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ABSTRACT 

 

Context and purpose. Cooperative organization is one of the most rational socio-economic tools ever designed by 
mankind. Cooperative system is a good way to create a business. The special and vital importance of 
entrepreneurship and starting a business, and more importantly, the sustainability of businesses created in the 
current state of the world economy, is important and necessary for any developing country like our dear country 
Iran. Therefore, the current research was conducted with the aim of ranking the strategies and consequences of 
business sustainability with the approach of entrepreneurship development in the successful cooperative sector 
of Hamedan province. 
Methodology/approach. This research is qualitative in terms of practical-developmental purpose and in terms 
of data collection. The statistical sample of the current research was selected by the number of 12 managers of 
successful cooperatives in Hamedan province and expert professors in the field of business using the snowball 
method based on theoretical saturation. 
Findings and conclusions. The results of the research indicate that reducing costs and financing, trying to survive, 
innovation in providing products and services, appropriate marketing strategies, appropriate production 
strategies, interaction with government organizations and appropriate interaction with human resources as 
concepts of strategies and strategies were known and likewise survival, despair, reproduction of defective culture 
and failure of production and cooperative sector were identified as concepts of consequences. 
Originality. Previous studies have mostly focused on business sustainability in cooperatives or strategies and 
consequences of business sustainability in organizations; meanwhile, the current study has a special focus on the 
strategies and consequences of business sustainability with the approach of entrepreneurship development in the 
successful cooperative sector of Hamedan province. 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Context and purpose. Cooperative organization is one of the most rational socio-economic tools that have been designed by mankind so far. In this field, the 
studies have shown that the study on the design of the model of strategies and the consequences of business sustainabil ity with the approach of 
entrepreneurship development in the cooperative sector of Hamedan province through the modeling of successful cooperatives. H amedan province, these 
factors are one of the most effective methods in the success and stability of cooperatives. Business sustainability strategy is known as one of the most important  
challenges of today's era. Sustainability means the ability to survive and develop. In a global definition, business sustainability is used for a company that  
continues to grow in size and efficiency and generates positive returns in financial circulation. From the economic point of view, sustainabili ty of profitability 
over time is considered. Sustainability means the long-term life of a business and the ability to have stable profit in a certain period of time. In other words, 
the concept of sustainability is the possibility of continuing the activity over time. Issues such as global change, poverty and inequality, unsustainable use of 
resources have become more common among people, governments and organizations. As a result, the pressure on businesses, especially businesses in the 
cooperative sector, to apply the principles of sustainable development in policies and activities is increasing.  
Methodology/approach. The present research was conducted with the aim of rating the design of business sustainability strategies and consequences with 
the approach of entrepreneurship development in the cooperative sector of Hamedan province through modeling successful cooper atives of Hamed an 
province. The statistical population in the present study consists of managers of successful cooperatives in the country and university professors specializing 
in the field of commerce in 2019, whose list was published by the Ministry of Cooperatives (Deputy for Research, Education and Promotion). The statistical 
sample of the research of some managers of the country's successful cooperatives and expert professors in 2019 in the field o f commerce in the targeted  
accessible method based on theoretical saturation is 12 people. In the present study, data analysis method was used for data analysis. Because with the help  
of this method, it is possible to present the theory based on different factors and the relationship between them. In fact, t he main difference between this 
method and other approaches in qualitative research is its emphasis on theory formation.  
Findings and conclusions. The results of the Delphi technique showed that the category of strategies in the model of business sustainability with an  
entrepreneurial development approach has 30 items, and the category of consequences in the model of business sustainability with  an entrepreneuri al 
development approach also has 12 items. 
Originality. The results of the research indicate that reducing costs and financing, striving for survival, innovation in providing products and services, 
appropriate marketing strategies, appropriate production strategies, interaction with government organizations and appropriat e interaction with human 
resources were recognized as the concepts of strategies and strategies and likewise survival, despair, reproduction of defective culture and failur e of 
production and cooperative sector were identified as concepts of consequences. Also, the results showed that the model of bus iness sustainability with the 
approach of entrepreneurship development in the cooperative sector also has consequences that cause the entrepreneur to retrench for the survival of his 
business. Due to the bad economic conditions that have arisen, the cooperative has to cut off its cooperation with some forces. This may affect the sense of job 
security of other people working in the cooperative and weaken the cooperative's performance, and the weakness in the performance of these forces will 
reduce the cooperative's performance and ultimately bring about its instability.  
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 چکیده

وکارهایی است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در کانون توجه نمونه بارزی از کسب تعاونی نظام زمینه و هدف: 
 یوکارهاکسب پایداری آن، از ترمهم و وکارکسب یاندازراه کارآفرینی و حياتی و ویژه اهميت قرار داده است.

ایران امر مهم و ضروری  همچون یاتوسعهدرحال کشور هر برای جهانی، کنونی اقتصاد وضعيت در جادشدهیا
رد توسعه وکار با رویکها و پيامدهای پایداری کسببندی استراتژیرتبه باهدفتحقيق حاضر است. بر این اساس، 

 .انجام شد های موفق استان همدانکارآفرینی در بخش تعاونی
در . کيفی استها، گردآوری داده ازلحاظای و توسعهـ  هدف کاربردی ازنظراین تحقيق  شناسی/ رهیافت:روش

 با استفاده از زمينه بازرگانی و اساتيد خبره در استان همدانهای موفق مدیران تعاونیتن از  12این پژوهش، 
 قرار گرفتند. موردمطالعهاشباع نظری گلوله برفی و تا نيل به روش 

، نوآوری ءها و تأمين مالی، تالش برای بقاکه کاهش هزینه استنتایج پژوهش حاکی از آن  :گیرییافته و نتیجه
های های مناسب توليد، تعامل با سازمانهای مناسب بازاریابی، استراتژیدر ارائه محصوالت و خدمات، استراتژی

. به همين ترتيب راهبردها، شناخته شدندها و استراتژیعنوان مفاهيم دولتی و تعامل مناسب با نيروی انسانی به
 ناسایی شدند.ش عنوان مفاهيم پيامدها،، نااميدی، بازتوليد فرهنگ معيوب و شکست توليد و بخش تعاونی بهبقاء

ای پایداری هها و پيامدها و یا استراتژیوکار در تعاونیمطالعات پيشين بيشتر بر پایداری کسبی: اصالت/نوآور
ها و ای بر استراتژیاند؛ این در حالی است که مطالعه حاضر تمرکز ویژهها متمرکز بودهکار در سازمانوکسب

 .های موفق استان همدان داشته استکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونیوپيامدهای پایداری کسب
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 مقدمه

کار کردن به شکل  يه بشر براياولاندیشه 
ن ياول ازجملههماهنگ و موافق با اهداف مشترک 

از  ياست. سازمان تعاون يجامعه مدن يهاطرح
شمار ه ب ياقتصاد ـ ياجتماع ين ابزارهایتريمنطق

ده شده و هدف يشیرود که تاکنون توسط بشر انديم
 ط خاص استیخاص در شرا يآن انجام امور

(Entezarian & Sanjari, 2013) .توان يرفتار تعاون که م
از عزم  ياد، نشانهينام يبلوغ اجتماع يآن را نوع

با  يبر اراده جمع يو مبتن ياصول يها و برخوردانسان
ن یدر جامعه است، بد يو اجتماع ياقتصاد يهامشکل

ک ی، نهضت تعاون را ياجتماع يهاب همه مکتبيترت
ـ  ياقتصاد يهايیرفع نارسا يبرا يحل، اساسراه

 ياجتماع يفلسفه»دانند و عبارت يم ياجتماع
 بنابراین،؛ دهنديقرار م ديتائرا مورد « و تعاون يهمکار

 ۀافتیگسترشاز دانش  يبخش يامروزه اقتصاد تعاون
از  يارياست که در بس ياسيو س ي، اجتماعياقتصاد

 & Khoniafar) شوديم تدریسجهان  يهادانشگاه

Hosseinifard, 2017; Shirmohammadi, Vafae, 

Namamian, & Taban, 2020) يو در کشورها 
 يعنوان ابزارها را بهيها، تعاوندولت توسعهدرحال

دانند و به نظر يم يمل يهاشبرد برنامهيمطمئن جهت پ
 در «ياجتماع - ياقتصاد» ائلمساز مفسران  ياريبس

را  يو اقتصاد يکاريتوانند، مشکل بيها مياروپا، تعاون
ود، خ يت وجوديدر کشورها حل کرده و با توجه به ماه

 .(Wassie, 2020) ندیفا نمایا ياارزنده ينقش اجتماع

عنوان یکي از اشکال تأثيرگذار مشارکت بهها عاونيت
مردمي، داراي قابليت ایفاي نقش سازنده، هم در بعد 

 هاآناقتصادي و هم در بعد اجتماعي، هستند و اهميت 
در استفاده از امکانات بالقوه، حمایت از کارآفریني، توليد 

هاي خدمات اجتماعي در قالب ظرفيت ثروت و تأمين
دولتي و نيز حرکت به سمت توسعه پایدار  واگذارشده

هاي مختلفي وجود ، تعاونيبيندراین. انکارناپذیر است
 .اندپيداکردههاي چشمگيري دست دارند که به موفقيت

هاي هاي موفق در حين فعاليت، تعاونيدیگربيانبه
اند که بسياري کرده خود، تجربيات ارزشمندي را کسب

 ها باشدتواند الگویي براي سایر تعاونيمي هاآناز 

(Attani, 2016). هاي تازه مدیران شرکت ،همچنين
الهام گرفتن از تجربيات و شرایط  باتوانند ميتأسيس 

از  .آميز داشته باشندموفقيتآغازي  ،موفقي هاتعاوني
راهگشاي مدیران  توانداین تجربيات مي سوي دیگر

در جهت پاسخگویي به تعهدات و  باسابقههاي تعاوني
. ان باشدالزامات جدید و منطبق با مقتضيات زم

تجربيات ریزان با استفاده از مدیران و برنامههمچنين، 
 مبادرت نمایندبه تدوین استراتژي جدید توانند مي

(Tay, Abd Rahman, Aziz, & Sidek, 2015). 

 يهاران شاخصیدر ا يهايت تعاونيار موفقيمع
جهت  ، کار و رفاه اجتماعيوزارت تعاون موردنظر

باشد که يدر سطح کشور م يتعاون يهاشرکت يابیارز
کشور  يتعاون يهاشرکت هرسالهارها ين معیبر اساس ا

در  هاي برتر و موفقيو تعاون قرارگرفته يابیمورد ارز
 دشونمي يو معرف یيمختلف شناسا يهاشیگرا

(Ataei, Izadi, & Yaghoubi, 2016).  با توجه به اهميت
با رویکرد کارها وپایداري کسببه براي کمک  هاتعاوني

 شناسایي راهبردها در این زمينه اهميت دارد.کارآفریني 

وانایي زنده ماندن و توسعه تپایداري به معناي 
وکار کسب پایداريدر یک تعریف جهاني  است. یافتن

رود که همچنان به رشد در براي شرکتي به کار مي
ندازه و بازده خود ادامه دهد و بازده مثبتي را در گردش ا

سودآوري در  پایدارياقتصادي،  ازنظرمالي ایجاد کند. 
پارادایم  .(Barik, 2019) شودطول زمان تلقي مي

امروزه تا حد بسيار زیادي جایگزین موفقيت در  پایداري
ها شده است و تقریباً اغلب ادبيات مدیریت سازمان

هاي پایدار را در نظام کسب موفقيت نوعيبهها سازمان
 & ,Koleda, Lace) دکننميارزشي خود تعریف 

Kaliyeva, 2013) .متعددي را ن موانع ابسياري از محقق
اند که شامل سطح برشمرده وکارکسب پایداريبراي 

پایين آموزش، مشتریان با درآمد پایين، کمبود سرمایه 
وکارهاي بزرگ، کمبود وکار، رقابت با کسباوليه کسب

محدود، عدم توانمندي در جمع نفوذ سياسي، بازارهاي
 کریستوفر. باشدها و بازده مالي پایين ميآوري بدهي

وکار را در دو کسب پایداريپژوهش خود عملکرد و  در
بر اساس ویژگي  پایداريکند. اول جنبه بيان مي
وکار و محل جغرافيایي طرح و دوم صاحب کسب

 بر اساس شرایط اقتصادي کالن پایداري
(HosseinNezhad, Hosseini nia, & Vazifeh doost, 

2020). 
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 ايسابقهبيطور ها بهوکارکسباستراتژي پایداري 
عصر حاضر هاي چالش ترینمهمیکي از  عنوانبه

شود. موضوعاتي از قبيل تغيير اوضاع مي شناخته
ي، فقر و نابرابري، استفاده ناپایدار از منابع در بين جهان

 تر شده استمتداولها ها و سازمانمردم، دولت
(Kargar Shurki, 2021). کارها وفشار بر کسب درنتيجه

هبراي ب هاتعاونيوکارها در بخش کسب خصوصبه
ها و فعاليتها ار در سياستکارگيري اصول توسعه پاید

گونه که فشار به بسط و در حال افزایش است. همان
و پاسخگویي از عملکرد اقتصادي  شگريگزارتنوع 

براي سهامداران مرسوم بوده، این مهم به عملکرد 
جدید هاي پایداري براي همه ذینفعان هم در گزارش

تواند مي نياز به نوآوري که ،گردد. همچنينلحاظ مي
را ارتقاء بخشد، باید با توجه به  هاتعاونيمزیت رقابتي 

یداري اجتماعي، به موضوعات پا هاآننيازمندي 
هاي گري مدلو اقتصادي بازن محيطيزیست
 .(Aluchna & Rok, 2019) صورت گيرد وکارکسب

برخوردار اي ز از اهميت ویژهني ایراناین مهم در 
افرایش یافته است.  روزروزبهشده و اهميت آن 

کشور، بدون  ي سراسرهاتعاونيها در بخش وکارکسب
، دچار وکارکسبتوجه به مفهوم استراتژي پایداري 

 به دليلآن،  وجه نامطلوبچالش خواهند شد و 
کشور را هم دچار  ،يدر اقتصاد مل هاآنبودن  تأثيرگذار

 ,Romero, Lara, & Villalobos) کنندمي این چالش

سازي اصول کارگيري و نهادینههدر ب تأخيرلذا  .(2021
و  هاتعاونيرا براي  هاآنهزینه اجراي  پایداري، صرفاً

جزء  در غير این صورت راهيدهد، یش ميکشور را افزا
سازي این اصول نيست. اگر پایداري و پياده پذیرش
هاي اجتماعي سازي شود و مسئوليتپياده وکارکسب

گردد، بدون  بازتعریفدر این راستا  وکارکسبصاحبان 
 هاتعاونيشک شاهد رشد، بقاء ماندگاري و توسعه 

و تقویت اقتصاد  توسعه متوازن کشور کهطوريبهبوده، 
 .(Rezaei & Devani, 2017) درقابتي را به همراه دار

 Zhang) ژانگ و همکارانبه گفته در همين زمينه 

et al., 2014) وکار ري کسبپایدا پيامدهاي ازجمله
مزایاي  و نيز در جامعه اقتصادتوان به پایداري مي

طریق رویکردهاي که از  اشاره کرد محيطيزیست
پيشرفت  ،همچنين. آیدمي دست بهها وکارکسبپایدار 

 تعاوني یا سازمانپایدار و عملکرد پایدار یک  مدیریت
 ,Hsu) وکار استیک فرصت براي توسعه و رشد کسب

Chang, & Luo, 2017). زرنينگ (Rennings, 2000)  بيان
، اجتماعي و فنّاورانههاي کند که از طریق نوآوريمي

هاي . سياستیافتدستتوان به پایداري محيطي مي
هاي اقتصادي باشد تا دولتي باید در راستاي نوآوري

رقابتي پایدار  هايبتوان از طریق آن به مزیت
ها، دولت و سایر . همکاري بين شرکتیافتدست

به یک جامعه پایدار بسيار  شدنتبدیلسسات براي ؤم
حائز اهميت است و این همکاري منجر به ایجاد 

عملکرد محيطي و اجتماعي  هاي پایدار و بهبودوريافن
رتباطات ا .(Niesten et al., 2017) شودها ميشرکت

باعث تسریع یکپارچه شدن  هاتعاونيو ها ميان دولت
در زمينه پایداري مي هاآنعملکرد  و بهبود هاتعاوني

 ,Almeida, Agostinho, Giannetti, & Huisingh) شود

2015). 

براي  است. شدهانجامهایي پژوهشين راستا در هم
عوامل  که نشان داد (Kalabi, 2019)کالبي  نمونه،
وکار به ترتيب نوآوري، بر پایداري مدل کسبمؤثر 

مشترک، رهبري مشارکتي، عوامل خلق ارزش 
 ,Alfati)فتي ال .باشنداقتصادي و حاکميت شرکتي مي

Rangriz, Ahmadi, & Rezaei, 2019) که  نشان داد
ها باید از ميان افرادي با توانایي و تعاوني مدیران عامل

افزون بر هاي مدیریتي و فني انتخاب شوند. مهارت
نقش عوامل اقتصادي، کمبود که مشخص شد این، 

ها در بانک يازاندازهبيشگيري منابع مالي و سخت
موانع  ازجملهاستفاده از اعتبارات و تسهيالت بانکي، 

، درنتيجهها و گذاري بلندمدت و مولد تعاونيیهسرما
به  (Barik, 2019) باریک .هاستآن يهگسترش و توسع
پایداري  براي را متعددي موانع که این نتيجه رسيد

 با مشتریان آموزش، شامل سطح پایين وکارکسب
 با رقابت وکار،اوليه کسب سرمایه کمبود پایين، درآمد
 آوريجمع در توانمندي عدم بزرگ، وکارهايکسب
 همچنين،باشد. مي غيره پایين و مالي بازده و هابدهي

(Mikami, 2018) هاي تعاوني شرکت که نيز نشان داد
هاي توانند جایگزیني اميدوارکننده براي شرکتمي

. موقعيت بهتري باشند تر وداري در طيف وسيعسرمایه
داد کمتر پژوهشي به ها نشان بررسي این پژوهش

کار با وها و پيامدهاي پایداري کسببررسي استراتژي
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هاي پرداخته رویکرد توسعه کارآفریني در بخش تعاوني
 است. 

باال بودن نرخ بيکاري و تورم در استان  ازآنجاکه
همدان موجب شده تا نيروي کار جوان استان همدان 

، فارسهاي دیگر مانند براي اشتغال به تهران یا استان
مهاجرت کنند که این مسئله تبعات و غيره اصفهان 

در به همراه دارد.  هایشانخانوادهزیادي براي جوانان و 
توانند با کمک گرفتن از کارآفرینان مي ،این راستا

هایي براي پایداري هاي موفق همدان استراتژيتعاوني
وکارشان به کار بگيرند و باعث کاهش بيکاري و کسب

طور این امر نرخ تورم در استان همدان گردیده و همين
مانع مهاجرت نيروي کار به خارج از استان و جذب نيرو 

 .شوددر استان همدان مي جوارهمهاي ستاناز سایر ا

و  يشرکت تعاون ۱۱۷۲ ياستان همدان دارا
نفر  ۴۳۲هزار و  ۱۳ يه فعال با فرصت شغلیاتحاد

يت ميمختلف در حال فعال هايگرایش که در باشدمي
شرکت  ۱۴ ،۱۴00 سال يماهه ابتدا ۵ يط .باشند
در استان همدان نفر  ۱۱۷ يبا فرصت شغل يتعاون
 General Department of) است شدهيلتشک

Cooperation, 2021). توجه به اهميت اشتغال ،بنابراین
در  در کارآفرینيها ها و تأثير تعاونيزایي توسط تعاوني

استان همدان و توانمندسازي  همچنينکشور و 
هاي نهفته هاي تازه تأسيس و بالفعل کردن توانتعاوني
ها و توان استراتژيمي در کشورتر باسابقههاي تعاوني

به در کل کشور و  وکاربراي پایداري کسبراهبردهایي 
استان همدان در نظر گرفت و ترتيب در  همين

وکارها در کسب پيامدهاي حاصل از این پایداري
 شدهگفتهتوجه به مطالب  با .را مشاهده نمودها تعاوني

 است که سؤالبه این گوي پاسخ مطالعه حاضر درصدد
کار با رویکرد وها و پيامدهاي پایداري کسباستراتژي

توسعه کارآفریني در بخش تعاوني استان همدان 
 ؟اندماکد

 و پیشینه پژوهشمبانی نظری 

 وکارکسبپایداری 

 را آن تـواننمي کـه است چندبعدي پایداري مفهوم

ه  مفهوم این .کرد يريگاندازه مستقيم طوربه و يراحتبه ـب

 ن،آ کمـک به بتوان تا دارد نياز هاشاخص از ايمجموعه

 مختلـف ابعاد از یک هر با رابطه در را هاشرکت عملکرد

 ارزیـابي اقتصـادي و يطيمحسـتیز پایداري اجتماعي،

 پایـداري عملکـرد يهاشـاخص حاضـر، حـال در. کـرد

ــرکت ــه ها،ش ــادي، س ــش اقتص ــاعي بخ  و اجتم

 هايشاخص اساس بر و شودمي شامل را يطيمحستیز

 پایـدار توسـعه مبنـاي بر و پایداري گزارشگري سازمان

 هرسـاله آن، انتشار زمان از که گيردمي صورت بلندمدت

  .(Shirmohammadi et al., 2020) شودمي بازنگري

یا توسعه عملکرد ، توانایي حفظ وکارکسبایداري پ
ذینفعان سازمان در  و نتيجه تداوم رضایت بلندمدتدر 

 & ,Khayatian, Elyasi) طول زمان است

Tabatabaeian, 2016). وکار یکي از پایداري کسب
و کليدي جهت نفوذ در استراتژي بااهميت هايمؤلفه

هاي شرکت براي متناسب ساختن عمليات در راستاي 
 ,Gómez) در بازار رقابتي است بلندمدت موفقيت

Haynes, Núñez-Nickel, Jacobson, & Moyano-

Fuentes, 2007) .اندازچشم منزلهبهکار وپایداري کسب 
کار، نظارت، ارزیابي و وریزي کسباقتصادي، برنامه

سایر  اي ازبرقراري ارتباط با مشتریان و طيف گسترده
غلب ا. (Kondoh & Mishima, 2011) ذینفعان است

 وکار، بر روياز پایداري کسب شدهارائهتعاریف 
 هاي سازمان و بازار که برطصنعتي و محيتنظيمات 

اثربخشي و مشروعيت اقدامات پایداري تأثيرگذار 
وکار، به هستند، مطابقت دارد؛ لذا پایداري کسب

 پيگيري و دستيابي به کاميابي در سازمان در زمينه
 ,Memili, Fang, Koc) است تعریفقابلمحيط خارجي 

Yildirim-Öktem, & Sonmez, 2018). وه بر این، الع
حالتي که در آن نيازهاي  عنوانبهکار وپایداري کسب

وکار برآورده شده، ذینفعان مستقيم و غيرمستقيم کسب
وکار براي برآوردن نيازهاي بدون اینکه توانایي کسب

 شدهتعریفسهامداران آینده تحت تأثير قرار گيرد نيز 
در است. بر این اساس پایداري دو بعد مهم، توانایي 

برآورده کردن نيازهاي ذینفعان فعلي و حفظ توانایي 
ردن نيازهاي ذینفعان آتي را شامل ميک براي برآورده

 .(Caputo, Pellegrini, Valenza, & Zarone, 2017) شود

 وکارکسباستراتژی پایداری 

؛ نيست مدتکوتاه در موفقيت تنها استراتژي هدف
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 کهدرحالي است؛ زمان درگذر ماندگاري و آوريتاب بلکه

 باشد، سودآور مدتکوتاه در شرکت است یک ممکن

 امري مدتطوالني در شرکت موفقيت و سودآوري حفظ

 امر پایدار وکارکسب و رشد است. ایجاد دشوار بسيار

 در ضروري و فوري مسائل فشار چراکه نيست؛ آساني

مدیران  شودمي باعث آینده بودن مبهم مقابل
کنند  تمرکز مدتکوتاه عملکرد بر وکارهاکسب

(Viardot, 2020)وکارهامدیران کسب براي طرفي . از 

 به دستيابي و هيجاني احساسي ابعاد برابر در مقاومت نيز

 کهدرحالي است، دشوار مدتکوتاه دستاوردهاي و منافع

 و نيازمند نظم بلندمدت موفقيت یک به دستيابي براي
 از بسياري برابر در تا هستند مداوم و قوي خردورزي

 مالي هايبحران مانند بازار قطعيت عدم و هاثباتيبي

 نمایند. به مقاومت کنوني دیجيتالي یا انقالب درگذشته

 تعيين در پایداري مقوله گرفتن نظر در علت همين

 برخوردار فراواني از اهميت وکارکسب هاياستراتژي

 .(Zakari & Zia, 2021) است

 رسند،مي موفقيت به درازمدت در که وکارهایيکسب

 که هستند بلندمدت و جامع پروژه یک داراي عموماً

شود. مي گذارينام عنوان استراتژي یا راهبرد تحت
مدیران  براي را شماريبي مزایاي استراتژیک

 آوردمي ارمغان ها بهها و تعاونيوکارها در شرکتکسب
 & Hitchcock) اشاره کردتوان به موارد زیر که مي

Willard, 2019): 

 و هااولویت سازيشفاف براي چارچوبي 

 و دقيق معامالتي به دستيابي براي ساختاري

 .کندمي فراهم را شدهنديبزمان

 را کارکنان حرکت جهت نمایيقطب مانند 

 .دهدمي نشان

 مجریان و مدیران به که است فيلتري مانند 

 و تحليل تجزیه، را توسعه هايفرصت تا کندمي کمک
 .کنند غربال

 و وظایف که است چسبناکي سيمان مانند 

 ناهمگن صورتبه که وکارکسب یک مختلف هايبخش

 دارد.مي نگه یکپارچه متحد و را دارند قرار

 

 وکارهاپیامدهای پایداری کسب

مي بيان (Zhang et al., 2014)ژانگ و همکاران 
پایدار و عملکرد پایدار یک  پيشرفت مدیریتکه کنند 

وکار است شرکت یک فرصت براي توسعه و رشد کسب
(Hsu et al., 2017). پایداري  هايمؤلفهطراحي  ،بنابراین

بسيار مفيد خواهد بود.  هاتعاونيوکار براي مدل کسب
 را مدیریت وکارهاپایداري در کسب طور ماهيتهمين

 تا مدتکوتاه در را شرکت عملکرد تا سازدمي قادر

 اخذ با آن اساس بر و داده مدنظر قرار بلندمدت

 ارزش خلق در خوبي عملکرد به استراتژیک تصميمات

 .(Kalabi, 2019) یابد دست ذینفعان همه براي

 وکارهای کوچکپیامد پایداری در کسب

 کرده تغيير وکارهاکسب به نسبت عهجام انتظارات

 کمبودي و کاستي گونههيچ پذیراي جامعه امروزه است.

 حالت ترینآلایده در چيزهمه وجود و خواهان نيست

 .است

 تغيير را رسانياطالع جریان جهت هارسانه 

 موردنياز اطالعات تمام توانندمي مردم درنتيجه اند؛داده

 طریق از را وکارهاکسب و مورد محصوالت در خود

 .آورند دست به هارسانه

 براي پایداري زمينه در گزارش ارائه 

 مدیران و شده هنجار یک به تبدیل وکارهاکسب

 .دارند موضوع به این ايویژه توجه وکارهاکسب

 عام سهامي هايشرکت موارد، از بعضي در 

 رعایت نيازمند که دهندمي صورت را مبادالتي بزرگ،

 .(Rezaei & Mir Yazdi, 2021) هستند ريپایدا اصول

 متوسط و کوچک وکارهایپیامد پایداری در کسب

 و بخشدمي معنا کوچک وکارهايکسب به پایداري
 .شودمي کارکنان در انگيزه ایجاد موجب

 توسط پایداري گزارش ارائه خواهان مشتریان 

 تربزرگ وکارهايکسب و هستند کوچک وکارهايکسب

 .کنندمي ترغيب به پایداري را هاآن زني

 که بيستم قرن در خواهندمي کارمندان و کارکنان

 وکارهاکسب براي کاري است، درخطر زیستمحيط

 کنند کمک محيطيزیست مشکالت حل و به داده انجام
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(Zakari & Zia, 2021). 

 پژوهش شناسیروش

ها و پيامدهاي استراتژيپژوهش حاضر با موضوع 
کار با رویکرد توسعه کارآفریني در وایداري کسبپ

هدف  ازلحاظهاي موفق استان همدان بخش تعاوني
ها، کيفي گردآوري داده ازلحاظ واي توسعهـ  کاربردي

حاضر پژوهش در  کنندگانمشارکت شود.محسوب مي

و  استان همدانهاي موفق مدیران تعاوني مشتمل بر
باشند ه بازرگاني مياساتيد دانشگاهي متخصص در حوز

، از سوي وزارت تعاون هاآنفهرست  ۱۳99در سال که 
ات، آموزش و )معاونت تحقيق کار و رفاه اجتماعي

 کنندگان. براي انتخاب مشارکتاست منتشرشدهترویج( 
گيري گلوله برفي یکي از گلوله برفي )نمونهروش از 

 . ( استفاده شدگيري هدفمند استهاي نمونهروش

 

 ها؛ حرکت رو به جلوفرآبندها و استراتژی هایمؤلفه .1ل جدو

 مفهوم ي فرعيمقوله مقوله اصلي

ژي
ترات

 اس
ها و

آبند
فر

جلو
 به 

 رو
کت

حر
ها؛ 

 

 ها و تأمين ماليکاهش هزینه

 هاکاهش هزینه

 استفاده از دفتر ساده و ارزان

 انجام کارها توسط خود

 يگذارسرمایه عنوانبهتزریق سود 

 تأمين مالي براي توسعه و سرمایه در گردش

 تالش براي بقا

 فروش بدون سود یا سود اندک

 هاي شخصيفروش دارایي

 تعدیل نيرو در صورت نياز

 شراکت با رقبا

 نوآوري در ارائه محصوالت و خدمات

 رصد و توجه به تغييرات بازار

 تطبيق محصول خود با نياز و خواست مشتري

 هاآنیافتن بازارهاي جدید و ارائه محصول براي 

 R&Dنوآوري و توجه ویژه به بخش 

 توسعه تدریجي

 بازاریابيهاي مناسب استراتژي

 بندي بازارشناخت بازار و بخش

 ارائه محصول و خدمت براي بازار هدف

 توجه به کيفيت و رضایت مشتري

 بازار به دست آوردن انحصار توليد و

 تبليغات و پيشبرد مناسب

 هاي مناسب توليداستراتژي

 هاي بازارالگوبرداري از بهترین

 توليد و خدمات آالتماشينبودن  روزبه

 ي توليدتکميل زنجيره

 هاي دولتيتعامل با سازمان

 هاي مالياتيرابطه خوب با مميز

 حسابيخوش

 پرهيز از اخذ وام

 وکارعهد و رعایت اخالق کسب وفاي به

 تبعيت از قوانين

 هاي دولتيخالقيت در نشان دادن عزم به سازمان

 تعامل مناسب با نيروي انساني

 نيروي انساني برانگيختنمتعهد کردن و 

 رسيدگي و تعامل مناسب با کارکنان

 دخيل کردن کارکنان در تصميمات

 آموزش نيروي انساني

 کار نيرويابي و کنترل ارزی

 ایجاد فضاي صميمي کاري
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گيري تا رسيدن به حجم قابل قبولي از نمونه
اشباع نظري قاعده بر اساس خبرگان ادامه پيدا کرد که 

 باشد.نفر مي ۱۲به تعداد 

ها از روش در پژوهش حاضر براي تحليل داده
 است. چراکه به کمک این شدهتحليل داده بنياد استفاده

توان به ارائه نظریه بر اساس عوامل مختلف و روش مي
تفاوت عمده بين این  ،ها پرداخت. درواقعارتباط بين آن

روش و دیگر رویکردها در پژوهش کيفي تأکيد آن بر 
پردازي داده دهي و تدوین نظریه است. نظریهشکل

بنياد در پژوهش حاضر در سه مرحله تکميل و 
مقدماتي تأکيد بر مسئله بندي شد در مرحله تقسيم

پژوهش و بيان سؤال پژوهش است و پژوهشگر بر 
اساس دغدغه پژوهشي و حوزه تخصصي و مطالعاتي 
خویش به دنبال کشف و انتخاب مشکالت و انتخاب 

 & Danaei Fard) ها در قالب مسائل پژوهشي استآن

Eslami, 2017) .پذیري الزم سؤال پژوهشگر با انعطاف
ترین راهنماي پژوهشگر است که او را به بررسي مهم

ها رفتارهاي شخص شرایطي که حوادث در زمان آن
اسناد، حوزه پژوهش و اسنادي که مصاحبه دهد، رخ مي
در مرحله دوم  .شودها مفيد است رهنمون ميبا آن

شوند که خود شامل چندین مرحله ها کدگذاري ميداده
هاي اند و سپس به دنبال تحليل دادهکدگذاري

کدگذاري شده و ادامه روند تا رسيدن به نقطه اشباع 
به نقطه اشباع در مرحله سوم بعد از رسيدن  .باشدمي

 گيرد.سعي در ارائه نظریه توسط محقق صورت مي

آوري اطالعات حاصل از مباني نظري، بعد از جمع
هاي پژوهش و نيز مصاحبه با خبرگان، نسبت پيشينه

از اطالعات جهت بررسي سودمندي و  ۱روایي محتوایي
یا عدم سودمندي سؤاالت به خبرگان داده شد و 

گانه تکنيک دلفي جهت ل سهبعدازاین مرحله، مراح
، سپسهماهنگي و توافق نظرات خبرگان شروع گردید. 

بعد از ایجاد هماهنگي در نظرات خبرگان، در حوزه 
هاي موفق استان وکار تعاونيهاي پایداري کسبمؤلفه

هایي مرتبط شناسایي همدان با پانل دلفي شاخص
در موفقيت  راهبرد و استراتژيدرنهایت  .شدند
 شدند. مشخصهاي شهر همدان، کار تعاونيوکسب

                                                                 
1. Content Validity Ratio (CVR) 

 های پژوهشیافته

صورت ها بهوتحليل دادهنتایج حاصل از تجزیه
 کيفي و کمي در زیر آورده شده است:

مقوله مرتبط با تکنيک  6در ابتدا در بخش کيفي 
داده بنياد آورده شده سپس در بررسي سؤال اول 

 گانهپژوهش نسبت روایي محتوایي و مراحل سه
شده است. در ادامه و در بخش يبررستکنيک دلفي 

کمي نرمال بودن متغيرها و بررسي سؤال دوم پژوهش 
 است. شدهپرداخته

ها و هاي استراتژيها انجام مصاحبهپس از بررسي
 گردند:پيامدها به شرح زیر ارائه مي

 : جلوروبهها؛ حرکت ( فرآیندها و استراتژی1

یکي از  جلوروبهحرکت هاي فرآیندها و استراتژي
وکار شرکت، هاي مؤثر بر تداوم کسبترین بخشمهم

 باشد. منابع مالي شرکت مي

که به  جلوروبههاي حرکت فرآیندها و استراتژي
جدول دسته  ۷کنند به موفقيت کارآفرینان کمک مي

ها نشان داد که از اند: بررسيشدهيبنددستهآمده  (۵)
ذار در موفقيت کارآفرینان در يرگتأثهاي مهم و مقوله

هاي حوزه تعاوني در استان همدان فرآیندها و استراتژي
ها نشان داد اکثریت باشد. مصاحبهجلو ميحرکت روبه

ها و تأمين هاي کاهش هزینهکارآفرینان موفق به مقوله
مالي، تالش براي بقا، نوآوري در ارائه محصوالت و 

یابي، استراتژي ربازاهاي مناسب خدمات، استراتژي
هاي دولتي و تعامل مناسب توليد، تعامل با سازمان

 (۵جدول )اند در مناسب با نيروي انساني توجه نموده
هاي راهبردي از این مقول هرکدامي مفهوم و مؤلفه

آورده و  آمدهدستبههاي عميق که طبق مصاحبه
 اند.کدگذاري شده

الگوي  آخرین مقوله مؤثر بر طراحي ( پيامدها:2
وکار بخش تعاوني استان همدان، پيامدها پایداري کسب

باشد. مقوله پيامد که مانع موفقيت کارآفرینان مي
آمده  (6جدول )دسته طبق  ۴شود به مي

اند:شدهيبنددسته
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 های مقوله پيامدمؤلفه .2جدول 

 مؤلفه ی فرعي )مفهوم(مقوله قولهم

دها
يام

پ
 

 بقا
 هايتحفظ و یا کاهش حجم فعال

 تعدیل نيرو

 نااميدی

 پشيماني از توليد و خستگي از وضع موجود

 گذاريبراي سرمایه پذیريریسککاهش 

 هاي غير از تخصص اصليگذاريورود به سرمایه

 بازتوليد فرهنگ معيوب

 رشوه دادن

 دروغ

 مخفيانه صورتبهتوليد 

 قاچاق کاال

 شکست توليد و بخش تعاوني

 هاتعطيلي توليدي

 ها و مزایاي فعاليت در بخش تعاونيمحقق نشدن وعده

 عدم صرفه توليد و تعاوني

 هااز بين رفتن رابطه خوب اداره تعاون و تعاوني
 ضعف قوانين و فرایندهاي بخش تعاوني )به بخش علّي بياید(

 

هاي مقوله پيامدها نشان داد که بررسي و کدگذاري
نااميدي، بازتوليد فرهنگ معيوب و شکست توليد  ،ءبقا

موانع رشد و پيشرفت  ازجملهو بخش تعاوني 
هاي موفق در استان ي تعاونيکارآفرینان در حوزه

هایي که مفهوم و مؤلفه (6)جدول در  .باشدهمدان مي
به همراه  (6)جدول در  آمدهدستبهمقوله از آن  6این 

 ت.اس آورده شده هاآنبندي کد

هاي پژوهش از تکنيک جهت پاسخگویي به سؤال
که دلفي در سه مرحله استفاده شد که بعد از آن

نفر از خبرگان در خصوص  ۱۲پرسشنامه اوليه به 
سؤال  98سودمند بودن سؤاالت داده شد، پرسشنامه از 

سؤال تقليل پيدا کرد و سؤاالتي در پرسشنامه  8۷به 
نمره  CVRبارسنجي باقي ماندند که بر اساس فرم اعت

طور کامل به زیرقبولي را کسب کرده بودند که در قابل
 .است شدهدادهشرح 

 

 کنندهبر اساس تعداد خبرگان شرکت CVRقبول حداقل مقادیر قابل. 3دول ج

 CVR مقدار تعداد خبرگان CVR مقدار تعداد خبرگان CVR مقدار تعداد خبرگان
۵ 99/0 ۱۱ ۵9/0 ۲۵ ۳۷/0 
6 99/0 ۱۲ ۵6/0 ۳0 ۳۳/0 
۷ 99/0 ۱۳ ۵۴/0 ۳۵ ۳۱/0 
8 ۷8/0 ۱۴ ۵۱/0 ۴0 ۲9/0 
9 ۷۵/0 ۱۵ ۴9/0 - - 
۱0 6۲/0 ۲0 ۴۲/0 - - 
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 نسبت روایی محتوایی

 نشان  CVRبا اختصار  روایي محتوایي که نسبت
شود، نسبت روایي محتوایي و کمي سازي مي داده

 يکند که باهدف استنباط سازتکنيکي را توصيف مي
اي در یافتهصورت هدفمند و نظامشود و بهکاربرده ميبه

هاي خاص یک پيام گام راستاي شناسایي ویژگي
 .(Lawshe, 1975) داردبرمي

که سطح ، هنگامي(Lawshe, 1975)ازنظر الوشي 
انتزاعي و بينش باالیي در رابطه با قضاوت نياز است و 
در حالتي که دامنه استنباط در محتوا و پيرامون یک پيام 

بایست از رویکرد روایي گسترده است، محققان مي
استفاده کنند.  CVR محتوایي یا همان فرم اعتبارسنجي

سشنامه پر براي تعيين روایي محتوایي، از منظر ایشان،
امکان  کهيطوربه باید در اختيار گروه پانل قرار گيرد،

قضاوت دقيق اعضاء بر اساس ضرورت اجزاي ابزار 
شود که  ها خواستهاز آن )مدل یا پرسشنامه( فراهم آید و

 نظر خود را درباره هر آیتم در مقياس قضاوتي که
 است، لحاظ نمایند.  شدهنييتع

هاي روایي ارزیاب همان معموالً اعضاي گروه پانل یا
شوند که در حوزه پرسشنامه از متخصصاني تشکيل مي

دامنه محتوایي پرسشنامه فعاليت داشته باشند تا امکان 
 (۱)جدول ها فراهم شود. در قضاوت دقيق و صحيح آن

بر اساس تعداد خبرگان  CVRقبول حداقل مقادیر قابل
  کننده آورده شده است.شرکت

محتوایي، بعد از شناسایي اعضاء،  در مرحله روایي
سؤال بسته برگرفته از ادبيات و پيشينه پژوهش و  ۵۱

باز که در خصوص توضيحات جانبي  سؤال یک
 ۱۲به  CVRپرسشنامه بود، در قالب فرم اعتبارسنجي 

نفر خبره در خصوص سودمند بودن سؤاالت داده شد و 
، سؤاالتي که CVRبعد از تحليل فرم اعتبارسنجي 

ودمند بودند، براي مرحله اول تکنيک دلفي مشخص س

سؤال باقي ماندند. حال با توجه به فرمول  ۴6شدند که 
CVR قبول آن به بررسي پذیرش و حداقل مقادیر قابل

 شود:پرداخته ميو رد سؤاالت پرسشنامه 

به  CVRقبول براي عدد حداقل مقدار قابل ازآنجاکه
کننده در این نفر خبره شرکت ۱۲دليل حجم نمونه 

گردد و رد ميسؤال  ۵ باشد، بنابراینمي ۵6/0 پژوهش،
 ۴6گيرند و این قرار مي یرشموردپذمابقي سؤاالت 

براي مرحله اول تکنيک دلفي  ماندهيباقسؤال 
مراحل  (6، ۵، ۴)ول اجدقرار گرفتند. در  مورداستفاده

 :شدهيبررسدلفي  کتکني گانهسه

 مرحله اول تکنیک دلفی

آورده شده  (۴)جدول له اول تکنيک دلفي در مرح
توان گفت که از بر اساس نتایج جدول فوق مي است:

باشد که مي ۳۵۲/0 آزمون کندال، ضریب کندال حدود
دهد، هماهنگي بين نظرات این امر نشان مي

بایست بيشتر از است که مي %۳۵دهندگان، تقریباً پاسخ
مون کندال داري آزسطح معني ،باشد. همچنين ۷0%

باشد که گویاي این مطلب است، این مي 0۵/0کمتر از 
 ؛باشددهندگان معنادار ميهماهنگي بين نظرات پاسخ

براي ارتقاي ضریب کندال، الزم است که  ،بنابراین
چون  يمرحله دوم تکنيک دلفي انجام شود. از سوی

 tتک سؤاالت پرسشنامه از آزمون داري تکسطح معني
هستند، بنابراین بين  0۵/0 متر ازکاي تک نمونه

داري ميانگين هر سؤال و مقدار ارزشي تفاوت معني
تر داري سؤاالت بزرگوجود دارد. لذا چون سطوح معني

باشند، بنابراین در این مرحله از تکنيک مي 0۵/0از 
( حذف ۴۲-۱۵-۱۴-8دلفي از پرسشنامه سؤاالت )

 8۲دلفي،  براي مرحله دوم تکنيک ،بنابراین ؛شوندمي
سؤال باقي  8۲سؤال باقي خواهند ماند و به عبارتي 

 مانده مجدد آزمون خواهند شد.

 
 

 

 

 

 



 هدر توسع نانهیکارآفر تیریمد یهانقش مؤلفهارائه 

66 
 

 مرحله اول تکنيک دلفي .4جدول 

 سؤال ردیف

 ایتک نمونه tآزمون  آزمون کندال

ميانگين 
 رتبه

ضریب 
درجه  آماره خي دو کندال

 آزادی

 سطح

 داریمعني
درجه  tآماره  ميانگين

 آزادی

 طحس

 داریمعني
 ۲۵/۵۴ هاکاهش هزینه ۱

۳۵۲/0  ۵۵۵/۳6۳  86 00/0  

6۷/۴  86۴/8  

۱۱ 

00/0 

 00/0 ۴0۴/۱۳ ۷۵/۴ ۲9/۵6 استفاده از دفتر ساده و ارزان ۲

 00۷/0 ۳۱۷/۳ ۴ 0۴/۳۷ انجام کارها توسط خود ۳

عنوان تزریق سود به ۴
 00/0 ۴0۴0/۱۳ ۷۵/۴ ۵0/۵۵ گذاريسرمایه

ين مالي براي توسعه و تأم ۵
 00۵/0 ۵۴6/۳ 6۷/۳ 8۳/۲۵ سرمایه در گردش

فروش بدون سود یا سود  6
 00۲/0 06۲/۴ ۴ 6۷/۳6 اندک

 00۲/0 ۱8/۴ ۷۵/۳ ۴6/۲6 هاي شخصيفروش دارایي ۷

 ۴۳8/0 -80۴/0 6۷/۲ ۱8 تعدیل نيرو در صورت نياز 8

 00۲/0 0۲۲/۴ 8۳/۳ ۷9/۲9 شراکت با رقبا 9

 00۲/0 06۲/۴ ۴ 6۷/۳6 رصد و توجه به تغييرات بازار ۱0

تطبيق محصول خود با نياز  ۱۱
 00/0 09۱/۷ ۳۳/۴ ۴۲/۴۱ و خواست مشتري

یافتن بازارهاي جدید و ارائه  ۱۲
 00/0 ۷۲6/۱۱ 6۷/۴ 8۳/۵۲ هاآنمحصول براي 

نوآوري و توجه ویژه به  ۱۳
 بخش

8۳/۴8 ۵8/۴ 6۵۲/۱0 00/0 

 ۴۳8/0 -0۴/8 6۷/۲ ۱8 توسعه تدریجي ۱۴

بندي شناخت بازار و بخش ۱۵
 ۴۳8/0 -0۴/8 6۷/۲ ۱8 بازار

ارائه محصول و خدمت براي  ۱6
 00/0 6۵۲/۱0 ۵8/۴ ۱۷/۴9 بازار هدف

توجه به کيفيت و رضایت  ۱۷
 00۲/0 ۱80/۴ ۷۵/۳ ۷9/۲6 مشتري

دن انحصار توليد به دست آور ۱8
 00۲/0 ۱80/۴ ۷۵/۳ ۵0/۲۷ و بازار

 00۲/0 06۲/۴ ۴ ۳۳/۳۷ تبليغات و پيشبرد مناسب ۱9

هاي الگوبرداري از بهترین ۲0
 00۲/0 ۱80/۴ ۷۵/۳ ۵0/۲۷ بازار

آالت روز بودن ماشينبه ۲۱
 00۲/0 06۲/۴ ۴ ۳۳/۳۷ توليد و خدمات

 00۲/0 ۱80/۴ ۷۵/۳ ۵0/۲۷ دي توليتکميل زنجيره ۲۲

 00۲/0 06۲/۴ ۴ ۳۳/۳۷ حسابيخوش ۲۳

 00/0 6۵۲/۱0 ۵8/۴ 08/۴9 پرهيز از اخذ وام ۲۴

وفاي به عهد و رعایت  ۲۵
 00/0 ۲۳ 9۲/۴ ۴۲/6۲ وکاراخالق کسب

 00/0 86۴/8 6۷/۴ ۳۳/۵۳ تبعيت از قوانين ۲6

خالقيت در نشان دادن عزم  ۲۷
 - - ۵ ۴۲/6۵ هاي دولتيبه سازمان

 برانگيختنمتعهد کردن و  ۲8
 00/0 ۳۱6/۱6 8۳/۴ 6۷/۵9 نيروي انساني

رسيدگي و تعامل مناسب با  ۲9
 00/0 ۳۱6/۱6 8۳/۴ 08/۵9 کارکنان

دخيل کردن کارکنان در  ۳0
 00/0 ۲۳ 9۲/۴ ۳۳/6۲ تصميمات

 00/0 ۷0۷/۷ ۵0/۴ ۱۷/۴8 آموزش نيروي انساني ۳۱

 00/0 ۵۳0/9 ۴۲/۴ ۷9/۴۲ ارزیابي و کنترل نيروي کار ۳۲

 00/0 ۴0۴/۱۳ ۷۵/۴ 96/۵۵ ایجاد فضاي صميمي کاري ۳۳

حفظ و یا کاهش حجم  ۳۴
 00/0 6۵۲/۱0 ۵8/۴ 8۳/۴8 هافعاليت

 00/0 ۲0۴/8 ۵8/۴ ۴۲/۵0 تعدیل نيرو ۳۵

خستگي پشيماني از توليد و  ۳6
 00۱/0 ۷۵0/۴ 9۲/۳ ۴۲/۳۱ از وضع موجود

پذیري براي کاهش ریسک ۳۷
 00۱/0 ۷۳۳/۴ 08/۴ ۲9/۳8 گذاريسرمایه

هاي گذاريورود به سرمایه ۳8
 00۱/0 ۷۵0/۴ 9۲/۳ ۴۲/۳۱ غير از تخصص اصلي

 00۲/0 06۲/۴ ۴ ۵۴/۳6 رشوه دادن ۳9

 00۲/0 ۱80/۴ ۷۵/۳ 6۷/۲6 صورت مخفيانهتوليد به ۴0

 00۲/0 06۲/۴ ۴ ۵6/۳6 قاچاق کاال ۴۱
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 ۴۳8/0 -80۴/0 6۷/۲ ۱8 هاتوليديتعطيلي  ۴۲

۴۳ 
ها و محقق نشدن وعده

مزایاي فعاليت در بخش 
 تعاوني

۷9/۲6 ۷۵/۳ ۱80/۴ 00۲/0 

 00/0 ۲۳ 9۲/۴ ۳۳/6۲ عدم صرفه توليد و تعاوني ۴۴

تن رابطه خوب از بين رف ۴۵
 00/0 ۲۳ 9۲/۴ ۳۳/6۲ هاتعاونياداره تعاون و 

ضعف قوانين و فرایندهاي  ۴6
 00/0 ۲۳ 9۲/۴ ۳۳/6۲ بخش تعاوني

 مرحله دوم تکنیک دلفی

آورده شده  (۵)جدول مرحله دوم تکنيک دلفي در 
توان گفت که از بر اساس نتایج جدول فوق مي است:

باشد که مي 6۵۲/0دال حدود آزمون کندال، ضریب کن
دهد، هماهنگي بين نظرات این امر نشان مي

بایست بيشتر از است که مي %6۵دهندگان، تقریباً پاسخ
داري آزمون کندال سطح معني ،باشد. همچنين ۷0%

باشد که گویاي این مطلب است، این مي 0۵/0کمتر از 
باشد؛ دهندگان معنادار ميهماهنگي بين نظرات پاسخ

براي ارتقاي ضریب کندال، الزم است که ، بنابراین

از سوي دیگر،  مرحله سوم تکنيک دلفي انجام شود.
 تک سؤاالت پرسشنامه بهداري تکچون سطح معني

 0۵/0اي کمتر از تک نمونه tاز سؤاالت از آزمون  غير
است، بنابراین بين ميانگين هر سؤال مقدار ارزشي 

بر اساس سطوح . داري وجود داردتفاوت معني
سؤالي هيچ در این مرحله از تکنيک دلفي  داري،معني

شود. براي مرحله سوم تکنيک از پرسشنامه حذف نمي
 ۴۲سؤال باقي خواهند ماند و به عبارتي  ۴۲دلفي، 

 شد. مجدد آزمون خواهند ماندهيسؤال باق

 

 

 مرحله دوم تکنيک دلفي .5جدول 

 سؤال ردیف

 ایک نمونهت tآزمون  آزمون کندال

ميانگين 
 رتبه

ضریب 
 کندال

آماره خي 
 دو

درجه 
 آزادی

 سطح

 داریمعني
آماره  ميانگين

t 
درجه 
 آزادی

 سطح

 داریمعني

ضعف فرهنگ توليد، کار گروهي  ۱
 ۳۳/۲۱ اخالقيو بي

6۵۲/0 6۴6/6۳۳ 81 00/0 

۴ - 

۱۱ 

- 

 00/0 ۵۲9/۴ ۴۲/۴ ۳8/۴۵ هاکاهش هزینه ۲

 - - ۴ ۳۳/۲۱ ر ساده و ارزاناستفاده از دفت ۳

 - - ۵ 96/۵9 توسط خود مارهاانجام  ۴

عنوان تزریق سود به ۵
 - - ۵ 96/۵9 گذاريسرمایه

تأمين مالي براي توسعه و سرمایه  6
 00/0 ۱۳ 08/۴ ۴۲/۲۴ در گردش

 00/0 ۱۱ 9۲/۳ ۱۷/۲0 فروش بدون سود یا سود اندک ۷

 00/0 ۱۳ 08/۴ 0۴/۲۴ هاي شخصيفروش دارایي 8

 00/0 09۲/6 ۵8/۴ 6۷/۴9 شراکت با رقبا 9

 00/0 ۱۳ 08/۴ 0۴/۲۴ رصد و توجه به تغييرات بازار ۱0

تطبيق محصول خود با نياز و  ۱۱
 00/0 ۱6۷/6 9۲/۳ ۵۴/۲0 خواست مشتري

یافتن بازارهاي جدید و ارائه  ۱۲
 00/0 ۴۵۱/۵ ۴۲/۴ ۴۲/۴۲ هاآن محصول براي

 00/0 9۱۷/6 ۵8/۴ 6۳/۴۷ نوآوري و توجه ویژه به بخش ۱۳

ارائه محصول و خدمت براي بازار  ۱۴
 00/0 ۵۷۴/9 ۲۵/۴ ۱۳/۳0 هدف

توجه به کيفيت و رضایت  ۱۵
 00/0 ۷۴۵/۵ ۵ 96/۵9 مشتري

به دست آوردن انحصار توليد و  ۱6
 00/0 ۵۷۴/9 ۵ 96/۵9 بازار
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 00/0 ۴۱6/۷ ۴ ۱۳/۲۴ تبليغات و پيشبرد مناسب ۱۷

 00/0 ۱۳ ۲۵/۴ ۱۳/۳0 هاي بازارالگوبرداري از بهترین ۱8

آالت توليد و روز بودن ماشينبه ۱9
 00/0 ۱۱ 6۷/۴ 96/۴9 خدمات

 00/0 ۱۳ 08/۴ ۴۲/۲۴ ي توليدتکميل زنجيره ۲0

 00/0 09۲/6 9۲/۳ ۱۷/۲0 حسابيخوش ۲۱

 00/0 ۱۳ 08/۴ 0۴/۲۴ پرهيز از اخذ وام ۲۲

وفاي به عهد و رعایت اخالق  ۲۳
 00/0 ۱6۷/6 ۵8/۴ 6۷/۴9 وکارکسب

 00/0 ۴۵۱/۵ 08/۴ 0۴/۲۴ تبعيت از قوانين ۲۴

خالقيت در نشان دادن عزم به  ۲۵
 00/0 9۱۷/6 9۲/۳ ۵۴/۲0 هاي دولتيسازمان

متعهد کردن و برانگيختن نيروي  ۲6
 00/0 ۲۳ ۴۲/۴ ۴۲/۴۲ انساني

رسيدگي و تعامل مناسب با  ۲۷
 00/0 ۴۱6/۷ ۵8/۴ 6۳/۴۷ کارکنان

دخيل کردن کارکنان در  ۲8
 00/0 ۱۱ 9۲/۴ ۴۲/۵۷ تصميمات

 00/0 ۱۱ 6۷/۴ 96/۴9 آموزش نيروي انساني ۲9

 00/0 ۴۱6/۷ 9۲/۳ ۲۱/۱9 يروي کارارزیابي و کنترل ن ۳0

 00/0 9۱۷/6 9۲/۳ ۱۷/۲0 ایجاد فضاي صميمي کاري ۳۱

 00/0 9۱۷/6 8۳/۳ 0۴/۱8 هاحفظ و یا کاهش حجم فعاليت ۳۲

 00/0 9۱۷/6 ۵8/۴ 6۳/۴۷ تعدیل نيرو ۳۳

پشيماني از توليد و خستگي از  ۳۴
 00/0 9۱۷/6 ۵8/۴ 6۳/۴۷ وضع موجود

پذیري براي کاهش ریسک ۳۵
 00/0 9۱۷/6 ۵8/۴ 6۳/۴۷ گذاريسرمایه

هاي غير از گذاريورود به سرمایه ۳6
 00/0 9۱۷/6 ۵8/۴ 6۳/۴۷ تخصص اصلي

 00/0 9۱۷/6 ۵8/۴ 6۳/۴۷ رشوه دادن ۳۷

 00/0 9۱۷/6 ۵8/۴ 6۳/۴۷ صورت مخفيانهتوليد به ۳8

 00/0 9۱۷/6 ۵8/۴ 6۳/۴۷ قاچاق کاال ۳9

ها و مزایاي محقق نشدن وعده ۴0
 00/0 9۱۷/6 ۵8/۴ 6۳/۴۷ فعاليت در بخش تعاوني

 00/0 9۱۷/6 ۵8/۴ 6۳/۴۷ عدم صرفه توليد و تعاوني ۴۱

از بين رفتن رابطه خوب اداره  ۴۲
 00/0 ۱۳ ۵8/۴ 6۳/۴۷ هاتعاون و تعاوني

بخش ضعف قوانين و فرایندهاي  ۴۳
 00/0 ۱۱ ۵8/۴ 6۳/۴۷ تعاوني

 

 مرحله سوم تکنیک دلفی

 آورده شده: (6)جدول مرحله سوم تکنيک دلفي در 

 مرحله سوم تکنيک دلفي .6 جدول

 سؤال ردیف

 ایتک نمونه tآزمون  آزمون کندال

ميانگين 
 رتبه

ضریب 
 کندال

آماره خي 
 دو

درجه 
 آزادی

 سطح

 داریمعني
جه در tآماره  ميانگين

 آزادی

 سطح

 داریمعني
 08/۵۳ هاکاهش هزینه ۱

9۳۳/0 ۷۴۲/906 81 00/0 

۷۵/۴ ۷ 

 

00/0 

 - - ۴ 0۴/۱۷ استفاده از دفتر ساده و ارزان ۲

 - - ۵ 6۷/۵۷ انجام کارها توسط خود ۳

 - - ۵ 6۷/۵۷ گذاريعنوان سرمایهتزریق سود به ۴

در  تأمين مالي براي توسعه و سرمایه ۵
 00/0 ۱۳ 08/۴ ۱۳/۲0 گردش
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 00/0 ۱۱ 9۲/۳ 88/۱۵ فروش بدون سود یا سود اندک 6

 - - ۴ 0۴/۱۷ هاي شخصيفروش دارایي ۷

 00/0 ۷ ۷۵/۴ 08/۵۳ شراکت با رقبا 8

 - - ۴ 0۴/۱۷ رصد و توجه به تغييرات بازار 9

تطبيق محصول خود با نياز و خواست  ۱0
 00/0 ۱۳ 08/۴ ۱۳/۲0 مشتري

یافتن بازارهاي جدید و ارائه محصول  ۱۱
 00/0 ۲۳ 9۲/۴ ۵8/۵۴ هاآنبراي 

 - - ۵ 6۷/۵۷ نوآوري و توجه ویژه به بخش ۱۲

 00/0 ۱۳ 08/۴ ۱۳/۲0 ارائه محصول و خدمت براي بازار هدف ۱۳

 - - ۵ 6۷/۵۷ توجه به کيفيت و رضایت مشتري ۱۴

 - - ۵ 6۷/۵۷ به دست آوردن انحصار توليد و بازار ۱۵

 00/0 ۷0۷/۷ ۵/۴ ۲۵/۳9 تبليغات و پيشبرد مناسب ۱6

 00/0 ۱۳ 08/۴ ۱۳/۲0 هاي بازارالگوبرداري از بهترین ۱۷

 - - ۵ 6۷/۵۷ آالت توليد و خدماتروز بودن ماشينبه ۱8

 00/0 ۱۳ 08/۴ ۱۳/۲0 ي توليدتکميل زنجيره ۱9

 00/0 ۱۱ 9۲/۳ 88/۱۵ حسابيخوش ۲0

 - - ۴ 0۴/۱۷ پرهيز از اخذ وام ۲۱

 00/0 ۷ ۷۵/۴ 08/۵۳ وکاروفاي به عهد و رعایت اخالق کسب ۲۲

 - - ۴ 0۴/۱۷ تبعيت از قوانين ۲۳

خالقيت در نشان دادن عزم به  ۲۴
 00/0 ۱۳ 08/۴ ۱۳/۲0 هاي دولتيسازمان

 00/0 ۲۳ 9۲/۴ ۵8/۵۴ متعهد کردن و برانگيختن نيروي انساني ۲۵

 - - ۵ 6۷/۵۷ رسيدگي و تعامل مناسب با کارکنان ۲6

 - - ۵ 6۷/۵۷ دخيل کردن کارکنان در تصميمات ۲۷

 - - ۵ 6۷/۵۷ آموزش نيروي انساني ۲8

 - - ۴ 0۴/۱۷ ارزیابي و کنترل نيروي کار ۲9

 00/0 ۱۱ 9۲/۳ 88/۱۵ ایجاد فضاي صميمي کاري ۳0

 00/0 ۱۱ 9۲/۳ 88/۱۵ هاحفظ و یا کاهش حجم فعاليت ۳۱

 - - ۵ 6۷/۵۷ تعدیل نيرو ۳۲

پشيماني از توليد و خستگي از وضع  ۳۳
 - - ۵ 6۷/۵۷ موجود

پذیري براي کاهش ریسک ۳۴
 - - ۵ 6۷/۵۷ گذاريسرمایه

هاي غير از گذاريورود به سرمایه ۳۵
 - - ۵ 6۷/۵۷ تخصص اصلي

 - - ۵ 6۷/۵۷ رشوه دادن ۳6

 - - ۵ 6۷/۵۷ صورت مخفيانهتوليد به ۳۷

 - - ۵ 6۷/۵۷ قاچاق کاال ۳8

ها و مزایاي فعاليت محقق نشدن وعده ۳9
 - - ۵ 6۷/۵۷ در بخش تعاوني

 - - ۵ 6۷/۵۷ ليد و تعاونيعدم صرفه تو ۴0

از بين رفتن رابطه خوب اداره تعاون و  ۴۱
 - - ۵ 6۷/۵۷ هاتعاوني

 - - ۵ 6۷/۵۷ ضعف قوانين و فرایندهاي بخش تعاوني ۴۲

 
توان گفت که از بر اساس نتایج جدول فوق مي
باشد که مي 9۳۳/0آزمون کندال، ضریب کندال حدود 

دهد، هماهنگي بين نظرات ياین امر نشان م
 %۷0است که بيشتر از  %9۳دهندگان، تقریباً پاسخ

داري آزمون کندال کمتر سطح معني ،باشد. همچنينمي

باشد، این است که گویاي این مطلب مي 0۱/0از 
 ؛ دهندگان معنادار استهماهنگي بين نظرات پاسخ
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 ي پژوهشمدل اصل .1شکل 

 

 يدر بخش تعاون ينیکرد توسعه کارآفریوکار با روکسب یداریپای هااستراتژی .7جدول 

 رهايمتغ مفهوم

 ين ماليها و تأمنهیکاهش هز

 هانهیکاهش هز -۱
 استفاده از دفتر ساده و ارزان -۲

 انجام کارها توسط خود -۳
 يگذارهیعنوان سرماق سود بهیتزر -۴

 ه در گردشیتوسعه و سرما يبرا يالن ميتأم -۵

 بقا يتالش برا
 ا سود اندکیفروش بدون سود  -6

 يشخص يهایيفروش دارا -۷
 شراکت با رقبا -8

در ارائه محصوالت و  ينوآور
 خدمات

 رات بازارييرصد و توجه به تغ -9
 ياز و خواست مشتريق محصول خود با نيتطب -۱0
 هاآن يارائه محصول برا د ویجد يافتن بازارهای -۱۱

 ژه به بخشیو توجه و ينوآور -۱۲

 يابیمناسب بازار يهاياستراتژ
 بازار هدف يارائه محصول و خدمت برا -۱۳

 يت مشتریت و رضايفيتوجه به ک -۱۴
 د و بازاريبه دست آوردن انحصار تول -۱۵

 شبرد مناسبيغات و پيتبل -۱6

 ديمناسب تول يهاياستراتژ
 بازار يهانیاز بهتر يالگوبردار -۱۷

 د و خدماتيآالت تولنيروز بودن ماشبه -۱8
 ديتول يرهيل زنجيتکم -۱9

 يدولت يهاتعامل با سازمان

 يحسابخوش -۲0
 ز از اخذ واميپره -۲۱

 وکارت اخالق کسبیبه عهد و رعا يوفا -۲۲
 نيت از قوانيتبع -۲۳

 يدولت يهازم به سازمانت در نشان دادن عيخالق -۲۴

 يانسان يرويتعامل مناسب با ن

 يانسان يرويختن نيمتعهد کردن و برانگ -۲۵
 و تعامل مناسب با کارکنان يدگيرس -۲6
 ماتيل کردن کارکنان در تصميدخ -۲۷

 يانسان يرويآموزش ن -۲8
 کار يرويو کنترل ن يابیارز -۲9
 يکار يميصم يجاد فضایا -۳0
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تر از که ضریب کندال بزرگبه دليل این ،راینبناب
رسد. از سوي است، تکنيک دلفي به اتمام مي ۷0%

دیگر ميانگين تمامي سؤاالت پرسشنامه بيشتر از مقدار 
( است و از ۳پرسشنامه=« يتا حدود»ارزشي )گزینه 

تک سؤاالت داري تکطرفي چون سطح معني
 0۵/0ز اي کمتر اتک نمونه tپرسشنامه از آزمون 

هستند، بنابراین بين ميانگين هر سؤال و مقدار ارزشي 
توان به داري وجود دارد. حال ميتفاوت معني

 هاي پژوهش پاسخ داد.سؤال

 پژوهش اولسؤال 

وکار با رویکرد ها در الگوي پایداري کسباستراتژي
توسعه کارآفریني در بخش تعاوني استان همدان 

 اند؟ماکد

توان گفت که ل تکنيک دلفي ميبعد از اتمام مراح
وکار با ها در الگوي پایداري کسبمقوله استراتژي

جدول رویکرد توسعه کارآفریني در بخش تعاوني در 
 اند:آورده شده (۷)

 پژوهش دومسؤال 

کرد یوکار با روکسب يداریپا يامدها در الگويپ
استان همدان  يدر بخش تعاون ينیتوسعه کارآفر

 اند؟کدام

توان گفت که يم يک دلفياتمام مراحل تکن بعد از
کرد یوکار با روکسب يداریپا يامدها در الگويمقوله پ

آورده  (8)جدول در  يدر بخش تعاون ينیتوسعه کارآفر
 اند:شده

 

 يدر بخش تعاون ينیکرد توسعه کارآفریوکار با روکسب یداریپا یامدها در الگويمقوله پ. 8جدول 

 رهايمتغ مفهوم

 بقا
 هاتيا کاهش حجم فعالیحفظ و  -۱

 رويل نیتعد -۲

 يديناام
 از وضع موجود يد و خستگياز تول يمانيپش -۳
 يگذارهیسرما يبرا يریپذسکیکاهش ر -۴

 ير از تخصص اصليغ يهايگذارهیورود به سرما -۵

 وبيد فرهنگ معيبازتول
 رشوه دادن -6

 انهيصورت مخفد بهيتول -۷
 االقاچاق ک -8

 يد و بخش تعاونيشکست تول

 يت در بخش تعاونيفعال يایها و مزامحقق نشدن وعده -9
 يد و تعاونيعدم صرفه تول -۱0

 هاين رفتن رابطه خوب اداره تعاون و تعاونياز ب -۱۱

 يبخش تعاون يندهاین و فرايضعف قوان -۱۲

  

 یریگجهیبحث و نت

، ابهام پرشرایط  در وکارکسبهدف  ترینمهم
 هاباشد. استراتژيمتالطم و متغير امروزي، پایداري مي

یکي از  عنوانبهاي سابقهبي طوربهي پایداري و پيامدها

است.  شدهشناختههاي عصر حاضر چالش ترینمهم
اي ضروري و مهم نيز مقوله وکارکسبپایداري در 

است. در ذیل و نتایج حاصل از این پژوهش استراتژي 
کار با رویکرد توسعه وپایداري کسب هايو پيامد
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به هاي موفق استان همدان کارآفریني در بخش تعاوني
 باشد:شرح ذیل مي

پژوهش که به شناسایي اول با توجه به سؤال 
وکار با رویکرد توسعه راهبردها در الگوي پایداري کسب

پردازد، کارآفریني در بخش تعاوني استان همدان مي
ها و تأمين مالي، تالش کاهش هزینهتوان گفت که مي

براي بقا، نوآوري در ارائه محصوالت و خدمات، 
هاي مناسب هاي مناسب بازاریابي، استراتژياستراتژي

هاي دولتي و تعامل مناسب با توليد، تعامل با سازمان
عنوان مفاهيم راهبردها، شناخته شدند. نيروي انساني به

 راشکي و همکاران هايدر همين راستا نتایج پژوهش
(Rashki, Salarzehi, kamalian, Seyyed Naghavi, & 

vazife, 2017)پور و همکاران، پارسا (Parsapour, 

Barati, & Rasoulzadeh, 2017)مرادي و همکاران ، 
(Moradi, Rezaee, & Pazan, 2016)زاده و ، شریف

 ,Sharifzadeh, Abdollahzadeh, & Arabiun) همکاران

 & ,Karimi, Bankipour)، کریمي و همکاران (2015

Ahmadpour Dariani, 2014) سعدي و حيدري ،(Saadi 

& Heydari, 2013) زارعي و همکاران ،(Zarei, 

Balideh, & Kafcheh, 2013) عربيون و همکاران ،
(Arabion, Abdullahzadeh, Sharifzadeh, & Mohseni, 

 (Hassan & Kong, 2016) کونگو  حسن و (2010
زیرا ایشان در ؛ باشندهمسو با نتایج حاصله مي

ها هاي خود عواملي را که بر پيشبرد استراتژيپژوهش
باشند را بررسي و شناسایي وکار مؤثر ميدر کسب

 کردند.

توان گفت کاهش ر قياس این نتایج ميب بنا
ها و تأمين مالي، یکي از راهبردهایي است که در هزینه

گيرند و در به کار مي ،براي حفظ پایداري خود هاتعاوني
هایي را که صرف ظاهر شرکت این جهت، هزینه

دهند و براي تأمين مالي، شود را کاهش ميمي
به صندوق  عنوان سرمایهدرصدي از سود حاصل را به

کنند. این اقدامات صاحبان مالي شرکت واریز مي
وکار، در جهت تداوم فعاليت شرکت انجام کسب

هایي که شرکت براي بقاي خود شود، از دیگر تالشمي
دهد، فروش محصوالت خود با حداقل سود انجام مي

ممکن است، با این کار بخشي از سرمایه شرکت، 
تدابير جدیدي را به کار  و براي ادامه کار گردديبازم

شناسایي نياز مشتري و توليد  ،گيرند. همچنينمي
هایي است از استراتژي هاآنمحصوالت مطابق با نياز 

که شرکت در جهت و نوآوري در ارائه محصوالت و 
کند و در این مسير ممکن خدمات خود استفاده مي

است، بازارهاي جدیدي را نيز پيدا کند تا محصوالت 
عالوه بر حفظ  ،روارائه دهد. ازاین هاآنرا در خود 

مشتریان سابق، مشتریان جدیدي را نيز پيدا خواهد کرد 
که همين امر از مؤثرترین عوامل پایداري شرکت 

 باشد.مي

راهبردهاي یک  ترینمهمبازاریابي مناسب از 
شرکت در جهت حرکت به جلو و پایداري به شمار 

بازاریابي صحيح، بازار هدف تواند با آید. شرکت ميمي
خود را شناسایي کند و در ارائه محصول و خدمات خود 

، رویه را پيش بگيرد که کيفيت محصول و هاآنبه 
 هاآنرضایت  درنتيجهیافته و روز افزایشخدمات، روزبه

را کسب کند. در این صورت در شرایط سخت نيز 
موقعيت تواند به این شرکت، مشتریان خود را دارد و مي

به چشم یک سرمایه نگاه کند. همچنين شرکت، براي 
بهبود چرخه توليد، الزم است تجهيزاتي را که استفاده 

تا براي توليد محصول جدید، این  روز سازدکند بهمي
نياز شرکت رفع شده باشد و در رقابت با رقبا، عقب 

گيري روند توليد در شرکت، نقش نماند. از طرفي شکل
ائه محصول مناسب دارد. تمامي افراد مهمي در ار

شاغل در شرکت از مهارت یکساني برخوردار نيستند و 
، درنتيجهدارد  عهده از کار توليد را بر بخشيیکهر 

تکميل زنجيره توليد، شرکت را به هدف خود که 
 تر خواهد کرد.پایداري نام دارد، نزدیک

 شرکت براي حفظ پایداري خود، باید بتواند ارتباط
سازنده و مطلوبي با نهادهاي دولتي برقرار کند. با توجه 

هاي دولتي از تعطيلي اي که سازمانبه تجربه
وکارهایي که در ابتدا بسيار عزم راسخي داشتند، کسب

تر بودن طرح کارآفرینان، سخت بخشيجهدارند. به نت
کارآفرینان، باید نوآوري و  ،روینازاکنند. اعتماد مي

را براي اراده قوي که دارند، از خود نشان  خالقيت الزم
دهند تا اعتماد آنان را جلب کنند. از طرفي 

اي بر ، تأثير ویژههاتعاونيها و حسابي شرکتخوش
حسابي در گذرد. این خوشهاي دولتي ميسازمان

باشد. دهنده توانایي شرکت و تعاوني ميحقيقت نشان
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کار خود به وبه عبارتي شرکت و یا تعاوني در کسب
حدي موفق بودند که بتوانند به تعهدات خود پایبند 
باشد به همين جهت در شرایط سخت که پایداري 

کند، حمایت این نهادها را از دست تعاوني را تهدید مي
 دهند.نمي

باید به این نکته توجه کرد که مدیریت  ،همچنين
مناسب، در راستاي فعاليت مطلوب نيروهاي انساني 

از تعامل مناسب  ،روینازااثربخش خواهد بود. که  است
با نيروهاي انساني نباید غافل شد. متعهد ساختن 

که هر سازماني و  کارکنان بخشي از این تعامل است
اما براي تداوم این ارتباط ؛ شرکتي به آن نياز دارد

عنوان، تعهد شرکت نسبت به دیگري نيز به يهمؤلف
که شرکت نياز به  شود. زمانيکارکنان، مطرح مي

کند، یک شرکت استفاده از مهارت جدیدي پيدا مي
متعهد به نيرو، در اولين گزینه سعي در آموزش آن 

هاي بعدي به دارد و در گزینه خود کارکنانمهارت، به 
این کار، موجب  درنتيجهکنند. نيروي جایگزین فکر مي

تاي در راس ،روینازاتعهد بيشتر کارکنان نيز خواهد شد. 
حرکت به جلو و حفظ پایداري، شرکت نيازمند تعامل 

با توجه به نتایج  باشد.مناسب با نيروهاي انساني مي
وکار پایدار به هاي کسباز استراتژي آمدهدستبه

مسئولين امر در بخش تعاوني استان همدان پيشنهاد 
شود که بر روي رشد شخصي کارکنان خود مي

اجراي یک برنامه آموزشي کنند؛ چه با  گذاريیهسرما
اختصاصي یا حمایت از آموزش عالي و تحصيل 

گذاري براي سرمایه تنهانهاین کار،  چراکهکارکنان. 
شود، بلکه باعث ایجاد حس آینده سازمان محسوب مي

 وفاداري در بين کارکنان نيز خواهد شد.

پژوهش که به شناسایي دوم با توجه به سؤال 
وکار با رویکرد توسعه اري کسبپيامدها در الگوي پاید

پردازد، کارآفریني در بخش تعاوني استان همدان مي
توان گفت که بقا، نااميدي، بازتوليد فرهنگ معيوب مي

عنوان مفاهيم و شکست توليد و بخش تعاوني به
پيامدها، شناخته شدند. در همين راستا نتایج 

 Sharifzadeh et)زاده و همکاران هاي شریفپژوهش

al., 2015) زارعي و همکاران ،(Zarei et al., 2013) ،
و دي ولتر  (Arabion et al., 2010)عربيون و همکاران 

 (Develtere, Pollet, & Wanyama, 2008) همکارانو 

د. زیرا ایشان در باشنهمسو با نتایج حاصله مي
ها ایجاد هاي خود پيامدهایي را که سایر مقولهپژوهش

 اند.کنند، شناسایي و بررسي کردهمي

توان گفت الگوي پایداري قياس این نتایج مي بنا بر
وکار با رویکرد توسعه کارآفریني در بخش کسب

 شود،تعاوني، پيامدهایي را نيز دارد که موجب مي
وکار خود دست به تعدیل کسب براي بقاي ینکارآفر

نيرو بزند. به دليل شرایط بد اقتصادي که به وجود 
ناچار، همکاري با خود را با برخي از آمده، تعاوني به
کند. این کار ممکن است بر احساس نيروها قطع مي

امنيت شغلي سایر افراد شاغل در تعاوني تأثير گذاشته و 
در  موجب تضعيف عملکرد تعاوني شود و ضعف

عملکرد این نيروها، کاهش عملکرد تعاوني و درنهایت 
 ناپایداري آن را به همراه خواهد داشت.

یکي دیگر از پيامدهایي که در الگوي پایداري 
شود نااميدي است. وکار، کارآفرین با آن روبرو ميکسب

وکار به وجود مشکالتي که در مسير توليد و کسب
ش کارآفرین به نتيجه موقع حل شود تالآید، اگر بهمي

که ممکن است او را از تصميم خود  نخواهد رسيد
پشيمان کند و دیگر تمایلي به ادامه فعاليت خود نداشته 

گذاري در باشد و همچنين دیگر براي سرمایه
نااميدي، موجب  یتدرنهاوکار خود، ریسک نکند. کسب

دست کشيدن از ادامه فعاليت تعاوني خواهد شد. از 
هایي که تعاوني در مسير خود دارد ممکن يطرفي سخت

براي ادامه  يرقانونيغ يکارهابهدستشود است باعث 
صورت مخفيانه فعاليت خود، مانند توليد محصوالت به

صورت بزنند و یا بخشي از مواد اوليه موردنياز خود را به
این عوامل، فرهنگ معيوب  يهردوقاچاق تأمين کند. 

بودن به نتيجه  يرقانونيبه دليل غ که باشنددر توليد مي
نخواهند رسيد و شرایط ادامه فعاليت را براي تعاوني 

صاحبان  ،بسيار سخت خواهند کرد. همچنين
دارند و هاي تعاوني، اداره تعاون را حامي خود ميشرکت

انتظار دارند که همواره آماده کمک و همياري آنان 
 هاتعاونيوبي با اما زماني که اداره تعاون تعامل خ؛ باشد

نشده باقي نيز حل هاتعاونينداشته باشد مشکالت 
با شکست  هاآنماند و ممکن است فرایند توليدي مي

 به عبارتي تعاوني به شرایط ناپایدار برسد. ؛مواجه شود
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از پيامدهاي پایداري  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
وکار به مسئولين امر در بخش تعاوني استان کسب

از  جانبههمهشود که حمایت مدان پيشنهاد ميه
متناسب با  یيهاوامبا اعطاي  هايتعاون هاييتفعال

هاي سازنده با شرایط اقتصادي کارآفرینان، همکاري
هاي بيمه در راستاي کسب منافع براي شرکت

ساختن بستر مناسب براي بازاریابي  فراهمکارآفرینان، 
 .آورندعمل، به و غيره الملليينبدر بازارهاي 

به پژوهشگران فعال در حوزه کارآفریني پيشنهاد -
شود که تجربه خود در شناسایي و پيشگيري از بروز مي

قرار دهند تا بتوان با  يموردبررسپيامدهاي احتمالي را 

به جهت ارتقاي جایگاه کارآفریني در  هاآنتجارب 
 بخش تعاوني استان همدان آشنا شد.

شود که موضوع ارائه پيشنهاد ميبه محققان آتي  -
هاي دیگري در این پژوهش را براي سازمان شدهداده

 اجرا و با نتایج این پژوهش مقایسه کنند.

 قدردانی و تشکر

این مقاله تحت حمایت هيچ سازمان و ارگاني قرار 
 نگرفته است.

 

References 

Alfati, J., Rangriz, H., Ahmadi, K., & Rezaei, B. (2019). Effective factors on the success of 
production cooperative companies in Kermanshah province. Cooperative and Agriculture, 9 
(34), 119-146. (In Persian).  

Almeida, C., Agostinho, F., Giannetti, B., & Huisingh, D. (2015). Integrating cleaner 
production into sustainability strategies: an introduction to this special volume. Journal of 
Cleaner Production, 96, 1-9. 

Aluchna, M., & Rok, B. (2019). Sustainable Business Models Frans; O. Idow; Samuel. 

Arabion, A. Q., Abdullahzadeh, G. H., Sharifzadeh, A., & Mohseni, A. (2010). Identifying 
and prioritizing indicators that determine business entrepreneurship. Entrepreneurship 
development, 3(8), (In Persian). 

Ataei, P., Izadi, N., & Yaghoubi, A. (2016). Documentation of Managerial Experiences of 
Successful Production Cooperatives in Hamedan Province. Cooperation and agriculture, 
5(18), 1-28. (In Persian). 

Attani, P., Izadi, Nasim, & Yaqoubifarani. (2016). Documenting the management 
experiences of successful production cooperatives in Hamadan province. Cooperation and 
Agriculture,, 238(5), 1-28. 

Barik, A. (2019). Climate change: Emerging challenges for agriculture, food security and 
sustainable development.. 

Caputo, A., Pellegrini, M. M., Valenza, G., & Zarone, V. (2017). Conflict management and 
negotiation in family business succession: Critical Literature Review and research agenda. 

Danaei Fard, H., & Eslami, A. (2017). The application of foundation data theory in 
practice: building a different organizational theory. (In Persian). 

Develtere, P., Pollet, I., & Wanyama, F. (2008). Cooperating out of poverty: The 
renaissance of the African cooperative movement: International Labour Organisation. 

Entezarian, N., & Sanjari, M. (2013). The role of cooperatives in realizing the economic 
saga and improving the business environment. work and society, 162(1), 80-74. (In Persian). 

General Department of Cooperation, L. a. S. W. o. H. P. G. (2021). Retrieved from 
https://hamedan.mcls.gov.ir/ 

https://hamedan.mcls.gov.ir/


 44شماره  ،11 ورهد ،1401زمستان فصلنامه تعاون و کشاورزی،

75 
 

Gómez, M., Luis, R, Haynes, K., T, Núñez-Nickel, M., Jacobson, K., J. L., & Moyano-
Fuentes, J. (2007). Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: 
Evidence from Spanish olive oil mills. Administrative science quarterly, 52(1), 106-137. (In 
Persian). 

Hassan, R. M., & Kong, R. (2016). Factors influencing entrepreneurship: A comparative 
analysis among farmers in Shaanxi, Shandong, Henan and Gansu provinces, china. African 
Business and Management Research Journal. 

Hitchcock, D., & Willard, M. (2019). Sustainability Guide for Business (Strategy and 
Practical Tools for Organization). Cultural Research Office Publications: (In Persian). 

HosseinNezhad, M., Hosseini nia, G., & Vazifeh doost, H. (2020). Designing a sustainable 
model of entrepreneurial businesses in the cooperative sector based on the key components of 
entrepreneurship. Development and Transformation, 2020(42), 19-34. (In Persian). 

Hsu, C.-H., Chang, A.-Y., & Luo, W. (2017). Identifying key performance factors for 
sustainability development of SMEs–integrating QFD and fuzzy MADM methods. Journal of 
Cleaner Production, 161, 629-645. 

Kalabi, A. M. (2019). Modeling factors affecting the sustainability of business models. 
Public Management Research, 13(47), 111-134. (In Persian). 

Kargar Shurki, M. (2021). the effect of digital sustainable human resource management in 
the implementation of business sustainability,. Paper presented at the The 17th International 
Human Resources Development Conference. 

Karimi, A., Bankipour, B., & Ahmadpour Dariani, M. (2014). Analysis of small and 
medium business development mechanisms (case study: Qazvin small and medium 
businesses).. Entrepreneurship development, 7(2), 302-326. (In Persian). 

Khayatian, M. S., Elyasi, M., & Tabatabaeian, S. H. (2016). The model for sustainability of 
knowledge-based firms in iran. Journal of Science and Technology Policy, 8(2. (In Persian)), . 

Khoniafar, H., & Hosseinifard, M. (2017). Management of cooperatives.: Qom: Green 
development. 

Koleda, N., Lace, N., & Kaliyeva, G. (2013). Assurance of business viability through 
equity sufficiency. Paper presented at the WMSCI 2013-17th World Multi-Conference on 
Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings. 

Kondoh, S., & Mishima, N. (2011). Proposal of cause–effect pattern library for realizing 
sustainable businesses. CIRP Annals, 60(1), 33-36. 

Lawshe, C., H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 
28(4), 563-575. 

Memili, E., Fang, H. C., Koc, B., Yildirim-Öktem, Ö., & Sonmez, S. (2018). Sustainability 
practices of family firms: The interplay between family ownership and long-term orientation. 
Journal of Sustainable Tourism, 26(1), 9-28. 

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(3), 487-502. 

Moradi, S., Rezaee, B., & Pazan, A. H. (2016). Identifying the Factors of Entrepreneurship 
Development from the perspective of Iranian entrepreneurs (Case Study: Lived experiences of 
entrepreneurs invited to Payesh TV program). Journal of Entrepreneurship Development, 
9(3), (In Persian). 

Niesten, E., Jolink, A., Jabbour, d. S., Lopes, A. B., Chappin, M., & Lozano, R. (2017). 
Sustainable collaboration: The impact of governance and institutions on sustainable 
performance. Journal of cleaner production, 155 , 1-6. 



 هدر توسع نانهیکارآفر تیریمد یهانقش مؤلفهارائه 

76 
 

Parsapour, S., Barati, J., & Rasoulzadeh, M. (2017). Investigating the factors affecting the 
sustainability of small firms and entrepreneurs (Case study of industrial firms of mashhad). 
Journal of Entrepreneurship Development, 10(1), (In Persian). 

Rashki, M., Salarzehi, H., kamalian, A., Seyyed Naghavi, M., & vazife, Z. (2017). 
Proposing an pattern for effective determination and establishment of entrepreneurial talent 
using a meta-synthesis approach. Journal of Entrepreneurship Development, 10(2), (In 
Persian). 

Rennings, K. (2000). Redefining innovation—eco-innovation research and the contribution 
from ecological economics. Ecological economics, 32(2), 319-332. 

Rezaei, Z., & Devani, G. (2017). Ustainability of business performance, compliance with 
accounting regulations and integrated reporting : Kyomerth Publications. 

Rezaei, Z., & Mir Yazdi, S. (2021). Business sustainability in Iran (performance, reporting 
and assurance). Tehran: Bursa Organization Publications. (In Persian). 

Romero, M. C., Lara, P., & Villalobos, J. (2021). Evolution of the business model: 
Arriving at open business model dynamics. Journal of Open Innovation: Technology, Market, 
and Complexity, 7(1), 86. 

Saadi, H. E., & Heydari, F. (2013). Home business cooperatives in Hamadan province 
(challenges and solutions). Journal of Entrepreneurship Development, 6(1), 87-104. (In 
Persian). 

Sharifzadeh, M. S., Abdollahzadeh, G. H., & Arabiun, A. G. (2015). Ethical diagnosing of 
entrepreneurship and enterprise development: A phenomenological approach. Journal of 
Entrepreneurship Development, 7(4), (In Persian). 

Shirmohammadi, A., Vafae, F., Namamian, F., & Taban, M. (2020). Developing a business 
sustainability model in the supply chain using the meta-synthesis approach. Journal of 
Business Management, 12(3), 627-651. (In Persian). 

Tay, M. Y., Abd Rahman, A., Aziz, Y. A., & Sidek, S. (2015). A review on drivers and 
barriers towards sustainable supply chain practices. International Journal of Social Science 
and Humanity, 5(10), 892. (In Persian). 

Viardot, E. (2020). Fixed principles of successful and sustainable business strategy, (A. Ra 
Hepima & M. Muradpour Eds). Aftab Giti Publications. 

Wassie, F. A. (2020). Determinants of business cooperatives’ success in North Gondar 
Zone, Ethiopia. Horn of African Journal of Business and Economics (HAJBE), 3 (2), 13-28. 

Zakari, M., & Zia, B. (2021). Strategies for business sustainability,. The Fifth International 
Conference on Global Studies In Humanities, Management and Entrepreneurship, Tehran . 

Zarei, B., Balideh, S., & Kafcheh, P. (2013). Providing a framework for the re-engineering 
of business processes with an organizational entrepreneurship approach in the mother 
company specialized in commerce. Entrepreneurship development, 6(3), 145-161. (In Persian) 

Zhang, X., Jia, X., Zhang, G., Hu, J., Sheng, W., Ma, Z., Liu, Z. (2014). Efficient removal 
and highly selective adsorption of Hg2+ by polydopamine nanospheres with total recycle 
capacity. Applied surface science, 314, 166-173. 

 


