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چکیده
اینتوسعهصورتدرکهباشدمیکارآفرینانهرفتارهايضعف در توسعهکرمانشاه،استانکشاورزيهايتعاونیاصلیمشکالتازیکی

نوآورانه آنان توسعه و گسترش یابد و زمینهخدماتوتوان انتظار داشت محصوالتمیکشاورزيهايتعاونیدرکارآفرینانهرفتارهاي
هاي بنیانی، مؤلفهنظریهدر پژوهش حاضر با استفاده از .فراهم گرددکشاورزي در استان کرمانشاهوروستاییتوسعههايبرنامهپیشبرد

هاي کشاورزي استان کرمانشاه در قالب شیوه استقرایی شناسایی و تحلیل شد. اطالعات الزم براي توسعه رفتارهاي کارآفرینانه در تعاونی
استان کرمانشاه هاي کشاورزي اي برگزیده از خبرگان در زمینه کارآفرینی در تعاونیساختارمند با نمونهاین مطالعه، از طریق مصاحبه نیمه

نظریهگیري هدفمند و با تکنیک گلوله برفی به دست آمده است. با استفاده از فرآیند کدگذاري مرسوم نفر) و به روش نمونه30(به تعداد 
ین کد)، محوري و انتخابی تدو49هاي حاصل از تحلیل شامل کدهاي باز (شده و یافتهها تحلیلآمده از مصاحبهبه دستبنیانی متون 

هاي کشاورزي کرمانشاه طبقه)، محورهاي عمده توسعه رفتار کارآفرینانه تعاونی15شده محوري (بنديشده است. بر اساس کدهاي طبقه
اقتصادي،منافعبه دو دسته عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه رفتار کارآفرینانه تقسیم شدند. عوامل پیش برنده شامل کسب

جدید و میزانبازارهايمتنوع، توسعهکاريهايمدیریتی، زمینههايحمایتانسانی،ومالیپشتوانهازرداريبرخوفردي،هايمشوق
مالیاعضاء، حمایتناکافیدانشداخلی،اختالفاتباشد. عوامل بازدارنده شامل عوامل فرهنگی،تعاونی میبانهادهامشارکتوهمکاري
شده و براي توسعه سرانجام، محورهاي مفهومی شناساییاقلیمی هستند.تغییراتبازار ونوساناتا،هاداري، تحریمبوروکراسیناکافی،

هايتعاونیرفتارهاي کارآفرینانههاي توسعهمؤلفه"هاي کشاورزي کرمانشاه به هم پیوند زده شده و الگوي رفتار کارآفرینانه تعاونی
هاي ها، افزایش آگاهی مدیران و اعضا جهت ارتقاء رفتار کارآفرینانه در تعاونیبر اساس یافته.استشدهمیترس"کرمانشاهاستانکشاورزي

گردد.ترویجی پیشنهاد می-هاي آموزشیکشاورزي از طریق برگزاري کالس

بنیانی.نظریههاي کشاورزي، توسعه کارآفرینی، رفتار کارآفرینانه، تعاون، تعاونیهاي کلیدي:واژه

، ایران.یرجند، ببیرجنددانشجوي دکتري ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد١
ایران.بیرجند،بیرجند،گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاددانشیار٢
دانشگاه رازي، کرمانشاه، ایران.دانشیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، ٣
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مقدمه
و کارآفرینی کاروکسبهاي اقتصادي و اجتماعی، نظام تعاونی روش مناسبی براي ایجاد فرصتنظرانصاحببه باور بسیاري از 

یک عامل مهم در ایجاد اشتغال، نوآوري و رشد اقتصادي عنوانبهاي که کارآفرینی گونه)؛ به1396(ایمانی و همکاران، است
آخرین بر اساسدر این راستا، ). 1398؛ مطلبی و همکاران، 1398، خسروي و همکاراناست (قرارگرفتهبسیار مورد توجه 

,ICA(دویست و پنجاه میلیون شغل ایجاد کنندطور تقریبیاند بهها توانستهالمللی تعاون، تعاونیبینهآمارهاي موجود اتحادی

هاي متفاوت ها در نظامشواهدي مبنی بر موفقیت و پیشرفت تعاونیرغم اهمیت تعاون از سوي سازمان ملل و علی).2019
21ها در کشورهاي فنالند از درآمدهاي تعاونیآمدهدستبهاي که باالترین سهم از تولید ناخالص داخلی گونهاقتصادي دنیا، به
,Cronanاست (شدهگزارشدرصد 13و سوئد درصد4/16، سوئیس درصد5/17درصد، نیوزلند  ولی در کشور ایران ،)2010

درصدي نقش و 25هبر توسع44هاي ابالغی اصل هاي مختلف توسعه کشور و نیز سیاسترغم تأکیدهاي مکرر در برنامهعلی
هاي اقتصادي و اجتماعی دست اند به جایگاه واقعی خود در عرصهها نتوانستههنوز تعاونی،جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور

). 1394یابند (نظریان و حسینی، 
نبودن شفاففقدان آموزش،وپایین بودن تحصیالت مدیرانها، عدم استفاده از نیروهاي متخصص،ضعف مدیریت تعاونی

وري و کارخانه فرآ(سردخانه،کمبود امکانات زیرساختی)، 1394ی (قیطاسوندي، ضعف مشارکت مردمووظایف تعاونی
)، ضعف در غیرهها وسانی (دانش، آگاهی، مهارتها، ضعف در منابع ان)، کمبود اعتبار و سرمایه مالی تعاونیغیرهبندي وبسته

ها با آن درگیر موانع و مشکالتی هستند که تعاونیازجمله) 1390(فیروزآبادي و حسینی، هاتعاونیروکراسیوبساختار 
درصد از 43دهد اي که آمارها نشان میگونهبهها متوقف گردد، که فعالیت بسیاري از تعاونیهستند. این عوامل سبب شده 

ها در کشور ما موفق دهد که تعاونیاین امر نشان می،)1398، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیها غیرفعال هستند (تعاونی
تزریق و ترویج شود مؤثرراهکاري عنوانبهها در آنکارآفرینانهتفکر که باید نگرش و طرزرسدمیبه نظر بنابرایناند و نبوده

Knudson). بر این اساس، به عقیده نادسون و همکاران (1396؛ فاریابی و احمدوند، 1394(نظریان و حسینی،  et al., 2004 (
وآوري در محصوالت و خدمات این جدید در کشاورزي و روند رو به رشد نوکارهايکسبتوسعه محصوالت و خدمات نوآورانه و 
هاي بنابراین، با ایجاد تعاونی.کندایجاب میرا هاي کشاورزي را در تعاونیکارآفرینانهبخش، ضرورت توسعه و ترویج رفتار 

توان در راستاي توسعه و گسترش محصوالت و خدمات نوآورانه و ها میآنکارآفرینانههايفعالیتهکشاورزي و بهبود و توسع
روستایی و کشاورزي کشور اقدام کرد (عباسی و همکاران، ههاي توسعجدید در روستاها و پیشبرد برنامهوکارهايکسب
هنتیجکارآفرینیچراکه،استبرخوردارباالترياهمیتازکشاورزيهايتعاونیدرکارآفرینیرفتارتوسعۀبرتمرکز). 1396
,Shapero(استافراددرکارآفرینانهرفتارظهور توجهکارآفرینانههايفعالیتهتوسعوترویجمبحثدردیگر،بیانیبه). 1984

استتراهمیتباآنچهبلکه،نداردچندانیضرورتواهمیتگیردمیکارآفرینانهرفتاربهتصمیمفرديچهکهموضوعاینبه
راکارآفرینانهنهایت بروز رفتار درواتخاذراتصمیمیچنینفردکهشودمیسببشرایطیوعواملچهکهاستموضوعاین

).1387گرجیوسکی،ولئون(کنددنبال
دنبالجهتدرموجودنوآورانههايفرصتازبرداريبهرهوارزیابیکشف،برايافراداقداماتوهافعالیتههمبهکارآفرینانهرفتار

قابلگراییفرصتومعقولپذیريریسکنوآوري،کلیشاخصسهتوسطرفتاراینوشودمیاطالقکارآفرینانههايفعالیتکردن
Autio(گرددمیجامعهدرنیزتوجهیقابلمعنويوماديهايارزشخلقبهمنجرکهاستسنجش et al., دیگر، به بیان).2014

ترین توان اذعان نمود که یکی از عمدهقرار دارد، میهاي باالیی که در بخش کشاورزي کشور ها و پتانسیلوجه به وجود قابلیتبا ت
شمار موجود در این بخش، ضعف رفتار هاي بیها و قابلیتعلل کاهش اشتغال در بخش کشاورزي و عدم شناسایی پتانسیل

توان به این میگفته شدآنچهبر اساس بنابراین،)1395(اسکندري و همکاران، استدر میان کشاورزان و روستاییان کارآفرینانه
در بین کارآفرینانههاي موجود در بخش کشاورزي کشور، بهبود و توسعه رفتار حل بسیاري از بحراننتیجه دست یافت که راه

. در این )1398(احمدپور و همکاران، سازوکاري براي توسعه نوآوري و کارآفرینی در این بخش استعنوانبههاي کشاورزان تعاونی
در سطح استان (شامل اقلیم زمستان سرد و تابستان میچهار اقلمناسب و وجود يهواوآبدارا بودن رغمبهراستا، استان کرمانشاه 

وجود منابع )، و استپی گرم، اقلیم زمستان مالیم و تابستان گرم و خشکخشکمهینو استپی خنک، اقلیم خشکمهینخشک، اقلیم 
(توضیح خاك حاصلخیز در استان) و همچنیندر سالمتریلیم500(میزان بارندگی متوسط استان حدود مناسبآبی و بارندگی 
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وجود پتانسیل باالي د)،هزار هکتار آن، قابلیت آبی شدن را دار540هزار هکتار است، 820آنکه از کل اراضی مزروعی استان که 
در زمینه باالغیره، پتانسیل وکوارتزیت،آلومیت،گوگرد،سرب،آهنقبیلازفراوانمعدنیریذخاوجود،يپروردامکشاورزي و 

از يبرداربهرهکشور (مرز پرویزخان) جهت یمرز خاکترینبزرگوجود کرمانشاه واستانموقعیت استراتژیک، صنایع فرآوريتوسعه 
است. این در حالی است که طبق خود اختصاص دادهکاري در کشور به اول را از نظر بیهرتب،و ارزآوريهاي صادراتیفرصت

که نسبت به نرخ شدهگزارشدرصد 3/20، 1395هاي رسمی کشور، نرخ بیکاري استان کرمانشاه در تابستان جدیدترین گزارش
باالترین نرخ بیکاري 1395در سال کهقابل تأمل آنهدرصد افزایش داشته است. نکت5درصدي تابستان گذشته چیزي حدود 2/15

).1395مرام، به استان کرمانشاه بوده است (خوشاستان کشور، مربوط31در بین 
تواند به ها میدر قالب تعاونیياریهمخودیاري و طریقاجتماعی و کاهش نرخ بیکاري از- و فرهنگیاقتصاديوضعبهبود

نیز نقش اصلی در توسعه روستایی، کشاورزي و هاي کشاورزيو ساماندهی این وضع کمک کند. در این راستا، تعاونییدهسازمان
اند نقش مؤثري در اقتصاد کشاورزي ایران ایفا نمایند هاي کشاورزي در استان کرمانشاه نتوانستهاقتصاد ملی دارند، ولی تعاونی

هاي کشاورزي در کشور رتبه دهم را دارد (اداره کل تعاون، کار و رفاه اظ تعداد تعاونیاستان کرمانشاه از لح). 1394(خسروي، 
بوده و تعداد نفر8603ها آنيتعاونی کشاورزي وجود دارد که تعداد اعضا679). در این استان، 1395اجتماعی استان کرمانشاه، 

)، با این حال، عملکرد مناسبی در 1395نفر است (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، 7113شاغلین آن نیز 
کم به حاشیه ها رقابت کنند کمها و شرکتها نیز اگر نتوانند با دیگر تعاونیاند. همین تعاونیتوسعه اقتصادي و افزایش اشتغال نداشته

ها بخصوص در استان کرمانشاه، عدم توجه به بحث کارآفرینی براي شوند. یکی از مشکالت اصلی تعاونیو غیرفعال میشدهرانده
فصل مشترك کارآفرینی با ).1396یک بنگاه اقتصادي است (خسروي و همکاران، عنوانبهبهبود وضعیت و موقعیت تعاونی 

اقتصادي جوامع تحت- جتماعی اهبر توسعو غیرمستقیمیمستقیماي تعاونی نیز تأثیرههاي تعاونی در این است که شرکتشرکت
هاي ترین بنگاهبزرگازجملههاي خود عالوه بر آنکه ریزيها و برنامههاي مختلف از طریق فعالیتخود دارند و تعاونیپوشش

ها یک امر در تعاونیکارآفرینیه وسعبه تتوجه،از این رو. هستندآیند، کارآفرین و درآمدزا نیز در امر تولید به حساب میاقتصادي
هاي در شرکتکارآفرینانهو رفتار توسعه کارآفرینی).1388؛ اکبرپور دباغی، 1396(ایمانی و همکاران، د آیضروري به حساب می

کهيطوربه)؛ 1393(رضایی، داشته باشدها ها و حل مشکالت آنتواند نقش اساسی در کمک به توسعه و تقویت تعاونیتعاونی می
) 1396(رضایی و همکاران، استوکارهاکسبها و در موفقیت شرکتکارآفرینانههايفعالیتاهمیت دهندهنشانهاي مختلف بررسی

هاي مختلف بنگاهها و مطالعات مختلف بیانگر اثر مثبت و معنادار توسعه کارآفرینی بر پایداري، سودآوري و رشد و عملکرد شرکتو
,Habbershon & Pistruiاست ( 2002; Zahra et al., 2004; Zahra, 2005; Kellermanns et al., 2008 .(

هایی که بررسیبر اساس).1395(کریمی، رفتار آن شودسازنهیزمتواند میمختلف يرهایمتغاي است که یند پیچیدهآکارآفرینی فر
ترین و مهماست که در ادامه به بررسیشدهانجامدر این زمینهیمطالعات اندکصورت گرفته است،مطالعهمورددر زمینه موضوع 

Khoshmaram(مرام و همکاران خوشبرخی محققان همچون شده است.آنان پرداخته ترینمرتبط et al., تقدیسی و )،2018
,Lawrence & Ganguli)الرنس و گانگولی) و1395همکاران ( بر توسعه مؤثريهاسازهکهاندکردهاشاره در مطالعه خود (2016
هاي مدیریتیبرخورداري از پشتوانه مالی و انسانی و حمایتهاي فردي، کسب منافع اقتصادي، مشوقشاملکارآفرینانهرفتارهاي 

هاي کاري متنوع، حمایت مالی زمینهوجود دانش ناکافی اعضا، عوامل فرهنگی، شاملکارآفرینانهموانع توسعه رفتارهاي واست
همچنین مطالعه خسروي و همکاران همکاري و مشارکت نهادها با تعاونی را پیشنهاد نمودند.نیزهابراي موفقیت تعاونی،استناکافی

Kang)کانگ و همکارانهاي مدیریتی تأکید داشتند.حمایتو)؛ بر تأثیر منافع اقتصادي1395جمالی و همکاران (و)1395( et al.,

. بر تأثیر منافع اقتصادي تأکید داشتندنیز (2016
,Kotlar & Siegerکاتلر و سیگر ( هاي اقتصادي تصادي که در اختیار مدیران بنگاهبودجه اقوهش خود بیان نمودند که در پژ)2018

Svensson(اسونسون و همکاران د.از سوي مدیران و سایر اعضا داراثر مثبت و معناداري بر حمایت از رفتار کارآفرینانه،است et al.,

فرهنگاقتصادي،هايبنگاهدرفرینانهکارآرفتارهايتوسعهبرمؤثرهايمؤلفهازیکیکهدادندنشانخودپژوهشدر)2020
بر بروز رفتارهاي هاي انسانیسرمایه) در پژوهش خود نشان دادند که 1394حسین پور و عبداللهی (.استسازمانیکارآفرینانه

در مطالعات )1395علیخانی دادوکالیی و عباسی رستمی (،)1395تقدیسی و همکاران (ثیر مثبت و معناداري را دارد. کارآفرینانه تأ
و توسعه بازارهاي جدید را عاملی بر استکارآفرینانهها و نوسانات بازار مانعی براي توسعه رفتار خود به این نتیجه رسیدند که تحریم
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م روکراسی اداري را عاملی مهو) در مطالعه خود، ب1395عنوان نمودند. عالوه بر این، تقدیسی و همکاران (کارآفرینانهموفقیت رفتار 
خود نشان جداگانهيهاپژوهش) در 1393نظري و همکاران () و 1398ایزدي و همکاران (دانستند.کارآفرینانهدر موفقیت رفتار 

یکی از ) در پژوهش خود بیان نمودند که 1391نقابی و همکاران (است.مؤثرکارآفرینانهبر بروز رفتارهاي دادند که عوامل محیطی
هاي هاي سازمانی در بنگاههاي اقتصادي، ایجاد و تقویت روابط بین نیرويرفتارهاي کارآفرینانه در بنگاههاي مهم توسعه لفهمؤ

اقتصادي است.
زمانهمطوربهکنند، برداري میدهد که در عین حال که از مزیت رقابتی خود بهرهها این امکان را میکارآفرینی به شرکتهتوسع

Kuratkoهاي جدیدي را نیز در خود شکوفا سازند (و شایستگیهاي جدیدي را شناساییفرصت et al., میچالیس و همکاران ).2005
), 2019et al.Michaelis (هاي مختلف کارآفرینان بخصوص فرینانه را محدودیتز رفتارهاي کارآویکی از موانع مهم توسعه و بر

ها با این حال، توسعه کارآفرینی در تعاونید.نکنرا بیان میي اقتصاديهامایت سایر همکاران در درون بنگاهمحدودیت مالی و عدم ح
هاي کشاورزي استان کرمانشاه این یکی از مشکالت اصلی تعاونی.)1394، خسروي(رو استنیز با مشکالت و موانع متعددي روبه

ها حائز اهمیت در تعاونیکارآفرینانهبنابراین توسعه رفتار ،برندرنج میکارآفرینانهها از ضعف رفتارها و اقدامات است که این تعاونی
استانکشاورزيهايدر تعاونیکارآفرینانههايرفتارتوسعههايمؤلفهرو، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است کهاست. از این

؟ندماکدکرمانشاه
روش پژوهش

در کارآفرینانهتحقیقات کیفی است و با رویکرد واکاوي و شناسایی توسعه رفتار ءنظر پارادایم تحقیق، جزوهش حاضر ازپژ
عمیق و شیوه مصاحبه کیفیبنیانینظریهاست. در این مطالعه، از روش شدهانجامهاي کشاورزي در استان کرمانشاه تعاونی

از )Concepts(یک روش براي استخراج مفاهیم بنیانی نظریهشده است.استفادههادادهاطالعات و آوريجمعبراي ساختارمندنیمه
تجزیهوجود ندارد، اما در فرآیند ايشدهیینتعي از پیش ، فرضیهبنیانینظریهروش مطابق با .استها ها و سپس ترکیب آندل داده

،يامنطقهدراینکهیاونداردوجودروشنییهفرضهیچکهیزمان).1390ربین، واستراوس و کتوان به آن دست یافت (میتحلیلو
یکایجادطریقازبنیانی نظریهروشباشد،گرفتهصورتمحدوديتحقیقاتیاوباشدنگرفتهصورتايینهزمدرتحقیقیتاکنون
Jovanovic)دادخواهدارائهراخوبینتایججدید،نظریه et al., پژوهش،موردموضوعزمینهدرتاکنونازآنجاکهبنابراین،(2017

بهراپاسخبهترینکیفی،هايروشسایربیندربنیانی نظریهروش،بودگرفتهنصورتیتحقیقاتمطالعه،موردمنطقهدربخصوص
.استداراراپژوهشاینهدفبهدستیابیبرايتطابقبیشترینروشاینبنابراین،دهدمیما

کرمانشاهاستاندرکشاورزيهايتعاونیدرکارآفرینیيزمینهدرکلیديدر این پژوهش، شامل کلیه مطلعانمطالعهموردجامعه 
و داراي شدهشناختهمصاحبه با افراد با تجربه، (بارزهدفمند ترکیبی موارد نوعی ویريگنمونهاز تکنیک هامصاحبهبراي انجام . بودند

استفاده گردید.)هانمونهاز سوي سایر شدهیمعرفمصاحبه با افراد (تکنیک گلوله برفیوتوان و آمادگی براي ارائه اطالعات الزم)
30اندازه نمونه و فرآیند گردآوري اطالعات تا سطح اشباع نظري با آستانه سودمندي اطالعات در دسترس ادامه یافت و سرانجام با 

محوري) تدوین و هايشامل مشخصات تکنیکی و پرسشگري (، پروتکل مصاحبههامصاحبهی صاحبه شد. براي افزایش رواینمونه م
براي مصاحبه همراه با تدوین پروتکل هانمونهرسیدن به روایی و پایایی الزم، افزون بر گزینش هدفمند منظوربه. کار گرفته شدبه

و محورهاي مصاحبه در اختیار هاپرسشدر میان گذاشته شد و هانمونهکردن مراحل کار، هدف نهایی پژوهش نیز باروشمندبراي 
محوري، زمینه براي هدایت يهاپرسشقرار گرفت. در طول مصاحبه نیز تالش شد تا با طرح مفاهیم و مصادیق مرتبط با هاآن

و هامصاحبهپرهیز گردد. بدین ترتیب، روند یرضروريغسطحی و يهاپاسخجریان گفتگو به مسیر مورد نظر فراهم شود تا از طرح 
به این توانیماز دیگر تدابیر آمد. به دستحفظ گردید و درکی کلی از محورهاي بحث شدهیینتعدر مسیر هایدگاهديبندجمع

اولیه و تکرار مصاحبه در يبازنگر، انجام مصاحبه در شرایط مناسب براي پاسخگویان، هاپرسشکرد: طرح شفاف و صریح اشارهوردم
، اطمینان بخشی یدهبرگزيهانمونهپیشبرد مصاحبه و يهاروشبه یبخشتنوع، شدهمطرحيهاپرسشبه یبخشتنوعموارد معین، 

هاي دیدگاهيبندجمعدر هاآنو مشارکت دهی شدهارائهت طالعاال ادر قبيدارامانترمانه ماندن و محدرباره شوندگانمصاحبهبه 
طبق ،هاشوندهمصاحبهپس از تدوین پروتکل و آماده ساختن . به هم استمتقابليهابرداشتنزدیک ساختن منظوربهشدهارائه

، متن گفتگو در قالب هامصاحبهشنیداري و نوشتاري و ثبتمحورييهاپرسشحول وگوگفتاز طریق ،شدهيبندزمانبرنامه 
بر اساسها دادهصورت پذیرفت.هایافتهو تبیین يبنددسته،یبازخوانگردید و سپس پاالیش، سازيیادهپشدهیدهدتدارك يهافرم
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) و کدگذاري Axial codingکدگذاري محوري ()، Open codingکه شامل سه مرحله کدگذاري باز (بنیانی نظریهشناسی اصول روش
به این صورت که در پایان هر روز، تمام شدند.تحلیلوتجزیه)،1398(جمشیدي و همکاران، ) است Selective codingانتخابی (

به متن تبدیل شدند. در این فرآیند سه ،بودندشدهآوريجمعموردمطالعه) که از زمینه و غیرهنوشتهدستصدا، صورتبهاطالعاتی (
ها، شود و به هر دسته عنوان مناسب داده و سپس از دل آنمیبنديدسته، شدهآوريجمعهاي ، ابتدا دادهغیرخطیاي و مرحله

ند. الزم به شوند که هر یک به مقوالتی تعلق دارهاي مفهومی تشکیل میشوند و از این رهگذر خوشهمفاهیم و مقوالت استخراج می
قرار گرفت.استفادهمورد، روش مقایسه دائمی وتحلیلتجزیهذکر است که در طول مرحله 

و بحثهایافته
هایی مورد بررسیتوصیف نمونه

يزمینهدرکلیديمطلعانکلیطوربهونظرانصاحبکارشناسان،متخصصان،نفر از 30شاملتحقیق،اینمطالعهموردهاي نمونه
هاي کشاورزيزمینه تعاونیدرفعالیتسال10بیش از سابقه که دارايبودندکرمانشاهاستاندرزيکشاورهايتعاونیدرکارآفرینی

که داراي مدرك بودهالتحصیالن دانشگاهی حوزه کشاورزي و دامپروري هاي مورد بررسی، فارغتمام نمونه.بودنددر استان کرمانشاه
هاي در حوزه تعاونیالزم در زمینه کارآفرینیجربهتها از مهارت کافی و تمام نمونهتحصیلی حداقل لیسانس و حداکثر دکتري بودند.

و در گذرانده بودندبا موفقیت را بخصوص در حوزه کشاورزيفرینیي کارآنهر زمیهاي مربوطه دبرخودار بودند و آموزشکشاورزي
برخوردار استان کرمانشاههاي کشاورزيتعاونیمدیران و اعضايکافی براي ارائه مشاوره کارآفرینی بهو دانشاین زمینه از تجربه

.بودند
هاکدگذاري یافته

کدگذاري باز
مـتن  ،مرحلـه کدگـذاري بـاز   ، ابتـدا در  هـاي کشـاورزي اسـتان کرمانشـاه    در تعاونیکارآفرینانهرفتار توسعه هاي مؤلفهشناسایی براي

ربـط و  شـدند. مفـاهیم بـی   تحلیـل ها خط به خـط  که متن مصاحبهصورتنیبدها مورد تحلیل محتواي معمولی قرار گرفت. مصاحبه
49،و مفاهیم کلیدي استخراج شدند. مفاهیم مشابه در هم ادغام شدند و فراوانی آن نیز ثبت شد. در ایـن مرحلـه  شدهحذفنامناسب 

الزم بـه ذکـر اسـت    آمـد. بـه دسـت  هـاي کشـاورزي اسـتان کرمانشـاه     در تعـاونی کارآفرینانهتوسعه رفتار يهامؤلفهمفهوم مرتبط با 
توسـعه  يانـه یزممؤلفـه و Bبـا حـرف   کارآفرینانهتوسعه رفتار بیرونی يهامؤلفه، Aبا حرف کارآفرینانهتوسعه رفتار درونی يهامؤلفه
).1(جدول استشدهه دادنشان Cبا حرف کارآفرینانهرفتار 

کدگذاري بازهدر مرحلشدهاستخراجمفاهیم -1جدول 
کدفراوانیمفاهیممستقیمقولنقلردیف

1
یکدیگر در ها و اقوام ها روز اول توسط اعضاي خانوادهعمده این تعاونیکهییازآنجا... "

بنابراین یکی از عوامل مؤثر در بروز رفتارهاي کارآفرینانه تشویق و اند،روستاها تشکیل شده
"هاي آنان براي بروز رفتارها کارآفرینانه است...خانوادهتوسطترغیب و حمایت افراد 

3A1هاق خانوادهیتشو

2
هاي بازدید از تعاونیمسلماًکارآفرینانههاي ترویجی براي بروز رفتارهاي ... یکی از روش"

و نیکارآفرکارآفرین الگو و موفق است تا از این طریق انگیزه الزم جهت حمایت از اعضا 
"اقدامات و بروز رفتارهاي کارآفرینانه فراهم گردد ...

انگیزه داشتن از طریق دیدن 
3A2هاي موفقتعاونی

3

اما است،زیچچیهاز زیچهمه... درسته که یکی از تعاریف معروف کارآفرینی ساختن "
ریسک بخصوص ریسک مالی همراه کارها باید با وفراموش نکنید که کارآفرینی در کسب

بنابراین در عمل بدون وجود و تخصیص بودجه، نباید انتظار بروز رفتارهاي مؤثر باشد،
تسهیالت بانکی است ها، ي مهم مالی در تعاونیهاکنندهنیتأمکارآفرینانه را داشت... یکی از 

"که نقش مهمی را در بروز رفتارهاي کارآفرینانه دارد ...

2A3دریافت تسهیالت بانکی

4

هاي کشاورزي تواند سبب بروز رفتارهاي کارآفرینانه در تعاونی... یکی از عواملی که می"
رفتارهاي کارآفرینانه سبب وزاگر اعضا بدانند که برگردد، تشریح پیامدهاي مثبت آن است.

در این زمینه حتماًگرددیمکسب درآمد بیشتر تیدرنهامزیت رقابتی، افزایش سهم بازار و 
"تالش خود را خواهند نمود ...

2A4کسب درآمد
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1ادامه جدول 
کدفراوانیمفاهیممستقیمقولنقلردیف

2A5داشتن پول و سرمایهمواجه هستند و نیازمند تخصیص بودجه...بروز رفتارهاي کارآفرینانه، با ریسک مالی "5

"و داشتن پول و سرمایه است ...

6
ـ مز... اعضا باید بدانند و توجیـه شـوند کـه    " ي بـروز رفتارهـاي کارآفرینانـه، کـاهش     هـا تی

تواند یه نقطه قوتی براي حرکت بـه سـمت کـارآفرین شـدن     ي تولید است... این میهانهیهز
"باشد ...

2A6هاي تولیدکاهش هزینه

7

هـا  ها نیز در بروز رفتارهاي کارآفرینانه نقش بسزایی دارد. مـدیران تعـاونی  ... مدیریت تعاونی"
تواننـد در محـیط متغیـر    باید به این باور برسند که امروز بدون بروز رفتارهاي کارآفرینانه نمی

هـاي کارآفرینانـه حمایـت کـنن ... حتـی      بنابراین باید از ایده...امروزه دوام بیاورندوکارکسب
"هاي کارآفرینا حمایت کند و این نقش مهمی خواهد داشتجامعه نیز باید از ایده

باور به کارآفرینان و حمایـت  
2A7هاي کارآفرینانهاز ایده

8

از عمـدتاً جامعه هستند و جوانـان روسـتایی کـه    ریپذبیآس... کشاورزان که قشر ضعیف و "
براي فعالیت و خوداشـتغالی و بـروز   زهیپرانگو جویاي کار هستند برندیمبیکاري پنهان رنج 

رفتارهاي کارآفرینانه هستند. بنابراین در این افراد توسعه رفتار کارآفرینانه بیشتر بروز خواهـد  
"رفتار کارآفرینانه استنمود... همین انگیزه عامل مهمی در توسعه

انگیزه فعالیت و خوداشتغالی 
ــار و    ــاي ک ــان جوی در جوان

کشاورزان ضعیف
1A8

9

گـردد  هاي کشاورزي میهایی که سبب بروز رفتارهاي کارآفرینانه در تعاونی... یکی از انگیزه"
ي الگـوي  هـا یتعـاون بـا ارائـه   کارآفرینانهانگیزه براي پیشرفت است. باید پیامدهاي رفتارهاي 

تشریح گردد... وقتی آنان پیشرفت تعـاونی خـود را در بـروز رفتارهـاي     هایتعاونبراي اعضا و 
"از این رفتارها حمایت خواهند نمود ...حتماًکارآفرینانه ببیند 

1A9انگیزه براي پیشرفت

10

که بیان نمودم براي بروز رفتارهاي کارآفرینانه، پشتوانه مالی خیلی مهـم اسـت   طورهمان... "
هـا بـا موانـع    اما در این زمینـه تعـاونی  ؛ مالی، دریافت تسهیالت استتأمیني هاراهو یکی از 

ها مواجه هستند ... و این از قوانین دست و پـا گیـره   وثیقه براي بانکتأمینمتعددي از جمله 
"اي راه اندازي کسب و کار گذاشتنها برکه باك

در نظر گرفتن وثیقـه (بـراي   
ــار)    ــب و ک ــدازي کس راه ان
توسط بانـک و عـدم توانـایی    

افراد در جور کردن آن

1A10

11
هـا  هاي انسـانی در تعـاون  ها یک سازمان هستند و داشتن پشتوانه و حمایت... اساساً تعاونی"

هـا بایـد از رفتارهـاي کارآفرینانـه     است. اعضا تعـاونی براي بروز رفتارهاي کارآفرینانه ضروري 
"حمایت و سعی در ارتقا آنان داشته باشند ...

1A11داشتن پشتوانه انسانی

12
ها عدم اعتمـاد بـه یکـدیگر در اقـدامات     ... یکی از موانع بروز رفتارهاي کارآفرینانه در تعاونی"

بایـد نسـبت بـه اقـدامات کارآفرینانـه توسـط سـایر اعضـا         هـا یتعـاون کارآفرینانه است اعضا 
"اعتماد و باور داشته باشند ...آنانباشند و به نیبخوش

1A12عدم اعتماد بین افراد

کنـد و در عمـل رفتـاري از    ... متأسفانه دولت در کالم از رفتارهاي کارآفرینانه حمایـت مـی  "13
"شود ...ها باشد دیده نمیکارآفرینانه در تعاونیدولت که در راستاي حمایت از رفتارهاي 

1A13عدم اعتماد افراد به دولت

هـاي جمعـی   ... یکی از موانع بروز رفتارهاي کارآفرینانه، نبود فرهنگ همکاري در مشـارکت "14
"روحیه کار گروهی در ایران بسیار پایین است ...متأسفانهاست 

ــاري در  ــود فرهنــگ همک نب
1A14جمعیهاي مشارکت

ها اسـت کـه خـودش مـانع بسـیار      نظمی و ناهماهنگی در بین اعضا تعاونی...مانع دیگر، بی"15
"باشد ...مهمی براي توسعه رفتار کارآفرینانه می

1A15نظمی و ناهماهنگیبی

16
... فراموش نکنیم که کارآفرینی قابلیت تقویت و توسـعه از طریـق آمـوزش را دارد؛ بنـابراین     "

هـا از موانـع بـروز    ي کارآفرینی در بستر تعاونیهاحوزهي آموزشی بخصوص در هابرنامهنبود 
"رفتارهاي کارآفرینانه است ...

ــود دوره  ــدم وجـ ــاي عـ هـ
1A16آموزشی

17
ي اسـت و بـروز رفتارهـاي کارآفرینانـه نیازمنـد      نـوآور ... کارآفرینی مبتنی بـر خالقیـت و   "
ي ترکیبی از خالقیت نوآوري مبتنی بر هم تجارب بخصوص دانش بـومی منطقـه و    ریکارگبه

"همچنین دانش روز است ...

بکار نگرفتن دانش بـومی بـه   
1A17همراه دانش روز

18
ي از بـردار بهـره ي کارآفرینانـه، آنـان را از   هـا فرصـت ... متأسفانه عدم آگـاهی کشـاورزان از   "

داشـته نگـه بـروز رفتارهـاي کارآفرینانـه دور    مراتـب بـه ي کارآفرینانـه و  هافرصتبسیاري از 
"است...

1A18ناآگاهی کشاورزان
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19

ي کارآفرینانه، شناسایی و مشاوره از کارآفرینان متخصص رفتارهاهاي بروز ... یکی از روش"
ها براي بروز رفتارهاي در حوزه کشاورزي و تعاونی است. بسیاري از تعاونیباتجربهو 

با توانایی باال در تشخیص فکرخوشي از نظرات کارآفرینان ریگبهرهکارآفرینانه نیازمند 
"کارآفرینانه هستند ...ي هافرصت

شناســــایی کارآفرینــــان و 
1A19هاپیگیري نظرات آن

درها باید توسط سایر اعضا حمایت شود؛ بخصوص هاي کارآفرینانه در تعاونی... از فعالیت"20
"ی که اقدامات کارآفرینانه با شکست مواجه شوند ... باید تحمل اشتباه را داشته باشند ...زمان

اشــتباه و حمایــت از تحمــل 
1A20اعضا

طوالنی بودن ثبت شرکت است، در کل باید ،... یکی از موانع توسعه رفتارهاي کارآفرینانه"21
"وکار استان تسهیل یابد تا زمینه بروز رفتارهاي کارآفرینانه محیا گردد ...فضاي کسب

بـودن فرآینـد ثبـت    یطوالن
8B1شرکت

22
هاي عنوان متولی اصلی از روشتونه داشته باشه... دولت به... حمایت دولت نقش مهمی می"

از اقدامات ی، ارائه تسهیالت بدون بهره و غیرهي مالیاتهاتیمعافمختلف انگیزاننده مانند 
"گردد ...فراهمنانهیکارآفرکارآفرینانه حمایت کند تا زمینه بروز رفتارهاي 

4B2هاعاونیحمایت دولت از ت

23
دن فرهنگ کار گروهی در جامعه است،... یکی از موانع بروز رفتارهاي کارآفرینانه پایین بو"

مردم مفهوم صحیح تعاون را درك کنند و تاشودي سازفرهنگبنابراین باید در این زمینه 
"فراهم گردد ...شیازپشیبهاي کشاورزي زمینه براي بروز رفتارهاي کارآفرینانه در تعاونی

ــودن فرهنــگ ــایین ب ــار پ ک
2B3در جامعهگروهی

24
سنتی با کار و اقدامات کارآفرینانه زنان از سوي مردان طوربهدر مناطق روستایی ..."

فرهنگ حاکم بر مناطق روستایی سبب جلوگیري از اصوالًبنابراین شود،مقاومت دیده می
"گردد ...توسط زنان مینانهیکارآفربروز رفتارهاي 

مشکل مردان با کار زنـان در  
1B4هاتعاونی

25

گردد؛ حمایت مالی چه در سطح خرد و چه در سطح کالن از کارآفرینان نمیمتأسفانه... "
اقدامات کارآفرینانه (براي خلق ارزش اقتصادي) هم همواره با ریسک مالی همراه است. 

با عمدتاًهاي کشاورزي که بنابراین زمینه براي بروز رفتارهاي کارآفرینانه بخصوص در تعاونی
"که باید فراهم نیست...چنانآنمشکالت مالی مواجه هستند 

مـــالی از تیـــحماعـــدم
1B5کارآفرینان

"... امروزه همه زندگی شهري را دوست دارند. کار کشاورزي دیگه طرفدار نداره..."26

کاهش گـرایش بـه کارهـاي    
کشاورزي و سنتی بـا توجـه   

یـی و  گرامصـرف به افـزایش  
شهرنشینی

1B6

27
هر چقدر پیشرفت در یه بخشی زیاد بشه توجه به اون بخش بیشتر میشه... مسلماً...خب "

ر به اون سمت حرکت شه کارآفرینان بیشتوقتی شرایط تولیدي جدیدي ایجاد می
"کنن...می

هـاي تولیـدي   ایجاد ظرفیت
1B7جدید

28
در جهت هاي کشاورزي تالش هاي بروز رفتارهاي کارآفرینانه در تعاونی... یکی از روش"

معرفی محصوالت جدید از طریق خالقیت و نوآوري است که مزیت رقابتی را نیز به همراه 
"دارد ...

ــه ــی گون ــد معرف ــاي جدی ه
1B8محصوالت

29
یی بخصوص در زمینه مشاغل خانگی افزایش یابد چون زااشتغالهاي ... اگر کمیت طرح"

زمینه بروز رفتارهاي کارآفرینانه کند (هرچند در سطح خرد) سطح بیشتري را درگیر می
"گردد...بیشتري و با کیفیت باالتر فراهم می

زاییاشتغالهاي توسعه طرح
1B9و مشاغل خانگی

30
... بازارهاي جدید به معناي بروز رفتارهاي کارآفرینانه جدید است؛ چرا که بایـد محصـوالت   "

بـروز  گردد و ایـن بـه معنـاي توسـعه و    متناسب با فرهنگ بومی حاکم بر بازار جدید تعدیل 
"هاي کشاورزي است ...رفتارهاي کارآفرینانه در تعاونی

ــت ــایی و  ظرفی ــاي شناس ه
ــوالت  ــابی محصـــ بازاریـــ
کشاورزي در داخل و خـارج  

از کشور

1B10

حـاال  متأسـفانه طرح کارآفرینانه بود خیلی خوب بـودن... ولـی  عنوانبهقبالًهایی که ...طرح"31
شود، طی مراحل مختلـف کسـورات ازش برداشـته    وقتی طرحی توسط کارآفرینان گرفته می

"ماند ...شه... خب دیگه چیزي براي فرد باقی نمیمی

ها درکم کردن مبالغ طرح
1B11طی مراحل مختلف
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32

صـنایع  هـا و هاي بروز رفتارهاي کارآفرینانه مشـارکت و همکـاري کارخانـه   ... یکی از روش"
؛ چراکـه  باشـد یمـ مواد اولیه یا فرایند تولید محصوالت خود تأمینها براي باالدستی با تعاونی

زمینه بروز و توسعه رفتارهاي کارآفرینانه به علل مختلف همچـون افـزایش تـوان مـالی و یـا      
شـیر مـانیزان   تأمینمثال عنوانبهگردد. ها فراهم مییاز کارخانهتعدیل محصوالت بر اساس ن

هاي گاوداري در سطح استان کرمانشاه سـبب افـزایش درآمـد    اسالم آباد غرب توسط تعاونی
"ها شده است و ریسک مالی آنان را کاهش داده است ...تعاونی

مشـــــارکت و همکـــــاري 
ــه ــاکارخان ــا  يه ــنعتی ب ص

تعاونی کشـاورزي (واگـذاري   
ــره   ــی از زنجی ــأمین بخش ت

هــا و بـه تعـاونی  هـا کارخانـه 
تعاونی نیز نماینـده کارخانـه   

باشد)

1B12

33

... وجود بازارهاي تازه از دو بعد قابل بررسی است؛ نخست به معناي فروش بیشـتر و درآمـد   "
بودن تعـاونی اسـت و دوم بـه معنـاي     پذیرتر بیشتر و درنتیجه توانایی حمایت مالی و ریسک

بنابراین براي تعـدیل محصـوالت،   ،تقاضاي محصوالت جدید متناسب با نیاز بازار جدید است
"گردد ...هاي کارآفرینانه فراهم میزمینه بروز فعالیت

تــازه بــراي وجــود بازارهــاي
2B13هاي جدیدفعالیت

34

مختلف و بخصوص در بازارهـاي جدیـد باشـد،    ... اگر شرکت خواهان افزایش سهم بازارهاي "
باید محصوالت آنان نسبت به محصوالت رقیب از مزیت نسبی برخـوردار باشـد تـا مشـتریان     
انگیزه خرید بیشتر پیدا کنند. مزیت نسبی، محصول رفتارهـا و اقـدامات کارآفرینانـه اسـت و     

هـاي کشـاورزي، افـزایش    عـاونی بر بروز رفتارهاي کارآفرینانه در تبنابراین یکی از عوامل مؤثر
"سهم بازارهاي جدید بخصوص در بدو ورود است ...

ــزایش  ــالش در راســتاي اف ت
1B14سهم بازارهاي جدید

ش ها منتظر موندن کـه نتیجـه  که بارها طرحی ارائه دادن و ماهشناسمیم... من کسایی رو "35
"کنه...انگیزه رو کم میشه و این ها دیر بررسی میبیاد... متأسفانه خیلی طرح

هـاي  دیر بررسی کردن طرح
1B15کارآفرینان

36
... یکی از موانع بـروز رفتارهـاي کارآفرینانـه، عـدم وجـود تسـهیالت در زمینـه حمایـت از         "

هاي کارآفرینان نیاز به سـرمایه اولیـه دارنـد ... عمـده     چراکه طرحهاي کارآفرینان است،طرح
"در این زمینه نیاز به تأمین مالی از طریق تسهیالت را دارند ...کارآفرینان براي اقدام 

ــهیالت در   ــود تس ــدم وج ع
ي هـا طـرح زمینه حمایت از 

کارآفرینان
3B16

37

که باید جایگاه خود را در کشور و بخصوص استان ما پیـدا  چنانآن... متأسفانه بخش تعاون "
هر شخصی که دنبال دریافت وام کـم بهـره   ،نکرده است. اصالً مفهوم تعاون درك نشده است

کنـد کـه در عمـل یـک     است از طریق هفت نفر از اعضاي خود اقدام به تأسیس تعاونی مـی 
گـردد؛ کسب و کار خصوصی و انفرادي است و اصول جهانی تعاون به هیچ وجه رعایت نمـی 

ه آن بخـش  بنابراین پس از مدتی شاهد شکست تعاونی خواهیم بود و ذهنیت سایرین نسب ب
"گردد...اعتمادي به آن میمنفی و سبب بی

تولیدکننـدگان  بـه  نوع نگـاه  
هاي کشـاورزي تعاونیبخش

(عدم اعتقاد به تعاونی)
1B17

38

ربـط  ها این اسـت کـه متولیـان و ادارات ذي   ... براي بروز رفتارهاي کارآفرینانه یکی از مقوله"
مثـال  عنـوان بـه استانی با یکدیگر در راستاي حمایت از اقدامات کارآفرینانه هماهنگ باشند؛ 

در حمایـت از  مرکـز بهداشـت اداره کـل تعـاون و غیـره     جهاد کشاورزي، تعاون روسـتایی و 
"اي را انجام دهند ...کارآفرینان اقدامات یکپارچه

(جهــــاد همکــــاري ادارات
و کشاورزي، تعاون روسـتایی  

مرکز بهداشت)
1B18

39

متولی اصلی نظام بانکداري حامی کشاورزان نقش مهمـی  عنوانبه...حمایت بانک کشاورزي "
با بازپرداخت بلند مـدت در اختیـار   بهره ودر توسعه رفتار کارآفرینانه دارد... باید تسهیالت کم

هـاي  امهال وام براي تعـاونی تواند اقدامات انگیزشی مانندهمچنین می...کارآفرینان قرار دهند
"کارآفرین پیشرو قرار دهد و از این طریق زمینه بروز رفتارهاي کارآفرینانه را فراهم کند...

1B19حمایت بانک کشاورزي

40
فراوانی وجود دارد کـه  ریپاگهاي تعاونی قوانین بوروکراسی دست و ... در زمینه ثبت شرکت"

تر، ایـن  نیاز است در راستاي ثبت شرکت بیشتر و بروز رفتارهاي کارآفرینانه بیشتر و باکیفیت
"اصالح شوند ...ریپاگقوانین دست و 

در قوانین بوروکراسـی  وجود 
5B20ثبت شرکتیندفرا

هـاي کشـاورزي   را در تعاونی... یکی از عواملی که زمینه بروز و توسعه رفتارهاي کارآفرینانه "41
ها را براي تأمینها است؛ چرا که شرکتتحت تأثیر قرار داده است تحریم

هـاي مرغـداران بـه    وابسـتگی تعـاونی  مـثالً ها با مشکالت فراوان مواجه کرد... برخی از نهاده
هـا  هـا سـبب مشـکالت فـراوان بـراي تعـاونی      واردات خوراك مرغ که پس از اعمـال تحـریم  

"...گردید

دسترسی بـه بعضـی   کاهش 
به علت اعمالها نهاده
هامیتحر

3C1
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زمینـه بـروز   ،هـا هـا اسـت کـه بـا افـزایش هزینـه      ، عدم ثبات قیمت در نهادهدیگر عامل... "42
"...داده استهاي کشاورزي را کاهشتارهاي کارآفرینانه را در تعاونیرف

اقتصـاد يهـا برنامهتغییر در 
به علت نوسانات و عدم ثبات 

قیمت
2C2

43

متأسـفانه ،هاي کشاورزي با توجه بـه اینکـه در زمینـه کشـاورزي فعالیـت دارنـد      تعاونی... "
؛ ن دارنـد و ناپایـداري آ راتییـ تغفراوان و حساسیت باالیی نسـبت بـه آب و هـوا و    وابستگی 

انـه  زمینه بـروز رفتارهـاي کارآفرین  بنابراینکار باال است و ریسک در این نوع کسب وبنابراین
"...دهدقرار میریتأثتحت شدتبهرا 

ــه  افــزایش میــزان ریســک ب
علت عـدم پایـداري شـرایط    

آب و هوایی
2C3

44

هاي کشـاورزي  تولیدات و در نهایت رکود تعاونیفراوانی بر میزانریتأثها تحریممتأسفانه... "
هـا و مقایسـه آنـان متوجـه     ها قبل و بعد از تحـریم . با نگاهی به آمار رکود تعاونیداشته است

نهایـت رکـود   هـا و در  ها و کاهش سود این شرکتا سبب افزایش هزینههشویم که تحریممی
"...نان را کاهش داده استهاي کارآفرینانه آفعالیتسطح شدتبهبنابراین،نان شده استآ

تعـاونی بـه   ییکاراکم شدن 
هـا و توقـف کـار    علت تحریم

هاآن
2C4

45

از یـک طـرف   بنـابراین ،ملـل اسـت  المعناي از دست دادن بازارهاي بینها بهبروز تحریم... "
در .از طرفی شرکت را با بازاریابی و فروش محصوالت مواجـه کـرده اسـت   ومواد اولیه تأمین

صورتی که شما بازار فروش را از دسـت دهیـد و سـهمی از بازارهـا نداشـته باشـید اقـدامات        
اسـت و محکـوم بـه رکـود     معنـی ش براي کسب مزیت نسبی و رقابـت بـی  کارآفرینانه و تال

"...هستید

سبب کاهش میزان هامیتحر
2C5صادرات و فروش محصوالت

46
هایی که شده بـر تمـام   پیشرفتها و مرتبطه... نوآوريشه گفت امروزه همه چی به هممی..."

روي کسـب و کـار و رفتـار کارآفرینانـه هـم تـأثیر       مسـلماً هاي زندگی تأثیر گذاشته... جنبه
"...نقش منفی داشتنراتییتغبرخی ...گذاشته

ــتغییــرات جهــانی اثــرات  ر ب
1C6کشور

47

بینی نیسـت... فـرد کـارآفرین    قابل پیشزیچچیهاوضاع کشور طوري شده که متأسفانه..."
باالیی نسبت به بقیه افراد داره ولی بازم ترس از آینده ممکنه باعـث  يریپذسکیردرسته که 

شه گفت ترس از آینده مـانع توسـعه رفتـار کارآفرینانـه     بشه خیلی از کارها رو انجام نده... می
"...شهمی

ــت  ــدم قطعیـ ــده و عـ آینـ
1C7احساس ناامنی

48
سـازي و فـروش کـل محصـوالت     ... بروز و توسعه رفتارهاي کارآفرینانه باید به مرحله انبـوه "

هـاي ثابـت اولیـه اسـت؛     این به معناي توسعه خط تولید اسـت کـه مسـتلزم هزینـه    برسد و
"ها به دلیل مشکالت مالی توانایی انجام چنین کاري را ندارند ...که عمده تعاونیدرحالی

خطــوط عــدم تــوان توســعه
1C8تولیدي

49
... متأسفانه عالوه بر شرایط اقتصادي، شرایط اقلیمی هم وجود دارد که مـانع توسـعه رفتـار    "

شه... کشاورزي یه فعالیت پر ریسکه که وابسـتگی زیـادي بـه تغییـرات اقلـیم      کارآفرینانه می
"داره...

تولیـــداتمیـــزانکـــاهش
ــه ــطهب ــازگاريواس ــاناس ب

اقلیمتغییرات
1C9

گرفتـه شـد، در مرحلـه    برشـوندگان مصاحبهيهاگفتهمستقیم از طوربهپس از آنکه کدهاي باز از طریق تحلیل محتواي کیفی 
تالش شد تا از بین ،در این بینمحوري، گزینش مضامین و مفاهیم محوري از بین کدهاي باز انجام شد. يکدگذاربعد، مرحله 

را دارند.هامقولهيریگشکلو پوشاندن دیگر کدها و ییبازنماکدهاي باز، کدهایی انتخاب شوند که قابلیت 
کدگذاري محوري

و بندي شدند دستهقرابت معناییبر اساسدر مرحله کدگذاري باز استخراج شد، در مرحله کدگذاري محوري، مفاهیمی که 
هايداده،در این مرحلهها است. دائمی دادهیسهمقا،محوريکدگذاريمرحلهالزمه).2(جدول طبقات را شکل دادند 

طبقهیکدرمشابهکدهايوشدندبنديطبقهدارندتناسبهمبا کههاییطبقهصورتبهوبا هم مقایسه شدندشدهکدگذاري
.دارندرا یا مفاهیم کلی هاسازهمحوري نقش کدهايگرفتند.قرار
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در کدگذاري محوريشدهاستخراجطبقات -2جدول 
طبقات محوريطبقهمفاهیم

دریافت تسهیالت بانکی
کسب منافع اقتصادي

ش برنده توسعه رفتار کارآفرینانه در تعاونی
عوامل پی

هاي کشاورزي استان کرمانشاه

تولیدهايهزینهکاهش
کسب درآمد

هاخانوادهقیتشو
هاي فرديمشوق هاي موفقانگیزه داشتن از طریق دیدن تعاونی

انگیزه فعالیت و خوداشتغالی در جوانان جویاي کار و کشاورزان ضعیف
انگیزه براي پیشرفت
برخورداري از پشتوانه داشتن پول و سرمایه

مالی و انسانی داشتن پشتوانه انسانی
هاي کارآفرینانهکارآفرینان و حمایت از ایدهباور به 

هاي مدیریتیحمایت هاشناسایی کارآفرینان و پیگیري نظرات آن
تحمل اشتباه و حمایت از اعضا

هاي کاري وجود زمینههاي تولیدي جدیدایجاد ظرفیت
متنوع هاي جدید محصوالتمعرفی گونه

مشاغل خانگیزایی و هاي اشتغالتوسعه طرح
هاي شناسایی و بازاریابی محصوالت کشاورزي در داخل و خارج از کشورظرفیت

توسعه بازارهاي جدید هاي جدیدوجود بازارهاي تازه براي فعالیت
تالش در راستاي افزایش سهم بازارهاي جدید

هاحمایت دولت از تعاونی
میزان همکاري و 
مشارکت نهادها با 

تعاونی

ها هاي به تعاونیهاي صنعتی با تعاونی کشاورزي (واگذاري تولیدات کارخانهمشارکت و همکاري کارخانه
و تعاونی نیز نماینده کارخانه باشد)

(جهاد کشاورزي، تعاون روستایی و مرکز بهداشت)همکاري ادارات
حمایت بانک کشاورزي

عدم اعتماد بین افراد

اختالفات داخلی
عوامل بازدارنده توسعه رفتار کارآفرینانه در تعاونی

هاي کشاورزي استان کرمانشاه
عدم اعتماد افراد به دولت

هاي داخلیتنش
هاي جمعینبود فرهنگ همکاري در مشارکت

نظمی و ناهماهنگیبی
هاي آموزشیعدم وجود دوره

دانش ناکافی اعضا همراه دانش روزبکار نگرفتن دانش بومی به 
ناآگاهی کشاورزان

در جامعهکار گروهیپایین بودن فرهنگ

عوامل فرهنگی هامشکل مردان با کار زنان در تعاونی
گرایی و شهرنشینیکاهش گرایش به کارهاي کشاورزي و سنتی با توجه به افزایش مصرف

(عدم اعتقاد به تعاونی)هاي کشاورزينوع نگاه تولیدکنندگان بخش تعاونی
حمایت مالی از کارآفرینانعدم

حمایت مالی ناکافی ها در طی مراحل مختلفکم کردن مبالغ طرح
ي کارآفرینانهاطرحعدم وجود تسهیالت در زمینه حمایت از 

بودن فرآیند ثبت شرکتیطوالن

روکراسی اداريوب ثبت شرکتینددر فراقوانین بوروکراسی وجود 
ي کسب و کار) توسط بانک و عدم توانایی افراد در جور کردن آناندازراهگرفتن وثیقه (براي در نظر

هاي کارآفریناندیر بررسی کردن طرح
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2ادامه جدول 
طبقات محوريطبقهمفاهیم

هابه علت اعمال تحریمها دسترسی به بعضی نهادهکاهش 
هاتحریم

عوامل 
تعاونیبازدارنده توسعه رفتار کارآفرینانه در 

هاي کشاورزي استان کرمانشاه

هاها و توقف کار آنتعاونی به علت تحریمییکاراکم شدن 
ها سبب کاهش میزان صادرات و فروش محصوالتتحریم

ریزدباال و پایین رفتن قیمت دالر حساب کتاب را به هم می
نوسانات بازار توان توسعه خطوط تولیديعدم 

عدم قطعیت و ناامنی نسبت به آینده
افزایش میزان ریسک به علت عدم پایداري شرایط آب و هوایی

تغییرات اقلیمی اقلیمتغییراتباناسازگاريواسطهبهتولیداتمیزانکاهش
ر کشوربتغییرات جهانی اثرات 

مفهومی کدهاي محوري، طبقات مفهومی کالن و کدهاي انتخابی شکل گرفت.بنديدستهبا مرور و سرانجام
کدگذاري انتخابی

این در.باشدمیتحقیقچارچوباولیهگیريشکلبرايآمدهوجودبهطبقاتکردنتوأموتلفیقازعبارتانتخابیکدگذاري
نمودار سپسوشوددركقابلهاآنمیانرابطهتاشوندترکیب میهمبادوبارهاند،شدهکدگذاريقبالًکههاییجملهمرحله،
هايتعاونیکارآفرینانهي توسعه رفتار هامؤلفهگوي لدر ترسیم اهامؤلفهاین کدها نقش گردد. میترسیمهاآنبهمربوط

همهکهاستداستانیسیرخطایجادتحلیل،ازمرحلهایناصلیوعمدهفعالیت. کنندمیایفا رادر استان کرمانشاهکشاورزي 
رخ تحقیقطولدراست کهفرایندهاییبرنگرانهکلتحلیل،واقعدرافتدمیاتفاقمرحلهایندرآنچهشود.میرا شاملطبقات

اندوخته،پژوهشوخمپرپیچمسیردرخودکهو برداشتیدارداختیاردرکههاییدادهتمامیبر اساسپژوهشگرواستداده
کند. میدنبالراداستانسیرخط

چنینسازيمفهومسیر داستانی،خطوشودمیمطالعهکهاصلیايپدیدهدربارهاستخاصیتوصیف،سادهطوربهداستان،
کدهایی که ،به عبارتی، در این مرحله،گیردپاالیش نیز صورت می،است. در این مرحله که مرحله آخر تحلیل استداستانی

کنار شوند را مشخص کرده و مواردي که در قسمت اصلی داستان قرار نداشتند براي ایجاد مدل پارادایمیک به هم مرتبط می
هاي مؤلفه،استمشهود1در نگاره طور که هماندهد.میرا نشانها در کدگذاري انتخابینمود مقوله، 1نگاره گذاشته شدند. 
گرها و شرایط بیرونی (تعدیلوهاي درونیشامل مؤلفههاي کشاورزي استان کرمانشاهکارآفرینانه در تعاونیتوسعه رفتار 

برنده و عوامل بازدارنده توسعه رفتار هاي درونی و تعدیل کننده خود به دو دسته عوامل پیشاي) است که مؤلفهزمینه
شوند. کارآفرینانه تقسیم می

هاي فردي، ها شامل کسب منافع اقتصادي، مشوقبرنده نشان دادند که این مؤلفههاي درونی پیشها در بخش مؤلفهیافته
هاي درونی بازدارنده شامل اختالفات داخلی هاي مدیریتی است. همچنین مؤلفهبرخورداري از پشتوانه مالی و انسانی و حمایت

هاي هاي کشاورزي کرمانشاه خود شامل مقولهکارآفرینانه تعاونیهاي بیرونی توسعه رفتارباشد. مؤلفهو دانش ناکافی اعضا می
مشارکت نهادها با تعاونی)؛ هاي کاري متنوع، توسعه بازارهاي جدید، همکاري و برنده (وجود زمینهکننده پیشتعدیل
ها، نوسانات بازار اي بازدارنده (تحریمزمینهکننده بازدارنده (عوامل فرهنگی، حمایت مالی ناکافی و بوروکراسی اداري) وتعدیل

) و الرنس و 1395)؛ تقدیسی و همکاران (1398و تغییرات اقلیم) است. برخی محققان همچون خوشمرام و همکاران، (
,Lawrence & Ganguli)گانگولی  هاي فردي، در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که کسب منافع اقتصادي، مشوق(2016

همچنین .از عوامل مؤثر بر موفقیت رفتار کارآفرینانه هستندهاي مدیریتیداري از پشتوانه مالی و انسانی و حمایتبرخور
Kang)کانگ و همکاران ) و1395)؛ جمالی و همکاران (1395مطالعه خسروي و همکاران ( et al. میچالیس و ؛ (2016

,همکاران ( 2019et al.Michaelis کاتلر و سیگر () وKotlar & Sieger, ) بر تأثیر منافع اقتصادي تأکید داشتند. عالوه 2018
)؛ 1398خوشمرام و همکاران، (هاي مدیریتی؛ ) حمایت1395) و جمالی و همکاران (1395بر این، خسروي و همکاران (
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,Lawrence & Ganguli)الرنس و گانگولی ) و1395علیخانی دادوکالیی و عباسی رستمی ( ناکافی اعضا را دانش(2016
مانعی در موفقیت رفتار کارآفرینانه عنوان نمودند.

توان گفت نتایج مطالعه سو است. در این زمینه میهاي بیرونی نتایج این مطالعه با مطالعات مختلفی همدر بخش مؤلفه
وجود عوامل فرهنگی، که) نشان داد1395جمالی و همکاران ()؛ 1395)؛ تقدیسی و همکاران (1398خوشمرام و همکاران، (

هاي کاري متنوع و حمایت مالی ناکافی بر توسعه رفتار کارآفرینانه مؤثر است. در این راستا، مطالعات تقدیسی و زمینه
توسعه بازارهاي جدید؛ ) بر 1395)؛ جمالی و همکاران (1395علیخانی دادوکالیی و عباسی رستمی ()؛ 1395همکاران (

& Lawrence(گانگولیوالرنس) و 1395جمالی و همکاران ()؛ 1395)؛ تقدیسی و همکاران (1398خوشمرام و همکاران، (

Ganguli, خسروي و ) بر بوروکراسی اداري و 1395همکاري و مشارکت نهادها با تعاونی؛ تقدیسی و همکاران (بر )2016
)؛ 1395تقدیسی و همکاران (،ايهاي زمینهلفهدر بخش مؤهاي کاري متنوع تأکید داشتند.وجود زمینه) بر 1395همکاران (

در مطالعات خود به ) 1393(همکارانونظريو) 1398(همکارانو؛ ایزدي)1395علیخانی دادوکالیی و عباسی رستمی (
ها و نوسانات بازار مانعی براي توسعه رفتار کارآفرینانه است.این نتیجه رسیدند که تحریم

انتخابیها در کدگذارينمود مقوله-1نگاره

رفتارهايتوسعههايمؤلفه
کشاورزيهايتعاونیکارآفرینانه

کرمانشاهاستان

ي درونیهامؤلفه

هاي فرديمشوق

برخورداري از پشتوانه مالی و 
انسانی

هاي مدیریتیحمایت

دانش ناکافی اعضا

اختالفات داخلی

کسب منافع اقتصادي

هاي کاري متنوعوجود زمینه

توسعه بازارهاي جدید

همکاري و مشارکت نهادها با 
تعاونی

عوامل فرهنگی

حمایت مالی ناکافی

بوروکراسی اداري

هاتحریم

نوسانات بازار

تغییرات اقلیمی

برندهعوامل پیش

عوامل بازدارنده

هاي بیرونیمؤلفه

مستقیم (تعدیل 
کننده)

ايزمینه

برندهعوامل پیش

عوامل بازدارنده

عوامل بازدارنده
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گیري و پیشنهادهانتیجه
اسـتان  هـاي کشـاورزي  در تعـاونی کارآفرینانـه توسـعه رفتـار   دهنـده شکلي هامؤلفه، بنیانینظریهنتایج برخاسته از بر اساس

کلی باید طوربه. باشندمیبرنده و بازدارنده)(پیشي بیرونیهامؤلفهو برنده و بازدارنده)(پیشدرونیيهامؤلفهکرمانشاه شامل 
تـا  مد نظر قـرار گیرنـد  ي کشاورزي هاتعاونیدر بین کارآفرینانهي ظهور یافته در راستاي توسعه و بروز رفتارهاي هامؤلفهکلیه 

هـاي  بهبود وضـعیت تعـاونی  هزمیني کشاورزي فراهم گردد و از این طریق هاتعاونیدر کارآفرینانهزمینه براي افزایش اقدامات 
اي گونـه همچنـین بایـد بـه   کل کشور فراهم گـردد. تبعبهو روستاهاجانبههمهو در نهایت توسعه کشاورزي و توسعه اقتصادي

مل بازدارنده تضعیف گردد.برنده در توسعه رفتار کارآفرینانه، تقویت و عوااقدام کرد که عوامل پیش
و هـا مشوقدر بین اعضا از طریق کارآفرینانهرا براي بروز رفتارهاي شرایطهاتعاونیدرونی باید مدیریت يهامؤلفهدر رابطه با 

از مـدها و منـافع اقتصـادي    درآيی اعضا از طریق آموزش و ارتقـا زایش دانش و آگاهفا؛ همچنین بایدفراهم کنندهاانگیزاننده
اعضـا و کـل تعـاونی    کارآفرینانـه باید از اقـدامات  هاتعاونیمدیران عالوه، به.طریق مدیریت مالی و بازاریابی صحیح فراهم گردد

توسـعه  فـراهم گـردد و  پـیش ازبیش،کارآفرینانهطریق زمینه براي توسعه رفتارهاي این ند تا از شحداکثر حمایت را داشته با
ي هـا تعـاونی کارآفرینانـه توسعه رفتـار  د کههمچنین نتایج نشان دا.نمایندهاي کشاورزي تسهیل تعاونیرفتار کارآفرینی را در 

. شوندیتبیین منیز بیرونیيهامؤلفهکرمانشاه توسط استان کشاورزي 
تعاونی در روستا کمرنـگ  هايفعالیتشوند که گرایش به سمت سبب میبازدارندهگرتعدیلمؤلفهیک عنوانبهفرهنگیمؤلفه
زمینـه  دهنـد باعـث خواهـد شـد    آنکه مخالفت با کار زنان روستایی که نیمی از جامعه روسـتایی را تشـکیل مـی   ویژهبه،گردد

که کار را براي هاي بازدارنده استکنندهتعدیلروکراسی اداري از دیگر واز جامعه از بین برود. بگروهشکوفایی استعدادهاي این 
افـراد  وپـا گیـر،  و قـوانین دسـت  هـا با طوالنی بودن فرآیند اداري و تأخیر در بررسی طـرح کهطوريبه،کندها سخت میتعاونی

کننـدگان در پـژوهش، حمایـت مـالی از     دهند. هر چند که به اعتقاد مشـارکت دلسرد شده و انگیزه ادامه فعالیت را از دست می
توسعه بازارهـاي  و هاي کاريزمینهمانند متنوع بودن هاییکنندهتعدیلبا این حال، .گیرددر تعاونی صورت نمینیزکارآفرینی

میـزان  کند تا به دنبال کارآفرینی در تولید و ارائه آن بـه بازارهـاي جدیـد باشـند.     ها فراهم میاین امکان را براي تعاونیجدید
توانـد سـبب کـاهش یـا افـزایش توسـعه رفتـار        است کـه مـی  برندهپیشايکنندهتعدیل،همکاري و مشارکت نهادها با تعاونی

ها گردد.کارآفرینی در تعاونی
کنـد.  هاي کارآفرینانه را فراهم میکه زمینه الزم براي شکست یا موفقیت در فعالیتشرایطی هستندذکر شدهايزمینهشرایط 

ي هـا مؤلفهعنوانبه. این عوامل که استها از فعالیت تعاونیکنندهحمایتخارج از عهده تعاونی یا نهادهاي شرایطمدیریت این 
نوسـانات  "شـامل  عواملی هستند که داراي تأثیرات منفی بر توسعه رفتار کارآفرینانه بوده و،باشندمیمطرح بازدارندهايزمینه

کـه در ایـن شـرایط پرخطـر بـه دنبـال       دهنـد  ها ترجیح میتعاونیباشد. به عبارتیمی"تغییرات اقلیمی"و "هاتحریم"، "بازار
هـاي فعالیـت هاي کشاورزي نیازمنـد  در تعاونیکارآفرینانهتوسعه رفتار توان گفت، نتایج تحقیق حاضر میبربناریسک نباشند.

راهکارهـاي  طبـق نتـایج،  گـردد. در این راستا، پیشنهادهاي زیر ارائـه مـی  مالی و بازاریابی است. -آموزشی، حمایتی، اقتصادي
، "هـا تعـاونی داشـتن نگـه روزبـه "، "ترویجـی -آموزشـی هـاي فعالیت"هاي کشاورزي شامل در تعاونیکارآفرینانهتوسعه رفتار 

و "هـا حـذف واسـطه  "، "شـفافیت در تعـاونی  "،"توسـعه بازاریـابی  "،"حمایـت از کـارآفرینی  "،"روکراسـی اداري وکاهش ب"
هـاي مربوطـه اعـم از    هماهنگی سـازمان با بایدترویجی-آموزشیهايفعالیتاست. راهکار ارائه "حمایتی-هاي مالیسیاست"

همچنـین  ،گـردد تـرویج  اي با کمیت و کیفیت بـاالتري ارائـه و  ره کل تعاون و سازمان فنی و حرفهسازمان جهاد کشاورزي، ادا
نگـه  روزبـه ها ، همواره اطالعات تعاونیگردد تا از این طریقحفظ و تقویت همواره باید ارتباطات بین مراکز تحقیقات کشاورزي 

اي در درون ها و همچنین برگزاري جلسـات دوره ارشد تعاونیتالش مدیران،هاشفافیت در تعاونیایجاد باید گفت.شوندداشته
هـا و البتـه خـود اعضـا تعـاونی    نیازمند تالش و حمایت دولـت حمایتی-هاي مالیسیاستطلبد.را میها و با تمام اعضا تعاونی

در بایـد و اسـت هـا  نیازمند تالش متقابل دولت و مدیران تعاونیهاحذف واسطهی و توسعه بازاریاب،حمایت از کارآفرینی.است
هاي بازاریابی طرف قرارداد اداره کل تعاون، جهـاد کشـاورزي و   تیمهاي مشاورههاي قوي و شناسایی بازارها از راستاي بازاریابی

.  هاي مربوطه بهره ببرندسازمانسایر 
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ءو سبب ارتقـا کندهاي کشاورزي استان کرمانشاه هموار میدر تعاونیکارآفرینانهرفتار ها راه را براي توسعه مجموعه این تالش
توانـد پیامـدهاي   در نتیجه راهکارهایی که در باال به آنـان اشـاره شـد مـی    کارآفرینانهتوسعه رفتار .گرددهاي موجود میتعاونی

در کارآفرینانـه کـه توسـعه رفتـار    صـورت بـدین ها، جامعه روستایی و اقتصاد کشـور در پـی داشـته باشـد.     مثبتی براي تعاونی
توسـعه  "، "جلـوگیري از رکـود تعـاونی   "، "تولیـد خودکفایی در "تواند نتایجی مانند هاي کشاورزي استان کرمانشاه میتعاونی

را به دنبال داشته باشد. رسیدن به این نتایج، عـالوه بـر   "بهبود معیشت مردم"و "زاییاشتغالافزایش "، "هاي تولیديظرفیت
کشـور را در  ،آنعتبـ بـه و روسـتاها  در پی داشته و نیز بخشد، شکوفایی اقتصاد را ها را در جامعه بهبود میاینکه جایگاه تعاونی

دهد.مسیر توسعه پایدار قرار می
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Abstract
One of the main problems of agricultural cooperatives in Kermanshah province is the weakness in the
development of entrepreneurial behaviors. If these entrepreneurial behaviors develop in agricultural
cooperatives, it can be expected that their innovative products and services be developed and expanded. These
can pave the way to raise of rural agricultural development programs in Kermanshah province. Present study
focused on analyzing components of entrepreneurial behavior development in Kermanshah province's
agricultural cooperatives using inductive approach of grounded theory. Required information was obtained
through semi-structured interviews with a selected sample of entrepreneurship experts in agricultural
cooperatives of Kermanshah province (n= 30). The samples were selected using purposive snowball sampling
technique. The written texts obtained from the interviews were analyzed using the conventional coding process
of grounded theory. Thus, the findings included different open (49 codes), axial, and selective codes. Based on
axial classified codes (15 codes), the main axes of entrepreneurial behavior development in agricultural
cooperatives of Kermanshah province were divided into two categories of factors promoting and inhibiting the
development of entrepreneurial behavior. Promoting factors were including economic benefits, personal
incentives, financial and human support, management support, diversified fields of work, development of new
markets, and the level of cooperation and involvement of institutions with the cooperative. Inhibiting factors
were including cultural factors, internal conflicts, insufficient knowledge, inadequate financial support,
administrative bureaucracy, sanctions, market volatility, and climate change. Finally, conceptual axes were
identified and merged to develop the entrepreneurial behaviors of agricultural cooperatives in Kermanshah.
Through this process, a model was developed for entrepreneurial behavior development in agricultural
cooperatives of Kermanshah province. Therefore, based on the findings, it is suggested to increase the
awareness of managers and members about promotion of entrepreneurial behavior in agricultural cooperatives
through educational and extensional courses.

Keywords: Cooperation, Agricultural cooperatives, Entrepreneurship development, Entrepreneurial behavior,
Grounded theory.
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