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مقدمه

توجیهـی میخواننـد (مجتهـد .)1381 ،در واقـع ،از طریـق

آمـوزش از جملـه فعالیتهایـی اسـت كـه بـا سرنوشـت

ارایـه ی انـواع خدمـات آموزشـی میتـوان ارتباطهـای

دگرگونیهـای سـریع در ابعـاد گوناگـون زندگـی اجتماعـی بـر

آن را بهبـود داد و بازدارندههـای ارتباطـی را برداشـت و درك

انسـانها و جامعههـای انسـانی سـروكار دارد .بـا توجـه بـه
خلاف گذشـته ،دیگـر نمیتـوان بـه اندوختههـا و اطالعـات
حاصـل از نظـام آمـوزش رسـمی بسـنده كـرد و بـا كمـك آن
بـه انتظارهـا و مسـئولیتهای فـردی و شـغلی پاسـخ داد .از

ایـن رو ،بـرای تعـادل بیـن روشهـای انجـام كارهـا ،از سـویی
و یافتههـا و اطالعـات جدیـد در صحنـه گسـتردهتر اجتمـاع

از سـوی دیگـر ،بیشـتر نهادهـا ،آمـوزش كاركنـان را جـزو
جداییناپذیـری از فعالیتهـای سـازمانی خـود پذیرفتهانـد

(فتحـی.)1373 ،

آمـوزش در بخـش تعـاون نیـز بـدون شـک نمیتوانـد جـدا

از ایـن چارچـوب نظـری قـرار گیـرد ،زیـرا مهمتریـن عامـل در

ی وجـود نیـروی
تشـکیل ،هدایـت و موفقیـت هـر نـوع تعاونـ 
انسـانی اسـت که از یک سـو بـه انگارههـای تعاون بـاور دارند و

از سـوی دیگرکارآزمـوده و توانـا به ایفای نقشهـای اجتماعی

و اقتصادی خویش باشـد (امینـی و رمضانی .)1380 ،آموزش
بـه عنـوان یک زیرسـاخت اصلـی در نظام تعاون مطرح اسـت.

در حقیقـت ،یـک شـرکت تعاونـی بـدون توجـه بـه خدمـات

آموزشـی بـه زودی ویژگیهایـی را کـه معـرف تعـاون اسـت ،از
دسـت میدهـد (امینـی .)1381 ،آمـوزش مـداوم و هدفمنـد
اعضـا و مدیـران در زمینـه تعاونـی کلیـد موفقیـت نهایـی

تعاونیهـا بـه شـمار میرود(تایمنی .)1385 ،به درسـتی ارایه
آمـوزش ،تربیـت و اطالعرسـانی یكـی از هفـت اصـل تعـاون

میباشـد کـه از سـوی اتحادیـه بینالمللـی تعـاون بـه تصویـب

رسـیده است.

درونبخشـی تعـاون از جملـه ارتباطهـای سـتادی و اجرایـی
اشـتباه پیامهـا در مسـیرهای ارتباطـی را كاهـش داد.

ایــن كار ،افــزون بــر كاهــش هزینههــا ،ســبب ارتقــای

بهــرهوری در ایــن بخــش و گــردش ســریعتر اطالعــات و

تشــویق بخــش خصوصــی بــه فعالیتهــای تعاونــی میشــود

(دلیــر.)1386 ،

بــا توجــه بــه نقــش و اهمیــت ایــن مقولــه در توانمندســازی

نیــروی انســانی فعــال در بخــش تعــاون و در نتیجــه افزایــش

بهــرهوری جــا دارد كاركــرد آن در تعــاون مــورد توجــه و تأكیــد

بیشــتری قــرار گیــرد.

در ایـن بیـن ،توجـه خاص به آمـوزش مدیـران تعاونیها به

عنـوان افـرادی کـه در تعییـن خطمشـیهای شـركت تعاونـی

ایفاگـر نقـش قابـل توجهـی هسـتند و مسـئولیت عملیاتـی

شـركت تعاونـی را نیـز بـه عهـده دارنـد دارای اهمیـت ویـژهای
اسـت (آگهـی .)1384،بررسـیهای بسـیار زیـادی نیـز در این

زمینـه صـورت گرفتـه اسـت .در زیـر بـه تعـدادی از آنها اشـاره
میشـود.

یافتههـای بهدسـت آمـده از پژوهـش جرجـز ( ،)1991بـا

عنـوان صالحیتهـای مدیـران تعاونیهـای کشـاورزی در

ایالـت سـائوپائولو کـه نشـان میدهـد برنامههـای آموزشـی و

کارآمـوزی بـرای مدیـران تعاونیهـای کشـاورزی در برزیـل
عاملـی ضـروری اسـت ،چـرا کـه آنهـا در جهـان بـه شـدت

رقابتـی بـه فعالیـت میپردازنـد .ارفعـی و همـکاران (،)1388
عاملهـای مؤثـر بـر مشـارکت اعضـای تعاونیهـای کشـاورزی

آمـوزش در تعاونیهـا را میتوان به دو دسـته اصلی شـامل

در تصمیمگیریهـای مربـوط بـه مدیریـت تعاونیهـای

تقسـیم كرد .آموزش نوع نخسـت از جمله شـامل موضوعهای

گرفتهانـد کـه بین شـرکت اعضـا و مدیـران تعاونیهـا در کالس

آمـوزش فرهنـگ تعـاون و آمـوزش تخصصهـای گوناگـون

ارزش مشـاركت ،اداره مردمسـاالرانه ،اصول و فلسـفه تعاون،

جایـگاه تعاونیهـا در ارتقـای رفـاه و عدالـت اجتماعـی و
گفتمانـی از ایـن گونـه اسـت .آموزشهـای تخصصـی نیـز

متناسـب بـا كار تعاونیهـا و كاركنـان و اعضـای آن اسـت.

کشـاورزی اسـتان تهران را مورد بررسـی قرار دادهاند و نتیجه
هـای آموزشـی و عالقه ایشـان به کارگروهی و میزان مشـارکت
آنـان در تصمیمگیریهـای شـرکت تعاونـی رابطـه معنـیدار

وجـود نـدارد.

غیاثونـد ( ،)1388در بررسـی خـود نشـان داد کـه برگـزاری

بعضـی آموزشهـا نیـز از نـوع آموزشهـای تخصصیكوتـاه

کالسهـای آموزشـی در زمینـه قانونهـا و مقـررات تعاونـی،

تأسـیس تعاونـی اقـدام كننـد .ایـن آموزشهـا را آموزشهای

فنـی و مدیریتـی از جملـه مـواردی هسـتند کـه میتواننـد در

مـدت و مقدماتـی هسـتند بـرای كسـانی كـه میخواهنـد بـه

اهمیت مشـارکت و فلسـفه وجودی تعاونی و زمینه تخصصی،
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بهبـود وضعیـت مشـارکت اعضـاء و پذیـرش مدیـران نسـبت

آموزشـی نقـش برگـزاری دورههـای فنـی و حرفـهای بـرای

بـر پایـه پژوهـش خـود دربـارة نقـش تعاونیهای كشـاورزی در

درس کارآفرینی در سـرفصل دروس ارایه شـده به دانشجویان و

بـه ایـن مشـارکت مؤثـر باشـد .آمـدی و حسـینینیا (،)1387

ترویـج كارآفرینـی ،برگـزاری كارگاههـای آموزشـی مربـوط بـه
كارآفرینـی ،اطلاع رسـانی مناسـب از راه نشـریات ترویجـی،
گسـترش كار گروهـی بـا آمـوزش بـه اعضـاء ،ارایـه خدمـات
آموزشـی -ترویجـی را در ایـن راسـتا توصیـه میکننـد .بنابـر
نتایـج بـه دسـتآمده از پژوهش شـیخی ( ،)1382بین شـرکت
مدیـران در کالس هـای آموزشـی مربـوط بـه قوانیـن تعاونیها

و پذیـرش مشـارکت اعضـا در تصمیمگیریهـا توسـط آنـان
رابطـه معنـیداری در سـطح  P=%1خطـا وجـود دارد.

آموزشهـای کسـب و کار ،آمـوزش تعـاون بـه عنـوان بخشـی از

تقویـت دورههای کارورزی و کارآموزی دانشـجویان در راسـتای

شناسـایی فرصتهـای شـغلی مهمتریـن راهکارهای آموزشـی

شناسـایی شدند.

بررســی رنجبــر و منفــردیراز ( ،)1386بــا عنــوان

بررســی روشهــای آموزشــی ترویجــی بخــش تعــاون و ارایــه

راهکارهــای مطلــوب در حــوزه ی فعالیــت اداره کل تعــاون
خراســان شــمالی ،نشــان داد کــه حضــور اعضــای تعاونیهــا

در کالسهــای آموزشــی-ترویجی نــه تنهــا باعــث افزایــش

بنابراین میزان پذیرش مشـارکت اعضـا در تصمیمگیریهای

اطالعــات و آگاهــی عمومــی آنــان نســبت بــه کارا بــودن

بـوده اسـت .امینـی و همـكاران ( )2008در پژوهشـی کـه در

مخالفتهــای بیمــورد نســبت بــه اثربخشــی برگــزار شــدن

ی توسـط مدیـران آموزشدیـده بیشـتر از دیگـران
تعاونـ 
شـرکتهای تعاونـی مرغـداران اسـتانهای غربـی ایـران انجـام
دادنـد ،نشـان دادنـد کـه مهـارت فنـی مدیـران ،توجـه بـه

برنامههـای آموزشـی ،کیفیـت ارایـه برنامههـای آموزشـی از

ایــن دورههــا میشــود بلکــه برخــی پندارهــای نادرســت و
ایــن دورههــا را از بیــن میبــرد.

همیــن تغییــر نگــرش و یادگیــری مهارتهــای جدیــد،

موجــب بهبــود توانایــی اعضــا و مدیــران شــرکتهای

مهمتریـن عاملهـای مؤثـر بـر موفقیـت تعاونیهـا بودهانـد.

تعاونــی در توســعه بهــرهوری ایــن شــرکتها ،افزایــش

عنـوان بررسـی كاركردهـای شـركت تعاونی فرش دسـتباف در

تعاونیهــا گشــته اســت.

نجفـی قرقانـی و حیاتـی ( ،)1388نیـز در پژوهشـی بـا

توانمندسـازی زنـان قالیبـاف در شهرسـتان فیروزآبـاد فارس،
برگـزاری كالس هـای آموزشـی در زمینـه هدفهـا ،فلسـفه

و اصـول شـركتهای تعاونـی را از جملـه راهکارهـای مؤثـر در

توانمندسـازی تعاونیهـای زنـان قلمـداد کردهانـد.

میــزان پاســخگویی و در نتیجــه ارتقــای کارایــی و اثربخشــی
فـروزش ( ،)1384در پژوهشـی بـا عنـوان فعالیـت هـای

ترویجـی ،ضرورتـی اساسـی بـرای جلـب مشـارکت مـردم و
توسـعه بخـش تعاون ،توسـعه مشـارکت مردم در بخـش تعاون
بـرای دسـتیابی بـه هدفهـای متعالـی آن را از دو طریـق

دلیـر ( ،)1386در بررسـی نقـش آمـوزش در تحقـق

عمـودی و افقـی تحققپذیـر میدانـد .وی معتقـد اسـت که در

و تحقـق هدفهـای تعاونیهـا رابطـه مثبـت وجـود دارد .هـر

در زمینههایـی کـه تواناییهـا و قابلیتهـای الزم در مناطـق

هدفهـای تعاونیهـا در اسـتان تهران نشـان داد بیـن آموزش
قـدر افـراد آمـوزش بهتـری ببیننـد ،تأثیـر مثبـت آن در تحقق
هدفهـای تعاونیهـا بیشـتر نمایان میشـود .بر پایـه پژوهش
یهویـان و اولسـون ( ،)1998آمـوزش اعضا ،کارکنـان و مدیران

بـر موفقیـت تعاونیهـا تأثیرگـذار اسـت .فلمینـگ و ایمـز
( ،)2005در پژوهشـی نشـان دادنـد برنامههـای کارورزی بـه

منظـور آمـوزش تعاونی هـم برای دانشـجو و هم برای سـازمانی
کـه در آن کار میکننـد سـودمند اسـت.

بنابـر نتایـج بـ ه دسـت آمـده از تحقیـق ناصـح و همـکاران

( ،)1390فعالیتهای آموزشـی عامل مهمی در افزایش گرایش
بـه فعالیـت در قالـب تعاونیهـا اسـت کـه در بیـن عاملهـای
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توسـعه افقی بایسـتی به تأسـیس شـرکت هـای تعاونـی جدید

مختلف کشـور وجود دارد ،پرداخته شـود و در توسـعه عمودی
از طریـق سیاسـتها و برنامههـای مختلف حمایتـی و هدایتی

و از جملـه روش هـای مختلـف آموزشـی و ترویجـی نسـبت بـه
افزایـش آگاهـی مدیـران و اعضـای شـرکت هـا و اتحادیههـا

و تشـکلهای تعاونـی موجـود اقـدام شـود و بـا ارتقـاء کیفـی

فعالیتهـای تعاونـی ضمـن جلـب مشـارکت مـردم بـه توسـعه
بخـش تعـاون و افزایـش سـهم آن در شـاخصهای اقتصـادی

کشـور کمـک کرد.

حیـدری و همـکاران ( ،)1388در پژوهشـی در اسـتان

سیسـتان و بلوچسـتان ،از بیـن متغیرهـای آموزشـی مؤثـر بـر
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توسـعه فرهنگ تعاون وجود برنامههای رسـانه ملی (تلویزیون)

انتخـاب شـدند .ابـزار اصلـی در ایـن تحقیـق بـرای گـردآوری

را در اولویت اول و مراکز آموزشـی-ترویجی ،برگزاری جشـنواره

اطالعـات ،پرسشـنامهای بـود کـه بـرای تدویـن آن در آغـاز

دانسـتهاند .نتایـج بـه دسـت آمـده از بررسـیهای کیلسـی

بررسـی شـد ،سـپس بـا در نظـر گرفتـن مطالعـات و چارچـوب

تعـاون ،آمـوزش هـای مهارتـی و فنـی را در اولویتهـای بعـدی
( ،)2004نشـان میدهـد برگـزاری کارگـاههــای آموزشــی در

راســتای ارایـهی خدمـات ترویجـی بـه تعاونیهـا ،منجـر بـه
افزایـش مهارتهـا و خودکارآمـدی میشـود.

به باور رودریگز ( )2003آموزش ناکافی و ندادن آموزشهای

تخصصی از بازدارندههای بسیار مهم در موفقیت تعاونیهاست
(.)2003 ,Rodriguez

مبانـی نظـری موضـوع بـا توجـه بـه منابـع و مراجـع مرتبـط
نظـری ،پرسشـنامه مقدماتـی تنظیـم شـد و پـس از اطمینـان

از روایـی ظاهـری و محتوایـی و سـنجش پایایـی آن و اعمـال

تغییرهـای الزم پرسشـنامه نهایـی طراحـی شـد.

روایـی ظاهـری و محتوایـی ابزار تحقیـق با اسـتفاده از نظر

برخـی از اعضـای هیـأت علمـی دانشـکده اقتصـاد و توسـعه

کشـاورزی دانشـگاه تهـران و کارشناسـان وزارت تعـاون تأئیـد

محققانـی چـون بروینیـس و همـکاران ( ،)2001آقاجانـی

شـد و بـرای سـنجش پایایـی آن 30 ،پرسشـنامه (خـارج از

رمضانـی ( )2007نیـز بـر آموزش بـه عنوان یکـی از عاملهای

و ضریـب آلفـای ترتیبـی مربـوط بـه بخـش میـزان بهرهمنـدی

ورزنـه ( ،)1380امینـی و صفـری شـالی ( )1381و امینـی و

مؤثـر در موفقیـت تعاونـی هـا تأکیـد کردهانـد.

نمونـه اصلـی) توسـط مدیـران تعاونیهـای کشـاورزی تکمیل

از خدمـات آموزشـی ترویـج بـا اسـتفاده از نرمافـزار  Rتعییـن

از جمعبنـدی بررسـیهای انجـام شـده میتـوان چنیـن

شـد ( )α=0/90کـه بـرای ایـن تحقیـق ضریـب پایایی مناسـبی

چـون آگاهـی ،نگرش ،انگیـزه و کارآمـدی مدیـران تعاونیها و

اول و دوم مربـوط بـه ویژگیهـای فردی ،حرفـهای و اقتصادی

نتیجـ ه گرفـت که خدمات آموزشـی ترویج با بهبـود متغیرهایی

همچنیـن مشـارکت اعضـا در اداره امـور تعاونیهـا بـر موفقیت
تعاونیهـا اثرگـذار اسـت .بـر ایـن پایـه ،یافتههـای تحقیقاتـی

خدمـات آموزشـی ترویـج ،عالقـه افـراد را بـرای عضویـت در
تعاونـی برمیانگیـزد و آنـان را به فعالیت در بخـش تعاون عالقه
منـد میکنـد .خدمات آموزشـی ترویج میـزان آگاهـی مدیران
را نسـبت بـه مـواردی چـون هدفهـا ،اصـل هـا ،قانـون هـا و
چگونگـی اداره ی تعاونیهـا بـه عنـوان یـک بنـگاه اقتصـادی

افزایـش داده و نگـرش آنـان را نسـبت بـه اثربخشـی این بخش

در اقتصـاد بهبـود میبخشـد ،بهطوریکـه ایـن مدیـران در
عرصـه عمـل کارآمدتر و مؤثرتر واقع شـده و به میزان بیشـتری

مدیریـت مشـارکتی را در عمـل پیـاده میسـازند و از مشـارکت
اعضـا در اداره امـور تعاونیها بهرهمند شـده و در نهایت سـبب

پیشـرفت و موفقیـت تعاونیهـا میشـوند.
روششناسی

بـود .پرسشـنامه نهایی مشـتمل بـر چندین بخش بـود .بخش
پاسـخگویان و ویژگیهـای کلـی شـرکتهای تعاونـی مـورد

بررسـی بود.

دیگـر بخشهـا شـامل ویژگیهـای اجتماعـی ( 9گویـه)،

میـزان مشـارکت اعضـا در شـرکت تعاونـی (5گویـه) ،کارآمـدی
مدیـران تعاونیهـا ( 7گویـه) ،انگیـزه فعالیـت در تعاونیهـای

کشـاورزی (10گویـه) ،میـزان آگاهـی نسـبت بـه بخـش تعـاون
(13گویـه) ،انگیـزه فعالیـت در تعاونـی (10گویـه) و نگـرش
نسـبت بـه بخـش تعـاون توسـط ( 20گویـه) تدویـن شـد.

سـرانجام بـرای سـنجش میـزان بهرهمنـدی از خدمـات

آموزشـی ترویـج (بـه عنـوان متغیـر وابسـته تحقیـق) در آغـاز
یـک بررسـی کتابخانـهای صـورت گرفـت ،آنگاه یـک مجموعه

مشـتمل بـر  9گویـه تهیـه شـد و مخاطبـان میـزان بهرهمنـدی
خـود را از هـر یـک از گویههـا در طیـف لیکـرت (از هیـچ،

خیلیکـم ،کـم ،متوسـط ،زیـاد ،خیلی زیـاد ،در دامنـه  0تا )5
مشـخص کردنـد.

ایـن تحقیـق از نـوع علی-ارتباطـی و بـه لحـاظ هـدف

پـس از گـردآوری و دسـتهبندی دادههـا بـه منظـور تجزیـه

مدیـران تعاونیهـای کشـاورزی اسـتان تهـران و البـرز بـود کـه

توصیفـی و آمـار اسـتنباطی بـرای آزمون فرضیههـای تحقیق

کاربـردی میباشـد .جامعـه ی آمـاری تحقیـق 498 ،نفـر
بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران 72 ،تـن از آنـان بـه روش نمونـه

گیـری تصادفـی بـا انتسـاب متناسـب بـه عنـوان نمونـه آماری

و تحلیـل دادههـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSSwin21از آمار
بـه ویـژه از رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده شـد.
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اثربخشی خدمات آموزشی ترویج ...

یافتهها

آموزشـی ترویجـی در آغـاز نمـر ه پاسـخهای داده شـده بـه 9

بـا توجـه بـه دسـتآوردهای تحقیـق ،بیشـترین فراوانـی

گویـهی مربـوط بـه ایـن بخـش ،باهم جمع شـدند و پـس از آن

طبقـه  51-60سـال ( 25/7درصـد) ،بـود و میانگیـن سـن

و انحرافمعیـار=  )40/8845و در نهایـت بـا اسـتفاده از

مدیـران تعاونیهـای مـورد مطالعـه از نظـر سـنی متعلـق بـه
مدیـران  42/60کـه جوانتریـن آنـان 24سـال و مسـنترین

آنها 58سـال سـن داشـتند .از نظر میزان تحصیالت بیشـترین

میانگین و انحرافمعیار محاسـبه شـد (میانگیـن= 282/0435
روش فاصلـهی انحـراف معیـار از میانگیـن ( )ISDMمیـزان
2

بهرهمنـدی از خدمـات آموزشـی ترویجـی در چهـار سـطح

فراوانـی (47/22درصـد) ،مربـوط بـه 34نفـر از مدیـران بود كه خیلـی کـم( ،)Aکـم( ،)Bزیـاد( )Cو خیلـی زیاد( ،)Dبه شـرح

تحصیالتـی در سـطح کارشناسـی داشـتند و كمتریـن فراوانـی
(1/38درصـد) ،متعلـق به مدیـری بود كه تحصیالتی در سـطح

زیـر تقسـیمبندی شـدند.

		 : A<Mean- Sdخیلیکم

کارشناسـی ارشـد داشـت .از نظـر پیشـینه فعالیـت مدیـران

		 : Mean-Sd<B<Meanکم

در شـرکت تعاونـی کشـاورزی بیشـترین فراوانـی پاسـخگویان

: Mean<C<Mean+Sdزیاد

مربـوط بـه طبقه  4-7سـال بود .بیشـترین پیشـینه فعالیت در

: Mean+Sd<Dخیلیزیاد

شـرکت تعاونـی  20سـال ،کمتریـن سـابقه  1سـال و میانگیـن

 = Meanمیانگین

پیشـینه فعالیـت در شـرکت تعاونـی  7/6سـال بـود.

 = Sdانحرافمعیار

برابـر یافتههـای پژوهـش ،میانگیـن پیشـینه فعالیـت

شـرکتهای تعاونیهـای مورد بررسـی  8سـال بود و بیشـترین

فراوانـی (40درصـد) مربـوط بـه تعاونیهایـی بـود کـه 7-11

سـال پیشـینهداشـتند و كمترین فراوانی (5/6درصد) ،متعلق
بـه تعاونیهایـی بـود کـه 15-19سـال سـابقه فعالیت داشـتند.

میانگیـن شـمار اعضـای تعاونیهـای بررسـی شـده  16نفـر،

کمتریـن  7نفـر و بیشـترین شـمار  200نفـر بـود .بـر پایـه
نتایـج جـدول  1بیشـترین فراوانـی (37/5درصـد) مربـوط بـه

تعاونیهـای دامـداری و کمتریـن فراوانی(1/4درصـد) مربـوط

بـه تعاونیهایـی اسـت کـه در زمینـه شـیالت فعالیـت دارنـد.
جـدول -1توزیـع فراوانـی شـرکتهای تعاونـی بـر پایـه
زمینـه فعالیـت

زمینه فعالیت

فراوانی

درصد فراوانی

زراعت

15

20/8

دامداری

27

شیالت

1

باغداری
گلخانه

سبزیکاری

6

37/5
8/3
1/4

18

25

72

100

5

7

بـه منظـور سـطح بنـدی میـزان بهرهمنـدی از خدمـات
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جـدول -2پراکنـش مدیـران تعاونیهـای تولیـد بـر پایـه

توزیـع میـزان بهرهمنـدی از خدمـات آموزشـی ترویجـی
فراوانی

سطح

درصد انباشته

17

خیلیکم

23/61

20

زیاد

27/77

22
13
72

کم

خیلی زیاد
جمع

30/55
18/05
100

محاسـبه ضریـب تغییـرات (جـدول ،)3نشـان داد کـه

مدیـران تعاونیهـای کشـاورزی از مشـاورههای فـردی،

آمـوزش کارکنـان ،بازدیـد از نمایشـگاههای مربـوط بـه

تعاونیهـای کشـاورزی و معرفـی کارآفرینـان بخـش تعاونـی
بـه ترتیـب بـا ضریـب تغییـرات 0/50 ،0/43و  0/55بـه عنـوان

اولویتهـای اول تـا سـوم بیشـتر از دیگـر خدمـات آموزشـی

ترویـج اسـتفاده کردهانـد و کالسهـای آموزشـی بـا اسـتفاده
از دانشـگاهها و مراکـز آمـوزش عالـی و اینترنـت بـا ضریـب

تغییـرات  0/716و  0/719در آخریـن اولویـت قـرار گرفتهانـد
و نشـاندهنده آناسـت کـه احیان ًا دانشـگاهها و مراکـز آموزش

عالـی و اینترنـت در ایـن زمینـه عملکـرد مطلوبـی نداشـتهاند.
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جدول -3رتبهبندی خدمات آموزشی ترویجی بر پایه میزان بهرهمندی مدیران تعاونیهای کشاورزی
خدمات آموزشی و ترویجی

میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

1/702

0/431

1

0/551

3

0/639

مشاورههای فردی کارشناسان و مروجان کشاورزی

3/94

بازدید از نمایشگاههای مربوط به تعاونیهای کشاورزی

2/490

1/374

همایشها و گردهماییهای عمومی در سطوح مختلف

2/400

1/535

آموزش کارکنان

کارآفرینان بخش تعاونی برای آموزش مخاطبان
شرکت در کالسهای آموزشی – ترویجی

رایانه

کالسهای آموزشی با استفاده از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

اینترنت

1/644

3/260

1/585

2/650

1/694

2/560

0/504
0/598
0/661

2
4
5
6

2/930

1/974

0/673

7

3/010

2/166

0/719

9

1/970

2/750

0/716

8

یافتههـای آمـار توصیفـی نشـان داد کـه تنهـا 44/4درصـد

همانگونـه کـه در جـدول 4دیـده میشـود ،مدیـران

کردهانـد و  55/5درصـد از آنـان در هیـچ نـوع کالس آموزشـی

تعاونیهـا ،چگونگـی اداره تعاونیهـا بـه مثابـه یـک بنـگاه

از پاسـخگویان در دورههـای آموزشـی ارایـه شـده شـرکت
شـرکت نداشـتهاند.

همچنیـن ،بیشـترین فراوانـی دورههـای آموزشـی مربـوط

بـه دورههایـی بـوده اسـت کـه در رابطـه بـا وظیفـهی اعضـا و

هیـأت مدیـره تشـکیل شـده اسـت ( 44/4درصـد).

در حالیکـه ،دورههـای مربوط به اصول و فلسـفه تعاونیها

کمتریـن فراوانی را به خود اختصـاص دادهاند (23درصد).

تعاونیهـای کشـاورزی ،بـه ترتیـب نسـبت بـه مدیریـت
اقتصـادی ،فرصتهـای بـازار و فنـون بازاریابـی و بازاررسـانی
دارای بیشـترین میـزان آگاهـی بودنـد ،در حالیکـه نسـبت

بـه هدفهـای شـرکتهای تعاونـی ،برنامههـای شـرکتهای
تعاونـی ،مفاهیـم و اصـول کارآفرینـی در تعاونیهـا دارای

کمتریـن میـزان آگاهـی بودنـد.

جدول -4رتبه بندی زمینه های آگاهی مدیران تعاونیهای کشاورزی نسبت به بخش تعاون
آگاهی
مدیریت تعاونیها

میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

4/68

1/432

0/306

1

1/332

0/336

29/180

11/690

0/400

5

3/93

1/674

0/426

7

چگونگی اداره تعاونیها به مثابه یک بنگاه اقتصادی

4/58

1/536

اولویتها و برتریهای بخش تعاون

3/93

1/447

مراحل تشکیل تعاونیها

3/78

فرصتهای بازار و فنون بازاریابی و بازاررسانی
اصول تعاونیها

چگونگی تهیه طرحهای کسب و کار اقتصادی

3/97

سازوکارهای تأمین منابع مالی طرحهای اقتصادی

3/50

انواع تعاونیها

3/35

قوانین و مقررات فعالیت در بخش تعاون

3/43

هدفهای شرکتهای تعاونی

3/29

برنامههای شرکتهای تعاونی

مفاهیم و اصول کارآفرینی در تعاونیها

3/13
2/69

1/585
1/644

0/335

2

0/368

4

0/419
0/470
0/497

10

0/629

12

1/702
1/931

0/58

1/971
1/717

6

8

0/496

1/754

3

0/638

9

11
13
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جـدول  ،5نشـان میدهـد کـه ،مدیـران تعاونیهـای

موردهـا را در اولویتهـای یـك تـا سـه قـرار دادهانـد .امـا بـا

کار گروهـی و همیـاری بیشـتر بیـن مـردم ،نقـش تعاونیهـا

تعاونیهـا در پیشـگیری از تمرکـز ثـروت در دسـت عـدهای

کشـاورزی بـه ترتیـب بـا نقـش تعاونیهـا در ایجـاد زمینههـای
در افزایـش فرصتهـای شـغلی در جامعـه و نقـش تعاونیهـا
در افزایـش تولیـد در جامعـه موافقـت بیشـتری داشـته و ایـن

گویههـای نقـش تعاونیهـا در تقویـت برابری بین مـردم ،نقش

خـاص ،نقـش تعاونیهـا در دسـتیابی بـه عدالـت اجتماعـی
موافقـت کمتـری داشـتهاند.

جدول -5رتبه بندی نگرش مدیران تعاونیهای کشاورزی نسبت به نقش تعاونیها
نگرش

میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

ایجاد زمینههای کارگروهیو همیاری بیشتر مردم
افزایش فرصتهای شغلی در جامعه
افزایش تولید در جامعه
کاهش فقر و تنگدستی طبقههای پایین جامعه
جلوگیری ازکارفرمای مطلقشدندولتدراقتصاد ملی
دخالت و نظارت مردم بر سرنوشت خود
افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی
یجاداشتغالدانشجویان و دانشآموختگان
میزان عالقه شما به فعالیت در شرکت تعاونی
تأمین رفاه و آسایش نسبی زندگی مردم
ظرفیتورود بخشتعاون به فعالیت هایکالن اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
توزیع عادالنهتر امکانات ،کاالها و ثروت
کم شدن فسادهای اقتصادی
میزان سودآوری شرکت تعاونی
حذف واسطهها و واسطهگری 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 عدهای خاص
دستیابی به عدالت اجتماعی

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

بـه منظـور تعییـن عاملهـای انگیزشـی مؤثری کـه مدیران

را بـه فعالیـت در تعاونیهای کشـاورزی واداشـته اسـت نیز ،از
ضریب تغییرات اسـتفاده شـد.

جـدول ،6رتبهبنـدی عاملهـای انگیزشـی مؤثر بـر فعالیت

مدیـران در تعاونیهـای کشـاورزی را نشـان میدهـد .بـر

پایـه نتایـج ضریـب تغییـرات ،از دیـدگاه مدیـران تعاونیهـای

کشـاورزی ،محدودیـت مالـی بـرای سـرمایه گـذاری فـردی،
دریافـت تسـهیالت و درآمـد بیشـتر از مهمتریـن عاملهـای

تأثیرگـذار بـر انگیزه آنـان برای فعالیـت در تعاونی بوده اسـت.
کماهمیتتریـن عاملهـا در انگیـزش افـراد نیـز عاملهـای
عالقـه بـه فعالیتهـای گروهـی ،کمک بـه جامعـه و اجرای یک

دیـدگاه نـو بوده اسـت.

جدول -6رتبه بندی زمینه های آگاهی مدیران تعاونیهای کشاورزی نسبت به بخش تعاون
انگیزه
محدودیت مالی برای سرمایهگذاری فردی
دریافت تسهیالت
درآمد بیشتر
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میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

4/90
3/99
4/47

1/269
1/666
1/876

0/258
0/416
0/419

1
2
3
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ادامه جدول 6
استقالل مالی
یافتن شغل
ایجاد اشتغال برای دیگران
امکانانجامفعالیتفعلیشرکتتعاونیبهصورتفردی
عالقه به فعالیتهای گروهی
کمک به جامعه
اجرای یک دیدگاه نو

نتایـج محاسـبه ضریـب تغییـرات نشـان داد کـه اعضـا

بـه ترتیـب در تصمیمگیریهـای مربـوط بـه امـور تعاونـی

کشـاورزی ،شـرکت در نشسـتهای مجمـع عمومـی و انتخـاب

4/0
4/29
3/763
3/75
3/76
3/49
3/01

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

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

4
5
6
7
8
9
10

هیـأت مدیـره بیشـتر از اداره امـور تعاونیهـا و کالسهـای

آموزشـی و بازدیدهـای فنـی مشـارکت داشـتهاند.

جدول -7رتبهبندی میزان مشارکت اعضاء در تعاونیهای کشاورزی
زمینه
تصمیمگیریهای مربوط به تعاونی کشاورزی
شرکت در نشستهای مجمع عمومی
انتخاب هیأت مدیره
اداره امور تعاونیها
کالسهای آموزشی و بازدیدهای فنی

جـدول  8نیـز رتبهبنـدی كارآمـدی مدیـران تعاونیهـای

کشـاورزی ،در زمینه مشـاركت دادن اعضا در تصمیمگیریها،
اسـتفاده از دیدگاههـای جدیـد اعضـاء ،حمایـت مالـی بـرای

میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

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

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

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

1
2
3
4
5

آغـاز كار جدیـد ،آیندهنگـری و تشـویق اعضـا بـه كار گروهـی را
نشـان میدهـد کـه بر ایـن پایـه بـه ترتیـب در رتبههـای اول تا

پنجـم بودهانـد.

جدول -8رتبهبندی میزان کارآمدی مدیران تعاونیهای کشاورزی
زمینه
توان انجام ساعتهای کار طوالنی
مشارکت دادن اعضاء در تصمیمگیریها
تشویق اعضا به کار گروهی
گرایش به پیشگام بودن
استفاده از دیدگاههای جدید اعضا
خالقیت و نوآوری
حمایت مالی برای آغاز کار جدید

میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

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

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

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

1
2
3
4
5
6
7

برای پی بردن به رابطه بین دو یا چند متغیری كه همزمان

متغیرها از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده شده است كه

گرفت .با توجه به شاخصها و با توجه به نوع و ماهیت مقیاس

بین میزان آگاهی نسبت به بخش تعاون ،انگیزه عضویت در

اندازهگیری شدهاند ،تحلیل همبستگی مورد استفاده قرار
اندازهگیری متغیرهای مورد بررسی ،برای بررسی رابطه بین

نتایج آن در جدول 9ارایه شدهاند .یافتهها گویای آن بود که
تعاونیها و میزان تحصیالت با میزان بهرهمندی از خدمات
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بهمنظـور بررسـی عاملهـای تأثیرگذار بـر میـزان بهرهمندی

آموزشی ترویجی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.
جـدول -9خالصـه همبسـتگی متغیرهـای منتخـب و میـزان

بهرهمندی از خدمات آموزشـی ترویجی در تعاونیهای کشـاورزی
متغیر

r

P

سن
میزان تحصیالت
پیشینه فعالیت در شرکت تعاونی
درآمد
آگاهی نسبت به بخش تعاون
انگیزه مدیران از عضویت در تعاونیها
نگرش نسبت به بخش تعاون
کارآمدی مدیران تعاونیها
مشارکت اعضاء در تعاونیها

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

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

از خدمـات آموزشـی ترویجـی ،بـا توجـه بـه ترتیبی بـودن متغیر

وابسـته از رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد .پیـش از تعییـن
اثـرات هـر متغیـر مسـتقل ،در مرحله نخسـت الزم بود مشـخص

شـود کـه آیا مـدل رگرسـیون توانایی پیشبینـی نتیجـه را بهبود
میبخشـد؟ ایـن کار بـا مقایسـه یک مـدل بـدون هیچگونه متغیر
مـدل دارای همـهی متغیرهـای
مسـتقل(مدل صفـر) در مقابـل
ِ
مسـتقل انجام شـد.

بـا توجـه بـه دادههـای جـدول  ،10معنـیداری آزمـون

کایاسـکویر نشـان میدهـد کـه مدل نهایی نسـبت به مـدل پایه

بهبـود یافتـه اسـت و متغیرهـا توانایـی تبییـن مـدل را دارنـد.

جدول -10اطالعات برازش مدل
مدل

-2loglikelihood

Chi-square

Sig

مدل پایه
مدل نهایی

520/764
95/105

420/722

0/003

جـدول  ،11بیانگـر آنسـت کـه دادههـای مشـاهده شـده بـا

مـدل بـرآورد شـده تناسـب دارنـد .از آنجـا کـه فـرض صفـر در

ایـن مدل رد نشـده اسـت پس میتـوان نتیجه گرفت کـه دادهها

و مـدل پیشبینی شـده سـازگاری دارند و مدل مناسـب اسـت.

جدول -11تناسب دادههای مشاهده شده با مدل برآورد شده
مدل

Chi-square

df

Sig

پیرسون
انحراف

124/964
123/824

4

0/1

پـس از بررسـی بـرازش مـدل ،پارامترهـای تأثیرگـذار

کارآمـدی مدیـران تعاونیهـا بـا احتمـال وقـوع بهرهمنـدی از

کـه از مجمـوع متغیرهـای وارد شـده پنـج متغیـر بـا احتمـال

میـزان تحصیلات بـا ایـن احتمـال رابطـه مثبـت دارند(جدول

بـر متغیـر وابسـته تخمیـن زده شـدند .نتایـج نشـان دادنـد
بهرهمنـدی از خدمـات آموزشـی ترویجـی رابطـه دارنـد .سـه

متغیـر مسـتقل سـن ،سـابقه فعالیـت در شـرکت تعاونـی و

خدمـات آموزشـی ترویجـی رابطـه منفـی و دو متغیـر درآمـد و
 .)12آمـاره ناگلکـرک نیز بیانگر آنسـت که پنج متغیر یاد شـده

توانایـی تبییـن  82درصـد از تغییـرات متغیـر وابسـته را دارنـد.

جدول -12تخمین پارامترهای تأثیرگذار بر بهرهمندی از خدمات آموزشی ترویجی
متغیر
سن
میزان تحصیالت
سابقه فعالیت در شرکت تعاونی
درآمد
کارآمدی مدیران تعاونیها

McFadden R2pesudo= 0/832
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Estimate

SD

Wald

Sig

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

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

14/637
10/644
8/613
16/767
18/904

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

Nagelkerke R2pesudo=0/827
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بـه منظـور تبییـن تأثیر شـرکت کـردن مدیـران تعاونیهای

موردهـای آگاهی نسـبت بـه بخش تعـاون ،انگیـزه عضویت در

آگاهـی ،نگـرش ،انگیـزه و کارآمـدی آنـان و مشـارکت دادن

اسـت .تأثیـر میـزان بهرهمنـدی از خدمـات آموزشـی ترویـج

کشـاورزی در دورههـای آموزشـی ترویـج کشـاورزی بـر میـزان
اعضـا در امـور مربـوط بـه تعاونیهـا از آزمـون منویتنـی

اسـتفاده شـد .بـا توجه بـه سـطح معنـیداری آزمـون میتوان

پذیرفـت کـه تأثیـر میزان شـرکت در دورههای آموزشـی ترویج

کشـاورزی بـر میـزان آگاهـی نسـبت بـه بخـش تعـاون فقـط در

ی معنـیدار بوده
تعاونـی و مشـارکت اعضـا در اداره امـور تعاونـ 

کشـاورزی بـر میزان نگرش نسـبت به بخش تعـاون و کارآمدی
مدیـران تعاونیهـا ،نتایـج تفـاوت معنـیدار نبـود کـه در حـد

خـود نکته قابـل توجهی بـرای ارایهدهندگان آموزش هاسـت.

جدول -13تأثیر شرکت در دورههای آموزشی ترویج بر آگاهی ،نگرش ،انگیزه ،کارآمدی و مشارکت دادن اعضا
شرکت در
دورههای آموزشی ترویج

میانگین
رتبهای

U

Sig

آگاهی نسبت به بخش تعاون

بلی
خیر

43/56
28/01

892/5

0/001

نگرش نسبت به بخش تعاون

بلی
خیر

40/67
32/97

786/5

0/119

انگیزه عضویت در تعاونیها

بلی
خیر

46/23
28/27

1014/0

0/000

کارآمدی مدیران تعاونیها

بلی
خیر

37/58
35/59

609/5

0/668

مشارکت اعضاء در اداره امور تعاونیها

بلی
خیر

36/02
36/91

848/5

0/023

متغیر

بحث و نتیجهگیری

همـان گونـه كـه یافتههـای تحقیـق نشـان داد مدیـران

مـدوام دسـتاندرکاران امـور ترویـج در تعاونیهـا را در زمینـه
برگـزاری دورههـای آموزشـی و ترغیـب تعاونگـران را بـرای

تعاونیهـای کشـاورزی مشـاورههای فردی كارشناسـان و آموزش

شـرکت در ایـن دورههـا میطلبـد.

انـد ،لـذا بـر ایـن پایه پیشـنهاد مـی شـود كـه كارشناسـان ترویج

در دورههـای آموزشـی برگـزار شـده مربـوط بـه وظایـف اعضـا

كاركنـان تعاونیهـا را سـودمندتر از دیگـر مـوارد تلقـی نمـوده
در تعاونیهـا حضـور پیـدا كننـد و مسـایل تعاونیهـا را از نزدیـك

یافتههـای تحقیـق گویـای آن اسـت کـه بیشـترین فراوانـی

و هیـأت مدیـره و کمتریـن فراوانـی مربـوط بـه دورههـای

درک كـرده و بر پایه نیازسـنجی صورت گرفته بـه اعضاء و مدیران

اصـول و فلسـفه تعاونیهـا بـوده اسـت .ایـن یافته ،لـزوم توجه

بـا توجـه بـه نتایـج بهدسـتآمده از تحقیـق تنهـا

تعاونگـران بـا فلسـفه و برتریهای تعاونیها آشـکار میسـازد.

تعاونیهـای کشـاورزی آمـوزش بدهنـد تـا تأثیرگذارتـر باشـند.
44/4درصـد از پاسـخگویان در دورههـای آموزشـی ارایه شـده

شـرکت کردهانـد و  55/5درصـد از آنـان در هیـچ نـوع کالس

آموزشـی شـرکت نداشـتهاند .ایـن یافتـه نشـان دهنده آنسـت
کـه دورههـای آموزشـی بـه تعـداد کافـی برگـزار نمیشـود و

یـا در صـورت برگـزاری مدیـران گرایشـی بـه شـرکت در ایـن

دورههـا ندارنـد .برطـرف سـاختن ایـن مسـأله کار جـدی و

دسـتاندکاران امـر ترویـج تعـاون را بـه مقولـه آشناسـاختن
نتایـج تحقیـق بیانگـر آن اسـت کـه مدیـران تعاونیهـای

کشـاورزی ،نسـبت بـه مدیریـت تعاونیهـا ،چگونگـی اداره
تعاونیهـا بـه مثابـه یـک بنـگاه اقتصـادی ،فرصتهای بـازار و
فنـون بازاریابـی و بازاررسـانی دارای بیشـترین میـزان آگاهـی
و نسـبت بـه هدفهـای شـرکتهای تعاونـی ،برنامههـای
شـرکتهای تعاونـی ،مفاهیـم و اصول کارآفرینـی در تعاونیها
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دارای کمتریـن میـزان آگاهـی بودند .این یافته نشـان میدهد

مدیـران تعاونیهـای کشـاورزی در ابـراز دیدگاههـای جدیـد و

دارنـد ،امـا تـا حـدودی از ابعـاد اجتماعـی و فرهنگـی غافـل

از دیدگاههـای نـو و ابتكارهـای جدیـد اعضـا تعاونـی هسـتند.

کـه مدیران نسـبت به مسـایل اقتصادی تعاونیهـا آگاهی كافی

شـدهاند .در صورتیكـه تعاونـی یـك نهـاد اجتماعـی اسـت و

خالقانـه توانایـی الزم را ندارنـد و بیشـتر گرایـش بـه اسـتفاده
نتایـج حاصـل از آزمون همبسـتگی نشـان داد که بیـن میزان

یكـی از هدفهـای این نهـاد برقراری عدالت اجتماعی اسـت.

آگاهـی نسـبت به بخش تعـاون و انگیـزه عضویـت در تعاونیها با

تعاونیهـای کشـاورزی با گویههـای نقش تعاونیهـا در تقویت

و معنـیدار وجـود دارد .ایـن یافتـه بـا نتایـج بهدسـت آمـده از

از دیگـر یافتههـای ایـن تحقیـق آن اسـت کـه مدیـران

برابـری بیـن مـردم ،نقـش تعاونیهـا در پیشـگیری از تمرکـز

ثـروت در دسـت عـدهای خـاص ،نقـش تعاونیها در دسـتیابی
بـه عدالـت اجتماعـی موافقـت کمتـری داشـتهاند .بر ایـن پایه

میتـوان چنیـن نتیجهگیـری کـرد کـه مدیـران تعاونیهـای

کشـاورزی بـاور چندانـی بـه قابلیتهـا و كاركردهـای بخـش
تعـاون در تقویـت برابـری بیـن مـردم و پیشـگیری از تمرکـز
ثـروت و برقـراری عدالـت اجتماعـی ندارنـد.

میـزان بهرهمنـدی از خدمـات آموزشـی ترویجـی رابطـه مثبـت
پژوهـش فـروزش( ،)1384همخوانـی دارد .امـا بیـن نگـرش
نسـبت به بخش تعـاون و میـزان بهرهمندی از خدمات آموزشـی

ترویجـی رابطـهای بهدسـت نیامـده اسـت .ایـن نتایـج بیانگـر

آن اسـت كـه ارایـه خدمـات آموزشـی ترویجـی در صـورت هـای
مختلـف در تشـکیل و توفیـق تعاونیهـا اثرگـذار بـوده اسـت .لذا

الزم اسـت کـه متولیان امـر ترویج تعاون ،خدمات آموزشـی را در
سـطحی گسـتردهتر بـه مخاطبـان ارایـه دهند تـا از ایـن طریق از

نتایـج محاسـبه ضریـب تغییـرات در ایـن تحقیـق نشـان

رکـود و غیرفعـال شـدن بسـیاری از تعاونیها جلوگیـری به عمل

تعاونـی کشـاورزی ،شـرکت در نشسـتهای مجمـع عمومـی

بـر پایـه نتایج به دسـت آمـده از تحلیل رگرسـیون ،مشـخص

دادنـد کـه اعضـا در تصمیمگیـری هـای مربـوط بـه امـور

و انتخـاب هیـأت مدیـره بیشـتر از اداره امـور تعاونیهـا و
کالسهـای آموزشـی و بازدیدهـای فنـی مشـارکت داشـتهاند

و ایـن بـدان معنـی اسـت کـه اعضـاء بیشـتر خـود را مقیـد بـه
حضـور در نشسـتهای رسـمی برگـزار شـده توسـط شـرکت

میداننـد ،در حالیکـه مداخلـه اعضـا در اداره امـور تعاونیهـا
بـه منظـور مشـارکت بیشـتر و شـرکت در کالس های آموزشـی

و بازدیدهـای فنـی جهـت به روز شـدن دارای اهمیـت ویژهای
اسـت.

آورد.

شـد که سن ،سابقه فعالیت در شرکت تعاونی و کارآمدی مدیران
تعاونیهـا بـا میـزان بهرهمنـدی از خدمـات آموزشـی ترویجـی
رابطـه منفـی و معنـیدار و بـا دو متغیـر میـزان درآمـد و میـزان
تحصیلات رابطـه مثبـت و معنیدار داشـته اسـت .ایـن یافتهها
گویـای آنسـت کـه مدیـران مسـنتر ،بـا سـابقهتر و کارآمدتـر بـه

میـزان کمتـری از خدمـات آموزشـی ترویجـی بهـره میبرنـد ،در
مدیـران بـا سـطح درآمـد باالتـر و تحصیلات بیشـتر به
حالیکـه
ِ

میـزان بیشـتری از ایـن نـوع خدمـات بهرهمنـد میشـوند.

بـر پایـه نتایـج بـه دسـت آمـده از ایـن تحقیـق در بخـش

بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده از آزمـون منویتنـی

اعضـاء در تصمیـم گیـری هـا ،اسـتفاده از دیدگاههـای جدیـد

رنجبـر و منفـردیراز ( ،)1386تأثیر میزان شـرکت در دورههای

کارآمـدی مدیـران تعاونیهـای کشـاورزی ،مشـاركت دادن
اعضـاء ،حمایـت مالـی بـرای آغـاز كار جدیـد ،آینـده نگـری و
تشـویق اعضـا بـه كار گروهـی بـه ترتیـب در رتبههـای اول تـا

پنجـم قـرار گرفتهانـد .ایـن یافته گویای آن اسـت كـه مدیران،

مدیریـت مشـاركتی را در عمـل پیـاده میسـازند و مدیریـت

مشـاركتی در تعاونـی بـرای آنـان در باالتریـن اولویـت قـرار
گرفتـه اسـت .همچنیـن از ابتكارهـا و نظرهـای خالقانـه اعضـا
اسـتقبال کـرده و بـرای اسـتفاده از افكار جدید از خـود گرایش
نشـان میدهنـد .امـا خالقیت و نـوآوری برای آنـان در آخرین
اولویـت قـرار گرفتـه اسـت .ایـن یافتـه نیـز نشـان میدهـد كـه
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میتـوان پذیرفـت کـه برابـر بـا یافتههـای منتـج از پژوهـش

آموزشـی ترویجـی بـر میـزان آگاهـی نسـبت بـه بخـش تعـاون

متفـاوت بـوده اسـت .افـزون بـر اینکـه بنابـر یافتههـای منتـج

از تحقیـق ناصـح و همـکاران( )1390و (بـارت و همـکاران،

 ،)2005تأثیـر میـزان شـرکت در دورههـای آموزشـی ترویجـی
بـر انگیـزه عضویـت در تعاونیهـا نیـز متفـاوت بـوده اسـت.

شـرکت در دورههـای آموزشـی ترویجـی بر مشـارکت اعضـاء در
تعاونیهـا نیـز تأثیرگـذار بـوده اسـت .ایـن یافتـه مؤیـد نتایـج

بررسـیهای ارفعـی و همـکاران( ،)1388غیاثونـد( )1388و
شـیخی( ،)1382اسـت .امـا ،در زمینه تأثیر میـزان بهرهمندی

شماره  ،32بهار 94

از خدمـات آموزشـی ترویجـی بر میزان نگرش نسـبت به بخش

تلویزیونـی در ایـن راسـتا سـودمند و مؤثـر بـه نظـر میرسـند.

تعـاون و کارآمدی مدیـران تعاونیها ،نتایج تفـاوت معنیداری

بـا عنایـت بـه اینكـه ایـن تحقیـق در تعاونیهای کشـاورزی

و منفـردیراز( )1386در مـورد نگـرش نسـبت بـه بخـش تعاون

آموزشـی ترویجی در پیشـگیری از ركود و فروپاشـی تعاونی ها

را نشـان نمیدهـد .ایـن یافتههـا بـا نتایـج بررسـیهای رنجبـر

فعـال صـورت گرفته میتـوان چنیـن نتیجه گرفت كـه خدمات

و بررسـیهای کیلسـی( ،)2008در رابطـه بـا کارآمـدی مدیـران

مؤثـر بوده اسـت و موجبات توسـعه كیفی و موفقیـت تعاونیها

منظـور بهبـود نگـرش و کارآمـدی مدیـران تعاونیهـا ،خدمات

سـطح گسـتردهتر و بـا برنامهریـزی دقیقتـر صـورت پذیـرد تـا

تعاونیهـا مغایـرت دارد .لـذا ،بـر این پایه پیشـنهاد میشـود به
آموزشـی ترویجـی بـه صـورت گسـتردهتر و متنوعتـر در اختیـار

را فراهـم آورده اسـت .بنابراین بایسـتی اینگونـه فعالیت ها در
میـزان انحلال تعاونیها كاهش یابـد .بر همین پایه پیشـنهاد

مدیـران و اعضـای تعاونیهـای کشـاورزی قـرار گیـرد .برگزاری

میشـود ،قوانیـن جدیـدی در رابطـه بـا دریافـت مجـوز ثبـت

انتشـار و توزیـع کتابهـا و نشـریههای مربـوط بـه تعـاون،

ثبـت تعاونی منـوط بر گذرانـدن دورههای آموزشـی و ترویجی

نمایشـگاه هـای تخصصـی ،برگـزاری کارگاههـای آموزشـی،
معرفـی تعاونیهـای موفـق ،ایجـاد سـایتهایی در اینترنـت به
منظـور معرفـی تعاونیهـای برتـر و تولیـد و پخـش برنامههـای

تعاونیهـا بـه تصویـب برسـند ،بـه گونـهای كـه صـدور مجـوز
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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