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اثربخشی خدمات آموزشی ترویج در تعاونی های كشاورزی

استان های تهران و البرز

فائزه هاشمی 1، ایرج ملک محمدی2 ، حمید موحد محمدی3
1-دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

2-استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
3- دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده
البرز  و  تهران  استان های  کشاورزی  تعاونی های  در  ترویج  آموزشی  خدمات  اثرگذاری های  آشکارسازی  تحقیق  این  هدف 
است. این تحقیق از نوع علی-ارتباطی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق 498 نفر از مدیران تعاونی های 
کشاورزی استان تهران و البرز است که بر پایه فرمول کوکران 72 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب به 
عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روایی محتوایی پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده ها با کسب نظر اعضای هیأت 
علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و برخی از کارشناسان وزارت تعاون بررسی شد و اصالح های الزم صورت 
ضریب آلفای ترتیبی محاسبه شد و مقدار آن 0/90 به دست   R از نرم افزار با استفاده  گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه 
آمد. نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی نشان داد که بین متغیر میزان بهره مندی از خدمات آموزشِی ترویج کشاورزی 
معنی دار  و  مثبت  رابطه  تحصیالت  میزان  و  کشاورزی  تعاونی های  در  عضویت  انگیزه  تعاون،  بخش  به  نسبت  آگاهی  متغیر  با 
وجود دارد. هم چنین یافته های به دست آمده از آزمون من ویتنی در این بررسی بیانگر آن بود که شرکت در دوره های آموزشی 
ترویج کشاورزی در انگیزه فعالیت در تعاونی های کشاورزی و میزان آگاهی مدیران نسبت به بخش تعاون به لحاظ آماری اثر 

معنی داری داشته است. 
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مقدمه 
سرنوشـت  بـا  کـه  اسـت  فعالیت هایـی  جملـه   از  آمـوزش 
بـه  توجـه  بـا  دارد.  سـروکار  انسـانی  جامعه هـای  و  انسـان ها 
دگرگونی هـای سـریع در  ابعـاد گوناگـون زندگـی اجتماعـی بـر 
اندوخته هـا و اطالعـات  بـه  خـالف گذشـته، دیگـر نمی تـوان 
بـا کمـك آن  و  کـرد  نظـام آمـوزش رسـمی بسـنده  از  حاصـل 
بـه انتظارهـا و مسـئولیت های فـردی و شـغلی پاسـخ داد. از 
ایـن رو، بـرای تعـادل بیـن روش هـای انجـام کارهـا، از سـویی 
و یافته هـا و اطالعـات جدیـد در صحنـه گسـترده تر اجتمـاع 
جـزو  را  کارکنـان  آمـوزش  نهادهـا،  بیشـتر  دیگـر،  سـوی  از 
پذیرفته انـد  خـود  سـازمانی  فعالیت هـای  از  جدایی ناپذیـری 

 .)1373 )فتحـی، 
آمـوزش در بخـش تعـاون نیـز بـدون شـک نمی توانـد جـدا 
از ایـن چارچـوب نظـری قـرار گیـرد، زیـرا مهم تریـن عامـل در 
تشـکیل، هدایـت و موفقیـت هـر نـوع تعاونـی  وجـود نیـروی 
انسـانی اسـت که از یک سـو بـه انگاره هـای تعاون بـاور دارند و 
از سـوی دیگرکارآزمـوده و توانـا به ایفای نقش هـای اجتماعی 
و اقتصادی خویش باشـد )امینـی و رمضانی، 1380(. آموزش 
بـه عنـوان یک زیرسـاخت اصلـی در نظام تعاون مطرح اسـت. 
بـه خدمـات  توجـه  بـدون  تعاونـی  یـک شـرکت  در حقیقـت، 
آموزشـی بـه زودی ویژگی هایـی را کـه معـرف تعـاون اسـت، از 
دسـت می دهـد )امینـی، 1381(. آمـوزش مـداوم و هدفمنـد 
نهایـی  موفقیـت  کلیـد  تعاونـی  زمینـه  در  مدیـران  و  اعضـا 
تعاونی هـا بـه شـمار می رود)تایمنی، 1385(. به درسـتی ارایه 
آمـوزش، تربیـت و اطالع رسـانی یکـی از هفـت اصـل تعـاون 
می باشـد کـه از سـوی اتحادیـه بین المللـی تعـاون بـه تصویـب 

است. رسـیده 
آمـوزش در تعاونی هـا را می توان به دو دسـته اصلی شـامل 
گوناگـون  تخصص هـای  آمـوزش  و  تعـاون  فرهنـگ  آمـوزش 
تقسـیم کرد. آموزش نوع نخسـت از جمله شـامل موضوع های 
ارزش مشـارکت، اداره مردم سـاالرانه، اصول و فلسـفه تعاون، 
و  اجتماعـی  عدالـت  و  رفـاه  ارتقـای  در  تعاونی هـا  جایـگاه 
نیـز  تخصصـی  آموزش هـای  اسـت.  گونـه  ایـن  از  گفتمانـی 

متناسـب بـا کار تعاونی هـا و کارکنـان و اعضـای آن اسـت. 
بعضـی آموزش هـا نیـز از نـوع آموزش هـای تخصصی کوتـاه 
مـدت و مقدماتـی هسـتند بـرای کسـانی کـه می خواهنـد بـه 
تأسـیس تعاونـی اقـدام کننـد. ایـن آموزش هـا را آموزش های 

طریـق  از  واقـع،  در  )مجتهـد، 1381(.  می خواننـد  توجیهـی 
ارتباط هـای  می تـوان  آموزشـی  خدمـات  انـواع  ی  ارایـه 
درون بخشـی تعـاون از جملـه ارتباط هـای سـتادی و اجرایـی 
آن را بهبـود داد و بازدارنده هـای ارتباطـی را برداشـت و درك 

اشـتباه پیام هـا در مسـیرهای ارتباطـی را کاهـش داد.
 ایــن کار، افــزون بــر کاهــش هزینه هــا، ســبب ارتقــای 
و  اطالعــات  گــردش ســریع تر  و  بخــش  ایــن  در  بهــره وری 
ــود  ــی می ش ــای تعاون ــه فعالیته ــی ب ــش خصوص ــویق بخ تش

 .)1386 )دلیــر، 
بــا توجــه بــه نقــش و اهمیــت ایــن مقولــه در توانمندســازی 
نیــروی انســانی فعــال در بخــش تعــاون و در نتیجــه افزایــش 
بهــره وری جــا دارد کارکــرد آن در تعــاون مــورد توجــه و تأکیــد 

بیشــتری قــرار گیــرد.
در ایـن بیـن، توجـه خاص به آمـوزش مدیـران تعاونی ها به 
عنـوان افـرادی کـه در تعییـن خط مشـی های شـرکت تعاونـی 
عملیاتـی  مسـئولیت  و  هسـتند  توجهـی  قابـل  نقـش  ایفاگـر 
شـرکت تعاونـی را نیـز بـه عهـده دارنـد دارای اهمیـت ویـژه ای 
اسـت )آگهـی،1384(. بررسـی های بسـیار زیـادی نیـز در این 
زمینـه صـورت گرفتـه اسـت. در زیـر بـه تعـدادی از آنها اشـاره 

می شـود. 
یافته هـای به دسـت  آمـده از پژوهـش جرجـز )1991(، بـا 
در  کشـاورزی  تعاونی هـای  مدیـران  صالحیت هـای  عنـوان 
ایالـت سـائوپائولو کـه نشـان می دهـد برنامه هـای آموزشـی و 
برزیـل  در  کشـاورزی  تعاونی هـای  مدیـران  بـرای  کارآمـوزی 
شـدت  بـه  جهـان  در  آنهـا  کـه  چـرا  اسـت،  ضـروری  عاملـی 
رقابتـی بـه فعالیـت می پردازنـد. ارفعـی و همـکاران )1388(، 
عامل هـای مؤثـر بـر مشـارکت اعضـای تعاونی هـای کشـاورزی 
تعاونی هـای  مدیریـت  بـه  مربـوط  تصمیم گیری هـای  در 
کشـاورزی اسـتان تهران را مورد بررسـی قرار داده اند و نتیجه 
گرفته انـد کـه بین شـرکت اعضـا و مدیـران تعاونی هـا در کالس 
هـای آموزشـی و عالقه ایشـان به کارگروهی و میزان مشـارکت 
رابطـه معنـی دار  تعاونـی  آنـان در تصمیم گیری هـای شـرکت 

وجـود نـدارد.  
غیاثونـد )1388(، در بررسـی خـود نشـان داد کـه برگـزاری 
کالس هـای آموزشـی در زمینـه قانون هـا و مقـررات تعاونـی، 
اهمیت مشـارکت و فلسـفه وجودی تعاونی و زمینه تخصصی، 
فنـی و مدیریتـی از جملـه مـواردی هسـتند کـه می تواننـد در 
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نسـبت  پذیـرش مدیـران  و  اعضـاء  بهبـود وضعیـت مشـارکت 
بـه ایـن مشـارکت مؤثـر باشـد. آمـدی و حسـینی نیا )1387(، 
بـر پایـه پژوهـش خـود دربـارة نقـش تعاونی های کشـاورزی در 
ترویـج کارآفرینـی، برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی مربـوط بـه 
کارآفرینـی، اطـالع رسـانی مناسـب از راه نشـریات ترویجـی، 
خدمـات  ارایـه  اعضـاء،  بـه  آمـوزش  بـا  گروهـی  کار  گسـترش 
آموزشـی- ترویجـی را در ایـن راسـتا توصیـه می کننـد. بنابـر 
نتایـج بـه دسـت آمده از پژوهش شـیخی )1382(، بین شـرکت 
مدیـران در کالس هـای آموزشـی مربـوط بـه قوانیـن تعاونی ها 
آنـان  توسـط  تصمیم گیری هـا  در  اعضـا  مشـارکت  پذیـرش  و 

رابطـه معنـی داری در سـطح P=%1 خطـا وجـود دارد. 
بنابراین میزان پذیرش مشـارکت اعضـا در تصمیم گیری های 
دیگـران  از  بیشـتر  آموزش دیـده  مدیـران  توسـط  تعاونـی  
بـوده اسـت. امینـی و همـکاران )2008( در پژوهشـی کـه در 
شـرکت های تعاونـی مرغـداران اسـتانهای غربـی ایـران انجـام 
بـه  توجـه  مدیـران،  فنـی  مهـارت  کـه  دادنـد  نشـان  دادنـد، 
از  آموزشـی  برنامه هـای  ارایـه  کیفیـت  آموزشـی،  برنامه هـای 
بوده انـد. تعاونی هـا  موفقیـت  بـر  مؤثـر  عامل هـای  مهم تریـن 
بـا  پژوهشـی  در  نیـز   ،)1388( حیاتـی  و  قرقانـی  نجفـی   
عنـوان بررسـی کارکردهـای شـرکت تعاونی فرش دسـتباف در 
توانمندسـازی زنـان قالیبـاف در شهرسـتان فیروزآبـاد فارس، 
فلسـفه  هدف هـا،  زمینـه  در  آموزشـی  هـای  کالس  برگـزاری 
و اصـول شـرکتهای تعاونـی را از جملـه راهکارهـای مؤثـر در 

کرده انـد.  قلمـداد  زنـان  تعاونی هـای  توانمندسـازی 
تحقـق  در  آمـوزش  نقـش  بررسـی  در   ،)1386( دلیـر 
هدف هـای تعاونی هـا در اسـتان تهران نشـان داد بیـن آموزش 
و تحقـق هدف هـای تعاونی هـا رابطـه مثبـت وجـود دارد. هـر 
قـدر افـراد آمـوزش بهتـری ببیننـد، تأثیـر مثبـت آن در تحقق 
هدف هـای تعاونی هـا بیشـتر نمایان می شـود. بر پایـه پژوهش 
یهویـان و اولسـون )1998(، آمـوزش اعضا، کارکنـان و مدیران 
ایمـز  و  فلمینـگ  اسـت.  تأثیرگـذار  تعاونی هـا  موفقیـت  بـر 
بـه  برنامه هـای کارورزی  )2005(، در پژوهشـی نشـان دادنـد 
منظـور آمـوزش تعاونی هـم برای دانشـجو و هم برای سـازمانی 

کـه در آن کار می کننـد سـودمند اسـت. 
بنا بـر نتایـج بـه  دسـت آمـده از تحقیـق ناصـح و همـکاران 
)1390(، فعالیت های آموزشـی عامل مهمی در افزایش گرایش 
بیـن عامل هـای  بـه فعالیـت در قالـب تعاونی هـا اسـت کـه در 

بـرای  حرفـه ای  و  فنـی  دوره هـای  برگـزاری  نقـش  آموزشـی 
آموزش هـای کسـب و کار، آمـوزش تعـاون بـه عنـوان بخشـی از 
درس کارآفرینی در سـرفصل دروس ارایه شـده به دانشجویان و 
تقویـت دوره های کارورزی و کارآموزی دانشـجویان در راسـتای 
شناسـایی فرصت هـای شـغلی مهم تریـن راهکارهای آموزشـی 

شدند. شناسـایی 
بــا  عنــوان   ،)1386( منفــردی راز  و  رنجبــر  بررســی 
ــه  بررســی روش هــای آموزشــی ترویجــی بخــش تعــاون و ارای
راهکارهــای مطلــوب در حــوزه ی فعالیــت اداره کل تعــاون 
ــا  ــای تعاونی ه ــور اعض ــه حض ــان داد ک ــمالی، نش ــان ش خراس
در کالس هــای آموزشــی-ترویجی نــه تنهــا باعــث افزایــش 
بــودن  کارا  بــه  نســبت  آنــان  آگاهــی عمومــی  و  اطالعــات 
ایــن دوره هــا می شــود بلکــه برخــی پندارهــای نادرســت و 
ــدن  ــزار ش ــی برگ ــه اثربخش ــبت ب ــورد نس ــای بی م مخالفت ه

ایــن دوره هــا را از بیــن می بــرد.
همیــن تغییــر نگــرش و یادگیــری مهارت هــای جدیــد، 
شــرکت های  مدیــران  و  اعضــا  توانایــی  بهبــود  موجــب 
افزایــش  شــرکت ها،  ایــن  بهــره وری  توســعه  در  تعاونــی 
ــی  ــی و اثربخش ــای کارای ــه ارتق ــخگویی و در نتیج ــزان پاس می

اســت.  گشــته  تعاونی هــا 
هـای  فعالیـت  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   ،)1384( فـروزش 
و  مـردم  مشـارکت  جلـب  بـرای  اساسـی  ضرورتـی  ترویجـی، 
توسـعه بخـش تعاون، توسـعه مشـارکت مردم در بخـش تعاون 
طریـق  دو  از  را  آن  متعالـی  هدف هـای  بـه  دسـتیابی  بـرای 
عمـودی و افقـی تحقق پذیـر می دانـد. وی معتقـد اسـت که در 
توسـعه افقی بایسـتی به تأسـیس شـرکت هـای تعاونـی جدید 
در زمینه هایـی کـه توانایی هـا و قابلیت هـای الزم در مناطـق 
مختلف کشـور وجود دارد، پرداخته شـود و در توسـعه عمودی 
از طریـق سیاسـت ها و برنامه هـای مختلف حمایتـی و هدایتی 
و از جملـه روش هـای مختلـف آموزشـی و ترویجـی نسـبت بـه 
اتحادیه هـا  و  هـا  شـرکت  اعضـای  و  مدیـران  آگاهـی  افزایـش 
و تشـکل های تعاونـی موجـود اقـدام شـود و بـا ارتقـاء کیفـی 
فعالیت هـای تعاونـی ضمـن جلـب مشـارکت مـردم بـه توسـعه 
بخـش تعـاون و افزایـش سـهم آن در شـاخص های اقتصـادی 

کشـور کمـک کرد.
اسـتان  در  پژوهشـی  در   ،)1388( همـکاران  و  حیـدری 
سیسـتان و بلوچسـتان، از بیـن متغیرهـای آموزشـی مؤثـر بـر 

اثربخشی خدمات آموزشی ترویج ...
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توسـعه فرهنگ تعاون وجود برنامه های رسـانه ملی )تلویزیون( 
را در اولویت  اول و مراکز آموزشـی-ترویجی، برگزاری جشـنواره 
تعـاون، آمـوزش هـای مهارتـی و فنـی را در اولویت هـای بعـدی 
کیلسـی  بررسـی های  از  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  دانسـته اند. 
در  آموزشــی  کارگـاه هــای  برگـزاری  می دهـد  نشـان   ،)2004(
بـه  بـه تعاونی هـا، منجـر  ارایـه ی خدمـات ترویجـی  راســتای 

می شـود.  خودکارآمـدی  و  مهارت هـا  افزایـش 
به باور رودریگز )2003( آموزش ناکافی و ندادن آموزشهای 
تخصصی از بازدارنده های بسیار مهم در موفقیت تعاونی هاست 

.)2003 ,Rodriguez(
محققانـی چـون بروینیـس و همـکاران )2001(، آقاجانـی 
امینـی و  امینـی و صفـری شـالی )1381( و  ورزنـه )1380(، 
رمضانـی )2007( نیـز بـر آموزش بـه عنوان یکـی از عامل های 

مؤثـر در موفقیـت تعاونـی هـا تأکیـد کرده انـد. 
چنیـن  می تـوان  شـده  انجـام  بررسـی های  جمع بنـدی  از 
نتیجـه  گرفـت که خدمات آموزشـی ترویج با بهبـود متغیرهایی 
چـون آگاهـی، نگرش، انگیـزه و کارآمـدی مدیـران تعاونی ها و 
همچنیـن مشـارکت اعضـا در اداره امـور تعاونی هـا بـر موفقیت 
تعاونی هـا اثرگـذار اسـت. بـر ایـن پایـه، یافته هـای تحقیقاتـی 
خدمـات آموزشـی ترویـج، عالقـه افـراد را بـرای عضویـت در 
تعاونـی برمی انگیـزد و آنـان را به فعالیت در بخـش تعاون عالقه 
منـد می کنـد. خدمات آموزشـی ترویج میـزان آگاهـی مدیران 
را نسـبت بـه مـواردی چـون هدف هـا، اصـل هـا، قانـون هـا و 
چگونگـی اداره ی تعاونی هـا بـه عنـوان یـک بنـگاه اقتصـادی 
افزایـش داده و نگـرش آنـان را نسـبت بـه اثربخشـی این بخش 
در  مدیـران  ایـن  به طوری کـه  می بخشـد،  بهبـود  اقتصـاد  در 
عرصـه عمـل کارآمدتر و مؤثرتر واقع شـده و به میزان بیشـتری 
مدیریـت مشـارکتی را در عمـل پیـاده می سـازند و از مشـارکت 
اعضـا در اداره امـور تعاونی ها بهره مند شـده و در نهایت سـبب 

پیشـرفت و موفقیـت تعاونی هـا می شـوند.

روش شناسی
هـدف  لحـاظ  بـه  و  علی-ارتباطـی  نـوع  از  تحقیـق  ایـن 
نفـر   498 تحقیـق،  آمـاری  ی  جامعـه  می باشـد.  کاربـردی 
مدیـران تعاونی هـای کشـاورزی اسـتان تهـران و البـرز بـود کـه 
بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران، 72 تـن از آنـان بـه روش نمونـه 
گیـری تصادفـی بـا انتسـاب متناسـب بـه عنـوان نمونـه آماری 

انتخـاب شـدند. ابـزار اصلـی در ایـن تحقیـق بـرای گـرد آوری 
آغـاز  در  آن  تدویـن  بـرای  کـه  بـود  پرسشـنامه ای  اطالعـات، 
بـه منابـع و مراجـع مرتبـط  بـا توجـه  مبانـی نظـری موضـوع 
بررسـی شـد، سـپس بـا در نظـر گرفتـن مطالعـات و چارچـوب 
نظـری، پرسشـنامه مقدماتـی تنظیـم شـد و پـس از اطمینـان 
از روایـی ظاهـری و محتوایـی و سـنجش پایایـی آن و اعمـال 

نهایـی طراحـی شـد.  پرسشـنامه  تغییرهـای الزم 
روایـی ظاهـری و محتوایـی ابزار تحقیـق با اسـتفاده از نظر 
توسـعه  و  اقتصـاد  دانشـکده  علمـی  هیـأت  اعضـای  از  برخـی 
کشـاورزی دانشـگاه تهـران و کارشناسـان وزارت تعـاون تأئیـد 
از  )خـارج  پرسشـنامه   30 آن،  پایایـی  سـنجش  بـرای  و  شـد 
نمونـه اصلـی( توسـط مدیـران تعاونی هـای کشـاورزی تکمیل 
و ضریـب آلفـای ترتیبـی مربـوط بـه بخـش میـزان بهره منـدی 
از خدمـات آموزشـی ترویـج بـا اسـتفاده از نرم افـزار R تعییـن 
شـد )α=0/90( کـه بـرای ایـن تحقیـق ضریـب پایایی مناسـبی 
بـود. پرسشـنامه نهایی مشـتمل بـر چندین بخش بـود. بخش 
اول و دوم مربـوط بـه ویژگی هـای فردی، حرفـه ای و اقتصادی 
مـورد  تعاونـی  شـرکت های  کلـی  ویژگی هـای  و  پاسـخگویان 

بود.  بررسـی 
گویـه(،   9( اجتماعـی  ویژگی هـای  شـامل  بخش هـا  دیگـر 
میـزان مشـارکت اعضـا در شـرکت تعاونـی )5گویـه(، کارآمـدی 
مدیـران تعاونی هـا )7 گویـه(، انگیـزه فعالیـت در تعاونی هـای 
کشـاورزی )10گویـه(، میـزان آگاهـی نسـبت بـه بخـش تعـاون 
نگـرش  و  )10گویـه(  تعاونـی  در  فعالیـت  انگیـزه  )13گویـه(، 

نسـبت بـه بخـش تعـاون توسـط )20 گویـه( تدویـن شـد. 
خدمـات  از  بهره منـدی  میـزان  سـنجش  بـرای  سـرانجام 
آموزشـی ترویـج )بـه عنـوان متغیـر وابسـته تحقیـق( در آغـاز 
یـک بررسـی کتابخانـه ای صـورت گرفـت، آن گاه یـک مجموعه 
مشـتمل بـر 9 گویـه تهیـه شـد و مخاطبـان میـزان بهره منـدی 
هیـچ،  )از  لیکـرت  طیـف  در  گویه هـا  از  یـک  هـر  از  را  خـود 
خیلی کـم، کـم، متوسـط، زیـاد، خیلی زیـاد، در دامنـه 0 تا 5( 

مشـخص کردنـد. 
پـس از گـرد آوری و دسـته بندی داده هـا بـه منظـور تجزیـه 
و تحلیـل داده هـا  بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSSwin21 از آمار 
توصیفـی  و  آمـار اسـتنباطی بـرای آزمون فرضیه هـای تحقیق 

بـه ویـژه از رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـد. 
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یافته ها
فراوانـی  بیشـترین  تحقیـق،  دسـت آوردهای  بـه  توجـه  بـا 
مدیـران تعاونی هـای مـورد مطالعـه از نظـر سـنی متعلـق بـه 
سـن  میانگیـن  و   بـود  درصـد(،   25/7( سـال   51-60 طبقـه 
مسـن ترین  و  24سـال  آنـان  جوان تریـن  کـه   42/60 مدیـران 
آنها 58سـال سـن داشـتند. از نظر میزان تحصیالت بیشـترین 
فراوانـی )47/22درصـد(، مربـوط بـه 34نفـر از مدیـران بود که 
تحصیالتـی در سـطح کارشناسـی داشـتند و کمتریـن فراوانـی  
)1/38درصـد(، متعلـق به مدیـری بود که تحصیالتی در سـطح 
از نظـر پیشـینه فعالیـت مدیـران  ارشـد داشـت.  کارشناسـی 
در شـرکت تعاونـی کشـاورزی بیشـترین فراوانـی پاسـخگویان 
مربـوط بـه طبقه 7-4 سـال بود. بیشـترین پیشـینه فعالیت در 
شـرکت تعاونـی 20 سـال، کمتریـن سـابقه 1 سـال و میانگیـن 

پیشـینه فعالیـت در شـرکت تعاونـی 7/6 سـال بـود.
فعالیـت  پیشـینه  میانگیـن  پژوهـش،  یافته هـای  برابـر 
شـرکت های تعاونی هـای مورد بررسـی 8 سـال بود و بیشـترین 
 7-11 کـه  بـود  تعاونی هایـی  بـه  مربـوط  )40درصـد(  فراوانـی 
سـال پیشـینه  داشـتند و کمترین فراوانی )5/6درصد(، متعلق 
بـه تعاونی هایـی بـود کـه 19-15سـال سـابقه فعالیت داشـتند. 
میانگیـن شـمار اعضـای تعاونی هـای بررسـی شـده  16 نفـر، 
پایـه  بـر  بـود.  نفـر   200 شـمار  بیشـترین  و  نفـر   7 کمتریـن 
نتایـج جـدول 1 بیشـترین فراوانـی )37/5درصـد( مربـوط بـه 
تعاونی هـای دامـداری و کمتریـن فراوانی)1/4درصـد( مربـوط 
بـه تعاونی هایـی اسـت کـه در زمینـه شـیالت فعالیـت دارنـد.

خدمـات  از  بهره منـدی  میـزان  بنـدی  سـطح  منظـور  بـه 

آموزشـی ترویجـی در آغـاز نمـره  پاسـخ های داده شـده بـه 9 
گویـه ی مربـوط بـه ایـن بخـش، باهم جمع شـدند و پـس از آن 
میانگین و انحراف معیار محاسـبه شـد )میانگیـن= 282/0435 
از  اسـتفاده  بـا  نهایـت  در  و   )40/8845 انحراف معیـار=  و 
روش فاصلـه  ی انحـراف معیـار از میانگیـن ISDM(2( میـزان 
سـطح  چهـار  در  ترویجـی  آموزشـی  خدمـات  از  بهره منـدی 
 خیلـی کـم)A(، کـم)B(، زیـاد)C( و خیلـی زیاد)D(، به شـرح 

شـدند.  تقسـیم بندی  زیـر 

  A<Mean- Sd  : خیلی کم
   Mean-Sd<B<Mean  :کم
 Mean<C<Mean+Sd  :زیاد
Mean+Sd<D :خیلی زیاد 
Mean  = میانگین
Sd  = انحراف معیار

کـه  داد  نشـان  )جـدول3(،  تغییـرات  ضریـب  محاسـبه 
فـردی،  مشـاوره های  از  کشـاورزی  تعاونی هـای  مدیـران 
بـه  مربـوط  نمایشـگاه های  از  بازدیـد  کارکنـان،  آمـوزش 
تعاونـی  بخـش  کارآفرینـان  معرفـی  و  کشـاورزی  تعاونی هـای 
بـه ترتیـب  بـا ضریـب تغییـرات 0/43، 0/50و 0/55 بـه عنـوان 
آموزشـی  خدمـات  دیگـر  از  بیشـتر  سـوم  تـا  اول  اولویتهـای 
ترویـج اسـتفاده کرده انـد و کالس هـای آموزشـی بـا اسـتفاده 
ضریـب  بـا  اینترنـت  و  عالـی  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها  از 
تغییـرات 0/716 و 0/719 در آخریـن اولویـت قـرار گرفته انـد 
و نشـان دهنده آن اسـت کـه احیانًا دانشـگاه ها و مراکـز آموزش 
عالـی و اینترنـت در ایـن زمینـه عملکـرد مطلوبـی نداشـته اند.

سطح

خیلی کم
کم

زیاد
خیلی زیاد

جمع 

فراوانی

17
22
20
13
72

درصد انباشته

23/61
30/55
27/77
18/05

100

جـدول2- پراکنـش مدیـران تعاونی هـای تولیـد بـر پایـه 
توزیـع میـزان بهره منـدی از خدمـات آموزشـی ترویجـی

زمینه فعالیت 

زراعت
دامداری
باغداری
شیالت
گلخانه

سبزی کاری

فراوانی

15
27
6
1

18
5

72

درصد فراوانی

20/8
37/5
8/3
1/4
25
7

100

پایـه  بـر  تعاونـی  شـرکت های  فراوانـی  توزیـع  جـدول1- 
فعالیـت زمینـه 

اثربخشی خدمات آموزشی ترویج ...
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جدول3- رتبه بندی خدمات  آموزشی ترویجی بر پایه میزان بهره مندی مدیران تعاونی های کشاورزی 

خدمات آموزشی و ترویجی 

مشاوره های فردی کارشناسان و مروجان کشاورزی
 آموزش کارکنان

 بازدید از نمایشگاههای مربوط به تعاونی های کشاورزی
کارآفرینان بخش تعاونی برای آموزش مخاطبان

 همایش ها و گردهمایی های عمومی در سطوح مختلف
 شرکت در کالس های آموزشی – ترویجی

 رایانه
کالس های آموزشی با استفاده از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

اینترنت

انحراف
 معیار

1/702
1/644
1/374
1/585
1/535
1/694
1/974
1/970
2/166

میانگین
 رتبه ای

3/94
3/260
2/490
2/650
2/400
2/560
2/930
2/750
3/010

ضریب 
تغییرات

0/431
0/504
0/551
0/598
0/639
0/661
0/673
0/716
0/719

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

جدول4- رتبه بندی زمینه های آگاهی مدیران تعاونی های کشاورزی نسبت به بخش تعاون 

آگاهی 

مدیریت تعاونی ها
چگونگی اداره تعاونی ها به مثابه یک بنگاه اقتصادی

فرصت های بازار و فنون بازاریابی و بازاررسانی
اولویت ها و برتری های بخش تعاون

اصول تعاونی ها
مراحل تشکیل تعاونی ها

چگونگی تهیه طرح های کسب و کار اقتصادی
سازوکارهای تأمین منابع مالی طرح های اقتصادی

قوانین و مقررات فعالیت در بخش تعاون
انواع تعاونی ها

هدف های شرکت های تعاونی
برنامه های شرکت های تعاونی

مفاهیم و اصول کارآفرینی در تعاونی ها

انحراف
 معیار

1/432
1/536
1/332
1/447

11/690
1/585
1/674
1/644
1/702
1/754
1/931
1/971
1/717

میانگین 
رتبه ای

4/68
4/58
3/97
3/93

29/180
3/78
3/93
3/50
3/43
3/35
3/29
3/13
2/69

ضریب 
تغییرات

0/306
0/335
0/336
0/368
0/400
0/419
0/426
0/470
0/496
0/497
0/58

0/629
0/638

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

یافته هـای آمـار توصیفـی نشـان داد کـه تنهـا 44/4درصـد 
شـرکت  شـده  ارایـه  آموزشـی  دوره هـای  در  پاسـخگویان  از 
کرده انـد و 55/5 درصـد از آنـان در هیـچ نـوع کالس آموزشـی 

نداشـته اند. شـرکت 
هم چنیـن، بیشـترین فراوانـی دوره هـای آموزشـی مربـوط 
بـه دوره هایـی بـوده اسـت کـه در رابطـه بـا وظیفـه ی اعضـا و 

هیـأت مدیـره تشـکیل شـده اسـت )44/4 درصـد(.
در حالی کـه، دوره هـای مربوط به اصول و فلسـفه تعاونی ها 

کمتریـن فراوانی را به خود اختصـاص داده اند )23درصد(. 

مدیـران  می شـود،  دیـده  جـدول4  در  کـه  همان گونـه 
مدیریـت  بـه  نسـبت  ترتیـب  بـه  کشـاورزی،  تعاونی هـای 
بنـگاه  یـک  مثابـه  بـه  تعاونی هـا  اداره  چگونگـی  تعاونی هـا، 
اقتصـادی، فرصت هـای بـازار و فنـون بازاریابـی و بازاررسـانی 
نسـبت  حالی کـه  در  بودنـد،  آگاهـی  میـزان  بیشـترین  دارای 
شـرکت های  برنامه هـای  تعاونـی،  شـرکت های  هدف هـای  بـه 
دارای  تعاونی هـا  در  کارآفرینـی  اصـول  و  مفاهیـم  تعاونـی، 

بودنـد. آگاهـی  میـزان  کمتریـن 
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جدول6- رتبه بندی زمینه های آگاهی مدیران تعاونی های کشاورزی نسبت به بخش تعاون 

انگیزه 

محدودیت مالی برای سرمایه گذاری فردی
دریافت تسهیالت

درآمد بیشتر

انحراف
 معیار

1/269
1/666
1/876

میانگین 
رتبه ای

4/90
3/99
4/47

ضریب 
تغییرات

0/258
0/416
0/419

رتبه

1
2
3

تعاونی هـای  مدیـران  کـه،  می دهـد  نشـان   ،5 جـدول 
کشـاورزی بـه ترتیـب بـا نقـش تعاونی هـا در ایجـاد زمینه هـای 
تعاونی هـا  نقـش  مـردم،  بیـن  بیشـتر  همیـاری  و  گروهـی  کار 
در افزایـش فرصت هـای شـغلی در جامعـه و نقـش تعاونی هـا 
در افزایـش تولیـد در جامعـه موافقـت بیشـتری داشـته  و ایـن 

بـا  امـا  تـا سـه قـرار داده انـد.  اولویت هـای یـك  موردهـا را در 
گویه هـای نقـش تعاونی هـا در تقویـت برابری بین مـردم، نقش 
عـده ای  دسـت  در  ثـروت  تمرکـز  از  پیشـگیری  در  تعاونی هـا 
اجتماعـی  عدالـت  بـه  دسـتیابی  در  تعاونی هـا  نقـش  خـاص، 

داشـته اند. کمتـری  موافقـت 

جدول5- رتبه بندی نگرش مدیران تعاونی های کشاورزی نسبت به نقش تعاونی ها 

نگرش 

ایجاد زمینه های کار گروهی و همیاری بیشتر مردم
افزایش فرصتهای شغلی در جامعه

افزایش تولید در جامعه
کاهش فقر و تنگدستی طبقه های پایین جامعه

جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت در اقتصاد ملی
دخالت و نظارت مردم بر سرنوشت خود

افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی
یجاد اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان

میزان عالقه شما به فعالیت در شرکت تعاونی
تأمین رفاه و آسایش نسبی زندگی مردم

ظرفیت ورود بخش تعاون به فعالیت های کالن اقتصادی،اجتماعی و  فرهنگی
توزیع عادالنه تر امکانات، کاالها و ثروت

کم شدن فسادهای اقتصادی
میزان سودآوری شرکت تعاونی

حذف واسطه ها و واسطه گری در جامعه
کارایی دیدگاه تعاونی

اهمیت دانش و توانایی اعضاء در تعاونی نسبت به  سرمایه
تقویت برابری بین مردم

پیشگیری از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص
دست یابی به عدالت اجتماعی

انحراف
 معیار

0/545
0/604
0/640
0/904
0/909
0/997
1/066
1/138
1/146
1/113
1/214
1/247
1/229
1/134
1/292
1/438
1/423
1/482
1/397
1/717

میانگین 
رتبه ای

5/61
5/53
5/61
5/33
5/18
5/36
5/18
5/26
5/19
4/88
4/93
4/78
4/60
4/19
4/72
5/04
4/94
4/67
4/36
5/19

ضریب 
تغییرات

0/097
0/109
0/114
0/169
0/175
0/186
0/205
0/216
0/220
0/228
0/246
0/260
0/267
0/270
0/273
0/285
0/288
0/317
0/320
0/330

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

بـه منظـور تعییـن عامل هـای انگیزشـی مؤثری کـه مدیران 
را بـه فعالیـت در تعاونی های کشـاورزی واداشـته اسـت نیز، از 

ضریب تغییرات اسـتفاده شـد.
جـدول6، رتبه بنـدی عامل هـای انگیزشـی مؤثر بـر فعالیت 
بـر  می دهـد.  نشـان  را  کشـاورزی  تعاونی هـای  در  مدیـران 
پایـه نتایـج ضریـب تغییـرات، از دیـدگاه مدیـران تعاونی هـای 

فـردی،  گـذاری  بـرای سـرمایه  مالـی  کشـاورزی، محدودیـت 
از مهم تریـن عامل هـای  بیشـتر  و درآمـد  دریافـت تسـهیالت 
تأثیرگـذار بـر انگیزه آنـان برای فعالیـت در تعاونی بوده اسـت. 
عامل هـای  نیـز  افـراد  انگیـزش  در  عامل هـا  کم اهمیت تریـن 
عالقـه بـه فعالیت هـای گروهـی، کمک بـه جامعـه و اجرای یک 

دیـدگاه نـو بوده اسـت.

اثربخشی خدمات آموزشی ترویج ...
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ادامه جدول 6

استقالل مالی
یافتن شغل

ایجاد اشتغال برای دیگران
امکان انجام فعالیت فعلی شرکت تعاونی به صورت فردی

عالقه به فعالیت های گروهی
کمک به جامعه

اجرای یک دیدگاه نو

1/815
1/996
1/803
1/970
2/073
2/076
1/925

4/0
4/29

3/763
3/75
3/76
3/49
3/01

0/453
0/465
0/479
0/525
0/551
0/594
0/639

4
5
6
7
8
9

10

اعضـا  کـه  داد  نشـان  تغییـرات  ضریـب  محاسـبه  نتایـج 
تعاونـی  امـور  بـه  مربـوط  تصمیم گیری هـای  در  ترتیـب  بـه 
کشـاورزی، شـرکت در نشسـت های مجمـع عمومـی و انتخـاب 

کالس هـای  و  تعاونی هـا  امـور  اداره  از  بیشـتر  مدیـره  هیـأت 
داشـته اند. مشـارکت  فنـی  بازدیدهـای  و  آموزشـی 

زمینه 

تصمیم گیری های مربوط به تعاونی کشاورزی
شرکت در نشست های مجمع عمومی

انتخاب هیأت مدیره
اداره امور تعاونی ها

کالس های آموزشی و بازدیدهای فنی

جدول7- رتبه بندی میزان مشارکت اعضاء در تعاونی های کشاورزی 

انحراف
 معیار

1/209
1/377
1/420
1/469
1/766

میانگین
 رتبه ای

5/06
4/86
4/89
4/85
3/58

ضریب 
تغییرات

0/238
0/283
0/290
0/302
0/493

رتبه

1
2
3
4
5

زمینه 

توان انجام ساعت های کار طوالنی
مشارکت دادن اعضاء در تصمیم گیری ها

تشویق اعضا به کار گروهی
گرایش به پیشگام بودن

استفاده از دیدگاه های جدید اعضا
خالقیت و نوآوری

حمایت مالی برای آغاز کار جدید

جدول8- رتبه بندی میزان کارآمدی مدیران تعاو نی های کشاورزی

انحراف
 معیار

1/041
1/134
1/342
1/461
1/542
1/565
1/918

میانگین
 رتبه ای

5/24
4/69
4/56
4/42
4/29
4/13
4/11

ضریب 
تغییرات

0/199
0/242
0/294
0/331
0/359
0/379
0/467

رتبه

1
2
3
4
5
6
7

تعاونی هـای  مدیـران  کارآمـدی  رتبه بنـدی  نیـز   8 جـدول 
کشـاورزی، در زمینه مشـارکت دادن اعضا در تصمیم گیری ها، 
اسـتفاده از دیدگاه هـای جدیـد اعضـاء، حمایـت مالـی بـرای 

آغـاز کار جدیـد، آینده نگـری و تشـویق اعضـا بـه کار گروهـی را 
نشـان می دهـد کـه بر ایـن پایـه بـه ترتیـب در رتبه هـای اول تا 

پنجـم بوده انـد.

برای پی بردن به رابطه بین دو یا چند متغیری که همزمان 
قرار  استفاده  مورد  همبستگی  تحلیل  شده اند،  اندازه گیری 
گرفت. با توجه به شاخص ها و با توجه به نوع و ماهیت مقیاس 
اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی، برای بررسی رابطه بین 

متغیرها از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که 
نتایج آن در جدول9 ارایه شده اند. یافته ها گویای آن بود که 
در  انگیزه عضویت  تعاون،  به بخش  نسبت  آگاهی  میزان  بین 
خدمات  از  بهره مندی  میزان  با  تحصیالت  میزان  و  تعاونی ها 
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به منظـور بررسـی عامل هـای تأثیرگذار بـر میـزان بهره مندی آموزشی ترویجی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
از خدمـات آموزشـی ترویجـی، بـا توجـه بـه ترتیبی بـودن متغیر 
تعییـن  از  پیـش  شـد.  اسـتفاده  ترتیبـی  رگرسـیون  از  وابسـته 
اثـرات هـر متغیـر مسـتقل، در مرحله نخسـت الزم بود مشـخص 
شـود کـه آیا مـدل رگرسـیون توانایی پیش بینـی نتیجـه را بهبود 
می بخشـد؟ ایـن کار بـا مقایسـه یک مـدل بـدون هیچ گونه متغیر 
مسـتقل)مدل صفـر( در مقابـل مـدِل دارای همـه ی متغیرهـای 

مسـتقل انجام شـد.
آزمـون  معنـی داری   ،10 جـدول  داده هـای  بـه  توجـه  بـا 
کای اسـکویر نشـان می دهـد کـه مدل نهایی نسـبت به مـدل پایه 
بهبـود یافتـه اسـت و متغیرهـا توانایـی تبییـن مـدل را دارنـد.

خالصـه همبسـتگی متغیرهـای منتخـب و میـزان  جـدول9- 
بهره مندی از خدمات آموزشـی ترویجی در تعاونی های کشـاورزی 

متغیر 

سن
 میزان تحصیالت

پیشینه فعالیت در شرکت تعاونی
درآمد

آگاهی نسبت به بخش تعاون 
انگیزه مدیران از عضویت در تعاونی ها

نگرش نسبت به بخش تعاون
کارآمدی مدیران تعاونی ها

مشارکت اعضاء در تعاونی ها

r

0/165
0/603
0/081
0/188
0/764
0/461
0/164
0/531
0/147

P

0/166
0/000
0/491
0/121
0/000
0/000
0/171
0/502
0/217

جـدول 11، بیانگـر آنسـت کـه داده هـای مشـاهده شـده بـا 
مـدل بـرآورد شـده تناسـب دارنـد. از آن جـا کـه فـرض صفـر در 

ایـن مدل رد نشـده اسـت پس می تـوان نتیجه گرفت کـه داده ها 
و مـدل پیش بینی شـده سـازگاری دارند و مدل مناسـب اسـت.

جدول10- اطالعات برازش مدل 

مدل 

مدل پایه
مدل نهایی

-2loglikelihood

520/764
95/105

Chi-square

420/722

Sig

0/003

جدول11- تناسب داده های مشاهده شده با مدل برآورد شده

مدل 

پیرسون
انحراف

Chi-square

124/964
123/824

df

4

Sig

0/1

تأثیر گـذار  پارامترهـای  مـدل،  بـرازش  بررسـی  از  پـس 
دادنـد  نشـان  نتایـج  شـدند.  زده  تخمیـن  وابسـته  متغیـر  بـر 
کـه از مجمـوع متغیرهـای وارد شـده پنـج متغیـر بـا احتمـال 
بهره منـدی از خدمـات آموزشـی ترویجـی رابطـه دارنـد. سـه 
و  تعاونـی  شـرکت  در  فعالیـت  سـابقه  سـن،  مسـتقل  متغیـر 

کارآمـدی مدیـران تعاونی هـا بـا احتمـال وقـوع بهره منـدی از 
خدمـات آموزشـی ترویجـی رابطـه منفـی و دو متغیـر درآمـد و 
میـزان تحصیـالت بـا ایـن احتمـال رابطـه مثبـت دارند)جدول 
12(. آمـاره ناگل کـرک  نیز بیانگر آنسـت که پنج متغیر یاد شـده 
توانایـی تبییـن 82 درصـد از تغییـرات متغیـر وابسـته را دارنـد.

جدول12- تخمین پارامترهای تأثیرگذار بر بهره مندی از خدمات آموزشی ترویجی

متغیر 

سن
میزان  تحصیالت

سابقه فعالیت در شرکت تعاونی
درآمد

کارآمدی مدیران تعاونی ها

Estimate

-108/204
100/917
-86/450
273/970
-168/759

SD

28/282
30/932
29/458
66/908
38/815

Wald

14/637
10/644
8/613

16/767
18/904

Sig

0/000
0/001
0/003 
0/000
0/000

Cox and Snell  R2pesudo =0/832                     Nagelkerke R2pesudo=0/827                    McFadden  R2pesudo= 0/832

اثربخشی خدمات آموزشی ترویج ...
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بـه منظـور تبییـن تأثیر شـرکت کـردن مدیـران تعاونی های 
کشـاورزی در دوره هـای آموزشـی ترویـج کشـاورزی بـر میـزان 
دادن  مشـارکت  و  آنـان  کارآمـدی  و  انگیـزه  نگـرش،  آگاهـی، 
من ویتنـی  آزمـون  از  تعاونی هـا  بـه  مربـوط  امـور  در  اعضـا 
اسـتفاده شـد. بـا توجه بـه سـطح معنـی داری آزمـون می توان 
پذیرفـت کـه تأثیـر میزان شـرکت در دوره های آموزشـی ترویج 
کشـاورزی بـر میـزان آگاهـی نسـبت بـه بخـش تعـاون فقـط در 

موردهـای آگاهی نسـبت بـه بخش تعـاون، انگیـزه عضویت در 
تعاونـی و مشـارکت اعضـا در اداره امـور تعاونـی  معنـی دار بوده 
اسـت. تأثیـر میـزان بهره منـدی از خدمـات آموزشـی ترویـج 
کشـاورزی بـر میزان نگرش نسـبت به بخش تعـاون و کارآمدی 
مدیـران تعاونی هـا، نتایـج تفـاوت معنـی دار نبـود کـه در حـد 
خـود نکته قابـل توجهی بـرای ارایه دهندگان آموزش هاسـت.

متغیر 

آگاهی نسبت به بخش تعاون

نگرش نسبت به بخش تعاون

انگیزه عضویت در تعاونی ها

کارآمدی مدیران تعاونی ها

مشارکت اعضاء در اداره امور تعاونی ها
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بحث و نتیجه گیری
مدیـران  داد  نشـان  تحقیـق  یافته هـای  کـه  گونـه  همـان 
تعاونی هـای کشـاورزی مشـاوره های فردی کارشناسـان و آموزش 
کارکنـان تعاونی هـا را سـودمندتر از دیگـر مـوارد تلقـی نمـوده 
انـد، لـذا بـر ایـن پایه پیشـنهاد مـی شـود کـه کارشناسـان ترویج 
در تعاونی هـا حضـور پیـدا کننـد و مسـایل تعاونی هـا را از نزدیـك 
درک کـرده و بر پایه نیازسـنجی صورت گرفته بـه اعضاء و مدیران 
تعاونی هـای کشـاورزی آمـوزش بدهنـد تـا تأثیرگذارتـر باشـند.
تنهـا  تحقیـق  از  به دسـت آمده  نتایـج  بـه  توجـه  بـا 
44/4درصـد از پاسـخگویان در دوره هـای آموزشـی ارایه شـده 
نـوع کالس  آنـان در هیـچ  از  شـرکت کرده انـد و 55/5 درصـد 
آموزشـی شـرکت نداشـته اند. ایـن یافتـه نشـان دهنده آنسـت 
و  نمی شـود  برگـزار  کافـی  تعـداد  بـه  آموزشـی  دوره هـای  کـه 
ایـن  بـه شـرکت در  یـا در صـورت برگـزاری مدیـران گرایشـی 
و  جـدی  کار  مسـأله  ایـن  سـاختن  برطـرف  ندارنـد.  دوره هـا 

مـدوام دسـت اندرکاران امـور ترویـج در تعاونی هـا را در زمینـه 
بـرای  را  تعاونگـران  ترغیـب  و  آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری 

می طلبـد.  دوره هـا  ایـن  در  شـرکت 
یافته هـای تحقیـق گویـای آن اسـت کـه بیشـترین فراوانـی 
در دوره هـای آموزشـی برگـزار شـده مربـوط بـه وظایـف اعضـا 
دوره هـای  بـه  مربـوط  فراوانـی   کمتریـن  و   مدیـره  هیـأت  و 
اصـول و فلسـفه تعاونی هـا بـوده اسـت. ایـن یافته، لـزوم توجه 
بـه مقولـه آشناسـاختن  را  تعـاون  ترویـج  امـر  دسـت اندکاران 
تعاونگـران بـا فلسـفه و برتری های تعاونی ها آشـکار می سـازد. 
تعاونی هـای  مدیـران  کـه  اسـت  آن  بیانگـر  تحقیـق  نتایـج 
اداره  چگونگـی  تعاونی هـا،  مدیریـت  بـه  نسـبت  کشـاورزی، 
تعاونی هـا بـه مثابـه یـک بنـگاه اقتصـادی، فرصت های بـازار و 
فنـون بازاریابـی و بازاررسـانی دارای بیشـترین میـزان آگاهـی 
برنامه هـای  تعاونـی،  شـرکت های  هدف هـای  بـه  نسـبت  و 
شـرکت های تعاونـی، مفاهیـم و اصول کارآفرینـی در تعاونی ها 



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 66

دارای کمتریـن میـزان آگاهـی بودند. این یافته نشـان می دهد 
کـه مدیران نسـبت به مسـایل اقتصادی تعاونی هـا آگاهی کافی 
دارنـد، امـا تـا حـدودی از ابعـاد اجتماعـی و فرهنگـی غافـل 
نهـاد اجتماعـی اسـت و  شـده اند. در صورتی کـه تعاونـی یـك 
یکـی از  هدف هـای این نهـاد برقراری عدالت اجتماعی اسـت.
مدیـران  کـه  اسـت  آن  تحقیـق  ایـن  یافته هـای  دیگـر  از 
تعاونی هـای کشـاورزی با گویه هـای نقش تعاونی هـا در تقویت 
برابـری بیـن مـردم، نقـش تعاونی هـا در پیشـگیری از تمرکـز 
ثـروت در دسـت عـده ای خـاص، نقـش تعاونی ها در دسـتیابی 
بـه عدالـت اجتماعـی موافقـت کمتـری داشـته اند. بر ایـن پایه 
تعاونی هـای  مدیـران  کـه  کـرد  نتیجه گیـری  چنیـن  می تـوان 
بخـش  کارکردهـای  و  قابلیت هـا  بـه  چندانـی  بـاور  کشـاورزی 
از تمرکـز  بیـن مـردم و پیشـگیری  برابـری  تعـاون در تقویـت 

ثـروت و برقـراری عدالـت اجتماعـی ندارنـد.
نشـان  تحقیـق  ایـن  در  تغییـرات  ضریـب  محاسـبه  نتایـج 
امـور  بـه  مربـوط  هـای  تصمیم گیـری  در  اعضـا   کـه  دادنـد 
عمومـی  مجمـع  نشسـت های  در  شـرکت  کشـاورزی،  تعاونـی 
و  تعاونی هـا  امـور  اداره  از  بیشـتر  مدیـره   هیـأت  انتخـاب  و 
کالس هـای آموزشـی و بازدیدهـای فنـی مشـارکت داشـته اند 
و ایـن بـدان معنـی اسـت کـه اعضـاء بیشـتر خـود را مقیـد بـه 
شـرکت  توسـط  شـده  برگـزار  رسـمی  نشسـت های  در  حضـور 
می داننـد، در حالی کـه مداخلـه اعضـا در اداره امـور تعاونی هـا 
بـه منظـور مشـارکت بیشـتر و شـرکت در کالس های آموزشـی 
و بازدیدهـای فنـی جهـت به روز شـدن دارای اهمیـت ویژه ای 

اسـت. 
ایـن تحقیـق در بخـش  از  بـه دسـت آمـده  نتایـج  پایـه  بـر 
دادن  مشـارکت  کشـاورزی،  تعاونی هـای  مدیـران  کارآمـدی 
اعضـاء در تصمیـم گیـری هـا، اسـتفاده از دیدگاه هـای جدیـد 
اعضـاء، حمایـت مالـی بـرای آغـاز کار جدیـد، آینـده نگـری و 
تشـویق اعضـا بـه کار گروهـی بـه ترتیـب در رتبه هـای اول تـا 
پنجـم قـرار گرفته انـد. ایـن یافته گویای آن اسـت کـه مدیران، 
و مدیریـت  پیـاده می سـازند  را در عمـل  مدیریـت مشـارکتی 
قـرار  اولویـت  باالتریـن  در  آنـان  بـرای  تعاونـی  در  مشـارکتی 
گرفتـه اسـت. همچنیـن از ابتکارهـا و نظرهـای خالقانـه اعضـا 
اسـتقبال کـرده و بـرای اسـتفاده از افکار جدید از خـود گرایش 
نشـان می دهنـد. امـا خالقیت و نـوآوری برای آنـان در آخرین 
اولویـت قـرار گرفتـه اسـت. ایـن یافتـه نیـز نشـان می دهـد کـه 

مدیـران تعاونی هـای کشـاورزی در ابـراز دیدگاه هـای جدیـد و 
خالقانـه توانایـی الزم را ندارنـد و بیشـتر گرایـش بـه اسـتفاده 
از دیدگاه هـای نـو و ابتکارهـای جدیـد اعضـا  تعاونـی هسـتند.
نتایـج حاصـل از آزمون همبسـتگی نشـان داد که بیـن میزان 
آگاهـی نسـبت به بخش تعـاون و انگیـزه عضویـت در تعاونی ها با 
میـزان بهره منـدی از خدمـات آموزشـی ترویجـی رابطـه مثبـت 
و معنـی دار وجـود دارد. ایـن یافتـه بـا نتایـج به دسـت آمـده از 
نگـرش  بیـن  امـا  دارد.  همخوانـی  فـروزش)1384(،  پژوهـش 
نسـبت به بخش تعـاون و میـزان بهره مندی از خدمات آموزشـی 
بیانگـر  نتایـج  ایـن  نیامـده اسـت.  ترویجـی رابطـه ای به دسـت 
آن اسـت کـه ارایـه خدمـات آموزشـی ترویجـی در صـورت هـای 
مختلـف در تشـکیل و توفیـق تعاونی هـا اثرگـذار بـوده اسـت. لذا 
الزم اسـت کـه متولیان امـر ترویج تعاون، خدمات آموزشـی را در 
سـطحی گسـترده تر بـه مخاطبـان ارایـه دهند تـا از ایـن طریق از 
رکـود و غیرفعـال شـدن بسـیاری از تعاونی ها جلوگیـری به عمل  

آورد. 
بـر پایـه نتایج به دسـت آمـده از تحلیل رگرسـیون، مشـخص 
شـد که سن، سابقه فعالیت در شرکت تعاونی و کارآمدی مدیران 
تعاونی هـا بـا میـزان بهره منـدی از خدمـات آموزشـی ترویجـی 
رابطـه منفـی و معنـی دار و بـا دو متغیـر میـزان درآمـد و میـزان 
تحصیـالت رابطـه مثبـت و معنی دار داشـته اسـت. ایـن یافته ها 
گویـای آنسـت کـه مدیـران مسـن تر، بـا سـابقه تر و کارآمدتـر بـه 
میـزان کمتـری از خدمـات آموزشـی ترویجـی بهـره می برنـد، در 
حالی کـه مدیـراِن بـا سـطح درآمـد باالتـر و تحصیـالت بیشـتر به 

میـزان بیشـتری از ایـن نـوع خدمـات بهره منـد می شـوند. 
آزمـون من ویتنـی  از   آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  بـه  توجـه  بـا 
پژوهـش  از  منتـج  یافته هـای  بـا  برابـر  کـه  پذیرفـت  می تـوان 
رنجبـر و منفـردی راز )1386(، تأثیر میزان شـرکت در دوره های 
آموزشـی ترویجـی بـر میـزان آگاهـی نسـبت بـه بخـش تعـاون 
متفـاوت بـوده اسـت. افـزون بـر اینکـه بنابـر یافته هـای منتـج 
همـکاران،  و  )بـارت  و  همـکاران)1390(  و  ناصـح  تحقیـق  از 
2005(، تأثیـر میـزان شـرکت در دوره هـای آموزشـی ترویجـی 
اسـت.  بـوده  متفـاوت  نیـز  تعاونی هـا  در  عضویـت  انگیـزه  بـر 
شـرکت در دوره هـای آموزشـی ترویجـی بر مشـارکت اعضـاء در 
تعاونی هـا نیـز تأثیرگـذار بـوده اسـت. ایـن یافتـه مؤیـد نتایـج 
و  غیاثونـد)1388(  همـکاران)1388(،  و  ارفعـی  بررسـی های 
شـیخی)1382(، اسـت. امـا، در زمینه تأثیر میـزان بهره مندی 

اثربخشی خدمات آموزشی ترویج ...
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از  خدمـات آموزشـی ترویجـی بر میزان نگرش نسـبت به بخش 
تعـاون و کارآمدی مدیـران تعاونی ها، نتایج تفـاوت معنی داری 
را نشـان نمی دهـد. ایـن یافته هـا بـا نتایـج بررسـی های رنجبـر 
و منفـردی راز)1386( در مـورد نگـرش نسـبت بـه بخـش تعاون 
و بررسـی های کیلسـی)2008(، در رابطـه بـا کارآمـدی مدیـران 
تعاونی هـا مغایـرت دارد. لـذا، بـر این پایه پیشـنهاد می شـود به 
منظـور بهبـود نگـرش و کارآمـدی مدیـران تعاونی هـا، خدمات 
آموزشـی ترویجـی بـه صـورت گسـترده تر و متنوع تـر در اختیـار 
مدیـران و اعضـای تعاونی هـای کشـاورزی قـرار گیـرد. برگزاری 
آموزشـی،   کارگاه هـای  برگـزاری  تخصصـی،  هـای  نمایشـگاه 
تعـاون،  بـه  مربـوط  نشـریه های  و  کتاب هـا  توزیـع  و  انتشـار 
معرفـی تعاونی هـای موفـق، ایجـاد سـایت هایی در اینترنـت به 
منظـور معرفـی تعاونی هـای برتـر و تولیـد و پخـش برنامه هـای 

تلویزیونـی در ایـن راسـتا سـودمند و مؤثـر بـه نظـر می رسـند.
بـا عنایـت بـه اینکـه ایـن تحقیـق در تعاونی های کشـاورزی 
فعـال صـورت گرفته می تـوان چنیـن نتیجه گرفت کـه خدمات 
آموزشـی ترویجی در پیشـگیری از رکود و فروپاشـی تعاونی ها 
مؤثـر بوده اسـت و موجبات توسـعه کیفی و موفقیـت تعاونی ها 
را فراهـم آورده اسـت. بنابراین بایسـتی اینگونـه فعالیت ها در 
سـطح گسـترده تر و بـا برنامه ریـزی دقیق تـر صـورت پذیـرد تـا 
میـزان انحـالل تعاونی ها کاهش یابـد. بر همین پایه پیشـنهاد 
می شـود، قوانیـن جدیـدی در رابطـه بـا دریافـت مجـوز ثبـت 
تعاونی هـا بـه تصویـب برسـند، بـه گونـه ای کـه صـدور مجـوز 
ثبـت تعاونی منـوط بر گذرانـدن دوره های آموزشـی و ترویجی 
باشـد، تـا از ورود افـراد بـا سـطح آگاهـی پاییـن و انـدك بـه این 

بخـش جلوگیـری به عمـل آید.
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Abstract
The purpose of this study was to clarify the impacts of educational extension delivery in agricultural 

cooperatives in Tehran and Alborz Provinces. Methodologically, this research is casual-relationship survey 
and in terms of purpose is applied research. The statistical population study consisted of 498 managers of 
agricultural cooperatives in Tehran and Alborz provinces (N=498), among them 72 were randomaly selected 
based on Cochran Formula (n=72). Validity of the questionnaire used for collecting data was approved 
by a panel of faculty members of Economic and Agricultural Development of the Tehran University and 
applying experts from ministry of cooperatives. To determine the reliability, ordinal alpha coefficient was 
calculated using the R software as %90. The correlation test indicated a significant correlation between 
awareness of cooperation sector, motivation of membership in cooperatives, and litracy with the variable 
of using educational extension services. In addition, applying Mann–Whitney test showed that participation 
in agricultural educational extension course has a statistically significant effect on awareness of the 
cooperation sector and motivation of membership in cooperatives. 

Index Terms: Educational extension course, manager of agricultural cooperatives, extension  
educational effectiveness, agricultural cooperative.
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