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 دهيچک

تولید بر توسعه پایدار و مکانیزاسیون کشاورزی در  هایتعاونیشرکت  تأثیربررسی هدف از انجام این پژوهش مطالعه و 

تحقیق حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، پژوهشی . باشدمی1399جهرم در سال منطقه 

 سیمکان منطقههای شرکت تعاونی تولید در شامل کلیه اعضای شرکت. جامعه آماری باشدمیتوصیفی، از نوع پیمایشی 

نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه و با  235که با فرمول محاسبه حجم کوکران، تعداد  باشدمینفر  606به تعداد  جهرم

. باشدمیمحقق ساخته گیری اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه ابزار اندازه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

که شامل با ابزار پرسشنامه تولید بر توسعه پایدار کشاورزی  هایتعاونیشرکت  تأثیر، جهت سنجش ازیاطالعات مورد ن

، نتایج  SPSSافزارهای آماری توسط نرمپس از تجزیه و تحلیل دادهسوال و سه زیر مقیاس بوده است به دست آمد.  25

همچنین  داری وجود دارد.ارتباط معنی جهرمتولید و توسعه پایدار کشاورزی در منطقه  هایتعاونیبین شرکت  نشان داد که

 داری وجود داشت. نتایج نشان داد که شرکت تعاونی تولیدبین شرکت تعاونی تولید و توسعه زیست محیطی ارتباط معنی

 گذار است.تأثیرتوسعه اقتصادی در منطقه جهرم بر 

یمکانیزاسیون کشاورز ،توسعه زیست محیطی، توسعه پایدار :هاي کليديواژه

https://www.sarj.iauk.ac.ir/
mailto:Pishbin_info@yahoo.com
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 مقدمه 

اساسی  از محورهای یکی کشاورزی بخش به توجه

بخش  سهم. رودمی شمار به کشور اقتصادی توسعه

 و ملی درآمد به کمک اشتغال؛ ایجاد در کشاورزی

 جمله از بخش ها سایر با متقابل همکاری و توليد غذا

 این به توجه ضرورت و اهميت که مواردی است

 با نيز ما کشور به خوبی نشان می دهد.در را بخش

 اتخاذ و دولت گریتصدی کاهش سياست به توجه

 جلب لزوم موردخصوصی سازی، در سياستی

 همچنين و نو یافته های الگوهای و مردم مشارکت

 تعاونی ها حمل ونقل و تشکيل و خدمات رسانی

  باشد.مفيد ميتواند از جمله راهکارهای 

اهرم  های توليد، یکتعاونیمطالعات نشان داده است 

کشاورزی ایران  قدرتمند اجتماعی اقتصادی در عرصه

های ارزشمند و آیند که از ظرفيتبه حساب می

 فراوانی برای پيشبرد جریان توسعه روستایی در کشور

 بخشمطالعات نشان داده است که  .برخوردار هستند

 توليد، افزایش برای پيشرفته کشورهای کشاورزی در

 به وریتوسعه بهره و درآمد افزایش هزینه ها، کاهش

 که کنندمی حرکت پيشرفته توليد هایتعاونی سمت

 به دست راستا این در نيز را گيریچشم هایموفقيت

 (Anderson, 2017) .اندآورده

 نيست تک ساختی و بخشی روستایی، تک توسعه

 گوناگونی هایساخت و هابخش فضای از بلکه

 پایدار ایبه توسعه دستيابی برای که است شده تشکيل

 صورت به چه کشاورزی، توسعه به توجه درخور و و

محور )شکل  کشاورزی قالب در چه و محور روستا

 می یابد. ( اولویت1

 

 

 
 (Niknejad, 2012) دیدگاه روستا محوری و دیدگاه کشاورزی محوری در توسعه -1شکل

 

 توسعه بر مقدم روستایی توسعه نخست، دیدگاه در

 که است این بر اعتقاد و شود می شمرده کشاورزی

 و است روستایی توسعه درون در توسعه کشاورزی

 به دستيابی بنابراین، آید. می شمار به آن از نظامی زیر

 تعيين روستایی توسعه با تحقق کشاورزی توسعه

 شود.می
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محوری  کشاورزی رویکرد مبنای بر دوم دیدگاه اما

 توسعه محور و اساس را کشاورزی توسعه و دارد قرار

 درآمد ایجاد است، معتقد و کندمی قلمداد روستایی

 روستایيان ماندگاری عامل ترینعنوان مهم به پایدار

فعاليت  و کشاورزی توسعه به توجه از ناشی عمدتاً

 توسعه اساس بر این و است آن به وابسته های

 تحقق تواندمی کشاورزی توسعه محوریت با روستایی

 و اساسی روستایيان نيازهای تأمين و اقتصاد زیرا یابد،

 مورد باید که است مسائلی مهمترین از فقر کاهش

 کشاورزی هایبين، نظام این گيرد. در قرار توجه

 هاآن از برخی که هستند مشترکی هایهدف دارای

 (Niknejad, 2012) شوند. توسعه مانع توانندمی حتی

 به روستائيان ،بررسی موردی هاتعاونی از بسياری در

 حالی در این نيستند. آشنا تعاونی و ضرورت فلسفه

 مهمترین از یکی تعاون فلسفه از آگاهی که است

 هاست. درتعاونی در موفقيت کنندهتعيين عوامل

 مناسبی اطالعات کشاورزان مطالعه مورد هایتعاونی

 نقشی آن برای و ندارند تعاونی گيری شکل فلسفه از

 هستند. قائل خدماتی و دولتی

 تأثيرهدف از انجام این پژوهش مطالعه و بررسی 

توليد بر توسعه پایدار کشاورزی  هایتعاونیشرکت 

. باشدمی جهرمو مکانيزاسيون در منطقه سيمکان 

اغلب افراد ساکن در منطقه سيمکان جهرم از 

روستایيان بوده و به امور کشاورزی مشغول می باشند. 

توجه ویژه به افزایش توليدات و توسعه پایدار 

کشاورزی در این منطقه از اهميت باالیی برخوردار 

 به کارگيری با است. نتابج نشان داده است که

 و کار از بهتری وریبهره نوین، فنی و علمی هاییافته

 درآمد در نهایت افزایش شده و حاصل توليد افزایش

 و اعضاء زندگی در بهتر شرایط تسهيل موجب

استفاده  و ضرورت اهميت شد. لذا، خواهد نفعانذی

بهبود  در تغيير جهت توليد کشاورزی هایتعاونیاز 

 بخش در و مهم کشور انسانی منابع و بهره وری

 & Ebrahimi) .باشدمی ضروری کشور، کشاورزی

Mirdamadi, 2012) 
شرکت های تعاونی کشاورزی در شرایط رقابت کامل 

و بازار و بازاریابی از بسياری جهات بر تجارت 

 & Ghojavand) .خصوصی مزیت دارند

Saadatmand, 2014) 

 هایتعاونیتحقيقی با هدف تحليل موانع و مشکالت 

توليد روستایی شهرستان کرج در دستيابی به 

کشاورزی پایدار انجام شد. نتایج نشان داد مهمترین 

 هایتعاونیموانع دستيابی به کشاورزی پایداری در 

توليد کشاورزی نبود مقررات حقوقی الزم به منظور 

سوی اندازه مطلوب حرکت واحد های بهره برداری به 

ای به بررسی در مقاله (Karami, 2015)بودن است.

های توليد روستایی در جنوب استان عملکرد تعاونی

های حاصل از واکاوی یافته پرداخته شد. کرمان

ای عملکرد تعاونی توليد روستایی و نيازهای مقایسه

خدماتی کشاورزان نيز از سازگاری و تطابق نسبی 

خدماتی تعاونی با نياز کشاورزان عضو های فعاليت

های رگرسيون وه بر این، یافتهالع حکایت داشت.

های اعطای رایگان سلسله مراتبی نشان داد که مؤلفه

کشاورزی، نحوه برخورد با اعضا، ميزان  هایماشين
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مدیره، تخصيص اعتبارات و  ت اعضا و هيئتالتحصي

عنوان وام به تعاونی و رضایت شغلی مدیرعامل به 

بينی عملکرد  های مهم و معنادار در پيشکننده تعيين

 & Faryabi)تعاونی توليد روستایی شناسایی شدند.

Ahmadvand, 2017) تأثيرای به بررسی در مقاله 

کشاورزی و  هایتعاونیعوامل موثر بر پيشرفت 

 های حاصل از یافته .اندپيشرفت کشاورزان پرداخته

این بررسی نشان داد که یکی از مهمترین عوامل در 

روستایی حمایت مالی و اعطای  هایتعاونیپيشرفت 

. باشدمیتسهيالت بانکی به کشاورزان و روستایيان 

نتایج حاصل از تجزیه و تحليل آماری نشان داد که 

یکی از مهمترین عوامل حمایتی از کشاورزان اعطای 

های حمایتی و همچنين های بدون بهره و بستهوام

 ,Anderson ).باشدمیهای آموزشی برگزاری کارگاه

2017) 
 

 ها مواد و روش

تحقيق حاضر از حيث هدف، پژوهشی کاربردی و از 

ها، پژوهشی توصيفی، از نوع منظر گردآوری داده

 های پژوهش شامل:فرضيه پيمایشی است.

توليد بر توسعه پایدار کشاورزی  هایتعاونیشرکت 

گذار تأثيرو مکانيزاسيون در منطقه سيمکان جهرم 

 است. 

شرکت تعاونی توليد بر توسعه زیست محيطی در 

 گذار است.  تأثيرمنطقه سيمکان جهرم 

شرکت تعاونی توليد بر توسعه اقتصادی در منطقه 

 گذار است.تأثيرسيمکان جهرم 

جامعه آماری در تحقيق حاضر شامل کليه اعضای 

شرکت های شرکت تعاونی توليد در منطقه سيمکان 

که با فرمول محاسبه  باشدمینفر  606جهرم به تعداد 

نفر از آن ها به عنوان حجم  235حجم کوکران، تعداد 

نمونه و با روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب 

عيين حجم نمونه ( برای ت1شدند. در این رابطه )

و دقت برآورد یا  5/0( را pمربوط به تحقيق نسبت )

( برای جامعه مذکور ، εحداکثر خطای قابل قبول )

 در نظر گرفته خواهد شد. 05/0

 (:1رابطه )           

n =

Z2pq
d2

1 +
1
N
(
Z2pq
d2

− 1)
 

     nه: حجم نمون 

     Nشهر،  تي)حجم جمع یآمار تي: حجم جمع

 (…استان و

     Z :نرمال واحد استاندارد ريمقدار متغ 

     p : نيصفت مع یدارا تياز جمع ینسبت 

    q = (1-p)نيفاقد صفت مع تياز جمع ی: نسبت 

    d درصد خطا ای: مقدار اشتباه مجاز 

    Zزانينرمال واحد استاندارد که در م ري: مقدار متغ 

 است ۹6/1درصد برابر  ۹5 نانياطم

    d 05/0 ای 01/0: مقدار اشتباه مجاز که معموالً برابر 

 است

آن را  توانینباشد، م اريکه اگر در اخت qو  pمقدار

به  انسیصورت وار نیدر نظر گرفت و در ا 05/0

گيری اطالعات ابزار اندازه .رسدیحداکثر مقدار خود م

این  .باشدمیمحقق در این پژوهش، پرسشنامه ساخته 
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سوال و سه زیر مقياس به صورت  25پرسشنامه شامل 

 : باشدمیزیر 

 10تا  1الف( توسعه پایدار: مجموع نمرات سواالت 

در پرسشنامه، این زیر مقياس را  25تا  20و 

 نماید. گيری میاندازه

ب( توسعه زیست محيطی: مجموع نمرات سواالت 

 گيریپرسشنامه، این زیر مقياس را اندازه 15تا  11

 نماید. می

 1۹تا  16ج( توسعه اقتصادی: مجموع نمرات سواالت 

 نماید. گيری میپرسشنامه، این زیر مقياس را اندازه

ها، از آماره به منظور سنجش سازگاری درونی گویه

آلفای کرونباخ استفاده شد. هر اندازه مقدار ضریب 

تر باشد، حاکی از آن است که آلفا به یک نزدیک

انسجام درونی بيشتری با هم دارند. پس از ها گویه

آوری و اطالعات جمعاقدام به  ها،تکميل پرسشنامه

 SPSS 25افزار آماری درج شده در آنها، وارد نرم

گردید. پس از بررسی آلفای کرونباخ روی متغير ها و 

ها پرسشنامه و همچنين نرمال سنجی داده هایمقياس

تجزیه و تحليل  هایی جهت، آزمونKSتوسط آزمون 

گيرد. ها انجام میها و بدست آوردن نتایج فرضيهداده

های توصيفی برای توصيف ها شامل آزموناین آزمون

ميانگين، انحراف معيار، فراوانی و درصد فراوانی و 

های رگرسيون و های استنباطی نظير آزمونآزمون

متغيرها بر  تأثيرآزمون تحليل واریانس جهت بررسی 

 . باشدمیر یکدیگ

 و بحث نتایج

 ضریببرای سنجش سازگاری درونی پرسشنامه، از

شود. به این ترتيب با آلفای کرونباخ استفاده می

افزایش ميزان سازگاری درونی پرسشنامه، ضریب آلفا 

ها بيشترین یابد به این معنی که اگر گویهنيز افزایش می

ارتباط را با هدف مورد بررسی )متغير مربوط به 

تر و فرضيات تحقيق( داشته باشند، این ضریب بزرگ

 د.شومی به یک نزدیکتر

با توجه به اینکه آلفای به دست آمده برابر مقدار 

، بنابراین پرسشنامه حاضر از پایایی باشدمی ۹23/0

باشدمیعالی برخوردار 
 وضعیت توصیفی متغیرهای تحقیق -1جدول 

 

 
 انحراف معيار ميانگين بيشينه کمينه تعداد جامعه آماری

 2۹7/6 ۹06/61 80 42 235 پایدار کشاورزیتوسعه 

 031/3 561/21 25 12 235 توسعه زیست محيطی

 506/2 106/15 1۹ 7 235 توسعه اقتصادی

 400/10 574/۹8 123 67 235 توليد هایتعاونی
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با توجه به جدول وضعيت توصيفی متغيرهای تحقيق، 

 235تعداد مشاهده می شود که جمعيت آماری به 

وضعيت توصيفی متغير  نفراز اعضای شرکت بود.

، 42دهد کمينه برابر توسعه پایدار کشاورزی، نشان می

و انحراف معيار ۹06/61، ميانگين برابر 80بيشينه برابر 

وضعيت توصيفی متغير توسعه  .باشدمی 2۹7/6برابر 

، بيشينه 12زیست محيطی، نشان می دهد کمينه برابر 

و انحراف معيار برابر  561/21ميانگين برابر ، 25برابر 

.وضعيت توصيفی متغير توسعه باشدمی 031/3

، بيشينه برابر 7اقتصادی، نشان می دهد کمينه برابر 

و انحراف معيار برابر  106/15، ميانگين برابر 1۹

های .وضعيت توصيفی متغير شرکتباشدمی 506/2

، 67دهد کمينه برابر توليدی، نشان می هایتعاونی

و انحراف  574/۹8، ميانگين برابر 123بيشينه برابر 

همانطور که مشاهده  .باشدمی 400/10معيار برابر 

شرکت های  شود بيشترین ميانگين مربوط به متغيرمی

تعاونی توليدی و کمترین ميانگين مربوط به متغير 

 .باشدمیتوسعه اقتصادی 

ها ا فرض نرمال بودن دادهگونه آزمونی که ب قبل از هر

. گيرد باید آزمون نرمال بودن صورت گيردصورت می

های توزیع نرمالی که بيشتر از همه مورد استفاده آزمون

دارلينگچی -اندرسون گيرند عبارتند از: ميدانقرار می

اسميرنوف. منطق بکار بردن این -و کلموگروف

یقه انجام ها از نظر کار با هم مشابه است، اما طرآزمون

ها )و نوع کاربردشان( با هم متفاوت است. آزمون آن

ترین آزمون توزیع اسميرنوف رایج –کولموگورف 

ای برای باشد. این روش ناپارامتری سادهنرمال می

های آماری گونی اطالعات تجربی با توزیعتعيين هم

نمایش  KSرا با نام اختصاری  منتخب است که آن

ها ما فرض بررسی نرمال بودن دادههنگام  دهند.می

ها نرمال است را در که توزیع دادهصفر مبتنی بر این

یا  Sigکنيم. بنابراین اگر تست می %5سطح خطای 

بدست آید، در  05/0تر مساوی بزرگسطح معناداری 

این صورت دليلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه 

بارت داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به ع

ها نرمال خواهد بود. برای آزمون دیگر توزیع داده

های آماری به صورت زیر تنظيم نرماليته فرض

 شود:می

0Hهای مربوط به هر یک از متغيرها نرمال : توزیع داده

 .است

1Hهای مربوط به هر یک از متغيرها نرمال : توزیع داده

  .نيست

 اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از استفاده با هابودن داده بررسی نرمال -2جدول 

 

توسعه 

 پایدار

توسعه 

 محيطیزیست

توسعه 

 اقتصادی

تعاونيهای 

 توليد

 Z 22۹/0 22۹/0 160/0 231/0آماره 

 001/0 001/0 001/0 001/0 سطح معناداری
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مقدار  سنجش نرماليتی، چون جدول نتایج به با توجه

 مقدار از کمتر هامولفه تمامی برای داریمعنی سطح

 توزیع غير فراوانی، دارای توزیع بنابراین است. 05/0

با توجه به آزمون  .باشدمی نرمال یا ناپارامتریک

نرمال سنجی، از آزمون ناپارامتریک ضریب 

همبستگی اسپيرمن به صورت زیر استفاده خواهد 

 شد:

 تولید کشاورزی هایتعاونیضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای شرکت -3جدول 

 توليد هایتعاونیشرکت  توسعه پایدار کشاورزی 

توسعه پایدار 

 کشاورزی

 778/0 1 ضریب همبستگی اسپيرمن

 001/0 . سطح معنادار

 هایتعاونیشرکت 

 توليد

 1 778/0 ضریب همبستگی اسپيرمن

 . 001/0 سطح معنادار

 

ن با توجه به جدول فوق، نتایج حاصل از برآورد ميزا 

ضریب همبستگی اسپيرمن بين متغيرهای شرکت 

 توليد و توسعه پایدار کشاورزی برابر با هایتعاونی

ز . سطوح معناداری بين متغيرها اباشدمی 778/0مقدار 

دهد که در سطح کمتر است که نشان می 05/0مقدار 

رابطه  نامبردههای درصد بين متغير ۹۹اطمينان 

 داری وجود دارد. معنی

ضيه    سيون، فر صوص   جهت تحليل رگر ای که در خ

يه تحقيق از        ناداری( فرضییی طه خطی )مع وجود راب

 شود:آزمون زیر استفاده می

  0H 0ρ =  توليد  هایتعاونی: شرکت فرضيه

بر توسعه پایدار کشاورزی در منطقه 

 گذار نيست.تأثير

 1H 0≠ ρ   توليد  هایتعاونیشرکت  :فرضيه

بر توسعه پایدار کشاورزی در منطقه 

 گذار است.تأثير

دهنده عدم ارتباط معنادار متغيرها و فرض صفر نشان

. باشدمیفرض یک بيانگر ارتباط معنادار متغيرها 

 تولید و توسعه پایدار کشاورزی هایتعاونیآزمون ضریب تعیین بین متغیرهای شرکت  -4جدول 

 دوربين واتسون ضریب تعيين اختصاص یافته (2R) ضریب تعيين R مدل

1 ۹28/0 862/0 861/0 525/1 

شود که با توجه به مقدار ضریب تعيين، مشاهده می

درصد  86توليدی به ميزان  هایتعاونیمتغير شرکت 

قادر به پيش بينی متغير توسعه پایدار کشاورزی 

همچنين در این آزمون، مقدار دوربين  .باشدمی

دهد که استفاده از آزمون رگرسيون، واتسون نشان می

دهنده نتایج تحليل  بالمانع است.جدول زیر نشان

واریانس است که به منظور بررسی وجود رابطه خطی 
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)معناداری( بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته انجام 

 شده است.

 

 تولید کشاورزی هایتعاونیجدول آنالیز واریانس متغیرهای شرکت  -5جدول 

 سطح معنادار F ميانگين مربع درجه آزادی هامجموع مربع مدل
sig 

864/7۹51 رگرسيون 1  1 864/7۹51  217/1454  001/0  

077/1274 باقيمانده  233 468/5    

۹40/۹225 مجموع  234    

 

بر متغير وابسییته  برای تعيين اینکه آیا متغير مسییتقل

اثرگذار اسییت یا خير، از الگوی رگرسییيونی اسییتفاده  

مان   که آزمون  شییید. ه یانس     یا   Fطور  يل وار تحل

جدول فوق، نشیییان می دهد   ANOVAرگرسیییيون 

قدار   هت  Fم یانس )    ج يل وار به  ANOVAتحل  )

ناداری( بين     طه خطی )مع منظور بررسیییی وجود راب

متغيرهای مسییتقل و متغير وابسییته انجام شییده اسییت  

( برابر با sigو سیییطح معناداری ) 217/1454برابر با 

همانطور که در جدول فوق مشییاهده  اسییت.  001/0

از   گذاری مطلوب اسیییت.ثيرتأمی شیییود، ميزان این 

ناداری    جایی  آن کمتر از  ، Fدر آزمون که سیییطح مع

اسییت، فرض صییفر فوق )تسییاوی ضییرایب     05/0

  ۹5متغيرهای مسیییتقل با صیییفر( در سیییطح اطمينان 

صد رد می  ست که متغيرهای     در شود و این بدان معنا

ایدار   پ توليد بر متغير توسیییعه    های تعاونی شیییرکت  

 کشاورزی اثرگذار است.

 

 تولید کشاورزی هایتعاونیضرایب رگرسیون متغیرهای شرکت  -6جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t سطح معنادار 
 β انحراف استاندارد βضرایب رگرسيون 

658/6 توسعه پایدار کشاورزی 1  457/1   570/4  001/0  

توليد هایتعاونیشرکت   560/0  015/0  ۹28/0  134/38  001/0  

  

طبق جدول فوق، معادله رگرسيون خطی بين 

توليد و توسعه پایدار  هایتعاونیمتغيرهای شرکت 

و از  x  560/0=y+ 658/6کشاورزی برابر است با 

و سطح  باشدمیآنجا که ضریب رگرسيون بزرگتر 

کمتر است، بنابراین تغييرات  05/0معناداری از 

توليد برروی متغير وابسته توسعه  هایتعاونیشرکت 

 پایدار کشاورزی در منطقه، موثر و مطلوب است.

نتيجه می گيریم  tهمچنين با توجه به مقدار مثبت در 

که این دو متغير با یکدیگر ارتباط مستقيم دارند. با 

، های فوقهای به دست آمده از آزمونتوجه به یافته
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دد که فرضيه اصلی تایيد شده گراین نتيجه استنباط می

توليد بر توسعه پایدار  هایتعاونیو شرکت 

 .هستندگذار تأثيرکشاورزی در منطقه 

شرکت تعاونی توليد بر توسعه فرضیه فرعی اول: 

گذار تأثيرزیست محيطی در منطقه سيمکان جهرم 

اولين گام در تجزیه و تحليل این فرضيه  است.

. به کمک باشدمیاستفاده از آزمون ضریب همبستگی 

زمون ميزان ارتباط و همبستگی متغيرها بررسی آاین 

شوند. با توجه به آزمون نرمال سنجی، از آزمون می

ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپيرمن به صورت 

 زیر استفاده شد:
 ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای شرکت تعاونیهای تولید وتوسعه زیست محیطی  -7جدول 

 توليد هایتعاونیشرکت  توسعه زیست محيطی 

 توسعه زیست محيطی
 758/0 1 ضریب همبستگی اسپيرمن

 002/0 . سطح معنادار

 توليد هایتعاونی
 1 758/0 ضریب همبستگی اسپيرمن

 . 002/0 سطح معنادار

 

با توجه به جدول فوق، نتایج حاصل از برآورد ميزان 

ضریب همبستگی اسپيرمن بين متغيرهای شرکت 

توليد و توسعه زیست محيطی در منطقه  هایتعاونی

سطوح  .باشدمی 758/0سيمکان برابر با مقدار 

کمتر است که  05/0ها از مقدار معناداری بين متغير

درصد بين  ۹۹دهد در سطح اطمينان نشان می

جهت  داری وجود دارد.رابطه معنی نامبردههای متغير

ای که در خصوص وجود ، فرضيهتحليل رگرسيون

رابطه خطی )معناداری( فرضيه تحقيق از آزمون زیر 

 شود:استفاده می

0H 0ρ =   توليد بر توسعه  هایتعاونیفرضيه: شرکت

 گذار نيست.تأثيردر منطقه زیست محيطی 

1H 0≠ ρ  توليد بر توسعه  هایتعاونیشرکت  :فرضيه

 گذار است.تأثيردر منطقه زیست محيطی 

دهنده عدم ارتباط معنادار متغيرها و فرض صفر نشان

 . باشدمیفرض یک بيانگر ارتباط معنادار متغيرها 

 
 تولید و توسعه زیست محیطی هایتعاونیآزمون ضریب تعیین بین متغیرهای شرکت  -8جدول 

 دوربين واتسون ضریب تعيين اختصاص یافته (2R) ضریب تعيين R مدل

1 842/0 708/0 707/0 ۹24/1 

  

شود که با توجه به مقدار ضریب تعيين، مشاهده می

درصد  70توليدی به ميزان  هایتعاونیمتغير شرکت 

قادر به پيش بينی متغير توسعه زیست محيطی 

همچنين در این آزمون، مقدار دوربين  .باشدمی
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دهد که استفاده از آزمون رگرسيون، واتسون نشان می

دهنده نتایج تحليل  جدول زیر نشان بالمانع است.

واریانس است که به منظور بررسی وجود رابطه خطی 

( بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته انجام )معناداری

 شده است.

 تولید و توسعه زیست محیطی هایتعاونیجدول آنالیز واریانس متغیرهای شرکت  -9جدول 

 (sigسطح معنادار) F ميانگين مربع درجه آزادی هامجموع مربع مدل

428/17۹27 رگرسيون 1  1 428/17۹27  540/565  002/0  

    233 018/7386 باقيمانده

    234 447/25313 مجموع

 

برای تعيين اینکه آیا متغير مسییتقل بر متغير وابسییته  

ستفاده        سيونی، ا ست یا خير، از الگوی رگر اثرگذار ا

مان   که آزمون  شییید. ه یانس       Fطور  يل وار یا تحل

دهد   جدول فوق نشیییان می ، ANOVAرگرسیییيون 

قدار   یانس     Fم يل وار به منظور بررسیییی    جهت تحل

وجود رابطه خطی )معناداری( بين متغيرهای مسییتقل  

ست برابر با      شده ا سته انجام  و  540/565و متغير واب

ست. همانطور    002/0( برابر با sigسطح معناداری )  ا

که در جدول فوق مشیییاهده می شیییود، ميزان این      

که سیییطح     گذاری مطلوب اسیییت.از آن  تأثير  جایی 

اسیییت، فرض   05/0کمتر از ،  Fدر آزمون ناداری  مع

صفر فوق )تساوی ضرایب متغيرهای مستقل با صفر(    

سطح اطمينان   صد رد می  ۹5در  شود و این بدان   در

توليد بر  هایتعاونیمعناسییت که متغيرهای شییرکت  

 متغير توسعه زیست محيطی اثرگذار است.

 

 تولید و توسعه زیست محیطی هایتعاونیضرایب رگرسیون متغیرهای شرکت  -10جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده
t سطح معنادار 

 β انحراف استاندارد βضرایب رگرسيون 

310/36 توسعه زیست محيطی 1  644/2   734/13  001/0  

توليد هایتعاونیشرکت   888/2  121/0  842/0  781/23  002/0  

  

طبق جدول فوق، معادله رگرسيون خطی بين 

توليد و توسعه زیست  هایتعاونیمتغيرهای شرکت 

واز آنجا  x  888/2=y+ 310/36محيطی برابر است با 

و سطح  باشدمیکه ضریب رگرسيون بزرگتر 
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کمتر است، بنابراین تغييرات  05/0معناداری از 

توليد برروی متغير وابسته توسعه  هایتعاونیشرکت 

همچنين با زیست محيطی ، موثر و مطلوب است.

گيریم که این نتيجه می tتوجه به مقدار مثبت در 

 دو متغير با یکدیگر ارتباط مستقيم دارند 

توسعه بر  شرکت تعاونی توليدفرضیه فرعی دوم: 

 گذار است.تأثيراقتصادی در منطقه سيمکان جهرم 

اولين گام در تجزیه و تحليل این فرضيه استفاده از 

زمون آ. به کمک این باشدمیآزمون ضریب همبستگی 

شوند. با ميزان ارتباط و همبستگی متغيرها بررسی می

توجه به آزمون نرمال سنجی، از آزمون ناپارامتریک 

ضریب همبستگی اسپيرمن به صورت زیر استفاده 

د شد:خواه

 تولید و توسعه اقتصادی  هایتعاونیضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای شرکت  - 11جدول 

 توليد هایتعاونی توسعه اقتصادی 

 توسعه اقتصادی
 822/0 1 ضریب همبستگی اسپيرمن

 002/0 . سطح معنادار

 توليد هایتعاونی
 1 822/0 ضریب همبستگی اسپيرمن

 . 002/0 سطح معنادار

 با توجه به جدول فوق، نتایج حاصل از برآورد ميزان

ضریب همبستگی اسپيرمن بين متغيرهای شرکت 

توليد و توسعه اقتصادی برابر با مقدار  هایتعاونی

ها از مقدار سطوح معناداری بين متغير .باشدمی 822/0

کمتر است که نشان می دهد که در سطح اطمينان  05/0

داری رابطه معنی نامبردهدرصد بين متغير های  ۹۹

ای که در وجود دارد.جهت تحليل رگرسيون ، فرضيه

خصوص وجود رابطه خطی )معناداری( فرضيه تحقيق 

 شود:از آزمون زیر استفاده می

  0H 0ρ =   توليد  هایتعاونیفرضيه: شرکت

 گذار نيست. تأثيراقتصادی بر توسعه 

 1H 0≠ ρ  توليد  هایتعاونیشرکت  :فرضيه

 گذار است.تأثيراقتصادی بر توسعه 

دهنده عدم ارتباط معنادار متغيرها و فرض صفر نشان

 . باشدمیفرض یک بيانگر ارتباط معنادار متغيرها 

 تولید و توسعه اقتصادی هایتعاونیآزمون ضریب تعیین بین متغیرهای شرکت  -12جدول 

 دوربين واتسون ضریب تعيين اختصاص یافته (2R) ضریب تعيين R مدل

1 806/0 650/ 648/0 222/2 
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با توجه به مقدار ضریب تعيين، مشاهده می شود که 

درصد  65توليدی به ميزان  هایتعاونیمتغير شرکت 

قادر به پيش بينی متغير توسعه اقتصادی در منطقه 

.همچنين در این آزمون، مقدار باشدمیسيمکان 

دوربين واتسون نشان می دهد که استفاده از آزمون 

دهنده نتایج  رگرسيون، بالمانع است.جدول زیر نشان

تحليل واریانس است که به منظور بررسی وجود رابطه 

خطی )معناداری( بين متغيرهای مستقل و متغير وابسته 

 انجام شده است.

 

 تولید و توسعه اقتصادی هایتعاونیجدول آنالیز واریانس متغیرهای شرکت  -13جدول 

 

 (sig)سطح معنادار F ميانگين مربع درجه آزادی هامجموع مربع مدل

325/16447 رگرسيون 1  1 325/16447  233/432  002/0  

122/8866 باقيمانده  233 052/38    

447/25313 مجموع  234    

 

برای تعيين اینکه آیا متغير مسییتقل بر متغير وابسییته  

ستفاده        سيونی، ا ست یا خير، از الگوی رگر اثرگذار ا

مان شییید.  که آزمون ه یانس       F طور  يل وار یا تحل

جدول فوق، نشیییان می دهد   ANOVAرگرسیییيون 

قدار   یانس     Fم يل وار به منظور بررسیییی    جهت تحل

وجود رابطه خطی )معناداری( بين متغيرهای مسییتقل  

ست     شده ا سته انجام  و  233/432برابر با  و متغير واب

ست. همانطور    002/0( برابر با sigسطح معناداری )  ا

که در جدول فوق مشیییاهده می شیییود، ميزان این      

که سیییطح     گذاری مطلوب اسیییت.از آن  تأثير  جایی 

اسیییت، فرض   05/0کمتر از ،  Fدر آزمون معناداری  

صفر فوق )تساوی ضرایب متغيرهای مستقل با صفر(    

سطح اطمينان   صد رد می  ۹5در  شود و این بدان   در

توليد بر  هایتعاونیمعناسییت که متغيرهای شییرکت  

 متغير توسعه اقتصادی اثرگذار است.

 
 تولید و توسعه اقتصادی هایتعاونیضرایب رگرسیون متغیرهای شرکت  -14جدول

 مدل

 ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده
t سطح معنادار 

 β انحراف استاندارد βضرایب رگرسيون 

 001/0 507/1۹  463/2 050/48 توسعه اقتصادی  1

 001/0 7۹0/20 806/0 161/0 345/3 توليد هایتعاونیشرکت 

طبق جدول فوق، معادله رگرسيون خطی بين 

توليد و توسعه اقتصادی  هایتعاونیمتغيرهای شرکت 

و از آنجا که   x  345/3 =y+ 050/48برابر است با 

و سطح معناداری از  باشدمیضریب رگرسيون بزرگتر 
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 هایتعاونیکمتر است، بنابراین تغييرات شرکت  05/0

توليد برروی متغير وابسته توسعه اقتصادی موثر و 

 t همچنين با توجه به مقدار مثبت در مطلوب است.

نتيجه می گيریم که این دو متغير با یکدیگر ارتباط 

مستقيم دارند.با توجه به یافته های به دست آمده از 

گردد که تيجه استنباط میآزمون های فوق، این ن

 هایتعاونیفرضيه فرعی دوم تایيد شده و شرکت 

 گذار است.تأثيرتوليد بر توسعه اقتصادی 

 

 گيري نتيجه

به دالیل تنوع زیست محيط و شرایط اقليمی سيمکان 

جهرم ،توسعه زیست محيطی در این شهر از اهميت 

بسيار باالیی برخوردار هست. یکی از نهادهای موثر 

توليد روستایی  هایتعاونیدر این مورد حمایت های 

که نتایج بيان گر این امر بوده است که در  باشدمی

وستایی از حمایت های توليد ر هایتعاونیسيمکان 

الزم در راستایی توسعه زیست محيطی برخوردار 

 ديتول یتعاونهای هستند. نتایج نشان داد که شرکت

سيمکان نقش موثر  زیست محيطی سعهیی در توروستا

با توجه به یافته های به دست آمده از نتایج این دارند.

گردد که شرکت تحقيق، این مورد استنباط می

توليد بر توسعه اقتصادی در منطقه  هایتعاونی

توسعه روستایی  گذار است.تأثيرسيمکان جهرم 

نخستين گام به سوی توسعه ملی است و مهمترین 

عامل توسعه روستایی، بسترسازی الزم برای ارتقای 

توان و اشتياق روستایيان برای تشکيل تعاونی توليدی 

ی در مناطق روستایی بر پایه اصل پایداری و سودآور

 پاخرده کشاورزان به روستایی توليد هایتعاونیاست.

 خود رسانی بازار و توليدی ظرفيت تا کنند می کمک

 قدرت تشکل ها این دیگر، از سوی ببرند. باال را

 های هزینه و داده افزایش را بردارانبهره زنیچانه

 فرآوری بازاریابی و نقل، و حمل توليد، به مربوط

 هاتعاونی ترتيب، این دهند. بهمی کاهش را محصول

 هستند اقتصادی منطقه توسعه برای مناسب اهرم یک

 بهبود در دولت، سياست های با همگام توانندکه می

مردم منطقه مورد  اجتماعی اقتصادی وضعيت و شرایط

 را بطریق معنی داری های دولت هزینه و مؤثر مطالعه

 دهند. کاهش
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to study the impact of the production cooperative on agricultural 

production and sustainable development and agricultural mechanization in Jahrom in 2021. The 

aim of this study was applied research in terms of purpose and descriptive research in terms of 

data collection. The statistical population in the present study includes all members of the 

companies of the Production Cooperative Company in Simakan region with 606 people, with 

the formula of calculating the volume of Cochran, 235 of them were selected as the sample size 

and simple random sampling method. The data measurement tool in this study is a researcher-

made questionnaire. Required information was obtained to measure agricultural production and 

sustainable development with a researcher-made questionnaire tool that included 25 questions 

and three subscales. After analyzing the statistical data by SPSS software, the results showed 

that there was a significant relationship between the Agricultural Production and Sustainable 

Development Cooperative Company. There was also a significant relationship between the 

Cooperative of Production and Environmental Development, and the results showed that the 

Production Cooperative Company has an impact on economic development in the Jahrom 

region. 
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