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 چکیده

 

 هايتعاونی پایدار يتوسعه يبرندهپیش عوامل شناساییپژوهش حاضر از  هدف

نجام پیمایش ا با روشباشد که ها مینقده از دیدگاه اعضاي تعاونی شهرستان تولیدکشاورزي
د هاي تولیي آماري نیز شامل اعضاي تعاونیها پرسشنامه و جامعهآوري دادهگرفت. ابزار جمع

سی و با استفاده از جدول کرجحجم نمونه . نفر بود 778کشاورزي شهرستان نقده به تعداد 
 ي تعیین. براشد نفر انتخاب260گیري تصادفی با انتساب متناسب به روش نمونه مورگان

درس ها از پانل متخصصان گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه تربیت مروایی پرسشنامه
اده استف به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفاي کرونباخ ،استفاده شد. همچنین

 نتایج محاسبه شد. 82/0تا  78/0هاي مختلف پرسشنامه بین آن براي قسمت شد که مقدار
داري وجود تفاوت معنی ي پایداراعضا از نظر توسعهشان داد که بین نوع تعاونی ن T آزمون

اعضا  از نظر محل سکونت هاي پایدار تعاونینشان داد که بین توسعه F دارد. نتایج آزمون
عاملی،  بر اساس نتایج تحلیل  وجود دارد. پنج درصد خطا داري در سطحتفاوت معنی

عامل تحت هاي کشاورزي در پنج ي پایدار تعاونیتوسعه يبرندهیشهاي پترین مؤلفهمهم
و  "سیاستی"، "اقتصادي"، "شخصیتی ـ اجتماعی"، "ترویجی مدیریتی ـ "هاي عنوان

نس درصد از واریا 044/54در مجموع توانستند بندي شدند. این عوامل دسته "محیطیزیست"
سب، هاي آموزشی، مدیریت قوي و منازاري کالسبرگ ،بنابراین. متغیرها را تبیین نمایند

هاي مالی و قانونی نهادهاي هایی جهت نهادینه کردن مشارکت بین اعضا و حمایتتالش
قده نهاي تولید کشاورزي شهرستان تواند در پایداري تعاونیهایی است که میمربوطه توصیه

  مؤثر واقع شوند.
 

 هاي تولید کشاورزي، تحلیل عاملی، شهرستاننیي پایدار، تعاوتوسعههاي کلیدي: واژه

 نقده.
 

 مقدمه 
 اساسی در تحوالت منشأ توانندمی تولید هايتعاونی

ي توسعه به ي دستیابیزمینه و شده کشاورزي نظام

 هاتعاونی تشکیل از آورند. هدف فراهم را روستایی پایدار
 عبارت دیگر به باشد.می اعضا خاص نیازهاي برآوردن

 افراد منطبق تغییر حال در نیازهاي با تولید هاياونیتع
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 Bozarjmehri( اندگرفته شکل ي افرادوسیله به و شده

& Hadizadeh-Bazzaz, 2013(طور که ، بنابراین، همان
ها و تشکل ،تجربیات جهانی نیز مؤید این موضوع بوده

هاي تعاونی کشاورزي در مناطق روستایی شرکت
 توانند در مقابله با فقر،سعه میوحال ت کشورهاي در

ي روستایی نقش مهمی را ایفا زایی و توسعهاشتغال
 نوپا بخش تعاون ).Pinto, 2009; Najafi, 2011( نمایند

 و اخالقی دینی، هايآرمان اساس بر که است نوبنیادي و
 در و درآمد کم قشرهاي کردن توانمند منظور انسانی، به

 و ارقام. است آمده وجود به یکار جمع و همیاري يسایه
هاي فعالیت درصد 84 حدودًا دهدمی نشان اخیر آمار

 درصد 12 و دولتی بخش توسط کشور اقتصادي
 4و خصوصی بخش کشور توسط اقتصادي هايفعالیت
 ,Latifian( پذیردمی انجام تعاون بخش توسط درصد

2005.( 
هاي طبق گزارش وزارت تعاون آمار کل تعاونی

 1392کل کشور تا پایان سال  ي ثبت شده درکشاورز
 18760این بین  باشد که ازتعاونی می 51837در کشور 

و بقیه به دالیل مختلف از جمله عدم  تعاونی فعال بوده
 اندسودآوري پس از تشکیل، بصورت غیرفعال درآمده

)Ministry of Cooperation, 2013 بررسی .(
شته، حال و آینده هاي کشاورزي در ایران در گذسیستم

برداري تعاونی مشاع داراي نشان داد که نظام بهره
برداري هاي بهرهترین بازده و کارآیی در میان نظامپایین

در واقع در  .)Abdullahi,1998( کشاورزي کشور است
 تعاونی واقعاً هاتعاونی سومی بیشتر کشورهاي جهان

 توسط که هستند هاییتعاونی بلکه شبه نیستند
 براي هاتالش و شوندمی باال تحمیل از دولتی ؤسساتم

 ایجاد دولت قوي حمایت با ها، کهتعاونی کردن خوداتکا
-Karami, & Rezaei( است موفق نبوده کل در اند،شده

Moghaddam, 2005.( 
هاي نهادینه هاي تعاونی در حکم تشکلشرکت

گیري از استعدادها و ي مردمی، با بهرهشده
ي بهینه از هاي اقشار مختلف جامعه و استفادهتوانمندي

اي در اقتصاد ههر منطقه نقش عمد يبالقوه امکانات
کنند. این ملی، به ویژه در بخش کشاورزي ایفا می

برداري و عنوان یک نظام بهرههتوانند بها میشرکت
سازماندهی مجدد در بخش کشاورزي نقش موثري در 

 ,Khafaiiداشته باشند (بهبود ساختار تولید کشاورزي 

 براي پیشرفته کشورهاي کشاورزي بخش ).2009
 مسایل و درآمد افزایش ها،هزینه کاهش تولید، افزایش

 حرکت پیشرفته تولید هايتعاونی سمت به نیچنیاین
راستا  این در نیز را چشمگیري هايموفقیت که کنندمی
ر ب .)Seleuki, & Chizari, 2011اند (هآورد دست به

 بخش براي شده تعیین اهداف اساس همین مبنا و بر
چهارم ي برنامه قانون 102 ماده تعاون در کشور در

 اقتصاد در تعاون ي بخشتوسعه به موظف توسعه، دولت
 است. قانون اساسی 43 و 44 اصول براساس ملی

 مقام سوي از ابالغی کلی هايسیاست بنابر همچنین
 پایان تا اقتصاد رد بخش تعاون سهم رهبري، معظم
 25 به کنونی درصد 3 از باید توسعه پنجمي برنامه
تحت  یدر پژوهش .)Hazrati, et al;2010( برسد درصد

نقش دانش کشاورزي در ترویج کارآفرینی، «عنوان 
ي نتیجه» هاي کشاورزي تهراني موردي تعاونیمطالعه

هاي بین میزان شرکت در دورهحاصل شده نشان داد که 
ه خدمات، رضایت از شرکت تعاونی، یزشی، اراآمو

ي اعضا، آگاهی اعضا از بخش هاي کارآفرینانهویژگی
هاي اجتماعی تعاون، حمایت مال و اعتباري، ویژگی

ي رهبري مدیران تعاونی، هاي کشاورزي، شیوهتعاونی
مشارکت، بازاریابی و ترویج کارآفرینی رابطه مثبت و 

 ,Amadi, & Hosseininia( داري وجود داردمعنی

ها، بهبود محیط انگیزشی و روانشناختی تعاونی). 2007
و حمایت بیرونی،  محیط توانمندساز برخورداري از

هاي هاي مدیریتی و بهبود توانمنديافزایش توانمندي
هاي تعاونی هاي موثر بر موفقیت شرکتبازاریابی از سازه

 .)Shabanalifami, et al;2006( باشدزنان در ایران می
 وريبهره کارایی و افزایش باعث تعاون ترویج و آموزش
ه است دش توجه کمتر آن به که شودمی هاتعاونی

)Ranjbar, &  Monfaredi-Raz, 2007.( همچنین، 
موفقیت هاي پایدار اعتباري براي اعمال سیاست

 ).Stiglitz,1993(باشد ها الزم میتعاونی
 در تولیدي هايتعاونی تشکیل بر رمؤث عوامل بررسی

 داخلی، مدیریت که بهبود نشان دادروستایی،  مناطق
 هايتوانمندي بهبود انگیزشی، و مشارکتی هايتوانمندي
نظارت از عوامل موثر بر  و آموزش بهبود و اقتصادي

 اجتماعی، عوامل ها بوده، همچنین، بینموفقیت تعاونی
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 در نکشاورزا عضویت با ترویجی، اقتصادي و محیطی
 دارد وجود معناداري يرابطه تولید هايتعاونی

)Hydarisarban, 2011(.   نتایج مشابهی نیز نشان داد
پذیري، که از بین عوامل مختلف پنج عامل مشارکت

ها و ها با سازمانهاي دولت، همکاري تعاونیسیاست
 08/81ها، کارآفرینی و تفاهم اعضا در مجموع اتحادیه

ها را تبیین امل مؤثر بر موفقیت تعاونیدرصد واریانس عو
 از حاصل نتایج ).Aydi et al., 2013کرده است. (

 عوامل داد که نشان ،)Samiyan, et al )2010ي مطالعه
 بیشترین اجتماعی و فنی مدیریتی، فردي، اقتصادي،

 دارندکه برعهده روستایی هايتعاونی موفقیت در را تاثیر
 تبیین را هاعامل کل از واریانس درصد 62 حدود

نشان داد که چهار عامل  قیقی مشابه،نتایج تح .کنندمی
فرهنگی و اقتصادي ـشخصیتی، اجتماعیـنهادي، فردي

ها تأثیرگذار بر مشارکت زنان روستایی در تعاونی
 عوامل .)Alibygi, & Golabi, 2012( باشندمی

 به آشنایی اداري، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعی،
 براي کشاورزان تمایل بر ثرمؤ عوامل آموزشی از واملع

است مهاباد بوده شهرستان در تولید هايتعاونی ایجاد
)Mahmoodzadeh & Sabouri;2014.( 

ترین عوامل مهم طبق تحقیقات صورت گرفته از
عوامل هاي کشاورزي کارآفرینی در تعاونی يتوسعه

 ;Nazarian, et al)باشد اقتصادي و روانشناختی می

مدیریت مشارکتی در تعاونی عاملی است که . (2013
بیشترین نقش را در تبیین تغییرات توانمندسازي اعضا 

در تحقیقی تحت   (Benders & Nicknami, 2013).دارد
، به »بر عدم موفقیت کاري عوامل تأثیرگذار«عنوان 

هاي الزم افراد و عواملی مانند عدم آگاهی و مهارت
 Robertson et(ه است دشدر اعضا اشاره  فقدان انگیزه

al., 2003.( به این نتیجهاي پژهشگران در مطالعه 
 تعاونی رویکرد یک براي اساسی عناصر که ندرسید
 ،انتشار دانش نوآوري، اعتماد، جغرافیایی، نزدیکی: موفق

 تحقیقاتی، موسسات و هادانشگاه دولت، نقش رقابت،
 باشندجدید می هايآوريفن و مشارکتی مدیریت

)Sariannidis et al., 2011.( 
میزان مشارکت و همکاري اعضا در امور اجرایی 

 Amini etي آن دارد(اي در توسعهتعاونی اهمیت ویژه

al., 2008هاي کنیا، از ). در پژوهشی بر روي تعاونی

به انتشار مناسب و  هال تأثیرگذار بر پیشرفت تعاونیعوام
هاي ز عوامل شکست به نبود مهارتبه موقع اطالعات و ا

وسیع اعضا و فقر یا فقدان ارتباط بین اعضا و دیگر 
). کلید Nyoro & Komo, 2005کشاورزان اشاره شد(

ي خدمات موفق بودن یک تعاونی انجام عملکرد و ارائه
 ,Liebrand & Charles Lingبراي رضایت اعضاست (

ها تعاونیموفقیت ي قوي اعضا درتعهد و عالقه). 2014
 ).Novkovic & Power, 2005ضروري است(
کوشش در شناخت  مطالعات انجام گرفته،باتوجه به 

هاي تولید کشاورزي یکی عوامل مؤثر بر پایداري تعاونی
ي این از شرایط ضروري براي رشد، تقویت و توسعه

باشد. لذا، هدف کلی تحقیق حاضر تحلیل و ها میشرکت
هاي ي پایدار تعاونیار بر توسعهشناسایی عوامل تأثیرگذ

ي راهکارها و کشاورزي شهرستان نقده و ارایه
ها ي این شرکتپیشنهاداتی عملی در راستاي توسعه

 اهداف اختصاصی این تحقیق عبارتند ز:باشد. می
 هاي فردي اعضا؛ـ شناخت ویژگی1
اي اعضا هاي فردي و حرفهي ویژگیـ مقایسه2

 هاي تولید کشاورزيار تعاونیي پایدنسبت به توسعه
ي ي توسعهترین عوامل پیش برندهـ شناسایی مهم3

 هاي تولید کشاورزي؛پایدار تعاونی
ي ي راهکارهاي مناسب در جهت توسعههارای ـ4

 هاي تولید کشاورزي.پایدار تعاونی
 

 هامواد و روش
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش 

ي آماري توصیفی است. جامعهـمبستگیها هتحلیل داده
هاي تولید کشاورزي تشکیل اونیتحقیق را اعضاي تع

 باشد،نفر می 778ها ند. تعداد کل اعضاي تعاونیدهمی
 & Krejcie    جدولکه حجم نمونه با استفاده از 

Morgan (1970)  260  نفر برآورد شد که از این تعداد
که نرخ بازگشت  ؛ بطوريپرسشنامه گردآوري شد 234

گیري ها به روش نمونهنمونه درصد بود. 90ها پرسشنامه
ها زراعی، ي فعالیت تعاونی. زمینهاي انتخاب شدندطبقه

ها باغی و دامی بود که با انتساب متناسب، تعداد نمونه
  ).1در هر طبقه تعیین شدند (جدول
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نی هاي تعاوي اعضاي شرکتي آماري و نمونهجامعه ـ1دولج
 کشاورزي شهرستان نقده

 تعداد اعضا شرکت ردیف
تعداد 
 نمونه

 65 عضو197 نقده گاوداران 1

 81 عضو247 دامداران محمدیار 2

 19 واحد 36 مرغدارن نقده 3

4 
شرکت تعاونی تولید 

 گلوان
 95 عضو298

 - 778 جامعه آماري
 260 - نمونه

 (Ministry of Cooperation, 2013)منبع: 

 
عیین روایی ابزار تحقیق از  نظرات اعضاي براي ت

 دانشگاه تربیت مدرس استفاده شد. هیئت علمی
پرسشنامه به صورت  30همچنین براي تعیین پایایی، 
هاي کشاورزي خارج از تصادفی بین اعضاي تعاونی

ها آوري دادهي تحقیق توزیع گردید. و پس از جمعنمونه
تلف پرسشنامه هاي مخبخشضریب آلفاي کرونباخ براي 

گویه و بخش دوم 18(بخش اول متغیر وابسته شامل 
 گویه) محاسبه گردید که مقدار 43متغیر مستقل شامل 

و براي متغیر  78/0آن براي متغیر وابسته 
آوري، هاي تحقیق پس از جمعداده بود.82/0مستقل

سپس با استفاده از آمار شد و  22SPSSافزار وارد نرم
تحلیل عاملی اکتشافی نباطی (توصیفی و آمار است

 و آزمون مقایسهها بمنظور خالصه نمودن عامل
 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.میانگین)

 
 نتایج و بحث

 هاهاي فردي اعضاي تعاونیویژگی
نفر پاسخگو؛  234نتایج پژوهش نشان داد که از 

) درصد و زنان 5/82نفر ( 193 ددنمرد بو اکثریت آنان
هاي اند. همچنین یافتهده) درصد بو5/17نفر ( 41

 33درصد) در روستا،  65( نفر 152 که تحقیق نشان داد
درصد) در  9/20( نفر 49درصد) در شهر و 1/14نفر (

 43/41 افراد سنی میانگین کنند.شهرو روستا زندگی می
 72 آنان ترینمسن و سال 19 آنها ترینجوان و سال
درصد از  3/13 تحصیالت، میزان نظر از. اندداشته سال

اکثریت اعضاي  .بودندسواد و بقیه باسواد افراد بی
بوده و  )5/82نفر ( 193هاي کشاورزي متأهل تعاونی

 افراد مجرد تعداد کمتري را شامل شده است. 
نتایج پژوهش نشان داد که تعداد افرادي که شغل 

ن میانگیاست، و  درصد) بوده 5/26( غیر کشاورزي دارند
انی در نفر بود. نتایج توزیع فراو 5د اعضاي خانواده تعدا

 دتولی نوع تعاونیبین پاسخگویان حاکی از این است که 
 9/29 ،يدرصد گاودار 1/26، يدرصد مرغدار 3/7 اعضا،

 (زراعی و باغی) کشاورزي درصد 8/36و  دامداريدرصد 
درصد عضو عادي،  5/88 برطبق نتایج،باشد. می
. درصد مدیر عامل بودند 3/1ه و درصد هیئت مدیر3/10

 کشاورزي و دامپروري پاسخگویاني کار میانگین سابقه
 بود.  07/11سال با انحراف معیار24

 هاي متغیر وابستهبندي گویهولویتا
هاي تعاونی ي پایدارمنظور آگاهی از اولویت توسعهبه

سوال به اعضاي  18کشاورزي شهرستان نقده، تعداد 
ه گردید و از ضریب تغییرات جهت ها ارائتعاونی
که از تقسیم ها استفاده گردید بندي گویهاولویت

و براي آید دست میهانحراف معیار بر میانگین ب
ها از طیف لیکرت استفاده شد سنجش گویه

شود جدول مشاهده میهاي یافتهبر اساس  . )2جدول(
 ترین عوامل در راستاي توسعهکه از نظر اعضا مهم

آزاد و اختیاري "هاي تولید کشاورزي گی تعاونییافت
درحال رشد "و  "بودن عضویت افراد در تعاونی کشاورزي

   "هاي کشاورزي در منطقهتعاونیبودن فعالیت 
 کردن فراهم"باشند.  و این در حالی است که می

 کشاورزي در تعاونی اعضا فعالیت و مشارکت هايزمینه
 هايتعاونی نقش"و  "دولتی نهادهاي توسط

اهمیت کمتري  "زنان توانمندسازي در تولیدکشاورزي
 اند.داشته
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 هاي کشاورزيي پایدارتعاونیهاي توسعهبندي گویهـ اولویت2جدول

ویه
گ

ین ها
انگ

می
یار 
 مع

اف
حر

ان
 

ب 
ضری

ت*
یرا

تغی
 

ت
لوی

او
 

 1 395/0 387/1 51/3 آزاد و اختیاري بودن عضویت افراد در تعاونی کشاورزي
 2 413/0 155/1 79/2 هاي کشاورزي در منطقهتعاونیدرحال رشد بودن فعالیت 

 3 414/0 148/1 77/2 هاي کشاورزي در ایجاد اشتغال پایدار براي افرادموفق بودن تعاونی
 4 417/0 281/1 07/3 نقش تعاونی کشاورزي در تولید محصوالت سالم
 5 432/0 194/1 76/2 ی اعضانقش تعاونی کشاورزي در ارتقاي منزلت اجتماع

 6 434/0 203/1 77/2 هاي کشاورزي در امنیت غذایی منطقهتأثیر تعاونی
 7 437/0 160/1 65/2 محیطیتوجه کردن اعضا به مسائل زیست

 8 471/0 188/1 52/2 هاي کشاورزي در حل تعارضات، ایجاد صلح و انسجام اجتماعی بین اعضا نقش تعاونی
 9 485/0 210/1 49/2 اي کشاورزي درکاهش فقر دربین اعضاهنقش تعاونی 

 10 491/0 380/1 81/2 نقش اعضا در انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی کشاورزي 
 11 492/0 241/1 52/2 هاي کشاورزي براي اعضابه ارمغان آوردن  زندگی سالم و مطمئن تعاونی

 12 499/0 214/1 43/2 نقش تعاونی کشاورزي در کاهش ضایعات
 13 509/0 177/1 31/2 ...)نظیر آب، خاك، هوا، گیاهان و( هاي کشاورزي درمدیریت پایدار منابعنقش مثبت تعاونی

 14 530/0 278/1 41/2 هاي کشاورزيدر تعاونی ..)نظیر زنان، جوانان، افراد مسن و.( هاي اجتماعیمشارکت گروه
 15 559/0 202/1 15/2 موجودنقش تعاونی کشاورزي در مدیریت پسماندهاي 

 16 562/0 289/1 29/2 زیستي حفاظت از محیطبرگزاري کالس آموزشی در زمینه
 17 580/0 249/1 15/2 هاي تولیدکشاورزي در توانمندسازي زناننقش تعاونی

 18 611/0 271/1 08/2 هاي مشارکت و فعالیت اعضا درتعاونی کشاورزي توسط نهادهاي دولتیفراهم کردن زمینه
 :خیلی زیاد) مورد سنجش قرار گرفت.5:زیاد، 4:متوسط، 3:کم، 2:خیلی کم، 1:اصالً، 0* با طیف لیکرت (

 هاي تحقیقمنبع: یافته
 

دو نشان داد که بین ) 3(در جدول  Tنتایج آزمون 
ي و شغل غیرکشاورزي اعضا با توسعهمتغیر جنسیت 

داري معنیهاي تولید کشاورزي تفاوت پایدار تعاونی
که و افرادي ارد. بدین معنی که بین زن و مرد وجود ند

کسانی که ندارند تفاوت  باشغل غیر کشاورزي دارند 
 که داد نشان نتایجدر حالی که  داري وجود ندارد.معنی

 هايتعاونی پایدار يتوسعهاز نظر  نوع تعاونی اعضا بین
 خطا 01/0 سطح دري دارمعنی تفاوت کشاورزي

ارد. با توجه به میانگین نیز مشخص شده که وجودد
تعاونی کشاورزي (زراعت و باغداري) نسبت به 

هاي دامپروري (مرغداري، دامداري و گاوداري) به تعاونی
 ).3(جدول باشندتر میي پایدار نزدیکتوسعه

 
 Tي میانگین ـ نتایج آزمون مقایسه3 جدول

 SD T Sig Cohen’s d میانگین تهمتغیر وابس فراوانی سطوح متغیر متغیرمستقل

 جنسیت
 41 زن

 ي تعاونیتوسعه
44/48 96/13 

57/1 116/0 308/0 
 95/13 23/52 193 مرد

شغل 
 غیرکشاورزي

 62 بلی
 ي تعاونیتوسعه

28/48 36/14 
49/1 136/0 222/0 

 03/13 39/51 170 خیر

 نوع تعاونی
 148 دامپروري

 تعاونی يتوسعه
50/48 26/15 

938/- 004/0 122/0 
 53/11 15/50 86 کشاورزي

 هاي تحقیقمنبع: یافته
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نشان داد که بین محل  4جدول در  Fنتایج آزمون 
صورت متغیر مجازي وارد آزمون هسکونت اعضا (که ب

هاي کشاورزي تفاوت ي پایدار تعاونیتوسعه باشد) 
 ایجدرصد خطا وجود دارد. نت 05/0دار در سطح معنی

شهر و "که بین  نمود مشخص LSD تعقیبی آزمون
داري وجود دارد ولی بین باهم تفاوت معنی "روستا

شهر و شهرو روستا  ،و روستا و همچنین روستا و شهر
 داري وجود ندارد.تفاوت معنی

 
 هاي کشاورزيي پایدارتعاونیـ نتایج آزمون تحلیل واریانس محل سکونت اعضا بر توسعه4جدول

 SD F Sig میانگین فراوانی سطوح متغیر رمستقلمتغی

 محل سکونت
 a77/50 60/12 152 روستا

 b03/45 86/17 33 شهر 05/0 25/3
 b69/46 61/14 49 شهروروستا

aدار، : وجود اختالف معنیb :دارعدم وجود اختالف معنی 
 ت.مشخص شده اس LSDها توسط آزمون داري بین گروهتعیین اختالف معنی

 هاي تحقیقمنبع: یافته
 

منظور کاهش تعداد متغیرهاي پژوهش و کشف به
ي پایدار هاي مشترك عوامل موثر بر توسعهعامل

مورد  43هاي تولید کشاورزي شهرستان نقده تعاونی
 89/0دست آمده هب KMOبررسی قرار گرفت. مقدار 

 نشان داد که متغیرها جهت انجام تحلیل عاملی مناسب
و همچنین  ).70/0بزرگتر از  KMO(مقدار  هستند

ي همانی بودن ماتریس همبستگی آزمون بارتلت فرضیه
رد کرد و نشان داد که بین متغیرهاي  01/0را در سطح 

 ,Kalantari( داري وجود داردي معنیوارد شده رابطه

عامل داراي مقدار  5و با توجه به مالك کیسر، . )2012
خراج شدند. پس از چرخش ي باالتر از یک استویژه

عاملی به روش واریماکس، متغیرهاي مربوط به عوامل 
عامل خالصه  5ها در ي پایدار تعاونیموثر بر توسعه

درصد از واریانس متغیرها را  044/54توانستند  که شدند
 .تبیین نمایند

 
 

د ـ عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درص5جدول 
 جمعیواریانس و واریانس ت

درصد  مقدار ویژه هاعامل
 واریانس

 درصد تجمعی

1 629/12 069/30 069/30 
2 525/3 394/8 462/38 
3 326/3 924/7 386/46 
4 756/1 180/4 566/50 
5 461/1 477/3 044/54 

  هاي تحقیقمنبع: یافته
 

متغیرهاي وارد شده در  اکثرنتایج نشان داد که 
 د که در جدول زیر پس انتحلیل عاملی پذیرفته شده

از انجام چرخش عاملی واریماکس نشان داه شده 
 است.
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 هاي استخراج شده از تحلیل عاملیـ مشخصات عامل6جدول
 بار عاملی گویه مؤلفه

 ترویجیـمدیریتی
 

 719/0 هاي کشاورزي.ي تعاونیترویجی جهت توسعهـوجود مراکز آموزشی
 717/0 ترویجی.ـهاي آموزشیوددسترسی و بکارگیري رهنم

 706/0 ترویجی جهت تقویت واحد تولیدي.ـارتباط با مراکز آموزشی
 702/0 اهمیت دادن مدیر عامل به ارتباط مناسب بین تولید و بازاریابی در تقویت تعاونی.

 686/0 ي منابع انسانی (قدردانی، آموزش و...).توجه مدیران به توسعه
 660/0 هاي کشاورزي.ي تعاونیصص  الزم مدیر عامل براي ادارهمهارت و تخ

 643/0 کشاورزي. هايي تعاونیهاي آموزشی به منظور توسعهشرکت در دوره
 604/0 هاي کشاورزي.فعالیت در تعاونی کارآمدي مدیر عامل در زمینه

 594/0 .اي کشاورزيهفعالیت درتعاونیي باتجربه بودن مدیرعامل در زمینه
 583/0 ي آن.اهمیت سطح تحصیالت مدیر عامل واحد تولیدي در توسعه

 582/0 ها.ها و منابع اطالعاتی (تلویزیون و...) در رابطه با تعاونیرسانی شبکهاستفاده از اطالع
 540/0 .برداري تعاونیهاي مبنی برکارآمدي نظام بهرهاستفاده از نتایج پژوهش

 شخصیتیـتماعیاج

 764/0 هاي کشاورزي به همکاري و تعاون.اعتقاد اعضاي تعاونی
 719/0 تأمین رضایت اعضا ازشرکت تعاونی تولید کشاورزي. 

 697/0 ي همکاري بین اعضا.کمک کردن تعاونی کشاورزي به ایجاد روحیه 
 680/0 دي خود.هاي کشاورزي براي کار در واحد تولیي زیاد اعضاي تعاونیانگیزه

 649/0 ها.هاي کشاورزي با دیگر تعاونیارتباط اعضاي تعاونی
 622/0 مندي به کار در تعاونی کشاورزي.عالقه

 590/0 اعتماد افراد به همدیگر در واحد تولیدي.
 588/0 ي تعاونی کشاورزي.تعهد اعضا نسبت به توسعه

 587/0 تعاونی. هايپذیري باالیی در فعالیتتوانایی ریسک
 580/0 هاي کشاورزي.ي خالقیت وکارآفرینی در بین اعضاي تعاونیوجودروحیه

 555/0 هاي تعاونی کشاورزي.هاي جدید و ابتکاري در فعالیتاستفاده از روش
 546/0 هاي کشاورزي.آگاهی اعضا از فلسفه و اصول تعاونی

 اقتصادي

 721/0 ش خسارات وارده به آن.بیمه کردن واحد تولیدي به منظور کاه
 654/0 گذاري در واحد تولیدي بصورت بلندمدت.سرمایه

 621/0 هاي کشاورزي.خرید تضمینی محصوالت در تعاونی
 584/0 ، یارانه و...). ها ازاعتبارات و تسهیالت بانکی و دولتی (واممندي اعضاي تعاونیبهره

 557/0 فروش محصوالت واحد تولیدي. باال بودن اطالع از وضعیت بازار در
 511/0 ي خرید و فروش محصوالت.ها در زمینهحذف واسطه

 سیاستی

 746/0 هاي تولید کشاورزي به صورت باز و روشن.ي دولت با تعاونیرابطه
 724/0 هاي کشاورزي از طرف دولت.اتخاذ سیاست واحد در قبال تعاونی

 714/0 هاي کشاورزي گذاري در تعاونیرمایهتوجه و تأکید دولت به اهمیت س
 694/0 هاي کشاورزي از سوي دولت.واگذاري تصدي امور به تعاونی

 621/0 قانون اساسی.  44 هاي کشاورزي، طبق اصلحمایت دولت از تعاونی
 504/0 هاي کشاورزي.وجود بستر قانونی مناسب براي فعالیت تعاونی

 محیطیزیست

 804/0 هاي آلی در واحد تولیدي بمنظور کاهش تخریب منابع.هادهاستفاده از ن
 669/0 محافظت بهتر اعضا به دلیل مالکیت واحد تولیدي.

 659/0 زیست در واحد تولیدي.هاي سازگار با محیطاستفاده از تکنولوژي
 505/0 هاي نوین آبیاري در واحد تولیدي خود.استفاده از روش

 تحقیقهاي منبع: یافته
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هاي موثر بر نتایج حاصل از تحلیل عاملی مؤلفه
عامل تحت  5هاي کشاورزي در عاونیي پایدار تتوسعه
ـ اجتماعی "، "مدیریت ـترویجی "ي هاعنوان

 "محیطیزیست"و  "سیاستی"، "اقتصادي"، "شخصیتی
 .بندي شدنددسته

ي بین متغیرهاي به منظور تعیین رابطه 7در جدول
هاي تعاونی ي پایدارتقل پژوهش و متغیر توسعهمس

یب همبستگی پیرسون استفاده تولید کشاورزي از ضر
مل نتایج حاصل شده، بین متغیرهاي عوا شد. براساس

، اقتصادي، ترویجیـ  مدیریتی شخصیتی، ـ اجتماعی
هاي تولید محیطی اعضاي تعاونیسیاستی و زیست

ي رابطه 01/0ي خطاکشاورزي شهرستان نقده در سطح 
 داري با متغیر وابسته وجود دارد.یمعن

 
 هاي تولید کشاورزيي پایدار تعاونیي توسعهعوامل پیش برندهنتایج آزمون همبستگی حاصل از ـ 7جدول 
 نوع آزمون داريسطح معنی )r(ضریب همبستگی  متغیر دوم متغیر اول

 پیرسون 001/0 633/0** یي پایدار تعاونتوسعه شخصیتی ـعامل اجتماعی
 پیرسون 001/0 617/0** ي پایدار تعاونیتوسعه ترویجیـعامل مدیریتی
 پیرسون 001/0 459/0** ي پایدار تعاونیتوسعه عامل اقتصادي
 پیرسون 001/0 411/0** ي پایدار تعاونیتوسعه عامل سیاستی

 یرسونپ 001/0 362/0** ي پایدار تعاونیتوسعه محیطیعامل زیست
 درصد 01/0داري در سطح خطاي **معنی

 هاي تحقیقمنبع: یافته
 

حاصل نقش متغیرهاي مستقل بینی به منظور پیش
ي (توسعهي تحقیق متغیر وابسته، که با از تحلیل عاملی

از رگرسیون داري داشتند؛ ي معنیها) رابطهپایدار تعاونی
بر  .شد ي گام به گام استفادهبه شیوه چند متغیره 

ـ  عامل مدیریتی 3اساس نتایج حاصل از رگرسیون، 
ـ شخصیتی و اقتصادي در معادله ترویجی، اجتماعی 

 با شخصیتی ـاجتماعی عامل که باقی ماندند
392/0=Beta روي از وابسته متغیر تبیین یشترینب 

 عوامل ترتیب به آن از بعد داراست را مستقل متغیرهاي
 و299/0 بتاي مقادیر با اقتصادي، ترویجی وـمدیریتی

 . )8(جدول  قرارگرفتند بعدي هايرده در 188/0

 
 هاي پایدار تعاونیي توسعهي حاصل از تحلیل عوامل پیش برندهـ نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه8جدول 

 R 2R 2AdjustedR B β t Sig Durbinwatson متغیر     ردیف
 54/1 001/0 16/4  -425/2    عدد ثابت

  1X 640/0 410/0 407/0 427/0 299/0 06/4 001/0ترویجیـمدیریتی 1
  2X 705/0 497/0 492/0 613/0 392/0 16/6 001/0شخصیتیـاجتماعی 2
  3X 722/0 521/0 513/0 554/0 188/0 09/3 01/0اقتصادي 4

 هاي تحقیقمنبع: یافته
  )3X(554/0) +2X(613/0) +1X(427/0 +425/2-= Y 

 

منظور اهمیت و نقش متغیرهاي مستقل در به
از مقادیر بتا استفاده شد.  ي رگرسیونمعادله پیشگویی

بزرگب بودن مقدار بتا نشان از اهمیت آن در پیشگویی 

). با توجه به Kalantari, 2012(باشد متغیر وابسته می
ـ توان گفت که متغیر اجتماعیمعادله رگرسیون می

مراتب سهم بیشتري در در مقایسه با ) به 2Xشخصیتی (
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متغیرها در پیشگویی سایر متغیرها داشته است. زیرا یک 
شود  تا انحراف واحد تغییر در انحراف معیار آن باعث می

  تغیر کند.   392/0ي معیار متغیر وابسته به اندازه
 گیرينتیجه

در این تحقیق جهت شناخت عوامل موثر بر 
مورد بکار  43هاي تولید کشاورزي ي پایدار تعاونیتوسعه

ها با استفاده از مدل تحلیل عاملی مورد گرفته شد و داده
متغیرهاي مربوط به  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و

 عامل 5ها در ي پایدار تعاونیعوامل موثر بر توسعه
بندي شدند. عامل اول با عنوان طبقه

 30ز بیش ا 62/12ي با مقدار ویژه» ترویجیـمدیریتی«
درصد از واریانس کل را تبیین کرد. عامل دوم با عنوان 

در مجموع  52/3ي با مقدار ویژه» اجتماعیـشخصیتی«
رصد از واریانس کل را تبیین کرد. عامل سوم د 39/8

در  32/3ي با مقدار ویژه» اقتصادي«تحت عنوان 
درصد از کل واریانس را تبیین کرد. عامل  92/7مجموع 
درصد  18/4که  75/1ي با مقدار ویژه» سیاستی«چهارم 

از کل واریانس را تبیین کرد. و همچنین عامل پنجم 
که در مجموع  46/1ي با مقدار ویژه» محیطیزیست«

عامل  5درصد از کل واریانس را تبیین کرد. این  47/3
درصد از واریانس کل را   044/54در مجموع توانستند

ها توانستند بیش از نیمی از یهتبیین نمایند. در واقع گو
هاي تولید ي پایدار تعاونیعوامل تأثیرگذار بر توسعه

مؤلفه تبیین کنند. این  5کشاورزي شهرستان نقده را در 
 Hydarisarban  هاينتیجه با نتایج پژوهش

)(2011،Aidi, et al (2013) ،Samiyan, et al ) 2010و ( 

(2012) Alibygi, & Golabi باشد.همسو می 
دو متغیر جنسیت نشان داد که بین  Tنتایج آزمون 

ي پایدار توسعه از نظرو شغل غیرکشاورزي اعضا 
 داري وجودید کشاورزي تفاوت معنیهاي تولتعاونی

شغل که ندارد. بدین معنی که بین زن و مرد و افرادي 
تفاوت رند با کسانی که ندارند غیر کشاورزي دا

توان اذعان نمود که ر واقع میداري وجود ندارد. دمعنی
هاي تولید کشاورزي شهرستان ي پایدار تعاونیتوسعه

باشد. تحت تأثیر جنسیت و شغل غیرکشاورزي نمی
دار نشدن این فرضیات را ناگفته نماند که علت معنی

 توان عدم تناسب در فراوانی افراد پاسخگو نیز دانست.می
نوع تعاونی  نبی که داد نشان T آزمون نتایجهمچنین 

 تفاوت کشاورزي هايتعاونی پایدار يتوسعه و اعضا
وجوددارد. با توجه  خطا درصد 05/0 سطح در دارمعنی

به میانگین نیز مشخص شده که تعاونی کشاورزي 
هاي دامپروري (زراعت و باغداري) نسبت به تعاونی

ي پایدار (مرغداري، دامداري و گاوداري) به توسعه
تواند دلیل بر اشند. که این موضوع میبتر مینزدیک

طور ، چرا که بهماهیت واحد تولیدي اعضا باشد.
 تري با مواردي از قبیل تخریب منابع، فرسایش،ملموس

در ارتباط  هاي شیمیایی و غیرهخشکسالی و  نهاده
 باشند.می

نشان داد که بین محل سکونت اعضا  Fنتایج آزمون 
دار ي کشاورزي تفاوت معنیهاي پایدار تعاونیو توسعه

نشان داد  نتایجدرصد خطا وجود دارد.  05/0در سطح 
)، در 77/50که افراد ساکن در روستا (با میانگین 

) 03/45مقایسه با افراد ساکن در شهر (با میانگین 
ي پایدار واحد تولیدي دیدگاه بهتري نسبت به توسعه

سیر کرد توان تف. دلیل آن را به این شکل میخود دارند
دلیل داشتن تعلق خاطر و  اینکه هکه افراد ساکن روستا ب

معیشت آنها به واحد تولیدیشان بستگی دارد و بیشتر 
طبیعی است که به رشد،  ،لذا .آنان شغل دیگري ندارند

که با  توسعه و تقویت واحدهاي تولیدي خود بها دهند.
 باشد.) همسو میSariannidis, et al )2011نتایج 
 تأثیرگذار عوامل بینیپیش منظور به پژوهش این در

حاصل از تحلیل  کشاورزي هايتعاونی پایدار يتوسعه بر
 متغیرهایی. شد استفاده متغیره چند رگرسیون ازعاملی، 

 به گام روش به داشتند همبستگی وابسته متغیر با که
 رگرسیون يمعادله، نهایت در که شدند معادله وارد گام

 تغییرات از درصد 3/51است ذکر قابل. آمد دستهب
 معادله به شده وارد متغیر3  يبوسیله وابسته متغیر

شخصیتی  ـترویجی، اجتماعیـمدیریتیعوامل(
 ـاجتماعی عامل که شود،می تبیین) واقتصادي
 وابسته متغیر تبیین یشترینب Beta=392/0 با شخصیتی

ي یافته ،نبنابرای. داراست را مستقل متغیرهاي ازروي
توان تفسیر نمود که مشارکت اعضا و موجود را چنین می

به  ،لذا .باشدها میل این چنینی زیربناي تعاونییمسا
هاي کشاورزي عامل اجتماعی و منظور پایداري تعاونی

 شخصیتی از اهمیت زیادي نزد اعضا برخوردار بوده است.
 Nazarian, etدست آمده با نتایج (ي بهنتیجه
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al()2013) ؛(Benders & Nick nami)(2013 و (
)Mahmoodzadeh &Sabouri)(2014باشد) همسو می. 

 هارای زیر پیشنهادهاي تحقیق این نتایج يپایه بر
 :شودمی

 در کمتر دامپروري هايتعاونی اینکه به توجه با
 پیشنهاد، لذا ؛کنندمی حرکت پایدار يتوسعه جهت

 مورد را هاتعاونی این مربوطه هايسازمان که شودمی
 نداد و تجهیزات تسهیالت، يهارای با و قرارداده توجه

 واحدهاي پایدار يتوسعه راستاي در الزم هايآموزش
 افراد داد نشان نتایج همچنین. نمایند حمایت تولیدي

 واحد پایدار يتوسعهبه  نسبت بهتري گرایش روستایی
 غذایی خام مواد تولید اینکه ضمن. دارند خود تولیدي
 شودمی پیشنهاد لذا. باشدمی روستایی جوامع به وابسته

 يبرا را الزم اقدامات مربوطه نهادهاي و هاسازمان که
 ولیديت کار افراد تا دهند انجام روستاها آبادانی و عمران

 پیش تعاونی صورتبه و داده ادامه روستا در را خود
 .برندب

 در عامل ترینمهم عاملی، تحلیل نتایج طبق
 ترویجیـمدیریتی عامل هاتعاونی پایدار يتوسعه

بمنظور  کارا مدیران از استفاده لزوم؛ لذا، باشدمی
 يهیاراهمچنین،  وگیري ازمنابع مادي و انسانی، بهره

 رابراي مدیران و نیز اعضا  ترویجی و آموزشی خدمات
 منظور به فوق، عامل بکارگیري از پس. کندمی پیشنهاد

ا ر افراد آگاهی بایستی شخصیتیـاجتماعی عامل یرتأث

 در باور و اعتقاد تا برده باال تعاون يفلسفه با رابطه در
، چرا که کنند کار مشارکتی بصورت که بگیرد شکل افراد

باشد. به منظور پویایی مشارکت اساس ایجاد تعاونی می
ي خالقیت و نوآورگرایی اعضا مورد ها روحیهتعاونی
 عامل عنوان تحت سوم عامل که آنجا ازقرار گیرد. توجه 

بنابراین  بوده دخیل تعاونی يتوسعه در اقتصادي
محصوالت  بازاریابیشود که مدیران عامل به پیشنهاد می

هاي مربوطه بخصوص ه و سازمانودنم توجه ،هاتعاونی
ي تعاون در امر بیمه و هاي کشاورزي و  توسعهبانک

هاي تولید کشاورزي را زیر چتر یدیگر تسهیالت تعاون
 سیاستی که چهارم عامل  .حمایت خود قرار دهند

بیشتر نقش  بایستی مربوطه نهادهاي و دولت باشدمی
حمایتی، نظارتی و رهبري داشته باشند تا دخالت کامل 

ها در منظور حمایت از تعاونیها. بهدر امور تعاونی
 تسهیالت يارائههاي اعتباري و  ي سیاستزمینه

 با، نهایت در. برآیند پاگیر و دست قوانیندرصدد اصالح 
 عامل عنوان تحت پنجم عامل اینکه به توجه

 تأثیرگذار تولیدي واحدهاي پایداري بر محیطیزیست
ضمن حفظ مالکیت  اعضاشود که ؛ پیشنهاد میباشدمی

 و هانهاده ازواحدهاي تولیدي، به منظور استفاده 
با دیگر   زیستمحیط با زگارسا هايتکنولوژي

هاي تولید کشاورزي در ارتباط باشند؛ چرا که این تعاونی
ي اقتصادي، پایداري ارتباط جداي از صرفه

 دنبال خواهد داشت.محیطی را بهزیست
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