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  چکيده
  

هاي توليد   اصلي اين مطالعه که به صورت پيمايشي انجام شده، ارزيابي اثرات تعاونيهدف
 تعاوني توليد کشاورزي در کشور فعاليت ١٠٥٠در حال حاضر حدود . کشاورزي در استان همدان است

جامعه آماري تحقيق عبارتند از مجموعه . اند  مورد آن در استان همدان تشكيل شده٣٢دارند كه 
 نفر از طريق ١٤٨از اين تعداد . هاي توليد كشاورزي هستند اني كه در سطح استان عضو تعاونيكشاورز
آوري اطالعات  پرسشنامه مهمترين ابزار جمع. اي به صورت  تصادفي انتخاب شده اند گيري طبقه نمونه

 استفاده شده در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه، مشاهده و مطالعات اسنادي نيز. در تحقيق حاضر است
پرسشنامه يا روايي صوري توسط متخصصان فن مورد تائيد قرار ها در  ها و گويه دقت شاخص. است

براي بررسي پايايي ابزار تحقيق پرسشنامه در اختيار تعدادي از کشاورزان قرار گرفت و . گرفته است
 آمده كه رقم قابل قبولي  درصد به دست٧٩نتايج آن بررسي و آلفاي كرونباخ آن محاسبه گرديد و رقم 

هاي توليد  دهد، علي رغم نياز زياد کشاورزان به خدمات مختلف تعاوني نتايح تحقيق نشان مي. است
ميانگين (، اين واحدها عملکرد مناسبي در رفع نياز کشاورزان ندارند  )٣ از ٥/٢ميانگين رتبه اي نياز (

حال . ها در حوزه خدمات است ترين عملكرد تعاونيهم چنين، بر اساس نتايج بيش ). ٣ از ٨٩/٠اي  رتبه
نتايج آزمون ويلکاکسون نشان . هاي آموزشي و ترويجي است آن كه بيشترين نياز مردم در حوزه فعاليت

در ادامه پيشنهاد شده . دار وجود ندارد داد در هيچ موردي بين نياز زارعان و عملکرد تعاوني رابطه معني
هاي  گيري و توسعه تعاوني عاون در نظام جمهوري اسالمي بايد فرايند شکلاست با توجه به جايگاه ت

  .توليد کشاورزي مورد بازنگري قرار گيرند
  

   . برداري، ارزيابي، استان همدان هاي توليد کشاورزي، نظام بهره تعاوني: واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
برداري مبتني  تعاوني توليد كشاورزي نوعي نظام بهره

برداران با كشت يكپارچه و با  ن است كه در آن بهرهبر تعاو
پردازند  حفظ مالكيت فردي به توليد و زراعت جمعي مي

(Azkiya, 2003) . بعد از ١٣٥٠اين نظام در اوايل دهه 
اصالحات ارضي در ايران با هدف افزايش توليد، 

سازي اراضي کشاورزي، انجام خدمات زيربنايي و  يكپارچه
ز نهادهاي در دسترس و در مجموع ايجاد استفاده بهينه ا

مطالعات . تحرك و پويايي در بخش كشاورزي شکل گرفت
دهد در صورت سازماندهي و  مختلف در جهان نشان مي

هاي کشاورزي، اين نظام  اعمال مديريت قوي بر تعاوني
تواند در بازتوزيع منافع حاصل از رشد  برداري مي بهره

ويا و مولد، توسعه بخش كشاورزي، ايجاد اشتغال پ
مشاركت مردمي در بخش كشاورزي، پايين آوردن ريسك 

هاي  گذاري در بخش كشاورزي، كاهش هزينه سرمايه
ء  نقش موثر و منحصر به فردي ايفا... دولتي در توليد و 
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  .نمايند
هاي توليد کشاورزي مطالعات  در خصوص اثرات تعاوني

بندي  عجم. متعددي در ايران و جهان انجام شده است
دهد در مجموع در جهان سوم  مطالعات نشان مي

اند اثرات اقتصادي، اجتماعي  هاي کشاورزي نتوانسته تعاوني
همان گونه که . و آموزشي قابل انتظاري را بر جاي بگذارند

Khalil&  (1993) Elyas هاي  تعاونيموفقيت  بيان کردند
ر به مراتب کمتكشورهاي كمتر توسعه يافته کشاورزي در 

 با .استدر كشورهاي توسعه يافته ي کشاورزي ها تعاونياز 
هاي  اين وجود در بسياري از موارد تشکيل تعاوني
. اند کشاورزي نتايج مثبتي را براي کشاورزان فراهم نموده

آالت اوليه  ماشيني کشاورزي امکان تهيه و خريد ها تعاوني
و اقالم مصرفي، تأمين اعتبارات، تهيه و بازاريابي 

كثريت توليدكنندگان را براي امحصوالت كشاورزي 
 در كشور چين. )Naser, 1993( فراهم نموده استپا  خرده
از كود شيميايي، سموم، انواع  درصد ٧٠ تا ٦٠بين 

آالت مورد مصرف  سمپاش، ابزار كشاورزي و ماشين
هاي بازاريابي و عرضه كاال تأمين  روستائيان توسط تعاوني

 يكي  Newiger (1983) دبه اعتقا .(Jing, 1993)شود  مي
كارها به منظور افزايش مشاركت افراد  از مؤثرترين راه

سازد، تأسيس و  روستايي كه روند توزيع را نيز عادالنه مي
 در .هاست هاي مختلف از قبيل تعاوني اندازي تشكل راه

هاي توليد کشاورزي  مجموع با توجه به اساسنامه تعاوني
برداري وظايف و  ين نظام بهرهدر ايران، براي ا

ها  توان آن هاي متعددي تعريف شده است که مي مسئوليت
. بندي نمود را در قالب چهار کارکرد به شرح ذيل جمع

ها زماني اثرات قابل قبولي در فرايند  بديهي است تعاوني
توسعه روستايي دارند که بتوانند در کارکردهاي مختلف به 

  .خ دهندنيازهاي مخاطبان خود پاس
  كاركرد خدماتي
  كاركرد زراعي

  كاركرد توسعه اي و زيربنايي
  کارکرد آموزشي ترويجي

هاي توليد در  در خصوص کارکردها و اثرات تعاوني
در . ايران و جهان مطالعات متعددي صورت گرفته است

 معتقد است نظام تعاون در Abdalahei (1998)حالي كه 
برداري است و   بهرهکشاورزي از برجسته ترين نظام هاي 

مطالعات معاونت تحقيقات، آموزش، و ترويج وزارت تعاون 
(Cooperative Ministry, 2000)وري   حاكي است بهره

هاي تعاوني به مراتب بيش از بخش  سرمايه در شركت
 معتقد است Karamei (2001)خدمات و خصوصي است،  

بته، ال. هاي توليد در مجموع عملکرد ضعيفي دارند تعاوني
ها در مراحل مختلف توليد با هم متفاوت  عملکرد تعاوني

هاي پس از برداشت کمترين  است، اين عملكرد در فعاليت
. و در مراحل کاشت و داشت بيش از ديگر مراحل است

(1984) Anoushirvanei et al. و Anoushirvanei et al. 
 در مطالعات جداگانه به اين نتيجه رسيده است که (1993)

هاي توليد كشاورزي در هر استان عملكرد متفاوتي  عاونيت
اين نهاد اقتصادي، اجتماعي در استان اصفهان . اند داشته

در افزايش درآمد کشاورزان نقش داشته است، ليکن در 
استان خراسان عالوه بر افزايش درآمد در توسعه تکنولوزي 

عه هاي توليد و نهايتا توس در جامعه روستايي، کاهش هزينه
صنايع جانبي کشاورزي و ايجاد اشتغال نقش مثبتي داشته 

هاي   در کنار تحليل مشکالت تعاونيSaadi) (2007. است
) استان همدان(توليد کشاورزي در شهرستان کبودرآهنگ 

، به اين نتيجه رسيده است كه PRAبا استفاده از تکنيک 
 ها، توسعه اين با وجود نارضايتي مردم از عملكرد تعاوني

نظام در افزايش سطح آگاهي فني و تخصصي و اجتماعي 
اعضاء، ارتقاء عملکرد توليد در واحد سطح، دسترسي آسان 

ها و تسهيل ارتباط روستاييان با مراکز دولتي نقش به نهاده
 نيز با ارزيابي .Agahei et al (2007). اند مثبتي ايفاء نموده

ان نقش تعاوني توليد كشاورزي فرزيان در استان لرست
  .اند ها را در مورد اخير تاييد نموده تعاوني

 اثرات Sedigi & Darvishnia (2002)بر اساس مطالعه 
اما، . هاي توليد قابل توجه نيست آموزشي ترويجي تعاوني

تشكيل اين واحد اقتصادي اجتماعي بر افزايش عملکرد 
هاي کارگري، مبارزه  زراعي در واحد سطح، کاهش هزينه

هاي زراعي و توجه بيشتر به مسايل  آفات و بيماريبهينه با 
بازاريابي و انبارداري محصوالت کشاورزي تأثير مثبت 

ها   نيز نقش آموزشي تعاونيKaramei (2001). داشته است
 مويد Azadi Karamei  (2001)مطالعه . را كم مي داند

هاي توليد کشاورزي مشارکت  اين واقعيت است که تعاوني
ا در جامعه افزايش داده و با توزيع عادالنه روستاييان ر

بر اساس . منابع افزايش برابري را به دنبال داشته است
هاي   تعاوني Rohanei (1999) وRohanei (1997)مطالعات 

در روستاها موثر وري عوامل توليد  بهرهتوليد در افزايش 
هاي خرد و  سازي زمين  در يكپارچهها اند، اما تاثير آن بوده
برداري از نظام خرده مالكي به  اكنده و تغيير نظام بهرهپر
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  . بوده استناچيزهاي گروهي  نظام اشتراكي و انجام فعاليت
& Berim Zadeh Shamim Abadi (2007) كاركرد 
ها به ويژه در بازاريابي  زايي تعاوني اقتصادي و اشتغال

هيچ گاه از طريق . اند  مورد تائيد قرار داده١محصوالت نيچ
توان نياز گروه هاي كوچك جامعه  تجارت هاي بزرگ نمي

زيرا اين نوع تجارت سرمايه هنگفتي را . را تامين نمود
صرف مي نمايد و براي گروه خاصي محصول اندكي را 

ها  در چنين شرايطي تعاوني. توليد نمودن به صرفه نيست
توانند به دليل اندازه كوچك و سرمايه محدود اين  مي

  . وليد نمايندكاالها را ت
بررسي هاي انجام شده در كشورهاي مختلف نشان از 
. موفقيت نظام تعاون در كشورهاي توسعه يافته دارد

هاي کشاورزي در  مطالعات انجام شده در خصوص تعاوني
در افزايش  مهمي نقش ها  دهد اين تعاوني ژاپن نشان مي

 ـارتقاء اوضاع اقتصادي  خاک و حاصلخيزي،  توليدميزان
اين نظام . کنند مياجتماعي كشاورزان ژاپن بازي 

هاي  خدمات گوناگوني از قبيل آموزش تكنيكبرداري  بهره
هاي كشاورزي يا  كشاورزي و مديريت مزرعه، تهيه نهاده

كاالهاي مصرفي، بازاريابي محصوالت كشاورزي، پذيرش و 
ها و انجام خدمات مالي  اندازها و سپرده آوري پس جمع

هاي توليد كشاورزي و  ، هدايت برنامهبراي اعضاء
هاي مربوط به مراقبت پزشكي به منظور حفظ  فعاليت

 ،بدين ترتيب. دهند سالمتي كشاورزان را انجام مي
طور وسيع در ه هاي كشاورزي در اين كشور، ب تعاوني

جهت رشد و ترقي وضع كشاورزان و توسعه جوامع 
 .Kocher et al. (Vich, 1991)روستايي، مشاركت دارند 

 در مطالعه تعاوني موفق در کشورهاي مختلف (2006)
بهبود تراز مالي، ايجاد اشتغال، توجه به گروه هاي فقير و 
توزيع عادالنه خدمات و کاال، ارايه خدمات به قيمت 

تر از بازار، ارايه خدمات متنوع و گسترده و تامين  پايين
قت در امکانت رفاهي براي عموم مردم را از عناصر موف

  .تعاوني مي دانند

                                                                                         
زيـر  (ار نيچ عبـارت اسـت از تمركـز بـر روي يـك بخـش هـدف            باز. ١

بر اساس تعريف تجارتي كه بر روي يك . از يك بخش بازاري   ) مجموعه
بازار نيچ متمركز است، درصدد رفـع نيـاز افـراد بـه يـك محـصول يـا                    

توان آن نيـاز يـا خـدمت را از طريـق مـسيرهاي        خدمتي است كه نمي   
  .(Lutz, 1996)معمول به دست آورد 

  هاي توليد کشاورزي در استان همدان تعاوني
هاي  بر اساس اطالعات موجود در دفتر امور شركت

 Office of production)تعاوني توليد و خرد و دهقاني

cooperative & rustic agricultural, 2007) تا خرداد ماه ،
شده  تعاوني توليد در کشور ايجاد ١٠٤٦ مجموعاٌ ١٣٨٥
 ٤٩٦٣ها با تحت پوشش قرار دادن  اين تعاوني. است

 ميليون ٢٧٥ عضو هستند و حدود ٢٧٨٣٦٢روستا، داراي 
هکتار زمين زراعي را به صورت ديم و آبي زير کشت 

ها در حوزه مسايل  برند، عالوه بر اين، برخي از شركت مي
هاي  گندم و جو تقريباٌ در تمام تعاوني. باغي فعاليت دارند

 هکتار از ٩٤٠٨٦٦به طوري که . شود يد کشت ميتول
 هکتار به ٣٢١٨٢١ها زير کشت گندم آبي و  راضي تعاوني

چنين، در اين  هم. کشت گندم ديم اختصاص دارد
 هکتار جو ٩٥٩٩٤ هکتار جو آبي و ١٤٦٥٣٣ها  تعاوني

از ديگر ... اي، کلزا و  ذرت دانه. شود ديم کشت مي
هاي توليد به توليد  ونيمحصوالتي است که برخي از تعا

  . ها اشتغال دارند آن
هاي فعال کشور در  استان همدان از جمله استان

. هاي توليد کشاورزي است ساماندهي و تشکيل تعاوني
جايگاه باالي بخش کشاورزي در اقتصاد استان همدان و 
وجود اراضي حاصلخيز زمينه را براي توسعه نظام تعاوني 

هاي  از مجموع تعاوني. وده استتوليد کشاورزي فراهم نم
هاي مختلف   تعاوني در حوزه١٦٤٨موجود در كشور، 

کشاورزي، خدماتي، صنعتي در استان همدان تشکيل 
 General Office of hamedan province)اند شده

cooperative, 2007). مورد در حوزه ٢٨٧ از اين تعداد 
 ٣٤مسايل روستايي و کشاورزي فعال هستند که تعداد 

هاي توليد کشاورزي به ثبت  ها با عنوان تعاونيمورد از آن
 ٣٢٩٣٦ها با زير کشت قرار دادن  اين تعاوني. اندرسيده

 هکتار گندم ديم، ٣٢٧٢٢هکتار زير کشت گندم آبي و 
سهم مهمي در توليد گندم در استان بر عهده دارند 
(Office of production cooperative & rustic 

agricultural, 2007).  
هاي  اين تحقيق با هدف کلي ارزيابي اثرات تعاوني

توليد کشاورزي در استان همدان انجام شده است و سه 
 بررسي نياز کشاورزان به ‐ ١: هدف جزيي را دنبال مي کند

ها در  هاي توليد کشاورزي و عملکرد تعاوني خدمات تعاوني
 نياز  اولويت بندي‐ ٢. ارايه خدمات گوناگون به کشاورزان

هاي توليد کشاورزي و عملکرد  کشاورزان به خدمات تعاوني
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 بررسي ‐٣ها در ارايه خدمات گوناگون به کشاورزان  تعاوني
هاي توليد کشاورزي در پاسخگويي  و تحليل توانايي تعاوني
  .به نياز اعضاء تعاوني

سوال اساسي تحقيق عبارت است از اين که، آيا 
اند در  تان همدان توانستههاي توليد کشاورزي اس تعاوني

هاي مختلف عملکرد مناسبي داشته باشند؟  سطوح و زمينه
هاي توليد  براي پاسخگويي به اين سوال توانايي تعاوني

نيازهاي مرتبط با ( کشاورزان در رفع نيازهاي روستاييان 
چنانچه . مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت) ها وظايف تعاوني

ماعي نيازهاي کشاورزان را در اين واحدهاي اقتصادي اجت
زمينه ها مختلف برآورد نموده باشند، پاسخ سئوال مثبت و 

  .شود در غير اين صورت منفي تلقي مي
    

  ها مواد و روش
. انجام شده است ١پيمايشيپژوهش حاضر به صورت 

هاي منتخب از  با انتخاب و مطالعه نمونهدر اين روش 
 متغيرها مورد نقد و توزيع و روابط بين, فراواني, جامعه

ترين  در تحقيق پيمايشي عمومي. گيرد ميبررسي قرار 
آوري اطالعات پرسشنامه است  روش براي جمع

)Kerliger, 1997.(  ،در کنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه
دقت . شود مشاهده و مطالعات اسنادي نيز استفاده مي

  توسط٢پرسشنامه يا روايي صوريها در  هها و گوي شاخص
براي بررسي . متخصصان فن مورد تائيد قرار گرفته است

 پرسشنامه در اختيار تعدادي از ٣پايايي ابزار تحقيق
کشاورزان عضو تعاوني قرار گرفت و نتايج آن بررسي و 

 به دست ٧٩/٠آلفاي كرونباخ آن محاسبه گرديد و رقم 
ها مورد بررسي به  نمونه. امده كه ميزان قابل قبولي است

نه گيري تصادفي ساده در دو مرحله انتخاب روش نمو
در مرحله نخست از بين شهرستان هاي استان، سه .  شدند

شهرستان کبودرآهنگ، مالير و همدان به صورت تصادفي 
  نفر عضو تعاوني ٥٢٧٤انتخاب و در مرحله دوم از مجموع 

 نفر به صورت کامالً ١٥٧هاي ياد شده  در شهرستان
با توجه به ماهيت تحقيق در . تصادفي انتخاب گرديدند

. اند ها ابتدا توصيف و سپس تحليل شده مطالعه حاضر داده
 مانندهاي توصيفي  آمارهدر بخش توصيف اطالعات از 

 ميانگين ، واريانس، انحراف معيار، مد، ميانهد، درص،فراواني
                                                                                         
1 . survey research  
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3. Reliability   

ها به  در بخش تحليل داده. شدبهره گرفته و موارد ديگر 
ها با آنچه مردم انتظار   تعاونيمنظور مقايسه کارکرد

  استفاده شده ٤اند، از آزمون ناپامتريک ويلکاکسون داشته
  . است
  

   و بحثنتايج
  ها توصيف داده

  هاي فردي جمعيت مورد مطالعه ويژگي
بر اساس يافته هاي تحقيق ميانگين سن افراد مورد 

ترين  جوان). ٥/١٥انحراف معيار ( سال است ٣٤/٤٤مطالعه 
ها در سطح جامعه   سال و مسن ترين آن١٨اي فرد دار

از مجموع .  سال سن داشته است٧٧مورد بررسي 
هايي است كه  پاسخگويان بيشترين فراواني مربوط به نمونه

 درصد ٤/١٦در عين حال ).  درصد٥/٢٩(بي سواد هستند 
ميانگين . ها داراي تحصيالت ديپلم به باال هستند از نمونه

 هكتار ٦/١٤ مورد بررسي حدود سطح اراضي آبي افراد
در اين رابطه بيشترين ميزان ). ٩٥/١٨انحراف معيار (است 

هايي  کشت ديم نيز در بخش.  هکتار است١٢٠زمين آبي 
. از شهرستان هاي کبودرآهنگ و همدان روتق دارد

با ( هکتار ٣٤/١٣ميانگين اراضي ديم جامعه مورد بررسي 
ها را  وع اعضاء تعاونيدر مجم. باشد مي) ٢٤انحراف معيار 

  . دهند عمدتا بزرگسال با سطح تحصيالت پايين تشکيل مي
هاي توليد  بررسي نياز کشاورزان به خدمات تعاوني

ها در ارائه خدمات گوناگون به  کشاورزي و عملکرد تعاوني
  کشاورزان 
هاي توليد  نياز کشاورزان به خدمات تعاوني) ١(جدول 

ا در ارايه خدمات گوناگون به ه کشاورزي و عملکرد تعاوني
شود  همان گونه که مالحظه مي. دهد کشاورزان را نشان مي

جدول از سه ستون اصلي تشکيل شده است، ستون اول 
هاي توليد کشاورزي را در قالب  ها و خدمات تعاوني فعاليت

در ستون دوم ميزان نياز . دهد چهار کارکرد نشان مي
 حسب درصد آمده است و ها بر روستاييان به اين فعاليت

ستون سوم به توانايي شرکت تعاوني در رفع اين نيازها به 
مثال تامين بذور . زعم اعضاء تعاوني اختصاص يافته است
هاي تعاوني توليد  اصالح شده براي اعضاء، يکي از فعاليت
همان گونه . گيرد است که ذيل کارکرد خدماتي جاي مي

اعضاء نسبت به اين  درصد از ١/٨٠شود  که مالحظه مي

                                                                                         
4. Wilcoxon 



 ۶۱  هاي توليد كشاورزي در استان همدان بررسي اثرات تعاوني: سعدي  

 درصد ٤/١ درصد متوسط، ١٧,٨مورد نياز خود را زياد، 
اين در . اند  درصد در حد صفر عنوان نموده٧/٠کم و تنها 

اند تعاوني   درصد اظهار داشته٤/٣٨حالي است که تنها 
 درصد ٧/٢٤در مقابل . توانسته است اين نياز را مرتفع کند
فع اين نياز متوسط، پاسخگويان توانايي تعاوني را در ر

 درصد در حد صفر ٨/١٧کم و   درصد در حد٢/١٩
هاي نوين آبياري يکي از  توسعه روش. اند دانسته
هاي تعاوني توليد است که ذيل کارکرد زراعي جاي  فعاليت
 درصد ٩/٧١شود  گونه که مالحظه مي  گيرد، همان مي

اعضاء تعاوني نسبت به اين مهم در حد زياد احساس نياز 
 ٨/٤ درصد نياز خود را در حد متوسط ٦/١١. کنند يم

 درصد در حد صفر عنوان ٦/١١درصد در حد کم و 
 درصد کشاورزان ٨/٧اين در حالي است که تنها . اند نموده

اند تعاوني در حد زياد به اين نياز پاسخ گفته  اظهار داشته
 درصد توانايي تعاوني را در رفع اين نياز در حد ٦/٢٠. است
 درصد توانايي ٢/٤٨ درصد در حد کم و ٤/٢٣ط، متوس

  .اند تعاوني را در اين خصوص در حد صفر قلمداد نموده
توان به نقش  اي و زيربنايي مي در بخش توسعه

سازي براي افزايش  هاي توليد در زمينه تعاوني
گذاري در بخش کشاورزي اشاره نمود، همان گونه  سرمايه

 کشاورزان نياز به اين  درصد٩٠شود حدود  که مالحظه مي
 درصد در حد کم و ١/٢ درصد متوسط، ٣/٦مهم را زياد، 

ارقام ذکر شده نشان . اند  درصد در حد صفر ذکر نموده٧/٠
دهنده اين واقعيت است که از ديدگاه کشاورزان توسعه 
سرمايه گذاري در کشاورزي يک مساله مهم و ضروري 

 زارعان  درصد از٥است، اين در حالي است که تنها 
. معتقدند تعاوني در حد زياد به اين نياز پاسخ داده است

 درصد کشاورزان معتقدند تعاوني نتوانسته ٤/٦٢در مقابل 
در خصوص کارکردهاي . است به اين نياز پاسخ دهد

دسترسي . آموزشي ترويجي نيز وضع به همين گونه است
آسان به مروجان و کارشناسان کشاورزي از جمله مواردي 

. ت که انتظار مي رود با تشکيل تعاوني تحقق پذيرداس
 درصد ٧٢دهد حدود  نشان مي) ١(همان گونه که جدول 

کشاورزان نياز خود را به اين مهم در حد زياد ذکر 
 ٨/٤ درصد اين نياز را در حد متوسط، ١/١٧اند،  نموده

  درصد در حد صفر عنوان ٢/٦درصد در حد کم و تنها 
 درصد معتقدند ١١حالي است که تنها اين در . اند نموده

 ١/٢١که تعاوني در حد زياد به اين نياز پاسخ داده است، 
 درصد در حد ١/٢٨درصد اين توانايي را در حد متوسط، 

  . اند  درصد در حد صفر عنوان کرده٧/٣٩کم و 
هاي توليد  بندي نياز کشاورزان به خدمات تعاوني اولويت

ه خدمات گوناگون به يدر اراها  کشاورزي و عملکرد تعاوني
  کشاورزان 
هاي توليد  نياز کشاورزان به خدمات تعاوني) ٢(جدول 

ها در ارايه خدمات گوناگون به  کشاورزي و عملکرد تعاوني
اين جدول نيز از دو ستون . دهد کشاورزان را نشان مي

در ستون اول ميزان نياز . اصلي تشکيل شده است
. ر حسب اولويت آمده استکشاورزان به خدمات تعاوني ب

شاخص اصلي در اولويت بندي استفاده از مقياس ضريب 
شود،  گونه که مالحظه مي همان.  استCVپراکندگي 

، تأمين کود (CV= 0.107)عمران و آباداني روستا 
 و افزايش منابع و بهبود استفاده (CV= 0.145)شيميايي 

را  اولويت اول تا سوم کشاورزان (CV= 0.154)از آب 
توانايي تعاوني در رفع نياز کشاورزان در . دهند تشکيل مي

. مورد اين سه گزينه نيز در اولويت اول تا سوم قرار دارند
بندي اراضي  ، قطعه(CV= 0.673)نگهداري و اصالح قنوات 

 (CV= 1.000) و زهکشي اراضي (CV= 0.693)کشاورزي 
ها  آنهايي هستند که کشاورزان کمترين نياز را به  گزينه

 را کسب ٤٣ تا ٤١احساس مي کنند و از اين نظر اولويت 
ها در خصوص اين سه  اقداماتي را که تعاوني. اند نموده

  .اند هاي پاياني قرار گرفته اند نيز در اولويت گزينه انجام داده
هاي  دهد گرچه تعاوني نشان مي) ٢(نتايج کلي جدول 

نيازها قدم اند در چارچوب  توليد مورد بررسي نتوانسته
  .بزرگي بردارند، ليکن با اولويت هماهنگ هستند

هاي توليد کشاورزي در  بررسي و تحليل توانايي تعاوني
  پاسخگويي به نياز اعضاء تعاوني 

اند،  هاي مورد مطالعه انجام داده آيا اقداماتي که تعاوني
هاي توصيفي در جهت نياز مردم است يا  نظر از داده صرف

گويي به اين سوال و به منظور بررسي خير؟ براي پاسخ
هاي توليد کشاورزي در  ميزان نياز مردم به خدمات تعاوني

 ٤برداري در  مقايسه با اقداماتي که اين واحدهاي بهره
اي و زيربنايي، و آموزشي،  حوزه زراعي، خدماتي، توسعه

اند؛ از آزمون ناپارامتريک ويلکاکسون  ترويجي انجام داده
هاي  اين آزمون که مناسب براي داده. ستاستفاده شده ا

ها به  رود که نمونه اي به باالست، زماني به کار مي رتبه
  .(Kalantari, 2007)صورت همبسته و جفت جفت باشند 

 عبارت است از عدم )H0(در اين آزمون فرض صفر 
  وجود تفاوت بين ميزان نياز مردم به خدمات  مورد  انتظار
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 هاي توليد كشاورزي در رفع نياز كشاورزان ني توانايي تعاو‐١جدول 
 )درصد(ميزان نياز  )درصد(توانايي رفع نياز 

  زياد متوسط كم هيچ زياد متوسط كم هيچ
 ها فعاليت تعاوني

  كاركرد خدماتي
  کش براي مبارزه با علف هاي هرز تامين علف ٥/٤٢ ٤/٣٨ ٣/١٠ ٩/٨ ٩/٣٢ ٥/٣١ ٤/١٥ ٣/٢٠
  ها تامين سموم براي مبارزه شيميايي با افات و بيماري ٩/٥٧ ٥/٣٤ ١/٤ ٤/٣ ٣/٣٣ ٣/٣١ ٨/٢٠ ٦/١٦
  تامين يذور اصالح شده ١/٨٠ ٨/١٧ ٤/١ ٧/٠ ٤/٣٨ ٧/٢٤ ٢/١٩ ٨/١٧
  تامين کود شيميايي ٨٧ ١١ ١/٢ ٠ ٢٤ ٥/٣١ ٥/٤٢ ١/٢
  تامين ماشين االت کشاورزي ٤/٦٣ ٢/١٧ ٥/١٤ ٨/٤ ٧/٩ ١/١٨ ٣/٢٤ ٩/٤٧
  تامين کلتيواتر براي مبارزه با علف هاي هرز ٣/٦٥ ٢/١٣ ٦/٥ ١٦ ٢/٤ ٣/٦ ٤/٨٠ ٢/٧٩

  كاركرد زراعي
  کشت يکپارچه ٧/٦٠ ٢/١٥ ٩/٦ ٢/١٧ ١١ ١٧ ٢٧ ٧/٤٤
  قطعه بندي اراضي کشاورزي ٩/٤٦ ١/١٣ ٢/١٥ ٨/٢٤ ٥/١١ ١/١٥ ٣/٢٢ ١/٥١
  تسطيح اراصي کشاورزي ٥٠ ٤/١٤ ٦/١١ ٢٤ ٩/١٢ ٦/١٣ ٩/٢٧ ٧/٤٥
  توسعه سطح زير کشت ٥/٦٨ ١/٩ ٩/٤ ٥/١٧ ٣/٢ ٨/٧ ٣/٢٠ ٥/٦٩
  پوشش انهار  ٣/٦٢ ١١ ٥/٥ ٢/٢١ ٩/٤ ٧/١٤ ٩/١٨ ٥/٦١
    توسعه روش هاي نوين آبياري ٩/٧١ ٦/١١ ٨/٤ ٦/١١ ٨/٧ ٦/٢٠ ٤/٢٣ ٢/٤٨
  توسعه کشت مکانيزه ١/٧٧ ٢/١٣ ٥/٣ ٣/٦ ١/٥ ٣/١٢ ١/٢٦ ٥/٥٦
  ايعات کشاورزيکاهش ض ١/٧٨ ١٣ ٢/٦ ٧/٢ ٨/٢ ٢/١١ ٦/٢٦ ٤/٥٩
  افزايش ميزان توليد در واحد سطح ١/٨٤ ٤/١٢ ٨/٢ ٧/٠ ٣/٤ ٩/١٥ ١/٢٦ ٦/٥٣

  كاركرد توسعه اي و زيربنايي
  نگهداري و اصالح قنوات ١/٦٣ ٧/٥ ٤/١ ٨/٢٩ ٧/٠ ٧/٣ ١/٨ ٥/٨٧
  زهکشي اراضي ٣٧ ٦/١١ ٧/١٣ ٧/٣٧ ٤/١ ٤/٦ ٧/١٥ ٤/٧٦
  ته بندي محصوالت کشاورزيبس ٦٣ ٣/١٢ ٢/٦ ٥/١٨ ٣/٨ ٦/٧ ٢/٢٢ ٨/٦١
  تامين انبار براي نگهداري محصوالت کشاورزي ٣/٦٢ ٣/١٢ ٢/٨ ١/١٧ ٧ ٨/٩ ٥/١٠ ٧/٧٢

  تامين سردخانه براي نگهداري محصوالت کشاورزي ٥/٥٥ ٦/١١ ٥/٥ ٤/٢٧ ٠ ٧/٠ ٣/٦ ٩٣
  ايجاد صنايع تبديلي ٤/٧٩ ٩/٩ ٥/٣ ١/٧ ٠ ٢/٢ ٩/٧ ٩/٨٩

  احداث راه هاي ارتباطي بين مزارع ٦/٥٩ ٥/١٨ ٣/١٠ ٦/١١ ٣/١٣ ٤/١٥ ٣/٢٠ ٥١
  يکپارچه سازي اراضي کشاورزي ٦١ ١١ ٥/٥ ٦/٢٢ ٩/١١ ٨/١٦ ٣/٢٠ ٥١
  بازاريابي و فروش محصوالت توليدي ٢/٨٢ ٨/٦ ٨/٤ ٢/٦ ٥/٣ ١/٢ ٩/١٦ ٥/٧٧
  افزايش سرمايه گذاري در کشاورزي ٩/٨٥ ٧/٧ ١/٢ ٢/٤ ٢/٤ ٦/٥ ٩/١٨ ٣/٧١
  افزايش منابع و بهبود استفاده از آب ٩/٩٠ ٣/٦ ١/٢ ٧/٠ ٥ ١/١٢ ٦/٢٠ ٤/٦٢
  عمران و آباداني روستا ٧/٩١ ٦/٧ ٧/٠ ٠ ٣/٦ ٨/١١ ٨/٢٧ ٢/٥٤
  دسترسي به تسهيالت بانکي   ٧/٨٩ ٨/٦ ٤/١ ١/٢ ٩ ٢/١٥ ٥/٢٥ ٣/٥٠

  کارکرد آموزشي ترويجي
  سان کشاورزيدسترسي به مروجين و کارشنا ٩/٧١ ١/١٧ ٨/٤ ٢/٦ ١١ ١/٢١ ١/٢٨ ٧/٣٩
  ايجاد مزارع نمايشي ٨/٦٤ ١/٢٢ ٣/٨ ٨/٤ ٤/١٢ ١١ ٢/٢٦ ٣/٥٠

  آموزش توسعه پايدار و حفظ محيط زيست ٨/٧٣ ٠/٢٠ ٨/٢ ٤/٣ ٧/٩ ٢٠ ٣/١٩ ٥١
  آموزش کاهش ضايعات کشاورزي ٣/٧٩ ٩/١٥ ١/٢ ٨/٢ ٤/١٢ ٥/٢٥ ٢/١٧ ٨/٤٤

  مومآموزش کاهش مصرف س ٥/٧٣ ٥/٢٠ ٧/٢ ٤/١ ٧/١٣ ١/٢٨ ٢/١٩ ٣٩
  آموزش استفاده از بذور اصالح شده ٧/٦٩ ٦/١٨ ٦/٧ ١/٤ ٥/١٢ ٥/٣٤ ١/٢٠ ٩/٢٩
  آموزش استفاده بهينه از کود شيميايي ٥/٦٢ ٤/٢٦ ٦/٧ ٥/٣ ٧/١٤ ٧/٢٨ ٤/٢٢ ٣/٣٤
  آموزش اصول و مزاياي تعاوني ٧٥ ٣/١٥ ٦/٥ ٢/٤ ٢/٩ ٤/٢٥ ٧/١٩ ٨/٤٥
  ارتباط با مراکز تحقيقاتي آموزش  ١/٧٧ ٧/١٦ ٨/٢ ٥/٣ ٦/٥ ٢/١٦ ٦/٢٤ ٥/٥٣
  آموزش اصول صحيح زراعت ٥/٧١ ٨/١٨ ٩/٤ ٩/٤ ١/١٢ ٨/٢٤ ٧/٢٧ ٥/٣٥
  آموزش اصول صحيح دامپروري ١/٦٤ ٤/١٢ ٣/١٠ ١/١٣ ٥/٦ ٨/١٨ ٥/١٤ ١/٦٠
  آموزش مديريت مزرعه ٥/٦٢ ٩/٢٢ ٦/٥ ٩ ٥/٩ ٦/٢٢ ٢/١٨ ٦/٤٩
   هاي استفاده از آب در کشاورزيآموزش روش ٨/٦٤ ٦/١٦ ٣/٨ ٣/١٠ ١/١٢ ٤/٢٦ ٦/٢٣ ٩/٣٧
  مبارزه بيولوزيک با افات و امراض ٧/٨٤ ٩ ٥/٣ ٨/٢ ٢/٩ ١٩ ٧/١٩ ١/٥٢
  اصالح الگوي کشت ٢/٧٦ ٩/١١ ٦/٥ ٣/٦ ٤/٩ ٩/٢٣ ٢/٢٣ ٥/٤٣

  ٠=          هيچ ١=              کم ٢=             متوسط ٣=   زياد



 ۶۳  هاي توليد كشاورزي در استان همدان بررسي اثرات تعاوني: سعدي  

  هاي توليد در رفع نيازهاي کشاورزان به ترتيب اولويت  مقايسه ميانگين نياز و ميانگين توانمندي تعاوني‐٢جدول 
  نياز  کارکرد تعاوني در رفع نياز

 ميانگين CV SD  اولويت ميانگين CV SD  اولويت
  ها ها و انتظارات از تعاوني فعاليت

   و آباداني روستاعمران  ٩١/٢  ٣١١/٠ ١٠٧/٠ ١ ٨٤/١ ١٢٧/١ ٦١/٠ ٣
  تامين کود شيميايي ٨٥/٢ ٤١٣/٠ ١٤٥/٠ ٢ ٧٧/١ ٨٣٧/٠ ٤٧/٠ ١
  افزايش منابع و بهبود استفاده از آب ٨٧/٢ ٤٤٢/٠ ١٥٤/٠ ٣ ٨٣/١ ٠٥١/٠ ٥٧/٠ ٢
  تامين يذور اصالح شده ٧٧/٢ ٤٩٥/٠ ١٧٩/٠ ٤ ٢٤/١ ٠٨١/١ ٨٧/٠ ٦
  توليد در واحد سطحافزايش ميزان  ٨٠/٢ ٥٠٨/٠ ١٨١/٠ ٥ ٣٣/١ ٠٣٧/١ ٧٨/٠ ٥
  دسترسي به تسهيالت بانکي   ٨٤/٢ ٥٣٤/٠ ١٨٨/٠ ٦ ٧٧/١ ١١٨/١ ٦٣/٠ ٤
  آموزش کاهش مصرف سموم ٧٠/٢ ٥٩٢/٠ ٢١٩/٠ ٧ ٠٦/١ ٠٩٨/١ ٠٤/١ ١٢
  آموزش کاهش ضايعات کشاورزي ٧٢/٢ ٦٤٢/٠ ٢٣٦/٠ ٨ ١٣/١ ٠٥٨/١ ٩٤/٠ ٨
  زيک با افات و امراضمبارزه بيولو ٧٦/٢ ٦٥٠/٠ ٢٣٦/٠ ٩ ١٦/١ ٠٩٦/١ ٩٤/٠ ٩
  افزايش سرمايه گذاري در کشاورزي ٧٥/٢ ٦٩٦/٠ ٢٥٣/٠ ١٠ ١٣/١ ٠٣٧/١ ٩٢/٠ ٧
  آموزش ارتباط با مراکز تحقيقاتي  ٦٧/٢ ٦٩٨/٠ ٢٦١/٠ ١١ ٠٣/١ ٠٢٧/١ ٠٠/١ ١٠
  آموزش توسعه پايدار و حفظ محيط زيست ٦٤/٢ ٧٠٤/٠ ٢٦٧/٠ ١٢ ٩٥٠/٠ ٠٣٧٣/١ ٠٩/١ ١٤
  کاهش ضايعات کشاورزي ٦٦/٢ ٧١٧/٠ ٢٧٠/٠ ١٣ ٩٩/٠ ٠٢٩/١ ٠٤/١ ١١
  ها تامين سموم براي مبارزه با افات و بيماري ٤٧/٢ ٧٣٧/٠ ٢٩٨/٠ ١٤ ٨٦/٠ ٠٤٧/١ ٢٢/١ ٢٥
  آموزش اصول و مزاياي تعاوني ٦١/٢ ٧٧٧/٠ ٢٩٨/٠ ١٥ ٩١/٠ ٠٩٤/١ ٢٠/١ ٢١
  آموزش اصول صحيح زراعت ٥٤/٢ ٧٩٩/٠ ٣١١/٠ ١٦ ٩٠/٠ ٠٧٣/١ ١٩/١ ٢٠
  بازاريابي و فروش محصوالت توليدي ٦٥/٢ ٨٣٥/٠ ٣١٥/٠ ١٧ ٩٨/٠ ٠٤١/١ ٠٦/١ ١٣
  آموزش استفاده بهينه از کود شيميايي ٤٨/٢ ٧٨٤/٠ ٣١٦/٠ ١٨ ٨٧/٠ ٠٥٥/١ ٢١/١ ٢٣
  آموزش استفاده از بذور اصالح شده ٥٤/٢ ٨٠٨/٠ ٣١٨/٠ ١٩ ٨٨/٠ ٩٩٦/٠ ١٣/١ ١٦
  توسعه کشت مکانيزه ٦١/٢ ٨٢٩/٠ ٣١٨/٠ ٢٠ ٩٢/٠ ٠٥١/١ ١٤/١ ١٨
  ايجاد صنايع تبديلي ٦٢/٢ ٨٥٩/٠ ٣٢٨/٠ ٢١ ٩٤/٠ ٠٥٤/١ ١٢/١ ١٥
  دسترسي به مروجين و کارشناسان کشاورزي ٥٥/٢ ٨٤٨/٠ ٣٣٣/٠ ٢٢ ٨٨/٠ ٠٤٤/١ ١٩/١ ١٩
  اصالح الگوي کشت ٥٨/٢ ٨٥٩/٠ ٣٣٣/٠ ٢٣ ٩٠/٠ ٠٢٢/١ ١٤/١ ١٧
  د مزارع نمايشيايجا ٤٧/٢ ٨٤٢/٠ ٣٤١/٠ ٢٤ ٨٥/٠ ٠٣١/١ ٢١/١ ٢٤
  تامين ماشين االت کشاورزي ٣٩/٢ ٩٠٨/٠ ٣٨٠/٠ ٢٥ ٧٤/٠ ٩٢٨/٠ ٢٥/١ ٢٧
  آموزش مديريت مزرعه ٣٩/٢ ٩٤٧/٠ ٣٩٦/٠ ٢٦ ٧٢/٠ ٩٨٩/٠ ٣٧/١ ٣٠
  توسعه روش هاي نوين آبياري ٤٤/٢ ٠٢٤/١ ٤٢٠/٠ ٢٧ ٨٣/٠ ٩٩٥/٠ ٢٠/١ ٢٢
  اي استفاده از آب در کشاورزيآموزش روش ه ٣٦/٢ ٠١٢/١ ٤٢٩/٠ ٢٨ ٧١/٠ ٨٩٠/٠ ٢٥/١ ٢٦
 تامين علف کش براي مبارزه با علف هاي هرز ١٤/٢ ٩٣٢/٠ ٤٣٦/٠ ٢٩ ٤٣/٠ ٧٨٣/٠ ٨٢/١ ٣٦
  احداث راه هاي ارتباطي بين مزارع ٢٦/٢ ٠٥١/١ ٤٦٥/٠ ٣٠ ٦٣/٠ ٩٤٥/٠ ٥٠/١ ٣٤
  آموزش اصول صحيح دامپروري ٢٨/٢ ٠٩٦/١ ٤٨١/٠ ٣١ ٦٣/٠ ٩٠٩/٠ ٤٤/١ ٣٢
  تامين کلتيواتر براي مبارزه با علف هاي هرز ٢٨/٢ ١٣١/١ ٤٩٦/٠ ٣٢ ٦٦/٠ ٨٨٤/٠ ٣٤/١ ٢٩
  توسعه سطح زير کشت ٢٩/٢ ١٦٧/١ ٥١٠/٠ ٣٣ ٧٠/٠ ٩٠٩/٠ ٣٠/١ ٢٨
  کشت يکپارچه ١٩/٢ ١٥٦/١ ٥٢٨/٠ ٣٤ ٥١/٠ ٩٣٣/٠ ٨٣/١ ٣٧
  اورزيتامين انبار براي نگهداري محصوالت کش ٢٠/٢ ١٦٦/١ ٥٣٠/٠ ٣٥ ٦٠/٠ ٨٨٦/٠ ٤٨/١ ٣٣
  بسته بندي محصوالت کشاورزي ٢٠/٢ ١٨٤/١ ٥٣٨/٠ ٣٦ ٥٧/٠ ٨٠٠/٠ ٤٠/١ ٣١
  پوشش انهار  ١٤/٢ ٢٣٢/١ ٥٧٦/٠ ٣٧ ٤٣/٠ ٧٣٩/٠ ٧٢/١ ٣٥
  يکپارچه سازي اراضي کشاورزي ١٠/٢ ٢٥٢/١ ٥٩٦/٠ ٣٨ ٣٥/٠ ٧٨٠/٠ ٢٣/٢ ٤٠
  تسطيح اراصي کشاورزي ٩٠/١ ٢٥٦/١ ٦٦١/٠ ٣٩ ١٨/٠ ٥١٥/٠ ٨٦/٢ ٤١
  تامين سردخانه براي نگهداري محصوالت کشاورزي ٩٥/١ ٣١٠/١ ٦٧٢/٠ ٤٠ ٣٢/٠ ٦٨٨/٠ ١٥/٢ ٣٩
  نگهداري و اصالح قنوات ٠٢/٢ ٣٦٠/١ ٦٧٣/٠ ٤١ ٣٣/٠ ٦٦٢/٠ ٠١/٢ ٣٨
  بندي اراضي کشاورزي قطعه ٨٢/١ ٢٦٢/١ ٦٩٣/٠ ٤٢ ١٢/٠ ٣٨٩/٠ ٢٤/٣ ٤٢
  زهکشي اراضي ٤٨/١ ٣٢٥/١ ٠٠٠/١ ٤٣ ٠٨/٠ ٢٩٣/٠ ٦٦/٣ ٤٣

  ٠=            هيچ ١=          کم ٢=     متوسط ٣=زياد
  

هاي مختلف  از تعاوني و ميزان خدماتي که تعاوني در حوزه
تعاوني توانسته است نياز مردم را به خدمات (دهد  ارايه مي

  به معني اين است که H1و فرض ) مختلف مرتفع کند
ارايه ميزان نياز مردم بيش از خدمات (تفاوت وجود دارد 



 ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره اقتصاد و توسعه کشاورزي  تحقيقاتمجله  ۶۴

شده است و تعاوني نتوانسته است نياز مردم را بر آورده 
همان . دهد نتايج آزمون را نشان مي) ٣(جدول ). نمايد

شود، بين ميانگين رتبه اي نياز به  گونه که مالحظه مي
اي اقدامات تعاوني براي رفع نيازها،  خدمات و ميانگين رتبه

 به .(sig=0.00)دار است  ها تفاوت معني در همه زمينه
هاي توليد  ها تعاوني عبارت ساده تر در هيچ يک از زمينه

اند متناسب با سطح نياز مردم عمل  مورد بررسي نتوانسته
به منظور روشن شدن موضوع چند نمونه از . نمايند

گيرد، در زمينه تأمين  اقدامات تعاوني مورد بررسي قرار مي
ياز هاي هرز، ميزان ن علف کش براي مبارزه با علف

 ٤/٣٨متوسط (، ) درصد٥/٤٢زياد، (کشاورزان به ترتيب 
در . است)  درصد٩/٨(و هيچ ) درصد٣/١٠کم (، )درصد

 درصد کشاورزان معتقدند تعاوني توانسته ٩/٣٢حالي که 
است نياز آنها را در حد زياد رفع کند، به همين ترتيب 

 درصد توانائي تعاوني را در حل اين زياد متوسط ٥/٣١
اند،   درصد هيچ ارزيابي نموده٣/٢٠صد کم و  در٤/١٥

دهد در اين مورد  نشان مي) ٣(همان گونه که جدول 
Z=3.337 و  Sig=0.00به اين ترتيب فرضHO شود   رد مي

داري بين ميزان نياز و توانايي در رفع نياز  و تفاوت معني
ها براي مبارزه با علف هرز وجود  کش کشاورزان به علف

دهد، با   که جدول فوق الذکر نشان ميهمان گونه. دارد
  موفقيت تعاوني در اين زمينه بيش H1وجود تأييد فرض 

  .ها است از ساير گزينه
  گيري و پيشنهادها نتيجه

ها در جهان  ها و رشد فزاينده آن مرور سوابق تعاوني
برداري تعاوني در کشاورزي به  دهد، نظام بهره نشان مي

هاي گذشته  ر در طول دههعنوان يک واقعيت انکارناپذي
هاي مختلف جامعه روستايي و  حضور چشمگيري در صحنه

هم اينک در ايران بخش تعاون به . کشاورزي داشته است
اي برخوردار است و بر اساس  لحاظ قانوني از جايگاه ويژه

 قانون اساسي يکي از سه بخش اقتصادي، ٤٤ و ٤٣اصول 
 و بايد طي دو رود اجتماعي جمهوري اسالمي به شمار مي

بديهي .  درصد برسد٢٥برنامه چهارم و پنجم سهم آن به 
است تحقق اين جايگاه نيازمند رفع مشکالت و ارزيابي 

بر اساس اطالعات به دست آمده در . هاست مستمر تعاوني
آمده است،  ) ٤(اين مطالعه که خالصه اي از آن در جدول 

 توليد هاي نياز کشاورزان به همه خدماتي که تعاوني
توانند ارايه دهد، زياد ارزيابي شده است  کشاورزي مي

اي  هاي توسعه  براي فعاليت٤٠٢/٢اي نياز از  ميانگين رتبه(

هاي آموزشي، ترويجي   براي فعاليت٥٨٢/٢و زيربنايي تا 
  Gajanana (1993)، اين نتيجه با نظر  )٣ تا ٠در مقياس 

ه دليل كه معتقد است جامعه كشاورزان خرده مالك ب
نيازمند نهادي هستند كه خدمات، ... ضعف سرمايه و 

ها قرار دهد، مطابقت  ها و آموزش را در اختيار آن نهاده
البته، در اين بين بيشترين نياز کشاورزان به خدمات . دارد

آموزشي ترويجي است، اين نتيجه گيري با غالب مطالعاتي 
يرفته كه در خصوص توسعه كشاورزي و روستايي انجام پذ

هاي  ترويج زمينه را براي توسعه فعاليت. است مطابقت دارد
اساساً توسعه . كند زيربنايي، خدماتي و زاراعي فراهم مي

كشاورزي جزء با زمينه سازي ترويج مقدور نخواهد بود 
(Malek Mohamadi & Saadi, 1999). بديهي است 

اي و  موفقيت ترويج منوط به به كار گيري مروج حرفه
، در (Asadi el al., 2003)هاي ترويج است  اده از سازهاستف

. توان انتظار داشت زمينه ساز تحول گردد اين صورت مي
بعد از نياز مردم به خدمات ترويج، نياز به خدمات 

باال بودن . شود زيربنايي، خدماتي و زراعي احساس مي
ها حاكي از ضرورت توجه به  ميانگين نيازها در همه زمينه

توان نتيجه  مي. اي است به صورت توامان يا مجموعهها  آن
هاي توليد به عنوان مرجعي براي  گيري تعاوني گرفت شکل

پاسخگويي به نيازهاي روستاييان به درستي صورت 
  .پذيرفته است

اند به اين نياز پاسخ دهند؟  ها توانسته اما آيا تعاوني
مده آ) ٥(اي از آن در جدول  نتايج اين مطالعه که خالصه

دهد حداقل در منطقه مورد مطالعه پاسخ  است نشان مي
هاي توليد کشاورزي به  تعاوني. به اين سئوال منفي است

 .داليل مختلف قادر به پاسخگويي به نياز مردم نيستند
هاي توليد در پاسخگويي به نيازهاي متنوع  توانايي تعاوني

ن ميانگي(مردم مردم در حد بسيار کمي ارزيابي شده است 
اي و زيربنايي تا   براي کارکردهاي توسعه٤٨/٠اي رتبه
 در حوزه). ٣ تا ٠ براي کارکرد خدماتي در مقياس ٤٠٨/١

ارايه خدمات توانايي پاسخگويي اين نهاد اقتصادي، 
 ٤٠٨/١اي  ميانگين رتبه(اجتماعي بين کم تا متوسط است 

ها  ، اما در سه حوزه ديگر توانايي پاسخگويي تعاوني)٣از 
 Saadi  (2007)اين نتيجه گيري با مطالعه. بسيار کم است

ها  ها، كه معتقد است تعاوني در خصوص مشكالت تعاوني
به سمت ارايه خدمات گرايش دارند و از اين نظر در 
مقايسه با ساير وظايف عملکرد نسبتا مثبتي دارند، سازگار  

   ترويجي  نيزهاي ها در حوزه فعاليت عملکرد تعاوني.  است
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  هاي  در مورد رتبه بندي نياز و موفقيت تعاونيWilcoxon Singned Ranks نتايج آزمون  ‐٣جدول 
  توليد کشاورزي در استان همدان در زمينه هاي مختلف

sig Z ها  كاركردهاي تعاوني 
  كاركرد خدماتي

 تامين علف کش براي مبارزه با علف هاي هرز ‐٣٣٧/٣ ٠٠٠/٠
  ها م براي مبارزه شيميايي با افات و بيماريتامين سمو ‐٣٠٧/٥ ٠٠٠/٠
  تامين يذور اصالح شده ‐١٣٤/٧ ٠٠٠/٠
  تامين کود شيميايي ‐٥٥٠/٨ ٠٠٠/٠
  تامين ماشين االت کشاورزي ‐٥٨٧/٨ ٠٠٠/٠
  تامين کلتيواتر براي مبارزه با علف هاي هرز ‐٤٥٢/٩ ٠٠٠/٠

  كاركرد زراعي
  کشت يکپارچه ‐٣٧٩/٧ ٠٠٠/٠
  قطعه بندي اراضي کشاورزي ‐٦٠٩/٦ ٠٠٠/٠
  تسطيح اراصي کشاورزي ‐٩٥١/٥ ٠٠٠/٠
  توسعه سطح زير کشت ‐١٣٦/٩ ٠٠٠/٠
  پوشش انهار  ‐١٠٨/٨ ٠٠٠/٠
  توسعه روش هاي نوين آبياري ‐٤٦٥/٨ ٠٠٠/٠
  توسعه کشت مکانيزه ‐٤٢١/٩ ٠٠٠/٠
  کاهش ضايعات کشاورزي ‐٠٨١/١٠ ٠٠٠/٠
  د در واحد سطحافزايش ميزان تولي ‐٩٠٨/٩ ٠٠٠/٠

  كاركرد توسعه اي و زيربنايي
  نگهداري و اصالح قنوات ‐٠٠٨/٩ ٠٠٠/٠
  زهکشي اراضي ‐٤٣٧/٧ ٠٠٠/٠
  بسته بندي محصوالت کشاورزي ‐٤٠٠/٨ ٠٠٠/٠
  تامين انبار براي نگهداري محصوالت کشاورزي ‐٨٣٣/٨ ٠٠٠/٠
  تامين سردخانه براي نگهداري محصوالت کشاورزي ‐٢٢٢/٩ ٠٠٠/٠
  ايجاد صنايع تبديلي ‐٤٥٥/١٠ ٠٠٠/٠
  احداث راه هاي ارتباطي بين مزارع ‐٨٠٨/٧ ٠٠٠/٠
  يکپارچه سازي اراضي کشاورزي ‐٨٩٤/٦ ٠٠٠/٠
  بازاريابي و فروش محصوالت توليدي ‐٤٠٠/١٠ ٠٠٠/٠
  افزايش سرمايه گذاري در کشاورزي ‐٢٣٣/١٠ ٠٠٠/٠
  ه از آبافزايش منابع و بهبود استفاد ‐٢٥٤/١٠ ٠٠٠/٠
  عمران و آباداني روستا ‐١٧٣/١٠ ٠٠٠/٠
  دسترسي به تسهيالت بانکي   ‐٩٢١/٩ ٠٠٠/٠

  اثرات آموزشي ترويجي
  دسترسي به مروجان و کارشناسان کشاورزي ‐٠١٢/٩ ٠٠٠/٠
  ايجاد مزارع نمايشي ‐٧١١/٨ ٠٠٠/٠
  آموزش توسعه پايدار و حفظ محيط زيست ‐٥٦٣/٩ ٠٠٠/٠
  زش کاهش ضايعات کشاورزيآمو ‐٠٤٣/٩ ٠٠٠/٠
  آموزش کاهش مصرف سموم ‐١٨٢/٩ ٠٠٠/٠
  آموزش استفاده از بذور اصالح شده ‐٢٦٩/٨ ٠٠٠/٠
  آموزش استفاده بهينه از کود شيميايي ‐٦٠١/٨ ٠٠٠/٠
  آموزش اصول و مزاياي تعاوني ‐٩٩٦/٨ ٠٠٠/٠
  آموزش ارتباط با مراکز تحقيقاتي  ‐٦٦٢/٩ ٠٠٠/٠
  وزش اصول صحيح زراعتآم ‐٧٦٠/٨ ٠٠٠/٠
  آموزش اصول صحيح دامپروري ‐٦٦٤/٨ ٠٠٠/٠
  آموزش مديريت مزرعه ‐٣٥٨/٨ ٠٠٠/٠
  آموزش روش هاي استفاده از آب در کشاورزي ‐٦٥٣/٧ ٠٠٠/٠
  مبارزه بيولوزيک با افات و امراض ‐٥٩٥/٩ ٠٠٠/٠
  اصالح الگوي کشت ‐٨٣٢/٨ ٠٠٠/٠
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گيري با  ين نتيجها). ٣ از ٠,٩٨٦ميانگين (ضعيف است 
در استان گيالن،  Darvishnia & Sedigi (2002)مطالعه 

Karamei  (2001) در دو استان فارس و بوشهر مطابقت 
 اين نتيجه را تاييد Abdalahei  (1998)دارد، ولي مطالعه 

هاي توليد  با وجود عملكرد ضعيف تعاوني. کند نمي
تري  ناسبكشاورزي، اين نهاد در حوزه خدماتي عملكرد م

  . داشته است
  

هاي تعاوني توليد   ميزان نياز مردم به فعاليت‐٤جدول 
  کشاورزي بر حسب اولويت

 نياز
اولويت CV SD ميانگين

   

١٨٠/٠ ١ ٥٨٢/٢ ٤٦٥/٠ هاي آموزشي ترويجي     فعاليت
١٨٦/٠ ٢ ٤٠٢/٢ ٤٤٧/٠ هاي توسعه اي و زيربنايي  فعاليت
١٩١/٠ ٣ ٤٨٩/٢ ٤٧٥/٠ هاي خدماتي   فعاليت
٢٥٤/٠ ٤ ٦٥٤/٠ ٥٧٩/٢ هاي زراعي فعاليت

  ٠=        هيچ ١=         کم ٢=        متوسط ٣=زياد
  

ها در  بندي اطالعات حاکي است، عملکرد تعاوني جمع
هاي مختلف ضعيف است، در حالي که نياز جامعه  حوزه

ها که  کشاورزي کشور به وجود ساختاري مشابه تعاوني
واقعيت اين . لف را ارائه نمايد، بسيار باالستخدمات مخت

 قانون اساسي با توجه به اين ٤٤ و ٤٣است که اصل 
ضرورت، به درستي زمينه فعاليت بخش تعاون را در همه 

اين بخش مورد حمايت جدي . عرصه ها فراهم نموده است
ها در  حضور تعاونيزمينه . مسئوالن نظام قرار دارد

 قانون ٤٤دي ـ موضوع صدر اصل اقتصا هاي بزرگ فعاليت
در صنايع بزرگ و هاي كشاورزي اساسي ـ بويژه در بخش

 قانون اساسي براي بخش ٤٤ي کلي اصل ها سياستقالب 
در چنين شرايطي الزم است . تعاون فراهم شده است

ضمن تدوين برنامه جامع براي کسترش بخش تعاون، 
ن يک هاي توليد کشاورزي به عنوا توجه جدي به تعاوني

در حال حاضر دو . برداري مبتني بر تعاون شود نظام بهره
مانع جدي در اين خصوص وجود دارد، نخست آن که 

 قانون اساسي، ٤٤وزارت تعاون به عنوان مجري اصلي اصل 
دوم اين که .  ها توليد کشاورزي ندارد مديريتي بر تعاوني

 هاي توليد کشاورزي، با توجه ساختار اجرايي بخش تعاوني
ها، توانايي  به سطح نازل خود به ويژه در سطح استان

هاي  هاي بخش تعاوني ريزي، اجراء و نظارت بر برنامه برنامه
هاي  بدون شک براي اينکه تعاوني. توليد کشاورزي را ندارد

توليد کشاورزي بتوانند به عنوان يک نظام کارآمد در 
 بخش کشاورزي و توسعه روستايي ايفاء نقش کنند بايد

مندي از امکانات  به ويژه بهره(هاي دولت عالوه بر حمايت
برداري تعاوني براي  ، برنامه جامع نظام بهره)وزارت تعاون

  .ارايه خدمات بيشتر تدوين گردد
  

هاي توليد کشاورزي در ارائه   توانايي هاي تعاوني‐٥جدول 
  خدمات مورد نياز کشاورزان

  توانايي پاسخگويي به نياز کشاورزان
اولويت CV SD ميانگين 

   

٤٤٨/٠ ١   كاركرد خدماتي ٤٠٨/١ ٦٣١/٠
٨٠٩/٠ ٢   كاركرد آموزشي ترويجي ٩٨٦/٠ ٧٩٨/٠
٨٣٢/٠ ٣   كاركرد زراعي ٦٨٤/٠ ٥٦٩/٠
٩٥٩/٠ ٤   كاركرد توسعه اي و زيربنايي ٤٨٠/٠ ٤٦٠/٠

  ٠=         هيچ ١=         کم ٢=       متوسط ٣=زياد
  

 نتايج تحقيق عالوه بر توجه به به هر حال با توجه به
  :شود نکات فوق پيشنهاد مي
هاي توليد کشاورزي به پاسخگويي  علل ناتواني تعاوني

. بررسي و تحليل گردد) اعضاء(به نياز مخاطبان روستايي 
  :بدون شک علت اين موضوع از سه حال خارج نيست

ها نيازسنجي  قبل و يا حين ساماندهي تعاوني) الف
به بيان ديگر .  در روستا صورت نگرفته استعلمي و جامع
هاي توليد روستايي به درستي نمي دانند  متوليان تعاوني

روستائيان چه نيازهايي دارند و يا به زعم خود اقدام به 
  . اند رتبه بندي نيازها نموده

بندي  نيازهاي جامعه روستايي شناسايي و اولويت) ب
ها از ناحيه تعاوني  شده اما امکان پاسخگويي به تمامي آن

توليد وجود ندارد و تعاوني با توجه به امکانات گرايش به 
  . سمت نيازهاي ملموس دارند

بندي شده اما گرايش  نيازها شناسايي و اولويت) ج
مسئوالن تعاوني به سمت نيازهاي کوتاه مدت است چون 
پاسخگويي به نيازهاي بلندمدت و کليدي نياز به 

 و بودجه کافي دارد و در حال حاضر ريزي و نيروي برنامه
در هر سه . تمايلي به درگير شده به اين نيازها وجود نداد

هاي توليد کشاورزي  مورد نياز به بررسي جامع در تعاوني
  . شود احساس مي

هاي توليد کشاورزي به  داليل گرايش باالي تعاوني
هاي  فعاليت بسياري از تعاوني. ارايه خدمات بررسي شود
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 کشاورزي به توزيع خدمات و نهاده خالصه شده توليد
هاي توليد  اين در حالي است که اساسنامه تعاوني. است

امکان هر فعاليت را که به بتواند به توسعه روستايي و 
اصالح امور زيبنايي بخش کشاورزي کمک کند مجاز 

  ها  به  سمت  امور به همان ميزان که  تعاوني. شمرده است
اند از انجام امور زير بنايي و  دا کردهخدماتي گرايش پي

گرچه به صورت پراکنده داليل اين . اند اي دور شده توسعه
موضوع بررسي شده است اما ضروري است در قالب يک 
پژوهش جامع علت اين مساله در مناطق مختلف کشور 

  . برري و تحليل گردد
  

  سپاسگزاري
از شوراي پژوهشي دانشکده کشاورزي و معاونت 

هشي دانشگاه بوعلي سينا همدان كه ضمن بررسي پژو
ها آن را تقبل  پروپوزال و گزارشات تحقيق، بخشي از هزينه

هم چنين، از . نمايم نمودند، صميمانه تشكر و قدرداني مي
سازمان جهاد كشاورزي استان همدان به ويژه مديريت 

برداري به خاطر همكاري در مراحل مختلف  هاي بهره نظام
از مديران عامل . اطالعات سپاسگزارمآوري  جمع
هاي توليد كه با صبر و حوصله به سئواالت بنده  تعاوني

ها توليد تشكر و  پاسخ دادند و نهايتاً از اعضاء محترم تعاوني
  .نمايم قدرداني مي
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