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امروزه همه صاحبنظران بر اهمی ت این مسئله واقف هستند که توسعه روستایی یکی از اولویتهای مهم برنامه کالن توسعه به ویژه در
کشورهای در حال توسعه است اما جهت نیل به آن تکیه بر یک استراتژی ساده کافی نیست در این میان توسعه کارآفرینی در اشکال و
زمینههای مختلف در مناطق وستایی بر محوریت انسان به عنوان منبع اصلی توسعه داللت دارد در این راستا این پژوهش با هدف کلی بررسی
عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در بین زنان روستایی استان کردستان انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای
تعاونیهای صنایع دستی در استان کردستان بود ( .)N= 041در این تحقیق به شیوه سرشماری برای تمامی اعضا پرسشنامه ارسال گردید که
در نهایت  021پرسشنامه توسط آنان تکمیل و عودت داده شد .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامهای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی
آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد ( .)α>1/7تجزیه و تحلیل دادهها بهوسیله نرمافزار  SPSSwin18انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد
که اعضای تعاونیهای صنایع دستی اطالعات مناسبی نسبت به کارکردهای بخش تعاون ندارند .عالوه بر این ،نتایج اولویتبندی مهمترین عوامل
مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در تعاونیهای صنایع دستی نشان داد که عوامل «محیط سیاسی حمایت کننده» و «تأخیر در زمان
بازپرداخت وامها» بیشترین تأثیر را دارد .همچنین ،نتایج تحلیل عاملی عوامل تاثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی را در عاملهای
مهارتی -ارتباطی ،عوامل حمایتی و نوآوری طبقهبندی کرد.

واژههای کلیدی :تعاونی ،کسب و کار غیرزراعی ،توسعه روستایی ،زنان روستایی ،تعاونی صنایع دستی.
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چکیده

مقدمه
تحقق اهداف اقتصادی -اجتماعی برنامهریزی شده در هر کشور مستلزم به دست آوردن تصویری دقیق از وضعیت اقتصادی،
اجتماعی افراد آن کشور است ( .)Ghorbani et al., 2008حساسیتهای ملی یکی از ابزارهای اقتصادی است که منعکس کننده
تصویری جامع از فعالیتهای اقتصادی افراد است و این حساسیتها در کشورهای در حال توسعه با چالشهای اساسی روبهرو بوده و

زنان روستایی ،علیرغم آن که مولد  01درصد از مواد غذایی بوده و سرپرستی حدود  01درصد از خانوارهای روستایی را برعهده
دارند ،ولی فعالیت آنان به عنوان فعالیتهای اقتصادی به شمار نمیآید و به سادگی از برنامههای توسعه روستایی و کشاورزی حذف
میشود ( .)Savari et al., 2017پژوهشهای مختلف نشان میدهند که زنان در تولید ،فرآوری و مصرف مواد غذایی به روشهای
گوناگون مشارکت دارند و انعکاس فعالیت آنان در رابطه با تولید روزافزون است .با وجود این فعالیتها ،توانمندی آنان در دستیابی
به توسعه کشاورزی در جهان به مقدار کمتری ارزشگذاری شده است ( .)Alihahi et al., 2007زنان را میتوان از جمله
گروههای اجتماعی تأثیرگذار در زندگی روستایی بهشمار آورد .وضعیت زنان به گونهای است که کارهای خانهداری و کارهای تولیدی
را با هم انجام میدهند .زنان روستایی در عین حال که خانهدار هستند و در نگهداری و تربیت اطفال وظیفه مهمی بر عهده دارند،
در امور زراعی ،پرورش دام و طیور ،صنایع دستی و گاه در فروش محصول و خرید مایحتاج خانواده نیز فعالیتهای مختلفی انجام
میدهند ( .)Sabokbar Faraji et al., 2009براساس تحقیقات بعمل آمده حدود  41درصد از تولید محصوالت کشاورزی را
زنان بر عهده دارند و لذا توجه به زنان روستایی ،توجه به ارتقاء و بهرهوری است ولی متاسفانه در اکثر کشورهای در حال توسعه به
فراموشی سپرده شده است .در هر حال تالش جهت توانمندسازی زنان به عنوان یکی از عناصر مهم در توسعه (از تمام جوانب)
ضروری به نظر میرسد در واقع قدرت سازندگی و خالقیت در این افراد باید از طریق بهبود توانمندیهای آنها به گونهای افزایش
یابد که خود در جریان این فرآیند به عامالنی اثربخشتر برای ایجاد تغییر و دگرگونی مبدل شوند (.)Pishvaie et al., 2001
سهم زنان در تولیدات کشاورزی در کشورهای مختلف ،متفاوت است .اما در بسیاری از کشورها کمکهای زنان بسیار زیاد میباشد.
مشارکت زنان در بخش کشاورزی بهویژه در مناطقی که مردان به علت خشکسالی به شهرها مهاجرت میکنند بیشتر قابل توجه
میباشد و آنان در بعضی از کشورها وظایف سخت و تکراری در تمام طول سال را انجام میدهند (دوپپلر .)2112 ،بنابراین ،زنان
روستایی نقش کلیدی ،به خصوص در مواقع بحرانی و در تضمین سالمت و کشاورزی ایفا میکنند ،لیکن با وجود نقش و سهم مهم،
این قشر غالباَ در راهبردهای توسعه مورد کمتوجهی یا بیتوجهی قرار میگیرند ( .)Omonona et al., 2007این در حالی است
در سراسر جهان زنان به عنوان رکن اساسی واحدهای تولیدی ،همواره مطرح بودهاند و ساختار اقتصادی خانواده بدون حضور آنها،
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اغلب فعالیتهای افراد نادیده گرفته میشوند ( .)Ruger et al., 2008نمونه بارز آن در کشورهای در حال توسعه دیده میشود و

پایداری نخواهد داشت ( .)Coleman, 2009با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل میدهند و در سالهای
اخیر رشد قابل توجهی در سطح تحصیالت و اشتغال زنان در جامعه ایران به وجود آمده است ،لذا توجه به فعالیت کارآفرینانه در
این قشر از جامعه می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی کند که اثرات اقتصادی کارآفرینی زنان در جوامع مختلف

متنوع خواهد داشت ( .)Kazemi & Maharati, 2008اما تعاونی ها به دلیل برخورداری از خصوصیات و مشخصات یک واحد
تجاری ،دارای ارزشهای مکتبی و اجتماعی هستند و میتوانند مبین تالشهای دسته جمعی و گروهی اعضای تشکیل دهنده
تعاونی برای نیل به اهداف مشترک و پیشرفت و توسعه باشند ( .)Jazani, 2006در ایران نیز به علت شرایط خاص بحرانی و
مشکالتی که در حال حاضر وجود دارد لزوم همکاری و مشارکت مردم و خودیاری تمامی افراد جامعه در اموری که مربوط به خود
آنها میباشد میتواند راهحل و چارهساز بسیاری از مشکالت و موانع باشد ( .)Karimi, 2006بنابراین ،شرکتهای تعاونی
میتوانند مردم را در برابر سختیها ،در صحنه نگه دارد و اراده آنان را در اموری که مربوط به آنهاست ،عینیت بخشد .در واقع
شرکتهای تعاونی ،سازمانهایی خصوصی با منافع مشترک هستند که به وسیله اعضای تعاونی اداره میشوند (.)Naes, 2009
علیرغم این که تعاونیها نقش مهمی در زمینه توسعه اقتصادی دارند؛ اما هنوز این تعاونیها به شیوه سنتی مدیریت شده و در این
زمینه هیچگونه کارآفرینی اعمال نمیشود (.)Mansouri, 2009; Simpson, 2010
مبانی نظری
یکی از راه های توانمندسازی زنان روستایی در این زمینه ایجاد اشتغالهای کوچک و فعالیتهای غیرزراعی است؛ این فعالیتها
نه تنها باعث افزایش تولیدات ملی و اشتغالزایی میشود ،بلکه به استقالل اقتصادی و توسعه تواناییهای اجتماعی و شخصیتی زنان
روستایی منجر میگردد ( .)Sathhiabama, 2010براساس یافتههای پژوهشی ،مشخص شد که فعالیتهای غیرزراعی روستایی،
 42درصد از درآمد خانوارهای روستایی در آفریقا 41 ،درصد در آمریکایالتین و  02درصد در آسیا را تشکیل میدهند
( .)Reardon, 2000براساس آخرین آمار دیدهبان جهانی کارآفرینی درباره وضعیت کارآفرینی زنان از بین  4/2میلیارد در جهان،
مردان دو برابر زنان در فعالیتهای کارآفرینانه شرکت کردهاند ( .)Mazlumi-Rezvani, 2013این وضعیت در ایران نیز چندان
مطلوب نیست و زنان فرصت شغلی مناسبی در اختیار ندارند ( .)Movahedi, et al., 2016محققان معتقدند رشد کارآفرینی
موجب دسترسی بیشتر زنان به منابع الزم برای کارآفرین شدن میشود ( .)Salazehi et al., 2015زن کارآفرین را چنین تعریف
میکنند .کسی که به تنهایی یا با مشارکت دیگران کاری را با خالق یت و نوآوری به راه انداخته یا پذیرفته و با پذیرش مسئولیتهای
اجتماعی و اداری و مالی و ریسکهای مالی ،فرآوردههای تازه ای عرضه کرده تا در بازار خرید و فروش بر رقیبان چیره شود
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مؤید این گفته است ( .)Arasti, 2006لذا ،هر محیطی که افرادش برخوردار از تفکر و هنر کارآفرینی باشند ،اقتصادی پویا و

( .)Golrad, 2008بنابراین ،توسعه فعالیتهای اقتصاد کارآفرینی روستایی به دلیل اهمیت روز افزون آن به عنوان منبع درآمد و
اشتغال مناسب زنان روستایی در سراسر جهان در حال توسعه است ( .)Haggblade et al., 2010گسترش متوازن فعالیتهای
غیرزراعی روستایی از یک سو میتواند افزایش تولیدات روستایی ،ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،افزایش بهرهوری نیروی کار اضافی،

 .)2008از سوی دیگر فعالیتهای غیرزراعی مانند صنایع دستی به عنوان یک منبع درآمد مناسب ،یکی از زمینههای اقتصادی
درآمدزا در مناطق روستایی است که مکمل بخش کشاورزی بوده و خانوارهای روستایی میتوانند به آن متکی بوده و بر مشکالت
مربوط به اشتغال زراعی مانند بیکاری فصلی فائق آیند ( .)NAPC, 2008صنایع دستی با استفاده از منابع محلی ،کاهش وابستگی
روستاییان به شهرها را در پی دارد و میتواند اختالف سطح زندگی در نواحی شهر و روستا را کاهش دهد ( .)Walkers, 2007در
راستای این مهم تعدادی از محققین زاوایای مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند که از مهمترین آنها میتوان به موارد
زیر اشاره کرد.
ایتوهارا و همکاران به پژوهشی در زمینه دیدگاه زنان روستایی در فعالیتهای غیرزراعی از طریق مقایسهای بین اعضای عضو و
غیرعضو در سازمانهای اعتبارات خرد در بنگالدش پرداخته و به این نتیجه رسیدند که زنان عضو صندوقهای اعتبارات خرد نگرش
مساعدتری نسبت به اشتغال در بخش فعالیتهای غیرزراعی و کارآفرینی دارند ( .)Itohara et al., 2008تیاگو و همکاران در
مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که حمایتهای دولتی در زمینه فعالیتهای غیرزراعی میتواند به عنوان عامل تسهیل کننده
توسعه فعالیتهای کشاورزی در تعاونیهای روستایی عمل نماید ( .)Tiago et al., 2008آهیرراو و همکاران در پژوهش خود به
بررسی ععل عدم مشارکت و موانع حضور زنان در فعالیتهای غیرزراعی و کسب وکار در منطقه جالنا پرداخته و به این نتیجه
رسیدند که مهمترین موانع در این زمینه ،تعداد فرزندان زیاد ،تعصب در برابر حضور زنان در جامعه روستایی ،فقدان روحیه خطر
پذیری و عدم دریافت آموزشهای مناسب در این زمینه میباشند ( .)Ahirrao et al., 2010فردوشی و همکاران در بنگالدش نیز
به بررسی عدم مشارکت و موانع حضور زنان روستایی در فعالیتهای کارآفرینی به این نتیجه رسیدند که مهمترین موانع گسترش
این فعالیتها پایین بودن درآمد این فعالیتها و عدم حمایتهای دولتی است ( .)Ferdoushi et al., 2011شاطریان و همکاران
در بررسی موانع کارآفرینی زنان روستایی به یافته رسیدند که مهمترین موانع در این زمینه عوامل محیطی ،اقتصادی ،حقوقی و
فرهنگی-اجتماعی بوده است ( .)Shaterian et al., 2017گولراد در تحقیقی با هدف بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی زنان
ایرانی به این نتیجه دست یافتند ضروری است که شرایط الزم برای توسعه کسب وکارهای زنان کارآفرین فراهم شود تا زنان با
ایجاد کسب و کار و فرصتهای شغلی برای خود و دیگران بتوانند معضل بیکاری جامعه را پایان بخشند ( .)Golrad, 2006یعقوبی
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تأمین نیازهای اساسی ،ایجاد پیوند مناسب با بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در توسعة روستایی ایفا نماید ( Radpear,

فراهانی و همکاران در تحقیقی با هدف بررسی عوامل آموزشی -نهادی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی دریافتند توسعه کسب
وکارهای کوچک زنان روستایی در ایران بیتردید میزان بیکاری را کاهش میدهد و از هزینههای دولت برای ایجاد شغل میکاهد
( .)Yaghoubi-Farahani et al., 2014موحدی و همکاران در پژوهشی در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی به این

دستهبندی شدند ( .)Movahedi, et al., 2016در این راستا این پژوهش با هدف کلی عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای
غیرزراعی در بین زنان روستایی انجام شد جهت نیل به آن اهداف اختصاصی زیر دنبال شد.
 بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای اعضای تعاونیهای مطالعه شده بررسی میزان آگاهی اعضای تعاونی از کارکردهای بخش تعاون عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در میان زنان عضو تعاونیهای صنایع دستیمواد و روشها
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی ،با توجه به هدف کاربردی ،از لحاظ گردآوری دادهها جزء تحقیقات توصیفی از
نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیهی زنان روستایی عضو تعاونی صنایع دستی در استان کردستان
(شهرستانهای سقز ،قروه ،بیجار ،مریوان ،سنندج) بود ( .)N= 041در این تحقیق به شیوه سرشماری تمامی اعضا برای مطالعه
انتخاب شدند .ابزار اصلی تحقیق ،پرسشنامهای محقق ساخت و پیش آزمون شده در میان جامعه آماری بود .پرسشنامه مذکور شامل
سه بخش بود ،بخش اول ،مربوط به ویژگیهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی ،بخش دوم پرسشنامه شامل 1 :گویه جهت سنجش
آشنایی اعضای تعاونی با کارکردهای بخش تعاون و بخش سوم پرسشنامه شامل 22 :گویه برای بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کسب
و کارهای غیرزراعی در میان زنان عضو تعاونیهای صنایع دستی بود .جهت تعیین روایی پرسشنامه از پانل متخصصان که شامل
متخصصان رشتههای ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بودند ،استفاده شد و براساس
نظرات و پیشنهادهای آنان اصالحات الزم در پرسشنامه به عمل آمد .بهمنظور برآورد پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای
کرونباخ استفاده گردید که برای قسمت آشنایی  ،1/04برای قسمت عوامل مؤثر بر بهبود کسب و کار غیرزراعی در تعاونی  1/77به
دست آمد .با توجه با اینکه ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از قسمتهای پرسشنامه باالتر از  1/7است ،بنابراین،
پرسشنامه از پایایی خوبی برای انجام تحقیق برخوردار بود .به منظور طبقهبندی اعضای تعاونیهای روستایی براساس میزان آشنایی
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نتیجه دست یافتند که سه عامل آموزش تخصصی کارآفرینی ،استفاده از اطالعات کارآفرینان موفق و استفاده از رسانهها و اینترنت

آنان با کارکردهای بخش تعاون از تفاوت انحراف معیار از میانگین یا معیار ()ISDM1

به صورت زیر استفاده شد

(:)Gangadharappa et al., 2007

: Mean- Sd<B<Mean+ Sdمتوسط
: C>Mean+ Sdزیاد
الزم به ذکر است که در فرمول باال Mean ،میانگین و  Sdانحراف معیار از میانگین میباشد .به منظور تحلیل دادهها در دو
بخش توصیفی و استنباطی از نرمافزار  SPSSنسخه  00استفاده شد .بدین منظور در بخش آمار توصیفی از فراوانی ،درصد،
میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی استفاده شد.
یافتهها
 بررسی ویژگیهای شخصی و حرفهای اعضا تعاونیهای مورد مطالعهنتایج ویژگیهای شخصی و حرفه ای افراد مورد مطالعه نشان داد ،میانگین سنی افراد مورد مطالعه  01/22سال با انحراف معیار
 2/22بود .همچنین از لحاظ سطح تحصیالت اعضا ،یافتهها نشان داد که  00نفر بیسواد 44 ،نفر با بیشترین فراوانی ابتدایی22 ،
نفر راهنمایی 02 ،نفر دیپلم و  7نفر را نیز کمترین فراوانی دارای تحصیالت دانشگاهی بودند .در بررسی سابقهی کار اعضاء در
تعاونی ،نتایج نشان داد که میانگین سابقه عضویت افراد در تعاونی  7/22سال بود .سایر ویژگیهای شخصی و حرفهای اعضای مورد
مطالعه در جداول زیر آورده شده است.
توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه بر حسب میزان رضایت از درآمد تعاونی در جدول شماره  2نشان داده شده است.
همانگونه که از نتایج جدول پیداست بیشترین فراوانی ( 01/20درصد) مربوط به افرادی است که میزان رضایت از درآمد تعاونی را
در سطح کم عنوان نمودهاند همچنین براساس نتایج جدول  0میتوان گفت ،افراد مورد مطالعه از رضایت مساعدی نسبت به درآمد
تعاونی برخوردار نیستند چرا که بیش از نیمی از افراد ( 27/07درصد) اذعان داشتهاند از درآمد تعاونی رضایت کم و خیلی کمی
دارند.

1- Interval of Standard Deviation from the Mean

13

Downloaded from eraa.asnrukh.ac.ir at 10:33 +0430 on Monday May 20th 2019

: A<Mean- Sdکم

جدول  -1توزیع فراوانی رضایت اعضا از درآمد تعاونی
متغیر

سطوح متغیر

رضایت از درآمد تعاونی

فراوانی

درصد

27/00

کم

01

متوسط

00

21/42

زیاد

00

0/22

خیلی زیاد

7

*

01/20

4/77

توزیع فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه براساس نیاز به اطالعات در زمینه فعالیتهای غیرزراعی در جدول شماره  2نشان داده شده
است .براساس اطالعات مندرج در جدول  2بیشترین فراوانی ( 04/00درصد) مربوط افرادی که است نیاز آموزشی خود را در این
زمینه در سطح باالیی عنوان نمودهاند .سایر نتایج تفصلی این بخش در جدول  0ارائه شده است.

جدول  -۲نیاز به اطالعات در زمینه فعالیت تعاونیهای صنایع دستی
متغیر

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

نما

نیاز به اطالعات

خیلیکم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

7
04
07
42
27

2/42
01/02
20/70
04/00
21/44

*

 بررسی میزان اطالعات اعضای تعاونیهای صنایع دستی نسبت به کارکردهای بخش تعاونبهمنظور اولویتبندی گویههای مربوط به اولویتبندی اطالعات اعضای تعاونی نسبت به کارکردهای بخش تعاون از آماره ضریب
تغییرات استفاده شد .نتایج این بخش در جدول  0ارائه شده است .براساس نتایج این جدول مشاهده میشود که اعضای تعاونیهای
مورد مطالعه نسبت به موارد «چگونگی شکلگیری تعاونیهای صنایع دستی» و «ضوابط استقرار و تشکیل تعاونیهای صنایع دستی»
از آشنایی و آگاهی باالتری نسبت به سایر موارد برخوردارند.
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خیلیکم

02

نما

جدول  -3اولویتبندی اطالعات اعضای تعاونی نسبت به کارکردهای بخش تعاون
گویهها

0/70
0/72
0/07
0/77
4/12
0/07
0/07
0/71
0/10
0/21
4/02

1/220
1/200
1/700
1/721
1/710
1/774
1/707
1/702
1/722
1/722
1/772

02/1
02/7
07/0
07/0
07/0
07/0
07/7
00/4
00/4
00/7
00/7

0
2
0
4
4
2
7
7
0
1
01

* مقیاس  -1خیلی کم -۲ ،کم -3 ،متوسط -4 ،زیاد -5 ،خیلی زیاد

بهمنظور گروهبندی اطالعات اعضای تعاونی نسبت به کارکردهای بخش تعاون همان طور که در روش تحقیق بیان شد از شاخص
 ISDMاستفاده شد نتایج این بخش در جدول شماره  4نشان داده شده است.

جدول  -4گروهبندی اطالعات اعضای تعاونی نسبت به کارکردهای بخش تعاون
سطوح آشنایی
 مساعد خنثی نامساعدمیانگین20/70 :

فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

07
72
01

20/70
40/17
20/27

20/70
70/00
011

حداقل20 :

حداکثر12 :

انحرافمعیار1/71 :

براساس یافتههای ارائه شده در جدول شماره  4مشاهده میشود که فقط  07نفر ( 20/70درصد) از اعضای تعاونیهای مورد مطالعه
اطالعات باالیی نسبت به کارکردهای بخش تعاونی دارند در حالی که  72نفر از اعضای تعاونی آگاهی متوسط و  01نفر نیز اطالعات
پایینی نسبت به کارکردهای بخش تعاون دارند براین اساس میتوان گفت که اکثر اعضای تعاونیهای مورد مطالعه اطالعات مناسبی
با کاکردهای بخش تعاون ندارند چرا که میزان اطالعات  12نفر ( 70/00درصد) از اعضای تعاونی کم و پایین است.
عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در میان زنان عضو تعاونی
به منظور اولویتبندی مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در میان زنان عضو تعاونیهای صنایع دستی از
ضریب تغییرات استفاده شد .نتایج این قسمت در جدول شماره  2آورده شده است براساس نتایج ارائه شده در جدول ذیل میتوان
گفت از دیدگاه اعضا مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در تعاونیهای مطالعه شده را موارد «محیط
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 چگونگی شکلگیری تعاونیهای صنایع دستی ضوابط استقرار و تشکیل تعاونیهای صنایع دستی تفاوت شرکت تعاونی با شرکت خصوصی زمینههای فعالیت در قالب تعاونی تاریخچه شرکتهای تعاونی صنایع دستی انواع تعاونیها و تفاوت آنها با یکدیگر مزایا و تمهیدات فعالیت در قالب بخش تعاون سیاستهای حمایتی دولت از تعاونیهای صنایع دستی قانون تعاون مزایای تعاونیهای صنایع دستی -اهداف و کارکردهای بخش تعاونی کشور

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

سیاسی حمایت کننده» و «تاخیر در زمان بازپرداخت وامها» میدانند این در حالی است که عوامل «برگزاری جلسات با هیئت
مدیره» و «مکان استقرار مناسب» نسبت به سایر موارد اهمیت کمتری در بهبود کسب و کارهای غیرزراعی در تعاونیها دارد.

0/07
0/71
0/10
0/71
0/10
0/21
4/02
0/77
4/11
0/20
0/72
0/00
0/22
0/17
0/00
0/10
0/07
0/02
0/24
0/02
0/17
0/17

 محیط سیاسی حمایت کننده تأخیر در زمان بازپرداخت وامها معرفی کردن تعاونیهای موفق آموزش مهارتها همکاری بین اعضا ارتباط با مراکز تحقیقاتی داوطلبانه بودن عضویت وجود مقرارت مکتوب رضایت اعضا تعاونی از کاالی تولیدی ریسک پذیری پوششهای بیمهای روابط با موسسات مالی ارتباط با جوامع محلی تشویق و اعطای پاداش به اعضای کارآفرین حمایتهای دولتی کنترل دقیق امور تعامل با ادراه تعاون مدیریت روابط انسانی خالقیت و نوآوری بین اعضا وجود مدیریان نوآور مکان استقرار مناسب -برگزاری جلسات با هیئت مدیره

1/707
1/702
1/722
1/702
1/722
1/722
1/772
1/702
1/000
1/747
1/701
1/110
1/124
1/000
1/120
1/000
1/100
1/120
1/100
1/127
1/100
0/117

07/7
00/4
00/4
00/4
00/4
00/7
00/7
01/4
21/4
21/0
20/1
27/0
20/4
20/7
21/0
21/0
21/4
21/7
01/0
01/0
02/0
02/4

اولویت
0
2
0
4
2
7
7
0
1
01
00
02
00
04
02
07
07
00
01
21
20
22

* مقیاس  -0خیلی کم -2 ،کم -0 ،متوسط -4 ،زیاد -2 ،خیلی زیاد

 تحلیل عاملی عوامل مرتبط با توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در تعاونیهای صنایع دستی :جهت تعیین مناسب بودن دادههابرای تحلیل عاملی از ضریب  KMOو آزمون بارتلت استفاده شده است .مقدار  KMOبرابر  1/027و مقدار آزمون بارتلت برابر
 )p= 0.000( 070/711بدست آمده که نشاندهنده مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی است .در این بین ،سه عامل با مقادیر
ویژه باالتر از  0استخراج گردید .این سه عامل روی همرفته  21/17درصد از کل واریانس را تبیین نمودهاند 41/14 .درصد واریانس
باقی مانده مربوط به عواملی بوده که در تحلیل شناسایی وارد نشده است .با توجه به مقدار ویژه در جدول  7عامل اول بیشترین
سهم با مقدار ویژه ( )0/20بیشترین سهم را در تبیین واریانس کل عاملها دارد.
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گویهها

جدول  -5اولویتبندی عوامل موثر بر بهبود کسب و کارهای غیرزراعی در میان پاسخگویان
CV
SD
Mean

جدول  -۶تعداد عاملهای استخراجی و سهم آنها از تبیین واریانس کل
شماره عامل
0
2
0

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

0/20
2/07
2/20

01/07
07/22
02/02

01/07
02/70
21/17

عاملی در جدول  7آمده است .پس از بررسی گویههای (متغیرها) مربوط به هر عامل و بار عاملی آنها ،عوامل به این ترتیب
نامگذاری شده است :عوامل مهارتی -ارتباطی ،عوامل حمایتی و نوآوری.

جدول  -۷تحلیل عوامل مرتبط با توسعه کسب و کارهای غیرزراعی
عامل

گویههای هر عامل

بارعاملی

* عامل مهارتی -ارتباطی

 آموزش مهارتها رابطه با موسسات مالی ارتباط با مراکز تحقیقاتی ارتباط با جوامع محلی -تعامل با اداره تعاون

1/717
1/722
1/207
1/702
1/220

* عامل حمایتی

 محیط سیاسی و حمایت کننده حمایتهای دولتی پوشش بیمهای -تاخیر در زمان بازپرداخت وامها

1/024
1/727
1/470
1/770

 خالقیت و نوآوری در بین اعضا -ریسک پذیری

1/722
1/700

 تشویق و اعطای پاداش به اعضای کارآفرین -وجود مدیران نوآور

1/242
1/704

* عامل نوآوری

نتیجهگیری و پیشنهادات
کسب وکارهای غیرزراعی از نظر ایجاد شغل ،توسعه نوآوری و بهرهبرداری از فرصتهای جدید ،نقش مهمی در موفقیت اقتصاد
کشور دارد مشاغل غیرزراعی زم ینه ایجاد اشتغال و ماندگاری را در جامعه روستایی فراهم ساخته و نوعی امید و هدف را به جامعه
ارزانی میدارد این مسئله با استقبال متخصصان توسعه روستایی روبهرو بوده است به گونهای که از آن به عنوان مهمترین راهکار
توسعه روستایی در کشورهای جهان سوم در نظر میگیرند به این دلیل توسعه کسب و کارهای غیرزراعی منجر به رفع کاستیها و
تأمین نیازهای محلی اقتصاد گردیده و راه را برای توسعه پایدار اقتصادی هموار مینماید در این راستا این پژوهش با هدف کلی
عوامل مؤثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در میان زنان عضو تعاونیهای صنایع دستی در استان کردستان انجام گرفت .نتایج
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بهمنظور استخراج عاملها به صورت روشن تر از چرخش عاملی واریماکس استفاده شده است .بار عاملی هر متغیر پس از چرخش

تحقیق نشان داد افراد مورد مطالعه رضایت باالیی از درآمد بخش تعاونی ندارند به این دلیل که بیش از نیمی از افراد اذعان
داشتهاند از درآمد تعاونی رضایت کم و خیلی کمی دارند همچنین نتایج نیاز به اطالعات در زمینه فعالیت تعاونیهای صنایع دستی
نشان داد افراد نیاز آموزشی خود را در این زمینه در سطح باالیی عنوان نمودهاند و اطالعات اعضای تعاونی نسبت به کارکردهای

دستی» بود و میزان اطالعات اعضاء به کارکردهای بخش تعاونی در سطح خیلیکم و کم بود .عالوه بر این ،نتایج اولویتبندی
مهمترین عوامل ،موثر بر توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در تعاونیهای صنایع دستی نشان داد که عوامل «محیط سیاسی حمایت
کننده» و «تأخیر در زمان بازپرداخت وامها» بیشترین تاثیر را دارد .همچنین نتایج تحلیل عاملی عوامل تأثیرگذار بر توسعه کسب و
کارهای غیرزراعی را در عاملهای مهارتی -ارتباطی ،عوامل حمایتی و نوآوری خالصه کرد نتایج این بخش با یافتههای
( :Ferdoushi et al., 2011; Ahirrao et al., 2010; Tiago et al., 2008موحدی و سلیمانیان بروجنی 0012 ،و
شاطریان و همکاران )0017 ،مطابقت دارد .در این راستا جهت توسعه کسب و کارهای غیرزراعی در تعاونیهای صنایع دستی
براساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی به صورت زیر ارائه میگردد:
 -0با توجه به اینکه اعضای تعاونی نیاز آموزشی خود را در سطح باالیی عنوان کردهاند بنابراین ،پیشنهاد میشود که تشکیل
دورههای آموزشی مستمر ،برگزاری دورههای تخصصی و در نهایت آگاهسازی اعضاء و مدیران شرکتهای تعاونی نسبت به اهمیت
مقولههایی نظیر روحیه کار جمعی و انگیزه کار گروهی در پیشرفت تعالی تعاونی مدنظر قرار بگیرد.
 -2با توجه به این که یکی از راهکارهای مهم توسعه کسب و کار غیرزراعی عامل مهارتی ارتباطی میباشد پیشنهاد میشود
برنامه حمایتی برای تقویت همکاری بین کسب وکارهای کوچک ومتوسط و مراکز تحقیقاتی شود.
 -0ارائه آموزشهای کارآفرینی در قالب بسته آموزشی (برنامه ظرفیتسازی)
 -4شناسایی فرصتهای پایدار کارآفرینی در بخشهای مختلف اقتصادی – اجتماعی و انجام خدمات حمایتی در این مورد.
 -2انتشار اطّالعات صنعتی و بازاریابی برای کارآفرینان روستایی از طریق ارتقای نقش سازمانهای کسب و کار خصوصی در هر
دو ناحیه روستایی و شهری.
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Abstract
Today, all scholars are aware of the importance of the fact that rural development is one of the major
priorities of the macro-development program, especially in developing countries, but to achieve this,
reliance on a simple strategy is not enough, among which the development of entrepreneurship in
Different forms and fields in the Vastyan region indicate the focus of humanity as the main source of
development. The main Purpose of this study was to Factors affecting the development of non-Farming
businesses among rural women. Statistical population of this study consisted of all Members of handicraft
cooperatives in Kurdistan (N= 140). In this manner a census study was conducted. Study was conducted.
Questionnaire was sent to all members at the end of 129 questionnaires were completed and returned.
Analyzed in SPSS software. The instrument of the study was a questionnaire which its validity was
confirmed by a panel of experts and its reliability was established by calculating Chronbach's Alpha
Coefficient (α>0.7). Results showed Craft union members about the wasn't Understanding functioning of
the cooperative sector are high. In addition to that the results of prioritizing the most important factors
affecting non-Farming businesses improvement in handicraft cooperatives showed that factors Supportive
policy environment and Delay in repayment of loans It has the greatest impact. Also, the results of factor
analysis summarized the factors affecting non-Farming businesses in terms of skills-communication,
supportive factors and innovation.
Key words: Cooperatives, Non-Farming Business, Rural Development, Rural Women, Handicrafts
Cooperative.
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