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صفحة 115-612


تحلیل ساختاری مؤلفههای مؤثر بر توسعة پایدار تعاونیهای
تولید کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان نقده
لطیف حاجی ـ کارشناسارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
محمد چیذری* ـ استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
شهال چوبچیان ـ استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
دریافت مقاله4934/8/4 :

پذیرش نهایی4934/42/4 :

چکیده
تعاونی های کشاورزی اهرمی مناسب بـرای توسـعا اصتدـادی ،ااتیـا ی و ابـداری در گـردآوری نیروهـا و منـاب توسـعه
بهشیار میآیند .هدف اصلی این مطالعه تـدوین مـدلی سـارتاری بـهمنظـور تللیـآ آرـار وامـآ ااتیـا ی ،اصتدـادی،
ملیطزیستی و نهادی بر توسعا پایدار تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان نقده است .بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف،
مدلی سارتاری با پنج متغیر نهفته و  22شارص آشکار تدوین شد .ابدار ایـ آوری دادههـا پرسشـنامه و اامعـا آمـاری
نید شامآ ا ضای تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان نقده بهتعداد  778نفـر بـود .م ـم نیونـه بـا اسـتفاده از اـدول
کراسی و مورگان ( )4371بهروش نیونهگیری تدادفی با انتساب متناسب  261نفـر انتاـاب شـد .بـرای تعیـین روایـی
ظاهری و ملتوایی پرسشنامه ها از پانآ متاددان گروه تـرویج و آمـوزش کشـاورزی دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـتفاده
شد .بهمنظور سن ش پایایی ابدار تلقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد کـه مقـدار آن بـرای صسـیتهـای ماتلـ
پرسشنامه بین  1/78تا  1/84ملاسبه شد .بهمنظور بررسی و برازش متغیرهای نهفتـه و آزمـون فرهـیههـای پـهوهش از
روش مدلسازی معادالت سارتاری با نرمافدار  LISREL8.80استفاده شـد .نتـایج تللیـآ ـاملی تیییـدی ،پایـایی و بـرازش
متغیرهای نهفتا پهوهش را تییید کرد .مدلسازی معادالت سارتاری نید نشـان داد کـه مفلفـههـای ااتیـا ی (،γ=1/84
 ،)t=2/24اصتدـادی ( ،)t=9/14 ،γ=1/96ملـیطزیسـتی ( )t=9/44 ،γ=1/22و نهـادی ( )t=2/36 ، γ=1/92تبیـینکننـد
 69درصد از تغییرات پراکنش توسعا پایدار تعاونیهای تولید کشـاورزی بـود و شـارصهـای بـرازش مـدل در وهـعیت
روبی صرار داشت .بر این اساس ،توصیه میشود که مدیر امآها با هیکـاری ادار تعـاون آگـاهیهـای الزم را درردـو
اصول و فلسفا تعاون به افراد بدهند تا ا تقاد به مشارکت در آنان شکآ بگیرد .هیچنین ،نهادهـای مربـوح میایـتهـای
رود را از تعاونیهای تولید کشاورزی افدایش دهنـد و بـا مـذف صـوانین دسـتوپـاگیر ،ا تبـارات و تسـهیکت کـافی در
ارتیار وامدهای تولیدی صرار دهند تا افراد هـین تواـه بـه مسـاحآ ملـیطزیسـتی ،در اهـت تقویـت و توسـعا پایـدار
تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان نقده گام بردارند.


هایتولیدکشاورزی،توسعةپایدار،شهرستاننقده،مدلسازیمعادالتساختاری .


تعاونی
کليدواژهها:
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مقدمه 
امروزه،اهمیتتوسعةکشاورزیوروستاییونقشحیاتیآندرتوسعهوپیشبردکشـورهارـر
هیچکسیپوشیدهنیست.فقر،عدمامنیتغذایی،مهاجرتروستاییانوتخریبمحـی زیسـت
همهازعواملنیرومندومخرریهستندکهرایددرجریـانتوسـعهکـاهشپیـداکنـد 

FAO,

مهمترین فعالیـتهـای اقتصـادیو نیازمنـد ررنامـهریـيیهـای
.)2002رخش کشاورزی یكی از 
رحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است کریم،

منسجم ررای رسیدن ره توسعه و مقارله را
هيینهها،افيایش
،6191.)196رخشکشاورزیکشورهایپیشرفتهررایافيایشتولید،کاهش 
درآمدومسائلاینچنینیرـهسـمتتعـاونیهـایتولیـدحرکـتمـیکنـدکـهموفقیـتهـای
آوردهاست سلوکیوچیذری،،6191،)6چراکهتعاون
چشمگیریرانیيدراینراستارهدست 
اهرمیمناسبررایتوسعةاقتصادیواجتماعیوارياریررایگردآورینیروهاومنارعتوسـعه
شمارمیآید شعبانعلیفمیوهمكاران،،6131 .)91


ره
توسعةفرایندیاقتصادی،اجتماعیوسیاسیاسـتکـهرـهرشـدم ـاعااسـتانداردهای
اندیشدونیازمندرهرهمندیازتمـامی


فرادجامعهمی
همهجانبةزندگیررایرخشریشتریازا

مددافيایشاشتغالزایـی مولـد)،


هایجوامعاستتاضمنکاهشریكاریره

راهكارهاوقارلیت
هارافراهمآورد.ررایناساس،همگام


هاموجباترفعفقر،محرومیتوناررارری

درتمامیزمینه
رادرنظرگرفتننظریاترخشاقتصادخصوصیودولتیدراقتصادملی،ازالگویرخشسـوم
اقتصاد رس تعاونیها)درکناردیگرنظریاتتوسعهرهمنيلـةراهكـاریرـرایاشـتغالزایـیو
دستیاریرهتوسعةپایداردرکشورهایدرحالتوسعهمددگرفتـهشـدهاسـت شـم الـدینی،
فعالکردن
،6133.)91رنارراین،یكی از راهكارهای پیشنهادی ررای کاهش ریكاری ،تأسی و 
کشاورزیورهطور خاص تعـاونیهـا و توسـعةفعالیـتهـای کارآفرینانـه در

تشكلهای تولیدی

آنهاست ،)Pirich et al., 2001, 1-5چون رخش تعاون یكی از مؤثرتریننهادهاو گام مثبتی در
رهمنظور افيایش منارع ملی ،کاهشدرصد ریكاری ،تعادلساختاریو
جهت ایجاد ف ای مناسب 
سیاستهـای اصـل  ،44روحیـة کـارآفرینی راتـروی 

توسعة شهرها و روستاهاست و را توجه ره
میکند.تعـاونیهـا را مـیتـوان یكـی از اريارهـا و راهكارهـای اساسـی در افـيایش و گسـتر 

فرصـتهـای اشـتغال، افـيایش سـح  درآمـد کشـاورزان، ارتقـای سـح  رهـرهوری ميرعـه و
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رهشمار آورد خسرویپور و همكاران،،6191.)43
سرعترخشی رهروند توسعة کشاورزی 


تعاونیهایتولیدکشاورزییكیازمهمترینمنارعتولیدمحصوالتکشاورزیوازمتولیـان

تأمینامنیتغذاییدرکشوراست قدیریمقدمونعمتی،،6191.)11رنـارراین ،رـاگسـتر 
خالقیتهاپدیدارمیشود ماهنامة

فرهنگتعاون،وحدتوهمدلیررجامعهحاکموارتكارهاو
تعاون،،6131.)6
مفهومتوسعةپایداردرطولدوقرنگذشتهمحرحشدهواهمیتفراوانیپیداکردهاسـت.
رهکارگیریورعایتارعـادچهارگانـةمحـی زیسـتی شـامل
دستیاریرهتوسعةپایدار،مستليم 
تمامسرمایههـایتجدیدپـذیروتجدیدناپـذیر)،اقتصـادی شـاملهمـةدارایـیهـایانسـان)،

اجتماعی شاملموضوعاتفردیهمچونجهانرینی،دانـشوتجررـه)ونهـادی مررـو رـه
سازماندهیجامعهورارحةرینمردم)است .)Stenberg, 2001, 42دراینراستاتعـاونیهـای

ایکـه در
رهگونـه 
شمارمیآید، 


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

میکند .
افيایش سهماین رخش در اقتصاد کشور دعوت 


بعد نهادی







بعد ااتیا ی

بعد اصتدادی





بعد ملیطزیستی
شکل  .1ابعاد توسعة پایدار
منبعStenberg, 2001: 42 :
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رندیکلی،میتوانریانکردکهتوسعةتعاونیهایتولیدکشاورزیراهكارمناسب


درجمع
ررایاشتغال،انسجاموهمدلی،افيایشتولیدوکارآفرینیافرادمحسوبمیشود.اما در زمـان

شرکتها توانانجام

شرکتهای تعاونی هنوز این

رهرغم توجه زیاد دولتمردان ره
حاضر،در ایران 
رسالت اصلی خود و ایفای نقش واقعی خود را در اقتصادکشورندارند.همـانطـورکـهپیشـینة
هایتأثیرگذارررتوسعةپایدارتعاونیهایتولیـد


تحقیقگویایآناست،رررسیوتحلیلمؤلفه
نظرمیرسد.درشرای فعلیشاهدثبتوافيایشکمّیتشكیلتعاونیهـا

کشاورزیضروریره
پردازد،اینتعاونیهاپـ ازمـدتیازتشـكیل


دالیلیکهتحقیقحاضررهآنمی

هستیم،اماره
رهصورتغیرفعالدرمیآیندونقشیدرتحققایننظامرهـرهرـرداریندارنـد،رـهطـوریکـهاز
موردفعالهستند.ازمجموعتعاونیهای

تعاونیاستانآذررایجانغرریتنها461

مجموع6616
تولیدکشاورزیشهرستاننقدهنیيفق چهـارمـوردفعالیـتدارد وزارتتعـاون،کـارورفـاه
اجتماعی،.)6191راوجوداین،پرسشمحرحایناستکهآیـامؤلفـههـایچهارگانـةتوسـعة
پایدار اجتماعی،اقتصادی،محی زیستیونهادی)تأثیریررتوسعةپایدارتعـاونیهـایتولیـد
کشاورزیدارد؟ازاینرو،هـدفاصـلیپـشوهش،تحلیـلمؤلفـههـایمـؤثررـرتوسـعةپایـدار

هایتولیدکشاورزیشهرستاننقدهواهدافاختصاصیآنعبارتانداز :


تعاونی
پایدارتعاونیهایکشاورزی؛ 

مؤلفههایمؤثرررتوسعة
.6تهیهورراز مدلاندازهگیری 
.تحلیلمؤلفةاجتماعیمؤثرررتوسعةپایدارتعاونیهایتولیدکشاورزی؛ 

6
.تحلیلمؤلفةاقتصادیمؤثرررتوسعةپایدارتعاونیهایتولیدکشاورزی؛ 

1
زیستیمؤثرررتوسعةپایدارتعاونیهایتولیدکشاورزی؛ 

.4تحلیلمؤلفةمحی 
.تحلیلمؤلفةنهادیمؤثرررتوسعةپایدارتعاونیهایتولیدکشاورزی؛و 

1
هایجمعیتشناختیاع ایتعاونیهایتولیدکشاورزی .


.توصیاویشگی
1
درپاسخرهپرسشتحقیق،فرضیةکلیراعنوانمؤلفههایچهارگانةتوسعةپایدار،تـأثیری

دینشـرح
هایتولیدکشاورزیدارد.فرضیههـایفرعـیرـ 


تعاونی
مثبتومعناداریررپایداری

محرحاند :
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متغیراجتماعیررتوسعةپایدارتعاونیهایتولیدکشاورزیتـأثیرمثبـتومعنـاداری

 :H1
دارد .
متغیراقتصادیررتوسعةپایدارتعاونیهایتولیدکشاورزیتـأثیرمثبـتومعنـاداری

 :H2
دارد .
:H3متغیرمحی زیستیرـرتوسـعةپایـدارتعـاونیهـایتولیـدکشـاورزیتـأثیرمثبـتو
معناداریدارد .

هایتولیدکشاورزیتأثیرمثبتومعناداریدارد.


متغیرنهادیررتوسعةپایدارتعاونی
:H4


پيشينةپژوهش
امنیتغذایی ،توسـعة فرصـتهـای شـغلی،

درجریانتوسعةپایدار،افيایش تولید ،کاهش فقر،
اعتمادرهنف  ،افيایش درآمد و حفظ محی زیستازاهماهـدافآن اسـت رـدریو

مشارکت و
).یكیازاليامهای توسعة کشاورزی پایدار ،محی سیاستگذاری گسـترده

همكاران،6191 ،11
تعاونیهـادراهـدافتوسـعةهـيارهشـاملمـواردزیـراسـت:

است .)Pretty, 1995, 2سهمرالقوة
،امنیتغذایی،دستیاریرـهآمـوز ارتـداییهمگـانی،تـروی 

یشهکنکردنفقرشدیدوگرسنگی
ر 
ررارریجنسیتیوتوانمندسازیزنان،ت مینپایداریمحی زیست،ایجاداشتغالومعیشتپایـدار،
ارتقایمشارکتجهانیدرتوسعه ررایهمه  .)Birchall, 2004, 25-35; ILO, 2014, 6
هرندیزاده )6139رهایننتیجهرسیدکهعواملروانشناختی،رفتارمدیریتی،رازاریـاری،

وعواملاقتصادی،آموزشیواجتمـاعی -فرهنگـیرـهترتیـبازعوامـلتأثیرگـذاررـرتوسـعة
کارآفرینیدرتعاونیهایتولیدکشاورزیهستند .

گارنادرتحقیقخودراعنوان«تجيیهوتحلیـلمشـارکتکشـاورزانخـردهپـادرتولیـدو
رازاریاریصادرات محصوالتکنجـددراتیـوپی»نشـاندادکـهدسترسـیرـهاعتبـاروعرضـة
خدمات،قیمترازارومشارکتنقشمهمیدارند .)Gobena, 2012, 4اگبووچیدرلورـهایـن
شكلگیـریوعملكـردتعـاونی،ویشگـیهـایاجتمـاعیو
نتیجهرسیدندکهمسئلةاساسیدر 
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اقتصادیهسـتند،ماننـدانـدازةع ـویت،سـرمایهوسـح آمـوز اع

ـا Agbo & Chidebelu,

.)2010, 3تراریوهمكاران ،6139)61رهایننتیجهرسیدندکهمتغیرهای مشـارکت اجتمـاعی و
داشتهاند .

شرکتهای تعاونیشهرستانمشهد

اعتماد اجتماعی ریشترین تأثیر را در عملكرد
ررخیمشكالتتعاونیهایکشاورزیعبارتانداز:مدیریتضعیا،

پراکا معتقداستکه
کمبودمنارعسرمایه،آموز ناکافی،ررنامههایتروی وآموز ،عدمارتبا ومشارکتمیـان
جامعه،سیاستهایمـبهموناکـافیدولـتدرتوسـعةتعـاونیهـای

اع ا،ویشگیهایفئودالی 
تكهشدنزیادزمین،وارتبا ضعیامیانفعالیـتهـایتعـاونیرـرایمثـالدر
اورزی،تكه 

کش
زمینةتولید،اعتبارورازاریاری .)Prakash, 2003, 37نـوریونـدیوهمكـارانرـهایـننتیجـه
تعاونیها،متشكلازدانشکماع ادررـارةفلسـفةتعـاونی،

ررجستهترینمشكالت

رسیدندکه
فعالیتهایخدماتی،آموز ناکافیاع ا،سرمایةمحدودتعـاونی،وارسـتگی

گرایشتعاونیره
رهدولت،اطالعاتکمدرمورداصلوفلسفةتعاونیوح صمیمیتوهمدلیکمرودهاست
.)Noorivandi et al., 2012, 3 
مهمترینعواملمؤثرررمشارکتتعاونیجنگلدرترکیه
اتمیشوهمكارانمعتقدندکهاز 
دخالتع و،مالكیتجنگلودولت،وهماهنگیدردرون تعاونیورینتعاونیودولتهستند
.)Atmiş et al., 2009, 102اسكریمشور و همكارانمعتقدنـد کـه عوامـل مـؤثر رـر عملكـرد و
شرکتهای کشاورزی عبارتاست از:عواملدولتی ،عوامل تجاری ،عوامل فنی ،عوامل

موفقیت
ادراکـی و عوامـل اجتمـاعی .)Scrimgeour et al., 2006, 25کمـ هـای دولتـی از طریـق
قانونیدرتوسعةتعاونیهایتولیدروستاییدخیـل

زیرساختها و رستر

فراهمکردن منارع مالی،

است روزرجمهریوهادیيادهرياز،،619631؛ .)Pages & Markley, 2004, 37
نتای تحقیقح رتیوهمكاران )6196نشاندادند که ریمـهکـردن تعـاونیهـا، اعحـای
رهسمت
سرمایههای رخش خصوصی 

فناوریمحور ،هدایت

رهطرحهای نوآوری و

تسهیالت ویشه
تعاونیهـا، در تقویـت تعـاونیهـای کشـاورزی و

اقتصادتعاونی و کاهش موانع رانكی و اعتباری
توسعةآن در اقتصاد روستاها نقش مهمی خواهدداشت.
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کرمیوعلیریگی )6191درتحقیـقخـودرـاعنـوانشناسـاییواولویـترنـدیعوامـل

کشاورزی،رهایننتیجهرسیدندکهرهترتیبپن عامـل

تعاونیهایتولیدی

تأثیرگذارررتوسعة
اجتماعی،شخصیتی،مدیریتیواقتصادیررتوسعةتعاونیهـایکشـاورزی

آموزشی،فرهنگی-
تأثیرگذاراست.نتای تحلیلعاملیپشوهشعلیریگیوگالرـی ،6196)66نشـاندادنـدکـه
چهارعاملنهادی،فردی-شخصیتی،اجتماعی-فرهنگیواقتصادیررمشارکتزنانروستایی
دادههایمحمودزادهوصبورینشانداد
درتعاونیهاتأثیرگذاراست.همچنین،تجيیهوتحلیل 

کهعواملاجتماعی،عواملاقتصادی،عواملاداریوآشناییراعواملآموزشیازعواملمؤثررر
تعاونیهایتولیـداسـتکـه 31/31درصـدازواریـان راتبیـین

تمایلکشاورزانررایایجاد
میکند  .)Mahmoodzadeh & Sabouri, 2014, 252

هایتحقیقولیزادهوهمكاران )6191نشاندادنـدکـهنبـودمـدیریتصـحی در


یافته
ها،همكاریومشارکتنكردناع ا،ناآشناییوناآگاهیاع ارااصـولوفلسـفةتعـاون،


تعاونی
آموز  ندیدناع اومدیران،وجودقوانینضعیا،ضعارنیةاقتصـادیاع ـاونبـودنظـارت
ترینعواملرازدارندةتوسعةتعاونیهایکشاورزیرـهشـمارمـیآینـد.همچنـین،


دولتازمهم
ها،مهارتهایمـدیریتیوررفیـتتجـاری،محـی رـازار،

نخوماررایتوسعهوموفقیتتعاونی
انگیيهها ،نقشحكومت،تعهداع اومشارکتراازعواملتأثیرگذارررشمردهاست


Nkhoma,

 .)2011, 111
پشوهشمرادیوعلیریگی )6139نشـان دادندکـه رـین متغیرهـای

دستآمده از
ره 
نتای 
مستقل تحقیق جنبههای انسانی و اجتماعی ،محی قانونی ،نهادی و سیاسـتگـذاری، میـيان
شناخت اع ا از اصول تعاون و عوامل اقتصادی) وموفقیت تعاونی همبستگی قـوی و معنـاداری
وجود دارد .
محــارقرــانتــای تحقیــقایــيدیوهمكــاران )6196ســازههــاییهمچــونســودآوری،
انعحافپذیری،رضـایتمشـتریوکارکنـان،حفـظمحـی زیسـتواشـتغالزایـیرـرتوسـعة

کارآفرینیدرمشاغلکوچ روستاییتأثیردارد.جنیدیدررررسیعواملمـؤثررـرپایـداری
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ویشگیهایمحی زیسـتی،موقعیـتاجتمـاعی،

سیستمهایتولیدکشاورزی،نشاندادکهرین

دانشونگر ررایپایـداریتعـاونیتولیـدکشـاورزیرارحـةمثبـتومعنـاداریوجـوددارد
).دراینرارحه،عواملیهمچونمقرراتواستانداردهایتعیینشدةدولتو

Joneydi, 2012, 1
مســائلمحــی زیســتیدرپایــداریشــرکتهــایمتوس ـ وکوچـ مقیــاسدخیــلهســتند
.)Salimzadeh et al., 2013, 4آمـوز هـایمحـی زیسـتیعمـومیوخصوصـیدرجامعـه،
حفارتازمحی زیست،رهداشتکـار،قـوانینایمنـیورهـرهوریازمنـارعدرتولیـدوحمایـتاز
پایدارمیشوند .)Lucas et al., 2013, 5-7 

کسبوکار
ایدههایینقشمهمیدارندکهمنجررهایجاد 

رندیکلیمیتوانریانکـردکـهرـاتوجـهرـهشـاخ هـاومتغیرهـایاساسـی


درجمع
استخراجشـدهازمحالعـاتانجـام گرفتـهوررمبنـایتحقیقـاتپیشـین،الگـویتوسـعةپایـدار
تعاونیهایتولیدکشاورزیکلکشوررهطورعاموشهرستاننقدهرهطورخاصدرقالبچهـار

رندیوتحلیلمیشود شكل .)6


رعدکلیطبقه

 کاهش فقر

ااتیا ی



اشتغال پایدار

H



توانیندسازی زنان

H2



افدایش آگاهی



اصتدادی

توسعة پایدار تعاونیها

H3

ملیطزیستی

امنیت غذایی



H4

مشارکت و انس ام


نهادی

مدیریت پایدار مناب


شکل  .2مدل مفهومی پژوهش
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رراساسچارچوبمفهومیدرپـشوهشحاضـرکـهجيئیـاتآندرجـدول1آمـدهاسـت،
متغیرهایمستقلدرقالبارعاداجتماعی،اقتصـادی،محـی زیسـتیونهـادیهسـتندکـهاز
رررسیمنارعونتای تحقیقاتانجامگرفتهدراینزمینـهاسـتخراجشـدند.درخصـوصمتغیـر
وارستةتحقیق توسعةپایدارتعاونیهـایتولیـدکشـاورزی)نیـيمتغیرهـایمـورداسـتفادهاز
سازمانرینالمللیکار )ILOگرفتهشدندودرجامعةموردنظرآزمونشدند .



روشتحقيق 
پشوهشحاضراز نظر ماهیت ،کمّی است .را توجه رههدف ،از نوع تحقیقات کاررردی و از لحـا 
دادههامیدانیاست .رـرایتحلیـلدادههـا از رو
گردآوری 

مـدلسـازیمعـادالتسـاختاری

استفاده شده است.جامعـةآمـاریتحقیـقرااع ـایتعـاونیهـایتولیـدکشـاورزیتشـكیل
میدهند.تعدادکلاع ایتعاونیها113نفراست.حجمنمونهرااستفادهازجدولکرجسیو

مورگــان ،)6911611نفــررــرآوردشــدکــهازایــنتعــداد614پرسشــنامهگــردآوریشــد،
گیریطبقهای

هارهرو نمونه
درصدرود.نمونه 

پذیریپرسشنامهها91


نرخرازگشت
طوریکه


ره
راانتسابمتناسبانتخابشدند.زمینةفعالیتتعاونیهازراعی،راغیودامـیرـودکـهتعـداد

هادرپشوهشحاضرپرسشنامهرودکـهاز


هادرهرطبقهتعیینشدند.اريارگردآوریداده

نمونه
تشكیلشدهرود.رخشنخست،ویشگیهایجمعیـتشـناختیاع ـایتعـاونیهـای

سهرخش 
منظورسنجشمؤلفههایمؤثرررتوسـعة

تولیدکشاورزیرود.رخشدوم،شاملپرسشهاییره

هایتولیدرودکهدراینرخشازمؤلفههـایاجتمـاعی چهـارگویـه)،اقتصـادی


پایدارتعاونی
چهارگویه)،محی زیستی سهگویه)ونهادی چهارگویه)وازطیالیكرت =6خیلیکمتا
شهـاییرـرایسـنجشمیـيان
= 1خیلیزیـاد)اسـتفادهشـد.رخـشسـومپرسشـنامه،پرسـ 
هایتولیدرودکهازسازمانرینالمللـیکـار )ILOگرفتـهشـدوشـامل


یافتگیتعاونی

توسعه
هفتگویهرودکهازطیالیكرت =6خیلیکمتا=1خیلیزیاد)استفادهشـد.رـرایتعیـین
رواییراهریومحتواییاريارتحقیقازنظراتاع ایهیئـتعلمـیدانشـگاهترریـتمـدرس
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استفادهشد.رهمنظورتعیینپایایی،11پرسشنامهرهصورتتصادفیریناع ـایتعـاونیهـای
آوریدادههـا،ضـریبآلفـایکرونبـاخ

کشاورزیخارجازنمونةتحقیقتوزیعشد.پ ازجمع
ررایرخشهایمختلاپرسشنامهمحاسبهشدکهمقدارآنرـین1/13تـا1/36رـود.درایـن

پشوهشازرو پایاییترکیبینیياسـتفادهشـدکـهضـرایبآندرجـدول1مشـهوداسـت.
سازهایکهمقدارpcآنهاراالترازمقدار1/1راشد،پایاییقارلقبولیدارد.هرچهاینمقدارره6

نيدی  ترراشد،پایاییآنریشتراست.عالوه ررتعیینرو رواییمحتواوروایـیرـاهر،از
رو رواییتشخیصیره رو تعیینشاخ میانگینواریان استخراجشده )AEVاستفاده
شد.اینضریبنشان می دهدکهچهدرصدیازواریان

سازةموردمحالعـه،تحـتتـأثیر

متغیرهایآنرودهاست.رو های آماری مورد استفاده دراین پشوهش تحلیل همبستگی را
اســتفاده از نــرمافــيار)SPSS22و مــدلســازی معــادالتســاختاری رــا اســتفاده از
نرمافيار  )LISREL8.80رودند.

يافتهها 

هايجمعيتشناختي 


ويژگي
نفرپاسخگو،اکثریتمردرودند 691نفر،36/1درصد)و

نتای پشوهشنشاندادندکهاز614
درصد)درروستازندگیمیکنند.میانگینسنیافرادحدود46سالرود.ازنظـر

616نفر 11
میيانتحصیالت،19درصدازافراددارایدیپلموراالتررودند.ریشـترافـراددرآمـدرـین111
هيارتا 6میلیونتومـانداشـتند.نتـای پـشوهشنشـاندادنـدکـه61/1درصـدافـرادشـغل
غیرکشاورزیداشتند.نتای توزیعفراوانیدررینپاسخگویانحاکیازایناسـتکـهمیـانگین
سالاست.یافتههایتحقیقنشـاندادنـدکـه33/1درصـد

سارقةع ویتاع ادرتعاونی61
ع وعادیورقیههیئتمدیرهومدیرعاملرودند.طبقنتای رهدستآمدهازپشوهش،میانگین
سارقةکارکشاورزیپاسخگویان64سالراانحرافمعیار66/11رود .
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همبستگيبينمتغيرهايمستقلووابسته 
یهـایتولیـد
دهدکههمبستگیمؤلفههـایمـؤثررـرتوسـعةپایـدارتعـاون 


نشانمی
جدول6
کشاورزیومتغیروارستهدرحدراالییهسـتند.ایـنجـدول،همچنـینمـاتری همبسـتگی
دهد.یافتههاحاکیازوجودرارحةمثبـت


متغیرهایموردرررسیدرالگویپشوهشرانشانمی
هایچهارگانةتوسعةپایدارراتوسعةپایدارتعاونیهایتولیدکشاورزیهسـتند


دارمؤلفه

ومعنا
کهازاینمیانرارحةرینعاملنهادیوتوسعةپایدارتعاونیهاریشترین )r=1/111همبستگی

درسح 1/16خحارادارد.رهریاندیگر،توجهریشتررهعاملمحـی زیسـتیراعـاافـيایش
توسعةپایدارتعاونیهایکشاورزیخواهدشد.رـینعامـلمحـی زیسـتیوعامـلاقتصـادی،

کمترین )r=1/613همبستگیدرسح خحای6درصدوجوددارد .

جدول  .1ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغير 

ميانگين  انحرافمعيار 

1

6

3

4

5

6

-

-

-

-

.6توسعةپایدارتعاونی   63/61

 1/11

.6عاملاجتماعی 

 61/16

 1/46

**

.1عاملاقتصادی 

 66/91

 1/11

**

.4عاملمحی زیستی 

 9/11

 6/14

**

.1عاملنهادی 

 66/36

 1/31

** 1/111 ** 1/413 ** 1/414 ** 1/411

 1/114
 1/461
 1/411

-

6
**

 1/633

**

 1/133

6
**

 1/613

6

6

 ** P≤1/16

یافتههایپشوهش
منبع: 


تحليلعامليتأييدي 
منظورارزیاریمدلاندازهگیریمتغیرهاینهفتةپشوهش،ازتحلیـلعـاملیتأییـدیاسـتفاده

ره
شد.مدلاندازهگیریمتغیرهاینهفتهرانمایشرارهایعـاملیاستانداردشـدهوشـاخ هـای

ررازندگیحاصلتحلیلعاملی،پ ازانجاماصالحهایمررو رهمدلدرشكل1نمایشداده
همةضریبهـایمسـیر

شدهاست.راتوجهرهنتای رراز کلیمدل،دیدهمیشودکهمقدارt
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هستندوررایهمةسازههایپـشوهش،

ریننشانگرهاومتغیرهاینهفتةپشوهشراالتراز6/91
مقدارشاخ هایCRوAVE6مقادیرراالومناسبیدارد.همچنین،مقدارکـایدورـردرجـة
آزادیمقدارمناسبیدارد.ازسویدیگر،مقدارشـاخ ررازنـدگی ،)GFIشـاخ نـرمنشـدة
ررازندگی ،)NNFIشاخ ررازندگیفياینده )IFIوشاخ ررازندگیتحبیقی )CFIرـاالتراز
 1/91هستندکهمقدارمناسبیدارد.مقدارریشةمیانگینمجـذورخحـایتقریـب )RMSEA

گیریسازههای


،مدلاندازه
نیيکمتراز1/11ودرمجموعرراز مدلخوباست.درجدول6
پشوهشوضریباستانداردشـده،خحـایاسـتاندارد،مقـدار،tپایـاییترکیبـیوروایـیسـازه 
آمدهاست .

جدول  .2نتایج میزان انطباق مدل اندازهگیری تحلیلعاملی تأییدی با شاخصهای برازش
معيارپيشنهادشده

شاخصبرازش

نتايجدرپژوهش 

شاخ ررازندگیتحبیقی  )CFI

ريرگتریامساوی 1/91


 1/99

شاخ میيان انحباق  )GFI

ريرگتریامساوی 1/91


 1/94

شاخ نرمشدةررازندگی  )NFI

ريرگتریامساوی 1/91


 1/91

شاخ نرمنشدةررازندگی  )NNFI

ريرگتریامساوی 1/91


 1/93

شاخ ررازندگیفياینده  )IFI

ريرگتریامساوی 1/91


 1/99

ماندهها  )RMR
میانگینمجذورراقی 


کوچ تریامساوی 1/11

 1/116

شاخ ریشةدومررآوردواریان خحایتقریب) (RMSEA

کوچ تریامساوی 1/13

 1/146

 P=1/11χ2/df= 6/13,
;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
یافتههایتحقیق 
منبع: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Average variance extracted
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شکل  .3تحلیلعاملی تأییدی با نمایش بارهای استانداردشده


برازشکليمدلوآزمونفرضيهها 

منظورآزمونفرضیههـایپـشوهشازرو مـدلسـازیمعـادالت


عاملیتأیید،ره
پ ازتحلیل
ساختاریدرقالبرراز کلیمدلاستفادهشد.مدلساختاریروارـ رـینمتغیرهـاینهفتـة
پشوهشرانمایشرارهـایعـاملیاستانداردشـدهوشـاخ هـایررازنـدگیپـ ازاصـالحدر 
شكل4نشاندادهشدهاست.الگویمعادالتساختاریمؤیدایناستکهشاخ هاینیكویی
رراز نیيمدلرارراز میکند.ازسویی،مقدارکایدورردرجةآزادیمقدارمناسبیدارد.از
سویدیگر،مقدارشاخ

ررازندگی،شاخ

نرمنشدةررازندگی،ررازندگیفياینـده،وشـاخ 

ررازندگیتحبیقیراالتراز91هستندکهمقدارمناسـبیدارد.مقـدارریشـةمیـانگینمجـذور
خحایتقریبکمتراز1/11ودرمجموعمدل،رراز خوریدارد .
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جدول  .4نتایج میزان انطباق مدل اندازهگیری کل با شاخصهای برازش
معيارپيشنهادشده

نتايجدرپژوهش 

شاخصبرازش

شاخ ررازندگیتحبیقی  )CFI

ريرگتریامساوی 1/91


 1/93

شاخ میيان انحباق  )GFI

ريرگتریامساوی 1/91


 1/91

شاخ نرمشدةررازندگی  )NFI

ريرگتریامساوی 1/91


 1/94

شاخ نرمنشدةررازندگی  )NNFI

ريرگتریامساوی 1/91


 1/91

شاخ ررازندگیفياینده  )IFI

ريرگتریامساوی 1/91


 1/94

ماندهها  )RMR
راقی 
میانگینمجذور 

کوچ تریامساوی 1/11

 1/11

شاخ ریشةدومررآوردواریان خحایتقریب) (RMSEA

کوچ تریامساوی 1/13

 1/149

 P=6/11, χ2/df= 1/11

یافتههایتحقیق
منبع: 





شکل  .4مدل ساختاری پژوهش با نمایش بارهای عاملی استانداردشده
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نتای آزمونفرضیههانشاندهندةایناستکهضریباستانداردشدهرینمتغیرهاینهفتـة
ریرونیومتغیرنهفتةدرونی،درسح خحـای6درصـدمعنـادارومقـدارtآنرـاالتراز6/91
است.راتوجهرهنتای تحقیقچهارمؤلفةموردمحالعهدرقالبمدلشـاملعوامـلاجتمـاعی،
اقتصادی،محی زیستیونهادی11درصدازواریان توسعةپایدارتعاونیهایتولیدکشاورزی
شهرستاننقدهراتبیینمیکند.راتوجـهرـهمعنـاداریمقـدارt-Valuesوآزمـونفرضـیههـا

میتواننتیجهگرفتکه :



داریررتوسعةپایدارتعاونیهـایتولیـدکشـاورزی


عاملاجتماعیتأثیرمثبتومعنا
دارد.رنارراینفرضیةنخست )H1اینپشوهشپذیرفتهاست .



داریررتوسعةپایدارتعاونیهـایتولیـدکشـاورزی


عاملاقتصادیتأثیرمثبتومعنا
دارد.رنارراین،فرضیةدوم )H2اینپشوهشپذیرفتهاست .



عاملمحی زیستیتأثیرمثبـتومعنـاداریرـرتوسـعةپایـدارتعـاونیهـایتولیـد
کشاورزیدارد.رنارراین،فرضیةسوم )H3اینپشوهشپذیرفتهاست .



داریررتوسعةپایدارتعاونیهایتولیدکشاورزیدارد.


عاملنهادیتأثیرمثبتومعنا
رنارراین،فرضیةچهارم )H4اینپشوهشپذیرفتهاست.


جدول  .5نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق
متغيروابسته 

متغيرهايمستقل 

توســعةپایــدار
تعــاونیهـــای
تولیــــــــــد
کشاورزی 

ضريب
استانداردشده 

t Values

مقاديرخطاي

آزمون

استاندارد 

فرضيهها 


عاملاجتماعی 

 1/34

**6/64

 1/111

تأیید 

عاملاقتصادی 

 1/11

** 1/14

 1/663

تأیید 

عاملمحی زیستی 

 1/16

** 1/64

 1/611

تأیید 

عاملنهادی 

 1/11

**

 1/633

 6/91

R2

1/11

تأیید 

 ** P≤1/14

یافتههایپشوهش
منبع: 
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بحثونتيجهگيري 

شده،آشكاراستکهتعاونیوسیلةمناسبیررایتوسـعةپایـداراسـت،

راتوجهرهمباحاگفته
طورمعمولاهدافاقتصادی،اجتماعیومحی زیستیراادغاممـیکنـد؛نـاررارریهـارا

زیراره
دهدوراعاآزادیاقتصادیوتوانمندسازیگروههایرهحاشیهراندهشدهمـیشـود،

کاهش می
تعاونیهارهدنبـالآنانـدتوسـعةپایـدار

هایتوسعةپایدارهستند.توسعهایکه


کهازمشخصه
صاحبنظران،یكـیازمـؤثرترین

است،کهطرفدارمردم،طبیعت،اشتغالوزناناست.رهاعتقاد
راهكارهارهمنظوردستیاریرهالگوییموفقازتوسعةکشاورزیوروسـتاییوسـرانجاماهـداف
کالنتوسعه،کهدررردارندةرشداقتصـادی،افـيایشتولیـد،توزیـععادالنـةدرآمـدورـاالخره
فعالیتهایمختلاعمرانی-اجتماعیاسـت،تشـكلیـافتن

مشارکتعملیجامعةروستاییدر
گروههـاواجتماعـاتیرـهنـامتعـاونیاسـت .تعـاونیکشـاورزییكـیاز
اینافراددرچارچوب 
سازمانهایمهماقتصادیواجتماعیدرجوامعروسـتاییاسـتکـهنقـشمهمـیدرتوسـعة

میکند. 
کشاورزیوروستاییوکاهشفقرایفا 
هایتولیدکشاورزیرهمنظوررشد،تقویـتو


هایمؤثرررتوسعةپایدارتعاونی

رررسیمؤلفه
توسعةتعاونی هایکشاورزیدرشهرستاننقدههدفاصلیپشوهشحاضررـود.تحلیـلنتـای 

همبستگیگویایرارحةمثبتومعنادارعواملاجتماعی،اقتصادی،محی زیسـتیونهـادیرـا

تعاونی هایتولیدکشاورزیاست،رهاینصورتکههراندازهرهعواملفوقتوجـه

توسعةپایدار
عاملیتأییدیمدلاندازهگیـری

شود،توسعةپایدارتعاونیهانیيریشترخواهدشد.نتای تحلیل

متغیرهاینهفتةپشوهش،یعنیمؤلفةاجتماعی،اقتصادی،محی زیستیونهادینشـاندادنـد
انتخاریدرپشوهشرهدرستیانتخابشدهورنـاررنتـای کسـبشـدهازرـرآورد

کهنشانگرهای
مدلسـازیمعـادالتسـاختاریشـاخ هـایرـراز دارایروایـیوپایـاییمناسـبیاسـت.

فرضیههایتحقیقتأییدشدندوهری ازمؤلفـههـایاجتمـاعی،اقتصـادی،محـی زیسـتیو

پایدارتعاونیهایتولیدکشاورزیشهرستاننقدهدارنـد،

نهادیاثرمثبتومعناداریررتوسعة

طوریکهدرمجموع11درصدازواریان متغیروارستهراتبیینکرد. 


ره
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نتای رهدست آمدهنشاندادندکـهمؤلفـةاجتمـاعیریشـترینتـأثیررارـرتوسـعةپایـدار
هایتولیدکشاورزیداردکهنشانمیدهدمسائلاجتماعی،رهخصوصمشـارکتافـراد


تعاونی
کرمیوعلیریگی

زیررنایتشكیلوتوسعةتعاونیهاستورانتای تحقیقهرندیزاده ،)6139

)،علیریگیوگالری ،)6196اگبووچیدرلو ،)6161اسـكریمشوروهمكـاران )6111

6191
)ناهمسوست.پیشـنهادمـیشـودکـهادارةتعـاونرـا

همسو،ورانتای تحقیقولیزاده 6191
همكاریجهادکشاورزیشهرستانآگاهیهایالزمرادرخصوصفلسفةتعاونرهافرادردهدتا

طوریکه


اعتقادرههمكاریومشارکتدرکارهایتولیدیدرافرادشكلگیردوتقویتشود،ره
اگرافرادازاصولتعاونآگاهومشارکتراالییدراینزمینهداشتهراشـند،رـهتـداوموحیـات
دهندوررمیيانتوسعةآنهامیافيایند .


هااهمیتریشتریمی

تعاونی
زیستینیيدومینمؤلفةمؤثرررتوسعةپایدارتعاونیهـایتولیـدی

طبقنتای ،عاملمحی 
است.میتواننتیجهگرفتکهاع ارهدلیلدلبستگیوتعهدیکهرهواحدهایتولیـدیخـود

زیستیتوجهنشانمیدهندکهرانتـای تحقیقـاتاتمـیشوهمكـاران

دارند،رهمسائلمحی 
)،سلیمزادهوهمكاران ،)6161لوکاسوهمكاران )6161

،)6119ایيدیوهمكاران 6196
رنارراین،پیشنهادمیشودکهافراددرواحدهایتولیدیخـوداز

وجنیدی )6166همسوست.
هاوفناوریهاییاستفادهکنندکهمت منسالمتمحی زیستراشند. 


نهاده
نتای حاصلازرراز مدلنشاندادندکهسـومینمؤلفـةمـؤثردرتوسـعةپایـدارتعـاونیهـا
مررو رهمسائلاقتصادیاست.رنارراین،میتواناستنبا کردکـهتعـاونیهـایتولیـدکشـاورزی
یكیازررفیتهایرالقوهررایحلمشكلریكاریوتوسعةاشتغالهستند،کهرـانتـای تحقیقـات

)،مرادیوعلیریگی ،)6139اگبـووچیـدرلو،)6161گارنـا)6166

ح رتیوهمكاران 6196
وهرندیزاده )6139همسو،ورانتای تحقیقولیزاده )6191نـاهمسوسـت.پیشـنهادمـیشـود

رهخصـوصرانـ 
کهضمنسرمایهگذاریرلندمدتافراددرواحدهایتولیدخود،نهادهایمررو ـ 

کشاورزیوران توسعةتعاونـاعتباراتوتسهیالتکافیوالزمرادراختیـارافـرادقـراردهنـدو
واحدهایتولیدرارهمنظورجبرانخساراتاحتمالیواردآمدهریمهکنند .
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آید،چهارمینمؤلفهایکهدرتوسـعةپایـدارتعـاونیهـا

همانطورکهازنتای پشوهشررمی
نقشدارد،مؤلفةنهادیاست.اینیافتهضرورتتوجهویشةنهادهایمرتب راسیاسـتگـذاری
هایتولیدکشاورزیرانشانمیدهد،کـهرـانتـای تحقیقـاتگالرـیو


مناسبدرقبالتعاونی
هرياز ،)6196پاگ 
علیریگی ،)6196محمودزادهوصبوری ،)6164روزرجمهریوهادیياد 

سلیمزادهوهمكاران )6161همسوست.ررایناساسپیشنهادمـیشـود
ومارکلی )6114و 

کهرسترقانونیمناسبیررایتوسعهورشدتعاونیهایکشاورزیوجودداشـتهراشـدوضـمن

حمایتونظارتدولتونهادهـایمررـو رـرکـارتعـاونیهـا،ازدخالـتکامـلدرمـدیریت
تعاونیهایکشاورزیخودداریشود .



منابع
ایددی ،بنتالهدا؛ رهایی مقدم ،کوروش؛ زمانی ،غکملسین و زمانی میاندشتی ،ناصر ،4932 ،سازههـای

مؤثر بر توسعة کارآفرینی در مشاغل کوچک روستایی شیراز ،پایان ناما کارشناسی ارشـد ،رشـتا
ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،دانشکد کشاورزی.
بدری ،سید لی؛ افتااری ،بدالرها رکنالدین؛ سلیانی ،ملید و بهیند ،دادله ،4931 ،نقش نظامهـای
بهرهبرداری زراعی (خانوادگی) در توسعة پایدار روستایی (مطالعة مـوردی :شهرسـتان قیـر و

کارزینـ استان فارس) ،پهوهشهای اغرافیای انسانی ،شیار  ،76صص48 .ـ.99
بوزرایهری ،ردی ه و هادیداده بـداز ،مـریم ،4932 ،واکـاوی و بررسـی سـازههـای مـؤثر در توسـعة

تعاونیهای تولید روستایی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان ،اغرافیـا و آمـایش شـهری،
شیار  ،8صص411 .ـ.82
ترابی ،پردیس؛ میدری ،لیقلی و ملیدصلینیا ،اواد ،4983 ،بررسی میزان تأثیر مؤلفههـای سـرمایة
اجتماعی در عملکرد شرکتهای تعاونی (مطالعة موردی تعاونیهای دام و طیور در شهرسـتان

مشهد) ،تعاون ،سال  ،24شیار  ،2صص21 .ـ.4
مضرتی ،م ید؛ بابایی فینی ،امالسلیه و رمیانی ،بیـهن ،4932 ،تحلیل راهبردهای مـؤثر بـر توسـعة

تعاونیهای کشاورزی در اقتصاد روستایی (مطالعـة مـوردی :شهرسـتان خدابنـده) ،مطالعـات
اغرافیایی مناطق رشك ،سال  ،9شیار  ،44صص492 .ـ.449
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رسروی پور ،بهین؛ برادران ،مسعود؛ غنیان ،مندور؛ منفرد ،نوذر و گودرزی ،زهرا ،4931،بررسی ضرورت

و ویژگیهای یک تعاونی کشاورزی کارآفرین ،کار و اامعه ،شیار  ،492صص.46-24 .
سلوکی ،میثم و چیذری ،ملید ،4931،بررسی اثربخشی فعالیتهای آموزشیـ ترویجی در ارتقای سطح

دانش اعضای تعاونیهای تولیـدی کشـاورزی اسـتان سـمنان ،پـهوهشهـای تـرویج و آمـوزش
کشاورزی ،سال  ،4شیار  ،4صص.4-4 .
شعبانعلی فیی ،مسین؛ چوبچیان ،شهک؛ رمیمزاده ،معدومه و رسولی ،فاطیه ،4982 ،شناخت و تحلیل

سازههای موفقیـت شـرکتهـای تعـاونی زنـان در ایـران ،مطالعـات زنـان ،سـال  ،4شـیار ،2
صص.83-413 .
شیسالدینی ،لـی ،4988 ،نقش شرکتهای تعاونی در توسـعة پایـدار شهرسـتان ممسـنی ،تعـاون،
سال  ،21شیار  214و  ،212صص.83-412 .
لیبیگی ،امیرمسین و گکبی ،سـوده ،4932 ،تحلیـل میـزان مشـارکت زنـان روسـتایی شهرسـتان

فالروجان در تعاونیها :کاربرد نردبان مشارکت شری آرنستین ،فدـلناما زن و اامعـه ،سـال ،4
شیار  ،4صص.24-44 .
صدیری مقدم ،ابوالفضآ و نعیتی ،امین ،4931 ،اولویتبندی تنگناهای پـیشروی تعـاونیهـای تولیـد
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