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The present study, which employs a survey method, is applied in terms of the purpose. Its statistical popu-
lation is the "members" of "active" agricultural cooperatives in Lorestan. The research instrument was 
a questionnaire whose face validity was determined according to the opinions of 15 members of the 
statistical community, its content validity was calculated using content validity ratio (CVR) and its reliability 
was calculated by Cronbach's alpha test which was 0.76 and the data was analyzed by SPSS and Amos soft-
ware. According to the results of the one-sentence t-test, members' participation in the management of 
the cooperatives studied is above average, as well as the results of correlation tests of variables and the re-
sults of structural equation analysis of the research model. (Members’ participation in general assemblies, 
members' participation in cooperative oversight, members’ participation in management and members' 
economic participation,) and "success" of agricultural cooperatives was confirmed and the relationship 
between them with 99% confidence level showed a direct, positive and significant relationship. The re-
sults obtained in relation to the fit indices of the model showed that the research model has a good fit. 
In this regard, there was no significant difference between married and single men and women in terms 
of participation in cooperative activities, while there was a direct and significant relationship between 
the variables of age, membership history, education and members' shares in the success of cooperatives.
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Extended Abstract

1. Introduction

ne of the most experienced non-gov-
ernmental organizations influential in 
the process of socioeconomic prosperity 

and sustainable development of rural areas are coopera-
tives that are the core of encouraging people to "partici-
pation" and as a manifestation of the culture of partici-
pation in the field of economic and social activities play 
a pervasive role in improving the living conditions and 
increasing the income of villagers. Given the nature of the 
cooperative system, which is based on the presence and O
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participation of members, the issue of member participa-
tion as an important and influential factor in the "success" 
of cooperatives is a vital issue that needs to be addressed. 
The main issue that this research studies is what the "par-
ticipation" of the members of "active" cooperatives have 
to do with the "success" of these cooperatives in achiev-
ing their set goals. Therefore, the present study tries to 
examine the relationship between members' participation 
in the management of cooperatives and their "success" by 
studying "active" agricultural cooperatives in Lorestan 
province.

2. Methodology

The method of this research is survey and it is an ap-
plied research in terms of purpose and is quantitative in 
terms of the nature of the data. The statistical population 
of the study is the members of agricultural cooperatives 
in Lorestan province, which were active in 2018. The 
volume of the statistical sample was calculated using Co-
chran's formula, so that a total of 354 people (elements) 
from the statistical population were selected as a sample. 
Also, regarding the research sampling method, according 
to the statistical population classification, the quota sam-
pling method was proportional to the volume. The tool 
for collecting field data in this research was a question-
naire which in its design, in addition to the necessary care 
and attention in using the dimensions and indicators of 
research variables in compiling and adjusting the ques-
tionnaire questions, previous research studies were also 
used. The face validity of the questionnaire was assessed 
in a specialized panel by 15 members of agricultural co-
operatives outside the original sample. To determine the 
content validity of the research tool, the content validity 
ratio (CVR) was used and to calculate the reliability of 
the research measurement tool, Cronbach's alpha method 
was used in a sample of 30 people outside the original 
sample. 0 were counted and data analysis was performed 
in two descriptive and inferential sections using SPSS and 
AMOS software.

3. Results

According to the results of the one-sentence t-test, mem-
bers' participation in managing the studied cooperatives is 
higher than the average level. Also, the results of correla-
tion tests of variables and structural equation analysis re-
sults of the research model regarding cooperatives indicate 
that members 'participation in management and members' 
economic participation, and "success" of agricultural co-
operatives were confirmed, and their relationship with a 
99% confidence level was a direct, positive and signifi-
cant relationship. The results obtained in relation to the 

fit indices of the model showed that the research model 
has a good fit and the values of absolute, comparative, 
economic and relative indicators that have a significant 
effect on the variables of the research model, confirm the 
research model, and there is a direct and meaningful rela-
tionship between the variables of "members’ participation 
in general assemblies, members' participation in supervis-
ing cooperatives, members’ participation in management 
and members' economic participation" and the variable 
of "success" of cooperatives. There was no significance 
in terms of participation in cooperative activities, while 
there was a direct and significant relationship between the 
variables of age, membership history, education and the 
amount of members' share in the success of cooperatives.

4. Discussion

The present study aims to explain the sociological re-
lationship between the participation of members and the 
success of agricultural cooperatives. Based on the research 
findings, the participation of members of agricultural co-
operatives in the management of cooperatives can create 
economic and social functions for cooperatives in many 
ways. The results of the research indicate the impact of 
the dimensions of members' participation in the success 
of the cooperative in achieving the set goals. The high 
level of members' participation indicates the absence of 
contradiction among cooperative members, and this indi-
cates the high ability of cooperative members to carry out 
development activities and progress and participation and 
intra-group interaction in cooperatives. Single and mar-
ried men and women have been equally involved in the 
success of cooperatives and have worked to provide the 
desired relationship in participating in cooperatives. From 
the relationship between the variables of age, member-
ship history, education and the amount of share of mem-
bers in the variable of "success", it can be understood that 
this relationship is more evident at older ages and with an 
older history, which can be due to experience. Regarding 
personal knowledge of the benefits of membership in the 
cooperative and the higher share of members, the results 
show that the participation of members is higher. It also 
shows a positive and significant relationship between the 
dimensions of member participation and the success of 
the studied cooperatives; decisions made with the partici-
pation of members in the general assemblies of coopera-
tives have the necessary executive guarantee due to the 
active participation of members in these assemblies and 
the role that members play in these decisions. These find-
ings overlap with the results of previous research more 
than other studies.
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5. Conclusion

Considering the type of relationship and high impact 
of the success of these cooperatives on the participation 
of members in the management of cooperatives and the 
extraordinary role that the participation of members of 
cooperatives in the success and achievement of predeter-
mined goals in this category plays, it is essential for the 
managers of these cooperatives and relevant officials to 
provide the necessary infrastructures to maximize partici-
pation of members in all affairs of cooperatives .
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پژوهشحاضرکهبهروشپیمایشیانجامگرفتهازنظرهدفتحقیقیکاربردیاست،جامعهآماریآناعضایتعاونیهای»فعال«
کشاورزیدرلرستاناستکهتعداد354نفرآنهاطبقفرمولکوکرانازطریقنمونهگیریسهمیهایمتناسبباحجم،بهعنواننمونه
انتخابشدند.ابزارتحقیقپرسشنامهبودکهرواییصوریآنطبقنظرات15تنازاعضایجامعهآماریتعیینورواییمحتوایابزار
پژوهشبااستفادهازنسبتاعتبارمحتوا)cvr(وپایاییآننیزازطریقآزمونآلفایکرونباخمحاسبهگردیدکهمقدارآن0/76شدو
دادههایتحقیقنیزبهوسیلهنرمافزارهایSpssوAmosتحلیلگردیدند.مطابقنتایجآزمونtتکجملهایمشارکتاعضادرادارهامور
تعاونیهایموردمطالعهازسطحمتوسطباالتراست.همچنیننتایجآزمونهمبستگیمتغیرهاونتایجتحلیلمعادالتساختاریمدل
تحقیقرابطهبینابعادمشارکتاعضاء)مشارکتاعضاءدرمجامععمومی،مشارکتاعضاءدرنظارتبرامورتعاونی،مشارکتاعضاءدر
مدیریتومشارکتاقتصادیاعضا(و»موفقیت«تعاونیهایکشاورزیراتأییدنمودوارتباطبینآنهاباسطحاطمینان99درصدیک
ارتباطمستقیم،مثبتومعنیدارنشاندادهشد.نتایجکسبشدهدررابطهباشاخصهایبرازشحاصلهمدلنشاندادکهمدلتحقیق
ازبرازشمناسبیبرخورداراست.درهمینرابطهبینزنانومردانمتأهلومجردتفاوتمعنیداریازلحاظمشارکتدرفعالیتهای
تعاونیوجودنداشتدرحالیکهبینمتغیرهایسن،سابقهعضویت،تحصیالتومیزانسهاماعضاباموفقیتتعاونیهارابطهمستقیم

ومعنیدارمالحظهگردید.
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مقدمه 

یکیازباسابقهترینسازمانهایمردمنهادوتأثیرگذاردرفرایند
شکوفاییاقتصادی،اجتماعیوتوسعهپایدارروستاهایکشور،
شرکتهایتعاونیهستندکههستههایبنیادینواصلیترغیب
مردمبه»مشارکت«وجامعهگراییراتشکیلمیدهندوبهعنوان
و اقتصادی فعالیتهای عرصه در مشارکت فرهنگ تجلیگاه
اجتماعینقشیفراگیردربهبودشرایطزندگیوافزایشدرآمد

روستائیانایفامینمایند.

تعاونیهاازآغازپیدایشخوددراواسطقرننوزدهمتاکنون،
تکیهبراصول با توانستهاند و راگذرانده پرفرازونشیبی مسیر
جلب خود به را مردم عموم نظر دموکراسی و عدالتجویی
نمایندوبهرشدوتوسعهپایدارشانادامهدهندومطابقدیدگاه
بسیاریازصاحبنظرانمیتواناذعانداشت؛سازمانتعاونی

ازمنطقیترینابزارهایاجتماعی-اقتصادیبشمارمیرودکه
تاکنونتوسطبشراندیشیدهشدهوهدفآنانجاماموریخاص
 (Yousefi, است آن مؤسسان اتفاقنظر مورد و ویژه درشرایط

.2016)

ازعزم نشانهای است، اجتماعی بلوغ نوعی تعاونکه رفتار
انسانهاوبرخوردیاصولیومبتنیبرارادهجمعیدربرخورد
در اساس، همین بر که است اجتماعی و اقتصادی مسائل با
تعاون بخش ایران، اسالمی اساسیجمهوری قانون اصل44
بهعنوانیکیازپایههاینظاماقتصادیکشورقلمدادگردیده
است،بهطوریکهتصریحبروجودوفعالیتاینبخشدرقانون
اساسی،نشانازاهمیتیداردکهطراحاناینقانونبرایموضوع
مشارکتمردمدرفعالیتهایاقتصادیواجتماعیقائلبودهاند
تعاون اعضاءدربخش (Nezam Shahidi, 2011).درواقعجایگاه

متفاوتازسایربخشهایاقتصادیاستچراکهاعضاءاساس

1-دانشجویدکتری،گروهجامعهشناسی،دانشکدهعلومانسانی،واحددهاقان،دانشگاهآزاداسالمی،دهاقان،ایران.
2-استادیار،گروهجامعهشناسی،دانشکدهعلومانسانی،واحددهاقان،دانشگاهآزاداسالمی،دهاقان،ایران.
3-دانشیار،گروهجامعهشناسی،دانشکدهعلومانسانی،واحددهاقان،دانشگاهآزاداسالمی،دهاقان،ایران.

تبیین جامعه شناختی ارتباط بین» مشارکت اعضاء« و»موفقیت« تعاونی های کشاورزی )موردمطالعه: 
تعاونی های کشاورزی استان لرستان(
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.(Safari, 2010)قدرتدرشرکتهایتعاونیراتشکیلمیدهند
لذا؛مشارکتاعضایشرکتهایتعاونیدرادارهامورتعاونیو
فعالیتهایاجراییبهویژهتعاونیهایکشاورزیطبقبررسیهای
انجامشدهوگزارشهایمنتشرشدهدراینزمینهسببتحرک
وپویاییتعاونیمیگردد.ازطرفی؛بحث»مشارکتاعضا«در
ادارهامورشرکتهایتعاونییکموضوعتعیینکنندهبودهواز

جایگاهیویژهبرخورداراست.

اندیشه، ازقدرت درنظامتعاونمردمبهلحاظبرخورداری
خالقیتونوآوری،ثروتاصلیمحسوبمیشوند،بهاینترتیب
هرگونهبهبودوپیشرفتوموفقیتدرتعاونیهاتنهاباهمکاری
مردمصورتمیگیرد(Nezam Shahidi, 2011).لذامطابقآنچه
اشارهگردیداساسیکشرکتتعاونیبرمشارکتاعضاءاستوار
محقق تعاونی شرکت اهداف اعضاء، مشارکت بدون و است
نخواهدشدومشارکتاعضاءدربرنامههاواستراتژیهایتوسعه
شرکتهایتعاونیپیششرطعمدهوکلیدیبرایموجودیتآن
است(Talib, 2010)،بهویژهدرتعاونیهایتولیدیکشاورزیکه
مشارکتاعضاتسهیلکنندهمبادالتدرفضایاجتماعیجامعه

.(Safari, 2010)وتعاونیمحسوبمیگردد

درتعاونیهابهدلیلساختاروماهیتدموکراتیکوالزامبه
حضورونظارتکلیهاعضاءدرتصمیمگیریهاوبرنامههایتعاونی
طبقاساسنامهایندستهازشرکتها،دامنهتأثیرمشارکتاعضا
درآنهابهحدیاستکهچنانچهاینمشارکتازسویاعضاء
انجامنگیردویابهصورتناقصانجامگیرد،کلیهفعالیتهاو
حتیحیاتتعاونیرابامسائلومشکالتعدیدهمواجهمینماید
نتایج مطابق که بهطوری .(Mohagheghi & kamran, 2017)

پژوهشهایمنتشره،درتعاونیهاییکهمشارکتاعضاءپایین
بودهعملکردومیزانموفقیتودستیابیبهاهدافدرایندسته
ازتعاونیهاکاهشیافتهوگاهاًتعطیلیآنهارابهدنبالداشته
است(Rostami, 2014).حالآنکه،تعاونوهمیاریومشارکت
جمعیازابزارهایمناسبدربرقراریعدالتاجتماعیوتوسعه
پایدارمحسوبمیگرددوبخشتعاون،بارویکرداقتصادی-
اجتماعی،تنهابخشاقتصادیاستکهباتأکیدبرارزشهای
مردمیدارد اقتصادی بهسوی رو تشریکمساعی، و انسانی

.(Feyizabadi, 2010)

باتوجهبهنقشتعاونیهایکشاورزیدرایجاداشتغالمولد
بهویژهدربخشروستاییجامعهوگسترشتعامالتاجتماعی،
اداره اطالعات و آمار دفتر گزارش طبق اقتصادی و فرهنگی
سال پایان تا لرستان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل
2018بیشاز1361تعاونیدرزیربخشهای)زراعت،باغبانی،
دامداری،دامپروری،پرورشطیورو...(گرایشکشاورزیدراین
استانثبتوتشکیلشدهاستکهمتأسفانهفقط460واحداز
تعاونیهایمزبوریعنیحدودیکسومآنهافعالهستندکهبا
عنایتبهسرمایهگذاریهایانجامشدهوظرفیتمناسبیکهدر

زمینهتولیدوایجاداشتغالدرواحدهایفوقالذکروجوددارد،
فعالنمودنآنهانقشیمهموتأثیرگذاردرایجاداشتغالمولد
درسطحاستانخواهدداشت،ازطرفی؛براساسگزارشهای
این مشکالت پیگیری از استان تعاون کل اداره کارشناسان
دستهازتعاونیها،بخشعمدهایازمشکالتآنهامربوطبه
مسائلدرونیتعاونیهاستوازدیدگاهبسیاریازاعضایاین
تعاونیهابهویژهتعاونیهایغیرفعالمطابقنوعنگاهخاصیکه
درغالباعضایآنهاوجوددارد،فعالسازیتعاونیهایموردنظر
آنها، تعیینشده اهداف تحقق در »موفقیت« به دستیابی و
علیرغماستفادهقبلیازتسهیالتبانکیدولتی،صرفاًبااستفاده
مجددازدریافتکمکهایمالیدولتامکانپذیراست،درحالی
کهبهنظرمیرسدباتوجهبهماهیتنظامتعاونیکهمبتنیبر
حضورومشارکتاعضاستومحدودیتهاییکهدرکمکهای
دولتیوجوددارد،موضوعمشارکتاعضاءبهعنوانعاملیمهمو
تأثیرگذاردرموفقیتوفعالسازیبنگاههایمزبوریکمسئله
اینتحقیق لذامسئلهاساسیکه قابلبررسیاست. حیاتیو
دنبالمینمایدایناستکه»مشارکت«اعضایتعاونیهایفعال
چهارتباطیبا»موفقیت«اینتعاونیهادردستیابیبهاهداف
تعیینشدهآنهادارد؟برهمیناساس،پژوهشحاضرسعیبر
آنداردتابامطالعهتعاونیهایفعالکشاورزیاستان،ارتباط
مشارکتاعضادرادارهامورتعاونیهاراباموفقیتآنهابررسیو
راهکارهایعملیمناسبیجهتفعالسازیتعاونیهایغیرفعال
کشاورزیاستانارائهنمایدکهتالشدرراستایتحققاینمهم

باپیگیریاهدافاختصاصیذیلدنبالمیگردد:

فعال تعاونیهای اعضای مشارکت سطح به دستیابی -1
کشاورزی.

2-بررسیارتباطمشارکتاعضایتعاونیهایفعالباموفقیت
آنها.

مروری بر ادبیات تحقیق 

تالش و تعلق همبستگی، نوعی ایجاد معنای به مشارکت
دستهجمعیمیانافرادجامعه،بهمنظورنیلبهیکنظامعادالنه
اجتماعیاستوازآنجاکهتعاونوهمکاریازاصولاولیهزندگی
اجتماعیمردماستوازگذشتهدوربهعنوانیکارزشمطرح
بوده،لذامشارکتدرتعاونیهاازمسائلمهماکثرجوامعدر
راستایموفقیتدربرنامههایتوسعهوپیشرفتمطرحاست
(Abrahimi, 2011).هابرماسنیزاعتقادداردکهمفهوممشارکت

تا که شود دیده گفتمانی برای پیششرط بهعنوان میتواند
اندازهایتوافقیاجتماعیراصرفاًبرایحلوفصلبرخوردهای

.(Gharani Arani, 2015)بینذینفعانهدفگذاریمینماید

جان1وهمکاران)2001(معتقدندکهسهاصلسودوخدمات

1. John 
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بهتر،آزادیعضویتورعایتانصافوعدالتازاصولمهمومؤثر
درموفقیتتعاونیهاهستندوباتوجهبهاینکهاینسهعاملاز
عواملمؤثردرافزایشمشارکتافرادبهحسابمیآیند،میتوان
سود نیز تولیدی تعاونیهای در مشارکت تبیین در آنها از
برد.مطابقمطالعهنکویینائینیوعلیبیگی)2012(ضمن
روستایی تعاونیهای مدیریت در اعضا مشارکت میزان اینکه
استاناصفهاننامناسباست،ولیبینمتغیرمشارکتاعضاء
وموفقیتتعاونیهایکشاورزیرابطهکاماًلمعنیداریوجود
دارد.همچنینبراساسبررسیامینیوهمکاران)2015(در
خصوصعاملهایدرونسازمانیمؤثربرموفقیتشرکتهای
مدیران، مهارت اصفهان؛ استان کشاورزی تولیدی تعاونی
مشارکتاعضاءوتحصیالتاعضاءبیشترینتأثیررابرموفقیت
تعاونیهادارد.بهزعمزارعشاهآبادی)2016(دربررسیعوامل
اجتماعی،فرهنگیمرتبطباموفقیتتعاونیهایتولیديشهر
یزد،میزانموفقیتتعاونیهایتولیديباالترازمتوسطبودهو
بینتحصیالت،مشارکت،آموزشوسرمایهفرهنگیباموفقیت
تعاونیهایتولیديرابطهیمثبتومعناداروجوددارد.درهمین
بیانمیداردکه نیزدرتحقیقخود راستاکالنتری)2013(
سطحتحصیالتوتجربه،مدیریتاعضاءومنابعمالی،ساختار
سازمانیوکارکرداعضاء،مهمترینعواملدرموفقیتتعاونیهای
کشاورزیبودهبهگونهایکهعواملمزبورنزدیکبه89درصد
ازواریانسراتبییننمودهاند.فاریابیواحمدوند)2017(در
تحقیقیباعنوان»تعیینکنندههایعملکردتعاونیهایتولید
روستایيدرجنوباستانکرمان«بیانداشتند،عملکردکلی
تعاونيدرسطحنسبتاًمطلوبياستونتایجحاصلازواکاوي
مقایسهایعملکردتعاونيونیازهايخدماتيکشاورزاننیزاز
سازگارينسبيفعالیتهایخدماتيتعاونيبانیازکشاورزانعضو
حکایتداشت.همچنین،مؤلفههایاعطايرایگانماشینآالت
میزان و اعضاء مشارکت اعضاء، با برخورد نحوه کشاورزي،
مدیرعامل شغلي رضایت و اعتبارات تخصیص تحصیالتشان،
بهعنوانتعیینکنندههایمهمومعناداردرپیشبینیعملکرد
تعاونيتولیدروستایيشناسایيگردیدند.ازسوییتحقیقباللی
واحمدی)2018(درخصوصعواملاثرگذاردربهبودعملکرد
تعاونیتولیدروستاییسوادکوهنیزنشاندادکهعالوهبرهمدلی
فروش اتحادیه وجود دولت، حمایت مدیریت، ارکان اعضاء،
وعاملمشارکتپذیریاعضاءازجملهعواملمؤثربرعملکرد

تعاونیاست.

نوریزاد2)2011(نیزبراساسمطالعهخودبیانمیداردکه
سهعاملمشارکتمدیریتی،رهبریاثربخشوحمایتمهمترین
عواملمؤثربرموفقیتتعاونیهادرمالزیهستندکهبهلحاظ
ترتیباهمیت،رهبریاثربخشمهمترینعاملوسپسعامل
مشارکتمدیریتیوپسازآنحمایتاست.همچنینتایوو

2. Nurizad

اولیبیس3)2011(درتحقیقخوددربررسیتأثیرمشارکت
چندمنظوره تعاونی عملکرد بر تعاونی فعالیتهای در اعضاء
نیجریهعنوان آنمبرا4، ایالت از اوکوا )MCS(درLGAجنوبی
میدارندکهمشارکتاعضاءدرفعالیتهایتعاونيتحتتأثیر
ویژگیهایاجتماعياقتصاديآنهاقرارداردوبینمشارکت
اعضاءوعملکردتعاونیرابطهمعنیداریوجوددارد.بههمین
ترتیب،بهمنظورتقویتمشارکتاعضاءوعملکردتعاونی،توصیه
مینمایندکهاعضایتعاونیدرمشارکتدرفعالیتهایتعاونی
واقعشدهودرتصمیمگیریهادخالتداده بیشترموردتوجه
بررسی در )2015( همکاران و کیاآولیانگ5 طرفی از شوند.
»سرمایهاجتماعی،مشارکتاعضاوعملکردتعاونیدرژجیانگ
چین«،وجودارتباطمثبتبینابعادمختلفسرمایهاجتماعی
ومشارکتاعضادرآموزشوجلساتعمومیتعاونیراتأیید
بر )2016( همکاران و محزرایل6 راستا همین در مینماید.
اساسمطالعهخوداعتقاددارندکهمشارکتاعضادرتعاونیو
داشتنطرحوبرنامهاستراتژیکازعواملاصلیموفقیتومؤثربر

عملکردتعاونیهادرناحیهکوتاستارکشورمالزیهستند.

همانطورکهدربحثمرورپژوهشهایگذشتهدرارتباط
باموضوعموردمطالعهمالحظهگردید،وجودارتباطبینابعاد
آنها موفقیت و تعاونی شرکتهای اعضاء مشارکت مختلف
موردتأکیدوتأییدقرارگرفت.همچنیندراکثرمطالعاتاخیر،
عاملهایاقتصادیواجتماعیوزمینهایراداراینقشوتأثیر
اساسیبرمیزانمشارکتاعضاءدرتعاونیهامطرحنمودندو
در عمیق مطالعات برایشروع مؤثر گامی نیز مطالعهحاضر
جهتتوسعهتعاونیهایروستاییوارائهراهکارهایکاربردیدر
راستایاحیاءوفعالسازیتعاونیهایغیرفعالباتأکیدبرتأثیرو

نقشمشارکتاعضاءدرتعاونیهاخواهدبود.

بهویژه تحقیق پیشین مطالعات و نظری مبانی به توجه با
نظریهپارسونزتبیینویازپدیدهمشارکترامیتواندر»هدف
عقالنی«و»کنشارادي«خالصهکرد.ازآنجاییکهتعاونیها
یکهدف امر این واقع در میگیرند، مشارکتشکل پایه بر
عقالنیتلقیمیگرددولذاکنشاراديبرايوصولبهآنصورت
و درمیآیند الگودار بهصورت بهتدریج کنشها این میگیرد.
یکگسترهارزشیراایجادمینمایندوهمینامرترویجارزش
مشارکتمیاناعضاءودرنهایتموفقیتتعاونیهارابهدنبال
خواهدداشت.ازطرفی،یکیازجنبههایاراديکنش،مشارکت
اجتماعیاستومشارکتاجتماعییکموضوعارادياستکه
افرادبایستیآنراباورداشتهباشند،زیرا،رفتارياستکههدفی
عقالنیدرخوددارد.بنابرایناگرشرکتهایتعاونیتولیديرا
بهعنوانیکاجتماعکوچکدرنظرداشتهباشیمکهمبتنیبر

3. Tauo & Olabisi
4. Anemira
5. Qiao Liang
6. Mahazril
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ارزشهاییشکلگرفتهاست،امر»مشارکت«میتواندیکیاز
آنارزشهاییباشدکهدرتعامالتمیاناعضاایجادمیگردد.
درنتیجهچنانچهدرشرکتهایتعاونیمشارکتبهعنوانیکی
ازارزشهایمسلطتبدیلشود،میتواندازجملهعواملاساسی
واثرگذاردرراستایتحققاهدافتعاونیهاباشد.لذا؛باعنایتبه
مبانینظریومطالعاتپیشینمدلنظریتحقیقبهشرحذیل

تدوینگردید)تصویرشماره1(.

روش شناسی تحقیق  

پژوهشحاضربهروشپیمایشیانجامشدهوازنظرهدفیک
پژوهشکاربردیاستوازلحاظماهیتدادههانیزازنوعکمی
است.جامعهآماریتحقیقرااعضایتعاونیهایکشاورزیدر
استانلرستانکهدرسال1397فعالومشغولفعالیتبودن،
تشکیلدادهاستکهشامل460واحدتعاونیدرگرایشهای
زراعت،باغداری،دامداری،دامپروری،شیالتوپرورشطیوربا
عضویت4587نفراست.حجمنمونهآماریبااستفادهازفرمول
ازجامعه نفر)عنصر( تعداد354 کوکرانمحاسبهگردیدکه
آماریبهعنواننمونهتعیینشد.همچنین؛روشنمونهگیری
پژوهشباتوجهبهطبقهبندیجامعهآماری،روشنمونهگیری
سهمیهایمتناسبباحجمبودوواحدتحلیلآندربخشکمی

»فرد«است.

ابزارجمعآوریدادههایمیدانیدراینپژوهشپرسشنامه
بودکهدرطراحیآنعالوهبربهکارگیریابعادوشاخصهای
پرسشنامه، سؤاالت تنظیم و تدوین در پژوهش متغیرهای
و )2015( همکاران و امینی ،)2013( کالنتری مطالعات
محرازیلوهمکاران)2016(نیزموردبهرهبرداریقرارگرفت.
بنابراینپرسشنامهاولیهدردوبخش؛بخشاولشاملسؤاالت
بهمتغیرهای جمعیتشناختیوبخشدوم؛سؤاالتمربوط
تحقیقمطابقجدولشماره1،درقالبطیفپنجگزینهای

مقیاسلیکرتتدوینگردید.بررسیاعتبارصوریپرسشنامه
تعاونیهای اعضای از نفر بهوسیله15 پانلتخصصی دریک
عدم میزان تعیین بهمنظور اصلی نمونه از خارج کشاورزی
تناسب،سطحدشواریسؤاالتوابهامدرمعانیکلماتانجامشد
ونظراتاصالحیآنهادرحدتغییراتبسیارجزئیاعمالگردید.
)cvr(برایتعییناعتبارمحتواابزارپژوهش،نسبتاعتبارمحتوا
مورداستفادهقرارگرفتکهبدینمنظور،پرسشنامهدراختیار
3نفرازاعضایهیئتعلمیگروهجامعهشناسیدانشگاهآزاد
اسالمیدهاقاناصفهانو8نفرازکارشناسانخبرهبخشتعاون
شاغلدرادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانلرستان
قرارگرفتکهنظراتخودرادرقالبعبارات»اساسیاست«،
»اساسینیستولیمفیداست«و»اساسینیست«ارائهنمایند.
پاسخهابراساسفرمولcvrمحاسبهوباجدولتصمیمگیری
الواشیانطباقدادهشد.میانگینcvrکلپرسشنامهبرابر0/86
شدکهازمقدارجدولالواشی)0/56(باالتراست،لذاهیچسؤالی

قابلحذفشناسایینشد.

جهتمحاسبهضریباعتمادیاقابلیتپایاییابزاراندازهگیری
تحقیقازروشآلفایکرونباخدریکنمونه30نفریخارجاز
نمونهاصلیاستفادهگردیدومیزانآلفایکرونباخهرکداماز
متغیرهایتحقیقبااستفادهازنرمافزارspssمشخصوتعیین
شد،بهطوریکهمیزانآلفایهرکدامازمتغیرهاباالی0/7و
میزانکلآلفایکرونباخمتغیرهایتحقیق0/76احصاءگردید.

تحلیلدادههادردوبخشتوصیفیواستنباطیوبهکارگیری
روشهایآماریتوصیفیواستنباطیبااستفادهازنرمافزارهای
شد سعی پژوهش انجام در و گرفت انجام amos و spss
مالحظاتاخالقیالزممثلمحرمانهنگهداشتناطالعات،رعایت
شرایطوزمانکاریپاسخگویانواطمینانازرضایتکاملآنها

تاحدامکانموردنظرواقعگردد.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. مدلنظریتحقیق.مأخذ:یافتههایپژوهش،1398
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جدول 1. ابعادوگویههایمتغیرهایتحقیق.

آلفای کرونباخگویه هاابعادمتغیر

مشارکت اعضا در 
امور تعاونی 

مشارکت در 
مجامع عمومی 

شرکت فعال من در جلسه انتخاب هیئت مدیره و بازرسان تعاونی با موفقیت تعاونی رابطه دارد.  
شرکت فعال من در جلسه بررسی اسناد مالی و عملکرد تعاونی با موفقیت تعاونی دارای ارتباط است.

شرکت فعال من در جلسه رسیدگی به  سود و زیان تعاونی با موفقیت تعاونی رابطه دارد.
شرکت فعال من در جلسه تصمیم گیری در مورد ذخایر و اندوخته های تعاونی با موفقیت تعاونی رابطه دارد .

شرکت فعال من در جلسه تنظیم و تصویب مقررات داخلی تعاونی با موفقیت تعاونی دارای ارتباط است.
شرکت فعال من در جلسه برنامه ریزی و تعیین خط و مشی آتی تعاونی با موفقیت تعاونی رابطه دارد.

شرکت فعال من در جلسه تغییرات موردنیاز در مواد اساسنامه تعاونی با موفقیت تعاونی دارای ارتباط است.
شرکت فعال من در جلسه بررسی کاهش یا افزایش سرمایه تعاونی با موفقیت تعاونی دارای ارتباط است.

شرکت فعال من در جلسات تصمیم گیری در مورد عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره با موفقیت تعاونی رابطه دارد.
اعتقاد دارم استفاده از نظر تخصصی و فنی من در مورد فعالیت های تعاونی با موفقیت تعاونی رابطه دارد.

0/77

مشارکت در 
نظارت

نظارت من بر درآمد تعاونی به واسطه عضویتم با موفقیت تعاونی ارتباط دارد.
نظارت من در تقسیم سود و زیان تعاونی به واسطه عضویتم با موفقیت تعاونی رابطه دارد .

نظارت من در تصمیم گیری های مهم تعاونی به واسطه عضویتم با موفقیت تعاونی رابطه دارد.
نظارت من در میزان تحقق برنامه های تعاونی به واسطه عضویتم با موفقیت مرتبط است.

نظارت من بر کیفیت محصوالت تولیدی تعاونی  به واسطه عضویتم با موفقیت تعاونی رابطه دارد.
نظارت من در محاسبه و تقسیم سود و زیان تعاونی به واسطه عضویتم با موفقیت تعاونی رابطه دارد.

نظارت من در فروش محصوالت تعاونی به واسطه عضویتم با موفقیت تعاونی ارتباط دارد.
نظارت من در بازاریابی و تبلیغات تعاونی به واسطه عضویتم با موفقیت تعاونی رابطه دارد.

0/78

مشارکت 
اقتصادی

تعدیعه کامل بهای سهام خریداری شده من از تعاونی با موفقیت تعاونی دارای ارتباط است.
افزایش میزان سرمایه گذاری من در تعاونی با موفقیت تعاونی دارای ارتباط است.

خودیاری و کمک مالی من  به تعاونی در مواقع ضروری با موفقیت تعاونی مرتبط است. 
آورده غیر نقدی من در تعاونی با موفقیت تعاونی دارای ارتباط است.

تضمین و ارائه ضمانت مالی برای تعاونی از طرف من با موفقیت تعاونی دارای رابطه است.
هرگونه فعالیت اقتصادی من خارج از تعهدات عضویت در راستای فعالیت تعاونی با موفقیت تعاونی رابطه دارد.

0/75

مشارکت در 
مدیریت

پذیرش سمت مدیریت تعاونی اداری به واسطه تعهد و مسئولیتم در قبال تعاونی با موفقیت تعاونی رابطه دارد.
پذیرش سمت مدیریت مالی تعاونی به واسطه تعهد و مسئولیتم در قبال تعاونی با موفقیت تعاونی رابطه دارد.
پذیرش سمت مدیریت تولید، تعاونی به واسطه تعهد و مسئولیتم در قبال تعاونی با موفقیت تعاونی رابطه دارد.

پذیرش سمت مدیریت تولی تعاونی د به واسطه تجربه و تخصصم در کار گروهی با موفقیت تعاونی رابطه دارد .
پذیرش سمت مدیریت فروش تعاونی به واسطه تعهد و مسئولیتم در قبال تعاونی با موفقیت تعاونی رابطه دارد.

پذیرش سمت مدیریت بازاریابی تعاونی به واسطه آشناییم با فعالیت تعاونی با موفقیت تعاونی رابطه دارد.

0/76

موفقیت تعاونی 

تولید محصوالت تعهدشده مطابق اساسنامه تعاونی
تولید کاال و محصوالت موردنیاز جامعه توسط تعاونی 

تحقق اهداف میزان تولید اسمی تعهد شده توسط تعاونی
تطابق اشتغال ایجادشده با نیاز جامعه توسط تعاونی

فراهم شدن شغل موردنظر من در تعاونی
اشتغال ایجادشده در تعاونی مطابق تعهد اسمی تعاونی

داشتن همکاری و هم فکری من با اعضای تعاونی
مشارکت داوطلبانه من در تصمیمات تعاونی 

بهتر شدن میزان درامد و قدرت خرید من از زمان عضویت در تعاونی
ارتقاء ارزش سهام یا سرمایه من از ابتدای عضویت در تعاونی تا به حال 

رضایت من از محیط کاری و قوانین کلی حاکم بر تعاونی  

0/77

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1398

»همترحیمیوهمکاران.تبیینجامعهشناختیارتباطبین»مشارکتاعضاء«و»موفقیت«تعاونیهایکشاورزی«



396

فصلنامه پژو  هش های روستایی تابستان 1400 . دوره 12. شماره 2

تعریف متغیرهای تحقیق

مشارکت

تعریفنظری:مشارکترانوعیکنشهدفمنددرفرایندتعاملی
بینکنشگرومحیطاجتماعیاودرجهتنیلبههدفهای
معینوازپیشتعیینشدهتعریفکردهاند.ازحیثمفهومیواژه
مشارکتبهمعنایشراکتوهمکاریدرکاری،امرییافعالیتی
وحضوردرجمع،گروهوسازمانجهتبحثوتصمیمگیریچه
بهصورتفعالوچهبهصورتغیرفعالاست.درمجموع،جوهره
اصلیمشارکترابایددرفراینددرگیری،فعالیتوتأثیرپذیری

.(Alavi Tabar, 2001)دانست

تعریفعملی:منظورازمشارکتاعضاءدراینطرحتحقیقاتی
کلیه در کشاورزی تعاونیهای اعضای فعال حضور مفهوم به
امورمربوطبهادارهوفعالیتتعاونیهایموردمطالعهاستکه
مشارکتدرمجامععمومی)عادیوفوقالعاده(،مشارکتدر
مدیریت،مشارکتاقتصادیاعضاءدرتعاونیومشارکتاعضاءدر
نظارتبرامورتعاونیراشاملمیشودکهدرذیلتعریفعملی

ابعادمشارکتمورداشارهواقعمیگردد.

شرکتدرمجامععمومی:منظورازشرکتاعضاءدرمجامع
عمومیدراینتحقیقیعنیاینکهاعضاءتعاونیهایموردمطالعه
در تصمیم اتخاذ مرجع باالترین عمومی- مجامع کلیه در
تعاونیها-کهبرگزاریآنبهصورتساالنهاستونیزمجمع
عمومیفوقالعادهتعاونیکهبرحسبضرورتبرگزارمیشود،
بهمنظوراتخاذتصمیماتمهمتعاونیحضورفعالومؤثرداشته

باشند.

مشارکتاقتصادی:منظورازمشارکتاقتصادیاعضاءدراین
پژوهشعبارتاستاز؛سرمایهگذاریمالیالزماعضاءبهتناسب
افزایشسرمایه یا و تأمین تعاونیجهت میزانسهامشاندر
موردنیازشرکتعالوهبرخریدحداقلسهاممقرردراساسنامه،

انجامگیرد.

مشارکتدرمدیریت:منظورازمشارکتدرمدیریتاعضادر
اینتحقیقعبارتاستاز؛پذیرشسمتهایمدیریتیواداریاز
سویاعضا،مثلپذیرشسمتهایمدیرعاملی،مدیریتداخلی،

مدیریتفروشوبازاریابیو...

موفقیت

تعریفنظری:موفقیتدرسازمانهایتعاونیبامیزانکارایی
وبازدهیوبهرهایکهبهاعضاءخودمیرساندوتوفیقآندرنفع
.(Prakashi, 1999)یاکاهشبهرهکشیازجامعهارزیابیمیشود

تعریفعملی:ازآنجائیکههمهشرکتهایتعاونیتولیدی
)تعاونیهایتولیدیکشاورزی(قبلازتأسیساجباراًبایستییک

مجوزفعالیتازدستگاهتخصصیمربوطهدریافتنمایندکهبر
اساسطرحتوجیهیاولیهتعاونی،مقدارظرفیتاسمیتعاونیاز
نظرتولیدواشتغالدرآنمشخصواعالممیگرددکهبهعنوان
تعهدتعاونیدرزمینهایجاداشتغالوتولیددراساسنامهتعاونیها
طرحوتصویبمیشودوتحتعنواناهدافاولیهتعاونیدر
ارتباطباتولیدواشتغالمطرحاستکهدراینتحقیقمنظور
از»موفقیت«برایتعاونیهاعبارتاستاز؛دستیابیتعاونیبه
اهدافموردنظراعضایتعاونیمصرحدراساسنامهتعاونیهای

موردمطالعهدرخصوصتولیدواشتغال.

یافته ها

شناختی جمعیت دادههای تحلیل از حاصل نتایج مطابق
پژوهش،خالصهاطالعاتاحصاءشدهدموگرافیتحقیقبهشرح

جدولشماره2است.

همانطورکهدرجدولشماره2مالحظهمیگردداکثریت
پاسخگویان)74درصد(مردبودهوباالی85درصدآنهامتأهل
هستند،همچنین؛اکثریتپاسخگویان)بیشاز59درصد(سابقه
عضویتخودرابین6تا10سالعنوانداشتهاندبهطوریکه
افرادمزبورسنخودرااکثراً)65درصد(درحدود21تا40سال

مطرحکردهاند.

براساستحلیلدادهها،طبقاطالعاتجدولشماره3،در
خصوصمتغیرجنسیتوتأهل،نتایجآزمونکیدونشاندهنده
و تأهل وضعیت متغیرهای میان معنیدار تفاوت وجود عدم
جنسیتاعضاءبا»موفقیت«شرکتهایتعاونیاست.بهعبارت
دیگر؛بایدگفتهردوجنسزنانومردانوهمچنینافراد
مجردومتأهلدرارتباطباموفقیتتعاونیهایموردمطالعهبه

یکاندازهدرگیربودن.

ضریب میزان ،3 شماره جدول دادههای طبق همچنین
همبستگیآزمونپیرسونبیانگرایناستکهسایرمتغیرهای
سابقه سهام، میزان تحصیالت، )میزان پژوهش دموگرافیک
عضویتوسناعضا(باموفقیتتعاونیدارایرابطهوهمبستگی

هستند.

باعنایتبهاینکهاستفادهازآزمونهایپارامتریکمشروط
بهنرمالبودندادههایپژوهشیاست،لذا؛آزمونگلوموگروف
اسمیرنوفبرایتمامیمتغیرهایتحقیقانجامگرفتوسطح
معنیداریدادههادرآزمونمذکوربیشتراز0/05احصاءشد،
بنابرایناطمینانازوضعیتنرمالبودنبرایتکتکدادههای

پژوهشحاصلگردید.

اطالعاتمربوطبهسنجشسطحمشارکتاعضاءدرادارهامور
تعاونیهابراساسآزمونtتکنمونهایدرجدولذیلخالصه

شدهاست)جدولشماره4(.

»همترحیمیوهمکاران.تبیینجامعهشناختیارتباطبین»مشارکتاعضاء«و»موفقیت«تعاونیهایکشاورزی«



397

تابستان 1400 . دوره 12. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی

جدول 2. اطالعاتدموگرافیپژوهش.

درصد فراوانیفراوانیمتغیردرصد فراوانیفراوانیمتغیر

جنسیت
9226زن

سن

2111031 تا 30 سال
3112034 تا 40 سال26274مرد

تأهل
419125/8 تا 50سال5114/5مجرد
51339/2 تا 60 سال30385/5متأهل

تحصیالت
25171دیپلم و متوسطه

میزان سهام
58624/2 و کمتر از 5 سهم

618853/1 تا 10سهم9526/9فوق دیپلم و لیسانس
118022/7 تا 15 سهم82/1فوق لیسانس و باالتر

سابقه عضویت
59928/1سال و کمتر
621259/9 تا 10 سال
114312 تا 15 سال

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1398

جدول 3. نتایجآزمونارتباطمتغیرهایدموگرافیکتحقیقباموفقیتتعاونیهایتولیدی.

موفقیت تعاونینوع آزمونمتغیرموفقیت تعاونینوع آزمونمتغیر

میزان تحصیالت
0/248- **ضریب همبستگی پیرسون

سن اعضاء
0/153**ضریب همبستگی پیرسون

(sig.) 0/000سطح معنی داری(sig.) 0/001سطح معنی داری

میزان سهام
0/126 **ضریب همبستگی پیرسون

جنسیت
0/043-مقدار آزمون کی دو

(sig.) 0/001سطح معنی داری(sig.) 0/723سطح معنی داری

سابقه عضویت
0/122 **ضریب همبستگی پیرسون

وضعیت تأهل
0/032-مقدار آزمون کی دو

(sig.) 0/001سطح معنی داری(sig.) 0/294سطح معنی داری
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1398

جدول 4. تخمینآزمونتیتکنمونهای)بررسیسطحمشارکتابعادمشارکتاعضاء(.

متغیر 
آمار استنباطیآمار توصیفی

درجه آزادیسطح معنی داریآماره tاختالف میانگینمیانگینانحراف معیار

0/633/710/6431/680/000مشارکت در مجامع

614
0/743/620/8334/450/001مشارکت در مدیریت
0/583/830/4719/470/001مشارکت اقتصادی
0/793/570/5126/630/001مشارکت در نظارت

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1398

tهمانگونهکهدرجدولفوقمالحظهمیشود،مقدارآزمون
تکجملهایحاکیازوجودتفاوتمعنیدارمقدارمیانگینابعاد
مشارکتاعضایشرکتهایتعاونیموردمطالعهبامقدارفرضی
)3(است.لذا؛میتوانبیانداشتکهمیزانمشارکتاعضاوابعاد
آنبهصورتمعناداریباالترازحدمتوسطآنواقعشدهاست.
بهعبارتدیگر؛طبقدادههایجدولفوقسطحمشارکتاعضا
درادارهامورتعاونیهایموردمطالعهازسطحمتوسطباالتراست.

بهمنظوربررسیارتباطمیانابعادمشارکتاعضاء)مشارکت
اعضاءدرمجامععمومیتعاونیها،مشارکتاعضاءدرنظارت
تعاونیها مدیریتی امور در اعضاء مشارکت تعاونیها، امور بر
موفقیت متغیر و تعاونیها( در اعضاء اقتصادی مشارکت و
تعاونیهایکشاورزیکهازنوعفاصلهایونرمالهستند،آزمون
پیرسونمورداستفادهواقعگردیدکهنتایجحاصلازآزمونمزبور

بهصورتخالصهدرجدولشماره5نشاندادهشدهاست.
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براساسدادههایجدولشماره5،آزمونهمبستگیپیرسون
نشاندادکهبینمتغیرهایمشارکتاعضاءدرمجامععمومی
تعاونیها،مشارکتاعضاءدرنظارتبرامورتعاونیها،مشارکت
اعضاءدرامورمدیریتیتعاونیهاومشارکتاقتصادیاعضاءدر
تعاونیهابا»موفقیت«تعاونیهایموردمطالعهدرسطحاطمینان
99درصد)sig=000/0(رابطهایمثبتومعنیداروجوددارد
وهمچنینمیزانشدتهمبستگیمتغیرهایمستقلبامتغیر
وابستهتحقیقمطابقاطالعاتجدولفوق،حاکیازوجودارتباط
مستقیموقویبینمتغیرهایمستقلووابستهاست،بهعبارت
دیگر؛باافزایشمیزانهرکدامازمتغیرهایمشارکتدرمجامع
مدیریتی امور در مشارکت تعاونیها، امور بر نظارت عمومی،
»موفقیت« میزان تعاونیها، در اعضاء اقتصادی مشارکت و

تعاونیهایموردمطالعهنیزافزایشپیدامیکندوبالعکس.

تحلیل معادالت ساختاری پژوهش 

دراینقسمتازپژوهش،ارتباطمتغیرمشارکتاعضاءوابعاد
آن)مشارکتدرمجامععمومی،نظارتبرامورتعاونیها،مشارکت
درامورمدیریتیومشارکتاقتصادیاعضاء(بامیزانموفقت
نرمافزار ازطریق وابسته، بهعنوانمتغیر تعاونیهایکشاورزی
Amosبااستفادهازمدلسازیمعادالتساختاریموردبررسی
واقعگردیدهاست.لذاابتدامدلتحلیلعاملوتحلیلمسیربرای
همهمتغیرهاوابعادآنهابهوسیلهنرمافزارایموستدوینشدو
اولیه،مدلساختاریاصالحشدهپژوهش ازطراحیمدل پس

مطابقتصویرشماره2ترسیمگردید.

الف( برازش ونیکویی مدل 

تطبیقی مطلق، شاخصهای مقادیر ،6 شماره جدول در
در مهم تأثیری دارای که نسبی و اقتصادی شاخصهای و
متغیرهایمدلهستنددرجگردیدهاست.همانطورکهمالحظه
میگردد؛مطابقدادههایجدولمزبوروجودکایاسکوئرغیر
نزدیک )که مفروض مدل برابر8672/517 )CMIN( معنادار
)P=000(وسطحمعناداری)کایاسکوئرمدلاستاندارداست
نتیجهایمطلوبرابهنمایشمیگذارد،امادراینمیاننقش
درجهآزادی)DF(نیزازاهمیتبرخورداراست،بهگونهایکه
هرچهدرجهآزادیمدلازدرجهآزادییکمدلاشباعشده)برابر
باصفر(دوروبهدرجهآزادییکمدلاستقاللنزدیکشود،

بایدتلقیمطلوبتریازمدلداشت.

براساسدادههایمدلپارامترهایآزادبرایمدلتدوینشده
محقق که است این بیانگر است، آن52 مقدار که )NPAR(
درتدوینمدلدرجاتآزادیرابهراحتیهزینهننمودهاست
کهاینشرایطموضوعیقابلقبولاست.همچنیننسبتکای
اسکوئربهدرجهآزادی)CMIN/DF(جهتقضاوتدرموردمدل
تدوینشدهوحمایتدادههاازآن،ازجملهشاخصهایمناسب

استکهبرایاینشاخصمقادیر1تا5مناسبومقادیرنزدیک
 (Shomakher & Lomex, میشود تفسیر بسیارخوب تا3 به2
(2013.طبقدادههایجدولشماره6،مقدارکایاسکوئرنسبی

1/61استکهحکایتازمقبولیتمدلدارد.شاخصریشهدوم
میانگینمربعاتباقیمانده)RMSEA(گویایایناستکهآیا
مدلتدوینشدهمیتواندقابلقبولباشدیاخیر،اینشاخص
بهعنوانیکیازشاخصهایبدیبرازشمطرحاست،مقدارآن
بینیکتاصفرتغییرمیکندوهرچهمقداربهدستآمدهآن
کوچکترباشدیعنیبهصفرنزدیکترباشد،بیانگرایناستکه
مدلتدوینشدهمقبولترتلقیمیگردد(Ghasemi, 2014).این
پارامتردرجدولشماره6،مقدار0/06رابرایمدلتدوینشده

نشانمیدهدکهحاکیازقابلقبولبودنمدلاست.

مقبولیت بررسی جهت که تطبیقی شاخصهای همچنین
میگردند، تدوین استقالل مدل با آن مقایسه اساس بر مدل
مقادیریبینصفرتایکرابهخودمیگیرندبهطوریکهمقادیر
باالی0/90دراغلبمنابعبهمقادیرقابلقبولتفسیرمیگردد
(Abarashi, 2013).همانطوریکهدرجدولمالحظهمیگردد،

شاخصبرازشتوکر-لویس)TLI(برابربا0/904وشاخصبرازش
آنجاییکهمقادیرآنها از و برابر0/902است )CFI( تطبیقی
بیشاز0/90است،مطابقاینشاخصهانیز،مدلقابلقبولتلقی
میگردد.عالوهبرشاخصهایمزبور،تحلیلوبررسیشاخصهای
مقتصدنیزجهتمقبولیتمدلازجایگاهویژهایبرخورداراست
کهبرایشاخصبرازشهنجارشدهمقتصد)PNFI(وشاخص
قابلقبول باالتر و مقادیر0/50 )PCFI( مقتصد تطبیقی برازش
جدول در که همانطور .(Ghasemi, 2014) میگردد محسوب
شماره6قابلمالحظهاست،مقدارشاخصبرازشهنجارشده
0/621ومقدارشاخصبرازشتطبیقیمقتصد0/745استکه
مقادیرهردوشاخصقابلقبولتلقیمیگردند.بنابراینبراساس
شاخصهایکلیبرازشمدلکهمقدارهرکدامازشاخصهای
اصلیآندرجدولشماره6آمدهاست،میتوانادعانمودکه

مدلتدوینشدهتحقیققابلقبولمحسوبمیگردد.

ب( بررسی نسبت های بحرانی مدل 

مطابقدادههایجدولشماره7،بررسیمقدارنسبتبحرانی
)C.R(مدلمعادالتساختاریتحقیقبرایهرکدامازمتغیرهای
تحقیقدرسطحمعنیداریکوچکتراز0/05،ازمیزان1/96
بیشتراستواینمقادیریعنیوجودتفاوتمعنادارضریبتأثیر
محاسبهشدهباصفراست،بهعبارتدیگر؛یعنیکلیهبارهای
عاملیبامقدارصفردارایتفاوتمعنادارهستند،لذااینموضوع
بیانگروجودرابطهمعنیداربینمتغیرهایمشارکتدرمجامع
عمومی،نظارتبرامورتعاونیها،مشارکتدرامورمدیریتیو
مشارکتاقتصادیاعضاءدرتعاونیهابامیزانموفقیتتعاونیهای

تولیدیاست.
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جدول 5. نتایجآزمونپیرسونبینمتغیرهایمستقلومتغیروابسته.

ابعاد مشارکت اعضا 
)متغیرهای مستقل(

موفقیت شرکت های تعاونی )متغیر وابسته(

سطح معنی داری
(sig.)

مقدار rتعداد نمونه
)همبستگی پیرسون(

75/2 %0/000354**مشارکت اعضا در مجامع 
76/5 %000/0354**مشارکت اعضا در نظارت 
63/8 %0/000354**مشارکت اعضا در مدیریت 

62/3 %0/000354**مشارکت اقتصادی اعضا
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1398

جدول 6. دادههایشاخصهایکلیبرازشمدلتدوینشدهتحقیقومدلاستاندارد.

معادل فارسی شاخصشاخصنوع شاخص
مدل

مدل استانداردمدل تحقیق

مطلق
NPAR
CMIN

DF
p

پارامترهای آزاد برای مدل تدوین شده
کای اسکوئر غیرمعنادار

درجه آزادی
سطح معنی داری

52
8672/517

647
0

39
8683/309

662
0

RMSEAنسبی
CMIN/DF

شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقی مانده
نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

0/06
1/61

0/131
3/15

TLIتطبیقی
CFI

شاخص برازش توکر-لویس
شاخص برازش تطبیقی

0/904
0/902

0
0

PNFIمقتصد
PCFI

شاخص برازش مقتصد
شاخص برازش تطبیقی مقتصد

0/621
0/745

0
0

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ:یافتههایپژوهش،1398
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بحث و نتیجه گیری 

تحقیقحاضرباهدفتبیینجامعهشناختیارتباطمشارکت
بر است. شده انجام کشاورزی تعاونیهای موفقیت و اعضاء
اساسیافتههایپژوهشمشارکتاعضاتعاونیهایکشاورزی
درادارهامورتعاونیهامیتواندکارکردهایاقتصادیواجتماعی
راازجهاتمتعددبرایتعاونیایجادنمایدونتایجپژوهشنیز
حاکیازتأثیرگذاریابعادمشارکتاعضاءدرموفقیتتعاونیها
بررسیهایپژوهش تعیینشدهاست. اهداف به دردستیابی
نشاندادکهسطحمشارکتاعضادرتعاونیهای»فعال«گرایش
کشاورزیبهشکلمعناداریباالترازسطحمتوسطقرارداردوبا
مطالعاتزارعشاهآبادی)2016(وفاریابیواحمدوند)2017(
همراستاستکهاینموضوعبهعنوانیکپارامترمثبت،بیانگر
عدموجودتناقضوتضادیخاصدرمیاناعضایتعاونیاست
توان وگویای نماید متأثر را اعضا روابطدرونی و انسجام که
باالیاعضایتعاونیهادرراستایانجامفعالیتهایتوسعهایو
پیشرفتومشارکتوتعاملدرونگروهیدرتعاونیاست.لذابا
حمایتوجهتدهیدرستاینبسترمناسبتوسطمسئولین
ذیربطبهسمتایدئالهایتعریفشدهدرتعاونیواستفادهاز
اینتوانهادربهبودشرایطوشاخصهایاقتصادیتعاونیو
همچنینتقویتاینانسجامومشارکتهدفمنداعضاء،میتوان
گامهایمؤثریدرزمینهتوسعهوگسترشتعاونیهایمزبور
برداشتوازطرفیبهعنوانیک»الگویعملی«وقابلاجراآن
در مؤثر راهکار یک بهعنوان غیرفعال تعاونیهای میان در را

»فعالسازی«آنهاترویجنمود.

پژوهش دموگرافیک متغیرهای بررسی از یافتههایحاصل
نشانمیدهدکهجنسیتوتأهلاعضاءیعنیزنانومردان
مجردومتأهلعضو،درارتباطباموفقیتتعاونیهابهیکاندازه
درگیربودهاندوبرایفراهمسازیارتباطمطلوبومناسبدر
مشارکتدرتعاونیتالشنمودهاند)یعنیتفاوتمعنیداریبین
آنهادیدهنشد(کهمیتوانوجوداهدافومنافعمشترکبین
آنهاونیزنبودپیچیدگیهایاداریورسمیدرمشارکتآنها

راازجملهدالیلاینامردانست.

بررسیارتباطسایرمتغیرهایدموگرافیتحقیق)سن،سابقه

عضویت،تحصیالتومیزانسهاماعضاء(بامتغیرموفقیتحاکی
ازوجودرابطهمستقیمومعنیداربینآنهاست.ازوجودارتباط
بینمتغیرسنوسابقهعضویتومتغیروابستهکهیکرابطه
مستقیمومعنیداراست،میتوانچنینبرداشتنمودکهاین
رابطهدرسنینباالتروباسابقهقدیمیتر،بیشترنمایاناست
کهاینامرمیتواندناشیازتجاربشخصیوآگاهیواطالع
ازمزیتهایعضویتدرتعاونیوفراهمسازیزمینهمشارکت
بیشترباشدوهرچهسابقهعضویتدرتعاونیطوالنیترباشد،
لزوممشارکتدرآنهابهتردرکشدهوبرایتداوماینارتباط
تالشوافرمیگرددوهرچقدرمیزانسهاماعضاءبیشترباشد
نتایجپژوهشنشانمیدهدکهمشارکتاعضاءنیزبیشتراست.
همچنیننتایجآزمونهایپیرسونومعادالتساختاریحاکیاز
تأییدارتباطمثبتومعنیداربینابعادمشارکتاعضاء)مشارکت
درمجامععمومیتعاونیها،مشارکتدرنظارتبرامورتعاونیها،
مشارکتدرامورمدیریتیتعاونیهاومشارکتاقتصادیاعضاء
درتعاونیها(باموفقیتتعاونیهایموردمطالعهدراستانلرستان
است،کهاینیافتهازپژوهشنشانمیدهدتصمیماتیکهبا
مشارکتاعضاءدرمجامععمومیاعمازمجامععادیوفوقالعاده
بهعنوانباالترینمراجعاتخاذتصمیم،درتعاونیهاگرفتهمیشود
بهواسطهمشارکتفعالاعضاءدراینمجامعونقشیکهاعضاء
دراینتصمیمگیریهاایفاءمینمایندخوداعضایمزبورپیگیرو
پشتیباناجرایتصمیماتاتخاذشدهخواهندبودودرصورتیکه
همیناعضاءدرامر»نظارت«براموروفعالیتهایتعاونیمشارکت
داشتهباشندوهمچنینبهجاینگاهبهبیرونازتعاونی،خودشان
بهنسبتسهامشاندرتعاونیسرمایهگذارینمایند)مشارکت
اقتصادیداشتهباشند(دراینجاستکهمیتواناذعانداشت،
تصمیماتمتخذشدهازیکضمانتاجراییبرخوردارخواهندشد
ومیتوانددرسرنوشتتعاونیو»توفیق«درتحققاهدافتعاونی
مؤثرباشدوچنانچهامورمدیریتیتعاونینیزبهواسطهمشارکت
اعضاءدرمدیریتتعاونیمتناسبباتجاربوتخصصشانتوسط
خوداعضاءانجامپذیردمسلماًاعضاءمسئوالنهترومتعهدانهتراز
دیگرانعملخواهندنمود.کهاینتجربهبهعنوانراهکاردیگری
توسطمسئوالنذیربطمیتوانددرتعاونیهایغیرفعالبکار
گرفتهشودوازمشارکتاعضابهعنوانیکعاملتضمینکنندهو

جدول 7. نسبتهایبحرانیمتغیرهایتحقیق.

PC.RS.EESTIMATEمتغیر

0004/0630/4741/863مشارکت در مجامع عمومی
0/0212/5610/1810/456مشارکت در نظارت بر امور تعاونی ها

0/0312/060/1860/372مشارکت در امور مدیریتی
0007/6230/0910/761مشارکت اقتصادی
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پشتیبانبرایتصمیماتالزمدرراستایفعالسازیتعاونیهای
غیرفعالاستفادهنمود.

یافتههایمزبوربانتایجبهدستآمدهدرتحقیقاتومطالعات
دارای )2015( همکاران و امینی و )2016( شاهآبادی زارع
همپوشانیاست،زیراکهدرتحقیقاتاخیروجودارتباطبین
اعضاء مشارکت تعاونیها، عمومی مجامع در اعضاء مشارکت
درنظارتبرامورتعاونیها،مشارکتاعضاءدرامورمدیریتی
موفقیت با تعاونیها در اعضاء اقتصادی مشارکت و تعاونیها
تعاونیهایتولیدیموردتأکیدواقعشدهاست.همچنینحاصل
،)2013( کالنتری ،)2012( بیگی علی و نکوئی تحقیقات
فاریابیواحمدوند)2016(،باللیواحمدی)2018(،جانو
همکاران)2001(،تایوواولیبیس)2011(،نوریزاد)2011(،
همکاران و محرازیل و )2015( همکاران و لیانگ آوا کیا
ازپژوهشهایفوق، ایناستکهدرهرکدام بیانگر )2016(
ضمنتأکیدبرمیزانمشارکتاعضادرادارهامورتعاونیها،عنوان
گردیدهاستکهبینمشارکتاعضایتعاونیهاومیزانموفقیت
آنهارابطهایمستقیمومعناداروجوددارد.لذامیتوانگفتکه
نتایجتحقیقاتمزبوربیانگرایناستکهداشتنمشارکتباالدر
میاناعضایتعاونیها،میزانموفقیتتعاونیهاراارتقاءمیبخشد
وبرعکس،پایینبودنسطحمشارکتاعضا،منجربهکاهش
موفقیتتعاونیهایموردمطالعهخواهدشدکهبانتایجتحقیق

حاضرهمراستااست.

تشکر و قدردانی

بنابهاظهارنویسندهمسئول،مقالهحامیمالینداشتهاست.
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