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 03/04/1939تاریخ تصویب:          46-76صص           20/30/1932تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
-های تولید روستتایی متیؤثر بر مشارکت کشاورزان در تعاونیسازمانی مهای اجتماعی درونپژوهش حاضر به تحلیل سازه هدف: 

 های توسعه روستایی را بهبود بخشید.ریزیپردازد تا از این رهگذر بتوان برنامه

های تولید روستایی شهرستان همبستگی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، تعاونی-بدین منظور از روش توصیفی روش:

نفر  916ای به صورت متناسب گیری طبقهنفر عضو دارند و با استفاده از جدول پاتن و روش نمونه 1303ه جمعاً بویراحمد بودند ک

نامه است که محقق تهیه نموده است و بترای تعیتین اعتبتار آن از روش ها، پرسشآوری دادهبه عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع

( و 394/0تا  419/0) KMOاز همسانی درونی به روش آلفا کرونباخ استفاده شد. آماره  منظور تعیین پایایی آنو به تحلیل عاملی

ها از آزمون تی کند. برای تجزیه تحلیل دادهنامه حکایت میدست آمده، از بهینگی پرسش( به31/0تا  44/0ضریب آلفای کرونباخ )

 مستقل و رگرسیون لجستیک استفاده شده است.

درصد از افراد مورد مطالعه مشارکت متوسط به پایین دارند که در گروه کسانی کته  7/46هش حاکی از آن است نتایج پژو :هايافته

کنندگان فعتال درصد نیز مشارکت خوب و عالی دارند که در گروه مشارکت 4/42مشارکت نیمه فعال دارند قرار گرفتند، همچنین 

پتذیری های میزان رضایت از خدمات ارائه شده از سوی تعاونی، مسئولیتازهقرار گرفتند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که س

مدیره و نگرش اعضا بته تعتاون و کتار گروهتی، اجتماعی هیئت مدیره؛ دانش و آگاهی اعضا از اصول و قوانین تعاونی، سرمایههیئت

 باشند.های تولید شهرستان بویراحمد میهای مشارکت کشاورزان در تعاونیکنندهتعیین
ی ی منطقتهگستتردگو  ازیتموردنهای نامهپرسش پر کردنی اطالعات و آورجمعی باالی هزینهمحدودیت  نیترعمدهها/ راهبردها: محدوديت

 است. موردمطالعه

ورد های متگردد که در صورت بهبود وضعیت مؤلفهبنابراین، از نتایج مدل رگرسیون لجستیک چنین استنتاج میراهکارهای عملي: 

 های تولید روستایی بیشتر شود.توان انتظار داشت که مشارکت کشاورزان عضو تعاونیبررسی می

 کشاورزی، بویراحمد، رگرسیون لجستیک، تعاونی تولید روستایی.ها: کلیدواژه

 

                                                 
 .سنده مسئول:  نويfarzadekarimi@gmail.comEmail: 

mailto:farzadekarimi@gmail.com
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 . مقدمه1
 مسئله طرح .1. 1

تقریباً نیمی از جمعیت جهان در نواحی روستایی کشورهای 

ها را کشاورزان کنند که اکثریت آندگی میزن توسعهدرحال

پا تشکیل داده و معیشت آنان از طریق کشاورزی تأمین خرده

ها به دالیل مختلفی شود و به علت اینکه کارایی فعالیت آنمی

های های نوین و ماشینآوریاز فن یریکارگبهاز قبیل عدم 

موجب  تواندکشاورزی، بسیار پایین است، تعاون و همکاری می

شود )عبدالرحمان  هاآنارتقاء کارایی و بهبود وضعیت اقتصادی 

تواند در قالب که این تعاون می (17 ،ص.1337، 1و اسمیت

 هاییکی از شرکتهای تعاونی نمود بهتری پیدا کند. شرکت

روستاییان و  ژهیوبهتعاونی که نقش مهمی در زندگی مردم، 

-عاونی تولید روستایی میهای تکند، شرکتکشاورزان ایفاء می

 فائقهای اساسی برای یکی از راه عنوانبهباشد که همواره 

های تولید بوده است. تعاونی ،آمدن بر مشکالت کشاورزی

باشند روستایی، یکی از نهادهای کارآمد در مناطق روستایی می

ی نمودن امکانات تولید، سازماندهی و عرضه فراهمکه عالوه بر 

پا و روستاییان و نیز تأمین کشاورزان خرده ازیموردنخدمات 

ای آنان، تنظیم بازار و حمایت از های معیشتی و حرفهنیازمندی

، بهبود سطح درآمد و ایجاد اشتغال در روستاها دکنندگانیتول

در سطح خرد، در سطح کالن نیز تالش دارد در راه ترویج و 

تحقق  ی مشارکت، همکاری و تعاون عمومی وتحکیم روحیه

در همین . (24 ص. ،1933دعایی، عدالت اجتماعی گام بردارد )

 منظوربههای تعاونی ی شرکتراستا، توجه به رشد و توسعه

که در  دستیابی به اهداف واالی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گیرد، امری ها شکل میی شناخت مفاهیم موفقیت تعاونیسایه

(. 94 ،ص.1933، اهیمیفر و ابر، آریان)صفری است یضرور

ها که محققان بسیاری های مؤثر بر موفقیت تعاونییکی از سازه

 یالمللنیبدفتر (، 1930نیا )، صدیقی و درویشیازجمله

-( و کریمی و نوری2003. امینی و رمضانی )(2000) 2کارگران

اند مشارکت اعضای تعاونی در ( به آن اشاره نموده1930پور )

ها است. در دنیای امروز، مشارکت مردمی اونیی تعامور و اداره

های رسیدن به پیشرفت و توسعه است که این مهم یکی از راه

باشد. می موردقبولاز سوی همه محافل علمی کشورهای جهان 

های مشارکتی مردم محلی را برای داشتن نقش مؤثر در رهیافت

ا در ها را قادر خواهد ساخت تکند و آنسرنوشت خود آماده می

، 9فرآیندهای توسعه و حفاظت مشارکت نمایند )اریکسون

(، بیان داشته است که 1337) 4همچنین هاکلیوس (.2004

اعضای هر سازمان تعاونی، بخش حیاتی آن بوده و مشارکت 

 دیتردرقابلیغفعال آنان در تعاونی، برای موفقیت تشکیالت 

ارکت نویسد که بدون مش( نیز می2000) 4باشد. بهویانمی

حفظ نخواهد شد.  مدتیطوالنها در فعال اعضاء، بقای تعاونی

یکی از اهداف و  عنوانبهاهمیت مشارکت، این موضوع  به بنا

شود. نظارت مردم های محسوب میراهبردهای توسعه تعاونی

محلی بر مسائل مربوط به محل خود، یکی از عناصر مهم 

ها آنمعنای کمک به ریزی توسعه روستایی است و این به برنامه

گیری و افزایش برای مشارکت در امور سیاسی، تصمیم

باشد. بر این های مربوط به چگونگی رفع مشکالت میمهارت

های اجتماعی اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که آیا سازه

تأثیری بر میزان مشارکت اعضا در تعاونی دارد یا  یسازماندرون

های اجتماعی ژوهش بررسی سازهخیر؟ بنابراین هدف کلی پ

های بخش مشارکت اعضا در تعاونی برمؤثر  یسازماندرون

باشد و اهداف اختصاصی زیر را مرکزی شهرستان بویراحمد می

 به دنبال دارد:

 سنجش میزان مشارکت اعضاء در امور تعاونی؛ 

 یسازماندرونهای اجتماعی بینی کننده سازهمدل پیش 

 در امور تعاونی؛ مؤثر بر مشارکت اعضا

 پیشینۀ تحقیق .2. 1
موضوع تعاونی و چگونگی مشارکت مردم در آن، موضوع 

ای از تحقیقات فراوانی است که در جوامع روستایی گسترده

صورت گرفته است. در این بخش  توسعهدرحالکشورهای 

انجام شده درباره  هایبررسیترین نتایج و برخی از مهم مروربه

 شود.ها پرداخته مییان در تعاونیمشارکت روستائ

( در مورد 2003) 7اسپاالردو، الریو و تانتیوس-هرناندز

ای انجام دادند که نتایج آن نشان های کشاورزان مطالعهتعاونی

داد، متغیرهای نگرش نسبت به تعاونی، رضامندی از تعاونی، 

دسترسی به اطالعات مناسب و داشتن روابط مناسب با اعضای 

های تولید عاونی بر روی مشارکت کشاورزان در تعاونیدیگر ت

ای، همکاری ( در مطالعه2004)6مؤثر بوده است. مارشال

های داد، یافتهر کشاورزان در کارهای عمومی را مورد بررسی قرا

تحقیق نشان داد که آمادگی کشاورزان برای همکاری در اجرای 

ورهای اجتماعی های مورد توافق، بیشتر تحت تأثیر فاکتبرنامه

ها و اعتماد به اینکه ها از فواید جامعه برای آنمثل درک آن

ی صدیقی و باشد. مطالعهاعضا هم همکاری خواهند کرد می

 منظوربهشمال ایران  کارانبرنج( که بر روی 2009محمد زاده )
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های تولید انجام ها در ایجاد تعاونیمشارکت و رضامندی آن

غیرهای سطح مشارکت اعضا، نگرش اعضا داد، نشان داد که مت

ها نسبت به تعاونی و میزان زمین تحت مالکیت و رضامندی آن

 3، مورو و باتیستارابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هانسن

ها عامل ( نشان دادند که رضامندی کشاورزان از تعاونی2002)

 باشد. عزیزی خالخیلی وها در تعاونی میمهمی در مشارکت آن

های مؤثر بر مشارکت کشاورزان ( در بررسی سازه1933زمانی )

در مدیریت آبیاری، به این نتیجه دست یافتند که بین 

متغیرهای نگرش نسبت به مشارکت در مدیریت آبیاری و درک 

مشکالت موجود باالترین تأثیر مستقیم را بر روی میزان 

 برآن،  مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری داشتند. فزون بر

جلب  منظوربههای عملی های پژوهش توصیهیافته اساس

 اندعبارتمشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری ارائه دادند که 

های از: ایجاد نگرش مثبت به مشارکت و همچنین دستگاه

ها اجرایی از طریق عملکرد شفاف و ارائه بازخورد نتایج فعالیت

ها به مسائل و آنبه کشاورزان و همچنین افزایش درک 

با  مستقیممشکالت موجود با برگزاری جلسات و تماس 

( در بررسی عوامل مؤثر 1936کشاورزان. علی بیگی و نکویی )

های روستایی بر میزان مشارکت اعضا در مدیریت تعاونی

های شهرستان کرمانشاه نشان دادند که میزان شرکت در دوره

نی، چگونگی نگرش به آموزشی، میزان رضایت از عملکرد تعاو

ترین عوامل مؤثر بر تعاونی و سطح تحصیالت اعضا از مهم

درصد  90 درمجموعها است که مشارکت روستائیان در تعاونی

کنند. همچنین از تغییرات میزان مشارکت را تبیین می

بر  تأثیرگذار( در بررسی عوامل 1937شاهرودی و چیذری )

بران در تعاونی آبنگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در 

استان خراسان رضوی به این نتیجه دست یافتند که عملکرد 

مدیریت آبیاری، مشارکت اجتماعی، اعتماد  ةدرزمینکشاورزان 

 1/71اجتماعی و وضعیت آبیاری منطقه از دیدگاه کشاورزان 

درصد تغییرات نگرش کشاورزان به مشارکت در تعاونی را 

 کند.بینی میپیش

توان نتیجه گرفت که مطالعات انجام شده می بندیبا جمع

های تولید، عوامل مشارکت کشاورزان در تعاونی یدرزمینه

پذیری نگرش کشاورزان به تعاونی، مسئولیت ازجملهبسیاری 

و  مدیرههیئتو مدیرعامل، رضایت از عملکرد  مدیرههیئت

، ارتباط با سایر غیردولتیهای دولتی و مدیرعامل، حمایت

اعضا از اصول و قوانین  آگاهیها، دانش و ها و سازماننیتعاو

و مدیرعامل، اعتماد  مدیرههیئتی اجتماعی تعاونی، سرمایه

ای افراد های حرفهو مدیرعامل و ویژگی مدیرههیئتاعضا به 

که در این میان نقش  )سن، سطح تحصیالت( و غیره مؤثرند

 تر است. عوامل اجتماعی پررنگ

 ي تحقیقشناس. روش2
 . قلمرو جغرافیايي پژوهش1. 2

استان در و  ایرانجنوبی  هایستانیکی از شهر بویراحمد

مرکز این شهرستان شهر یاسوج  قرار دارد. کهگیلویه و بویراحمد

 واقع شده است. متری از سطح دریا 1360ارتفاع  در و است

باشد که روستا می 299ن مذکور دارای بخش مرکزی شهرستا

درصد از کل جمعیت  92نفر ) 63732 بربالغجمعیتی 

، مرکز آمار ایران) کنندشهرستان( در این بخش زندگی می

1930.) 

 . روش تحقیق2. 2
 ازلحاظپیمایش انجام گرفت و  صورتبهپژوهش حاضر 

روش پژوهش تحقیقی کمّی است.  ها،عددی داده لیوتحلهیتجز

جامعه  ای است.همبستگی با رویکرد مقایسه -نیز توصیفی

های تعاونی تولید شهرستان آماری پژوهش، اعضای شرکت

نفر بودند. برای تعیین حجم  1303باشد که جمعاً بویراحمد می

نفر  916 (،141 ص. ،2002) 3جدول پاتن نمونه با استفاده از

ونه، برای پس از تعیین حجم نم نمونه، تعیین شد. عنوانبه

-یا الیه شدهیبندطبقهگیری ها، از روش نمونهانتخاب نمونه

گیری در هر طبقه به روش نمونهاستفاده گردید.  10بندی شده

 ها انتخاب گردیدند.انتساب متناسب، نمونه صورتبهساده و 

پژوهش برحسب اهداف  ازیموردنهای آوری دادهبرای جمع

بخش بود و در قالب طیف  3شامل  کهای نامهتحقیق، پرسش

 -9کم،  -2خیلی کم، -1هیچ،  -0ای )گزینهلیکرت هفت 

کامالً( طراحی گردید.  -7خیلی زیاد،  -4زیاد،  -4متوسط، 

 ارائه 2نامه در جدول های مختلف پرسشتعاریف عملیاتی بخش

 شده است.

به تفکیک  بويراحمدهای تولید شهرستان تعاوني -1جدول 

 حجم نمونهتعداد اعضاء و 

 1930، مأخذ: جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد

 حجم نمونه تعداد کل اعضاء نام تعاوني

جنوبي سرود  499 66 

 32 443 کاکان

روم دشت  313 143 

 916 1303 جمع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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  در پژوهش مورداستفادههای تعاريف عملیاتي شاخص -2جدول 

 1932 ،های پژوهشمأخذ: یافته

 تعريف متغیر متغیر

مشارکت اعضا در امور 

 تعاونی

شرکت در از:  اندعبارتشاخص مشارکت اعضا در امور تعاونی با شش گویه سنجیده شد که 

 روبی الیه نظیر) مشارکت در کارهای گروهی تعاونیی، تعاون یجلسات و مجامع عموم

 .غیرهو  تأمین اعتبار صندوق مالی تعاونی، آبیاری( هایکانال وها جوی

ایت از خدمات میزان رض

 شده از تعاونی ارائه

از:  اندعبارتگویه سنجیده شد که  20شده از تعاونی با  ارائهشاخص میزان رضایت از خدمات 

آالت و در اختیار گذاشتن ماشین، و غیره( آالتنیماشها )کود، سم، بذر، دهنها موقعبهعرضه 

 آموزشی )نظیر، برگزاری  فروش محصوالت )بازاریابی(، ارائه خدمات، ادوات کشاورزی

 .غیرهو و غیره(، ارائه خدمات آموزشی  یرساناطالعهای آموزشی، کالس

اعتماد اعضاء به 

 و مدیرعامل مدیرههیئت

 اندعبارتبا چهار گویه سنجیده شد که  و مدیرعامل مدیرههیئتاعتماد اعضاء به شاخص میزان 

 .غیرهو ازرسان ب ،رهیمدئتیه، رعاملیمداز: میزان اعتماد به 

 پذیریمسئولیت

 و مدیرعامل مدیرههیئت

با چهار گویه سنجیده شد که  و مدیرعامل مدیرههیئت پذیریمسئولیتشاخص میزان 

برای حل  وجدان کاری، اقدام، اختصاص زمان مناسب برای امور شرکت تعاونیاز:  اندعبارت

 .غیرهو  مشکالت شرکت تعاونی

میزان آگاهی اعضا از 

 ول و قوانین تعاونیاص

از:  اندعبارتگویه سنجیده شد که  12با  میزان آگاهی اعضا از اصول و قوانین تعاونیشاخص 

های تعاونی، تعهد تعاونی برای نحوه عضویت در شرکت، شرح وظایف و حدود اختیارات تعاونی

 .غیرهو ازرسان ، مدیرعامل و برهیمدئتیهنحوه انتخاب اعضای  ارائه خدمات آموزشی به اعضاء،

ها و ارتباط با سازمان

 نهادها

از: ارتباط با  اندعبارتها و نهادها با پنج گویه سنجیده شد که ارتباط با سازمانمیزان شاخص 

 سازمان تعاون روستایی، ارتباط با سایر ارتباط با  جهاد کشاورزی شهرستان،سازمان 

 .غیرهو های دیگر تعاونی

د میزان رضایت از عملکر

 و مدیرعامل مدیرههیئت

با هشت گویه سنجیده شد که  و مدیرعامل مدیرههیئتمیزان رضایت از عملکرد شاخص 

 .غیرهو و سریع انجام دادن کارها  موقعبهعمل به وعده، ، رجوعارباببرخورد گرم با از:  اندعبارت

سرمایه اجتماعی 

 و مدیرعامل مدیرههیئت

با هفت گویه سنجیده شد که  و مدیرعامل مدیرهیئتهسرمایه اجتماعی میزان شاخص 

با  رهیمدئتیه، رعاملیمدو بازرسان زیاد است،  رهیمدئتیه، رعاملیمداعتماد بین از:  اندعبارت

و بازرسان مایل به انجام کارهای  رهیمدئتیه، رعاملیمداعضای تعاونی همدل و متحد هستند، 

 .غیرهو عامل المنفعه هستند 
 

 12نامه از روش اعتبار محتواپرسش 11تعیین روایی منظورهب     

استفاده شد که با استفاده از نظرات استادان و متخصصان پس 

آمد. جهت تعیین  دست بهاز چند مرحله اصالح و بازنگری 

 نامه( انجام شدپرسش 90) 14آزمونیپیشنامه، پرسش19پایایی

(، حاکی از 2)جدول  آمدهدستبهکه ضریب آلفای کرونباخ 

ی طراحی شده است. گفتنی است که نامهاعتبار باالی پرسش

 غیرتجربیرا برای تحقیقات  3/0تا  4/0پدهازور اعتبار بین 

جهت تعیین اعتبار (. 1332، 14داند )پدهازورپذیرفتنی می

استفاده  17مفاهیم پژوهش از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی

ی متغیرها در تناسب مجموعه گردید که برای تعیین میزان

ی که دامنه KMOی ماتریس همبستگی تحلیل عاملی از آماره

بهره گرفته شد. اگر مقدار  هستتغییرات آن بین صفر و یک 

این است که  یدهندهنشاندرصد نگردد،  60این آماره کمتر از 

های موجود برای تحلیل عاملی بسیار مناسب است و همبستگی

باشد بیانگر مناسب بودن  4/0تا  6/0بین اگر این ضریب 

نتایج حاصل از  (.1930باشد )دواس، های موجود میهمبستگی

( در این پژوهش نیز بر این 394/0– 633/0) KMOآزمون 

شاخص مجذور کای برای  فزون بر این، .نکته انطباق دارد

( به P<001/0های پژوهش )آزمون کرویت بارتلت، جهت سازه

همبستگی بین  یدهندهنشاندار است و عنیلحاظ آماری م

 متغیرهاست.

 هاداده لیوتحلهيتجز. 3. 2
 یسازماندرون اجتماعی یهاکنندهنییتعبررسی  منظوربه     

 شهرستان روستایی، تولید هایتعاونی در کشاورزان مشارکت

آزمون تی مستقل و رگرسیون  ،ISDM16روشبویراحمد از 

 افزارنرم پردازی نیز با استفاده ازداده. لجستیک بهره گرفته شد

12 SPSS در ادامه به شرح مختصری از گرفته است.  انجام

 شود.پرداخته می مدل رگرسیون لجستیک
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و برآورد احتمال  لیوتحلهیتجزهایی که برای یکی از مدل    

ی دو ارزشی )وقوع یا عدم وقوع( مناسب است، مدل یک واقعه

ت. این مدل برای مطالعاتی به کاربرده رگرسیون لجستیک اس

ها دو ارزشی باشد. بنابراین در شود که متغیر وابسته در آنمی

های مؤثر بر مشارکت بررسی سازه منظوربهپژوهش حاضر 

اعضای تعاونی تولید روستایی بخش مرکزی شهرستان 

 به شرح ذیل استفاده شد.لجستیک از مدل رگرسیون  بویراحمد
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اعضای تعاونی که بیانگر مشارکت  yمتغیر وابسته  کهطوریبه

تولید روستایی )مشارکت فعال برابر عدد یک و مشارکت نیمه 

قانون  برحسباست. تابع لجستیک  فعال برابر عدد صفر(

که اگر احتمال وجود مشارکت  شودمیاحتماالت طوری بیان 

نشان داده  iP -1عال با و احتمال مشارکت نیمه ف iPفعال با 

نسبت این دو احتمال  کنندهبیانشود، در این صورت رابطة زیر 
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در این تحقیق تابع لجستیک  موردمطالعهبا توجه به متغیرهای 

 به شکل مدل ریاضی زیر نوشت: توانیمرا 

 
 . مباني نظری تحقیق3

مشارکت شامل مهیا کردن منابع مردم محلی و حمایت از 

هایی برای ایجاد کارایی و برنامه های درونی در داخلداده

(. مشارکت 2 ،ص.1933ی و دهقانی، أثیرات مؤثر است )صیدائت

های ه سازمانهای گروهی داوطلبانفرآیند درگیری در موفقیت

( و مردم محلی CBOs( و اجتماع محور )NGOs) غیردولتی

گیری برای اموری است که بر معیشت ریزی یا تصمیمدر برنامه

انگیزد تا برای گذارد و آنان را بر میبا حیات آنان تأثیر می

های گروهی با پذیرش مسئولیت، یکدیگر را دستیابی به هدف

 ، ص.1933لمانی و قرنی آرانی، ، بدری, سیاری دهند )رضوانی

(. بنا به تعریف، مشارکت در وهله نخست عبارت است از 73

گیری که هسته آوری اطالعات محیطی برای تصمیمابزار جمع

دهد. در بحث مشارکت مفهومی توسعه پایدار را تشکیل می

ها در نواحی روستایی، باید دو نکته را مردم و موفقیت تشکل

نخست آنکه باید افراد را تشویق به مشارکت  قرار داد: مدنظر

کرد. زیرا در توسعه نواحی روستایی، این افراد هستند که نقش 

هایی برای کنند؛ و دیگر آنکه باید فرصتکلیدی را ایفا می

ستاییان از مسئوالن وضوح هر چه بیشتر تقاضاهای رو

-های مردمی را میشود، زیرا ایجاد تشکل فراهم اندرکاردست

وان پل ارتباطی بین نیازهای مردم روستا و مسئوالن قلمداد ت

(. 23 ، ص.1933، راد و علیزاده، چیذری، پزشکیکرد )عبدالهی

های مردم به کمک مشارکت و بدون اتکای جدی بر برنامه

آیند، یعنی خوداتکا شوند  فائقتوانند بر مشکالتشان رسمی می

یزدی و ابراهیمی،  فع کنند )پاپلیشان را رو نیازهای اساسی

توان چنین (. از یک دیدگاه دو بعد مشارکت را می11 ص.

سازی و مشارکت به معنای شرکت در تصمیم -1: برشمرد

 ییهانظارت اجتماعی. از این نظر مشارکت شامل تمام فعالیت

گیری در منجر به تصمیم غیرمستقیمشود که مستقیم یا می

داشت. چنین برداشتی از  امور مربوط به جامعه انسانی خواهد

 -2مشارکت ریشه در مفهوم دموکراسی حاکی بر یونان دارد. 

 جمعیدستههای و فعالیت مساعیتشریکمشارکت به معنای 

آوری برای رفع نیازهای روزمره چون تأمین امنیت، جمع

ای محصوالت کشاورزی و غیره. از این منظر مشارکت سابقه

عمر زندگی بشر است  دازهانبهطوالنی دارد که عمر آن 

 (.194 ، ص.1931پور، )محمودی و حکیم

 
 چارچوب مفهومي پژوهش  -1شکل 

 1932 های پژوهش،مأخذ: یافته
در همین راستا در این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی 

-مؤثر بر مشارکت اعضا در امور تعاونی توجه شده است. شاخص

iii ux*y 

iii vu 
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نگرش  -1از:  نداعبارتهای مورد بررسی در پژوهش حاضر 

دانش و آگاهی از اصول و  -2، اعضاء به تعاونی و کار گروهی

 -4و مدیرعامل،  مدیرههیئتاعتماد اعضا به  -9قوانین تعاونی، 

میزان رضایت از  -4و مدیرعامل،  مدیرههیئتپذیری مسئولیت

سرمایه اجتماعی  -7و مدیرعامل،  مدیرههیئتعملکرد 

 ها و نهادهاارتباط با سایر سازمان -6و مدیرعامل،  مدیرههیئت

 این برشده از طرف تعاونی.  ارائهمیزان رضایت از خدمات  -3و 

)شکل  باشدزیر می صورتبهاساس چارچوب مفهومی پژوهش 

1.) 
 

 های تحقیق. يافته4
 ای اعضاءهای فردی و حرفهويژگي .1. 4

-نشان میهای فردی پاسخگویان تحلیل توصیفی ویژگی     

 76/49، موردمطالعههای تعاونی میانگین سنی اعضایدهد که 

و بیشترین فراوانی سنی در میان  34/7سال با انحراف معیار 

درصد از  60باشد. شغل اصلی سال می 42 موردمطالعهافراد 

بررسی تحصیالت افراد  باشد.می کشاورزی  موردمطالعهافراد 

 موردمطالعهافراد درصد از  9/91دهد که نشان می موردمطالعه

درصد  3/13درصد سواد خواندن و نوشتن،  24سواد، بی

 0/4درصد دبیرستان و  9/7درصد راهنمایی،  3/19ابتدایی، 

 1/64درصد دیپلم و باالتر هستند. در مجموع میزان تحصیالت 

 تر از ابتدائی دارند.درصد از افراد سطح سواد پائین

های ونيسنجش میزان مشارکت اعضای تعا .2. 4

 تولید روستايي شهرستان بويراحمد

های تولید بندی مشارکت اعضای تعاونیتوصیف و دسته

ی مشارکت پایین، مشارکت به چهار دسته موردمطالعهروستایی 

  روشبر مبنای خوب و مشارکت عالی متوسط، مشارکت 

ISDM .تفکیک شدند 

A=پایین: Min ≤ A < Mean – SD 

B= متوسط Mean – SD ≤ B < Mean 

C= خوب  : Mean ≤ C < Mean + SD 

D= عالی  : Mean + SD ≤ D < Max 

بر اساس محاسبات انجام شده وضعیت مشارکت اعضای 

 9جدول  صورتبهتعاونی تولید روستایی شهرستان بویراحمد 

نشان  9که جدول  طورهمان شده است. ارائهخالصه  طوربه

بیشترین  میزان مشارکت اعضای تعاونی، ازلحاظدهد می

درصد( وجود  7/41نفر ) 174ی دوم با فراوانی فراوانی در طبقه

درصد از  6/20درصد مشارکت خوب و  6/21دارد. همچنین 

 درمجموعهای مورد بررسی مشارکت عالی دارند. اعضای تعاونی

مشارکت نیمه فعال دارند و  موردمطالعهدرصد از افراد  7/46

 د.درصد نیز مشارکت فعال دارن 4/42
 

 میزان مشارکت در امور تعاوني ازلحاظ موردمطالعهبندی افراد دسته -3جدول 

  1932 ،های پژوهشمأخذ: یافته 
 )مشارکت کامل( 7دامنه متغیر: صفر )بدون مشارکت( تا  †

هبیشین هکمین   سطوح مشارکت فراواني درصد فراواني †میانگین انحراف معیار 

4 20/1  30/0  32/2  

 ضعیف 13 7
ه فعالنیم  

7/41  متوسط 174 

6/21  خوب 73 
 فعال

6/20  عالی 74 
z 

های پژوهش در میان سطوح سازه مقايسه میانگین .3.4

 مشارکت
های مورد ی میانگین سازهبررسی مقایسه منظوربههمچنین 

بررسی در سطوح مختلف مشارکت از آزمون تی مستقل بهره 

شده است.  ارائه (4)جدول گرفته شد. نتایج تحلیل در 

دهد بین میانگین هر یک از که جدول نشان می طورهمان

در سطوح مشارکت، اختالف معناداری در  یموردبررسهای سازه

 سطح یک درصد وجود دارد.
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  هاي پژوهش ميان سطوح مشارکتمقايسه ميانگين سازه -4جدول 

 2631، های پژوهشمأخذ: يافته

 هاسازه
 سطوح مشارکت

 tآماره 
 سطح 

 فعال نيمه فعال داريمعني

Mean S.D Mean S.D 
 4442/4 -36/26 33/4 63/6 04/4 21/1 ميزان رضايت از خدمات تعاوني

06/1 مديرههيئت پذيريمسئوليتميزان رضايت از   03/4  01/6  31/4  01/23- 4442/4 

 4442/4 -10/26 31/4 63/6 02/4 31/1 دانش و آگاهي اعضا از اصول و قوانين تعاوني

 4442/4 -33/23 33/4 33/1 03/4 36/2 هاارتباط با ساير نهادها و سازمان

 4442/4 -33/24 66/4 16/6 02/4 03/1 مديرههيئتميزان رضايت از عملکرد 

 4442/4 -12/20 30/4 01/6 06/4 01/1 اعتماد اعضا به ارکان تعاوني

 4442/4 -33/26 36/4 30/6 01/4 61/1 مديرههيئتسرمايه اجتماعي 

 4442/4 -03/26 33/4 11/6 31/4 41/1 نگرش اعضا به تعاوني و کار گروهي

 

  يسازماندرونهاي اجتماعي بيني کننده سازهمدل پيش .4.4 

 مشارکت کشاورزان
-مدل رگرسیون لجستیک، مؤلفه اساس بردر اين پژوهش 

دمات از: رضايت از خ اندعبارتکه  يسازماندرونهای اجتماعي 

 رهيمدئتیهپذيری (، مسئولیت1Xشده از سوی تعاوني ) ارائه

(2Xارتباط با ساير نهادها و تشکل ،)( 3هاX دانش و آگاهي از ،)

 رهيمدئتیه(، رضايت از عملکرد 4Xاصول و قوانین تعاوني )

(5X،)  رهيمدئتیهاعتماد اعضا به (6X سرمايه اجتماعي ،)

( 8X) گروهيه تعاون و کار ( و نگرش اعضا ب7X) رهيمدئتیه

مشارکت کشاورزان در بین کننده های پیشسازه عنوانبه

نتايج  3تعاوني تولید روستايي وارد مدل گرديد. در جدول 

 حاصل از پارامترهای رگرسیون لجستیک بیان شده است.

ييدر تعاوني توليد روستااجتماعي مشارکت کشاورزان  ياکنندهنييتعنتايج رگرسيون لجستيک تخمين اثر  -5جدول   
   2631، های پژوهشمأخذ: يافته

نسبت فراواني تعلق به يک طبقه به فراواني عدم تعلق به آن طبقه  †   

Exp(B)† Sig. df Wald SE  ضريبB هاويژگي  

65/515 4442/4  1 17/130 1/010 4/182 X1 

22/701 440/4  1 8/215 1/089 3/122 X2 

211/4 214/4  1 1/797 1/536 -2/059 X3 

10/098 443/4  1 7/458 4/847 2/312 X4 

2/149 134/4  1 1/326 4/664 /765 X5 

663/4 122/4  1 1/567 4/784 -/981 X6 

49/105 441/4  1 9/584 1/258 3/894 X7 

12/288 4442/4  1 13/428 4/685 2/509 X8 

4/000 4442/4  عدد ثابت 37/315- 6/395 34/045 1 

-2 Log likelihood= 76.838; Cox & Snell R Square= 0.674; 

Hosmer and Lemeshow test (Chi-square= 1.764, df=8, sig=0.987) 

در اين جددول بدرای آزمدون معنداداری ضدراي   Waldآزمون 

-برای مؤلفه پژوهششود که در اين مي کاربردهبهمحاسبه شده 

توجه به اينکده دار است. با معني 8Xو  1X ،2X ،4X ،7Xهای 

هدای )ضدري  رگرسدیون لجسدتیک( بدرای مؤلفده ها Bمقدار 

هدا بدارتر از يدک نآ، در Exp(B)مذکور مثبت اسدت، مقددار 

هدا در مشدارکت دهدد کده ايدن مؤلفدهاست. نتیجه نشدان مدي

و بده ای دارندد کشاورزان در تعاوني تولید روستايي تأثیر فزاينده

 يموردبررسددهددای ازای يددک واحددد ت ییددر در وضددعیت سددازه

سداير شدرايث ثابدت بماندد لگداريتت نسدبت ب دت  کهيدرصورت

(Odds اينکه مشارکت کشاورزان در تعداوني تولیدد روسدتايي )

هدای همچنین شداخ  (.3گردد )جدول بیشتر شود، اضافه مي

جآمده است. در اين 3برازش مدل رگرسیون لجستیک در جدول 
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ي برازش مددل اسدادا ش شددش اسد   شاخص برا سهجدول از  

برابددر  (2Log likelihood-) مدددل رسدد  ایددا   شدداخص 

 هدد  و تا حد ز ا ي  رس  ایا   مدل را اشدا  مد  838/67

( Hosmer and Lemeshow test)هاسیر  هیچنين آزمو 

ايددن اشددا  از توايددن بددين ااددا د مشدداهدش شدددش و ااددا د 

بو   مددل اسد   بدا مناسب   هندشاشا  ار  و  شدشبين يشپ

توا  م ( 786/0)سطح معنا اري توجه به معنا اري ا ن آزمو  

 هاس  اايجه گري  که مدل مناسب  ا ش

از شااس  ا اسب  ها  ا ش  ر رگرسيو  لجسايک براي تدسير

گر    ا ن شاخص اسب  بين  و تا احایال ها اسادا ش م بخ 

ال عدم وقوع بر روي احای Pro(e)اس   اسب  احایال وقوع 

Pro(n) مشارک  گروه  را  نيآم يمويق طوربه، شااس  را که

 هد  مدل اشا  م  ،کندبين  م براي هر مور  معين پيش

 برآور  شدش رگرسيو  لجسايک  ر ا ن مقاله به شکل ز ر اس :

 
شدش از سوي  ارائهمينا  رضا   از خدمات  =1Xکه  ر آ : 

 ااش و  =4X؛ رش مدئ يهپذ ري مسئولي  =2Xتعاوا ؛ 

اجایاع   سرما ه = 7Xآگاه  اعضا از اصول و قوااين تعاوا ؛ 

باشد  اگرش اعضا به تعاو  و کار گروه  م  =8Xو  رش مدئ يه

معا له  مقدار برتري لگار ای  محاسبه شدش  ر اساس بر

توا  مشارک  يعال  ا مشارک  ايیه يعال ير   ر ، م مور اظر

ساا   را تبيين ایو   بنابرا ن، از ااا د مدل تعاوا  توليد رو

گر   که  ر صورت رگرسيو  لجسايک چنين اسانااج م 

توا  اااظار  اش  که م   مور بررسهاي بهبو  وضعي  مؤلده

 هاي توليد روساا   بيشار شو  مشارک  کشاورزا  عضو تعاوا 

براي تعيين مينا  کارا   مدل رگرسيو  لجسايک حاصل،      

بندي اسادا ش شدش اس  که ا ن شاخص  رصد صح  گروش از

شاخص مينا  توااا   و  ق  مدل رگرسيو  لجسايک را  ر 

مشارک  ايیه يعال و مشارک   بندي صحيح  و گروشطبقه

 يهااياه  هد  بر مبناي يعال  ر توليد روساا   اشا  م 

ح صحي طوربه رصد از کل موار  را  7/79، مدل مذکور 7جدول 

بندي صحيح بندي ایو ش اس    ق  مدل  ر مور  طبقهطبقه

کساا  که مشارک  يعال  ر تعاوا  توليد روساا    اراد بيشار 

 رصد اعضاي تعاوا  توليد  8/76که تابع مذکور،  ياگواهبه

ا ن  رصد  که  رحالروساا   را  ر گروش واقع  خو  قرار  ا ش 

- رصد م  9/79ل  اراد  ر مور  گروه  که مشارک  ايیه يعا

 ( 7باشد )جدول 

  حاصل از رگرسيون لجستيک یبندگروهنتايج  -6 جدول
 2371 ،هاي پژوهش:  اياهمأخذ

بينيآمار صحت پيش  
شدهينيبشيپ  

 مشارکت فعال و نيمه فعال

 اعضا در تعاوني

شدهمشاهده مشارکت نيمه فعال مشارکت فعال  

9/79  مشارکت نيمه فعال 263 20 

8/76  مشارکت فعال 3 232 

7/79 شدهينيبشيپدرصد کل موارد درست  -   

 گيرینتيجهبحث و . 5
اجایاع   يکنندشيينتعهاي هدف پژوهش حاضر بررس  سازش

هاي توليد روساا   شهرساا  مشارک  کشاورزا   ر تعاوا 

 رصد  7/96بو راحید بو   ااا د پژوهش اشا   ا  که مشارک  

 ر سطح ماوسط به پا ين اس  که  ر ا ن   مطالعهموراز ايرا  

پژوهش ا ن گروش از ايرا   ر  ساه مشارک  ايیه يعال قرار 

 رصد اين از مشارک  خوب و عال   9/91گرياند، هیچنين 

-يعال  ر تعاوا  کنندگا مشارک برخور ار بو اد که  ر گروش 

هاي توليد روساا   قرار گرياند  هیچنين ااا د حاصل از 

ي مينا  رضا   از سازشرگرسيو  لجسايک اشا   ا  که 

)اسب  Exp(B) شدش از سوي تعاوا  با توجه به ارائهخدمات 

يراواا  تعلن به  ک طبقه به يراواا  عدم تعلن به آ  طبقه( 

محاسبه شدش بيشار ن تأثير را بر ماغير وابساه )مشارک ( 

(، 1007ا  ) اشاه اس  که با ااا د تحقين هيرااادز و هیکار

و  (1003(، صد ق  و هیکارا  )1001)هااسين و هیکارا  

به تأثير مينا   ( که2388)بيگ  و زرايشاا  اا ين ، عل اکو  

ها بر مشارک  رضا   از خدمات ارا ه شدش از سوي تعاوا 

ي اعضاء  ر امور تعاوا  اشارش  اراد هیسو اس   هیچنين سازش

ومين ماغيري اس  که بيشار ن   رش مدئ يهسرما ه اجایاع  

تأثير را بر مشارک   اشاه اس  که با ااا د تحقين هيرااادز و 

 رش مدئ يهپذ ري ( هیخواا   ار   مسئولي 1001هیکارا  )
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ها اين سومين ماغير تأثيرگذار بر مشارک  اعضا  ر امور تعاوا 

باشد  اگرش اعضا به تعاوا  و کار گروه  اين چهارمين م 

باشد که با تأثيرگذار بر مشارک  اعضا  ر امور تعاوا  م  ماغير

اا ين  و اکو  ، (1007حقين هرااادز و هیکارا  )ااا د ت

( هیسو 2387( و عن ني خالخيل  و زماا  )2388) هیکارا 

 ااش و آگاه  از تعاوا  و تأثير آ  بر  ۀني رزمباشد  م 

و  اا ين اکو   اين پژوهش حاضر با ااا د تحقين مشارک 

( و امين  و 1008(، امين  و رمضاا  )2388هیکارا  )

بنابرا ن، از ااا د مدل  ( هیخواا   ار  2387اسیاعيل  يالح )

گر   که  ر صورت رگرسيو  لجسايک چنين اسانااج م 

توا  اااظار  اش  که هاي مور  بررس  م بهبو  وضعي  مؤلده

وساا   بيشار شو   هاي توليد رمشارک  کشاورزا  عضو تعاوا 

هاي ا ن پژوهش  سااور ها و  ر پا ا  با توجه به  اياه

هاي مشارک  بيشار اعضاي تعاوا  منظوربهپيشنها هاي ز ر 

هاي توليد روساا   شهرساا  توليد روساا    ر امور تعاوا 

 شو :بو راحید ارائه م 

شدش از  ارائهبه ا نکه مينا  رضا   از خدمات  با توجه  2

مهم  هايکنندشيينتعهاي مربوطه به اعضا،  ک  از تعاوا  سوي

باشد  ها م و اساس  مشارک  کشاورزا   ر امور تعاوا 

هاي توليد روساا    ر ارائه خدمات شو  که تعاوا پيشنها  م 

 بيشار  ر امور مربوطه تالش کنند 

شناخ  اعضا از اصول قوااين تعاوا   ک    گر از   1

هاي ذار بر مشارک  کشاورزا   ر امور تعاوا هاي تأثيرگعامل

رسد که طر ق  جن گذر از باشد، به اظر م توليد روساا   م 

راش آموزش براي اينا ش شناخ  اعضاء از اصول و قوااين تعاوا  

هاي ترو ج  بيشار گر    ر يعالي ايس   بنابرا ن توصيه م 

وااين تعاوا  به امر آموزش اعضاء  ر جه  آشنا   با اصول و ق

 توجه شو  

اگرش اعضا به تعاوا  و کار گروه   ک    گر از عوامل   3

راساا،   ن ر اباشد  ها م تأثيرگذار بر مشارک  اعضاي تعاوا 

ها و هاي آموزش  رسااهبهبو  اگرش اعضاء از طر ن براامه

پذ ر هاي ترو ج  امکا هیچنين از طر ن بهبو  کيدي  يعالي 

هاي راهبر  بلندمدت  براي بهار شد  براامه باشد و با دم 

 ها اتخاذ شو  ترو ج  تعاوا 

ي هاي پژوهش  ر مور  اقش سرما ه اياه بر اساس  9

هاي علی  و مد رعامل، برگناري هیا ش مد رشيئ هاجایاع  

 ر شهرساا  توسط اها هاي ماول  با تیرکن بر مداهيم 

هاي و موجو   هاي ي اجایاع ، شناسااد  قابلي سرما ه

 ي اجایاع  سو مند خواهد بو  قوي سرما ه

-شو  با اتخاذ تدابيري  ر تعاوا  راها   پيشنها  م   9

ي اجایاع  اعضاء و ارکا  و مد را ، هاي توليد روساا   رابطه

ها و مبان  بر حس اعایا  ماقابل باشد و يعالي  آ   ه وسو

محاسن اجایاع   ي مال  و سو  ه  براي اعضاءعالوش بر جنبه

اگري اين  اشاه باشد که تالش مد را  و رهبرا  تعاوا  و آ ندش

 ر جه  اعایا سازي  ر تعاوا   ک  از اقدامات مهم  ر ا ن 

 زمينه اس  
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Abstract  
Purpose: The general objective of the study was to examine the social structure of 

organizational members' participation in cooperatives in the central part of Boyerahmad County.  
Methodology: A survey research method was used in this study. Research population consisted 

of the members of Boyer-Ahmad RPCs members (N=1809) that included about 317 ones of they 

were selected as research sample based on random sampling table and stratified sampling 

technique. Data collecting tool was a researcher developed questionnaire that its validity was 

verified using Factor Analysis technique and its reliability was also verified using Cronbach’s 

Alpha internal consistency scales. The KMO scores (from 0.513 to 0.834) and Alpha Coefficient 

Scores (from 0.536 to 0.91) show proper optimality of the prepared questionnaire. Finally, some 

statistical analysis techniques such as Pearson Correlation Coefficient, Independent Samples t-

test and Logistic Regression were used to analyze data. 

Finding: the results indicate that about 57.6 % of the sample categorized as lower-middle 

participation that who were involved as a semi-active participant group, and 42.4% categorized 

as good and excellent participation in the group who were active participants. In addition, The 

results indicate that the majority of members of the cooperative were semi-active participation 

the affairs of rural production cooperatives (RPCs) are examined Logistic regression results 

showed that the factors such as satisfaction with the services provided by cooperative, board 

accountability, knowledge and awareness of members about the principles and laws of the 

cooperative, social capital of board, and attitudes to cooperation and teamwork are the factors 

affecting farmers' participation in RPCs in Boyerahmad County. 

Research limitation: One of the main challenges in this study is high costs of completing the 

questionnaire, according to the extent of the study area, the main challenges facing researchers in 

this study. 

Practical implication: It is concluded that the improvement of the factors mentioned can be 

expected to increase the participation of members in RPCs.  
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