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 در شهرستان تاكستان یابیبازار یهایتعاون جادیعوامل مؤثر بر نگرش باغداران نسبت به ا لیتحل
 4ینیحس، علی 3یلیخالخ یزیعز طاهر، 2یرحمان رضوان، *1انیمجاور مجتبی

 5/6/1400 پذیرش: تاریخ      18/8/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
در شهر تاکستان انجام  بازاریابی یهایتعاونتحلیل عوامل مؤثر بر نگرش باغداران نسبت به ایجاد  باهدفاین مطالعه 

ها آوری دادههمبستگی استفاده شد و فن پیمایش برای جمع ـشد. در این پژوهش از روش تحقیقات توصیفی 
حجم نفر( است.  8320، شامل کلیة باغداران انگور شهر تاکستان )یموردبررسآماری  جامعة. قرار گرفت مورداستفاده

گیری روش نمونهبردار( و اعضای نمونه با استفاده از بهره 240نمونه با استفاده از فرمول مندنهال و همکاران محاسبه )
جش های سنآوری اطالعات پرسشنامه بود که شامل دو بخش مقیاسشده تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمعبندیطبقه

از اعضای  نفر روایی صوری پرسشنامه توسط پنجهای فردی و اقتصادی باغداران بود. متغیرهای تحقیق و ویژگی
ی ساری مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابزار سنجش از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع یعلمئتیه

های مقیاس قبولقابلپایایی  دهندهنشان آمدهدستبهضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که ضرایب 
معادالت  سازیمدل برایو  SPSS افزارنرمهای آماری مقایسه میانگین و همبستگی از پرسشنامه بود. برای انجام آزمون

، موردمطالعهاران درصد باغد 7/61 درمجموعنشان داد  آمدهدستبهاستفاده شد. نتایج  AMOSافزار نرم از ساختاری
داشتند. همچنین، متغیرهای دانش تعاونی، میزان انسجام و  بازاریابی یهایتعاونبه ایجاد  مساعدی نسبت نگرش

دار روی نگرش باغداران نسبت به ایجاد و درک موانع و مشکالت موجود دارای تأثیر مثبت و معنی مشارکت افراد محلی
افزایش دانش و آگاهی باغداران نسبت به تعاونی ارائه  منظوربههای تحقیق بازاریابی بودند. با توجه به یافته یهایتعاون

هایی که . همچنین برنامهگرددیماران منطقه پیشنهاد های که مناسب باغدهای آموزشی با استفاده از رسانهبرنامه
 بازاریابی موفق در منطقه باشد. یهایتعاونساز ایجاد تواند زمینهموجب افزایش سطح مشارکت مردم منطقه گردد می
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 مقدمه
 طوربهاز بدو آفرینش  هاانسان همکاری و همیاری که است آن از اکیح تاریخی شواهد

ها با مسائل و مشکالت ای با رویارویی انسانها وجود داشته و چنین اندیشهدر آن طریف
 (.1385 مقدم، است )شکیبا شدهنهینهادو همچنین  افتهیتوسعهطبیعی، تقویت و 

برای استمرار و حفظ بقای ، کشاورزی نقش اساسی حالتابهاز بدو خلقت انسان همچنین، 
 (.1397بشر داشته است )آرایش، 

همانند اغلب محصوالت کشاورزی، در تولید انگور نیز سهم اندکی از قیمت پرداختی 
؛ شهبازی، 1384شود )اشرفی و همکاران، کننده نصیب باغداران شهرستان میمصرف
دالیل دریافتی کم باغداران انگور در  نیترمهم(. یکی از 1391؛ رجایی و همکاران، 1395

)میانگین تولید هر باغدار  استزنی کم هر باغدار در بازار شهرستان، تولید و قدرت چانه
 و رفاه سطح آمدن پایین موجب امر اینتن بوده است(.  17کمی بیشتر از  1398در سال 

 هایتعاونیبرای حل این مشکل  .گرددمی تولید کاهش انگیزه و کشاورزان درآمد
 بازاریابی عملیات عرصهوارد  های خودبه فعالیت بخشیدن تنوع با کشاورزی محصوالت

تولیدکنندگان  همان یعنی خود اعضای درآمد افزایش موجبات طریق این از و شده
 (.1398راینی،  زاده یمهدشریفی و سازند )می فراهم را محصوالت کشاورزی

است  های ناپایدار دولتها اتکا به حمایتها و صندوقگونه تعاونییکی از مشکالت این
(. 1384زاده و بریمانی، ؛ ابراهیم1391نیا، ؛ عباسی و حسینی1395)مهری و همکاران، 

به  کامل، برای نیل یسازنهیزمو  یزیربرنامهها بدون دولت با تعجیل در تشکیل تعاونی
(. این 1393پور و همکاران، خسروی) گرددمشکالت بعدی می سازنهیزم زودبازدهاهداف 

، گرچه نقش دولت در ایجاد توسعهدرحالکشورهای در حالی است که در بررسی دیگر 
ها در جهت کاهش ها، دولتهای کشاورزی مهم بوده؛ اما در جریان رشد تعاونیتعاونی

 (.1391نجفی، اند )وابستگی گام برداشته
ن . در ایاستولید انگور و کشمش در کشور مناطق ت نیترمهماستان قزوین یکی از 

 بردار دربهره 17500هکتار باغ انگور و  23500استان شهرستان تاکستان با دارا بودن 
 کشمش در ایران انگور و تولید هزار تن انگور دومین مرکز 307، با تولید 1398سال 

هزار تن  60) دانهیبکشمش عمدتاً  صورتبهدرصد تولید انگور  80شود. محسوب می
غوره صورت مصارف آبصورت تازه خوری و دو درصد باقیمانده بهدرصد به 18کشمش( و 

باغبانی سازمان جهاد کشاورزی  اداره اطالعات و واحد آمار)گردد و سرکه به بازار عرضه می
گیری، قوام و استقالل اصلی شکل یهامؤلفهیکی از  ازآنجاکه(. 1398شهرستان تاکستان، 
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ها تمایل کشاورزان به همکاری، عضویت و فعالیت کشاورزان در تعاونی است تعاونی
(، این مطالعه به میزان تمایل باغداران انگور شهرستان تاکستان 1394)انصاری و همکاران، 

صورت . اغلب مطالعات استبازاریابی و عوامل مؤثر بر آن  یهایتعاوندر مشارکت در 
است. این در حالی است که  گرفتهانجامهای تولید ر تعاونیموردی و د صورتبه گرفته

 نهادکی. برای ایجاد و توسعه است هاآندغدغه عمده انگورکاران فروش و دریافتی کم 
قرار  یموردبررسجدید قبل از هر چیز الزم است زمینه پذیرش آن توسط ذینفعان بالقوه 

گیری رد نظرسنجی و اندازهگیرد. در این مطالعه وجود و اهمیت چالش فروش مو
با اشتیاق  هاآنو با توجه به ملزومات روحیه همکاری بین افراد رابطه  قرارگرفته

ر د تحقیقیتاکنون گیری گردید. اندازه بازاریابی یهایتعاونتولیدکنندگان برای تشکیل 
و کشمش انگور  بازاریابی یهایتعاون جادیبه ا لیو عوامل مؤثر بر تما یابینهیخصوص زم

 .در شهر تاکستان صورت نگرفته است
 

 پیشینه تحقیق
طور داوطلبانه برای تأمین نیازهای تعاونی انجمنی مستقل و شامل افرادی است که به

و فعالیت خود را با مدیریتی  شدهسیتأسمشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء 
(. هرگاه یک گروه از مردم، با میل و عالقه 1397)آرایش،  آوردیدرمدموکراتیک به اجرا 

برای رسیدن به اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبق قانون بخش تعاونی 
گذاری، فعالیتی را عادالنه با سرمایه صورتبهجمع شوند و  دورهمبا مشورت و همکاری 

تأسیس  1یک شرکت تعاونی درواقعشروع نمایند و در سود و زیان آن سهیم باشند، 
 (.1383نامند )مستعانی، اند که هر یک از آنان را یک عضو شرکت تعاونی میکرده

 مهمی است هایاز مزیت یکی زنی،چانه کنند، قدرتمی همکاری باهم کشاورزان وقتی
برداران را زنی بهرهها قدرت چانهاین تشکلکند. ایجاد می کشاورزان مستقل به نسبت که
نقل، بازاریابی و فرآوری محصول را کاهش وهای مربوط به تولید، حملافزایند و هزینهمی

ا تولیدکنندگان ر تنهانهتوانند های تعاونی بازاریابی میشرکت (.1397)آرایش،  دهندیم
طور مستقیم با بازارهای خارجی با بازارهای داخلی مرتبط سازند، بلکه ارتباط ایشان را به

سعی کنند تا از طریق آگاه نمودن تولیدکنندگان به وضع  حالنیدرعنیز برقرار نمایند و 
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ها مقاوم بازار، موقعیت اعضاء را در مقابل عواقب نامطلوب ناشی از نوسانات شدید قیمت
 (.1377نمایند )ابراهیمی، 

های بازاریابی به این واقعیت رقابتی تعاونینقش معیار ( 2020لیانگ و وانگ ) ازنظر
این نویسندگان  .دهدپذیری سوق میها بازار را به سمت رقابتاشاره دارد که حضور تعاونی

 بازارهای محصوالت کشاورزی در رقابت ایجاد را های بازاریابیتعاونی خصوصیت تریناصلی
افزایش کمّی و کیفی، فروش  .دانندمی رقابت به حالت انحصار از هانمودن آن خارج و

کنندگان و تشویق محصول به خریداران، باال رفتن قدرت خطرپذیری از طرف تولید موقعبه
 هایهای شرکتمزیت نیترمهم ازجملههای مشارکتی ها برای شرکت در فعالیتآن

 سود بیشترین بازاریابی، کسب هایهدف تعاونی (.1397)آرایش،  استتعاونی کشاورزی 
 است کنندگانمناسب به مصرف متیباقدیگر، دریافت کاال  طرف از اعضای کشاورز و به

های بازاریابی تعاونی توسعهبنابراین، کمک به ایجاد و ؛ (1389)نجفی و فرج زاده، 
تواند در امر تسهیل مشارکت کارهایی است که میراه ازجملهمحصوالت کشاورزی 

زاده و بازاریابی محصوالت کشاورزی کمک شایانی نماید )جالل چرخکشاورزان در 
 (.1396همکاران، 

ــی می ــکل تعاونی بررس ــکلی مانند تش ــارکت زمانی که در قالب تش ــودمفهوم مش  ش
شــود. مشــارکت اجتماعی کنشــی دفعی مشــارکت اجتماعی در نظر گرفته می صــورتبه

ست، بلکه برای این شارکت کند که فردی یا جمعی در امری از نی امور اجتماعی بتواند م
ـــدن در جامعه را باید  کامل طی کند و این  طوربهمراحلی از آمادگی ذهنی تا درگیر ش

برای (. 1388های موضوع مشارکت اجتماعی است. )سفیری و صادقی، خود از پیچیدگی
شاورزان به کار جمعی و تعاونی مانند این بازاریابی بپردازند، باید دیدگاه  یهایتعاونکه ک

داشــته باشــند. نتایج تحقیقات محققان  های تعاونیو نگرش مثبتی نســبت به فعالیت
 Liu et) ها استاهمیت نگرش در تعیین رفتار انسان دهندهنشانروانشناسی و اجتماعی 

al., 2010; Shojaei-Miandoragh et al., 2019; Valizadeh et al., 2018.) های ش، احساسنگر
یکی از (. Ajzen, 1991اســـت ) شـــدهفیتعری انجام رفتار هدفمند مثبت یا منفی درباره

ـــت که انتظار میدالیل عمده برای مطالعه نگرش رود به کمک نگرش، رفتار ها این اس
، رفتار افراد ناشـــی از هرچنددهی کرد. جهت تیدرنها، کنترل و ینیبشیپها را انســـان

ها از ؛ ولی نگرشاســتها، نیازها، ســالیق و اهداف دیگری همچون انگیزهعوامل متعدد 
ـــکل نیترمهم ـــند )فریفیان و گیری و تکوین رفتار فردی و اجتماعی میعوامل ش باش

شریعت زاده،  های کنش علّی که در الگوهای رفتاری مختلف مثل نظریه (1380جنیدی 
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شبین ریزیو رفتار برنامه همواره  (Ajzen, 1999; Ajzen & Madden, 1986)شده آیزن و فی
ـــت. نگرش ـــود؛ لذا های متفاوت باعث بروز رفتارهای متفاوت میمورد تأکید بوده اس ش

ـــمیمات و رفتارهای خاص انجام می تواند دهند مینگرش برای درک اینکه چرا افراد تص
ـــد )کمک اطالعات  (. دانش وBeedell & Rehman, 2000, Winter et al., 2005کننده باش

ـــت یا غلط افراد در مورد جهان پیرامون آن ـــکل ها اعتقادات و نگرش آندرس ها را ش
تار آنمی هد و این نگرش روی رف گذار اســـت )د تأثیر (. Beedell & Rehman, 2000ها 

ـــکالت روی  ریتأثهمچنین برخی از مطالعات  ـــکلموانع و مش نگرش و رفتار  یریگش
 .(Forouzani and Norouzi, 2018؛ 1390دادند )بافکار، کشاورزان و روستاییان را نشان 

 در روستایی هایتعاونی مشکالت و (، با بررسی موانع1390فیروزآبادی و حسینی )

ها، دادند، عدم توانایی این شرکت دهستان کوشک نشان بازاریابی محصوالت کشاورزی
نبود اعتماد اجتماعی بین عالوه بر کمبود سرمایه، اطالعات بازاریابی و نیروی متخصص، 

 تعاونی، هایشرکت جوانان گرایش و نگرش بر مؤثر عوامل کشاورزان است. در تحلیل
 در استان زنجان نشان دادند که متغیرهای سن، تعداد بامطالعه( 1390یعقوبی و پرویزی )

داری وجود با نگرش مثبت معنی پرداخت تسهیالت و های خانوادگیحمایت افراد خانوار،
ها را در ( در مطالعه خود نگرش مثبت به تعاون و تعاونی1391دارد. نیازی و همکاران )

تأهل  و سن بابیشتر پاسخگویان نشان دادند. این نگرش با جنسیت افراد نامرتبط، اما 
بهره 1/96( حاکی از موافقت 1396زاده و همکاران )جاللتایج پژوهش مرتبط است. ن

در حل  هایتعاوناین  ییکارابود.  های بازاریابی در منطقهتعاونی فعالیتبا آذری برداران 
بردار پاسخگویان بهره ازنظررا  (10از  8)میانگین  مشکالت بازاریابی نیز نمره مطلوبی

و  سن ،کسب کرد. بر اساس نتایج تحقیق، مشخص شد که متغیرهایی نظیر شغل اصلی
شریفی  .داشته است بازاریابی یهایتعاوناثر معناداری بر گرایش آنان به موقعیت مکانی 

( نشان دادند که عوامل سیاسی، اقتصادی، عوامل فرهنگی، 1398راینی ) زاده یمهدو 
های محصوالت کشاورزی در بازاریابی بر موفقیت تعاونی فنّاورانهاجتماعی و عوامل 

 داری دارد.مثبت و معنیمحصوالت کشاورزی شهرستان جیرفت تأثیر 
گیری تغییرات در اندازه(، در بررسی و Hakelius & Hansson.,2016) هاکلیوس و هانسون

های با روش 2013 تا 1993های کشاورزی سوئد از سال نگرش کشاورزان به تعاونی
ام به ن ییهادامنهاست و  یدوبعدتحلیلی عامل اکتشافی نشان داد که ساختار نگرش 

 ها تغییراتی در نگرش حاصلدهد. همچنین، در این سالرا پوشش می "اعتماد"و  "تعهد"
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 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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تصمیم  مؤثر برعوامل  بامطالعه( Bizualem et al., 2018و همکاران ) بایزلم نشده است.
سن های ریمتغ اد کهد نشانی وپیدر ات یکشاورز یهایعاونت کشاورزان در تیعضو به

از  یآگاهو ادراک  ،یکشاورز یهانهادهبه  یدسترسو  به اعتبار ازیسرپرست خانوار، ن
کشاورزان کوچک  میتصم یتوجهطور قابلبه داعتما ،اهیتعاون یاجتماع و یاقتصاد تیاهم
(، در Ronald., 2019 ) رولند کنند.را تعیین می یکشاورز یهایبه تعاون وستنیپ یبرا

ه ب وستنپی یبرا شمال غرب کامرون قهوه انکشاورز ماتیبر تصم عوامل مؤثربررسی 
، ثابت کرد مساحت زمین، منبع درآمد، تعداد افراد خانوار، تجربه و پرداخت هایعاونت

 گیری کشاورزان برای پیوستن به تعاونی بودند.تصمیم یبراموقع تعاونی، عوامل کلیدی به
ها متغیرهای فردی )سن و تجربه( اغلب آن دهدیمطالعات گذشته نشان م یبررس

اقتصادی  ،( Bizualem et al., 2018؛ 1391؛ نیازی و همکاران، 1390)یعقوبی و پرویزی، 
و جغرافیای  (Ronald.,2019؛ 1398زاده راینی، )درآمد، اندازه فعالیت( )شریفی و مهدی

گرش و تمایل کشاورزان برای (، در ن1396زاده و همکاران، )موقعیت مکانی تولید( )جالل
نقش آگاهی و دانش افراد  دانند. در معدودی از مطالعاتمی مؤثرمشارکت در تعاونی را 

 تنگرش باغداران نسبعوامل مؤثر بر تعیین  باهدفاین مطالعه  است. قرارگرفته موردتوجه
به  تاکستانمحصوالت انگور و کشمش در  بازاریابی یهایتعاونو مشارکت در  جادیبه ا

 پردازد.نقش دانش و متغیرهای اجتماعی می
 

 روش پژوهش

در این پژوهش از روش تحقیقات توصیفی ـ همبستگی استفاده شد و فن پیمایش 
، شامل کلیة یموردبررسآماری  جامعه. قرار گرفت مورداستفادهها آوری دادهبرای جمع

جهاد  ادارهواحد باغبانی  1398باغداران انگور شهر تاکستان است که بر اساس آمار سال 
حجم نمونه با استفاده از فرمول نفر بود.  8320 از کشاورزی شهرستان تاکستان، متشکل

 محاسبه شد.نفر(  240زیر ) صورتبه(  1979)شفر و همکاران 
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N  =( 3320نفر و  5000تعداد افراد در هر طبقه )نفر 
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W ( 6/0و  4/0= برای هر طبقه برابر است با نسبت افراد هر طبقه به جمعیت کل.) 
𝜎𝑖
متغیر مطالعه  نیترمهمواریانس مربوط به متغیر وابسته )نگرش( که  معموالً=  2

 (.15/6) شودیماست برای همه طبقات در نظر گرفته 
D ًبرای افزایش دقت و تعداد نمونه  توانیمکه  شودیمدر نظر گرفته  25/0 = معموال
 هم در نظر گرفته شود. 15/0

تصادفی متناسب انتخاب  شدهیبندطبقهگیری اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه
نفر از  145( و درصد 40نفر از بافت قدیمی و جنوبی شهر ) 95که  صورتنیبدشدند. 

مصاحبه انجام  240با  درمجموعدرصد( انتخاب شدند و  60بافت جدید و شمالی شهر )
برای بررسی و تحلیل تحقیق  ذکرشدهاساس مدل مفهومی بر و پرسشنامه تکمیل شد. 

 بازاریابی در شهر تاکستان، یهایتعاونبر نگرش باغداران انگور نسبت به ایجاد  مؤثر عوامل

 یهااسیمقسنجش  به آن مربوط اول گردید. بخش طراحی بخش در دو ایپرسشنامه
 12گویه(، موانع و مشکالت ) 4میزان انسجام و مشارکت افراد محل )، (گویه 9)نگرش 
 تیجمع به اطالعات مربوط آن دوم (. بخش1گویه( بود )جدول  4و دانش تعاونی ) گویه(
به  مربوط هایباغداران است. پرسشهای فردی و اقتصادی جهت ثبت ویژگی یشناخت

به دیگر عوامل به  های مربوطو پرسش باز روش فردی و اقتصادی باغداران به مشخصات
 هیگو(، برای کم یلیختا  ادیز یلیخ صورت )ازلیکرت به یادرجهپنج روش بسته و با طیف

صورت سه دانش تعاونی به هیگوکامالً مخالف( و برای  تا )از کامالً موافق صورتبهنگرش 
 .دانم و خیر( تهیه و تنظیم شدنمی ،بلهای )گزینه

مهندسی زراعی  دانشکده یعلمئتیهاز اعضای  نفر روایی صوری پرسشنامه توسط پنج
روایی  و پس از اصالحات الزم، یموردبررسطبیعی ساری  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

برای بررسی پایایی ابزار سنجش از ضریب آلفای  .رسید هاتأیید آن به صوری پرسشنامه
 دهندهنشان 2در جدول  آمدهدستبهکرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که ضرایب 

های آماری مقایسه . برای انجام آزموناستهای پرسشنامه مقیاس قبولقابلپایایی 
افزار نرم از الت ساختاریمعاد سازیو برای مدل  24SPSS افزارنرممیانگین و همبستگی از 

14AMOS .استفاده شد 
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 های پژوهشضرایب آلفای کرونباخ مقیاس -1جدول 

 )سؤال( گویه مقیاس
ضریب آلفای 

 کرونباخ
پایایی ترکیبی 

(CR) 

ش )
گر

ن
A

T
T

)
 

 محصولفروش بیشتر برای شانس 

919/0 933/0 

 خرهاها و سلفدست واسطه شدن کوتاه
 محصول از باغدارموقع خرید به

 موقع پول به باغدارپرداخت به
 افزایش دانش و آگاهی باغداران 

 )نظیر گرفتن وام و اعتبارات( های دولتاز حمایت بیشتر استفاده
 احساس امنیت اقتصادی باغداران 

 گرانیاستفاده از تجربه و اطالعات د
 توان مالیموجب تجمیع سرمایه افراد و افزایش 

 و 
جام

نس
ن ا

یزا
م

اد 
افر

ت 
ارک

مش
ل )

مح
C

O
H

) 

 اندازی تعاونی بازاریابیراه یمیزان همبستگی میان باغداران برا

 یبه یکدیگر در زمینه تولیدات باغ خویشاوندانهای مالی کمک میزان 865/0 793/0
 همیاری و مشارکت باغداران در تعیین قیمت محصوالت کشاورزی میزان

 اعتماد، همبستگی و اطمینان به افراد جامعه زانیم

ی( 
گاه

 )آ
ش

دان (
K

N
W

G
) 

 هاعضویت در تعاونیبودن آزادانه و اختیاری 

 ها توسط اعضای خودتعاونیکنترل  783/0 635/0
 هاتعاونی در ءی مساوی اعضاأحق ر
 مردم با هر مذهب و مسلکی در یک تشکل تعاونی همه شدن عضو

ی )
عاون

ه ت
دار

 و ا
یل

شک
ت ت

کال
مش

 و 
انع

مو
O

B
S

) 

 کمبود سرمایه

908/0 922/0 

 دولت تیحماعدم
 دولتی بودن تعاونی و عدم احساس تعلق باغداران

 فرهنگ تعاونی و همکاری بین باغداران نبود
 ها و فعاالن فعلی در منطقهقدرت واسطه

 کراسی اداری برای تشکیل تعاونیرووب
 نبود نیروی انسانی متخصص در بازاریابی

 اطالعی باغداران از بازارها و آموزش بازاریابیبی
 های محلی بین باغدارانوجود اختالفات و درگیری

 جمعی و مشارکتی تیاعتماد نداشتن باغداران به فعال
 سابقه مثبت فعالیت جمعی و مشارکتی بین باغداران نداشتن

 های دریافتیترس از عدم توزیع عادالنه تسهیالت و وام
 تحقیق افتیمنبع: 
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 نتایج و بحث
ستنباطی و مدل  در این بخش ابتدا نتایج مربوط به آمار توصیفی و سپس نتایج آمار ا

 موردمطالعهدرصد از باغداران  25/96است. بر اساس نتایج،  شدهارائهمعادالت ساختاری 
درصد پاسخگویان  5/12تحصیالت  ازنظردرصد نیز متأهل بودند.  5/92مرد و همچنین 

ــواد بودند. همانبی دارای میانگین  موردمطالعهدهد، افراد نشــان می 2گونه که جدول س
سابقه تولید  54سنی  ساحت باغ آن 27سال با میانگین  ها نیز سال بودند و میانگین م
 هکتار بود. 6/2برابر 

 

 موردمطالعههای فردی و باغی نمونه های توصیفی ویژگیآماره - 2ل جدو
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر

 95 22 89/12 54 سن )سال(

 14 1 11/2 4 بار تکفل )نفر(

 70 1 47/15 27 تولید انگور )سال( سابق

 50 5/0 5 6/2 مساحت باغ )هکتار(

 30 1 88/3 53/5 فاصله باغ تا شهر )کیلومتر(

 500 1 62/57 39/56 میزان تولید انگور )تن(

 45000 5000 1/9558 4/20252 قیمت فروش انگور )کیلو/ریال(

 100 1 27/14 52/14 میزان تولید کشمش )تن(

 200000 100000 5/15339 6/13188 قیمت فروش کشمش )کیلو/ریال(

 1200000000 0 6/2016459 2/14335 )ریال( یکشاورز ریغدرآمد ساالنه 

 تحقیق افتهیمنبع: 
 

 ISDMاز روش تکنیک  بازاریابی یهایتعاوننسبت به  باغدارانبندی نگرش گروه برای
 معیار نگرش، افراد انحراف و میانگین محاسبهاست. در این تکنیک بر اساس  شدهاستفاده

درصد  7/61شود، مالحظه می 3طور که در جدول تقسیم شدند. همان گروه چهار به
-دارند. در پژوهش بازاریابی یهایتعاونقوی نسبت به  نسبتاًدارای نگرش قوی و  باغداران

(، چاوشی میرقلعه 1395پور و مهراب قوچانی )(، خسروی1391های نیازی و همکاران )
 مثبت به تعاونی بودند. نگرش دارای کشاورزان (، نیز درصد باالی1395و فلکی )
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A =ضعیف: A < Mean - SD 
B =ًضعیف نسبتا: Mean - SD < B < Mean 

C =ًقوی نسبتا: Mean < C < Mean + SD 

D =قوی: Mean + SD < D 
 

 بازاریابی یهایتعاونبر اساس نگرش کلی به  باغدارانبندی گروه - 3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح متغیر

 نگرش

(Attitude) 

 25/16 25/16 39 ضعیف
 34/38 09/22 53 ضعیف نسبتاً

 17/89 83/50 122 قوی نسبتاً
 100 83/10 26 قوی
 100 240 جمع

 
انجام  ISDMبا استفاده از تکنیک  نیز باغدارانبندی میزان آگاهی )دانش تعاونی( گروه

 چهار انحراف معیار افراد به و میانگین محاسبه شد. بر اساس متغیر دانش کلی تعاونی و

دارای دانش تعاونی  باغداراندرصد  50است. نتایج نشان داد که  شدهمیتقس زیر سطح
 (.4قوی و نسبتاً قوی بودند )جدول 

 
 بر اساس سطح آگاهی )دانش تعاونی( باغدارانبندی گروه=4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح متغیر

 دانش
(Knowledge) 

 8/18 8/18 45 ضعیف
 0/50 2/31 75 نسبتاً ضعیف
 3/71 3/21 51 نسبتاً قوی

 100 7/28 69 قوی
 100 240 جمع

ستفاده با ابر اساس دیدگاه نسبت به میزان انسجام و مشارکت افراد محل  باغدارانبندی گروه
که  اعتقاددارند باغداراندرصد  7/46انجام شد. بر اساس نتایج،  سطح چهار در ISDMاز تکنیک 

 (.5افراد محلی دارای میزان انسجام و مشارکت قوی و نسبتاً قوی هستند )جدول 
یتعاونبندی باغداران بر اساس میزان درک موانع و مشکالت موجود در تشکیل گروه

درصد  5/47نشان داد که  سطح چهار و در ISDMبا استفاده از تکنیک  بازاریابی یها
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را قوی و نسبتاً بازاریابی  یهایتعاونباغداران میزان موانع و مشکالت موجود در تشکیل 
 (.6قوی ارزیابی کردند )جدول 

 
 بر اساس دیدگاه نسبت به میزان انسجام و مشارکت افراد محل باغدارانبندی گروه -5جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی سطح متغیر

افراد انسجام و مشارکت 
 محل

(Cohesion) 

 8/15 8/15 38 ضعیف
 3/53 5/37 90 نسبتاً ضعیف
 5/82 2/29 70 نسبتاً قوی

 100 5/17 42 قوی
 100 240 جمع

 
 بازاریابی یهایتعاونبر اساس میزان درک موانع و مشکالت در تشکیل  باغدارانبندی گروه -6جدول 

 تجمعیدرصد  درصد فراوانی فراوانی سطح متغیر

انسجام و مشارکت 
 افراد محل

(Cohesion) 

 8/13 8/13 33 ضعیف
 5/52 8/38 93 نسبتاً ضعیف

 5/82 0/30 72 نسبتاً قوی
 100 5/17 42 قوی
 100 240 جمع

 
 های فردی و اقتصادی با نگرش نسبت به ایجاد تعاونیارتباط متغیر

متغیر نگرش نسبت به ایجاد تعاونی در بررسی ارتباط متغیرهای فردی و اقتصادی با 
 طورهمان استفاده شد. های ضریب همبستگی پیرسونبا توجه به ماهیت متغیرها از آزمون

 تولید سابقهو  141/0با ضریب مثبت  یباغدار سابقه ،شودیممالحظه  7 که در جدول
 نسبت نگرش باغداران با داریمعنی رابطه 134/0با ضریب مثبت  کشمش و انگور محصول

( 1391(، مشرقی و همکاران )1392پور و همکاران )داشتند. تقی یابیبازار یتعاون یجادبه ا
کشاورزی و نگرش باغداران  سابقه( نشان دادند که بین 1395و چاوشی میرقلعه و فلکی )

 داری وجود دارد.نسبت به ایجاد تعاونی رابطه مثبت و معنی
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اقتصادی با متغیر نگرش نسبت به ایجاد تعاونی )ضریب  های فردی وارتباط متغیر - 7جدول 
 همبستگی پیرسون(

 های فردی و اقتصادی با متغیر نگرشروابط بین متغیر

 آزمون جهینت .Value Sig نسبت به ایجاد تعاونی

متغیرهای 
 فردی

 دییتأعدم 067/0 118/0 سن )سال( میزان
 دییتأعدم 500/0 044/0 بار تکفل )نفر(

 دییتأعدم 993/0 001/0 میزان تحصیالت )سال(
 تأیید 030/0 141/0 )سال( یباغدار سابقه
 تأیید 040/0 134/0 تولید انگور و کشمش )سال( سابقه

 دییتأعدم 833/0 -014/0 مساحت باغ انگور
 دییتأعدم 495/0 -046/0 فاصله باغ از محل سکونت

 دییتأعدم 907/0 -008/0 فاصله باغ از مراکز خدمات شهری

متغیرهای 
 اقتصادی

 دییتأعدم 540/0 041/0 میزان تولید انگور
 دییتأعدم 360/0 -074/0 میزان تولید کشمش

 دییتأعدم 235/0 119/0 قیمت فروش هر کیلو انگور
 دییتأعدم 306 067/0 قیمت فروش هر کیلو کشمش

 دییتأعدم 131/0 -102/0 درآمد ماهانه غیر باغ
 دییتأعدم 372/0 060/0 مقدار وام دریافتی

 تحقیق افتهیمنبع:  

 های مختلفبین گروه بازاریابی یهایتعاونمیانگین نگرش نسبت به ایجاد  سهیمقا
های مختلف نگرش نسبت به ایجاد تعاونی بین گروه ریمتغ(t-test)  میانگین سهیمقا

ها وجود ندارد. داری بین گروهکه اختالف معنی نشان داد تأهلجنسیتی و وضعیت 
متغیر نگرش نسبت به ایجاد تعاونی بین باغداران  (Anova)میانگین  سهیمقاهمچنین، در 

 داری وجود ندارد.های مختلف فروش محصول، اختالف معنیبا زمان

د افرا( متغیر نگرش نسبت به ایجاد تعاونی بین Anovaنتایج آزمون مقایسه میانگین )
 نشان داد که در سطح پنج درصد اختالف 8جدول های مختلف فروش محصول در با شکل

که محصول خود را  یباغداران (.F=3.661, Sig= 0.027)دارد  وجود هاگروه بین داریمعنی
فروشند، دارای باالترین میزان نگرش نسبت به ایجاد تعاونی کشمش می صورتبه

داری اختالف معنی باغداراننشان داد این  LSDباشند. همچنین، نتایج آزمون تعقیبی می
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صورت انگور یا به هر دو شکل انگور و کشمش، محصول خود را دارند که به یباغدارانبا 
 .فروشندیم
 

 ولهای مختلف فروش محصبین باغداران با شکل نسبت به ایجاد تعاونینگرش مقایسه میانگین  -8جدول 

 .F Sigمیزان  انحراف معیار میانگین هاگروه متغیر

شکل فروش 
 محصول

 ab20/3 74/0 انگور

 a51/3 82/0 کشمش 027/0 661/3

 b18/3 86/0 انگور و کشمش

 تحقیق افتهیمنبع: 

-( نگرش نسبت به ایجاد تعاونی بین افراد با مکانAnovaنتایج آزمون مقایسه میانگین )

داری نشان داد در سطح یک درصد اختالف معنی 9در جدول های مختلف فروش محصول 
 (.F=4.868, Sig. 0.000وجود دارد ) هاگروهبین 

 
 های مختلف فروش محصولبین باغداران با مکاننگرش نسبت به ایجاد تعاونی مقایسه میانگین  -9جدول 

 .F Sigمیزان  انحراف معیار میانگین هاگروه متغیر

مکان فروش 
 محصول

 b85/2 92/0 سر باغ

868/4 0001/0 

 bc22/3 97/0 فروششیپ

 cd33/3 74/0 میدان بار شهر

 bcd23/3 67/0 میدان بار دیگر شهرها

 a72/3 76/0 صندوق کشمش

 ac47/3 81/0 دالالن

 تحقیق افتهیمنبع: 
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یآید( ممی حساببهباغدارانی که محصول خود را به صندوق کشمش )که نوعی تعاونی  
 LSDباشند. نتایج آزمون تعقیبی فروشند، دارای باالترین میزان نگرش به ایجاد تعاونی می

باغ،  صورت سردارند که به یباغدارانداری با اختالف معنی باغداراننشان داد این 
 فروشند.و میدان بار شهر و دیگر شهرها محصول خود را می فروششیپ
 

 سازی معادالت ساختارینتایج مدل
زا )دانش، انسجام محلی و درک موانع و در این تحقیق روابط متغیرهای مستقل برون

 یموردبررسزا )نگرش( بر اساس مدل مفهومی تحقیق مشکالت( با متغیر وابسته درون
های برازش مدل شود، در شاخصمشاهده می 2نه که در شکل گوگیرد. همانقرار می

. است 68/1باشد که در حد مطلوب  3نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی باید کمتر از 
داری کای اسکوئر چون تحت تأثیر تعداد نمونه است این امر کارایی عملی شاخص معنی

(. Vieira, 2011استفاده نمود )کند که در این موارد باید از شاخص دیگر آن را محدود می
باشد که در حد  08/0 باید کمتر از 1شاخص مجذور میانگین مربعات خطای تقریبی

ای و برازش های نیکویی برازش، برازش مقایسه. همچنین شاخصاست 053/0مطلوب 
 باشند.می قبولقابلباشند که در حد  9/0نرمدار باید بیشتر از 

( سه متغیر دانش تعاونی، 10بر اساس نتایج تحلیل مدل معادالت ساختاری )جدول 
میزان انسجام و مشارکت افراد محلی و درک موانع و مشکالت موجود تأثیر مستقیم مثبت 

بودند. باالترین تأثیر  بازاریابی یهایتعاوندار روی متغیر نگرش نسبت به ایجاد و معنی
یعنی باغدارانی ؛ مثبت بود 41/0مشارکت افراد محلی با ضریب  مربوط به میزان انسجام و

یجه نت که معتقد بودند در میان افراد محلی انسجام و مشارکت باالتری وجود دارد احتماالً
سبت تری نبینی کرده و نگرش مثبتآمیزتر پیشرا موفقیت بازاریابی یهایتعاونتشکیل 

متغیر دانش در مورد تعاونی نیز دارای تأثیر مثبت و بازاریابی دارند.  یهایتعاونبه ایجاد 
بود و باغدارانی که دارای دانش  بازاریابی یهایتعاوندار روی نگرش نسبت به ایجاد معنی

ند. تری نسبت به ایجاد تعاونی داشتو اطالعات بیشتری در مورد تعاونی بودند نگرش مثبت
ود نشان دادند که بین شرکت در خ مطالعه( نیز در 1395چاوشی میرقلعه و فلکی )

جود داری ومثبت و معنی رابطههای آموزشی ـ ترویجی با نگرش نسبت به تعاونی کالس
 دار روی نگرش نسبتدارد. درک موانع و مشکالت ایجاد تعاونی نیز تأثیر مثبت و معنی

انی باشد که کس علتنیابهتواند ، این یافته میدرواقعداشت.  بازاریابی یهایتعاونبه ایجاد 
                                                                                                                                  
1.RMSEA 
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درک باالتری نسبت به مشکالت داشتند و مشکالت را باالتر ارزیابی کردند که بیشتر 
تری نسبت به ایجاد درگیر کار بوده و دغدغه باالتری داشتند و همچنین نگرش مثبت

تواند در کاهش این می بازاریابی یهایتعاونایجاد  چراکهداشتند؛  بازاریابی یهایتعاون
 در آینده تأثیرگذار باشد.مشکالت 

 
 نتایج تحلیل مدل معادالت ساختاری پژوهش -10جدول 

 عالمت اختصاری های پژوهشروابط علی بین مؤلفه یفرض
بار 
 یعامل

مقدار 
 بحرانی
CR 

P-Value 
 هجینت

 آزمون

 → KNWG نگرش ←دانش تعاونی 

ATT 
 تأیید *** 884/2 23/0

 ← میزان انسجام و مشارکت افراد محل
 تأیید *** COH → ATT 41/0 268/5 نگرش

 تأیید *** OBS → ATT 27/0 830/3 نگرش ← موانع و مشکالت موجود
 *** (P<0.001) تحقیق افتهیمنبع: 

 

 و پیشنهادها یریگجهینت
ت و مشارک جادیبه ا نگرش باغداران نسبتعوامل مؤثر بر این مطالعه تعیین  هدف از

 60حدود  تمرکز بر نقش دانش و متغیرهای اجتماعی بود.با  بازاریابی یهایتعاوندر 
داشتند. در صورت  بازاریابی یهایتعاونباغداران نگرش مساعدی نسبت به تشکیل 

تمام باغداران مشارکت داشته باشند  کهیدرصورتبازاریابی در منطقه  یهایتعاونتشکیل 
و عضو تعاونی شوند مطمئناً باعث موفقیت بیشتر تعاونی و ادامه کار آن خواهد شد. لذا 
باید قبل از تشکیل تعاونی نسبت به تغییر و بهبود نگرش باغدارانی که نگرش نامساعدی 

 نسبت به تشکیل تعاونی دارند اقدام نمود.
 یهایتعاونروی نگرش نسبت به ایجاد  داریمعنمثبت و  ریتأثیکی از متغیرهای که 

درصد  50بود. با توجه به اینکه حدود  یهایتعاونبود دانش باغداران نسبت به  بازاریابی
برای افزایش دانش  دهدیمباغداران دانش ضعیفی نسبت به تعاونی داشتند نشان 

 است. پیشنهاد ازیموردنی آموزشی زیاد یهاتیفعالباغداران منطقه نسبت به تعاونی 
طور مستمر و در دفعات متعدد در خصوص گردد، با آموزش و تبلیغات مناسب بهمی

سایر  ترمطلوبدر جهت افزایش دانش )آگاهی( منجر به ایجاد نگرش  هایتعاونایجاد 
 ، گام مؤثری برداشت.باغداران
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 ایجاد تعاونی بازاریابیمدل معادالت ساختاری نگرش باغداران نسبت به  -1شکل 
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 عنوان متغیر اجتماعی بیشترین اثر را بر نگرش باغدارانمحل به افراد مشارکت و انسجام
توان ادعا می کهینحوبهداشته است.  شهر تاکستان بازاریابی یهایتعاون ایجاد به نسبت

بیشتر از اینکه تحت تأثیر فرهنگ اقتصادی  موردمطالعهکرد تشکیل تعاونی در منطقه 
باشد ناشی از فرهنگ اجتماعی است. با توجه به اینکه بر اساس نتایج میزان انسجام و 

باالیی آن روی نگرش  ریتأثمشارکت باغداران منطقه چندان مطلوب نیست و همچنین 
باشد  رگذاریتأثبسیار  تواندیمکه برای بهبود نگرش باغداران  یهانهیزمباغداران یکی از 

انجام کارهای برای تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی در منطقه است. استفاده از افراد 
اد فرتواند انگیزه اهای اجتماعی گردد میمعتمد محل که موجب افزایش انگیزه فعالیت

 برای مشارکت را افزایش دهد.

باغداری با نگرش باغداران نسبت به ایجاد تعاونی  سابقههمانند اغلب مطالعات سن و 
 تواندیمداری نشان داد. یکی از دالیل این یافته در شهر تاکستان ارتباط مثبت و معنی

تفاده از قدرت اعتماد و اعتقاد کمتر جوانان به کارهای جمعی و مشارکتی باشد. برای اس
 برای یاژهیو یهابرنامهنیروی جوان منطقه در کارهای تعاونی و پیشبرد اهداف آن باید 

 تسهیالت خاص جوانان ارائه گردد. مثالًجوانان در نظر گرفت. 
ه دار روی نگرش نسبت بدرک موانع و مشکالت ایجاد تعاونی نیز تأثیر مثبت و معنی

ی باشد که کسان علتنیابهتواند ، این یافته میدرواقعداشت.  بازاریابی یهایتعاونایجاد 
درک باالتری نسبت به مشکالت داشتند و مشکالت را باالتر ارزیابی کردند که بیشتر 

تواند در کاهش این مشکالت می هایتعاوندرگیر کار بوده و دغدغه باالتری داشتند. ایجاد 
 در آینده تأثیرگذار باشد.

 

 
 

 تشکرقدردانی و 
جهت  قزویناداره کل تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان  از لهیوسنیبد

 .گرددیمدانی این طرح تشکر و قدر کمک به اجرای
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 منابع
 یکشاورز یدیتول یهایدر تعاون تیبه عضو المیکار استان اکشاورزان گندم لی(. عدم تما1397م.ب. ) ش،یآرا

 .102-71(، 28، )7 ،یتعاون و کشاورز مجله و،یک یشناسروشبا استفاده از 
 اجتماعی، –اقتصادی  یهانظام(. بررسی تطبیقی تعاون و جایگاه آن در 1384ف. ) ،یمانیبر ؛ وع ،زادهمیابراه

 .106-81(، 4، )20 ،ییایجغراف قاتتحقی
 ران،یدر بازار ا ییدر صنعت مواد غذا ییروستا یتعاون های شرکت یابیبازار ی(. چگونگ1377ع. ) ،یمیابراه

 33-22، 207 و 206جهاد، شمارة  مجله
(. بررسی حاشیه بازاریابی انگور و کشمش در ایران، 1384م. صدراالشرافی، م. و کرباسی، ع.ر. ) اشرفی،

 .237-213(، 35، )9پژوهشنامه بازرگانی، 
 یمؤثر بر مشارکت اعضا یعوامل اجتماع ی(. بررس1394ع. ) فر، انین. و  هاشم ،یا. جورابلو، م. افکار ،یانصار

در استان تهران، تعاون و  یصنعت یدیتول یهایآن با تعاون سهیمقاو  یکشاورز یدیتول یهایتعاون
 .100-73(، 13، )4 ،یکشاورز

مجله . رانیا ییروستا ی در جامعه نینو های با مشارکت یسنت های مشارکت یقیتطب ی(. بررس1390ح. ) بافکار،
 . 39-36(، 3، )25 ا،یرشد، آموزش جغراف

شهرستان  یسازمان جهاد کشاورز یباغبان ادارهواحد آمار و اطالعات  ،ی(. آمارنامه کشاورز1398) نام یب
 تاکستان

نگرش کشاورزان شهرستان گچساران نسبت به  لی(. تحل1392ع. ) ،یدریم. و ح ،یذریع. چ ،یم. عباس پور، یتق
 .22-1(، 6، )2 ،یکشاورز و تعاون مجله بران، آب یهایتعاون لیتشک

کشاورزان استان  دگاهیعوامل مؤثر بر د ییفضا لی(. تحل1396خ. ) ،یه. و کالنتر ،یآبادزمان یم. نور زاده، جالل
تحقیقات اقتصاد و  مجله ،یمحصوالت کشاورز یابیبازار های یتعاون سینسبت به تأس یغرب جانیآذربا

 .596-589(، 4، )48کشاورزی ایران،  توسعه
کشاورزان استان  دگاهیبر د مؤثرعوامل  ییفضا لی(. تحل1396خ. ) ،یه. کالنتر ،یآبادزمان یزاده، م. نور جالل

اقتصاد و  قاتی. فصلنامه تحقیمحصوالت کشاورز یابیبازار یهایتعاون سیتأسنسبت به  یغرب جانیآذربا
 .596-589(: 4)48سال  ران،یا یتوسعه کشاورز

شهرستان قوچان نسبت به  ینگرش کشاورزان عضو تعاون لی(. تحل1395م. ) ،یف. و فلک رقلعه،یم یچاوش
آب  چرخهبا  یکیاکولوژ وندیپ کردیبا رو رانیمنابع آب ا تیریکنفرانس مد نششمی بران، آب یتعاون لیتشک

 کردستان.، دانشگاه ماهبهشتیارد ن،یسرزم یداریپا یبرا
های اهمیت و نقش شرکت ی(. بررس1393ا. ) ،قوچانی م. و مهراب نژاد، یب. برادران، م. رواح پور، یخسرو

 .34ـ  24، 175تعاونی در بخش کشاورزی، ماهنامة اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 
 بران آب یکشاورزان نسبت به تعاون یرفتار تینگرش و ن نیی(. تب1395ا. ) ،قوچانی ب. و مهراب پور، یخسرو

 .105ـ89(، 20، )5 ،کشاورزی و تعاون مجله. نور کرخه رودخانه جنوب منطقه
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انگور، غوره و کشمش در شهرستان ابهر  یابیبازار هیحاش ی(. بررس1391م. ) ،یمورین. و ت ،یی. رجای ،ییرجا
 .12-1(، 4، )3 ت،یریدر مد یمطالعات کم هیاستان زنجان، نشر

 یهادانشگاه یعلوم اجتماع های دختر دانشکده انیدانشجو ی(. مشارکت اجتماع1388م. ) ،یخ و صادق ،یریسف
 .34-1(، 34، )20 ،یکاربرد شناسی مؤثر بر آن. جامعه یشهر تهران و عوامل اجتماع

محصوالت کشاورزی در  های ینقش تعاون لیو تحل یی(. شناسا1398م.ج. ) ،ینیرا زاده یا. و مهد ،یفیشر
 و حسابداری. اهواز. تیریمد اقتصاد، یکنفرانس مل نیمحصوالت کشاورزی، چهارم یابیبازار

 ها. انتشارات میر، تهران.(. مدیریت تعاونی1385مقدم، محمد ) شکیبا
، انگور و کشمش در شهرستان تاکستان یابیبازار ریمس نییو تع یابیبازار هیحاش ی(. بررس1395ک. ) ،یشهباز

 تاکستان. یموسسه آموزش عال ،یارشد، دانشکده علوم انسان یکارشناس
 ناییروستا یطیمحستیز یبر رفتار اخالق مؤثرعوامل  یابی(. مدل1398م. ) پناه،زدانیم.ر. برادران، م. و  ،یدیص

 انویخاص در بخش س شیو م شروانیعل یهادهستان: موردمطالعههنجار )-دهیعق-ارزش هیبر نظر دیتأکبا 
 .787-773(، 4، )50 ران،یا یاقتصاد و توسعه کشاورز قاتی(، تحقالمیاز توابع شهرستان ا

سال اول و چهارم  انینگرش دانشجو سهیو مقا ی(. بررس1380ح. ) ،یدیزاده جن عتیش. و شر ان،یفیظر
-703(، 47، ) 32 ران،یا یمجله علوم کشاورز یلیدانشگاه تهران نسبت به رشته تحص یدانشکده کشاورز

718. 
محصوالت  یابیدر بازار ییروستا های یموانع و مشکالت تعاون ی(. بررس1390ر. ) ،ینیا. و حس ،یروزآبادیف

(، 1، )3. ییروستا توسعه مجله(، ضایکوشک هزار ب یروستا ییروستا ی: شرکت تعاونموردمطالعه) یکشاورز
 .147ـ131

 یکشاورز جیکشاورزان در ترو ینیکارآفر هیروح ریتأث لی(. تحل1399ش. ) ،یح. و فم ،یف. سعد ،یعباس
قتصاد ا قاتی: کشاورزان استان اصفهان(، تحقی)مطالعه مورد یبا استفاده از مدل معادالت ساختار تقاضامحور

 .178-161(، 1، )51 ران،یا یو توسعه کشاورز
تعاون  ،یکشاورز دیتول یهایتعاوندر عملکرد  یدولت تیریمد ریتأث ی(. بررس1391غ. ) ا،نی ینیا. و حس ،یعباس

 .151-125(، 4، )1 ،یو کشاورز
 چاپ اول، جلد چهارم، گان،ی. انتشارات پایو مقررات تعاون نیقوان مجموعه(. 1383) نیمحمدحس ،یمستعان

 تهران.
 شیبر گرا رگذاریمطالعه عوامل تأث(. 1391م. ) ،یقشالق یاریدولت م. و  ،یش. رکن وند،ین. حاج ،یمشرق

 اهر یکنفرانس مل نیشهرستان بابل، اول یمطالعه مورد ییروستا دیتول یهایتعاوندر  تیبه عضو انییروستا

 تهران دار،یبه توسعه پا یابیدست کارهای
 ،یکشاورز نان،یمرزنش های یتعاون ی موانع توسعه ی مطالعه (.1395بردپار، ا. ) ینیس. و ام ،یک. صفر ،یمهر

، 29و توسعه،  تیریمد ندیمضمون، فرآ لیروش تحل یو اعتبار به اتکا وپرورشآموزشمسکن و مصرف 
(3 ،)123-150. 
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 مجله ران،یا یبرا یمنتخب و راهبرد یدر کشورها یکشاورز یهایتعاون اتیتجرب ی(. بررس1391ب. ) نجفی،
 .20ـ1(، 3، )4 ،یاقتصاد کشاورز قاتیتحق

موردی  مطالعههای روستایی در بازاریابی محصوالت کشاورزی )(. نقش تعاونی1389زاده، ز. )ب. و فرج ،ینجف
 .25ـ1(، 1، )21تعاون،  مجلهاستان فارس(، 

ون و نسبت به بخش تعا رانینگرش مردم ا نیی(. تب1391م. و کارکنان نصرآبادی، م. ) ،یم. گنج ازی،ین
 .41ـ1(، 13، )4 ،یاجتماع توسعهرفاه و  زییربرنامه فصلنامه ،یتعاون یهاشرکت

موردی  مطالعهتعاون )(. تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش جوانان به 1390ج. و پرویزی، ل. ) عقوبی،ی
 .35ـ19(، 7، )22های تعاونی استان زنجان(، تعاون، شرکت
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Abstract 
This study is aimed to analyze the factors affecting on the attitude of gardeners 

towards the establishment of marketing cooperatives in Takestan. We used 
descriptive-correlational method and survey technique was used to collect data. The 
statistical population includes all grape growers in Takestan (N=8320). The sample 
size was calculated using the formula of Mendenhall et al (240 gardeners) and sample 
was selected using Randomly Stratified Sampling (RSS) method. The data collection 
tool was a questionnaire that included two parts: scales for measuring research 
variables and personal and economic characteristics of gardeners. The face validity 
of the questionnaire was confirmed by five faculty members of Sari Agricultural 
Sciences and Natural Resources University. To assess the reliability, Cronbach's 
alpha coefficient and combined reliability were used, which showed the acceptable 
reliability of the questionnaire scales. For mean comparison and correlation statistic 
tests, SPSS 24 software was used and for estimating the structural equations model, 
AMOS14 software was used. The results showed that in totally, 61.7% of the selected 
gardeners had a positive attitude towards the establishment of marketing 
cooperatives. Also, the variables of cooperative knowledge, the degree of cohesion 
and participation of local people, and understanding the existing obstacles and 
problems had a positive and significant effect on gardeners' attitudes toward creating 
marketing cooperatives. According to the research findings, providing educational 
programs using media that are suitable for gardeners in the region in order to increase 
gardeners' knowledge and awareness of cooperatives is suggested, as well as 
programs that increase the level of participation of local people can pave the way for 
successful marketing cooperatives in the region. 

Keywords: Grapes, Attitude, Gardeners, Takestan city, Marketing cooperative 
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