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Extended Abstract
Introduction
Agricultural production cooperatives are an appropriate approach to achieve economic and
social development and the realization of social justice. These companies are a good tool for
improving agricultural conditions in terms of redistributing the benefits of agricultural sector
growth, increasing job opportunities, developing people's participation, paying attention to rural
women, lowering investment risk in agriculture, reducing production costs, and
othersExplaining the performance of agricultural production cooperatives in the development of
villages in Savojbolagh city was considered as the main goal of the study.
Methodology
Descriptive-analytical method was used to conduct this research. The statistical population
included 708 cooperative villagers and cooperative managers. The sample size was estimated to
be 250 for the survey using a questionnaire based on the Cochran method. This study was
conducted as a case study in 28 villages with cooperatives. Data analysis method was the use of
qualitative statistics (calculation of frequency, frequency percentage, weight average and
deviation from the criteria of the questionnaire items) and the use of inferential statistics (chisquare test to test research hypotheses and Wilcoxon test to compare the results obtained from
Surveys have been on the performance of agricultural production cooperatives before and after
their establishment). The research area was villages with cooperative companies in Savojbolagh
County of Alborz province.
Results and discussion
Agricultural production cooperatives, however, have been effective in increasing the
participation, cooperation and teamwork of the villagers; However, due to the fact that the
weight average was below the average in most of the items studied, this participation was not
very tangible. According to the results of the Wilcoxon statistical test, the agricultural sector in
the time after the establishment of the agricultural production cooperative was faced with more
favorable conditions than before the establishment. In addition, it was found that the mean
weighted values of most of the items studied in the field of survival of the population of villages
with agricultural cooperatives were less than the average of 3. Therefore, the activities of these
cooperatives have not had much effect on increasing or maintaining the rural population.
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Conclusion
Agricultural cooperatives have the ability to solve operational problems such as employment
development, financing and expansion of mechanization of agricultural activities, but due to the
economic weakness of the village and the limited resources and infrastructure in these areas,
they have not had acceptable performance.
Keywords: Agricultural Cooperatives, Participation, Agricultural Production, Population
Survival, Savojbolagh Rural Areas.
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چکیده
تبیین عملكرد تعاونیهای تولید کشاورزی در توسعۀ روستاهای شهرستان ساوجبالغ بهعنوان هدف اصلی پژوهش
در نظر گرفته شد .برای انجام این تحقیق از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد .قلمرو مكانی تحقیق ،روستاهای
برخوردار از شرکت تعاونی در شهرستان ساوجبالغ واقع در استان البرز بودند .جامعۀ آماری شامل «روستاییان عضو
تعاونی و مدیران تعاونی» به تعداد  708نفر بود .حجم نمونهها برای نظرسنجی با ابزار پرسشنامه بر اسـاس روش
کوکران 250 ،نمونه برآورد شد .این تحقیق بهصورت مطالعۀ موردی در  28روستای برخـوردار از شـرکت تعـاونی
انجام پذیرفت .روش تجزیه و تحلیل دادهها ،استفاده از آمار کیفی (محاسبۀ تعداد فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین
وزنی و انحراف از معیار گویههای پرسشنامه) و استفاده از آمار استنباطی (انجام آزمون آماری خیدو بـرای آزمـون
فرضیههای تحقیق و انجام آزمون ویلكاکسون برای مقایسۀ نتایج بدست آمده از نظرسنجیهـا در مـورد عملكـرد
تعاونیهای تولید کشاورزی در قبل و بعد از تأسیس) بوده است .نتایج تحقیق نشان داد که تعاونی تولید کشاورزی
اگرچه در افزایش مشارکت ،همیاری و کار گروهی روستاییان مؤثر بودهاند؛ اما به دلیل کسب میانگین وزنی کمتـر
از حد متوس  3در اغلب گویههای مورد بررسی ،این مشارکت چندان ملموس نبوده است .براساس نتـایج آزمـون
آماری ویلكاکسون ،بخش کشاورزی در زمان بعد از تأسیس تعاونی تولید کشاورزی با شرای مطلوبتـری نسـبت
به زمان قبل از تأسیس مواجه بوده است .عالوه بر این ،مشخص شد که مقادیر میانگین وزنی اغلـب گویـههـای
مورد بررسی در زمینۀ ماندگاری جمعیت روستاهای برخوردار از شرکت تعاونی کشاورزی ،کمتـر از حـد متوسـ 3
بود .لذا فعالیت این تعاونیها در افزایش یا ماندگاری جمعیت روستاها ،تـأثیر زیـادی نداشـته اسـت .تعـاونیهـای
کشاورزی توانایی حل مشكالت عملكـردی از جملـه توسـعۀ اشـتغال ،تـأمین سـرمایه و گسـترش مكانیزاسـیون
فعالیتهای بخش کشاورزی را دارند؛ ولی به علت ضعف اقتصادی روستا و محدویت منابع و زیرساختها در ایـن
نقاط ،عملكرد چندان قابل قبولی نداشتهاند.
واژگان کلیدی :شرکتهای تعاونی کشـاورزی ،مشـارکت ،تولیـدات کشـاورزی ،مانـدگاری جمعیـت ،نـواحی روسـتایی
ساوجبالغ.

 . مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم فالحتكار به راهنمایی نویسندة دوم و مشاورة نویسنده سوم و چهارم در دانشگاه آزاد اسالمی می باشد.
Email: nmolaeih@iaurasht.ac.ir
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مقدمه
اگر توسعۀ روستایی را بلوغ اندیشهها و تالش پیگیر و اقدام مصممانه روستاییان برای بهبود جامعۀ خویش از طریق
خودآموزی ،خودیاری و همیاری جهت ارتقاء استانداردهای زندگی در نواحی روستایی تعریف کنیم ،معلوم میشود که
توسعۀ روستایی فرآیند پیچیده و همهجانبه است؛ به این مفهوم که هم افزایش تولید محصوالت روستایی و هم افزایش
میزان برخورداری روستا از امكانات و خدمات زیربنایی و روبنایی مدنظر قرار میگیرد (موالیی هشجین .)5 :1390 ،در این
فرایند چندبعدی که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیبپذیر اجتماع روستایی است (ازکیا و
دیباجی فروشانی ،)109 :1395 ،به ایجاد تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در محی روستا که شامل بهبود بازدهی
و افزایش اشتغال و درآمد روستاییان ،تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه ،مسكن ،آموزش و پرورش و بهداشت میباشد
منتهی میگردد (فتحی و مطلق .)47 :1389 ،در واقع ،ایجاد تحوالت روستایی را به دنبال دارد .از سوی دیگر وقتی روند
تحوالت روستایی بررسی میشود ،مسیر تحوالت از ین مبدأ به سمت ین مقصد در حال گذار بوده و شاخصهای
متفاوتی در این مسیر دیده میشود .هدف اصلی انگارههای سنتی توسعۀ روستایی« ،اقتصاد محور» بوده و توسعه به
معنای حصول رشد اقتصادی به هر قیمتی بود و در مقابل در انگارههای جدید که «انسان محور» نام گرفته است ،هدف
رشد کیفی با توجه به اهداف جدید محی زیست و عدالت اجتماعی میباشد .این موضوع از طریق تشكلهای مردمی و با
تأکید بر تواناسازی مردم و استفاده از فناوری مناسب و محلی و تأکید جدی و روزافزون بر مقولۀ عدالت اجتماعی و
فقرزدایی انجام میشود (تقدیسی و نكوی .)400 :1395 ،لذا یكی از مهمترین اهرمهایی که میتواند ایجاد تحوالت
روستایی را در مسیر توسعهیافتگی آسانتر کند ،برخورداری روستا و روستاییان از تشكلهای تعاونیهای تولید کشاورزی
است .این ابزار به طور معمول ،اهداف اقتصادی و اجتماعی و محی زیستی را ادغام میکند ،نابرابریها را کاهش میدهد
و باع آزادی اقتصادی و توانمندسازی گروههای به حاشیه رانده شده میشود که از مشخصههای توسعۀ پایدار هستند.
توسعهای که تعاونیها به دنبال آناند توسعۀ پایدار است که طرفدار مردم ،طبیعت ،اشتغال و زنان است .به اعتقاد
صاحبنظران ،یكی از مؤثرترین راهكارها به منظور دستیابی به الگویی موفق از توسعۀ کشاورزی و روستایی و سرانجام
اهداف کالن توسعه که در بردارندة رشد اقتصادی ،افزایش تولید ،توزیع عادالنه درآمد و باالخره مشارکت عملی جامعه
روستایی در فعالیتهای مختلف عمرانی ـ اجتماعی است ،تجمّع یافتن این افراد در چارچوب گروهها و اجتماعاتی به نام
تعاونی است (حاجی و همكاران .)211 :1395 ،در تحقیق حاضر وضع فعالیت تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان
ساوجبالغ واقع در استان البرز مورد بررسی قرار گرفته است .این شهرستان 665 ،تعاونی در تمامی زمینهها را به خود
اختصاص داده است .در زمینۀ تعاونیهای کشاورزی ،استان البرز دارای  124تعاونی کشاورزی میباشد که سهم
شهرستان ساوجبالغ از این تعداد 56 ،تعاونی کشاورزی است که در مجموع  680عضو دارد (اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان البرز)1395 ،؛ این تعاونیها در  28روستای این شهرستان توزیع شدهاند و در طی چند دهۀ فعالیت با فراز
و فرودهایی مواجه بوده و آنگونه که از آنها انتظار میرفت نتوانستند موجبات شكوفایی حداکثری بخش کشاورزی را
فراهم نمایند .از طرفی در جلب و جذب حداکثری روستاییان و تجمیع سرمایههای خرد آنها به منظور توسعۀ این بخش به
موفقیتهای چشمگیری دست نیافتند .دالیل متعددی از قبیل عدم حمایتهای مؤثر دولت از این نهاد ،تشریح ناکافی از
اهمیت وجود تعاونی در روستا ،نبود یا کمبود آموزشهای ترویجی روستاییان برای همیاری و مشارکت مؤثر در انجام
فعالیتهای جمعی از طریق این نهاد مردمی ،وجود سرمایه و اعتبارات اولیۀ بسیار ناچیز برای تحقق اهداف مطروحه در
شرح خدمات تأسیس شرکتهای تعاونی کشاورزی و ،...سبب شد تا مشارکت حداکثری و مؤثر روستاییان در این نهاد
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مردمی اتفاق نیفتد و لذا تعاونیها رشد مؤثری را شاهد نباشند.
مهمترین سؤالهایی که در پژوهش حاضر مورد توجه محققین قرار گرفت بدین شرح است:
 تعاونیهای تولید کشاورزی تا چه حدی میتوانند در میزان مشارکت روستاییان شهرستان ساوجبالغ نقش
مؤثری ایفا کنند؟
 تعاونیهای تولید کشاورزی در شهرستان ساوجبالغ تا چه حد در افزایش میزان تولید محصوالت کشاورزی
نقش دارند؟
 ایجاد تعاونیهای تولید کشاورزی تا چه حد در تثبیت و ماندگاری جمعیت روستایی شهرستان ساوجبالغ مؤثر
هستند؟
در ارتباط با موضوع تحقیق حاضر ،سوابق و پیشینۀ مطالعات گوناگون مطالعه شد .بر این اساس برخی از مهمترین سوابق
خارجی و داخلی مرتب با نقش شرکتهای تعاونی کشاورزی در توسعۀ نواحی روستایی مورد توجه قرار گرفت که نتایج
آن به شرح ( جدول  )1است.
جدول شماره  .1گزیدهای از پیشینۀ تحقیقات در رابطه با ا رات شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی بر توسعۀ نواحی روستایی
مهمترین یافتهها و نتایج بدست آمده
مـوضوع پژوهش
نویسنده(گان)  -سال
تعیینکنندههای اجتماعی و اقتصادی جوامع آنها دریافتند که مسئله اساسی در شكلگیری و عملكرد تعاونی ،ویژگیهای
اگبو و چیدبلن1
تعاونی دسترسی به خدمات تعاونی کشاورزی اجتماعی و اقتصادی هستند؛ مانند اندازه عضویت ،سرمایه و سطح آموزش
اعضا.
نیجریه
2
هارپر
شناسایی فاکتورهایی برای موفقیت گروههای با تشكیل تعاونیهای تولیدی در مناطق روستایی میتوان بین واحدهای
()2010
تولیدی و غیرتولیدی ین هماهنگی ایجاد کرد و ابعاد آنها را مشخص کرد،
تعاونی
زمینه اشتغالزایی را فراهم کرد ،شاخصهای رفاه را باال برد ،سرزمین ملی را
به صورت ین مجموعه همگن متصور شد و به ایجاد ین پل ارتباطی بین
روستاییان و تصمیمسازان و تصمیمگیران کمن کرد.
نخوما3
عوامل مؤثر بر پایداری تعاونیهای وی مهمترین عوامل تأثیرگذار در توسعه و موفقیت تعاونیهای روستایی را در
()2011
مهارتهای مدیریتی و ظرفیت تجاری ،محی بازار ،انگیزهها ،نقش حكومت،
کشاورزی :درسهای ماالوی
تعهد اعضا و مشارکت میداند.
گوبنا4
تحزیه و تحلیل مشارکت کشاورزان خردهپا دسترسی به اعتبار و عرضه خدمات ،قیمت بازار و مشارکت کشاورزان خردهپا از
در تولید و بازاریابی صادرات محصوالت طریق شرکت های تعاونی کشاورزی نقش مهمی در روند تولید و بازاریابی
()2012
صادرات محصوالت کنجد داشته است.
کنجد در اتیوپی
آسیبشناسی مسائل و مشكالت تعاونیهای در این تحقیق ،مهمترین موانع و مشكالت داخلی تعاونیها در وضعیت
امیری مطلق
آموزش ،ضعف مشارکت مردمی و بیاعتمادی بین ارکان تعاونی شناخته شد.
کشاورزی استان البرز
()1391
نقش تعاونیها در توسعۀ اقتصادی و تعاونیها ،سازمانها و نهادهای مردمی هستند که دارای خصوصیات و
محمود تبار
مشخصات ویژهای میباشند که میتوانند راه مناسبی برای نیل به اهداف
اجتماعی و فرهنگی و محیطی در ایران
()1391
مشترك و پیشرفت و توسعۀ همهجانبه باشند.
عوامل مؤثر بر رعایت اصول زیستمحیطی نتایج حاصله بیانگر این موضوع است که برای رعایت اصول زیستمحیطی
پاپ زن و همكاران
در تعاونیهای کشاورزی استانهای کرمانشاه میتوان از طریق ین برنامه همهجانبه و کمپین آموزشی به اصالح و ارتقای
()1392
نگرش زیستمحیطی مدیران تعاونیهای کشاورزی اهتمام ورزید.
و ایالم
سواری و همكاران
()1394

واکاوی نقش تعاونیهای تولید کشاورزی در
دستیابی به توسعۀ پایدار در بخش کشاورزی
شهرستان کر

بر اساس نتایج این پژوهش اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی مورد مطالعه ،دانش
باالیی از توسعۀ پایدار ندارند که نیازمند مدیریت آگاهانه و برنامهریزی مناسب میباشد
و از طریق آن تعاونیهای تولید بتوانند به جایگاه واقعی خود در سطح روستاها برسند.

1 . Agbo & Chidebelu
2 . Harper
3 . Nkhoma
4 . Gobena
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مبانی نظری
شرکت تعاونی ،شرکتی متشكل از اشخاص حقیقی با حداقل  7عضو است که تمام یا حداقل  51درصد از سـرمایۀ آن بـه
وسیلۀ اعضا تأمین گردد و طبق مقررات موجود در قانون بخش تعاونی ،به ثبت رسیده باشد .یادآور میشود ،قبل از تعیـین
حداقل اعضای شرکتهای تعاونی بر اساس قانون مذکور ،بعضی از شرکتهای تعاونی با اعضای کمتر از  7نفـر تشـكیل
شده است (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان البرز .)156 :1393 ،سازمانی اسـت اقتصـادی و اجتمـاعی کـه از تجمـع
آزادانه و داوطلبانه افراد به منظور مشارکت هرچه بیشتر در فعالیتهای خاص برای رسیدن به هـدف مشـترك اعضـا بـه
وجود آمده است و یا میتوان گفت :شرکت تعاونی ،سـازمانی اقتصـادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت کـه هـدف آن حـل
مشكالت ،تأمین رفاه و زندگی بهتر برای اعضا است .برای این کار اعضاء از راه تعاون و همیاری ،دست به دست یكدیگر
داده و از هیچ تالشی کوتاهی نمیکنند (آسایش و قنبری .)269:1389 ،در این راستا ،تعاونیهای تولید کشـاورزی ،نـوعی
نظام بهرهبرداری مبتنی بر تعاون است که در آن بهرهبرداران با کشت یكپارچه و با حفظ مالكیت فردی به تولید و زراعت
جمعی میپردازند (ازکیا .)20 :1382 ،اما هدف از تشكیل تعاونیها استفاده از نیروی فردی اعضا در همكاری جمعی اسـت
تا حدی که در ین نظام پیشرفتۀ تعاون ،اعضای تعاونیها برای رفع احتیاجات خـود بـه هـیچکـس حتـی دولـت محتـا
نباشند .بنابراین ،تشكیل ین شرکت تعاونی بدین معنی است که بـا تجمیـع نیروهـای فـردی ،وقـت ،انـرژی و سـرمایه
انسانها ،دستگاهی به وجود میآید که قادر است برای همه اعضا خدماتی انجام دهد که هر ین به تنهایی قدرت انجـام
آن را نداشتهاند .دالیل تشكیل تعاونیها را میتوان در مالكیت جمعی تولیدکنندگان بر وسایل تولید و ابزار انگاری سـرمایه
برای کار و تولید ،ایجاد دموکراسی اقتصادی ،دسترسی توده مردم به مواد مصرفی و تولید فـراوان و ارزان ،رفـع درگیـری
خریدار و فروشنده ،قیمت عادالنه و حفظ مرغوبیت کاال ،نفی انحصار مطلق و حذف واسطهها و جلوگیری از بحـرانهـای
اقتصادی و بیماری دانست (انصاری .)84 :1374 ،گفتنی است مهمترین هدف تشكیل ایـن نـوع تعـاونیهـا در روسـتاها،
اشتغالزایی زنان روستایی و افزایش حضور آنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی است که این امر باع بهوجود آمدن
روحیۀ خودباوری در میان آنان خواهد شد (سازمان تعاون روستایی ایران .)1390 ،با تشكیل تعاونیهای تولیدی در مناطق
روستایی میتوان بین واحدهای تولیـدی و غیـر تولیـدی ،همـاهنگی ایجـاد کـرد ،زمینـه اشـتغالزایـی را فـراهم کـرد،
شاخصهای رفاه را باال برد ،سرزمین ملی را به صورت ین مجموعه همگن متصور شد و به ایجاد ین پل ارتباطی بـین
روستاییان و تصمیم سازان و تصمیمگیران کمن کرد (.(Harper, 2010: 223
رسالت مهم شرکتهای تعاونی تولید عبارت است از ارتقای سطح دانش روستاییان و بهبـود بهـره وری منـابع روسـتایی،
جلوگیری از مهاجرت بیرویۀ روستاییان به شهرها و برقراری توسعۀ مناطق روستایی .بنابراین ،تعاونیهـا ابـزاری مناسـب
برای همكاری مردم به شمار میروند و در رسیدن به توسعۀ پایدار نقشی مهم ایفا میکنند ،به گونهای کـه بـا همفكـری
مردم ،میکوشند تواناییهای آنها را در راستای توسعۀ مناطق روسـتایی هـدایت کننـد (طاهرخـانی .)116 :1383 ،بخـش
تعاون را میتوان واجد پتانسیلها و ظرفیتهای مناسبی برای جذب دانشآموختگان زن در بخش کشاورزی دانسـت کـه
مدیریت صحیح میتواند هدایت با ظرفیتهای شغلی ویژة زنان در بخش کشاورزی و به تبع آن ،کاهش نرخ بیكاری این
قشر را در پی داشته باشد (یعقوبی فرانی و همكاران.)88 :1393 ،
روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف «کاربردی» ،از نظر ماهیت و روش «توصیفی ـ تحلیلی» و از نظر روش اجرا «پیمایشی»
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است .اطالعات مورد نیاز این پژوهش به دو طریق اسنادی (یعنی مراجعه به مراکز علمی و تحقیقاتی و اسناد کتابخانهای،
منابع و مأخذ مرتب با موضوع تحقیق) و میدانی (یعنی استفاده از ابزارهای مصاحبه و تكمیل پرسشنامه) بدست آمده
است .جامعه آماری شامل تمامی روستاییان عضو تعاونیهای تولید کشاورزی در سطح شهرستان ساوجبالغ و مدیران
روستاهای دارای تعاونیهای کشاورزی (دهیاری  /شورای اسالمی) هستند که در مجموع به تعداد  708نفر را شامل شده
است .حجم نمونه با استفاده از روش کوکران به تعداد  250نفر برآورد شد؛ این نمونهها که شامل دو گروه «روستاییان
عضو تعاونیهای تولید کشاورزی» و «مدیران روستایی» بودند ،به صورت تصادفی برای نظرسنجی و تكمیل پرسشنامه
انتخاب شدند.
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از روشهای زیر بهره برده شده است:
 آمار کیفی :در این روش از طریق محاسبۀ تعداد فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین وزنی و انحراف از معیار
گویههای پرسشنامه ،تحلیلهای مناسبی در مورد میزان عملكرد تعاونیهای تولید کشاورزی انجام شد.
 آمار استنباطی :در این روش از دو آزمون آماری ناپارامترین استفاده شد .به طوری که از آزمون آماری
«خیدو» برای انجام آزمون فرضیههای تحقیق و از آزمون «ویلكاکسون» برای مقایسۀ نتایج بدست آمده از
نظرسنجیها در مورد عملكرد تعاونیهای تولید کشاورزی در قبل و بعد از تأسیس ،استفاده شده است.
محدودۀ مورد مطالعه
محدودة مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،شامل تمامی نواحی روستایی واقع در شهرستان ساوجبالغ است که دارای
شرکت تعاونی کشاورزیاند .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،تعداد روستاهای برخوردار از شرکت تعاونی کشاورزی برابر
با  28روستا میباشد .الزم به ذکر است که شهرستان ساوجبالغ در غرب استان البرز واقع شده و از شرق با شهرستان
کر  ،از جنوب با شهرستان نظرآباد و کر  ،از غرب با شهرستان آبین و از شمال با شهرستان طالقان همجوار است
(شكل  .)1شهرستان ساوجبالغ در سرشماری سال  1390از  3بخش و  5دهستان به نامهای بخش مرکزی (شامل
دهستانهای هیو و سعیدآباد) ،بخش چندار (شامل دهستانهای چندار و برغان) و بخش چهارباغ (شامل دهستانهای
چهارباغ و رامجین) تشكیل شده است و دارای  5شهر به نامهای هشتگرد ،شهر جدید هشتگرد ،کوهسار ،چهارباغ،
سیفآباد (گلسار) 130 ،آبادی و  77روستا میباشد (قاسمی.)63:1392 ،
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شکل شماره  .1تقسیمات کشوری شهرستان ساوجبالغ و موقعیت روستاهای نمونه،
منبع ( :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان البرز)1396 ،

بحث و یافتهها
وضعیت شرکتهای تعاونی کشاورزی در شهرستانهای استان البرز

در استان البرز ،در مجموع  124تعاونی کشاورزی فعال و در حال بهرهبرداری استقرار دارد .در (جدول )2تعداد تعاونیهـای
کشاورزی فعال در سطح شهرستانهای استان البرز با سایر ویژگیهای این تعاونیها بیان شده است .بـا بررسـی مقـادیر
مندر در این جدول ،نتایج زیر قابل ذکر است:
 تعداد و درصد فراوانی شرکتها :شهرستان ساوجبالغ از حی فراوانی شرکتهـای تعـاونی کشـاورزی در بـین
شهرستانهای استان البرز با برخورداری از  56شرکت تعاونی کشاورزی ( 45/2درصد) ،در رتبۀ اول استان قـرار
گرفته و دارای بیشترین تعداد شرکت تعاونی در بخش کشاورزی است.
 تعداد اعضای عادی :در بین  4شهرستان استان البرز ،بیشترین تعداد اعضا در شرکتهای تعـاونی بـا  771نفـر
عضو به شهرستان کر اختصاص یافته است و پس از آن شهرستان ساوجبالغ با  680نفر عضو در جایگاه دوم
استان قرار دارد.
 میزان سرمایۀ شرکتها :شهرستان ساوجبالغ در مقایسه با  3شهرستان دیگر استان البرز ،با برخورداری از 860
میلیون و  370هزار تومان سرمایه اولیه ،دارای بیشترین میزان سرمایه است و از این حی در رتبـۀ اول اسـتان
قرار گرفته است و پس از آن شهرستان کر با  740میلیون و  34هزار تومان سرمایه اولیـه در رتبـۀ دوم قـرار
دارد.
 اشتغالزایی :به نظر میرسد با فزونی سه متغیر مهم در ارتباط با فعالیت شرکتهای تعاونی کشاورزی از جملـه
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«تعداد شرکتها» و «اعضای عادی شرکتها» و «سرمایۀ اولیۀ شرکتهـا» ،مـیبایسـت وضـعیت اشـتغال و
فرصتهای شغلی نیز افزایش یابد و رتبۀ آن بهبود یابد .اما با مقایسه مقـادیر (جـدول  ،)2در مـورد شهرسـتان
ساوجبالغ این رویه دیده نمیشود ،علیرغم اینكه این شهرستان دارای بیشترین تعداد شرکت تعاونی و بیشترین
سرمایۀ اولیۀ شرکتهاست اما سهم اشتغالزایی شرکتهای سـاوجبالغی در مقایسـه بـا شـرکتهـای تعـاونی
مستقر در شهرستانهای نظرآباد و کر که از میزان سرمایۀ کمتری نسبت به ساوجبالغ برخوردارند نیـز کمتـر
است .این مقادیر تا حدی گویای آن است که در شهرستان ساوجبالغ ،از تمـام ظرفیـتهـای شـرکت تعـاونی
بهرهبرداری نشده است .زیرا با برخورداری از امكانات اولیه ،سهم اشتغال آن قابل قبول نیست.
جدول شماره  .2وضعیت شرکتهای تعاونی کشاورزی در شهرستانهای استان البرز
شهرستان
اشتهارد
ساوجبالغ
نظرآباد
کر
مجموع

فراوانی
تعداد
7
56
24
37
124

درصد
5/6
45/2
19/4
29/8
100

مرد
37
434
103
667
1241

تعداد عضو عادی
زن
12
246
78
104
440

جمع
49
680
186
771
1686

سرمایه
(هزار ریال)
49350
8603700
2064000
7400630
18117680

اعضای
ایثارگر
0
2
5
0
7

اعضای
معلول
0
0
0
0
0

اشتغالزایی
(نفر)
88
1061
2999
4666
8814

منبع( :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان البرز)1395 ،

تعاونیهای تولید کشاورزی در شهرستان ساوجبالغ
در این شهرستان 28 ،روستا دارای تعاونیهای تولید کشاورزیاند .به عبارت دیگر ،از مجموع کل تعـداد روسـتاهای دارای
سكنۀ شهرستان ساوجبالغ در سال  1390که به تعداد  135روسـتا اسـت ،برابـر بـا  20/74درصـد از آنهـا دارای تعـاونی
کشاورزیاند که این تعداد خیلی کم و ناچیز است و به عبارتی بخش قابل توجهی از ساکنان و روستاییان ایـن شهرسـتان
از خدمات بخش تعاونی محروماند که جای تأمل دارد .الزم به ذکر است که در  28روستای یـاد شـده ،جمعـاً  56تعـاونی
فعال کشاورزی دایر شده است (جدول .)3
جدول شماره  .3تعداد و توزیع شرکتهای تعاونی کشاورزی بر حسب تقسیمات شهرستان ساوجبالغ و سال تأسیس
تقسیمات
بخش

تقسیمات
دهستان

روستاهای برخوردار
از شرکت تعاونی

برغان
چندار
چهارباغ
رامجین
سعیدآباد
هیو

4
6
1
6
5
6
28

چندار
چهارباغ
مرکزی
جمع کل

تعداد شرکت تعاونی بر حسب سال تأسیس
60 - 69
0
0
0
1
0
0
1

منبع ( :اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان البرز)1395 ،

70 - 79
0
3
0
2
0
0
5

80 - 89
2
1
0
6
9
12
30

90 - 94
2
4
1
2
1
10
20

جمع کل
شرکت تعاونی
4
8
1
11
10
22
56
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ارزیابی نظرسنجی از اعضای شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی
از مجموع کل تعداد فراوانی پاسخگویان 60 ،درصد مرد و  40درصد زن بودهاند .اغلب پاسخگویان در طبقات سنی  30تـا
 39سال با  29/2درصد و کمترین آنها در طبقات سنی  60سال و بیشتر بـا  3/2درصـد قـرار گرفتـهانـد .میـانگین سـنی
پاسخگویان 33/57 ≈ 36 ،سال بوده است .اکثر پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس با فراوانـی  28درصـد و کمتـرین
آنها با فراوانی  10درصد دارای تحصیالت زیر دیپلم بودهاند .بیشتر پاسخگویان به مشاغل بخش دولتـی و خصوصـی بـا
 33/2درصد فراوانی اشتغال داشتند؛ و کمترین تعداد آنها بـا فراوانـی  14/4درصـد بـه مشـاغل کـارگری و مشـاغل آزاد
اختصاص یافت.
تعاونیهای تولید کشاورزی و میزان مشارکت روستاییان
در این قسمت به منظور بررسی ارتباط بین ایجاد شرکت تعاونیهای تولید کشاورزی و میزان مشارکت روسـتاییان ،از 15
گویه استفاده شد .در این میان ،برخی از مهمترین مواردی که توس پاسخگویان در مصـاحبههـای میـدانی بـا محققـین
مطرح شد ،در این بخش ارائه گردید:
 اغلب پاسخگویان بر این باورند که میزان مشارکت افراد عضو تعـاونی تولیـد کشـاورزی در حـل مشـكالت بـا
فراوانی  46/8درصد در مقیاس «متوس » قرار گرفته است که این گویه هم در ادامۀ گویۀ قبلی ،نشـاندهنـدة
مشارکت پایین افراد عضو را نشان میدهد .البته در ادامۀ این گویه بسـتهپاسـ ،،بـا طراحـی گویـۀ بازپاسـ ،و
تشریحی ،برخی از دالیل مشارکت پایین افراد عضو تعاونی تولید کشـاورزی از پاسـخگویان پرسـیده شـد کـه
مهمترین موارد ذکر شده در این زمینه عبارتند از )1 :عدم آگاهی و پایین بودن اطالع افـراد عضـو از قـوانین و
فعالیتهای شرکت تعاونی؛  )2اطالعرسانی پایین مسئوالن محلی روستاها در ارتبـاط بـا فعالیـتهـای شـرکت
تعاونی؛  )3تنزل یـافتن جایگـاه و نقـش تعـاونیهـا در راسـتای تـأمین بخشـی از نهـادههـای کشـاورزی؛ )4
خدماتدهی بسیار کم تعاونیها؛  )5مشغلههای زیاد اعضای تعاونی و پرداختن به مسائل غیرتعاونی.
 پاسخگویان عضو تعاونیهای تولید کشاورزی بر این عقیدهاند که برخی از دالیـل ایجادکننـدة اخـتالف سـلیقه
بین افراد عضو تعاونی تولید کشاورزی عبارتند از )1 :طایفهای و یا قومی ـ قبیلهای کار کردن اعضـای شـرکت
تعاونی؛  )2وجود عقاید مختلف در بین روستاییان که مانع از ایجاد تفكر واحد میشود؛  )3عدم اطمینـان اعضـا
نسبت به یكدیگر؛  )4عدم آموزش و آشنایی مدیران تعاونی تولید کشاورزی به نحوة تنظیم و برگـزاری مجمـع
عمومی؛  )5عدم اطالع کافی از قوانین تعاونی که به خاطر سطح سواد و تحصیالت متفاوت افراد عضـو اسـت؛
 )6عضویت افراد با گروههای سنی و جنسی مختلف.
 برخی از مهمترین عوامل تقویتکنندة کار گروهی روستاییان در تعاونی تولید کشاورزی در مصاحبههای میدانی
محققین با پاسخگویان ،اینگونه بدسـت آمـد )1 :مـدیریت قـوی و انعطـافپـذیر تعـاونی تولیـد کشـاورزی و
برخورداری مدیران از دانش مدیریت و اقتصاد روستا؛  )2رونق تعاونی تولید کشاورزی و رسیدن به اهـدافی کـه
برای تعاونی در نظر گرفته شده است؛  )3آموزش دورهای و منظم اعضای تعاونی به خصوص اعضای جدید که
کمی با فضای فعالیتهای تعاونی ناآشنا هستند؛  )4ارتباط و همدلی بیشتر بین اعضا و کاهش اختالفها که آن
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هم فق از طریق افزایش آگاهی افراد عضو تحقق مییابد؛  )5تأمین منابع مالی و تقویت سرمایۀ شـرکتهـای
تعاونی که از طریق جمعآوری وجوه نقدی افراد عضو صورت میپذیرد؛  )6تقسیم مسئولیتها و وظایف به طور
مساوی و عادالنه در بین اعضا و متناسب با توانمندیهای آنان.
 شاخصهای تأثیرگذار بر جلب و جذب روستاییان به منظور عضـویت در تعـاونی تولیـد کشـاورزی بـدین نحـو
بدست آمد )1 :اعطای وام و تسهیالت و همچنین ،ارائـه سـایر خـدمات حمـایتی مناسـب بـه اعضـا؛  )2ارایـۀ
برنامههای کارشناسی شده در شـرکت تعـاونی؛  )3تبلیغـات و اطـالعرسـانی مناسـب و گسـترده بـرای جـذب
روستاییان؛  )4نبود اختالفات مدیریتی مدیران شرکتهای تعاونی که مانع از رشد و توسعه شرکتها میشود.
پس از ارزیابی و تحلیل هر ین از مؤلفهها ،خالصهای از نتایج در (جدول  )4آورده شده است.

جدول شماره  .4درصد فراوانی گویههای بدست آمده از ایجاد شرکت تعاونیهای تولید کشاورزی و میزان مشارکت روستاییان
مقیاس (درصد)
گــویه
آگاهی از فعالیتهای تعاونی تولید کشاورزی در روستای محل سكونت
میزان مشارکت افراد عضو تعاونی تولید کشاورزی در حل مشكالت
وجود اختالف سلیقه در بین اعضای شرکت تعاونی
میزان استقبال از برگزاری جلسات عمومی شرکت تعاونی
تقویت احساس خوداتكایی و خودباوری با عضویت در شرکت تعاونی
عالقمندی روستاییان به کار گروهی و دستهجمعی در زمان قبل از
تأسیس شرکت تعاونی
عالقمندی روستاییان به کار گروهی و دستهجمعی در زمان بعد از
تأسیس شرکت تعاونی
میزان عالقمندی روستاییان غیر عضو برای عضویت در شرکت تعاونی
نحوه تصمیمگیری در شرکت تعاونی
رضایتمندی از وضع فعالیت شرکت تعاونی
همكاری ،مشارکت و همفكری بین اعضای شرکت تعاونی
ایجاد انگیزه برای تأسیس شرکت تعاونیهای جدید
مشارکت روستاییان و افزایش منابع مالی شرکت تعاونی

خیلی
کم
20/8
21/6
16/4
2/4
0/8

کم

متوس

زیاد

4
3/2
2/4
4/8
29/6

53/2
46/8
44/8
62
23/2

17/2
25/2
19/2
16/8
45/6

میانگین
وزنی

انحراف
از معیار

خیلی
زیاد
4/8
3/2
17/2
13/2
0

2/81
2/85
2/66
3/31
3/12

1/10
1/12
1/04
0/90
0/92

0/8

21/6

24/4

43/2

6/8

3/51

1/06

0

8

44/4

24/4

20/8

3/68

1/11

0/8
0/8
0
1/6
20
18/4

22/4
22/4
26/8
8
24/8
30/4

42/8
42/8
52/8
43/6
35/6
32/4

20
20
14
40/4
15/6
14

10/8
10/8
2/4
3/2
1/6
2/4

3/43
3/46
2/80
3/26
2/47
2/44

1/16
0/99
0/91
0/95
1/10
1/09

منبع( :یافتههای میدانی)1396 ،

بر اساس یافتههای (جدول  ،)4میانگین وزنی  7گویه ،باالتر از حد متوس  3و برای  6گویۀ دیگر نیز کمتر از ایـن مقـدار
حد متوس بوده است .به طوری که گویه «عالقمندی روستاییان به کار گروهی و دستهجمعـی در زمـان بعـد از تأسـیس
شرکت تعاونی» با کسب میانگین وزنی  3/68در رتبۀ اول مشارکتها قرار گرفـت و بعـد از آن گویـههـای «عالقمنـدی
روستاییان به کار گروهی و دستهجمعی در زمان قبل از تأسیس شرکت تعاونی» با میانگین  3/51و «نحوه تصـمیمگیـری
در شرکت تعاونی» با میانگین وزنی  3/46در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند .برای ارزیابی آماری فرضیۀ اول تحقیـق و
اینكه تفاوت معنادار بین گویههای مذکور وجود دارد ،از آزمون آماری «خیدو» استفاده شـد .بـر ایـن اسـاس دو فرضـیۀ
بدین شرح ارائه گردید:
 فرضیۀ  :H0ایجاد تعاونیهای تولید کشاورزی در روستاهای شهرسـتان سـاوجبالغ تـأثیری بـر افـزایش میـزان
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مشارکت روستاییان در تجمیع سرمایه و نهادههای بخش کشاورزی نداشته است.
 فرضیۀ  : H1ایجاد تعاونیهای تولید کشاورزی در روستاهای شهرستان ساوجبالغ سبب افزایش میزان مشـارکت
روستاییان در تجمیع سرمایه و نهادههای بخش کشاورزی شده است.
جدول شماره  .5محاسبات آزمون آماری خیدو برای آزمون فرضیۀ اول
گــویه
میزان آگاهی از فعالیتهای تعاونی تولید کشاورزی در روستای محل سكونت
میزان مشارکت افراد عضو تعاونی تولید کشاورزی در حل مشكالت
وجود اختالف سلیقه در بین اعضای شرکت تعاونی
میزان استقبال از برگزاری جلسات عمومی شرکت تعاونی
تقویت احساس خوداتكایی و خودباوری با عضویت در شرکت تعاونی
عالقمندی روستاییان به کار گروهی و دستهجمعی در زمان قبل از تأسیس شرکت تعاونی
عالقمندی روستاییان به کار گروهی و دستهجمعی در زمان بعد از تأسیس شرکت تعاونی
میزان عالقمندی روستاییان غیر عضو برای عضویت در شرکت تعاونی
نحوه تصمیمگیری در شرکت تعاونی
رضایتمندی از وضع فعالیت شرکت تعاونی
همكاری ،مشارکت و همفكری بین اعضای شرکت تعاونی
ایجاد انگیزه برای تأسیس شرکت تعاونیهای جدید
مشارکت روستاییان و افزایش منابع مالی شرکت تعاونی
میزان آگاهی از فعالیتهای تعاونی تولید کشاورزی در روستای محل سكونت

آمارة آزمون
خی دو ()X2
199/72
164/04
118/28
399/49
186/88
197/79
133/64
179/17
262/93
215/48
293/02
130/11
128/00
199/72

درجۀ
آزادی
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

سطح معناداری
Asymp .Sig.
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

منبع( :محاسبات نگارندگان)

بر اساس محاسبات انجام شده در نرمافزار آماری ( SPSSجدول  )5که در سطح خطای فرض  0/05میباشد ،مقدار آمارة خیدو
برای هر ین از گویههای موردنظر محاسبه شد .از آنجاییکه مقدار این آماره برای هر ین از گویهها از مقدار موجود در جدول
استاندارد شدة این آزمون که برابر با  9/488میباشد ،بیشتر است و سطح معناداری ( )Sig.بدست آمده برابر با  0/000و کمتر از
 0/05بوده است ،بنابراین ،با  95درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت که فرضیۀ  H0رد و فرضیۀ  ،H1تأیید میگردد .با جمعبندی
نتایج این آزمون میتوان گفت :ایجاد تعاونیهای تولید کشاورزی در روستاهای شهرستان ساوجبالغ سبب افزایش میزان مشارکت
روستاییان در تجمیع سرمایه و نهادههای بخش کشاورزی شده است.
تعاونیهای تولید کشاورزی و میزان تولید محصوالت کشاورزی

یكی از مهمترین اثرات تأسیس تعاونی تولید کشاورزی ،چگونگی مدیریت تولید محصوالت متنوع در بخش کشاورزی است .در
این زمینه ،افزایش بهرهوری اراضی ،مدیریت منابع آب و خاك و افزایش تولید محصول ،در زمره اصلیترین فعالیتهای تعاونی
تولید کشاورزی قرار میگیرد .بر این اساس به منظور بررسی ارتباط و پیوند بین شرکت تعاونیهای تولید کشاورزی و میزان تولید
محصوالت کشاورزی ،از  11گویه استفاده شد .در این میان ،برخی از مهمترین مواردی که توس پاسخگویان در مصاحبههای
میدانی با محققین مطرح شد ،در این بخش ارائه گردید:
بر اساس نتایج نظرسنجیها ،اغلب پاسخگویان با فراوانی  60/4درصد اذعان داشتند که تعاونی تاکنون وامی به آنها تخصیص نداده
است .در حالی که فق  35/6درصد از پاسخگویان به دریافت وام اذعان داشتند .البته این افراد برای دریافت وام به مشكالتی از
قبیل )1« :مشكل در مبلغ اولیۀ سپردهگذاری برای افتتاح حساب پسانداز و دریافت امتیاز وام؛  )2نداشتن ضامنهای معتبر بانكی؛
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 )3زیاد بودن مدت انتظار برای دریافت وام؛  )4باال بودن نرخ بهرة وام؛  )5زیاد بودن اقساط ماهیانه و ناتوانی در بازپرداخت وام»
اشاره کردند.
جدول شماره  .6درصد فراوانی گویههای بدست آمده از نقش شرکت تعاونیهای تولید کشاورزی در تولید محصوالت کشاورزی
مقیاس (درصد)
گــویه
آگاهی افراد عضو تعاونی تولید در زمینه روشهای نوین کشاورزی
فعالیت تعاونی تولید کشاورزی در برگزاری دورههای آموزشی ـ ترویجی
کشاورزان به منظور حفاظت از منابع آب
فعالیت تعاونی تولید کشاورزی در برگزاری دورههای آموزشی ـ ترویجی
کشاورزان به منظور حفاظت از منابع خاك
فعالیت تعاونی تولید کشاورزی در شناساندن محصوالت جایگزین در دورههای
خشكسالی و کم آبی
افزایش تولید محصوالت کشاورزی در قبل از تأسیس شرکت تعاونی
افزایش تولید محصوالت کشاورزی در بعد از تأسیس شرکت تعاونی
نقش تعاونی تولید کشاورزی در ارائه وام و اعتبارات مالی برای توسعه
فعالیتهای کشاورزی
نقش تعاونی تولید کشاورزی در ارائه خدمات مشاورهای برای توسعه فعالیتهای
کشاورزی
نقش تعاونی تولید کشاورزی در برگزاری کالسهای آموزشی برای توسعه
فعالیتهای کشاورزی
نقش تعاونی در بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزی

میانگین
وزنی

انحراف
از معیار
1/15

خیلی
کم
0

کم

متوس

زیاد

6/8

43/6

16/8

خیلی
زیاد
30

3/62

17/2

9/2

62

7/2

2/4

2/62

1/00

17/2

37/6

28

13/6

2/4

2/43

1/04

37/6

14/4

28

16/8

1/6

2/26

1/22

1/6
0/8

9/6
4/8

74
42/8

12/4
44

0
5/2

2/92
3/41

0/70
0/88

7/2

53/2

26/4

8/4

0/8

2/57

0/92

4/4

16

64/4

10/8

0/8

2/77

0/87

4

40/8

41/6

10/4

0/8

2/56

0/85

3/2

27/2

48/4

18

1/6

2/83

0/87

منبع( :یافتههای میدانی)1396 ،

نتایج میانگین وزنی گویههای (جدول )6نشان میدهد که از بین  10گویۀ بررسی شده 2 ،گویه با عناوین «آگاهی افراد عضو
تعاونی تولید کشاورزی در زمینۀ روشهای نوین کشاورزی» و «افزایش تولید محصوالت کشاورزی در بعد از تأسیس شرکت
تعاونی» به ترتیب با کسب میانگین  3/62و  3/41در مقیاس باالتر از حد متوس و  8گویۀ باقیمانده نیز در مقیاس کم قرار
گرفتهاند؛ این مقادیر محاسبه شده نشان میدهد که در مجموع نقش شرکت تعاونیهای تولید کشاورزی بر افزایش میزان تولید
محصوالت کشاورزی چندان قابل توجه نبوده است .اما برای ارزیابی فرضیۀ دوم و اینكه تفاوت معنادار بین گویههای مذکور
وجود دارد ،از آزمون آماری «خیدو» استفاده شد .بر این اساس دو فرضیه  H0و  H1بدین شرح ارائه گردید:
 فرضیۀ  : H0ایجاد تعاونیهای تولید کشاورزی در محدودة مورد مطالعه سبب افزایش میزان تولید محصوالت کشاورزی
در واحد سطح نشده است.
 فرضیۀ  : H1ایجاد تعاونیهای تولید کشاورزی در محدودة مورد مطالعه سبب افزایش میزان تولید محصوالت کشاورزی
در واحد سطح شده است.
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جدول شماره  .7محاسبات آزمون آماری خیدو برای آزمون فرضیه دوم
گــویه
آگاهی افراد عضو تعاونی تولید کشاورزی در زمینه روشهای نوین کشاورزی
فعالیت تعاونی در برگزاری دورههای آموزشی ـ ترویجی کشاورزان به منظور حفاظت از منابع آب
فعالیت تعاونی در برگزاری دورههای آموزشی ـ ترویجی کشاورزان به منظور حفاظت از منابع خاك
فعالیت تعاونی تولید کشاورزی در شناساندن محصوالت جایگزین در دورههای خشكسالی و کم آبی
افزایش تولید محصوالت کشاورزی در قبل از تأسیس شرکت تعاونی
افزایش تولید محصوالت کشاورزی در بعد از تأسیس شرکت تعاونی
نقش تعاونی تولید کشاورزی در ارائه وام و اعتبارات مالی برای توسعه فعالیتهای کشاورزی
نقش تعاونی تولید کشاورزی در ارائه خدمات مشاورهای برای توسعه فعالیتهای کشاورزی
نقش تعاونی تولید کشاورزی در برگزاری کالسهای آموزشی برای توسعه فعالیتهای کشاورزی
نقش تعاونی تولید کشاورزی در بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزی
آگاهی افراد عضو تعاونی تولید کشاورزی در زمینه روشهای نوین کشاورزی

آمارة آزمون
خی دو ()X2
142/16
392/91
152/86
153/87
466/28
323/65
299/94
432/94
278/86
270/88
263/26

درجۀ
آزادی
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

سطح معناداری
Asymp .Sig.
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

منبع( :محاسبات نگارندگان)

بر اساس محاسبات انجام شده در نرمافزار آماری ( SPSSجدول  )7که در سطح خطای فرض  0/05میباشد ،مقدار آمارة
خیدو برای هر ین از گویههای موردنظر محاسبه شد .از آنجاییکه مقدار آمارة خیدو برای هر ین از گویهها از مقدار موجود در
جدول استاندارد شدة این آزمون که برابر با  9/488میباشد ،بیشتر است و سطح معناداری ( )Sig.بدست آمده هم بسیار کمتر از
 0/05بوده و در حد صفر میباشد ،بنابراین ،با  95درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت که فرضیۀ  H0رد و فرضیۀ  H1تأیید
میگردد .با جمعبندی نتایج این آزمون میتوان گفت :ایجاد تعاونیهای تولید کشاورزی در محدودة مورد مطالعه سبب افزایش
میزان تولید محصوالت کشاورزی در واحد سطح شده است.
عالوه بر نتایج آزمون خیدو که وجود تفاوت معنادار در نتایج بدست آمده از پاسخگویان را نشان میدهد ،برای بررسی برخی
از نهادههای بخش کشاورزی در قبل و بعد از تأسیس شرکت تعاونی ،همانند آنچه که در (جدول  )8آمده است ،از آزمون آماری
ناپارامترین ویلكاکسون1استفاده شد .مقایسه جفتی هر ین از گویههای موجود در این جدول نشان میدهد که بخش کشاورزی
در زمان بعد از تأسیس تعاونی تولید کشاورزی با شرای مطلوبتری مواجه بوده است .برای مثال میانگین وزنی مصرف آبهای
زیرزمینی در زمان قبل از تأسیس شرکت تعاونی ،مقدار باالتر از حد متوس یعنی  3/71را نشان میدهد؛ در حالی که این مقدار در
زمان بعد از تأسیس تعاونی تولید کشاورزی با اصالح الگوی مصرف و شیوة کشت به  2/89کاهش یافته است .عالوه بر این
میانگین وزنی ارائه روشهای صحیح آبیاری محصوالت زراعی و باغی در زمان قبل از تأسیس شرکت تعاونی ،مقدار کمتر از حد
متوس یعنی  2/13را نشان میدهد؛ در حالی که این مقدار در زمان بعد از تأسیس تعاونی تولید کشاورزی به  3/66افزایش یافته
است.

1 . Wilcoxon
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جدول شماره  .8فراوانی نظرات پاسخگویان در مورد تأ یر تعاونی تولید کشاورزی بر نحوه استفاده برخی از نهادههای بخش
کشاورزی در قبل و بعد از تأسیس
قبل از تأسیس تعاونی
3/56
3/24
3/02
2/28
3/71
2/25
2/74
2/13
2/12
2/66

گــویه (نهادههای بخش کشاورزی)
مصرف کودهای شیمیایی
مصرف سموم دفع آفات نباتی
مبارزه با آفات و بیماریهای زراعی و دامی
توزیع بذرهای اصالح شده بین روستاییان با هدف افزایش تولید محصول
مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی
ایجاد کانالهای انتقال آب
تقسیم عادالنه آب در بین کشاورزان
ارائه روشهای صحیح آبیاری محصوالت زراعی و باغی
تسطیح اراضی زراعی و یكپارچه سازی
میزان سختی تهیه نهادههای کشاورزی از قبیل کود ،سم ،بذر ،ابزارها ،ماشینآالت و...

پس از تأسیس تعاونی
3/28
3/28
3/65
3/83
2/89
3/60
3/44
3/66
3/39
2/80

منبع( :مطالعات میدانی نگارندگان)1396 ،

نتایج آزمون ویلكاکسون (جدول  )9که برای مقایسۀ نتایج بدست آمده از پاسخگویان در مورد تأثیر تعاونی تولید کشاورزی بر
نحوة استفادة برخی از نهادههای بخش کشاورزی در قبل و بعد از تأسیس انجام شد ،نشان میدهد که این نهادهها پس از تأسیس
تعاونی تولید کشاورزی با تغییرات مطلوبی همراه بودهاند و باع رونق فعالیتهای بخش کشاورزی شده است .به طوری که این
تغییرات در جهت بهبود کیفیت محی و آمایش محی روستاها نیز بوده است .از آنجایی که سطح معناداری ( )Sig.بدست آمده
برای همۀ گویهها به غیر از گویۀ «مصرف سموم دفع آفات نباتی» بسیار کمتر از  0/05بوده و در حد صفر میباشد ،بنابراین ،با 95
درصد اطمینان میتوان نتیجه گرفت که فرضیۀ  H0رد و فرضیۀ ( H1فرضیۀ محقق) ،تأیید میگردد.
جدول شماره  . 9نتایج آزمون ویلکاکسون برای مقایسۀ نتایج بدست آمده از پاسخگویان در مورد تأ یر تعاونی تولید کشاورزی بر
نحوۀ استفادۀ برخی از نهادههای بخش کشاورزی در قبل و بعد از تأسیس
گــویه (نهادههای بخش کشاورزی)

مجموع رتبههای منفی

مجموع رتبههای مثبت

مصرف کودهای شیمیایی
مصرف سموم دفع آفات نباتی
مبارزه با آفات و بیماریهای زراعی و دامی
توزیع بذرهای اصالح شده بین روستاییان با هدف افزایش تولید محصول
مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی
ایجاد کانالهای انتقال آب
تقسیم عادالنه آب در بین کشاورزان
ارائه روشهای صحیح آبیاری محصوالت زراعی و باغی
تسطیح اراضی زراعی و یكپارچه سازی
میزان سختی تهیه نهادههای کشاورزی از قبیل کود ،سم ،بذر ،ابزارها و...

14323
10509
5898
1226
19851
2282
1715
947
639
11007

9549
12069
18855
22210
4020
21589
12481
22706
22152
11998

Asymp. Sig.
)(2-tailed
0/008
0/162
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/004

منبع( :محاسبات نگارندگان)

ایجاد تعاونی تولید کشاورزی و میزان تثبیت و ماندگاری جمعیت روستایی

یكی از آثار و نتایج مورد انتظار از ایجاد تعاونی تولید کشاورزی در روستا ،تثبیت و ماندگاری جمعیت در روستاست که این
امر میبایست به واسطۀ رونق فعالیتهای کشاورزی و بهبود معیشت و سطح درآمدی روستاییان اتفاق افتد و به خودی
خود ،تأسیس تعاو نی تولید کشاورزی تأثیری بر تثبیت جمعیت و یا حتی افزایش آن نخواهد داشت .بر این اساس باید
گفت که خار نشدن جمعیت از روستا و افزایش حس تعلق خاطر ساکنان محلی به کالبد روستا و زندگی در آن با فعالیت
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محدود چنین شرکتهایی سازگار نیست .بر این اساس به منظور بررسی ارتباط و پیوند بین شرکت تعاونیهای تولید
کشاورزی و میزان تثبیت و ماندگاری جمعیت ،از  7گویه استفاده شد .برخی از مهمترین مواردی که توس پاسخگویان در
مصاحبههای میدانی با محققین مطرح شد ،به شرح زیر است:
-

بررسی وضع جمعیت هر ین از  10روستای بخش چندار در نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسكن

مرکز آمار ایران نشان میدهد که جمعیت اغلب آنها در سالهای پس از تأسیس تعاونی تولید کشاورزی افزایش یافته
است و فق دو روستای «بانو صحرا» و «ازنق» با کاهش جمعیت مواجه شدند .اگرچه تعاونی تولید کشاورزی به تنهایی
مسبب این افزایش جمعیت نیست اما در تحقق آن نقش تأثیرگذاری داشته است.
-

بررسی وضع جمعیت هر ین از  6روستای بخش چهارباغ در نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسكن

مرکز آمار ایران نشان میدهد که جمعیت روستاهای «اغالن تپه»« ،آقچه حصار»« ،زکی آباد» و «لشكرآباد» ،در
سالهای پس از تأسیس تعاونی تولید کشاورزی افزایش یافته است؛ اما جمعیت روستای «قوهه» با کاهش مواجه شد و
روستای «رامجین» نیز اگرچه با افزایش جمعیت مواجه شده است؛ اما در سه دورة آماری  85و  90و  ،95رشد کم و
تقریباً ثابت جمعیت را تجربه نموده است.
-

بررسی وضع جمعیت هر ین از  10روستای بخش مرکزی در نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسكن

مرکز آمار ایران نشان میدهد که جمعیت روستاهای حاجی بیگ (حاجیآباد) ،قاسمآباد بزرگ ،شلمزار ،فشند ،کوشگذر و
هیو در سال های پس از تأسیس تعاونی تولید کشاورزی افزایش یافته است؛ اما جمعیت روستای روستاهای سرخاب،
سعیدآباد ،خور و عربآباد با کاهش مواجه شد.
-

تأثیر تعاونی تولید کشاورزی بر کاهش میزان وابستگی روستاییان به شهر :اگر تعاونی تولید کشاورزی بتواند در

هر ین از موارد زیر نقش مطلوب و مؤثر خود را به درستی ایفا کند ،در واقع ،توانسته است بر کاهش میزان وابستگی
روستاییان به شهرها تأثیرگذار باشد )1 :تأمین نهادههای کشاورزی مورد نیاز روستاییان؛  )2ارائه تسهیالت مالی مناسب
برای رونق و بهنگامسازی فعالیتهای کشاورزی (مثل خرید ماشینآالت و تجهیزات جدید برای کشت و یا برداشت
محصوالت ،سیستمهای آبیاری نوین و)...؛  )3کمنرسانی در بازاریابی به موقع محصوالت زراعی و باغی در سطح
منطقه و حتی فراتر از آن؛  )4انبار و سردخانه نگهداری محصوالت و همچنین ،بستهبندی و بارگیری محصوالت به بازار؛
 )5کاهش هزینههای واسطهگری در عرضه محصوالت کشاورزی به بازار مصرف؛  )6برگزاری دورههای آموزشی متنوع
برای روستاییان و کشاورزان؛  )7افزایش فرصتهای شغلی برای جوانان و تحصیلكردههای روستا.
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جدول شماره  .10درصد فراوانی گویههای بدست آمده از نقش تعاونیهای تولید کشاورزی
بر میزان تثبیت و ماندگاری جمعیت در روستا
مقیاس (درصد)
گــویه
خیلی
متوس
کم
کم
18/4 56/8
4
تأثیر تعاونی تولید کشاورزی بر تثبیت و ماندگاری جمعیت
22/4 61/6
2/4
تأثیر تعاونی تولید کشاورزی بر افزایش جمعیت در روستا
67/6
12
6
تأثیر تعاونی تولید کشاورزی بر کاهش جمعیت در روستا
43/2 30/4
6
تأثیر تعاونی تولید کشاورزی بر کاهش انگیزه مهاجرت ساکنین روستا به شهر
20/4 44/8
0/8
تأثیر تعاونی تولید کشاورزی بر کاهش میزان وابستگی روستاییان به شهر
69/2 10/8
3/2
تأثیر عضویت در تعاونی تولید کشاورزی بر میزان رضایت از محل زندگی
51/2
34
0/8
تأثیر عملكرد تعاونی تولید کشاورزی بر بهبود کیفیت زندگی و معیشت روستاییان

زیاد
16/8
11/2
12
14/8
12/4
11/2
11/6

خیلی
زیاد
2/4
0/8
0
3/2
20
3/2
0

میانگین
وزنی

انحراف
از معیار

2/5
2/4
2/8
2/7
3/0
2/9
2/7

1/0
0/8
0/8
1/0
1/2
0/8
0/8

منبع( :یافتههای میدانی)1396 ،

نتایج میانگین وزنی گویههای بررسی شده در (جدول  )10نشان میدهد که به غیر از گویۀ «تأثیر تعاونی تولید کشاورزی بر کاهش
میزان وابستگی روستاییان به شهر» با میانگین وزنی  ،3مقادیر میانگین سایر گویهها کمتر از حد انتظار محاسبه شد و نشان میدهد
که اغلب پاسخگویان بر این باورند که نقش تعاونی تولید کشاورزی اگرچه در افزایش و یا ماندگاری جمعیت روستایشان تأثیرگذار
بوده است ،اما این نقش چندان واضح و مشخص نیست .لذا نمیتوان این فرضیه را به راحتی تأیید کرد.
نتیجهگیری
تعاونیهای تولید کشاورزی در شهرستان ساوجبالغ با مشكالت متعددی در زمینههای مختلف ساختاری و عملكردی مواجهند.
برخی از این مشكالت به مسائل و مشكالت روستا از جمله پایین بودن سطح امكانات و محرومیت روستا و ضعف زیرساختها بر
میگردد و برخی نیز ناشی از ضعف عملكرد تعاونیها و ادارات مربوط است .عمدهترین دالیل ناکامی این تعاونیها در وهلۀ اول فقر
اقتصادی و درآمد پایین کشاورزان میباشد که مانع از پسانداز و سرمایهگذاری در فعالیتهای کشاورزی میشود .عالوه بر پایین
بودن سطح کیفیت زندگی ،عامل دوم پایین بودن سطح سواد و آگاهی اعضاست که باع به وجود آمدن اختالف سلیقه در بین
اعضا ،ناتوانی در اخذ تسهیالت از ادارة تعاون و انتظارت بجا از این اداره به علت ناآگاهی از اهداف و وظایف تعاون میشود .عالوه
بر عوامل داخلی ،مشكالت اقتصادی روستا ،محدودیت منابع و زیرساختها و نظارت ضعیف وزارت تعاون بر عملكرد تعاون و نحوة
ارایۀ تسهیالت به تعاونیها از دیگر عوامل مؤثر بر موفقیت ناچیز تعاونیها میباشد.
تعاونیها توانایی حل مشكالت عملكردی از جمله توسعۀ اشتغال ،تأمین سرمایه و گسترش مكانیزاسیون فعالیتهای بخش
کشاورزی را دارند ،ولی به علت ضعف اقتصادی روستا و محدویت منابع و زیرساختها در این نقاط ،تعاونیهای کشاورزی عملكرد
چندان قابل قبولی نداشتهاند .اگرچه تا حدی سبب افزایش فرصتهای شغلی برای زنان و مردان روستا شده است؛ به افزایش
جمعیت و یا ماندگاری بیشتر افراد در روستا و کاهش مهاجرت به شهرها شده است؛ افزایش سطح دسترسی ساکنان محلی به
خدمات زیربنایی و روبنایی شده است؛ اما این تغییرات حادث شده به گفته اعضای تعاونیهای کشاورزی در روستاهای مورد مطالعۀ
شهرستان ساوجبالغ ،در پایینترین حد ممكن خود بوده است .هرگونه خدمات و تجهیزات جدیدی که در کالبد روستا برای آسایش
و راحتی ساکنین فراهم شود ،در راستای دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی است؛ با توجه به افزایش تعداد شرکتهای تعاونی تولید
کشاورزی در هر ین از روستاهای مورد مطالعه ،سطح کمّی و کیفی خدمات روستایی مطابق با یافتههای تحقیق نشان میدهند
که شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی با افزایش کیفیت محی توانستهاند بر رشد و توسعۀ سكونتگاههای روستایی تأثیرات مطلوبی
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برجای بگذارند .عالوه بر این بخش دیگری از یافتههای تحقیق نشان میدهد که فعالیتهای بخش کشاورزی در روستاهایی که
دارای تعاونی تولید کشاورزی بودهاند به تدریج با توسعهیافتگی مطلوبتری مواجه شده که این روند در راستای آمایش محی روستا
بوده است .برای مثال مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی کاهش یافته و به جای آن استفاده از روشهای بیولوژین
برای مبارزه با آفات گسترش یافته است؛ استفاده از بذرهای اصالح شده در بین کشاورزان برای افزایش سطح تولید محصوالت
گسترش یافته است؛ مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی کاهش یافته است؛ ایجاد کانالهای انتقال آب بیشتر شده است؛ ارائه
روشهای صحیح آبیاری محصوالت زراعی و باغی در سالهای پس از تأسیس تعاونی تولید کشاورزی بیشتر شده است؛ تسطیح
اراضی زراعی خرد و ناکارآمد با هدف یكپارچهسازی آن و افزایش بازدهی سطح تولید انجام شده است.
نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر قابل مقایسه با نتایج پژوهشهای پیشین است که زیر به این موضوع پرداخته شده است:
امیری مطلق ( )1391که در پژوهش خود به آسیبشناسی مسائل و مشكالت تعاونیهای کشاورزی استان البرز پرداخته است ،از
جمله موانع داخلی تعاونی را به وضعیت آموزش ،ضعف مشارکت مردمی بیاعتمادی بین ارکان تعاونی مرتب دانست که این نتیجه
در همگرایی با نتایج فرضیۀ اول پژوهش حاضر است؛ نكویی نائینی و محمدی ( )1390در بررسی میزان مشارکت اعضا و تأثیر آن
در موفقیت تعاونیهای روستایی شهرستان اصفهان دریافتند که علیرغم همكاری برخی اعضای تعاونیها اما به طور کلی مشارکت
اعضا در مدیریت تعاونیهای روستایی ،چندان رضایتبخش نبوده و لذا از این حی نامناسب است .این نتیجه در همگرایی با نتایج
فرضیۀ اول پژوهش حاضر است.
دلگادو ( )2007در بررسی نقش فرهنگ مشارکت روستاییان در تشكل تعاونیهای تولید کشاورزی نشان داد که مشارکت
روستاییان سبب افزایش درآمد و افزایش تولید و سطح زیر کشت میشود .این نتیجه در همگرایی با نتایج فرضیۀ دوم پژوهش
حاضر است.
نصیری ( )1389در پژوهش خود که به آثار تشكیل تعاونیهای تولید کشاورزی بر بهبود شاخصهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی اعضا در روستاهای شهرستان زنجان پرداخت ،تأثیرگذاری تعاونیها بر بهبود شاخصهای توسعه ،افزایش درآمد ،جلوگیری
از مهاجرت به شهرها و توانمندسازی معیشت و بهرهبرداری از تسهیالت و اعتبارات برای بهبود کیفیت زندگی را از مهمترین آثار
تأسیس و فعالیت تعاونیهای تولید کشاورزی به شمار آورد که این نتیجه با نتایج فرضیۀ سوم پژوهش حاضر کامالً همگرا است.
در پایان میتوان با توجه به یافتههای تحقیق و نتایج بدست آمده ،پیشنهادهای کاربردی مناسبی را برای بهبود عملكرد تعاونیهای
تولید کشاورزی و رفع نواقص موجود مطرح کرد:
 افزایش تعداد اعضا و بهبود ساختار اعضای تشكیلدهنده تعاونیهای تولید کشاورزی از لحاظ سنی ،جنسی ،تحصیالت،
مهارتها و آگاهی که زمینههای همیاری و مشارکت را بر مبنای خرد جمعی به طرز مناسبتری در میان آنها افزایش
میدهد .تحقق این پیشنهاد میتواند از طریق برگزاری بیشتر دورههای آموزشی و توجیهی و شناساندن مزایای
فعالیتهای گروهی از طریق تعاونیها باشد؛ همچنین ،شناساندن عملكرد تعاونیهای موفق در سطح کشور از طریق
شورای اسالمی روستا میتواند به عنوان تبلیغات مؤثری در این زمینه شناخته شود و میل و رغبت روستاییان غیرعضو را
برای عضویت در تعاونیهای روستایی افزایش دهد.
 برگزاری کالسهای آموزشی به منظور توجیه روستاییان نسبت به ساختار این نوع تعاونیها و چگونگی انطباق
خود با این نهاد؛ باید در هنگام آموزش اعضا به آنها تفهیم شود که در صورت عدم مشارکت آنها ،تعاونی قادر
به ارائه صحیح خدمات نخواهد بود؛
 بررسی عملكرد تعاونیهای موفق و برتر در سطح کشور ،میتواند الگویی عملی را برای جلب رضایت اعضا از
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شرکتهای تعاونی کشاورزی ایجاد کند؛ لذا با معرفی تعاونیهای برتر در عرصههای مختلف از جمله مدیریت اثربخش،
مشارکتپذیری باال ،میزان سودآوری زیاد ،تهیه راحتتر و ارزانتر نهادههای کشاورزی و ،...میتوان سایر تعاونیها را به
رشد و بهبود عملكرد ترغیب نمود.
 توجه به نقش کلیدی تعاونیهای تولید کشاورزی در بهسازی و یكپارچهسازی اراضی زراعی ،استفاده بهینه از منابع آب
و خاك ،اصالح الگوی کشت ،کاهش استفاده از سموم و آفتکشهای شیمیایی و کودهای شیمیایی که در نهایت به
افزایش تولید محصوالت کشاورزی ارگانین منجر میگردد.
 کاهش کارمزد بانكی تسهیالت و اعتبارات دریافتی تعاونیها به منظور کاهش فشار بر کشاورزان کمدرآمد و تشویق
کشاورزان به استفاده از دانش و تكنولوژی نوین بخش کشاورزی و ایجاد کشاورزی غیرسنتی با هداف افزایش تولید
محصوالت؛
 تقویت و توانمندسازی تعاونیهای تولید کشاورزی با هدف جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی توس روستاییان و
پرداختن به روشهای سنتی کم بازده؛
 بیمه نمودن کشاورزان عضو تعاونی از طریق وزارت تعاون به علت ناپایداری فعالیتهای کشاورزی در برابر سوانح
طبیعی و انسانی و ایجاد انگیزه بیشتر در روستاییان برای سكونت در روستا؛
 تعاونیهای تولید کشاورزی میتوانند محصوالت تولیدی روستاییان را به سمت بازارهای منطقهای و ملی هدایت کرده و
مشكالت عرضه به بازار هدف را کاهش داده و از گسترش واسطهگریها بكاهند .یكی از زمینههای اجرایی این پیشنهاد
توجه به چگونگی بستهبندی مطلوب محصوالت ،پیش فروش محصوالت و حمل و نقل به موقع محصوالت تا
بازارهای هدف باشد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که برگرفته از رساله دکتری میباشد ،حامی مالی نداشته است.
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