
 

1315بهار،1ةشمار،7دورةهايروستايي،پژوهش

115-612فحةص


های  های مؤثر بر توسعة پایدار تعاونی تحلیل ساختاری مؤلفه
 تولید کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان نقده

 
 ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس کارشناس لطیف حاجی ـ

 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرسـ * محمد چیذری
 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس شهال چوبچیان ـ

 

 4/42/4934: یینها یرشپذ         4/8/4934مقاله:  دریافت
 

 چکیده
های کشاورزی اهرمی مناسب بـرای توسـعا اصتدـادی، ااتیـا ی و ابـداری در گـردآوری نیروهـا و منـاب  توسـعه           تعاونی

منظـور تللیـآ آرـار  وامـآ ااتیـا ی، اصتدـادی،        . هدف اصلی این مطالعه تـدوین مـدلی سـارتاری بـه    یندآ شیار می به
کشاورزی شهرستان نقده است. بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف،       تولید های زیستی و نهادی بر توسعا پایدار تعاونی ملیط

هـا پرسشـنامه و اامعـا آمـاری      آوری داده ابدار ایـ   شارص آشکار تدوین شد. 22مدلی سارتاری با پنج متغیر نهفته و 
دول نفـر بـود. م ـم نیونـه بـا اسـتفاده از اـ        778تعداد  های تولید کشاورزی شهرستان نقده به نید شامآ ا ضای تعاونی

نفـر انتاـاب شـد. بـرای تعیـین روایـی        261گیری تدادفی با انتساب متناسب  روش نیونه ( به4371کراسی و مورگان )
ها از پانآ متاددان گروه تـرویج و آمـوزش کشـاورزی دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـتفاده         ظاهری و ملتوایی پرسشنامه

هـای ماتلـ     ونباخ استفاده شد کـه مقـدار آن بـرای صسـیت    منظور سن ش پایایی ابدار تلقیق از آزمون آلفای کر شد. به
هـای پـهوهش از    منظور بررسی و برازش متغیرهای نهفتـه و آزمـون فرهـیه    ملاسبه شد. به 84/1تا  78/1پرسشنامه بین 

  ـاملی تیییـدی، پایـایی و بـرازش     استفاده شـد. نتـایج تللیـآ    LISREL8.80افدار  سازی معادالت سارتاری با نرم روش مدل
 ،γ=84/1هـای ااتیـا ی )   سازی معادالت سارتاری نید نشـان داد کـه مفلفـه    متغیرهای نهفتا پهوهش را تییید کرد. مدل

24/2=t ( اصتدـادی ،)96/1=γ، 14/9=t ملـیط ،)  ( 22/1زیسـتی=γ، 44/9=t ( و نهـادی )92/1= γ، 36/2=t تبیـین )    کننـد
هـای بـرازش مـدل در وهـعیت      ولید کشـاورزی بـود و شـارص   های ت درصد از تغییرات پراکنش توسعا پایدار تعاونی 69

هـای الزم را درردـو     ها با هیکـاری ادار  تعـاون آگـاهی    شود که مدیر امآ روبی صرار داشت. بر این اساس، توصیه می
هـای   اصول و فلسفا تعاون به افراد بدهند تا ا تقاد به مشارکت در آنان شکآ بگیرد. هیچنین، نهادهـای مربـوح میایـت   

وپـاگیر، ا تبـارات و تسـهیکت کـافی در      های تولید کشاورزی افدایش دهنـد و بـا مـذف صـوانین دسـت      رود را از تعاونی
زیسـتی، در اهـت تقویـت و توسـعا پایـدار       ارتیار وامدهای تولیدی صرار دهند تا افراد هـین تواـه بـه مسـاحآ ملـیط     

 های تولید کشاورزی شهرستان نقده گام بردارند. تعاونی
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مقدمه
امروزه،اهمیتتوسعةکشاورزیوروستاییونقشحیاتیآندرتوسعهوپیشبردکشـورهارـر

زیسـتامنیتغذایی،مهاجرتروستاییانوتخریبمحـی هیچکسیپوشیدهنیست.فقر،عدم

 ,FAOهمهازعواملنیرومندومخرریهستندکهرایددرجریـانتوسـعهکـاهشپیـداکنـد 

هـایریـيیررنامـه نیازمنـد اقتصـادیو هـایفعالیـت ترینمهم از یكی کشاورزی (.رخش2002

است کریم، سیاسی و اجتماعی اقتصادی، هایرحران را مقارله و توسعه ره رسیدن ررای منسجم

افيایشها،هيینهکاهشتولید،افيایشررایپیشرفتهکشورهایکشاورزی(.رخش196،6191

هـایموفقیـتکـهکنـدمـیحرکـتتولیـدهـایتعـاونیسـمترـهچنینیاینمسائلودرآمد

چراکهتعاون،(6،6191چیذری،وسلوکی هاستآورددسترهراستاایندرنیيراچشمگیری

اهرمیمناسبررایتوسعةاقتصادیواجتماعیوارياریررایگردآورینیروهاومنارعتوسـعه

(.91،6131فمیوهمكاران،آید شعبانعلیشمارمیره

توسعةفرایندیاقتصادی،اجتماعیوسیاسیاسـتکـهرـهرشـدم ـاعااسـتانداردهای

مندیازتمـامیاندیشدونیازمندرهرهفرادجامعهمیجانبةزندگیررایرخشریشتریازاهمه

زایـی مولـد(،مددافيایشاشتغالهایجوامعاستتاضمنکاهشریكاریرهراهكارهاوقارلیت

گامهارافراهمآورد.ررایناساس،همهاموجباترفعفقر،محرومیتوناررارریدرتمامیزمینه

صادخصوصیودولتیدراقتصادملی،ازالگویرخشسـومرادرنظرگرفتننظریاترخشاقت

زایـیومنيلـةراهكـاریرـرایاشـتغالها(درکناردیگرنظریاتتوسعهرهاقتصاد رس تعاونی

الـدینی،توسعهمددگرفتـهشـدهاسـت شـم دستیاریرهتوسعةپایداردرکشورهایدرحال

 کردنفعال تأسی و ریكاری، کاهش ررای ادیپیشنه راهكارهای از یكی(.رنارراین،91،6133

در کارآفرینانـه هـایتوسـعةفعالیـت و هـاتعـاونی خاص طورکشاورزیوره تولیدی هایتشكل

 در مثبتی گام مؤثرتریننهادهاو از یكی تعاون رخش (،چونPirich et al., 2001, 1-5آنهاست 

تعادلساختاریو ریكاری، کاهشدرصد ملی، منارع افيایش منظورره مناسب ف ای ایجاد جهت

راتـروی  کـارآفرینی روحیـة ،44 اصـل هـایسیاست ره توجه را و روستاهاست و شهرها توسعة

گسـتر  و افـيایش در اساسـی راهكارهـای و اريارهـا از یكـی تـوانمـی را هـاکند.تعـاونیمی

 و ميرعـه وریرهـره سـح  ارتقـای کشـاورزان، درآمـد سـح  افـيایش اشـتغال، هـایفرصـت
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 .(43،6191همكاران، و پورآورد خسروی شمارره کشاورزی توسعة رهروند رخشیسرعت

متولیـانازکشاورزیوتولیدمحصوالتمنارعترینمهمازیكیکشاورزیتولیدهایتعاونی

گسـتر رـا.رنـارراین،(11،6191نعمتی،ومقدماست قدیریکشوردرغذاییامنیتتأمین

شود ماهنامةمیپدیدارهاخالقیتارتكارهاووحاکمجامعهررهمدلیووحدتتعاون،فرهنگ

 (.6،6131تعاون،

.اسـتکردهپیدافراوانیاهمیتوشدهمحرحگذشتهقرندوطولدرپایدارتوسعةمفهوم

زیسـتی شـاملمحـی کارگیریورعایتارعـادچهارگانـةره مستليمپایدار،توسعةرهدستیاری

هـایانسـان(،دارایـیهـایتجدیدپـذیروتجدیدناپـذیر(،اقتصـادی شـاملهمـةتمامسرمایه

رینی،دانـشوتجررـه(ونهـادی مررـو رـهاجتماعی شاملموضوعاتفردیهمچونجهان

یهـا(.دراینراستاتعـاونیStenberg, 2001, 42دهیجامعهورارحةرینمردم(است سازمان

 در کـهایگونـهرهآید،شمارمیتولیدکشاورزیاريارمناسبیررایتحققاهدافتوسعةپایدارره

 و گسـتر  رـه را وجامعـه گرفتهشدهاسـت نظر در آن ررای مهمی توسعهجایگاه هایررنامه

کند.می دعوت کشور اقتصاد در رخش سهماین افيایش


















 . ابعاد توسعة پایدار1شکل 

 Stenberg, 2001: 42: منبع

 بعد ااتیا ی

 بعد نهادی

 زیستیملیطبعد 

 بعد اصتدادی



 ... های مؤثر بر توسعة پایدار تحلیل ساختاری مؤلفه                                                     و همكاران لطیف حاجی

693 

تولیدکشاورزیراهكارمناسبهایتوانریانکردکهتوسعةتعاونیرندیکلی،میدرجمع

 زمـان در شود.اماررایاشتغال،انسجاموهمدلی،افيایشتولیدوکارآفرینیافرادمحسوبمی

توانانجام هاشرکت این هنوز تعاونی هایشرکت ره دولتمردان زیاد توجه رغمره ایران حاضر،در

طـورکـهپیشـینةاقتصادکشورندارند.همـان در را خود واقعی نقش ایفای و خود اصلی رسالت

یـدهایتولهایتأثیرگذارررتوسعةپایدارتعاونیتحقیقگویایآناست،رررسیوتحلیلمؤلفه

هـارسد.درشرای فعلیشاهدثبتوافيایشکمّیتشكیلتعاونینظرمیکشاورزیضروریره

هاپـ ازمـدتیازتشـكیلپردازد،اینتعاونیدالیلیکهتحقیقحاضررهآنمیهستیم،اماره

کـهازطـوریرـرداریندارنـد،رـهآیندونقشیدرتحققایننظامرهـرهصورتغیرفعالدرمیره

هایموردفعالهستند.ازمجموعتعاونی461غرریتنهاتعاونیاستانآذررایجان6616جموعم

کـارورفـاه وزارتتعـاون، تولیدکشاورزیشهرستاننقدهنیيفق چهـارمـوردفعالیـتدارد

هـایچهارگانـةتوسـعة.راوجوداین،پرسشمحرحایناستکهآیـامؤلفـه(6191اجتماعی،

هـایتولیـدزیستیونهادی(تأثیریررتوسعةپایدارتعـاونیماعی،اقتصادی،محی پایدار اجت

هـایمـؤثررـرتوسـعةپایـداررو،هـدفاصـلیپـشوهش،تحلیـلمؤلفـهکشاورزیدارد؟ازاین

انداز:هایتولیدکشاورزیشهرستاننقدهواهدافاختصاصیآنعبارتتعاونی

هایکشاورزی؛پایدارتعاونیهایمؤثرررتوسعةمؤلفهگیری.تهیهورراز مدلاندازه6

هایتولیدکشاورزی؛.تحلیلمؤلفةاجتماعیمؤثرررتوسعةپایدارتعاونی6

هایتولیدکشاورزی؛.تحلیلمؤلفةاقتصادیمؤثرررتوسعةپایدارتعاونی1

شاورزی؛هایتولیدکزیستیمؤثرررتوسعةپایدارتعاونی.تحلیلمؤلفةمحی 4

هایتولیدکشاورزی؛و.تحلیلمؤلفةنهادیمؤثرررتوسعةپایدارتعاونی1

هایتولیدکشاورزی.شناختیاع ایتعاونیهایجمعیت.توصیاویشگی1

هایچهارگانةتوسعةپایدار،تـأثیریدرپاسخرهپرسشتحقیق،فرضیةکلیراعنوانمؤلفه

ـهایتولیدکشاورزیدارد.فرضیهتعاونیداریررپایداریمثبتومعنا شـرحدینهـایفرعـیر

اند:محرح
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:H1داریهایتولیدکشاورزیتـأثیرمثبـتومعنـامتغیراجتماعیررتوسعةپایدارتعاونی

دارد.

:H2داریهایتولیدکشاورزیتـأثیرمثبـتومعنـامتغیراقتصادیررتوسعةپایدارتعاونی

دارد.

:H3هـایتولیـدکشـاورزیتـأثیرمثبـتوزیستیرـرتوسـعةپایـدارتعـاونیمتغیرمحی 

داریدارد.معنا

:H4داریدارد.هایتولیدکشاورزیتأثیرمثبتومعنامتغیرنهادیررتوسعةپایدارتعاونی 



 پيشينةپژوهش

شـغلی، هـایرصـتف توسـعة غذایی،امنیت فقر، کاهش تولید، درجریانتوسعةپایدار،افيایش

رـدریو  اسـت زیستازاهماهـدافآنمحی  حفظ و درآمد افيایش نف ،اعتمادره و مشارکت

گسـترده گذاریمحی سیاست پایدار، کشاورزی توسعة های(.یكیازاليام11،6191 همكاران،

زیـراسـت:هـيارهشـاملمـواردتوسـعةاهـدافدرهـاتعاونیرالقوة(.سهمPretty, 1995, 2  است

تـروی ،همگـانیارتـداییآمـوز رـهدستیاریغذایی،،امنیتگرسنگیوشدیدفقرکردنکنیشهر

زیست،ایجاداشتغالومعیشتپایـدار،محی پایداریت مین،زنانتوانمندسازیوجنسیتیررارری

.(Birchall, 2004, 25-35; ILO, 2014, 6همه ررای توسعهدرجهانیمشارکتارتقای

شناختی،رفتارمدیریتی،رازاریـاری،(رهایننتیجهرسیدکهعواملروان6139زاده هرندی

ترتیـبازعوامـلتأثیرگـذاررـرتوسـعةفرهنگـیرـه -وعواملاقتصادی،آموزشیواجتمـاعی

هایتولیدکشاورزیهستند.کارآفرینیدرتعاونی

وتولیـددرپـاکشـاورزانخـردهشـارکتمتحلیـلوتجيیه»گارنادرتحقیقخودراعنوان

نشـاندادکـهدسترسـیرـهاعتبـاروعرضـة«محصوالتکنجـددراتیـوپی صادراترازاریاری

(.اگبووچیدرلورـهایـنGobena, 2012, 4خدمات،قیمترازارومشارکتنقشمهمیدارند 

واجتمـاعیهـایویشگـیوعملكـردتعـاونی،گیـریشكلدراساسیمسئلةنتیجهرسیدندکه
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 ,Agbo & Chidebeluاع ـا آمـوز سـح سـرمایهوع ـویت،انـدازةهسـتند،ماننـداقتصادی

و اجتمـاعی مشـارکت (رهایننتیجهرسیدندکهمتغیرهای61،6139تراریوهمكاران (.3 ,2010

اند.داشته تعاونیشهرستانمشهد هایشرکت عملكرد در را تأثیر ریشترین اجتماعی اعتماد

مدیریتضعیا،انداز:عبارتهایکشاورزیررخیمشكالتتعاونیپراکا معتقداستکه

وآموز ،عدمارتبا ومشارکتمیـانتروی هایکمبودمنارعسرمایه،آموز ناکافی،ررنامه

هـایتعـاونیةهایمـبهموناکـافیدولـتدرتوسـعجامعه،سیاستفئودالیهایاع ا،ویشگی

ـزمین،وارتبا ضعیامیانفعالیـتزیادشدنتكهاورزی،تكهکش درمثـالرایهـایتعـاونیر

نتیجـهایـنرـههمكـارانوونـدینـوری(.Prakash, 2003, 37  رازاریاریوتولید،اعتبارزمینة

تعـاونی،فلسـفةدررـارةاع اکمدانشازمتشكلها،تعاونیمشكالتترینررجستهکهرسیدند

وارسـتگیتعـاونی،محدودسرمایةاع ا،ناکافیآموز خدماتی،هایفعالیترهتعاونیگرایش

 استرودهکمهمدلیوصمیمیتح وتعاونیفلسفةواصلمورددرکماطالعاتدولت،ره

 Noorivandi et al., 2012, 3(.

ترکیهجنگلدرتعاونیمشارکتررمؤثرعواملترینمهماتمیشوهمكارانمعتقدندکهاز

تعاونیدرهماهنگیودولت،وجنگلمالكیتع و،دخالت هستنددولتوتعاونیرینودرون

 Atmiş et al., 2009, 102و عملكـرد رـر مـؤثر عوامـل کـه معتقدنـدهمكاران و اسكریمشور(. 

 عوامل فنی، عوامل تجاری، عوامل از:عواملدولتی، عبارتاست کشاورزی هایشرکت موفقیت

 طریـق از دولتـی هـایکمـ .(Scrimgeour et al., 2006, 25اجتمـاعی  عوامـل و ادراکـی

هایتولیدروستاییدخیـلقانونیدرتوسعةتعاونی رستر و هازیرساخت مالی، منارع کردنفراهم

(.Pages & Markley, 2004, 37؛31،6196رياز،است روزرجمهریوهادیياده

 اعحـای هـا،تعـاونی کـردنریمـه که (نشاندادند6196وهمكاران تحقیقح رتی نتای 

 سمتره خصوصی رخش هایسرمایه هدایت محور،فناوری و نوآوری هایرهطرح ویشه تسهیالت

 و کشـاورزی هـایتعـاونی تقویـت در هـا،تعاونی اعتباری و رانكی موانع کاهش و اقتصادتعاونی

 خواهدداشت. مهمی نقش روستاها اقتصاد در توسعةآن
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رنـدیعوامـلاولویـتو(درتحقیـقخـودرـاعنـوانشناسـایی6191ریگی کرمیوعلی

ترتیبپن عامـلکشاورزی،رهایننتیجهرسیدندکهرهتولیدیهایتعاونیتأثیرگذارررتوسعة

هـایکشـاورزیاجتماعی،شخصیتی،مدیریتیواقتصادیررتوسعةتعاونی-آموزشی،فرهنگی

(نشـاندادنـدکـه66،6196ریگیوگالرـی تأثیرگذاراست.نتای تحلیلعاملیپشوهشعلی

فرهنگیواقتصادیررمشارکتزنانروستایی-شخصیتی،اجتماعی-چهارعاملنهادی،فردی

دادمحمودزادهوصبورینشانهایدادهتحلیلوتجيیههمچنین،هاتأثیرگذاراست.درتعاونی

ررمؤثرعواملآموزشیازعواملراآشناییاداریوعواملاقتصادی،عواملاجتماعی،عواملکه

راتبیـینواریـان ازدرصـد31/31تولیـداسـتکـههایتعاونیایجادررایکشاورزانتمایل

(.Mahmoodzadeh & Sabouri, 2014, 252کند می

دادنـدکـهنبـودمـدیریتصـحی در(نشان6191زادهوهمكاران هایتحقیقولییافته

نكردناع ا،ناآشناییوناآگاهیاع ارااصـولوفلسـفةتعـاون،ها،همكاریومشارکتتعاونی

ندیدناع اومدیران،وجودقوانینضعیا،ضعارنیةاقتصـادیاع ـاونبـودنظـارتآموز 

آینـد.همچنـین،شـمارمـیهایکشاورزیرـهترینعواملرازدارندةتوسعةتعاونیدولتازمهم

هایمـدیریتیوررفیـتتجـاری،محـی رـازار،ها،مهارتنخوماررایتوسعهوموفقیتتعاونی

 ,Nkhoma ،نقشحكومت،تعهداع اومشارکتراازعواملتأثیرگذارررشمردهاستهاانگیيه

.(111 ,2011

 متغیرهـای رـین دادندکـه نشـان(6139ریگی پشوهشمرادیوعلی از آمدهدستره نتای 

 میـيان گـذاری،سیاسـت و نهادی محی قانونی، اجتماعی، و انسانی هایتحقیق جنبه مستقل

 معنـاداری و قـوی همبستگی تعاونی وموفقیت اقتصادی( عوامل و تعاون اصول از اع ا شناخت

دارد. وجود

ــامحــارق نســودآوری،هــاییهمچــوســازه(6196تحقیــقایــيدیوهمكــاران نتــای ر

زایـیرـرتوسـعةزیسـتواشـتغالمحـی حفـظکارکنـان،ومشـتریرضـایتپذیری،انعحاف

کارآفرینیدرمشاغلکوچ روستاییتأثیردارد.جنیدیدررررسیعواملمـؤثررـرپایـداری
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اجتمـاعی،موقعیـتزیسـتی،هایمحی ویشگیرینکهدادنشانهایتولیدکشاورزی،سیستم

داردمعنـاداریوجـودومثبـترارحـةکشـاورزیتولیـدپایـداریتعـاونیرراینگر ودانش

 Joneydi, 2012, 1شدةدولتو(.دراینرارحه،عواملیهمچونمقرراتواستانداردهایتعیین

مقیــاسدخیــلهســتندهــایمتوســ وکوچــ زیســتیدرپایــداریشــرکتمســائلمحــی 

 Salimzadeh et al., 2013, 4درجامعـه،عمـومیوخصوصـیزیسـتیمحـی هـای(.آمـوز 

ازحمایـتوتولیـددروریازمنـارعایمنـیورهـرهکـار،قـوانینزیست،رهداشتمحی ازحفارت

(.Lucas et al., 2013, 5-7شوند پایدارمیوکارکسبایجادرهمنجرکهمهمیدارندهایینقشایده

هـاومتغیرهـایاساسـیتوجـهرـهشـاخ رـاتوانریانکـردکـهرندیکلیمیدرجمع

گرفتـهوررمبنـایتحقیقـاتپیشـین،الگـویتوسـعةپایـدارشـدهازمحالعـاتانجـاماستخراج

طورخاصدرقالبچهـارطورعاموشهرستاننقدهرههایتولیدکشاورزیکلکشوررهتعاونی

(.6شود شكلرندیوتحلیلمیرعدکلیطبقه



















 

 . مدل مفهومی پژوهش2شکل 

 کاهش فقر

 اشتغال پایدار
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 نهادی

 اصتدادی
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H3 
 ها پایدار تعاونی ةتوسع
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آمـدهاسـت،1حاضـرکـهجيئیـاتآندرجـدولرراساسچارچوبمفهومیدرپـشوهش

زیسـتیونهـادیهسـتندکـهازمتغیرهایمستقلدرقالبارعاداجتماعی،اقتصـادی،محـی 

گرفتهدراینزمینـهاسـتخراجشـدند.درخصـوصمتغیـررررسیمنارعونتای تحقیقاتانجام

غیرهـایمـورداسـتفادهازهـایتولیـدکشـاورزی(نیـيمتوارستةتحقیق توسعةپایدارتعاونی

(گرفتهشدندودرجامعةموردنظرآزمونشدند.ILOالمللیکار سازمانرین



روشتحقيق

لحـا  از و کاررردی تحقیقات نوع از رههدف، توجه را است. کمّی ماهیت، نظر پشوهشحاضراز

التسـاختاریسـازیمعـادمـدل رو  از هـارـرایتحلیـلداده هامیدانیاست.داده گردآوری

هـایتولیـدکشـاورزیتشـكیلجامعـةآمـاریتحقیـقرااع ـایتعـاونی.است شده استفاده

نفراست.حجمنمونهرااستفادهازجدولکرجسیو113هادهند.تعدادکلاع ایتعاونیمی

پرسشــنامهگــردآوریشــد،614نفــررــرآوردشــدکــهازایــنتعــداد611(،6911مورگــان 

ایگیریطبقهرو نمونههارهدرصدرود.نمونه91هاپذیریپرسشنامهنرخرازگشتکهطوریره

هازراعی،راغیودامـیرـودکـهتعـدادراانتسابمتناسبانتخابشدند.زمینةفعالیتتعاونی

رودکـهازهادرپشوهشحاضرپرسشنامههادرهرطبقهتعیینشدند.اريارگردآوریدادهنمونه

هـایشـناختیاع ـایتعـاونیهایجمعیـتتشكیلشدهرود.رخشنخست،ویشگیسهرخش

هایمؤثرررتوسـعةمنظورسنجشمؤلفههاییرهتولیدکشاورزیرود.رخشدوم،شاملپرسش

اجتمـاعی چهـارگویـه(،اقتصـادیهـایهایتولیدرودکهدراینرخشازمؤلفهپایدارتعاونی

=خیلیکمتا6 سهگویه(ونهادی چهارگویه(وازطیالیكرت زیستی چهارگویه(،محی 

هـاییرـرایسـنجشمیـيان=خیلیزیـاد(اسـتفادهشـد.رخـشسـومپرسشـنامه،پرسـش1

(گرفتـهشـدوشـاملILOالمللـیکـار هایتولیدرودکهازسازمانرینیافتگیتعاونیتوسعه

=خیلیزیاد(استفادهشـد.رـرایتعیـین1=خیلیکمتا6هفتگویهرودکهازطیالیكرت 

رواییراهریومحتواییاريارتحقیقازنظراتاع ایهیئـتعلمـیدانشـگاهترریـتمـدرس
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هـایصورتتصادفیریناع ـایتعـاونیپرسشنامهره11منظورتعیینپایایی،استفادهشد.ره

هـا،ضـریبآلفـایکرونبـاخآوریدادهکشاورزیخارجازنمونةتحقیقتوزیعشد.پ ازجمع

رـود.درایـن36/1تـا13/1هایمختلاپرسشنامهمحاسبهشدکهمقدارآنرـینررایرخش

مشـهوداسـت.1پشوهشازرو پایاییترکیبینیياسـتفادهشـدکـهضـرایبآندرجـدول

6قبولیدارد.هرچهاینمقداررهراشد،پایاییقارل1/1آنهاراالترازمقدارpcایکهمقدارسازه

ررتعیینرو رواییمحتواوروایـیرـاهر،ازترراشد،پایاییآنریشتراست.عالوهنيدی 

(استفادهAEVشده رو تعیینشاخ میانگینواریان استخراجرو رواییتشخیصیره

دهدکهچهدرصدیازواریان سازةموردمحالعـه،تحـتتـأثیرمیشد.اینضریبنشان

 همبستگی را تحلیل پشوهش دراین استفاده مورد یآمار هایمتغیرهایآنرودهاست.رو 

از اســتفاده  رــا معــادالتســاختاری ســازیمــدل (وSPSS22افــيارنــرم از اســتفاده

 .رودند (  LISREL8.80افيارنرم

 

هايافته

شناختيهايجمعيتويژگي

درصد(و1/36نفر،691گو،اکثریتمردرودند نفرپاسخ614نتای پشوهشنشاندادندکهاز

نظـرازسالرود.46افرادحدودسنیمیانگینکنند.درصد(درروستازندگیمی11نفر 616

111ترافـراددرآمـدرـینریشـ.رودنددرصدازافراددارایدیپلموراالتر19تحصیالت،میيان

درصـدافـرادشـغل1/61میلیونتومـانداشـتند.نتـای پـشوهشنشـاندادنـدکـه6هيارتا

گویانحاکیازایناسـتکـهمیـانگینغیرکشاورزیداشتند.نتای توزیعفراوانیدررینپاسخ

درصـد1/33هایتحقیقنشـاندادنـدکـهسالاست.یافته61سارقةع ویتاع ادرتعاونی

آمدهازپشوهش،میانگیندستطبقنتای ره.ع وعادیورقیههیئتمدیرهومدیرعاملرودند

رود.11/66سالراانحرافمعیار64گویانسارقةکارکشاورزیپاسخ
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همبستگيبينمتغيرهايمستقلووابسته

هـایتولیـدیهـایمـؤثررـرتوسـعةپایـدارتعـاوندهدکههمبستگیمؤلفهنشانمی6جدول

کشاورزیومتغیروارستهدرحدراالییهسـتند.ایـنجـدول،همچنـینمـاتری همبسـتگی

هاحاکیازوجودرارحةمثبـتدهد.یافتهمتغیرهایموردرررسیدرالگویپشوهشرانشانمی

سـتندهایتولیدکشاورزیههایچهارگانةتوسعةپایدارراتوسعةپایدارتعاونیدارمؤلفهومعنا

(همبستگیr=111/1هاریشترین کهازاینمیانرارحةرینعاملنهادیوتوسعةپایدارتعاونی

زیسـتیراعـاافـيایشخحارادارد.رهریاندیگر،توجهریشتررهعاملمحـی 16/1درسح 

زیسـتیوعامـلاقتصـادی،هایکشاورزیخواهدشد.رـینعامـلمحـی توسعةپایدارتعاونی

درصدوجوددارد.6(همبستگیدرسح خحایr=613/1کمترین 



 . ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش1جدول 

16345انحرافمعيارميانگينمتغير

----611/161/63.توسعةپایدارتعاونی6

---6114/1**46/116/61.عاملاجتماعی6

--6633/1**461/1**11/191/66.عاملاقتصادی1

-6613/1**133/1**411/1**14/611/9زیستی.عاملمحی 4

6411/1**414/1**413/1**111/1**31/136/66.عاملنهادی1

≥P **16/1هایپشوهشیافتهمنبع:



تحليلعامليتأييدي

عـاملیتأییـدیاسـتفادهگیریمتغیرهاینهفتةپشوهش،ازتحلیـلمنظورارزیاریمدلاندازهره

هـایگیریمتغیرهاینهفتهرانمایشرارهایعـاملیاستانداردشـدهوشـاخ شد.مدلاندازه

نمایشداده1هایمررو رهمدلدرشكلحاصلتحلیلعاملی،پ ازانجاماصالحررازندگی

هـایمسـیرهمةضریبtشودکهمقدارراتوجهرهنتای رراز کلیمدل،دیدهمیشدهاست.
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هایپـشوهش،هستندوررایهمةسازه91/6ریننشانگرهاومتغیرهاینهفتةپشوهشراالتراز

دورـردرجـةمقادیرراالومناسبیدارد.همچنین،مقدارکـای6AVEوCRهایمقدارشاخ 

نشـدة،شـاخ نـرم(GFI مقدارشـاخ ررازنـدگییدارد.ازسویدیگر،آزادیمقدارمناسب

رـاالتراز(CFI وشاخ ررازندگیتحبیقی(IFI ،شاخ ررازندگیفياینده(NNFIررازندگی 

(RMSEA ریشةمیانگینمجـذورخحـایتقریـبهستندکهمقدارمناسبیدارد.مقدار91/1

هایگیریسازه،مدلاندازه6درجدولمدلخوباست.ودرمجموعرراز 11/1نیيکمتراز

،پایـاییترکیبـیوروایـیسـازهtپشوهشوضریباستانداردشـده،خحـایاسـتاندارد،مقـدار

آمدهاست.



 های برازش عاملی تأییدی با شاخص گیری تحلیل . نتایج میزان انطباق مدل اندازه2جدول 

درپژوهشنتايج معيارپيشنهادشده شاخصبرازش

99/191/1تریامساویريرگ(CFIشاخ ررازندگیتحبیقی 

94/191/1تریامساویريرگ(GFIانحباق  شاخ میيان

91/191/1تریامساویريرگ(NFIشدةررازندگی شاخ نرم

93/191/1تریامساویريرگ(NNFIنشدةررازندگی شاخ نرم

99/191/1تریامساویريرگ(IFIشاخ ررازندگیفياینده 

116/111/1تریامساویکوچ (RMR  هاماندهمیانگینمجذورراقی

146/113/1تریامساویکوچ (RMSEA)شاخ ریشةدومررآوردواریان خحایتقریب

χ2/df= 13/6 =P, 11/1  
CFI=Comparative Fit Index; GFI=Goodness of Fit Index; NNFI=Non-Normed Fit Index; 

IFI=Incremental Fit Index; RMR=Root Mean Square Residual; RMSEA=Root Mean Square 

Error of Approximation 

هایتحقیقیافته:منبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Average variance extracted  
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 عاملی تأییدی با نمایش بارهای استانداردشده . تحلیل3شکل 



هابرازشکليمدلوآزمونفرضيه

سـازیمعـادالتهـایپـشوهشازرو مـدلمنظورآزمونفرضیهعاملیتأیید،رهپ ازتحلیل

ساختاریدرقالبرراز کلیمدلاستفادهشد.مدلساختاریروارـ رـینمتغیرهـاینهفتـة

هـایررازنـدگیپـ ازاصـالحدرپشوهشرانمایشرارهـایعـاملیاستانداردشـدهوشـاخ 

هاینیكوییاست.الگویمعادالتساختاریمؤیدایناستکهشاخ نشاندادهشده4شكل

دورردرجةآزادیمقدارمناسبیدارد.ازکند.ازسویی،مقدارکایرراز نیيمدلرارراز می

نشدةررازندگی،ررازندگیفياینـده،وشـاخ سویدیگر،مقدارشاخ ررازندگی،شاخ نرم

هستندکهمقدارمناسـبیدارد.مقـدارریشـةمیـانگینمجـذور91ررازندگیتحبیقیراالتراز

ودرمجموعمدل،رراز خوریدارد.11/1خحایتقریبکمتراز
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 های برازش گیری کل با شاخص . نتایج میزان انطباق مدل اندازه4جدول 

نتايجدرپژوهش معيارپيشنهادشده شاخصبرازش

93/191/1یامساویترريرگ(CFIشاخ ررازندگیتحبیقی 

91/191/1تریامساویريرگ(GFIانحباق  شاخ میيان

94/191/1تریامساویريرگ(NFIشدةررازندگی شاخ نرم

91/191/1تریامساویريرگ(NNFIنشدةررازندگی شاخ نرم

94/191/1تریامساویريرگ(IFIشاخ ررازندگیفياینده 

11/111/1تریامساویکوچ (RMR  هاماندهراقیمیانگینمجذور

149/113/1تریامساویکوچ (RMSEA)شاخ ریشةدومررآوردواریان خحایتقریب

=χ2/df= 11/6 P ,11/1هایتحقیقیافته:منبع







 . مدل ساختاری پژوهش با نمایش بارهای عاملی استانداردشده4شکل 
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دهندةایناستکهضریباستانداردشدهرینمتغیرهاینهفتـةهانشاننتای آزمونفرضیه

91/6آنرـاالترازtدارومقـداردرصـدمعنـا6ریرونیومتغیرنهفتةدرونی،درسح خحـای

است.راتوجهرهنتای تحقیقچهارمؤلفةموردمحالعهدرقالبمدلشـاملعوامـلاجتمـاعی،

هایتولیدکشاورزیدرصدازواریان توسعةپایدارتعاونی11زیستیونهادیمحی اقتصادی،

هـاوآزمـونفرضـیهt-Valuesداریمقـدارکند.راتوجـهرـهمعنـاشهرستاننقدهراتبیینمی

تواننتیجهگرفتکه:می

 زیهـایتولیـدکشـاورداریررتوسعةپایدارتعاونیعاملاجتماعیتأثیرمثبتومعنا

(اینپشوهشپذیرفتهاست.H1دارد.رنارراینفرضیةنخست 

 هـایتولیـدکشـاورزیداریررتوسعةپایدارتعاونیعاملاقتصادیتأثیرمثبتومعنا

(اینپشوهشپذیرفتهاست.H2دارد.رنارراین،فرضیةدوم 

  لیـدهـایتوداریرـرتوسـعةپایـدارتعـاونیزیستیتأثیرمثبـتومعنـاعاملمحی

(اینپشوهشپذیرفتهاست.H3کشاورزیدارد.رنارراین،فرضیةسوم 

 هایتولیدکشاورزیدارد.داریررتوسعةپایدارتعاونیعاملنهادیتأثیرمثبتومعنا

 (اینپشوهشپذیرفتهاست.H4رنارراین،فرضیةچهارم 



 های تحقیق نتایج حاصل از آزمون فرضیه .5جدول 

مستقلمتغيرهايمتغيروابسته
ضريب

استانداردشده
t-

Values
مقاديرخطاي

استاندارد

آزمون

هافرضيه
R2 

توســعةپایــدار

هـــایتعــاونی

ــد تولیــــــــ

کشاورزی

تأیید111/1 64/6**34/1عاملاجتماعی

11/1 
تأیید663/114/1**11/1عاملاقتصادی

تأیید611/164/1**16/1زیستیعاملمحی 

تأیید633/191/6**11/1نهادیعامل

≥P **14/1هایپشوهشیافته:منبع
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گيريبحثونتيجه

وسیلةمناسبیررایتوسـعةپایـداراسـت،شده،آشكاراستکهتعاونیراتوجهرهمباحاگفته

هـاراکنـد؛نـاررارریزیستیراادغاممـیمحی طورمعمولاهدافاقتصادی،اجتماعیوزیراره

شـود،شدهمـیحاشیهراندههایرهدهدوراعاآزادیاقتصادیوتوانمندسازیگروهمیکاهش

پایـدارتوسـعةانـدآندنبـالرههاتعاونیکهایهایتوسعةپایدارهستند.توسعهکهازمشخصه

مـؤثرترینازیكـینظران،صاحباعتقاداست.رهزنانواشتغالطبیعت،مردم،طرفدارکهاست،

اهـدافسـرانجاموکشاورزیوروسـتاییتوسعةازموفقالگوییرهدستیاریمنظوررهرهاراهكا

رـاالخرهودرآمـدعادالنـةتوزیـعتولیـد،افـيایشاقتصـادی،رشددررردارندةکهتوسعه،کالن

یـافتنتشـكلاسـت،اجتماعی-عمرانیمختلاهایفعالیتدرروستاییجامعةعملیمشارکت

ازیكـیکشـاورزیتعـاونی.اسـتتعـاونینـامرـهاجتماعـاتیوهـاگروهچارچوبدرافراداین

توسـعةدرمهمـینقـشاسـتکـهروسـتاییجوامعدراجتماعیواقتصادیهایمهمسازمان

کند.میایفافقرکاهشوروستاییکشاورزیو

منظوررشد،تقویـتوهایتولیدکشاورزیرههایمؤثرررتوسعةپایدارتعاونیرررسیمؤلفه

هایکشاورزیدرشهرستاننقدههدفاصلیپشوهشحاضررـود.تحلیـلنتـای توسعةتعاونی

زیسـتیونهـادیرـادارعواملاجتماعی،اقتصادی،محی همبستگیگویایرارحةمثبتومعنا

هایتولیدکشاورزیاست،رهاینصورتکههراندازهرهعواملفوقتوجـهتعاونیتوسعةپایدار

گیـریعاملیتأییدیمدلاندازههانیيریشترخواهدشد.نتای تحلیلشود،توسعةپایدارتعاونی

زیستیونهادینشـاندادنـدمتغیرهاینهفتةپشوهش،یعنیمؤلفةاجتماعی،اقتصادی،محی 

شـدهازرـرآورددرستیانتخابشدهورنـاررنتـای کسـبانتخاریدرپشوهشرهکهنشانگرهای

هـایرـراز دارایروایـیوپایـاییمناسـبیاسـت.سـازیمعـادالتسـاختاریشـاخ مدل

زیسـتیوهـایاجتمـاعی،اقتصـادی،محـی هایتحقیقتأییدشدندوهری ازمؤلفـهفرضیه

هایتولیدکشاورزیشهرستاننقدهدارنـد،پایدارتعاونیداریررتوسعةنهادیاثرمثبتومعنا

درصدازواریان متغیروارستهراتبیینکرد.11کهدرمجموعطوریره
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آمدهنشاندادندکـهمؤلفـةاجتمـاعیریشـترینتـأثیررارـرتوسـعةپایـداردستنتای ره

خصوصمشـارکتافـراد،رهدهدمسائلاجتماعیهایتولیدکشاورزیداردکهنشانمیتعاونی

ریگیکرمیوعلی(،6139زاده هاستورانتای تحقیقهرندیزیررنایتشكیلوتوسعةتعاونی

(6111(،اسـكریمشوروهمكـاران 6161اگبووچیدرلو (،6196ریگیوگالری (،علی6191 

کـهادارةتعـاونرـاشـودسوست.پیشـنهادمـی(ناهم6191زاده سو،ورانتای تحقیقولیهم

هایالزمرادرخصوصفلسفةتعاونرهافرادردهدتاهمكاریجهادکشاورزیشهرستانآگاهی

کهطوریاعتقادرههمكاریومشارکتدرکارهایتولیدیدرافرادشكلگیردوتقویتشود،ره

رـهتـداوموحیـاتاگرافرادازاصولتعاونآگاهومشارکتراالییدراینزمینهداشتهراشـند،

افيایند.دهندوررمیيانتوسعةآنهامیهااهمیتریشتریمیتعاونی

هـایتولیـدیزیستینیيدومینمؤلفةمؤثرررتوسعةپایدارتعاونیطبقنتای ،عاملمحی 

دلیلدلبستگیوتعهدیکهرهواحدهایتولیـدیخـودتواننتیجهگرفتکهاع ارهاست.می

دهندکهرانتـای تحقیقـاتاتمـیشوهمكـارانزیستیتوجهنشانمیسائلمحی دارند،رهم

(6161لوکاسوهمكاران (،6161زادهوهمكاران (،سلیم6196(،ایيدیوهمكاران 6119 

شودکهافراددرواحدهایتولیدیخـودازرنارراین،پیشنهادمی(همسوست.6166وجنیدی 

زیستراشند.یاستفادهکنندکهمت منسالمتمحی هایهاوفناورینهاده

هـانتای حاصلازرراز مدلنشاندادندکهسـومینمؤلفـةمـؤثردرتوسـعةپایـدارتعـاونی

هـایتولیـدکشـاورزیتواناستنبا کردکـهتعـاونیمررو رهمسائلاقتصادیاست.رنارراین،می

ریوتوسعةاشتغالهستند،کهرـانتـای تحقیقـاتهایرالقوهررایحلمشكلریكایكیازررفیت

(6166(،گارنـا 6161اگبـووچیـدرلو (،6139ریگی (،مرادیوعلی6196ح رتیوهمكاران 

شـودپیشـنهادمـیسوسـت.(نـاهم6191زاده سو،ورانتای تحقیقولی(هم6139زاده وهرندی

خصـوصرانـ رههایتولیدخود،نهادهایمررو ـگذاریرلندمدتافراددرواحدکهضمنسرمایه

ـاعتباراتوتسهیالتکافیوالزمرادراختیـارافـرادقـراردهنـدوکشاورزیوران توسعةتعاون

کنند.منظورجبرانخساراتاحتمالیواردآمدهریمهواحدهایتولیدراره
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هـاکهدرتوسـعةپایـدارتعـاونیایآید،چهارمینمؤلفهطورکهازنتای پشوهشررمیهمان

گـذارینقشدارد،مؤلفةنهادیاست.اینیافتهضرورتتوجهویشةنهادهایمرتب راسیاسـت

دهد،کـهرـانتـای تحقیقـاتگالرـیوهایتولیدکشاورزیرانشانمیمناسبدرقبالتعاونی

(،پاگ 6196رياز هروزرجمهریوهادیياد(،6164(،محمودزادهوصبوری 6196ریگی علی

شـودررایناساسپیشنهادمـیسوست.هم(6161زادهوهمكاران سلیم(و6114لی ومارک

هایکشاورزیوجودداشـتهراشـدوضـمنکهرسترقانونیمناسبیررایتوسعهورشدتعاونی

یتهـا،ازدخالـتکامـلدرمـدیرحمایتونظارتدولتونهادهـایمررـو رـرکـارتعـاونی

هایکشاورزیخودداریشود.تعاونی



 منابع
هـای   سازه، 4932؛ زمانی، غکملسین و زمانی میاندشتی، ناصر، وروشالهدا؛ رهایی مقدم، ک ایددی، بنت

ارشـد، رشـتا    ناما کارشناسی  پایان ،مؤثر بر توسعة کارآفرینی در مشاغل کوچک روستایی شیراز

 ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز، دانشکد  کشاورزی. 

 هـای  نظام نقش، 4931الدین؛ سلیانی، ملید و بهیند، دادله،  بدری، سید لی؛ افتااری،  بدالرها رکن

 و قیـر  شهرسـتان  مـوردی:  روستایی )مطالعة پایدار توسعة در زراعی )خانوادگی( برداری بهره

 .99ـ48، صص. 76انسانی، شیار   اغرافیای های پهوهش فارس(، استان ـ کارزین

 توسـعة  در مـؤثر  هـای  سـازه  بررسـی  و واکـاوی ، 4932 مـریم،  بـداز،  هادیداده و بوزرایهری، ردی ه

 شـهری،  آمـایش  و اغرافیـا  کارشناسان، نظر از رضوی خراسان استان روستایی تولید های تعاونی

 .82ـ411 ، صص.8شیار  

 سـرمایة  هـای  مؤلفه تأثیر میزان بررسی، 4983نیا، اواد،  ترابی، پردیس؛ میدری،  لیقلی و ملیدصلی

 شهرسـتان  در طیور و دام های تعاونی موردی تعاونی )مطالعة های عملکرد شرکت در اجتماعی

 .4ـ21، صص. 2، شیار  24سال تعاون،  مشهد(،

 توسـعة  بـر  مـؤثر  راهبردهای تحلیل، 4932السلیه و رمیانی، بیـهن،   مضرتی، م ید؛ بابایی فینی، ام

 مطالعـات  خدابنـده(،  مـوردی: شهرسـتان   روستایی )مطالعـة  اقتصاد در کشاورزی های تعاونی

 .449ـ492، صص. 44، شیار  9رشك، سال  مناطق اغرافیایی
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بررسی ضرورت ، 4931پور، بهین؛ برادران، مسعود؛ غنیان، مندور؛ منفرد، نوذر و گودرزی، زهرا، رسروی

 .46-24، صص. 492کار و اامعه، شیار   های یک تعاونی کشاورزی کارآفرین، و ویژگی

 سطح ارتقای در ترویجی آموزشیـ  های فعالیت اثربخشی بررسی ،4931ملید، چیذری، و سلوکی، میثم

 آمـوزش  و تـرویج  هـای  پـهوهش  سـمنان،  اسـتان  کشـاورزی  تولیـدی  های تعاونی اعضای دانش

  .4-4، صص. 4، شیار  4کشاورزی، سال 

 تحلیل و شناخت ،4982فاطیه،  رسولی، و معدومه زاده، رمیم شهک؛ چوبچیان، مسین؛ فیی، شعبانعلی

 ، 2، شـیار   4زنـان، سـال    مطالعـات  ایـران،  در زنـان  تعـاونی  هـای  شـرکت  موفقیـت  های سازه

 .83-413صص. 

  تعـاون،  ممسـنی،  شهرسـتان  پایـدار  توسـعة  در تعاونی های شرکت نقش ،4988 لـی،  ، الدینی شیس

 .83-412، صص. 212 و 214، شیار  21سال 

تحلیـل میـزان مشـارکت زنـان روسـتایی شهرسـتان       ، 4932بیگی، امیرمسین و گکبی، سـوده،    لی

، 4فدـلناما زن و اامعـه، سـال     کاربرد نردبان مشارکت شری آرنستین، ها: فالروجان در تعاونی

 .24-44، صص. 4شیار  

 تولیـد  هـای  تعـاونی  روی پـیش  تنگناهای بندی اولویت، 4931نعیتی، امین،  مقدم، ابوالفضآ و صدیری

 و اصتدـاد  نشـریا  ،(آنتروپـی  معیار کاربرد) نظام بازاریابی بر تأکید با مشهد شهرستان کشاورزی

 .76ـ84 ، صص.4 شیار  ،22 ، الد(کشاورزی صنای  و  لوم) توسعا کشاورزی

 رفتـار  بـر  تأکیـد  زراعـی بـا   واحـدهای  عملکرد بر مؤثر عوامل تحلیل، 4939کریم، ملیدمسین، 

 .634-714، صص. 9، شیار  2روستایی، سال  های پهوهش، سیستان کشاورزان

 توسـعة  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  بنـدی  اولویـت  و شناسـایی ، 4939بیگی، امیرمسـین،   کرمی، شهره و  لی
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