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 چکیده

 

یاس است. این پژوهش به روش مقبزرگهای مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی ارائههدف از پژوهش حاضر 
دانش  های موردنیاز در ایجادو به دنبال درک و استخراج ابعاد و مؤلفه شدهانجامکیفی و با استفاده از تحلیل مضمون 

نظران و صاحبنفر از خبرگان  18کنندگان پژوهش شامل یاس بوده است. مشارکتمقبزرگهای کارآفرینی در تعاونی
 ، مواردهای پژوهشانتخاب شدند. بر اساس یافتهگیری هدفمند نمونهحوزه کارآفرینی بود که با استفاده از رویکرد 

، مانو ساز های، زیرساختفرد هاییژگیو اند از:عبارت کنندگانشارکتاز دیدگاه مایجاد دانش کارآفرینی مؤثر بر 
شود یشنهاد میمقیاس پهای بزرگفرینی و حمایت از کارآفرینی. بر مبنای نتایج، به مدیران تعاونیمحیط مرتبط با کارآ

ست بایدر سازمان فراهم شود. مدیران میعنوان ارزش اصلی میل به موفقیت به نفس،نوآوری، عزت که شرایط بروز
ها و که این موارد سبب گسترش ایدهساختار سازمان را به شکلی طراحی کنند که منعطف و ارگانیک باشد؛ چرا

از بپردازند و در پایان  های جدید در بازاربایست به جستجوی فرصتها میشود. آنتفکرات خالقانه در سازمان می
برداری از حال منابع موردنیاز برای بهرهها را مراقبت نمایند و درعینآن و های کارآفرینی حمایت کردهفرصت
 خیص و توسعه دهند.ها را نیز تشفرصت

 
 مقیاس، تحلیل مضمون.های بزرگهای کلیدی: دانش، کارآفرینی، دانش کارآفرینی، تعاونیواژه
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 مقدمه
این وافی به  دارد، اما احتیاج عالی هایایده به کارآفرینی تصور عمومی بر این است که

 از بسیاری وها دانشگاه نیست، در هایدها عمومی فقدان جامعه در مشکل. نیست مقصود
 ضیبع البته. شوندینم محقق هرگز که کرد پیدا را زیادی هاییدها توانیم بزرگ یهاشرکت

 تمهار عدم وقت، کمبود دلیل بهها آن از زیادی تعداد اما نیستند، خوب کافیاندازه ها بهآن از
 مشکل بنابراین ؛( Alosaimi., 2016) یابندینم توسعه و پرورش هرگز عالقه، عدم صرفاً یا و

 واجد افراد جامعه از کمی تعداد. است ایده جامع و کارآمد فقدان بلکه نیست، ایده کمبود
 و تغییر افراد برخوردار از دانش و مهارت هستند. بدین معنا که هایدها توسعه برای شرایط
حس  آن خألمروزه بیشتر موردی است که ا کارآفرینی دانش. در جامعه کمیاب هستند توسعه

حتی اگر  رود.ها به شمار میبنگاهدانش یک دارایی مهم برای  ،در زمان رقابت جهانیشود. می
فقیت مو برایتواند بسیاری از کارآفرینان توجه کافی به اهمیت دانش نکنند، این منبع می

 کهیهنگامبه شمار آید. و بدون شک یکی از منابع مزیت رقابتی پایدار مهم باشد  هاشرکت

دانش . کننداستخدام می «هادست»را بیشتر از  «هاذهن» ،کنندمی کسبها دانش بیشتری سازمان
توانند با آن خود را از رقبا متمایز کنند و به این وسیله محیط عاملی است که کارآفرینان می

کارآفرینانی که دانش  .شود یدهسازمان یخوبتواند بهضعیف می یدهوکار با سازمانکسب
واهند بود تر قادر ختر نامطمئن خواهند بود و سریعنسبت به اثربخشی خود کم ،بیشتری دارند

 (.Omerzel& Antoncic., 2011) ها توجه کنندتغییرات بازار را یاد بگیرند و به آن
جربه ت اغلب به دانش کارآفرینان بستگی دارد که عمدتاً به تحصیالت و هاموفقیت شرکت

دراکر . (Hadjimanolis., 2002: Barker & Mueller., 2002مرتبط است )ها گذشته آن
نوناکا و تاکوچی  ه است.عنوان یک منبع مهم برای شرکت تعریف کرددانش را به (1۹۵۹)
های مبتنی بر دانش، بیشتر بر اهمیت دانش تأکید ( در نظریه خود در مورد سازمان1۹۹۵)

 ینهمچنو  استها این است که دانش یکی از منابع مزایای رقابتی پایدار فرضیه آن اند.هکرد
 که دانش به ابزار مهمی برای تقویت مزیت دهدمیتحقیقات نشان ست. پایه عملکرد اقتصادی ا

 (.Hsu et al., 2007) است شدهلیرقابتی شرکت تبد
ت کنند که اغلب با موفقیرا رهبری می هاییبازارها، کارآفرینان راه ینامروزه، در پر تقاضاتر
طور کارآفرینان موفق به .کنندهای موجود و جدید استفاده میآوریاز دانش برای اتصال فن

منظور بقا و نوآوری در دهند و بههای خود را توسعه میها و تکنیکها، مهارتمداوم قابلیت
از  یبرخبر اساس . کنندکسب می ایهای کارآفرینی جدید در صنایع خود، دانش ویژهفرصت

ها و دانش خاص هستند، مطالعات، کارآفرینان در مراحل اولیه رشد خود فاقد مهارت
، یدد یلمرحله به دل یندر ا یرشد بنگاه اقتصاد .توانند موفق شوندمیهمچنان وجود بااین

ها آن سئلهحل م ییو توانا ینیکارآفر یده، نگرش مثبت نسبت به ایساز، شبکهیداریپا
استفاده از  مهارت ی خودآموزش رسم یط ینان. کارآفر(Lassen., 2007) شده استتضمین
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را  یمختلف یعمل یهامهارت کار، ینح کنند؛ بلکهیرا کسب نم دانش در فرآیند کارآفرینی
طور مداوم موفق به ینکارآفر یک .گیرندفرامی یو مشکالت تجار هایتباهدف درک موقع

 یباهم ترکخود را ب دانش ینانکارآفر ین،؛ بنابراکندیم یلکسب دانش را بادید خود تکم یستمس
 ,.Mozina & Kovacکنند )یم یجادنوآورانه را ا هاییدهو ا دهندی، آن را گسترش مکنندیم

2006.) 
و  دی بوئرمانند پردازند، تحقیقاتی که به مطالعه اهمیت دانش در محیط کارآفرینی می

وری دارد مثبتی بر بهره یرتأث ،سطح باالتر آموزش کارآفرینی بیان کردندکه  (1۹۹2) انهمکار
دانش کند که ( اشاره می2000همچنین، یوت بچیرس ). شودکه منجر به سودآوری باالتر می

ه با ک ای استیلهکنند و وس یزخود متما یخود را از رقبا توانندیم یناناست که کارآفر یعامل
ت نسب یشتربادانش ب ینانکارآفر. شودمی یافتهسازمان یخوببه یفکار ضع یطاستفاده از آن مح

 ییراتمتوجه تغ و یرندبگ یاد تریعسر توانندیو م کنندیم یداپ یکمتر ینانخود اطم یبه اثربخش
ند وشدانش و کارآفرینی در ترکیب باهم باعث رشد در صنایع مختلف می در بازار شوند.

(Zhou., 2010 .)یچگونه و چرا دانش و کارآفرینی منجر به رشد واقع ینکهدرک ا یبرا 
شده است که نه دانش و مشاهدهداده شود.  یحها توضآن ینشود، الزم است روابط متقابل بمی

تنها  دیگذاری در دانش جد. سرمایهیستندن یکاف یرشد اقتصاد یبرا ییتنهانه کارآفرینی به
ای یرتجا مقاصد یرابایست بمی یددانش جداز است:  یرشد اقتصاد یبرا یشرط ضرور یک

 ,.Audretsch) شود یاز رقابت و رشد اقتصاد یکه بتواند منجر به سطح باالتر بهره گرفته شود

 لامعو ینانتقال دانش ب ، برهای کارآفرینیدهد که فعالیتینشان م یشواهد تجرب (.2007
 ییبهبود تواناذکر است که شایان. (Mueller., 2006) گذارداثر می یعصنا رد مختلف یاقتصاد

 یاقتصاد یهایتدر موقعو اگر کشورها  خواهد داشت هابر کشور یمثبت یرتأث یناندانش کارآفر
 یر مورد چگونگد یشترب ید، باینانکارآفر یاتیگرفتن نقش ح یدهناد یجابه دارندقرار  ینامطلوب

 یازنظر تجرب(. Matar & Raudeliunienė., 2017کارآفرینی بپردازند )دانش  ییتوسعه توانا
عملکرد شرکت،  مؤثر در ییدارا ینترمهم ینانشده است که دانش و مهارت کارآفرمشخص

 یدر مورد اثربخش ینانسطح عدم اطم یرااست، ز متوسطکوچک تا  یهاسازمان ینهدر زم یژهوبه
و  رندیبگ یاد تریعبازار را سر ییراتها قادر خواهند بود تغ، آنین؛ بنابرایابدیها کاهش مآن

 (.Mamun et al., 2018) متوجه شوند

مندى از نیروی عوامل زیادی ازجمله بهره در سطح کشور، برای تحقق توسعه اقتصادى
نقش دارند. کارآفرینان موفق با  و برخورداری از دانش الزم مندانسانی متخصص و عالقه

شده است، با توجه به وظایف کلی که بر عهده کارآفرینان گذاشته توانندییادشده م هایشاخص
جامعه نقش مهمی ایفا کنند که این امر مستلزم حمایت  ییزادر توسعه و شکوفایی و اشتغال

ص خصوگذاری بهیهمناسب براى حضور بخش خصوصى براى سرما هایینهدولت و ایجاد زم
اقتصادی و بهبود فضای  توسعهیکی از عوامل مؤثر در تحقق باشد. لذا ها میدر تعاونی
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(. بر اساس اصل 13۹3)انتظاریان و سنجری،  باشدها میتعاونیتوجه به وکار در کشور کسب
های اقتصادی ازجمله فقر، های بارز جهت رفع نابسامانییکی از راهقانون اساسی  43

 هایدر قالب شرکت گذارییهسرما ورکت و همکاری مشا ،رکود و تورم و محرومیت، بیکاری
 (.13۹2باشد )خنیفر و حسینی فرد، میتعاونی 

آمده در خصوص بخش تعاون در قانون عملتأکیدات و تأییدات به همچنین، با توجه به
ساله، برنامه  20انداز اساسی، فرمایشات مقام معظم رهبری و اسناد فرادستی نظام ازجمله چشم

قانون اساسی و سند ملی تعاون افق بسیار وسیع و  44های اصل وسعه، سیاستچهارم ت
الزام قانونی برای رسیدن  است. همچنین،را پیش روی بخش تعاون به وجود آورده  یاگسترده
را بر  هایلزوم ایجاد تعاون نیز درصدی در اقتصاد ملی در پایان برنامه پنجم توسعه 2۵به سهم 

عنوان یکی از تواند بهبخش تعاون می ،در این راستا ن نموده است.ارکان کشور روشهمه 
روحیه کارآفرینی  44های اصل مؤثرترین نهادها، اقدام به این کار نموده و با توجه به سیاست

 گسترش دهد.را 
مدل دانش زیربنای اقتصادی کشور، از وجود  عنوانبه هایتعاونذکر است که شایان

در این نهادها،  غالباً(. 13۹3؛ رضائی، 138۹ند )دهباشیان و همکاران، ابهرهیب کارآفرینی
(. بدون شک یکی از 13۹3شود )اعظمی و همکاران، مهم تلقی نمی کارآفرینیهمچنان دانش 

کارگیری مؤثر دانش است )زاهدی و ها، بهترین بسترها برای توسعه کارآفرینی تعاونیمهم
ها اگر قادر باشند دانش خود در کارآفرینی را توسعه دهند، (. لذا تعاونی13۹7جوادی کمنی، 

و همکاران،  ده حوض یالیدانقادر خواهند بود کارآفرینی را در سازمان خود توسعه دهند )
های هایی در سالت و پژوهش، مقاالکارآفرینی فتن موضوع جدید دانشیا بااهمیت. (،13۹0

ادی )زاهدی و جو دنو کارآفرینی ارتباط برقرار کن ششده تا میان رویکرد جریان داناخیر انجام
؛ محمدی و همکاران، 13۹2؛ اخوان و فاطمی امین، 13۹6فزا و همکاران، ؛ جان13۹7کمنی، 
د باشها بسیار محدود میاما با این حال مطالعات در حوزه دانش کارآفرینی در تعاونی؛ (13۹۵

تر به بررسی دانش است با نگاهی عمیق درصدداین پژوهش  (. لذا13۹1)رضائی و همکاران، 
ین ادانش کارآفرینی در  یجادمدل ا یاس بپردازد و در ادامهمقبزرگهای کارآفرینی در تعاونی

 را تبیین کند. هایتعاون
 

 پژوهشمبانی نظری 
 دانش کارآفرینی

دانش  (.Widding., 2005) ترین منابع در کارآفرینی هستندمهماز دانش و دسترسی به آن 
 ,.Wu et al) کارآفرینی است بقاءسرمایه انسانی برای موفقیت و  اهمیتهای یکی از جلوه

 ها و ذهنیتی که کارآفرینانمفاهیم، مهارت»عنوان ا بهاز آن از دانش کارآفرینی  (. در تعریفی2008
 دواین تعریف به  (.Jack et al., 2010یاد شد ) «کنند یا باید از آن استفاده کننداز آن استفاده می
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عنوان ابزاری برای رسیدن به یک هدف ، دانش کارآفرینی بهاینکه اول .اشاره دارد موضوع مهم
ها متفاوت از دانش باشند، رسد مهارتکه به نظر می، درحالیاینکه دوم. شوددر نظر گرفته می

معنای درک مفهومی و  انش کارآفرینی در این مطالعه بهد )همان(.مرتبط  باهم این دو کامالً 
این نوع دانش بر توانایی بالقوه . تحلیلی از فرآیند چندعاملی و چندوجهی کارآفرینی است

 (.Shane., 2000) گذاردتأثیر می هاعملی ساختن فرصتها و کارآفرینی برای تشخیص فرصت
 صاحب ها و ذهنیت موردنیازعنوان مفاهیم، مهارتدانش کارآفرینی بهدر تعریفی دیگر، 

 ایرشتهاین دانش خود شامل چند رشته بین(. Jack et al., 2010) شدوکار توصیف کسب
سه هدف اصلی برای دانش  (.Wei & Guo., 2010) ها و عوامل فنی استمانند مهارت

 مجموعه ذهن کارآفرینی؛ دوم کندای ایجاد میدرک گسترده ابتدا اینکه: کارآفرینی وجود دارد
 .دآورنرا به دست می وکارکسباندازی یک چگونگی شروع و راه کنند و در نهایترا ایجاد می

 مقیاسهای بزرگتعاونی
، شرکت تعاونی شرکتی بوده که 13۵0های تعاونی مصوب سال قانون شرکت 2طبق ماده 

و هدف آن رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع  شدهلیتشکاز اشخاص حقیقی و حقوقی 
اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری مشترک است. تعداد اعضای شرکت تعاونی نیز 

هایی عضو و اتحادیه ۵00تعاونی با بیش از  یهاشرکتنفر باشد. حال اینکه،  7نباید کمتر از 
تعاونی »عضو باشد،  2000ها مجموعاً بیش از های عضو آنکه تعداد اعضاء تعاونی

 .شوندمحسوب می« مقیاسبزرگ
 

 شناسی پژوهشروش
تحلیل  .است گرفتهانجام محتواتحلیل  استفاده از روشکیفی و با  با رویکرد پژوهشاین 

های متنی، به های تکرارپذیر و معتبر از دادهبه استنباط رسیدن برای پژوهشیمحتوا یک روش 
دانش و بینش جدیدی فراهم ، این نوع تحلیل است. هااستفاده در آنقابلای از موارد زمینه

(. Krippendorff., 2018آورده و درصدد بازنمایی حقایق و راهنمای عملی برای اقدام است )
 مدیران ومعانی ذاتی موجود از تجارب در این مقاله سعی شده با استفاده از تحلیل محتوا، 

 کنندگانینی تحلیل شود. مشارکتدانش کارآفر دهندهلیتشک ایهمؤلفه ، حول موضوعخبرگان
در این پژوهش از  بودند. در بخش تعاونی در کشور نظرانصاحبخبرگان و پژوهش شامل 

شامل  یساز یاستفاده شد. برای گردآوری اطالعات از روش سه وجه گیری هدفمندنمونه
 تمامیبرداری استفاده شد. ند و یادداشتمارساختهای نیمهبررسی اسناد و متون علمی، مصاحبه

ر ها ددر این پژوهش دادهگردیدند.  صوت، ضبط و مکتوبضبط دستگاه کمکها با مصاحبه
نجام مصاحبه دیگر نیز ا سهاما برای حصول اطمینان  ند؛به اشباع نظری رسید پانزدهممصاحبه 

 .(Gall et al., 2013) گرفت
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محتوای آن  بالفاصله (هاید دادهلمرحله اول، تو)در این پژوهش پس از انجام مصاحبه 
 نظرانصاحبخبرگان و منظور دستیابی به فهم تجربه به .تحلیل آغاز شدفرآیند مکتوب و 

کل )، پس از پیاده کردن متن هر مصاحبه، از رویکرد قیاسی بخش تعاونی از دانش کارآفرینی
، به این معنی که پژوهشگر سعی زمان استفاده شدطور همبه (جزء به کل)یی اقرو است (به جزء

 هاادهدبرسد و هم عکس این موضوع که اول  سؤاالتداشت نظریات را در نظر بگیرد و بعد به 
، آغازدر  (.13۹2ی شود و سپس سؤاالت و نظریات بیان گردد )ابوالمعالی الحسینی، آورجمع

صورت که به (هادرونمایه)خوانده شد و کلیه واحدهای معنادار تماماً  اهمصاحبه از متن هرکدام
 در قالب واحد معنایی یک کلمه، جمله یا حتی پاراگراف که در متن مصاحبه وجود داشت،

هایی از متن توانست معرف بخشکه می واحدهای معناییدر مرحله دوم؛  .استخراج شد
احدهای این گام تلخیص و، ترتیبیناباشد، تعیین و ثبت شدند، به (معموالً یک یا چند جمله)

مختصر یک برچسب مفهومی  نام گرفت. در مرحله سوم، هر یک از واحدهای معنایی 1معنایی
، ابتدا هر 3تشکیل خرده مقوالت و مقوالت؛ یعنی چهارمدر مرحله (. 2اطالق شد )کدگذاری

کدهایی که دارای محور معنایی یکسان انی شدند و ها با دقت خوانده و بازخویک از مصاحبه
مقوله با نامی مختصر قرار گرفتند. در نهایت  خردهکداشتند، در قالب ی« ینیدانش کارآفر»حول 

بودند، در قالب « ینیدانش کارآفر»خرده مقوالتی که حاکی از مفاهیم همسانی در خصوص 
طبقاتی که دارای  ،4مضامین تخراجاسدر مرحله چهارم؛ برای  یک مقوله گردآوری شدند.

بودند، در قالب مضامین شناسایی و تحلیل شدند. نام هر « ینیدانش کارآفر»محتوای پنهانی از 
 .صورت توصیفی و معرف معانی پنهان مقوالت بودمضمون به

وسیله دریافت بازخورد یند ارزیابی بهآ، از فرپژوهشبرای ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت  
در این شیوه ارزیابی، نتایج  (.13۹4)مجتبی زاده و همکاران،  دهندگان استفاده شدخاز پاس

خوانی و ها خواسته شد تا درباره میزان همدهندگان قرار گرفت و از آنتحلیل در اختیار پاسخ
تمامی اظهارنظرها بررسی و در  .و تجارب خود اظهارنظر کنند پژوهشگرتناسب میان تفاسیر 

ل دادهتفسیر نادرست و جع پرهیز ازبرای  ،بر این عالوه ند.یل پژوهش استفاده شدفرایند تحل
د و کدهای اختصاصنک را مشاهدهها طور عینی دادهگر خواسته شد تا بهها، از یک داور نظاره

و داور همکار در جلسات مختلفی  پژوهشگر (.2012)سیف،  ها را ارزیابی کندبه داده یافته
نظر وجود داشت، اگر اختالف .های رمزگذاری شده شرکت داشتندمورد داده و درگبرای گفت

 .گرفتکدگذاری تا زمان دستیابی به اجماع عمومی موردبحث قرار می
 

                                                                                                                                  
1 . Condensed Meaning Unit 

2.Coding 

3.Sub-Categories and Categories 

4.Themes 
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 شوندگانهای مصاحبهویژگی -1جدول 

 ردیف       نقش فعال

 1 کشوربخش تعاون  و مشاور علمی دانشگاهعضو هیئت

 2 کشوربخش کارآفرینی و تعاون  و مشاور در دانشگاهعلمی عضو هیئت

 3 مدیرعامل اسبق بانک توسعه تعاون کشور کشور وکارآفرینی و تعاونی در بخش  مدیر

 منتور درکشور و بخش کارآفرینی و تعاون  ، مشاور درعلمی دانشگاهعضو هیئت
 بنیانهای دانشها و شرکتآپاستارت

4 

 ۵ کشوربخش کارآفرینی و تعاون  و مشاور در علمی دانشگاهعضو هیئت

 6 کشوربخش کارآفرینی و تعاون  و مشاور در علمی دانشگاهعضو هیئت

 گیریتصمیمگذاری و مشاور مراکز قانونو  هاگذار و فعال در ایجاد تعاونیبنیان
 بخش تعاون

7 

اندازی نهادهای حمایتی بخش در ایجاد و راهکشور، فعال بخش تعاون  مشاور در
 کشورتعاون 

8 

 ۹ کشوربخش کارآفرینی و تعاون  و مشاور در علمی دانشگاهعضو هیئت

های ها و اتحادیهنظر در تعاونیصاحبکشور و کارآفرینی و تعاونی در بخش  مدیر
 تعاونی تولیدی بزرگ

10 

منتور در کشور و بخش کارآفرینی و تعاون  و مشاور در علمی دانشگاهعضو هیئت
 بنیانهای دانشها و شرکتاستارت آپ

11 

 12 کشوربخش کارآفرینی و تعاون  و مشاور در علمی دانشگاهعضو هیئت

 13 کشوربخش کارآفرینی و تعاون  و مشاور در علمی دانشگاهعضو هیئت

 14 کشور بخش تعاون انمدیرو از  کشوربخش تعاون  مشاور در
 1۵ کشوربخش کارآفرینی و تعاون  و مشاور در علمی دانشگاهعضو هیئت

در ایجاد  و فعالنظر صاحب بزرگ کشور وهای اتحادیه تعاونی یکی از مدیرعامل
 مقیاسبزرگ هایها و تعاونیاتحادیه

16 

 17 کشور بخش تعاون انمدیرو از  کشوربخش تعاون  مشاور در
 18 مقیاس کشوربزرگ تعاونبخش  انمدیرو از  کشوربخش تعاون  مشاور در
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در  شدهانیبشده در این پژوهش جهت نشان دادن مضامین انجاممحتوا با توجه به تحلیل 
ها در این ابر کلمات از تکرار مؤلفه .است شدهاستفاده( 1-شکل) 1ها از ابر کلماتمصاحبه
ع داده وتحلیل هر نودر تجزیه اتابر کلم است. شدهساختهشوندگان ها توسط مصاحبهمصاحبه

 .هستند یدمف یمتن

 یکیبه شکل گراف یمتن یهاداده یشنما یبرا یاکنندهروش جالب و سرگرمات ابر کلم
 .(Depaolo & Wilkinson., 2014) باشند یزن یابیدر ارز یدیتوانند ابزار مفیها مهستند که آن

ود شوندگان اشاره شدر ابر کلمات هر چه مضمون بیشتر در فرآیند مصاحبه توسط مصاحبه
 .شودتر میاندازه آن نیز در تصویر هم بزرگ

 مصاحبه خبرگان و متخصصان در بخش تعاونی کشورنفر از  18ر این پژوهش با تعداد د
 :است 1ها به شرح جدول نیمه ساختاریافته انجام شد که مشخصات آن

 
 ها و بحثیافته
 هاییژگیو: از اندعبارتکه  استهای پژوهش حاضر بر چهار مضمون اصلی متمرکز یافته

درمجموع،  .کارآفرینی از یتحما و کارآفرینی با مرتبط ، محیطو سازمان های، زیرساختفرد
این  ،در ادامه. آمد به دست( کنندگانهای مشارکتمتن مصاحبه) مرحله اولاز کد  334تعداد 

های اصلی و فرعی در مضمون. سازی شدبندی و خالصهمضمون فرعی تقسیم 42کدها به 
 .آورده شده است 2جدول 

شود، کد دانش عمومی دارای بیشترین تکرار در مشاهده می 1گونه که در شکل همان
 جهت ساخت ،همچنین. مصاحبه در کنار کدهای مالی و پشتیبانی و قوانین و مقررات است

 است. شدهگرفتهبهره  2MAXQDAافزارر کلمات پژوهش از نرماب

 و تا با استناد به دیدگاه خبرگان و متخصصان حوزه کارآفرین در این پژوهش سعی شد
مقیاس های بزرگدر پاسخ به این سؤال کلی که مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیتعاونی 

ی که قمنطمدل  در قالب یک مدل ؟ پاسخ داده شد. اینهایی استدارای چه ابعاد و مؤلفه
از  ، یکیزمینهاین در  .طراحی و تبیین شد 2ل کمطابق شهاست، ابعاد و مؤلفهل بر ممشت

بر  او شخصی کاریزمای وهای فردی شخص کارآفرین ویژگی: »دگویشوندگان میمصاحبه
رین که چنانچه فرد کارآفطوریبه ؛گذاردها تأثیر زیادی میگیری دانش در تعاونیجریان و شکل

 «.دشورا داشته باشد، سبب خلق و گسترش دانش در سازمان می الزم تحصیالتکافی و  تجربه
 

                                                                                                                                  
1.World Cloud 

 ت.پردازی اسی و نظریهیفهای ک و حتلیل دادهجتزیه رهای مورد استفاده برای زاافیکی از برترین نرم Maxqda افزارنرم .1
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 مقیاسهای بزرگمدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی به مربوط مضامین اصلی و فرعی -2جدول 

                                                                                                                                  
1.Alves et al 

2.McDowell 
3.Gamage & Weerakoon 

4.Tshikovhi & Shambare 

5.Yin 

6.Roxas et al 

تعداد تکرارها  منابع
 هادر مصاحبه

 مضامین اصلی )بعد( مضامین فرعی )مؤلفه(

 1آلوس و همکاران
 2مک دول (،201۹)
(، گاماجی و 2016)

(، 2017) 3ویراکن
امرزل و آنتونسچ 

تیشیکواهی  (،2008)
(، 201۵) 4و شامبری

(، رکساچ 2003) ۵ین
(، 2008) 6و همکاران

کاولی هننینگ و مک
(2020) 

 سن 2

 های فردیویژگی

 تحصیالت 12
 توانایی برقراری ارتباطات 7
 راندیگ زشیبرانگتوانایی  ۵
 آگاهی محیطی 2
 تجربه کاری 16
 توانایی اقناع دیگران 8
 خالقیت و نوآوری 13
 دانش عمومی 31
 پذیریریسک ۹
 کار گروهی 17
 کارآفرین اجتماعی ۵
 کاریزمای شخصی ۵
 بودن اعتمادقابل ۵

-هننینگ و مک

(، آپونته 2020کاولی )
ها و زیرساخت استراتژی سازمانی 3

 زیرساخت آموزشی 8 سازمان
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1.Aponte & lvarez 

2.Hartono & Halim 
3.Mcdonald 

4.Molin & Goitom 

5.Senges 

(، 2017) 1و آیوارز
آلوس و همکاران 

(، هارتونو و 201۹)
 (،2014) 2حلیم

(، 2016مک دول )
(، مک 2003ین )

(، 2002) 3دونالد
 4مولین و گویتم

(2013،) 

 (2007) ۵سنگس

 

زیرساخت فناوری  17
 اطالعات

 ساختار سازمانی 6
 سرمایه انسانی سازمان 11
 سیستم مدیریتی ۹
 علم و فناوری 4
 یسازمانفرهنگ 4
 مالی و پشتیبانی سازمان 30
 مدیریت دانش سازمان 6
واحدهای تحقیق و  1

 توسعه سازمان
 یادگیری سازمانی 3

مک دونالد 
(، آپونته و 2002)

مولین (، 2017آیوارز )
(، 2013و گویتم )

و همکاران آلوس 
(201۹) 

 

امنیت )روانی، سیاسی،  7
 مالی و غیره(

محیط مرتبط با 
 کارآفرینی

و مراکز  هادانشگاه 7
 آموزشی

 دولت 13
ی المللنیبارتباطات  ۵

 کشوری
 و رقابت هافرصت 3
 فرهنگ جامعه ۹
 وکارکسبفضای  14
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های ی ارتباط با سایر اعضاء از زمینهبرقرار یکی دیگر از متخصصان، توانایی گفته بنا بر

ودن فرد اعتماد بقابل مستلزمباشد که این قابلیت بروز و گسترش دانش در سطح تعاونی می
فردی دیگر در این خصوص بیان . است کند ایجاد انگیزش هاآن در بتواند تا برای سایر اعضاء

بایست از دانش روز بهره ببرد و کارآفرین حوزه تعاونی در کنار دانش تخصصی می ،داشت
 .گیری دانش در تعاونی مؤثرتر واقع شودآگاه به مسائل روز کشور باشد تا در جریان شکل

وری را شرط اساسی یک کارآفرین شوندگان دیگر خالقیت و نوآهمچنین یکی از مصاحبه
ه الزم را داشت دانشها دانست. زمانی که فرد برای ایجاد دانش در دانش کارآفرینی در تعاونی

 شوندهمصاحبهتواند کار گروهی را تقویت کند. همچنین دیگران دارد و می اقناعباشد توانایی 
ت بدون هرگونه پذیری عجین اسدیگری بیان کرد که خالقیت و نوآوری با ریسک

های اصلی بروز کارآفرینی اجتماعی گردد و از زمینهایجاد نمی پذیری دانش کارآفرینیریسک
 آگاه بودن از محیط است.

 
 
 
 

 

 فضای مجازی 2
 قوانین و مقررات 1۹
 دهندهشتابمراکز  1
 مراکز نوآوری 2

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

 

 های خطرپذیرصندوق 2

 حمایت از کارآفرینی

 های ضمانتصندوق 1

 هایپروژهحمایت از  1
 جدید

 حمایت دولتی 8
 یسازماندرونحمایت  1
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 های پژوهشابر کلمات مضامین فرعی حاصل از مصاحبه -1شکل 

 
کارگیری مؤثر زیرساخت در خصوص زیرساخت و سازمان یکی از خبرگان به طراحی و به

های آموزشی منجر به گسترش و بسط وجود زیرساخت»آموزشی تأکید داشت و بیان کرد 
 توان دانش کارآفرینی را بدون زیرساختمفهوم دانش کارآفرینی در تعاونی گشته و اساساً نمی

همچنین، از مواردی که بسیاری از خبرگان «. تصور کرد مناسبنی آموزشی و استراتژی سازما
ی پویا به ایجاد و گسترش دانش کارآفرینی سازمانفرهنگی بود. سازمانفرهنگاشاره داشتند، 

 یسازمانفرهنگدر بستر یک »یکی از خبرگان بیان کرد:  مثالعنوانبهکمک شایانی خواهد کرد. 
ینی ی حامی کارآفرسازمانفرهنگکارآفرینی است که مدیریت دانش ایجاد گشته و بدون وجود 

. «توان به ایجاد دانش کارآفرینی و یادگیری سازمانی در سرمایه انسانی سازمان امیدوار بودنمی
رچه اگ»کند که مقیاس بیان میهای بزرگیی دیگر یکی از مشاوران کارآفرینی تعاونیدرجا

زم ود؛ ولی عنصر التوان به ایجاد دانش امیدوار بفرهنگ و دانش باال در بین اعضاء می باوجود
در این رابطه بسترهای مالی است. چنانچه در تعاونی حمایت و پشتیبانی الزم از کارآفرینی 

تم ای دیگر به ساختار تعاونی و سیسخبره«. توان به ایجاد دانش امیدوار بودصورت نگیرد، نمی
ار یک ساختار اگر تعاونی به دچ»گیری دانش کارآفرینی اشاره کرد، ها در شکلمدیریت آن

معیوب و فشل باشد، سیستم مدیریتی بدون آگاهی از علم و فناوری روز باشد، در آن جریان 
گیری واحدهای تحقیق و توسعه بدون کارایی خواهد شد که افتد و سبب شکلدانش نمی

همچنین یکی دیگر از اساتید دانشگاه «. دانش کارآفرینی در سازمان را تقویت نخواهد کرد
ی باالتر فرآیند انتقال دانش در وربهرهزیرساخت فناوری اطالعات، منجر به »کرد که اشاره 

 «شودسازمان می
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 یاسمقبزرگ هاییدانش کارآفرینی در تعاون یجادمدل ا 2-شکل 

 
محیط و . دگذارنها از بیرون تأثیر گرفته و بر بیرون تأثیر میها همانند سایر سازمانتعاونی

یک  عنوانبهدولت . ها بوددر مصاحبه شدهانیبموضوعات  نیترموردبحثتعامل با آن از  شیوه
های تعاونی نقشی اساسی ایفا کرده ها همواره در سیاستعامل تأثیرگذار بیرونی بر تعاونی

 وکارکسب فضای جهت دهندهترین عنوان اصلیدولت به)یکی از خبرگان،  به گفته. است
ها عاونیشدن تیلتبدکشور، با توجه به شرایط حال حاضر کشور، تالش بسیاری در راستای 

 مقیاسهای بزرگی در تعاونیمدل ایجاد دانش کارآفرین
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 قوانین و گذاری مناسبها تنها با سیاستهای کارآفرین گذاشته است( اما این تالشعاونیبه ت

عنوان بازیگر دهد، لذا نقش دولت بهدر سطح ملی روی می کارآفرینی کنندهلیتسه مقررات و
. نباید فراموش شود ،گذاردیم ریتأث جامعه سیاسی و روانی امنیت بر کهها اصلی محیط تعاونی
های حال حاضر نیز در ایجاد دانش کارآفرینی ها و رقابتتوان به فرصتدر کنار دولت می

ال نیاز به حضور فع»ها یکی از خبرگان این نکته را بیان کرد که در خالل مصاحبه. کرد اشاره
تواند در لذا دانش کارآفرینی می .کندالمللی دانش نوین را طلب میدرصحنه رقابت ملی و بین

یکی دیگر از خبرگان  .«ها مطرح گرددهای محیطی در سطح تعاونیها و رقابتخ به فرصتپاس
گیری دانش کارآفرینی اشاره کرد وی بیان کرد که ها و مراکز آموزشی در شکلبه دانشگاه

ی به خوبسازان دانش در کارآفرینان هستند، چنانچه بهها و مراکز آموزشی اولین زمینهدانشگاه»
ن همچنی«. خوبی کارآفرینی را در تعاونی هدایت کنندموزش داده نشود، قادر نخواهند بهها آآن

وری دهنده و نوآها و مراکز آموزشی به نقش مراکز شتابیکی دیگر از خبرگان در کنار دانشگاه
عنوان مراکزی که در تعامل مستقیم دهنده و نوآوری بهشتابمراکز »اشاره کرد، وی بیان کرد که 

 «.شوندها میها هستند سبب تأثیر در دانش و نوآوری در تعاونیتعاونی با
عنوان یک عامل همواره به دولت،باشد و چه از جانب  تعاونیها چه از جانب حمایت

یکی از متخصصان حوزه تعاونی  ،مثالعنوانبه. کندتعاونی عمل می برای کننده کارآفرینیتسهیل
 ورتصبدون حمایت از جانب تعاونی کمتر فرآیند انتقال و یا ایجاد دانش در سازمان »بیان کرد که 

دارد تا  جدید هایپروژه از گیری دانش نیاز به حمایت مدیران ارشد تعاونیفرآیند شکل. گیردمی
یر خطرپذ یهاصندوق در این راه نیز«. با تدارک مقدمات آن دانش کارآفرینی در سازمان شکل گیرد

ها با این سازمان»کند که یکی از خبرگان بیان می. ی نقش اساسی دارندضمانت یهاندوقو ص
نی کارآفرینی نقشی حیاتی در رشد و نمو تعاو ی فرآیندباالگذاری در تعاونی و قبول ریسک سرمایه
. دا ندارگذار رتعاونی نیز بدون استقرار دانش و کاربرد آن توانایی پاسخگویی به سرمایه. دارند

ی برای ایجاد دانش کارآفرینی امری ضمانت یهایر و صندوقخطرپذ یهاصندوقوجود  ،درنتیجه
 .ضروری است

 
 یشنهادهاپو  گیرینتیجه
شرکت تا حدی مربوط به تصمیماتی است که توسط یک کارآفرین اتخاذشده است.  یک رشد

های فردی و سوابق شایستگیهای شخصیتی، انگیزه رشد، دهد که ویژگیمطالعات قبلی نشان می
 ,.Shane et al)شان و  است شرکتکننده رشد یک ترین عامل تعیینشخصی یک کارآفرین مهم

های فردی شخص کارآفرین هستند. دهنده ویژگی(. این موارد نشانBaum et al., 2007؛ 2003
ری و تغال پذیفروش، اش در مواردی نظیر ناظر برافزایش رشد شرکتتوان گفت که همچنین، می

 یزانتوان با توجه به میرشد شرکت را م(. Hakkert & Kemp., 2006) زمان است در طولسود  یا
 یقو دانش از طر یه، سرماسرمایه انسانیشرکت مانند  یژهمنابع و یینتع ییو توانا یاثربخش
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، عوامل ینبنابرا(؛ Nickell et al., 1997کرد ) ها تعریفها و ساختار، شیوهاداری فرآیندهای
 یتلفمخ یبر رشد شرکت داشته باشند. مطالعات تجرب یتریممستق یراتتأث یدبا یکننده سازمانتعیین

 & Henning) شده استبعد انجام ینکننده رشد با توجه به اکشف عوامل تعیین یبرا

McKelvey., 2020 ؛Aponte & lvarez., 2017 ؛Alves et al., 2019 ؛Hartono., 2014 
&Halim )های مختلف از رشته یطور مکرر در مطالعات قبلبه یرطور خالصه، عوامل ز. به

 ها و سازمان نامیده شد.( که در این پژوهش زیرساختZhou., 2010) موردبحث قرارگرفته است

نند و کمی ی، کوچک زندگهستند کوچک فعالیت شروع بهدر زمان  یهای اقتصاداکثر بنگاه
 یدینوپا مشاغل تقل یهااست که اکثر شرکت آنامر  ینا یعمده برا یلدل یکمیرند. کوچک می

؛ Audretsch & Mahmood., 1994کنند )یخدمت م یمحل یبالغ هستند که به بازارها یعدر صنا
Baldwin & Gellatly., 2003لیپتانس یادیممکن است تا حد ز یطیهای محانگیزه ین(؛ بنابرا 

در جامعه،  ییراتتغ یاستدالل وجود دارد که وقت یناهمچنین، کند.  یینها را تعرشد شرکت
 Wiklund etرشد وجود دارد ) یبرا یشتریب یهاشود، فرصتیم یجادا یت، بازار و فناوریاسس

al., 2003رشد  یبرا رییشتمنابع موردنیاز شانس ب بهبهتر  یبا دسترس یطیمح یندر چن ی(. شرکت
شدت رقابت  یشافزا یقشرکت از طر یرا برا یدیتواند تهدیخصمانه م یط، محهدارد. متأسفان

در این . (Zhou., 2010) کاهدیها مرشد شرکت یهاشدت رقابت از فرصت ین،کند؛ بنابرا یجادا
 پژوهش هم نشان داده شد که محیط از عوامل مؤثر در ایجاد دانش کارآفرینی است.

 ها ضروری استشرکترشد  یبرا یطمح یک یتحما داده شد کهنشان شده، اد بیاندر کنار ابع
(Aldrich & Wiedenmayer., 2019حمایت .) مند()نظام ترین عامل مدیریت سیستماتیکمهم 

از  کنندهطراحی و تدوین سازوکارهای حمایت .(Omerzel & Antoncic., 2011) دانش است
 های حمایتی موردنیاز برای فعالیت کارآفرینان از عناصرزیرساخت کارآفرینی و تأمینهای فعالیت
(. Lordkipanidze et al., 2002باشد )می در هر دولتی های توسعه کارآفرینیاصلی برنامه و موارد

وکارهای جدید هدف دولت تنها افزایش تعداد کسب کنند کهبیان می ،(2003) و همکاران هوگ
وسبک هر . توانمندی محیطباشدمیوکارهای موجود نیز و رشد کسب شدن بلکه ماندگار ؛نیست

حمایتی  تحلیل خدمات. کنند به انجام کار تشویقرا ان نیاز به محیط حمایتی دارد که کارآفرین ریکا
و خدمات همچون مشاوره، آموزش،  نبودهخدمات حمایتی مالی  تمامیدهد که نشان می مختلف

توان کنار آن نیز می ر(. د13۹3انی، داری احمدپور) گرددرا هم شامل میای اطالعات عمومی و حرفه
 اشد.بهای ضمانت نیز اشاره کرد که از نتایج این پژوهش میهای خطرپذیر و صندوقبه صندوق

های مدل ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیدر انتها چنانچه مالحظه شد باهدف ارائه 
دانش مؤلفه  42بعد و  4گیری از روش تحقیق کیفی با روش تحلیل مضمون، و با بهره مقیاسبزرگ

 نظری موجود در خألشناسایی شدند. این مدل تا حدودی  مقیاسهای بزرگتعاونیدر  کارآفرینی
س پطور که اشاره شد دهد. همانرا پوشش میدانش کارآفرینی های رابطه با چیستی ابعاد و مؤلفه

 یندر ا یمحدود هایپژوهش ،دانش کارآفرینیشده با موضوعات انجام هایپژوهش یاز بررس
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های مشابه، بر دانش . این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهششده استانجام یراندر ا ینهزم
های مقیاس متمرکزشده است و با توجه به بومی بودن ابعاد و مؤلفههای بزرگکارآفرینی در تعاونی

ها هتوانند از این ابعاد و مؤلفها نیز میها یا حتی سازمانهش، سایر تعاونیشده در این پژوشناسایی
 در ایجاد دانش کارآفرینی خود بهره گیرند.

 گردد.بیان می مقیاسهای بزرگایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیهایی در زمینه در ادامه پیشنهاد
مقیاس های بزرگرینی در تعاونیهای فردی بر ایجاد دانش کارآفبا توجه به تأثیر ویژگی .1

شرایط را طوری فراهم آورند که در سازمان نوآوری،  هاتعاونیمدیران  کهشود پیشنهاد می
ود آمدن وجه بدر عنوان ارزش اصلی نگریسته شود، این امر میل به موفقیت به نفس،عزت

ها به نشود آمی باعث کهیطورنگرش کارآفرینانه در نیروی انسانی سهم بسزایی دارد؛ به
ها را برای جدید نگاه کنند و آن هاییدهعنوان فرصت از طریق ارائه اهر تغییری به

راد شود افکند. این نگرش کارآفرینانه موجب میمناسب مهیا می یهاتشخیص فرصت
ربه وکار و بر مبنای تجخود را پیرامون یک فرصت کسب )ذهنیت( ، شهودتعاونیفعال در 

 .توسعه دهند در کسب و انتقال دانش اخت الگوهای رویدادهای خارجیپیشین و شن

های ها و سازمان بر ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیبه تأثیر زیرساخت با توجه .2
احی طربه حدی منعطف و ارگانیک  سازمان راساختار که شود مقیاس پیشنهاد میبزرگ
تفکرات خالقانه خود را با سایرین در جریان ها و کارکنان سازمان قادر باشند ایده تا کنند

ایجاد چنین ساختارهای ارگانیک و منعطفی ضمن پرورش رفتارهای  بگذارند.
که الزمه چنین ساختاری به حداقل رساندن  دهندیرا افزایش م پذیرییسککارآفرینانه، ر

ر برای تفک مدیریتی، دادن زمان آزاد به کارکنان هاییهمراتب سازمانی، کاهش السلسله
های نوآورانه، تأکید بر ارتباطات باز و ساختارهای تیمی است که باعث بر روی پروژه

 هاریگییمبیشتر و بالطبع، تصم شود جریان اطالعات و دانش در سازمان با سرعتمی
 نیز با سرعت و آزادی عمل بیشتری اعمال شوند.

عنوان یک ارزش اصلی از طریق در رابطه بافرهنگ سازمانی باید خالقیت و نوآوری به .3
دودی تولید تعداد مح یجابه هاتعاونیاعمال تغییر در سازمان حاکم شود که بدین ترتیب 

صورت انبوه، قادر به ایجاد تنوع در محصوالت و ارائه محصوالت مختلف محصول به
 هایهای دیگر همچون استراتژی، باید از استراتژیدر رابطه با مؤلفه خواهند شد.

ا توجه به تأثیر ب. به فرآیند نوآوری است هاتعاونیکارآفرینانه استفاده شود که بیانگر تعهد 
مشتری  قیتغییر در سال ازمقیاس که های بزرگمحیط بر ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونی

های جدید فرصتبه  شود کهپیشنهاد میمدیران  است، به جادشدهیا های پایهیا فناوری
بپردازند. نتیجه این تغییرات خلق تقاضای برآورده نشدنی برای خدمات جدید  در بازار

وکارهای جدید را های بالقوه را شناخته و کسباست. مدیران کارآفرین باید این فرصت
ر این د پیشی گرفتن از رقبا د. برایاندازی نماینها راهبرداری از این فرصتمنظور بهرهبه
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های رقابتی ایجاد نمایند. گیری مزیتهایی برای شکلبایست پایهیها متعاونی، محیط پویا
 هاتعاونیبه این معنا که  .گرددمطرح می دانش نوآوریاغلب به معنای لزوم  این موضوع

ها ها، محصوالت، بازارها، استراتژیدر فناوری دانش جدید بایست از طریق پیگیریمی
داری بربهره ،رقابتی بر مبنای تمایز و ارزش یهاوکار خود، از فرصتهای کسبو یا مدل

های رقیبی که از این دانشدر غیر این صورت درخطر حذف از بازار از طریق  ؛نمایند
 گیرند.قرار می کنند،نوین استفاده می

مقیاس های بزرگبه تأثیر حمایت بر ایجاد دانش کارآفرینی در تعاونیبا توجه در پایان  .4
ند ها را مراقبت نمایآن و های کارآفرینی حمایت کردهباید از فرصتشود که پیشنهاد می

 ها را نیز تشخیص و توسعه دهند.برداری از فرصتحال منابع موردنیاز برای بهرهو درعین
رینی سازمانی مورد انتظار مدیران سطح باال را تائید کرده اندازهای کارآفها باید چشمآن

ها را در اختیار مجریان سطوح اولیه )مدیران عملیاتی آفرین آنهای بالقوه ارزشو ظرفیت
گونه اقدامات و رفتارهای مدیران سطح میانی این اطمینان و کارشناسان( قرار دهند. این

ده نادی گیرند،ه در سطوح پایین سازمان شکل میای کدهد که اقدامات کارآفرینانهرا می
های ویژه با برپایی دورههباید ب هاتعاونیگرفته نشوند. در رابطه بادانش کارآفرینانه نیز، 

های الزم برای تفکر خالقانه، استفاده ابتکاری از دانش و توانایی دیدن آموزشی، زمینه
سازند؛ بدین ترتیب با تبدیل کارکنان ها در مسائل را برای کارکنان خود فراهم فرصت

های جدید در بازار داخلی در مقایسه با خود به افرادی کارآفرین ضمن تصرف گوشه
 .وکارهای جدید خود را نیز فراهم آورندالمللی کردن کسبرقبا، امکان بین

 هایییژگدسته عوامل و چهارهای سازی مؤلفهباید با پیاده مقیاسهای بزرگتعاونی ،بنابراین
ایجاد دانش و توجه به عوامل محیطی، بستر الزم برای  ، حمایتو سازمان های، زیرساختفرد

جریان ایجاد و انتقال دانش بین اعضای سازمان  کهطوریرا فراهم آورده؛ به هاتعاونیکارآفرینی در 
وری در یت و نوآ، خالقکردهاز نوآوری استقبال  نیروی انسانی سازمانشکل گیرد. در چنین حالتی 

 های نوآورانهحلپذیری برای حل مشکالت سازمان از طریق راهیابد و مسئولیتمیسازمان پرورش 
 کارآفرینی در درون خود، دانش سازیها از طریق نهادینهبدین ترتیب این سازمان یابد.گسترش می

 .ق خواهند بخشیدرا تحقدر سازمان خود موجبات اجرایی کردن راهبردهای متنوع کارآفرینی 

 
 قدردانی و تشکر

 این مقاله بدون کمک سازمان یا ارگانی به انجام رسیده است.
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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 large-
scale 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 sub-
categories 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, self-
esteem, 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, Large-
Scale Cooperatives and Theme Analysis. 
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