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  مقدمه

ترين منابع استراتژيك هر سازمان و يا هر جامعه، منابع انساني آن است. جوامعي در عمده

بلندمدت قرين موفقيت خواهند شد كه بتوانند منابع انساني خود را به طور صحيح و اصولي توسعه 

فني الزم، افرادي پركار و معتقد و  هايمهارتو پرورش دهند و همراه تقويت دانش، معرفت و 

مراكز تربيت نيروي  ترينترين و اصليعمدهها يكي از ). دانشگاه1378(ميرسپاسي،  زندبسامن ؤم

و  هادانشگاهبا توجه به افزايش تعداد  ،. به همين خاطرشوندميانساني ماهر در هر كشور محسوب 

و  ازيسزمينهها، شدگان ورود به دانشگاهسسات آموزش عالي و در نتيجه افزايش تعداد پذيرفتهؤم

مختلف يكي از وظايف اصلي  هايبخشآموختگان در بسترسازي مناسب جهت اشتغال دانش

آموختگان در له اشتغال دانشئ). در كشور ما نيز مسChan & Lin, 2015ها بوده است (دولت

كيد قرار گرفته است (شرفي و أكلي كشور به روشني مورد ت هايسياستمختلف در  هايبخش

با توجه به وضعيت كنوني بيكاري در كشور، ضرورت دارد  ،بنابراين .)33، 1394عباسپور، 

آموختگان در مشاغل غيردولتي از جمله بخش تعاون فراهم راهكارهاي جايگزيني براي اشتغال دانش

  شود.

 عنوان يكي به تعاون بخش دهدمي نشان كالن سطح در كشور اقتصادي نظام اجزاي بررسي

 اقتصادي اجتماعي هايفعاليت در مردم مؤثر مشاركت ساززمينه كشور، اقتصاد سه گانه هايبخش از

 توجه با ،عالوه است. به داشته جامعه در شغلي هايفرصت توسعه در ايكنندهنقش تعيين و بوده

 هاي اقتصاديفعاليت در دولت نقش كاهش بر مبني اساسي قانون 44 اصل اجرايي هايسياست به

 زااشتغال هايبراي فعاليت مناسبي هايظرفيت و هازمينه ملي، اقتصاد در تعاون بخش سهم افزايش و

 كرده بيشتر را زايياشتغال در عرصه تعاون بخش اهميت له،ئكه اين مس آمده فراهم تعاوني بستر در

انان زايي جوتواند سهم مناسبي در اشتغالهاي موجود خود ميبخش تعاون با ظرفيت ،. در واقعاست

سازي آموختگان دانشگاهي داشته باشد. بديهي است اولين گام در ظرفيتويژه دانشجوياي كار و به

ز اي مورد نياهاي حرفهايجاد و تقويت شايستگي در بخش تعاون آموختگانبراي اشتغال دانش
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هاي شغلي موجود در بخش تعاون به عنوان يكي از گيري از فرصتموختگان براي بهرهآدانش

  ). 1392زايي است (يعقوبي فراني و همكاران، بسترهاي مناسب اشتغال

گري دولت، تحكيم و بخش تعاون در ايران در پي ايجاد اشتغال و كاهش حجم تصدي

مندي جامعه دانشگاهي از اجتماعي و بهره هاي اقتصادي وهاي مردمي در فعاليتتوسعة مشاركت

وان تمزاياي اين بخش است. توسعة بخش تعاون داراي مزاياي بسيار زيادي است كه از آن جمله مي

تر نقش اين ساختار مديريتي در جذب و تبديل ها و از همه مهمتر منابع و ثروتبه توزيع عادالنه

  ).1387ايدار اشاره نمود (موتمني و جعفري، ها به مشاغل پها، ابتكارات و نوآوريايده

ي هاي دولتي و خصوصاند در مجموع بيشتر از شركتها توانستهدر اكثر نقاط دنيا تعاوني

ها را به عنوان نظران تعاونياكثر صاحب ،دليل. به همين )Goel, 2013(زايي داشته باشند اشتغال

 ;Fridell, 2009(اند كيد قرار دادهأمدل مناسبي براي ايجاد شغل و كسب و كارهاي مختلف مورد ت

Jones & Kalmi,2009;Lang & Roessl,2011; Saksa et al., & Tuominen, 2007;Jussila, 2010 .(

ها تعاونيهدفمندي براي ايجاد اشتغال از طريق  هايريزيبرنامه ،در اكثر كشورها ،به طور كلي

ش به عنوان يك بخ ،بتوانند هاتعاونيتا ه است باعث شد هاريزيبرنامه. اين نوع پذيردميصورت 

  .باشند هادولتو كاهش فقر، حامي  زايياشتغالپرقدرت در زمينه 

كه خود  داردآموختگان اين مزيت را حل تعاوني جهت اشتغال دانشاستفاده از راه

و باعث  كنندميجويي براي معضل اشتغال اقدام آموختگان با مشاركت و جديت بيشتر در چارهدانش

ا موفقيت الگوه ،د. در واقعنوشتر ميثرؤهاي مالي و اعتباري دولت به طور مهدايت و جلب حمايت

طرح مراكز آموزي موجب ايجاد و گسترش هاي تعاوني در راستاي كسب شغل و حرفهو روش

هاي تعاونيو  هاي دانشجوييها و تشكيل تعاونيتوسعه تعاون و كارآفريني در دانشگاه

مله كه از ج دارداندازي اين نوع ايده تعاوني در دانشگاه فوايد بسياري ده است. راهشآموختگان دانش

ند ردن و هدفمتوان به مواردي چون توسعه فرهنگ تعاون در بين قشر دانشگاهي، كاربردي كآن مي

كرده در قالب واحدهاي كسب و كار كردن تحصيالت دانشگاهي، سازماندهي قشر جوان تحصيل
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ه كرد هاي اقتصادي كشور اشارتعاوني و باال بردن توان اقتصادي دانشجويان جهت پيشبرد فعاليت

  ).1388 (عباسي،

 رسد اين بخش دربه نظر مي ،با توجه به جايگاه خطير بخش تعاون در كشور ،بنابراين

هاي موجود خود و با اشاعه ظرفيتها و تواند از طريق قابليتموقعيتي قرار گرفته است كه مي

 به ويژه براي ،هاي شغلي جديدنقشي اساسي در توسعه فرصت ،فرهنگ تعاون و همكاري گروهي

 برخورداري وضعيت ،حال اين با .آموختگان دانشگاهي در سطح ملي، استاني و محلي ايفا نمايددانش

 هدايت كه دهدمي نشان بخش تعاون هايقابليت و هاظرفيت از دانشگاهي آموختگاندانش

 صورتيه ب تعاوني نظام در بستر دانشگاهي آموختگاندانش زاياشتغال و كارآفرينانه هايفعاليت

اهكارهاي جذب و است. در همين راستا، شناسايي ر نگرفته قرار توجه مورد هدفمند و يافته سازمان

هاي شغلي جديد براي آموختگان دانشگاهي در بخش تعاون در راستاي ايجاد فرصتورود دانش

آموختگان دانشگاهي امري ضروري است. در اين تحقيق سعي بر آن است تا با توجه به اهميت دانش

اهي و دانشگ نآموختگادانشها در اقتصاد كشور و نيز ضرورت اشتغال براي هاي تعاونيو قابليت

بخش تعاون استان همدان بررسي آنها به راهكارهاي ورود  اين قشر،نقش بخش تعاون در اشتغال 

  د.شو

  

  تحقيق ةمباني نظري و پيشين

هاي سازماني است كه در مدت مجموعه فعاليت"منابع انساني  منظور از توسعه ،به طور كلي

 "شودرفتاري در كاركنان طراحي ميگيرد و براي ايجاد تغييرات زمان معيني صورت مي

هايي است كه فرد بتواند خود را منابع انساني هدف، ايجاد مهارت در مفهوم توسعه). 1382(صائبي،

وسعه و سازمان نيز بايد با ت ،بنابراين .تر آماده كنديا مسئوليت سنگين براي احراز مشاغل باالتر و

  ).1378در جهت توليد ملي به وجود آورد (ميرسپاسي، آموزش منابع انساني خود شرايط موفقيت را 

 انمنديتويك سازمان به  راهبرديتحقيقات و مطالعات گوناگون نشان داده است كه قابليت 

ميت منابع انساني نه تنها به كسب و حفظ ك راهبرديمديريت  ،منابع انساني آن بستگي دارد؛ بنابراين
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ه با نيازهاي پردازد كبلكه به انتخاب و پرورش كاركناني ميشود، و كيفيت مناسب كاركنان مربوط مي

 دساز، سازمان را قادر ميتأمين نيروي انساني راهبردو فرهنگي سازمان هماهنگ هستند.  راهبردي

اين  .دست آورد، حفظ كند و از آنها به نحو مؤثر و كارا استفاده كندكه كاركنان مورد نياز خود را به

جذب  هايردبراه). 1389از فرايند مديريت منابع انساني است (آرمسترانگ،  بخشي كليدي راهبرد

ا، هاز سطوح باالي شايستگي برخوردار دست آوردن كاركنان مناسبِه منابع انساني با هدف ب

شوند. كارمنديابي هاي آتي طراحي و اجرا ميها، دانش و پتانسيل الزم براي ديدن آموزشمهارت

ردهاي راهبشود. ين نيروها به سازمان محقق ميرتهاي جذب شايستهراهبرداثربخش از طريق تدوين 

عريف هاي تبايد در برگيرنده بهترين روش منابع انساني سازمان، راهبردعالوه بر همسويي با  جذب

  .ها باشدها و شايستگيدقيق نيازهاي انساني سازمان از حيث مهارت

ها از منابع كمياب استعدادها اين است كه سازمان بايد نخستين گام در جهت جذب بهترين

به عنوان عاملي در جهت جذب » كارفرما برند« يعني ؛تا جايي كه ممكن است جذاب و پذيرا باشد

ت لحفظ و نگهداري استعدادها غفدر  نبايد از تأثير آن البته و نمايدنقش مهمي را ايفا مياستعدادها 

شرايط احراز مشاغل و  رخي از بر ارائه نيم كارفرما برند .)Backhaus and Tikoo, 2004( كرد

  ندكمي كيدأتيند پيدا كردن استعدادهاي كليدي انخستين گام در فربه عنوان فرهنگ سازمان 

)Brandt and Kull, 2007.( آموختگان تعاوني به عنوان يك سازمان براي جذب دانش ،بنابراين

  بايد بتواند شرايط و بستر الزم را فراهم نمايد.

هاي مختلفي وجود دارند كه در آنها در بحث نظري پيرامون جذب نيروي انساني مدل

در  ،به طور مثال ؛ترين منابع جذب مطرح هستندآموختگان دانشگاهي به عنوان يكي از مهمدانش

دانشگاهي با انگيزه است كه داراي  آموختگاندانشدر فرانسه اولويت استخدام با  IFPشركت نفت 

هايي مثل تخصص، مهارت، استقالل و اعتبار دانشگاهي باشند. همچنين بر اساس مدل جذب ويژگي

د كه هستن يدانشگاهي با استعداد آموختگاندانش ،منبع جذب ،در شركت استات اويل هيدرو نروژ

هاي ها و اولويتها، منابع، مالكبتوانند در شرايط بازارهاي بزرگ كار كنند. در شكل زير سياست

  ).1389سسه فناوري گاز آمريكا ترسيم شده است (اصيلي و هندي، ؤجذب در م
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  )1389اصيلي و هندي، ( سسه فناوري گاز آمريكاؤهاي جذب در مرويكرد .1شكل 

 هايفعاليت گيريشكل در اساسي هايلفهؤم و ابعاد نقشمبين  ينشيپ تحقيقات بر مروري

 كاركردهاي و اهداف و تعاون مقوله با . آشناييستهاتعاوني قالب در ويژهبه آموختگاندانشجمعي 

) و 1383( يارنيك تحقيق در كه است هاييمؤلفهجمله  از كارجمعي و تعاون به نگرش نيز و آن

) 1379است. اكبري ( شده اشاره آنها به هاتعاوني گيريشكل بر مؤثر عامل عنوانه )، ب1380هوشمند (

 نظام هايويژگي و آموختگاندانش شرايط و هاويژگي اصلي مؤلفه دو كنار در ).1380و صبوحي (

 توسعه و گيريشكل در اساسي ركن يك عنوانه ب نيز تعاون را نظام هايويژگي عالي،آموزش

 تسهيالت ارائه )1384( فرفرزين) و 1384( فرمهران. دانندثر ميؤم آموختگاندانش هايتعاوني

 كساني براي ويژهبه هاتعاوني گيريشكل در اصلي يك عامل عنوانه ب را اندازهبه و موقعبه حمايتي

 تأكيد مورد )گيردمي بر در نيز را دانشگاهي آموختگاندانش عمده (كه دندارن مالي هايتوانمندي كه

   .دادند قرار

 از طريق  توانميرا  آموختگاندانش هايتعاونيتشكيل و توسعه  ،)1388به اعتقاد عباسي ( 

 هاز قبيل اعطاي وام، تخفيف يا حذف ماليات، ارائه تسهيالت اعتباري حمايتي ب هاييروشاعمال 

ليزاده خشيد. استادي و عوسيله مؤسسات مالي كشور، فراهم كردن تسهيالت اداري و قانوني بهبود ب

ز ا هاتعاونيحمايت دولت از تشكيل و توسعه  راهكارهايبررسي «) در تحقيقي با عنوان 1388(

وسعه يند تشكيل و تاعوامل مؤثر بر فر ترينمهمكه  كنندميبيان  »طريق اعطاي تسهيالت بانكي

اولويت هاي جذب

 بهترين ها جذب•
 بخش در هم زمان

ستادي و فني هاي

مالك هاي انتخاب

افراد شايستگي•
كار به مندي عالقه•

استخدام قابليت•

منابع جذب

 با رمؤث ارتباط ايجاد•
دانشجويان

 اماستخد ايجادمنوي•
وبگاه در

 هپذيرش دانش آموخت•
ردانشگاه هاي معتب از

سياست هاي جذب

 رينبهت گيري كار به•
 خوش فكرترين و

افراد

 جذب بر تأكيد•
 و هانگيز با كاركنان

مند عالقه
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. اعطاي 2بر مبناي تعداد اعضا، . اعطاي تسهيالت بانكي 1 :ند ازابه ترتيب اولويت عبارت هاتعاوني

يند اعطاي تسهيالت به ا. تسهيل و بهبود فر3تسهيالت بانكي بر مبناي تحصيالت و تخصص اعضا، 

  ها. تعاوني

در ايجاد اشتغال  هاتعاونيبا هدف بررسي نقش  پژوهشي را) 1388عباسي و قورچيان (

 حوهنشغلي، آشنايي با  هايفرصتكه عواملي مانند آگاهي نسبت به  و نتيجه گرفتندانجام دادند 

از  دولت هايحمايتبخش تعاون، آشنايي با  هايقابليتو  هاظرفيتآگاهي از  ،هاتعاونيتشكيل 

 هايتعاونيدر ايجاد اشتغال در  دنتوانمي هاتعاونيمالي و تجهيزاتي از  هايحمايتبخش تعاون و 

  .دنثر باشؤكشاورزي م

ثر در افزايش اشتغال براي جوانان ؤراهكارهاي م ترينمهم) 1386صالحي مرزيجاني (

جلب مشاركت مالي اقشار  و هاي علميع سرمايه و اندوختهيرا تجم هاتعاونيتحصيل كرده در 

   داندميكوچك  هاياندازپسمختلف مردم از طريق 

ا و هكيفيت آموزشدر پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه  )1385( اميني و رمضاني

بخش  دارد و با توجه به اينكه هاتعاونياين سزايي در موفقيت بثير أت هاي تعاونيتحصيالت اعضا

يرند گهاي الزم را فراميها و مراكز آموزش عالي آموزشزيادي از نيروي انساني كشور توسط دانشگاه

هم در  و هار موفقيت تعاونيآموختگان دانشگاهي هم دهاي دانشتقويت تعاونيبنابراين توسعه و 

   اي ايفا خواهد كرد.زايي نقش ويژهاشتغال

مورد نياز  هايصالحيت«) در تحقيقي با عنوان 1392يعقوبي فراني و همكاران (

ه ميزان رسيدند كبه اين نتيجه » كشاورزي استان ايالم براي اشتغال در بخش تعاون آموختگاندانش

 سيس وأسيس، تأمورد نياز در هر سه مرحله (قبل از ت هايصالحيتاز  آموختگاندانش منديبهره

  ) در حد متوسطي است.اندازيراه

 آموزش كارآمدي بر تحليلي«)، در تحقيقي با عنوان 1393قربانعلي زاده و نجار نهاوندي (

 آموزشي محتواي و هابرنامه ،هاسياستنتيجه گرفتند كه ناهماهنگي  »جوانان اشتغال مسئله در عالي
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 اشتغال در اصلي اختالل و موانع عمده جمله از كار بازار و جامعه نيازهاي با هادانشگاه پژوهشي و

  رد.ك ايويژه توجه آن به بايد و است جوانان

عوامل تعيين كننده گرايش دانشجويان  ترينمهم )1393چهار سوقي امين و همكاران (

 ،يكشاورز هايتعاونيكشاورزي به اشتغال در بخش تعاون را حذف موانع موجود بر سر راه توسعه 

ضروري براي تشكيل  هايمشوقو ميزان اعطاي  كشاورزي هايتعاونيميزان آگاهي دانشجويان از 

  .انددانستهتخصصي كشاورزي  هايتعاوني

هاي دانشجويي ترين نقاط ضعف تشكيل تعاوني) مهم1392علي بيگي (اخوان كاظمي و 

كارهاي عملي و  نبودكشاورزي را نداشتن پشتوانه مالي، كمبود ابزار و ماشين آالت كشاورزي، 

ترين تهديدهاي آن را نگرش نامناسب به و مهم ،گروهي در سرفصل برخي دروس كشاورزي

هاي كشاورزي با بخش اجرا و عدم اعتقاد به ها، نبود سرمايه اوليه، نبود ارتباط ميان دانشكدهتعاوني

  اند.هاي دانشجويان دانستهتوانايي

سازي براي ) كاركردهاي بخش تعاون در زمينه1393يعقوبي فراني و همكارانش (

نهادي، خدمات  -سازي انگيزشيآموخته كشاورزي را در چهار گروه ظرفيتن دانشخوداشتغالي زنا

 بنديحمايتي دسته -هاي دانشگاهي، و كاركردهاي هدايتي مشورتي، تعامل با محيط -آموزشي

  نمودند. 

هاي مرتبط با تشكيل و توسعه تحليل شاخص«) در تحقيقي با عنوان 1394موحدي (

ل ترين عوامل در تشكيبه اين نتيجه رسيد كه مهم »هاي كشاورزين رشتهآموختگاهاي دانشتعاوني

جانبه دولت، عوامل فرهنگي و اجتماعي آموختگان كشاورزي حمايت همههاي دانشو توسعه تعاوني

  باشند.و باور به تعاون مي

 و كارآفريني آموزش، خود تحقيق ) درWong et al., 2005وونگ و همكاران ( همچنين

 بدان عالي آموزش نظام سوي از بايستمي كه دانشجويان آموزشي نيازهاي عنوانه ب را تغاليخوداش

 نيازهاي و شرايط با عالي آموزش نظام براي انطباق معياري را آنهمچنين  و كرده ذكر شود پرداخته

 .انددانسته جامعه
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ند كه بررسي رسيد) در پژوهشي به اين نتيجه Salman et al., 2015سلمان و همكارانش (

 جلسات و و ها، مطالعه سوابق و تاريخچه آنهاهاي شخصيتي اعضاي تعاونيمشخصات و ويژگي

ي ها از سواي در مديريت بهتر تعاونيها نقش تعيين كنندههاي غير رسمي اعضاي تعاونيمذاكره

  د.ندولت دار

ها نقش تشكيل تعاوني) در زمينه اهميت و Sumelius et al., 2015سوميليوس و همكاران (

ين باعث كاهش فقر در ب ،هاي كسب و كارمحوربه ويژه تعاوني ،در تانزانيا معتقدند كه مدل تعاوني

  اند.اعضاي تعاوني و افزايش اشتغال آنها در تانزانيا شده

)، در پژوهشي كيفي در زمينه Ruostesaari & Troberg, 2016ساري و تروبرگ (روسته

پذيري اجتماعي و اشتغال در بين جوانان هاي خصوصي از نظر مسئوليتو شركت هامقايسه تعاوني

 ،شانها، اصول و نوع مالكيت محليها به واسطه ساختار مديريت، ارزشمحلي نشان دادند كه تعاوني

  اند.ثرتر بودهؤموفقيت آنها م ودر افزايش اشتغال در بين جوانان محلي 

زا هاي اشتغالدر راستاي اهداف توسعه فعاليت نتيجه گرفت توانگفته ميبرپايه مطالب پيش

آموختگان دانشگاهي فراهم كردن شرايط و بستر مناسب براي جذب و ورود دانش ،در بخش تعاون

آموختگان هاي شغلي براي دانشمين فرصتأاين بخش يكي از راهبردهاي مناسب جهت ت به

شناسايي راهكارهاي ورود و  ،ت الزم در اين خصوصباشد. از جمله اقداماهاي دانشگاهي ميرشته

  هاست.آموختگان در تعاونيعضويت دانش

   

  هامواد و روش

كمي و از نظر هدف در زمره تحقيقات  هايپژوهشاين پژوهش از نظر ماهيت از نوع 

تحليلي و بر پايه راهبرد پيمايشي انجام شده است. گردآوري  -كه به روش توصيفي بوده كاربردي

نامه از چهار بخش صورت گرفت. ساختار پرسش ساختهنامه محققبا استفاده از ابزار پرسش هاداده

االت مربوط به نگرش پاسخگويان نسبت به ؤساالت فردي پاسخگويان، ؤس :است تشكيل شده

ثر در جذب و ورود ؤاالت مربوط به سنجش عوامل مؤال)، سؤس 16( فعاليت در بخش تعاوني
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موجود در ورود  هايمحدوديتال) و موانع و ؤس 32دانشگاهي در بخش تعاون ( نآموختگادانش

االت همگي ؤديگر س ،االت فرديؤبه جز سال). ؤس 26دانشگاهي به بخش تعاون ( آموختگاندانش

)، موافقم 3)، نظري ندارم (2)، مخالفم (1در قالب طيف پنج قسمتي ليكرت به صورت كامالً مخالفم (

 كارشناساناز نظر نامه االت پرسشؤ. به منظور بررسي روايي س) طراحي شدند5وافقم ()، كامالً م4(

و متخصصان اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان و اساتيد دانشگاه بوعلي سينا استفاده 

نامه از هر جامعه پرسش 30به تعداد  آزمونپيشنيز با انجام  نامهسشپر. براي سنجش پايايي شد

در  نگرش نسبت به فعاليتاالت مربوط به ؤبراي س كه شد محاسبهآلفاي كرونباخ ضريب آماري، 

 آموختگاندانشثر در جذب و ورود ؤاالت مربوط به عوامل مؤ، براي س78/0برابر  بخش تعاوني

ورود  هايمحدوديتاالت موانع و ؤو  براي س 80/0 معادلدانشگاهي در بخش تعاون 

نامه لذا روايي و پايايي پرسش به دست آمد. 79/0ر برابدانشگاهي به بخش تعاون  آموختگاندانش

  تأييد شد.

 70كه حداقل  هاييتعاونيگروه اول  .ندتشكيل داددو گروه  راجامعه آماري اين پژوهش 

 كه براساس نداددميدانشگاهي در سطح استان همدان تشكيل  آموختگاندانشرا  آنهادرصد اعضاي 

واحد  200ها اطالعات مربوط به اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان تعداد اين تعاوني

 آموختهنفر دانش 200براي تعيين حجم نمونه نيز از فرمول كوكران استفاده شد. از بين تعداد . بود

حقيق انتخاب و در نهايت به دليل هاي تنفر به عنوان نمونه 109آموختگان، تعداد عضو تعاوني دانش

گروه دوم نامه تكميل شد. پرسش 100تعداد  ،االتاسخگويي يا نقص در تكميل تمامي سؤعدم پ

ه عنوان نام شده باطالعاتشان از افراد ثبتكه  باشندميكار دانشگاهي بيكار و جوياي آموختگاندانش

تا  1393هاي بين سال رفاه اجتماعي استان همدان كار در اداره كل تعاون، كار وافراد بيكار و جوياي

نفر با استفاده  100 ،كاربيكار و جوياي آموختگاندانشاز بين آوري گرديد. جمعنفر)  190(تعداد  94

ز ا هادادهبراي تجزيه و تحليل  ،در اين پژوهش .نداز روش تصادفي سيستماتيك انتخاب شد

  استفاده شد.  SPSSبه كمك نرم افزار آماري عاملي  توصيفي و تحليلآماري  هايروش
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  نتايج و بحث 

  هاي فردي  ويژگي

مرد و بقيه  آموختگاندانش هايتعاونينفر از اعضاي  70دست آمده، ه ب هايدادهبراساس 

 هايتعاونياعضاي درصد زن بودند. سن  32درصد مرد و  68بيكار   آموختگاندانشدر بين  وزن 

سال با انحراف   74/36سال متغير و ميانگين سني آنها  58تا  25مطالعه  بين مورد  آموختگاندانش

 61/2سال با انحراف معيار  38/26آموختگان بيكار د در حالي كه ميانگين سني دانشوب 43/7معيار  

گان آموختهاي دانشهل نيز در بين اعضاي تعاونيتأاز نظر وضعيت . سال بود 32و بيشينه  22و كمينه 

درصد  82هل و أدرصد مت 18بيكار نيز  آموختگاندانشدرصد مجرد و در بين  24هل و أدرصد مت 76

درصد  48 ،آموختگان)هاي دانشمجرد بودند. از نظر تحصيالت جامعه مورد مطالعه (اعضاي تعاوني

د و داشتندرصد تحصيالت دكتري  2ارشد و درصد تحصيالت كارشناسي 52كارشناسي، تحصيالت 

درصد داراي  58درصد داراي تحصيالت كارشناسي و  42بيكار نيز  آموختگاندانش در بين

ارشد بودند. از نظر نوع دانشگاه محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي در بين تحصيالت كارشناسي

نفر  از دانشگاه آزاد  24نفر  از دانشگاه دولتي،  68آموختگان مورد مطالعه هاي دانشاعضاي تعاوني

نفر از  54بيكار نيز  آموختگاندانشالتحصيل شدند و در بين نور فارغدانشگاه پيام نفر از 8و 

التحصيل شدند. از نظر نور فارغنفر  از دانشگاه پيام 10نفر  از دانشگاه آزاد و  36هاي دولتي، دانشگاه

همان درصد در  38آموختگان هاي دانشالتحصيلي اعضاي تعاونيمدت زمان بيكاري پس از فارغ

پس از سال درصد) يك 44نفر ( 44التحصيلي مشغول به فعاليت شدند و بيكار نبودند، سال فارغ

كاري درصد) بيش از دو سال بيكار بودند. از نظر سابقه 18نفر ( 18 وبيكار بودند  يالتحصيلفارغ

 22نفر ( 22سال،  5كاري كمتر از درصد) سابقه 54نفر ( 54 ،آموختگانهاي دانشاعضاي تعاوني

  ند.شتادسال  8كاري بيشتر از درصد) سابقه 24نفر ( 24سال و  8تا  5كاري بين درصد) سابقه

  

  نگرش پاسخگويان نسبت به فعاليت در بخش تعاوني

مورد  الؤس 16نگرش پاسخگويان نسبت به تمايل به كار و فعاليت در بخش تعاوني توسط 

از نظر اعضاي تعاوني  ،شودمشاهده مي 1طور كه در جدول سنجش قرار گرفت. همان
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 تشويقي هايوجود برنامه ريزي و سياستها به ترتيب مربوط به ترين اولويتمهم ،آموختگاندانش

 روحيه دليل نداشتنه ب هاتعاوني قالب در فعاليت به ، عدم تمايلدولت براي جذب دانش آموختگان

اين . باشندمي بخش اين هايظرفيت و نظام تعاوني ماهيت با بيشتر آشنا شدن جمعي وگروهي، و كار

 :ازاند رتبه ترتيب عبا هااولويت ترينمهم ،بيكار آموختگاندانشكه از نظر است در حالي 

خواهد  زايياشتغال هزينه سرانه كاهش موجب هاتعاوني بستر در آموختگاندانش براي زايياشتغال

 هاتعاونيدولت، و توسعه و گسترش  تشويقي و حمايتي هايسياستريزي و برنامهشد، وجود 

  ).1(جدول  خواهد شد زايياشتغالموجب افزايش سرعت رشد 

  بندي نگرش پاسخگويان در خصوص فعاليت در بخش تعاونياولويت .1جدول 

    نظر اعضاي تعاوني

  

  گويه

  آموختگان بيكاردانشنظر 

رتبه
  

ف معيار
انحرا

  

ميانگين رتبه
اي 

  

 
ميانگين رتبه

ي 
ا

  

ف معيار
انحرا

  

رتبه
  

دولت براي جذب  تشويقي هايوجود برنامه ريزي و سياست   48/4  579/0  1
  دانش آموختگان

82/3  388/0  2  

گروهي  جمعي و كار روحيه نداشتن سبب به آموختگاندانش  86/3  756/0  2
  ندارند هاتعاوني قالب در فعاليت به تمايلي

12/3  824/0  11  

  9  506/0  22/3   بخشاين هايظرفيت و نظام تعاوني ماهيت با آموختگاندانش بيشتر آشنايي  74/3  486/0  3

 در كار جمعي به چنداني تمايل تخصص و دانش داراي افراد  74/3  632/0  4

  ندارند تعاوني قالب

3  755/0  15  

جذب  براي تعاون بخش فراوان هايظرفيت وجود   62/3  530/0  5
   آموختگاندانش

56/3  501/0  5  

 تمايل افزايش موجب هاتعاوني در فعاليت ريسك كاهش  46/3  761/0  6

  شودمي تعاوني هايشركت تشكيل به آموختگاندانش
70/3  543/0  4  

 بر دموكراتيكنظارت  و سرمايه تأمين در اعضا عادالنه مشاركت  40/3  638/0  7

   تعاوني امور
42/3  498/0  6  

 و هارشد قابليت مانع تعاوني، هايشركت قالب در فعاليت  36/3  749/0  8
  شودمي فردي هاياستعداد

10/3  814/0  12  
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          .1ادامه جدول 

تعاوني در  هايشركت در افراد همكاري و فكرياستفاده از هم  34/3  557/0  9
   آنها هايتوانمندي افزاييهم جهت

22/3  581/0  10  

 هايشركت بر تعاون وزارت عدم نظارت مناسب از سوي  32/3  683/0  10

   تعاوني
28/3  671/0  8  

 موجب هاتعاوني بستر در آموختگاندانش براي زايياشتغال  24/3  686/0  11

  خواهد شد زايياشتغال هزينه سرانه كاهش
44/4  643/0  1  

ها موجب افزايش سرعت رشد و گسترش تعاوني توسعه  24/3  743/0  12
  زايي خواهد شداشتغال

80/3  808/0  3  

هاي توانايي بالقوه جهت جذب و تجميع سرمايه از تعاون بخش  23/3  768/0  13
كوچك مردمي و هدايت آنها به كارآفريني و توليد برخوردار 

  است

02/3  714/0  14  

 قالب خود در ايده و فكر اشتراك به تمايلي كارآفرين افراد  10/3  814/0  14

  ندارند تعاوني هايشركت
68/2  935/0  16  

 هاياندازي شركتراه به بيشتري تمايل آموختگاندانش  06/3  842/0  15

  دارند هاي تعاونيشركت با مقايسه در خصوصي
06/3  818/0  13  

 ها عاملتعاوني در برابر رأي حق از برخورداري و استقالل  82/2  962/0  16

  است هاي تعاونيشركت به آموختگاندانش گرايش
34/3  981/0  7  

  هاي تحقيقمأخذ: يافته

  )5)، كامالً موافقم (4)، موافقم (3)، نظري ندارم (2)، مخالفم (1طيف: كامالً مخالفم (

  بخش تعاون بهدانشگاهي  آموختگاندانشثر در بهبود ورود ؤعوامل م

بخش تعاون هم از نظر اعضاي  بهدانشگاهي  آموختگاندانشدر بهبود ورود ثر ؤعوامل م

ال مورد سنجش ؤس 32كار با آموختگان بيكار و جويايآموختگان و هم از نظر دانشهاي دانشتعاوني

ها به ترتيب ترين اولويتمهم ،آموختگانهاي دانش. از نظر اعضاي تعاوني)2(جدول  قرار گرفت

بازار با  رقابت در راهبرد و رقبا شناسايي نوپا براي تعاوني هايشركت توانمندسازياند از: عبارت

ختگان آمو، توسعه تحقيقات علمي و كاربردي مرتبط با فعاليت تعاوني دانش88/3ميانگين رتبه اي 

بر ههاي سرمايطرح در گذارانسرمايه و جذب 76/0) با ميانگين R & D(تحقيق و توسعه يا 

ها به ترين اولويتآموختگان بيكار مهماز نظر دانش 58/3تگان با ميانگين آموخهاي دانشتعاوني
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آموختگان با توسعه تحقيقات علمي و كاربردي مرتبط با فعاليت تعاوني دانش اند از:عبارتترتيب 

هاي تعاوني با هاي كارآموزي دانشجويان در قالب فعاليتدهي دوره، جهت08/4اي ميانگين رتبه

 60/3ها با ميانگين تعاوني هايفعاليت براي توسعه بازرگاني و تجارت قوانين و تسهيل 82/3ميانگين 

 بهدانشگاهي  آموختگاندانشثر در ورود ؤبندي نظر پاسخگويان درباره عوامل ماولويت .2جدول 

  بخش تعاون 

    نظر اعضاي تعاوني

  گويه

  آموختگان بيكارنظر دانش

رتبه
  

ف معيار
انحرا

  

ميانگين رتبه
اي 

  

 
ميانگين رتبه

اي 
  

ف معيار
انحرا

  

رتبه
  

 و رقبا شناسايي نوپا براي تعاوني هايشركت توانمندسازي  88/3  746/0  1
  بازار رقابت در راهبرد

34/3  688/0  10  

توسعه تحقيقات علمي و كاربردي مرتبط با فعاليت تعاوني   76/3  686/0  2
  آموختگان (تحقيق و توسعه)دانش

08/4  723/0  1  

هاي بر تعاوني هاي سرمايهطرح در گذارانسرمايه جذب  58/3  537/0  3
  آموختگاندانش

48/3  646/0  7  

 آور براي الزام دولتي هايدستورالعمل و قوانين تدوين  58/3  641/0  4

  آموختگاندانش تعاوني هايشركت از حمايت
34/3  557/0  11  

  

  20  926/0  14/3  ملي و ايمنطقه در سطوح قدرتمند هاياتحاديه تشكيل  54/3  645/0  5

 توسعه و براي تشكيل ايمنطقه هايپتانسيل شناسايي  52/3  504/0  6

  آموختگاندانش هايتعاوني
32/3  471/0  12  

 هايتعاوني با ادارات تعاون خبره كارشناسان مستمر ارتباط  50/3  735/0  7

  اي)آموختگان (ارتباط برون شبكهدانش
94/2  711/0  29  

  IT(  46/3  645/0  8اطالعاتي ( و ارتباطي هايزيرساخت تقويت  48/3  614/0  8

سازي محصوالت توليدي در تالش در جهت تجاري  42/3  537/0  9
  آموختگانهاي دانشتعاوني

44/3  501/0  9  

سيس أمهيا بودن تسهيالت و امكانات الزم توسط دولت براي ت  42/3  991/0  10
  آموختگان هاي دانشتعاوني

18/3  940/0  17  
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          2ادامه جدول 

براي  موفق هايتعاوني يو اعضا مديران توان و تجربه از گيريبهره  40/3  808/0  11

  هاتعاوني گيريشكل روند آموختگان دردانش هدايت و راهنمايي

04/3  754/0  25  

  3  638/0  60/3  هاتعاوني هايفعاليت براي توسعه بازرگاني و تجارت قوانين تسهيل  38/3  696/0  12

 توسعه هاياز طرح حمايت به اعتباري مؤسسات الزام  36/3  662/0  13

  آموختگاندانش هايتعاوني
32/3  819/0  13  

از  حمايت آور برايالزام دولتي هايدستورالعمل تدوين  34/3  688/0  14
  آموختگاندانشهاي تعاوني ايهاي توسعهطرح

56/3  643/0  4  

  5  643/0  56/3  توسعه تعاوني هايبرنامهاجراي و در طراحي هاتعاوني نمايندگانمشاركت  32/3  712/0  15

هاي تعاوني يهاي آموزشي اعضابرگزاري دوره  32/3  740/0  16
  آموختگان بيكاردانش

08/3  899/0  24  

دانشجويان در قالب هاي كارآموزي دهي دورهجهت  28/3  453/0  17
  هاي تعاونيفعاليت

82/3  660/0  2  

  26  936/0  02/3  آموختگاندانش هايتعاوني بين سالم رقابت فضاي ايجاد  24/3  770/0  18

 هايبه تعاوني ويژه امكانات و تسهيالت اعطاي  22/3  545/0  19

  آموختگان دايردانش
14/3  495/0  21  

 به آموختگاندانش هايتعاوني مرزيبرون ارتباطات توسعه  22/3  708/0  20

  المللبين بازار هايفرصت از گيريبهره منظور
12/3  895/0  22  

  18  11/1  16/3  آموختگاندانش هايبين تعاوني ايارتباطات درون شبكه گسترش  20/3  880/0  21

  13  707/0  30/3  موفق آموختگاندانش هايتعاوني از تقدير و معرفي  18/3  800/0  22
 هايتعاوني كالن توسعه هايبرنامه و هاسياست تدوين  17/3  795/0  23

  آموختگاندانش

92/2  853/0  30  

  14  814/0  30/3  آموختگاندانش هايبه تعاوني دولتي بخش هايفعاليت واگذاري  16/3  738/0  24

 فرايند توسعه در ربطذي نهادهاي و هاسازمان بين هماهنگي  16/3  817/0  25

  آموختگاندانش هايتعاوني
16/3  680/0  19  

 هايتعاوني از براي حمايت دولتي هايسازمان سازي حساس  16/3  791/0  26

  آموختگاندانش
92/2  804/0  31  

  23  746/0  12/3  آموختگانهاي دانشتعاوني توسعه مشاوره واحدهاي ايجاد  15/3  650/0  27

 توان مستمر تقويت عالي به آموزش مراكز و هادانشگاه الزام  14/3  880/0  28

  آموختگاندانش هايتعاوني يعملي اعضا و علمي
22/3  953/0  16  
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        2ادامه جدول 

  15  783/0  28/3  آموختگاندانش هايتعاوني ياعضا به تخصصي هايآموزش ارائه  14/3  947/0  29

تشكيل اداري براي  و ساختاري موانع رفع و شناسايي  10/3  07/1  30
  آموختگانهاي دانشتعاوني

96/2  924/0  27  

 به آموختگاندانش هايدسترسي تعاوني هايفرصت افزايش  06/3  549/0  31

  بانكي منابع مالي
54/3  578/0  6  

 بازاريابي، حسابداري (مديريت، مديريتي هايمشاوره ارائه  90/2  814/0  32

  آموختگاندانش تعاوني هايشركت به و...)
96/2  637/0  28  

  هاي تحقيقمأخذ: يافته

  )5)، كامالً موافقم (4)، موافقم (3)، نظري ندارم (2)، مخالفم (1طيف: كامالً مخالفم (

  دانشگاهي در بخش تعاون آموختگانورود دانش هايموانع و محدوديت

هاي موجود در ورود ترين موانع و محدوديتمهم ،آموختگانهاي دانشاز نظر اعضاي تعاوني

نهادهاي  و هاسازمان بين ناهماهنگي اند:عبارتبخش تعاون به ترتيب به  دانشگاهي آموختگاندانش

 وجود و عدم 90/3، نبود سرمايه اوليه جهت تشكيل تعاوني با ميانگين 4ربط با ميانگين رتبه اي ذي

 آموختگاندانشاز نظر  .)3(جدول 86/3مشخص با ميانگين  و اسبمن هاي حمايتيسياست و هابرنامه

 مناسب هاي حمايتيسياست و هابرنامه وجود عدم اند از:عبارتها به ترتيب ترين اولويتبيكار مهم

هاي تعاوني با ماهيت شركت با آموختگاندانش نبودن ، آشنا12/4مشخص با ميانگين رتبه اي  و

  .)3(جدول  82/3آموختگان با ميانگين دانش فعاليت براي اداري موانع و وجود  86/3ميانگين 
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  دانشگاهيآموختگان هاي موجود در ورود دانشنع و محدوديتبندي موااولويت .3جدول 

 بخش تعاون به 

  ربيكاآموختگان انشدنظر     نظر اعضاي تعاوني

رتبه
  

ف معيار
انحرا

  

ميانگين رتبه
اي 

  

  گويه

 
ميانگين رتبه

اي 
  

ف معيار
انحرا

  

رتبه
  

  9  557/0  66/3  ربطنهادهاي ذي و هاسازمان بين ناهماهنگي  4  638/0  1

  16  574/0  58/3  نبود سرمايه اوليه جهت تشكيل تعاوني  90/3  788/0  2

  1  569/0  12/4  مشخص و مناسب هاي حمايتيسياست و هابرنامه وجود عدم  86/3  495/0  3

  23  640/0  28/3  آموختگاندانش توسط هاي خوداشتغاليفعاليت ريسك بودن باال  78/3  545/0  4
  10  626/0  66/3  هاسازي در خصوص تشكيل تعاونيعدم فرهنگ  74/3  723/0  5
  8  478/0  66/3  كار و كسب محيط و هاي آموزشينظام بين مناسب ارتباط وجود عدم  72/3  496/0  6

  3  800/0  82/3  آموختگاندانش فعاليت براي اداري موانع وجود  68/3  551/0  7
  12  721/0  64/3  هاعدم درك و شناخت كافي مسئولين نسبت به فوايد تعاوني  68/3  652/0  8
  17  907/0  56/3 هاسازي در خصوص تشكيل تعاونيعدم بسترسازي و ظرفيت  68/3  712/0  9

  5  418/0  78/3  آموختگاندانش هدايت شغلي در تعاون وزارت ناكارآمدي  66/3  592/0  10
  2  632/0  86/3  هاي تعاونيماهيت شركت با آموختگاندانش نبودن آشنا  66/3  668/0  11
  11  484/0  64/3  دولتي هايدر بخش اشتغال به آموختگاندانش گرايش  62/3  530/0  12
  13  602/0  62/3  هااساتيد دانشگاه ايحرفه هايتوانمندي ضعف  58/3  609/0  13

  7  652/0  68/3  آموختگانشغلي دانش هدايت در هادانشگاه ناكارآمدي  58/3  641/0  14

  14  602/0  62/3  آموختگاندانش نوآوري در و خالقيت روحيه نبود  57/3  607/0  15

  21  606/0  40/3  تعاوني اندازيراه و ثبت در روند اداري نظام ساالريديوان و پيچيدگي  57/3  882/0  16

  4  571/0  80/3  دانشگاهي كارآفرينان حمايت از براي مشخص قوانين وجود عدم  56/3  577/0  17

  22  749/0  36/3  هاعاونيسيس تأهاي تشويقي و انگيزشي الزم براي تعدم سيستم  56/3  704/0  18

  19  543/0  48/3  آموختگان از تجربه كار عملي كافيعدم برخورداري دانش  54/3  676/0  19
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  3ادامه جدول 

  18  0/.504  52/3  هاتعاوني گيري برايتصميم و گذاريسياست مراكز تعدد  44/3  577/0  20

  15  696/0  62/3  آموختگانهاي دانشتوانمندي و دانش سطح بودن پايين  42/3  758/0  21

  6  943/0  74/2  آموختگاندانش بين گروهي در و جمعي كار روحيه وجود عدم  40/3  728/0  22

  20  577/0  44/3  تعاوني بخش هايفعاليت موفق ساير كشورها در معرفيعدم استفاده از تجربيات  36/3  662/0  23

  25  893/0  24/3  هاها در اطالع رساني و آشناسازي عموم با كاركرد تعاونيضعف رسانه  22/3  974/0  24

  26  01/1  22/3  آموختگاندر دانش كافي نفس به اعتماد ودنب  20/3  989/0  25

هاي عدم دعوت از افراد كارآمد و با تجربه در زمينه فعاليت  84/2  841/0  26

  ها و مراكز آموزش عاليتعاوني در دانشگاه

24/3  624/0  24  

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
  )5)، كامالً موافقم (4)، موافقم (3)، نظري ندارم (2)، مخالفم (1طيف: كامالً مخالفم (

  دانشگاهي در بخش تعاون  آموختگاندانشثر در ورود ؤمتحليل عاملي عوامل 

ها براي انجام تحليل عاملي از آزمون بارتلت و بودن دادهدر ابتدا براي اطمينان از مناسب 

 .كه رقم مناسبي است ست آمدده ب 72/0استفاده شد. مقدار اين ضريب برابر با  KMOضريب 

دست آمد. در نتيجه در ه ب 314/5142و مقدار آن  000/0داري آزمون بارتلت برابر با سطح معني

ها براي انجام تحليل عاملي، از . پس از اطمينان از مناسب بودن دادهاستدار درصد معني 99سطح 

دار استفاده شد. عوامل استخراج شده در جدول هاي معنيچرخش وريماكس براي دستيابي به عامل

عوامل اثرگذار بر ورود  به درصد وايانس مربوط 29/64آمده است. اين عوامل مجموعاً  4

  دهند.دانشگاهي در بخش تعاون را تشكيل مي آموختگاندانش

  هاي استخراج شده همراه با مقادير ويژه، درصد واريانس و درصد تجمعيعامل .4جدول 

  درصد تجمعي  درصد واريانس مقدار ويژه  مقدار ويژه  نام عامل  رديف

32/6  قانوني گذاري و سياست  1  85/18  85/18  
66/4  مالي و اعتباري  2  57/14  43/33  
14/4  آموزشي  3  95/12  38/46  
28/3  ارتباطي  4  27/10  66/56  
44/2  توانمندسازي  5  63/7  29/64  

  هاي تحقيقمأخذ: يافته
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ها پس از چرخش برمبناي قرارگرفتن متغيرهايي با بار عاملي وضعيت بارگذاري عامل

  آمده است.  5در جدول  5/0تر از بزرگ

بخش  بهدانشگاهي  آموختگاندانشمتغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل مؤثر بر ورود  .5جدول 

  يافتهدست آمده از ماتريس دورانتعاون و ميزان بارهاي عاملي به
  بارعاملي  متغيرها  نام عامل  اولويت

635/0 آموختگاندانش هايبه تعاوني دولتي بخش هايفعاليت واگذاري      
41/0 آموختگانهاي دانشهاي كالن توسعه تعاونيها و برنامهتدوين سياست      
    اول

گذاري سياست
  و  قانوني 

19/0 آموختگانهاي دانشهاي دولتي براي حمايت از تعاونيسازي سازمانحساس  
 ايهاي توسعهآور براي حمايت از طرحهاي الزامتدوين دستورالعمل  

 آموختگانهاي دانشتعاوني

704/0  

701/0 آموختگانهاي دانشربط در فرايند توسعه تعاونيها و نهادهاي ذيهماهنگي بين سازمان    
535/0 گانآموختهاي دانششناسايي و رفع موانع ساختاري و اداري براي تشكيل تعاوني      
  
  
  دوم

  
  

  مالي و اعتباري

717/0  آموختگانالزم توسط دولت براي تأسيس تعاوني دانشمهيا بودن تسهيالت و امكانات   
747/0 آموختگان به منابع مالي بانكيهاي دانشهاي دسترسي تعاونيافزايش فرصت  

647/0 آموختگان دايرهاي دانشاعطاي تسهيالت و امكانات ويژه به تعاوني  

708/0 آموختگاندانشهاي بر تعاونيهاي سرمايهگذاران در طرحجذب سرمايه  

679/0  آموختگانهاي دانشايجاد فضاي رقابت سالم بين تعاوني      

  
  
  سوم

  
  

  آموزشي

653/0 آموختگان و بيكارهاي دانشتعاوني يهاي آموزشي اعضابرگزاري دوره  
528/0 آموختگان و بيكارهاي دانشتعاوني يهاي تخصصي به اعضاارائه آموزش  

ها و مراكز آموزش عالي به تقويت مستمر  توان علمي و دانشگاهالزام 
 آموختگانهاي دانشتعاوني يعملي اعضا

680/0  

هاي توسعه تحقيقات علمي و كاربردي مرتبط با فعاليت تعاوني
  )R & D( آموختگاندانش

579/0  

557/0  هاي تعاونيهاي كارآموزي دانشجويان در قالب فعاليتدهي دورهجهت    
  
  

  چهارم

  
  

  ارتباطي

آموختگان به منظور هاي دانشمرزي تعاونيتوسعه ارتباطات برون
 هاي بازار بين المللگيري از فرصتبهره

563/0  

564/0 آموختگانهاي دانشاي بين تعاونيگسترش ارتباطات درون شبكه  
711/0 هاي ارتباطي و اطالعاتيتقويت زيرساخت  

هاي كارشناسان خبره ادارات تعاوني با تعاونيارتباط مستمر 
 اي)آموختگان (ارتباط برون شبكهدانش

655/0  

  
  پنجم

  
  توانمندسازي

683/0 اي و مليهاي قدرتمند در سطوح منطقهتشكيل اتحاديه  
538/0 هاي تعاوني نوپا براي شناسايي رقبا و راهبرد رقابت در بازارتوانمندسازي شركت  

598/0 آموختگانهاي دانشسازي محصوالت توليدي در تعاونيجهت تجاريتالش در     
هاي تحقيقمأخذ: يافته  
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دانشگاهي در بخش تعاون در اين آموختگان دانشعامل كليدي مؤثر بر ورود  5، بنابراين

  بندي شدند: تحقيق به صورت زير دسته

درصد از تغييرات واريانس كل عوامل مؤثر بر ورود  85/18تنهايي اين عامل بهعامل اول:  .1

و در اولويت اول قرار دارد. در اين عامل،  كندبخش تعاون را تبيين مي بهدانشگاهي آموختگان دانش

 بخش هايفعاليت ند از: واگذارياكنند كه عبارتايفاي نقش مي 5/0متغير با بار عاملي بيش از  6

هاي هاي كالن توسعه تعاونيها و برنامهتدوين سياستآموختگان، دانش هايتعاونيبه  دولتي

، آموختگانهاي دانشهاي دولتي براي حمايت از تعاونيسازي سازمانآموختگان، حساسدانش

، آموختگانهاي دانشاي تعاونيهاي توسعهآور براي حمايت از طرحهاي الزامتدوين دستورالعمل

ي شناسايو  آموختگانهاي دانشربط در فرايند توسعه تعاونيها و نهادهاي ذيين سازمانهماهنگي ب

هاي ه. نتايج اين بخش با يافتآموختگانهاي دانشو رفع موانع ساختاري و اداري براي تشكيل تعاوني

  باشد.همسو مي)، 1394موحدي ( ،)1388عباسي و قورچيان ()، 1388استادي و عليزاده (مطالعه 

درصد از تغييرات واريانس كل عوامل مؤثر بر   57/14اين عامل نيز به تنهايي عامل دوم:  .2

كند و در اولويت دوم قرار دارد. در اين بخش تعاون را تبيين مي بهدانشگاهي  آموختگاندانشورود 

بودن تسهيالت و ند از: مهيا اكنند كه عبارتايفاي نقش مي 5/0متغير با بار عاملي بيش از  5عامل، 

ي هاي دسترسافزايش فرصتآموختگان، سيس تعاوني دانشأامكانات الزم توسط دولت براي ت

هاي اعطاي تسهيالت و امكانات ويژه به تعاوني، آموختگان به منابع مالي بانكيهاي دانشتعاوني

اد ايجو  آموختگانشهاي دانبر تعاونيهاي سرمايهگذاران در طرحجذب سرمايه، آموختگان دايردانش

فر هرانممطالعه هاي . نتايج اين بخش با يافتهآموختگانهاي دانشفضاي رقابت سالم بين تعاوني

چهار سوقي امين و همكاران  ،)1386صالحي مرزيجاني ()، 1388)، عباسي(1384فر ()، فرزين1384(

  همخواني دارد.)، 1393(

درصد از تغييرات واريانس كل عوامل مؤثر بر  95/12به تنهايي عامل سوم: . 3

كند و در اولويت سوم قرار دارد. در اين عامل، بخش تعاون را تبيين مي بهدانشگاهي  آموختگاندانش

هاي آموزشي برگزاري دورهند از: اكنند كه عبارتايفاي نقش مي 5/0متغير با بار عاملي بيش از  5
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هاي تعاوني يهاي تخصصي به اعضاارائه آموزش، آموختگان بيكاردانش هايتعاوني ياعضا

ها و مراكز آموزش عالي به تقويت مستمر  توان علمي و عملي الزام دانشگاه، آموختگان بيكاردانش

هاي توسعه تحقيقات علمي و كاربردي مرتبط با فعاليت تعاوني، آموختگانهاي دانشتعاوني ياعضا

 نتايج اين هاي تعاوني.هاي كارآموزي دانشجويان در قالب فعاليتدهي دورهو جهتآموختگان دانش

 ،)1385( اميني و رمضاني)، 1393قربانعلي زاده و نجار نهاوندي ( مطالعههاي بخش از تحقيق با يافته

  باشد.) همسو مي1393يعقوبي فراني و همكارانش (

درصد از تغييرات واريانس كل عوامل مؤثر بر ورود  27/10به تنهايي عامل چهارم:  .4

كند و در اولويت چهارم قرار دارد. در اين بخش تعاون را تبيين مي بهدانشگاهي  آموختگاندانش

توسعه ارتباطات ند از: اكنند كه عبارتايفاي نقش مي 5/0متغير با بار عاملي بيش از  4عامل، 

ترش گس، المللهاي بازار بينگيري از فرصتآموختگان به منظور بهرهاي دانشهمرزي تعاونيبرون

 عاتيهاي ارتباطي و اطالتقويت زيرساخت، آموختگانهاي دانشاي بين تعاونيارتباطات درون شبكه

آموختگان (ارتباط هاي دانشارتباط مستمر كارشناسان خبره ادارات تعاوني با تعاونيو 

  فتني است در زمينة اين عامل تحقيقي يافت نشد.گ .اي)شبكهبرون

درصد از تغييرات واريانس كل عوامل مؤثر بر و ورود  63/7به تنهايي عامل پنجم:  .5

كند و در اولويت پنجم قرار دارد. در اين بخش تعاون را تبيين مي بهدانشگاهي آموختگان دانش

هاي تشكيل اتحاديهند از: اكنند كه عبارتميايفاي نقش  5/0متغير با بار عاملي بيش از  3عامل، 

هاي تعاوني نوپا براي شناسايي رقبا و توانمندسازي شركت، اي و مليقدرتمند در سطوح منطقه

هاي سازي محصوالت توليدي در تعاونيتالش در جهت تجاريو  رقابت در بازار راهبرد

  ي يافت نشد.تحقيقنيز گفتني است در زمينة اين عامل  .آموختگاندانش

  

  گيري و پيشنهادهانتيجه

ر هاي اين بخش از نظد كه در زمينه اهميت بخش تعاون و فعاليتادنتايج اين پژوهش نشان 

ها به ترتيب مربوط به وجود برنامه ريزي و ترين اولويتآموختگان مهماعضاي تعاوني دانش
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 هاتعاوني قالب در فعاليت به دولت براي جذب دانش آموختگان، عدم تمايل تشويقي هايسياست

 هايظرفيت و نظام تعاوني ماهيت با بيشتر آشنا شدن جمعي وگروهي، و كار دليل نداشتن روحيهه ب

ند اها به ترتيب عبارتترين اولويتآموختگان بيكار مهمباشد. در حالي كه از نظر دانشمي بخش اين

خواهد  زايياشتغال هزينه سرانه كاهش موجب هاتعاوني بستر در آموختگاندانش براي زايياشتغال :از

ها موجب افزايش دولت، و توسعه و گسترش تعاوني تشويقي و حمايتي هايشد، وجود سياست

هاي تسهيل شرايط براي بنابراين الزم است بسترها و زمينه زايي خواهد شد.سرعت رشد اشتغال

د و براي اين منظور الزم است كه شوفراهم  آموختگان به بخش تعاون توسط دولتورود دانش

آموختگان هاي مرتبط با اشتغال دانشهاي مهندسي و ساير سازمانها و نظامها، دانشگاهرسانه

  آموختگان انجام دهند.سازي الزم را به دانشجويان و دانشرساني و آگاهاطالع

بخش تعاون نتايج  بهدانشگاهي  آموختگانانشدثر در بهبود ورود ؤدر خصوص عوامل م

ها به ترتيب مربوط به ترين اولويتمهم ،آموختگانهاي دانشنشان داد كه از نظر اعضاي تعاوني

اي بازار با ميانگين رتبه رقابت در استراتژي و رقبا شناسايي نوپا براي تعاوني هايشركت توانمندسازي

توسعه  آموختگان (تحقيق و، توسعه تحقيقات علمي و كاربردي مرتبط با فعاليت تعاوني دانش88/3

هاي بر تعاوني هاي سرمايهطرح در گذارانسرمايه و جذب 76/3) با ميانگين R & Dيا 

يب ترتها به ترين اولويتآموختگان بيكار مهمباشند. از نظر دانش/ مي58آموختگان با ميانگين دانش

ميانگين  آموختگان بامربوط به توسعه تحقيقات علمي و كاربردي مرتبط با فعاليت تعاوني دانش

هاي تعاوني با ميانگين هاي كارآموزي دانشجويان در قالب فعاليتدهي دوره، جهت08/4اي رتبه

باشد. مي 60/3گين ها با ميانتعاوني هايفعاليت براي توسعه بازرگاني و تجارت قوانين و تسهيل 82/3

شود اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هر استان با انجام تحقيقات امكان سنجي بنابراين پيشنهاد مي

ها نيآموختگان را در قالب تعاوهاي استاني را شناسايي كرده و دانشها و ويژگيقابليت ،و نياز سنجي

  براي نيازهاي خاص منطقه هدايت نمايد.

هاي موجود در ورود ترين موانع و محدوديتمهم ،آموختگانهاي دانشي تعاونياز نظر اعضا

نهادهاي  و هاسازمان بين بخش تعاون به ترتيب مربوط به ناهماهنگي بهدانشگاهي  دانش آموختگان
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 وجود و عدم 90/3، نبود سرمايه اوليه جهت تشكيل تعاوني با ميانگين 4ربط با ميانگين رتبه اي ذي

هاي باشند. موانع و محدوديتمي 86/3مشخص با ميانگين  و مناسب هاي حمايتيسياست و هابرنامه

رتيب به تالتحصيالن بيكار بخش تعاون از نظر فارغ گاهي بهدانش آموختگاندانشموجود در ورود 

، 12/4اي مشخص با ميانگين رتبه  و مناسب هاي حمايتيسياست و هابرنامه وجود عدم اند از:عبارت

 براي اداري موانع و وجود 86/3هاي تعاوني با ميانگين ماهيت شركت با آموختگاندانش نبودن آشنا

گردد جهت رفع موانع موجود ابتدا پيشنهاد مي ،بنابراين .82/3آموختگان با ميانگين دانش فعاليت

ت ون توسط دولآموختگان به بخش تعاها و راهبردهاي حمايتي مشخصي براي جذب دانشسياست

هاي ريزي مناسب با همكاري وزارت علوم و وزارت تعاون بين برنامهسپس با برنامه ،تدوين گردد

ن دانشگاه الوئشود اساتيد و مسدانشگاهي و محيط كسب و كار ارتباط منطقي برقرار گردد. توصيه مي

همواره اين نكته را به دانشجويان گوشزد نمايند كه مشاغل دولتي بسيار محدود و كم بوده و 

  مشاغل غير دولتي آماده كنند. پذيرشآموختگان خود را بايد براي دانش

)، 1388)، عباسي (1384)، فرزين فر (1384با توجه به نتايج تحقيقات  مهران فر (در مجموع، 

مؤثر بودن تسهيالت )، كه همگي بر 1393چهار سوقي امين و همكاران ( ،)1386ي (صالحي مرزيجان

 آموختگانهاي مالي در ورود دانششود كه عامل حمايتاند، مالحظه ميكيد داشتهمالي و حمايتي تأ

عباسي )، 1388عوامل مهم است. همچنين در تحقيقات استادي و عليزاده (جمله به بخش تعاون از 

كيد قرار گرفته است كه با أهاي دولتي مورد تله حمايتئ)، مس1394موحدي ( ،)1388( و قورچيان

يعقوبي فراني  ،)1385( اميني و رمضاني در تحقيقات ،نتايج اين تحقيق همخواني دارد. از طرف ديگر

كه در اين تحقيق نيز  اين است كيد شده أاي تعامل آموزشي و مشاوره ر) ب1393و همكارانش (

ن كه در اي ،كيد قرار گرفت. اين در حالي است كه عامل ارتباطي و عامل توانمندسازيأمورد تعامل 

  يافت نشد.  در تحقيقات ديگر تأثيرشان بررسي شد،تحقيق 

و  نآموختگاهاي دانشهاي قانوني دولت در ايجاد و توسعه تعاونيبا توجه به نقش حمايت

ا دادن شود كه ببخش تعاون پيشنهاد مي بهدانشگاهي  آموختگاندانشنيز ايجاد انگيزه براي ورود 

اين مهم اقدام شود. عامل  جهتآموختگان در هاي دانشمدت براي تعاونيبهره و بلندهاي كموام
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اون بخش تع بهدانشگاهي آموختگان دانشد وتواند موجب تسريع ورديگري كه از نظر قانوني مي

 باشد. همچنين دولتآموختگان ميهاي دانشمالياتي چندساله براي تعاوني هايايجاد معافيت ،گردد

هاي كارهاي بخش دولتي به تعاونيسپاري بروناي در خصوص تواند با تصويب اليحهمي

  دانشگاهي در بخش تعاون گردد.آموختگان دانشآموختگان موجب افزايش انگيزه دانش

آموختگان توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص هاي الزم به دانشآموزش

هاي بيكار به صورت آموزشآموختگان دانشها براي مسائل بازاريابي، ايجاد و تشكيل تعاوني

ثر ؤآموختگان مهاي دانشتواند در توسعه تعاونيهاي تحصيلي دانشجويان ميبرنامه در دورهميان

هايي توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي آشنايي د. همچنين برگزاري همايشباش

ختگان، آموهاي دانشبيكار با اهداف تعاوني، چگونگي تشكيل تعاونيآموختگان دانشدانشجويان و 

تواند كمك شايان و قابل توجهي به توسعه و ورود ها و ساير موارد مياين تعاوني يمزايا

  آموختگان نمايد.هاي دانشبخش تعاون و ايجاد تعاوني بهدانشگاهي آموختگان دانش

ني هاي فآموختگان بيكار از طريق برگزاري دورهتوانمندسازي دانشجويان و دانش ،در نهايت

هاي آشنايي با محيط كسب و كار هاي آموزش نرم افزار، دورههاي كارآفريني، دورهاي، دورهو حرفه

سعه و  كمك به توآموختگان دانشتواند موجب توانمندسازي دانشجويان و ها ميو تشخيص فرصت

  آموختگان گردد.هاي دانشتعاوني

  

  سپاسگزاري

از نتايج يك پروژه تحقيقاتي است كه در قالب ميكروپروژه با حمايت  گرفتهبراين پژوهش 

زم خود النويسندگان بر ،مالي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان انجام شد. بنابراين

  سپاس و قدرداني خود را ابراز نمايند. ن اين سازمان مراتبمسئوال هايحمايتاز  دانندمي
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Abstract 

 In this study the solutions for absorbing the university graduates into cooperative 

sector has been reviewed. The statistical samples of the study included both 100 members 

in graduates' cooperatives and 100 unemployed graduates in Hamedan from 2014 to 2015. 

The questionnaire was validated during content and face validity method by a group of 

experts from both organization of cooperatives, labour, and social welfare and 

universities. Reliability of questionnaires first, was done through a pretest process by a 

number of 30 graduates, then for calculating reliability coefficient of items in the 

questionnaire, a Cronbach Alpha test was used and it was 0.79. The results of factor 

analysis showed the five key factors effect on absorbing the university graduates into 

cooperative sector. These factors were: legal and governmental supports, financial and 

credits, educational, communicational, and empower mental factors.  
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