organizations) 2- Path Analysis
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ها در پاسخ دهند، پاسخآنهاشد تا به دقت به 
طراحی ) طیف لیکرت(یک طیف پنج سطحی 

بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار (شده بودند 
و در نهایت نتایج حاصل از این ) زیاد

.ها مورد سنجش و بررسی قرار گرفتنامهپرسش
5ی شناختهاي جامعهجهت سنجش ویژگی

گویه طراحی شد و از مخاطبین خواسته شد تا 
به . پاسخ دهندآنهااي به در طیف پنج گزینه
پرسشنامه از ضریب آلفاي منظور بررسی پایایی

هاي کرونباخ استفاده شد که براي کلیه بخش
بوده 85/0پرسشنامه مقدار این ضریب بیش از 

.است

نتایج و بحث
بر حسب در بررسی توزیع فراوانی اعضاء

نفر 86جنسیت مشخص شد که از مجموع 
86نفر با فراوانی 74جامعه مورد مطالعه، تعداد 

درصد را 14نفر با فراوانی 12درصد را مردان و 
نفر با 12اند، همچنین تعداد زنان تشکیل داده

86نفر با فراوانی 74درصد مجرد و 14فراوانی 
ررسی در ب). 1جدول(باشند درصد متأهل می

توزیع سنی افراد مورد مطالعه نتایج نشان داد که 
تا 28درصد بین 6/32نفر با فراوانی 28تعداد 

تا 39درصد بین 43نفر با فراوانی 37سال، 38
29درصد بین 9/20نفر با فراوانی18سال، 48
درصد 3/5نفر با فراوانی 3سال و نهایتاً 58تا 

از جمله ).1جدول(باشندسال می59باالي 
بسیاري از تواند برهایی که میویژگی
هاي افراد تأثیرگذار باشد، سطح واکنش

در اغلب ،بدین جهت. باشدمیتحصیالت

ن امطالعات میدانی این ویژگی از دیدگاه محقق
در بررسی .گیردمورد سنجش و ارزیابی قرار می
هاي کشاورزي میزان تحصیالت اعضا تعاونی

نفر با 8نتایج نشان داد که تعداد استان قزوین، 
نفر با 18درصد کمتر از دیپلم، 3/9فراوانی 
نفر 42دیپلم، درصد دیپلم و فوق9/20فراوانی 

نفر با 18درصد لیسانس و 8/48با فراوانی
اند درصد باالتر از لیسانس بوده9/20فراوانی 

در بررسی میزان سابقه اعضا ).1جدول(
زي استان قزوین، نتایج نشان هاي کشاورتعاونی

درصدکمتر از 3/2نفر با فراوانی 2داد که تعداد 
تا 2درصد بین 6/25نفر با فراوانی 22سال، 2
تا 5درصد بین 4/24نفر با فراوانی 21سال، 5
درصد داراي 7/47نفر با فراوانی41سال و 8

.اندسال داشته8سابقه بیش از 
د ماهیانه اعضاء از در بررسی متوسط درآم

هاي کشاورزي منطقه مورد مطالعه تعاونی
7/90نفر با فراوانی 78مشخص شد که تعداد 

نفر با 6میلیون ریال، تعداد 10درصد بیشتر از 
میلیون ریال، 15تا 10درصد بین 7فراوانی 

20تا 16درصد بین 2/1نفر با فراوانی 1تعداد 
نفر با فراوانی 1میلیون ریال و همچنین تعداد

میلیون ریال در 20درصد درآمدي باالي 2/1
).2جدول(کنندماه کسب می

در بررسی متوسط درآمد ماهیانه اعضاء از 
دهند هاي اقتصادي که انجام میکلیه فعالیت

6/82نفر با فراوانی 71مشخص شد که تعداد 
نفر 13میلیون ریال، تعداد 10درصد بیشتر از 

میلیون 15تا 10درصد بین 1/15اوانی با فر
16درصد بین 2/1نفر با فراوانی 1ریال، تعداد 
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نفر با 1میلیون ریال و همچنین تعداد 20تا 
میلیون 20درصد درآمدي باالي 2/1فراوانی 

).2جدول(کنندریال در ماه کسب می
هاي منطقه در بررسی سال تأسیس تعاونی

تعاونی از 7د که تعداد مورد مطالعه مشخص ش
درصد 1/8کل جامعه مورد مطالعه با فراوانی 

2/58تعاونی با فراوانی 50، 1365قبل از سال 
تعاونی 5، 1375تا 1366هاي درصد بین سال

1385تا 1376ها درصد بین سال8/5با فراوانی 
9/27تعاونی با فراوانی 24و در نهایت تعداد 

.اندأسیس شدهت1386درصد بعد از سال 

هاي شخصیتوزیع فراوانی افراد برحسب ویژگی- 1جدول
درصد تجمعیدرصد)نفر(فراوانیمتغیرها

سیتنج
-- 7486مرد
-- 1214زن

وضعیت تأهل
-- 1214مجرد

-- 7486متأهل
هاي سنیگروه
286/326/32سال38-28
37436/75سال48-39
189/205/96سال58-49

33/5100سال59بیشتر 
تحصیالت

83/93/9کمتر از دیپلم
189/202/30دیپلمدیپلم و فوق

428/481/79لیسانس
189/20100باالتر از لیسانس

عضویتسابقه
23/23/2سال2<
226/259/27سال5تا 2
214/243/52سال8تا 5
417/47100لسا8>

و نوع تعاونیهاي اقتصاديتوزیع فراوانی افراد برحسب ویژگی- 2جدول 
درصد تجمعیدرصد)نفر(فراوانی متغیرها

)میلیون ریال(متوسط درآمد ماهیانه از تعاونی 
787/907/90ریال10<

677/97ریال15تا 10
12/18/98ریال20تا 16
12/1100ریال21>

)میلیون ریال(متوسط درآمد ماهیانه در مجموع 
716/826/82ریال10<

131/157/97ریال15تا 10
12/18/98ریال20تا 16
12/1100ریال21>
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29.............................................................................................................................................1393زمستانو پاییز/2شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

مستقلمتغیرهايبینرابطهتعیینمنظوربه
هاي توسعه کارآفرینی تعاونیمتغیروتحقیق

و اسپیرمنهمبستگیضریبازتولید کشاورزي
بینحاصل،نتایجاساسبر.شداستفادهپیرسون

ها و مشی سیاسی دولتوجود خطمتغیرهاي
وجه و هاي اتخاذ شده در بخش تعاون، تسیاست

ها گذاري در تعاونیتأکید بر اهمیت سرمایه
عنوان یک بخش مهم از اقتصاد، وجود فرهنگ به

و بینش کارآفرینانه و احترام به اشخاص 
نگاه جامعه به کارآفرینی با یک دید ،کارآفرین

اي شدن و علمی شدن اي و حرفهحرفه
، هاي شخصیتی کارآفرینانویژگیکارآفرینی،

هاي یــژگــوی، شناختیـروان، یاختـشنجمعیت
، انگیزش مهارتی کارآفرینان جهت موفقیت

کارآفرینی، حمایت از کارآفرینان، بازاریابی و 
باهاي توسعه کارآفرینیموانع و محدودیت

99اطمینانباعوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی
.آمددستبهداريمعنیومثبترابطهدرصد

، تحصیلیبین متغیر رشته،همچنین
هاي مکانی آغاز شده در ایجاد کسب و موقعیت

و متغیر وابسته تحقیق رابطه کارهاي جدید
درصد 95داري با اطمینان مثبت و معنی

).3جدول(مشاهده گردید

رابطه بین متغیرهاي تحقیق- 3جدول 

متغیر متغیرهاي اول
دوم

ضریب 
P-valueهمبستگی

(X1)هاي اتخاذ شده در بخش تعاونو سیاستها مشی سیاسی دولتخطوجود 

نی
فری

ارآ
ه ک

سع
تو

**402/0000/0
(X2)ها به عنوان یک بخش مهم از اقتصادتعاونیگذاري درتوجه و تأکید بر اهمیت سرمایه

**462/0000/0
(X3)وجود فرهنگ و بینش کارآفرینانه و احترام به اشخاص کارآفرین

**417/0000/0
(X4)هاي مکانی آغاز شده در ایجاد کسب و کارهاي جدیدتموقعی

*221/004/0
(X5)اي شدن و علمی شدن کارآفرینیاي و حرفهنگاه جامعه به کارآفرینی با یک دید حرفه

**282/0009/0
058/0593/0(X6)میزان شناخت در خصوص کارآفرینی

(X7)ویژگی هاي شخصیتی کارآفرینان
**472/0000/0

(X8)شناختیجمعیت
**499/0000/0

(X9)روانشناختی
**359/0001/0

(X10)هاي مهارتی کارآفرینان جهت موفقیتویژگی
**469/0000/0

202/0062/0(X11)سازي به مقوله کارآفرینیآگاه
(X12)انگیزش کارآفرینی

**388/0000/0
120/0272/0(X13)آموزش کارآفرینی

(X14)حمایت از  کارآفرینان
**434/0000/0

(X15)بازاریابی
**517/0000/0

(X16)هاي توسعه کارآفرینیموانع و محدودیت
**467/0000/0
05/0<P:*01/0<P:**
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30............................................................................ ....................هاي تولید استان قزوینشناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونیهاي جامعهتأثیر ویژگی

آزمـون  هـاي مختلـف از  به منظور مقایسه گـروه 
.شـد اسـتفاده نـی  ویـت و مـن والـیس کروسـکال 

متغیرهـاي نـوع   بـین حاصـل، جنتـای اسـاس بر

توسـعه  متغیـر تعاونی، وضعیت تأهل و جنس با
داري مشـاهده نگردیـد   معنـی کارآفرینی رابطـه 

).5و4جدول(

)=86n(نی وایتمتغیرها با استفاده از آزمون منهمقایس-4جدول 
P-value U مقدار )نیوایتمن(متغیر مورد آزمون نديبمتغیر گروه

399/0 5/376 توسعه کارآفرینی جنس
613/0 5/403 توسعه کارآفرینی تأهل

05/0<P:*01/0<P:**

)=86n(والیس متغیرها با استفاده از آزمون کروسکالهمقایس-5جدول 
P-value X2 مقدار )والیسکالکراس(متغیر مورد آزمون بنديمتغیر گروه

250/0 109/4 توسعه کارآفرینی نوع تعاونی
05/0<P:*01/0<P:**

براي تعیین تأثیر جمعی متغیرهاي مسـتقل  
بر متغیر وابسته از رگرسـیون چنـد متغیـره بـه     

در ایـن روش  . روش گام به گام اسـتفاده گردیـد  
داري روي متغیرهاي مسـتقلی کـه نقـش معنـی    

بررسی نقـش هـر   اند، جهت متغیر وابسته داشته
ــک از  ــای ــه  آنه ــته وارد معادل ــر وابس روي متغی
. گردیدند

براساس نتایج حاصل از رگرسیون سه متغیر 
هاي مهارتی ویژگیشناختی، هاي جمعیتویژگی

توجـه و تأکیـد بـر    ،کارآفرینان جهـت موفقیـت  
عنوان یـک  ها بهگذاري در تعاونیاهمیت سرمایه

ه باقی ماندند و بـه  در معادلبخش مهم از اقتصاد 
رات متغیر وابسـته  یدرصد تغی2/40طور تعاملی 

تحقیــق را تبیــین نمودنــد ) توســعه کــارآفرینی(
با توجه به نتایج بـه دسـت آمـده از    ). 6جدول(

متغیر مستقل دیگر 111چندگانه توأمرگرسیون 
، داشتندداري روي متغیر وابسته معنیکه نقش 

غییــرات متغیــر درصــد از ت2/3توانســتندتنهــا 

بـر ایـن اسـاس    . وابسته تحقیق را تبیـین کننـد  
درصد از تغییـرات متغیـر وابسـته توسـط     6/56

سایر عواملی که در این تحقیـق در نظـر گرفتـه    
.شودتبیین می،نشده بودند

جهــت مقایســه اثــرات ســه متغیــر مســتقل 
موجود در مدل رگرسیون روي متغیر وابسـته از  

استفاده شد که نشان 2بتاضرایب استاندارد شده
هاي مهارتی کارآفرینان ویژگیداد متغیر مستقل 
ــت ــت موفقی ــارآفرینی  جه ــه توســعه ک در زمین

هاي تولید کشاورزي داراي بیشترین نقش تعاونی
با توجه به ضـرایب رگرسـیون و مقـدار    . باشدمی

دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانـه  ثابت به
له رگرسیون تحقیق به به شیوه گام به گام، معاد

الزم به ذکـر اسـت کـه    . دست آمدزیر بهصورت
متغیرهــاي مســتقل تحقیــق کــه داراي مقیــاس 
ــه      ــازي وارد معادل ــورت مج ــد بص ــمی بودن اس

.گردیدندرگرسیون 
Y=21.499+0.464 X11+0.575 X13+ 0.558 X5

1- Enter 2- Beta
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31.............................................................................................................................................1393زمستانو پاییز/2شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

هاي تولیدتوسعه کارآفرینی در تعاونیگام برايبه شیوه گام به هچندگانرگرسیونتحلیلنهاییمدلنتایج-6جدول
تحقیقمستقلمتغیرهاياساسبرکشاورزي 

P-value
T

شدهمحاسبه
ضرایب استاندارد 

شده نشدهاستانداردضرایب بینمتغیر پیش
بتا خطاي معیار ضریب ورود

000/0 851/5 674/3 499/21 عدد ثابت
024/0 301/2 242/0 202/0 464/0 (X8) شناختیهاي جمعیتویژگی
001/0 515/3 337/0 164/0 575/0 (X10)هاي مهارتی کارآفرینان جهت موفقیتویژگی

002/0 146/3 29/0 495/0 558/0 گذاري در توجه و تأکید بر اهمیت سرمایه
(X2)عنوان یک بخش مهم از اقتصادها بهتعاونی

0.01<**P0.05<*P8.0= 62R.20= 4adj
2R1.71R=

1تحلیل مسیر

هاي چندتحلیل مسیر از جمله تکنیک
باشد که عالوه بر بررسی اثرات متغیره می

مستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته، 
نظر قرار اثرات غیرمستقیم این متغیرها را نیز مد

اي پایه مجموعهتکنیک تحلیل مسیر بر. دهدمی
ل رگرسیون چندگانه و براساس فرض از تحلی

ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابسته استوار 
این روش بر استفاده ابتکاري از نمودار . است

معروف است 3که به دیاگرام مسیر2تصویري
).11(تأکید خاص دارد

از رگرسیون چندگانه اساس نتایج حاصلبر
اي ـهیـویژگر ـه متغیـه گام سـوه گام بـه شیـب

توجه و تأکید ، مهارتی کارآفرینان جهت موفقیت
عنوان ها بهگذاري در تعاونیبر اهمیت سرمایه

هاي ویژگییک بخش مهم از اقتصاد و
طور تعاملی بیشترین تأثیر را شناختی بهجمعیت

توسعه کارآفرینی در (بر متغیر وابسته تحقیق 
ساس اند و بر اداشته) هاي تولید کشاورزيتعاونی

میزان تأثیر هرکدام در نموداري تصویري و 
ابتکاري وارد شدند تا بتوان عالوه بر تأثیر 
مستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته، 

را نیز بررسی نمودآنهاتأثیرات غیرمستقیم 
هاي متعدد نمودار بررسیپس از. )7جدول(

این پژوهش به شکل زیر )شکل(تحلیل مسیر
:ارائه گردید

1- Path Analyze 2- Visual Diagram 3- Path Diagram
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32........ ........................................................................................هاي تولید استان قزوینشناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونیهاي جامعهتأثیر ویژگی

مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته- 7جدول 
مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم هر متغیر اثرات مستقیم اثرات غیرمستقیم متغیر مستقل

537/0 337/0 20/0 هاي مهارتی کارآفرینان جهت موفقیتویژگی
315/0 29/0 025/0 ها گذاري در تعاونیتوجه و تأکید بر اهمیت سرمایه

عنوان یک بخش مهم از اقتصادبه
242/0 242/0 -- شناختیهاي  جمعیتویژگی

این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی 
هاي تولید توسعه کارآفرینی در تعاونیکارهاي راه

طبقبر. انجام گرفتوین استان قزکشاورزي
داشتن آمددستبهتحقیقهایی که ازیافته
هاي ها و سیاستمشی سیاسی از سوي دولتخط

اتخاذ شده در بخش تعاون، توجه و تأکید بر 
عنوان یک ها بهتعاونیگذاري دراهمیت سرمایه

بخش مهم از اقتصاد، وجود فرهنگ و بینش 
کارآفرینانه و احترام به اشخاص کارآفرین، 

ی آغاز شده در ایجاد کسب و هاي مکانموقعیت

کارهاي جدید، نگاه جامعه به کارآفرینی با یک 
اي شدن و علمی شدن اي و حرفهدید حرفه

هاي شخصیتی کارآفرینان، کارآفرینی، ویژگی
شناختی، عوامل روانشناختی، عوامل جمعیت

، هاي مهارتی کارآفرینان جهت موفقیتویژگی
گیزش سازي به مقوله کارآفرینی، انآگاه

ان، عوامل ــرینــارآفــایت از کـنی، حمـکارآفری
هاي توسعه بازاریابی و موانع و محدودیت

کارآفرینی از عمده عوامل اثرگذار در توسعه 
شمار هاي تولید کشاورزي بهکارآفرینی در تعاونی

توجه و تأکید بر 
گذاري اهمیت سرمایه

وان ها به عندر تعاونی
یک بخش مهم از 

اقتصاد

توسعه کارآفرینی 
هاي در    تعاونی

تولید کشاورزي

هاي  جمعیت ویژگی
شناختی

321/0

242/0

105/0

409/0

29/0

نمودار مسیر اثر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته تحقیق- 1شکل 

هاي مهارتی ویژگی
کارآفرینان جهت 

موفقیت 337/0

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 17

https://jea.sanru.ac.ir/article-1-72-fa.html


33.............................................................................................................................................1393زمستانو پاییز/2شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

در تحلیل رگرسیونی چند متغیره براي . آیندمی
يتوسعهکارهايراهشناسایی عوامل تأثیرگذار بر 

سه، در مجموع هاي تولیدکارآفرینی در تعاونی
توجه و شناختی،هاي جمعیتویژگیمتغیر 

ها گذاري در تعاونیتأکید بر اهمیت سرمایه
هاي ویژگیعنوان یک بخش مهم از اقتصاد و به

کارآفرینانمهارتی کارآفرینان جهت موفقیت
متغیر وابسته از تغییرات درصد 2/46حدود 

.کنندرا تبیین میه کارآفرینیتوسع
هاي مهارتی کارآفرینان جهت ویژگیبین
ومثبتيهرابطتوسعه کارآفرینیوموفقیت

مختلفتحقیقاتنتایج.آمددستبهداريمعنی
) 6(غیاثوند، )11(مقصودي و همکارانجملهاز

تحقیقیافتۀایناز)1(سعیديعبدالهیو 
.کنندمیحمایت

گذاري توجه و تأکید بر اهمیت سرمایهینب
وعنوان یک بخش مهم از اقتصادها بهدر  تعاونی

به داريمعنیومثبتيهرابطتوسعه کارآفرینی
قادري، )4(آباديفیض،)8(جهانبانی. آمددست

و اورتمن و )16(سوانسون،)6(ثوندغیا،)5(
حمایتتحقیقيهیافتاینازنیز) 12(کینگ

.کنندمی
شناختی و توسعه جمعیتهايویژگیبین

دستبهداريمعنیومثبتيهرابطکارآفرینی
مقصودي و همکارانراتحقیقیافتۀاین.آمد

،)1(سعیديعبدالهی،)8(، جهانبانی)11(
.کنندمیتأییدنیز) 5(، قادري)4(آباديفیض

درصد از مدیران 76با توجه به اینکه حدود 
سال سن داشته و میانگین 50ها کمتر از تعاونی
،این اساسبر.باشدسال می43حدود آنهاسنی 

اري ذگسیاستهايگردد تا دستگاهپیشنهاد می
هاي مالی و حمایتی ربط با اتخاذ سیاستذي

شرایط را براي ورود افراد با سنین پایین به 
هاي هاي کارآفرینانه در قالب تعاونیفعالیت

که البته این مقوله . ورزي فراهم نمایندکشا
نیازمند ایجاد محیطی امن براي انجام 

باشد تا هاي کسب و کاري آنان میفعالیت
افرادي که تمایل به کارآفرینی دارند با مخاطرات 

زیرا که این . مالی و حمایتی کمتري روبرو باشند
ابتدايمخاطرات، دغدغه و عامل بازدارنده در 

.باشدهاي کارآفرینانه مید فعالیتشروع و ایجا
اي ـهیـن ویژگـه بیـه اینکـه بـتوجاـب

يهشناختی و توسعه کارآفرینی رابطجمعیت
بنابراین، .داري مشاهده گردیدمعنیمثبت و

گردد کارشناسان و مروجان جهاد پیشنهاد می
کشاورزي با حضور مستمر خود در مناطق 

موزشی الزم براي هاي آروستایی و برگزاري دوره
هاي ایجاد فعالیت کارآفرینانه در قالب تعاونی

کشاورزي، جوانان، کشاورزان با تجربه و سابقه 
فعالیت طوالنی مدت، افراد با تحصیالت باالتر و 

هاي مرتبط به کشاورزي را براي ایجاد رشته
هاي کارآفرینانه ترغیب نموده و موجب فعالیت

اورزان، اعضا و افزایش آگاهی و دانش فنی کش
.مندان به ایجاد و توسعه کارآفرینی گردندعالقه

با عنایت به اینکه بین توسعه کارآفرینی و
هاي مهارتی کارآفرینان جهت ویژگیهایی ویژگی

هاي تولید ارتباط مثبت و در تعاونیموفقیت
گردد که داري مشاهد شد، توصیه میمعنی

و متخصص مندشرایط را براي ورود افراد عالقه
داراي تجربه کاري یا تحصیالت مرتبط با فعالیت 
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34........ ........................................................................................هاي تولید استان قزوینشناختی بر توسعه کارآفرینی مدیران تعاونیهاي جامعهتأثیر ویژگی

مورد نظر تسهیل گردد، همچنین با برگزاري 
افراد را نسبت به اهمیت هاي آموزشی،دوره

پذیري در فعالیت شان و میزان ریسکشغلی
.مورد نظر را افزایش دهند

نظر به اینکه بین توسعه کارآفرینی و  توجه و 
ها گذاري در تعاونیایهتأکید بر اهمیت سرم

عنوان یک بخش مهم از اقتصاد ارتباط مثبت و به
شود با اعمال داري مشاهده شد، توصیه میمعنی

هایی از قبیل خرید تضمینی محصوالت، سیاست
هاي کشاورزي، پرداخت تنظیم بازار نهاده

محصوالت يهرویج بیمـره و تـبهمـهاي کوام
عیت اقتصادي کشاورزي که باعث بهبود وض

گردد، شرایط را براي کشاورزان میروستاییان و
هاي تولید بهبود کارآفرینی در بین اعضاء تعاونی

به نوعی موجب یک ،همچنین. تسهیل نمود
تضمین اقتصادي ضمنی در میان کارآفرینان 

تر اقدام آورد آنان جسورانهایجاد گردد تا از این ره
د و بیشتر و هاي کارآفرینی نماینبه فعالیت

.استوارتر با خطرات برخورد نمایند
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The Impact of Sociological Characteristics on Entrepreneurship
Development of Production Cooperatives’ Managers in Qazvin Province

Seyed Mehdi Mirdamadi1, Masoud Hekmat2, Turaj Bonyadi Baladeh3 and
Ahmad Hakemifar4

Abstract
The aim of this study was to investigate the sociological characteristics and their impact

on the development of entrepreneurship in agricultural production cooperatives in Qazvin
Province. The research method was descriptive- correlation and analytic in kind of causal-
relational. The research’s population included all managers of agricultural production
cooperatives of Qazvin Province that given the limited number of cooperatives, the census
method was used (N =86). To evaluate the validity of research’ tool, the method of panel of
experts was used. The reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach's alpha
coefficient that it was estimated higher than 0.85 for different parts of the questionnaire.
The Spearman correlation coefficient was used to study the relationship between variables
and Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were used for bi-level and multilevel nominal
variables, respectively. Also, the stepwise multiple regression method was used to study the
major interactive effects of independent variables on the dependent variable and to identify
the direct and indirect effects of independent variables on the dependent variable, the path
analysis was used as well. The results showed that three variables of demographic
characteristics, characteristics of successful entrepreneurs, paying attention and emphasize
on the importance of investment in cooperatives as an important part of the economy, could
explain 40.2 percent of the variability of the dependent variable. The results of path
analysis showed that the variable of characteristics of successful entrepreneurs, directly and
indirectly, had the greatest impact on the dependent variable.

Keywords: Production cooperative, Sociological characteristics, Agriculture sector,
Employment, Development
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