
بررسی ضرورت و ویژگی های یک تعاونی کشاورزی کارآفرین
دکتر بهمن خسروی پور1 - دکتر مسعود برادران2 - دکتر منصور غنیان3 - دکتر نوذر منفرد4 - زهرا گودرزی5

چکیده
يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش بيكاري، تأسيس و فعال نمودن تشكل هاي توليدي و توسعه 
فعاليت هاي كارآفرينانه در آنهاست. هدف اصلي اين تحقيق شناسايي ضرورت و ويژگی های تعاوني هاي 
كشاورزي كارآفرين با توجه به بسترهاي فعلي است. اين تحقيق از نوع كمي وكاربردي مي باشد. جامعة 
آماري تحقيق تعاوني هاي فعال توليدكشاورزي شهرستان اهواز در سال 1390 است، جامعه آماری تحقيق 
100تعاونی فعال و حجم نمونه با روش نمونه گيری طبقه بندی تصادفی 80 شركت تعاونی انتخاب شد. 
پايايي  ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه بوده است كه روايي آن بوسيله متخصصان احراز گرديده و 
ابزار تحقيق با كمك محاسبه ی ضريب آلفاي كرونباخ )0/85( تأييد گرديد. نتايج نشان داد كه داشتن 
براي كارآمدي  نتايج پژوهش ها  از  تعاوني و استفاده  براي  باالي اعضا در تصميم گيري  حق مشاركت 
نظام بهره برداري تعاوني از مهمترين ويژگی های تعاونی كشاورزی كارآفرين از ديدگاه مديران و اعضای 
و  بيشتر  درآمد  براي كسب  نو  فرصت هاي  از  بهره گيري  است. همچنين  بوده  تعاونی ها  مديره  هيئت 
جلب حمايت هاي بيشتر دولت و نهادهاي بومي و سنتي از مهمترين ضرورت های ايجاد تعاونی كارآفرين 

می باشد.

مقدمه
تعاوني هاي توليد در جامعه روستايي نقش مؤثري در باز توليد منافع حاصل از بخش كشاورزي، پايين 
آمدن ريسك پويا و مولد، توسعه مشاركت مردمي در بخش كشاورزي، پايين آمدن ريسك سرمايه گذاري 
در بخش كشاورزي، كاهش هزينه هاي دولتي در توليد و غيره ايفا مي نمايند. مطالعات انجام شده در 
خصوص تعاوني ها حاكي از آن است كه اين نظام با مسايل و مشكالت متعددي روبه روست. به همين 
دليل از ديدگاه محققان بي توجهي به نظام تعاون در اقتصاد كشور، مهم ترين آسيبي است كه در نهايت 
ممكن است اين نظام را به سقوط بكشاند. در اين راستا، ايجاد نوآوري در تعاوني هاي روستايي با تأكيد 
بر پرورش ويژگي هاي رفتاري كارآفرينانه مي تواند به عنوان يك راه حل براي غلبه بر مشكالت توسعه 
در تعاوني ها مورد توجه قرار گيرد )آل بويه و همكاران، 1387(. امروزه كه كار و فعاليت شكل تازه اي به 
خود گرفته است و به سوي خودكارفرمايي و خوداشتغالي در حركت است . كارآفريني و كارآفرينان نقش 
كليدي در روند توسعه و پيشرفت اقتصادي جوامع مختلف ايفا مي كنند. تجارب كشورهايي مانند ژاپن، 
كره جنوبي، مالزي و هند آكنده از فعاليتهاي چشمگير كارآفريناني بوده است كه امروز به توسعه يافتگي 

1، 2 و 3 - استاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزی، دانشگاه كشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان
4- استاديار مؤسسه ی آموزش عالی علمی كاربردی جهاد كشاورزی

5- دانشجوی كارشناسی ارشد ترويج و آموزش كشاورزی، دانشگاه كشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان
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كشور خود مي بالند. بايد توجه داشت كه كارآفرينان تنها به ايجاد فرصت هاي شغلي جديد نمي پردازند 
بلكه با ساختار، تفكر، تحرک و فرهنگ الزم دست به تخريب خالق مي زنند تا از دل ويرانه هاي كهن 
بناي رفيع آباداني و پيشرفت را برافرازند ) دلجوي شهير، 1388(. در كارآفريني محدوديت وجود ندارد 
افزايش كيفيت، ايجاد محصوالت كامال جديد، اصالح يا به  و مي تواند در تمام زمينه ها باشد، از جمله 
روز كردن محصوالت قديمي، توليد محصولي با كاركرد جديد و غيره. كارآفريني مستلزم عواملي چون 
تحقيق و توسعه و بهادادن به ايده هايي جديد است كه نيازمند سرمايه گذاري در اين زمينه ها است )محمد 
كريمي و صدقي بوكاني، 1387(. يكي از علل اصلي رشد نرخ بيكاري در كشور ما، توسعه نيافتگي فرهنگ 
كار و كارآفريني در جامعه است و اينكه مردم و حتي تحصيلكرده ها و فرزندان خانواده هاي متمول هم 
دنبال اين هستند كه ازطريق بخش دولتي كسب و كاري براي خود ايجاد كنند ) تقي آبادي،1386(. 
كارآفريني عامل ترغيب و تشويق سرمايه گذاري است، كارآفريني عامل تحريك و تشويق حس رقابت 
است، كارآفريني عامل تغيير و نوآوري است، كارآفريني باعث ايجاد اشتغال مي شود، كارآفريني كيفيت 
زندگي را بهبود مي بخشد، كارآفريني موجب توزيع مناسب درآمد مي شود، بنابر منافع مذكور، امروزه در 
تمام سرمايه گذاري هاي دنيا سعي بر اين است كه مغزهاي متفكر صنعتي را شناسايي و جذب كنند به 
دليل اينكه دنياي امروز، جهان علم و تكنولوژي است و ارزش اصلي توليد در مغز انسان ها نهفته است 
)پرخوان  رازليقي،1380(. از اين رو پی بردن و درک اهميت و ضرورت وجود تعاونی كشاورزی كارآفرين و 
نيز شناخت ويژگی های اين نوع تعاونی خصوصاَ در بخش كشاورزی به عنوان راه حلی برای معضل بيكاری 

و غير فعال بودن تعاونی های كشاورزی از اهميت بااليی برخوردار است. 

کارآفریني کشاورزي
كشاورزي مهمترين عامل در تأمين معاش روستاييان فقير است و نقش مهمي در توليد و اشتغال مولد 
دارد. بنابراين در شرايط فعلي اقتصادي ايران با مشخصه هاي بيكاري، عدم تحرک اقتصادي و محدوديت 
سرمايه گذاري دولت، توجه به كشاورزي از اهميتي دوچندان برخوردار است. تقويت كشاورزي و ايجاد 
و  درآمد  افزايش  كشاورزي،  غير  اشتغال  ايجاد  به  منابع طبيعي  و  كشاورزي  توليدات  فرآيند  در  تغيير 
افزايش تقاضا براي كشاورزي محلي و توليدات غير كشاورزي منجر مي شود و كارآفرينان كشاورزي با 
و  با سازماندهي  و  فراهم مي كنند  را  امكاناتي  راكد  از سرمايه هاي  استفاده  و  شناخت صحيح فرصت ها 
مديريت منابع ايده خود را عملي مي كنند. كارآفرينان بخش كشاورزي مي توانند با بهره گيري از نيرويي 
با زيركي،  براي حل خالقانه مسئله، مخاطره پذيري، تحمل مشكالت و غيره سراغ دارند،  كه در خود 
ظرافت و سرعت هر چه تمام تر، تهديدات و تنگناهاي محيطي را به فرصت تبديل كنند و در شرايط سخت 
و پيچيده مانند توسعه ي سريع فناوري، جهاني شدن و اقتصاد چند مليتي، فرصت هاي جديد را كشف و 

از آنها بهره برداري مي كنند )افتخاري و همكاران، 1388(.

اهمیت و ضرورت وجود تعاوني ها
طالب )1376(  بيان مي كند كه تعاون بزرگترين تأمين كننده منافع و مؤثرترين نظامي است كه مي توان 
در مقابل نظام عدم تحرک و جمود ارائه كرد. تعاون بر اين باور و مروج آن است كه دولت بايد افراد انساني 
را كنترل و بر آنها حكومت كند، اما اين افراد انساني مي توانند و بايد در زمينه ي توليد ثروت و رفع نيازهاي 

اقتصادي خود مشاركت، نظارت و مراقبت داشته باشند.
كانتورو )Kuntoro, 2006( نيز معتقد است كه تعاوني ها فرصت هايي را به كشاورزان مي دهند كه واحدهاي 
كوچك تجاري خود را بهبود ببخشند. به عقيده ي نادسون و همكاران )Knudson et al., 2004(، توسعه ي 
محصوالت نوآورانه و كسب و كار جديد در كشاورزي و روند رو به رشد نوآوري در محصوالت، ضرورت 
كارآفريني را ايجاب مي كند. بنابراين با ايجاد و ارتقاي تعاوني هاي توليدي، مي توان در راستاي توسعه  
و گسترش محصوالت نوآورانه و كسب و كار جديد در روستاها و پيشبرد برنامه هاي توسعه ي روستايي 

اقدام كرد.
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تعاون و کارآفریني
و  توليد  اوليه  منابع  از  بهره گيري  با  پيشرفت  به دليل كاهش سرعت  رقابت جهاني  امروزه در عرصه ي 
همچنين افزايش اهميت نقش انسان ها در فرايند توليد، اهميت فرآيندهاي كارآفرينانه در شركت هاي 
مؤثرترين  از  يكي  عنوان  به  تعاون مي تواند  است. بخش  قرار گرفته  تأكيد  مورد  از گذشته  بيش  بزرگ 
نهادها، گام مثبتي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور افزايش منابع ملي، كاهش نرخ بيكاري، تعادل 
ساختاري و توسعه ي شهرها و روستاها بوده و با توجه به سياست هاي اصل 44، روحيه ي كارآفريني را 
ترويج نمايد. تعاوني هاي كارآفرين را مي توان يكي از ابزارها و راه كارهاي اساسي در افزايش و گسترش 
به  بهره وري مزرعه و سرعت بخشي  ارتقاي سطح  افزايش سطح درآمد كشاورزان،  اشتغال،  فرصت هاي 
روند توسعه ي كشاورزي به شمار آورد )شريعت زاده و همكاران، 1390(. تعاوني جايگاه مناسبي است كه 
مي تواند روحيه ي كارآفريني را در افراد تقويت نموده و در شكوفايي ويژگي هاي مثبت آنان نقش بسزايي 
داشته باشد )رحيمي و واحدچوكده، 1387(. يكي از راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش بيكاري، تأسيس 
و فعال نمودن تشكل هاي توليدي كشاورزي بطور خاص مانند تعاونی و توسعه فعاليت هاي كارآفرينانه در 

.)Pirich et al. 2001( آنهاست

پیش شرط هاي کارآفریني در تعاوني هاي کشاورزي
كارآفريني مشابه هر حركت اقتصادي، اجتماعي براي بروز و ظهور خود نيازمند زمينه ها و پيش شرط هايي 
است. برنامه ي توسعه ي سازمان ملل متحد در گزارش خود، توسعه ي كارآفريني را منوط به شكل گيري 
زيرساخت هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و انجام اصالحات اقتصادي مي داند. براي تحقق كارآفريني در 

سازمان و از جمله تعاوني هاي توليد شرايط زير الزامي است.
- توسعه ي فرهنگ كارآفريني در جامعه ي روستايي

- آموزش كارآفريني در تعاوني ها
- وجود محيط فيزيكي مناسب كارآفريني در تعاوني ها

- وجود سرمايه ي انساني و فضاي مشاركتي در تعاوني و محيط روستا
- وجود سازمان هاي حمايت كننده از حركت هاي كارآفرينانه در تعاوني ها

- امكان عرضه ي كاالها و خدمات ايجاد شده در تعاوني
- وجود انگيزه ي پيشرفت در جامعه و توسعه ي زيرساخت ها )سعدي، 1387(.

جامعه آماری و روش جمع آوری اطالعات
جامعه ی آماری اين پژوهش را تعاونی های كشاورزی فعال شهرستان اهواز تشكيل می دهند كه از بين آنها 
80 تعاونی به عنوان نمونه به روش طبقه بندی انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه 
بوده است. كه روايی آن با نظر متخصصان احراز و پايايی آن با استفاده از آلفای كرونباخ )0/85( مورد 

تأييد قرار گرفته است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گذاري  سرمايه  مالي،  بحران  اعتبار،  كمبود  از جمله  مختلف،  داليل  به  ايران  در  كشاورزي  تعاوني هاي 
ناكافي، ناآگاهي كشاورزان، فقدان متخصصين واجد شرايط، پايين بودن كيفيت ماشين آالت و ابزار آالت 
ابراهيمي،1390(. مقيمي و زالي  و عدم اطالع رساني، در شرايط نامساعدي به سر مي برند )رحيمي و 
)1379(، بر اين باورند كه عواملي چون فقدان روحيه ي خطرپذيري، نبود انگيزه ي موفقيت در كاركنان 
و فقدان بازاريابي و فروش از موانع كارآفريني هستند. نتايج تحقيق جهانباني بشاره و همكاران )1388(، 
در بررسي راهكارهاي توسعه كارآفريني در تعاوني هاي كشاورزي اهواز، نشان داد كه كارآموزي و ارتقاي 
مهارت از راهكارهاي مؤثر در توسعه كارآفريني در تعاوني هاي كشاورزي است. ساختار تعاوني هاي موجود 
نيز انگيزه و زمينه هاي الزم را براي كارآفريني فراهم نمي كند. نتايج تحقيق آموي و همكاران )1390(، در 
مورد نقش تعاوني هاي كشاورزي در ترويج كارآفريني در تعاوني هاي كشاورزي تهران، وجود همبستگي 
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مثبت بين ميزان مشاركت در دوره هاي آموزشي، ارائه ي خدمات، رضايت از عملكرد شركت تعاوني، كار 
گروهي، خصوصيات كارآفريني اعضا و ترويج كارآفريني در تعاوني هاي كشاورزي را نشان داد. كرمي و 
موفقيت  براي  دريافتند كه  توليدي كرمانشاه  تعاوني هاي  بر روي  پژوهش خود  نيز در  آگهي )1389(، 
اجتماعي،  فرهنگي-  ترتيب(  )به  عوامل  ارتقاي  زمينه ي  سازي  فراهم  سنجي،  نياز  اساس  بر  تعاوني ها 
شخصيتي، آموزشي، فني، مديريتي و اقتصادي ضروري مي باشد. تيمونز )Timmons,1987(، نيز خالقيت 
 Cobia & Barton,(,  و نوآوري را عواملي مؤثر در موفقيت فعاليت هاي كارآفريني مي داند. كوبيـاو   بارتون

1989(  چگونگي كنترل اعضا بـر امـور تعـاوني را در موفقيـت آن   مؤثر دانستند.   

نتایج و بحث
افزايش و گسترش فرصت هاي  اساسي در  راه كارهاي  و  ابزارها  از  را مي توان يكي  تعاوني هاي كارآفرين 
اشتغال، افزايش سطح درآمد كشاورزان، ارتقاي سطح بهره وري مزرعه و سرعت بخشي به روند توسعه ي 
كشاورزي دانست. بنابراين شناسايي ويژگي هاي يك تعاوني كشاورزي كارآفرين در اين ميان از اهميت و 

اولويت بااليي برخوردار است.

جدول 1( ویژگی های تعاونی کشاورزی کارآفرین از دیدگاه پاسخگویان

ضریب گویه
اولویت تغییرات

0/2051داشتن حق مشاركت باالي اعضا در تصميم گيري براي تعاوني
0/2392استفاده از نتايج پژوهش ها براي كارآمدي نظام بهره برداري تعاوني

0/2423داشتن مدير خالق
0/2434داشتن اعضاي آشنا به كارآفريني و با سابقه در فعاليت هاي كارآفريني

0/2455توانايي هماهنگ كردن تعاوني با شرايط محيطي
0/2706ايجاد فضاي خالقانه در تعاوني

0/2737داشتن روحيه مشاركت در اعضاء
0/2848داشتن كنترل جمعي در تعاوني

0/2989كنترل آزاد منشانه ي تعاوني
0/30010رعايت اصل عضويت آزاد و اختياري در تعاوني

0/30611برگزاري مدون كالس هاي آموزشي كارآفرينانه براي اعضاء
0/32112ريسك پذير بودن اعضاي تعاوني

0/32313داشتن اعضاي نوپذير

از ميان مهمترين اولويت هاي ويژگي هاي تعاوني كشاورزي كارآفرين، عامل داشتن حق مشاركت باالي 
مي باشد.  دارا  را  اهميت  ميزان  باالترين  مطالعه  مورد  افراد  نظر  از  تعاوني  براي  گيري  تصميم  در  اعضا 
براي  بيشتري  افراد  انديشه ي  و  توان  از  باعث مي شود كه  اعضا در تصميم گيري ها  مشاركت و دخالت 
جستجوي راه هاي كسب درآمد و آسان سازي كارها، و نيز بهره گيري از خالقيت افراد و اعضا براي پي ريزي 
طرح هاي كارآفرينانه بهره برد. استفاده از نتايج پژوهش ها براي كارآمدي نظام بهره برداري تعاوني از نظر 
افراد مورد مطالعه در اولويت بعدي قرار گرفته است. يكي از ويژگي هاي كارآفرينان اين است كه هميشه 
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به دنبال نوآوري ها و آزمودن آن ها هستند. يك تعاوني كشاورزي نيز براي موفق و كارآفرين شدن، نياز به 
به روز بودن دانش و مهارت فني اعضا و مديران خود دارد، كه اين در نتيجه استفاده از نتايج پژوهش هاي 
جديد در زمينه فعاليت آنان دارد. از نظر افراد مورد مطالعه متغيرهاي داشتن مدير خالق، يعني شخصي 
كه در انديشيدن و ريسك پذيري در انجام كارها از توان بااليي قرار دارد، در اولويت سوم قرار گرفته است. 

ريسك پذير بودن اعضاي تعاوني و  داشتن اعضاي نوپذير در اولويت هاي آخر قرار گرفته اند.
همچنين ضرورت كارآفرين شدن تعاوني هاي كشاورزي از ديدگاه مديران و اعضای هيئت مديره تعاونی های 

كشاورزی مورد بررسی قرار گرفت كه اولويت بندی اين عوامل در جدول زير مشاهده می شود.

جدول 2( ضرورت کارآفرین شدن تعاوني هاي کشاورزي از دیدگاه پاسخگویان

ضریب گویه
تغییرات

اولویت 
بندي

0/2211بهره گيري از فرصت هاي نو براي كسب درآمد بيشتر

2362/جلب حمايت هاي بيشتر دولت و نهادهاي بومي و سنتي

0/2433ايجاد فرصت هاي شغلي جديد براي اعضاء

0/2454افزايش تاثير مثبت تعاوني هاي كشاورزي در توسعه ي روستايي

0/2495ايجاد تعاوني خالق به منظور حضور در عرصه ي رقابت

0/2696ارتقاء سطح توليد و درآمد كشاورزان

0/2797ايجاد بستر مناسب براي فعاليت هاي تعاوني

0/3108 برطرف شدن محدوديت نقدينگي در تعاوني

0/3119ايجاد امكان اجراي طرح هاي جديد

0/43210كاهش دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي تعاوني

اعضاي  و  از ديدگاه مديران  تعاوني هاي كشاورزي  كارآفرين شدن  بندي متغيرهاي ضرورت  اولويت  در 
هيئت مديره ي تعاوني هاي كشاورزي، متغير بهره گيري از فرصت هاي نو براي كسب درآمد بيشتر اولين 
و مهمترين اولويت انتخاب شده است. دليل آن را مي توان در پايين بودن درآمد بسياري از تعاوني هاي 
كشاورزي جست و جو نمود. به همين منظور تعاوني ها به دنبال راههايي براي افزايش نقدينگي و نيز  
كسب درآمد بيشتر از وقت و زماني كه در تعاوني ها صرف فعاليت مي كنند، هستند. از نظر افراد مورد 
مطالعه متغيرهاي جلب حمايت دولت و ايجاد فرصت هاي جديد شغلي را نيز مي توان از ديگر ضرورت هاي 
كارآفرين شدن تعاوني هاي كشاورزي، عنوان كرد. امكان اجراي طرح هاي جديد و كاهش دخالت دولت 
اولويت هاي  در  افراد مورد مطالعه  نظر  از  بودند كه  از جمله عواملي  تعاوني ها  اقتصادي  فعاليت هاي  در 
آخر براي كارآفرين شدن تعاوني ها قرار گرفتند و دليل اين، احتماالَ دخالت ناچيز دولت در فعاليت هاي 

اقتصادي تعاوني ها مي باشد.
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جدول 3( اولویت بندي دیدگاه مدیران عامل و اعضاي هیئت مدیره به تفکیک در مورد 
متغیرهاي ضرورت کارآفرین شدن

عضو هیئت مدیرهمتغیرهاي ضرورت کارآفرین شدنمدیرعامل

اولویت
 بندي

ضریب
تغییرات

گویه
ضریب

تغییرات
اولویت 

بندي

0/42610كاهش دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي تعاوني100/434

0/2121بهره گيري از فرصت هاي نو براي كسب درآمد بيشتر20/228

0/2373ايجاد تعاوني خالق به منظور حضور در عرصه ي رقابت50/257

0/2566ايجاد فرصت هاي شغلي جديد براي اعضاء30/233

0/2485جلب حمايت هاي بيشتر دولت و نهادهاي بومي و سنتي10/227

0/3479محدوديت نقدينگي در تعاوني 70/283

0/2212ارتقاء سطح توليد و درآمد كشاورزان90/302

0/3208ايجاد امكان اجراي طرح هاي جديد80/300

0/2484افزايش تاثير مثبت تعاوني هاي كشاورزي در توسعه  روستايي40/245

0/2887ايجاد بستر مناسب براي فعاليت هاي تعاوني60/272

در اولويت بندي متغيرهاي ضرورت كارآفرين شدن تعاوني هاي كشاورزي از ديدگاه مديران، متغير جلب 
حمايت هاي بيشتر دولت و نهادهاي بومي و سنتي در اولويت اول قرار گرفته است كه از ديدگاه اعضاي 
هيئت مديره در اولويت پنجم قرار گرفته است. متغير بهره گيري از فرصت هاي نو براي كسب درآمد 
بيشتر از ديدگاه هيئت مديره در باالترين اولويت جاي گرفته است. متغير ارتقاء سطح توليد و درآمد 
كشاورزان كه از ديدگاه هيئت مديره در جايگاه دوم قرار دارد، از ديدگاه مديران در جايگاه نهم قرار گرفته 
است كه اين توجه بيشتر اعضاي هيئت مديره به بهبود درآمد كشاورزان عضو تعاوني را مي رساند. متغير 
برطرف كردن محدوديت نقدينگي در تعاوني كه انتظار مي رفت در اولويت بااليي از ديدگاه هر دو گروه 
قرار بگيرد، در آخرين اولويت ها قرار گرفته است. همچنين، متغير كاهش دخالت دولت در فعاليت هاي 

اقتصادي تعاوني از ديدگاه هر دو گروه در پايين ترين اولويت قرار گرفته است.
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جدول 4( اولویت بندي دیدگاه مدیران عامل و اعضاي هیئت مدیره به تفکیک در مورد 
ویژگي هاي تعاوني کشاورزي کارآفرین

عضو هیئت مدیرهویژگیهاي تعاوني کشاورزي کارآفرینمدیرعامل

اولویت
 بندي

ضریب
تغییرات

گویه
ضریب

تغییرات
اولویت 

بندي

0/26810كنترل آزاد منشانه ي تعاوني100/320

0/2547رعايت اصل عضويت آزاد و اختياري در تعاوني110/331

0/2122داشتن حق مشاركت باالي اعضا در تصميم گيري براي تعاوني 10/200

0/1821داشتن مدير خالق50/280

در 40/258 سابقه  با  و  كارآفريني  به  آشنا  اعضاي  داشتن 
0/2234فعاليت هاي كارآفريني

0/32313برگزاري مدون كالس هاي آموزشي كارآفرينانه براي اعضاء80/294

0/2485داشتن كنترل جمعي در تعاوني90/309

0/28611ريسك پذير بودن اعضاي تعاوني130/348

0/2639داشتن روحيه مشاركت در اعضاء60/281

0/2608توانايي هماهنگ كردن تعاوني با شرايط محيطي20/236

نظام 30/254 كارآمدي  براي  پژوهش ها  نتايج  از  استفاده 
0/2213بهره برداري تعاوني

0/2536ايجاد فضاي خالقانه در تعاوني70/283

0/30412داشتن اعضاي نوپذير120/337
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در اعضا  باالي  مشاركت  حق  داشتن  متغير  باال،  جدول  نتايج  به  توجه   با 
 تصميم گيري براي تعاوني از ديدگاه مديران تعاوني، مهمترين ويژگي يك تعاوني 
كشاورزي كارآفرين بيان شده است. از ديدگاه اعضاي هيئت مديره، متغير داشتن 
مدير خالق، مهمترين ويژگي يك تعاوني كشاورزي كارآفرين عنوان شده است. 
شرايط  با  تعاوني  كردن  هماهنگ  توانايي  متغيرهاي  تعاوني،  مديران  ديدگاه  از 
محيطي، استفاده از نتايج پژوهش ها براي كارآمدي نظام بهره برداري تعاوني و 
داشتن اعضاي آشنا به كارآفريني و با سابقه در فعاليت هاي كارآفريني، به ترتيب 
كارآفرين  كشاورزي  تعاوني  يك  ويژگي هاي  عنوان  به  بعدي  اهميت  درجه  در 
متغيرهاي  شامل  ترتيب  اين  مديره  هيئت  اعضاي  ديدگاه  از  و  اند.  گرفته  قرار 
 داشتن حق مشاركت باالي اعضا در تصميم گيري براي تعاوني، استفاده از نتايج 
به  آشنا  اعضاي  داشتن  تعاوني،  برداري  بهره  نظام  كارآمدي  براي  ها  پژوهش 
كارآفريني و با سابقه در فعاليت هاي كارآفريني مي باشد كه تقريبا در مورد اين 

متغيرها ديدگاه يكساني بين دو گروه وجود دارد.

نتیجه گیری
ندارد،  براي سرمايه گذاران  اينكه بخش كشاورزي جذابيت چنداني  به  باتوجه   
را  بخشها  با ساير  رقابت  قدرت  و  بوده  روبرو  با كمبود سرمايه  اين بخش عمال 
ندارد. لذا ضروري است كه به اين موضوع به صورت بنيادي تري برخورد شود. 
برخوردهاي مقطعي و سليقه اي كارساز نيست و بايستي سياست هاي كالن دولت 
از  می شود  مشاهده  باال  نتايج  از  كه  همانطور  نمايد.  تغيير  كشاورزي  بخش  در 
 ميان مهمترين اولويت هاي ويژگي هاي تعاوني كشاورزي كارآفرين، عامل داشتن 
حق مشاركت باالي اعضا در تصميم گيري براي تعاوني باالترين ميزان اهميت را 
دارا مي باشد و نيز بهره گيري از فرصت هاي نو براي كسب درآمد بيشتر مهمترين 
اعضای  و  مديران  ديدگاه  از  كشاورزي  تعاوني هاي  شدن  كارآفرين   ضرورت 
هيئت مديره تعاونی های كشاورزی مورد بررسی بوده است. شركت هاي تعاوني 
مي توانند از روش هاي مختلفي براي توسعه كارآفريني برحسب شرايطي كه درآن 
قرار دارند استفاده نمايند. تعاوني ها بايستي براساس محدوديت ها و امكاناتي كه 

در هر زمان در اختيار دارند از روش مناسب استفاده نمايند.
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