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  دهيكچ

ل يبه دل ،ييروستا يها يدر تعاون ؛ وت آنهاستيريمد ها مشارکت اعضا در يتعاونت يرمز موفق
، شـرکت  يهـا يريـ گ ها در جهتبر خواست اعضا و نقش آن ياداره تعاون ژه و اتکایيت ويماه

 ريتـأث مطالعـه   حاضـر  قيـ تحق يهـدف کلـ   .برخوردار اسـت  يشتريت بياز اهم مشارکت اعضا
 شهرسـتان  ييروستاد يتولگانة  نوزده يها يت تعاونيبر موفقکشاورزان عضو  ياجتماع مشاركت
 یهـا  دادهگـردآوری  . گرفـت  هـا را دربرمـی   شـركت ن يا هيكلق يتحق يجامعه آمار .بود اصفهان
بـه   هـا آن ينفـر از اعضـا   ٢٦٠ و شهرستان ييروستا ياونتع يها شركت رانيمد هياز كل پژوهش

ت يريمـد  اعضـا در  مشارکت د كهدانشان  هاافتهي. شد انجام يتصادف مند نظام يريگ روش نمونه
چندگانـه   يب همبسـتگ يضـر  ن،ياسـت؛ همچنـ  در حـد متوسـط    ييروسـتا د يـ تول يهايتعاون
 رو، نيـ بـوده و از ا ت يـ موفق ريـ متغاعضا و  ياجتماع ر مشاركتين متغيب ة قویرابطدهندة  نشان

  . استابی شده يارزقابل توجه  ها كامالً يت تعاونيمشاركت اعضا در موفق ريتأث
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  ).شهرستان(، اصفهان تي، موفقايیروستد يتول ياهي، تعاونمشاركت :ها واژهديکل
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

 مقدمه

 ي وخيط تـار يشـرا  پـذيری از ريتأث، بـا  جهـان سـوم   يدر کشـورها  ياقتصاد يهابخش
 ي و در واقـع بـا  در عرصه نظم جهـان  آنها يرامونيت پيموقعنيز و  ياسيس يهايوابستگ

 رو، از اين. انددهشو توسعه نامتوازن  يدگيپاشدچار از هم  ،زاعوامل برون پذيری ازريتأث
 يالزم بـرا  يهـا  نـه يجـاد زم يا همچنـين،  و يدر نظام کشـاورز  يرات ساختارييتغايجاد 

توسـعه بخـش    هـای  چالشن يترمهم از ديجد يفناورو  يعلم يهادستاورد يريکارگ هب
رها، توسـعه  ن کشـو يدر ا ،نيبنابرا .روند شمار می بهجهان سوم  يدر کشورها يکشاورز
 يالگـو  يبـه منظـور طراحـ    يدر سـاختار کشـاورز   يجاد دگرگونيمنوط به ا يکشاورز

  ).١٣٨٤ ا،يازک( د استيع و عوامل تولاز مناب يبردارد بهرهيجد
، ها يتعاون اين قيدهد که از طريد نشان ميتول يهاينه تعاونيکشورها در زم اربتج

 يت کشـاورز يـ حفـظ و تـداوم فعال   يامثبت در راست يتحوالت ساختار ای از مجموعه
و  يهـا در کنتـرل کمـ    يتعـاون  ، نقشنيدر چ). Novkovic, 2008( صورت گرفته است

ها آن يش توان رقابتيافزا نيز ش درآمد کشاورزان ويو افزا ييد محصوالت غذايتول يفيک
د يــتول يهــايتعــاون ،نيهمچنــ). Meizhang, 2010(چشــمگير بــوده اســت در بــازار 
ـ بازار يهـا  ي، تعـاون )Zhen and Routray, 2005( هير ترکد يکشاورز محصـوالت   يابي
ن يدر چـ  يکشـاورز  يتخصص يهاي، تعاون)Beverland, 2007( لنديوزيدر ن يکشاورز

)Deng et al., 2010(، ران يد در ايتول يهايو تعاون)Aref, 2011 (مناسب را  هايی نهيزم
 فـراهم  يو ملـ  يا، منطقـه يمحلـ  در سـطح  يو توسـعه کشـاورز   يتحول ساختار برای
مهـم در توسـعه    یهـا نقشـ  يکـا، تعـاون  يافتـه مثـل آمر  ي توسـعه  يدر کشورها. اندآورده

نـه  يپا، استفاده به کوچک کشاورزان خرده يهاهيبه سرما يده ن ق سازماياز طر يکشاورز
  ).Ghiasy et al., 2009( اند ش درآمد آنها داشتهيافزا سرانجام،ها و از منابع محدود آن

 انـد؛  مواجـه  ييهـا  جهـان سـوم بـا مشـکالت و چـالش      يها در اغلـب کشـورها  يتعاون
 يهـا  يباعث محدود شدن رشد و توسعه تعـاون  مثل کمبود مشارکت اعضا يمشکالت داخل
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 یمناسـب بسـتر   يها با اتخاذ راهکارهـا  ، الزم است دولتنهين زميدر ا. شده است ييروستا
  ).  World Bank, 2007(فراهم آورند  يعاونت و توسعه تيتقو را برای مناسب

ت يها تقويتعاون ین اعضايه مشارکت بيد روحياست که با ياگونه ها بهيذات تعاون

و  يمحققـان داخلـ  ه کـ  چنـان  ،نـد يابخـود بهتـر    ياقتصـاد  -يد تا به اهداف اجتماعشو

  .د دارنديكأن عامل تيدر مطالعات خود بر از ين يخارج
ـ بـا ب  ،)Gray and Kraenzle, 2010( زلو کرائن يگر مشـارکت اعضـا بـر     ريتـأث ان ي

 و مشـارکت در مجـامع   يبـه بررسـ   ،ونيل رگرسـ يـ ها، با استفاده از تحل يت تعاونيموفق

دو هـزار   يش رويمـا يت در شرکت به روش پيعضو نيز و يمربوط به تعاون يها تهيکم

ش درآمـد اعضـا اثـر    يفزاا) الف :ن مطالعهيج اينتاو بر پاية  پرداخته است؛ يعضو تعاون

شناخت از اصـول تعـاون شـامل    ) دارد، ب يت در تعاونيم بر عالقه آنها به عضويمستق

م بـر  يهـا اثـر مسـتق   ير تعـاون يبـا سـا   يهمکـار  ، آموزش اعضـا و يک رأي -ک عضوي

ت اعضـا شـامل   يرضـا ) ج نـد، و دار يريگ ميها و تصم تهيمشارکت اعضا در مجامع، کم

 يريتـأث ره و يت مـد ئيت اعضا از هياعضا، رضا يبر سطح زندگ يتعاون ريتأثت از يرضا

  .از کشاورزان دارديمورد ن يها ن نهادهيبر تأم يکه شرکت تعاون است
عوامل مؤثر بر مشـارکت و  با بررسی  ،)Johnson et al., 1995( نجانسون و همکارا

، چنـين نتيجـه   يمل کيا با استفاده از تحليکلمب ييروستا يها يت تعاونيآن در موفق ريتأث

هـا و  ين تعـاون يدر ا يتيريمد يها يريگ ميکننده در تصم گرفتند که تعداد افراد مشارکت

از اعضا و بـرآورده سـاختن آن باعـث    ياز ن يشناخت تعاون نيز ران ويروابط اعضا و مد

ش يو افـزا  يتعاون يدر حفظ و بقا يشود و عامل مهميم ياعضا از تعاون يمند تيرضا

اعضـا باعـث    يدر مشارکت اجتماع يگذار هيسرما ،نيهمچن است؛ت آن يققدرت و موف

 يگروهـ  ه کاريش روحيش مشارکت باعث افزايها و افزايتعاون يبهبود عملکرد اقتصاد

  .شود يم يت تعاونياز فعال يو باال رفتن سود ناش
 اعضـا  اعتنايی يرا ب ييروستا يهايت تعاونيز علت عدم موفقين) ۱۳۸۴( لواراجوايس

را عـدم   يت تعـاون يها در فعالو عدم مشارکت آن ياعتناي ين بيداند و عوامل مؤثر بر ا يم
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از  و در نتيجـه، هـا   يشناخت از اصول تعاون، آموزش نامناسب و کارکرد نامناسب تعاون

  .ندکيمارزيابی مشارکت  يزه و رغبت براين رفتن انگيب

 يتعـاون  يهـا کـرد شـرکت  ت و عمليفعال يبه بررس) ۱۳۸۰( يشال يصفرهمچنين، 

ـ  ،قيتحق اين جينتابر پاية . تهران پرداخته است مرغداران استان يکشاورز ن مشـارکت  يب

زان يــم يهــاريمتغ ،نيهمچنــ ؛وجــود دارد م و مثبـت يت شــرکت رابطــه مســتقيـ موفقو 

ره و شـناخت  يت مدئي، تخصص هي، مشارکت در امور تعاوناعضا از آموزش يمند بهره

  . گذارند يم ريتأثم يطور مستق به يت تعاونيوفقاز اصول تعاون بر م

شهرسـتان اصـفهان    ييد روستايتول يهايتعاون گاهيجا يبررسهدف پژوهش حاضر 

يادشـده در   یهـا  ت شـركت قيعامل مشاركت بر موف ريتأثبه اهداف و  يابياز لحاظ دست

ـ تول ينتعـاو  يها ت مشاركت در تشکليز ارائه راهبرد به منظور تقوين شهرستان و اين  دي

  .استشهرستان اصفهان  ييروستا

   ينظر يمبان

کـه  دهد يگذشته نشان م يها، تجربهيو کشاورز ييروستا ةتوسع يزيربرنامه ةدر حوز

 يمنظور برتر به يمهم و کاربرد يدر مراحل مختلف از راهبردها يمشارکت جامعه محل

 يختن رشد اقتصـاد يبه هم آم :امدها را به همراه داردين پياست و ا يزيرافتن در برنامهي

 ييايـ هـدف، پو  ةجامعـ  يتوسـعه از سـو  دن ي، مطلـوب بـه نظـر رسـ    يبا منزلت انسـان 

بـه نفـع    ياسـ يو س يع مجـدد قـدرت اقتصـاد   يـ و توز يتـ يو جمع ياجتماع -ياقتصاد

ل سـليمان،  حجـی پـور و فـا   به نقـل از  Akande and Garip, 1992( فيضع يها گروه

۱۳۹۳.(   

دخالـت شـهروندان    ةبردارندگاهانه و داوطلبانه است که در، آيجمع يمشارکت عمل

 يأاز انـداختن ر  ياسيو س يادار يهايريگميو در سطوح مختلف تصم يدر امور عموم

ز دخالـت در  يـ و ن ياجتمـاع  يازهايم در برآوردن نيبه صندوق گرفته تا مساعدت مستق

  ).١٣٨٧ ،يجبار( دارد يها بدان بستگآن يات کارياست که ح ييکارکردها
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مردم است و هـدف از آن،   يرش اصل برابريمشارکت پذ ييبناريز ةشين انديترياديبن

در  يت زنـدگ يـ ت و کميفيبهبود ک يافراد در راستا يک مساعيو تشر ي، همکاريهمفکر

  ).١٣٨٩وند، نو حس يعنبر( است ياسيو س ي، اقتصادياجتماع يهانهيزم يتمام
اطالعـات   يآوراز ابزار جمـع  است ت عبارتف، مشارکت در وهله نخسيبنا به تعر

 و در بحـث مشـارکت   ).Primmer and Kyllonen, 2006( يريـ گميتصم يبرا يطيمح
کته را مد نظـر  د دو ني، باييروستا يها در نواحشتر تشکليت هر چه بيموفق نيز مردم و
 يهـا را در تشـکل يـ ق بـه مشـارکت کـرد، ز   يد افـراد را تشـو  يـ که بانخست آن: قرار داد
ـ ، اييروستا د يـ کـه با گـر آن يکننـد؛ و د يفـا مـ  يرا ا يديـ ن افـراد هسـتند کـه نقـش کل    ي

ــا فرصــت ــرا ييه ــر چــه ب يب ان از مســئوالن و ييروســتا يشــتر تقاضــاهايوضــوح ه
ـ  يرا پـل ارتبـاط   يمردم يهاجاد تشکليرا اياندرکاران فراهم شود، ز دست  يازهـا ين نيب

 ينـد يمشـارکت فرا ). ۱۳۸۸و همکـاران،   يهلعبدال( مردم روستا و مسئوالن قلمداد کرد
توانند بـه تبـادل   يافته مي سازمان يهاا گروهيمردم، اشخاص  ،ق آنيکه از طر است مؤثر

و غلبه بر  يساز ميتصم يالزم برا ييده و ارائه نظر بپردازند و از توانايان عقياطالعات، ب
  ).Finger-Stich and Finger, 2002( برخوردار شوند يخارج يروهاين

  :ند ازا عبارت کهرد، يگ يدر دو حوزه مختلف صورت م يتعاونمشاركت اعضا در 
د يبه صورت خر ،ن حوزه، در درجه اوليامشارکت در : يه و منابع مالين سرمايمأت )١

كـه در  نيا ايـ و  است؛ تيا پرداخت عضوي يگذار ا به شكل سپردهيو  يسهام تعاون
معـادل   ،يفروش محصوالت عضو به تعاون ايد كاال و يا خريها  افت نهادهيمقابل در
عضـو   يد بـرا يسهام جد ،يشده به تعاون ليا تحوي يافتيدر ياز كل كاالها يدرصد
 .دشوصادر 

، يه اجتمـاع يمثابه سـرما  اعضا، به يمشاركت و همبستگ: )ها يريگ ميتصم( تيريمد )٢
ـ بـه دل  يتعـاون  يهـا   در شـركت . هاسـت  يت تعاونيشرط الزم فعال  نكـه اعضـا  يل اي

گـر،  يد يو از سـو  شركت هسـتند  يكنندگان منابع مال نيمأو ت يگذاران اصل هيسرما
كننده از  ن گروه استفادهيتر ا حداقل بزرگيبرداران و  ن اعضا هستند كه تنها بهرهيهم
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ن يشـتر يب بـديهی اسـت کـه بايـد    نـد،  رو يم شمار به يتعاون يها تيخدمات و فعال
ن مقولـه در  يترمهم. داشته باشند يتعاون های يريگ ميحضور و مشاركت را در تصم

 يدر مسائل مهـم رو در رو  يريگ ميو نحوه تصم يتيرينظام مد ،ياقتصاد يهابنگاه
ـ بـه دل  ،يتعاون يها است که در شركتبنگاه  اداره  یهـا و اتكـا  ژه آنيـ ت ويـ ل ماهي
 یگـاه يت و جايشركت، از اهم يريگ بر خواست اعضا و نقش آن در جهت يتعاون
  ).١٣٨١ ،يانصار( برخوردار است باالتر

  قيروش تحق

در  ،ليـ ن دليبـه همـ   بوده و يفعال در بخش کشاورز يها استان اصفهان از جمله استان
در  ،در حال حاضر .استشقدم يپ ييد روستايتول يها يل تعاونيو تشک يده نه سامانيزم

طـور   هکنند که ب يت ميفعال شهرستان سيزده در ييد روستايتول يتعاون ٥٥ ،استان اصفهان
ـ از مجمـوع ا . اند س شدهيسأر تيدر دو دهه اخ ،عمده در  يتعـاون  ، نـوزده هـا  ين تعـاون ي

درصـد   نيـز سـيزده   د کشـور يتول يها ياز مجموع تعاون. دنشهرستان اصفهان وجود دار
 يهـا  يپوشش تعـاون  زير يدرصد اراض هشتند و عضويت دارها  يتعاون درکشاورزان 

  ).١٣٩١، يوزارت جهاد کشاورز( ان قرار دارندن استيد کشور در ايتول
بـا   ياجتمـاع  -يبـه اهـداف اقتصـاد    يابيدست يها در راستات شركتيموفق يابيارز

 يا هيـ شـامل مطالعـات پا   يکشـاورز  يساختريشاخص خدمات ز يهامقولهريتوجه به ز
ـ ، يـي اجرا ياهيمطالعات پا و يسنج امکان  ،يکشـاورز  ياراضـ  عيـ و تجم يکشـت جـا کي
ـ آب نينـو  يو الگو ياريآب يها نظام جاديا ،يکشاورز ياراض يساز و آماده حيتسط  ،ياري

مـزارع،   انيـ م يارتبـاط  يهـا  و پوشش انهار، احـداث راه  ياريآب نينو يها شبکه سيسأت
 ياعضـا بـرا   يآموزش يهادوره يبرگزار ،يآالت کشاورز نيو ماش ينيارائه خدمات ماش

و  يليع تبـد يجـاد صـنا  ي، ابرداشـت  و، داشـت  کاشت نينو يها وهيو آموزش ش جيترو
شـده   يبررس يتيريمد يهايريگ ميت در جذب مشاركت اعضا در تصميو موفق يليتکم
ـ م ر وابسـته عبـارت از  يمتغ. است ـ تول یتعـاون  يهـا شـركت  تيـ زان موفقي  يیروسـتا د ي

 يیروسـتا  ديتول يتعاون يهاشرکتاز در سطح نيمورد  یهاداده .شهرستان اصفهان است
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ر يمـد  نوزدهشامل ( رهيت مدئير عامل و هياعم از مد رانيمد از طريق هرستان اصفهانش
ـ از م .شـد  يگـردآور  يسرشـمار  گيـری از  و با بهـره  )عضو هيئت مديره٩٥عامل و  ان ي
از ، اطالعـات از کـل اعضـا وجـود نداشـت      يچون امکان گـردآور  ،عضو ٥٩٩٨ حدود

 نفـر  ٣٦١ کـوکران  رابطـة بر اسـاس   ونهحجم نم. استفاده شد مند نظام يريگروش نمونه
هـر شـرکت بـه     ينسبت تعداد کل اعضـا (از روش انتساب متناسب  با استفاده ون ييتع

ی بـرا  .هر شرکت مشـخص شـد   الزم ازنمونه  تعداد ،)ل نمونهدر حجم ک ضرب ٥٩٩٨
نــوع پرسشــنامه  دو ،ن منظــوريبــد. شــنامه اســتفاده شــداز پرس ،اطالعــات یآور جمــع
 رانيپرسشنامه مربوط بـه مـد   و باز و بسته شامل پرسشنامه اعضا االتؤبا س افتهيساختار

  .دش يطراح )املر عييره و مدت مدئيه( 

  شهرستان اصفهان ييد روستايتول يها يتعاون يمشخصات کل - ١جدول 

تعداد   شرکت
  اعضا

 اراضي کشاورزي اعضای تعاوني
  )هکتار(

 اراضي کشاورزي حوزه عمل تعاوني
  )هکتار(

  ديم  آبي  ديم  يآب
  ٠  ١٤٥٠  ٠  ١٠٠٠  ١٩٤  اصفهانک
  ٠  ٣٠٠٠  ٠  ١٥٩٠  ١١٣  اندالن

  ٠  ٦٠٠٠  ٠  ٣٢٥٠  ٥٣٦  رود ندهزاي
  ٠  ٤٧٠٠  ٠  ٣٥٠٠  ٤١٥  مهرآيين
  ٠  ٢٦٠٠  ٠  ١٢١٠  ١٥١  سپاهان
  ٠  ٢٠٠٠  ٠  ١٧٠٠  ٣٦٠  دهکرم
  ٠  ٩٠٠  ٠  ٩٠٠  ٣٢٢  )ع( امام علي

  ٠  ١٥٠٠  ٠  ١٢٠٠  ١٦٠  رودشت ارگ
  ٠  ٢٠٠٠  ٠  ١٦٠٠  ٤٠٥  دشت کهن

  ٠  ١٣٥٠  ٠  ١٣٥٠  ٥٥٤  فدک کفران
  ٠  ٨٠٠  ٠  ٨٠٠  ٣٨٥  آباد عاشق

  ۰  ١٢٠٠  ٠  ١٢٠٠  ١٣٠  فارفان
  ٠  ١٥٠٠  ٠  ١٥٠٠  ٢٢٤  فارسي سلمان

  ٠  ١٨٠٠  ٠  ١٨٠٠  ١٣٠  برسيان
  ٠  ١٠٢٥  ٠  ١٠٢٥  ١٠٢  خويا

  ٠  ١٧٥٠  ٠  ١٧٥٠  ١٨٠  نصرآباد
  ٠  ٦٠٠  ٠  ٦٠٠  ٣٦٥  دشتاکيمي

  ٠  ١٥٠٠  ٠  ١٥٠٠  ٢٧٢  ابوالخير
  ٠  ٥٠٠٠  ٠  ٥٠٠٠  ١٠٠٠  تدشدسپي

  استان اصفهان ييآمار سازمان تعاون روستا: خذمأ
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ي و نظر دانشـگاه  افراد صاحباز نظرات ) پرسشنامه(ق يابزار تحق ييروا ينيبراي تع
بهـره گرفتـه شـد و     روسـتايي  هاي ساير افراد متخصص و داراي تجربه در زمينه تعاوني

پرسشـنامه توسـط    ق،يحقابزار ت ييايپا يينتعبه منظور  .ياز به عمل آمداصالحات مورد ن
ـ  ،دشها محاسبه  دادهكرونباخ  يل و آلفاينفر تكم سی دسـت آمـده بـاالتر از     هکه اعداد ب
ل يـ تحل شـيوة و  SPSSv22افزار  با استفاده از نرماعضا  ةپرسشنام یها مقولهبه  .بود ٨٥/٠
ي اعضـا و  شـاخص بـرا   ، در نهايـت، هجـده  هـا  ي مقولهده با وزن. ي وزن داده شدعامل

ـ يموفق يو شاخص کل دش احصا يتعاون رانيمد يبراشاخص  دوازده . دسـت آمـد   هت ب
ي از كي در قالب، )TOPSIS( سيآل تاپس يدهبر حسب تشابه به راه حل ا يبند رتبه شيوة
رستان اصـفهان  شه ييروستاد يتول يتعاون يها ي شركتبند ي و گروهبند طبقه يها روش

    .همگن استفاده شد يها ي در مجموعهو اجتماع ياقتصاد يها صبا استفاده از شاخ

 ج و بحثينتا

 در پـی، تفسـيری از  . انجـام گرفـت   يو اسـتنباط  يفيل اطالعات در دو بخش توصيتحل
ها و مصـاحبه   پرسشنامه يل اطالعات آماريه و تحليق که حاصل تجزيتحق يج تجربيتان

   .شود است، ارائه مین اصفهان استا ييبا کارشناسان در سازمان تعاون روستا

  يمشاركت يهايژگ يو يفيتوص يبررس

ـ ا يابيعامل دسـت  يتعاون يها مشارکت اعضا و ارکان شرکت هـا بـه اهـداف    ن شـرکت ي
سـطح مشـارکت اعضـا در     يريـ گ اندازه يهاشاخص يبرخ .است يو اقتصاد ياجتماع

 ،يسات مجـامع عمـوم  حاضر در جل يتعداد اعضا -۱: اند از عبارت يتعاون يهاتيفعال
ره يت مدئير انتخاب همشارکت اعضا د -۳ ،ره در جلساتيت مدئيزان مشارکت هيم -۲
  ). ۱۳۸۴ ،لواراجوايس(

ره يت مـد ئيه ه جلساتيدر کل درصد آنها ۱/۵۹ ،مطالعه ران حوزهيطبق اظهارات مد
 يئـت از نظر مشارکت اعضا در انتخاب ه). ۲جدول (اند در سه سال گذشته شرکت کرده

 ٩/٢٥ کـم،  درصـد  ٤/٢٠ ؛ ميـزان مشـارکت  شتندي ندامشارکت درصد اصالً يره، نوزدهمد
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مشـارکت   ،با ايـن توصـيف  . دبودرصد خيلي زياد  ٧/٩و  ،درصد زياد ٢٥متوسط، درصد 
  ).٣جدول (نمي توان در حدي مناسب دانست  ت مديره رائاعضا در انتخاب هي

  سه سال گذشتهره در جلسات يت مدئيزان مشارکت هيم  - ٢جدول 
  يتجمع يدرصد فراوان  ينسب يدرصد فراوان  يفراوان  زان شرکت در جلساتيم

 ۱/۳ ۱/۳  ۳  اصالً

 ۵/۱۱ ۴/۸ ۸  ندرت به

  ۲۲ ۵/۱۰  ۱۰  از جلسات يمين
 ۹/۴۰ ۹/۱۸  ۱۸  شتر جلساتيب

  ۱۰۰ ۱/۵۹  ۵۶  همه جلسات
  - ۱۰۰  ۹۵  مجموع 

  قيتحق يها افتهي: خذأم

  رهيمد تئيه خابانت در اعضا مشارکت - ٣جدول 

  يتجمع يدرصد فراوان ينسب يفراوان درصد  يفراوان  زان مشارکتيم

  ۱۹  ۱۹  ۴۱ چيه
 ۴/۳۹  ۴/۲۰  ۴۴ کم

 ۳/۶۵ ۹/۲۵  ۵۶ متوسط

 ۳/۹۰  ۲۵  ۵۴ اديز

 ۱۰۰ ۷/۹  ۲۱ اديز يليخ

 -  ۱۰۰  ۲۱۶ مجموع 

 ٨٦/٢  ۵ ن از حداکثريانگيم

 ٣  انهيم

 ٢٦/١  اريانحراف مع

  ۵= خيلي زياد ،۴= زياد ،۳= ، متوسط۲= ، کم۱= هيچ: مقياس

  قيتحق يها افتهي: خذأم

مجـامع  ( يتيريمـد  يهـا  يريـ گ ميدر تصـم  ،يشركت تعـاون  يمشاركت اعضااز نظر 
 ٩/٢٥درصـد کـم،    ٤/٢٠؛ ميزان مشارکت نداشتند يمشارکت درصد اصالً ، نوزده)يتعاون

مشـارکت   ،فيتوصن يبا ا .دبواد يز يليدرصد خ ٧/٩و  ،اديدرصد ز ٢٥درصد متوسط، 
  .توان در حد مناسب دانستيره را نميت مدئياعضا در انتخاب ه
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  شهرستان اصفهان  ييد روستايتول يها يعملکرد تعاون يابيارز

س بـا  يتاپس شيوةبا استفاده از  يابيارز يها د بر اساس شاخصيتول يها يتعاون يبند رتبه
 ةدهنـد  آمده نشـان  دست ارقام به. آمده است ۵و  ۴ول اجد در کارشناسان يشنهاديزن پو

ـ ا ؛ بـه ديگـر سـخن،   اسـت  يآل منفـ  دهياد از ايآل مثبت و فاصله ز دهيفاصله کم از ا ن ي
  .ستها ين تعاونيمطلوب ا نسبتاًاز عملکرد  يموضوع حاک

  يآل مثبت و منف دهيها از ا محاسبه فاصله شاخص - ۴جدول 
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  ها

  عيصنا

  ۰۷/۰  ۱/۰  ۱/۰  ۱/۰  ۰۱/۰  ۰۲/۰  ۰۵/۰  ۰۵/۰  ۱۵/۰  ۱۵/۰  ۲/۰  وزن
  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۶/۰  ۰  ۰  يآل منف دهيا
  ۸/۱  ۲۲/۰  ۴۲/۱  ۳۵/۱  ۰۵/۱  ۸۹/۰  ۱۵/۱  ۸۵/۰  ۰۶/۱  ۱  ۷۵/۱  آل مثبت دهيا

  قيتحق يها افتهي: خذأم

  ک شرکتيتفک به يآل مثبت و منف دهيها از ا شاخص فاصله - ۵جدول 

  شرکت
برآورد فاصله از 

  آل مثبت دهيا

برآورد فاصله از 

  يآل منف دهيا
  شرکت

برآورد فاصله از 

  آل مثبت دهيا

برآورد فاصله از 

  يآل منف دهيا

  ۷۹۶/۱  ۲۰۵/۲  انيبرس  ۲۷۸/۳  ۱۸۹/۱  رود ندهيزا

  ۷۲۸/۱  ۲۶۷/۲  آباد عاشق  ۲۶۳/۳  ۷۶۶/۱  اندالن

  ۶۴۷/۱  ۳۰۵/۲  ددشتيسپ  ۲۹۹/۲  ۸۵۵/۱  رودشت ارگ

  ۶۰۳/۱  ۳۵۶/۲  ادشتيميک  ۲۸۹/۲  ۹۵۱/۱  اصفهانک

  ۴۰۲/۱  ۳۷۸/۲  گندمکاران  ۲۷۵/۲  ۰۰۵/۲  سپاهان

  ۳۲۲/۱  ۴۱۶/۲  کوثر فدک  ۲۳۵/۲  ۰۱۰/۲  دهکرم

  ۲۷۰/۱  ۵۲۴/۲  فارفان  ۱۵۵/۲  ۱۵۰/۲  نييمهرآ

  ۰۱۵/۱  ۸۵۵/۲  يفارس سلمان  ۰۶۵/۲  ۱۵۶/۲  )ع(يامام عل

  ۹۶۵/۰  ۰۵/۳  نصرآباد  ۰۰۲/۲  ۱۶۰/۲  دشت کهن

        ۹۵۴/۱  ۱۶۹/۲  ا دشتيخو

  قيتحق يها افتهي: خذأم
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يـک تـا نـوزده    ها بـر اسـاس رتبـه از     شرکت، ٥در جدول که است  يادآوریان يشا
  .ندا هسطح قرار گرفت نيز در چهار ٦و در جدول شده مرتب 

  تيزان موفقيها از نظر م شرکت يبند سطح - ٦ جدول

FI  
زان يم

  تيموفق
  درصد  يشرکت تعاون

  ٢/٥  رود ندهيزا  اديار زيبس  ٤٣٥/٠-٦٣٧/٠

  ٢١  سپاهان -اصفهانک -رودشت ارگ -اندالن  اديز  ٦٣٧/٠-٨٣٩/٠

  متوسط  ٨٣٩/٠-٠٤/١
 - دشتايخو - هيدشت جرقو کهن - )ع(يامام عل -نييمهرآ -دهکرم

  ادشتيميک- دشت ورزنهديسپ -آباد عاشق -انيبرس
٤/٤٧  

  کم  ٠٤/١-٢٤/١
-هياژ يسلمان فارس -فارفان - فدک کوثر کفران -ريگندمکاران ابوالخ

  نصرآباد
٤/٢٦  

  قيتحق يها افتهي: خذأم

درصـد   ٤/٤٧، مطلوبار يو بس مطلوبها  درصد از شرکت ٢٦حدود ت يموفقميزان 
  .بوده استدرصد کم  ٤/٢٦و  ،متوسط

   ونيل رگرسيها با تحل شركت تيموفقمشاركت در  ريتأث يبررس

  ..ون شديوارد معادله رگرس مشاركت اعضا ريمتغابتدا تنها  ،٨بر اساس اطالعات جدول 

ت يزان موفقيبر م شاركتعامل م ريتأث ييشناسا برایه ريمتغدوون يرگرس - ٧ جدول

  )اعضا از نظر( ها يتعاون

٢  مستقل ريمتغ
R  R  شده ليب تعديضر )Ad

۲
R(  آمارهF   داری معنیسطح  

 ٠٠٠/٠ ٦٠٣/٨٠  ۲۷۰/۰  ۵۲۳/۰ ۲۷۴/۰  اعضا مشارکت

   قيتحق يها افتهي: خذأم
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بر  شاركتعامل مر يتأث ييشناسا برایه ريمتغدو ونيل رگرسيتحل يهسته اصل - ۸ جدول

  ها يت تعاونيموفق

  ريمتغ
  ب استاندارديضر  استانداردريب غيضر

  tآماره
سطح 

  Beta  خطا B  داری معنی

  ۰۰۰/۰ ٩٩٣/١٢  -  ۰۹۰/۰ ١٦٦/١  ب ثابتيضر

 ٠٠٠/٠  ۹۷۸/۸  ٥٢٣/٠  ۲۲۹/۰ ٢٥٨/٠  رهيمدئت يكت اعضا در انتخاب همشار

   قيتحق يها يافته: خذأم

، بيـانگر  دسـت آمـد   به ۲۷۴/۰ون يرگرس نييب تعيضرمشاركت،  ريمتغبا وارد شدن 
 ۶/۷۲ه يـ و بق شـود  يمشاركت اعضا مربوط مـ  ت بهيدر موفقات رييغدرصد ت ۴/۲۷آنکه 

 بـوده و  ۲۷۰/۰شـده برابـر    لين تعـد يـي ب تعيضـر  .دارد يگر بسـتگ يدرصد به عوامل د
ـ  شدت رابطـه  باال بودن ، كهاست ۵۲۳/۰ چندگانه يب همبستگيضر مسـتقل   ريـ متغن يب

 ،نيهمچن ).يکو  صفرن يب( دهد يرا نشان م »تيموفق«وابسته  ريمتغو  »اعضا مشاركت«
ـ أتدرصـد   ۹۹در سطح F از طريق ون يرگرس دار بودن يمعن ـ ن tآزمـون   .شـود  يمـ  ديي ز ي
  .ون استيب رگرسين ضريدار بودن ا يانگر معنيب

ون چندگانه بهره گرفته شد و دو يرگرس ، از شيوةرانيمشاركت مد ريتأث يبررس رایب
ـ متغدو  ،نيبنـابرا . شـدند ل ير مستقل مورد نظر وارد تحليمتغ تعـداد جلسـات مجمـع     ري

ر سـه سـال   ره در جلسـات مجمـع د  يت مـد ئيزان حضور هيمدر سال گذشته و  يعموم
  .ندوارد معادله شدگذشته 

ت يزان موفقيبر م شاركتعامل م ريتأث ييشناسا برای چندگانهون يرگرس - ٩ جدول

  )ناريمد از نظر( ها يتعاون

٢  مستقل متغير
R  R  شده لضريب تعدي )Ad

۲
R(  آمارهF   داری معنیسطح  

 ٠٠٠/٠ ٨٣٦/١٤  ۱۷۸/۰  ۴۳۷/۰ ۱۹۱/۰  مديران مشارکت

   قيتحق يها يافته: خذأم



   ١٣٣  �٣ة ، شمار١٩روستا و توسعه، سال  ةفصلنام      ...       رکت اجتماعی جامعة تأثير مشابررسي 

  

بر  شاركتم ريتأث ييشناسا برایه ريمتغدو ونيل رگرسيتحل يهسته اصل -۱۰جدول 

  )رانيمد از نظر( ها يت تعاونيموفق

  متغير
  استاندارد بضري  غيراستاندارد بيضر

  tآماره
سطح 

  Beta  خطا B  داری معنی

  ۰۰۱/۰ ٣٤٧/٣  -  ۲۴۶/۰ ٨٢٣/٠  ضريب ثابت

 ٦٨٩/٠  - ۴۰۲/۰  ٠٣٢/٠  ۵۲/۰ - ٢١/٠  تعداد جلسات مجمع عمومي در سال گذشته

ميزان حضور هيئت مديره در جلسات مجمع 

  در سه سال گذشته
٢٦٤/٠  ۰۴۹/۰  ٤٣٢/٠  ۳۵۲/۵  ٠٠٠/٠  

   قيتحق يها يافته: خذأم

، دسـت آمـد   به ۱۹۱/۰ ونيرگرس نييب تعيضر ،رانيمدمشاركت ر يبا وارد شدن متغ
د و شـو  يمربـوط مـ   رانيمـد  ركتت به مشايرات  در موفقييدرصد تغنوزده  بيانگر آنکه

 ۱۷۸/۰بـا  شـده برابر  ليتعد ونيرگرسب يضر. دارد يگر بستگيدرصد به عوامل د ۸۱هيبق
ـ متغ دو نيشدت رابطه ب باال بودن ، كهاست ۴۳۷/۰ چندگانه يب همبستگيضر بوده و  ري
. )صفر و يـک ن يب(دهد  يرا نشان م »تيموفق«وابسته  ريمتغو  »رانيمد مشاركت«مستقل 

ران يمشـارکت مـد  ( دار اسـت  يدرصد معنـ  ۹۹در سطح F از طريق ون يرگرس ،نينهمچ
ـ  بيـانگر  رهيت مـد ئيزان حضور در جلسات هير ميمتغ يبرا tآزمون  .)يتعاون  يدار يمعن

سـال گذشـته    ير تعداد جلسـات مجمـع عمـوم   ي، اما در متغاستون يب رگرسين ضريا
  .يستدار ن يمعن

  شنهادهايپو  يريگ هجينت

 ،ن حـال يمطلـوب و در عـ   يبـردار  ک نظـام بهـره  ي در قالب ييد روستايتول ياه يتعاون
 يدر نظـام کشـاورز   يتحـوالت اساسـ   توانند منشأ يم رانيا يمنطبق با ساختار کشاورز

باشـند؛ همچنـين، ايـن    داشـته   يرات ساختار کشـاورز ييسزا در تغ ی مهم و بهنقش بوده،
، يعـ ينـه از منـابع طب  يبه يبـردار  رای بهـره ب ار مناسبيبس یراهکارتوان  ها را می تعاونی
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 يهـا  ش فرصـت يه و افـزا يجذب سـرما  ،د و عملکرديش توليافزا ،يو اجتماع ياقتصاد
نسـت  دا يگروه ش مشارکت و کاريان، افزاييروستا يسطح دانش و آگاه ، ارتقایيشغل

  .)٥: ١٣٨٥ ،ياسالم(
 يبه بستر ،دار عمل کنندينکه بتوانند به صورت پايا يبرا ييد روستايتول يها يتعاون
برخـوردار   ويـژه  یگـاه ياعضا از جا يمشارکت اجتماع ،ن راستايدر ا .از دارنديمناسب ن

از اهـداف   ١٣٨٠ ةمحـور از دهـ   مشـارکت  يکـرد يهـا بـا رو   ن شـرکت يدتوجه ب .است
 يافـزار  و نـرم  يافـزار  ة سـخت به منظور تحقق توسـع  يوزارت جهاد کشاورز يراهبرد

تالش شد تـا نقـش مشـارکت     حاضر، قيدر تحق رو، از اين. ستبوده ا يبخش کشاورز
  .شود يبه اهداف بررس يابيدستزمينة در  ها ين تعاونيات يموفق رد ييجامعه روستا

که ميزان موفقيـت   دهديشهرستان اصفهان نشان م ييروستا ديتول يهايمطالعه تعاون
 ۴/۲۶و  ،متوسـط  درصـد  ۴/۴۷ار مطلـوب،  يها مطلوب و بس درصد از شرکت ۲۶حدود 
درصـد   ۴/۲۷كـه   دهـد  يون نشـان مـ  ين رگرسييب تعيمقدار ضر. کم بوده استدرصد 

 ۶/۷۲ه يـ و بق اسـت به مشاركت اعضـا مربـوط    يتعاون يها ت شركتيرات در موفقييتغ
 بـوده، کـه   ۵۲۳/۰ زيچندگانه آن ن يب همبستگيضر. دارد يگر بستگيدرصد به عوامل د

ـ م. دهد يت را نشان ميموفق ن مشاركت ويب رابطه باالی شدت زان مشـارکت اعضـا در   ي
 ۲۵متوسـط،   ۹/۲۵درصـد کـم،    ۴/۲۰، آنهـا صـفر  درصد نوزده  در رهيت مدئيانتخاب ه
. ن مشـاركت اعضاسـت  ييانگر سطح پـا ي، كه بهاد بوديز يليدرصد خ ۷/۹و  ،اديدرصد ز

 يـک تـا دو  (ن طبقـه  يتر نييدر پا يتعداد جلسات مجمع عموم ين فراوانيشتريب ،نيهمچن
امـا   .نه استين زمين مشاركت در اييانگر سطح پايبكه  بوده،درصد  ۴/۷۴زان يبه م) جلسه
ـ يه ه جلساتيدر کل و بودکامل  رانيدرصد مد هفتاد دحدومشارکت ميزان  ره در يت مـد ئ

قابـل   ها كامالًيت تعاونيمشاركت اعضا در موفق ريتأث. ندبود سه سال گذشته شرکت کرده
درصـد   نـوزده كـه   دهـد  ينشان مـ  ونيمشاركت اعضا مقدار رگرس يبررس در. توجه است

ب يو ضـر  بـوده ران مربـوط  يبـه مشـاركت مـد    ينتعـاو  يها ت شركتيرات در موفقييتغ
ـ باالی كه شدت  است، ۴۳۷/۰ چندگانه يهمبستگ مسـتقل مشـاركت    ريـ متغن دو يرابطه ب

ت يـ ران در موفقيمشاركت مد ريتأث البته و؛ دهد يت را نشان ميوابسته موفق ريمتغران و يمد
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، )۱۳۸۶( يدسـع ، )۱۳۸۱( يانصـار  قاتيتحق جيکه با نتا ،قابل توجه است ها نسبتاً يتعاون
  .خوانی داردهم) World Bank, 2007( ي، و بانک جهان)۱۳۸۴( يکلوان
 ريـ شـرح ز  بـه  ييشـنهادها يق، پيتحق يارچوب مفهوماساس چ ج و بريتوجه به نتا با
  :شود يارائه م

توانـد   يهـا مـ   يو اداره امور تعـاون  يريگ ميران در تصميمشارکت اعضا و مد جلب •
ن مشـارکت  ييبا توجه بـه سـطح پـا    .ها داشته باشدن شرکتيا يشمار برا يمنافع ب
 الزم است، )اديدرصد ز ۷/۳۴درصد متوسط و  ۹/۲۵درصد کم، چهل  باًيتقر( اعضا

نـه  يزم ،يت مشارکتيرين مدينو يها گيری از روش با بهرهازها، يبا محور قرار دادن ن
جـاد  يا يبـرا  بـدانها  دادن ياست آگاه يهيبد. ران فراهم شوديمشارکت اعضا و مد

و  يررسـم ي، غيرسـم  يهـا ق آمـوزش يتعاون از طر يها يباور به فلسفه و توانمند
  .تواند اثرگذار باشد يز مين يانبوه

 يهـا  ت شـركت يات در موفقرييدرصد تغ ۴/۲۷، قيتحق يهاافتهيکه بر اساس  از آنجا •
 يتعـاون  يهـا شرکت يبازمهندس شود، الزم است يبه مشاركت اعضا مربوط م يتعاون
صورت پـذيرد تـا از ايـن     با تأکيد بر استفاده مؤثر از مشارکت مردمي ييد روستايتول

به اهداف توسعه  يابيدر دست ين تشکل تعاونيا يگاه واقعيجا رهگذر، بتوان به تعيين
ش مشـارکت اعضـا در انتخـاب    ينسـبت بـه افـزا    پرداخت و يکشاورز دار بخشيپا
 يهـا ق ارائـه برنامـه  يدر جلسات از طر مؤثرره به حضور يت مدئيه يبنديران و پايمد

افتن يـ  يبرا يو آموزش يعلم یهاتيشخصو مسئوالن جانبه از  استفاده همه، يقيتشو
  .اشتهمت گمتوسعه تعاون  زمينةدر  مؤثر يو کاربرد ياصول علم

  نابع م

د يـ کأو روند تحول آن با ت يبردار ي نظام بهرهها يهو نظر يل مبانيتحل«، )۱۳۸۴( يا، مصطفيازک
ـ ا ييبر جامعه روستا ـ مجموعـه مقـاالت ا   .»راني  يبـردار  يش نظـام بهـره  ن همـا يول

ي، معاونـت  ، وزارت کشاورز ۱۰و  ۹، شماره ها ها و چاره ، چالشرانيدر ا يکشاورز
 .۲۴-۲۳ صص ،يبردار هرههای ب امور نظام
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 .هـاي تعـاوني توليـد روسـتايي     شرح وظايف ارکان شـرکت  ،)۱۳۸۵(ين ، عبدالحسياسالم
 .برداري معاونت ترويج و نظام بهره: تهران

مطالعـه مـوردي شـركت    : های روستايی ايران ژوهشی در تعاونیپ، )١٣٨١( دي، حميانصار
يقـات تعـاوني دانشـكده علـوم     مؤسسه تحق: تهران. تعاوني روستايي شباهنگ شهريار

  .اجتماعي دانشگاه تهران
ش توسـعه  يمجموعـه مقـاالت همـا   . »يمشارکت و توسعه اجتمـاع «، )۱۳۸۷( بي، حبيجبار

 .وزارت کشور ،تهران ،۱۳۸۷ ، آبانياجتماع

 هـاي  نظام دگرش بر اثرگذار عوامل واكاوي«، )۱۳۹۳( حمودو فال سليمان، م حمدپور، محجی

. »نهبندان -آبادسهل زراعي سهامي شركت روستاهاي :شناسي ي، موردزراع برداري بهره
  .۵۴-۳۹ ، صص۱۰ شماره ،منطقه اي -شهري  آمايش و جغرافيا

  .اصفهان .آمار ساليانه، )۱۳۹۱(سازمان تعاون روستايي استان اصفهان
در شهرسـتان کبودرآهنـگ    يد کشـاورز يتول يها يتعاون يابيارز« ،)۱۳۸۶( اهللا سعدی، حشمت

  .۱۶۳-۱۳۷صص ، ۲، شماره ۱۰، سال روستا و توسعه .»استان همدان
ت يـ اعضا و عوامل مـؤثر بـر عـدم مشـارکت آنهـا در فعال      يتفاوت يب« ،)۱۳۸۴. (لواراجوا، آريس

 ).۲۶۲ ياپيپ( ۱۷۳، شماره تعاون. »يتعاون

هـاي تعـاوني کشـاورزي     ها و عملکرد شـرکت  بررسي فعاليت ،)۱۳۸۰( ، رضايشال يصفر
، دانشـکده  نامـه کارشناسـي ارشـد توسـعه روسـتايي      پايـان  .ران اسـتان تهـران  مرغدا

 .اصفهان ي، دانشگاه صنعتيکشاورز

ل يـ تحل«، )۱۳۸۸(زاده، نـدا يـ راد، غالمرضـا و عل ي، محمـد؛ پزشـک  يذريـ وض؛ چي، عيهلعبدال
: ييدار روسـتا يـ رامـون توسـعه پا  يپ يجيترو يهادر برنامه يمردم يهامشارکت تشکل

 .»دژ ينانـدوآب و شـاه  يم يهـا شهرسـتان  يروسـتاها  ياسالم يشوراها يدمطالعه مور
 .۴۲-۲۷ ، صص۳ ، شماره۱۲سال  ،توسعه و روستا

يافتـة   رابطه فرهنگ پدرساالري و مشارکت سازمان«، )۱۳۸۹(عنبري، موسي و حسنوند، احسان 
تان مطالعة موردي زنان روستايي دهسـتان فيروزآبـاد در اسـ   : زنان در مديريت روستايي

 .۱۵۳-۱۳۱، صص ۱، شماره ۱۳، سال روستا و توسعه. »لرستان

 .»يو صـنعت  يديـ تول يهـا  يتعـاون  يور عوامـل مـؤثر در بهبـود بهـره    « ،)۱۳۸۴( ، عباسيکلوان
، اداره کـل  محـور  يياقتصاد دانـا  يش تعاون و توسعه بر مبنايمجموعه مقاالت هما

 .آزادگان، اصفهان يشه پي، نشرخوراسگان يتعاون استان اصفهان، دانشگاه آزاد اسالم
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