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 چکیده

 هایاز تعاون یاریبس یو ورشکستگ یکاریبا مشکل ب توانیم هایدر کسب و کارها در تعاون یداریامروزه با پا
حقیق باشد. تها میوکارها یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و پایداری تعاونیمقابله کرد. ارائه الگوی پایداری کسب

کارآفرینی در بخش تعاونی استان همدان انجام  توسعهوکار با رویکرد حاضر با هدف طراحی الگوی پایداری کسب
آمیخته( )کیفی  -ای و روش تحقیق و چارچوب پژوهش به صورت کمیتوسعه-شد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی

های موفق کشور و اساتید خبره در زمینه بازرگانی کنندگان در بخش کیفی برخی از مدیران تعاونیاست. مشارکت
ها که خودشان به کار درتعاونیوهدفمند )افراد متخصص و خبره در حوزه بازرگانی و کسب رسبه روش در دست

 360و در بخش کمی جامعه آماری تعداد  12به تعداد  شرکت در این پژوهش تمایل داشتند( بر اساس اشباع نظری
ی و کرجسی به تصادف گانهای موفق کشورکه مشارکت کنندگان  بر اساس جدول مورنفر از مدیران کلیه تعاونی

کسب  یدارینفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش تحلیل کیفی نشان داد که این الگو پا 130ای به تعداد طبقه
گر، راهبردها و پیامدها، ای، شرایط مداخلهشش مقوله از جمله شرایط علّی، مقوله محوری، عوامل زمینهو کار شامل 

وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی شناخته شد. همچنین مشخص عامل مؤثر بر طراحی الگوی پایداری کسب 82بود و 
طور مستقیم و تأثیر راهبردها بر پیامدها، ها بهشد که تأثیر شرایط علّی بر مقوله محوری و مقوله محوری بر راهبرد

کمی مشخص شد مدل از  متباشد. در قسگر بر راهبردها به شکل غیرمستقیم میای و شرایط مداخلهعوامل زمینه
 برازش مطلوبی برخوردار است.
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 مقدمه

است  شده تبديل جهان سراسر وکار درکسب مدل از بخشي عنوان به يداريپا امروزه
(Antolin-Lopez et al., 2016شرکت .)خود  اجتماعي و بيولوژيکي فيزيکي، محيط با ها

 ,Phillis) & Davisپذيرند مي تاثير آن از و گذارندمي تاثير آن بر کنند،مي برقرار ارتباط

پايداري  بر تاثيرگذار عناصر شناخت بر اي ويژه ر تاکيدوکاکسب حوزه متخصصان (.2009
پايدارسازي  شرايط به توصيفي و مفهوميهاي مدل قالب در معموال و وکار دارندکسب
 کسب منطق از مشترک درک ايجاد وکار باکسب پايداري مدل. دارند وکار اشارهکسب

 Mukherjeeکند )مي راهمف وکار راکسب مديريت بهبود و تحليل و تجزيه وکار، امکان

et al., 2016ها از اهميت بااليي کارها در تعاونيو(. به همين دليل توجه به پايداري کسب
شود محسوب مي ها يك مدل کارآفريني اجتماعيوکار تعاونيمدل کسب. برخوردار است

 (. 1393؛ مقيمي و همکاران، 1399نژاد و همکاران، )حسين
 قابل و دقيق شفاف، غيرمالي و مالي اطالعات فرينان خواستارگذاران و کارآسرمايه

طريق  از هااين شاخص که ها هستندعملکرد تعاوني اصلي هايشاخص مورد اعتماد در
) et al, do Rosário Cabrita)  شودمي وکارها ارائهپايدار کسب عملکرد گزارشگري

 گيري،اندازه بندي،سايي، طبقهشنا فرآيند وکارها،عملکرد پايدار کسب . گزارش(2021

به  و است وکارپايدار کسب عملکرد پنجگانه ابعاد همه در هافعاليت و گزارشگري شناخت
 ,Brockett & Rezaeeدهد )مي را هاسازي استراتژيپياده و طراحي امکان هاتعاوني

2013; Rezaee & et al, 2017يدي محيط وکار از مسائل کل(. بنابراين، پايداري کسب
براي تبديل پايداري (. Erdirencelebi & Dundar, 2012آيد )تجاري کنوني به شمار مي

توانند رويکردهايي کار، که در آن مشاغل و جوامع ميوبه موضوعي اصلي در تاريخ کسب
را پيدا کنند که به طور همزمان به هر سه هدف )حفاظت از محيط زيست، رفاه اجتماعي 

 ,Bonvoisin) دي( برسد، به طور فوري نياز به يك پاسخ مشترک استو توسعه اقتصا

2017 .(Stark, Seliger & وکار در سراسر امروزه پايداري به عنوان بخشي از مدل کسب
وکار . متخصصان حوزه کسب(Antolin-Lopez et al, 2016)جهان تبديل شده است 

 وکار دارند و معموالً در قالبي کسباي بر شناخت عناصر تاثيرگذار بر پايدارتاکيد ويژه
وکار اشاره دارند. مدل پايداري هاي مفهومي و توصيفي به شرايط پايدارسازي کسبمدل

تحليل و بهبود ووکار، امکان تجزيهوکار با ايجاد درک مشترک از منطق کسبکسب
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انداز جاد چشموکار با اي(. پايداري کسب1399کند )کالبي، وکار را فراهم ميمديريت کسب
هاي خود، زمينه ورود به بازار را فراهم ها و ايدهها با طرحشود که تعاونيروشن موجب مي

شان را در بازارهاي داخلي و جهاني آورده و در نتيجه امکان حفظ و ارتقا موقعيت تعاوني
 هايبنابراين کامالً بديهي است که مدل (.Johnson et al, 2008) را فراهم نمايند

وکار نقش مهمي در توسعه اقتصادي کنوني کشور و پايداري اقتصاد و گذر از شرايط کسب
تحريم که تأثير بسيار زيادي بر اقصاد کشور دارد ايفا نمايد. رويکرد جديد نسبت به مسئله 

حلي جهت عنوان يك راههاي خصوصي و دولتي بهتواند توسط سازمانپايداري مي
اري پذيري و سازگوکار با توجه به افزايش انعطافهبود کسبگيري بهتر براي بتصميم

به همين دليل توجه به مدل کسب (Mukherjee et al, 2016).مورد استفاده قرار گيرد 
ها به دليل نقش مهم تعاوني در عرصه توليد در شرايط اقتصادي حال وکار پايداردر تعاوني

و باتوجه به تأکيدات مقام معظم رهبري هاي سخت براي ايران حاضر کشور و وجود تحريم
زايي جهت توليد ملي و حمايت از توليدکنندگان و کارآفرينان داخلي و همينطور اشتغال

هاي کشورهاي توسعه گيري تعاونيبا نگاهي به چگونگي شکل .بسيار حائز اهميت است
اند در هانستها توکه بسياري از اين کشورها با کمك گرفتن از تعاونيمشخص شد يافته 

تهيه غذا، تأمين نيروي کار مورد نياز بخش صنعت، صنايع تبديلي و تکميلي و همچنين 
ها و ... نقش اساسي ايفاء ايجاد بازار مصرف کاالهاي توليدي، جلوگيري از افزايش قيمت

درصد از مديران  93بيش از  (.Mikami, 2018; Dewi & Dhewanto, 2012)کنند 
دانند وکار خود ميجهان، پايداري را عاملي مهم براي موفقيت کسباجرائي در سراسر 

(Mass et al, 2016)هايي که منجر به پايداري . بنابراين شناسايي و طراحي مولفه
 .(1399شود از اهميت زيادي برخوردار است )کاليي، وکار داخلي ميهاي کسبلمد

محيطي و د ارزش اجتماعي، زيستتوانارزيابي پايداري ضروري است و گزاره ارزش مي
ها به دنبال نوآوري براي ايجاد ارزش اقتصادي و گيري کند. تعاونياقتصادي را قابل اندازه

وري اقتصادي و اکولوژيکي . همچنين بهبود بهره(Bocken et al, 2014)اجتماعي هستند 
ه شده ه مطالب گفتپذيري بيشتراست. با توجه بها به معناي ارزش باالتر و رقابتتعاوني

وکار پايدار ضروري هاي کسبهاي سنتي به مدلها از مدلنوآوري براي انتقال تعاوني
هاي توليد اگر بتوانند در ارائه محصوالت و . تعاونيMorioka et al, 2016)است )
ها به عنوان توان از آنوري مناسب داشته باشند ميهاي خود کارايي و بهرهفعاليت
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ها بهره برد اما وکار براي ساير تعاونيي توليد موفق و الگوهاي پايدار کسبهاتعاوني
ريزي شده براي استفاده از تجربيات متاسفانه در کشور ما نظام و فرايند منظم و برنامه

دهد، (. آمارها نشان مي1395ها وجود ندارد )عطائي و همکاران، آميز اين تعاونيموفقيت
ها ها هستند و تعاونييليون نفر از جمعيت جهان عضو تعاونيم 900اکنون بيش از هم

اند. براساس آمار موجود وزارت تعاون در ميليون شغل را در جهان ايجاد کرده 100باالي 
باشد. اين درصد کل بيکاران مي 2/1ها جهت اشتغال بيکاران به ميزان ايران سهم تعاوني

نوان يك بخش اقتصادي در قانون اساسي بسيار عها، بهمقدار با توجه به اهداف تعاوني
دهد سهم تعاون در توليد ناخالص باشد. برآوردها نشان ميمالحظه ميناچيز و غيرقابل

باشد و اين در حالي است که بر اساس درصد مي 5/5داخلي در حال حاضر حدود 
است، قانون اساسي که توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده  44هاي کلي اصل سياست

درصد  18بايست به سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي تا پايان برنامه چهارم توسعه مي
هاي درصد شرکت 20برسد. از طرف ديگر، بر اساس آمار و ارقام وزارت تعاون بيش از 

شوند )وزارت تعاون، تعاوني در دو سال اول پس از تأسيس غيرفعال و نهايتاً منحل مي
با  1384ها مربوط به زايي تعاونيداده کمترين ميزان اشتغالها نشان (. بررسي1385

است. با مقايسه  نفر بوده 177191با  1386نفر و بيشترين ميزان آن مربوط به  24591
جز چند سال توان گفت بهسال گذشته مي 20ها طي زايي تعاونياطالعات ميزان اشتغال

تأسيس هاي تازه زايي در تعاونين اشتغال(، ميزا1391و  1386هاي ويژه سالاستثنا )به
توان است؛ بنابراين، دوباره ميکاهشي ماليم همراه بوده  -نسبتاً ثابت و يا با روند افزايشي

کوچك و متوسط، که ظرفيت هايها بيشتر در قالب بنگاهنتيجه گرفت که تعاوني
وجه خاصي به اقتصاد تعاوني اينکه ت اند. بازايي محدودي دارند، توسعه پيدا کردهاشتغال

ويژه پس از پيروزي انقالب اسالمي شده است، سهم اين بخش از اقتصاد ملي رشدي به
آبادي و درصد از کل اقتصاد ثابت مانده است )ميمنت 5اندک داشته و در حد تقريباً 

د بعتوان به نيافتگي بخش تعاوني در ايران را مي (. يکي از داليل توسعه1399همکاران، 
گذرد، دهه از شروع نهضت تعاوني در کشور مي 8نظري آن مربوط دانست. بااينکه افزون بر 

تاکنون مطالعه جامعي که از دل آن، نظريه و الگويي براي و رشد و بالندگي و پايداري 
ها خارج شود، ارائه نشده است تا بتوان با يك پشتوانه علمي نظري کار در تعاونيوکسب

  ود.قوي ادعا نم
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، هاکار پايدار و موفق در تعاونيوحال باتوجه به مطالب گفته شده و اهميت باالي کسب 
تواند شرايط و اوضاع اشتغال را در استان همدان بهبود بخشد چرا که باال مي اين تعاوني

بودن نرخ بيکاري و تورم در استان همدان موجب شده تا نيروي کار جوان استان همدان 
، اصفهان و ... مهاجرت کنند که اين ارسفهاي ديگر مانند ل به تهران يا استانبراي اشتغا

هايشان را به همراه دارد. در اين راستا مسئله تبعات زيادي براي جوانان و خانواده
هاي اداره کار و رفاه زايي با حمايتها و اشتغالتوانند با تشکيل تعاونيکارآفرينان مي

و  گرديدهباعث کاهش بيکاري و نرخ تورم در استان همدان  اجتماعي استان همدان
همينطور اين امر مانع مهاجرت نيروي کار به خارج از استان و همينطور جذب نيرو از 

شود که اين خود موجب رونق اقتصادي، هاي همجوار در استان همدان ميساير استان
استان همدان به دليل شرايط . عالوه بر اين گرددفرهنگي و اجتماعي در اين استان مي

اقليمي و موقعيت جغرافيايي مناسب، قرارگيري در شاهراه ارتباطي و دسترسي به منابع 
عنوان قطب علمي غرب کشور، طبيعي، خدادادي و تاريخي و همچنين مطرح بودن به

و  ها در حوزه ايجادهاي رقابتي فراواني نسبت به ساير استانداراي ظرفيت بالقوه و مزيت
منظور توانمندسازي و بالفعل کردن اين وکارهاي شهري است؛ با اين حال بهتوسعه کسب

 وکار با رويکرد پايداري در شهرتوان نهفته و کمبودهاي فعلي شهر، توجه به الگوي کسب
توسعه همدان مساله اي مهم و درخور توجه است که در نتيجه آن شاهد ساماندهي، 

التحصيالن ي شهر و ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان و فارغوکار، افزايش درآمدهاکسب
استان همدان خواهيم بود که البته براي رسيدن به اين مقصد راه درازي را در پيش داريم 

هاي علمي صورت پذيرد که اين مهم و الزم است تا تحقيقات گسترده و مبتني بر پايه
اشد بهاي استان همدان ميکار در تعاونيودليل موجه به منظور ارائه الگوي پايداري کسب

وکار در دو دهه هاي کسبعليرغم تعداد باالي مقاالت پژوهشي که در مطالعة مدلو 
هاي ساختاري و دقيق در مورد ارائه الگوي گذشته مورد بررسي قرار گرفته است، پژوهش

وکار در ت در مدل کسبها نادر است. به عالوه بيشتر تحقيقاکار در تعاونيوپايداري کسب
هاي کسب وکاري مطالعه زمينه شروع کار انجام شده است، بنابراين، کمتر درباره ي مدل

( که نتايج تحقيقش نشان داد 1399کالبي )از جمله اين تحقيقات و تحقيق شده است، 
مشترک، رهبري وکار به ترتيب نوآوري، خلق ارزش عوامل موثر بر پايداري مدل کسب

( در 1399الفتي و همکاران ) .باشند، عوامل اقتصادي و حاکميت شرکتي ميمشارکتي
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ي ها بايد از ميان افرادي با توانايمديران عامل تعاونيپژوهششان به اين نتيجه رسيدند که 
مشخص شد نقش عوامل اقتصادي،  همينطور هاي مديريتي و فني انتخاب شوند.و مهارت

ها در استفاده از اعتبارات و تسهيالت ازاندازۀ بانكشگيري بيکمبود منابع مالي و سخت
عة ها و درنتيجه، گسترش و توسگذاري بلندمدت و مولد تعاونيبانکي، ازجمله موانع سرمايه

 در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که  (1396پارسا پور و همکاران ) .آنهاست
نگاههاي کوچك و کارآفرين عبارتند بکار در وکسبمهمترين عوامل تاثيرگذار بر پايداري 

از: تحصيالت مدير، نحوۀ کنترل و نظارت بنگاه توسط مدير، ريسکپذيري مدير، آگاهي از 
فرصتهاي بازار، تعداد دورۀ آموزشي کارکنان، دسترسي به بازار و اتکا به تأمين مالي 

به اين  Barik (2019)هاي انجام شده در خارج از کشور در پژوهش هستند. استقراضي
 آموزش، شامل سطح پايين وکارپايداري کسب براي را متعددي موانعنتيجه رسيد 

 وکارهايکسب با رقابت وکار،اوليه کسب سرمايه کمبود پايين، درآمد با مشتريان

 Mikamiو  باشدمي پايين و... مالي بازده و هابدهي آوريجمع در توانمندي بزرگ،عدم
توانند جايگزيني اميدوارکننده براي هاي تعاوني ميتشرک( نيز نشان داد 2018)

طالب محال با توجه به  باشندموقعيت بهتري  و  ترداري در طيف وسيعهاي سرمايهشرکت
هاي کارها در تعاونيوو بررسي تحقيقات انجام شده و ضرورت توجه به کسبگفته شده 

وفق هاي موکارها در تعاونييداري کسبتا به بررسي ارائه الگوي پا دشآن  براستان همدان 
ار هايي موفق و پايدهمدان بپردازيم تا شايد اين پژوهش راهي براي تشکيل تعاوني استان

  در استان همدان باشد.
 

 روش پژوهش
 هاي موفق استانوکارها در تعاونيارائه الگوي پايداري کسبپژوهش حاضر با موضوع 

 باشد. مياي هتوسع-همدان از لحاظ هدف کاربردي
هاي موفق در بخش کيفي پژوهش عبارت است از مديران تعاونيمشارکت کنندگان 

که فهرست  1399باشند در سال کشور و اساتيد دانشگاهي متخصص در حوزه بازرگاني مي
شده است. نمونه  ها از سوي وزارت تعاون )معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج( منتشرآن

 1399در سال  هاي موفق کشور و اساتيد خبرهز مديران تعاونيآماري پژوهش برخي ا
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نفر  12درزمينه بازرگاني به روش در دسترس هدفمند بر اساس اشباع نظري به تعداد 
  باشد.مي

در ر کشوهاي موفق مديران کليه تعاونياين پژوهش در بخش کمي  کنندگانمشارکت
بخش بر اساس جدول  اين نمونه آماري درباشد و نفر مي 360ها تعداد آن که 1399سال 

 نفر انتخاب شد. 130مورگان و کرجسي به شيوه در دسترس به تعداد 
داده بنياد تحليل بوده و از کمي و کيفي )آميخته( روش تحقيق حاضر به صورت 

در واقع هدف از استفاده از روشهاي تحقيق آميخته به کار بردن يکي  است.استفاده شده
ي نيست بلکه تقويت نقاط قوت و کاهش دادن يا به حداقل رساندن ضعفهاي به جاي ديگر

(. علت استفاده از روش داده بنياد نيز به 1395هر دو روش در يك مطالعه است )بازرگان 
 و مختلف عوامل اساس بر نظريه ارائه به توانمي روش اين اين دليل است که به کمك

 شپژوه در رويکردها ديگر و روش اين بين عمده وتتفا واقع در. پرداخت آنها بين ارتباط
 ژوهشپ در بنياد داده پردازياست. نظريه نظريه تدوين و دهيشکل بر آن تاکيد کيفي
پژوهش  مسئله بر تاکيد مقدماتي مرحله در شد بنديتقسيم تکميل و مرحله سه در حاضر

 و تخصصي زهحو و پژوهشي دغدغه اساس بر پژوهشگر و است پژوهش سوال بيان و
 ژوهشيپ مسائل قالب در آنها انتخاب و مشکالت انتخاب و کشف دنبال به خويش مطالعاتي

 الزم پذيريانعطاف با پژوهشگر دراين  روش سوال (.1396است. )دانايي فرد و اسالمي، 
 دثحوا که شرايطي شخص رفتارهاي بررسي به را او که است پژوهشگر راهنماي ترينمهم

 است مفيد آنها با مصاحبه که اسنادي و پژوهش اسناد، حوزه دهد،مي رخ آنها زمان در
 مرحله چندين شامل خود که شوندمي کدگذاري هاداده دوم مرحله در شودمي رهنمون

 هب رسيدن تا روند ادامه و شده کدگذاري هايداده تحليل دنبال به سپس و اندکدگذاري
 يهنظر ارائه در سعي اشباع نقطه به رسيدن از بعد سوم مرحله در باشدمي اشباع نقطه

  گيرد.مي صورت محقق توسط
هاي پژوهش و نيز مصاحبه با نظري، پيشينهآوري اطالعات حاصل از مبانيبعد از جمع

از اطالعات جهت بررسي سودمندي و يا عدم سودمندي  1خبرگان، نسبت روايي محتوايي
گانه تکنيك دلفي جهت مرحله، مراحل سه سؤاالت به خبرگان داده شد و بعد از اين

هماهنگي و توافق نظرات خبرگان شروع گرديد. سپس در بخش کمي پژوهش، بعد از 

                                                                                                                                  
1. Content Validity Ratio (CVR) 
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هاي وکار تعاونيپايداري کسبهاي ايجاد هماهنگي در نظرات خبرگان، در حوزه مؤلفه
و هايي مرتبط شناسايي شدند و آنگاه رواييشاخص پانل دلفيبا  موفق استان همدان

 انهاي موفق استان همدوکار در تعاونيمؤثر بر پايداري کسبهاي پايايي پرسشنامه مؤلفه
پايداري هاي بندي مؤلفهبا تحليل عاملي تائيدي تهيه شد. در نهايت بعد از اولويت

در کار وپايداري کسبهاي ، در مدل پژوهش به جهت تأثير هر يك از مؤلفهوکارکسب
از روش معادالت ساختاري استفاده گرديد و مدل پژوهش  تان همدانهاي موفق استعاوني

 ارائه شد.
 

 جنتای
 ها در دو بخش کيفي و کمي در ذيل آورده شده است:نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده

مقوله مرتبط با تکنيك داده بنياد آورده شده سپس دربررسي  6در ابتدا در بخش کيفي 
وايي محتوايي و مراحل سه گانه تکنيك دلفي بررسي شده سؤال اول پژوهش نسبت ر

است در ادامه و در بخش کمي نرمال بودن متغيرها و بررسي سوال دوم پژوهش پرداخته 
 شده است.  

 
 الف( بخش کيفي 

ي زير ارائه هاي پژوهش در شش دستههاي مقولهها انجام مصاحبهپس از بررسي
 گردند:مي
 

ها که حاصل از شرايط علّي يا مقدم است اين مقوله :( مقوله شرایط علّي1-الف
انجامد. در مورد اي ميگيرد که به وقوع يا گسترش پديدهرويدادهايي را در بر مي

ساز  گيرد که زمينهشرکتهاي تعاوني موفق شرايط علّي، ساختار مناسب تعاوني را دربرمي
مزاياي  -بخش: الف 3در  باشد. ساختار مناسب تعاوني خودها ميموفقيت اين شرکت

دول ي مناسب کدگذاري شدند. جپيشينه -ترکيب مناسب تعاوني و ج -تشکيل تعاوني ب
 نمايد.ها را معرفي ميزير اين مقوله
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 هاي شرايط عّلي، ساختار مناسب تعاونيمؤلفه -1جدول 
 مؤلفه ي فرعي )مفهوم(مقوله مقوله اصلي

ب تعاو
ي، ساختار مناس

ط عّل
شراي

ي
ن

 

 مزاياي تشکيل تعاوني

 101ارتباط خوب و همدلي کارکنان بخش تعاون 

 102هاي آسان به تعاونيها پرداخت وام

 103ي بخش تعاوني تسهيالت و فوايد ويژه

 104تناسب و اعتماد و يکدلي بين اعضا 

 106ها بين اعضا تقسيم مسؤوليت

 ي مناسبپيشينه
 107ورد نظر ي مداشتن سابقه در حرفه

 108ي مرتبط داشتن تجربه در حوزه

 
هاي عميق نشان دادند تمامي شود و مصاحبههمان طور که در جدول باال مشاهده مي

هايي که اقدام به تشکيل شرکت تعاوني کردند از سويي مزايايي که تأسيس اين کارآفرين
به ايجاد چنين  هاها در زمان اقدام ايشان به اين امر داشته مشوق آنشرکت
اي هاي آسان و تسهيالت ويژههايي چون دريافت واموکارهايي بوده است، مشوقکسب

هاي مالياتي و از سوي ديگر جو نظير اعطاي زمين، اعطاي تسهيالت ايثارگري و معافيت
ري گيي کارکنان بخش تعاون استان با ايشان را عامل مهمي در شکلي صميمانهو رابطه

اري هايي که بسيدارند. معافيتآميزشان به بخش تعاوني عنوان ميرود موفقيتارتباط و و
شوند و صميميتي که با ترکيب بخش تعاون اکنون وجود ندارند و يا اعمال نميها هماز آن

 تر شده است.با وزارت کار کمرنگ و کمرنگ
د، اين شگيري ترکيب مناسب در بين اعضاي تعاوني شناسايي مقوله مهم ديگر شکل

وکار مربوطه و هم از لحاظ وجود ي کسبترکيب هم از لحاظ تخصص و آشنايي به حوزه
ها ها مورد توجه است، در اين ميان تقسيم متناسب مسؤليتاعتماد و همدلي الزم بين آن

وکارها بين اعضا و ساختاردهي مجدد اعضا نيز مواردي هستند که در موفقت اين کسب
 فتند.مورد تأکيد قرار گر

ي ي مناسبها شناخته شد پيشينهگذار موفقيت اين شرکتاي که پايهسومين مقوله
اند به اين معنا که يا سابقه کار وکار مربوط داشتهي کسباست که کارآفرينان در حوزهبوده

 اند.ي فعاليت داشتههاي مشابه تجربهاند و يا در حوزهخانوادگي و شخصي در آن حوزه داشته
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 هاي مقوله محوري، عاشق و سرسخت کارآفرينمؤلفه -2جدول 

 مؤلفه ي فرعي )مفهوم(مقوله مقوله اصلي

ن
ت کارآفري

ق و سرسخ
ي، عاش

مقوله محور
 

 عشق به کار و توليد

 اشتياق به توليد و خدمت

 ي اشتغال و روزي کارگردغدغه

 تالش براي حصول هدف

 سماجت براي تحقق نتيجه

 سخت کوشي

 هاي مواجهه با بروکراسي اداريتحمل سختي

 تحمل شرايط بد مالي و کاري

 والنيساعات کاري ط

 ترک راحتي

 باالي سر کار بودن

 برخاستن پس از زمين خوردن

 تالش براي بهبود مداوم

 جاه طلبي ) به کم راضي نشدن(

 ي شخصيتوسعه

 هاگيري از فرصتبهره

  

 

شود و ها ظاهر مياي است همواره در دادهي محوري مقوله: مقولهي محوري( مقوله2-الف
ي محوري که در اين پژوهش مقوله (Stشوند. )هاي اصلي ديگر به آن مربوط ميتمامي مقوله

ذات عاشق و »وکارهاي بخش تعاوني شناخته شد عامل اصلي در موفقيت و پايداري کسب
 -عشق به کار و توليد، ب -. اين مقوله اصلي در سه بخش: الفباشدمي« سرسخت کارآفرين

اين  2بندي شدند. جدول شماره تالش براي بهبود مداوم دسته -سماجت براي تحقق نتيجه و ج
 نمايد.ها را معرفي ميمقوله
ها اين مقوله مشترک و مهم را در تمامي کارآفرينان ها و کدگذاريبررسي مصاحبه 

که از لحاظ شخصيتي ويژگيهاي مشترکي در ميان ايشان به چشم  بخش تعاوني نشان داد
ي اصليشان توليد و کار بود، با کار و توليد احساس خورد. اين کارآفرينان همگي عالقهمي

کردند و سود مالي و پول اولويت اول ايشان نبود، در شرايط بد بودن و جريان داشتند مي
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گذاري ها بود درحاليکه با سپردهروي آناقتصادي و مشکالت شديدي که هر روز پيش
 آوردند يا از طريق داللي کاميابي مالي بيشتريسرمايه در بانك سود بيشتري به دست مي

ي توانستند داشته باشند کماکان عشق به توليد از يکسو و عشق به کارگران و واسطهمي
 د تا جاييکه بهترينها شدن در وجود اين کارآفرينان به وضوح قابل تشخيص بوروزي آن

 .کننددانستند که سر ماه حقوق کارگر را پرداخت مياي ميلحظات زندگيشان را لحظه
ويژگي مشترک شناسايي شده بعدي سماجت و اصرار شديد براي تحقق نتيجه دلخواه 

کوشي، تحمل شرايط سخت مالي، ساعات کاري طوالني و بود؛ نااميد نشدن، سخت
 هاي اين ويژگي بود.از زمين خوردن ديگر مشخصهبرخاستن از زمين پس 

تالش براي بهبود مداوم ويژگي بارز ديگري در نهادين کارآفرينان بود، ميل شديد به 
ي شخصي و پيشرفت، جاه طلبي و هر روز بهتر شدن هم در مباحث کاري و هم توسعه

روحيه حرکت  هاي جديد در اين کارآفرينان شناسايي شد. همچنين اينيادگيري آموزه
هايي ک محيط و يا بخت و به سمت تعالي در ميان کارآفرينان باعث شده بود تا فرصت

ها داد را شناسايي کنند و از آنها در مسير راهشان قرار مياقبال به گفته برخي از آن
 بهره ببرند.

 
اي به شرايطي اطالق ميي زمينهبستر حاکم يا مقوله ي بستر حاکم:(مقوله3-الف

اندازهاي دولتي که کارآفرين گذارند. در اين پژوهش دستشود که بر راهبردها تأثير مي
 اند:بندي شدهها رو بروست در اين مقوله به شرح زير دستهبا آن
 

هاي اندازهاي مقوله بستر حاکم و دستبررسي و کدگذاري 3ره باتوجه به جدول شما
دولتي نشان داد که نبود دغدغه توليد در بدنه حاکميت؛ مثلث دارايي، بانك و بيمه، 

گذاري نامناسب دولتي و شرايط نامناسب اقتصادي از جمله موانع و دستاندازهاي مشيخط
 ت. ي شرکتهاي تعاوني اسکاري کارآفرينان در حوزه

گر، شرايط شرايط مداخله: اندازهاي فرهنگيگر؛ دست( شرایط مداخله4-الف
عنوان محدودکننده راهبردها عمل  وسيع و عامي همچون فرهنگ، فضا و غيره است که به

گر و . شرايط مداخلهکنددچار تأخير مي اجراي راهبردها را عنوان يك مانع به کندمي
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ها مواجه است در اين مقوله به شکلي که در ين با آناندازهاي فرهنگي که کارآفردست
 اند:بندي شدهآمده دسته 4جدول شماره 

 
 هاي دولتياندازهاي مقوله بستر حاکم: دستمؤلفه- 3جدول 

 مؤلفه ي فرعي )مفهوم(مقوله مقوله اصلي

ت
بستر حاکم: دس

ا
نداز

ي
ي دولت

ها
 

نبود دغدغه توليد در بدنه 

 حاکميت

 عدم توجه حاکميت به قشر ضعيف

 عدم اعتقاد به بخش تعاوني در بدنه اجرايي

 عدم حمايت از توليدکنندگان

 مثلث دارايي، بانک، بيمه

 مشکالت با اداره دارايي و ماليات

 هادشواري اخذ وام و بازپرداخت وام

 هاي دولتيعي و ساير ارگانتأمين اجتما

 گذاري نامناسب دولتيمشيخط

 ارائه مجوزهاي کارشناسي نشده

 هاي ماليناکارآمدي سيستم حمايت

 بروکراسي شديد در اخذ مجوزها

 ضعف در سيستم آموزش و تربيت نيروي ماهر

 هاي همکار در زمينه توليدعدم هماهنگي سازمان

 اي الزمعدم وجود زيرساخته

 دشواري صادرات

 شرايط نامناسب اقتصادي

 ضعف نظام توزيع

 هاضعف اتحاديه

 ضعف قوانين حمايت از حقوق توليدکننده

 رويهواردات بي

 تحريمها

 نابساماني بازار ارز

 عدم دسترسي به ماشين آالت به روز

 ناتواني و فقر اعضاي جامعه
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 اندازهاي فرهنگيگر؛ دستي شرايط مداخلههاي مقولهمؤلفه 4جدول شماره 

 

اندازهاي فرهنگي که گر و دستمقوله شرايط مداخله 4شماره  با توجه به جدول
کارآفرينان در بخش تعاوني در استان همدان با روبرو هستند طي بررسيها و کدگذارهاي 

ه بندي شد کبه سه مقوله فرعي فساد، شرايط فرهنگي بومي و فرهنگ غير مولد دسته
 است. ي شده به دست آمدههاي کدگذاراين سه دسته مطابق جدول باال طبق مؤلفه

هاي فرآبندها و استراتژيجلو: ها؛ حرکت روبه( فرآبندها و استراتژي5-لف1
 وکار شرکت، منابع ماليهاي مؤثر بر تداوم کسبترين بخشيکي از مهمحرکت رو به جلو 

هاي حرکت رو به جلو که به موفقيت کارآفرينان فرآبندها و استراتژي باشد.شرکت مي
 اند:بندي شدهآمده دسته 5دسته جدول شماره  7کنند به کمك مي
هاي مهم و تاثيرگذار در موفقيت کارآفرينان در حوزه ها نشان داد که از مقولهبررسي

ها باشد مصاحبهجلو ميهاي حرکت روبهتعاوني در استان همدان فرآبندها و استراتژي
ها و تأمين مالي، تالش هاي کاهش هزينهنشان داد اکثريت کارآفرينان موفق به مقوله

هاي مناسب بازارايابي، استراتژي براي بقا، نوآوري در ارائه محصوالت و خدمات، استراتژي
هاي دولتي و تعامل مناسب با نيروي انساني توجه نمودهمناسب توليد، تعامل با سازمان

ي هرکدام از اين مقولهاي راهبردي که طبق مفهوم و مؤلفه 5اند در جدول شماره 
 اند.هاي عميق به دست آمده آورده وکدگذاري شدهمصاحبه

 مؤلفه ي فرعي )مفهوم(مقوله مقوله
ط مداخله

شراي
ت

گر؛ دس
ي

ي فرهنگ
اندازها

 فساد 

 درخواست رشوه

 ردزدي از کا

 بي اخالقي و فساد اقتصادي

 شرايط فرهنگي بومي

 هاتنگ نظري همداني

 وکارهاي موفقتقليد سريع از کسب

 رقابت ناسالم

 فرهنگ غيرمولد

 منفعت طلبي افراد جامعه

 عدم اطمينان زنجيره تأمين به هم

 اخالقيضعف فرهنگ توليد، کار گروهي و بي
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 ها؛ حرکت رو به جلوهاي مقوله فرآبندها و استراتژيمؤلفه -5جدول 
 مفهوم ي فرعيمقوله مقوله اصلي

ي
فرآبندها و استراتژ

ت رو به جلو
ها؛ حرک

 

 ها و تأمين ماليکاهش هزينه

 هاکاهش هزينه

 و ارزان استفاده از دفتر ساده

 انجام کارها توسط خود

 گذاريتزريق سود به عنوان سرمايه

 تأمين مالي براي توسعه و سرمايه در گردش

 تالش براي بقا

 فروش بدون سود يا سود اندک

 فروش داراييهاي شخصي

 تعديل نيرو در صورت نياز

 شراکت با رقبا

نوآوري در ارائه محصوالت و 

 خدمات

 و توجه به تغييرات بازار رصد

 تطبيق محصول خود با نياز و خواست مشتري

 هايافتن بازارهاي جديد و ارائه محصول براي آن

 R&Dنوآوري و توجه ويژه به بخش 

 توسعه تدريجي

 هاي مناسب بازارايابياستراتژي

 بندي بازارشناخت بازار و بخش

 هدف ارائه محصول و خدمت براي بازار

 توجه به کيفيت و رضايت مشتري

 به دست آوردن انحصار توليد و بازار

 تبليغات و پيشبرد مناسب

 هاي مناسب توليداستراتژي
 هاي بازارالگوبرداري از بهترين

 به روز بودن ماشين آالت توليد و خدمات

 ي توليدتکميل زنجيره

 هاي دولتيتعامل با سازمان

 هاي مالياتيوب با مميزرابطه خ

 خوش حسابي

 پرهيز از اخذ وام

 وکاروفاي به عهد و رعايت اخالق کسب

 تبعيت از قوانين

 هاي دولتيخالقيت در نشان دادن عزم به سازمان

 متعهد کردن و برنگيختن نيروي انساني تعامل مناسب با نيروي انساني

 نانرسيدگي و تعامل مناسب با کارک
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 دخيل کردن کارکنان در تصميمات

 آموزش نيروي انساني

 کارارزيابي و کنترل نيروي

 ايجاد فضاي صميمي کاري

 

 يوکار بخش تعاونآخرين مقوله مؤثر بر طراحي الگوي پايداري کسب ( پيامدها:6-الف
 4شود به ت کارآفرينان مي. مقوله پيامد که مانع موفقيباشد، پيامدها مياستان همدان

 اند:بندي شدهآمده دسته 6دسته طبق جدول شماره 
 

 هاي مقوله پيامدمؤلفه-6جدول 
 مؤلفه ي فرعي )مفهوم(مقوله قولهم

پيامدها
 

 بقا
 هاحفظ و يا کاهش حجم فعاليت

 تعديل نيرو

 نا اميدي

 پشيماني از توليد و خستگي از وضع موجود

 گذاريک پذيري براي سرمايهکاهش ريس

 هاي غير از تخصص اصليگذاريورود به سرمايه

 بازتوليد فرهنگ معيوب

 رشوه دادن

 دروغ

 توليد به صورت مخفيانه

 قاچاق کاال

 شکست توليد و بخش تعاوني

 هاتعطيلي توليدي

 ها و مزاياي فعاليت در بخش تعاونيمحقق نشدن وعده

 توليد و تعاوني عدم صرفه

 هااز بين رفتن رابطه خوب اداره تعاون و تعاوني

 ضعف قوانين و فرايندهاي بخش تعاوني )به بخش عّلي بيايد(

 

هاي مقوله پيامدها نشان داد که بقا، نااميدي، بازتوليد فرهنگ بررسي و کدگذاري 
فت کارآفرينان در معيوب و شکست توليد و بخش تعاوني از جمله موانع رشد و پيشر



 های موفق استان همدانوکارها در تعاونیارائه الگوی پایداری کسب   113

  

هايي مفهوم و مؤلفه 6باشد در جدول شماره در استان همدان مي هاي موفقي تعاونيحوزه
بندي آنها آورده به همراه کد 6يشمارهمقوله از آن به دست آمده در جدول  6که اين 

 است. شده
 

 سؤال اول پژوهش

دام ش تعاوني استان همدان کوکار با رويکرد توسعه کارآفريني در بخالگوي پايداري کسب
 است؟

هاي پژوهش از تکنيك دلفي در سه مرحله استفاده شد که هت پاسخگويي به سؤالج
نفر از خبرگان در خصوص سودمند بودن سؤاالت داده  12که پرسشنامه اوليه به بعد از آن

 قيسؤال تقليل پيدا کرد و سؤاالتي در پرسشنامه با 87سؤال به  98شد، پرسشنامه از 
قبولي را کسب کرده بودند که در نمره قابل CVRماندند که بر اساس فرم اعتبارسنجي 

 شده است:طور کامل شرح دادهذيل به
 سبت روایي محتوایي ن

 نسبت شود،مي سازي کمي و نشان داده CVR با اختصار که محتوايي روايي نسبت
 و شوديم کاربردهبه سازي طاستنبا باهدف که کندمي توصيف را تکنيکي محتوايي روايي

 امگ پيام يك خاص هايويژگي شناسايي راستاي در اييافتهنظام و هدفمند صورتي به
 رود:. فرمول زير بدين منظور به کار مي(Lawshe, 1975) داردبرمي

 :1فرمول شماره 

neاند.: تعداد افرادي که براي هر سؤال گزينه سودمند بودن را انتخاب کرده 
nکنندهعداد کل خبرگان شرکت: ت 

که سطح انتزاعي و بينش بااليي در رابطه با قضاوت نياز (، هنگامي1975ازنظر الوشي )
است و در حالتي که دامنه استنباط در محتوا و پيرامون يك پيام گسترده است، محققان 

از استفاده کنند. CVR بايست از رويکرد روايي محتوايي يا همان فرم اعتبارسنجيمي
 رارق پانل گروه اختيار در بايد پرسشنامه محتوايي، روايي تعيين براي منظر ايشان،
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 يا مدل) ابزار اجزاي ضرورت اساس بر اعضاء دقيق قضاوت امکان کهطوريبه گيرد،
 مقياس در آيتم هر درباره را خود نظر که شود خواسته هاآن از ( فراهم آيد وپرسشنامه

 هايارزياب همان يا پانل گروه اعضاي معموالً. نمايند لحاظ ت،اس شده تعيين که قضاوتي
 نامهپرسش محتوايي دامنه حوزه در که شوندمي تشکيل متخصصاني از پرسشنامه روايي

 ها فراهم شود. در جدول شمارهاوت دقيق و صحيح آنقض امکان تا باشند داشته فعاليت
 کننده آورده شده است.رگان شرکتبر اساس تعداد خب CVRقبول حداقل مقادير قابل 8

 
 (1975کننده )الوشي، بر اساس تعداد خبرگان شرکت CVRقبول : حداقل مقادير قابل8جدول شماره 
 CVR مقدار تعداد خبرگان CVR مقدار تعداد خبرگان CVR مقدار تعداد خبرگان

5 99/0 11 59/0 25 37/0 
6 99/0 12 56/0 30 33/0 

7 99/0 13 54/0 35 31/0 
8 78/0 14 51/0 40 29/0 

9 75/0 15 49/0 - - 
10 62/0 20 42/0 - - 

 

سؤال بسته برگرفته از ادبيات و  98در مرحله روايي محتوايي، بعد از شناسايي اعضاء، 
سوال باز که در خصوص توضيحات جانبي پرسشنامه بود، در قالب پيشينه پژوهش و يك

در خصوص سودمند بودن سؤاالت داده شد و  نفر خبره 12به  CVRفرم اعتبارسنجي 
، سؤاالتي که سودمند بودند، براي مرحله اول تکنيك CVRبعد از تحليل فرم اعتبارسنجي 

و حداقل  CVRسؤال باقي ماندند. حال با توجه به فرمول  87دلفي مشخص شدند که 
 پردازيم:قبول آن به بررسي پذيرش و رد سؤاالت پرسشنامه ميمقادير قابل

نفر خبره  12به دليل حجم نمونه  CVRقبول براي عدد ازآنجاکه حداقل مقدار قابل
-34-33-31-27-17-14باشد، بنابراين سؤاالت )مي 56/0کننده در اين پژوهش، شرکت

 87گيرند و اين گردد و مابقي سؤاالت موردپذيرش قرار مي( رد مي35-43-45-73-91
ماره در جدول ش کنيك دلفي مورداستفاده قرار گرفتند.سؤال باقي مانده براي مرحله اول ت

 مراحل سه گانه تکنين دلفي بررسي شده:  9
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 مراحل سه گانه تکنيک دلفي -9شماره جدول 

 

توان گفت که از آزمون کندال، ضريب کندال مي تکنيک دلفي مرحله اول نتایج بر اساس
 %35دهندگان، تقريباً دهد، هماهنگي بين نظرات پاسخباشد که اين امر نشان ميمي 352/0حدود

 05/0داري آزمون کندال کمتر از باشد. همچنين سطح معني %70بايست بيشتر از ت که مياس
د. باشدهندگان معنادار ميباشد که گوياي اين مطلب است، اين هماهنگي بين نظرات پاسخمي

بنابراين براي ارتقاي ضريب کندال، الزم است که مرحله دوم تکنيك دلفي انجام شود. از سوي چون 
هستند، بنابراين  05/0اي کمتر از تك نمونه tتك سؤاالت پرسشنامه از آزمون داري تكنيسطح مع

داري داري وجود دارد. لذا چون سطوح معنيبين ميانگين هر سؤال و مقدار ارزشي تفاوت معني
باشند، بنابراين در اين مرحله از تکنيك دلفي از پرسشنامه سؤاالت مي 05/0تر از سؤاالت بزرگ

سؤال باقي  82شوند. بنابراين براي مرحله دوم تکنيك دلفي، ( حذف مي22-49-55-56-83)
 سؤال باقي مانده مجدد آزمون خواهندشد.  82خواهند ماند و به عبارتي 

توان گفت که از آزمون کندال، ضريب کندال ميتکنيک دلفي مرحله دوم نتایج براساس 
است که  %65دهندگان، تقريباً هنگي بين نظرات پاسخدهد، هماباشد که نشان ميمي 652/0حدود 

باشد که مي 05/0داري آزمون کندال کمتر از باشد. همچنين سطح معني %70بايست بيشتر از مي
ي باشد. بنابراين برادهندگان معنادار ميگوياي اين مطلب است، اين هماهنگي بين نظرات پاسخ

سوم تکنيك دلفي انجام شود. از سوي ديگر، چون سطح ارتقاي ضريب کندال، الزم است که مرحله 
است،  05/0اي کمتر از تك نمونه tغيراز سؤاالت از آزمون تك سؤاالت پرسشنامه بهداري تكمعني

ضريب  مراحل تکنيك دلفي
 کندال

آماره خي 
 دو

درجه 
 آزادي

 داريمعني سطح
تعداد سواالت حذف 

 شده

مرحله اول تکنيك 
 دلفي

 555.363 86 .000 5 

رحله دوم تکنيك م
 دلفي

652. 633.646 81 .000 0 

مرحله سوم تکنيك 
 دلفي

933. 906. 742 81 .000 0 
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داري داري وجود دارد. لذا چون سطح معنيبنابراين بين ميانگين هر سؤال مقدار ارزشي تفاوت معني
بنابراين سؤالي در اين مرحله از تکنيك دلفي از پرسشنامه حذف باشد، مي 05/0تر از سؤال بزرگ

سؤال  82سؤال باقي خواهند ماند و به عبارتي  82شود. بنابراين براي مرحله سوم تکنيك دلفي، نمي
 باقي مانده مجدد آزمون خواهند شد. 

 لتوان گفت که از آزمون کندال، ضريب کنداميتکنيک دلفي مرحله سوم نتایج براساس 
است  %93دهندگان، تقريباً دهد، هماهنگي بين نظرات پاسخباشد که نشان ميمي 933/0حدود 

است که گوياي  01/0داري آزمون کندال کمتر از باشد. همچنين سطح معنيمي %70که بيشتر از 
که دهندگان معنادار است. بنابراين به دليل اينباشد، اين هماهنگي بين نظرات پاسخاين مطلب مي

رسد. از سوي ديگر ميانگين تمامي است، تکنيك دلفي به اتمام مي %70تر از ضريب کندال بزرگ
( است و از طرفي چون 3پرسشنامه=« تاحدودي»سؤاالت پرسشنامه بيشتر از مقدار ارزشي )گزينه 

اين هستند، بنابر 05/0اي کمتر از تك نمونه tتك سؤاالت پرسشنامه از آزمون داري تكسطح معني
 اين سؤالتوان به داري وجود دارد. حال ميبين ميانگين هر سؤال و مقدار ارزشي تفاوت معني

وکار با رويکرد توسعه کارآفريني در بخش تعاوني استان پژوهش پاسخ داد الگوي پايداري کسب
 همدان کدام است؟
 وکار با رويکرد توسعه کارآفريني در بخش تعاونيمقوله پايداري کسب -10جدول شماره 

 مقوله شماره

 ارتباط خوب و همدلي کارکنان بخش تعاون 1

 هاهاي آسان به تعاونيپرداخت وام 2
 عاونيي بخش تتسهيالت و فوايد ويژه 3
 تناسب و اعتماد و يکدلي بين اعضا 4
 ها بين اعضاتقسيم مسؤوليت 5
 ي موردنظرداشتن سابقه در حرفه 6
 ي مرتبطداشتن تجربه در حوزه 7
 اشتياق به توليد و خدمت 8
 ي اشتغال و روزي کارگردغدغه 9
 تالش براي حصول هدف 10
 کوشيسخت 11
 روکراسي اداريهاي مواجهه با بتحمل سختي 12
 تحمل شرايط بد مالي و کاري 13
 ترک راحتي 14
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 باالي سر کار بودن 15
 طلبي ) به کم راضي نشدن(جاه 16
 ي شخصيتوسعه 17
 هاگيري از فرصتبهره 18
 عدم توجه حاکميت به قشر ضعيف 19
 عدم اعتقاد به بخش تعاوني در بدنه اجرايي 20
 گانحمايت از توليدکنندعدم 21
 هادشواري اخذ وام و بازپرداخت وام 22
 هاي دولتيتأمين اجتماعي و ساير ارگان 23
 هاي ماليناکارآمدي سيستم حمايت 24
 بروکراسي شديد در اخذ مجوزها 25
 ضعف در سيستم آموزش و تربيت نيروي ماهر 26
 هاي الزمعدم وجود زيرساخت 27
 کنندهضعف قوانين حمايت از حقوق توليد 28
 رويهواردات بي 29
 هاتحريم 30
 نابساماني بازار ارز 31
 روزآالت بهعدم دسترسي به ماشين 32
 ناتواني و فقر اعضاي جامعه 33
 درخواست رشوه 34
 اخالقي و فساد اقتصاديبي 35
 وکارهاي موفقتقليد سريع از کسب 36
 رقابت ناسالم 37
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 مدل اصلي پژوهش -1شکل 
 

در  ه کارآفريني در بخش تعاونيوکار با رويکرد توسعبعد از اتمام مراحل تکنيک دلفي مقوله پايداري کسب

 اند. آورده شده 10جدول شماره 



                                                                      1400 زمستان، 40، شماره 10جلد     120   

 ( بخش کمي پژوهشب
 بررسي نرمال بودن متغيرها

وکار با نرمال بودن پايداري کسبهاي پژوهش الزم است، ابتدا قبل از بررسي سؤال
مورد ارزيابي  1اسميرنف–هاي آن با آزمون کولموگروفرويکرد توسعه کارآفريني و مقوله
 پردازد. به بررسي نرمال بودن متغير تحقيق مي 7قرار گيرد. بنابراين جدول شماره 

 ي آنهاوکار با رويکرد توسعه کارآفريني و مقولهبررسي نرمال بودن مقوله پايداري کسب-7جدول 
 سطح معناداري Zآماره  متغيرها

 03/0 083/0 وکار با رويکرد توسعه کارآفرينيپايداري کسب
 001/0 134/0 شرايط عّلي، ساختار مناسب تعاوني

 005/0 097/0 مقوله محوري، ذات عاشق و سرسخت کارآفرين
 2/0 057/0 اندازهاي دولتياي: دستعوامل زمينه
 027/0 083/0 اندازهاي فرهنگيگر، دستشرايط مداخله

 2/0 053/0 جلوها، حرکت روبهفرآيندها و استراتژي
 001/0 112/0 پيامدها

 001/0 13/0 مزاياي تشکيل تعاوني
 001/0 207/0 ي مناسبپيشينه

 001/0 109/0 عشق به کار و توليد
 001/0 12/0 سماجت براي تحقق نتيجه
 001/0 17/0 تالش براي بهبود مداوم

 001/0 125/0 نبود دغدغه توليد درنبود حاکميت
 001/0 176/0 مثلث دارايي،بانک، بيمه

 182/0 071/0 گذاري نامناسب دولتيمشيخط
 001/0 108/0 شرايط نامناسب اقتصادي

 001/0 202/0 فساد
 001/0 124/0 ط فرهنگي بوميشراي

 001/0 121/0 فرهنگ غير مولد
 014/0 089/0 ها و تأمين ماليکاهش هزينه

 001/0 134/0 تالش براي بقا
 001/0 14/0 نوآوري در ارائه محصوالت و خدمات

                                                                                                                                  
1. Kolmogrov-Smirnov (KS) 
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 002/0 101/0 هاي مناسب بازاريابياستراتژي
 001/0 137/0 هاي مناسب توليداستراتژي

 066/0 075/0 هاي دولتيازمانتعامل با س
 066/0 076/0 تعامل مناسب با نيروي انساني

 001/0 18/0 بقا
 001/0 156/0 نااميدي

 001/0 129/0 بازتوليد فرهنگ معيوب
 001/0 121/0 شکست توليد و بخش تعاوني

 

هاي پژوهش مقولهتوان نتيجه گرفت که سطح معناداري با توجه به جدول فوق مي
لذا  باشند.مي 05/0ها، کمتر از اي و فرآيندها و استراتژيهاي عوامل زمينهمقولهجز به

جز همه مفاهيم به داريها فوق نرمال نيستند. همچنين سطح معنيهاي اين مقولهداده
گذاري نامناسب دولتي و تعامل مناسب با نيرويهاي دولتيمشي، تعامل با سازمانخط

هاي اين مفاهيم نرمال نيستند، بنابراين به رو دادهباشند ازاينمي 05/0انساني کمتر از 
هاي موردبررسي در پژوهش حاضر نرمال نيستند، لذا براي انجام که تمامي مقولهدليل آن

شود، زيرا يکي ديگر از داليل استفاده از استفاده مي PLSافزار معادالت ساختاري از نرم
هاي موجود در مدل پژوهش نرمال هاي تمامي مقولهدهافزار آن است که توزيع دااين نرم
 ..(Henseler & et al, 1975)نباشند 

 

 دومسؤال 
 آيا مدل پژوهش از برازش مطلوبي برخوردار است؟

هاي روايي، پايايي گيري که شامل آزمونبراي سنجش اين سؤال ابتدا بايد مدل اندازه
 د.گيري موردبررسي قرار گيرو کيفيت مدل اندازه

 گيريمدل اندازه
 آزمون روایي 

 آزمون همگن بودن
جنسي کردن يا همگن کردن سؤاالت هر مفهوم انجام آزمون همگن بودن به جهت تك

ژوهش هاي پشود و به عبارتي اين آزمون به بررسي تحليل عاملي تائيدي سؤاالت مقولهمي
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باشند، مي 4/0نان بيشتر از که سؤاالتي که بارهاي عاملي آدهد نتايج نشان ميپردازد. مي
شوند و سؤاالتي که بارهاي عاملي آنان گيري بيروني باقي مانده و تائيد ميدر مدل اندازه

گردند و تحليل فرضيه بر اساس مدل نهايي هستند، از مدل نهايي حذف مي 4/0کمتر از 
هستند و  4/0هاي پژوهش بيشتر از که بارعاملي تمامي مقولهگيرد، درحاليصورت مي

 شوند. گيري خارج نمييك از سؤاالت از مدل اندازههيچ
 گيري )روایي سازه(روایي مدل اندازه

گيرد. روايي آزمون روايي مدل بر اساس روايي همگرا و واگرا موردسنجش قرار مي
( و آزمون مقايسه ضريب AVEهمگرا در رابطه با آزمون ميانگين واريانس استخراجي )

باشد و روايي واگرا در رابطه با آزمون و ميانگين واريانس استخراجي مي پايايي ترکيبي
ها آزمون ميانگين واريانس فورنل و الرکر است. در رابطه با روايي همگرا يکي از آزمون

براي محاسبات نشان داد که  ( يا همان ضريب پايايي اشتراکي است.AVEاستخراجي )
ريانس استخراجي يا ضريب پايايي اشتراکي بيشتر از ها و مفاهيم ميانگين واتمامي مقوله

 گيرد و اين نشانگيري مورد تائيد قرار ميبود. بنابراين روايي همگرايي مدل اندازه 5/0
دهد که سؤاالت هر مقوله با يکديگر همگرايي الزم را دارند، به عبارتي، سؤاالت مي

 د. گيري کننده هر مقوله با يکديگر همبستگي دارناندازه
 آزمون پایایي 

و  2، آزمون پايايي ترکيبي1در اين بخش پايايي مدل بر اساس آزمون آلفاي کرونباخ
که  نشان داد نتايج تجزيه و تحليل داده گيرد.موردسنجش قرار مي 3آزمون اسپيرمن

بوده و بنابراين  7/0هاي پژوهش بيشتر از ضرايب آلفاي کرونباخ براي تمامي مقوله
د و گيرنگيري مورد تائيد قرار ميها در خارج از مدل اندازهسؤاالت مقوله همبستگي بين

گيري داراي همساني دروني هستند. همبستگي اسپيرمن ها در خارج از مدل اندازهمقوله
پردازد و ازآنجاکه تمامي ضرايب بيشتر از به بررسي همبستگي بين سؤاالت هر مقوله مي

 اي،( که طيف ليکرت زير هفت گزينه2009نسلر و همکاران )هستند، لذا بنا بر گفته ه 7/0
د شود که بتوانيك طيف ترتيبي است، بنابراين اين آزمون ناپارامتريك سنجش مي

هد. اي موردبررسي قرار دها را براي طيف ليکرت پنج گزينههمبستگي بين سؤاالت مقوله

                                                                                                                                  
1 Cronbach's Alpha 
2 Composite Reliability (CR) 
3 Spearman 
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است، لذا بين سؤاالت  7/0تر از ها بيشهمچنين ازآنجاکه پايايي ترکيبي براي تمام مقوله
گيري نيز همبستگي وجود دارد. ازآنجاکه در پايايي اشتراکي هر مقوله در داخل مدل اندازه
تنهايي از يك مدل به مدل ديگر چقدر شود که هر سؤال بهبه اين موضوع پرداخته مي

گيرد، تائيد قرار ميهاي مورد پذيري دارد، بنابراين پايايي اشتراکي براي تمام مقولهتعميم
 هستند.  5/0زيرا اين مقادير همگي بيشتر از 

 گيري کيفيت مدل اندازه
ررسي به ب گيري با استفاده از آزمون روايي متقاطع شاخص اشتراکيکيفيت مدل اندازه

کيفيت  11پردازد. در جدول شماره ها ميها بر اساس سؤاالت آنگيري مقولهکيفيت اندازه
 ها آورده شده است:تك مقولهيري پژوهش براي تكگمدل اندازه

 
 گيري پژوهش: کيفيت مدل اندازه11جدول شماره 

 نتيجه کيفيت مدل مقوله

 بسيارقوي 428/0 شرايط عّلي، ساختار مناسب تعاوني

 بسيارقوي 383/0 مقوله محوري، ذات عاشق و سرسخت کارآفرين

 ويق 263/0 اندازهاي دولتياي: دستعوامل زمينه

 قوي 24/0 اندازهاي فرهنگيگر، دستشرايط مداخله

 قوي 272/0 جلوها، حرکت روبهفرآيندها و استراتژي

 قوي 284/0 پيامدها

 

)کيفيت  15/0گيري ضعيف(، )کيفيت مدل اندازه 02/0مقادير هر مقوله با سه مقدار 
د ارزيابي قرار گيري قوي( مور)کيفيت مدل اندازه 35/0گيري متوسط( و مدل اندازه

اي، شرايط هاي عوامل زمينهگيري مقولهگرفتند و مشخص شد که کيفيت مدل اندازه
يري گها و پيامدها در سطح قوي بوده و کيفيت مدل اندازهگر، فرآيندها و استراتژيمداخله
 باشد. هاي شرايط علّي و مقوله محوري در سطح بسيار قوي ميمقوله

 مدل ساختاري
 PLSافزار پژوهش از تحليل معادالت ساختاري تحت نرم دومسؤال  جهت بررسي

 دهد.پژوهش را نشان مي دومآزمون معناداري سؤال  8گردد. جدول شماره استفاده مي
براي تمامي روابط  t-valueتوان نتيجه گرفت که مقادير مي 12بر اساس جدول شماره 

معنادار  %99باشند و لذا اين روابط با سطح اطمينان مي -58/2و  58/2فوق، خارج از بازه 
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 يافت که شرايط علّي بهتوان به اين نتيجه دستباشند. از طرفي، از ضرايب بتا ميمي
بر راهبردها تأثير  %27بر مقوله محوري تأثيرگذار بود، مقوله محوري به ميزان  %84ن ميزا

صورت معکوس پيامدها را تبيين کرد و راهبردها به و به %65ها به ميزان گذاشت، راهبرد
 اي و شرايططور غيرمستقيم، به ترتيب تحت تأثير عوامل زمينه، به%27و  %58ميزان 
توان نتيجه گرفت که شرايط علّي بر مقوله محوري و راين در کل ميگر بود. بنابمداخله

طور مستقيم تأثيرگذار بودند. همچنين راهبردها به شکل مقوله محوري بر راهبردها به
گر به شکل اي و شرايط مداخلهغيرمستقيم بر پيامدها تأثير گذاشت و عوامل زمينه

 معکوس بر راهبردها مؤثر بودند. 
 

 پژوهش دومبررسي سؤال  -12جدول 

 روابط
ضريب مسير 

 )بتا(
انحراف 

 معيار
-tآماره 

value 

سطح 
 داريمعني

 نتيجه

وله مق  شرايط عّلي
 محوري

 معنادار 001/0 275/26 032/0 838/0

 مقوله محوري

راهبردها 
 معنادار 001/0 04/7 038/0 267/0

 معنادار 001/0 26/9 07/0 -647/0 پيامدها راهبردها
  ايعوامل زمينه

 راهبردها
 معنادار 001/0 232/11 052/0 -579/0

 گرشرايط مداخله

راهبردها 
 معنادار 001/0 089/6 044/0 -269/0

 

هاي پيشروي، قدرت برازش مدل پژوهش موردسنجش قرار به آزمون حال با توجه
 دومبيني پيامدها در سؤال به بررسي قدرت پيش 15گيرد. بنابراين جدول شماره مي

 پردازد.پژوهش مي
 

 پژوهش دومبيني پيامدها در سؤال قدرت پيش -13 جدول

 بينهاي پيشمقوله
 پيامدها

2R  تنظيم

 شده
 تيجهن Gof نتيجه

 گيسر-شاخص استون
2Q 

 نتيجه

 قوي 162/0 بسيارقوي 393/0 قوي 414/0 شرايط عّلي
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 مقوله محوري

 راهبرها
 ايعوامل زمينه

 گرشرايط مداخله

 

زا تنظيم شده براي مقوله مالک يا درون 2Rدهد که شاخص نشان مي 13جدول شماره 
 33/0بيني ضعيف(، )کيفيت پيش 19/0ها با سه مقدار نآورده شده است و مقادير آ

رند. گيبيني قوي( مورد ارزيابي قرار مي)کيفيت پيش 67/0بيني متوسط( و )کيفيت پيش
 اياين امر گوياي اين مطلب است که شرايط علّي، مقوله محوري، راهبردها، عوامل زمينه

صورتي قوي، پيامدها را مورد  و به %41رفته به ميزان همگر رويو شرايط مداخله
که مربوط به شاخص نيکويي برازش  Gofدهند. از طرفي آزمون بيني قرار ميپيش

 26/0سنجي ضعيف(، )کيفيت 01/0با سه مقدار استاندارد  393/0باشد، با مقدار مي
گيرد و سنجي قوي( مورد ارزيابي قرار مي)کيفيت 36/0سنجي متوسط( و )کيفيت

پژوهش در حد  دومافزار جهت بررسي سؤال که قدرت برازش اين نرم شودمشخص مي
زا آورده شده است براي مقوله درون  2Qگيسر-بسيارقوي است. همچنين شاخص استون

)کيفيت مدل  15/0)کيفيت مدل ساختاري ضعيف(،  02/0ها با سه مقدار و مقادير آن
گيرد. لذا د ارزيابي قرار مي)کيفيت مدل ساختاري قوي( مور 35/0ساختاري متوسط( و 

باشد و اين شاخص نشان مي % 16هاي برازش به ميزان مشخص شد که براي شاخص
 د.شوپژوهش به صورتي قوي ارزيابي مي دومدهد که کيفيت مدل ساختاري در سؤال مي

همچنين مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمين ضرايب و معناداري ضرايب در 
 شوند. مي آورده 2الي  1اشکال 
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 گيري پژوهش در حالت تخمين ضرايبمدل اندازه-1کلش
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 نتيجه گيريبحث و 
 يکي از عوامل مؤثروکارها ارائه الگوي پايداري کسبها و مطالعات نشان داده که بررسي

طراحي  هدفتحقيق حاضر با باشد. ن ميها استان همدادر موفقيت و پايداري تعاوني
نجام اوکار با رويکرد توسعه کارآفريني در بخش تعاوني استان همدان الگوي پايداري کسب

ايط شر يچنديدن مقولهها نشان داد هاي حاصل از مصاحبهنتايج تجزيه و تحليل دادهشد. 
حوري، ذات عاشق و مقوله م، وجود پيشينه مناسب، هاعلي و ساختار مناسب در تعاوني

توسعه و  جلوها و حرکت روبهفرآيندها و استراتژي ،گرشرايط مداخله، سرسخت کارآفرين
در  وکارعنوان عوامل تأثيرگذار بر الگوي پايداري کسب به کارآفريني در بخش تعاوني

ر ان دو کارآفرينها ، مديران تعاونيافرينيکاردر حوزۀ  هستند. ها در استان همدانتعاوني
ته بهره گرف هامطالعه نتايج  پژوهش حاضر و مطالبي بيشتر دراين حوزه از آنبا اين حوزه 

پژوهش حاضر و مصاحبه با خبرگان در زمينه  کمك کنند هاو به موفقيت تعاوني
ج هاي به دست آمده نتايها و استاتيد دانشگاه و تجزيه و تحليل دادهکار در تعاونيوکسب

 :ادذيل را نشان د
عه وکار با رويکرد توسبا توجه به سؤال اول پژوهش که به شناسايي الگوي پايداري کسب

لي داخ هايدر همين راستا نتايج پژوهش. پردازدکارآفريني در بخش تعاوني استان همدان مي
(، حساس يگانه و 1398(، کرمي و رضايي مقدم )1399(، الفتي و همکاران )1399کالبي )

(، مرادي و 1396(، پارسا پور و همکاران )1396ايماني و همکاران ) (، 1397همکاران )
هاي و در پژوهش (1392رضايي و همکاران ) و (1393اعظمي و همکاران ) ،(1395همکاران )

 Mikami (2018 )و  Do Rosário Cabrit,  & Duarte (2021)انجام شده در خارج از کشور 
هاي خود عوامل مؤثر بر پايداري الگوي ا ايشان در پژوهشباشند. زيرهمسو با نتايج حاصله مي

 اند.هاي مختلفي بررسي کردهوکار با رويکرد کارآفريني را در حوزهکسب
هاي پژوهش همانطور که در باال و نتايج به دست آمده از يافته بنابر قياس اين نتايج 
ارآفريني با رويکرد توسعه ک وکارتأثيرگذار بر الگوي پايداري کسب گفته شد چندين مقوله 

 که علت اثر بخشي هرکدام در ذيل اورده شده است:. عنوان شدها در بخش تعاوني
باشد. اين شرايط مطلوب ها ميها، شرايط مطلوب آنترين دليل فعال ماندن تعاونيمهم

ي رشود نيروها با دلگرمي و اميد بيشتري به انجام امور بپردازند و باعث پايداباعث مي
در  هاي تأثيرگذارسازمان و يا نهاد در حال فعاليت باشند. شرايط اقتصادي يکي از مؤلفه
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تر که تأمين منابع مالي در يك تعاوني، برابر با توليد بيشطوريباشد، بهپايداري تعاوني مي
تر و همچنين موجب رضايت نيروها از اشتغال در تعاوني خواهد شد. بنابراين، و باکيفيت

ها، در بهبود شرايط اقتصادي آنان کمك مهمي نظر داشتن تسهيالت ويژه براي تعاونيدر 
وکار با رويکرد توسعه کارآفريني، منجر خواهد شد. شود و به پايداري کسبمحسوب مي

توان عنوان کرد، شرايط محيطي و نوع ها ميمسئله بعدي که در بحث شرايط تعاوني
اني که کارکنان يك تعاوني با يکديگر متحد باشند و باهم باشد، زمارتباط بين نيروها مي
سوي پيشرفت تعاوني گام بردارند، پايداري تعاوني را تضمين خواهند به شکل هماهنگ به

رو مشاهده باشد. ازاينکرد. اين مشارکت نتيجه ارتباط خوب و همدلي همه کارکنان مي
توسط همدلي و تعامل و باالي هاي موجود، ها و کاستيشود که بسياري از ضعفمي

کارکنان، رفع خواهد شد و تعاوني را ازنظر توانمندي به سطح مطلوبي خواهد رساند. 
بنابراين وجود تسهيالت و فوايد ويژه بخش تعاون و ارتباط خوب و همدلي کارکنان در 

ا کار بوباشد که در طراحي الگوي پايداري کسباين بخش، از مزاياي تشکيل تعاوني مي
وجود يك يا چند همينطور  باشد.رويکرد توسعه کارآفريني در بخش تعاوني مؤثر مي

نيروي باتجربه و کارآزموده در هر تعاوني، براي جلوگيري از تکرار اشتباه، الزم و ضروري 
است. درنتيجه پيشينه افراد و داشتن تجربه در حوزه مرتبط، يکي از موارد تأثيرگذار بر 

 آيد.ي به شمار ميپايداري يك تعاون
فرد کارآفرين، تمام تالش خود را بکند تا بتواند با توانايي خود، فرصت را براي افراد اگر 

د، دهنهاي خود را افزايش ميجوياي کار و باپشتکار فراهم کند، تا عالوه بر اينکه، مهارت
خود  م کوشششود که فرد، تمامشغول به کار نيز بشوند. اين انگيزه خيرخواهانه باعث مي

هاي يك کارآفرين موفق، باال را براي پايداري تعاوني به کار گيرد. همچنين از شاخصه
 باشد. بودن ميزان سرسختي او مي

باشد. در حقيقت دولت وکار حمايت دولت ميبراي پايداري کسباز ديگر عواملي مژثر 
هاي خشي از دغدغهوکار، از قشر ضعيف جامعه حمايت کرده است تا ببا حمايت از کسب
و حمايت از حقوق توليدکنندگان دولت با عدماما گاهي اوقات آنان حل شود. 

هاي ادراي، در امور مالي همچنين پرداخت وام قبل از به سود رسيدن اندازيسنگ
آنان را با مشکالت شود و کارها و کارآفرينان ميوکار عامل ورشکستگي کسبوکسب

وکار و تواند با رفع موانع توليد، بهبود شرايط کسباما دولت ميکند. بسياري روبرو مي
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ع اي بانکي و تأمين منابهاي مانند حمايت بيمهايجاد فضاي مساعد کارآفريني با فعاليت
کند.  وکار آنان کمكتسهيالتي از توليدکننده و کارآفرين حمايت کند تا به ثبات کسب

توليدکنندگان، درنهايت با الگوي پايداري  بنابراين ضعف در قوانين حمايت از حقوق
 ذارد. گصورت منفي اثر ميوکار با رويکرد توسعه کارآفريني در بخش تعاوني، بهکسب

کنند و از وکارهاي موفق را رصد ميها، روند فعاليت کسبهمچنين برخي شرکت
 ايي غيرحرفهکاربرداري در اصل گيرند. اين الگوها الگو ميبخش آنهاي نتيجهفعاليت

باشد، اما نبايد تقليد را با الگوبرداري يکسان ديد. در الگوبرداري يك طرح را با توجه به نمي
گيرند، اما در تقليد کارايي و تناسب طرح با ظرفيت شرکت ظرفيت و توانايي شرکت به کار مي

رکورانه از کو، تقليد هشود و درنهايت باعث از بين رفتن وقت و سرمايه شرکت شدبررسي نمي
 شود. وکارهاي موفق، در حقيقت عامل مخرب در پايداري شرکت محسوب ميکسب

شود، که اي به نام فرهنگ غيرمولد مشاهده ميوکارهاي موجود، پديدهگاهي در کسب
تواند باشد. در اين حالت فرد به سازنده بودن فعاليت خود طلبي افراد ميناشي از منفعت

سبك  کارگيريکه بهکند، درحاليشده فکر ميبه سود و منفعت کسبانديشد و تنها نمي
شود طلبي باعث ميشود. اما منفعتتوليدگر و زاينده، مداومت فعاليت شرکت را ضامن مي

شرکت پس از مدتي تنها به يك واسطه تبديل شود، که قطعاً رقباي بسياري را نيز پيدا 
زد و وکار شرکت ضربه ميمرور به ثبات کسبخواهد کرد و همين تفکر غير مولد بودن به

 موجب ناپايداري شرکت خواهد شد
ها و حرکت فرآيندها و استراتژيشود کار ميواز ديگر عواملي که  موجب پايداري کسب

وکار شرکت، منابع مالي هاي مؤثر بر تداوم کسبترين بخشباشد. يکي از مهمجلو ميروبه
هاي بسيار موفقي در حوزه مالي دارند که موجب فق استراتژيهاي موباشد. شرکتشرکت مي

انجام بعضي امور توسط  هاي شرکت،کاهش هزينههاي شود. يکي از راهها ميکاهش هزينه
خود فرد است زماني که صاحب شرکت با پرداخت مبلغ مشخصي، بخشي از کار شرکت را 

گيرد، در آن بخش رکنان درنظر ميبيند و يا اين آموزش را براي افرادي از کاآموزش مي
اي دستمزد براي انجام امور به افرادي در بيرون خودکفا شده و ديگر نيازي به پرداخت دوره

. همچنين از است از شرکت نيست. در حقيقت سرمايه را صرف ارتقا خود شرکت کرده
با ا رقگيرد، شراکت بهايي که يك شرکت، در جهت حفظ پايداري خود به کار ميسياست

باشد. در برخي مواقع شرکت توان مالي مناسبي براي بازاريابي مطلوب ندارد، در اين مي
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شود. با اين کار شرکت رقيب خود را ترين راه، شراکت با رقبا انتخاب ميشرايط، هوشمندانه
 کار وهمچنين خالقيت در کسبشود. کند و در سود با او شريك ميبه همکار خود تبديل مي

غيير ها نيز تها با تغييرات روز، سليقه آناکثر مشتريان شرکتباشد. ل پايداري در آن ميعام
د در باشد، بايکند. بنابراين شرکت براي حفظ مشتريان خود، که الزمه بقاي شرکت ميمي

 .محصوالت و خدمات خود، نوآوري الزم را بايد به کار گيرد
کالت بازار و يا عدم تأمين اعتبارات مالي، شرکت به داليل مختلفي مانند مشزماني که 

رکت هاي شاي پيش ببرد که فعاليت جديدي به فعاليتگونهشود روند کار را بهناچار مي
ن مرور ممکها را نيز کاهش دهد. با تکرار اين روند، بهاضافه نشود و يا گاهي، حجم فعاليت

تمايلي به ادامه همکاري با  است نيروها نسبت به آينده کاري خود احساس خطر کرده و
 باشد.شرکت نداشته باشند. اين اتفاق زنگ خطري براي حفظ بقا و پايداري شرکت مي

صاحبان شرکت، در رسيدن به اهداف نااميد بشوند و تمايل به در اين زمان است اگر 
وکار خواهد شد به ضرر کسب عملهاي ديگري داشته باشند اين گذاري در بخشسرمايه

هاي غيرتخصصي صورت گيرد. چراکه عالوه بر از دست دادن گذاري، در بخشرمايهکه س
نند. کفرصت قبلي، بخشي از سرمايه را صرف راهنمايي گرفتن از افراد ماهر در آن حوزه مي

گذاري ممکن است بخشي از نيروها به حاضر از طرفي به علت ريسك باالي اين سرمايه
ه تواند منجر بهاي غيرتخصصي، ميگذاريود به سرمايهبه همکاري نباشند. درنتيجه ور

 .وکار شودعدم پايداري در کسب
وکار خود، مانند رشوه دادن، همچنين زماني که تعاوني يك فرهنگ معيوبي را در کسب

پرورش داده باشد. قطعاً زماني پيش خواهد آمد با مشکل روبرو شود. در بهترين حالت با 
که ديگر رشوه دادن مانع او از انجام درست وظايف نشود، در اين شود کارمندي روبرو مي

 حليحالت فرد به دليل اينکه همواره با رشوه دادن کارهاي خود را پيش برده، يافتن راه
ديگر براي او سخت خواهد بود. اما بدترين حالت نيز پيگيري قانوني رشوه توسط مراجع 

وکار براي فرد ،در حالت لت شرايط کسبباشد که درنهايت، در هر دو حاقانوني مي
از طرفي براي حفظ پايداري تعاوني، بايد عواملي را که  ناپايداري قرار خواهد گرفت. 

ممکن است باعث شکست توليد و بخش تعاوني شود، شناسايي کرد. بسياري از کارآفرينان 
بخش تعاوني و  هاي خود بر مزاياي فعاليت دردر ابتداي فعاليت، براي عملي کردن طرح
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شده تحقق نيابد، مسير هاي دادهشده، اميد دارند. اما زماني که وعدههاي دادهتحقق وعده
 .شود، که ممکن است باعث ناپايداري آن شودحرکت تعاوني دچار مشکالتي مي

توان گفت پردازد، ميپژوهش که به بررسي برازش مدل پژوهش مي دومبا توجه به سؤال 
 مقوله محوري بر راهبردها به شکل مستقيم اثرگذار بودند.و  مقوله محوريبر  که شرايط علّي

توان فراهم شدن انتظارات کارآفرين علت تأثيرگذاري شرايط علّي بر مقوله محوري را مي
دانست. زماني که کارآفرين مزاياي تشکيل تعاوني را که شامل تأمين اعتبارات الزم براي به 

باشد را مشاهده کند، ها ميود و همچنين شيوه مطلوب اجراي برنامههاي خاجرا رساندن طرح
ز يابد و در بعضي مواقع نيانگيزه او براي تالش بيشتر درراه رسيدن به هدف خود افزايش مي

بردها راهنتايج نشان داد در ارتقاء جايگاه خود دارد. سعي به شرايط فعلي خود راضي نبوده و 
باشد. چراکه زماني که کارآفرين، اشتياقي مقوله محوري مي به شکل مستقيم تحت تأثير

وکار دغدغه خاصي را دنبال نکند، تالشي به ادامه فعاليت خود نداشته باشد و در کسب
براي حفظ پايداري شرکت در شرايط سخت نخواهد داشت. از طرفي الزمه حرکت 

ظارت دقيق بر روند کوشي، تحمل شرايط بد مالي و کاري و همچنين نجلو، سختروبه
 باشند. وکار ميتوليد و کسب

شده، پيامدهايي را به دنبال ريزيها و فرآيندهاي برنامهکارگيري صحيح استراتژيبه 
شود، زماني که تعاوني در انجام ها ميدارد که موجب پايداري و افزايش سودآوري تعاوني

که به علت وابستگي به بيرون از ها ها خودکفا شود، بخش مهمي از هزينهتمام فعاليت
ها دهد و ديگر نيازي به اقداماتي مانند تعديل نيرو و کاهش فعاليتتعاوني بود، کاهش مي

ها ايجاد کرده، اي براي تحقق استراتژيباشد. از سري مشکالتي که عوامل زمينهنمي
ر توان نام برد. هرويه کاالها را ميضعيف بودن قوانين حمايت از توليدکننده و واردات بي

شود. همچنين وجود هايي کارآفرينان ميدو اين عوامل، مانع از تحقق اهداف و استراتژي
 باشد، بر پايداريشده ميهاي اعمالشرايط بد اقتصادي، که بخشي از آن ناشي از تحريم

التي کتعاوني تأثير منفي دارد، زيرا عالوه بر اينکه خود تعاوني در چرخه توليد خود با مش
شود، فعاليت مفيدي نيز در بازار نخواهد داشت. بنابراين عوامل زمينه تأثير مواجه مي

 گذارند.معکوسي بر اجراي راهبردها مي
گر و بسترهاي نامناسب فرهنگي مانع به شود که شرايط مداخلهدرنهايت مشاهده مي

هاي اقتصادي اخالقيشود. چراکه وجود فساد و بيها مينتيجه رسيدن راهبردهاي تعاوني
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کارآفرين را از ادامه کار خود دلسرد خواهد کرد و رفتار نامتعارف تجاري مانند رقابت 
وکار ضربه وارد کند و فقدان فرهنگ کار توليدي در ناسالم ممکن است بر بدنه کسب

 ها، زمينه را براي شکست فعاليت آنان فراهم خواهد کرد. تعاوني
هاي مؤثر بر پايداري مقولهپژوهش حاضر و مشخص شدن نقش هاي با توجه به يافته

مسئولين امر در بخش تعاوني استان همدان  به هاي استان همدان کار در تعاونيوکسب
شود که بخشي از مزايايي که براي تشکيل تعاوني در نظر دارند در ابتداي پيشنهاد مي

توان با ارائه يش يابد، همچنين ميفعاليت به کارآفرين واگذار شود تا انگيزه او افزا
ان را هاي آنمنظور پشتوانه، نگرانيگذاري بهها مانند صندوق سرمايههايي به تعاونيطرح

به مسئولين امر در بخش تعاوني استان همينطور  در شرايط بد اقتصادي کاهش داد.
نظر دارند وکارها در شود که به شرايطي مادي که براي شروع کسبهمدان پيشنهاد مي

وکار بيشتر از تجربه افراد بر پايداري کسب طيتوجه بيشتري داشته باشند. زيرا اين شرا
باشد. چراکه وجود بسياري از افراد باتجربه امروز نتيجه فعاليت آنان در تأثيرگذار مي

در و دولت مردان بوده است. به مسئولين امر  تيوکاري است که ديروز موردحماکسب
هاي پايداري شود که مواردي را که در خط و مشياستان همدان پيشنهاد مي بخش تعاوني

وکار با رويکرد توسعه کارآفريني که توسط دولت تعيين شده، براي کارآفرينان کسب
باشد را شناسايي کرده و حمايت خود را از کارآفرينان در جهت رفع اين ساز ميمشکل

مسئولين امر در بخش شنهاد ديگر اينکه به پي آورند.صورت کامل به عملمشکالت به
باشد  ها داشتهشود که نظارت دقيقي بر عملکرد تعاونيتعاوني استان همدان پيشنهاد مي

 ها که به علت رقابت ايجادشده به شکل جدي برخورد کند.و با تخلفات برخي تعاوني
ز ساير ابزارهاي شود که براي متغيرهاي پژوهش ابه محققان آتي پيشنهاد مي همينطور 

ر اين هاي ديگهاي مفهومي ديگر بهره ببرند تا بتوان با ساير جنبهگيري طبق مدلاندازه
شود که موضوع پژوهش حاضر محققان آتي پيشنهاد ميبه  همچنين متغيرها آشنا شد. 
هاي کشور را از اين هاي کشور موردبررسي قرار دهند تا بتوان استانرا در ديگر استان

تر بود را مورد مقايسه کلي قرار داد تا اگر استاني در اين زمينه سرآمد و موفقحيث 
وکار با رويکرد توسعه کارآفريني در نظر خصوص درزمينه پايداري کسبعنوان الگو بهبه

 گرفت.
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سخت بودن 19-به دليل شيوع ويروس کوويدهاي اين پژوهش ترين محدوديتمهم
از  کار بعضيواي مصاحبه پژوهش و همچنين رکورد کسبارتباط با اساتيد و خبرگان بر

ناتواني در کنترل برخي متغيرهاي غيرمرتبط ها ديگر از محدوديتباشد. يکيها ميتعاوني
ها، خستگي به وجود آمده در کننده ازجمله انگيزه براي پرکردن پرسشنامهو مخدوش

 باشد.مي کنندگانشرکتحين کار و يا متغيرهاي اثرگذار خارج از محيط کار بر 
 

 

 قدرداني و تشکر

 اين پژوهش تحقيق با حمايت مالي هيچ نهادي نبوده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 های موفق استان همدانوکارها در تعاونیارائه الگوی پایداری کسب   135

  

 منابع
نشریه . هاتوسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی. 1393. ح. ا، پيرمرادی.، ع، موسوی.، ا یعقوبی فراهانی، .،م، اعظمی

 .18-1(، 19)1، کارآفرینی در کشاورزی
های تعاونی توليدی استان . عوامل مؤثر بر موفقيت شرکت1399 ، ب.رضایی، ک.، احمدی.، گریز, حرن .،الفتی, ج

 .146-119(، 34)9، فصلنامه تعاون و کشاورزی .کرمانشاه

های توسعه کارآفرینی بخش مشیبندی خط. شناسایی و اولویت1396 .م ،مبارکی . م.، ن ،یعقوبی م.،  .ع ،ایمانی
 .39-21(، 1)10، توسعه کارآفرینی تعاون.

 .نشر دیدارتهران:  .کيفی و آميخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری کتاب روش تحقيق. 1395بازرگان، ع. 
های کوچک و کارآفرین مورد عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه. 1396. م، رسولزاده.، ج، براتی.، س، پارساپور

 . 60-41(، 1)1. نشریه توسعه کارآفرینی،های صنعتی شهرستان مشهدمطالعه: بنگاه
 . تهران: )سمت(.مقدمه ای بر روش تحقيق در علوم انسانی. 1395م. ر.  حافظ نيا،

 بخش کارآفرینی وکارهایکسب دیرپایی مدل . طراحی1399 .ح، دوستوظيفه.، ح. غ نيا،حسينی.، م ،نژادحسين

 .19-34(، 1399)42تحول،  و توسعه مدیریت کارآفرینی. مجله کليدی هایمؤلفه بر مبتنی اونتع

 سازمانی. متفاوتی نظریه عمل ساخت در بنياد داده نظریه کاربرد .1396آ.  اسالمی، ح.، و فرد، دانایی

های دل معادالت ساختاری توسعة کارآفرینی سازمانی در تعاونیطراحی م .1392 .م. س، حسينی.، ا. ر، رضایی
 .57-74(، 4)6، توسعه کارآفرینی. توسعة روستایی استان زنجان

مدیریت  اقدام در هش وپژو اتصال حلقه مشارکتی: . اقدام پژوهی1398کرمی، غ. ح.، رضایی مقدم، ک. 
 .181-161، 46کشاورزی، دوفصلنامه کارآفرن،  کارآفرین هایتعاونی

عمومی،  مدیریت هایوکار. پژوهشکسب هایمدل پایداری بر موثر عوامل سازی. مدل1399کالبی، ا. م. 
13(47 ،)134-111. 

شناسایی عوامل توسعة کارآفرینی از منظر کارآفرینان ایرانی  .1395. ح. ع، پاپ زن.، ب، رضایی.، ش، مرادی
 .513-532، (3)9کارآفرینی،  توسعه (.)مورد مطالعه: تجربة زیستة کارآفرینان در برنامة تلویزیونی پایش

 .تهران، دانشگاه تهران .های کارآفرینینظریه. 1393 .اکبری، م .،وکيلی، ی .،م .مقيمی، س
 .175های تعاونی در ایران. ماهنامه تعاون، شماره (. عملکرد شرکت1385وزارت تعاون. )

Antolin-Lopez, R., Delgado-Ceballos, J., Montiel, I. 2016. Deconstructing corporate 
sustainability: a comparison of different stakeholder metrics. Journal of Cleaner 
Production, 136(1), 5–17. 

Barik, A., 2019. Climate Change: Emerging Challenges for Agriculture, Food Security 
and Sustainable Development. Researchgate.net 

Bocken, N., Short, S., Rana, P. & Evans, S. (2014). A literature and practice review to 
develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production, 65, 
42–56. 

Brockett, A., Rezaee, Z.2013. Corporate Sustainability: Integrating Performance and 
Reporting. John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, NJ. 

Creswell, J.W, Plano Clark, V., Gutmann, M., and Hanson, W (2003). Advanced mixed 
methods research designs. In A. Tashakkori and C Teddle (Eds.), Handbook of 
mixed methods in social and behavioral research (pp. 209-240). 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=301557
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=43235
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=332406
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3049
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=551973&_au=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7++%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=200874&_au=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF++%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=200875&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.adinehbook.com/gp/product/9644596730/ref=sr_2_1000_title_1
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=194787&_au=%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=195990&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3049
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=528338&_au=%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%A7++%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=344638&_au=%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jed.ut.ac.ir/?_action=article&au=344626&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%BE%D8%A7%D9%BE+%D8%B2%D9%86


                                                                      1400 زمستان، 40، شماره 10جلد     136   

Dewi, A. E., Dhewanto, W.2012. Key Success Factors of Islamic Family Business. 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 57, 53-60. 

Do Rosário Cabrita, M., & Duarte, S. 2021. Addressing Sustainability and Industry 4.0 
to the Business Model. In Research Anthology on Cross-Industry Challenges of 
Industry 4.0 (pp. 818-838). IGI Global. 

Erdirencelebi, M., & Dundar, A. O. 2012. Corporate view on sustainability: a research in 
the province of Konya. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 62, 1199-1207. 

França, C. L., Broman, G., Robèrt, K. H., Basile, G., Trygg, L.2017. An Approach to 
Business Model Innovation and Design for Strategic Sustainable Development. 
Journal of Cleaner Production, 140, 155-166. 

Johnson, M. W., Christensen, C. M., & Kagermann, H. 2008. Reinventing your business 
model. Harvard business review, 86(12), 57-68.  

Koleda, N., Lace, N. 2013. Assurance of Business Viability through Equity Sufficiency. 
pdfs.semanticscholar.org. 

Lawshe, C. H. 1975. A quantitative approach to contentvalidity. Personnel Psychology, 
28, 563-575. 

Mass, K., Schaltegger, S., Crutzen, N.2016. Integrating corporate sustainability 
assessment, management accounting, control, and reporting. Journal of Cleaner 
Production. 136(1), 237-248. 

Mikami, K. 2018. Are cooperative firms a less competitive form of business? Production 
efficiency and financial viability of cooperative firms with tradable membership 
shares. Economic Systems, 42 (1), 487–502. 

Morioka, S., Evans, S., & Carvalho, M. 2016. Sustainable Business Model Innovation: 
Exploring Evidences in Sustainability Reporting. Procedia CIRP, 40, 659–667. 

Mukherjee A., Vijayan G., Kamarulzaman N.H., Vaiappuri S.K.N., (2016). 
Sustainability: A Comprehensive Literature. In Handbook of Research on Global 
Supply Chain Management, IGI Global, 248-268. 

Rezaee, Z., Zhen, K., Ha, M.2017. Progress Toward Business Sustainability in Asia in 
the Aftermath of 2015 Hong Kong Stock Exchange Requirements. International 
Journal of Sustainability Management and Information Technologies, 3(4), 40-45. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 های موفق استان همدانوکارها در تعاونیارائه الگوی پایداری کسب   137

  

Providing a model of business sustainability in successful 
cooperatives in Hamedan province 

A. Eslambolchi1*, H. Yari2 
Received: 2021/6/2 

Accepted: 2022/3/13 
 

Abstract 
Today, with the stability of businesses in cooperatives, the problem of unemployment 

and bankruptcy of many cooperatives can be addressed. Providing a model of business 

sustainability is one of the effective factors in the success and sustainability of 

cooperatives. The aim of this study was to design a business sustainability model with 

an entrepreneurship development approach in the cooperative sector of Hamedan 

province. This research is quantitative-qualitative (mixed) in terms of applied-

development purpose and research method and research framework. Participants in the 

quality section of some of the successful cooperative managers of the country and 

expert professors in the field of business in a purposefully available way (experts in the 

field of business and cooperatives in the cooperatives who themselves wanted to 

participate in this study) based on theoretical saturation of 12 And in the quantitative 

part of the statistical population, 360 managers of all successful cooperatives in the 

country, whose participants were randomly selected based on Morgan and Krejcie 

table, 130 people. The results of qualitative analysis showed that this model included 

six categories including causal conditions, central category, contextual factors, 

intervening conditions, strategies and consequences, and 82 factors were identified as 

designing a business sustainability model with an entrepreneurial development 

approach. It was also found that the effect of causal conditions on the central category 

and the central category on the strategies is direct and the effect of strategies on the 

outcomes, contextual factors and intervening conditions on the strategies is indirect. In 

a small part, it was found that the model has a good fit. 
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