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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس است .این پژوهش به روش
کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون انجامشده و به دنبال درک و استخراج ابعاد و مؤلفههای موردنیاز در ایجاد دانش
کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس بوده است .مشارکتکنندگان پژوهش شامل  18نفر از خبرگان و صاحبنظران
حوزه کارآفرینی بود که با استفاده از رویکرد نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .بر اساس یافتههای پژوهش ،موارد
مؤثر بر ایجاد دانش کارآفرینی از دیدگاه مشارکتکنندگان عبارتاند از :ویژگیهای فردی ،زیرساختها و سازمان،
محیط مرتبط با کارآفرینی و حمایت از کارآفرینی .بر مبنای نتایج ،به مدیران تعاونیهای بزرگمقیاس پیشنهاد میشود
که شرایط بروز نوآوری ،عزتنفس ،میل به موفقیت بهعنوان ارزش اصلی در سازمان فراهم شود .مدیران میبایست
ساختار سازمان را به شکلی طراحی کنند که منعطف و ارگانیک باشد؛ چراکه این موارد سبب گسترش ایدهها و
تفکرات خالقانه در سازمان میشود .آنها میبایست به جستجوی فرصتهای جدید در بازار بپردازند و در پایان از
فرصتهای کارآفرینی حمایت کرده و آنها را مراقبت نمایند و درعینحال منابع موردنیاز برای بهرهبرداری از
فرصتها را نیز تشخیص و توسعه دهند.
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مقدمه

تصور عمومی بر این است که کارآفرینی به ایدههای عالی احتیاج دارد ،اما این وافی به
مقصود نیست .مشکل در جامعه فقدان عمومی ایدهها نیست ،در دانشگاهها و بسیاری از
شرکتهای بزرگ میتوان ایدههای زیادی را پیدا کرد که هرگز محقق نمیشوند .البته بعضی
از آنها بهاندازه کافی خوب نیستند ،اما تعداد زیادی از آنها به دلیل کمبود وقت ،عدم مهارت
و یا صرفاً عدم عالقه ،هرگز توسعه و پرورش نمییابند ( )Alosaimi., 2016؛ بنابراین مشکل
کمبود ایده نیست ،بلکه فقدان ایده جامع و کارآمد است .تعداد کمی از افراد جامعه واجد
شرایط برای توسعه ایدهها هستند .بدین معنا که افراد برخوردار از دانش و مهارت تغییر و
توسعه در جامعه کمیاب هستند .دانش کارآفرینی موردی است که امروزه بیشتر خأل آن حس
میشود .در زمان رقابت جهانی ،دانش یک دارایی مهم برای بنگاهها به شمار میرود .حتی اگر
بسیاری از کارآفرینان توجه کافی به اهمیت دانش نکنند ،این منبع میتواند برای موفقیت
شرکتها مهم باشد و بدون شک یکی از منابع مزیت رقابتی پایدار به شمار آید .هنگامیکه
سازمانها دانش بیشتری کسب میکنند« ،ذهنها» را بیشتر از «دستها» استخدام میکنند .دانش
عاملی است که کارآفرینان می توانند با آن خود را از رقبا متمایز کنند و به این وسیله محیط
کسبوکار با سازماندهی ضعیف میتواند بهخوبی سازماندهی شود .کارآفرینانی که دانش
بیشتری دارند ،نسبت به اثربخشی خود کمتر نامطمئن خواهند بود و سریعتر قادر خواهند بود
تغییرات بازار را یاد بگیرند و به آنها توجه کنند (.)Omerzel& Antoncic., 2011
موفقیت شرکتها اغلب به دانش کارآفرینان بستگی دارد که عمدتاً به تحصیالت و تجربه
گذشته آنها مرتبط است ( .)Hadjimanolis., 2002: Barker & Mueller., 2002دراکر
( )1۹۵۹دانش را بهعنوان یک منبع مهم برای شرکت تعریف کرده است .نوناکا و تاکوچی
( )1۹۹۵در نظریه خود در مورد سازمانهای مبتنی بر دانش ،بیشتر بر اهمیت دانش تأکید
کردهاند .فرضیه آنها این است که دانش یکی از منابع مزایای رقابتی پایدار است و همچنین
پایه عملکرد اقتصادی است .تحقیقات نشان میدهد که دانش به ابزار مهمی برای تقویت مزیت
رقابتی شرکت تبدیلشده است (.)Hsu et al., 2007
امروزه ،در پر تقاضاترین بازارها ،کارآفرینان راههایی را رهبری میکنند که اغلب با موفقیت
از دانش برای اتصال فنآوریهای موجود و جدید استفاده میکنند .کارآفرینان موفق بهطور
مداوم قابلیتها ،مهارتها و تکنیکهای خود را توسعه میدهند و بهمنظور بقا و نوآوری در
فرصتهای کارآفرینی جدید در صنایع خود ،دانش ویژهای کسب میکنند .بر اساس برخی از
مطالعات ،کارآفرینان در مراحل اولیه رشد خود فاقد مهارتها و دانش خاص هستند،
بااینوجود همچنان میتوانند موفق شوند .رشد بنگاه اقتصادی در این مرحله به دلیل دید،
پایداری ،شبکهسازی ،نگرش مثبت نسبت به ایده کارآفرینی و توانایی حل مسئله آنها
تضمینشده است ( .)Lassen., 2007کارآفرینان طی آموزش رسمی خود مهارت استفاده از
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دانش در فرآیند کارآفرینی را کسب نمیکنند؛ بلکه حین کار ،مهارتهای عملی مختلفی را
باهدف درک موقعیتها و مشکالت تجاری فرامیگیرند .یک کارآفرین موفق بهطور مداوم
سیستم کسب دانش را بادید خود تکمیل میکند؛ بنابراین ،کارآفرینان دانش خود را باهم ترکیب
میکنند ،آن را گسترش میدهند و ایدههای نوآورانه را ایجاد میکنند ( Mozina & Kovac.,
.)2006
تحقیقاتی که به مطالعه اهمیت دانش در محیط کارآفرینی میپردازند ،مانند دی بوئر و
همکاران ( )1۹۹2که بیان کردند سطح باالتر آموزش کارآفرینی ،تأثیر مثبتی بر بهرهوری دارد
که منجر به سودآوری باالتر میشود .همچنین ،یوت بچیرس ( )2000اشاره میکند که دانش
عاملی است که کارآفرینان میتوانند خود را از رقبای خود متمایز کنند و وسیلهای است که با
استفاده از آن محیط کار ضعیف بهخوبی سازمانیافته میشود .کارآفرینان بادانش بیشتر نسبت
به اثربخشی خود اطمینان کمتری پیدا میکنند و میتوانند سریعتر یاد بگیرند و متوجه تغییرات
در بازار شوند .دانش و کارآفرینی در ترکیب باهم باعث رشد در صنایع مختلف میشوند
( .)Zhou., 2010برای درک اینکه چگونه و چرا دانش و کارآفرینی منجر به رشد واقعی
میشود ،الزم است روابط متقابل بین آنها توضیح داده شود .مشاهدهشده است که نه دانش و
نه کارآفرینی بهتنهایی برای رشد اقتصادی کافی نیستند .سرمایهگذاری در دانش جدید تنها
یک شرط ضروری برای رشد اقتصادی است :از دانش جدید میبایست برای مقاصد تجاریای
بهره گرفته شود که بتواند منجر به سطح باالتری از رقابت و رشد اقتصادی شود ( Audretsch.,
 .)2007شواهد تجربی نشان میدهد که فعالیتهای کارآفرینی ،بر انتقال دانش بین عوامل
اقتصادی مختلف در صنایع اثر میگذارد ( .)Mueller., 2006شایانذکر است که بهبود توانایی
دانش کارآفرینان تأثیر مثبتی بر کشورها خواهد داشت و اگر کشورها در موقعیتهای اقتصادی
نامطلوبی قرار دارند بهجای نادیده گرفتن نقش حیاتی کارآفرینان ،باید بیشتر در مورد چگونگی
توسعه توانایی دانش کارآفرینی بپردازند ( .)Matar & Raudeliunienė., 2017ازنظر تجربی
مشخصشده است که دانش و مهارت کارآفرینان مهمترین دارایی مؤثر در عملکرد شرکت،
بهویژه در زمینه سازمانهای کوچک تا متوسط است ،زیرا سطح عدم اطمینان در مورد اثربخشی
آنها کاهش مییابد؛ بنابراین ،آنها قادر خواهند بود تغییرات بازار را سریعتر یاد بگیرند و
متوجه شوند (.)Mamun et al., 2018
برای تحقق توسعه اقتصادى در سطح کشور ،عوامل زیادی ازجمله بهرهمندى از نیروی
انسانی متخصص و عالقهمند و برخورداری از دانش الزم نقش دارند .کارآفرینان موفق با
شاخصهای یادشده میتوانند با توجه به وظایف کلی که بر عهده کارآفرینان گذاشتهشده است،
در توسعه و شکوفایی و اشتغالزایی جامعه نقش مهمی ایفا کنند که این امر مستلزم حمایت
دولت و ایجاد زمینههای مناسب براى حضور بخش خصوصى براى سرمایهگذاری بهخصوص
در تعاونیها میباشد .لذا یکی از عوامل مؤثر در تحقق توسعه اقتصادی و بهبود فضای
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کسبوکار در کشور توجه به تعاونیها میباشد (انتظاریان و سنجری .)13۹3 ،بر اساس اصل
 43قانون اساسی یکی از راههای بارز جهت رفع نابسامانیهای اقتصادی ازجمله فقر،
محرومیت ،بیکاری و رکود و تورم ،مشارکت و همکاری و سرمایهگذاری در قالب شرکتهای
تعاونی میباشد (خنیفر و حسینی فرد.)13۹2 ،
همچنین ،با توجه به تأکیدات و تأییدات بهعملآمده در خصوص بخش تعاون در قانون
اساسی ،فرمایشات مقام معظم رهبری و اسناد فرادستی نظام ازجمله چشمانداز  20ساله ،برنامه
چهارم توسعه ،سیاستهای اصل  44قانون اساسی و سند ملی تعاون افق بسیار وسیع و
گستردهای را پیش روی بخش تعاون به وجود آورده است .همچنین ،الزام قانونی برای رسیدن
به سهم  2۵درصدی در اقتصاد ملی در پایان برنامه پنجم توسعه نیز لزوم ایجاد تعاونیها را بر
همه ارکان کشور روشن نموده است .در این راستا ،بخش تعاون میتواند بهعنوان یکی از
مؤثرترین نهادها ،اقدام به این کار نموده و با توجه به سیاستهای اصل  44روحیه کارآفرینی
را گسترش دهد.
شایانذکر است که تعاونیها بهعنوان زیربنای اقتصادی کشور ،از وجود مدل دانش
کارآفرینی بیبهرهاند (دهباشیان و همکاران138۹ ،؛ رضائی .)13۹3 ،غالباً در این نهادها،
همچنان دانش کارآفرینی مهم تلقی نمیشود (اعظمی و همکاران .)13۹3 ،بدون شک یکی از
مهمترین بسترها برای توسعه کارآفرینی تعاونیها ،بهکارگیری مؤثر دانش است (زاهدی و
جوادی کمنی .)13۹7 ،لذا تعاونی ها اگر قادر باشند دانش خود در کارآفرینی را توسعه دهند،
قادر خواهند بود کارآفرینی را در سازمان خود توسعه دهند (دانیالی ده حوض و همکاران،
 .،)13۹0بااهمیت یافتن موضوع جدید دانش کارآفرینی ،مقاالت و پژوهشهایی در سالهای
اخیر انجامشده تا میان رویکرد جریان دانش و کارآفرینی ارتباط برقرار کنند (زاهدی و جوادی
کمنی13۹7 ،؛ جانفزا و همکاران13۹6 ،؛ اخوان و فاطمی امین13۹2 ،؛ محمدی و همکاران،
)13۹۵؛ اما با این حال مطالعات در حوزه دانش کارآفرینی در تعاونیها بسیار محدود میباشد
(رضائی و همکاران .)13۹1 ،لذا این پژوهش درصدد است با نگاهی عمیقتر به بررسی دانش
کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس بپردازد و در ادامه مدل ایجاد دانش کارآفرینی در این
تعاونیها را تبیین کند.

مبانی نظری پژوهش
دانش کارآفرینی

دانش و دسترسی به آن از مهمترین منابع در کارآفرینی هستند ( .)Widding., 2005دانش
یکی از جلوههای اهمیت سرمایه انسانی برای موفقیت و بقاء کارآفرینی است ( Wu et al.,
 .)2008در تعریفی از دانش کارآفرینی از آن ا بهعنوان «مفاهیم ،مهارتها و ذهنیتی که کارآفرینان
از آن استفاده میکنند یا باید از آن استفاده کنند» یاد شد ( .)Jack et al., 2010این تعریف به دو
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موضوع مهم اشاره دارد .اول اینکه ،دانش کارآفرینی بهعنوان ابزاری برای رسیدن به یک هدف
در نظر گرفته میشود .دوم اینکه ،درحالیکه به نظر میرسد مهارتها متفاوت از دانش باشند،
ال باهم مرتبط (همان) .دانش کارآفرینی در این مطالعه به معنای درک مفهومی و
این دو کام ً
تحلیلی از فرآیند چندعاملی و چندوجهی کارآفرینی است .این نوع دانش بر توانایی بالقوه
کارآفرینی برای تشخیص فرصتها و عملی ساختن فرصتها تأثیر میگذارد (.)Shane., 2000
در تعریفی دیگر ،دانش کارآفرینی بهعنوان مفاهیم ،مهارتها و ذهنیت موردنیاز صاحب
کسبوکار توصیف شد ( .)Jack et al., 2010این دانش خود شامل چند رشته بینرشتهای
مانند مهارتها و عوامل فنی است ( .)Wei & Guo., 2010سه هدف اصلی برای دانش
کارآفرینی وجود دارد :ابتدا اینکه درک گستردهای ایجاد میکند؛ دوم مجموعه ذهن کارآفرینی
را ایجاد میکنند و در نهایت چگونگی شروع و راهاندازی یک کسبوکار را به دست میآورند.
تعاونیهای بزرگمقیاس
طبق ماده  2قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال  ،13۵0شرکت تعاونی شرکتی بوده که
از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیلشده و هدف آن رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع
اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری مشترک است .تعداد اعضای شرکت تعاونی نیز
نباید کمتر از  7نفر باشد .حال اینکه ،شرکتهای تعاونی با بیش از  ۵00عضو و اتحادیههایی
که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آنها مجموعاً بیش از  2000عضو باشد« ،تعاونی
بزرگمقیاس» محسوب میشوند.

روششناسی پژوهش

این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجامگرفته است .تحلیل
محتوا یک روش پژوهشی برای رسیدن به استنباطهای تکرارپذیر و معتبر از دادههای متنی ،به
زمینهای از موارد قابلاستفاده در آنها است .این نوع تحلیل ،دانش و بینش جدیدی فراهم
آورده و درصدد بازنمایی حقایق و راهنمای عملی برای اقدام است (.)Krippendorff., 2018
در این مقاله سعی شده با استفاده از تحلیل محتوا ،معانی ذاتی موجود از تجارب مدیران و
خبرگان ،حول موضوع مؤلفههای تشکیلدهنده دانش کارآفرینی تحلیل شود .مشارکتکنندگان
پژوهش شامل خبرگان و صاحبنظران در بخش تعاونی در کشور بودند .در این پژوهش از
نمونهگیری هدفمند استفاده شد .برای گردآوری اطالعات از روش سه وجهی سازی شامل
بررسی اسناد و متون علمی ،مصاحبههای نیمهساختارمند و یادداشتبرداری استفاده شد .تمامی
مصاحبهها با کمک دستگاه ضبطصوت ،ضبط و مکتوب گردیدند .در این پژوهش دادهها در
مصاحبه پانزدهم به اشباع نظری رسیدند؛ اما برای حصول اطمینان سه مصاحبه دیگر نیز انجام
گرفت (.)Gall et al., 2013
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در این پژوهش پس از انجام مصاحبه (مرحله اول ،تولید دادهها) بالفاصله محتوای آن
مکتوب و فرآیند تحلیل آغاز شد .بهمنظور دستیابی به فهم تجربه خبرگان و صاحبنظران
بخش تعاونی از دانش کارآفرینی ،پس از پیاده کردن متن هر مصاحبه ،از رویکرد قیاسی (کل
به جزء) و استقرایی (جزء به کل) بهطور همزمان استفاده شد ،به این معنی که پژوهشگر سعی
داشت نظریات را در نظر بگیرد و بعد به سؤاالت برسد و هم عکس این موضوع که اول دادهها
جمعآوری شود و سپس سؤاالت و نظریات بیان گردد (ابوالمعالی الحسینی .)13۹2 ،در آغاز،
متن هرکدام از مصاحبهها تماماً خوانده شد و کلیه واحدهای معنادار (درونمایهها) که بهصورت
یک کلمه ،جمله یا حتی پاراگراف که در متن مصاحبه وجود داشت ،در قالب واحد معنایی
استخراج شد .در مرحله دوم؛ واحدهای معنایی که میتوانست معرف بخشهایی از متن
(معموالً یک یا چند جمله) باشد ،تعیین و ثبت شدند ،بهاینترتیب ،این گام تلخیص واحدهای
معنایی 1نام گرفت .در مرحله سوم ،هر یک از واحدهای معنایی مختصر یک برچسب مفهومی
اطالق شد (کدگذاری .)2در مرحله چهارم؛ یعنی تشکیل خرده مقوالت و مقوالت ،3ابتدا هر
یک از مصاحبهها با دقت خوانده و بازخوانی شدند و کدهایی که دارای محور معنایی یکسان
حول «دانش کارآفرینی» داشتند ،در قالب یکخرده مقوله با نامی مختصر قرار گرفتند .در نهایت
خرده مقوالتی که حاکی از مفاهیم همسانی در خصوص «دانش کارآفرینی» بودند ،در قالب
یک مقوله گردآوری شدند .در مرحله چهارم؛ برای استخراج مضامین ،4طبقاتی که دارای
محتوای پنهانی از «دانش کارآفرینی» بودند ،در قالب مضامین شناسایی و تحلیل شدند .نام هر
مضمون بهصورت توصیفی و معرف معانی پنهان مقوالت بود.
برای ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت پژوهش ،از فرآیند ارزیابی بهوسیله دریافت بازخورد
از پاسخدهندگان استفاده شد (مجتبی زاده و همکاران .)13۹4 ،در این شیوه ارزیابی ،نتایج
تحلیل در اختیار پاسخدهندگان قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا درباره میزان همخوانی و
تناسب میان تفاسیر پژوهشگر و تجارب خود اظهارنظر کنند .تمامی اظهارنظرها بررسی و در
فرایند تحلیل پژوهش استفاده شدند .عالوه بر این ،برای پرهیز از تفسیر نادرست و جعل داده
ها ،از یک داور نظارهگر خواسته شد تا بهطور عینی دادهها را مشاهده کند و کدهای اختصاص
یافته به دادهها را ارزیابی کند (سیف .)2012 ،پژوهشگر و داور همکار در جلسات مختلفی
برای گفتگو در مورد دادههای رمزگذاری شده شرکت داشتند .اگر اختالفنظر وجود داشت،
کدگذاری تا زمان دستیابی به اجماع عمومی موردبحث قرار میگرفت.

1 .Condensed Meaning Unit
2.Coding
3.Sub-Categories and Categories
4.Themes
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جدول  -1ویژگیهای مصاحبهشوندگان
ردیف

نقش فعال

1

عضو هیئتعلمی دانشگاه و مشاور بخش تعاون کشور

2

عضو هیئتعلمی دانشگاه و مشاور در بخش کارآفرینی و تعاون کشور

3

مدیر در بخش کارآفرینی و تعاونی کشور و مدیرعامل اسبق بانک توسعه تعاون کشور

4

عضو هیئتعلمی دانشگاه ،مشاور در بخش کارآفرینی و تعاون کشور و منتور در
استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان

۵

عضو هیئتعلمی دانشگاه و مشاور در بخش کارآفرینی و تعاون کشور

6

عضو هیئتعلمی دانشگاه و مشاور در بخش کارآفرینی و تعاون کشور

7

بنیانگذار و فعال در ایجاد تعاونیها و مشاور مراکز قانونگذاری و تصمیمگیری
بخش تعاون

8

مشاور در بخش تعاون کشور ،فعال در ایجاد و راهاندازی نهادهای حمایتی بخش
تعاون کشور

۹

عضو هیئتعلمی دانشگاه و مشاور در بخش کارآفرینی و تعاون کشور

10

مدیر در بخش کارآفرینی و تعاونی کشور و صاحبنظر در تعاونیها و اتحادیههای
تعاونی تولیدی بزرگ

11

عضو هیئتعلمی دانشگاه و مشاور در بخش کارآفرینی و تعاون کشور و منتور در
استارت آپها و شرکتهای دانشبنیان

12

عضو هیئتعلمی دانشگاه و مشاور در بخش کارآفرینی و تعاون کشور

13

عضو هیئتعلمی دانشگاه و مشاور در بخش کارآفرینی و تعاون کشور

14

مشاور در بخش تعاون کشور و از مدیران بخش تعاون کشور

1۵

عضو هیئتعلمی دانشگاه و مشاور در بخش کارآفرینی و تعاون کشور

16

مدیرعامل یکی از اتحادیه تعاونیهای بزرگ کشور و صاحبنظر و فعال در ایجاد
اتحادیهها و تعاونیهای بزرگمقیاس

17

مشاور در بخش تعاون کشور و از مدیران بخش تعاون کشور

18

مشاور در بخش تعاون کشور و از مدیران بخش تعاون بزرگمقیاس کشور
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با توجه به تحلیل محتوا انجام شده در این پژوهش جهت نشان دادن مضامین بیانشده در
مصاحبهها از ابر کلمات( 1شکل )1-استفادهشده است .این ابر کلمات از تکرار مؤلفهها در
مصاحبهها توسط مصاحبهشوندگان ساختهشده است .ابر کلمات در تجزیهوتحلیل هر نوع داده
متنی مفید هستند.
ابر کلمات روش جالب و سرگرمکنندهای برای نمایش دادههای متنی به شکل گرافیکی
هستند که آنها میتوانند ابزار مفیدی در ارزیابی نیز باشند (.)Depaolo & Wilkinson., 2014
در ابر کلمات هر چه مضمون بیشتر در فرآیند مصاحبه توسط مصاحبهشوندگان اشاره شود
اندازه آن نیز در تصویر هم بزرگتر میشود.
در این پژوهش با تعداد  18نفر از خبرگان و متخصصان در بخش تعاونی کشور مصاحبه
نیمه ساختاریافته انجام شد که مشخصات آنها به شرح جدول  1است:

یافتهها و بحث

یافتههای پژوهش حاضر بر چهار مضمون اصلی متمرکز است که عبارتاند از :ویژگیهای
فردی ،زیرساختها و سازمان ،محیط مرتبط با کارآفرینی و حمایت از کارآفرینی .درمجموع،
تعداد  334کد از مرحله اول (متن مصاحبههای مشارکتکنندگان) به دست آمد .در ادامه ،این
کدها به  42مضمون فرعی تقسیمبندی و خالصهسازی شد .مضمونهای اصلی و فرعی در
جدول  2آورده شده است.
همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود ،کد دانش عمومی دارای بیشترین تکرار در
مصاحبه در کنار کدهای مالی و پشتیبانی و قوانین و مقررات است .همچنین ،جهت ساخت
ابر کلمات پژوهش از نرمافزار MAXQDA2بهره گرفتهشده است.
در این پژوهش سعی شد تا با استناد به دیدگاه خبرگان و متخصصان حوزه کارآفرین و
تعاونی در پاسخ به این سؤال کلی که مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس
دارای چه ابعاد و مؤلفههایی است؟ پاسخ داده شد .این مدل در قالب یک مدل منطقی که
مشتمل بر ابعاد و مؤلفههاست ،مطابق شکل  2طراحی و تبیین شد .در این زمینه ،یکی از
مصاحبهشوندگان میگوید« :ویژگیهای فردی شخص کارآفرین و کاریزمای شخصی او بر
جریان و شکلگیری دانش در تعاونیها تأثیر زیادی میگذارد؛ بهطوریکه چنانچه فرد کارآفرین
تجربه کافی و تحصیالت الزم را داشته باشد ،سبب خلق و گسترش دانش در سازمان میشود».

1.World Cloud

 .1نرمافزار  Maxqdaیکی از برترین نرمافزارهای مورد استفاده برای جتزیه و حتلیل داده های کیفی و نظریهپردازی است.
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جدول  -2مضامین اصلی و فرعی مربوط به مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس
مضامین اصلی (بعد)

ویژگیهای فردی

زیرساختها
سازمان

و

مضامین فرعی (مؤلفه)

تعداد تکرارها
در مصاحبهها

سن

2

تحصیالت

12

توانایی برقراری ارتباطات

7

توانایی برانگیزش دیگران

۵

آگاهی محیطی

2

تجربه کاری

16

توانایی اقناع دیگران

8

خالقیت و نوآوری

13

دانش عمومی

31

ریسکپذیری

۹

کار گروهی

17

کارآفرین اجتماعی

۵

کاریزمای شخصی

۵

قابلاعتماد بودن

۵

استراتژی سازمانی

3

زیرساخت آموزشی

8

منابع

1

آلوس و همکاران
2
( ،)201۹مک دول
( ،)2016گاماجی و
ویراکن،)2017( 3
امرزل و آنتونسچ
( ،)2008تیشیکواهی
و شامبری،)201۵( 4
ین ،)2003( ۵رکساچ
و همکاران،)2008( 6
هننینگ و مککاولی
()2020

هننینگ و مک-
کاولی ( ،)2020آپونته

1.Alves et al
2.McDowell
3.Gamage & Weerakoon
4.Tshikovhi & Shambare
5.Yin
6.Roxas et al
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محیط
کارآفرینی

مرتبط

با

زیرساخت فناوری
اطالعات

17

ساختار سازمانی

6

سرمایه انسانی سازمان

11

سیستم مدیریتی

۹

علم و فناوری

4

فرهنگسازمانی

4

مالی و پشتیبانی سازمان

30

مدیریت دانش سازمان

6

واحدهای تحقیق و
توسعه سازمان

1

یادگیری سازمانی

3

امنیت (روانی ،سیاسی،
مالی و غیره)

7

دانشگاهها و مراکز
آموزشی

7

دولت

13

ارتباطات بینالمللی
کشوری

۵

فرصتها و رقابت

3

فرهنگ جامعه

۹

فضای کسبوکار

14

و آیوارز،)2017( 1
آلوس و همکاران
( ،)201۹هارتونو و
حلیم،)2014( 2
مک دول (،)2016
ین ( ،)2003مک
دونالد،)2002( 3
4
مولین و گویتم
(،)2013
سنگس)2007( ۵

مک دونالد
( ،)2002آپونته و
آیوارز ( ،)2017مولین
و گویتم (،)2013
آلوس و همکاران
()201۹

1.Aponte & lvarez
2.Hartono & Halim
3.Mcdonald
4.Molin & Goitom
5.Senges
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حمایت از کارآفرینی

فضای مجازی

2

قوانین و مقررات

1۹

مراکز شتابدهنده

1

مراکز نوآوری

2

صندوقهای خطرپذیر

2

صندوقهای ضمانت

1

حمایت از پروژههای
جدید

1

حمایت دولتی

8

حمایت درونسازمانی

1

آپونته و آلوارز
سنگس
(،)2017
( ،)2007مک دونالد
()2002

بنا بر گفته یکی دیگر از متخصصان ،توانایی برقراری ارتباط با سایر اعضاء از زمینههای
بروز و گسترش دانش در سطح تعاونی میباشد که این قابلیت مستلزم قابلاعتماد بودن فرد
برای سایر اعضاء تا بتواند در آنها انگیزش ایجاد کند است .فردی دیگر در این خصوص بیان
داشت ،کارآفرین حوزه تعاونی در کنار دانش تخصصی میبایست از دانش روز بهره ببرد و
آگاه به مسائل روز کشور باشد تا در جریان شکلگیری دانش در تعاونی مؤثرتر واقع شود.
همچنین یکی از مصاحبهشوندگان دیگر خالقیت و نوآوری را شرط اساسی یک کارآفرین
برای ایجاد دانش در دانش کارآفرینی در تعاونیها دانست .زمانی که فرد دانش الزم را داشته
باشد توانایی اقناع دیگران دارد و میتواند کار گروهی را تقویت کند .همچنین مصاحبهشونده
دیگری بیان کرد که خالقیت و نوآوری با ریسکپذیری عجین است بدون هرگونه
ریسکپذیری دانش کارآفرینی ایجاد نمیگردد و از زمینههای اصلی بروز کارآفرینی اجتماعی
آگاه بودن از محیط است.
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شکل  -1ابر کلمات مضامین فرعی حاصل از مصاحبههای پژوهش

در خصوص زیرساخت و سازمان یکی از خبرگان به طراحی و بهکارگیری مؤثر زیرساخت
آموزشی تأکید داشت و بیان کرد «وجود زیرساختهای آموزشی منجر به گسترش و بسط
مفهوم دانش کارآفرینی در تعاونی گشته و اساساً نمیتوان دانش کارآفرینی را بدون زیرساخت
آموزشی و استراتژی سازمانی مناسب تصور کرد» .همچنین ،از مواردی که بسیاری از خبرگان
اشاره داشتند ،فرهنگسازمانی بود .فرهنگسازمانی پویا به ایجاد و گسترش دانش کارآفرینی
کمک شایانی خواهد کرد .بهعنوانمثال یکی از خبرگان بیان کرد« :در بستر یک فرهنگسازمانی
کارآفرینی است که مدیریت دانش ایجاد گشته و بدون وجود فرهنگسازمانی حامی کارآفرینی
نمیتوان به ایجاد دانش کارآفرینی و یادگیری سازمانی در سرمایه انسانی سازمان امیدوار بود».
درجایی دیگر یکی از مشاوران کارآفرینی تعاونیهای بزرگمقیاس بیان میکند که «اگرچه
باوجود فرهنگ و دانش باال در بین اعضاء میتوان به ایجاد دانش امیدوار بود؛ ولی عنصر الزم
در این رابطه بسترهای مالی است .چنانچه در تعاونی حمایت و پشتیبانی الزم از کارآفرینی
صورت نگیرد ،نمیتوان به ایجاد دانش امیدوار بود» .خبرهای دیگر به ساختار تعاونی و سیستم
مدیریت آنها در شکلگیری دانش کارآفرینی اشاره کرد« ،اگر تعاونی به دچار یک ساختار
معیوب و فشل باشد ،سیستم مدیریتی بدون آگاهی از علم و فناوری روز باشد ،در آن جریان
دانش نمیافتد و سبب شکل گیری واحدهای تحقیق و توسعه بدون کارایی خواهد شد که
دانش کارآفرینی در سازمان را تقویت نخواهد کرد» .همچنین یکی دیگر از اساتید دانشگاه
اشاره کرد که «زیرساخت فناوری اطالعات ،منجر به بهرهوری باالتر فرآیند انتقال دانش در
سازمان میشود»
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شکل  -2مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس
تعاونیها همانند سایر سازمانها از بیرون تأثیر گرفته و بر بیرون تأثیر میگذارند .محیط و
شیوه تعامل با آن از موردبحثترین موضوعات بیانشده در مصاحبهها بود .دولت بهعنوان یک
عامل تأثیرگذار بیرونی بر تعاونیها همواره در سیاستهای تعاونی نقشی اساسی ایفا کرده
است .به گفته یکی از خبرگان( ،دولت بهعنوان اصلیترین جهت دهنده فضای کسبوکار
کشور ،با توجه به شرایط حال حاضر کشور ،تالش بسیاری در راستای تبدیلشدن تعاونیها
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به تعاونیهای کارآفرین گذاشته است) اما این تالشها تنها با سیاستگذاری مناسب و قوانین
و مقررات تسهیلکننده کارآفرینی در سطح ملی روی میدهد ،لذا نقش دولت بهعنوان بازیگر
اصلی محیط تعاونیها که بر امنیت روانی و سیاسی جامعه تأثیر میگذارد ،نباید فراموش شود.
در کنار دولت میتوان به فرصتها و رقابت های حال حاضر نیز در ایجاد دانش کارآفرینی
اشاره کرد .در خالل مصاحبهها یکی از خبرگان این نکته را بیان کرد که «نیاز به حضور فعال
درصحنه رقابت ملی و بینالمللی دانش نوین را طلب میکند .لذا دانش کارآفرینی میتواند در
پاسخ به فرصتها و رقابتهای محیطی در سطح تعاونیها مطرح گردد» .یکی دیگر از خبرگان
به دانشگاهها و مراکز آموزشی در شکل گیری دانش کارآفرینی اشاره کرد وی بیان کرد که
«دانشگاهها و مراکز آموزشی اولین زمینهسازان دانش در کارآفرینان هستند ،چنانچه بهخوبی به
آنها آموزش داده نشود ،قادر نخواهند بهخوبی کارآفرینی را در تعاونی هدایت کنند» .همچنین
یکی دیگر از خبرگان در کنار دانشگاهها و مراکز آموزشی به نقش مراکز شتابدهنده و نوآوری
اشاره کرد ،وی بیان کرد که «مراکز شتابدهنده و نوآوری بهعنوان مراکزی که در تعامل مستقیم
با تعاونیها هستند سبب تأثیر در دانش و نوآوری در تعاونیها میشوند».
حمایتها چه از جانب تعاونی باشد و چه از جانب دولت ،همواره بهعنوان یک عامل
تسهیلکننده کارآفرینی برای تعاونی عمل میکند .بهعنوانمثال ،یکی از متخصصان حوزه تعاونی
بیان کرد که «بدون حمایت از جانب تعاونی کمتر فرآیند انتقال و یا ایجاد دانش در سازمان صورت
میگیرد .فرآیند شکلگیری دانش نیاز به حمایت مدیران ارشد تعاونی از پروژههای جدید دارد تا
با تدارک مقدمات آن دانش کارآفرینی در سازمان شکل گیرد» .در این راه نیز صندوقهای خطرپذیر
و صندوقهای ضمانتی نقش اساسی دارند .یکی از خبرگان بیان میکند که «این سازمانها با
سرمایهگذاری در تعاونی و قبول ریسک باالی فرآیند کارآفرینی نقشی حیاتی در رشد و نمو تعاونی
دارند .تعاونی نیز بدون استقرار دانش و کاربرد آن توانایی پاسخگویی به سرمایهگذار را ندارد.
درنتیجه ،وجود صندوقهای خطرپذیر و صندوقهای ضمانتی برای ایجاد دانش کارآفرینی امری
ضروری است.

نتیجهگیری و پیشنهادها

رشد یک شرکت تا حدی مربوط به تصمیماتی است که توسط یک کارآفرین اتخاذشده است.
مطالعات قبلی نشان میدهد که ویژگیهای شخصیتی ،انگیزه رشد ،شایستگیهای فردی و سوابق
شخصی یک کارآفرین مهمترین عامل تعیینکننده رشد یک شرکت است (شان و Shane et al.,
2003؛  .)Baum et al., 2007این موارد نشاندهنده ویژگیهای فردی شخص کارآفرین هستند.
همچنین ،میتوان گفت که رشد شرکت ناظر برافزایش در مواردی نظیر فروش ،اشتغال پذیری و
یا سود در طول زمان است ( .)Hakkert & Kemp., 2006رشد شرکت را میتوان با توجه به میزان
اثربخشی و توانایی تعیین منابع ویژه شرکت مانند سرمایه انسانی ،سرمایه و دانش از طریق
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فرآیندهای اداری ،شیوهها و ساختارها تعریف کرد ()Nickell et al., 1997؛ بنابراین ،عوامل
تعیینکننده سازمانی باید تأثیرات مستقیمتری بر رشد شرکت داشته باشند .مطالعات تجربی مختلفی
برای کشف عوامل تعیینکننده رشد با توجه به این بعد انجامشده است ( & Henning
McKelvey., 2020؛ Aponte & lvarez., 2017؛ Alves et al., 2019؛ Hartono., 2014
&  .)Halimبهطور خالصه ،عوامل زیر بهطور مکرر در مطالعات قبلی از رشتههای مختلف
موردبحث قرارگرفته است ( )Zhou., 2010که در این پژوهش زیرساختها و سازمان نامیده شد.
اکثر بنگاههای اقتصادی در زمان شروع به فعالیت کوچک هستند ،کوچک زندگی میکنند و
کوچک میمیرند .یک دلیل عمده برای این امر آن است که اکثر شرکتهای نوپا مشاغل تقلیدی
در صنایع بالغ هستند که به بازارهای محلی خدمت میکنند (Audretsch & Mahmood., 1994؛
)Baldwin & Gellatly., 2003؛ بنابراین انگیزههای محیطی ممکن است تا حد زیادی پتانسیل
رشد شرکتها را تعیین کند .همچنین ،این استدالل وجود دارد که وقتی تغییرات در جامعه،
سیاست ،بازار و فناوری ایجاد میشود ،فرصتهای بیشتری برای رشد وجود دارد ( Wiklund et
 .)al., 2003شرکتی در چنین محیطی با دسترسی بهتر به منابع موردنیاز شانس بیشتری برای رشد
دارد .متأسفانه ،محیط خصمانه میتواند تهدیدی را برای شرکت از طریق افزایش شدت رقابت
ایجاد کند؛ بنابراین ،شدت رقابت از فرصتهای رشد شرکتها میکاهد ( .)Zhou., 2010در این
پژوهش هم نشان داده شد که محیط از عوامل مؤثر در ایجاد دانش کارآفرینی است.
در کنار ابعاد بیانشده ،نشان داده شد که حمایت یک محیط برای رشد شرکتها ضروری است
( .)Aldrich & Wiedenmayer., 2019حمایت مهمترین عامل مدیریت سیستماتیک (نظاممند)
دانش است ( .)Omerzel & Antoncic., 2011طراحی و تدوین سازوکارهای حمایتکننده از
فعالیتهای کارآفرینی و تأمین زیرساختهای حمایتی موردنیاز برای فعالیت کارآفرینان از عناصر
و موارد اصلی برنامههای توسعه کارآفرینی در هر دولتی میباشد (.)Lordkipanidze et al., 2002
هوگ و همکاران ( ،)2003بیان میکنند که هدف دولت تنها افزایش تعداد کسبوکارهای جدید
نیست؛ بلکه ماندگار شدن و رشد کسبوکارهای موجود نیز میباشد .توانمندی محیط هر کسبو
کاری نیاز به محیط حمایتی دارد که کارآفرینان را تشویق به انجام کار کنند .تحلیل خدمات حمایتی
مختلف نشان میدهد که تمامی خدمات حمایتی مالی نبوده و خدمات همچون مشاوره ،آموزش،
اطالعات عمومی و حرفهای را هم شامل میگردد (احمدپور داریانی .)13۹3 ،در کنار آن نیز میتوان
به صندوقهای خطرپذیر و صندوقهای ضمانت نیز اشاره کرد که از نتایج این پژوهش میباشد.
در انتها چنانچه مالحظه شد باهدف ارائه مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیهای
بزرگمقیاس و با بهرهگیری از روش تحقیق کیفی با روش تحلیل مضمون 4 ،بعد و  42مؤلفه دانش
کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس شناسایی شدند .این مدل تا حدودی خأل نظری موجود در
رابطه با چیستی ابعاد و مؤلفههای دانش کارآفرینی را پوشش میدهد .همانطور که اشاره شد پس
از بررسی پژوهشهای انجامشده با موضوعات دانش کارآفرینی ،پژوهشهای محدودی در این
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زمینه در ایران انجامشده است .این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهشهای مشابه ،بر دانش
کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس متمرکزشده است و با توجه به بومی بودن ابعاد و مؤلفههای
شناساییشده در این پژوهش ،سایر تعاونیها یا حتی سازمانها نیز میتوانند از این ابعاد و مؤلفهها
در ایجاد دانش کارآفرینی خود بهره گیرند.
در ادامه پیشنهادهایی در زمینه ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس بیان میگردد.
 .1با توجه به تأثیر ویژگیهای فردی بر ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس
پیشنهاد میشود که مدیران تعاونیها شرایط را طوری فراهم آورند که در سازمان نوآوری،
عزتنفس ،میل به موفقیت بهعنوان ارزش اصلی نگریسته شود ،این امر در به وجود آمدن
نگرش کارآفرینانه در نیروی انسانی سهم بسزایی دارد؛ بهطوریکه باعث میشود آنها به
هر تغییری بهعنوان فرصت از طریق ارائه ایدههای جدید نگاه کنند و آنها را برای
تشخیص فرصتهای مناسب مهیا میکند .این نگرش کارآفرینانه موجب میشود افراد
فعال در تعاونی ،شهود (ذهنیت) خود را پیرامون یک فرصت کسبوکار و بر مبنای تجربه
پیشین و شناخت الگوهای رویدادهای خارجی در کسب و انتقال دانش توسعه دهند.
 .2با توجه به تأثیر زیرساختها و سازمان بر ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیهای
بزرگمقیاس پیشنهاد میشود که ساختار سازمان را به حدی منعطف و ارگانیک طراحی
کنند تا کارکنان سازمان قادر باشند ایدهها و تفکرات خالقانه خود را با سایرین در جریان
بگذارند .ایجاد چنین ساختارهای ارگانیک و منعطفی ضمن پرورش رفتارهای
کارآفرینانه ،ریسکپذیری را افزایش میدهند که الزمه چنین ساختاری به حداقل رساندن
سلسلهمراتب سازمانی ،کاهش الیههای مدیریتی ،دادن زمان آزاد به کارکنان برای تفکر
بر روی پروژههای نوآورانه ،تأکید بر ارتباطات باز و ساختارهای تیمی است که باعث
میشود جریان اطالعات و دانش در سازمان با سرعت بیشتر و بالطبع ،تصمیمگیریها
نیز با سرعت و آزادی عمل بیشتری اعمال شوند.
 .3در رابطه بافرهنگ سازمانی باید خالقیت و نوآوری بهعنوان یک ارزش اصلی از طریق
اعمال تغییر در سازمان حاکم شود که بدین ترتیب تعاونیها بهجای تولید تعداد محدودی
محصول بهصورت انبوه ،قادر به ایجاد تنوع در محصوالت و ارائه محصوالت مختلف
خواهند شد .در رابطه با مؤلفههای دیگر همچون استراتژی ،باید از استراتژیهای
کارآفرینانه استفاده شود که بیانگر تعهد تعاونیها به فرآیند نوآوری است .با توجه به تأثیر
محیط بر ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس که از تغییر در سالیق مشتری
یا فناوریهای پایه ایجادشده است ،به مدیران پیشنهاد میشود که به فرصتهای جدید
در بازار بپردازند .نتیجه این تغییرات خلق تقاضای برآورده نشدنی برای خدمات جدید
است .مدیران کارآفرین باید این فرصتهای بالقوه را شناخته و کسبوکارهای جدید را
بهمنظور بهرهبرداری از این فرصتها راهاندازی نمایند .برای پیشی گرفتن از رقبا در این
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محیط پویا ،تعاونیها میبایست پایههایی برای شکلگیری مزیتهای رقابتی ایجاد نمایند.
این موضوع اغلب به معنای لزوم دانش نوآوری مطرح میگردد .به این معنا که تعاونیها
میبایست از طریق پیگیری دانش جدید در فناوریها ،محصوالت ،بازارها ،استراتژیها
و یا مدلهای کسبوکار خود ،از فرصتهای رقابتی بر مبنای تمایز و ارزش ،بهرهبرداری
نمایند؛ در غیر این صورت درخطر حذف از بازار از طریق رقیبی که از این دانشهای
نوین استفاده میکنند ،قرار میگیرند.
 .4در پایان با توجه به تأثیر حمایت بر ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیهای بزرگمقیاس
پیشنهاد میشود که باید از فرصتهای کارآفرینی حمایت کرده و آنها را مراقبت نمایند
و درعینحال منابع موردنیاز برای بهرهبرداری از فرصتها را نیز تشخیص و توسعه دهند.
آنها باید چشماندازهای کارآفرینی سازمانی مورد انتظار مدیران سطح باال را تائید کرده
و ظرفیتهای بالقوه ارزشآفرین آنها را در اختیار مجریان سطوح اولیه (مدیران عملیاتی
و کارشناسان) قرار دهند .اینگونه اقدامات و رفتارهای مدیران سطح میانی این اطمینان
را میدهد که اقدامات کارآفرینانهای که در سطوح پایین سازمان شکل میگیرند ،نادیده
گرفته نشوند .در رابطه بادانش کارآفرینانه نیز ،تعاونیها باید بهویژه با برپایی دورههای
آموزشی ،زمینههای الزم برای تفکر خالقانه ،استفاده ابتکاری از دانش و توانایی دیدن
فرصتها در مسائل را برای کارکنان خود فراهم سازند؛ بدین ترتیب با تبدیل کارکنان
خود به افرادی کارآفرین ضمن تصرف گوشههای جدید در بازار داخلی در مقایسه با
رقبا ،امکان بینالمللی کردن کسبوکارهای جدید خود را نیز فراهم آورند.
بنابراین ،تعاونیهای بزرگمقیاس باید با پیادهسازی مؤلفههای چهار دسته عوامل ویژگیهای
فردی ،زیرساختها و سازمان ،حمایت و توجه به عوامل محیطی ،بستر الزم برای ایجاد دانش
کارآفرینی در تعاونیها را فراهم آورده؛ بهطوریکه جریان ایجاد و انتقال دانش بین اعضای سازمان
شکل گیرد .در چنین حالتی نیروی انسانی سازمان از نوآوری استقبال کرده ،خالقیت و نوآوری در
سازمان پرورش مییابد و مسئولیتپذیری برای حل مشکالت سازمان از طریق راهحلهای نوآورانه
گسترش مییابد .بدین ترتیب این سازمانها از طریق نهادینهسازی دانش کارآفرینی در درون خود،
موجبات اجرایی کردن راهبردهای متنوع کارآفرینی در سازمان خود را تحقق خواهند بخشید.

قدردانی و تشکر

این مقاله بدون کمک سازمان یا ارگانی به انجام رسیده است.

منابع
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Abstract
The purpose of this study is to provide a model for creating entrepreneurial
knowledge in large-scale cooperatives. This research has been done qualitatively
and with the thematic analysis and has tried to understand and extract the
dimensions and components needed to create entrepreneurial knowledge in largescale cooperatives. The research population consisted of 18 experts in
entrepreneurial knowledge in large-scale cooperatives who were selected from a
series of purposive sampling methods. Thematic analysis method was used to
analyze the data. Based on the findings of the study, the factors affecting the
creation of entrepreneurial knowledge in this study from the perspective of the
interviewees are: personal characteristics, infrastructure and organization,
environment and support. From the interviewees' point of view, the subcategories including general knowledge, finance and support, and rules and
regulations also had the most repetition in the interviews. According to the
research findings, the factors affecting the creation of entrepreneurial knowledge
from the participants' point of view are: individual characteristics, infrastructure
and organization, entrepreneurship-related environment and entrepreneurship
support. Sub-categories in this area included general knowledge, finance and
support, and rules and regulations. Based on the results, it is suggested to the
managers of large-scale cooperatives that the conditions for innovation, selfesteem, desire for success be provided as the main value in the organization.
Managers need to design the structure of the organization in a way that is flexible
and organic; because these things cause the spread of creative ideas and thoughts
in the organization. They need to look for new opportunities in the market, and
ultimately support and nurture entrepreneurial opportunities, while also
identifying and developing the resources needed to take advantage of them.
Keywords: Knowledge, Entrepreneurship, Entrepreneurial Knowledge, LargeScale Cooperatives and Theme Analysis.
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