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چکيده
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر تقويت و توسعه كارآفريني در تعاوني هاي توليدي روستایی
شهرستان اصفهان مي باشد .براي رسيدن به اين هدف از روش تحقيق توصيفي ـ همبستگي استفاده شد .جامعه
آماري اين تحقيق شامل کليه اعضاي هیئتمدیره و مديران عامل شرکت هاي تعاوني توليد روستایی بود ( 75نفر
عضو  15شرکت تعاونی تولید روستایی) که با استفاده از روش تمام شمار نمونه های موردمطالعه انتخاب گردیدند.
ابزار تحقيق ،پرسشنامه اي بود که روايي آن بر اساس نظر گروهي از متخصصان تأييد گرديد و براي تعيين ميزان
پايايي مقياس اصلي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد ( .)α =0/872داده ها با استفاده از نرم افزار
 SPSSو  LISRELنسخه  8/5تجزیهوتحلیل شدند .نتايج نشان داد ،متوسط نمره كل كارآفريني جامعه موردمطالعه
معادل  2/585به دست آمد که بيشتر افراد ( 62/8درصد) در طبقه خيلي ضعيف و ضعيف قرار داشتند .همچنين،
بر اساس نتايج حاصل از آزمون  Tتك نمونه اي ،ميزان توسعه کارآفريني در تعاونیهای تولید روستایی منطقه
موردمطالعه ،با احتمال  95درصد معنی داری ،در حد پايين تر از حد متوسط ارزيابي شد .همچنين به منظور
شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني در شرکتهای تعاوني توليد روستایی و برای بررسي شاخص برازش
نيکويي مدل تحقيق از تحليل عاملي تأييدي و مدل معادله هاي ساختاري استفاده شد .نتايج نشان داد که عوامل
مؤثر بر توسعه کارآفريني در شرکت هاي تعاوني توليد روستایی از هفت عامل مجزاي اقتصادي ،اجتماعي ،مديريتي،
بازاريابي ،آموزش ،روانشناختی و عامل فرهنگي تشکيل مي شوند.
واژه های کليدي :شرکت هاي تعاوني توليد کشاورزي ،عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني ،کارآفريني ،مدل معادله هاي
ساختاري.
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مقدمه
در قرن جدید آهنگ رشد تغییرات نسبت به قرن های
پیشین ،از رشد چشمگیری برخوردار است .این تغییرات در
پاسخ به نیاز های روزافزون جوامع بشری است .نیاز های جوامع
بشری با توجه به جدید بودن و تنوع آنها بهسرعت در حال
تغییر و تحول اند و کشور ها برای همگام شدن با این تغییر و
تحوالت باید شرایطی فراهم کنند تا افراد روحیه ی کارآفرینی
به دست آورند .به همین دلیل کارآفرینی بهعنوان عامل
کلیدی رشد و توسعه ی اقتصادی در عصر مدرن شناختهشده
و موجب بهره مندی مردم و کشور می شود .ازاینرو ،توسعه
ی کارآفرینی مقوله ی مهمی است که کشور های پیشرفته در
فرایند توسعه ی اقتصادی -اجتماعی نسبت به آن توجه جدی
مبذول داشته اند و توسعه ی کارآفرینی را در اولویت برنامه
های توسعه ی خود قرار داده اند (کردناییج .)1386 ،کارآفرینی
نیرومحرکهی اصلی در توسعه اقتصادی و از مشخصه های یک
اقتصاد سالم است .درواقع کارآفرینی مؤثر ترین روش برقراری
ارتباط بین علم و بازار است .کارآفرینی موجب شناسایی فرصت
ها ،تهدید ها و نقاط قوت و ضعف محیط های فعالیت ازجمله
کشاورزی با روش شناسی و سیاست گزینی خاص و جدید
برای تحول و دگرگونی در کشاورزی است .این تحول با ارائه ی
تفکر ،روش و تدبیری نو برای حل مشکالت گذشته و کنونی
همراه است که به بهبود وضع اقتصادی روستائیان و کشاورزان
منجر خواهد شد (بابایی فینی .)1392 ،با ایجاد و ارتقای
تعاونی ها در مناطق روستایی می توان در راستای توسعه و
گسترش محصوالت نوآورانه و کسب و کار جدید در روستا ها
و پیشبرد برنامه های توسعه ی روستایی اقدام نمود .با توجه
به ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه ی بخش تعاون و لزوم
بهره-گیری از ساز وکار های مناسب برای توسعه از یکسو و
کارایی و اثربخشی کارآفرینی بسان یک راهبرد توسعه ای از
دیگر سو ،تلفیق راهبرد توسعه ی کارآفرینی در بخش تعاونی
یا هم افزایی نهضت تعاونی با راهبرد توسعه ی کارآفرینی ،ساز
و کار راهبردی مناسبی برای توسعه ی بخش تعاون کشور بر
پایه ی کارآفرینی به نظر می رسد (گودرزی و دیگران.)1392 ،
تعاونی های موردبررسی در پژوهش حاضر تعاونی های
تولید روستایی (کشاورزی) بوده که بهعنوان یکی از نظام های
بهره برداری متناسب با وضعیت تولید کشاورزی در ایران امروز
می باشند که هدف از تشکیل آنها بهره برداری مطلوب و
کارا از زمین های کشاورزی بوده است .چراکه امروزه با توجه
به باال رفتن جمعیت ،خرد شدن زمین های کشاورزی در اثر
ارث ،محدودیت منابع و امکانات از طرفی و استفاده ی مطلوب
و بهینه از زمین های کشاورزی در شکل نظام بهره برداری
یکپارچه و هماهنگ از طرف دیگر ،تعاونی های تولید روستایی
را طلب می کند .این قبیل تعاونی ها در صورت عملکرد مطلوب
می توانند با تشکل کشاورزان و سازماندهی آنها زمینه را
برای توسعه ی کشاورزی و یا در شکل کلی تر آن توسعه ی
روستایی فراهم سازند (صفری شالی .)1381 ،در تعاونی های
تولید ،یکپارچگی اراضی ،انگیزه و مالکیت فردی حفظشده و
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مطابق با سنت های اجتماعی و فرهنگی رایج در کشاورزی
ایران ،سامان می یابند و سازگاری بین منافع فردی و جمعی از
طریق اعطای آزادی عمل به کشاورز در سطح مزرعه و تقویت
روح همیاری و تعاون او در همراهی و همکاری با دیگران در
سازمان تعاونی پدید می آید .ضمن کاهش تنش ها در بین
روستاییان ،امکان دستیابی به اعتبارات و تأمین نهاده ها،
استفاده ی مشترک و بهینه از ماشین آالت و به کارگیری
روش ها و فنون نوین در جهت افزایش بهره وری و کاهش
هزینههای تولید ،افزایش درآمد و سرمایه گذاری ها را فراهم
می سازند (فعلی .)1388 ،تعاونی های کارآفرین را می توان
به مثابه ی یکی از ابزار ها و راه کار های اساسی در افزایش و
گسترش فرصت های اشتغال ،افزایش سطح درآمد کشاورزان،
ارتقای سطح بهره وری مزرعه و سرعت بخشی به روند توسعه
ی کشاورزی به شمار آورد .تعاونی جایگاه مطلوبی است که
می تواند روحیه ی کارآفرینی را در افراد تقویت نموده و در
شکوفایی ویژگی های مثبت آنان نقش شایان توجهی داشته
باشد (خسروی پور و دیگران.)1390 ،
سه مفهوم تفکر خالق ،بهره برداری از منابع به طریق سازمان
یافته و ظرفیت مخاطره پذیری در تمامی تعاریف کارآفرینی به
چشم می-خورند .کارآفرینان تالش می کنند که به منابع مالی،
اجتماعی و انسانی از طریق بهره گیری کارا از فرصت هایی که
ممکن است با مخاطره هایی نیز همراه باشد ،دست یابند .تالش
برای ایجاد و تقویت کارآفرینی در مناطق روستایی از طریق
فراهم نمودن زیرساخت-های موردنیاز بیش ترین اهمیت را
دارد ( .)2013 ,.Baniasadi et alکارآفرینی به فعالیت ها و
کار هایی اطالق می شود که غیرمعمول باشد و کارآفرین فردی
است که انجام امور جدید را امتحان می کند ،ایجاد ترکیبات
جدید ،کشف بازار های جدید و  ...بهطور خالصه کارآفرین
نوآوری را به ارمغان می آورد .نوآوری در روستا ها نیازمند
تحقیقات علمی و مدیریتی بسیار سخت و پیچیده نمی باشد
بلکه نیازمند پیش بینی و ایجاد فرصت کسب و کار باکیفیتی
نوآورانه قبل از دیگران است ( .)2009 ,Makombeکارآفرین
روستایی به فردی اطالق می شود که خوداتکا ،مخاطره پذیر،
خوش بین ،سخت کوش ،دارای اعتمادبهنفس و نوآور باشد.
کارآفرینی در روستا بر ایجاد فرصت های جدید شغلی متکی
است .همچنین کارآفرینی روستایی از طریق ایجاد یک سازمان
جدید که محصول جدیدی را معرفی می کند ،ایجاد و فراهم
نمودن بازار جدید و یا مورداستفاده قراردادن تکنولوژی جدید
در محیط روستایی قابلتشخیص خواهد بود (,Petridou
 .)2004برخی از اندیشمندان چهار دسته عوامل را در ظهور
کارآفرینی حائز اهمیت می دانند:
 عوامل اقتصادی مانند؛ مزایای بازار و فراهم بودن سرمایه عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند؛ مقبولیت کارآفرینیازلحاظ فرهنگی ،حرکات اجتماعی ،امنیت و عواملی نظیر
طبقات اجتماعی ،قدرت و کنترل ،تجربه ی کاری ،نقش
سرمشق ،شرایط زندگی کودکی ،ویژگی های مرتبط باسابقهی
فرد ،سن و جایگاه مورد انتظار.
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 عوامل روانشناختی مانند؛ استقالل ،نیاز به موفقیت،مرکز کنترل درونی ،تحمل ابهام ،خود اتکایی ،حل خالق
مسائل و تفکر خالق ،انگیزه ها و مخاطره پذیری.
 ترکیب عوامل تولید برای ایجاد تغییر در تولید محصوالتو خدمات (رضوانی.)1387 ،
گرایش کارآفرینی متأثر از متغیر های درون و برونسازمانی
می باشد .متغیرهای درونسازمانی شامل ساختار سازمانی
بهعنوان تسهیل کننده ارتباطات درونسازمانی ،سبک رهبری
به جهت اینکه پیام کارآفرینی از الیه های باالی سازمان به
پایین جاری است و فرهنگ سازمانی که متغیری کلیدی در
شکل گیری گرایش کارآفرینی محسوب می شود ،می باشند .از
طرف دیگر پویایی های محیطی ،عوامل سیاست گذاری ،شبکه
های بیرونی و عوامل اجتماعی ازجمله متغیر های اساسی
بیرونی در شکل گیری گرایش کارآفرینی محسوب می شوند
(پیش بین و دیگران.)1391 ،
رضوانی و نجار زاده ( )1387به بررسی و تحلیل زمینههای
کارآفرینی روستاییان در دهستان براآن جنوبی شهرستان
اصفهان پرداختند و برای سنجش میزان آشنایی روستاییان
با زمینه های کارآفرینی از  6شاخص زمینه های فردی
کارآفرینی ،زمینه های زیرساختی کارآفرینی ،مهارت های
کارآفرینی ،مهارت های کسب و کار ،ایجاد کسب و کار های
کوچک و نیز منابع کسب ایده استفاده کردند و نتایج نشان
داد که  2/33درصد آشنایی خیلی زیاد 18/76 ،درصد آشنایی
زیاد 23/56 ،درصد آشنایی کم و  55/35درصد آشنایی بسیار
کم با زمینهها و مهارت های کارآفرینی دارند .آمدی و همکاران
( )1388در پژوهشی که بر روی تعاونی های کشاورزی تهران
انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که به ترتیب وجود
ویژگی های کارآفرینانه در اعضا ،میزان شرکت در دوره های
آموزشی ،رضایت از فعالیت های انجام گرفته در تعاونی ،انجام
فعالیت ها بهصورت گروهی در تعاونی ،ارائه ی خدمات در
تعاونی و عوامل اقتصادی در تعاونی نقش مثبتی بر ترویج
کارآفرینی داشته اند .آقاجانی و گنجه ( )1389که به تبیین
نقش ویژگی های روانشناختی کارآفرینان پرداختند شش
ویژگی روانشناختی مؤثر در کارآفرینی را به ترتیب :استقالل
در کار ،خالقیت و نوآوری ،خطر پذیری ،اراده و پشتکار ،کنترل
درونی و نیز روحیه ی یادگیری برشمردند .دنیائی و همکاران
( )1389در پژوهشی که بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر تقویت
و توسعه-ی کارآفرینی در تعاونی های تولید کشاورزی استان
زنجان انجام دادند ،دریافتند که ارائه ی حمایت های مالی و
مالیاتی ،اصالح قوانین و مقررات بانکی و سازگار نمودن آن
با شرایط کارآفرینان و تدوین سند ملی توسعه ی کارآفرینی
مهمترین عوامل در تقویت کارآفرینی در تعاونی های نام برده
به شمار می آیند .همچنین نتایج تحقیق حاکی از این بود
که بین نمره ی کارآفرینی مدیران تعاونی و تحصیالت هیئت
مدیره و همچنین بین نمره ی کارآفرینی و موفقیت تعاونی
ها و تعداد کل اعضای تعاونی ارتباط معنی داری وجود دارد.
خسروی پور و همکاران ( )1390در بررسی ویژگی های تعاونی

های کشاورزی کارآفرین در شهرستان اهواز به این نتیجه
رسیدند که از میان مهمترین اولویت های ویژگی های تعاونی
کشاورزی کارآفرین ،عامل داشتن حق مشارکت باالی اعضا
در تصمیم گیری برای تعاونی باالترین میزان اهمیت را دارا
می باشد .همچنین بهره گیری از فرصت های نو برای کسب
درآمد بیشتر ،مهمترین ضرورت کارآفرین شدن تعاونی های
کشاورزی از دیدگاه مدیران و اعضای هیئتمدیره این تعاونیها
بوده است .پیش بین و همکاران ( )1391پنج عامل مؤثر بر
گرایش کارآفرینی در تعاونی های دامپروری ایران را رقابت
پذیری ،استقالل ،ریسک پذیری ،نوآوری گرایی و نیز موفقیت
طلبی دانسته اند .همچنین دریافتند که عوامل اجتماعی،
اقتصادی و سیاستی بیش ترین اثر علی را بر گرایش کارآفرینی
در تعاونی های دامپروری کشور داشته اند.
 )2009( Saadiدر پژوهشی که بهمنظور بررسی چالش
های تعاونی های تولید کشاورزی درزمینهی کارآفرینی و
استخدام در استان همدان انجام داد ،به این نتیجه رسید که
مهمترین مشکالت کارآفرینی تعاونی های تولید کشاورزی در
استان همدان به ترتیب عبارتاند از؛ ضعف فرهنگ کارآفرینی،
ضعف آموزش کارآفرینی ،کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری،
فقدان انگیزه ی پیشرفت در مناطق روستایی ،کمبود حمایت
های دولتی ،وابستگی به دولت مرکزی و نیز عدم اعتماد به
مدیرعامل و هیئت مدیره.
 )2009( .Ghiasvand Ghiasy et alدر پژوهشی
که بر روی شش استان زنجان ،سیستان و بلوچستان ،قزوین،
فارس ،چهارمحال ،کرمانشاه در خصوص عوامل مؤثر بر
توسعه ی کارآفرینی در تعاونی های کشاورزی انجام دادند،
بر مبنای نظر مدیران آنها ،عوامل نام برده را در هشت گروه
روانشناختی ،آموزشی ،اقتصادی ،سازمانی ،مالی ،ویژگی های
فردی ،قانونی ،اجتماعی شناسایی نمودندHosseini & .
 )2011( McElweeدر بررسی که در مورد زنان کارآفرین
روستایی در استان های گیالن ،مازندران و گلستان انجام دادند
دریافتند که  67درصد بهبود فعالیت های کارآفرینی آنها
توسط عوامل آموزشی ،انگیزشی ،اقتصادی و روانشناختی قابل
تبیین است )2013( .Baniasadi et al .در پژوهشی که در
مورد توسعه ی کارآفرینی روستایی انجام دادند ،دریافتند که
حدود  42درصد کارآفرینان روستایی در سنین بین  20تا
 30می باشند .همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که
بیش از  55درصد کارآفرینان روستایی تحصیالت دانشگاهی
نداشته اند و می توان گفت تحصیالت دانشگاهی جهت آموزش
کارآفرینان امری ضروری نیست .همچنین نتایج حاکی از
این است که چهار عامل تعیینکنندهی کارآفرینی به ترتیب
اهمیت عبارتاند از :ویژگی های روانشناختی ،ویژگی های
فردی ،عوامل زیرساختی و نیز عوامل مشارکتیTavasoli .
 )2013( .et alدر تحقیقی که بر روی تعاونی های تولید
کشاورزی در شهرستان آمل انجام دادند به این نتیجه دست
یافتند که  30/4درصد واریانس تقویت روحیه ی کارآفرینی
در تعاونی های تولید کشاورزی توسط متغیر های اقتصادی،
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آموزشی ،روانشناختی -شخصیتی و نیز سازمانی تبیین
گردید )2013( .Maghsoudi et al .در بررسی که در مورد
تعاونی های تولید کشاورزی در استان خوزستان انجام دادند
دریافتند که توسعه ی کارآفرینی در تعاونی های نام برده به
ترتیب نیازمند آموزش در زمینه های مدیریت خطر ،خالقیت،
بازاریابی ،ثبت ایده های جدید و نیز مالکیت اخالقی می باشد.
 )2014( Fotoohiدر پژوهشی که در مورد استراتژی های
توسعه ی تعاونی های کارآفرین انجام داده است ،توسعه ی
تعاونی های کارآفرین را نیازمند شناسایی ساختار مناسب،
فرهنگ کارآفرینی ،حمایت از افراد کارآفرین ،حمایت های
مالی و مالیاتی سازمانی و نیز کاهش دستورالعمل های اداری
دانسته است )2016( Hassan & Kong .در پژوهشی که
بر روی کشاورزان استان های شانکسی  ،شاندونگ  ،گانسو و
هنان در چین انجام دادند دریافتند که شرایط بازار ،عوامل
روانشناختی و نیز پیشینه ی خانوادگی از مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی بوده اند.
)2016( Jensenدر پایان نامه ی کارشناسی ارشد
خود که بهمنظور بررسی ویژگی های کارآفرینان در میان
تولیدکنندگان کشاورزی در مناطق روستایی پاراگوئه انجام
داد به این نتیجه رسید که تجربه ی بیشتر ،آموزش و
رویارویی با کسب و کار های مختلف از عوامل مؤثر در راستای
موفقیت آنها بوده است)2016( Gautam & Mishra .
در مطالعه ای که بهمنظور بررسی چالش های کارآفرینی
زنان روستایی در هند انجام دادند مهمترین موانع توسعه
کارآفرینی در میان زنان روستایی هند را کمبود آموزش،
کمبود اعتماد به نفس ،نبود آگاهی در مورد توانایی هایشان
و نیز نداشتن استقالل مالی شناسایی نمودندMcDowell .
 )2016( .et alدر پژوهشی که بهمنظور بررسی عوامل
مؤثر بر موفقیت کارآفرینان در مناطق روستایی کارولینای
شمالی انجام دادند دریافتند که بیش تر کارآفرینان موفق
در میان مردان باالی  39سال و دارای تحصیالت دانشگاهی
بوده اند .همچنین دیگر نتایج تحقیق حاکی از این است که
موفقیت یک کارآفرین بیش از ویژگی های دموگرافیک به
عوامل اقتصادی اجتماعی وابسته بوده استLawrence .
 )2016( & Ganguliدر مطالعه ای که بهمنظور بررسی
رفتار کارآفرینی در میان دامداران استان تمیل نادو در هند
انجام دادند دریافتند که آنها دارای حد متوسطی از رفتار
کارآفرینی بوده اند .همچنین دیگر نتایج تحقیق مبین این
بوده است که رفتار کارآفرینی ارتباط مثبت و معنی داری با
عوامل آموزش ،مالکیت زمین ،وضعیت اقتصادی ،مشارکت
اجتماعی ،انگیزه ی اقتصادی و نیز ارتباطات داشته است.
با توجه بهمرور ادبيات توسعه کارآفريني و سابقه نظري
تحقيقات در اين زمينه مي توان چنين نتيجه گرفت که
عوامل اقتصادي ،عوامل اجتماعي ،عوامل روانشناختی –
شخصيتي ،عوامل رفتار مديريت ،عوامل بازاريابي و عامل
آموزش از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه کارآفريني
هستند .عوامل مؤثر بر ميزان توسعه کارآفريني در تعاوني
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هاي توليد تأثیرگذار است ،ميزان توسعه کارآفريني در اين
تحقيق با استفاده از چهار بعد اصلي نوگرايي ،مواجهه با
تغيير ،ریسکپذیری و رقابتپذیری سنجيده مي شود.
اهداف تحقیق
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر تقويت و
توسعه كارآفريني در تعاوني هاي توليدي روستایی شهرستان
اصفهان مي باشد .همچنین اهداف اختصاصی پژوهش حاضر
عبارتاند از:
 بررسی ویژگی های فردی اعضای هیئت مدیره ومدیران عامل تعاونی های تولید روستایی شهرستان اصفهان
 بررسی تجربه ی کارآفرینی و آشنایی با اصول کارآفرینیدر میان اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل تعاونی های
تولید روستایی شهرستان اصفهان
 بررسی میزان توسعه ی کارآفرینی در تعاونی هایتولید روستایی شهرستان اصفهان
 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونیهایتولید روستایی شهرستان اصفهان
روش پژوهش
تحقيق حاضر ازنظر هدف کاربردي و ازلحاظ ميزان و
درجه ي کنترل ،ميداني و ازلحاظ نحوه ي جمعآوری
اطالعات نيز از نوع تحقيقات توصيفي و غيرتجربي
(غيرآزمايشي) مي باشد ،در اين تحقيق از روش تحقيق
توصيفي و همبستگي براي دستيابي به اهداف بهره گرفته
شده است .در اين پژوهش هيأت مديره و مدیرعامل تعاوني
هاي فعال تولید روستایی شهرستان اصفهان که حداقل دو
سال سابقه کار دارند بهعنوان جامعه آماري انتخاب شدند .بر
اساس آمار و اطالعات موجود اين جامعه شامل حدود  75نفر
در تعداد  15شرکت تعاوني تولید روستایی مي باشند .حجم
نمونه با استفاده از شيوه تمام شمار (سرشماری) شناسايي و
پرسش نامه هاي تحقيق در اختيار اين گروه از هيأت مديره
و مدیرعامل تعاوني هاي فعال تولید روستایی منطقهی
موردمطالعه ،براي جمع آوري اطالعات قرار گرفت .اطالعات
موردنیاز اين پژوهش از روش هاي کتابخانه اي يا اسنادي و
ميداني حاصل شده است .در اين پژوهش ،براي گردآوري
اطالعات ميداني از روش ترکيبي (مصاحبه و پرسشنامه)
بهره جسته شده و پرسشنامه محقق ساخته به اين شرح
طراحي شد .اين پرسشنامه ،از پرسش هاي منظم يا بسته
استفاده شده است .در اين پرسشنامه« ،طيف ليکرت» در
پنج سطح براي سنجش متغيرها مورداستفاده قرار گرفت.
اين طيف عالوه بر وجود يا عدم وجود يک متغير ،مراتب يا
درجه اهميت و يا وزن نسبي را نيز قابلاندازهگیری مي نمايد.
در اين پژوهش براي سنجش اعتبار پرسشنامه از روش هاي
اعتبار محتوا و اعتبار عاملي بهره گرفته شد .براي سنجش
روايي ظاهري ،نقطهنظرهای چندين تن از اعضاي هیأتعلمی
دانشگاه و کارشناسان مربوطه پرسيده شد و مبتني بر نظر
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آنان اصالح هاي الزم به عمل آمد .همچنين ،در اين پژوهش از روش آلفاي كرونباخ براي سنجش پايايي استفاده گرديد.
در پژوهش مقدماتي ،پرسشنامه با  30نفر آزمون شده و طيف هاي آزمون پايايي و روايي انجام گرديد و اصالحات جزئي
که الزم بود ،انجام گرفت و برخي گويه ها اصالح و در مورد برخي ديگر جايگزيني انجام گرفت و درمجموع پرسشنامه تعديل
گرديد .پس از تکميل پرسشنامه ها ،مجددا ً گويه ها مورد آزمون قرار گرفتند و ضريب پايايي آنها به شرح جدول  1مشخص
گرديد.
جدول  .1محاسبه ميزان پايايي و روايي مفاهيم اصلي کار رفته در پژوهش
نمونه موردمطالعه

اعضاي هيأت مديره و مدیرعامل

متغير

آلفاي كرونباخ

KMO

Barttelets

Sig

عوامل اقتصادي

0/837

0/748

275/699

0/000

عوامل اجتماعي

0/851

0/727

295/981

0/004

عامل فرهنگي

0/798

0/643

893/053

0/000

عوامل مديريتي

0/912

0/826

243/146

0/000

عوامل بازاريابي

0/910

0/789

326/128

0/000

عوامل آموزشي

0/859

0/809

398/123

0/000

عوامل روانشناختی

0/897

0/812

456/780

0/000

بر اساس جدول  ،1مفاهيم بهکاررفته در پژوهش حاضر از پايايي بااليي برخوردار است ،اين موضوع نشان مي دهد
همبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش مفاهيم مزبور از قابليت اعتماد بااليي برخوردار است .همچنين اين جداول نشان
مي دهد ،ميزان آزمون بارتلت در سطح بسيار بااليي معني دار بوده و مقدار  K.M.Oدر سطح قابل قبولي مي باشد .داده ها
با استفاده از نرم افزار  SPSSنرم افزار  LISRELنسخه  8/8مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .در ضمن براي تجزیهوتحلیل
داده هاي تحقيق از آمار توصيفي و تحليلي نظير فراواني ،درصد ،انحراف معيار ،ميانگين و آمار استنباطی ازجمله تحليل عاملي
تأييدي استفاده شد.
یافته ها

ويژگي هاي فردي پاسخگويان

نتايج بررسي نمونه موردمطالعه نشان داد ،ميانگين سني نمونه ي آماري  31/02سال مي باشد .بيشترين فراواني مربوط
به رده سني  35 -40سال بوده ( 34/8درصد) و كمترين آنهم به رده سني  25سال ( 8/4درصد) تعلق دارد .نتايج حاصل
از تجزیهوتحلیل سطح تحصيالت نمونه آماري حاکي از آن است که  9/7درصد تحصيالتي در حد ابتدايي 13/9 ،درصد داراي
تحصيالت راهنمايي 28/44 ،درصد داراي تحصيالت دبيرستان 17/3 ،درصد داراي تحصيالت فوقدیپلم و  30/57درصد نمونه
ي موردمطالعه داراي تحصيالت ليسانس و باالتر هستند .ميانگين سابقه ي فعاليت کشاورزي نمونه آماري  17/03سال مي
باشد.
در بررسي تعداد سهام افراد موردمطالعه از شرکت هاي تعاوني تولید روستایی ،مشخص گردید که بيشترين تعداد افراد
سهام دار مربوط به طبقه  11تا  20سهم مي باشد که حدود  28/5درصد افراد موردمطالعه در اين گروه قرارگرفتهاند.
همچنين ،کمترين تعداد افراد سهام دار مربوط به طبقه  41تا  50سهم مي باشد که حدود  8درصد افراد موردمطالعه را
تشکيل مي دهند .نتايج بررسي سابقه کار در شرکت تعاوني تولید روستایی در منطقه ي موردمطالعه نشان داد 57/23 ،درصد
از افراد موردمطالعه داراي سابقه ي کاري ،در شرکت تعاوني تولید روستایی ،بين یک تا پنج سال مي باشند ،همچنين27/56 ،
درصد داراي سابقه ي کار پنج تا  10سال ،حدود نه درصد داراي سابقه کار  10تا  15سال و  6/19درصد داراي سابقه باالي 15
سال مي باشند .ميانگين سابقه کار پاسخگويان  4/23سال است که حاکي از تجربه ي کم افراد شاغل در تعاوني ها مي باشد.
تجربه ي قبلي در مورد کارآفريني و ميزان آشنايي با اصول کارآفريني

همان طور که در جدول  2مشاهده مي شود 59/77 ،درصد از پاسخگويان در زمينه ی کارآفريني تجربه قبلي نداشتند و
 40/23از آنها داراي تجربه ی قبلي در زمينه کارآفريني مي باشند .همچنين يافته هاي پژوهش نشان داد كه  47/56درصد
از افراد موردمطالعه سابقه ی شركت در كالس ها و يا دوره هاي كارآفريني داشتند و ميزان آشنايي نصف افراد موردمطالعه
( 50درصد) با اصول و مباني كارآفريني در سطح متوسط قرار داشت.
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جدول  .2توزيع فراواني تجربه ي قبلي در مورد کارآفريني و ميزان آشنايي با اصول کارآفريني جامعه موردمطالعه
متغير
تجربه قبلي در زمينه کارآفريني
سابقه شركت در كالس ها و يا دوره هاي كارآفريني

ميزان آشنايي با اصول و مباني كارآفريني

درصد

درصد تجمعي

بله

40/23

40/23

خير

59/77

100

بله

47/56

47/56

خير

62/44

100

خيلي کم

5

5

کم

8

13

متوسط

50

63

زياد

17

80

خيلي زياد

20

100

سنجش كارآفريني در شركت هاي تعاوني در راستاي تبيين اهداف مطالعه اهميت ويژه اي دارد ،در همين راستا ميزان
كارآفريني با  14سؤال با استفاده از طيف ليكرت پنج گزينه اي مورد بررسي قرار گرفت و ديدگاه هاي مديران اخذ و تحليل شد
كه نتايج بهدستآمده در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .3سنجش كارآفريني در شركت هاي تعاوني کشاورزي از ديدگاه مديران
عوامل

ميانگين

انحراف معيار

C.V

رتبه

نوگرايي

2/62

0/53

0/202

1

ريسک پذيري

2/85

0/66

0/231

2

پیشقدمی در ايجاد تغيير

2/44

0/98

0/401

3

رقابتپذیری

2/43

0/98

0/403

4

نمره ي کل کارآفريني

2/585

0/787

-

-

به منظور سنجش ويژگي هاي كارآفريني پاسخگويان از پرسشنامه استاندارد سنجش ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان
مشتمل بر  14گويه بر اساس طيف ليكرت بهره گرفته شد .دراینارتباط چهار ويژگي نوگرايي ،پيش قدمي ،ريسک پذيري و
رقابت پذيري موردسنجش قرار گرفت .در پژوهش حاضر ،پس از اثبات وجود همبستگي مناسب بين سنجه هاي هر شاخص و نيز
بين شاخص هاي تشکیلدهنده مفهوم اصلي در اين بخش ،از روش تحليل عاملي براي وزن دهي استفاده گرديد .سپس ،افراد بر
اساس ويژگي هاي كارآفريني ،پاسخگويان به پنج دسته تقسيم بندي شدند .همچنين يافته هاي حاصل از تحقيق نشان داد كه
متوسط نمره كل كارآفريني جامعه موردمطالعه معادل  2/585به دست آمد .همان گونه كه در جدول  4مشاهده مي گردد بیش
از نیمی از افراد ( )62/8در طبقه خيلي ضعيف و ضعيف قرار داشتند.
جدول  .4توزيع فراواني ميزان کارآفريني در تعاوني های تولید روستایی شهرستان اصفهان ()N = 75
عوامل

سطح متغير

فراواني

درصد فراواني

درصد تجمعي

ميزان کارآفريني

کم

20

26/9

26/9

خيلي کم

27

35/9

62/8

متوسط

24

33/0

95/8

زياد

4

4/2

100

خيلي زياد

0

0

-

75

100

-

جمع کل
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بر اساس آزمون  tتك نمونه اي ،عدد سه به عنوان میانه نظری یا میانگین کارآفريني در تعاوني های تولید روستایی در منطقه
ی موردمطالعه مقایسه گردید .با توجه به نتایج جدول  5مشاهده می شود که  tبهدستآمده  -4/98بوده که عالمت منفی نشان
می دهد میانگین متغیر موردبررسی کوچک تر از میانه ی نظری یا نمره ی مالک می باشد .به عبارتی بین سطح کارآفريني در
تعاوني های تولید روستایی شهرستان اصفهان با میانه ی نظری آزمون اختالف معنی داری در سطح  95درصد وجود دارد؛ بنابراین
سطح کارآفريني در تعاوني های تولید روستایی موردمطالعه پايين تر از حد متوسط ارزیابی می شود.
جدول  .5نتايج آزمون  tتک نمونهای ميزان کارآفريني در تعاوني ها
ميزان کارآفريني
در تعاونیها

N

Mean

75

2/585

3 = Test Value
t

df

sig

Mean Difference

-4/98

74

0/009

-0/415

عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفريني در تعاوني هاي توليد روستايي شهرستان اصفهان
مدل سازی معادالت ساختاری

براي بررسي اعتبار سازه اي پرسشنامه و برازش الگوي اندازه گيري و ساختاري مربوط به عوامل مؤثر بر توسعه ی كارآفريني
در شركت هاي تعاوني توليد روستایی داده ها از روش تحلیل مدل سازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  LISRELنسخه
 8/5مورد تحليل قرار گرفتند.
در جدول  6نتايج حاصل از تحليل عاملي تأييدي آمده است .شاخص هاي برازندگي حاكي از برازش خوب مدل موردمطالعه
با داده هاي مشاهده شده است .شاخص نيكويي برازش ( )GFI = 0/911و شاخص تعدیلشده نيكويي برازش ()AGFI = 0/901
هرچه به یک نزدیکتر باشد ،حاكي از برازش مناسب مدل است .زيرا اين پارامتر ،يک معيار براي ميانگين اختالف بين داده هاي
مشاهده شده و داده هاي مدل است .همچنين ،معيار ريشه ی ميانگين باقیماندهها ( )RMS = 0/476كه شاخصي براي اندازه
گيري متوسط باقیماندههاست ،هرچه كوچك تر باشد ،نشان دهنده ی برازش خوب مدل است .از سوي ديگر ،مجذور كاي
( )X2 = 122/529و سطح معني داري ( )0.012 =Pو كميت هاي ( tدر سطح معني داري  ،)0/05حاكي از عدم تفاوت معني
داري داده هاي مشاهده شده با مدل هستند.
بطورکلي ،نتايج شاخص هاي بررسي باقيمانده كوواريانس و واريانس در بافت داده ها كه شامل  SRMR،RMRو  GFIاست،
نشان مي دهند كه كوواريانس و واريانس خطا بهخوبی كنترل شده است .در مورد شاخص هاي بررسي الگوهاي جايگزين شامل
 NNFI، NFI,CFIو  IFIنيز نتايج نشان مي دهد كه مقادير اين شاخص ها براي الگوي باالتر از  0/9محاسبه شده است كه مقدار
قابلتوجهی است .در نهايت شاخص  RMSEAنشان مي دهد كه خطاي اندازه گيري در الگو كنترل شده است (جدول  .)6ضريب
قدرت الگوي برابر  0/92است كه نشان از تناسب قابل قبول داده هاي برازش يافته دارد.
جدول  .6شاخص هاي برازش الگوي تحليل عاملي مرتبه دوم عوامل مؤثر بر کارآفريني تعاوني هاي کشاورزي
شاخص

حد مطلوب

مقدار گزارش شده

ميانگين مجذور پس ماندها RMR

نزديك صفر

0/13

شاخص برازندگي GFI

0/90

0/923

ميانگين مجذور پس ماندهاي استاندارد شده SRMR

زير 0/08

0/06

شاخص نرم شده برازندگي NFI

0/90

0/94

شاخص نرم نشده برازندگي NNFI

0/90

0/93

شاخص برازندگي فزاينده IFI

0/90

0/95

شاخص برازندگي تطبيقي CFI

0/90

0/96

ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب RMSEA

زير 0/08

0/075

با توجه به نتايج کسبشده در جدول  7مي توان نتيجه گرفت كه عامل هاي اقتصادي ،اجتماعي ،مديريتي ،بازاريابي ،آموزش،
روانشناختی و عامل فرهنگي مورد بررسي تا حدود زيادي ابعاد مستقل و مجزاي عوامل مؤثر بر کارآفريني تعاوني هاي توليد
روستایی در شهرستان اصفهان را اندازه مي گيرند.
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جدول  .7تحليل عاملي تأییدی ساختار نظري پرسشنامه
شاخص

اقتصادي

اجتماعي

مديريتي

بازاريابي

آموزشي

روانشناختی

فرهنگي

متغير

بار عاملي استانداردشده

مقدار t

ثبات قيمت محصوالت کشاورزي

0/775

-

رضايت از درآمد حاصل از کار

0/762

7/752

سرمايه هاي مالي کافي در تعاوني

0/826

5/236

ايجاد زمينه مناسب و اقدامات حمايتي در جهت
صادرات محصوالت کشاورزي

0/772

6/012

گرايش به کار گروهي اعضا تعاوني

0/748

-

فراهم آوردن بيمه براي کارآفرينان

0/732

9/178

قوانين و مقررات ورشکستگي

0/612

6/098

تقسيم عادالنه ی منافع ميان کارکنان

0/756

-

قدرداني و تشويق کارکنان

0/712

6/203

توانايي رهبري و هدايت مدير تعاوني

0/698

6/561

تحمل شکست و اشتباه کارکنان در زمينه ی فعاليت
هاي نوآورانه

0/659

8/412

تبليغات مؤثر براي يافتن مشتري جديد

0/703

-

فروش مستقيم و بي واسطه محصول

0/762

7/456

آشنايي با بازارهاي منطقه اي و ملي

0/702

7/069

آشنايي با بازارهاي محلي

0/623

8/619

استفاده از روش هاي نوين آموزشي در تعاوني

0/716

-

اجراي برنامه هاي آموزشي براي بهبود توانمندي
هاي کارآفريني مديران و کارکنان تعاوني

0/701

9/942

دسترسي به کامپيوتر و اينترنت در تعاوني

0/642

8/153

برگزاري کالس هاي توسعه مهارت هاي کوتاهمدت

0/669

8/197

اعتمادبهنفس و خوداتکايي باال

0/723

-

عالقه ی باال به خوداشتغالی و فعاليت

0/635

7/463

انگيزه ی باالي يافتن منابع جديد

0/709

9/325

بهکارگیری باالي خالقيت هاي شخصي

0/614

6/753

داشتن روحيه ی انجام كارگروهي

0/763

-

بهکارگیری مناسب دانش رسمي در کنار دانش بومي

0/703

7/741

آلفاي كرونباخ

0/898

0/823

0/897

0/902

0/853

0/868

0/902

ضرایب همبستگی بین ارزیابی توسعه کارآفريني در تعاوني هاي توليد روستايی شهرستان اصفهان و هر یک از مؤلفه های
موردبررسی نشان می دهد باالترین اثر کلی مربوط به عوامل اقتصادی ( ،)0/657اجتماعی ( )0/538و مدیریتی ( )0/502است.
همچنین ،نتایج برآوردهای خطای استاندارد ،نسبت های بحرانی و سطوح معنی داری نیز نشان می دهد که تمامی این برآوردهای
استاندارد در سطح  99درصد معنی دار هستند.
جدول  8ضرایب رگرسیونی استاندارد (اثرهای مستقیم و غیرمستقیم) متغیرهای نهایی مشاهده شده و زیرمقیاس های
بهدستآمده بر متغیر وابسته پنهان اصلی را نشان می دهد.
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جدول  .8اثرهای کلی متغیرهای مشاهده شده و زیرمقیاس های عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني تعاوني هاي کشاورزي
عوامل مؤثر

توسعه کارآفريني تعاوني-هاي
کشاورزي

اقتصادی

اجتماعی

مديريتي

بازاریابی

آموزشی

روانشناختی

فرهنگی

اقتصادی

0/657

-

-

-

-

-

-

-

اجتماعی

0/538

-

-

-

-

-

-

-

مديريتي

0/502

-

-

-

-

-

-

-

بازاريابي

0/409

-

-

-

-

-

-

-

آموزشی

0/368

-

-

-

-

-

-

-

روانشناختی

0/231

-

-

-

-

-

-

-

فرهنگی

0/203

-

-

-

-

-

-

-

X1

0/509

0/775

-

-

-

-

-

-

X2

0/5

0/762

-

-

-

-

-

-

X3

0/566

0/863

-

-

-

-

-

-

X4

0/507

0/772

-

-

-

-

-

-

X5

0/402

-

0/748

-

-

-

-

-

X6

0/393

-

0/732

-

-

-

-

-

X7

0/329

-

0/612

-

-

-

-

-

X7

0/397

-

-

0/756

-

-

-

-

X8

0/357

-

-

0/712

-

-

-

-

X9

0/35

-

-

0/698

-

-

-

-

X10

0/33

-

-

0/659

-

-

-

-

X11

0/287

-

-

-

0/703

-

-

-

X12

0/311

-

-

-

0/762

-

-

-

X13

0/287

-

-

-

0/702

-

-

-

X14

0/254

-

-

-

0/623

-

-

-

X15

0/263

-

-

-

-

0/716

-

-

X16

0/257

-

-

-

-

0/701

-

-

X17

0/236

-

-

-

-

0/642

-

-

X18

0/246

-

-

-

-

0/669

-

-

X19

0/167

-

-

-

-

-

0/723

-

X20

0/146

-

-

-

-

-

0/635

-

X21

0/163

-

-

-

-

-

0/709

-

X22

0/141

-

-

-

-

-

0/614

-

X23

0/154

-

-

-

-

-

-

0/763

X24

0/142

-

-

-

-

-

-

0/703

نتایج جدول  8نشان می دهد ،بیشترین اثرهای غیرمستقیم بر ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني تعاوني هاي کشاورزي
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به ترتیب مربوط به متغیرهای سرمايه هاي مالي کافي در
تعاوني ( ،)3xثبات قيمت محصوالت کشاورزي ( ،)1xايجاد
زمينه مناسب و اقدامات حمايتي در جهت صادرات محصوالت
کشاورزي ( )4xو رضايت از درآمد حاصل از کار ( )2xو در مقابل
کمترین آنها به ترتیب مربوط به متغیرهای بهکارگیری باالي
خالقيت هاي شخصي ( ،)22xبهکارگیری مناسب دانش رسمي
در کنار دانش بومي ( )24xو عالقه ی باال به خوداشتغالی و
فعاليت ( )20xاست .با توجه به این ضرایب کمترین میزان
تأثیر مربوط به پیامدهای اجتماعی بوده و بیشترین تأثیرها نیز
مربوط به پیامدهای اقتصادی هستند.
بحث و نتيجه گيري
نتايج مطالعه ی حاضر نشان داد که بهطورکلی ،در 62/8
درصد از شرکت تعاوني هاي مورد بررسي سطح کارآفريني در
حد کم و خيلي کم مي باشند .اين موضوع نيز از طريق آزمون
 tتک نمونه اي در سطح  95درصد معناداري مورد تأييد قرار
گرفت .بنابراين مي توان عنوان نمود که ميزان کارآفريني در
شرکت هاي تعاوني منطقه ي موردمطالعه در سطح پايين تر از
متوسط مي باشد که این یافته در راستای نتایج & Lawrence
 )2016( Ganguliنمی باشد .همچنین نتایج پژوهش حاکی از
این بود كه عامل هاي اقتصادي ،اجتماعي ،مديريتي ،بازاريابي،
آموزش ،روانشناختی و عامل فرهنگي تا حدود زيادي ابعاد
مستقل و مجزاي عوامل مؤثر بر کارآفريني تعاوني هاي توليد
روستایی در شهرستان اصفهان را اندازه گرفتند .این یافته با
نتایج پژوهش های آمدی و همکاران ( ،)1388پیش بین و
همکاران (Hosseini ;)2009( .Ghiasvand Ghiasy et al )1391
Maghsoudi ;)2013( .Tavasoli et al ;)2011( & McElwee
Hassan & Kong ;)2016( .McDowell et al ;)2013( .et al
( ;)2016( Lawrence & Ganguli ;)2016هم راستا می باشد.
با توجه به نتايج مطالعه ی حاضر ،در خصوص عوامل مؤثر
بر تقويت کارآفريني در تعاوني هاي کشاورزي ،نبود و يا کم
توجهي به امر تبليغات ،وجود دالالن و واسطه ها در امر فروش
محصوالت توليدي ،عدم کسب سود برابر توسط همه ي اعضا،
عدم استفاده از دانش بومي و يا عدم استفاده از دانش علمي و
رسمي در کنار دانش بومي ،نبود ثبات قيمتي ،عدم آشنايي با
بازارهای منطقه اي و ملي و نبود بازارهاي محلي براي فروش
محصوالت توليدي شرکت هاي تعاوني مذکور را شديدا ً تحت
تأثير قرار داده اند که این یافته نیز در راستای نتایج & Gautam
 )2016( Mishraمی باشد .مشکالت مذکور در بسياري از موارد
باعث دوري و حتي گريز افراد مستعد و کارآفرين از فعاليت
در شرکت هاي تعاوني تولید کشاورزي مي گردد .از طرفي،
استفاده از روش هاي نوين آموزش در تعاوني ها و اجراي برنامه
هاي آموزشي براي بهبود توانمندي هاي کارآفريني مديران و
کارکنان تعاوني که در بسياري از موارد باعث افزايش درآمد و
افزايش رضايت اعضاء خواهد شد ،در تعاوني هاي موردمطالعه
موردتوجه قرار نگرفته که در این راستا ،برنامه ی بازديد از
تعاوني ها و ساير شرکت هاي موفق و کارآفرين و ارائه ی
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آموزش هاي آماده سازي شغلي و کارآفريني در تعاوني ها از
عواملي هستند که در توسعه کارآفريني تعاوني ها بسيار مؤثر
خواهند بود.
پیشنهاد ها
با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،به ارائه ی پیشنهادهایی در
زمينه ی موضوع موردمطالعه مي پردازيم:
 با توجه به اينکه عامل مديريت بهعنوان مهمترینعامل مؤثر بر توسعه کارآفريني در تعاوني ها بشمار مي رفت،
پيشنهاد مي-گردد ،به مبحث عامل انساني و مديريتي توجه
ويژه شود .همچنین از مديريت سنتي در تعاوني ها اجتناب
شود.
 ارائه آموزش هاي عمومي و تخصصي موردنیاز تعاونيها و همچنين ارائه ی آموزش هاي كارآفريني به طور مستمر
براي اعضا و مديران و کارکنان به صورت حضوري و از طريق
رسانه هاي عمومي كه مي تواند در ارتقاء و توسعه كارآفريني
تأثير شگرفي داشته باشد.
 ارائه ی مشاوره در زمينه هاي مختلف موردنیازتعاوني هاي كارآفرين و همچنين براي كارآفرينان متقاضي
فعاليت در قالب شركت هاي تعاوني كشاورزي.
 پيشنهاد مي گردد براي ايجاد يک شبکه کارآفرينيدر سطح استان ،به ايجاد مراکز کارآفريني در سطح استان و
شهرستانها براي معرفي کارآفرينان برتر ،سهولت دسترسي به
آنها و برقراري ارتباط بين افراد و شرکت ها اقدام گردد.
 با توجه به اهميت تجربه در زمينه ی کارآفريني،پيشنهاد مي گردد ،از طريق آموزش ،اصول کارآفريني و آنچه
مربوط به آن مي شود را در دسترس افراد قرار دهيم.
 بهمنظور پيدا کردن نقاط قوت و ضعف تعاوني ها درزمينه کارآفريني ،پيشنهاد مي گردد ،همايش هايي بهصورت
درون استاني و يا بين استاني در زمينه ی راهکارهاي مختلف
کارآفريني برگزار گردد.
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