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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاونیهای تولید روستایی در توانمندسازی اجتماعی کشاورزان
گندمکار شهرستان اسالم آباد غرب به روش علی مقایسهای انجام شده است که از لحاظ هدف کاربردی
و به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی است .جامعه آماری تحقیق را  7311کشاورز عضو تعاونی تولید این
شهرستان تشکیل میدهد که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران 70 1کشاورز عضو و  70 1کشاورز
غیر عضو انتخاب گردید .گردآوری دادهها به شیوه پیمایشی و کتابخانهای میباشد .برای تجزیه و تحلیل
ی اسکور استفاده گردید .میزان پایایی پرسشنامه بر اساس
دادهها از آزمونهای آماری یومانویتنی و کا 
آلفای کرونباخ  0/19محاسبه گردید و روایی آن نیز بر اساس نظر اساتید دانشگاه محقق اردبیلی بسیار
خوب ارزیابی گردید .در نهایت ،از بین شاخصهای 8گانه توانمندسازی اجتماعی در این پژوهش و با
توجه به تفاوت نتایج بین دوگروه میتوان گفت بین عضویت در تعاونی تولید و توانمندسازی اجتماعی
شترین تأثیر
رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد و نتایج بیانگر این است که عضویت در تعاونی تولید بی 
مثبت را بر مشارکت اجتماعی و کمترین تأثیر را بر شاخص انسجام اجتماعی اعضا داشته است و در

نهایت پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد تعاونیهای تولید ارائه گردید.
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مقدمه
در سال های اخیر بحث و گفتگوی زیادی در مورد شیوه مدیریت توسعه کشاورزی شده که
هدف از آنها ارتقای و به کارگیری کارگروهی و فردی است و امروزه اصل توانمندسازی در این
راستا قرار دارد که در فرآیند مدیریت در راستای توسعه کشاورزی بایستی بستر جهت مشارکت
نیروی کار ،مداخله گروهی ،استقالل و توسعه کارگروهی به صورت خودمدیریتی فراهم شود
چون که مشارکت سازنده در گروه توانمندسازی افراد میباشد (حیدری ساربان ) 56 1 : 1392 ،و
توانمندسازی به معنای افزایش ظرفیت افراد و گروهها برای بوجود آوردن توسعهای موثرتر و
یشود
شهای مورد نظر و نتایج تعریف م 
بها به سوی کن 
انتخابهای زندگی و و انتقال این انتخا 
(ماجدی و لهسایی زاده )811 : 1389 ،افزون بر این توانمندسازی کشاورزان به عنوان یک رویکرد
نوین انگیزش درونی فعالیت کشاورزی در مناطق روستایی ،به معنی آزاد کردن نیروهای درونی
تها برای شکوفایی استعدادها،
کشاورزان و همچنین فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرص 
یباشد( .)Byham,2009: 456-45که در این خصوص
یهای آنان م 
توانایی ها و شایستگ 

یهای تولید روستایی موجبات توانمندسازی
یدهد عضویت در تعاون 
بررسی متون توسعه نشان م 
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ..را فراهم میسازد .و امروزه توانمندسازی اجتماعی روستایی بدین
یشود و امید بر آن است با به
جهت اهمیت دارد که ازآن به منزله راهبردی جدید در توسعه یاد م 
کارگیری موثر آن ،توسعه متعادل و پایدار حاصل آید .و توانمندسازی اجتماعی جوامع روستایی،
تالشی برای ارتقای سطح اجتماعی و فرهنگی ساکنان این نواحی است ،زیرا از طریق این نوع
یها بی تاثیر بودهاند  ،به موقعیتی
مگیر 
توانمندسازی ،روستاییان از موقعیتی که در آن در تصمی 
یرساند که در آن به طور فعال در تصمیمات سیاسی نقش دارند و بر خروجی آن تاثیر
م 
یگذارند.
م 
یباشد که با گذشت زمان به
باید گفت پدیده تعاون یکی از دستاوردهای اندیشههای انسانی م 
وجود آمده است این پدیده امروزه در بسیاری از کشورها از جمله در ایران به عنوان یکی از
شهای عمده اقتصادی مورد توجه و تایید قرار گرفته است (گراوند و همکاران )17 : 1389 ،و
بخ 
تعاونیها به ویژه تعاونی های تولیدی در کشور های در حال توسعه بعد از جنگ جهانی دوم با
اجرای برنامه های نوسازی در پاسخ به برخی نیازها و فشارهای اجتماعی ،روانی ،اقتصادی و  ...با
الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و با هدف ایجاد نظامی انسانیتر و عادالنهتر به وجود
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آمدند(قیصری و همکاران  .)3 :1 39 1،و افزون بر این ،تعاونی های تولیدی زمینه و بستر الزم را
جهت افزایش توانمندی اعضای در جامعه  ،برطرف کردن نیازهای اجتماعی (میکائیلی و جابری،
 ،)521 : 1392افزایش تواناییها و مهارتهای فردی ،افکار و رفتار اعضا به منظور بهبود و کارایی

آنها مهیا میسازد( )Akmaliah et al, 2013: 3عالوه بر این ،تعاونیهای تولید روستایی با
ارتقای توسعه انسانی و ایجاد فرصتهای مناسب برای کشاورزان شرایطی را به وجود میآورند تا
یداری ،اعتماد و تأثیرگذاری و آزادی و در یک کالم
احساس شایستگی ،منزلت ،خودتعیینی ،معن 
توانمندسازی را در بین آنها به وجود آورد (حیدری ساربان ) 70 1 : 1392 ،تا بسیاری از مسائل

پیشروی کشاورزان را حل ،و دستیابی به توسعه انسانی را در نیل به توسعه کشاورزی آسان -
نماید.
بر اساس آخرین آمار تعداد  230 1تعاونی تولید در کشور فعال است که  5868روستا را تحت
پوشش دارد .استان کرمانشاه نیز دارای  25تعاونی تولید فعال روستایی است (سازمان مرکزی
تعاون روستایی) 13 92 ،که از این بین شهرستان اسالم آباد غرب دارای  2تعاونی تولید روستایی
است که  11روستا و سطحی حدود 8هزار هکتار از اراضی را تحت پوشش دارد و شامل  137 1نفر
شتر برنامهها و اهداف در نظر گرفته شده از سوی شرکتهای
عضو می باشد .نظر به اینکه بی 
یهای اجتماعی و اقتصادی و ...است و در فرآيند
تعاونی در سطح شهرستان افزایش توانمند 
لهای مردمی به ویژه تعاونی های
توانمندسازی اجتماعی کشاورزان گندمکار ،عضویت در تشک 
یدهد که
يکنند؛ چرا که واکاوی اسناد و مدارک نشان م 
تولید روستایی نقش کليدي ايفا م 
تهای شناختی کشاورزان ،متشکل ساختن توانایی
تعاونیهای تولید روستایی با گسترش ظرفی 
انسانی و مادی زارعین ،افزایش مشارکت در کار و تولید ،بهبود عوامل انگیزشی در محیط کار،
تهای ارتباطی ،تقویت دسترسی به خدمات اجتماعی ،مبادله اطالعات و دانش،
باالبردن مهار 
تقویت تعامالت اجتماعی ،ارتقای پایگاه اقتصادی و اجتماعی و بهبود توانمندیهای اقتصادی در
یکند .به
نهایت تقویت روابط افقی بر پایه همکاری به توانمندسازی اجتماعی کشاورزان کمک م 
اين خاطر در اين تحقيق نقش تعاونی های تولیدی در توانمندسازی اجتماعی کشاورزان گندمکار
يگيرد .هم چنين ،اين مطالعه به دنبال آن
شهرستان اسالم آباد غرب مورد بحث و بررسي قرار م 
است که اين سئوال را مورد بررسي و کنکاش قرار دهد :آيا بين عضویت کشاورزان در
تعاونیهای تولید روستایی و توانمندسازی اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد؟ به همين دليل،
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ابتدا مباني نظري تعاونیهای تولیدی و توانمندسازی اجتماعی مورد بحث قرار گرفته سپس با ارائه
مدل مفهومي ارتباط بين تعاونیهای تولیدی و توانمندسازی اجتماعی بررسي گرديده است و از
آن جا يي

که در ايران تاکنون مطالعه خاصي در خصوص نقش تعاونیهای تولیدی در

توانمندسازی اجتماعی کشاورزان گندمکار صورت نگرفته است .به اين خاطر ،مقاله حاضر در
یهای تولیدی و توانمندسازی اجتماعی کشاورزان
راستاي تب يي ن رابطه بين عضویت در تعاون 
يباشد.
م 
مبانی نظری

اگر چه مفهوم توانمندسازی در اواخر دهه  970 1در مطالعات مدیریت و روانشناسی وارد

شد) (Spreitzer,1995: 1444و تا دهه  990 1اندیشمندان آن را به معنای اقدامات و

یدانستند( Zhu et al,
راهبردهای مدیریتی ،گسترش ارتباطات و دسترسی به منابع سازمانی م 

 )2012:190اما بررسیهای تاریخی نشان میدهد که توانمندسازی ریشه در رشتههای روان-
شناسی ،جامعه شناسی و علوم دینی دارد که به گذشتههای دور باز میگردد(پایاب ) 1393 ،نظریات
شگران مختلف دربارهی توانمندسازی اجتماعی ارائه گردیده است ،از جمله
مختلفی توسط پژوه 
ریفکین توانمندسازی را فرایند تسلط افراد ،سازمانها و گروهها بر کارها و امور خود میداند تا

کنترل بر منابع ،اعتمادسازی ،ظرفیتسازی و مشارکت فعال را بدست آورند ( Eylon and

 .(Rifkin,2003:17))Bamberger, 2000: 371به باور ویلسون ( ،) 996 1توانمندسازی
یشود که با ایجاد اعتماد به نفس آغاز و به سرعت به
اجتماعی به عنوان تحول درونی فرد تعریف م 
احساس خودارزشمندی تبدیل می شود و موفقیت شخصی وی را به دنبال دارد .لی در سال
(  ،) 2001توانمندسازی را زمینه ای برای افزایش گفتمانها ،تفکر انتقادی و فعالیت در گروههای

تهایی در جهت حرکت به سوی مبادله،
یداند و اشاره میکند که اجازه دادن به فعالی 
کوچک م 
تقسیم و پاالیش تجربیات ،تفکر ،دیدن و گفتگوها ،از اجزای اصلی توانمندسازی هستند (طوطیان
اصفهانی و همکاران .) 155 : 394 1 ،کیم (  ،) 2004هدف این نوع توانمندسازی را افزایش پتانسیل
شهروندان برای تغییر خود میداند .و به زعم آردیفودین و همکاران (  ،)31 20تاکید رویکرد
توانمندسازی اجتماعی بر این است که بسیاری از برنامه های توسعه روستایی که توسط عوامل
یشود دارای یک نقطه ضعف بزرگ است و آن این است برنامههای
بیرونی به اجرا گذاشته م 
مذکور تا زمانی که از حمایت همان عوامل بیرونی برخوردار است دارای پایداری کلی است و
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یتوانند این پایداری و توسعهیافتگی را به دلیل پایین بودن توانمندی
بسیاری از جوامع روستایی نم 
خود حفظ کند.
یشود .در رویکرد
در توانمندسازی به سه رویکرد ارتباطی ،انگیزشی و روانشناختی توجه م 
ارتباطی ،توانمندسازی فرآیندی است که از طریق آن ،یک اجتماع ،مجموعه ،مدیر یا رهبر در
سعی در تقسیم قدرت دارد .در رویکرد انگیزشی ،توانمندسازی ریشه در تعامالت انگیزشی افراد
دارد .هر راهبرد که به افزایش تعیین فعالیت کاری (خودتصمیمگیری) و کفایت نفس افراد منجر
شود ،توانمندی آنها را در پی خواهد داشت( .محمدی ) 45 : 1385 ،توانمندسازی روان شناختی
موضوعی چند وجهی است و نمی توان بر پایه یک مفهوم خاص به بررسی آن پرداخت .به همین
جهت ،توانمندسازی را به عنوان فرآیند انگیزش درونی وظایف واگذار شده به افراد ،جامعه،
اعضای یک نهاد و...تعریف کردهاند که در مجموعهای از ویژگیهای روانشناختی (موثر بودن،
یشود.
شایستگی ،حق انتخاب ،اعتماد و معناداری) متجلی م 
و در این ارتباط تعاون و همکاری برای انجام آسانتر و مطلوب مقاصد مشترک ،از دیر باز در همه
جوامع انسانی معمول بوده و نقش ارزندهای در بهبود و توانمندسازی داشته است .و به باور برخی
از صاحبنظران و اندیشمندان تعاونی های تولید روستایی نقشی در توانمندسازی همه جانبه
یتواند بازی کند که عبارتند از:
اعضای م 

ارتقای توسعه انسانی و ایجاد فرصتهای مناسب برای اعضای( ،)Hnasegawa,2001تقویت

تهای مشترک آنها ،درک
ساز وکاری جهت حمایت از توانمندی اعضای و پایگاهی برای فعالی 
افراد از شغل ،توانایی و بهبود تاثیرگذاری بر محیط ) .(Anonymous ,2004رشد شخصیتی و

ارتقای توانمندیهای فکری و تقویت مشارکت فعال کشاورزان در فعالیتهای گروهی

) ، (Cowie,2000: 227متشکل ساختن نیروهای انسانی ،سازماندهی سرمایههای پراکنده،

کمک به افزایش درآمد اعضای و کیفیت زندگی آنها و مشارکت افراد در امور ( Karami and
 .)rezaei moghadam, 2006: 99ارائه خدمات اقتصادی به اعضای ،ایجاد اشتغال مولد

برای غلبه بر فقر و دستیابی به یکپارچگی اجتماعی.)Babalola& Ttimiyu, 2013: 2) ،

تغییر در دانستنیهای کشاورزان ،عواطف و نحوه انجام کار (رکن الدین افتخاری.) 70 1: 1392 ،
تغییر در روش -2تغییر در مسئولیت و-3تغییر در یادگیری (کارگر کرم بستی ) 145 : 1382 ،کمک
به ارتقای همبستگی و اعتماد اجتماعی و نیل به تبلور ظرفیتها و توانمندیهای اعضا (بیات،
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 .) 64 1 : 1388کسب مسئولیت جمعی در عرصههای جمعی به منظور دستیابی به یک وضعیت
مطلوبتر ،تاکید بر ایجاد یک راهبرد بر بسیج تمامی امکانات بالقوه و منابع و تمامی عوامل برای
ایجاد شرایط زندگی بهتر کشاورزان (قرخلو و میره .)611 : 386 1 ،در نهایت اثرات تعاونی های
تولیدی در نواحی روستایی ایجاد پایگاه برای فعالیت مشترک اعضای ،رشد شخصیتی و ارتقای
تهای گروهی ،سازماندهی
توانمندیهای فکری ،تقویت مشارکت فعال کشاورزان در فعالی 
سرمایههای پراکنده ،کمک به افزایش درآمد اعضای ،ایجاد اشتغال مولد برای غلبه بر فقر و
تیابی به یکپارچگی اجتماعی ،کمک به ارتقای همبستگی و اعتماد اجتماعی ،کسب مسئولیت
دس 
بتر ،بهبود زندگی
تیابی به یک وضعیت مطلو 
جمعی در عرصههای جمعی به منظور دس 
اجتماعی ،افزایش قدرت تصمیمگیری روستاییان ،ارتقای دانش و آگاهی ،بهزیستی اجتماعی،
ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی ،تقویت مشارکت اجتماعی و تجدید حیات اجتماعی و
اقتصادی نواحی روستایی می باشد.
پیشینه پژوهش

بررسی منابع نشان میدهد که مطالعات مختلفی هم در داخل و هم در خارج کشور در رابطه با
تأثیرات تعاونیهای تولید بر کشاورزان صورت گرفتهاست ولی پژوهشهای چندانی در زمینه تأثیر
تعاونیهای تولیدی بر توانمندسازی اجتماعی کشاورزان صورت نگرفته است که در ادامه چندی

از این مطالعات ذکر گردیده است .حیدری ساربان در پژوهشی ( )9311تحت عنوان نقش تعاونی-
های تولید روستایی در ارتقای توانمندیهای فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان

مشگینشهر به این نتیجه دست یافت که بین متغیر عضویت و متغیرهای سواد ،سطح دانش فنی،
عملکرد ،مکانیزاسیون ،استفاده بهینه از بذر  ،کود و سم  ،روش و دفعات مناسب آبیاری رابطه
یزاده بزاز (  ) 1392تحت عنوان واکاوی و
معنیدار وجود دارد .نتایج پژوهش بوذر جمهری و هاد 
بررسی سازههای مؤثر در توسعه تعاونیهای تولید روستایی خراسان رضوی بیانگر عملکرد
ضعیف تعاونیها در این استان است .به باور بارو و لی (  ،) 2003بین عضویت کشاورزان در تعاونی
صهای رفاه اجتماعی رابطه
های تولیدی کشاورزی با بهبود کیفیت زندگی و ارتقای شاخ 
معناداری وجود دارد .به باور اسکریمجور و همکاران(  ) 2006تشکیل تعاونیهای تولید کشاورزی
یشود .به زعم دلر(  ) 2009تقویت
به تقویت مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر م 
تعامالت اجتماعی ،مبادله اطالعات و دانش ،و میزان روابط افقی بر پایه همکاری از اثرات
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یهای تولید کشاورزی می باشد .کوپمان( ) 2006
ناخواسته عضویت کشاورزان در تعاون 
فرصتهای اجتماعی تشکیل تعاونی تولید کشاورزی را در ارتقای دانش اجتماعی ،امید به آینده
یداند .اسپاالرد و همکاران (  ،) 2009در مطالعات میدانی خود به ارتباط
تمندی شغلی م 
و رضای 
معنادار بین عضویت کشاورزان در تعاونی های تولید کشاورزی و انسجام و همبستگی
تپذیری ،ارتقای تبادل تجربه پنهان بین کشاورزان ،و تبادل و اشتراک
درونگروهی ،مسئولی 
اطالعات و دانش دست یافتند.
روش شناسی
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاونیهای تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی اجتماعی
کشاورزان گندمکار شهرستان اسالمآباد غرب انجام شده است که از نظر هدف کاربردی و از
لحاظ ماهیت توصیفی -تحلیلی و به روش علی -مقایسهای است .جامعه آماری پژوهش کشاورزان
عضو تعاونیهای تولید و کشاورزان غیر عضو ساکن در روستاهای تحت پوشش این تعاونیها
است که مجموع کشاورزان عضو  137 1نفر بودند و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 70 1
کشاورز عضو و  70 1کشاورز غیر عضو انتخاب گردید .برای توزیع حجم نمونه در بین 11
روستای تحت پوشش از روش نمونهگیری احتمالی طبقهبندی شده استفاده گردید .جدول شماره1
روستاها ،تعداد اعضا و حجم نمونه آنها را نشان میدهد .جمعآوری دادههای پژوهش به شیوههای
کتابخانهای و میدانی (توزیع پرسشنامه و مصاحبه) صورت گرفت که پرسشنامه طراحی شده بر
مبنای شاخصهای توانمندسازی اجتماعی و بر اساس طیف  5گزینهای لیکرت انجام گرفت .هم
صهای توانمندسازی اجتماعی به کمک  45سئوال بسته
شنامه ،مولفه شاخ 
چنين از طريق ابزار پرس 
مورد سنجش قرار گرفت و براي امتيازدهي آن از طيف پنج قسمتي ليکرت استفاده گرديد .روایی
پرسشنامه از نظر اساتید دانشگاه محقق اردبیلی در سطح بسیار خوب برآورد گردید و میزان
پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ  0/ 91محاسبه شد که از ضریب پایایی زیادی برخوردار است.
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جدول  : 1جمعیت روستاها و اعضای تحت پوشش تعاونی تولید

روستا
تولید

جمعیت عضو تعاونی

تعداد سهامداران

حجم نمونه

باقرآبادسفلی

باقرآاباد علیا

سراب شیان

فرخخانی

زینلخانی

مومهای

چقاگل

بورگ

پیرگه

برفآباد علیا

برفآباد سفلی

660

596

881

97 1

60 1

1 32 1

084

270

912

1 67 1

93

631

981

82

40

48

122

811

87

82

84

20

28

6

7

32

18

12

13

12

13

منبع :اداره تعاون شهرستان اسالمآباد غرب و محاسبات نگارندهگان
شهرستان اسالم آباد غرب دومین شهر استان کرمانشاه با وسعتی باالی  2000کیلومتر مربع در طول
جغرافیایی  46درجه و  31دقیقه و در عرض جغرافیایی  34درجه و  6دقیقه و ارتفاع  5331متری از
سطح دریا قرار دارد که  %8/5وسعت استان را به خود اختصاص دادهاست و دارای  2بخش،
7دهستان و  173روستا است .بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  390 1جمعیت این
شهرستان  473 1 15نفر بوده است که از این تعداد  96062نفر شهری و  55064نفر روستایی بودند.
در نهایت مدل مفهومی ،پژوهش در شکل شمار ( )1ترسیم گردیده است.

50

8
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نقشه شماره :1منطقه مورد مطالعه

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
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یافته های توصیفی

همانگونه که جدول شماره 2نشان میدهد از کل حجم نمونه مورد بررسی در بین کشاورزان
عضو  155نفر( )% 91 /2را مردان و  15نفر ( )%8/8را زنان تشکیل میدادند ،در بین کشاورزان
غیرعضو  46 1نفر معادل  % 85 /9را مردان و  24نفر ( )%41/1را زنان تشکیل میدادند ،همچنین
شترین فراوانی تحصیالت پاسخگویان عضو مربوط به مقطع متوسطه با  % 30 /6و در بین
بی 
کشاورزان غیر عضو نیز همین مقطع با  % 29 /4بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود .عالوه
شترین فراوانی سنی در بین کشاورزان عضو و غیر عضو گروه باالی  46سال با % 35 /9در
بر این بی 
شترین سابقه فعالیت
بین کشاورزان عضو و  %14/8در بین کشاورزان غیر عضو بود .افزون بر این بی 
کشاورزی در بین اعضا باالی  20سال با  % 55 /9و کشاورزان غیرعضو نیز در همین رده سابقه با
مقدار  % 51 /8قرار داشت.
جدول :2یافتههای توصیفی حجم نمونه مورد مطالعه
سوال

جنسیت

گروههای سنی

م رد

زن

بیسواد

ابتدایی

متوسطه

دانشگاهی

 15تا  25سال

 26تا  35سال

 36تا  45سال

 46سال به باال

بین  5تا  01سال

بین  11تا  15سال

بین  61تا  20سال

باالی  20سال

گزینه

تحصیالت

سابقه فعالیت کشاورزی

155

15

36

46

52

36

61

34

95

16

71

24

34

59

کشاورزان

فراوانی

عضو

درصد

91 /2

8/8

21 /2

27 /1

30 /6

21 /2

9/4

20

34 /7

35 /9

01

41/1

20

55 /9

کشاورزان

فراوانی

46 1

24

44

44

50

32

28

36

35

17

42

20

20

88

غیر عضو

درصد

85 /9

1/1

25 /9

25 /9

29 /4

18 /8

1/5

21 /2

20 /6

14/8

24 /7

11/8

1/8

51 /8

یدهد وضعیت اعتماد اجتماعی 55 /3
نتایج حاصل از یافتههای توصیفی در جدول ( )3نشان م 
درصد پاسخگویان عضو در سطح زیاد و خیلی زیاد و  11/7درصد در سطح خیلی کم و کم
برآورد گردید .و وضعیت اعتماد اجتماعی  44 /7درصد پاسخ گویان غیر عضو در سطح زیاد و
خیلی زیاد و  27 /1درصد پاسخگویان در سطح خیلی کم و کم برآورد گردید .در مورد مشارکت
اجتماعی  54 /2درصد پاسخگویان عضو در سطح زیاد و خیلی زیاد و  61/4درصد در سطح خیلی
خگویان غیر عضو در
کم و کم برآورد گردید و وضعیت مشارکت اجتماعی  28 /8درصد پاس 
سطح زیاد و خیلی زیاد و  37 /6درصد پاسخگویان در سطح خیلی کم و کم برآورد گردید .در
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خگویان عضو بیشترین فراوانی با ( ) 37 /1در سطح متوسط و کمترین
مورد انسجام اجتماعی پاس 
فراوانی با ( )8/8در سطح خیلی زیاد برآورد گردید .و در مورد وضعیت انسجام اجتماعی
مترین فراوانی با ( )2/9در
پاسخگویان غیر عضو بیشترین فراوانی با ( ) 34 /7در سطح متوسط و ک 
خگویان عضو بیشترین فراوانی با
سطح خیلی زیاد برآورد گردید .در مورد تعامل اجتماعی پاس 
( )14/2در سطح متوسط و کمترین فراوانی با ( )6/5در سطح خیلی کم برآورد گردید و در مورد
خگویان غیر عضو بیشترین فراوانی با ( ) 50 /6در سطح متوسط و
وضعیت تعامل اجتماعی پاس 
خگویان
تپذیری پاس 
مترین فراوانی با ( )4/1در سطح خیلی زیاد برآورد گردید .در مورد مسئولی 
ک
عضو بیشترین فراوانی با ( ) 43 /5در سطح متوسط و کمترین فراوانی با ( )7/6در سطح خیلی کم
خگویان غیر عضو بیشترین فراوانی با
تپذیری پاس 
برآورد گردید و در مورد وضعیت مسئولی 
( ) 44 /7در سطح متوسط و کمترین فراوانی با ( )5/3در سطح خیلی زیاد برآورد گردید .در مورد
دانش و مهارت اجتماعی پاسخگویان عضو بیشترین فراوانی با ( ) 37 /1در سطح متوسط و کمترین
فراوانی با ( )01/6در سطح خیلی کم برآورد گردید و در مورد وضعیت دانش و مهارت اجتماعی
پاسخگویان غیر عضو بیشترین فراوانی با ( ) 34 /7در سطح متوسط و کمترین فراوانی با ( )4/1در
خگویان عضو بیشترین فراوانی با
سطح خیلی زیاد برآورد گردید .در مورد کیفیت زندگی پاس 
( )14/8در سطح متوسط و کمترین فراوانی با ( )6/5در سطح خیلی کم برآورد گردید و در مورد
مترین فراوانی با
خگویان غیر عضو بیشترین فراوانی با ( ) 31 /8در سطح کم و ک 
کیفیت زندگی پاس 
( )7/6در سطح خیلی زیاد برآورد گردید .در مورد امید به آینده پاسخگویان عضو بیشترین
فراوانی با ( ) 32 /4در سطح متوسط و کمترین فراوانی با ( )7/1در سطح خیلی کم برآورد گردید و
در مورد وضعیت امید به آینده پاسخگویان غیر عضو بیشترین فراوانی با ( ) 30 /6در سطح خیلی
کم و کمترین فراوانی با ( )5/3در سطح خیلی زیاد برآورد گردید.
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جدول :3درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار شاخصهای توانمندسازی اجتماعی
متغیرها

غیر عضو

عضو
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحراف معیار

خیلی کم

کم

متوسط

مشارکت

3/5

12 /9

29 /4

42 /4

11/8

3/ 46

0/ 98

41/1

23 /5

33/5

23 /5

5/3

2/ 82

1/11

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحراف معیار

اعتماد اجتماعی

2/9

8/ 8

32 /9

14/8

13/5

3/ 54

0/ 94

11/2

15 /9

28 /2

30 /6

41/1

3/ 21

1/5

خگویان
درصد پاس 

خگویان
درصد پاس 

اجتماعی
انسجام اجتماعی

11/8

18 /8

37 /1

23 /5

8/ 8

2/ 99

1/ 12

21 /2

24 /7

34 /7

61/5

2/9

2/ 55

1/ 09

تعامل اجتماعی

6/5

18 /8

14/2

25 /9

7/6

3/ 09

1

12 /4

19 /4

50 /6

13 /5

4/1

2/ 78

0/ 97

مسئولیت پذیری

5/3

13 /5

43 /5

30

7/6

3/ 21

0/ 96

41/1

21 /8

44 /7

41/1

5/3

2/ 75

1/ 04

دانش و مهارت

11/8

41/1

37 /1

26 /5

01/6

3/1

1/41

22/9

26 /5

34 /7

11/8

4/1

2/ 48

1/ 09

اجتماعی
کیفیت زندگی

6/5

13 /5

14/8

30 /6

7/6

3/ 19

0/ 99

11/8

31 /8

30 /6

18 /2

7/6

2/ 78

1/11

امید به آینده

12 /9

20 /6

32 /4

27 /1

7/1

2/59

1/ 13

30 /6

26 /5

25 /9

11/8

5/3

2/ 35

1/ 18

یافته های استنباطی
آزمون یومان ویتنی :جدول  4نتایج حاصل از آزمون من ویتنی را در خصوص عضویت در تعاونی
تولید و مؤلفههای متغیر وابسته توانمندسازی اجتماعی نمایش میدهد.
جدول  :4نتایج حاصل از آزمون من ویتنی برای شاخصهای توانمندسازی اجتماعی
متغیر

میانگین دو گروه

عضو

غیر عضو

عضو

غیر عضو

عضو

غیر عضو

عضو

غیر عضو

عضو

غیر عضو

عضو

غیر عضو

عضو

p

غیر عضو

z
مقدار

200

1

عضو

u
مقدار

/5

/ 35

غیر عضو

مقدار

اعتماد اجتماعی

مشارکت اجتماعی

انسجام اجتماعی

تعامل اجتماعی

مسئولیتپذیری

دانش اجتماعی

کیفیت زندگی

امید به آینده

201 /8

931/1

94 1/7

46 1/2

198 /1

142 /8

199 /7

141/2

199 /2

141/8

200 /5

40 1/4

97 1/6

143 /3

9743

9484

9571

9348

5 83 9

9324

9119

24 301

-5/ 500

-5/ 399

-5/1 64

-5/121

-5/786

-5/ 896

-4/ 572

-5/012

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000
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تآمده از دو گروه عضو و غیر عضومیتوان بیان کرد در تمام موارد
با توجه به میانگینهای بهدس 
توانمندسازی اجتماعی ،کشاورزان عضو میانگین بیشتری نسبت به کشاورزان غیر عضو داشتهاند،
بهگونهای که در زمینهی شاخص اعتماد اجتماعی کشاورزان عضو (  ) 200 / 56و کشاورزان غیر
عضو (  ،) 40 1/ 35شاخص مشارکت اجتماعی کشاورزان عضو (  ) 201 / 86و کشاورزان غیر عضو
( ، )931/41انسجام اجتماعی نیز در بین کشاورزان عضو (  ) 94 1/ 77و کشاورزان غیر عضو
(  ،) 46 1/ 23تعامل اجتماعی در بین کشاورزان عضو(  ) 198 / 19و غیر عضو (  ،) 142 / 81مسئولیت-
پذیری در بین کشاورزان عضو دارای میانگین( ) 199 /17و کشاورزان غیر عضو(  ،)141/ 29مهارت
و دانش اجتماعی در بین کشاورزان عضو(  ) 199 / 20و غیر عضو (  ،)141/ 80کیفیت زندگی در بین
کشاورزان عضو (  ) 200 / 51وکشاورزان غیر عضو (  ) 40 1/ 49و شاخص امید به آینده در بین
کشاورزان عضو(  ) 97 1/ 65و در بین کشاورزان غیر عضودارای میانگین (  ) 143 / 35برآورد گردید.
بر اساس مشاهدات مقدار p- valueدر تمام شاخصهای توانمندسازی اجتماعی برابر با 0/ 000

ارزیابی گردید و میتوان گفت بین عضویت در تعاونی تولید و توانمندسازی اجتماعی رابطه مثبت
و معنیدار وجود دارد.
آزمون کای اسکور :یکی دیگر از آزمونهای مورد استفاده در این پژوهش آزمون خی دو یا کای
اسکور است که جدول شماره 5نتایج آن را نشان میدهد:
جدول  :5آزمون کای اسکور بر اساس شاخصهای توانمندسازی اجتماعی
شاخص
مقدار
یاسکور
کا 
درجه آزادی
سطح
معنیداری

اعتماد

مشارکت

انسجام

تعامل

مسئولیت-

دانش

کیفیت

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

پذیری

اجتماعی

زندگی

35 / 148

36 / 669

53 / 47

43 / 399

44 /416
61
0/ 000

56 / 12

61

24
0/ 000

0/ 004

61
0/ 009

23

19
0/ 000

51 / 659
22

0/ 006

0/ 000

امید به آینده
38 / 365
61
0/1 00

با توجه نتایج مندرج در جدول()5بین عضویت در تعاونی تولید و اعتماد اجتماعی با مقدار (
) 44 /416و سطح معنیداری ،0/ 000مشارکت اجتماعی با (  ) 56 / 12وسطح معنیداری ،0/ 000
انسجام اجتماعی با (  ) 35 / 148و سطح معناداری  ،0/ 004تعامل اجتماعی با (  ) 36 / 669و سطح
تپذیری اجتماعی با (  ) 53 / 47و سطح معناداری  ،0/ 000دانش اجتماعی
معناداری  ،0/ 009مسئولی 
با (  ) 43 / 399و سطح معناداری آن  ،0/ 006کیفیت زندگی نیز با (  ) 51 / 659و سطح معناداری 0/ 000
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و امید به آینده با (  ) 38 / 365و سطح معناداری  0/1 00با توجه به اینکه مقدار  p-value= 0/ 05در
نظر گرفته شده است با توجه به اینکه سطح معنیداری تمام شاخصها از این مقدار کمتر است
میتوان اظهار داشت بین عضویت در تعاونی تولید با شاخصهای توانمندسازی اجتماعی رابطه
مثبت و معنیدار وجود دارد.
نتیجه گیری و ارائه راهکارها

پژوهش حاضر به بررسی اثرات تعاونیهای تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی اجتماعی
کشاورزان گندمکار پرداخته است.
همانگونه که نتایج یافتههای استنباطی پژوهش نشان میدهد بر اساس نتایج حاصل از دو آزمون
یاسکور(جداول شماره  4و )5میتوان گفت تعاونیهای تولید بیشترین تأثیر را بر
یومانویتنی و کا 
مشارکت اجتماعی کشاورزان داشتهاند به گونهای که مقدار آن بر اساس آزمون یومان ویتنی در
بین کشاورزان عضو  201 / 87و آزمون کای اسکور دارای مقدار  56 / 12بوده است و کمترین تأثیر
آن بر میزان انسجام اجتماعی برآورد گردید که میزان آن بر اساس آزمون یومان ویتنی در بین
کشاورزان عضو  94 1/ 77و بر اساس آزمون کای اسکور نیز  35 / 148بوده است .تحلیلهای آماری
نشان داد تعاونیهای تولید در ارتقای توانمندسازی اجتماعی اعضا تأثیرگذار بوده است و همه
شاخصهای در نظر گرفته شده در قالب فرضیه پژوهش به اثبات رسیده است و در این ارتباط

میزان  pمحاسبه شده بر اساس آزمون یومان ویتنی  0/ 000و بر اساس آزمون کای اسکور 0/ 004

کمتر از سطح معنیداری پیشبینی شده است و بین کشاورزان عضو و غیر عضو از لحاظ شاخص-
های اعتماد ،مشارکت ،انسجام ،تعامل ،مسئولیتپذیری ،مهارت و دانش اجتماعی ،کیفیت زندگی
و امید به آینده اختالف معنیدار وجود دارد .نتایج یافتههای این پژوهش با یافتههای کروز،
هندفیلد و بورلی ) 2006 ( 1و سانو ) 2008 ( 2مطابقت دارد.

با توجه به نتایج بدست آمده و افزایش توانمندیهای اجتماعی کشاورزان عضو تعاونیهای تولید
شهرستان اسال اهنشیپ برغ دابآ م ددهای زیر ارائه میگردد:
با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای به کار گرفته شده متغیر انسجام اجتماعی دارای میانگین
کمتری نسبت به سایر متغیرها بود لذا برای بهبود این وضعیت پیشنهاد میگردد تعاونیهای تولید
-Krause, handfield and berely
- sano

1
2
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زمینه را فراهم کنند تا کشاورزان از دیدگاهها و شیوههای پراکنده و انفرادی انجام امور به سمت و
سوی شیوههای نوین و گروهی گام بردارند و آنان را به فعالیتهای مشارکتی تشویق نمایند و
همدلی و تفاهم را میان آنها تقویت کنند.
پیشنهاد میگردد مسئوالن شرکتهای تعاونی با اخصاص زمان و صرف وقت و برگزاری جلسات
بیشتر ،از نیازها و مشکالت اعضای آگاهی یابند که عالوه بر آن میزان ارتباط مردم با نهادها و
سازمانها افزایش یابد.
تعاونیهای تولید با فراهم کردن شرایط و ایجاد دورههای آموزشی برای اعضا آنان را برای کسب
مهارتها و شیوهها و استفاده از وسایل و ادوات نوین و استفاده بهینه از منابع آماده سازند.
از آنجایی که حدود نیمی از اعضای تعاونی را افراد بیسواد و کم سواد تشکیل میداند ،مسئوالن
تعاونیها میتوانند با استفاده از نمایش فیلم آنان را با حیطه کاری خود آشنا سازند.
با توجه به اینکه اکثریت غالب اعضای تعاونی تولید را مردان تشکیل میداند و بیشتر آنان مالک
زمین بودند لذا پیشنهاد میگردد زمینه برای نقشآفرینی زنان در تعاونیهای تولید روستایی فراهم
گردد.
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