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چکیده
محدويت منابع مالی جهت تخصیص سرمايه و باال بودن ريسک سرمايه گذاری در فعالیتهای تولیدی ،برنامه ريزی ،تعیین اولويت-
های سرمايهگذاری و شناخت قابلیتهای محیطی ،بخشی و منطقهای را اجتناب ناپذير كرده و ضرورت امر ايجاب مینمايد كه در طراحی
برنامههای توسعه ،قابلیت ها و توانمندیهای بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بخش تعاون مورد شناسايی قرار گیرند .در اين راستا اين
تحقیق با هدف تحلیل توانمندیها و قابلیتهای پیش روی بخش تعاون استان همدان در جذب سرمايه از ديدگاه كارشناسان بخش تعاون
استان همدان انجام گرفته است .روش انجام اين تحقیق پیمايشی و از نوع توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری اين تحقیق شامل
كارشناسان شاغل در سازمان ها و حوزه های مختلف تعاونی استان بود كه از میان آنها تعداد  55نفر با استفاده از فرمول كوكران به عنوان
نمونهی آماری تحقیق انتخاب شدند و اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونهگیری تصادفی ساده گردآوری شد .پايايی
ابزار تحقیق از طريق ضريب آلفای كرونباخ و روايی آن با استفاده از نظرات متخصصین موضوعی مورد تأيید قرار گرفت .اطالعات به دست
آمده با استفاده از نرمافزار  spss18و روش های آماری توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند .نتايج آمار توصیفی
نشان می دهد كه میانگین سن پاسخگويان  38/20سال بوده ،جوانترين آنها  26و مسنترين آن ها  54سال سن داشتهاند 74/5 .درصد
پاسخگويان لیسانس و  25/5درصد آنها فوق لیسانس بودهاند .میانگین سابقهی كاری اين افراد  17/5سال و سابقه كاری آن ها بین  2تا
 19سال متغیر بوده است .نتايج تحلیل عاملی نشان داد كه توانمندیها و قابلیتهای بخش تعاون استان همدان مجموعاً در پنج عامل
استخراج شدند و اين عوامل در مجموع  66/296درصد واريانس مشترک بین متغیرها و عامل های مورد نظر را تبیین می كنند .همچنین
نتايج نشان داد كه عامل زيربنايی با 16/744درصد ،بیشترين و در مقابل عامل احتماعی ،فرهنگی با  9/688درصد ،كمترين سهم واريانس
كل را تبیین كرده است.
واژههای کلیدی :پتانسیل ،سرمايه گذاری ،تعاون ،تحلیل عاملی ،همدان.
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بیان مسأله:
افزايش تولید در كشورهای در حال توسعه ،به منظور تقويت پايههای اقتصادی ،افزايش سرمايهگذاری و همچنین رهايی از
وابستگی و رفع عدم تعادل های موجود ،بیش از هر زمان ديگر نیازمند برنامه ريزی و شناسايی امکانات و منابع بالقوه اينگونه
كشورها بوده و امری حیاتی و اجتناب ناپذير میباشد .افزايش پتانسیل تولیدی ،نیازمند توجه ويژه به فعالیت بخشهای مختلف
اقتصادی است و اين هدف تنها با شناخت امکانات و محدوديت ها ،تخصیص منابع ،ارزيابی درست توانايی ها و ارايه راهکارهای
مناسب و در نهايت برنامهريزی و اولويتبندی سرمايهگذاریهای آتی قابل حصول میباشد ( Reihani Hamadani and
 .)Teimoori, 2013:6در اين بین اولین گام در تدوين برنامه ها و سیاستهای اقتصادی ،تعیین مزيت های نسبی در بخشهای
عمده اقتصادی به منظور تخصیص بهینه منابع محدود است ( .)Masoom zadeh and torabzadeh, 2004: 69زيرا اختالف در
مزيت نسبی در بخشها و مناطق مختلف در بین بخشهای مختلف اقتصادی منجر به شکلگیری موقعیت های تخصصی
مختلف می شود ) . (Widgren,2005: 3با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد جهان و توانمندی اين بخش در ايجاد ارزش
افزوده و اشتغالزايی ،لزوم تقويت بنیان های تعاونی و اعمال سیاست های سازگار با رشد اين بخش ضرورتی اجتناب ناپذير
بوده و امروزه اين اعتقاد وجود دارد كه توانمندسازی افراد با ايجاد تشکل های تعاونی ،رهیافت بسیار كارآيی در كشورهای در
حال توسعه بوده كه نتیجه آن ،رشد اقتصادی و اشتغال زايی تعاونی ها خواهد بود).)Coulter, 2005: 12; Fulton, 1999: 2
كشور ما به دلیل داشتن شرايط غیرهمگن و امکانات طبیعی متنوع ،نیازمند برنامهريزی منطقهای به ويژه در سطح استانها
است .موفقیت در اجرای برنامهريزی ،مستلزم توجه به معیارهای توسعه اقتصادی  -اجتماعی بر اساس توانمندیهای موجود در
هر استان میباشد .لذا ضرورت امر ايجاد مینمايد كه قابلیتها و توانمندیها مناطق مختلف شناسايی گردند ( Reihani
 .)Hamadani and Teimoori, 2013:6شجاعی ( )1385نشان میدهد كه گسترش سیاستهای حمايتی دولت از بخش تعاون
بويژه در قالب شركتهای تعاونی چند منظوره بیشترين نقش و تأثیر را در جلب مشاركتهای مردمی داشته و سپس ارتقاء
توانايیهای علمی و تخصصی مديران تعاونیها و افزايش میزان آگاهی مردم از بخش تعاونی در اولويتهای بعدی قرار دارند
( .)Shojaei, 2005بر اين اساس ضرورت امر ايجاب مینمايد كه در طراحی برنامههای توسعهای ،قابلیتها و توانمندیهای
بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش تعاونی شناسايی گردد .بخش تعاون يکی از سه بخش مهم اقتصادی است كه در
كنار بخش دولتی و خصوصی در ايران از اهمیت و جايگاه خاصی برخوردار بوده و نقش مهمی در پر كردن شکاف ساختاری –
نهادی ،كاركردی عملکردی بین بخشهای خصوصی و دولتی ،همگرايی كاركردی اين بخشها و در نتیجه ظرفیت سازی برای
توسعه پايدار ملی در ابعاد مختلف و يکپارچه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زير ساختی ،نهادی و مدنی ايفا مینمايد ( eihani
 .)Hamadani and Teimoori, 2013:6ولی متأسفانه با وجود پتانسیل باالی بخش تعاون در استان همدان ،اين بخش در اين
استان از پويايی چندانی برخوردار نبوده و نتوانسته است نقش بااليی در ايجاد ارزش افزوده و اشتغالرايی داشته باشد و بر هیچ
كس پوشیده نیست كه میتوان با اندكی توجه به بخش تعاون و همچنین اتخاذ تحقیقات و اجرای سیاستهای صحیح تا حدی
به يکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و مسئوالن در اين استان جامه عمل پوشاند ( .)Teimoori et al, 2013: 7در اين
راستا اين مطالعه با هدف تحلیل توانمندیها و قابلیتهای بخش تعاون استان همدان در جذب سرمايه از ديدگاه كارشناسان
بخش تعاون استان انجام گرفته ،به سؤاالت زير پاسخ گويد:
 توانمندیها و قابلیت های سرمايهگذاری بخش تعاون استان همدان چه میباشند؟ توانمندیها و قابلیتهای سرمايهگذاری بخش تعاون استان همدان در چه عاملهايی قابل تلخیص هستند؟ سهم هر يک از عاملهای تلخیص شده چه میزان میباشد؟پیشینه نظری تحقیق:
تفضلی ( )1388در مطالعهای با عنوان "اولويت بندی صنايع در بخش تعاون كشور با توجه به سرانه اشتغال ،سرمايهگذاری
و دوره بازگشت سرمايه" نشان داد كه اشتغالزايی در صنايع بخش تعاون كشور به طور كلی از اشتغالزايی در صنايع كل كشور
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تبعیت دارد ،لذا برنامهريزیها و تصمیمگیریهايی كه در سطح كالن جهت ايجاد اشتغالزايی در صنايع صورت میپذيرد ،تأثیر
يکسانی بر صنايع بخش تعاونی و جذب نیروی انسانی در اين بخش خواهد داشت .همچنین متوسط سهم  1/5درصدی صنايع
بخش تعاون از كل اشتغال در صنايع كشور نشانگر ضعف بخش تعاون كشور در جذب نیروهای شاغل در بخش صنعت كشور
در دوره مطالعه دارد ( .)Tafzili, 2008نتايج تحقیق شجاعی ( )1385با عنوان "جذب سرمايهها و جلب مشاركت شهروندان به
تعاونیهای استان قزوين" حاكی از ان است كه پاسخ دهندگان از حیث اولويتبندی در بین فرضیات ،معتقدند بیشترين نقش و
تأثیر را گسترش سیاستهای حمايتی دولت از بخش تعاون بويژه در قالب شركتهای تعاونی چند منظوره در جلب مشاركت-
های مردمی داشته و سپس ارتقاء توانايیهای علمی و تخصصی مديران تعاونیها و افزايش میزان آگاهی مردم از بخش تعاونی
در اولويتهای بعدی قرار دارند ( .)Shojaei, 2005در مطالعه ديگری كه پیشرو ( )1384با عنوان" بررسی راهکارهای توسعه
اشتغال و سرمايهگذاری در تعاونیهای مرزی استان بوشهر انجام داد كه ويژگیهای خاص اين تعاونیها نظیر سرمايه ناچیز،
توان ضعیف مديريت پروژه های فنی و تولیدی و درآمد ناچیز ناشی از فعالیت موجب محدود شدن زمینههای سرمايهگذاری
شده است ،بررسی اولويتهای سرمايه گذاری برای تعاونیهای مرزی با توجه به فاكتورهای ده گانه انتخاب طرحهای سرمايه-
گذاری نشان داد كه ايجاد واحدهای بسته بندی و فرآوری با اولويت صادرات كه در زمرة صنايع كوچک قرار میگیرند ،میتواند
زمینة مناسبی برای ايجاد درآمد پايدار برای تعاونیها محسوب گردد هر چند كه تولیدات اين طرحها میتواند كاالهای
صادراتی تعاونی های مرزی را نیز تأمین نمايد (.)Pishro, 2004
رهبر و همکاران ( )1386در مطالعهای پیرامون موانع سرمايهگذاری در اقتصاد ايران نشان دادند كه ساختار سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی حاكم بر جامعه از جمله عواملی هستند كه می توانند نقش تعیین كننده ای در تصمیم گیری اشخاص و
گروه ها در امر سرمايه گذاری داشته باشند ( ..)Rahbar et al, 2006نتايج تحقیق شاكری و سلیمی ( )1383نشان میدهد كه
فقدان سازمانهای اجرايی مناسب و عدم برخورداری از سطح مديريت اجرايی قوی و كارا ،مهمترين مشکل منطقه آزاد چابهار
در جذب سرمايههای خارجی میباشد ( ،.)Shakery and Salimi, 2003عرب مازار و خادمیان ( ،)1392نشان دادند كه
زيربخشهای زراعت و باغبانی اولويت اول را از حیث جذب سرمايه در میان ساير زيربخش های كشاورزی به خود اختصاص
دادهاند ( .)Arab Mazar and Khademian, 2012حکمت و رحمتی ( )1388در مطالعهای نشان دادند كه اولويت سرمايهگذاری
در استان ايالم به ترتیب به بخشهای صنايع مواد غذايی و آشامیدنی و دخانیات ،محصوالت كانی غیرفلزی ،محصوالت اساسی
فوالد و ذوب آهن و كشاورزی اختصاص دارد ( .)Hekmat and Rahmati, 2008فالحتی و احمديان ( )1389در مطالعهای
زمینه های اولويت دار سرمايه گذاری در بخش صنعت استان كرمانشاه را بررسی كرده و نشان دادند كه صنايع كانی غیرفلزی،
تولید ماشینآالت مولد برق و محصوالت كاغذی از بیشترين میزان اولويت سرمايه گذاری صنعتی در استان برخورداراند
( .)Falahati and Ahmadian, 2009مجتهد ( )1386در تحقیقی با عنوان " بررسی زمینه های مناسب برای سرمايهگذاری
بخش تعاونی در فعالیتهای زير بنايی استان گیالن" نشان داد كه امکان سرمايه گذاری جديد تعاونیها در فعالیت تعمیرات
ابنیه فنی و عملیات حفاظت پلها و تونلها با  96/7درصد در رتبه اول قرار دارد .امکان سرمايهگذاری در مرمت و توسعه
ساختمانهای اداری در رتبه دوم و خط كشی و تجهیز راهها به عالئم و تجهیزات ايمنی و تأمین تجهیزات ايمنی و توسعه
شبکه مخابرات راههای استان مشتركاً از نظر امکان سرمايه در رتبه سوم قرار میگیرند .بیشترين درصد عدم امکان سرمايه-
گذاری تعاونیها به فعالیت احداث راههای جنگلی اختصاص دارد (.)Mojtahed, 2006
مدلهای نظری موجود در زمینه سرمايه گذاری را میتوان به سه طبقه كلی مدلهای شتاب ،مدلهای سود انتظاری و
مدلهای نئوكالسیک ها تقسیم بندی كرد .اقتصاددانان كالسیک با استفاده از روش اقتصاد كالن مسئله رشد اقتصادی را
بررسی می كنند .از نظر آنان تقاضا برای سرمايه گذاری تابع غیرمستقیمی از نرخ بهره و بازار سرمايهٍ تعیین كننده ی اين نرخ
است ( .)Tafzili, 1995: 21نئوكالسیکها عالوه بر تأيید نظريات كالسیکها نظريات خود را براساس مفاهیم نهايی و مطلوبیت
نهايی بیان می كنند .در اين مکتب ،سرمايه گذاری از عامل سرمايه شروع می شود و قیمتها در تصمیمات سرمايه گذاری
نقش زيادی دارد .از نظر كینز سرمايه گذاری به كارايی نهايی سرمايه نسبت به نرخ بهره هزينه فرصت منابع سرمايه گذاری
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شده بستگی دارد و سرمايه گذاری واقعی تا آن حد صورت می گیرد كه نرخ بازده نهايی باالتر از نرخ بهره بازار شود
) .)Reinhart, 1990: 5نظريه شتاب ،سرمايه گذاری را يک نسبت خطی از تغییرات تولید در نظر می گیرد .بر اساس اين نظريه
با وجود نسبت رشد سرمايه به محصول ،محاسبه سرمايه گذاری مورد نیاز برای حصول مقدار مشخصی از تولید ساده خواهد
بود .در اين مدل انتظارات ،سودآوری و هزينه های سرمايه نقش ندارند) .) Khan and Reinhart, 1990: 7جورگنسن و هال و
جورگنسن عنوان كردند كه روش ذخیره بهینه سرمايه به قیمت تولید و هزينه استعمال سرمايه بستگی دارد .شکاف بین ذخاير
سرمايه جاری و مطلوب از طريق تأخیر در تصمیم گیری منجر به ارائه معادله سرمايه گذاری (تغییر در ذخاير سرمايه ) می
شود (.)Reihani Hamadani and Teimoori, 2013:9
عموم ًا عوامل تأثیرگذار بر سرمايه گذاری نیز به دو دسته شناخته شده و نامشخص تقسیم می گردد ،از عوامل شناخته
شده برخی قابل اندازه گیری نیست ،ولی بعضی عوامل مثل سطح درآمد ،سرمايه گذاری دولتی ،اعتبارات بانکی ،پس انداز و
نرخ تورم قابل اندازه گیری هستند ،سطح درآمد ،با توجه به نظريه های سرمايه گذاری( ،اصل شتاب) تغییرات سطح درآمد
تأثیر بیشتری نسبت به سطح مطلق درآمد دارد ،بنابراين سطح درآمد يا تغییرات سطح درآمد را می توان به عنوان عامل مؤثر
بر سرمايه گذاری خصوصی تلقی كرد ( .)Akhavi, 1992: 78سرمايه گذاری دولتی ،به لحاظ نظری اگر در حیطه بخش
خصوصی و فعالیتهای تولیدی وارد شود ،به عنوان جايگزينی قدرتمند برای بخش خصوصی عمل می كند (اثر تخلیه ای) و اگر
سرمايه گذاری بخش عمومی در حیطه كاالهای عمومی باشد به عنوان بخش مکمل برای سرمايه گذاری خصوصی عمل می
كند (اثر كششی) ( .)Reihani Hamadani and Teimoori, 2013:9در مورد تأثیر اعتبارات وتسهیالت بانکی بر سرمايه گذاری
خصوصی در قالب نظريه های سیاست پولی اقتصاد كالن ترديدی وجود ندارد و نقش سیاست پولی در تشويق سرمايه گذاری
خصوصی حائز اهمیت است ،برای اين منظور از طريق ايجاد تسهیالت الزم در زمینه افزايش حجم پول و كاهش هزينه های
سرمايه گذاری ،مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزيل مجدد ،سرمايه گذاری اقتصاد افزايش می يابد .نرخ تورم داخلی
نیز از جمله متغیرهايی است كه برتقاضای سرمايه گذاری مؤثر است .تورم لجام گسیخته ،كه همراه با افزايش تولید نیز باشد،
تأثیر منفی روی سرمايه گذاری خصوصی می گذارد .نرخ تورم باال ريسک فعالیتهای تولیدی را افزايش می دهد و بخش
سوداگری اقتصاد را با سود سرشاری مواجه می كند و در نتیجه منابع را از فعالیتهای تولیدی و سرمايه گذاری به سمت
خدمات كاذب ،احتکار و فعالیتهای تجاری زودبازده سوق می دهد و سرمايه گذاری خصوصی را می كاهد ،در نهايت پس انداز
می تواند از طريق نظام بانکی يا بازارهای ملی وارد جريان كار و تولید شود و به صورت فزاينده درآمد ملی را افزايش دهد ،در
واقع پس انداز ملی بهترين منبع سرمايه گذاری به حساب می آيد ،زيرا بازده آن برای اقتصاد ملی در باالترين سطح قرار دارد
(.)Reihani Hamadani and Teimoori, 2013:12
سرمايه گذاری يا تشکیل سرمايه ،زمانی امکان پذير است كه تخصیص منابع منجر به افزايش ذخاير سرمايه ای مادی و
انسانی شود .تشکیل سرمايه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است ،زيرا برای تولید كاالهای سرمايه ای ،واسطه ای و
ايجاد خدمات زيربنايی ،كه شرط الزم توسعه محسوب می شود ،به سرمايه نیاز است .در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل
فقر شديد ،تشکیل پس انداز الزم و سرمايه ،كاری دشوار است .در اين مرحله از توسعه مهمترين تنگنا و همچنین اصلیترين
متغیر حركت ،فرايند تراكم بیشتر پس انداز و تبديل آن به سرمايه است ،ولی به محض اينکه يک ساختار اقتصادی از حالت
سکون به حركتی رشديابنده تمايل پیدا كند ،اين چنین اقتصادی خود سرمايه الزم را برای مراحل بعدی حركت خو يش فراهم
خواهد ساخت  .منبع تشکیل سرمايه پس انداز است  .هرچه میزان پس انداز بیشتر باشد شرايط و امکانات برای سرمايه گذاری
هموارتر خواهد بود.
در اين راستا كشورهای در حال توسعه از جمله ايران ،به منظور تقويت پايه های اقتصادی و افزايش سرمايه گذاری و
همچنین رهايی از وابستگی و رفع عدم تعادل های موجود ،بیش از هر زمان ديگر نیازمند برنامه ريزی و شناسايی امکانات و
منابع بالقوه خود بوده و امری حیاتی و اجتناب ناپذير می باشد ،افزايش توان تولیدی ،نیازمند توجه ويژه به بخش های مختلف
فعالیت های اقتصادی به ويژه بخش تعاون و افزايش سرمايه گذاری در اين بخش ضروری به نظر می رسد و اين مقصود تنها با
Khan and
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شناخت امکانات و محدوديت ها ،تخصیص منابع ،ارزيابی درست توانايی ها و ارائه راهکارهای مناسب و در نهايت برنامه ريزی و
اولويت بندی سرمايه گذاریهای آتی قابل حصول می باشد ،بر اين اساس ضرورت امر ايجاب می نمايد كه قابلیت ها و
توانمندی های بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش تعاون در اين كشورها شناسايی شوند شکی نیست كه با توجه ويژه به
بخش تعاون در جای جای ايران از جمله استان همدان و اعمال مديريتهای علمی ،بخش تعاون استان همدان میتوان بدون
هیچ شبههای ،عالوه بر ايجاد اشتغال مفید و افزايش تولید در سطح استان و منطقه ،به ارزآوری صادرات غیر نفتی در سطح
ملی نیز از اين طريق كمک كرد.
روش تحقیق:
اين پژوهش به صورت پیمايشی انجام شده ،اطالعات مربوط به كلیات موضوع از طريق مطالعات كتابخانهای و اطالعات
محیطی با استفاده از پرسشنامه به صورت میدانی جمع آوری گرديده است .جامعه آماری اين تحقیق شامل كارشناسان شاغل
در سازمان ها و حوزه های مختلف تعاونی استان همدان می باشند با توجه به تعداد افراد جامعه آماری ،با استفاده از فرمول
كوكران نمونه آماری برابر با  55كارشناس برآورد گرديده و نمونهی مورد مطالعه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند ،اطالعات
مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد پرسشنامه شامل دو بخش ويژگی های فردی -حرفه ای و توانمندی ها و
قابلیت های منطقه ای بخش تعاون استان همدان در جذب سرمايه با  21گويه در قالب طیف لیکرت طراحی گرديده است،
روايی محتوايی 1پرسشنامه در اختیار  5نفر از متخصصین ترويج و آموزش كشاورزی و توسعه كشاورزی قرار گرفت و اطالعات
پرسشنامه مورد بازبینی و تصحیح قرار گرفتند .به منظور تأيید پايايی پرسشنامه تعداد  20پرسشنامه در بین جامعه آماری
توزيع گرديد و ضريب آلفای كرونباخ پرسشنامه برابر با  0/78به دست آمد كه نشان از قابلیت پايايی پرسشنامه داشته دارد ،در
مرحله پايانی اطالعات بهدست آمده با استفاده از نرم افزار  spssو روش های آماری مختلف نظیر آمار توصیفی و تحلیل عاملی
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
3
2
برای تشخیص مناسب بودن داده ها جهت تحلیل عاملی از ضريب  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد ،نتايج اين
آزمون ها نشان داد كه مقدار  KMOبرابر با  0/7به دست آمد كه مقدار بسیار خوبی برای تحلیل عاملی است .همچنین آزمون
بارتلت با ارزش  269/655در سطح  1درصد معنی دار شد كه نتايج آزمون  KMOرا مورد تأيید قرار می دهد .به منظور تعیین
تعداد عوامل از معیار مقدار ويژه استفاده شد ،براساس اين مالک ،تنها عواملی مورد پذيرش قرار میگیرند كه مقدار ويژه آنها از
عدد يک بزرگتر باشد ( .)Mansourfar, 2008در نهايت به منظور ساده كردن ساختار عاملها و تفسیرپذير كردن آنها از
چرخش عاملی به روش واريماكس استفاده شده است.

1

- Content Validity
Kaiser Meyer Olkin
3
Bartlet test
2
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شکل  -1نقشه موقعیت استان همدان (محدوده ی مورد مطالعه)

نتایج و بحث:
ویژگیهای فردی ،حرفهای کارشناسان:
 میانگین سن كارشناسان مورد مطالعه در بخش تعاون استان همدان حدود  38/20سال بوده ،جوان ترين آن ها 26ومسن ترين آن ها  54سال سن داشته اند .بیشترين فراوانی مربوط به گروه سنی  31تا  40سال و كمترين فراوانی مربوط به
گروه سنی 41تا 50سال بوده است 74/5 .درصد ( 41نفر) از كارشناسان مورد مطالعه لیسانس 25/5 ،درصد ( 14نفر) فوق
لیسانس بوده اند .ديگر يافته ها پیرامون سابقه كاری كارشناسان مورد مطالعه حاكی از آن است كه میانگین سابقهی كاری اين
افراد  17/5سال بوده ،سابقه كاری آن ها بین  2تا  19سال متغیر بوده ،بیشترين سابقه كاری به رده  4-6سال تعلق داشته و
كمترين سابقه مربوط به رده سنی 6-8سال میباشد .يافته های تحقیق مربوط به جنسیت كارشناسان مورد مطالعه نشان می-
دهد كه  42نفر پاسخ گويان مرد و  13نفر آنان زن بودهاند( .جدول شماره .)1
جدول  .1ویژگی های فردی حرفه ای کارشناسان بخش تعاون استان همدان
متغیر
سن (سال)

سطح
تحصیالت
سابقه كاری
(سال)

جنسیت

طبقه

فراوانی

درصد

20-30

8

14/4

31-40

23

41/8

41-50

22

50

51-60

7

12/7

لیسانس

41

74/5

فوق لیسانس

14

25/5

كمتر از 5

5

9/1

10-5

12

21/8

15-10

18

32/7

20-15

20

36/4

مرد

42

76/4

زن

13

23/6
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تحلیل عاملی:
در تحقیق حاضر از تحلیل عاملی با رويکرد تلخیص دادهها استفاده شده است .هدف اصلی اين روش ،تبیین تعداد زيادی
از متغیرها ،براساس يک ساختار اصلی و با عناصر كمتر میباشد .همان طور كه نتايج جدول  2نشان میدهد متغیرهای مورد
بررسی پس از چرخش در پنج عامل تلخیص شدند .به بیانی ديگر تعداد عامل هايی كه از لحاظ آماری معنی دار بود و مقدار
ويژه ی آنها بیشتر از يک بود پنج عامل بودند كه اين عامل ها در مجموع  66/296درصد واريانس مشترک بین متغیرها و
عامل های مورد نظر را تبیین می كنند .همچنین بر اساس يافته های تحقیق مندرج در جدول  2می توان نتیجه گرفت كه
عامل اول از بین ديگر عوامل استخراجی  16/744درصد تبیین شده را به خود اختصاص داده و در مقابل عامل پنجم با 9/688
درصد ،كمترين سهم واريانس كل را تبیین كرده است .وضعیت قرارگیری مجموعهای از متغیرهای مورد بررسی با توجه به
عوامل استخراج شده ،بعد از چرخش عامل ها به روش واريماكس و نامگذاری عاملها ،در جداول  2الی  7قابل مشاهده است.
جدول -2عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس مقدار ويژه

درصد واريانس تجمعی

اول

2/866

15/433

15/433

دوم

2/324

15/021

30/454

سوم

2/120

13/978

43/432

چهارم

1/872

12/176

56/608

پنجم

1/356

9/688

66/296
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با بررسی متغیرهای مبین عامل اول ،با توجه به ماهیت و كاركرد آنها كه حاكی از مسايل زيربنايی است؛ اين عامل را می
توان تحت عنوان " عامل زيربنايی " نامگذاری كرد .اين عامل از پنج متغیر "وجود زيرساخت های الزم مثل :آب ،برق ،فناوری
اطالعات"" ،وجود بازار مناسب و در دسترس برای كاالهای تولیدی كشاورزی و صنعتی"" ،وجود مراكز متعدد دانشگاهی،
آموزشی و فرهنگی"" ،قابلیت قابل مالحظه در بخش صنعت جهانگردی و گردشگری" و "قوانین ،مقررات  ،آيین نامه ها و
بخشنامه های مناسب حمايت كننده از فعالیت های تعاونی" میباشد و اين متغیرها  15/433درصد از واريانس كل تبیین شده
را به خود اختصاص دادهاند( .جدول شماره .)3
جدول -3متغیرهای مربوط به عامل زیربنایی  ،میزان ضرایب به دست آمده از ماتریس دوران یافته
نام عامل

زيربنايی

متغیرها

بار عاملی

وجود زيرساخت های الزم مثل :آب ،برق ،فناوری اطالعات

0/732

وجود بازار مناسب و در دسترس برای كاالهای تولیدی كشاورزی و صنعتی

0/760

وجود مراكز متعدد دانشگاهی ،آموزشی و فرهنگی

0/876

قابلیت قابل مالحظه در بخش صنعت جهانگردی و گردشگری

0/692

قوانین  ،مقررات  ،آيین نامه ها و بخشنامه های مناسب حمايت كننده از
فعالیت های تعاونی

0/784

درصد واريانس
تبیین شده

15/433
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همان طور كه نتايج جدول شماره  4نشان میدهد عامل دوم يعنی عامل تولیدی شامل متغیرهای "پتانسیل ايجاد صنايع
فرآوری مواد معدنی"" ،قابلیت تولیدات محصوالت كشاورزی (زراعی و باغی و دامی)"" ،وجود منابع عمده و متعدد معدنی"،
"قابلیت های تولیدی صنايع دستی و روستائی"" ،پتانسیل ايجاد صنايـع تبديلی و تکمیلی كشاورزی و دامداری و باغداری" و
"فراهم بودن و در دسترس بودن مواد اولیه فعالیت های تولیدی و خدماتی مورد نیاز منطقه" بوده كه اين متغیرها حدود
 15/021واريانس كل را تبیین نموده است.
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جدول -4متغیرهای مربوط به عامل تولیدی ،میزان ضرایب به دست آمده از ماتریس دوران یافته
نام عامل

تولیدی

متغیرها

بار عاملی

پتانسیل ايجاد صنايع فرآوری مواد معدنی

0/744

قابلیت تولیدات محصوالت كشاورزی (زراعی و باغی و دامی)

0/756

وجود منابع عمده و متعدد معدنی

0/731

قابلیت های تولیدی صنايع دستی و روستائی

0/535

فراهم بودن و در دسترس بودن مواد اولیه فعالیت های
تولیدی و خدماتی مورد نیاز منطقه

0/641

پتانسیل ايجاد صنايـع تبديلی و تکمیلی كشاورزی و
دامداری و باغداری

0/766

درصد واريانس
تبیین شده

15/021
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عامل سوم به الزامات اقتصادی و مالی مربوط بوده از اين رو ،اين عامل تحت عنوان "عامل اقتصادی" نامگذاری شد .همان
طور كه نتايج جدول  5نشان میدهد اين عامل در برگیرنده ی متغیرهای "فراهم بودن زمینه سرمايه گذاری در فعالیت های
تعاونی چه به صورت داخلی و چه به صورت خارجی"" ،باال بودن نسبــی حجم سپرده های مردمــی در شبکه بانکی و مالی"،
"توانايی بالقوه بخش تعاون برای جذب و تجمیع سرمايههای كوچک مردمی"" ،سوددهی و درآمدزايی پايین در قالب تعاونی"،
"تعیین و تعريف اعتبار و بودجه مناسب برای حمايت از فعالیتهای تعاونی" و "تضمین سرمايهگذاری در بخش تعاون بوده و در
مجموع 13/978درصد از كل واريانس تبیینی را به خود اختصاص دادهاند.
جدول -5متغیرهای مربوط به عامل اقتصادی  ،میزان ضرایب به دست آمده از ماتریس دوران یافته
نام عامل

اقتصادی

متغیرها

بار عاملی

فراهم بودن زمینه سرمايه گذاری در فعالیت های تعاونی چه به صورت
داخلی و چه به صورت خارجی

0/732

باال بودن نسبــی حجم سپرده های مردمــی در شبکه بانکی و مالی

0/763

توانايی بالقوه بخش تعاون برای جذب و تجمیع سرمايه های كوچک مردمی

0/709

سوددهی و درآمدزايی باال در قالب تعاونی
تعیین و تعريف اعتبار و بودجه مناسب برای حمايت از فعالیت های تعاونی

0/687
0/633

تضمین سرمايه گذاری در بخش تعاون

0/563

درصد واريانس
تبیین شده

13/978

مأخذ :يافته های تحقیق.1393 .
پنجمین عامل منعکس كنندهی وضعیت نیروی انسانی موجود در بخش تعاون همدان بوده ،به همین دلیل برای اين
عامل ،عنوان "عامل انسانی" انتخاب گرديد .كه شامل سه متغیر "وجود نیروی انسانی متخصص و كارآمد به اندازه كافی"" ،باال
بودن نــرخ با سوادی و وجــود نیروهای انسانی متخصص و مجرب" و "وجود تعاونگران توانمند در استان كه از تعهد و
تخصص و توان مالی الزم برخوردارند" بوده و  12/176درصد از واريانس كل را تبیین میكند( .جدول شماره .)6

77

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /7شماره  /26تابستان 1396

جدول -6متغیرهای مربوط به عامل انسانی ،میزان ضرایب به دست آمده از ماتریس دوران یافته
نام عامل

انسانی

متغیرها

بار عاملی

وجود نیروی انسانی متخصص و كارآمد به اندازه كافی

0/671

باال بودن نــرخ با سوادی و وجــود نیروهای انسانی متخصص و
مجرب

0/742

وجود تعاونگران توانمند در استان كه از تعهد و تخصص و توان مالی
الزم برخوردارند

0/588

درصد واريانس
تبیین شده

12/176

مأخذ :يافته های تحقیق.1393 .

عامل ششم به وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان همدان اشاره دارد .به همین دلیل برای اين عامل ،عنوان "عامل
اجتماعی -فرهنگی"انتخاب گرديد .همانطوريکه جدول  7نشان می دهد اين عامل شامل سه متغیر "وجود اعتماد در روابط
شخصی"" ،وجود روحیه كارگروهی در بین مردم استان" و " وجود اعتماد بین مردم و مسئولین بخش تعاون " بوده و 9/688
درصد از واريانس كل را تبیین می كند.
جدول -7متغیرهای مربوط به عامل اجتماعی-فرهنکی ،میزان ضرایب به دست آمده از ماتریس دوران یافته
نام عامل

اجتماعی -فرهنگی

متغیرها

بار عاملی

وجود اعتماد در روابط شخصی

0/677

وجود روحیه كارگروهی در بین مردم استان

0/711

وجود اعتماد بین مردم و مسئولین بخش تعاون

0/561

درصد واريانس
تبیین شده
9/688

مأخذ :يافته های تحقیق.1393 .

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
توانمندیها و قابلیتهای پیش روی بخش تعاون استان همدان در جذب سرمايه را میتوان در پنج عامل زيربنايی،
تولیدی ،اقتصادی ،انسانی و اجتماعی -فرهنگی تقسیم بندی كرد .از بین عوامل استخراجی بیشترين درصد واريانس تبیین
شده مربوط به عامل زيربنايی بوده و در مقابل كمترين درصد واريانس تبیین شده مربوط عامل اجتماعی -فرهنگی بوده است.
عامل زيربنايی منعکس كننده ی وضعیت زيرساخت های الزم مثل :آب ،برق ،فناوری اطالعات ،بازار فروش برای كاالهای
تولیدی كشاورزی و صنعتی ،وجود مراكز متعدد دانشگاهی ،آموزشی و فرهنگی ،قابلیت قابل مالحظه در بخش صنعت
جهانگردی و گردشگری و قوانین ،مقررات ،آيین نامه ها و بخشنامه های مناسب حمايت كننده از فعالیت های تعاونی میباشد.
پتانسیل باالی بخش صنعت جهانگردی و گردشگری در استان همدان ناشی از وجود مراكزی مانند غار علی صدر و در هم
تنیدگی جاذبه های طبیعی و فرهنگی در منطقه می باشد ،ولی متأسفانه به صنعت توريسم در اين استان به عنوان يکی از
راهبردهای توسعه منطقه ای توجه نشده و به علت فراهم نیاوردن بستر سرمايه گذاری و عدم شناسايی قابلیتهای گردشگری
منطقه ،اين صنعت مورد بی مهری قرار گرفته است .بنابراين می توان در صورت اتخاذ سیاستهای مناسب و اقدامات الزم،
نسبت به جذب سرمايه به اين بخش ،به رشد اقتصادی منطقه امیدوار بود .زيرا گردشگری می تواند در وهله ی اول به عنوان
كاتالیزوری در توزيع درآمد ملی بین احاد جامعه كمک كرده و باعث افزايش درآمد و اشتغال برای ساكنان محلی شود ،بنابراين
اين مهم بايد در سرلوحهی برنامه های توسعهای استان قرار گیرد.
وجود مراكز متعدد دانشگاهی ،آموزشی و فرهنگی در استان همدان ،نويد دهندهی وجود نیروی انسانی متخصص و كارآمد
با سطح سواد باال در استان داشته و در صورتی كه به اشتغال آنها توجه نشود می تواند معضالت اجتماعی و اقتصادی بسیاری
برا استان و كشور به بار آورد زيرا چالش اشتغال يا موضوع بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی ،نه فقط يکی از مهمترين مسائل
اجتماعی روز در كشور به شمار میآيد بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته میتوان آن را مهمترين چالش
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 چرا كه، حل معضل بیکاری جامعه فعلی ايران تنها از طريق بخش دولتی میسر نمیباشد،چند دهه آينده نیز به حساب آورد
.استخدام در بخش دولتی به ندرت صورت میگیرد و سیاست دولت مبنی بر كاستن از بار سنگین اين بخش بايد عملی گردد
يکی از مناسبترين ساختارها و سازمانهايی كه میتواند افراد فارغ التحصیل جويای كار را داخل خود جای دهد بخش تعاونی
 زيرا اكثر تحصیل كردهها و فارغ التحصیالن جامعه ها فاقد سرمايه كافی برای آغاز و تدارک فعالیتهای اقتصادی و.است
اجتماعی و ايجاد منبع درآمد و زمینه شغلی میباشند و اغلب به لحاظ كمبود يا فقدان سرمايه كافی برای آغاز فعالیت در
 در نتیجه فارغ التحصیالن بیکار جويای كار می توانند با تشکیل تعاونی های مختلف.زمینه های مختلف دچار مشکل میباشند
و ادغام سرمايه های فکری و مادی و تبديل سرمايه های كوچک به سرمايه های كالن نیازهای خود از جمله اشتغال را با
 بنابراين ضرورت دارد از ظرفیت های تولیدی استان استفاده بهینه شده و با اعطای.فعالیت های مردمی خودشان برآورد سازند
 زمینه،وام های بلند مدت و كم بهره و تجمیع سرمايه های كوچک در دسترس آنها و گسیل آنها به سمت بخش تولید استان
.اشتغالزايی مولد و ايجاد تعادل اقتصادی در استان را فراهم آورد
 صنايع دستی و روستائی در استان از يک طرف و توانايی بالقوه، منابع معدنی،قابلیت باالی تولید محصوالت كشاورزی
 باال بودن نسبــی حجم سپردههای مردمــی در شبکه بانکی و،بخش تعاون برای جذب و تجمیع سرمايه های كوچک مردمی
 سوددهی و درآمدزايی باال در قالب تعاونی و وجود بازار مناسب و در دسترس برای كاالهای تولیدی كشاورزی و صنعتی،مالی
 صنايع فراوری معدنی و، پیشنهاد می گردد گسترش ايجاد صنايـع تبديلی و تکمیلی كشاورزی و دامی،در استان از طرف ديگر
.صنايع دستی در قالب شركت های تعاونی در دستور كار متولیان امر قرار گیرد
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