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دانشجوی دکترا ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

چکیده:
تعاونی های کشاورزی اهرمی مناسب بـرای توسـعه اقتصادی ،اجتمـاعی و ابـزاری در گـردآوری نیروهـا و منـابع
توسـعه به شمار می آیند .هدف از مطالعه حاضر تحلیل عملکرد شرکتهای تعاونی کشاورزی برپایداری اشتغال روستایی در
شهرستان کاشان هست .تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی از لحاظ جمع آوری داده ها میدانی و ازنظر میزان کنترل متغیرها
از نوع توصیفی – تحلیلی محسوب میشود .جامعه آماری شامل تمامی تعاونی های روستایی فعال در سطح شهرستان کاشان
می باشدکه شامل  044نفر اعضا و مدیران تعاونیهای کشاورزی کاشان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه
ای به تعداد 631نفر محاسبه شده که از این تعداد  94نفر از مدیران و مسئولین اجرایی تعاونیهای کشاورزی و کارشناسان
ادارات مربوطه و  611نفر اعضای فعال  0تعاونی کشاورزی این شهرستان میباشند .روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق با
استفاده از دیدگاه افراد صاحبنظر درزمینه تعاونی و کارآفرینی در اداره تعاون روستایی و همچنین نظرات اساتید محترم تعیین
گردیده و جهت پایایی آن از روش آلفای کرون باخ استفاده شد .ضریب آلفای کرون باخ در پرسشنامه اعضا  4/27و پرسشنامه
مسئولین  4/22به دست آمد که مبین پایایی سؤاالت است .برای سطح معناداری ازآزمون همبستگی پیرسون و برای ترسیم
نقشه نیز از نرم افزار  GISاستفاده شده است .نتایج حاصل از این پژوهش درمجموع تعاونیهای کشاورزان کاشان در ایجاد
اشتغال و کارآفرینی نقش کامالً مثبتی ندارند .نتایج همبستگی نیز نشان میدهد دومتغیره جنسیت و تحصیالت در ایجاد اشتغال
و کارآفرینی نقش مثبتی دارند ولی متغیر سن رابطه معناداری با اشتغال و کارآفرینی ندارد.
واژه های کلیدی :اشتغال ،تعاونی کشاورزی ،توسعه روستایی  ،شهرستان کاشان

 -1نویسنده مسئول 09176783872

Email: mshzarindasht@yahoo.com

تحلیل عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی ....

2

مقدمه:

امروزه اهمیت توسعه کشاورزی و روستایی و نقش حیاتی آن در توسعه و پیشبرد کشورها بر هیچ کسی
پوشیده نیست .فقر ،عدم امنیت غذایی ،مهاجرت روستاییان و تخریب محیط زیست همه از عوامل نیرومند و مخربی
هستند که باید در جریان توسعه کاهش پیدا کند(حاجی و همکاران .)631 :6931،کشاورزی به عنوان منبع اصلی
تام ین معیشت و ایجاد کننده فرصت های شغلی و اقتصادی ،نقش و اهمیت اساسی در حیات و توسعه روستایی
دارد ،تا جایی که در بسیاری از روستاها ،مهمترین عامل ثبات و امنیت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی به شمار می
رود(توکلی و دامن باغ .)601 :6931،ایجاد اشتغال ،کاهش فقر و توزیع برابر درآمد از اهداف اصلی سیاستهای
توزیعی اقتصاد هر کشوری محسوب می شود .از آنجا که حجم گسترده ای از فقرای جامعه چه در داخل ایران و چه
در بیشتر نقاط دنیا ،در روستاها زندگی می کنند و بیشتر روستاییان به فعالیت های مرتبط با بخش کشاورزی اشتغال
دارند ،بخش کشاورزی در ارتباط با توزیع درآمد همواره مورد توجه بوده است .در واقع بخش کشاورزی عالوه بر
نقش عمدة آن در اقتصاد ،سهم مهمی نیز در غلبه بر فقر ،به خصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال
توسعه دارد(احمدیان و همکاران.)601 :6931،در عصر حاضر تعاون یك اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی به(ویژه
در بخش کشاورزی) است که می تواند همگام با سیاستهای دولت در بهبود شرایط کار ،زندگی ،تولید ،ارتقای سطح
درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد(گودرزی و همکاران .)671 :6931،تعاونی و توسعه آنها به عنوان
مهمترین برنامه کاهش فقر می تواند مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد(اعظمی و همکاران.)11 :6931،نقـش تعـاونی
هـا در ایجاد رشته فعالیت های تولیدی کوچك و متوسط زودبازده در تولید و اشتغال بیشتر ،مطابق سـهمی که در
سند چشم انداز  6040و برنامه های توسعه ،خصوصاً برنامه توسعه ششم ،برای تعاونی هـا در این زمینه پیش بینی
شده است می توانـد چشـمگیر باشـد(زراعت کیش و محمدی.)649 :6931،در شرایط حاضر ،اهمیت ایجاد اشتغال
با  ،توجه به جمعیت و نرخ رشد بیکاری و نقش اقتصادی تعاونی ها در کنار ارزش های انسانی تعاون همچون
عدالت ،انصاف ،همبستگی ،مشارکت اعضا ،لزوم توجه و برنامه ریزی دقیق تر در زمینه ایجاد تعاون و اشتغال زایی
را بدیهی می سازد(رسولی آذر و همکاران.)642 :6931،تعاونی تولید کشاورزی نوعی نظام بهره برداری مبتنی بر
تعاون است که در آن بهره برداران با کشت یکپارچه و با حفظ مالکیت فردی به تولید و زراعت جمعی می
پردازند(اربابی و اروین .) 76 :6931،تعاونی های تولید کشاورزی رهیافتی مناسب برای دستیابی به توسعه اقتصادی و
اجتماعی و نیز تحقق عدالت اجتماعی به شمار می روند(ایزدی و همکاران.)14 :6931،با توجه به اینکه ارزش افزایی
اجتماعی تعاونی ها به خوبی شناخته شده است در نتیجه بستری برای اقدام جمعی به حساب می آیند ،که به خوبی
با کارآفرینی همسو و سازگار هستند  .در واقع تعاون بستر مناسبی برای کارآفرینی و کارآفرینی به منزله یکی از پیش
شرط های موفقیت تعاونی بوده و میان این دو رابطه محکمی وجود دارد(رستمی فلوردی و همکاران:6931،
.)662طبق اصول و اهداف تعریف شده در اساسنامه تعاونی ها ،یکی از مهمترین اهداف آنها تحقق کشاورزی پایدار
و حفظ محیط زیست است که مکرراً مورد تأکید قرار گرفته است .بدون شك فعالیت تعاونی ها تأثیر بسزایی در
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حوزه کشاورزی پایدار داشته است(احمدپور و مومنی هاللی.)7 :6931،پس با نظر به اینکه یکی از هدفهای ایجاد
تعاونیهای کشاورزی نقشی است که آنها میتوانند در ایجاد اشتغال و کارآفرینی داشته باشند و در این راستا
شهرستان کاشان در سالهای اخیر شاهد افزایش نسبی تعاونیهای کشاورزی و بهتبع آن افزایش فرصتهای شغلی
بوده است ،شهرستان کاشان دارای 14تعاونی است که اعضای فعال این تعاونی ها  044نفر است.از اهداف کلی این
تحقیق بررسی نقش شرکتهای تعاونی کشاورزی در اشتغال و توسعه روستایی شهرستان کاشان هست .ازاینرو،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیاتعاونیهای کشاورزی شهرستان در اشتغال مؤثرند؟
مبانی نظری

تعاونیها به عنوان یك سازمان مشارکتی مطرح هستند که معموالً یك فعالیت اقتصادی را دنبال میکنند و
مهمترین هدف آنها ارائه خدمات به اعضا هست .)Deller. 2009: 5( .دستیابی به توسعه تعاونی ها بدون نهادینه
نمودن مشارکت اعضا در فرایندهای آن امری محال ا ست ،چرا که تعاونی های کشاورزی تشکل های اقتصادی و
اجتماعی غیردولتی هستند که به نیروی مردمی متکی اند و با تصمیمات مشارکت محور از طریق مجامع عمومی و یه
هیات مدیره ،ضمن حفظ اصل مالکیت و با انگیزه های اقتصادی تأسیس می شوند تا نیازهای عمده اعضای خود را،
یعنی ایج اد اشتغال پایدار و یا تامین نهادهای تولید مانند پول و سرمایه ،نیروی کار ،بذر ،کود و ماش آالت و غیره،
برآورده سازند(ایزدی و همکاران.) 14 :6931،بخش تعاون به عنوان یك رویکرد اقتصادی می تواند نقش و سهم
بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نمایدباعنایت به ویژگی ها و مزیت های اقتصاد تعاون در اشتغال،
انباشت سرمایه های کوچك ،گسترش اقتصاد مردم محور ،توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه ثروت و کاهش
و رفع فقر از سویی و از طرفی با توجه به سیاستهای اصل  00قانون اساسی که سهم حداقل  71درصدی برای بخش
تعاون از اقتصاد کشور را هدف گذاری نموده است(رسولی آذر و همکاران .)642 :6931،تعاونی ها ابزاری مناسب
برای همکاری مردم به شمار می روند و در رسیدن به توسعه پایدار نقش مهمی ایفا می کنند به گونه ای که باهم
فکری مردم می کوشند توانایی های آن ها را در راستای توسعه مناطق روستایی هدایت کنند(امینی و همکاران:6930،
 .)11اوزدمیر براین اعتقاد است که باشکل گیری تعاونی های تولید در مناطق روستایی  ،توانمندی های روستاییان
باال می رود و این امر موجبات کارآفرینی  ،فقر زدایی ،مدیریت بحران ،ریسك پذیری  ،انتخاب های آگاهانه تر و
کاهش آسیب پذیری در زندگی نوسط روستاییان تحقق می بخشد(حیدری ساربان .)74 :6930 ،از مهمترین
ویژگیهای سازمانی تعاونیهای موفق ،داشتن مدیران باتجربه ،داشتن چشمانداز  6تا  1ساله و ثبات مالی را
برشمردهاند (Rodriguez,J.College,A.2010:45).در حقیقت تعاونیها نقش تعیینکنندهای در کاهش فقر،
بهبود امنیت غذایی و به وجود آوردن فرصتهای شغلی ایفا میکنند

Eid & Martinez-Carrasco

) .)Pleie,2014: 14بهطوریکه در سرتاسر جهان  644میلیون شغل ایجاد کردهاند و یك میلیارد نفر عضو دارند
 (IYC,2012: 4).بهطور مشخص ،تعاونیها به کاهش شکاف میان کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه
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و ایجاد یك محیط بارور جهانی کمك میکنند) . (ILO,2014:33در دهههای اخیر  ،تعاونیها بهعنوان نهادی بالقوه
برای تقویت توسعه اجتماعی و اقتصادی و کاهش فقر موردتوجه قرارگرفتهاند (Borda –Rodriguez
).&Vicari,2014:7اصل مهم در تعا ون ،مشارکت اعضا برای رسیدن به هدف مشترک است .بدین ترتیب ،اعضا در
ساختار تعاونی در حکم استفاده کننده هستند نه سرمایه گذار(اربابی و آروین .)76 :6931،تعاونیهای تولیدی در
ارتقای سطح آگاهی ،دانش ،نگرش و معلومات اعضاء مؤثر بودهاند ،اما تأثیر آنها در یکپارچهسازی زمینهای خرد و
تغییر نظام بهرهبرداری از نظام خرده مالکی بهنظام اشتراکی ناچیز بوده است( .ترامشلو و همکاران:6930،
 .)660تعاونی های تولید روستایی را می توان نمونه بارز تشکل هایی دانست که برای رفع نیازهای اساسی کشاورزان
بوجود آمده اند .نیاز و ضرورت کار گر وهی در کشاورزی را می توان به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد تشکل
های کشاورزی دانست(حیدری ساربان.)74 :6930 ،کشاورزی مهمترین عامل در تأمین معاش روستاییان فقیر است
و نقش مهمی در تولید و اشتغال مولد دارد .بنابراین در شرایط فعلی اقتصادی ایران با مشخصههای بیکاری ،عدم
تحرک اقتصادی و محدودیت سرمایهگذاری دولت ،توجه به کشاورزی از اهمیتی دوچندان برخوردار است(خسروی
پور و همکاران.) 02 :6934،تعاونی های کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین منابع تولید محصوالت کشاورزی ،از
متولیان تامین امنیت غذایی در کشور به شمار می روند(مظفری.)911 :6930،تعاونی های تولید کشاورزی را می توان
متشکل از کشاورزانی دانست که در یك زمینه ی مشترک به فعالیت می پردازند.یکی از مهمترین اهداف این تعاونی
ها ،فراهم کردن بیشترین سود اقتصادی برای کاربران خود در فرایند تولید محصوالت کشاورزی و فروش آنها
است(مظفری.)911 :6930،درواقع تعاونی کشاورزی ،شامل کلیهی فعالیتهایی است که بهمنظور کمك به کشاورزان
بهعنوان تولیدکننده قسمت اعظم مواد غذایی و مواد اولیه صنعتی انجام میشود( .لطیفیان.)1 :6921 ،شرکت های
تعاونی تولید کشاورزی عالوه بر شکوفایی اقتصادی ،سبب رونق کسب و کار و ایجاد بسترهای مناسب جهت
افزایش صادرات کاال و محصوالت تولیدی نیز می شوند و از این طریق درآمدهای ارزی را افزایش می دهند(سواری
و همکاران .)677 :6930،بویان بر نقش تعاونی های کشاورزی دربسیج کردن کشاورزان و اعتبار بخشی به کشاورزان
تاکید کرده است .ژیائو مزایای این تعاونی ها را تشویق فعالیت های اقتصادی بازار محور ،توسعه جوامع روستایی ،
حفظ درآمد روستاییان و افزایش بهرمندی اعضا دانسته است(امینی و همکاران.)11 :6930 ،بنابراین تعاونیهای
کشاورزی نوعی نظام بهرهبرداری در جهت حداکثر کردن بهرهبرداری از منابع آبوخاک کشور ،آشنا ساختن اعضا با
روشهای نوین کشاورزی ،استفاده صحیح از ماشینآالت کشاورزی متناسب با شرایط محلی ،فراهم نمودن امکانات
و تسهیالت بیشتر برای توسعه و بهبود صنایعدستی و فعالیتهای غیر کشاورزی به شمار میآیند (سواری
همکاران.)677 :6930،تعاونیهای تولید کشاورزی میتوانند نقش مهمی در حفظ و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی،
ایفا کنند .به هر روی ،به مشکالت موجود در روستاها ودربخش کشاورزی ،نظامهای بهرهبرداری تعاونیهای تولید
کشاورزی میتوانند بسیاری از مشکالت کشاورزان را برطرف سازند و در توسعه مناطق روستایی بسیار مؤثر عمل
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کنند) . (Zaccai,2012: 77مهمترین اهداف فعالیت در تعاونیهای تولید کشاورزی در راستای پیشبرد توسعه
عبارتاند از همیاری و همکاری متقابل ،افزایش بهرهوری و میزان تولید ،ایجاد اشتغال ،بهبود زندگی مادی و معنوی
و توسعه کشاورزی پایدار (احمد پور و همکاران .)662 :6939،بهمنظور پاسخگویی به نیازهای تخصصی کشاورزان،
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از سال  6910اقدام به تأسیس و توسعه تشکلهای تخصصی تحت عنوان
شرکتهای تعاونی کشاورزی نمود .تا پایان سال  6924تعداد این تعاونیها به  6272شرکت رسید که با تعداد
 371962نفر عضو درزمینه توسعه کشاورزی این مرزوبوم فعالیت دارند .برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین شرکتهای
تعاونی کشاورزی و تأمین نیازمندیهای مشترک آنها تعداد  11اتحادیه تعاونی کشاورزی نیز تأسیس گردیده است.
تعاونیهای کشاورزی درزمینه های مختلف تولیدی ،فرآوری و خدماتی فعالیت مینماید.
شکل شماره( :)1دستهبندی تعاونیهای کشاورزی در ایران
گل وگیاه
زیتون کاران

پسته کاران

مرتعداران

چای کاران

تعاونی های

نوغانداران

چای کاران

کشاورزان
درایران

زنبورداران

گندم کاران
مرغداران

کمباین داران
بادام کاران

منبع :ایزدی و همکاران6931 ،

پیشینه تحقیق:

عزیزپور فرد وهمکاران ( )6930به بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت پرداخته
وچنین نتیجه گرفته اند که مهمترین عوامل تاثیر گذار برموفقیت تعاونی های دامداران شامل پنج عامل دانشی –
انگیزشی ،حمایتی ،توانمندی اقتصادی ،ارتباطی و آموزشی و مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این پنج عامل
برابر 11/20درصد است.
حیدری وهمکاران( )6930به بررسی شاخص های شناسایی تعاونی های موفق کشاورزی پرداخته وبه این نتیجه
رسیده اند که مهمترین شاخص ها برای شناسایی موفقیت تعاونی ها را می توان در شش بعد اقتصادی ،اجتماعی،
حقوقی ،مدیریتی ،فردی و آموزشی تقسیم بندی کرد.

تحلیل عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی ....

6

امینی وهمکاران ()6930به ارزیابی تطبیقی موفقیت شرکت های تعاونی تولید روستایی با دیگر نطامهای بهره برداری
کشاورزی پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که تعاونی های تولید روستایی از نطر تمام شاخص های مورد
ارزیابی (اجتماعی ،فنی ،اقتصادی و مدیریتی) با دیگر نظام های بهره برداری کشاورزی دارای تفاوت معنی داری
است به گونه ای که از نطر شاخص های اجتماعی و فنی در رتبه اول و از لحاظ شاخص اقتصادی و مدیریتی پس
از نطام تجاری در رتبه دوم قرار دارد.
حاجی وهمکاران ( )6930به بررسی عوامل تاثیر گذار برتوسعه پایدار تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان نقده از
دیدگاه اعضای تعاونی ها پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که متغیر های فردی سن ،محل سکونت ،سابقه
عضویت ،تحصیالت و نیز عوامل اجتماعی -فرهنگی ،شخصیتی ،آموزشی -ترویجی ،مدیریتی ،اقتصادی ،سیاستی و
زیست محیطی با متغیر وابسته تحقیق رابطه معنی داری دارند.مرادی و همکاران ( )6934در مطالعهای با عنوان نقش
تعاونیها کشاورزی در تولید اشتغال و کارآفرینی تعاونیهای کشاورزی اصطهبان فارس در نتایج خود نشان داد که
کارآفرینان در بخش تعاونی کشاورزی قادرند نرخ بیکاری را کاهش دهند درصورتیکه منابع و امکانات مالی بیشتری
در اختیار اعضا و مسئولین تعاونیها قرار گیرد.
جعفر زاده ( )6934در مطالعهای تأثیر تعاونیهای تولید در توسعه روستایی بخش زبر خان شهرستان نیشابور
نتیجهگیری نمود که عضویت در تعاونیها موجب افزایش درآمد ،اشتغال و درنهایت ،توسعه مناطق روستایی بخش
زبر خان شده است.
سیلویاوهمکاران ( )7460باتجزیه وتحلیل موفقیت تعاونی ها نشان دادند که اعضای تعاونی ها موفقیت خودرادر
گروی وجود شرایطی ازجمله گروه های همگن  ،حقوق اختصاص داده شده ،شرایط الزم و قراردادهای الزام آور
می دانند.
دی آلسی وهمکاران ( )7460نشان دادند که مشوق های اقتصادی دارای تاثیر مثبت و نظارت دارای تاثیر منفی در
ساختار  ،عملکرد و مشارکت اعضای تعاونی ها بوده اند.
کاستلینی ( )7460نشان داد تعاونی هایی که برنامه ریزی وکنترل آن ها به صورت مشارکتی است نسبت به سایر
تعاونی ها موفق تر عمل می کنند.
گارنسکا و همکاران( )7466بیان کرده اند یك محیط پایدار حقوقی ،مدیر ورهبر تعیین شده ،حمایت های مالی وفنی
دولت ازتعاونی ها ،درک کشاورز و مشارکت آن ها درفعالیت های تعاونی و حمایت خارجی مناسب از سازمان های
غیر دولتی حرفه ای از عوامل کلیدی در موفقیت تعاونی های کشاورزان در شمال غرب چین است .
نخوما( )7466در تحقیق خود در زمینه توسعه و موفقیت تعاونی ها ،مهارت های مدیریتی و ظرفیت تجاری ،محیط
بازار ،انگیزه ها ،نقش حکومت و تعهد اعضا و مشارکت را از عوامل تاثیر گذار برشمرد.
تفاوت این پژوهش با پژوهش های پیشین در این است که این پژوهش به تحلیل عملکرد شرکت های تعاونی
کشاورزی بر پایداری اشتغال روستایی با متغیرهای ویژگیهای فردی اعضا ،ویژگیهای اقتصادی ،وضعیت شغلی اعضا،
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نهاده های اجتماعی و هدف از عضویت اعضا پرداخته است که پژوهش های قبلی همه این متغیرها را در پژوهش
خود مورد استفاده قرار نداده اند.
روش تحقیق و گردآوری اطالعات:

تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی ،ازلحاظ جمع آوری داده ها میدانی و ازنظر میزان کنترل متغیرها از نوع
توصیفی – تحلیلی محسوب میشود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی تعاونیهای روستایی فعال در سطح
شهرستان کاشان می باشدکه شامل  044نفر اعضا و مدیران تعاونیهای کشاورزی کاشان می باشد که بااستفاده از
فرمول کوکران حجم نمونه ای به تعداد 631نفر محاسبه شده است .که از این تعداد  94نفر از مدیران و مسئولین
اجرایی تعاونیهای کشاورزی و کارشناسان ادارات مربوطه و  611نفر اعضای فعال  0تعاونی کشاورزی این
شهرستان میباشند .روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از دیدگاه افراد صاحبنظر درزمینه تعاونی و
کارآفرینی در اداره تعاون روستایی و همچنین نظرات اساتید محترم تعیین گردیده و جهت پایایی آن از روش آلفای
کرون باخ استفاده شد .ضریب آلفای کرون باخ در پرسشنامه اعضا  4/27و پرسشنامه مسئولین  4/22به دست آمد که
مبین پایایی سؤاالت است .پس از جمعآوری اطالعات ،پردازش دادهها و انجام آزمونهای آماری با استفاده از
نرمافزار  SPSSصورت پذیرفت .همچنین ،برای سطح معناداری ازآزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .برای
ترسیم نقشه نیز از نرم افزار  GISاستفاده شده است.متغیر های به کار رفته در این پژوهش شامل پنج متغیر ویژگیهای
فردی اعضا ،ویژگیهای اقتصادی ،وضعیت شغلی اعضا ،نهاده های اجتماعی و هدف از عضویت اعضا می باشد.
شکل شماره( )2متغیرهای به کار رفته در تحقیق
تعاونی های کشاورزی

ویژگیهای فردی

ویژگیهای

وضعیت شغلی

اعضا

اقتصادی

اعضا

سن ،جنسیت،

میزان درآمد ماهانه ،

تحصیالت

سابقه عضویت در
تعاونی ،تعدادسهام و...

آزاد ،کارمنددولت،
زنبورداری ،مرغداری و...

نهادهای حمایتی

هدف ازعضویت
اعضا

تأمین اجتماعی ،بیمه
روستایی،
و....

ماخذ :نگارندگان6931 ،

بهزیستی،

دریافت

از

وام

استفاده از امکانات و...

،
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منطقه مورد مطالعه:

کاشان یکی از شهرستانهای استان اصفهان است که بر اساس تقسیمبندی آب و هوایی مناطق مختلف در قالب
اقلیمهای گرم و خشك بازمستان های سرد ،اقلیم نیمهخشك گرم بازمستان های کمی سرد ،اقلیم بسیار گرم و بسیار
خشك بازمستان های مالیم ،طبقهبندی میگردد .شهرستان کاشان دارای  9بخش قمصر ،نیاسر و مرکزی است .این
شهرستان دارای  64دهستان و  746آبادی دارای سکنه است .همچنین ،دارای وسعتی در حدود  64هزار کیلومترمربع
است .بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن جمعیت این شهرستان حدود  144هزار نفر است .از این میان
نزدیك  92/6درصد جمعیت باالی  64سال این شهرستان شاغل بود (سالنامه آماری استانداری اصفهان.)6934 ،
شکل شماره ( )3نقشه موقعیت شهرستان کاشان

ازآنجاییکه موضوع این پژوهش بررسی نقش تعاونیهای کشاورزی است بهطور خالصه این دسته از تعاونیهای
شهرستان را مرور میکنیم:
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جدول ( :)1فراوانیهای جامعه آماری موردمطالعه
تعاونیهای کشاورزی کاشان

جامعه آماری (اعضای فعال)

فراوانی

درصد

تعاونی مرغداران کاشان

674

62

94

تعاونی دامداران کاشان

614

77/1

92/1

تعاونی دامداران جوشقان کاشان

14

2/1

67/1

تعاونی زنبورداران کاشان

24

67

74

-

044

14

644

منبع :یافتههای تحقیق6931 ،

با توجه به جدول شماره ( )6به این نتیجه میرسیم که در میان تعاونیهای کشاورزی کاشان تعاونی دامداران کاشان
با  92/1درصد از اعضای جامعه آماری بیشترین ضریب را در ایجاد کارآفرینی داشته است تعاونی دامداران جوشقان
با توجه به محدوده فعالیتی کوچك که به روستا محدود میشود نسبت به تعاونی زنبورداران وضعیت بهتری را نشان
میدهد.

جدول ( :)2مشخصات تعاونیهای کشاورزی شهرستان کاشان
ردیف

نام تعاونی

نوع تعاونی

شاغلین زن

شاغلین مرد

سال تأسیس

روستاهای تحت پوشش

6

مرغداران کاشان

تولیدی ،خدماتی ،آموزشی

6

663

6913

ابوزیدآباد ،قمصر ،نیاسر،

7

دامداران کاشان

تولیدی ،خدماتی ،آموزشی

1

601

6917

حومهی شهرستان کاشان

9

دامداران جوشقان

تولیدی ،خدماتی ،آموزشی

4

14

6922

جوشقان ،نیاسر ،استرک

0

زنبورداران کاشان

تولیدی ،خدماتی ،آموزشی

9

22

6917

برزک ،نیاسر ،قمصر،

آران بیدگل و حومه کاشان

اردهال ،سده
منبع :یافتههای تحقیق6931 ،

بر اساس یافتههای جدول ( )7درصد بسیار پایینی از نیروی شاغل را در تعاونیهای موردمطالعه زنان تشکیل
میدهند .همچنین با توجه به یافتههای این جدول مشاهده مینماییم تعاونی دامداران واقع در شهرستان کاشان
باوجود تعداد اعضای بیشتر نسبت به سایر تعاونیها اعضای کمتری را از روستا در خود پذیرفته و در ایجاد اشتغال
و توسعه روستایی نقش کمتری نسبت به تعاونیهای دیگر یادشده دارد و اما تعاونی مرغداران با توجه به تعداد
اعضای فعال و رابطه با روستاهای اطراف شهرستان در ایجاد کارآفرینی و روابط میان نقاط روستایی و شهری نقش
بارزتری را ایفا نموده است .این در حالی است که تعاونی دامداران جوشقان باوجود واقعشدن در روستای جوشقان
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و به دلیل پذیرفتن اعضای کمتر نقش محدودتری را دارد .در این میان ،تعاونی زنبورداران باوجود محل فعالیت آنکه
اکثراً در روستاهای خوش آبوهوای کوهستانی است در سالهای اخیر بهصورت نیمه فعال باقیمانده است.
جدول ( :)3هدف از عضویت اعضای شاغل
هدف از عضویت

فراوانی

درصد

دریافت از وام

2

66/12

استفاده از امتیازات

1

64

خرید مواد اولیه

62

94

فروض محصوالت

61

71/12

عالقه به کار گروهی

2

69/99

اظهارنشده

1

2/99

مجموع

14

644

منبع :یافتههای تحقیق6931 ،

طبق جدول شماره  9هدف از عضویت اعضای شاغل درتعاونی ها دروهله اول خرید مواد اولیه بوده است وفروش
محصوالت وعالقه به کارگروهی در مرتبه های بعدی قرار می گیرند.
جدول ( :)4نهادههای حمایتی اعضای شاغل
نهادهای حمایتی تحت پوشش

فراوانی

درصد

تأمین اجتماعی

79

92/99

بیمه روستایی

67

74

بهزیستی

2

66/12

کمیته امداد

66

62/99

اظهارنشده

2

66/12

مجموع

14

644
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یافتههای جدول شماره  1نشاندهنده تحت پوشش بودن  92/99درصد اعضا تحت نهاد تأمین اجتماعی بهعنوان
بیشترین و  66/12درصد تحت حمایت بهزیستی بهعنوان کمترین عضو است .جدول شماره ( )0مبنی بر اهداف
انگیزشی نشاندهنده بیشترین عضو یعنی  71درصد باهدف فروش محصوالت و کمترین یعنی  64درصد باهدف
استفاده از امتیازات بوده است.
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جدول ( :)5توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس شغل دوم
شغل دوم

فراوانی

درصد

فاقد شغل دوم

77

91/11

دارای شغل دوم

92

19/99

مجموع

14

644
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جدول ( :)6فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت شغلی
شغل اصلی

فراوانی

درصد

آزاد

76

91

کارمند دولت

62

72/99

زنبورداری

1

2/99

دامداری

3

61

مرغداری

2

69/99

مجموع

14

644
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بر اساس جدول شماره ( )1میتوان نتیجهگیری نمود که بیش از نیمی از اعضای تعاونیها یعنی  19/99درصد
دارای شغل دوم و کمتر از نیمی از آنان یعنی  91/11درصد فاقد شغل دوم هستند .همچنین جدول شماره ()1
نشاندهنده شغل آزاد در میان اکثریت اعضا است.
جدول ( :)7ویژگیهای فردی اعضای شاغل تعاونیهای موردمطالعه
ویژگی

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

حداکثر

حداقل

سن

7/14

9/44

6/467

6/70

14 - 06

باالی 14

جنسیت

6/74

6/44

4/049

4/619

02

67

تحصیالت

7/44

7/44

4/249

4/100

زیر دیپلم

باالی دیپلم

منبع :یافتههای تحقیق6931 ،

نتایج حاصل از دادهها نشان میدهد که اکثریت اعضا ( 21درصد) از قشر متوسط روستایی و مابقی از شهرها هستند
و  21درصد محل سکونتشان در شهرها است ،دراینبین  32درصد را مردان و تنها  7درصد را زنان تشکیل میدهند.
یافتهها نشان میدهد که  2درصد از پاسخگویان در گروه سنی زیر  94سال 91 ،درصد در گروه سنی  96تا  04سال
و  92درصد در گروه سنی  06تا  16سال و تنها  74درصد در گروه سنی  16سال به باال قرار دارند .بهاینترتیب
بیش از نیمی از پاسخگویان در گروه سنی  96تا  14سال قرار دارند و مطابق یافتهها حدود  1درصد بیسواد3 ،
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درصد در حد خواندن و نوشتن 64 ،درصد تحصیالت ابتدایی 0 ،درصد تحصیالت راهنمایی 60 ،درصد دبیرستان،
 04درصد دارای دیپلم و تنها  62درصد تحصیالت باالی دیپلم دارند.

جدول ( :)8بررسی ویژگیهای اقتصادی اعضا
میزان درآمد ماهانه (ریال)

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

میزان درآمد ماهانه (ریال)

9124014

6939344/2

2444444

6444444

میزان وام دریافتی

64771444

161124/9

97444444

6444444

سابقه عضویت در تعاونی

61/12

2/79

74

1

تعداد سهام

7/7393

0/22

70

7
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در خصوص درآمد ماهانه میتوان گفت که  76درصد از پاسخگویان دارای درآمدی برابر با  7144444ریال و کمتر،
 04درصد دارای میانگین درآمد  7164444تا  0144444ریال و  71درصد دارای میانگین درآمد  0164444ریال تا
 1144444ریال و  1درصد دارای  1164444ریال و بیشترند .ازنظر میزان وام دریافتی با توجه به داده پرسشنامه با
توجه به این که اکثر تعاونی ها وام چندانی به اعضا پرداخت نمی کنند از توضیح آن خودداری کرده و تنها به
جداول اکتفا می نماییم با توجه به یافتهها  72/1درصد از پاسخگویان دارای  6تا  1سهم 14 ،درصد  1تا  64سهم و
مابقی  66سهم و بیشتر بودهاند همچنین بیش از نیمی از پاسخگویان یعنی  11/7درصد به مدت  61سال 76 ،درصد
زیر  61سال و مابقی باالی  61سال است که به عضویت تعاونی درآمدهاند .با توجه به نتایج  94درصد پاسخگویان
بین  6تا  1روز 07 ،درصد بین  1تا  66روز 74 ،درصد بین  66تا  61روز 0 ،درصد بین  61تا  74روز و  0درصد
 76روز و بیشتر در دورههای آموزشی شرکت نمودهاند.
جدول ( :)9اولویتبندی خدمات ارائهشده تعاونیهای کشاورزی و انگیزه عضویت اعضا در تعاونی در رابطه با ترویج
کارآفرینی و اشتغال
خدمات

خیلی کم

خدمات آموزشی و

*

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

اولویت
2

ترویجی
وام

2

*
*

اطالعرسانی به اعضا
بازاریابی تولیدات
پایداری و ماندگاری
شغلی

*
*

7
9
1
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درآمدزایی

*

1

وجهه شغلی

*

0

مواد اولیه و خوراک دام

6

*
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با توجه به جدول فوق مشاهده میشود در خصوص بررسی ،مقایسه و اولویتبندی خدمات ارائهشده توسط
تعاونیها در مورد ایجاد و گسترش کارآفرینی و همچنین بررسی انگیزه عضویت در تعاونی از دید پاسخگویان
بیشترین خدمات و انگیزه مربوط به تأمین موارد اولیه و خوراک دام و کمترین مربوط به خدمات آموزشی و دریافت
وام است اطالعرسانی به اعضا ،بازاریابی تولیدات ،پایداری و ماندگاری شغلی ،درآمدزایی و وجهه شغلی به ترتیب
در مکانهای بعدی جای دارند.
جدول ( :)11سنجش کارآفرینی تعاونیهای موردمطالعه
نمونه

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

سطح معناداری

14

6/62

6/44

4/921

4/606

4/41
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جدول ( :)11نتایج آزمون همبستگی
نام متغیر

آماره ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

جنسیت

**4/299

4/44

سن

4/617

4/702

تحصیالت

**4/306

4/44

تعداد کل اعضای نمونه

**4/921

4/447

** آمارههای ستارهدار نشان میدهد که میتوانند در سطح  4/46نیز معنادار میباشند
منبع :یافتههای تحقیق6931،

نتایج جدول ( )66نشاندهنده معنادار بودن متغیر جنسیت با ضریب همبستگی  4/299و سطح معناداری  4/44است
که این مقدار کوچكتر از  4/41است ،جنسیت در کارآفرینی نقش مثبتی دارد و مشاهدات نشان میدهد که اکثریت
اعضا مرد هستند .همچنین متغیر تحصیالت با ضریب همبستگی  4/306و سطح معناداری  4/44نیز معنادار است و
اما متغیر سن با ضریب  4/617و سطح معناداری  4/702و با توجه به اینکه این مقدار بزرگتر از  4/41نیست
معنادار نیست و رابطهای را نشان نمیدهد؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که این سه متغیر در کارآفرینی نقش کامالً
مثبتی ندارند.
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نتیجهگیری و پیشنهادها:

تعاونیهای کشاورزی در جامعه روستایی نقش مؤثری درباز تولید منافع حاصل از بخش کشاورزی ،پایین آمدن
ریسك پویا و مولد ،توسعه مشارکت مردمی در بخش کشاورزی ،پایین آمدن ریسك سرمایهگذاری در بخش
کشاورزی ،کاهش هزینههای دولتی در تولید و غیره ایفا مینمایند .مطالعات انجامشده در خصوص تعاونیها حاکی
از آن است که این نظام با مسائل و مشکالت متعددی روبهروست .به همین دلیل از دیدگاه محققان بیتوجهی بهنظام
تعاون در اقتصاد کشور ،مهمترین آسیبی است که درنهایت ممکن است این نظام را به سقوط بکشاند .در این راستا،
ایجاد نوآوری در تعاونیهای روستایی با تأکید بر پرورش ویژگیهای رفتاری کارآفرینانه میتواند بهعنوان یكراه
حل برای غلبه بر مشکالت توسعه در تعاونیها موردتوجه قرار گیرد.
نتایج این پژوهش باتوجه به سوال تحقیق نشان میدهد که شرکتهای تعاونی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی در
شهرستان کاشان موفق نبودهاند بنابراین فرضیه تحقیق رد میشود .همچنین بر طبق یافتههای تحقیق به این نتایج
میرسیم که درمیان تعاونیهای کشاورزی تعاونی دامداران کاشان بیشترین ضریب را در ایجاد اشتغال داشته است .با
توجه به یافتهها درصد بسیار پایینی از نیروی شاغل در تعاونیهای کشاورزی را زنان تشکیل میدهند .همچنین
تعاونی دامداران کاشان باوجود تعداد اعضای بیشتر نسبت به سایر تعاونیها اعضای کمتری از روستا را در خود
پذیرفته و در ایجاد اشتغال و توسعه روستایی نقش کمتری نسبت تعاونیهای دیگر دارد .بیشترین حمایتهای
نهادهها از تعاونیهای کشاورزی مربوط به تأمین اجتماعی است .همچنین بیش از نیمی از اعضای تعاونیها دارای
شغل دوم میباشند که این نشاندهنده شغل آزاد در بین اکثریت اعضا است .نتایج حاصل از دادهها ازنظر ویژگیهای
فردی اعضا شاغل در تعاونیها نشان میدهد که اکثریت اعضا ( 21درصد) از قشر متوسط روستایی و مابقی از
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شهرها هستند و  21درصد محل سکونتشان در شهرها است .نتایج نشان میدهد  21درصد از شاغلین در تعاونیها از
درآمدی زیر  114هزار تومان برخوردار میباشند که این درآمد پایین خود مهمترین عامل در ایجاد اشتغال روستایی
میتواند باشد .ازنظر انگیزههای عضویت اعضای تعاونی مهمترین عامل مربوط به تأمین مواد اولیه و خوراک دام
است و کمترین انگیزه مربوط به خدمات آموزشی و وام است.
بر طبق نتایج آزمون همبستگی مشخص شد که دومتغیره جنسیت و تحصیالت در ایجاد اشتغال و کارآفرینی نقش
مثبتی دارند ولی متغیر سن رابطه معناداری با اشتغال و کارآفرینی ندارد .درمجموع تعاونیهای کشاورزان کاشان در
ایجاد اشتغال و کارآفرینی نقش کامالً مثبتی ندارند و در خصوص ارائه خدمات تنها به تهیه برخی ابزارآالت مانند
تعاونی زنبورداری در خصوص وسایل زنبورداری که در حال حاضر کسانی که کندوهای زیادی دارند از شهرستان
نجفآباد خرید میکنند و در خصوص مواد عسل آوری بعد از برداشتن اجناس یارانهای تعاونی خدمات خاصی
ارائه نکرده و بهصورت نیمه فعال باقیمانده است و بهطورکلی تعاونیها بهغیراز تأمین مواد اولیه و خوراک تعاونی
دامداران کاشان در ایجاد اشتغال و توسعه روستایی دام و توزیع محصوالت تولیدی و با توجه به عدمحمایت ادارات
مربوطه که تنها نقش نظارتی دارند خدمت دیگری ارائه نمیکنند درمجموع این معانی نقش کامالً مثبتی در ایجاد
اشتغال بخصوص در نواحی روستایی ندارند .با توجه به نتایج پژوهش درزمینه سنجش کارآفرینی تعاونیهای مزبور
و نقش آنان در توسعه روستایی ،بیتوجهی دستگاههای دولتی در خصوص حمایتها و تخفیفها و ارائه مجوز و
پروانهی کسب و همچنین عدم توجه بانكها بهعنوان تأمینکننده مالی شرکتهای تعاونی به مشکالتی برمیخورند
که کارآفرینان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد و باعث گریز آنان از کار در این زمینهها میگردد .این پژوهش
نتایج پژوهشهای قبلی را تأیید میکند چراکه تعاونیهای کشاورزی در ایجاد اشتغال و توسعه روستایی ضعیف
عمل کردهاند البته تعاونیها بالقوه توانایی حل مشکالت عملکردی ازجمله توسعه اشتغال ،تأمین سرمایه و گسترش
مکانیزاسیون رادارند ،ولی به علت ضعف اقتصادی روستا و محدودیت منابع و زیرساختها در این نقاط،
تعاونیهای کشاورزی عملکرد ضعیفی داشتهاند .بنابراین مهمترین عامل ضعف تعاونیها مشکالت اقتصادی بوده
است .البته حمایتهای مادی وبیمِ ای از کارآفرینان شرکتهای تعاونی کشاورزی میتواند تاحدزیادی در موفقیت
این شرکتها مؤثر واقع شوند.
درمجموع با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 -6باتوجه به نتایج تحقیق ،انگیزه عضویت بیشتر اعضای تعاونی ها مربوط به تأمین مواد اولیه و خوراک دام است لذا
می باست اقدامات اساسی تری صورت گیرد که هدف اصلی تعاونی ها ایجاد اشتغال در روستاهاباشد.
 -7بیش از نیمی از اعضای تعاونیها دارای شغل دوم میباشند که این نشاندهنده شغل آزاد در بین اکثریت اعضا است
لذا بهتر است اعضای تعاونی ها یك شغل دائمی داشته باشند تابهتر بتوانند به اهداف خود برسند.
 -9با توجه به مثبت بودن نقش رضایت از تعاونی در میزان ترویج کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی ،توصیه میگردد
تعاونیهای کشاورزی عواملی را تقویت کنند که باعث رضایت اعضا میشوند ،مانند ایجاد اشتغال از طریق ایجاد و
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تأمین شرایط و امکانات کار برای اعضا ،ارائه بهموقع نهادهای کشاورزی ،در مقدار و به قیمت مناسب ،اطالعرسانی
به اعضا
 -0باتوجه به نتایج تحقیق که تنها 2درصد از اعضای تعاونی ها زیر سی سال می باشد و همچنین فقط 7درصد از
اعضای تعاونی ها بانوان می باشند لذا اگر قرار است تعاونی ها به اشتغال پایدار در روستاها منجر شوند بایستی
اعضای تعاونی ها جوان گردد و از جمعیت بانوان نیز استفاده مناسب گردد و تعاونی ها بصورت تخصصی و با
هدف اصلی ایجاد اشتغال به اشتغال در روستاها کمك کنند.
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Abstract
Agricultural cooperatives lever for economic development and social development are instrumental in
gathering the forces and resources. The aim of this study is to analyze the performance of agricultural
co-operatives is the stability of rural employment in the city of Kashan. This study in terms purpose, in
terms of data collection field and in terms of the control of the cross - country. The study population
included all rural cooperatives operating in the city of Kashan Kashan which has 400 members and
managers of agricultural cooperatives is that using Cochran's formula was calculated sample size of
196 people. Of which 30 managers and executives and experts of relevant departments of agricultural
cooperatives and agricultural cooperatives in the city are 166 active members 4. Face and content
validity using the viewpoints of experts in the field of cooperative research tool and entrepreneurship
professors in the Department of Rural Cooperatives as well as comments and determine their
reliability Cronbach's alpha was used. Cronbach's alpha coefficient member questionnaire was 0.82
and 0.87 officials representing the reliability of the questionnaire questions. After data collection, data
processing and statistical tests were performed using SPSS software. Also, for a significance level of
Pearson correlation test was used. GIS is used to map the software. The results of this study, a total of
Kashan agricultural cooperatives in job creation and entrepreneurship are not very positive role. The
results also show that bivariate correlations gender and education and entrepreneurship play a positive
role in job creation but significant relation between age variable is employment and entrepreneurship.
Key words : employment, agricultural cooperatives, rural development, city of Kashan

