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 چکیده

 
در پایداري و توسعه کسب  یمندي صاحبان کسب و کارهاي روستایی عامل مهمرضایت

سعه اقتصاد روستاهاست. هدف این تحقیق تحلیل و کارهاي روستایی و شکوفایی و تو
ان ه شده به آنان در شهرستان ملکایرضایت صاحبان کسب و کارهاي روستایی از خدمات ار

نفر از صاحبان کسب و کارهاي  120استان آذربایجان شرقی بود. جامعه آماري تحقیق 
ی و و با رویکرد کم بوده روستایی شهرستان ملکان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردي

ل سط پانها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن توآوري داده. براي جمعانجام شداکتشافی 
با ها متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفاي کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده

غیرهاي کنیک متاین ت .شد انجامتکنیک تحلیل عاملی اکتشافی  و 24SPSSافزار از نرماستفاده 
کسب و کارهاي روستایی را در شش عامل؛ بیمه و توسعه خدمات مندي از رضایت
)، درصد62/11درصد)، کاهش هزینه تولید ( 41/20نهادهاي دولتی و غیردولتی ( گريتسهیل

 درصد)،49/10درصد)، پایداري و تحقیق و توسعه (08/11حمایت جامعه محلی و سوددهی (
درصد) خالصه کرد.  68/8( و تجهیزات تولید سرمایه و )درصد 09/9نقل (وجاده و حمل

مندي صاحبان کسب و درصد واریانس رضایت 57/71هاي شناسایی شده در مجموع عامل
 را تبیین کردند. مربوطهکارهاي روستایی شهرستان ملکان از خدمات 

 
 مندي، کسب و کارهاي روستایی.خدمات، رضایت: يکلیدهاي واژه

 
 مهمقد

هاي کوچک و متوسط نقش مهمی در بنگاه
برعهده دارند.  توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها

هاي تجاري را ها در همه اقتصادها، اغلب بنگاهآن
دهند و نقش مهمی در ایجاد شغل در می تشکیل
 دارند و یک سوم تا دو سوم معامالت بخش جامعه

ه گیرد. با توجها صورت میخصوصی در این شرکت

به اهمیتی که کسب و کارهاي کوچک در توسعه 
کشورها دارند، توجه روز افزون  اقتصادي
گزاران را درجوامع مختلف به دنبال سیاست

از دیدگاه اقتصادي، کسب ). kord, 2012( اندداشته
و کارهاي کوچک ابزاري براي رشد اجتماعی و 

توانند در کاهش نرخ بیکاري اقتصادي هستند و می
هاي جدید اشتغال بسیار مؤثر باشند د فرصتو ایجا
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)Saadi, 2013( . عالوه بر ایجاد  و کارها کسباین
سازي نموده ظرفیت ،در فرایند توسعه توانند، میاشتغال

 Ale) و امکان ورود به بازارهاي جهانی را نیز پیدا کنند
Ebrahim, 2010). این  ،هاي انجام شدهبررسی طبق

 شدید یرغینایی پاسخگویی به تکارها توا گونه کسب و
توانند و به آسانی میدارند بازار و نیازهاي مشتري را 

ها خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند. در واقع آن
رفتاري پویا در رویارویی با شرایط متغیر محیطی دارند 

(Sarosa, 2007). 
صاحبان کسب و کارها به عنوان عاملی که یکی از 

و کار یعنی مدیریت کسب و کار  ترین قسمت کسبمهم
را بر عهده دارند، داراي نقش و جایگاه باالیی هستند. در 

ها و نیز جلب ها و مشکالت آنراستا، توجه به نیازاین
تواند نقش مهمی در مندي آنان از خدمات، میرضایت

 وکارهاي مذکور داشته باشد.توسعه کسب
خود به  عصر حاضر ناگزیرند براي بقاي هايسازمان

کیفیت محصوالت و خدمات خود توجه نمایند تا از این 
 ،نگه دارند طریق بتوانند مشتریان فعلی خود را راضی

و منابع درآمدي خود  نمایند مشتریان جدیدي را جذب
داراي  و خدمات واژه پیچیده دهند. را تضمین و افزایش

معانی مختلفی است و طیفی از خدمات شخصی تا 
گیرد. خدمت ن یک محصول را دربر میعنواخدمت به

طرف دیگر عرضه طرف بهفعالیت یا منفعتی است که یک
کند که اساساً نامحسوس بوده و مالکیت چیزي را در می

نتیجه ممکن است محصول فیزیکی یا غیرمادي  برندارد.
یک خدمت، فعالیت یا . (Syed Javadein, 2006) باشد

وبیش ناملموس که هاي کماي است از فعالیتمجموعه
معموالً و نه لزوماً در تعامالت بین مشتري و کارکنان 

هاي خدمات یا منابع فیزیکی یا کاالها و یا سیستم
عنوان گیرد و بهکننده خدمات صورت میعرضه

شود. رمز هایی براي مشکالت مشتري ارایه میحلراه
از حد انتظار با موفقیت هر سازمان در رفتار کمی بیش 

رجوع نهفته است. آنچه موجب خرسندي و شعف ربابا
ازحد انتظار رجوع شود، دریافت خدمت کمی بیشارباب

توان چنین تعریف است. بنابراین، خدمت خوب را می
که از حد انتظارشان کمی نحويکرد: رفتار با مشتریان به

 ها شود و موجب جلب رضایت آن بیشتر باشد
.(Irannezhad, 2006) 

گیرد که خدمت این را در نظر می افت ارایهیک رهی
ها لزومًا ها ویژگی مشترکی دارند، این پروژهبیشتر پروژه

ابزاري براي در دسترس گذاشتن یک محصول یا خدمت 
براي جمعیت هدف هستند. محصول یا خدمت مفهومی 

. 1وسیعی دارد و ممکن است شامل موارد زیر باشد: 
جاده روستایی یا بسته محصوالت محسوس از قبیل وام، 

. خدمات از 2هاي فناورانه براي افزایش عملکرد، نوآوري
هاي بهداشتی محلی یا قبیل برنامه ترویجی، مراقبت

تر از قبیل . محصوالت انتزاعی3خدمات ثبت اراضی، 
محور، هاي توسعه جامعههاي توانمندساز یا پروژهمحیط

موارد باال تواند ترکیبی از . همچنین یک محصول می4
خدمت به کسب و  دهنده ارایهها و مراکز باشد. سازمان

 ارایهها یا خدماتی که به آن کارهاي روستایی، باید بسته
 دهند را متناسب با شرایط و محیط کسب و کاريمی

 ,GDPRD)( نمایندمنطقه روستایی موجود، تأمین 
FAO & World Bank, 2008.  

خود از دو جزء ترین سطح یک پروژه در ساده
براي  تحویل).( هشده است: محصول و نظام ارایتشکیل

تنها اینکه پروژه یا برنامه به اهداف مطلوب خود برسد، نه
محصول باید مورد نیاز و درخواست گروه هدف باشد، 

هم این اطمینان را باید ایجاد کند که  ارایهبلکه نظام 
ه ارایا دریافت خواهد کرد. یک نظام گروه هدف آن ر

کارا، ممکن است نیازمند کسب توانمندي در هدف قرار 
هاي نسبتاً خواص جمعیتی، از قبیل زنان، دادن زیرگروه

  .(Ibid)باشد پذیر فقرا و افراد آسیب
تصور منابع آکادمیک و همچنین  ،معمول طوربه

 به دهندگان خدماتهیاراخبرگان صنعت بر این است که 
الت خود همواره سعی منظور فروش خدمات و محصو

تر نشان داده و جذابرجوع اربابخود را براي  کنندمی
باعث ایجاد  دهندگانارایه .را محقق سازند آنرضایت 

 شده و در روابط صنعتی به کنندگاندریافتارزش براي 

شوند. آفرین شناخته میعنوان شریکی ارزش
 خوبی بهرهتوانند از این ارزش بهمی کنندگاندریافت

دهندگان ارایهببرند که روابط بلندمدت راهبردي با 
داشته باشند، چرا که شراکت پایدار و بلندمدت خدمات 

 ,Lawrence & Johnston) امروز است پایه و اساس بازار

بین  یکی از عوامل مهم پایداري روابط .(1999
جلب رضایت  کننده خدمات؛دهنده و دریافتارایه

دهنده خدمات وسط ارایهکنندگان خدمات تدریافت
مندي رضایت . دو مورد از تعاریف مطرح براياست

احساس عادالنه بودن و رضایت از روابط  -1:اند ازعبارت
به مزایاي  ، با توجهدهنده خدماتارایهو  کنندهدریافت
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ارایه شده از سوي  خدمات و کنندهدریافتدریافتی از 
احساس  -2 (Essig & Amann, 2009)دهنده  ارایه

برقراري عدالت و تساوي در روابط، اگرچه که توازن 
. )Benton & Maloni, 2005( قدرت وجود نداشته باشد

براي حفظ مشتریان خود و جلب  دهنده  خدماتارایه
و  خود را طبق نظرت تواند محصوالمیرضایت آنان، 

 در مواقعی که به کند و نیز تولید ان خودمشتری سلیقه
تولید (مانند خرابی یک ماشین) در  هايدلیل محدودیت

وقفه و یا گلوگاه جدیدي مشتري  کسب و کارفرآیند 
سریعاً وارد عمل  تواندمی دهنده ارایهشود، ایجاد می

 ,Steinle &Schiele) شده و کمبودها را جبران نماید

پایداري کسب  توسعه و هايیکی از راه ،بنابراین .(2008
مندي صاحبان به رضایت توجهو کارهاي روستایی، 

ارایه شده به آنان  از خدمات هاي روستاییکسب و کار
و  ها و اصنافهاي ذیربط و اتحادیهتوسط دولت، سازمان

 است. محلیجامعه
که  دارندبیان میشناسان و اقتصاددانان جامعه

شود. شبکه بسیار گذاري در خأل انجام نمیسرمایه
ها، کنندگان، بنگاهرفاي از ارتباطات میان مصپیچیده

وجود دارد که  غیرهمؤسسات و نهادهاي دولتی و
تواند گذاري است. این ارتباطات که میسرمایه» ظرف«

مثابه در اشکال رسمی و غیررسمی متبلور شود، به
از جمله، بستري است که کلیه رفتارهاي اقتصادي 

یابد. اصطالح گذاري در درون آن تحقق میسرمایه
 محیط نهادي کسب«رواج یافتۀ  سرعت ما بهنوظهور ا

 Hosseinzadeh)د به همین معنی اشاره دار» وکار

bahreini & Malekosadati, 2010) .ي دیگري از دسته
اي از محققان به مکتب محیطی اشاره داشته و مجموعه

عوامل محیطی، نظیر محیط مناسب اقتصادي، اجتماعی، 
رینی و کسب و کار د کارآفنسیاسی و فناوري را در رو

 & Mazzarol et al, 1999) ( دانندثر میؤموفق م

Ostadzadeh, 2002. حققان در بررسی نقش دولت در م
 ،هاي کارآفرینانه و کسب و کار جدیدتسهیل فعالیت

 هاي مالیاتی،شیم تدوین قوانین و مقررات مرتبط، خط

هاي مالی و اعطاي وام، سازي مراحل اداري، حمایتساده
آموزش، اطالع رسانی و مشاوره به کارآفرینان و ایجاد 

 دانندرا از وظایف مهم دولت می هاي الزمزیرساخت
)Lundstrom & Stevenson, 2001( .یکی از طورکلیبه ،

دولت براي ایجاد  حمایت و تشویق ترین اشکالمهم

 کننده مالی استهاي تشویقي بستهکسب و کار، تهیه
)Fini et al., 2009.( 

 که، باتوجه به ایندر رابطه با پیشینه تحقیق
 صاحبان منديتحقیقاتی که به طور مشخص به رضایت

 بود.کمتر  ،ی پرداخته باشندیکسب و کارهاي روستا
که نزدیکی مفهومی با این تحقیق  یتحقیقات، بنابراین
در تحقیقی تحت مورد استناد قرار گرفته است.  ،داشتند
کنندگان مؤثر بر رضایت تأمین شناسایی عوامل عنوان

که عوامل  مشخص شد ،هاي پخش مواد غذاییشرکت
اعتماد، سیاست پرداخت و ارتباط متقابل تأثیر 

 Aboueiet et(کنندگان دارند مستقیمی بر رضایت تأمین

al., 2016 .(ارزیابی و تحلیل  منظوردر تحقیقی دیگر به
اي همندي مدیران محلی از خدمات سازمانرضایت
مندي رضایت به این نتیجه رسیدند که بین ،محلی

 خدماتشاخص برخورداري روستاها از  مدیران و
رابطه  خدماتدار و با فاصله از اارتباطات مثبت و معن

 ,.Darbane Astane et al( داري وجود داردامنفی و معن

مندي کشاورزان از بیمه نتایج مطالعه رضایت ).2014
تسهیالت  مازندران نشان داد کهمحصول برنج در استان 

حمایتی، میزان غرامتی پرداختی، کیفیت خدمات 
مندي دریافتی و پاسخگویی به شکایات در رضایت

 ,Fallahi,& Gholinezgad( باشندکشاورزان مؤثر می

ثر بر ؤعوامل مدر پژوهشی به منظور شناسایی  ).2014
، مشخص شد که مندي زنان کارآفرین در هندرضایت

هاي خانوادگی و اجتماعی و اختصاص وام به یتحما
ویژه زنانی که از نظر اقتصادي وضع خوبی ، بهزنان

 ها ازآنانگیزه و رضایت بیشتر  نداشتند، موجب ایجاد
 ). Jyoti et al., 2011( شدواحد تولیدي خود 

اشاره شده و باتوجه به نقش مهم  با توجه به مطالب
شده  ارایهکاري  رضایت صاحبان از خدمات کسب و

هاي مربوطه در راستاي رونق و توسط دولت و سازمان
توسعه کسب وکارهاي روستایی، پژوهش حاضر با هدف 

مندي صاحبان کسب و کارهاي روستایی تحلیل رضایت
شهرستان ملکان از خدمات کسب وکارهاي روستایی 

 انجام شد.
 

 تحقیقروش 
ظر وهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردي و از نژپ

 تحلیلی است. براي  –هاي توصیفی هدف، از نوع پژوهش
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 ادهگردآوري اطالعات، از دو روش اسنادي و میدانی استف
 اي بود که روایی آنابزار اصلی تحقیق پرسشنامهشد. 

توسط پانل متخصصان و پایایی آن از طریق آلفاي 
ل ). جامعه آماري تحقیق شام1کرونباخ تأیید شد (جدول

و کارهاي روستایی شهرستان ملکان  صاحبان کسب
 نفر از صاحبان کسب 120استان آذربایجان شرقی بود. 

گیري در دسترس (به و کارهاي روستایی به روش نمونه
 8گیري مشخص)، در دلیل فقدان چارچوب نمونه

روستاي شهرستان ملکان که کسب و کارهاي روستایی 
 تند، موردها رونق و فراوانی باالیی داشروستا در آن

مطالعه قرار گرفتند. حجم نمونه مورد توصیه در 
زاي انفر به  20الی  10مطالعات مبتنی بر تحلیل عاملی، 
. (Thompson, 2004)هر متغیر تعیین شده است 

Gorsuch (1983)  حداقل مطلق را پنج نفر به ازاي هر
 متغیر پیشنهاد کرده است، با این شرط که حجم نمونه

 لنفر نشود. تجزیه و تحلی 100تر از کمدر هیچ حالتی 
و با استفاده از  24SPSSافزار اطالعات، از طریق نرم
 تحلیل عاملی اکتشافی انجام  ضریب تغییرات و تکنیک

 متغیر 23مندي صاحبان از گیري رضایت. براي اندازهشد
 مستخرج از مطالعات قبلی استفاده شد. 

 

 وکارکسب خدمات زا يتمندیرضاکرونباخ  يآلفا -1جدول
 آلفاي کرونباخ تعداد متغیر مقیاس

 87/0 23 منديمتغیرهاي رضایت
 

 هاي پژوهشیافته
نفر از صاحبان  55هاي پژوهش نشان داد که یافته

درصد) در دامنه سنی  8/45کسب و کارهاي روستایی (
سال  33ها سال قرار داشتند و میانگین سنی آن 35-26

درصد) سطح  8/50ز ایشان (نفر ا 61بود. همچنین 
نفر  92تحصیالت ابتدایی تا راهنمایی داشتند و 

درصد) مرد و 94نفر ( 112درصد) متأهل، 7/76(
ها در روستا ساکن درصد) آن3/88نفر ( 106همچنین 

درصد از کسب و کارهاي مطالعه شده نیز  52بودند. 
جزء کسب و کارهاي تولیدي و مصالح ساختمانی 

و میانگین درآمد ماهانه کسب و کارها  بندي شدنددسته
 ).2دست آمد (جدولریال به 12400000

 

 
 اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهویژگی -2جدول

 قیتحق يهاافتهی: منبع
 

 

 درصد فراوانی و تعداد هاویژگی متغیر

 مجرد تأهل
 متأهل

28)3/23%( 
92)7/76%( 

 مرد جنسیت
 زن

112)94%( 
8 )6%( 

 مکان سکونت
 شهر
 روستا
 هر دو

10)3/8%( 
106)3/88%( 
4)3/3%( 

 سطح تحصیالت

 سوادبی
 ابتدایی و راهنمایی

 دانشگاهیمتوسطه و پیش
 فوق دیپلم و کارشناسی

 فوق لیسانس
 دکتري

0 
61 )8/50%( 

36 )30%( 
18)15%( 
3 )5/2%( 
2 )7/1%( 

 انواع کسب و کارهاي مورد مطالعه
 فراوري و خدمات کشاورزي
 تولیدي و مصالح ساختمانی

 خدمات عمومی

23 )1/19%( 
63 )5/52%( 
34 )3/28%( 

 سال) 33=سن مالک ( میانگین 

25-14 
35-26 
45-36 
55-46 
> 56 

26 )7/21%( 
55 )8/45%( 
27 )5/22%( 
10 )3/8%( 
2 )7/1%( 

 درآمد کسب و کار (ریال)
 ریال)12400000(میانگین= 

 8,000,000کمتر از
14,000,000 – 8,010,000 
20,000,000 – 14,010,000 

 20,000,000االتر ازب

34 )4/28%( 
49 )8/40%( 
29 )2/24%( 
8 )7/6%( 
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 يصاحبان کسب و کارها يمندتیرضا تیوضع
 مربوطهاز خدمات  ییروستا
 کسب صاحبان يمندتیرضا زانیم یبررس منظوربه

 شده در رابطه با ارایه دماتخ از ییروستا يکارها و
ا، صاحبان کسب و کارها بر اساس هکسب و کارها آن

مندي پایین، امتیاز ترکیبی، به سه گروه با رضایت
بندي شدند. نتایج نشان داد که متوسط و باال طبقه

درصد صاحبان کسب و  7/41و  3/53، 5ترتیب به
 وباال، متوسط مندي کارهاي مورد مطالعه داراي رضایت

  ).3پایین بودند (جدول
هاي مربوط به بندي گویهاولویت در ادامه به منظور

مندي صاحبان کسب و کارهاي روستایی از رضایت
ها از ضریب تغییرات استفاده شده به آن ارایهخدمات 

شد. نتایج حاصل از بررسی ضریب تغییرات نشان داد که 
صاحبان کسب و کارهاي روستاییی بیشترین رضایت را 

براي انتقال  وسایل نقلیه مناسب«هاي در رابطه با گویه

» نیروي کار با قیمت مناسب«، »موقع محصول به بازاربه
داشتند » نیازها و سالیق مشتریان اطالعات در مورد« و

 ترتیب در خصوص متغیرهايو کمترین رضایت را به
 ؛»بیمه اجتماعی شامل بازنشستگی و از کار افتادگی«
ها و مایت سازمانح«و  »نرخ سود تسهیالت بانکی«

ت دولتی در صدور مجوز و تسهیالت مالی و ادارا
 ).4اند (جدولداشته »هاي مالیاتیمعافیت

 
 اساس بر ییروستا يکارها و کسب صاحبان يبندطبقه -3جدول

 هاآن يمندتیرضا زانیم
 درصد تعداد هاگروه

 یفراوان
 درصد
 یتجمع

 7/41 7/41 50 نییپا يمندتیرضا
 95 3/53 64 متوسط يمندتیرضا
 100 5 6 باال يمندتیارض

 قیتحق يهاافتهی: منبع
 

 

 شده به آنان ارایهصاحبان کسب و کارهاي روستایی از خدمات  منديهاي رضایتبندي گویهاولویت -4جدول
 اولویت گویه میانگین    انحراف معیار ضریب تغییرات

 1 بازارموقع محصول به وسایل نقلیه مناسب براي انتقال به 83/6 38/2 348/0
 2 نیروي کار با قیمت مناسب 88/5 26/2 384/0
 3 اطالعات در مورد نیازها و سالیق مشتریان 37/6 46/2 386/0
 4 هاي مورد نیاز کیفیت نهاده 38/5 12/2 394/0
 5 موقع از نیروي کار مندي بهبهره 63/5 25/2 401/0
 6 هاانتقال محصوالت تولیدي به بازار و خرید نهادههاي مواصالتی براي مناسب بودن جاده 72/5 7/2 472/0
هاي اولیه وکارهاي روستایی در سالاثربخشی خدمات  ارایه شده بر میزان موفقیت کسب 16/5 44/2 473/0

 سال اول) 5(معموال در 
7 

 8 ها مواد اولیه مورد نیاز و نهادهقیمت 76/4 28/2 478/0
 9 ا و تجهیزات تولید مورد نیاز و تسهیل دستیابی به آنهاهتأمین دستگاه 31/5 55/2 48/0
 10 خدمات ارایه شده درسوددهی کسب وکارنقش  56/4 29/2 502/0
 11 تأثیر خدمات ارایه شده بر رشد و توسعه کسب وکار نسبت به گذشته  43/5 75/2 507/0
 12 حمایت مردم محلی و اهالی روستا از کسب و کار 64/4 73/2 589/0
 13 تعرفه خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز 03/4 66/2 661/0
 14 هاي کارشناسان براي بهبود تولیدمندي از توصیهبهره 24/4 88/2 678/0
 15 موقع سرمایه مورد نیازتأمین به 41/3 34/2 687/0
 16 هاي مالیاتیمعافیت 85/3 73/2 71/0
 17 ی براي راه اندازي یک کسب وکار جدید به صورت گروهیحمایت و همراهی مردم محل 42/3 52/2 738/0
 18 بیمه واحد تولیدي  59/3 66/2 739/0
حمایت و همکاري مسئوالن محلی (مانند دهیاري و شوراي اسالمی) در ارایه آمار و  78/3 81/2 742/0

 اندازي کسب و کاراطالعات، امکانات اولیه و زیر ساختی براي راه
19 

 20 ها، فروش و بازاریابی محصوالت  ها در تأمین نهادهها و تعاونیحمایت اتحادیه 77/2 13/2 77/0
 21 هاي مالیاتی ها و ادارات دولتی در صدور مجوز و تسهیالت مالی و معافیتحمایت سازمان 81/2 29/2 816/0
 22 نرخ سود تسهیالت بانکی 64/2 29/2 863/0
 23 بازنشستگی و از کار افتادگی)بیمه اجتماعی ( 9/3 63/2 187/1

 هاي تحقیقمنبع: یافته
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اي از ها نمرهتوجه: پاسخگویان به هر کدام از گویه
اند که هر چه مقدار امتیاز بیشتر اختصاص داده 10-1

مندي باالي صاحب کسب و کار باشد، نشان از رضایت
 است.

مندي صاحبان کسب تحلیل ساختار عاملی رضایت
 مربوطهاي روستایی از خدمات وکاره
مندي صاحبان کسب منظور شناسایی ابعاد رضایتبه

گویه با  23، از خدمات مربوطه و کارهاي روستایی
تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش از نوع 

مورد  5گویه،  23واریماکس تحلیل شدند. از بین 
که بارعاملی قابل توجهی بر روي هیچ یک از دلیل اینبه

ها نداشتند، از تحلیل کنار گذاشته شدند و تنها فهمؤل
 40/0ها باالتر از هایی باقی ماندند که بار عاملی آنگویه

بود. پس از حذف متغیرهاي با بار عاملی پایین، مجددًا 
هاي اصلی به کار گرفته شد. هدف از تحلیل عاملی مؤلفه

این کار، دستیابی به ابعادي است که به صورت پنهانی 
ها وجود دارد که به آسانی قابل ر مجموعه گویهد

و  KMO). آزمون 1392مشاهده نیست (کالنتري، 
تحلیل عاملی اکتشافی  ها را برايبارتلت مناسبت داده

 .)5(جدول ددهنشان می
 

 KMOآزمون بارتلت و  -5جدول
KMO سطح معناداري مقدار بارتلت 

796/0 706/756 000/0 
 

دهد که مؤلفه ) نشان می6نتایج  مندرج در جدول (
ترین سهم را در تبیین درصد بیش 41/20اول با 

مندي صاحبان واریانس کل متغیرهاي مربوط به رضایت
کسب و کارهاي روستایی شهرستان ملکان را دارد. این 

متغیر (به ترتیب میزان بار عاملی) بیمه  5مؤلفه شامل 
ماعی (بازنشستگی و از کار واحد تولیدي؛ بیمه اجت

ها در تأمین ها و تعاونیافتادگی)؛ حمایت اتحادیه
ها ها، فروش و بازاریابی محصوالت؛ حمایت سازماننهاده

هاي مالی و و ادارات دولتی در صدور مجوز، حمایت
 والنمسئ هاي مالیاتی و حمایت و همکاريمعافیت

ر و محلی (دهیاري و شوراي اسالمی) در ارایه آما
اندازي اطالعات، امکانات اولیه و زیرساختی براي راه

کسب و کار بود. مؤلفه مذکور عمدتًا نیاز به حمایت 

هاي مرتبط به لحاظ سیاستی و مسئولین و سازمان
ریزي صحیح براي کسب و کارهاي روستایی را برنامه

این نکته است که  سازد و نشان دهندهخاطر نشان می
و کارهاي روستایی از خدمات به  رضایت صاحبان کسب

میزان زیادي در گرو این مؤلفه قرار دارد. این مؤلفه 
» گري نهادهاي دولتی و غیردولتیبیمه و تسهیل«

 دهد که مؤلفهگذاري شد. همچنین نتایج نشان مینام
درصد سهم در تبیین واریانس، در درجه 62/11دوم با 

یر بود که به متغ 3بعدي قرار دارد. این مؤلفه شامل 
 ترتیب مقدار بار عاملی از زیاد به کم عبارتند از: قیمت

هاي مورد کیفیت نهادهها و مواد اولیه مورد نیاز؛ نهاده
توان گفت که طورکلی می؛ تعرفه خدمات عمومی. بهازین

هاي تولید و همزمان در صورت پایین بودن هزینه
کسب و مندي صاحبان ها، رضایتافزایش کیفیت نهاده

کارها از خدمات را موجب خواهند شد. باتوجه به 
کاهش «توان هاي بارگذاري شده، این مؤلفه را میگویه

 گذاري کرد.نام» هزینه تولید
درصد واریانس برساخت 08/11مؤلفه سوم با  تبیین 

مندي صاحبان، در رتبه سوم قرار گرفت. هر چند رضایت
عامل دوم  که میان تبیین واریانس آن نزدیک به

متغیر حمایت و همراهی  3باشد. این مؤلفه شامل می
مردم محلی براي راه اندازي یک کسب و کار جدید به 
صورت گروهی؛ حمایت مردم محلی و اهالی روستا از 

سوددهی  تأثیر خدمات ارایه شده بر میزانکسب و کار و 
لین محلی و ئوکه اشاره به حمایت مس استکسب و کار 

م روستاها در اهتمام به همکاري در جهت همچنین مرد
اندازي یک کسب و کار جدید و اطمینان ایجاد و راه

ها و مالک از تأمین نیروي کار مورد نیاز و زیرساخت
خدمات مورد نیاز دارد. سودهی هم که به طور مشخص 

اندازي یک کسب و کار و هدف مهمی در راه
ت. لذا مندي صاحبان را به همراه خواهد داشرضایت

» حمایت جامعه محلی و سوددهی«توان این مؤلفه را می
درصد 49/10گذاري کرد. در رابطه با مؤلفه چهارم که نام

کرد، به مندي صاحبان را تبیین از واریانس کل رضایت
تأثیر خدمات ارایه شده بر میزان متغیر  3ترتیب شامل 

هاي اولیه موفقیت کسب و کارهاي روستایی در سال
هاي مندي از توصیهسال اول)؛ بهره 5موال در (مع

تأثیر خدمات ارایه شده کارشناسان براي بهبود تولید و 
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رشد و توسعه کسب وکار خود نسبت به گذشته بود در 
که نماینگر نیازمندي به پایداري کسب و کار و تحقیق و 
توسعه است. یعنی عالوه بر اینکه مالک نیاز به پایداري 

کند، همزمان توسعه کسب و کار را می کسب و کار فکر
» پایداري و تحقیق و توسعه«داند. این مؤلفه نیز مهم می

 نام گرفت.
 2درصد از واریانس شامل 09/9مؤلفه پنجم با تبیین 

متغیر بود که به ترتیب بار عاملی عبارتند از؛ وسایل 
موقع محصول به بازار و نقلیه مناسب براي انتقال به

هاي مواصالتی براي انتقال محصوالت ادهمناسب بودن ج
، که به وضح اشاره به هاتولیدي به بازار و خرید نهاده

ها براي انتقال سهولت انتقال و مناسب بودن زیرساخت
ها دارد و این امر به این سریع و راحت محصول و نهاده

دلیل است که عمدتاً کسب و کارهاي روستایی از 

ها فاصله دارند. دهاي نهادهکننبازارهاي هدف و تأمین
گذاري شد و در نام» جاده و حمل و نقل«این مؤلفه 

درصد از کل واریانس را 8,86مؤلفه ششم که  ،نهایت
موقع سرمایه مورد متغیر تأمین به 2کرد، شامل تبیین 

و تسهیل  ها و تجهیزات تولیددستگاهتأمین نیاز و 
گذاري مناسب و بود که نیاز به سرمایه هادستیابی به آن

گذاري در کسب و کار کند. سرمایهموقع را عنوان میبه
باشد که مدنظر صاحبان است و در یک عامل مهم می

صورت تأمین، رضایت صاحب کسب و کار را به همراه 
مؤلفه در مجموع  6خواهد داشت. نتایج نشان که 

مندي صاحبان رضایت«درصد واریانس برساخت 6/71
» شده به آنان ارایهوستایی از خدمات کسب و کارهاي ر

را از نظر صاحبان کسب و کارهاي روستایی شهرستان 
 ). 6ملکان تبیین کردند (جدول

 
 ییروستا يکسب وکارها صاحبان يمندتیرضا يهامؤلفه لیتحل -6جدول

مقدار  بار عاملی متغیرها نام عامل
 ویژه

درصد از 
 واریانس کل

واریانس 
 تجمعی

گري بیمه و تسهیل
نهادهاي دولتی و 

 غیردولتی

 835/0 بیمه واحد تولیدي

675/3 41/20 41/20 

 810/0 بیمه اجتماعی (بازنشستگی و از کار افتادگی)
ها، فروش و بازاریابی ها در تأمین نهادهها و تعاونیحمایت اتحادیه

 772/0 محصوالت

هاي مایتها و ادارات دولتی در صدور مجوز، ححمایت سازمان
 756/0 هاي مالیاتیمالی و معافیت

حمایت و همکاري مسئوالن محلی (مانند دهیاري و شوراي 
اسالمی) در ارایه آمار و اطالعات، امکانات اولیه و زیر ساختی براي 

 اندازي کسب و کارراه
669/0 

 کاهش هزینه تولید
 817/0 ها و مواد اولیه مورد نیازقیمت نهاده

 814/0 هاي مورد نیازکیفیت نهاده 04/32 622/11 092/2
 542/0 تعرفه خدمات عمومی مانند آب، برق،گاز

حمایت جامعه محلی و 
 سوددهی

حمایت و همراهی مردم محلی براي راه اندازي یک کسب و کار 
 795/0 جدید به صورت گروهی

 734/0 ز کسب و کارحمایت مردم محلی و اهالی روستا ا 13/43 089/11 996/1
 506/0 تأثیر خدمات ارایه شده بر میزان سوددهی کسب و کار

پایداري و تحقیق و 
 توسعه

تأثیر  خدمات ارایه شده بر میزان موفقیت کسب و کارهاي 
 749/0 سال اول) 5هاي اولیه (معموال در روستایی در سال

 661/0 شناسان براي بهبود تولیدهاي کارمندي از توصیهبهره 62/53 49/10 888/1
اثربخشی خدمات ارایه شده در رشد و توسعه کسب و کار خود 

 623/0 نسبت به گذشته

 جاده و حمل و نقل
 806/0 موقع محصول به بازاروسایل نقلیه مناسب براي انتقال به

تولیدي هاي مواصالتی براي انتقال محصوالت مناسب بودن جاده 71/62 09/9 636/1
 705/0 هابه بازار و خرید نهاده

 سرمایه و تجهیزات
 708/0 ازین مورد هیسرما موقعبه نیتأم

 به یابیدست لیتسه و ازیمورد ن تولید تجهیزات و هادستگاه نیتأم 57/71 867/8 596/1
 683/0 هاآن

 هاي تحقیقمنبع: یافته
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 نتایج و بحث
براي شکوفایی  کسب و کارهاي روستایی راهی

اقتصاد روستایی و به تبع آن توسعه پایدار روستایی 
است. با کسب و کارهاي روستایی اقتصاد روستایی 
متنوع گشته و اشتغال و کارآفرینی روستایی بهبود 
خواهد یافت. در این میان صاحبان به عنوان عامل اصلی 
رشد و توسعه کسب و کارهاي روستایی داراي اهمیت 

مندي آنان از کسب و تند و توجه به رضایتاي هسویژ
نفر از  120رسد. در تحقیق حاضر کار الزامی به نظر می

صاحبان کسب و کارهاي روستایی شهرستان ملکان 
 تحلیل مورد مطالعه قرار گرفت که هدف از این مطالعه،

مندي صاحبان کسب و کارها از خدمات کسب رضایت
 .بود مربوطه و ساختار عاملی وکارهاي روستایی

درصد از  5مندي تنها نتایج نشان داد که رضایت
صاحبان کسب و کارهاي مورد مطالعه در سطح باالیی 

هاي بندي گویهاولویت همچنین. قرار داشته است
که صاحبان کسب و کارهاي  دادمندي نشان رضایت

روستایی بیشترین رضایت را به ترتیب نسبت به 
موقع اسب براي انتقال بهوسایل نقلیه من«هاي گویه

و » نیروي کار با قیمت مناسب«، »محصول به بازار
داشتند. از » نیازها و سالیق مشتریان اطالعات در مورد«

 هاينسبت به گویه ترتیببه ترین رضایت راکم یطرف
 ،»بیمه اجتماعی شامل بازنشستگی و از کار افتادگی«
ها و یت سازمانحما«و  »نرخ سود تسهیالت بانکی«

هاي مالی و ادارات دولتی در صدور مجوز، حمایت
 .داشتند» هاي مالیاتیمعافیت

نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 
مندي صاحبان کسب و کارهاي رضایت ،طورکلیبه

مؤلفه خالصه شد که  6در از خدمات مربوطه روستایی 
مندي را درصد از واریانس کل رضایت 60/71در مجموع 

بیمه و «تحت عنوان  . مؤلفه اولیین کردندتب
با   ،»نهادهاي دولتی و غیردولتی گريتسهیل

ترین سهم را در تبیین واریانس کل درصد، بیش41/20
مندي صاحبان کسب متغیرهاي مربوط به عوامل رضایت

و کارهاي روستایی شهرستان ملکان را داشت. این عامل 
باشد که ن نکته میای نشان دهندهمتغیر بود  5که شامل 

رضایت صاحبان کسب و کارها به میزان زیادي در گرو 
ریزي هاي دولتی در جهت برنامهها و نهادحمایت سازمان

صحیح و وضع قوانین و مقررات مناسب در جهت 
حمایت از کسب و کارهاي روستایی و از بین بردن 
قوانین دست و پاگیر و بیمه واحد تولیدي و انجام 

هاي باشد. این مؤلفه با یافتهبوط به آن میتعهدات مر
)2014(Fallahi,& Gholinezgad   وJyoti   و همکاران
هاي مالی نوعی به حمایتهمخوانی دارد که به )2011(

کاهش هزینه «اند. مؤلفه دوم از صاحبان اشاره کرده
مندي درصد از واریانس رضایت62/11بود که » تولید

متغیر  3ین عامل شامل شامل صاحبان را تبیین نمود. ا
ها و مندي صاحبان را در گرو کاهش هزینهبود و رضایت

کرد، که به لحاظ ها عنوان میافزایش کیفیت نهاده
باشد. این مؤلفه نیز با اقتصادي نیز کامالً معقول می

مطابقت   Fallahi,& Gholinezgad)2014هاي (یافته
ده در جلب ش ارایهدارد که اشاره به کیفیت خدمات 

حمایت جامعه «صاحبان کسب  وکارها دارد.  رضایت
درصد  08/11مؤلفه سوم بود که » محلی و سوددهی

متغیر بود که  3واریانس را تبیین کرد. این مؤلفه شامل 
اشاره به حمایت مسؤلین محلی و همچنین مردم 
روستاها در اهتمام به همکاري در جهت ایجاد یک 

ینان مالک از تأمین نیروي کار کسب و کار جدید و اطم
ها و خدمات مورد نیاز دارد. مورد نیاز و زیرساخت

اندازي سودهی هم به طور مشخص هدف مهمی در راه
مندي رضایتتحقق، و در صورت بوده یک کسب و کار 

 Jyoti(مطالعه مالک را به همراه خواهد داشت. نتیجه 
et al., 2011( ؤلفه چهارم کند. ماین یافته را تأیید می

گذاري شد که نام» پایداري و تحقیق و توسعه«
مندي صاحبان درصد از واریانس برساخت رضایت49/10

نگر نیازمندي امتغیر بود که نمای 3را تبیین کرد و شامل 
به پایداري کسب و کار و تحقیق و توسعه در رابطه با 

ها و مشکالت کسب و کارهاي روستایی شناسایی چالش
جاده و « است. هاي اولیهها در سالکست آنو دالیل ش

درصد از 09/9عنوان مؤلفه پنجم به» حمل و نقل
متغیر بود که به  2واریانس را  تبیین نمود و شامل 

ح اشاره به توجه مالک به سهولت انتقال و مناسب ووض
ها براي انتقال سریع و راحت محصول و بودن زیر ساخت

 86/8با تبیین » و تجهیزات سرمایه«ها دارد. مؤلفه نهاده
عنوان مؤلفه ششم شناخته شد و درصد از کل واریانس به

گذاري در کسب و کار یک متغیر بود. سرمایه 2شامل 
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باشد که در اولویت نظر صاحبان قرار دارد عامل مهم می
همراه خواهد و در صورت تأمین، رضایت صاحبان را به

 ,.Darbane Astane et al( هايطور کلی، یافتهداشت. به

کند؛ بدین هاي این تحقیق را تأیید مییافته، )2014
صورت که هرچه میزان دسترسی صاحبان و مدیران به 

ها نیز بیشتر تر و نزدیکتر باشد، رضایت آنخدمات راحت
در نهایت، باتوجه به نتایج تحقیق و  خواهد بود.

 هیتوص ریز يهاشنهادیپمشاهدات میدانی محققان، 
 .شودیم

ها جهت آگاهی لزوم برگزاري جلسات، کنفرانس
هاي محلی از نیازهاي صاحبان کسب و کارها و سازمان

 بحث و تبادل نظر براي بهبود کسب و کارهاي روستایی
 لئو آگاهی از مشکالت و مسا و تأمین نیازهاي دو طرف

 وجود آمده.هب
هاي مربوطه از حمایت و همراهی دولت و سازمان

هاي ارهاي روستایی به منظور تأمین هزینهکسب و ک
تسهیالت بانکی ارزان  ارایهاولیه ایجاد کسب و کار و 

هاي ایجاد کسب و ها و زیرساختقیمت، تأمین نهاده

کار، بازاریابی محصوالت و نیز هدایت و مشاوره 
 گذاران روستایی.سرمایه

ن الئوان و مسروستاییمشارکت و همکاري بیشتر 
اندازي و توسعه ب کسب و کارها در راهمحلی با صاح

اطالعات صحیح و  ارایهکسب و کار جدید روستایی و 
 وایجاد اطمینان خاطر مالک در جهت تأمین نیروي کار 

گذاري و ایجاد کسب و شرایط مورد در جهت سرمایه
 کار.

هاي صنعتی در جهت کاهش ها و ناحیهایجاد خوشه
مل و نقل و تأمین هاي تولید و امکان بهبود حهزینه

نیازهاي کسب و کار از طریق یکدیگر و کاهش 
 ها و افزایش امنیت.هاي زیرساختهزینه

هاي صحیح و ایجاد انگیزش آموزش و مشاوره ارایه
هاي اولیه و عدم در صاحبان در جهت پایداري در سال

هاي مقطعی و تعطیلی کسب و کار در صورت مشکل
به و نهادهاي محلی براي استفاده از تجارب مردم باتجر

 حل مشکالت.
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