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 چکیده

 

کشاورزی از جمله راهکارهایی های بازاریابی محصوالت کمک به ایجاد و توسعه تعاونی
ابی محصوالت کشاورزی تواند در امر تسهیل مشارکت کشاورزان در چرخه بازاریاست که می

 دیدگاه بر موثر عوامل فضایی تحلیل" هدف کلی تحقیق حاضر ،رونماید. از اینکمک شایانی 
 "کشاورزی والتمحص بازاریابی هایتعاونی تاسیس به نسبت غربی آذربایجان استان کشاورزان

 حاضر را تحقیقجامعه آماری ی غرب جانیاستان آذربا یبرداران بخش کشاورزبهره. کلیه بود
عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد نفر به 386که از بین آنها تعداد  تشکیل دادند

منطقه موافقند. این در های بازاریابی در درصد( با ایجاد تعاونی 1/96برداران )که اکثریت بهره
 8)میانگین  ها در حل مشکالت بازاریابی نیز نمره مطلوبیحالی است که کارآیی این تعاونی

. ضمن آنکه بر اساس نتایج تحقیق، مشخص بردار کسب کردندرا از نظر پاسخگویان بهره (10از
ر معناداری بر گرایش برداران به ترتیب دارای تاثیبهره شغل اصلی و سن مانندشد که متغیرهایی 

، نتایج تحقیق همچنین .ها بودنداین تشکل شان به کارآییآنان به تعاونی بازاریابی و نیز دیدگاه
و این  بودکه کمترین میزان تمایل به تاسیس تعاونی بازاریابی به شهر پیرانشهر مربوط  نشان داد

س تعاونی بازاریابی از وضعیت در حالی است که این شهرستان از نظر نقشه مکانیابی محل تاسی
های صورت گرفته، سه ناحیه در استان شناسایی با تحلیل ،بسیار مناسبی برخوردار است. همچنین

های شهری و روستایی ولی دارای سکونتگاه ؛شد که در دسته طبقات منتخب مکانیابی نبودند
 باشند.ریزی دقیق در این زمینه میبوده و نیازمند برنامه

 

فضایی، دیدگاه کشاورزان، تعاونی بازاریابی، محصوالت کشاورزی،  تحلیل های کلیدی:واژه

 .یغرب جانیاستان آذربا

 

 مقدمه

-تواند بهمديريت بازاريابی کشاورزی میبدون شك 

عنوان يکی از ابزارهای کلیدی در استفاده بهینه از منابع 

رو مطرح های پیشها و چالشموجود و کنترل بحران

دلیل برخورداری از باشد. استان آذربايجان غربی به

های پیشتاز های باالی کشاورزی، يکی از استانپتانسیل

و از نظر سهم بخش کشاورزی از در بخش کشاورزی بوده 

را از آن  (1392)در سال  اشتغال کل، رتبه سوم کشور
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-مهم. (Statistical center of Iran, 013) کندخود می

 هایتشکل شبکۀ طريق از بازاريابی بر مؤثر عوامل نتري

 بازاريابی، محیط راهبرد از عبارتند روستايی تعاون

 منابع مديريت بازار، العاتمط بازاريابی، آمیختۀ بازاريابی،

 و حمل نگهداری محصول، امکانات اعضا، آموزش مالی،

 ,Sham abadi & Barim nejad)  فروش شبکۀ و نقل

 مناسب راهبردهای تنظیم طريق از توان. می(2007

 خدمات و محصوالت سهم افزايش در کوشش بازاريابی،

 کارآمد مديران تربیت کشور، صادرات در تعاون بخش

 نهضت با سريع ارتباط و بازرگانی، بازاريابی صادرات،

 رشد و توسعه زمینه مانند آن، و کشورها ساير تعاونی

 المللی بین سطوح در را کشورمان تعاونی بخش صادرات

 نتايج تحقیق .(Abbasi 2002) ساخت فراهم

(Shahroudi & Chizari, 2007) نشان می دهد که ،

و درآمد سالیانه در خصوص  عواملی مانند میزان تحصیالت

 Hematzadeh (2006). جذب کشاورزان به تعاونی موثرند

& Khalighi, ت دادن مردم باعث اقبال معتقدند مشارک

ها شود. يافتهها به سوی تعاونی بازاريابی میبیشتر آن

ها تعاونی تأسیس در نفعانذی دهد که مشارکتنشان می

 و اجرا بهبود و هااولويتتعیین  ل،يمسا شناسايی به منجر

 & Zamani) شودمی طبیعی منابع هایطرح پیشرفت

Abadi, 2009)  مشارکت اعضا در جذب آنان به تعاونی .

، اعتقاد Borst  (1999).(Bogati, 1996)بسیار موثر است. 

گمانی بین رقبا طلبی و بدکاری، استقاللکه محافظهدارد 

دهد و در اعضا حس همکاری را تحت الشعاع قرار می

 آيد. عالوهوجود مینسبت به کار دسته جمعی ترديد به

 سوی از شده اعمال نوع مديريت ،فیزيکی شرايط بر

 بسزايی نقش نیز محلی افراد مشارکت و اجرايی مسئوالن

-رهیافت زيرا داشت؛ ها خواهدتعاونی اثربخشی و در بهبود

 ,Margerum, 2001; Mbaiwa)جمعی  و مشارکتی های

2005; Steyaert  et al., 2007) مطلوب  مديريت برای

  مفید است.

 

  تحقیق اهداف

 مناسب هایمکان شناسايی ،مطالعه اين اصلی هدف

 محصوالت مرکزی بازاريابی هایتعاونی احداث جهت

 آن قالب در که بود غربی آذربايجان استان در کشاورزی

 :گرفت قرار نظر مد نیز زير اختصاصی اهداف

 بهره ایحرفه و فردی هایويژگی شناخت -

 استان کشاورزی برداران

های بازاريابی شناخت میزان استقبال از تعاونی         -

 در منطقه و سنجش نظر مردم منطقه در اين خصوص 

 از استقبال میزانتطبیق فضايی وضعیت  -

های مناسب برای با نقشه مکان بازاريابی هایتعاونی

 هاآنتاسیس 

 

 ها  مواد و روش

برداران بخش جامعه آماری تحقیق متشکل از بهره

که تعداد تقريبی  استکشاورزی استان آذربايجان غربی 

نفر  386و تعداد  شدنفر برآورد  287012آنان در حدود 

 از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب

ای با انتساب بقهگیری طبه روش نمونه ،و سپس (1)شکل

)بر مبنای جمعیت تحت پوشش مراکز خدمات  متناسب

 و نتايج حاصل از پرسشنامه انتخاب گرديدند کشاورزی(

 قرارتجزيه و تحلیل مورد  SPSSبا استفاده از نرم افزار

 گرفت. 

n= 
Nz2pq 

Nd2 +z2pq 

 
N=287012 z= 96/1  p=q= 5/0  d= 05/0  

 
-محاسبه حجم نمونه برای بهرهفرمول کوکران برای  -1شکل

 برداران بخش کشاورزی استان

 

 نتایج و بحث
 کشاورزي ردارانببهره ايحرفه و فردي هايويژگي

 استان

بر اساس نتايج حاصل از تحقیق، میانگین سن 

 386از مجموع  و سال بود 49اسخگويان مورد مطالعه پ

 2/5نفر ) 20درصد( مرد و  8/94نفر ) 366نفر پاسخگو، 

ا کشاورزی هنفر آن 292که شغل اصلی  بودنددرصد( زن 

درصد(  9/76یان مورد مطالعه )بوده است. بیشتر روستاي

نفر نیز دارای  44بوده و  تا ديپلمدارای سطح تحصیالت 

درصد(  25نفر از آنان ) 11که  بودندتحصیالت دانشگاهی 

 بودند.دارای مدرک تحصیلی مرتبط با کشاورزی 
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 ای پاسخگويانهای فردی و حرفهتوزيع فراوانی متغیرهای مربوط به ويژگی  -1جدول 
 نما درصد فراوانی  متغیر

 جنس

 

 8/94 366 مرد
 مرد

 2/5 20 زن

 

 

 

 سطح تحصیالت

 تحصیالت عمومی و متوسطه 7/11 45 بیسواد

 9/76 297 تحصیالت تا ديپلم

 4/11 44 تحصیالت دانشگاهی

 ارتباط مدرک تحصیلی دانشگاهی

 غیر مرتبط با کشاورزی 25 11 مرتبط با کشاورزی

 75 33 غیر مرتبط با کشاورزی

 

 شغل اصلی
 6/75 292 کشاورزی

 کشاورزی
 4/24 94 غیر کشاورزی

 محل سکونت
 7/92 358 روستا

 روستا
 3/7 28 شهر

  

 حداقل حداکثر میانگین متغیر

 23 78 47 سن

 

 حداقل حداکثر میانگین متغیر

 1 59 24 سابقه کشاورزی

 

هاي بازاريابي در منطقه و ميزان استقبال از تعاوني

 ن کشاورزي در اين خصوص ارداربسنجش نظر بهره

 هایشهرستان بردارانبهره بر اساس نتايج تحقیق، 

 همگی  دژ شاهین و سردشت سلماس، اشنويه، ماکو،

 استقرار برای را خود تمايل و رضايت( درصد 100)

های . بر اساس يافتهاند نموده اعالم بازاريابی هایتعاونی

ترين میزان تمايل برای تحقیق، شهرستان پیرانشهر، کم

دهد های بازاريابی را به خود اختصاص میتاسیس تعاونی

حالی است که اين شهرستان بر اساس اين در  (.2شکل)

های بازاريابی دارای نقشه مکانیابی تاسیس تعاونی

 (.3باشد )شکلموقعیت بسیار مناسبی می

 

 

 

 

 

 

 

 



 1396، 4 ، شماره48-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران           592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسته بندی شهرستان های استان از نظر استقبال از تعاونی های بازاریابی – 2شکل

 
 وضعیت مکان يابی محل تاسیس تعاونی بازاريابی نظر از استان های شهرستان بندی دسته – 3شکل
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-بهره نظر سنجش و بازاريابي هايتعاوني کارآيي ميزان 

 خصوص اين در کشاورزي برداران

-بهره  بیشترهای حاصل از تحقیق، بر اساس يافته

 لح در را هاتعاونی اين کارآيی استان، کشاورزی برداران

 میانگین و دانسته مطلوب کشاورزی بازاريابی مشکالت

 باشدمی 10 از 33/8 آنان، توسط شده داده اختصاص نمره

اين در حالی است که شهرستان مهاباد، با   (.2)جدول

 09/7ن ، در باالترين رده و  اشنويه با میانگی79/8میانگین 

ی در برداران کشاورزرتبه نظرسنجی از بهرهترين در پايین

گیرد های بازاريابی قرار میخصوص کارآيی تعاونی

 (. 4)شکل

 

کارآيی تعاونی توزيع فراوانی متغیرهای مربوط به   -2جدول 

 های بازاريابی در حل مشکالت بازاريابی

 درصد فراوانی میزان کارآيی
درصد 

 تجمعی

 3/1 3/1 5   2کمتر از 

 9/3 6/2 10  4تا  2بین 

 4/12 5/8 33  6تا  4بین 

 1/39 7/26 103  8تا  6 بین

 100 9/60 235 8بیشتر از 

 --- 100 386 جمع

               2کمینه:         10بیشینه:      33/8میانگین: 

طای خ           63/1انحراف معیار:            673/2واريانس: 

 83/0استاندارد:

 

 

 
 بر اساس نظر کشاورزان در خصوص میزان کارآيی تعاونی بازاريابی استان هایشهرستان بندیدسته – 4شکل

 

 از رضايت مولفه همسويی اتا، آزمون نتايج اساس بر

 مالک متغیرهای با کشاورزی بازاريابی تعاونی استقرار

 اصلی شغل با مولفه اين بین همبستگی رابطه که داد نشان

 با و حالت شديدترين در( 061/0) دوم شغل  و( 083/0)

 بود حالت ترينضعیف در( 037/0)تحصیالت سطح

 (.3جدول)

 

 میزان با مالک متغیرهای همبستگی تحلیل  -3جدول

 (اتا) کشاورزی بازاريابی تعاونی استقرار از رضايت

 مقدار اتا 2متغیر  1متغیر 

ت
ضاي

ر
 از 

رار
تق

اس
 

ی
اون

تع
 

ی
ياب

زار
با

 
ی

رز
شاو

ک
 

 083/0 یشغل اصل

 061/0 شغل دوم

 056/0 محل سکونت

 047/0 جنسیت

 046/0 رشته تحصیلی

 037/0 سطح تحصیالت



 1396، 4 ، شماره48-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران           594

 های پژوهش نشان داد که متغیر سن بر روی نظريافته

 را در حل هاکارآيی اين تعاونیبرداران در خصوص بهره

ا بگذار بوده و افراد مشکالت بازاريابی کشاورزی تاثیر

 (.4تر ديدگاه بهتری نیز دارند )جدولسنین پايین
 

 مکانیابی نواحی همپوشانی و 5 شکل نتايج اساس بر

 ،(متوسط و مناسب مناسب، بسیار طبقات) منتخب شده

 اصلی کننده تولید عنوانبه) روستايی نقاط اليه با

 هایايستگاه عنوانبه) بخش مراکز اليه ،(محصوالت

 مقصد عنوانبه) شهری نقاط اليه و( بازار برای سازیآماده

 ناحیه سه که گرددمی مشخص ،(تولیدی محصوالت اصلی

 و مرکز شمال، در که دارد وجود هانقشه همه در مشابه

 استقرار اولويت فاقد که اندشده واقع استان شرقی جنوب

 . باشندمی کشاورزی محصوالت مرکزی بازاريابی تعاونی

 
 کارآيی خصوص در بردارانبهره نظرهمبستگی بین  -4جدول 

 بردارانسن بهرهبا  هاتعاونی
متغیر  1متغیر 

2 

ضريب 

 همبستگی
sig 

 خصوص در برداران بهره نظر

 ها تعاونی کارآيی
 سن

 * *

174/0- 
001/0 

 درصد 1معنی داری در سطح * * 

 
 همپوشانی نواحی مکانیابی شده منتخب  -5شکل
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 گیری و پیشنهادها  نتیجه

 1/96) بردارانبهره اکثريت که داد نشان پژوهش نتايج

. ندموافق منطقه در بازاريابی هایتعاونی ايجاد با( درصد

 حل در هاتعاونی اين کارآيی که است حالی در اين

 ار (10از 8 میانگین) مطلوبی نمره نیز بازاريابی مشکالت

. بر اساس است کرده کسب برداربهره پاسخگويان نظر از

نتايج تحقیق و همپوشانی نواحی مکانیابی شده منتخب 

(، با اليه نقاط متوسط و مناسب مناسب، بسیار طبقات)

 کننده اصلی محصوالت(، اليهتولیدعنوان روستايی )به

زار( سازی برای باهای آمادهعنوان ايستگاهمراکز بخش )به

عنوان مقصد اصلی محصوالت و اليه نقاط شهری )به

-تولیدی(، که سه اولويت اول را هم به خود اختصاص می

گردد که سه ناحیه مشابه در همه دهند؛ مشخص می

رکز و جنوب شرقی ها وجود دارد که در شمال، منقشه

اند که فاقد اولويت استقرار تعاونی استان واقع شده

باشد. اما اين بازاريابی مرکزی محصوالت کشاورزی می

 دهی بهباشند که خدماتهای انسانی مینواحی سکونتگاه

 آنها در اولويت امور است.

 زير پیشنهادهای تحقیق، از حاصل نتايج به توجه با

 :گردندمی هاراي

توجه به وضعیت نامناسب بازاريابی محصوالت با 

-کشاورزی در استان از يکسو و تايید گرايش مثبت بهره

های تحقیق از های بازاريابی توسط يافتهبرداران به تعاونی

های مطالعاتی و عملیات انجام طرحسوی ديگر، تسريع در 

های بازاريابی محصوالت میدانی جهت احداث تعاونی

 باشد.لزوم و ضروری میکشاورزی امری م

های تحقیق مبنی بر گرايش بیشتر با توجه به يافته

تر به تاسیس تعاونی بازاريابی، پیشنهاد کشاورزان جوان

های الزم در خصوص تشويق و ريزیگردد تا برنامهمی

حمايت از جوانان برای ورود به بخش کشاورزی 

 گیرد. وجايگزينی با نیروی کار سالخورده مورد توجه قرار

برداران در در خصوص پايین بودن میزان تمايل بهره 

مناطق خاصی از استان نسبت به ديگر مناطق، پیشنهاد 

ترويجی در اين -های توجیهیشود تا برگزاری کالسمی

های برداران درباره تعاونیمناطق در خصوص آگاهی بهره

ن بازاريابی در برنامه اجرايی قرار گیرد. استفاده از نخبگا

تواند در محلی ساير مناطق دارای ضريب استقبال باال می

 اين زمینه سودمند باشد.

که بعضی های تحقیق و با توجه به اينبر اساس يافته

گیرند و با عنايت مناطق در دسته نواحی منتخب قرار نمی

به ايجاد يك فضای خالی فضايی در مناطق فاقد صالحیت 

شود تا با توجه یشنهاد میجهت احداث تعاونی بازاريابی، پ

-های انسانی، برنامهبه لزوم ارايه خدمات به اين سکونتگاه

يزی مناسب جهت پر نمودن اين فضا و ارايه خدمات اين 

 ها در مناطق مزبور انجام گیرد.تعاونی
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