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الزامات تحققپذیری کارآفرینی پایدار در روستاهای ساحلی جنوب جزیره قشم
محمد علیزادهطولی؛ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.
رحمتاهلل منشیزاده؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
پگاه مرید السادات؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
محمدتقی رضویان؛ استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
دریافت مقاله1399/07/15 :

پذیرش نهایی1400/01/17 :

چکیده
یکی از مباحث مهم در بحث توسعه و به خصوص توسعه پایدار ،بهرهگیری مناسب و بهینه از تواناییها و
استعدادهای روستایی در جامعه روستایی است که از آن با عنوان کارآفرینی روستایی پایدار یاد میشود .با
توجه به این موضوع ،اهمیت به موقعیت خاص روستاها و رونق اقتصادی برای آنان امری ضروری و دور از
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بیژن رحمانی؛ دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.

اجتناب است هدف پژوهش حاضر شناسایی و توسعه کارآفرینی پایدار در روستاهای ساحلی قشم از نظر
تعاونیهای برتر قشم است .این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی ا بنیادی محسوب میگردد و از
نظر روش تحقیق یک تحقیق توصیفی ا پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش کارشناسان تعاونیهای
متشکل از مؤلفههای آموزشی ،فرهنگی ا اجتماعی ،زیرساخت – فیزیکی ،سرمایه مالی ،و در نهایت مؤلفه
تولید ا بازاریابی بوده است .بعالوه بیشترین اثرگذاری کارافرینی پایدار در روستاهای ساحلی جنوب جزیره
قشم مربوط به مؤلفه اقتصادی و کمترین اثر مربوط به مؤلفه دانش -مهارت بوده است.
واژگان کلیدی :کارآفرینی پایدار ،تعاونیهای روستایی ،روستاهای ساحلی ،جزیره قشم.
B-rahmani@sbu.ac.ir
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روستایی قشم است .نتایج تحقیق نشان داد که مدل نهایی کارآفرینی پایدار روستاهای ساحلی مورد مطالعه
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امروزه مناطق روستایی کشورهای درحالتوسعه ،بهویژه در کشور ما از چالشهای متعددی از قبیل
فقر ،بیکاری پنهان ،تخریب محیطزیست ،توأم نابرابری در توزیع فرصتها و منابع میان نواحی شهری و
روستایی رنج میبرند ،که بیانگر عدم موفقیت راهبردهای گذشته توسعه روستایی برای ارائه راهحل
موفقیتآمیزی برای برطرف ساختن آنها است .لذا توسعه کارآفرینی پایدار نیل به توسعه پایدار روستایی
راهبرد مناسبی به نظر میرسد .ابعاد کارآفرینی پایدار در یک منطقه جغرافیای خاص یعنی نواحی
روستاهای ساحلی جزیره قشم که همانند بسیاری از مناطق روستایی کشور علیرغم وجود پتانسیلهای
طبیعی ،اقتصادی متعدد ،با چالشهای فراوانی که در باال به برخی از آن اشاره شد ،مورد واکاوی قرار
میگیرد(رضوانی و نجارزاده.)17 :1387 ،
روستاهای ساحلی جزیره قشم همانند سایر نقاط روستایی کشور به دلیل نبود برنامهریزی جامع و
نداشتن دید سیستمی به روستاها باعث شده این روستاها علیرغم داشتن پتانسیلهای متعدد طبیعی،
اقتصادی و گردشگری در زمینههای مذهبی ،تاریخی و طبیعی به وضعیت نامناسبی دچار شده و با
مشکالت عدیدهای ازجمله فقر ،بیکاری گسترده در بین جوانان ،کمبود آب ،مهاجرت ،زیرساختهای
نامناسب و غیره روبروست(عامری سیاهویی؛رستم گورانی،بیرانوند زاده.)1390:67،
ناکارآمدی و ناپایداری بسیاری از راهبردهای کالسیک گذشته در زمینة توسعة روستایی ،برنامهریزان و
مدیران را بر آن داشت تا راهبردهای جدیدی را جایگزین راهبردهای گذشته کنند (عزیزپور ،قراگزلو،
عیسیلو )16 :1395 ،رشد اقتصادی ،بهبود شرایط اجتماعی و محافظت از ارزشهای طبیعی از ابعاد مهمی
هستند که در توسعه پایدار روستایی از اهمیت یکسانی برخوردار میباشند(.)Phillipson et al., 2011:72
بنابراین ،پایداری توسعه روستایی نیز ابعاد متنوعی دارد .این مفهوم تاکنون در ابعاد گوناگونی از قبیل
پایداری اقتصادی ،اجتماعی()Wolbring & Rybchinski, 2013:4890نهادی ،توانمندسازی ،تابآوری و
زیستمحیطی موردبررسی قرارگرفته است(.)Bhandari, 2009:13
تشکیل تعاونیها(تولید ،توزیع و فروش) موجب تسهیل فعالیتهای اقتصادی روستایی میشوند .از
طرفی دیگر ،سازمانهای محلی از طریق تشکیل شرکتهای کوچک و متوسط مقیاس رقابتپذیر و
خودجوش ،مخصوصا در بخشهای صنعت و خدمات ،ممکن است .پاسخی مناسب و منطقی به مسائل
باشند که با تنظیم فعالیتهای بخش کشاورزی زمینه توسعه آنها را فراهم میسازند .در این شرکتها
روستاییان ،از جمله ساکنان در کانون تصمیمگیریها قرار دارند .در ضمن ،از این طریق فعاالن اقتصادی
روستا میتوانند با بسیج کردن منابع داخلی ،به منظور حمایت از منافع تطبیقی و کارآفرینی داخلی و
نوآوری ،راهبردهای پیشرفتهای را به وجود آورند برای طراحی و توسعه فعالیت کارآفرینی به وسیله گروه-
های محلی ،مراکز روستایی تشویق به رعایت چهار مرحله در برنامههای کارآفرینی میشوند( Scott al.,
.)2006: 3بنابراین وجود تعاونیها و باالخص فعالین این حوزه و کسب نظرات آنها در کارآفرینی پایدار
روستاهای ساحلی میتواند راهگشا باشد .در این مقاله الزامات تحقق کارآفرینی پایدار از دیدگاه این
کارشناسان بررسی میشود.
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کارآفرینی پایدار روستایی
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کارآفرینی پایدار مفهومی است که توسعه پایدار را به کارآفرینی پیوند زده و با مفاهیمی مانند کارآفرینی
محیطزیست ،کارآفرینی سبز ،و کارآفرینی اجتماعی ترکیبشده است()Gibbs,2009:221و به کشف،
ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی در بازاری که با شکست مواجه شده و از پایداری کمی
برخوردار است میپردازد .همچنین کارآفرینی پایدار ،کشف و بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی از طریق
عدم تعادل در بازار و آغاز تحول در پایداری زیستمحیطی و اجتماعی تعریف میشود .براین اساس
میتوان گفت موضوع اصلی کارآفرینی پایدار شامل این مسئله است که کارآفرینان چگونه در حفظ عوامل
اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی میتوانند فعالیت داشته باشند که بهموجب آن فعالیتهای
کارآفرینی نوآورانه و خالق ،ریسکپذیر و سودآور باشد(رحمانی و مرید السادات)،کارآفرینی پایدار در
راستای بهرهبرداری از فرصتهای خالقانه برای کسب منافع اقتصادی ،عدالت در جامعه ،کیفیت
محیطزیست و حفظ فرهنگ است .کارآفرینان برای حل مشکالت به دنبال نوآوریهایی هستند که
محصوالت و خدمات پایداری را تولید کنند(عبداهللزاده و شریفزاده ،)4 :1393 ،تا بتوانند به سمت توسعه
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به طور کلی نواحی روستایی با میزان باالیی از فقر مواجهاند .سطح پایین فعالیتهای اقتصادی،
زیرساختها و دسترسی به خدمات ضروری و همچنین درآمد مردم نسبت به بسیاری از مناطق شهری
پائینتر است( .)Tsvegemed, Shabier, Schlecht, Jordan, & Wiehle, 2018:42فعالیتهای
کارآفرینانه روستایی صرفاً معطوف به کشاورزی نیست بلکه بسیاری از فعالیتهای صنعتی را نیز در
برمیگیرد( ،)Korsgaard, Müller, & Tanvig, 2015:43دانشمندان استدالل میکنند که نوجوانان و
جوانان مستعدترند و میتوانند مقدمات کارآفرینی را کسب کنند خطرپذیری آنان در پذیرش مشاغل
جدید نیز بیشتر است()Hulsink & Koek, 2014:92جوانان همچنین ممکن است نگرش منحصربهفردی
از خود نشان دهند و نقاط قوت انگیزشی ،مانند پاسخگویی باالتر به اطالعات و فناوریهای جدید در
مقایسه با همتایان قدیمی خود نشان دهند(.)Minola, Criaco, & Cassia, 2014:86
برنامههای کارآفرینی که باعث توسعه روستایی میشوند معموالً وابسته به سیاستهای دولت
هستند()Haris Md & Ahmad Kaseri 2012:113دیویس و همکاران به سهم فعالیتهای کارآفرینانه در
افزایش 15درصدی درآمد خانوارهای روستایی آفریقا اشاره میکنند .به گفته آنان 44 ،درصد از
خانوارهای روستایی در آفریقا به این فعالیتها مشغول هستند .فعالیتهای کارآفرینانه در نواحی روستایی
کشورهای توسعهیافتهتر تأثیر بیشتری داشته است .بهعنوانمثال ،این فعالیتها به میزان  50درصد،
درآمد روستاییان مکزیک را افزایش داده است و به افزایش  51درصد درآمد برای روستاییان پرو39 ،
درصد برای برزیل 41 ،درصد برای شیلی 50 ،درصد برای کلمبیا و  46درصد برای روستاییان چین کمک
کرده است).(Nagler & Naudé, 2017:114) (Davis, 2003:12
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پایدار حرکت کنند چراکه حرکت به سمت توسعه پایدار نیازمند نوآوری پایدار است( & Schaltegger

 )Wagner, 2011:186و کارآفرینان با ایجاد نوآوری و ارتباط آن با اهداف زیستمحیطی ،اثرات مثبت
اجتماعی و اقتصادی کارآفرینی پایدار را شکل میدهند(یداللهی و همکاران ،)12 :1397 ،به بیانی دیگر؛
کارآفرینی پایدار روستایی ،راهکاری جدید در نظریههای توسعه برای توانمندسازی و ظرفیتسازی در
مناطق روستایی در جهت کاهش شکاف شهر-روستا ،ایجاد برابری اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی و
ابزاری مهم در رسیدن به توسعه پایدار و بهعنوان یک راهبرد نوین در توسعه مناطق روستایی کشورهای
درحالتوسعه مانند ایران به شمار آورد(سجاسیقیداری ،)12 :1393 ،پایداری مبحثی جدید در زمینه
کارآفرینی روستایی محسوب میشود و مطالعه چندانی ،بهویژه به لحاظ مفهومسازی در این زمینه وجود
ندارد .ضمن اینکه مطالعات تجربی نیز در این رابطه بسیار محدود میباشند .کارآفرینی روستایی پایدار
مفهوم پیچیده با ابعاد بسیار متنوعی است .ازاینرو ،مفهومسازی و شاخصسازی کارآفرینی روستایی
پایدار از مباحث مهم و شکافهای قابلتوجه در ادبیات کارآفرینی و توسعه روستایی است .عمده
مطالعات کارآفرینی روستایی ،کشورهای توسعهیافته را هدف خود قرار دادهاند( Pato & Teixeira,
.)2016:114
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سازمان های دولتی به دلیل ویژگیهای اصلی آنها شناخت الزم از موضوع و اشراف کامل در حیطه-
های تخصصی است .بنابراین سازمانهای غیر دولتی میتوانند با ارائه راهنماییها اطمینان الزم را به
مخاطبان بدهند ،چرا که سرمایهگذاری فنی و تخصصی و توسعه آن به وسیله مردم در بخشهای
اقتصادی نیازمند تأیید سازمانهای تخصصی است که صالحیتهای الزم را داشته باشند یا آن را کسب
کنند .در هر صورت ،سازمانهای غیر دولتی بخش اقتصادی روستا میتوانند مشاوران فنی و تخصصی
مناسبی برای روستاییان ،تعاونیها و اتحادیهها بوده و با آنان در تعامل باشند .سازمانهای غیر دولتی از
طریق خدماتی مانند ترویج ،برگزاری نشستهای هم اندیشی ،مشاوره ،ارائه تسهیالت اعتباری ،بازاریابی
محصوالت و تشکیل تعاونیها(تولید ،توزیع و فروش) موجب تسهیل فعالیتهای اقتصادی روستایی می-
شوند .از طرفی دیگر ،سازمانهای محلی از طریق تشکیل شرکتهای کوچک و متوسط مقیاس رقابتپذیر
و خودجوش ،مخصوصاً در بخشهای صنعت و خدمات ،ممکن است .پاسخی مناسب و منطقی به مسائل
باشند که با تنظیم فعالیتهای بخش کشاورزی زمینه توسعه آنها را فراهم میسازند .در این شرکتها
روستاییان ،از جمله ساکنان در کانون تصمیمگیریها قرار دارند .در ضمن ،از این طریق فعاالن اقتصادی
روستا میتوانند با بسیج کردن منابع داخلی ،به منظور حمایت از منافع تطبیقی و کارآفرینی داخلی و
نوآوری ،راهبردهای پیشرفتهای را به وجود آورند برای طراحی و توسعه فعالیت کارآفرینی به وسیله گروه-
های محلی ،مراکز روستایی تشویق به رعایت چهار مرحله در برنامههای کارآفرینی میشوند( Scott al.,
.)2006: 3
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تعاونیها روستایی و توسعه کارآفرینی
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جدول  .1پیشینه تحقیقات انجامشده

نجفی و همکاران

1394

سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی
در مناطق روستایی مورد :دهستان
استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان

متنوع سازی اقتصاد روستایی تنها با القاه از بیرون محقق نمی
شود ،مگر اینکه کارآفرینان محیط های روستایی ،خود فرصت
ها و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و با استفاده بهینه ،ازآنها
تنوع اشتغال و اقتصاد را برای محیط های روستایی به ارمغان
آورند .با این حال ،باید توجه داشت همه روستاها دارای وضعیت
یکسان در توسعه کارآفرینی نمی باشد و برخی از آنها دارای
شرایط بهتری جهت کارآفرینی بوده و از این حیث ،برای فعالیت
های کارآفرینانه در اولویت می باشد.

1397

تحلیل اثرات کارآفرینی پایدار بر
گردشگری روستایی استان اردبیل

کارآفرینی رستایی بر محیط اجتماعی روستا و حمایت ساکنان
از گردشگری پایدار روستا تاثیر مثبت و معناداری دارد.همچنین
نشان داد که محیط اجتماعی روستا بر حمایت ساکنان از توسعه
پایدار گردشگری موثر بوده و اثرات محیط اجتماعی روستا در
رابطه بین کارآفرینی روستایی با توسعه پایدار گردشگری به
عنوان نقش میانجی دارای تاثیر مثبت و معنادار است.

1398

تحلیل ظرفیت های توسعه
کارآفرینی در ناحیه روستایی دامغان

سلیمی و همکاران

رحمانیفضلی و
همکاران

زیرساخت ها به تنهایی موجب ارتقای سایر مؤلفه های
کارآفرینی نمی شود بلکه می توان از آن به عنوان بستری برای
شکوفایی سایر مؤلفه ها استفاده کرد و کارآفرینی روستایی را
ارتقاه بخشید .در واقع با کارآفرینی در روستاها می توان روند
توسعه روستایی را تسریع کرد زیرا کارآفرینی عالوه با کشف و
شکوفایی سرمایه های پنهان اقتصادی ،اجتماعی ،زیست
محیطی و نهادی ،منجر به به ایجاد درآمد پایدار و درنتیجه
کاهش مشکالت (مهاجرت ،بیکاری و غیره) برای روستاییان می
شود.

2

2017

مدیریت کارآفرینی ساحلی در
دهکده بونگو گورونتالو

الگوهای مهارتی،توانافزایی از طریق آموزش در مورد ماهیگیری
و یا تبدیل محصوالت ماهیگیری و تجارت آن به شکل گروهی
بسیار تأثیرگذار است.

استیون دلرا و
3
همکاران

2019

کارآفرینی روستایی و مهاجرت

نتایج نشان میدهد جوانان روستایی تمایل بیشتری به
کارآفرینی دارند و بایستی جلوی مهاجرت جوانان را گرفت و
آنها را در فعالیتهای کارآفرینانه جذب نمود.

1

2020

کاوش زمینههای کارآفرینی در

پشتیبانی از مشاغل محلی،ایجاد زیرساختهای اولیه

آکینبامی

1

عبدالرحمت

ماریا روزاریو

1

- Akibami
-Abdul Rahmat
3
-Steven Deller et al
2

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.12.2

2017

سنجش پایداری فعالیتهای
کارآفرینانه روستایی نیجریه از بعد
اجتماعی

فقدان زیرساختهای فرهنگی بزرگترین مانع برای فعالیت
کارآفرینی رنان روستایی است .بر اساس مؤلفههای نظری
مختلفی که کارآفرینی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی به آنها میپردازد میتوان به کاربرد این ابعاد در
کارآفرینی روستایی پرداخت

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

محققان

سال

عنوان پژوهش

نتایج
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جوامع روستایی

ریچارد النگا و
ماتیاس فینکا

2

اندرسون و
3
همکاران
پیکازو و همکاران

4

تولید،حمایت از نیروهای جوان روستایی،مشارکت در طر های
تجاریسازی محصوالت جامعه روستایی،سهولت ارتباط با
مشتریان را از عوامل زمینهای توسعه کارآفرینی در جوامع
روستایی میدانند.

2020

کارآفرینی اجتماعی روستایی:نقش
سرمایه اجتماعی در سطو مختلف
نهادی

به معرفی الگوی کارآفرینی اجتماعی سازگار با جامعه روستایی
میپردازد که نقش حمایتهای دولتی و برنامهریزی مالی برای
فعالیت کارآفرینان از طریق شرکتهای فعال را امری ضروری
میداند

2020

راهنمای کارآفرینی در مناطق
روستایی

نقش انجمنهای محلی و انجمنهای تجاری را در کارآفرینی
مناطق روستایی مورد تائید قرار داده است

2020

تأثیر عوامل فرهنگی-اجتماعی و
اقتصادی بر کارآفرینی اجتماعی و
توسعه پایدار

عواملی چون سرمایه انسانی،نظارت بر فعالیتهای
کارآفرینان،بهبود روشهای آموزش و مقابله با فساد اداری از
مهمترین عوامل در کارآفرینی اجتماعی جوامع روستایی هستند.

& ) Lang & Fink, 2019; maria Rosario , Surin, Sarah, & Irene, 2020; Méndez-Picazo, Galindo-Martín,
(نجفی و همکاران،1394:سلیمی و همکاران،1397:رحمانی و همکارانCastano-Martínez; Rahmat, 2017))1398:
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 )3روش تحقیق

1

-Maria Rosario
-Richard Langa & Matthias Finka
3
- Anderson et al
4
-Picazo et al
2

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.12.2

تجزیهوتحلیل دادههای پرسشنامه با استفاده از دو نرمافزار  Spss20و  Amosصورت گرفت .ابتدا از
آزمونهای  ،ANOVAآزمون  tبرای گروههای مستقل ،همبستگی پیرسون ،و رگرسیون با استفاده از
نرمافزار  Spss20استفاده شد .سپس جهت برازش مدل اندازهگیری متغیرهای نهفته پژوهش از تحلیل
عاملی تأییدی ،و برای آزمون روابط بین متغیرهای نهفته در قالب مدل مفهومی پژوهش از تحلیل مدل
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ساختاری در قالب تحلیل مسیر تحلیل از نرمافزار  Amosاستفاده گردید .مدلسازی معادلههای ساختاری
رویکردی است که شامل دو مرحله ،یعنی مدل اندازهگیری و مدل ساختاری است مرحلة اول ،یعنی مدل
اندازهگیری به بررسی روایی (اعتبار) ،پایایی (اعتماد) و برازش متغیرهای مکنون تحقیق با استفاده از
تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAپرداخته میشود .در مرحلة دوم ،توسط مدل ساختاری به ارزیابی فرضیهها
در مورد رابطه بین متغیرهای پنهان (سازهها) پژوهش پرداخته میشود.
قشم پرجمعیتترین جزیره در خلیجفارس است و جمعیت آن طبق آخرین سرشماری در سال ،2011
تقریباً  111000نفر است.میزان رشد ساالنه جمعیت جزیره قشم  % 2،62در طی سالهای  2006تا
 2011است .این میزان رشد حدوداً دو برابر بیشتر از میانگین1،29درصدی ملی است .برخالف دیگر نقاط
ایران ،جمعیت روستایی قشم که  % 57است .بیشتر از جمعیت شهری آن است که  %43است .جزیره
قشم یکی از مهمترین نواحی ازنظر اقتصادی در ایران است .قشم بهعنوان یکی از  7مناطق آزادی است
که توسط دولت تعیینشده است .بنابراین ،اینگونه انتظار میرود که قشم با بهرهگیری از موقعیت
جغرافیایی خود بهعنوان دروازهای برای صادرات و سرمایهگذاری نقشی در اقتصاد داشته باشد.
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

 )4یافتههای تحقیق

تحقیق حاضر به طراحی مدل کارآفرینی پایدار روستاهای ساحلی در تعاونیهای قشم پرداخته و نتایج
حاصل از آن در دو بخش توصیفی و استنباطی آورده شده است .هدف عمده تحلیل توصیفی این تحقیق
معرفی ویژگیها و دیدگاههای اعضا هیئت مدیره تعاونیهای برتر در خصوص کارآفرینی پایدار روستاهای
ساحلی قشم است و در تحلیل استنباطی رابطه بین متغیرهای موردنظر و همچنین اثرات مستقیم و غیر

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.12.2

شکل  .2نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
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مستقیم آنها سنجیده و نتایج حاصل ارائه میگردد .در این بخش نتایج آمار توصیفی محاسبه شده
تحقیق ارائه میگردد.
بررسی وضعیت فعلی کارآفرینی پایدار روستاهای ساحلی قشم

به منظور شناخت وضعیت فعلی کارآفرینی پایدار در تعاونیهای برتر از  33گویه در قالب طیف لیکرت
 5گزینهای استفاده شده است .با توجه به امتیاز بسیار زیاد ( )5و بسیار کم ( ،)1کمترین و بیشترین
امتیاز برای هر پاسخگو به ترتیب  33*1=33و  33*5 =165است .از این رو همه گویهها با هم جمع
( )Computeو مجدداً کدبندی ( )Recodeشدند ،به گونهای که امتیازهای ( 33-59کامالً نامطلوب)-86 ،
 ( 60نامطلوب)( 87-113 ،متوسط)( 114-140 ،مطلوب) و ( 141-167کامالً مطلوب) طبقهبندی شدند.
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که اکثریت افراد مورد مطالعه (45/8درصد) ،اعتقاد دارند وضعیت
فعلی کارآفرینی پایدار در سطح تعاونیهای برتر قشم در سطح مطلوب است.
جدول  .2توزیع فراوانی وضعیت فعلی کارآفرینی پایدار در تعاونی های برتر ()n=120

کامالً نامطلوب ()33-59

0

-

-

نامطلوب ()60-86

9

7/5

7/5

متوسط ()87-113

49

40/8

48/3

مطلوب ()114-140

55

45/8

94/2

کامال ًمطلوب ()141-167

7

5/8

100

جمع

12

100

نما :مطلوب

اولویتبندی گویهها بر اساس ضریب تغییرات طبق جدول نشان میدهد بیشترین وضعیت مطلوب
گویهها با ضریب تغییرات  0/2518 ، 0/2511 ، 0/251به ترتیب شامل دسترسی به آموزش ،مشاوره و
تجربیات ،مهارت و دانش ،دسترسی به سرمایه ،دسترسی به صنعت و دسترسی به زیرساخت های فیزیکی
و فضای اجتماعی است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

طیف ارزیابی

فراوانی (نفر)

درصد

درصد تجمعی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.12.2

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال دهم ،شماره دوم (پیاپی )36
یپی

265

جدول  .3توزیع فراوانی وضعیت فعلی کارآفرینی پایدار در تعاونی های برتر ()n=120

اولویت

گویه ها

میانگین

انحراف

ضریب تغییرات

معیار

3

دسترسی به سرمایه

3/49

0/897

0/2518

4

دسترسی به صنعت

3/52

0/889

0/2525

5

دسترسی به زیرساخت های فیزیکی

3/75

0/955

0/2547

6

فضای اجتماعی

3/44

0/822

0/2567

7

نوآوری و خالقیت

3/52

0/910

0/2585

8

میزان اعتماد به نفس

3/45

0/897

0/26

9

آینده نگری

3/48

0/907

0/2606

10

تولید ،فروش و بازاریابی تولیدات

3/63

0/950

0/2617

11

نقش حمایتی و نظارتی دولت

3/31

0/867

0/2622

12

درآمد اعضا و مدیران تعاونی ها

3/28

0/866

0/2640

13

فرایند بازاریابی و بازاررسانی شرکت های تعاونی

3/51

0/929

0/2647

14

سرمایه تعاونی بر توسعه کارآفرینی

3/72

0/999

0/2685

15

تناسب و امکانات تعاونی با تعداد کارکنان

3/50

0/970

0/2771

16

میزان سرمایه گذاری در شرکت های

3/36

0/936

0/2786

17

قوانین پیشرفته برای شرکت های تعاونی

3/39

0/955

0/2817

18

دریافت وام های طوالنی مدت

3/71

1/048

0/2825

19

میزان سرمایه گذاری های خصوصی برای کسب و کارها

3/58

1/018

0/2843

20

بازارهای سرمایه دولتی

3/30

0/946

0/2867

21

سرمایه خصوصی،دوستان،خانواده

3/34

0/961

0/2877

22

آموزش اعضا شرکت های تعاونی

3/39

0/984

0/2903

23

دانش حرفه ای اعضا شرکت های تعاونی

3/45

1/003

0/2907

24

باور اعضاه به ارزش های تعاونی

3/41

0/992

0/2909

25

توانمندسازی زنان عضو شرکت های تعاونی

3/73

1/087

0/2914

26

میزان تحصیالت اعضای تعاونی

3/38

0/991

0/2931

27

نیاز اعضا بر توسعه

3/45

1/028

0/2980

28

رضایت از عملکرد اداری تعاون بر توسعه کارآفرینی

3/65

1/090

0/2986

29

تفاهم بین اعضای تعاونی بر توسعه کارآفرینی

3/26

0/974

0/2988

30

عوامل بهداشتی محیط کار

3/32

1/004

0/3024

31

برخورداری از محیط توانمندساز و پشتیبانی بیرونی

2/99

0/939

0/3140

32

فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی اعضای تعاونی

3/28

1/093

0/3332

33

مشارکت اعضا در امور تعاونی

3/32

1/112

0/3349

طیف ارزیابی:

 :1بسیار کم

 :2کم

 :3متوسط

 :4زیاد

 :5بسیار زیاد

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

2

مهارت و دانش

3/62

0/909

0/2511

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.12.2

1

دسترسی به آموزش ،مشاوره و تجربیات

3/57

0/896

0/251
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مدلیابی معادالت ساختاری

برای تحلیل و بررسی روابط مورد نظر در مدل مفهومی از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده
شد .مدلیابی معادالت ساختاری روشی است که در آن روابط به هم وابسته و همزمان چندین متغیر
بررسی و آزمون میشود .به طور کلی مدل معادالت ساختار به دلیل مشارکت دادن خطاهای اندازهگیری
در مدل برآوردهای صحیحتری از روابط علی فراهم میآورد .در این راستا ابتدا به تحلیل عاملی و سپس
در گام بعدی به بررسی شاخصهای برازش مدل پرداخته میشود ،برای بررسی مدل برای هر کدام از
متغیرهای مستقل سه گویه که بیشترین تأثیر را داشتند در نظر گرفته شده است .همچنین به منظور
بررسی و تبیین متغیر کارآفرینی پایدار ده گویه که بیشترین تأثیر را داشتند در نظر گرفته شده است .از
این رو مدل تحقیق به صورت( شکل  )3است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  .3مدل طراحی شده براساس نرم افزار مدل مفهومی

معادله ساختاری

1

1

- Grouping Analysis

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.12.2

کارآفرینی پایدار= مؤلفه آموزشی *  + 0/28مؤلفه فرهنگی-اجتماعی *  + 0/25مؤلفه زیرساخت
فیزیکی * + 0/17مؤلفه سرمایه مالی *  + 0/30مؤلفه تولید-بازاریابی * 0/37با توجه به بررسیهای
انجام شده بر اساس نظر پاسخگویان ،بیشترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه اقتصادی و کمترین اثر مربوط به
مؤلفه دانش-مهارت است و مدل کارآفرینی پایدار در تعاونیهای برتر قشم به شر یل تدوین گردید.
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جدول  .4شاخصهای کلی برازش مدل اندازهگیری مؤلفه آموزشی

مولفه آموزشی

اثربخشی بار عاملی

استفاده از کالسهای ترویجی

1/00

دسترسی به آموزشگاهها در سطو مختلف

0/95

استفاده از مشاوره و خدمات حمایتی گوناگون

0/92

خانواده مشوق ،دوستان و آشنایان

0/74

محیط روستا

0/73

بکارگیری تجربیات شخصی

0/71

استفاده از تجربیات دیگران و الگوی تشویقی یا افراد

0/55

همان طور که مشاهده میشود گویه تطبیق آموزش با نیازهای فعلی ،برگزاری کارگاههای آموزشی و
تربیت افراد خالق کارآفرین دارای باالترین اثربخشی بوده و گویه آموزش و کارآموزی در وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در اولویت آخر است و همچنین تمامی گویهها دارای ارزش قابل قبولی هستند .همچنین
شاخص های برازش مدل که در جدول گزارش شدهاند ،نشان دهنده تأیید برازش مدل می باشند.

مؤلفه زیرساخت فیزیکی

اثربخشی بار عاملی

موجود بودن بسترها و زیرساختهای مناسب (برق ،جاده و جز آن)

1/00

داشتن سیستم حمل و نقل و ارتباطات فیزیکی باال و مناسب

1/00

وجود منابع غنی طبیعی

0/92

داشتن فاصله کم از شهر

0/80

همان طور که مشاهده میشود گویههای موجود بودن بسترها و زیرساختهای مناسب (برق ،جاده و
جز آن) ،داشتن سیستم حمل و نقل و ارتباطات فیزیکی باال و مناسب ،وجود منابع غنی طبیعی و
استفاده از منابع مالی و بودجه تخصصی به کسب ،اشاعه و توسعه دانش دارای باالترین اثربخشی بوده و
داشتن فاصله کم از شهراولویت آخر است و همچنین تمامی گویهها دارای ارزش قابل قبولی هستند.
همچنین شاخصهای برازش مدل که در گزارش شدهاند ،نشاندهنده تأیید برازش مدل میباشند.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

جدول  .5نمودار تأثیرگذاری گویههای مؤلفه زیرساخت فیزیکی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.12.2
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جدول  .6اثربخشی بار عاملی مؤلفه فرهنگی ـ اجتماعی
مولفه فرهنگی – اجتماعی

اثربخشی بار عاملی

داشتن ارتباط و شبکه اجتماعی گسترده با روستاییان

1/01

دارا بودن روحیه گروهگرایی مثبت (فعالیت گروهی )

1/00

وجود محیط و فضای آرام (امنیت) در روستا

0/98

وجود شبکه های گوناگون تعاون روستایی

0/98

ریسک پذیری (خطرپذیری) باالی اقتصادی روستاییان

0/81

پیش قدم بودن در فعالیت ها ،فرصتگرا بودن

0/75

اهل کار و عمل بودن

0/72

همان طور که مشاهده میشود گویه های داشتن ارتباط و شبکه اجتماعی گسترده با روستاییان ،دارا
بودن روحیه گروهگرایی مثبت (فعالیت گروهی ) دارای باالترین اثربخشی بوده و گویه اهل کار و عمل
بودن در اولویت آخر قرار دارد و همچنین تمامی گویهها دارای ارزش قابل قبولی هستند.

مؤلفه سرمایه مالی

اثربخشی بار عاملی

داشتن سرمایه مالی کافی

1/4

داشتن زمین کشاورزی

1/28

داشتن ماشین آالت کشاورزی

1/21

داشتن نیروی انسانی ماهر(باسواد و باتجربه) در خانواده

1/08

سرمایه گذاری های بیرونی باال

1/02

بیمه محصوالت و فعالیت ها و دارایی ها

1/00

داشتن برنامه ریزی و برنامه مناسب در فعالیت ها

0/92

همان طور که مشاهده میشود گویه های داشتن سرمایه مالی کافی بیشترین اثربخشی بوده و گویه
داشتن برنامهریزی و برنامه مناسب در فعالیتها در اولویت آخر قرار دارد و همچنین تمامی گویهها دارای
ارزش قابل قبولی هستند.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

جدول  .7اثربخشی بار عاملی مؤلفه سرمایه مالی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.12.2
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جدول  .8اثربخشی بار عاملی مؤلفه دانش ـ مهارت

مؤلفه دانش ا مهارت

اثربخشی بار عاملی

آگاهی درباره نیاز مصرف کنندگان ،عمده فروشی

2/01

آگاهی از نرخ محصوالت در بازار

2/00

فروش مستقیم و بی واسطه محصول

1/98

توانایی چانهزنی

1/92

شناسایی کانال های فروش

1/67

تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا

1/63

آشنایی با بازارهای منطقهای و ملی

1/52

آشنایی با بازارهای محلی

1/05

پیش فروش کردن محصول

1/05

داشتن تولید و بهره وری باال

1/04

استفاده از نهاده های جدید (سموم و بذر اصال شده) در کشاورزی

1/01

به کارگیری اصول امروزین کشاورزی

1/00

کشت ماشینی برداشت ماشینی

0/48

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.12.2

شکل  .4مدل نهایی کارآفرینی پایدار ساحلی از نظر مدیران و کارشناسان تعاونیهای برتر قشم

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

همان طور که مشاهده میشود گویههای آگاهی درباره نیاز مصرفکنندگان ،عمـدهفروشـی ،آگـاهی از
نرخ محصوالت در بازار دارای باالترین اثربخشی بوده و گویه کشت ماشینی برداشت ماشـینی در اولویـت
آخر قرار دارد و همچنین تمامی گویهها دار ای ارزش قابل قبولی هستند.
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] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.36.12.2

در یک تعریف کلی کارآفرینی به کلیه داراییهای مالی و اجتماعی ،قابلیتها و فعالیتهای مورد نیاز
برای یک شیوه زندگی اطالق میشود و زمانی پایدار خواهد بود که این قابلیتها و دارییها را در زمان
حال و آینده حفظ و بهبود دهد ،بطوری که منابع طبیعی پایه را از بین نبرد و از بروز شو ها و
استرسها جلوگیری و آنها را مدیریت کند .رهیافت کارآفرینی پایدار به لحاظ جامعیت و توجه به اصل
پایداری ،با تلفیق مناسب این داراییها و منابع ،ساز و کارهایی را جهت اشتغال و درآمد مطمئن و غیر
مخرب فراهم میآورد و با کنار گذاشتن روشهای حذفی و محدود کننده ،جوامع محلی را به سمت بهره
برداری بهینه از منابع طبیعی سوق خواهد داد .داراییهای کارآفرینی به منابع پایه محلی معطوف است.
این داراییها در قالب یک مدل پنج وجهی شامل سرمایههای انسانی ،طبیعی ،اجنماعی ،فیزیکی و مالی
مطر میشود.
با توجه به وضعیت فعلی روستاهای کشور سامانه کارآفرینی روستائیان وابستگی کاملی به نوع کاربری
اراضی ،بعنوان مهمترین دارایی مؤثر در کارآفرینی پایدار ،دارد .از سوی دیگر امروزه براساس آمارهای
موجود در سطح کشور و منطقه مورد مطالعه سامان دادن به کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالشهای
جدی در سطح روستاها برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای متولی است .به گونهای که علی رغم
وجود قوانین محکم در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات حجم زیادی از تغییر
کاربری غیر مجاز اراضی را شاهد بوده و از سوی دیگر پروندههای بسیاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی
در محاکم قضایی برای برخورد با این موضوع تشکیل میگردد.
تحقیق حاضر به منظور الزامات تحقق کارآفرینی پایدار انجام شد که بتواند در سطح روستاهای مورد
مطالعه کارآفرینی پایدار را که از اصلی ترین دغدغهها میباشد تأمین نماید .به گونهای که نه تنها بتوان
شاهد ارتقاه سطح توسعه جوامع روستایی بود ،بلکه همچنین از اراضی کشاورزی به عنوان یکی از
مهمترین داراییهای روستاییان و سرمایههای ملی -به بهترین صورت بهرهبرداری نمود.
برای پاسخ سوال الگوی بومیسازی شده تحقق کارآفرینی پایدار در روستاهای ساحلی جزیره قشم
متأثر از چه عواملی است؟ از جامعه کارشناسان تعاونی ها نظرسنجی شد در وهله نخست پس از بررسی
پرسشنامه ها و تحلیل ارتباط میان متغیرها و فرضیه آزمایی این نتیجه حاصل شد توسعه روستایی قشم
مبین این است که کارآفرینی پایدار= مؤلفه آموزشی *  + 0/28مؤلفه فرهنگی-اجتماعی *  + 0/25مؤلفه
زیرساخت فیزیکی * + 0/17مؤلفه سرمایه مالی *  + 0/30مؤلفه تولید-بازاریابی * 0/37با توجه به
بررسیهای انجام شده بر اساس نظر پاسخگویان ،بیشترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه اقتصادی و کمترین
اثر مربوط به مؤلفه دانش-مهارت است .بنابراین بیشترین تأثیرگذاری مربوط به عواملی چون میزان
سودآوری ،میزان سرمایهگذاری ،توان مالی بهرهبرداران ،قیمت زمین ،تأثیرکاربرهای مختلف زمین درایجاد
فرصتهای شغلی جدید ،رونق گردشگری ،دسترسی به تکنولو یهای جدید ،تنوعبخشی به منبع
درآمدخانوار ،فراهم شدن زیرساختها توسط دولت ،بیمه محصوالت ،کارآمدی قوانین و مقررات موجود،
بهبود برنامهها وسیاستهای دولت ،کاهش میزان ریسک کاربریهای مختلف دارد.
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رضوانی ،محمدرضا؛ نجارزاده ،محمد ،)1387( .بررسی و تحلیل زمینههای کارآفرینی روستاییان در فرایند
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-
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] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

-

سلیمی سبحان ،محمدرضا؛ فیضی ،سلمان؛ غراوی ،محمد یاپنگ (" )1397تحلیل اثرات کارآفرینی بر توسعه

شماره  ،50صص 65ـ.97
-

یدالهیفارسی ،جهانگر ،زالی ،محمدرضا ،باقریفرد ،سیدمرتضی ( )1390شناسایی عوامل ساختاری مؤثر بر
دوره  ،4شماره  ،1صص 17ـ.32

-

رکنالدینافتخاری ،عبدالرضا؛ سجاسیقیداری ،حمداله ( )1393توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی
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