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توسعة  يهابر بهبود شاخص يتوليد كشاورز يهايآثار تشكيل تعاون
  مطالعة موردي : اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا

 روستاهاي شهرستان زنجان
  *اسماعيل نصيري

  ۷/۶/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش   ۹/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت
  چكيده 

هـاي اقتصـادي،   هاي توليد بر بهبود شـاخص هدف پژوهش حاضر بررسي آثار تشکيل تعاوني
بـدين منظـور،   . ها در روستاهاي شهرستان زنجان استاجتماعي و فرهنگي اعضاي اين تعاوني

اطالعـات  . ن شـدند هاي آماري تعيـي عنوان نمونهگيري کامًال تصادفي بهروش نمونهنفر به ۹۰۰
و  SPSSافـزار  ها، با اسـتفاده از نـرم  دست آمده از طريق مطالعات ميداني و تكميل پرسشنامهبه

ها بـر  ها حاكي از تأثيرگذاري تعاونييافته. آمار پارامتري و ناپارامتري، مورد تحليل قرار گرفت
 از مهاجرت به شهرها،افزايش درآمد، جلوگيري  مصرف، الگوي بهبود توسعه، هايشاخص بهبود

برداري از تسهيالت و اعتبـارات بـراي بهبـود کيفيـت زنـدگي،      و توانمندسازي معيشت و بهره
  . دار استمعني ۱/۰ها در سطح تعامل و اعتمادسازي ميان اعضاست؛ و رابطة ميان شاخص

توسـعة  / توسـعة اقتصـادي  /  هـاي توسـعه  شـاخص / هاي کشـاورزي  تعاوني: ها کليدواژه
 ).روستاها(زنجان / مطالعة موردي/ توسعة فرهنگي/ ياجتماع
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  مقدمه و بيان مسئله 
يي و آکـار د ننتوا بر اساس همکاري و تعاون مياي  هاي حرفهانجام فعاليتبا يان روستاي

نيـز  هاي تعاوني توليـد  ين راستا، شرکتهمدر . خود را بهبود بخشندوضعيت اقتصادي 
: ۱۳۸۱صـديقي،  ( تاها ايفـا کننـد  روس ةدر توسع ي مهمنقش ،هارفع نارسايي توانند بامي
سـطح دانـش    هاي تعاوني توليـد عبـارت اسـت از  ارتقـاي    رسالت مهم شرکت .)۳۱۴

ييان به روستا ةرويع روستايي، جلوگيري از مهاجرت بيوري مناب يان و بهبود بهرهيروستا
مناسـب بـراي    يهـا ابـزار   تعـاوني  ،اينبنابر. مناطق روستايي شهرها، و برقراري توسعة

کننـد،   ي مهم ايفـا مـي  پايدار نقش ةند و در رسيدن به توسعرو ميشمار بههمکاري مردم 
منـاطق   را در راستاي توسـعة  هاهاي آن ييتوانا كوشند، ميفکري مردمبا هم اي كهگونهبه

ريـزي   هـا بيشـتر بـه برنامـه     يتعـاون . )۱۱۶: ۱۳۸۳طاهرخـاني،  ( هدايت كننـد روستايي 
 کننــد نــافع خــود را در بلندمــدت جســتجو مــيم رو،از ايــنپردازنــد و  مــدت مــيندبل
، هــابــا تصــويب قــانون تعــاوني ،۱۳۴۹ســال ، درايــران در .)۱۱۵: ۱۳۷۲انوشــيرواني، (

 يان و حمايت ازرفع مشکالت توليد روستايمنظور به توليد کشاورزي تعاوني هاي شرکت
پس از پيروزي انقالب  هايسال و انقالب از يشپ ةده يک طي ،آن پي در .شدند تشکيل آنها

 ،هاي اخيردر سال سرانجام،تا  پشت سر گذاشتندهايي را و نشيب فراز هاتعاوني اسالمي،
حدود  ،۱۳۵۷ تا ۱۳۵۱ از ،موجود آمارهاي مطابق .اند گرفته قرار توسعه و رشد از يفرايند در
توليد  تعاوني شرکت ۹۰ از بيش ،۱۳۸۸ تا و داشت وجود کشاورزي توليد تعاوني شرکت ۳۹

هاي توليـد  اخير، تعاوني ةدر ده). ۸۸: ۱۳۸۸کل تعاون استان زنجان،  ةادار(تشکيل شد 
با  .اهداف خود دست يابندشوند و به  اند منشأ خدماتي مؤثرتوانسته روستايي زنجان نيز

هـا از  شـرکت  ايـن  ةالزم است مطالعـ  ،هاي توليد روستاييتوجه به اهميت نظام تعاوني
  . هاي توسعه آشکار شودشاخصثيرات مثبت آن بر تأهاي گوناگون انجام گيرد و  جنبه

  چارچوب نظري 
هـاي توليـد   به ارتباط بين تعاوني ،کشورهاي در حال رشد ةتوسع در متون کشاورزي و

 ،هابا بيان اين ديدگاه ،جفابي. است شده پرداخته متفاوت هايديدگاه از توسعه و کشاورزي
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 ).Fabige, 2008: 56-57(است  کرده کيدأت توسعه فرايند در کشاورزي هايتعاوني نقش بر
روسـتايي   هـاي نيوهاي کشاورزي، گرايش به تعاگيري تعاوني تحليل شکل گ، باديامون

 بـر ايـن بـاور    يدالسـان  ).Diamong, 2007: 77(داند  مي هاي توسعهاز جمله راهبردرا 
اي، تعــديل  هــاي توليــد بــه کـاهش اختالفــات منطقــه نيطــرح ايجــاد تعـاو  كــه اسـت 

انجامـد   مناطق روستايي و شـهري مـي   ويژه کاهش فاصلةهشهري و بهاي درون نابرابري
)Sandalie, 2009: 73.( هـاي توليـد   در تبيين چنين مفهومي، با طـرح تعـاوني   ن،رايمو

هـاي  يـق سياسـت  توسـعه از طر  ؤلفـة تـرين م کشاورزي، ايجاد اشتغال روستايي را مهم
کو در چين و چامپتحقيقات اساس  بر ).Rimon, 2009: 46-47(كند  مي معرفي هاتعاوني

اقتصادي  مناسب براي دستيابي به توسعة يرهيافت کشاورزي توليد هايتعاوني ،جنوبي کره
). Champko, 2006: 55-59(رونـد  شمار ميبهتحقق عدالت اجتماعي  نيز و اجتماعي و

نـوعي سـازمان اجتمـاعي متـوازن در      ،هـا گيـري تعـاوني  شکل با كه است معتقد لزايم
 مسائل مربوط که از آنجا ).Zaymel, 2005: 55-57( گيرد مي شکل روستايي هايسکونتگاه

 در کشـاورزي  اهميـت  و نقـش  نزديکـي  دليـل بـه  دارند، ارتباط هم با روستا و کشاورزي به

 ةتوسع و مفاهيم کشاورزي ،هاسياري از نوشته، در بييروستا توسعة به مربوط هايفعاليت
: ۱۳۸۶مطيعي لنگرودي و شمسـايي،  (کار برده شده است صورت مترادف بهروستايي به

پيشرفت  به منوط بيشتر که حال عين در يروستاي ةتوسع ،)۱(تودارو مايکل ةعقيد به. )۶۸-۸۸
 و ت، کاهش نابرابري،، بهداشآموزش اشتغال، مد،درآ ،زندگي سطح بهبود ،است کشاورزي
. )۳۳۷: ۱۳۷۸ تودارو،( شودشامل مي نيز را زمان طول در يروستاي بخش اييتوان گسترش

براي بهبود زندگي  راهبردياز  است ي عبارتيروستا ، توسعةطبق تعريف بانک جهاني
 راهبـرد در ترسـيم  . )۱۰۴ :۱۳۸۷ کالنتري و چوبچيان،(ييان اجتماعي روستا اقتصادي و

 .ويژه صورت گيـرد  ينگاه )تعاوني توليد(هاي کشاورزي بايد به نظام ،ييستارو ةتوسع
تحول اجتماعي است که بر زندگي کشاورزان در  هاي کشاورزي نوعي تغيير واين نظام

يي را ميسـر  روستا ةيابي به توسع، دستدر نهايت گذارد ويي اثر مستقيم ميمناطق روستا
که  دانستي يروستا ةتوسع ي برايابزارهاي توليد را يتعاونتوان مي ،رواز اين .دسازمي

  ).۶۵-۶۴: ۱۳۸۶ قنبري، نوري و(کنند در مسير توسعه حرکت مي ،با روش خاص خود
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  شده مروري بر مطالعات انجام
ترين از بزرگ يهاي توليدنگالدش حاکي از آن است که تعاونيب شده درمطالعات انجام

ي جذب افراد ها از جايگاهي مناسب براتعاوني .شوندکارفرمايان اقتصادي محسوب مي
-گسـترش سـرمايه  . برخوردارندهاي اقتصادي هاي مختلف فعاليترصهفقير بومي در ع

، کمـک بـه اقتصـاد روسـتا     ،ة بهينه از اقتصاد کشاورزيمنابع انساني در استفاد گذاري و
ايجـاد   و ،يانيسـتا ي از مهـاجرت رو جلـوگير  ،ييايجاد اشتغال پايدار در نواحي روسـتا 

هـا در بـنگالدش   ستاوردهاي تشکيل تعاونياز جمله د هاي ماندگاري در روستاهازمينه
هـاي توليـد کشـاورزي در    ، سـهم تعـاوني  ۲۰۰۹سالدر  ).Benin, 2010: 63-66(است 

قرار دادن وسـايل کـار در    .درصد بوده است ۴۲توليدات رقمي معادل  ةزمين ليپين دريف
در هـاي خـاص   ز تمرکز ثروت در دست افراد و گروهپيشگيري ايي، تااختيار افراد روس

هـاي  يتفعال در کسب و ضرورياي غيرهحذف واسطه ،تحقق عدالت اجتماعي راستاي
ها آثار تشکيل تعاونياز جمله  ميان اعضاآموزش در  تفاهم متقابل وو گسترش  زراعي،

ترين هاي توليد کشاورزي بزرگياندونزي نيز تعاون در). Siegal, 2010: 19(بوده است 
روند، و بدين اهداف دسـت  شمار ميبهسبزي در بازارهاي داخلي  کنندگان ميوه وتوليد
معيشت پايدار ايجاد  سازي وبراي زندگي اعضا، توانمند ضروري خدمات رائةا :انديافته
حمايـت متقابـل از اعضـا     فکـري و ، هـم توسـعه يي، کاهش فقر در نواحي روستا براي

)Holplin, 2010: 23-28.( هـا  کرد تعـاوني عمل مطالعات خود روي ساختار و در ن،راما
هـاي تعـاوني و افـزايش سـطح توليـد و      نشان داد که افزايش امکانات شـرکت  ،در هند

 زمينةدر  ي،موندان). Raman, 2005: 117(ة مستقيم دارد ها رابطتعاوني حضوردرآمد با 
آالت و ة بهينـه از ماشـين  روسـتايي، موضـوع اسـتفاد   هاي تعـاوني توليـد   د شرکتيفوا

-Mondany, 2006: 100(را گوشزد کرده اسـت   تعاوني در قالب اراضي سازييکپارچه

ـ  ،هاي توليد روستايي گامبيـا تعاوني ةخود در زمين ةدر مطالع ل،پامپ). 101 ين نتيجـه  دب
أمين تـ  نيـز  آالت و مين بذر، کود، ماشينها در اموري همچون تأه است که تعاونيرسيد

درصد اعضا از  ۹۵ ،داراي فعاليت جدي بوده و در اين راستا اعتبارات بانکي براي اعضا
 بـر اسـاس   ن،اسـتوا  ).Pampel, 2007: 78-79( انـد  عملکرد آنها رضايت کامـل داشـته  
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اساسًا جنبش تعاون در نروژ بر كه معتقد است  ،روستاهاي نروژ در زمينةمطالعات خود 
ـ حاکميـت عضـ    ).Stowan, 2008: 43-51(ة منفعــت اسـتوار اســت  و و توزيــع عادالن

دهـد   هاي توليد کشاورزي در امريکا نشان مـي تعاونيهمچنين، نتايج مطالعاتي پيرامون 
يان عامل مهم موفقيت يتعاوني به نظارت بر منافع درازمدت روستا هايکه تمايل شرکت
 ).Axin, 2009: 30-31(در اين كشور است نهضت تعاوني 

بـه  : اسـت  ، كه از آن جملهمطالعات متعدد صورت گرفته ،در ايران نيز در اين زمينه
هـاي   تعاونينقش  ،هاي زراعيهاي تعاوني در فعاليتنقش شرکت ةزمين کاشي درگفتة 

درخـور   هـا مين نيازهاي فني و مالي آنأو ت ييانتوليد کشاورزي در افزايش درآمد روستا
 زمينـة وزارت کشـاورزي در   بر اساس مطالعات .)۲۴: ۱۳۷۸کاشي، ( اهميت بوده است

هـاي سـهامي    مقايسه بـا شـرکت   اين نظام در ، وضعيتهاي توليد ميزان موفقيت تعاوني
زاده، احمـدي بـه نظـر    .)۶۳: ۱۳۷۷وزارت کشـاورزي،  ( اسـت  تـر  نسبتًا مطلوبزراعي 
زاسيون در روسـتاها  مکاني ةسازي و توسع، يکپارچهاصلي خود يعني ةها در وظيف تعاوني

ثير أت كه دهد نيز نشان مي پورمطالعات حسيني  .)۷۸: ۱۳۸۴زاده،  احمدي( اند موفق بوده
ه اسـت  چشـمگير بـود  ة هاي مورد مطالعـ  در ايجاد کشاورزي پايدار در استان هاتعاوني

  ). ۴۸: ۱۳۸۷پور، حسيني(

  روش تحقيق 
. همبستگي استـ اي  ليلي، مقايسهو از نوع تحاين تحقيق به روش پيمايشي انجام شده 

 ةاسـنادي و بـه روش مصـاحب    و آمار و اطالعات مورد نيـاز بـه دو صـورت پيمايشـي    
، ابتدا اهداف بـه  هابراي طراحي پرسشنامه. آوري شدحضوري و تکميل پرسشنامه جمع

منظـور  بـه  .وابسته تعيين شـدند  هاي مستقل و، متغيرسپس هاي اساسي تبديل وپرسش
کـه بخـش اول در ارتبـاط بـا      ،اي در دو بخـش تهيـه شـد   ، پرسشنامههادادهگردآوري 

، هاي اقتصاديها بر شاخصبخش دوم مربوط به تأثير تعاوني هاي فردي اعضا وويژگي
هــاي ، پرســشاز گــرداوري اطالعــاتپــس . ده اســتفرهنگــي اعضــا بــو اجتمــاعي و
تحليـل قـرار    مـورد تجزيـه و   SPSSافزار با استفاده از نرم گذاري شد وها کدپرسشنامه
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 t، از آزمـون  عضو تعاونيغير دار ميان دو گروه عضو وبراي اثبات تفاوت معني .گرفت
از رگرسيون  نيز هاي توسعهها بر شاخصأثير تعاونيدار ميان تة معنيبراي تعيين رابطو 

  . زمون همبستگي استفاده شده استآ متغيره وچند
  جامعة آماري

نفـر از   ۹۰۰عضو ،تعداد  ۲۴۰۰ميان نود شرکت تعاوني با مجموع  زا در پژوهش حاضر
کـه سـاکن    غيـر عضـو   ۴۵۰عضو و ۴۵۰( ها بانسبت مساويتعاوني يغيراعضا اعضا و

هاي آمـاري بـه صـورت تصـادفي انتخـاب      به عنوان نمونه )اندمنطقه مورد مطالعه بوده
ي از قبيـل  يهـا اظ شـاخص الزم به ذکر است که کليه افراد جامعه آمـاري از لحـ   .شدند
 اشـتغال،  مالکيـت مسـکن،   مسـاحت زمـين زيرکشـت،    تحصيالت، هاي فردي،ويژگي

تنهـا تفـاوت ميـان     و انـد ط يکساني بودهيهاي اجتماعي داراي شرامشارکت در فعاليت
 بيسـت ميانگين سني داراي آماري  ةجامع.عضويت وعدم عضويت آنان بوده است ،افراد

   .اندبوده طهسطح تحصيالت متوس سال و
  گيرينمونه فرايند

ي چـون  يهـا هـا از نظـر شـاخص   ابتدا مجموع تعـاوني  ،با توجه به گستردگي تحقيقات
ايجـاد  و  توسـعه مکانيزاسـيون،   و خدمات، هاهخدمات زيربنايي، دسترسي اعضا به نهاد

 ۴۰از طريـق فرمـول کـوکران     سـپس، . سـازي شـدند  شاخص بستر مناسب براي اعضا،
  .  ندگرديدنمونة نهايي مشخص  عنوان به  ،بنديگيري طبقهروش نمونهتعاوني با 

  متغيرهاي تحقيق
ي توسـعه بـه   هـا شـاخص  تعاوني و ةهاي تحقيق در دو حوزمتغير ،با توجه به موضوع

هـاي  سـنجش متغير  .آوري شـدند يي جداگانه در تعاوني نمونه جمـع هاکمک پرسشنامه
ة متغيرهـاي مسـتقل   رابطـ  .ي انجام گرفـت سازوابسته از طريق روش شاخص مستقل و
 هـاي آمـاري پـارامتري و   بـه کمـک آزمـون    )توسعه(با متغير وابسته  )تعاوني(پژوهش 

  . سي شدرناپارامتري بر
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  هاي مورد استفاده در تحقيقشاخص -۱جدول 
  هاشاخص  مفاهيم  متغير

  هاي مرتبطعاونيبا ت ، ائتالفتسهيالت واعتبارا تيي، عملکرد، کارآ هاتعاوني  مستقل

  توسعه  وابسته
مکانيزاسيون، بهبود  ةتوليد، توسع ةبخش از منابع، تغيير شيواستفادة اثر

ة اجتماعي، رضايت، مشارکت، سرماي و الگوي مصرف، اشتغال، آموزش
  هاي ترويجيفعاليت

  هاي تحقيقيافته: منبع

  ميمفاه ف ويتعار
 يهاشاخص بر هاير تعاونيثأت يبه بررس ۱جدول  يرهايمتغ از استفاده با قيتحق نيا در

  :شودارائه  هاک از شاخصي هرابتدا الزم است تعريف  ،ن راستايدر ا .ميپردازيم توسعه
 يريگکننده در نوع جهتنيين عامل تعينوع برداشت ازمفهوم توسعه مهمتر :توسعه

بار  ف توسعه،ينکته مهم در تعر. )۳۴۲- ۳۴۱: ۱۳۶۴ پور،عيرف( روديتوسعه به شمار م
توان يدر واقع م. روديکلمه بهبود  به کار م مترادف با بًاين مفهوم است که تقريا يارزش

از  .شود يمردم م ياست که موجب بهبود وضع زندگ يرات مثبتييگفت که توسعه تغ
شامل  ،درآمد د ويزان تولياست که عالوه بر بهبود م يچند بعد يانيتوسعه جر، رو نيا

  .)۱۳۷-۱۳۶: ۱۳۸۵ ،يعابد( شود يز مين يفرهنگ و يل اجتماعئبهبود مسا
   يابيکسب هدف را ارز فراينده منابع صرف شده دريناست که هز يمفهوم :آييکار
  .کنديم

يابي اقدامات هاي راهبردي است که به منظور ريشهفرايندترين يکي از مهم :عملکرد
  . )۳۳ :۱۳۸۷ شعبانی،( گيردانجام مي هبود روند کارب جهت

هـا  اي از اعتبارات کـه بـه کشـاورزان در قالـب تعـاوني     مجموعه: تسهيالت و اعتبارات
   ).۴۵-۴۲ :۱۳۸۷شعباني،(شود واگذار مي

دن به اهداف يرس يبرا ياريبا هم هايکه تعاون يمجموعه اقدامات :هايائتالف با تعاون
  .دهنديمشترک انجام م
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  د در ينه از منابع توليبه منظور استفاده به ييراهکارها :استفاده اثر بخش از منابع
  ).۴۵: ۱۳۸۷شعباني،(ي زراع يهاتيفعال
کشت  يکه با استفاده از الگوها سازوكارياز است عبارت  :دليتو کشت و يالگو رييتغ
  .)۴۶: ۱۳۸۷،يشعبان(شود يمنجر م يزراع يهاتليفعا ين به سودآورينو

. شوديم ير در استفاده از ابزارآالت زراعييتغ که منجر به يفرايند :ونيزاسيتوسعه مکان
  .)۶۷: ۱۳۸۵ ،ين افتخاريالدرکن(

  .شوديم ير در رفتار مصرفييکه منجر به تغ يروش :مصرف يالگو بهبود
ک ي در يت شغليامن اشتغال و يهاش فرصتيبه افزا که منجر يفرايند :دارياشتغال پا
  .)۶۷- ۶۶: ۱۳۸۶پور، نيحس( شودياجتماع م

ن يب است و يه اجتماعيسرما يريگرگذار بر شکليثأت يرهايازمتغ :وزش و مشارکتآم
   دارد وجود يميمشارکت رابطه مستق و يزان همکاريم سطح آموزش و

  .)۶۶: ۱۳۸۴ پور،ناطق(
 پور،ناطق( کنديمنعکس مرا  ن افراديب يک مساعيکه تشريي هنجارها :ياجتماع هيسرما
۱۳۸۴ :۶۷(.  

 ط کار به منظوريمح ن اعضا دريتحرک ب و ييايپو ،يکپارچگيجاد يا :ياعتمادساز
  .دن به اهدافيرس

 ن اعضامياسازنده  ارتباط متقابل و يکه به برقرار يفرايندمجموعه  :يتعامل اجتماع
  .)۶۹: ۱۳۸۴ پور،ناطق( شوديمنجر م

نظور به م يمروجان مراکز خدمات کشاورز ياستفاده از رهنمودها :يجيترو يهاتيفعال
  .يزراع يهاتيبهبود فعال

توجه به کاهش تعداد قطعات  با يت اراضيريمد يهاهويبهبود ش :ياراض يسازکپارچهي
  .)۸۸: ۱۳۸۷ ،يشعبان(ي زارع يهانهيهز وقت و در ييجوصرفه ن ويزم

دات يـ ش توليآن بر افزا نه ازيبذر که استفاده به از کود واست عبارت  :يزراع يهانهاده
  .)۹۶: ۱۳۸۷ ،يشعبان( ثر استمو يزراع
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در  اســت کــه زارعــان را يت زراعــيرياز ارکــان مــد يکــي :يمــه محصــوالت زراعــيب
  ).۶: ۱۳۸۶ فر،ييدانا( کنديت ميحما يعيرطبيغ و يعيبرابرحوادث طب

   يبـرا  اعضـا  يش همکـار يکـه منجـر بـه افـزا     يفراينـد  :يگروهـ  يهـا تيـ زه فعاليانگ
  .شوديدر امور م يريگميتصم

بهبـود   و يط زنـدگ يشـرا ي ارتقـا بـراي  ق آن يـ است که از طر يمفهوم :يت زندگيفيک
ن يـ در ا .)۶۷: ۱۳۸۶ ،يخوراسـگان رباني ( شودتالش مي يزندگ يفيک دن به ابعاديبخش
آمـوزش  و  بـادوام ،  يمصـرف  يکاالهـا  وضـع مسـکن،   شامل ينيع يهاق شاخصيتحق

  . مدنظر بوده است
بـه   يابيدسـت  يان بـرا ييکردن راه مشارکت روسـتا  هموار ازاست عبارت : يتوانمندساز

  .)۵: ۱۳۸۲ ،يکتاب(اهداف مورد نظر
اسـتفاده   يبرا ياقتصاد يهاتيفعال يبخشکه به تنوعاست  يروند :يش توان رقابتيافزا

  .)۵۷: ۱۳۸۵ ،ين افتخاريالدرکن( انجامديم يد کشاورزيجد ياز نهادها

  فرضيات تحقيق 
  :گيردتحقيق فرضيات ذيل مورد بررسي قرار مي به منظور دستيابي به اهداف

هاي توليـد و  دهي نهادههاي توليد در سازمانرسد که عضويت در تعاونيبه نظر مي - ۱
  استفاده اثربخش از منابع توليد موثر بوده است؛

ها موجب افزايش دانش و بهبود نگـرش اعضـا   رسد عضويت در تعاونيبه نظر مي - ۲
 شود؛مي

وري و تـوان رقـابتي مثبـت و    ها بـا بهـره  طة عضويت در تعاونيرسد راببه نظر مي - ۳
 دار است؛معني

مثبـت و   انبرداراشتغال بهره با درآمد و هايونرسد رابطة عضويت در تعابه نظر مي - ۴
 دار است؛معني

ها با دسترسـي بـه تسـهيالت بـانکي و سـرمايه      يت در تعاونيرسد عضويبه نظر م - ۵
  . اجتماعي افراد رابطه دارد
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  سطح سنجش متغيرها -۲ جدول
  سطح سنجش نوع متغير  متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق

 )۰=عدم عضويت ،۱=عضويت(ثنوي  مستقل در تعاونيعدم عضويت/ عضويت
  ايرتبه وابسته از منابع توليداستفاده اثربخش

 رگرسيون وابسته دانش و نگرش اعضا
 T وابسته وري سطح بهره
  اي رتبه تهوابس توان رقابتي

  داريسطح معني وابسته  درآمد
  داريسطح معني وابسته  اشتغال

 ميانگين وابسته دسترسي به تسهيالت و اعتبارات بانكي
  انحراف معيار ميانگين و وابسته سرمايه اجتماعي

  اي رتبه وابسته  رضايت
  توکي وابسته كيفيت زندگي

  معرفي منطقة مورد مطالعه 
 و ،دهشـ کشور واقـع   يکيلومتر مربع در شمال غرب ۱۳۸۴۸ساحت شهرستان زنجان با م

 .)۲: ۱۳۸۶ريزي استان زنجان،  سازمان مديريت و برنامه( است نفر ۵۱۱۲۹۴ن آجمعيت 
آبـادي   ۳۲۸دهسـتان و   ۱۲داراي  دارد، وتعاوني توليد کشـاورزي   ۵۲شهرستان زنجان 

  .)۵: ۱۳۸۸، نجانکل تعاون استان ز ةادار( است

  تحقيق  هاي يافته
 مـورد مطالعـه،   ةهـاي توليـد کشـاورزي در منطقـ    اونيسـنجش آثـار تشـکيل تعـ    راي ب

   :رسي قرار گرفتهاي زير مورد بر شاخص
  هاي زراعي و افزايش سطح آگاهي اعضا استفادة اثربخش از منابع و نهاده

 گذاري روي تسـطيح  سرمايهها بر در اين قسمت با استفاده ازطيف ليکرت  تأثير تعاوني
افـزايش ارزش افـزوده    و يزراعـ  يهـا نيسازي زمـ کشت، افزايش يکپارچهزمين براي 

درصد اين تأثيرات را در حـد   ۸۷در مجموع . هاي زراعي مورد بررسي قرارگرفتزمين
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هـا در افـزايش توليـد و درآمـد      اسـتفاده از نهـاده  بايد افزود کـه  . اندعالي ارزيابي کرده
مناسـب از منـابع آب و    ةدر کنار استفاد ،اين عامل. باشدتواند بسيار مؤثر ميکشاورزان 

  در اين. )۶۵-۶۰: ۱۳۸۵الدين افتخاري، رکن(ي مهم دارد کشاورزي نقش ةتوسع در ،خاک
 توليد کشاورزي هايتعاوني ايجاد رابطة كه شد مشخص پيرسون، روش از استفاده با قسمت

برداري از منابع  بهره ،والت زراعيافزايش کيفيت محصهاي نوين آبياري،  الگوبا توسعة 
  .دار بوده استمعنيدرصد  ۹۸در سطح ، توان رقابتي ايجاد و ،کشاورزي

  
  هاي توليد  ها در تغيير شيوهتأثير تعاوني -۳جدول 

  داريسطح معني شاخص
 ۰۱/۰ هاي تغيير الگوي کشتترويج شيوه

 ۰۲/۰ افزايش توان رقابتي محصوالت
 ۰۱/۰ ابع کشاورزيبرداري از منبهره

 ۰۲/۰ گرايش به استفاده از بيمة محصوالت کشاورزي
  هاي تحقيق يافته: منبع

هاي تعاوني  کشاورزان با عضويت در شرکت درصد ۸/۹۸ پژوهش، يهايافته بر اساس
ة حاضر بر اسـاس طيـف   در مطالع. جويي کنند صرفه هاي کل توليد هزينهاند در  توانسته

 ،)نفـر  ۴۵۰(مقايسه با غيراعضـا   در ،اعضا درصد ۹۸ي بيش از ليکرت وضعيت اقتصاد
هـاي  درصد اعضـا، بـا عضـويت در شـرکت     ۸۳و به گفتة بيش از  هچشمگير يافتبهبود 

هاي ترويجـي بهتـر شـده     اي آنها نيز در قالب برنامه تعاوني، تأمين نيازهاي فني و حرفه
کـه ميـان متغيـر عضـويت و     دهد  نشان مي ۳در جدول  t آزمون  همچنين، نتايج. است

بـه  . وجـود دارد  ۰۲/۰دار در سـطح  معني ةرابط) کشت گندم سطح زير(متغير مساحت 
ي ارتباط ميـان  بررس. اعضاستديگر سخن، سطح زير کشت اعضاي تعاوني بيش از غير

دهندة رابطة مثبـت  نشان) تن در هکتار(يان در تعاوني و عملکرد متغير عضويت روستاي
لکرد در هکتار اعضاي تعاوني بيش به ديگر سخن، عم بوده و ۰۲/۰سطح دار در و معني
  . اعضاستاز غير
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هـاي بـذر،    دسترسي بـه نهـاده   شيوةدو ميان متغير عضويت و نتايج انجام آزمون کي
 مثبـت و  اعتبارات بانکي گوياي وجود رابطة ها ودسترسي به وامشيوة  نيزکود و سم و 

بر سـطح  ) ر مستقليمتغ( هايمتغيره تأثير تعاونرسيون تکنتايج رگو  ،)۰۰۰/۰(دار معني
به  ،يعاج زريترو يهاتياز فعال يآگاه ،يش دانش فنيافزا يرهايمتغ( کشاورزان يآگاه

هـا بـر افـزايش سـطح دانـش فنـي       مثبت تعاوني نيز نمايانگر تأثير) ر وابستهيعنوان متغ
   .)۲R=۸۲۵/۰(اعضاست 

 
  هاي اقتصادي اعضادر تعاوني بر شاخصمقايسة تأثير عضويت  -۴جدول 

  tبا استفاده از آزمون  
  آماره                   

  شاخص      
  افراد غيرعضو افراد عضو

tمقدار 
  سطح

داريمعني  انحراف ميانگين
انحراف  ميانگين معيار

  معيار
  ۰۰۰/۰  ۳/۲  ۱/۲ ۶/۳ ۸/۵ ۶۲/۳ )سطح زير کشت(مساحت 
  ۰۰۰/۰  -۱۷/۴  ۵۸/۱  ۵۷/۱۱ ۷/۳ ۷۲/۱۰)در هکتار(ينسازي زمهزينة آماده
  ۰۰۰/۰  -۲۸/۴  ۲/۶  ۵/۴۵۱ ۹/۸ ۵/۲۸ )در هکتار(کاشت ةهزين
  ۰۰۰/۰  ۸/۲  ۲۲/۲ ۱/۳ ۲/۳ ۳/۲ )در هکتار(داشت ةهزين
  ۰۵۲/۰  ۵۲/۲  ۵/۶  ۶/۳۴ ۶/۸ ۶/۳۵ )هکتاردر(برداشت هزينة
  ۳۲/۰  -۰۰/۱  ۱/۱۸  ۳/۹۴ ۱/۱۸ ۶/۲ )در هکتار(کل ةهزين

  ۰۰۰/۰  ۴۵/۶  ۵۹/۰  ۷۲/۱ ۷۳/۰ ۱۸/۲ )تن در هکتار(عملکرد 
  ۰۰۰/۰  ۸۶/۵  ۲۵/۴۴  ۹/۳۸ ۶/۶۷ ۹۵ درآمد خالص در هکتار

  ۰۰۰/۰سطح معني داري
   هاي تحقيق يافته: منبع

  بهبود الگوي مصرف و تغيير در مالکيت مسکن اعضا 
مالکيـت   و )کاالهـاي بـادوام  ( الگوي مصـرف  در اين قسمت به بررسي ميانگين  تغيير

درمـورد هـر دو   ارقـام مربـوط    .غيراعضا پرداختـه  شـده اسـت    و مسکن در بين اعضا
نفـر   ۳۸۰کـه   طوريه ب .دار بين دو گروه مورد مطالعه استبيانگر تفاوت معني شاخص

اعضا در مالک شدن  در اختياردادن اعتبارات  ها با قراراند که تعاونياز اعضا اظهار کرده
  . نداثر بودهؤآنها م
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  هاي اشتغال پايدار در ميان اعضا ايجاد و تقويت زمينه
در ايـن مـوارد   مورد مطالعـه   ةها در منطقايجاد تعاوني نقش دهد که ها نشان مي بررسي
افزايش توليد در  انداز،، افزايش درآمد، ايجاد زمينه براي پسدرآمدزايي :گير استچشم

بخشي به منابع درآمد ، تنوعفعال در مزارع افزايش توليد به ازاي نيروي کار ،واحد سطح
  ).۰۰/۰داري سطح معني(و عدم فروش زودهنگام محصول  ،خانوار

  امنيت شغلي و اميدواري به آينده 
دار گروه اعضا و غيراعضا کامال معنـي شغلي در دو ةميانگين امنيت شغلي و اميد به آيند

ها را در ايـن  اعضا تأثير تعاوني درصد از ۶۸/۸۹ اي ليکرت،بر اساس آزمون رتبه .است
درصـد از   ۸۰اين درحالي است که امنيت شـغلي در ميـان    .اندزمينه مثبت ارزيابي کرده

  . غيراعضا در حد ضعيف ارزيابي شده است
  برداري اعضا از تسهيالت و اعتبارات بهره
ت و هـا از تسـهيال  درصد از اعضا بـا عضـويت در تعـاوني    ۹۸دهد که ها نشان مييافته

هـاي کشـاورزي، و   ها به منظور بهبود وضعيت مسکن، توسعه فعاليـت اعتبارات تعاوني
با استناد به نظر اعضا، استفاده از اعتبارات . اندآالت کشاورزي استفاده کردهخريد ماشين
بيـانگر   اين نکـات . ها شده استها موجب کاهش وابستگي اعضا به واسطهمالي تعاوني

درصورتي که غيراعضا به دليل عـدم  . مين منابع اعتباري استأها بر تثير مثبت تعاونيأت
 .اندبهره بودهها از موارد فوق بيعضويت در تعاوني

 بهبود کيفيت زندگي اعضا 
) متغير وابسـته (بر کيفيت زندگي ) متغير مستقل(ها دهد که تأثير تعاونيها نشان مييافته

يانگين کيفيت زندگي بين اعضا از آزمون توکي براي مقايسه اختالف م. مثبت بوده است
کمتر از  ۱۹/۰به ميزان که اختالف ميانگين ميان غير اعضا   يبه طور .استفاده شده است

کيفيت زندگي باالتري نسـبت بـه    بنابر اين مي توان نتيجه گرفت که اعضا از .عضاستا
 . برخوردارند غيراعضا
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 اي مشارکتي هتوانمندسازي اعضا با استفاده از شيوه
يان در جهـت  يدراين تحقيق توانمندسازي بـه معنـي همـوارکردن راه مشـارکت روسـتا     

ي چون همکاري بـين اعضـا، اعتمـاد    يهالذا شاخص .دستيابي به اهداف موردنظر است
مـدنظر بـوده    خوداتکايي در بين اعضـا و  ها،گروهي، افزايش انگيزه گروهي در فعاليت

در مـواردي  هـا  تعاونياي اسپيرمن بيانگرآن است که تبهنتايج آزمون همبستگي ر .است
هـاي   بهبود شيوه ،گيري در امور گروه يماعضا براي تصم ميانهمکاري  ةمانند ايجاد زمين

  اسـتفاده از تجـارب افـراد گـروه در انجـام بهتـر        ،ميـان اعضـا  افزايش اعتماد گروهـي  
افـزايش  و منـافع مشـترک،    فعاليت گروهي براي هاي کشاورزي، افزايش انگيزةفعاليت

ي هـاي تفـاوت  ،۰۲/۰ داريبـا سـطح معنـي    کشـاورزان عضـو   ميانميزان خوداتکايي در 
 .انددرصد نمايان ساخته ۹۸دار را در سطح  معني

 افزايش سرماية اجتماعي در ميان اعضا
ها در سطح عملکرد تعاوني درصد، ۹۸دهد که در سطح اطمينان تحليل آماري نشان مي

 سـازي و و اعتماد تعامل اجتماعي، ،ة اجتماعيمايبه افزايش سر درصد ۰۲/۰ري دامعني
  .ده استانجامي ۱/۲و  ،۲/۵ ،۷/۵، با انحراف معيار ترتيبافزايش آگاهي به

  هارضايتمندي اعضا از عملکرد تعاوني
و » عـالي «در حد  درصد اعضا، ۵/۸۸هاي تعاوني توليد از ديدگاه ميزان موفقيت شرکت

  . شده استبرآورد » متوسط«در حد  درصد ۵/۱۱از نظر  و» خوب«
هاي تعـاوني و  ثيرات شرکتأميزان ت پيرسون، ميانهمبستگي  آزمونبر اساس نتايج 
ايـن دو متغيـر   . وجود دارد) r=۶۵/۰( داراي قوي و معني آنها رابطهاز  رضايتمندي اعضا

كـه   دهـد  اي ميداني نشـان مـي  ه يافته .پذيرندمي ثيردر يک ارتباط مستقيم از يکديگر تأ
 .)۵جـدول  ( اسـت  دارمثبت و معنيهاي توسعه با شاخصها ميزان ايجاد شرکترابطة 

شـود، كـه   توصيف مـي » بسيار قوي«) r=۷۵/۰( ن دو متغيرميزان همبستگي اي همچنين،
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هـاي توسـعه   شـاخص  بـا  ثيرگـذار أعاملي ت مثابهبهها ارتباط مستقيم تعاوني دهندةنشان
  . است

  
  توسعه  تعاوني وضريب همبستگي  -۵جدول 

  ها بر شاخص  توسعهتعاوني  ميزان تأثير موفقيت  متغيرها
RP 

  ۱۸۶/۰ -۰۴۱/۰ سن
  ۳۸۰/۰ ۰۳۳/۰ سواد

  ۰۰۰/۰  ۲۶۵/۰** ميزان زمين زراعي
  ۰۰۰/۰  ۳۴۸/۰** تعداد قطعات زمين زراعي
  ۰۰۰/۰  ۵۲۸/۰** هارضايتمندي اعضا از تعاوني

  ۰۰۰/۰  ۲۴۲/۰** کت وخودباوريميزان مشار
  ۰۰۰/۰  ۶۵۸/۰** هاي ترويجيکيفيت فعاليت

  ۰۶۹/۰ ۱۲۸/۰* افزايش درآمد ساالنه
  ۲۸۵/۰ ۰۵۲/۰ مقدار سهم در شرکت

*۰۵/۰ P≤ ،**۰۱/۰ P≤  
  هاي تحقيق   يافته: منبع

  )توسعه تعاوني و(ها دار بين متغيربيان آماري ارتباط معني
  . دشـو يم يرسرب  )توسعه( ر وابستهيمتغ و )هايتعاون( ستقلر مين بخش رابطه متغيدرا 

دار ارتبـاط معنـي   f=۲/۶ و) .Sig=۴۳/۰(داري معنـي  مقدار، )Beta=۴۱/۰( )۲(بتا ضريب
ها متغير عملکرد تعاوني ،گام اولندگانه در رگرسيون چ در .كندميييد أترا  هابين متغير

ه ب ۲R( ۵۲/۰( ضريب تعيين و R ۷۲/۰)( گانهشد، و ضريب همبستگي چندمعادله  وارد
  ، گـام دوم در  .کنـد مـي بيـان  هاي توسعه را درصد از شاخص ۶۲اين مرحله  .آمد ستد

سوم  هايدر گام .دبو  ۲R=۶۹/۰ و R=۸۳/۰ كهمعادله شد، وارد  ها آيي تعاونيمتغير کار
بـيش   ،ديگـر  هايوجود تسهيالت و ائتالف با تعاونيهاي متغيربا وارد كردن ، چهارم و

درصد از  ۲/۹۸بيش از الزم به ذکر است  .دشهاي توسعه تبيين درصد از شاخص ۷۰از 
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بـر  هـا  آيي تعـاوني کـار تـأثير   ۰۱۹/۰انحـراف معيـار    و ۰۴۸/۰واريـانس   ةبا دامن اعضا
يي متغيره بـراي شناسـا  رگرسـيون چنـد   .نـد اهمثبت ارزيابي کـرد را هاي توسعه شاخص
يب ابـا ضـر   درصـد  ۹۹داري سـطح معنـي   ها درملکرد تعاونيع گذار برأثيرهاي تمتغير

۶/۰=R، ۳۶/۰=۲R، ثير متغيـر مسـتقل بـر   أتـ نيز  ۱۰۴آزادي  درجة و، ۲/۱۱ ۳آمارة فيشر 
اي آزمـون مقايسـه   بر اساس نتـايج آزمـون ليکـرت و نيـز     .كندرا تأييد ميوابسته  متغير

مين أدر قالـب تـ   »عالي«ة جا دراعضا بر ، بيشترين عملکرد تعاوني از نظايميانگين رتبه
يجي بـراي  تر و خدمات آموزشي وو  تنظيم بازار فروش، اشتغال، ،هاي کشاورزيهنهاد
  .بوده است اعضا

  گيري  نتيجه
هاي توسعه  ها بر شاخصميزان موفقيت عملکرد شرکتهاي تحقيق تأثير يافتهبر اساس 

هـا  ، ميزان موفقيت عملکرد تعاونيااز ديدگاه اعضاي كه گونه، بهشودميارزيابي  »عالي«
هـا و کيفيـت   ميـان آثـار تعـاوني   همچنـين،   .دار دارداي معنـي رابطه هامندي آنبا رضايت
بـيش از   و وجود دارد )r=۷۵/۰(دار و معنيهاي ترويجي، همبستگي بسيار قوي فعاليت

از لحـاظ در  ، ي ديگراز سو. اندابراز رضايت كردههاي تعاوني از برنامه درصد اعضا ۸۵
ي پايـدار از  برداربهره هاي توليد،هنهاد آالت،ماشين( اختيار گذاشتن امکانات کشاورزي

آشـکار   ها کامًالعملکرد تعاوني نيز) افزايش توان رقابتي محصوالت و ،منابع کشاورزي
هاي کـل  ، در هزينهبا عضويت در تعاوني ،درصد از اعضا ۸/۹۸همچنين، به گفتة  .است

بهبـود   هـا اي آناز اعضا، نيازهاي حرفـه درصد  ۸۴بنا به اظهار  وجويي شده فهتوليد صر
ها بر شـاخص  تأثير تعاوني يدمؤ نيز )R=۸۲۵/۰(متغيره نتايج رگرسيون چند .يافته است

 افزايش درآمد در ،يير در مالکيت مسکنتغ بهبود الگوي مصرف و .دانش فني اعضاست
جلوگيري از مهـاجرت بـه    ،منابع درآمد خانوار بخشي بهتنوع ،۰۰۰/۰داري سطح معني

بهبود کيفيت زندگي  و استفاده از اعتبارات مالي، ،براي کاهش فقرسازي توانمند شهرها،
 .ارزيـابي شـده اسـت    هـا از ديگر آثار تشکيل تعـاوني  ۰۰۰/۰داري اعضا در سطح معني
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سـتگي قـوي   همبدهنـدة يـك   نشان هاي توسعهشاخص وها ارتباط بين عملکرد شرکت
بـر   هادرصد از تأثير موفقيت تعاوني ۸/۸۵متغيرهاي رضايتمندي اعضا . )r=۷۵/۰(است 

توسعه بر اساس ضريب  ي تعاوني ورابطة متغيرها .ندنکتبيين مي را هاي توسعهشاخص
وابسـته  متغير  ط بين متغير مستقل وابيانگر خطي بودن ارتب و ،دارمعني ۱/۰ سطح دربتا 

  . سيون استرگر ةدر معادل

  پيشنهادها 
بـراي تسـهيل   كـه   شـود  پيشـنهاد مـي  هاي توسعه، ها بر شاخصثير تعاونيأبا توجه به ت

اد فرهنــگ تعــاوني و ضــمن ايجــ ،هــاي بخــش تعــاون در شهرســتان زنجــانفعاليــت
تقويـت   بـراي توسـعه و   ، محـيط قـانوني مناسـب   هـاي تعـاوني  سـازي فعاليـت   نهادينه
ايجـاد   نيز بتواننـد بـه  هاي تعاوني توليد تا شرکت هم شودفراشهرستان اين هاي  تعاوني
تـوان   ، مـي بر ايجاد اشـتغال  عالوه از اين رهگذر،. ندبپردازهاي جنبي کشاورزي فعاليت

  . افزودنيز بر درآمد کشاورزان  ،محصوالت کشاورزي و در نتيجه بر ارزش افزودة

  ها  يادداشت
1. Michael Todaro                   2. beta coefficient 
3. Fisher       
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