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 چکیده
 یجمع نظر کنشماز  یکشاورز یتعاون لیکار شهرستان فاروج به تشککشاورزان زعفران لیتما یهاکنندهنییتع یپژوهش بررس نیاز انجام اهدف 

 هیشامل کل یاست. جامعه آمار شدهاستفادهاطالعات از پرسشنامه محقق ساخته  یگردآور یو برا شدهانجام یشیمایروش پ قیاز طر قیتحق نیبود. ا
 یریگنمونه وهیدهندگان به ش( و پاسخn=  150( بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد )N=  3900) قیمنطقه تحق کارانعفرانز

ون چندگانه یرگرس لیتحل ،یهمبستگ بیمانند آزمون ضر ،یو استنباط یفیها از آمار توصداده لیوتحلهیتجز یانتخاب شدند. برا شدهیبندطبقه یتصادف
 لیبه تشک لیتما زانیوابسته م ریرابطه متغ یانجام شد. برای بررس SPSS22با استفاده از  یآمار یهالیوتحلهیتجزاستفاده شد. تمام  ریمس لیو تحل
 لیبه تشک یتعاون لیشکمحتمل ت یمنف یامدهایو درک از پ یتعاون لیمثبت تشک یامدهایمحتمل، درک از پ یجمع یهامستقل: کنش یرهایبا متغ یتعاون
 مثبت یامدهایو درک از پ یجمع یهاو کنش یتعاون لیبه تشک لیتما زانیم نیکه ب شودیمشاهده م ها،افتهیاقدام شد. بر اساس  یهمبستگ سیماتر
 یامدهایاحتمال بروز پ انیخگوپاس هرچقدراست که  یبدان معن نیدرصد وجود داشت. ا 99 نانیدر سطح اطم داریو معن میرابطه مستق ،یتعاون لیتشک
 یتجربه کنش جمع شیبا افزا ه،یقض گرید یهی. در سوابدییکاهش م یتعاون لیبه تشک هاآن لیرا محتمل بدانند، تما یتعاون لیتشک جهیدرنت یمنف

خواهد شد.  شتریب زین یتعاون لیبه تشک هاآن لیشوند، تما قائل یمثبت حاصل از تعاون یامدهایبروز پ یرا برا یشتریاحتمال ب هاآن نکهیو ا انیپاسخگو
 ریمس لیتحل جیاستفاده شد. نتا ریسم لیاز روش تحل یبه تعاون لیوابسته تما ریبر متغ موردمطالعهمستقل  یرهایمتغ میرمستقیو غ میمستق تأثیر یبررس یبرا
 یبه تعاون لیبر تما میمستق تأثیر شدهتجربه یجمع کنشیهمو  یمنف یامدهایمثبت، پ یامدهایپ یرهایمتغ دادهنشان  یبه تعاون لیبر تما مؤثر یرهایمتغ

به  لیتما یینها ریغبر مت یمنف یامدهایمثبت و پ یامدهایپ یاواسطه ریدو متغ قیاز طر میرمستقیاثر غ شدهتجربه یجمع یکنشهم ریمتغ عالوهبهدارند. 
 تأثیر زانیمثبت با م یامدهایپ زانیم یرهای( است. متغ688/0) یجمع کنشیهم ریمربوط به متغ یتعاونبه  لیبر تما تأثیر نیترشیب ،بیندرایندارد.  یتعاون
 یمبتن یدر تعاون یبه همکار لیو تما ییسوم قرار دارند. توانا گاهیدر جا -173/0کل  تأثیر زانیبا م یمنف یامدهایپ ریدوم و متغ گاهیدر جا 281/0کل 

عامل  کی - یزراع یهانهاده تأمین ایاز منابع مشترک  یبردارزعفران بر اساس بهره افزودهارزشو  کپارچهی دیتولهمانند کشت و  -یجمع برکنش
 است. ییدر مناطق روستا یاجتماعات محل داریتوسعه پا یبرا یاتیح کنندهتعیین

 شهرستان فاروج ،یتعاون لیتشک ل،یتما ،یجمع کاران، کنشزعفران :یدیکل هایواژه

                                                                                                                                  
 .رانیا .رانیا .دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .1

 Sharifsharifzadeh@gmail.com           *نویسندة مسئول                                                                                        
Doi: 10.22034/AJCOOP.2022.270345.1655 

 .رانیا .گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشجوی کارشناسی ارشد .2

 .رانیا .دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .4و  3

 



 1401 بهار، 41، شماره 11جلد  - 34   

 

 مقدمه

های اخیر متوجه شهرستان هایی که در سالسالیبا کاهش نزوالت آسمانی و خشک
تدریج به دنبال محصولی به کشاورزان های زیرزمینی،فاروج شده و کاهش سطح آب

که  به کشت زعفران روازایناند که نیاز به آب زیادی نداشته باشد. جایگزین در منطقه بوده
های اخیر به سطح محصولی با نیاز آبی کم و با درآمد مناسب است روی آورده و در سال

هکتار  1950فاروج با داشتن  1396اند تا جایی که در سال زیر کشت این محصول افزوده
عنوان کیلوگرم سرگل زعفران به 11200تن گل و  896سطح زیر کشت زعفران و تولید 

است. امّا به دلیل نوپایی و  شدهمعرفید این محصول در استان خراسان شمالی قطب تولی
های اخیر اصل سود و ایجاد اشتغال این محصول به خارج نبود امکانات الزم در سال

های اند که با برپا کردن غرفهها و دالالن بودهشده است. همواره این واسطهشهرستان منتقل
پایین خریداری کرده و برای  باقیمتالی سرخ را از کشاورزان موقّتی خرید زعفران این ط

ترین علّت خروج زعفران تولیدی در شهرستان برند. مهمهای همسایه میفرآوری به استان
ول بندی این محصهای تعاونی کشاورزی که در زمینه فرآوری و بستهتوان نبود شرکترا می

وکار محصوالتی نظیر زعفران در چنین کشت تداومدر شهرستان فعال باشند دانست. 
در قالب  ازجملهاست که نیازمند همکاری و کنش جمعی کشاورزان،  یاگونهبهشرایطی 

 (.1398؛ مقامی مقیم و همکاران، 1393و همکاران،  زرعکانیتعاونی است )
ای بسـیار وسـیع از درجـات مختلـف همکـاری در نظام تعاونی دربرگیرنده گسـتره

عنصری از محیط پویا و فعال کشاورزی  مثابهبهکه از آن  ایگونهبهها بوده فعالیت انجـام
برداری مبتنی بر تعاون است (. تعاونی کشاورزی نوعی نظام بهره2010است )هارپر،  یادشده

برداران با کشت یکپارچه و با حفظ مالکیت فردی به تولید و زراعت دست که در آن بهره
 باهدف، بعد از اصالحات اراضی در ایران 1350این نظام در اوایل دهه  پردازند.جمعی می

خدمات زیر بنایی و استفاده بهینه از  ارائهسازی اراضی کشاورزی، افزایش تولید، یکپارچه
ایجاد تحرک و پویایی در بخش کشاورزی شکل گرفت  درمجموعهای در دسترس و نهاده

رسد تنها میزان سرمایه در تشکیل و رونق گرفتن به نظر می ارتباطدراین(. 1388)سعدی، 
و خدمات حمایتی دولت  جمعیت شناختیهای فردی، و مؤلفه ها مؤثر نیستتوسعه تعاونی

، هازیرساختسازی، توسعه های مناسب، آموزش و فرهنگدر راستای تدوین برنامه
و... نیز بر گرایش کشاورزان های فردی، گروهی و سازمانی توانمندسازی و ایجاد ظرفیت

(. 2015است )آوسک و استروماجر،  تأثیرگذارهای تعاونی برای ایجاد و شرکت در فعالیت
ها ها را در بعد اجتماعی تعاونیها با سایر انواع شرکت( تفاوت تعاونیPestoff.,1999پتساف )

، ورسومآدابمجموعه  فرهنگ تعاون. داندهای اجتماعی میو ارتقا و پیشبرد فعاالنه ارزش
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هایی است که از گذشته در جامعه ما وجود داشته و مبین روح همکاری و ها و روشسنت
 & Onyeiwu) (. آنییوو و جونز1388ست )نکویی نایینی، ا مشارکت همگانی در کارها

Jones.,2003های تعاون )از قبیل احساس مسئولیت، اعتماد( ( بر این باورند محو شدن ارزش
. باشدهای جمعی محتمل در جامعه میدلیل کاهش نقش سرمایه اجتماعی یا کنشبه 

( نیز به این نتیجه رسیدند که شبکه سرمایه Fafchamps & Minten., 2000فافچامپ و مینتن )
سازد با همدیگر به شیوه تعاونی رفتار کنند. بین انسجام اجتماعی، کشاورزان را قادر می

مشارکت،  یهاشرطشیپعی نوعی تعامل وجود دارد، زیرا یکی از اجتماعی و مشارکت اجتما
های متقابل برای تمایل ارتباط و نگرش داشتن تعامل بـا دیـگران است. وجود ظرفیت

ش، گیرد و به نسبت نوع نگرمشارکت اجتماعی کنشی است که در فضای اجتماعی شکل می
 (.1385میزان مشارکت و گرایش به آن متفاوت خواهد بود )میرباقری، 

اره و صرفاً کنش فردی نیست که در قالب کشت برخی محصوالت همانند زعفران همو
کنشی و اقدام جمعی است که در ، کشت زعفران یک همواقعبهکشاورزی مستقل تجلی یابد. 

شود. مفهوم ای و تعاونی محقق میقالب کنشی جمعی، گروهی، خانوادگی، سازمانی، شبکه
افراد که با کنش جمعی بر این فرض استوار است که کشت زعفران در تالش گروهی از 

های جمعی برداری نوآورانه از ظرفیتبهره برهیتکوکار )در اینجا تعاونی( با ساماندهی یک کسب
یابد. حرکت از کشت فردی به کشت جمعی اند، به بهترین شکل امکان تبلور میهم آمده گرد

و  یای و ظرفیتی کنشگری فردهای سرمایهتاریخی و واکنش به محدودیت روندکیبازتاب 
رزی افزایی در فرآیند کشاونیز تالش عقالیی جهت بسیج و تسهیم منابع جهت رسیدن به هم

وکار زعفران های صورت گرفته در مورد تشکیل تعاونی و نیز کشتپژوهش باوجوداست. 
از منظر مفهومی منسجم، همانند  تاکنون (،1392؛ کوچکی، 138۴)طاهرخانی و قرنی آرانی، 

، تحقیق حاضر درصدد است به این رونیازاموضوع پرداخته نشده است. کنش جمعی به این 
ان شهرست رنگزعفرانهای تمایل کشاورزان کنندهپرسش اساسی پاسخ دهد که تعیین

 فاروج به تشکیل تعاونی کشاورزی از منظر کنش جمعی کدام است؟

 
 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
های تولید بر پایه برداری جمعی همانند تعاونیهای بهرهگیری و تداوم نظامشکل

ا ب موردنظرمنافع  تأمینبرای  هم هدفآگاهانه گروهی از افراد  یمساعکیتشرهمکاری و 
ممکن است. این محور و سازوکار  موردتوافقها در قالب سازوکارهای تسهیم منابع و ریسک

جمعی بازتاب یافته است. کنش جمعی با مفاهیمی همانند  درکنشبه بهترین مفهوم 
عبارت است از هر اقدامی ، تعاون یا مشارکت پیوند خورده و یگریاریی اجتماعی، سرمایه
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بهبود شرایط آن گروه یا جمع  باهدفاست که توسط یکی از اعضای یک جمع یا گروه 
متفاوت برای چنین کنشی که بازتاب های شود. از منظر رویکردهای مختلف، انگیزهانجام می

 Adra et al., 2020; vanاست ) شدهارائهباشد، ( میage of integrationدوران یکپارچگی )

Zomeren et al., 2008.) 
دن ( برای رسینفر کیتوان کنشی دانست که در آن جمعی )بیش از کنش جمعی را می

دو عنصر مهم و اساسی وجود دارد کنند. در این تعریف می یهمکار باهمبه نفع جمعی 
که پایه و اساس کنش جمعی هستند: )الف( همکاری و )ب( نفع جمعی. همکاری یعنی 

هایی که هر عضو جمع، هماهنگ با دیگر اعضاء برای رسیدن به نفع جمعی مجموع کنش
دهد. نفع جمعی، یا کاالی مشترک، محصول کنش جمعی است. معموالً فرض انجام می

ه اشخاص از چیستی نفع آگاه هستند و این نفع برای آنان مطلوب است چراکه شود کمی
اند. نفع جمعی انگیزه افراد برای پرداخت برای برخورداری از چنین نفعی به جمع پیوسته

مند به برخورداری از نفعی هستند است. در حالت کلی افرادی که عالقه یهمکارهزینه و 
ولید پیوندند تا آن نفع را تقادر به تولید آن نفع نیستند به هم می ییتنهابهدانند و می
 کنند.

: دسته اول اجبارهای رگذارندیتأثهای جمعی گیری کنشعوامل متعددی بر شکل
بیرونی هستند که خود شامل اجبارهای نظام کنترل مرکزی )اجبار متمرکز( و اجبارهای 

معی است. دسته دوم نیازهای درونی ج درکنشکنندگان از سوی مشارکت رمتمرکزیغ
شود. دسته سوم می هاآن، شامل نیازهای ملموس و نیازهای ناملموس کنشگران

هنجار تعهد اجتماعی است و  هاآنترین هنجارهای مؤید کنش جمعی است که از مهم
در (. 1389است )اصغرپور ماسوله و همکاران،  کنشگرانهای جمعی دسته چهارم هویت

رفتار انسانی هنگامی « نظریه کنش ارتباطی»ریزی ارتباطی و بر اساس رنامهچارچوب ب
ند تواکه معنی ذهنی خاصی به آن پیوست شده باشد. کنشی می شودیمخوانده « کنش»

پسوند اجتماعی داشته باشد که در معنی و نیت انجام آن توسط کنشگر )یا کنشگران( رفتار 
های گیری کنشگیری عمل تأثیر داشته باشد. جهتو در جهت شدهگرفتهدیگران در نظر 

شود. ضرورت کنش می« رابطه اجتماعی»گیری شکل منجر بهاجتماعی )با این تعریف( 
عنوان تواند بهکند که میهماهنگ، نیاز به مراوده و ارتباط را در جامعه ایجاد می

، 1شود )هابرماس صورت کارآمد( برای ارضای نیازها تعریفکنندة اعمال )بههماهنگ
گیری ارتباط به سمت دستیابی به اتفاق نظر و پایدارسازی و بازبینی آن بر جهت(. 198۴

                                                                                                                                  
1.Habermas 
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(. در این نظریه، 1999، 1ذهنی ادعاهای درست است )سزکزلکون-اساس شناخت بین
گیری برای جهت»شوند: بندی میگیری تقسیمهای اجتماعی بر اساس دو جهتکنش

بر اساس این تقسیم بندی، « گیری برای دستیابی به فهم دیگرانجهت»و « موفقیت
(. بررسی 1395، اکبریعلیهستند )متوسلی و حاجی  کیتفکقابلها به این صورت کنش
شناسی روی جامعههای پیشترین چالشهای جمعی در بردارنده برخی از مهمکنش

های جمعی، پیدایش هنجارهای اجتماعی و مانند همکاری، تصمیم ازجملهمعاصر است 
تواند مراحل و عناصر زیر را شامل شود: ها. یک چارچوب برای بررسی کنش جمعی میاین

های گیری کنشبر شکل مؤثرهای کنش جمعی )همکاری و خیر جمعی(، عوامل ویژگی
جمعی )نظارت  درکنشری (، عوامل حافظ همکایفرا فردجمعی )عوامل فردی و عوامل 

 در حین کنش )محاسبه و تقلید(. کنشگرانهای متمرکز و نظارت نامتمرکز( و رهیافت
در ارتباط هستند و در تعامل با  گریکدیبندی خود با عناصر موجود در این دسته

 های گوناگون را به وجودهای جمعی یا ویژگیتوانند گستره متنوعی از کنشمی گریکدی
کوشد از منظر کنش جمعی، (. این تحقیق می1388آورند )اصغرپور ماسوله و همکاران، 

به تشکیل تعاونی را  موردمطالعهبرخی از این عناصر را برای تبیین تمایل کشاورزان 
ش در داخل کشور به موضوع تشکیل تعاونی چندین پژوه تاکنونمطالعه نماید. 

( در تحقیقی با عنوان مطالعه 138۴اند. از این جمله، طاهرخانی و قرنی آرانی )پرداخته
های تعاونی روستایی در دهستان بر گرایش روستاییان به تشکیل شرکت مؤثرعوامل 

بندی و دسته« ینآیزن و فیش با»شده ریزیقنوات قم با استفاده از نظریه رفتار برنامه
عوامل به سه دسته اجتماعی، اقتصادی و مکانی برای سهولت انجام تحقیق، به این نتیجه 

وضعیت سکونت )بومی یا غیربومی بودن  تأثیررسیدند که از میان عوامل اجتماعی، 
عیت وض تأثیرروستاییان(، نقش دولت، نقش مشارکت و آگاهی و از میان عوامل اقتصادی، 

های پذیری، بر تمایل به تشکیل تعاونییا شاغل بودن(، نوع شغل و عدم ریسک شغل )بیکار
 اند.بوده مؤثرروستایی 

های غیرفعال شهرستان زنجان نشان داد که بر رکود تعاونی مؤثربررسی عوامل 
از: وجود مشکالت مالی و  اندعبارت یموردبررسهای علل و عوامل رکود تعاونی نیترمهم

حمایت دولت، اشتغال اعضای تعاونی در جای دیگر و نبود انگیزه کافی  اقتصادی، ضعف
و سلیقه اعضاء، اشباع بازار و پایین بودن تقاضا به علت  نظراختالفبرای فعالیت، وجود 

(. با عنایت به نقش دانش و 1388فراوان کاالی مشابه و سودآوری ناکافی )زادتوت آغاج، 
 ، بررسی وهاآنوحیه کار جمعی و تعاون در موفقیت ها نسبت به رنگرش اعضای تعاونی

                                                                                                                                  
1.Szczelkun 
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به این ضرورت، یعقوبی و . با توجه است یضرور تحلیل آن در رفع مشکالت این بخش
به تعاون ها نسبت ای به تحلیل نگرش اعضای تعاونی( در مطالعه1390پرویزی )

رای نگرش مثبت و درصد اعضا دا 7/57های این تحقیق نشان داد که اند. یافتهپرداخته
. نتایج آزمون همبستگی نیز مبین آن بود که اندتعاوندرصد دارای نگرش منفی به  3/۴2

های خانوادگی و پرداخت بین نگرش به تعاون با متغیرهای سن، تعداد افراد خانوار، حمایت
 .داری وجود داردتسهیالت بر اساس تعداد اعضای تعاونی رابطه مثبت و معنی

بر گرایش  تأثیرگذاری عوامل ( درباره1391مشرقی و همکاران )نتایج تحقیق 
های کشاورزی در شهرستان بابل نشان داد که میزان روستاییان به عضویت در تعاونی

های آموزشی و سابقه کشاورزی ها، شرکت در کالستحصیالت، درآمد، دسترسی به نهاده
طاطیان و همکاران کشاورزی اثرگذار است.  یهایتعاونبر گرایش روستاییان به عضویت در 

(، در تحقیقی با عنوان بررسی میزان تمایل روستاییان به تشکیل تعاونی گیاهان 1393)
بهشهر، به این نتیجه رسیدند که تمایل  بیهزارجردارویی جهت کارآفرینی در منطقه 

های تعاونی با سن کشاورزان، میزان تحصیالت افراد، مالکیت افراد به عضویت در شرکت
اراضی زراعی، نوع محصول زراعی تولیدی، سابقه تولید گیاهان دارویی، سابقه عضویت در 

(، 1393مکاران )آبادی و هفیضدار دارد. رحیمیهای تعاونی موجود رابطه معنیشرکت
در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تمایل کشاورزان به تشکیل و 

بران در شهرستان الشتر، به این نتیجه رسیدند که سه متغیر های آبعضویت در تشکل
 یوجهتقابلبینی بخش مشارکت در جامعه محلی، اعتماد قوی و تحمل تنوع قادر به پیش

ر باشند. عالوه بر این، چهابران میهای آبدر متغیر تمایل به تشکیل تشکل از تغییرات
متغیر مشارکت در جامعه محلی، اعتماد قوی، ارتباطات برون محلی و مشارکت مدنی 

ر از تغییرات در متغیر تمایل به عضویت د یتوجهقابلبینی بخش همسایگان قادر به پیش
 باشند.بران میهای آبتشکل

(، از پژوهش خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد 1395و همکاران )رهبری 
های روستایی شهرستان گاههای تولید و توزیع محصوالت کشاورزی در سکونتتعاونی

شناختی، آموزشی، محیطی، گناباد، نتیجه گرفتند که شش مؤلفه اثرگذار )فردی، روان
ع های تولید و توزیایجاد تعاونی بر یمیرمستقیغاجتماعی و اقتصادی( آثار مستقیم و 
ی عوامل مؤثر بر ( درباره1396زاده و همکاران )کشاورزی دارند. نتایج تحقیق شریف

شان شهر نهای تولید کشاورزی در شهرستان قائمگرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی
یادی به درصد پاسخگویان به ترتیب گرایش زیاد و خیلی ز 5/13درصد و  9/25داد 

ت بر متغیر مثب تأثیرکارآفرینی جمعی دارند. نتایج تحلیل مسیر نمایان ساخت بیشترین 
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(، عضویت در 69/0اجتماعی ) هیسرماکارآفرینی جمعی مربوط به متغیرهای مستقل 
(، تعداد اعضای کنونی 38/0(، تولید با تمام ظرفیت )۴5/0(، داشتن مشاور )۴6/0اتحادیه )

عضو تعاونی  خانواده(، تعداد اعضای 2۴/0ییرات بنیادی در تعاونی )(، انجام تغ25/0)
نتایج تحقیق  .( است08/0( و شرکت اعضا در مجامع )1۴/0اولیه تعاونی ) هیسرما(، 1۴/0)

های تولید ( با موضوع بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی1398عباسی و همکاران )
درصد پاسخگویان به ترتیب،  9/30و  3/۴8ه کشاورزی در استان کردستان نشان داد ک

 گرایش متوسط و زیاد به بازاریابی جمعی کارآفرینانه دارند.
داری بین بازاریابی جمعی کارآفرینانه مثبت و معنی رابطهطبق ماتریس همبستگی، 

اجتماعی وجود داشت.  هیسرما، گرایش به نوآوری جمعی و جمعی یبرند سازمتغیرهای  و
( با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تمایل زعفران1۴00نتایج تحقیق کهنسال و شیبانی )

ه، نشان داد که متغیرهای تجرب هیدریحتربتکاران به کشت زعفران ارگانیک در شهرستان 
دار و متغیرهای شغل مثبت و معنی تأثیرتحصیالت، مصرف کود دامی و شاخص آگاهی 

داری بر پذیرش کشت زعفران ارگانیک منفی و معنی تأثیرمصرف کود شیمیایی اصلی و 
های مناسبی را های تکاملی تعاونی و کنش جمعی، فرصتبررسی پویایی هرچنددارند. 

این موضوع علمی چند  حالنیباادهد، می به دستپردازی پیچیدگی اجتماعی برای نظریه
گیری شناسی است که نیازمند بهرهی و شناختتحلیل مسائلای دربرگیرنده برخی رشته

 از رویکردهای مفهومی منسجمی همانند کنشی است.
سازی ( ضمن پرداختن به این موضوع، از موارد فشرده201۴کاربالو و همکاران )

توانایی و  .اندکشاورزی در مکزیک قبل از ورود اسپانیا برای تبیین تجربی بهره گرفته
همانند موارد مربوط  -تعاونی برای حل مشکالت کنش جمعی ظرفیت همکاری به شکل 

کاالهای عمومی محلی؛ عامل اصلی  تأمینبه استفاده از منابع دارای مالکیت مشترک یا 
کنش جمعی در کشورهای  مسائلعملکرد اقتصادی است. بررسی  کنندهتعیین
(: اول، کدام نهادها رفتار Bandiera et al., 2005از دو جنبه درخور توجه است ) توسعهدرحال
 کنند؟ دوم، چه خصوصیاتیطلبانه را محدود و در مقابل، رفتار تعاونی را تقویت میفرصت

؟ کندتعاونی را تعیین می صورتبه هاآناز افراد درگیر )اعضای تعاونی( میزان همکاری 
ی پیشربارهمطالعه د 180( با فراکاوی بیش از 2008؛ ون زومرن و همکاران )بارهنیدرا

شی جویانه، اثربخهای عاطفی عدالتهای جمعی، نقش سه متغیر یعنی: واکنشبینی کنش
( در Sergaki & Nastis.,2011اند. سرگکی و نستیس )هقرارداد تأکیدو شناسایی را مورد 

پژوهشی به کارآفرینی جمعی در کشاورزی و سهم آن در توسعه پایدار روستایی در یونان 
های اقتصادی کشاورزی بنگاه عنوانبههای کشاورزی، نشان دادند که تعاونی پرداختند و
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در ارتقای وضعیت متعارف نقش مهمی  طوربهباشند و تحت مالکیت و کنترل اعضاء می
، در یونان، اکثر حالنیبااکنند. کشاورزی اعضای جوامع محلی ایفا می -اقتصادی 

عیف را تض هاآندیدی روبرو هستند که فعالیت های کشاورزی با مشکالت مالی شتعاونی
به ابزاری برای افزایش عملکرد تجاری خود با  هاآنکند. برای گذر از این وضعیت، می

اند جمعی روی آورده ینیکارآفر رینظتر همچون مشارکت جمعی استفاده از اشکال رقابتی
جمعی  با توان پیشرفت "یدهای نسل جدتعاونی"به  "های سنتیتعاونی"ی تبدیل تا زمینه

 رفاه اعضای خویش را فراهم کنند. تأمینو 
های ( در پژوهشی به نقش تعاونیLiu, Ma, Renwick & Xinhong.,2019لیو و همکاران )

استان  درآمدکمیک کانال بازاریابی در مناطق  عنوانبهرسانی کشاورزی در خدمت
های تعاونی افزایش سیچوان در چین پرداختند و نشان دادند که اگرچه هدف سازمان

، همه اعضا محصوالت خود را از مناطقتولید و بازاریابی کشاورزی است، اما در برخی 
فروشند. نتایج تجربی نشان داد که نگرش به ریسک، های کشاورزی نمیطریق تعاونی

ها آالت، توانایی فروش و فعالیت آموزشی و ترویجی تعاونییناندازه مزرعه، مالکیت ماش
 عنوانهبهای کشاورزی گیری از تعاونیتصمیم اعضا برای بهره کنندهنییتعاز عوامل اصلی 

ع درآمد مزار یتوجهقابل طوربهیک کانال بازاریابی هستند و کاربران کانال بازاریابی 
 نسبت به سایر افراد بیشتر است. هانآکنند و درآمد خانوار بیشتری کسب می

 لیوتحلهیتجز( در پژوهشی به Guzmán, Santos & Barroso.,2020گوزمان و همکاران )
گیری کارآفرینانه و عملکرد پرداختند و نشان دادند که پیوندهای بین اصول تعاونی، جهت

کاری، شوند، مانند همهایی هستند که با اصول خاصی مشخص میها شرکتتعاونی
ند. کرا مشخص می هاآنهایی که رفتارهای کارآفرینی گیری دموکراتیک و آموزشتصمیم

های کشاورزی در منطقه باسک )اسپانیا( های یک نظرسنجی در تعاونیبا استفاده از داده
 طوربهمستقیم و چه  طوربهها چه آشکار شد که رعایت اصول همکاری بر عملکرد تعاونی

اخیر  گذارد. تحقیقاتمثبت می تأثیرز طریق گرایش جمعی به کارآفرینی غیرمستقیم، ا
درباره تماس بین گروهی نشان داده است که چگونه تعامالت با اعضای بیرون گروه 

ها را برای دستیابی به برابری اجتماعی کاهش و یا افزایش دهد. به همین تواند انگیزهمی
شناسایی کرده است که افراد را به سمت به  ترتیب، نظریه هویت اجتماعی شرایطی را

( با 2021دهد. دی برناردو و همکاران )های اجتماعی نابرابر سوق میچالش کشیدن نظام
ادغام این دو نظریه اصلی، به مطالعه فرآیندهای اساسی ارتباط بین گروهی و تمایل 

اند. اختهعی پردکنندگان به یک کنش جمعی برای به چالش کشیدن نابرابری اجتماشرکت
ها، ضمن کمک به درک وضعیت متقابل، ها، ارتباط بین اعضای گروهبر اساس یافته
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تواند موجب افزایش انگیزه تغییر مثبت و تمایل به کنش جمعی شود. با مرور می
های بر تشکیل تعاونی مؤثرتوان به این نتیجه رسد که عوامل های پیشین میپژوهش

 رونیزاابر مشارکت اقتصادی و اجتماعی روستاییان نیستند.  مؤثر روستایی جدا از عوامل
ه است ک یمسائل نیترمهمها، یکی از بر انگیزه مشارکت در تعاونی مؤثرمطالعه عوامل 

دون ب چراکههای روستایی دارد تعاونی خصوصاًریزی توسعه تعاون نقش کلیدی در برنامه
اری، های رفتتوجه به انگیزه انسان یعنی عامل اصلی توسعه و بدون شناخت پیچیدگی

 ها مورد انتظار است.تجربه ناموفق تعاونی
توان این پرسش را مطرح کرد که چه عواملی بر گرایش افراد به تشکیل می بارهنیدرا
ک ریزان کمسش به برنامهچگونه است؟ پاسخ این پر هاآندارد و اولویت  تأثیرها تعاونی

ها هموار تری مسیر را برای رشد و توسعه تعاونیوسیع دیبادهای تعاون کند تا در برنامهمی
ل ها تقویت شوند و عوامکننده رشد و توسعه تعاونینمایند تا از این طریق عوامل تسریع

از مشکالتی  (. یکی138۴بازدارنده حذف شوند یا کاهش یابند )طاهرخانی و قرنی آرانی،
شده در زمینه بررسی گرایش یا تمایل به تشکیل تعاونی های پیشین انجامکه در پژوهش

، همانا نبود یا ضعف رویکرد نظری محوری در انجام این مطالعات است. استآشکار 
های پیشین و با محوریت ابعاد ، در این تحقیق بر اساس مرور مفاهیم و پژوهشرونیازا

مصداقی  عنوانبهآن بر تمایل کشاورزان به تشکیل تعاونی  تأثیرجمعی و  شبرکن تأثیرگذار
یافته، در قالب الگوی مفهـومی زیـر تالش شده است تا از یک کنش جمعی سامان

کار شهرستان فاروج به تشکیل تعاونی تمایل کشاورزان زعفران کنندههای تعیینمؤلفه
 کشاورزی بازنمایی شود.
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 پژوهش یمفهومالگوی  -1شکل 
 تحقیق روش

ای این تحقیق با توجه به هدف، کاربردی است که در مرحله اجرا، از پیمایش پرسشنامه
ی . پرسشنامهقراردادهای میدانی توان در زمره تحقیقاست، لذا آن را می شدهگرفتهبهره 

و ارتقای روایی آن، از  تأمینتحقیق بر اساس الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. برای 
ای هآور پرهیز شد، توازنی نسبی بین شمار گویهربط و ابهام، بیاوتتفیبهای طرح گویه

نمونه  30دارای گرایش مخالف و موافق برقرار شد. بعد از تدوین پرسشنامه مقدماتی با 
حذف شدند. جهت  زیانگابهامهای تکمیل شد و بعد از بررسی روایی و پایایی آن، گویه

ه ، در گام اول بر پایشدهگرفتههای در نظر د عاملای پرسشنامه و تائیبررسی روایی سازه
نظرات خبرگان، برخی اصالحات انجام شد و در گام دوم از روش تحلیل عاملی به شیوه 

 شدهاستفادههای خالص های متعامد )وریماکس( برای دستیابی به عاملچرخش محور
 منظوربههمچنین،  و آزمون کرویت بارتلت استناد شد. KMOاست. بدین منظور به شاخص 

 (.1تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید )جدول 
 

 های سازنده پرسشنامههای تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ برای مقیاسیافته -1جدول 

 آلفای کرونباخ KMO sig ابعاد پرسشنامه
 8۴9/0 000/0 89۴/0 تمایل به عضویت در تعاونی

 913/0 000/0 729/0 کاران برای تشکیل تعاونی کشاورزیزعفرانجمعی  کنش
 901/0 000/0 8۴0/0 پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی

 79۴/0 000/0 711/0 پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی
 

کار شهرستان فاروج جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه کشاورزان زعفران
نفر برآورد گردید.  150بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران،( نفر 3900)

 موردمطالعههای مختلف شهرستان )بخش شدهیبندطبقهتصادفی  صورتبهگیری نمونه
فزار اهای آماری این پژوهش با استفاده از نرمطبقه( صورت گرفت. تمامی پردازش عنوانبه

22SPSS های بندی و توصیف مقیاسصورت گرفت. در جریان این پردازش، برای سطح
هر متغیر، از طریق فرمول موریس  داروزن ریغاصلی تحقیق، پس از محاسبه ترکیب خطی 

 طبقهسهتعیین شد. سپس مقدار این متغیر به  1تا  0بین  موردنظرمقدار عددی متغیر 
 کم، متوسط و زیاد تفکیک شد.

 

 مقدار حداکثر –حداقلمقدار 

 مقدار واقعی –مقدار حداقل 
= متغیر ترکیبی مورد 
 نظر
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 فرمول موریس                                                                                  
 

متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تمایل به عضویت در  تأثیرهمچنین برای ارزیابی 
ای هتعاونی با توجه به چارچوب نظری از طریق تکنیک تحلیل مسیر و به روش رگرسیون

نیز برای  یاتک نمونه tمحاسبه شد. آزمون  میرمستقیغمستقیم و  راتیتأثمتوالی میزان 
دار داری با مقنمره ترکیبی متغیرهای مستقل و وابسته از اختالف معنی کهنیاارزیابی 
این آزمون مقایسه بین  درواقع)حد وسط طیف لیکرت( دارد، استفاده شد.  3متوسط 

یعنی حد وسط طیف لیکرت( را  3میانگین یک متغیر با مقدار فرضی )در اینجا مقدار 
ها از آزمون کالموگراف رمال بودن داده(. جهت بررسی نHamilton, 1992دهد )انجام می

ای ههای مربوط به مقیاساسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن نشان از نرمال بودن داده
 (.2کلیدی مورد تحلیل دارد )جدول 

 
 نتایج بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها -2جدول 

 یداریمعنسطح  zمقدار  متغیرها

 0/211 1/06 تمایل به عضویت در تعاونی

 0/172 1/107 کاران برای تشکیل تعاونی کشاورزیجمعی زعفران کنش

 0/125 1/113 پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی

3۴6/1 پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی  053/0  
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 هایافته
 بر اساسپاسخگویان:  جمعیت شناختیهای فردی و نیمرخ توصیفی ویژگی

و  متجاهلدرصد  6/91درصد مرد،  3/90، از مجموع پاسخگویان، شدهیگردآوراطالعات 
سواد، درصد بی 7/۴اند. به لحاظ میزان تحصیالت، درصد دارای شغل کشاورزی بوده 6/91
درصد دارای تحصیالت راهنمایی،  23درصد دارای تحصیالت خواندن و نوشتن،  9/18

درصد  2/18، پلمیدفوقت درصد دارای تحصیال ۴/5درصد دارای تحصیالت دیپلم،  27
 و باالتر بودند. بیشتر سانسیلفوقدرصد دارای تحصیالت  7/2دارای تحصیالت لیسانس و 

درصد  9/75درصد بومی، معیشت خانوار  ۴/98درصد ساکن روستا،  60 یعنیپاسخگویان، 
سال و میانگین سابقه  13/۴۴ها، میانگین سنی پاسخگویان کشاورزی بود. بر اساس یافته

 آمد. به دستسال  08/32در محل  هاآنسکونت 
 هاآنسال و میانگین سابقه  5۴/17ها، میانگین سابقه عضویت پاسخگویان در تشکل

تولید  نظامبهبه لحاظ مشخصات مربوط  سال محاسبه شد. 37/7ینه کشت زعفران در زم
درصد پاسخگویان، زعفران، نوع مالکیت اراضی تحت  3/63کشاورزی، محصول اصلی 

درصد از نوع سنتی،  7/87درصد از نوع ملکی، شیوه کشت زعفران  2/67کشت زعفران 
درصد از نوع  ۴5ی، نوع نظام زراعی از طریق نیروی کارگر 3/91عامل برداشت زعفران 

آزاد، نوع  صورتبهدرصد پاسخگویان  6/55های کشت برای نهاده تأمینانفرادی، شیوه 
درصد فروش  8/32، فروش گل زعفران، موردمطالعهدرصد افراد  5/12 شدهعرضهمحصول 

، ینو پوشال زعفران گزارش شد. همچن فروش گلدرصد ترکیبی از  7/5۴پوشال زعفران و 
گران و درصد پاسخگویان از طریق واسطه 1/58سازوکار فروش محصول زعفران، برای 

درصد پاسخگویان،  68است. حدود  شدهگزارشدرصد، مراکز خرید دولتی  9/۴1برای 
 محصول خود را بیمه نکرده بودند. تاکنون

 7/7درصد(، همیاری ) 2/36نیروی کار؛ شامل خانواده ) تأمینمنابع متعددی برای 
 شدهعنواندرصد(  2/9ثابت ) ریمزدبگدرصد( و  9/۴6فصلی )درصد(، کارگر روزمزدی 

برای کشت زعفران  ازیموردناطالعات و دانش  تأمینهای مربوط به سازوکار است. یافته
کمترین میزان « های ترویجی مرتبطها و برنامهشرکت در کالس»نشان داد که گویه 

مراجعه به سایر »و « مراجعه به کارشناسان، متخصصان کشاورزی»های استفاده و گویه
نش اطالعات و دا تأمینکاران در بیشترین میزان استفاده از سوی زعفران« کشاورزان خبره

 برای کشت زعفران را دارد. موردنیاز
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با توجه به نتایج حاصل از سنجش متغیر  کاران به کشت زعفران:نگرش زعفران
درصد دارای سطح  33/37درصد پاسخگویان دارای نگرش نامطلوب،  67/20ترکیبی، 

 (.3درصد دارای نگرش مطلوبی به کشت زعفران هستند )جدول  ۴2نگرش متوسط و 
 

 های نگرش به کشت زعفرانمؤلفهتوصیف  -3جدول 

 رتبه انحراف معیار میانگین گویه

/.260 3/15 توانم از آن دست بکشم.من عجین شده و نمی یبازندگکشت زعفران   2 
271/0 3/15 است. یرینظیبکشت زعفران برای من منبع معیشت   3 

320/0 3/69 کشت زعفران واقعاً کاری پرزحمت است.  1 
280/0 3/22 د.شودر نبود فرصت شغلی دیگر از روی ناچاری انجام می کشت زعفران  ۴ 

231/0 2/66 نیست و ادامه نخواهم داد. صرفبهدیگر کشت زعفران برای من مقرون   5 
 یعدرصد تجم درصد فراوانی بندی متغیر ترکیبیطبقه

 67/20 67/20 31 نامطلوب
 57 33/37 56 متوسط
 100 ۴2 63 مطلوب

نش یک ک عنوانبهارزیابی و توصیف تمایل به عضویت به تشکیل تعاونی 
درصد از تمایل متوسط  ۴۴درصد پاسخگویان دارای تمایل کم،  38ها، طبق یافتهجمعی: 

 (.۴درصد تمایل زیادی به عضویت در تعاونی دارند )جدول  18و 
 

 توصیف تمایل به عضویت در تعاونی -4جدول 

 میانگین گویه
 انحراف
 معیار

 رتبه

 8 0/862 2/68 قطعاً برای مشارکت و عضویت در این تعاونی اقدام نخواهم کرد.
 همنآدر حال حاضر میلی به تشکیل این تعاونی و عضویت در آن ندارم و پیگیر 

 نخواهم شد.
2/73 0/825 7 

 6 0/789 2/7۴ کند.برای من چندان تشکیل این تعاونی مهم نیست و فرقی به حالم نمی
مجبور باشم )فشار اجتماعی یا اداری( برای عضویت در این  کهیدرصورتتنها 

 ۴ 0/798 2/85 تعاونی اقدام خواهم نمود.

هایم تواند منافع و خواستهکه اطمینان حاصل کنم این تعاونی می فقط در صورتی
 کند عضو آن خواهم شد. تأمینرا 

3/01 0/969 3 

این تعاونی، سایر کشاورزان را نیز به عضویت در  با توجه به سودمند بودن تشکیل
 کنم.آن تشویق می

3/20 0/851 1 

 2 0/881 3/0۴ حاضرم برای تشکیل تعاونی وقت صرف کرده و پیگیر امور مربوطه باشم.
نیاز باشد، از محل منابعی که دارم هزینه  کهیدرصورتحاضرم برای تشکیل تعاونی 

 کنم.
2/73 0/939 7 

 5 0/875 2/80 تشکیل این تعاونی و عضویت در آن اقدام خواهیم نمود.قطعاً به 
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 درصد فراوانی سطح طبقات بندی متغیر ترکیبیطبقه
درصد 

 یعتجم
 38 38 57 0-33/0 کم

 82 ۴۴ 66 3۴/0-66/0 متوسط
 100 18 27 67/0-1 زیاد

1-1-1-  
 :کاران برای تشکیل تعاونی کشاورزیجمعی زعفران ارزیابی و توصیف کنش

 33/35درصد در سطح متوسط و  67/۴0درصد در سطح باال،  2۴ یجمعمیزان کنش 
 (.5درصد در حد کم دارند )جدول 

 توصیف کنش جمعی محتمل -5جدول 

 میانگین گویه
انحراف 

 معیار
 رتبه

 17 0/891 2/69 فنی و اجتماعی کشت و کار مسائلرسانی در مورد اطالع
 15 0/816 2/71 و...( وخاکآب) مدیریت حفاظتی منابع کمیاب محلی

 12 0/760 2/80 مبتنی بر آن کارمیتقسیزی تولید و ربرنامه
 3 0/935 2/93 های جدیدجذب دانش فنی و فناوری

 ۴ 1/016 2/91 ای کارشناسان و متخصصان در امور فنی و حقوقی...گیری از خدمات مشاورهبهره
 12 0/831 2/81 شغلی جدید )برای تنوع معیشت(های کاری و گذاری در فرصتسرمایه

 8 0/900 2/87 شتابزار و ادوات ک تأمینهای تولید و پیشبرد مکانیزاسیون با توسعه زیرساخت
 10 0/870 2/85 کارانعرضه خدمات آموزشی و ترویجی به زعفران

 13 0/917 2/79 گذاری در توسعه و عمران محلی )توسعه شبکه راه، فروشگاه...(سرمایه
 16 0/955 2/69 نیازهای اعتباری اعضا تأمینالحسنه( برای پرداخت تسهیالت مالی )قرض

 5 0/885 2/91 برداری مشترک از منابع )آب، زمین،...(تسهیم و بهره
 6 0/876 2/89 ورانه(ها و محصوالت )تولید بهرهنهاده هدر رفتها و کاهش هزینه مؤثرمدیریت 

 7 0/901 2/89 تشکیل سرمایه منظوربهانداز پس
 جهیدرنتها تعاونی ژهیو یرسمهای تعامل نهادمند با دولت )جذب حمایت

 مندی از شخصیت حقوقی(بهره
2/89 0/812 6 

 11 0/968 2/83 بندی بهتر محصولامکان فراوری و بسته فراهم کردن
گذاری رقابتی و تعیین شرایط مدیریت بهتر بازار )تعامل با خریداران، قیمت

 (دوفروشیخر
2/95 0/877 2 

 و باقیمت و کیفیت موقعبهها برای عرضه نهاده کنندگاننیتأمبا  مؤثرتعامل 
 هامناسب نهاده

2/7۴ 0/915 1۴ 

 10 0/831 2/85 اختالفات( ورجوعرفعمدیریت تعارض )
 3 0/860 2/93 بندی...(زنجیره عرضه )فراوری و بستهتوسعه 

 9 0/828 2/86 ای(مدیریت ریسک )با تسهیم ریسک و پوشش بیمه
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 1 0/826 2/96 دانش )تجربی( و اطالعات بین تولیدکنندگان میتسه

 درصد بندی متغیر ترکیبیطبقه
درصد 

 یعتجم
- 

 - 33/35 33/35 کم
 - 76 67/۴0 متوسط

 - 100 2۴ زیاد

 
درصد  33/39، درمجموع ارزیابی و توصیف پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی:

درصد  33/25درصد پیامدهای مثبت را متوسط و  3۴پاسخگویان پیامدهای مثبت را کم، 
 (.6پیامدهای مثبت را زیاد ارزیابی کردند )جدول 

 

 توصیف پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی-6جدول 

 میانگین گویه
انحراف 

 معیار
 رتبه

 12 1/112 2/69 کاران عضوتوانمندسازی )دانشی، مهارتی...( زعفران
 9 0/869 2/87 آوری معیشتی تولیدکنندگانافزایش تاب

 11 0/997 2/8۴ گیری و توسعه برند مکانی محصول زعفرانشکل
 ۴ 1/010 2/97 افزایش اشتغال مولد و پایدار

 3 1/105 2/99 توسعه و پیشرفت روستاهای منطقه
 2 1/056 3/00 افزوده ناشی از کشت زعفرانافزایش سودآوری و ارزش

 1 1/029 3/0۴ کارانحقوقی جمعی برای زعفران-گیری هویت رسمیشکل
 8 1/000 2/89 اشاعه تجربه موفق کارگروهی به سایر امور اجتماعی )بسط مشارکت اجتماعی(

 افزایش جهیدرنتکار های زعفرانافزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی خانواده
 هاآندرآمد و قدرت خرید 

2/92 1/000 7 

 6 0/928 2/93 ها و میراث مشترک در زمینه کشت زعفرانسنت تداوم
کاران )حفظ منابع و تعهدات اجتماعی در بین زعفران یریپذتیمسئولارتقای 

 10 0/895 2/87 (غیره پرداخت مالیات و رینظ یعموم

ت فرص فراهم شدن لیبه دلافزایش حس تعلق مکان و پیشگیری از مهاجرت 
 شغلی و بهبود معیشت محلی

2/96 0/962 5 

 - درصد فراوانی بندی متغیر ترکیبیطبقه
 - 33/39 59 کم

 - 3۴ 51 متوسط
 - 33/25 38 زیاد
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 33/31ا، هطبق یافتهمحتمل تشکیل تعاونی: ارزیابی و توصیف پیامدهای منفی 
 67/18درصد پیامدهای منفی را متوسط و  50درصد پاسخگویان، پیامدهای منفی را کم، 

 (.7درصد پیامدهای منفی را زیاد ارزیابی کردند )جدول 

 
 توصیف پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی -7جدول 

 میانگین گویه
انحراف 

 معیار
 رتبه

بروز اختالف و تنش بین اعضا در صورت به توافق نرسیدن و سرایت آن به مناسبات  موجب
 خانوادگی و اجتماعی خواهد شد.

2/51 1/1۴0 10 

 8 1/076 2/68 جلوی آزادی عمل اعضا در امور کشت و کار زعفران را خواهد گرفت.
 9 1/092 2/66 خواهد شد.سبب مخدوش شدن حریم خصوصی )افشای اطالعات و رمز و رازهای کاری( 

 7 1/00۴ 2/69 موجب اتالف وقت برای تشکیل جلسات و پیگیری امور خواهد شد.
 5 1/139 2/76 خواری و امتیاز ویژه برای برخی )ارکان تعاونی یا بانفوذان محلی( شود.موجب رانت

 ۴ 1/17۴ 2/76 شد.ساز وابستگی و دخالت نهادهای دولتی در امور کشت و کار زعفران خواهد زمینه
کاری و مقاومت یا ممانعت در محافظه لیبه دلها ابتکارات و نوآوری محدود شدنموجب 

 مقابل تغییر وابسته به همراهی جمعی خواهد شد.
2/73 1/105 5 

خواهد  یتعاون یناکامهای اجتماعی در صورت تشکل موجب سلب اعتماد مردم برای مشارکت در
 شد.

2/77 1/155 3 

 1 1/07۴ 2/88 گیری نموده و آن را به گردن تعاونی بیندازند.نهادهای مسئول از انجام برخی وظایف کناره
 2 1/10۴ 2/85 به خود گیرد. یوادار یرسمو ماهیت  شدهخارج و غیررسمی مناسبات بین مردم از حالت صمیمی

 2 1/022 2/78 تعهدات به اعضا محول شود.مدیریت تعاونی از انجام تعهدات ناکام باشد و مسئولیت جبران 
های معینی، نظام اجتماعی موجود در روستا )طبقات اجتماعی قدرت گرفتن گروه لیبه دل

 های مستقر( بر هم خواهد خورد.و گروه
2/72 1/118 6 

 - درصد فراوانی بندی متغیر ترکیبیطبقه
33/31 ۴7 کم  - 

 - 50 75 متوسط
 - 67/18 28 زیاد

 
ارزیابی کلی از وضعیت های تمایل به تعاونی: کنندهبررسی وضعیت تعیین

قرار گرفت. با توجه  یموردبررس یاتک نمونه tمتغیرهای وابسته و مستقل از طریق آزمون 
گیری شده و پس از محاسبه لیکرت اندازه 5تا  1های این متغیرهای در مقیاس به این گویه

 در محدوده لیکرت است بنابراین همچنانمره ترکیبی نیز نیز ن داروزن ریغترکیب خطی 
است. در ادامه، فرضیات زیر تدوین شد که نتایج آن در  شدهنییتع 3حد وسط مقدار 

 است. شدهدادهنشان ( 8جدول )
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 tفرضیات گروه اول آزمون 
نمره میزان تمایل به تعاونی کمتر و مساوی از حد متوسط است 

    0H3.0i:)نامناسب(.                          

 نمره میزان تمایل به تعاونی بیشتر از حد متوسط است )مناسب(.
:1H3.0i  

 جمعی محتمل کمتر و مساوی از حد متوسط است )نامناسب(. یهانمره کنش tفرضیات گروه دوم آزمون 

:0H3.0i 
 جمعی محتمل بیشتر از حد متوسط است )مناسب(. یهانمره کنش

:1H3.0i 

 .است )نامناسب( حد متوسطو مساوی از  کمتر یتعاوننمره پیامدهای مثبت تشکیل  tفرضیات گروه سوم آزمون 

:0H3.0i 
 ب(.)مناسنمره پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی محتمل بیشتر از حد متوسط است

 :1H3.0i 
نمره پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی کمتر و مساوی از حد متوسط است  tچهارم آزمون  گروه اتیفرض

 )نامناسب(.

 :0H3.0i 
 نمره پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی بیشتر از حد متوسط است )مناسب(.

 :1H3.0i 
 

 %95فرض صفر، مقدار آمار استاندارد در سطح  دییتأعدمتأیید یا  کنندهمشخصمرز 
؛ به این معنی که هر 96/1است. در این سطح اطمینان، آماره استاندارد برابر است با 

گیرد و متغیری قرار می 0Hباشد در محدوده  ترکوچک 96/1آن از  tمتغیری که مقدار آماره 
توان گفت که ادعای است و می 1Hباشد، در محدوده  تربزرگ 96/1آن از  tکه مقدار آماره 

که میانگین از مقدار متوسط بیشتر است را تأیید کرد. با توجه به نتایج جدول  موردنظر
های جمعی محتمل، پیامدهای مثبت تشکیل شود که برای سه متغیر کنشمشاهده می

دهنده شود که نشانپذیرش می 0Hتعاونی و پیامدهای منفی محتمل تشکیل تعاونی فرض 
این است که مقادیر این متغیرها از مقدار متوسط کمتر است. از طرفی برای متغیر تمایل 

شود که بیانگر است که نمره ترکیبی متغیر تمایل بیشتر از رد می 0Hبه تعاونی فرض 
 پاسخگویان تمایل به تشکیل تعاونی داشتند. درواقعمتوسط بوده و 
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 های تمایل به تشکیل تعاونیکنندهبرای بررسی وضعیت تعیین یانمونه تک tنتایج آزمون  -8جدول 

 یهاکنندهنییتع
 تمایل به تعاونی

 داریمعنی t dfمقدار میانگین
انحراف 

از 
 میانگین

 فاصله اطمینان
رد/قبول 

0H 
حد 
 پایین

 حد باال

 رد 0/229 0/206 0/125 019/0 1۴9 2/37 3/12 تمایل به تعاونی

های جمعی کنش
 محتمل

2/66 7/67 1۴9 000/0 0-/330 0-/۴16 
0-

/2۴6 
 قبول

پیامدهای مثبت 
 تشکیل تعاونی

 قبول 0/1۴8 162/-0 07۴/-0 102/0 1۴7 65/-1 2/92

پیامدهای منفی 
 محتمل تشکیل تعاونی

2/88 2-/73 1۴7 007/0 0-/116 
0-

/199 

0-
/032 

 قبول

 
و تحلیل مسیر )جدول  (10 ماتریس همبستگی )جدول برای بررسی رابطه متغیرها، از

ر دار د، رابطه مستقیم و معنیموردمطالعهشد. بر این اساس، بین متغیرهای  استفاده (11
 هرکدام تأثیرتوان برای شناخت میزان بنابراین می؛ درصد وجود دارد 99سطح اطمینان 

ی نظری مسیر با توجه به الگواز تکنیک تحلیل  وابستهاز این متغیرهای مستقل بر متغیر 
 (.11 و فرضیات مربوطه استفاده کرد )جدول

 
 کنندهتعیین پیامدهایهمبستگی بین میزان تمایل به تشکیل تعاونی و  -10 جدول

 پیامدهای منفی پیامدهای مثبت های جمعی محتملکنش تمایل به تعاونی 

 -۴۴0/0** 61۴/0** 518/0** 1 تمایل به تعاونی
 -38۴/0** ۴78/0** 1  جمعی محتملهای کنش

 -۴10/0**    پیامدهای مثبت
 1    پیامدهای منفی

 01/0و  05/0داری در سطح به ترتیب معنی* و ** 
 

برای محاسبه ضرایب مسیر، سه تحلیل رگرسیونی انجام شد. در این راستا سه تحلیل 
متغیر پیامدهای منفی  2متغیر پیامدهای مثبت، در مدل  1رگرسیونی انجام شد. در مدل 

تغیرهای م تأثیرمتغیر وابسته لحاظ شدند و  عنوانبهمتغیر تمایل به تعاونی  3و در مدل 
در طی انجام فرآیند تحلیل رگرسیون، (. 11ارزیابی شد )جدول  هاآنمستقل مربوطه بر 

( نیز 2R(، مقادیر ضریب تعیین )β( و استاندارد )مقدار Bپس از تعیین ضرایب غیراستاندارد )
دار بودن برای هر سه رگرسیون، معنی آمدهدستبه Fمشخص شد. با توجه به مقدار 

ها و رابطه خطی بین حداقل یکی از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مربوطه رگرسیون
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شود. همچنین با توجه به مقدار ضریب دوربین واتسون تأیید می 01/0داری در سطح معنی
شود. طبق نتایج این جدول ضریب تعیین فرض عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می

درصد از  7/۴1 گریدعبارتبه، است ۴17/0ابسته پیامدهای مثبت، رگرسیون با متغیر و
دل کنشی جمعی است. در متغییرات متغیر پیامدهای مثبت تعاونی ناشی متغیر مستقل هم

داری بر متغیر وابسته پیامدهای مثبت و معنی تأثیر شدهتجربهکنشی جمعی متغیر هم 1
 (.01/0p-value< ،β=0/6۴6مثبت تعاونی دارد )

 197/0ضریب تعیین برای رگرسیون با متغیر وابسته پیامدهای منفی  2در مدل 
درصد تغییر متغیر وابسته توسط متغیر مستقل  7/19دهد است که نشان می آمدهدستبه

ای داری بر متغیر پیامدهمنفی معنی تأثیرشود و این متغیر کنشی جمعی تبیین میهم
توان می 2و  1(. با توجه به دو مدل 01/0p-value< ،β=-0/۴۴۴منفی تعاونی دارد )

های کننده بینیپیش نیترمهمکنشی جمعی از گیری کرد که متغیر مستقل همنتیجه
ضریب تعیین برای متغیر وابسته  3در مدل  تیدرنهاپیامدهای مثبت و منفی تعاونی است. 

درصد تغییرات  ۴/6۴دهنده تبیین به دست آمد که نشان 6۴۴/0نهایی تمایل به تعاونی 
متغیر وابسته توسط سه متغیر مستقل پیامدهای مثبت تعاونی، پیامدهای منفی تعاونی و 

کنشی جمعی شود که متغیر همکنشی جمعی است. با توجه به مقدار بتا مالحظه میهم
(01/0p-value< ،β=0/51۴( و پیامدهای مثبت تعاونی )01/0p-value< ،β=0/281 دارای )

( دارای 01/0p-value< ،β=-0/173دار و متغیر پیامدهای منفی تعاونی )بت و معنیمث تأثیر
دار بر متغیر وابسته نهائی تمایل به تعاونی هستند. با توجه به نتایج به منفی معنی تأثیر

 شود.تحقیق تأیید می 5تا  1دست آمد فرضیات 
 

 نش جمعییک ک عنوانبهتعاونی  های تمایل به تشکیلکنندهتحلیل رگرسیونی تعیین -11جدول 

 B داریمعنی 
خطای 

 معیار

مقدار 
β 

 tمقدار 
مقدار 
 داریمعنی

       

 پیامدهای مثبت متغیر وابسته: 1مدل 
 D.W= 1.85, **square = 0.413, F = 105.86-, Adjusted R=0.4172R های مدلآماره

 00/0 -25/5 - 383/0 ** -01/2 مقدار ثابت

 00/0 29/10 6۴6/0 121/0  2۴/1 شدهتجربهکنشی جمعی هم

       

 پیامدهای منفی متغیر وابسته: 2مدل 
 D.W= 1.94, **square = 0.192, F = 6.47-, Adjusted R=0.1972R های مدلآماره

 00/0 92/16 - 295/0 ** 99/۴ مقدار ثابت
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 093/0 ** -56/0 شدهتجربهکنشی جمعی هم
۴۴۴/0

- 
03/6- 00/0 

       

 تمایل به تعاونی متغیر وابسته: 3مدل 
 D.W= 1.83, **square = 0.657, F = 96.11-, Adjusted R=0.6442R های مدلآماره

 00/0 09/۴ - 321/0 ** 31۴/1 مقدار ثابت

 00/0 57/7 51۴/0 080/0 ** 606/0 شدهتجربهکنشی جمعی هم

 00/0 ۴7/۴ 281/0 039/0 ** 173/0 پیامدهای مثبت

 050/0 * -162/0 پیامدهای منفی
173/0

- 
23/3- 002/0 

 Watson value-DW: Durbin 01/0داری در سطح معنی**و  05/0داری در سطح معنی*

 

(، متغیرهای پیامدهای مثبت، پیامدهای منفی و 2شده )شکل طبق الگوی تحلیل
-غیر هممت عالوهبهمستقیم بر تمایل به تعاونی دارند.  تأثیر شدهتجربهکنشی جمعی هم

 ای پیامدهای مثبت واثر غیرمستقیم از طریق دو متغیر واسطه شدهتجربهکنشی جمعی 
 پیامدهای منفی بر متغیر نهایی تمایل به تعاونی دارد.

 

 
 دهد(داری را نشان میمعنیو  t)مقادیر داخل پرانتز دار بر تمایل به تعاونی تحلیل مسیر برای متغیرهای معنی -2شکل 

 
بر تمایل به  تأثیرترین ( )ستون مجموع اثرات(، بیش12دول ها )جبا توجه به یافته

( است. متغیرهای میزان پیامدهای مثبت 688/0کنشی جمعی )تعاونی مربوط به متغیر هم

 

 کنشیشده از همدرک پیامدهای مثبت

 
کنشی جمعی هم

شده جاری یا )تجربه
 پیشین(

 

 کنشیشده از همپیامدهای منفی درک

 

 میزان تمایل

 به تشکیل تعاونی

646/0**(29/10) 

281/0**(47/4) 

444/0-**(03/6-) 

514/0**(57/7) 

173/0-**(23/3-) 
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کل  تأثیردر جایگاه دوم و متغیر پیامدهای منفی با میزان  281/0 کل ریتأثبا میزان 
 در جایگاه سوم قرار دارند. -173/0

مجموع تأثیرات متغیرهای مستقل بر متغیر نهایی تمایل به کنش جمعی تشکیل  -12جدول 
 تعاونی

 مجموع اثرات اثرات مستقیم میرمستقیغاثرات  متغیر مستقل

 688/0 51۴/0 17۴/0 شده+کنشی جمعی تجربههم

 281/0 281/0 - پیامدهای مثبت+

 -173/0 -173/0 - -پیامدهای منفی

 796/0   کل

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه

 یحاج وهای تحقیقات پیشین )متوسلی های این تحقیق و نیز یافتهبا توجه به یافته
 ;1389Van Zomeren et al., 2008, 2012ماسوله و همکاران،  اصغر پور؛ 1395، یاکبریعل

Carballo et al., 2014; Bandiera et al., 2005های جمعی ( در خصوص اهمیت درک از کنش
شود محتمل ناشی از تشکیل تعاونی و نیز تجربه پیشین در زمینه کنش جمعی، پیشنهاد می

کاران و تشکیل هسته اولیه تعاونی، به شناسایی و جذب همکاری آن برای ترغیب زعفران
قبلی در امور جمعی و فعالیت در  مؤثرکارانی پرداخت که تجربه مثبت یا گروه از زعفران

مورد ظرفیت کنش جمعی برای تعاونی  21 :درمجموعها دارند. در این تحقیق قالب تشکل
؛ 1390کاران شناسایی شد. در شماری از تحقیقات پیشین )یعقوبی و پرویزی، زعفران

Bandiera et al., 2005 ز ( نی1398؛ عباسی و همکاران، 1396زاده و همکاران،فیشر
تولید کشاورزی شناسایی  ازجملهها مختلف، ها در عرصههای اقدام جمعی تعاونیظرفیت

شود برای افزایش تمایل گروه هدف به تشکیل تعاونی، ضمن بنابراین پیشنهاد می؛ شد
ران در کار زعف و های قانونی و اجتماعی اقتصادی تعاونی برای توسعه کشتتشریح ظرفیت

ر نقش عضو بالقوه تعاونی، د انیمتصدبین  کارمیتقسیک نقشه کار یا  ارائهمنطقه، نسبت به 
اقدام شود تا اطمینان خاطر بیشتری نزد  ربطیذیا هسته مدیریتی و حامیان اداری 

شده به وجود آید و در نتیجه، عزم و اراده زعفرانکاران مبنی بر عملی بودن اقدامات معرفی
 برای شروع و تداوم فرآیند تشکیل تعاونی فزونی یابد. هاآنعملی 

، درک شدهیابیارز مؤثرکاران به تشکیل تعاونی یکی از عواملی که بر تمایل زعفران
از پیامدهای مثبت تشکیل تعاونی بوده است. شماری از تحقیقات پیشین )یعقوبی  هاآن

؛ عباسی و 1396زاده و همکاران، ؛ شریف139۴؛ حیدری و همکاران، 1390و پرویزی، 
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درک مثبت از منافع، دستاوردها و پیامدهای سازنده  تأثیر دیمؤ( نیز 1398همکاران، 
یل به مشارکتی و همراهی با آن کنش است که مورد انتظار از یک کنش جمعی بر تما

 اصغر پور؛ Charatsari et al., 2017مصداق بروز خیر جمعی در نتیجه کنش جمعی است )
پیامد مثبت مورد انتظار از  12 درمجموع(. در این تحقیق 1389ماسوله و همکاران، 

ی را برای ر، پاسخگویان اولویت نسبی بیشتبیندراینتشکیل تعاونی شناسایی شد که 
 افزوده ناشیتوسعه و پیشرفت روستاهای منطقه، افزایش سودآوری و ارزش رینظمواردی 

 کارانجمعی برای زعفران صورتبهحقوقی  -گیری هویت رسمیاز کشت زعفران و شکل
دهنده ظرفیت سودمندی تعاونی برای توسعه کشت شدند. مرور این دستاوردها نشان قائل

برای  مندی زعفران از منافع حاصله و البته، فراتر از آن،نتیجه بهره و کار زعفران و در
 توسعه روستاهای منطقه است.

یک تشکل اجتماعی اقتصادی برای توسعه محلی در  عنوانبهها سودمندی تعاونی
و  پردازامنظو بازتاب مزیت توسعه این نوع  قرارگرفته تأکیدتحقیقات پیشین نیز مورد 
 های خصوصیمحور یا شراکت برداری فردهای تولید و بهرهتولید جمعی نسبت به نظام

شود ضمن تشریح پیامدها و بنابراین، پیشنهاد می؛ (1399زاده و همکاران، است )شریف
کاران منطقه، نسبت به تدبیر و دستاوردهای مثبت مورد انتظار و محتمل برای زعفران

همه اعضاء از منافع  ینفع بربرای تحقق این دستاوردها و معرفی سازوکارهای عملی 
های قانونی و اجتماعی اقتصادی تعاونی اقدام کنش جمعی در قالب تعاونی بر پایه ظرفیت

شود. برای این منظور، برگزاری جلسات توجیهی اولیه با حضور کارشناسان مسئول اداره 
زایای محتمل تعاونی زعفرانکاران و تعاون و جهاد کشاورزی برای تشریح دستاوردها و م

د تواند سودمنمی دسترسقابلهای تعاونی موفق در صورت امکان، معرفی و بازدید از طرح
 واقع شود.

داری بین درک از عوارض نابسود یا پیامدهای منفی ها، رابطه منفی معنیطبق یافته
عاونی به تشکیل ت هاآناقدام جمعی در قالب تشکیل تعاونی از سوی پاسخگویان و تمایل 

های منفی پیشین در های پیشین نیز بر نقش بازدارنده تجربهوجود دارد. برخی پژوهش
ن یافته اند. ایخاص اشاره داشته طوربهو تشکیل تعاونی  یطورکلبهتمایل به کنش جمعی 

شکیل در ت هاآنآیی و همکاری کاران احتمال دهند همآن است که هر میزان زعفران دیمؤ
 باً یقرتتواند با بروز پیامدهای ناخواسته یا حواشی و عوارض نابسود همراه شود، تعاونی می

شود. در این تحقیق برای ورود به این موضوع کاسته می هاآنبه همان میزان، تمایل 
، ینبدراینپیامد منفی مورد انتظار از تشکیل تعاونی شناسایی شد که  12 درمجموع

از  گیری نهادهای مسئولکناره رینظپاسخگویان اولویت نسبی بیشتری را برای مواردی 
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به تعاونی، تغییر مناسبات بین مردم از حالت  هاآنانجام برخی وظایف و محول نمودن 
و احتمال ناکامی مدیریت تعاونی از  یوادار یرسمو غیررســـمی به ماهیت  صمـــیمی

ر شدند. مرو قائلگذاری مسئولیت جبران این تعـــهدات به اعضاء انجام تعهدات مقرر و وا
کـــاران از دهنده درک عقالیی و راهبردی زعفــــراناین پیامدها و عوارض نشان

 طوربهها و تهدیدها های جمعی همانند تعاونی است که مستلزم درک فرصتکنش
(. برای Singh et al., 2016; Roesch-McNally et al., 2017; Rose et al., 2018است ) زمانهم

ر د تشکیل یافتهمنفی این عامل بر تمایل زعفران به کنش جمعی  تأثیرگذاریکاهش 
جهت پیشگیری یا کنترل عوارض نابسود  هاآنبه قالب تعاونی، نیاز است نوعی خاطرجمعی 

 اولیه تشکیل تعاونی داده شود. اندرکاراندستمحتمل از سوی 
شود ضمن معرفی شفاف دالیل محتمل بروز هر یک از این بدین منظور پیشنهاد می

در ساختار مدیریتی و اساسنامه تعاونی در قالب حق  شدهتعبیهپیامدها و سازوکار قانونی 
های مصداقی مواردی از همکاری صورتبهها، بازرسی و نظارت انتخاب، مجامع عمومی،

( 1388های راکد )زادتوت آغاج، عوارض منفی، نظیر تعاونی یافته منجر بهجمعی و سازمان
بر منافع و دستاوردهای مثبت و سازنده مورد انتظار  زمانهمبرای زعفرانکاران تشریح شود و 

ه های اولیه اقدام بشود. برای اطمینان خاطر و اعتمادپذیری بیشتر در گام تأکیداز تعاونی 
ز افراد معتمد محلی )رهبران افکار( بهره گرفت و یا به توان اجذب همکاری زعفرانکاران می

 Shilomboleni & Deهای جمعی خرد )شیوه توسعه نهادی به شیوه ارتقای مقیاس کنش

Plaen, 2019،) کاران در سطح گرفته در بین زعفرانغیررسمی شکلهای همکاری هسته
، ترغیب کشاورزان به لدرهرحا. قراردادتشکیل تعاونی  سنگ بنای عنوانبهمنطقه را 

دسازی کارکرد تسهیلگری و نها مؤثرساماندهی تعاونی بر پایه کنش جمعی نیازمند ایفای نقش 
بدین (. Hughes et al., 2017مروجان و کارشناسان پهنه در نظام نوین ترویج کشاورزی است )

رای شرطی بو تسهیلگری کارشناسان ترویجی پیش یگروه سازهای منظور ارتقای مهارت
سازی برای ها، چه در مرحله زمینهدر فرایند نهادسازی و توسعه تشکل هاآنایفای نقش 

ی ها براتعاونی مؤثرای برای مدیریت خدمات مشاوره ارائهها و چه در ادامه، تشکیل تعاونی
 منافع اعضاء و پیشبرد توسعه محلی است. تأمین

مشخص در شهرستان فاروج و بر پایه گردآوری و تحلیل نظرات  طوربهحقیق این ت
فراسوی منطقه جغرافیایی و گروه هدف  هاافتهیمیتعماست. لذا،  شدهانجامزعفرانکاران 
نامه گیری از ابزار پرسش، نیازمند مالحظه این واقعیت است. این تحقیق، با بهرهموردمطالعه

های ناشی از تحقیقات ، محدودیتروازایناست و  هشدانجامپیمایشی  صورتبه
حقیق های تگیری از روشتوان با بهرهبنابراین، در تحقیقات آینده می؛ ای را داردپرسشنامه
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ها را ارتقا بخشید. به لحاظ نظری، تحقیقات داخلی آمیخته، کیفیت یافته صورتبهدیگر 
جمعی در دسترس نبود و این موضوع، مرور پیشینه را  برکنشها مبتنی در زمینه تعاونی

 گیری ازشود در ادامه این تحقیق، یا با بهرهدشوار نمود. در همین خصوص، پیشنهاد می
توان نسبت به مطالعه می شدهیزیربرنامهرویکردها و الگوهای نظری دیگری همانند رفتار 

ت گیری از فنون تحلیل آماری متفاورهالگومند رفتار کشاورزان برای تشکیل تعاونی با به
 اقدام نمود.

 

 قدردانی و تشکر
 این پژوهش با حمایت مالی هیچ نهادی نبوده است.
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Abstract 
The purpose of this research was to investigate the determinants of the tendency of saffron 

farmers in Farooj County to form an agricultural cooperative from the perspective of collective 
action. This research was conducted through the survey approach and a researcher-made 
questionnaire was used to collect information. The statistical population included all saffron farmers 
in the research area (N = 3900). The sample size was estimated using Cochran's formula (n=150) 
and the respondents were selected by stratified random sampling. Descriptive and inferential 
statistics such as correlation coefficient test, multiple regression analysis, and path analysis were 
used to analyze the data. All statistical analyzes were performed using SPSS22. To investigate the 
relationship between the dependent variable, the tendency to form a cooperative with independent 
variables: possible collective actions, the perceived positive impacts of cooperative formation, and 
the perceived negative impacts of cooperative formation, a correlation matrix was formed. Based 
on the findings, it can be seen that there was a direct and significant relationship between the 
tendency to establish cooperative and possible collective actions and the perceived positive impacts 
of cooperative formation at the level of 99% confidence. In contrast, the relationship between the 
tendency to form cooperative, possible collective actions, the perceived positive impacts of 
cooperative formation on the one hand, and the perceived negative impacts of cooperative 
formation, on the other hand, has become negative and significant. This means that the more 
respondents are likely to have negative impacts as result of forming a cooperative, the less likely 
they are to form a cooperative. On the other hand, as the respondents' collective action experience 
increases and they are more likely to experience positive outcomes from the cooperative, their 
tendency to form a cooperative will increase. The path analysis method was used to investigate the 
direct and indirect effects of the independent variables on the dependent variable of the tendency to 
a cooperative formation. The results of path analysis of the variables affecting the tendency to 
cooperative formation revealed that the variables of the possible collective actions, perceived 
positive impacts of cooperative formation, and perceived negative impacts of cooperative 
formation have a direct effect on the tendency to cooperative formation. In addition, the 
experienced collective action variable has an indirect effect on the final variable (tendency to 
cooperative formation) through the two mediating variables of the perceived positive impacts of 
cooperative formation and perceived negative impacts of cooperative formation. Among these, the 
highest effect on the tendency to cooperative formation is related to the collective action variable 
(0.688). The variables of the perceived positive impacts of cooperative formation with a total 
impact of 0.281 are in the second place and the variables of the perceived negative impacts of 
cooperative formation with a total impact of -0.173 are in the third place. The capability and 
tendency to cooperate in collective action issues–such as integrated and value-added saffron 
cultivation and production based on the exploitation of common resources or the provision of farm 
inputs–is a vital determining factor of sustainable community development in rural areas. 
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