مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران

(DOI): 10.22059/IJAEDR.2018.65233

دوره  ,48-2شماره )589-596( 1396 ،4

تحلیل فضایی عوامل موثر بر دیدگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی نسبت به تاسیس
تعاونیهای بازاریابی محصوالت کشاورزی
محمد جالل زاده ،*1سید هدایت اهلل نوری زمان آبادی 2و خلیل کالنتری
 ،1دانشجوی دکتر برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان
 ،2عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
 ،3عضو هیات علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -92/10/25 :تاریخ تصویب)93/1/19 :

3

چکیده
کمک به ایجاد و توسعه تعاونیهای بازاریابی محصوالت کشاورزی از جمله راهکارهایی
است که میتواند در امر تسهیل مشارکت کشاورزان در چرخه بازاریابی محصوالت کشاورزی

کمک شایانی نماید .از اینرو ،هدف کلی تحقیق حاضر "تحلیل فضایی عوامل موثر بر دیدگاه
کشاورزان استان آذربایجان غربی نسبت به تاسیس تعاونیهای بازاریابی محصوالت کشاورزی"

بود .کلیه بهرهبرداران بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی جامعه آماری تحقیق حاضر را
تشکیل دادند که از بین آنها تعداد  386نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج پژوهش نشان داد
که اکثریت بهرهبرداران ( 96/1درصد) با ایجاد تعاونیهای بازاریابی در منطقه موافقند .این در
حالی است که کارآیی این تعاونیها در حل مشکالت بازاریابی نیز نمره مطلوبی (میانگین 8
از )10را از نظر پاسخگویان بهرهبردار کسب کردند .ضمن آنکه بر اساس نتایج تحقیق ،مشخص
شد که متغیرهایی مانند شغل اصلی و سن بهرهبرداران به ترتیب دارای تاثیر معناداری بر گرایش
آنان به تعاونی بازاریابی و نیز دیدگاهشان به کارآیی این تشکلها بودند .همچنین ،نتایج تحقیق
نشان داد که کمترین میزان تمایل به تاسیس تعاونی بازاریابی به شهر پیرانشهر مربوط بود و این
در حالی است که این شهرستان از نظر نقشه مکانیابی محل تاسیس تعاونی بازاریابی از وضعیت
بسیار مناسبی برخوردار است .همچنین ،با تحلیلهای صورت گرفته ،سه ناحیه در استان شناسایی
شد که در دسته طبقات منتخب مکانیابی نبودند؛ ولی دارای سکونتگاههای شهری و روستایی
بوده و نیازمند برنامهریزی دقیق در این زمینه میباشند.
واژههای کلیدی :تحلیل فضایی ،دیدگاه کشاورزان ،تعاونی بازاریابی ،محصوالت کشاورزی،
استان آذربایجان

غربی.

مقدمه
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عنوان يکی از ابزارهای کلیدی در استفاده بهینه از منابع
موجود و کنترل بحرانها و چالشهای پیشرو مطرح
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باشد .استان آذربايجان غربی بهدلیل برخورداری از
پتانسیلهای باالی کشاورزی ،يکی از استانهای پیشتاز
در بخش کشاورزی بوده و از نظر سهم بخش کشاورزی از
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خود میکند ) .(Statistical center of Iran, 013مهم-
ترين عوامل مؤثر بر بازاريابی از طريق شبکۀ تشکلهای
تعاون روستايی عبارتند از راهبرد بازاريابی ،محیط
بازاريابی ،آمیختۀ بازاريابی ،مطالعات بازار ،مديريت منابع
مالی ،آموزش اعضا ،امکانات نگهداری محصول ،حمل و
نقل و شبکۀ فروش (Sham abadi & Barim nejad,
) .2007میتوان از طريق تنظیم راهبردهای مناسب
بازاريابی ،کوشش در افزايش سهم محصوالت و خدمات
بخش تعاون در صادرات کشور ،تربیت مديران کارآمد
صادرات ،بازاريابی و بازرگانی ،ارتباط سريع با نهضت
تعاونی ساير کشورها و مانند آن ،زمینه رشد و توسعه
صادرات بخش تعاونی کشورمان را در سطوح بین المللی
فراهم ساخت ) .(Abbasi 2002نتايج تحقیق
) ،(Shahroudi & Chizari, 2007نشان می دهد که
عواملی مانند میزان تحصیالت و درآمد سالیانه در خصوص
جذب کشاورزان به تعاونی موثرند(2006) Hematzadeh .
 & Khalighi,معتقدند مشارکت دادن مردم باعث اقبال
بیشتر آنها به سوی تعاونی بازاريابی میشود .يافتهها
نشان میدهد که مشارکت ذینفعان در تأسیس تعاونیها
منجر به شناسايی مسايل ،تعیین اولويتها و بهبود اجرا و
پیشرفت طرحهای منابع طبیعی میشود & (Zamani
) .Abadi, 2009مشارکت اعضا در جذب آنان به تعاونی
بسیار موثر است ،(1999) Borst .(Bogati, 1996) .اعتقاد
دارد که محافظهکاری ،استقاللطلبی و بدگمانی بین رقبا
حس همکاری را تحت الشعاع قرار میدهد و در اعضا
نسبت به کار دسته جمعی ترديد بهوجود میآيد .عالوه
بر شرايط فیزيکی ،نوع مديريت اعمال شده از سوی
مسئوالن اجرايی و مشارکت افراد محلی نیز نقش بسزايی
در بهبود و اثربخشی تعاونیها خواهد داشت؛ زيرا رهیافت-
های مشارکتی و جمعی (Margerum, 2001; Mbaiwa,
) 2005; Steyaert et al., 2007برای مديريت مطلوب
مفید است.
اهداف تحقیق
هدف اصلی اين مطالعه ،شناسايی مکانهای مناسب
جهت احداث تعاونیهای بازاريابی مرکزی محصوالت
کشاورزی در استان آذربايجان غربی بود که در قالب آن
اهداف اختصاصی زير نیز مد نظر قرار گرفت:

 شناخت ويژگیهای فردی و حرفهای بهرهبرداران کشاورزی استان
شناخت میزان استقبال از تعاونیهای بازاريابی
در منطقه و سنجش نظر مردم منطقه در اين خصوص
 تطبیق فضايی وضعیت میزان استقبال ازتعاونیهای بازاريابی با نقشه مکانهای مناسب برای
تاسیس آنها
مواد و روشها
جامعه آماری تحقیق متشکل از بهرهبرداران بخش
کشاورزی استان آذربايجان غربی است که تعداد تقريبی
آنان در حدود  287012نفر برآورد شد و تعداد  386نفر
از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب
(شکل )1و سپس ،به روش نمونهگیری طبقهای با انتساب
متناسب (بر مبنای جمعیت تحت پوشش مراکز خدمات
کشاورزی) انتخاب گرديدند و نتايج حاصل از پرسشنامه
با استفاده از نرم افزار SPSSمورد تجزيه و تحلیل قرار
گرفت.
Nz2pq
Nd +z2pq
2

=n

N=287012 z= 1/96 p=q=0/5 d= 0/05
شکل -1فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه برای بهره-
برداران بخش کشاورزی استان

نتایج و بحث
ويژگيهاي فردي و حرفهاي بهرهبرداران کشاورزي
استان

بر اساس نتايج حاصل از تحقیق ،میانگین سن
پاسخگويان مورد مطالعه  49سال بود و از مجموع 386
نفر پاسخگو 366 ،نفر ( 94/8درصد) مرد و  20نفر (5/2
درصد) زن بودند که شغل اصلی  292نفر آنها کشاورزی
بوده است .بیشتر روستايیان مورد مطالعه ( 76/9درصد)
دارای سطح تحصیالت تا ديپلم بوده و  44نفر نیز دارای
تحصیالت دانشگاهی بودند که  11نفر از آنان ( 25درصد)
دارای مدرک تحصیلی مرتبط با کشاورزی بودند.
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جدول  -1توزيع فراوانی متغیرهای مربوط به ويژگیهای فردی و حرفهای پاسخگويان
متغیر
جنس

سطح تحصیالت

شغل اصلی
محل سکونت

فراوانی

درصد

مرد

366

94/8

زن

20

5/2

بیسواد

45

11/7

تحصیالت تا ديپلم

297

76/9

تحصیالت دانشگاهی

44

11/4

نما
مرد
تحصیالت عمومی و متوسطه

ارتباط مدرک تحصیلی دانشگاهی
مرتبط با کشاورزی

11

25

غیر مرتبط با کشاورزی

33

75

کشاورزی

292

75/6

غیر کشاورزی

94

24/4

روستا

358

92/7

شهر

28

7/3

غیر مرتبط با کشاورزی

کشاورزی
روستا

متغیر

میانگین

حداکثر

حداقل

سن

47

78

23

متغیر

میانگین

حداکثر

حداقل

سابقه کشاورزی

24

59

1

ميزان استقبال از تعاونيهاي بازاريابي در منطقه و
سنجش نظر بهرهبرداران کشاورزي در اين خصوص

بر اساس نتايج تحقیق ،بهرهبرداران شهرستانهای
ماکو ،اشنويه ،سلماس ،سردشت و شاهین دژ همگی
( 100درصد) رضايت و تمايل خود را برای استقرار
تعاونیهای بازاريابی اعالم نموده اند .بر اساس يافتههای

تحقیق ،شهرستان پیرانشهر ،کمترين میزان تمايل برای
تاسیس تعاونیهای بازاريابی را به خود اختصاص میدهد
(شکل .)2اين در حالی است که اين شهرستان بر اساس
نقشه مکانیابی تاسیس تعاونیهای بازاريابی دارای
موقعیت بسیار مناسبی میباشد (شکل.)3
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شکل – 2دسته بندی شهرستان های استان از نظر استقبال از تعاونی های بازاریابی

شکل – 3دسته بندی شهرستان های استان از نظر وضعیت مکان يابی محل تاسیس تعاونی بازاريابی
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ميزان کارآيي تعاونيهاي بازاريابي و سنجش نظر بهره-
برداران کشاورزي در اين خصوص

بر اساس يافتههای حاصل از تحقیق ،بیشتر بهره-
برداران کشاورزی استان ،کارآيی اين تعاونیها را در حل
مشکالت بازاريابی کشاورزی مطلوب دانسته و میانگین
نمره اختصاص داده شده توسط آنان 8/33 ،از  10میباشد
(جدول .)2اين در حالی است که شهرستان مهاباد ،با
میانگین  ،8/79در باالترين رده و اشنويه با میانگین 7/09
در پايینترين رتبه نظرسنجی از بهرهبرداران کشاورزی در
خصوص کارآيی تعاونیهای بازاريابی قرار میگیرد
(شکل.)4
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جدول  -2توزيع فراوانی متغیرهای مربوط به کارآيی تعاونی
های بازاريابی در حل مشکالت بازاريابی
میزان کارآيی

فراوانی

درصد

درصد
تجمعی

کمتر از 2
بین  2تا 4
بین  4تا 6
بین  6تا 8
بیشتر از 8
جمع

5
10
33
103
235
386

1/3
2/6
8/5
26/7
60/9
100

1/3
3/9
12/4
39/1
100
---

میانگین 8/33 :بیشینه10 :
انحراف معیار1/63 :
واريانس2/673 :
استاندارد0/83:

کمینه2:
خطای

شکل – 4دستهبندی شهرستانهای استان بر اساس نظر کشاورزان در خصوص میزان کارآيی تعاونی بازاريابی

متغیر 1

بازاريابی کشاورزی

رضايت از استقرار تعاونی

بر اساس نتايج آزمون اتا ،همسويی مولفه رضايت از
استقرار تعاونی بازاريابی کشاورزی با متغیرهای مالک
نشان داد که رابطه همبستگی بین اين مولفه با شغل اصلی
( )0/083و شغل دوم ( )0/061در شديدترين حالت و با
سطح تحصیالت( )0/037در ضعیفترين حالت بود
(جدول.)3

جدول -3تحلیل همبستگی متغیرهای مالک با میزان
رضايت از استقرار تعاونی بازاريابی کشاورزی (اتا)
متغیر 2

مقدار اتا

شغل اصلی
شغل دوم
محل سکونت
جنسیت
رشته تحصیلی
سطح تحصیالت

0/083
0/061
0/056
0/047
0/046
0/037
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يافتههای پژوهش نشان داد که متغیر سن بر روی نظر
بهرهبرداران در خصوص کارآيی اين تعاونیها را در حل
مشکالت بازاريابی کشاورزی تاثیرگذار بوده و افراد با
سنین پايینتر ديدگاه بهتری نیز دارند (جدول.)4

مشابه در همه نقشهها وجود دارد که در شمال ،مرکز و
جنوب شرقی استان واقع شدهاند که فاقد اولويت استقرار
تعاونی بازاريابی مرکزی محصوالت کشاورزی میباشند.

بر اساس نتايج شکل  5و همپوشانی نواحی مکانیابی
شده منتخب (طبقات بسیار مناسب ،مناسب و متوسط)،
با اليه نقاط روستايی (بهعنوان تولید کننده اصلی
محصوالت) ،اليه مراکز بخش (بهعنوان ايستگاههای
آمادهسازی برای بازار) و اليه نقاط شهری (بهعنوان مقصد
اصلی محصوالت تولیدی) ،مشخص میگردد که سه ناحیه

جدول  -4همبستگی بین نظر بهرهبرداران در خصوص کارآيی
تعاونیها با سن بهرهبرداران
متغیر 1
نظر بهره برداران در خصوص
کارآيی تعاونی ها

متغیر
2
سن

* * معنی داری در سطح  1درصد

شکل -5همپوشانی نواحی مکانیابی شده منتخب

ضريب
همبستگی
*
-0/174

*

sig
0/001
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج پژوهش نشان داد که اکثريت بهرهبرداران (96/1
درصد) با ايجاد تعاونیهای بازاريابی در منطقه موافقند.
اين در حالی است که کارآيی اين تعاونیها در حل
مشکالت بازاريابی نیز نمره مطلوبی (میانگین  8از )10را
از نظر پاسخگويان بهرهبردار کسب کرده است .بر اساس
نتايج تحقیق و همپوشانی نواحی مکانیابی شده منتخب
(طبقات بسیار مناسب ،مناسب و متوسط) ،با اليه نقاط
روستايی (بهعنوان تولیدکننده اصلی محصوالت) ،اليه
مراکز بخش (بهعنوان ايستگاههای آمادهسازی برای بازار)
و اليه نقاط شهری (بهعنوان مقصد اصلی محصوالت
تولیدی) ،که سه اولويت اول را هم به خود اختصاص می-
دهند؛ مشخص میگردد که سه ناحیه مشابه در همه
نقشهها وجود دارد که در شمال ،مرکز و جنوب شرقی
استان واقع شدهاند که فاقد اولويت استقرار تعاونی
بازاريابی مرکزی محصوالت کشاورزی میباشد .اما اين
نواحی سکونتگاههای انسانی میباشند که خدماتدهی به
آنها در اولويت امور است.
با توجه به نتايج حاصل از تحقیق ،پیشنهادهای زير
ارايه میگردند:
با توجه به وضعیت نامناسب بازاريابی محصوالت
کشاورزی در استان از يکسو و تايید گرايش مثبت بهره-
برداران به تعاونیهای بازاريابی توسط يافتههای تحقیق از
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سوی ديگر ،تسريع در انجام طرحهای مطالعاتی و عملیات
میدانی جهت احداث تعاونیهای بازاريابی محصوالت
کشاورزی امری ملزوم و ضروری میباشد.
با توجه به يافتههای تحقیق مبنی بر گرايش بیشتر
کشاورزان جوانتر به تاسیس تعاونی بازاريابی ،پیشنهاد
میگردد تا برنامهريزیهای الزم در خصوص تشويق و
حمايت از جوانان برای ورود به بخش کشاورزی
وجايگزينی با نیروی کار سالخورده مورد توجه قرار گیرد.
در خصوص پايین بودن میزان تمايل بهرهبرداران در
مناطق خاصی از استان نسبت به ديگر مناطق ،پیشنهاد
میشود تا برگزاری کالسهای توجیهی-ترويجی در اين
مناطق در خصوص آگاهی بهرهبرداران درباره تعاونیهای
بازاريابی در برنامه اجرايی قرار گیرد .استفاده از نخبگان
محلی ساير مناطق دارای ضريب استقبال باال میتواند در
اين زمینه سودمند باشد.
بر اساس يافتههای تحقیق و با توجه به اينکه بعضی
مناطق در دسته نواحی منتخب قرار نمیگیرند و با عنايت
به ايجاد يك فضای خالی فضايی در مناطق فاقد صالحیت
جهت احداث تعاونی بازاريابی ،پیشنهاد میشود تا با توجه
به لزوم ارايه خدمات به اين سکونتگاههای انسانی ،برنامه-
يزی مناسب جهت پر نمودن اين فضا و ارايه خدمات اين
تعاونیها در مناطق مزبور انجام گیرد.
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