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بررسی میزان تمایل روستاییان به تشکیل تعاونی گیاهان دارویی جهت 
کارآفرینی در منطقه هزار جریب بهشهر

3نژادجابر قربانعلیو2، رضا تمرتاش1ضا طاطیانمحمدر

چکیده
منظور ایجاد اشتغال در زمینهکه از تجمع افراد بهاست اجتماعی -شرکت تعاونی سازمانی اقتصادي

کندمیطردرافردازکشیبهرهاین سازمان . براي رسیدن به اهداف مشترك اعضا بوجود آمده استیخاص
در زمینه گیاهان . استاقتصاديهايهدفبااخالقیوانسانیهايارزشجمعاصلی آن کارآفرینی،هدفو

طور آزمایشی کار آغاز شده هکتار و به10تقریباً دارویی در منطقه هزار جریب شهرستان بهشهر در سطح 
حاضر همطالع. گردداست که جهت توسعه آن نیاز به حمایت بیشتري از سوي نهادهاي ذیربط احساس می

جهت ) بخش یانه سر(گیاهان دارویی در شهرستان بهشهر منظور سنجش زمینه تشکیل شرکت تعاونی به
10اي بخش یانه سر تعداد روست33از میان . هاي شغلی جدید صورت گرفته استکارآفرینی و ایجاد فرصت

انتخاب گردیدند و در هر روستا از لیست مالکین ) به کمک جدول اعداد تصادفی(روستا به روش تصادفی 
سطح سنجش این مطالعه مقیاس . ها انتخاب شدندنامهفی براي تکمیل پرسشنفر به روش تصاد5اراضی، 

نتایج نشان داد که تمایل . ها استفاده شده استاسمی بوده و از آزمون همبستگی گودمن در بررسی متغیر
آشنایی مندي و، مشکالت تولید، میزان رضایتهاي تعاونی با شغل اصلی افرادافراد به عضویت در شرکت

دار نداشته و با سن کشاورزان، میزان تحصیالت راد مورد مطالعه با وظایف شرکت تعاونی، رابطه معنیاف
افراد، مالکیت اراضی زراعی، نوع محصول زراعی تولیدي، سابقه تولید گیاهان دارویی، سابقه عضویت در 

ز جمله عدم آشنایی با انواع کشاورزان به دالیلی ا،همچنین. دار داردهاي تعاونی موجود رابطه معنیشرکت
و عدم اطمینان و رضایت از درآمد مناسب حاصل از تولید و آنهاگیاهان دارویی قابل کشت، طریقه تولید 

.دهندفروش این گیاهان تمایلی براي کشت این گیاهان نشان نمی

بهشهرهزار جریبگیاهان دارویی، کارآفرینی، ، تمایل به تشکیل تعاونی:کلیديهايواژه

مقدمه
همکارينوعیخودخاصمفهومدرتعاون

سازمان یکایجادبرايافرادمشارکتو
وسوداگريکهاستاصولیقبولبااقتصادي

اصلی هدفوکندمیطردرافردازکشیبهره
وانسانیهايارزشآفرینی، جمعکارآن

میلز ). 19(استاقتصاديهايهدفبااخالقی
ها،تعاونیالمللیبینائتالفازنقلبه) 15(

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،دانشجوي کارشناسی ارشداستادیار و -3و 1
)reza_tamartash@yahoo.com: نویسنده مسوول(دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري استادیار، -2

24/10/93:تاریخ پذیرش28/10/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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داوطلبانهافرادي کهمستقلاجتماعراتعاونی
ومشتركمالکیتهوسیلبهتااندآمدههمگرد

نیازها وشرکت،دموکراتیککنترل
فرهنگیواجتماعیاقتصادي،هايخواسته

. استکردهتعریف،سازندبرآوردهراخود
فرهنگازاصطالح کارآفرینی برخاسته

کارآفرینیيواژهباکهاستفرانسوي
نسبتتعهدواژهاین. استشدهسازيمعادل

کارآفرینبنابراینورساندمیراکاريانجامبه
وسازماندهیتاکندمیتعهد کهاستکسی

بامأتوکهراجدیديکارکسبمدیریت
آفرین،کارهدف. )1(بپذیرداست،ریسک
که اعضاستمخصوصاًوجامعهبهخدمت
کنترل بوسیله اعضا واعضا، منفعتمالکیت

). 19(دارداعضا را در بر 
انواعسایرباهاتعاونیتفاوت) 23(پتساف

وارتقاوهاتعاونیاجتماعیبعددرراهاشرکت
.داندمیاجتماعیهايارزشفعاالنهپیشبرد
هاسنترسوم،ومجموعه آدابتعاونفرهنگ
مادر جامعهگذشتهازکهاستهاییو روش

مشارکت وهمکاريروحمبینووجود داشته
. )21(کارهاستدرهمگانی

اینبرزمانازمقطعیتاداناناقتصاد
بهجوامعو توسعهرشدکهبودندعقیده

1970دارد ولی از دههفیزیکی بستگیسرمایه
در عامل مهمیعنوانبهاجتماعیسرمایه
ذاـ، لگرفترارـقتوجهموردجوامعتوسعه
اقتصادي، - اجتماعیمسایلنظرانصاحب
ورسمیشبکه نامرییرااجتماعیسرمایه

درهاناانسبینمتقابلروابطازسمیرغیر
جلوهزیباترینکهمعتقدندودانندیمجامعه

کندمیپیدانمودتعاوندرسرمایه اجتماعی
)25،11( .

بوسیله آفرینیکاريمطالعهکهآنجااز
ازايي گستردههاي تعاونی حیطهشرکت
شناسی وجامعهاقتصاد،،مدیریتهايرشته
دارايبنابراین،گیرد،میدر برراشناسیروان

روانشناسان.)15(استايرشتهمیانماهیت
آیندمیاقتصاددانشکمکبههمین دلیلبه
معطوف70تا50يدههسهدرآنهاتالشو

کارمشتركشناختیروانهايتعیین ویژگیبه
بشناسندراافراديبتوانندتاشودمیهاآفرین

نگرشاساسبر.کنندرا شدنیهانشدنیکه
معینیوشخصیهايویژگیناختی،شروان
تنهاآیااماکند،آفرینی میکارمستعدراافراد

فردموفقیتباعثکهاستفرديهايویژگی
آفرینانکارفرديهايبر ویژگیتأکید؟شودمی

به بعدهاکهشدنگرشیتکوینبهمنجر
یابدمیها شهرتویژگییاشخصیتیرویکرد

محو شدن ،)22(نییوو و جونز آاز نقلبه. )1(
احساس  مسئولیت،قبیلاز(تعاون هايارزش
اجتماعیسرمایهنقشکاهشبه دلیل)اعتماد

)12(تن ینفافچامپ و م. باشدمیجامعهدر
سرمایهشبکهکهنیز به این نتیجه رسیدند

همدیگرباسازدقادر میراکشاورزاناجتماعی،
انسجامبین.کنندرفتارتعاونیشیوهبه

تعاملاجتماعی نوعیمشارکتواجتماعی
هاي شرطپیشازیکیزیرادارد،وجود

برايمتقابلهايظرفیتوجودمشارکت،
.استگرانـدیاـبتعامل داشتنوارتباط

فضايدراست کهکنشیاجتماعیمشارکت
نوع انسجامنسبتبهوگیردمیشکلاجتماعی
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آن بهگرایشومشارکتمیزاناجتماعی،
.)16(بودخواهدمتفاوت

مطالعات مختلف حاکی است که در حال
حاضر نیز نظام تعاون در کشاورزي از 

این . برداري استهاي بهرهترین نظامبرجسته
موضوع با نتایج مطالعات جهانی در زمینه 

تعاونی تولید . برداري تطابق داردهاي بهرهنظام
برداري مبتنی بر کشاورزي نوعی نظام بهره

برداران با تعاون و تولید کار است که بهره
کشت یکپارچه و با حفظ مالکیت فردي به 

).4(پردازندتولید و زراعت جمعی می
بر اساس اطالعات موجود وزارت کشاورزي 

تعاونی تولید واحد 1046در حال حاضر حدود 
ت کشاورزي در کشور فعالیت کار و محصوال

4963ها در مجموع تعداد این تعاونی. دارند
دهند و تعداد روستا را تحت پوشش قرار می

باتحقیقی. نفر است278362آنهااعضاي 
موفقیتبرمؤثرعواملهدف بررسی

شرقی آذربایجاندرزراعیتولیدهايتعاونی
نشانتحقیقاینهايیافته. استشدهانجام

مدیره،هیئتهمسوییمتغیرهاينبیکهداد
بارابطهمدیریت،ضعفپذیري،مسئولیتحس
فروش،بازارمالی،بنیهضعف،هاناسازم

تحصیلیمدركسواد وومدیرههیئتتخصص
هايشرکتموفقیتبامسئوالن،نظارتوآنان
عوامل).31(وجود داردرابطهبررسیمورد

کهاین استحاکی ازتعاونیموفقیتبامرتبط
و کاالهاتنوعها،فروشگاهفیزیکیهايویژگی
ازاجناسقیمتفروشگاه،درآنهاارائهمیزان

انسانینیرويسازماندهیواقتصادينظر
تعاونیعملکردنحوهبرفروشگاهشاغل در

).26(گذارندمیتأثیرسپهمصرف

مشارکتضعفدرونی تعاونی،انسجامنبود
سازمانهمکاريتعاونی، عدماعضاياجتماعی

ترینمهماعضاهاينگرشضعفوذیربط
معرفیهاتعاونیموفقیتعدم برمؤثرعوامل

روستاییاجتماعیيهاناسازم). 17(اندشده
کامالًهاییپدیده) روستاییهايتعاونینظیر(

روستاییتحوالتراستايدرهستند وپویا
خاصکنترلنوعیکهطوريبهکنندمیتغییر

جریانایندرونمایندمیروستاها اعمالدررا
آنهاايساختارهدراجتماعی،تغییراتباهمگام

اهمیت). 14(گیردتحول صورت مینیز
ازتوسعه،ابزارعنوانبهتعاونی،هايشرکت
بهتعاونینهضتکهاستتوجهدرخوراین رو
بهبوداشتغال دربا ایجادتنهانهجامعصورت
مؤثررشدبهرواقتصادي کشورهاياوضاع
واجتماعیسیاسی،وضعیتدربلکهاست،

کههستندبناییکشورها سنگاینفرهنگی
رقابتبهراهمکاريوجمعیتبهراپراکندگی

).6(کنندتبدیل میسالم
درکهمعتقدند)13(مقدم رضاییوکرمی

در مؤثريابزاربهتوانندها میتعاونیصورتی
کهشوندتبدیلتوسعه روستایییندآفر
توسعههايسیاستضروريبخشعنوانبه

نظردرملیهايبا برنامهمرتبطوروستایی
مهمنقشبهتوجهبارو،ایناز.شوندگرفته

کشورهايیند توسعهآفردرتعاونیهايشرکت
قانونتأکیدهمچنینوو تولید شغلمختلف
هاي توسعهبرنامهدرکهتوجهیوایراناساسی
،)2(استشدهتعاونبراجتماعی-اقصادي

توسعهمجریانوگذارانکه سیاستاستالزم
بهگذشته،بهنسبتبیشتريتوجهکشور
.  داشته باشندهاییتشکلچنین
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نیزطبیعیمنابعازحفاظتعرصهدر
مشارکتبرايمحلیآبخیزداريهايتعاونی
هايگیريراستاي تصمیمدرروستاییافراد 

ازجلوگیريبرايهابرنامهاجرايومؤثر
مدیریتهمچنینومنابع طبیعیتخریب
وظهورمنطق).30(باشندمیآنهابهینه 
تحققتولید،تعاونیهايشرکتتشکیل
تعاون تصور شدهنهضتاهدافوهافعالیت

درباتولیدتعاونیهايشرکتکل،در. است
اقتصادي، اجتماعی،هايجنبهتمامگرفتننظر

کهکنندمیمشخصرامسیريفرهنگی روستا
به ارمغانآنهابرايرادرآمدوسودبیشترین

اینتشکیلازهدف،واقعدر.)14(باشدداشته
جذب نیروي انسانی و کارآفرینی هاشرکت

رـحداکثی،ـازي اراضـسارچهـیکپهتـج
ترویجخاك،وآبمنابعازبرداريبهره

صحیحو استفادهو کارکشتنوینهايشیوه
،بایراراضیاحیايشاورزي،کهاياز ماشین

کشاورزيهايتبدیل فراوردهموات،وشدهرها
وکشاورزاندرآمدوتولیدنهایت افزایشدرو

استبودهکشوررشد اقتصاديوروستاییان
تولیديکاالينوعوسیله هربدینتا،)20(

بازاربهايگونهبهقیمت متعادلاساسبر
تمرکز،انحصار،نوعهرازکهشودعرضه
دولتشدنمطلقو کارفرماياندوزيثروت

تعاونیهايشرکتکل،در. شودجلوگیري
درحدوتعاونترین مرحلهپیشرفتهتولید
شاملراکشاورزيتولیدهرگونهخود،اعالي

روستایی پایداردر توسعهنهایتدر وشوندمی
).18(کنندمیایفاسزاییبهنقش

زراعت گیاهان مختلف از جمله گیاهان 
ترین منابع درآمد و دارویی یکی از مهم

معیشت روستاییان بخش یانه سر و نیز گلوگاه 
هکتار از 21448باشد، ولی از مجموع می

شهرستان (اراضی زراعی بخش یانه سر 
10حدود (تنها سطح محدودي ،)بهشهر
زبان به کشت گیاه دارویی گل گاو) هکتار

البته در شهرستان بهشهر . )24(اختصاص دارد
در مقایسه با شهرهایی از جمله نوشهر و 
تنکابن، کشت گیاهان دارویی از رونق قابل 

افرادمالحظه برخوردار نبوده و بایستی با همت 
و تشکیل یک شرکت تعاونی و نیز تأمین 

هاي هاي زراعی الزم به همراه فعالیتنهاده
آموزشی و ترویجی به تولید گیاهان دارویی در 

اراضی مستعد قابل این شهرستان که از
سر برخوردار در بخش یانهاي خصوصاًمالحظه

است، همت گماشت تا این امر سبب 
. گرددکارآفرینی و تقویت اقتصاد منطقه 

تحقیق حاضر به منظور سنجش زمینه تشکیل 
شرکت تعاونی گیاهان دارویی در شهرستان 
بهشهر جهت دستیابی به اهداف فوق صورت 

معیارهاي مورد سنجش در این . گرفته است
:تحقیق به شرح زیر است

به میزان انگیزه و تمایل کشاورزان ) الف
کنندگان تشکیل شرکت تعاونی مختص تولید

نظرات زارعین منطقه در ) ب؛داروییگیاهان
مورد نقش شرکت تعاونی در حل مشکالت 

نظرات زارعین منطقه در مورد ) ج؛تولید
تشریک مساعی فعال در روند اجراي تشکیل 

هاي فعلی تولید و روش) د؛شرکت تعاونی
بررسی ) ه؛ عرضه گیاهان دارویی در منطقه

هاي موجود در بهبود نقش شرکت تعاونی
بررسی تمایل ) و؛ت معیشتی کشاورزانوضعی

.کشاورزان به تولیدات گیاهان دارویی
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هامواد و روش
بخش یانه سر از نظر (منطقه هزار جریب 

در جنوب ) تقسیمات اداري شهرستان بهشهر
شهرستان بهشهر و در ناحیه کوهستانی واقع 

28درجه و 36این بخش بین . شده است
رض شمالی و دقیقه ع40درجه و 36دقیقه تا 

دقیقه 9درجه و 54دقیقه تا 41درجه و 53
مساحت کل آن ،طول شرقی قرار گرفته

الیه در منتهیبوده وکیلومتر مربع 76312
محل اتصال ،جنوب شرقی استان مازندران

ي مازندران، گلستان و سمنان در هانااست
ناحیه کوهستانی البرز قرار گرفته است

محدوده ارتفاعی این منطقه از ،همچنین
متر بوده و غالب روستاهاي 2700تا 1050

. متر ارتفاع دارند1500تا 1300آن بین 
متوسط بارندگی منطقه بر اساس آمار ایستگاه 

386چاه که در مرکز این ناحیه قرار دارد سفید
درجه 2/12متر و متوسط دماي آن میلی

درجه 6/27با مرداد ماه . باشدگراد میسانتی
گراد گرمترین ماه سال و بهمن ماه با سانتی

از نظر ).28(باشدگراد میدرجه سانتی-5/4
جزء مناطق سرد و 1کوپنبندي اقلیمی طبقه

کوهستانی با زمستان سرد و تابستان گرم و 
. باشدبلند و بارندگی در تمام فصول سال می

ها خاك منطقه در نقاط مرتفع و قلل کوه
عمیق تا نیمه عمیق بوده، بافت آن اًعمدت

سنگین و داراي تکامل پروفیلی است و در 
از نوع سبک و نسبتا مناطق تپه ماهوري عمدتاًَ

از نظر پوشش . سبک و با تکامل پروفیلی است
گیاهی در نقاط جنگلی از جوامع بلوط، ممرز، 

اي انجیلی، راش، توسکا و جوامع درختچه
تشکیل ... ه تلو و ازگیل، ولیک، زالزالک، سیا

هاي گونهاًدر نواحی مرتعی عمدت. یافته است
حسن و میرآویشن، چوبک، کالهگون، اسپرس،

. شونداي و علفی دیده میهاي بوتهسایر گونه
هاي دیم شامل گندم، جو، همچنین کشت

اًعمدت(هاي آبی و کشت... یونجه، شبدر و 
هایی از منطقه وجود داردنیز در بخش) برنج

)24( .
در تحقیق حاضر تعیین حجم نمونه 

از آنجا که . بر اساس روش آماري بوده است
براي محاسبه تعداد نمونه به این روش نیاز به 

که بر اساس بوده)d2(پیش برآورد واریانس 
به عضویت در شرکت تعاونی افراددرصد تمایل 

در نمونه 10،تعدادلذا .تعیین گردیدمقدار آن 
عنوان بهنمونه 50هر روستا و در مجموع 

روستا برداشت 5نمونه مقدماتی در سطح 
انتخاب این روستاها به دلیل فعالیت .گردید

در بخش کشاورزي و آنهابیشتر ساکنین 
در منطقه بوده است آنهاقابلیت دسترسی به

که امکان تکمیل اولیه پرسشنامه را در زمان 
با استفاده فرمول سپس . تحقیق فراهم نمود

:تعداد نمونه مشخص گردیدکوکران

نفر 47حجم نمونه ،که بر اساس این فرمول
منظور افزایش حدود محاسبه گردید که به
از . نفر افزایش یافت50اطمینان این مقدار به 

به دلیل سر، روستاي بخش یانه33میان 
شرایط جغرافیایی، اقلیمی و یکسان بودن 

کشاورزي و با توجه به قابل پذیرش بودن 
هاي حاصل از یک سوم جامعه روستایی داده

روستا 10تعداد موجود نسبت به کل روستاها، 
به کمک جدول اعداد (به روش تصادفی 

1- Koppen Climate Classification
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ارزت، اندرات، پیته نو، :عبارت از) تصادفی
بادله دره، سر، عبدالهی، پابند،سرخ گریوه، یانه

با (لند و کلیا اتتخاب گردیدند و در هر روستا 
از ) ساکنجمعیت زارعینبودن برابرتوجه به 

نفر به روش تصادفی 5لیست مالکین اراضی، 
الزم . ها انتخاب شدندنامهبراي تکمیل پرسش

به ذکر است از کل جمعیت این بخش، 
210تعداد (جمعیت شاغل در بخش کشاورزي 

عنوان جامعه به) سرپرست خانوار دائم منطقه
.آماري تحقیق حاضر انتخاب گردید

هاي مختلفی جهت در این پژوهش از روش
از جمله . گردآوري اطالعات استفاده شده است

مروري بر مطالعات پذیرفته در کشور شامل 
ي، انهاي و تحقیق کتابخانهاجستجوي رای

مطالعه، مصاحبه با مشاهده منطقه مورد
به همین جهت . زارعین، کارشناسان و مدیران

سؤاالت مربوط به عوامل فرهنگی، اجتماعی، 
آوري منظور جمعترویجی و اقتصادي که به

اطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات در 
در تحقیق . نظر گرفته شده، طراحی گردیدند

متغیر وابسته این : دو متغیر وجود دارد،حاضر
تحقیق، تمایل تولیدکنندگان گیاهان دارویی 

باشد که به عضویت در شرکت تعاونی می
موردطبقات هر یک از درصد فراوانی افراد در 

.استدر محاسبات آماري اعمال شدهنظر
شامل سن فرد، شغل نیز متغیرهاي مستقل 

اصلی، میزان تحصیالت، میزان زمین زراعی در 
تملیک، سابقه تولید گیاهان دارویی، انواع 
گیاهان دارویی تولیدي، عمده محصوالت 
زراعی جاري، مشکل اصلی تولید، آشنایی با 
نکات فنی تولید، سابقه شرکت در شرکت 

ها، آشنایی با وظایف شرکت تعاونی و تعاونی
مندي از عضویت در شرکت رضایتمیزان 
الزم به ذکر است که . هاي موجود استتعاونی

در هر یک از متغیرهاي مستقل، طبقات 
) 1جدول (یر ــمختلفی با توجه به ماهیت متغ

ر اساس درصد فراوانی افراد ـده و بــریف شـتع
هاي مورد نیاز در تحلیل شونده، دادهپرسش

طبقات با انتخاب. آماري به دست آمده است
توجه به دامنه تغییرات متغیرهاي مستقل 

و ) اختالف بزرگترین و کوچکترین مقدار(
شونده  به روش توزیع فراوانی افراد پرسش

منظور دستیابی به). 27(تجربی تعیین گردید 
به اهداف از پیش تعیین شده و آزمون 
فرضیات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده 

مطالعه مقیاس اسمی سطح سنجش این . شد
در بررسی 1بوده و از آزمون همبستگی گودمن

اطالعات حاصل از . ها استفاده شده استمتغیر
بندي ، گروهExcelافزار ها به کمک نرمداده

شده و اطالعات پایه آماري استخراج گردید و 
تجزیه و تحلیل نظرات مثبت و منفی توسط 

گیري یجهنت،در نهایت. انجام شدSPSSافزار نر
تر اطالعات نهایی و تشریح و تبیین دقیق

هاي جامعه آماري استخراج بر اساس واقعیت
.گردید

و بحثنتایج
هاي توصیفییافته) الف

در ،هانظر به اطالعات حاصل از پرسشنامه
68کیفی،خصوصیاتطبقات داراي مورد 

به ) آنهااغلب (درصد از افراد مورد مطالعه 
کشت محصوالت زراعی اشتغال داشته و در 

1- Goodman's Correlation Test
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باقیمانده نیز شغل فرعی به همراه درصد 24
) گندم و جو(کشت غالت . باشددامداري می
درصد از افراد مورد مطالعه 50شغل اصلی 

عدس و (درصد نیز عمدتاً حبوبات 34بوده و 
درصد از افراد 58. کنندتولید می...) سویا و 

مورد مطالعه اطالعات متوسطی از ساختار، 
ونی تولیدي عملکرد و وظایف یک شرکت تعا

و در بخش تولید گیاهان دارویی داشته
هاي درصد از افراد از طریق برنامه34همچنین 

هاي درصد از طریق رسانه64تلویزیونی و 
شنیداري و دیداري با وظایف و عملکرد شرکت 

درصد از 50. ندهاي تولیدي آشنا شدتعاونی
هاي افراد مورد مطالعه، عضویت خود در شرکت

طور قطع گزارش ندادند در حالی تعاونی را به
درصد از افراد مورد مطالعه اعالم 84که 

هاي تعاونی نمودند که در صورت ایجاد شرکت
اغلب افراد . آورنددر آن عضویت به عمل می

مندي خیلی کم تا مورد مطالعه رضایت
هاي متوسطی نسبت به عملکرد شرکت تعاونی

با توجه به (رند موجود در منطقه خود را دا
ی طبقات بر اساس نظر ـراوانـدرصد ف

که این امر نشانگر فعالیت ) شوندگانپرسش
ها در سطح منطقه اندك شرکت تعاونی

).1جدول (باشدمی
در ارتباط با طبقات داراي خصوصیات 

سال سن 39-30درصد از افراد بین 34کمی، 
سال 50-30با ) آنهاغالب (درصد 54دارند و 

درصد افراد جوان 20باشند و سن میانسال می
58،از لحاظ درصد تملک زمین زراعی. هستند

درصد ساکنین منطقه مورد مطالعه بین 
زمین در اختیار داشته متر مربع4000- 2000

مساحت اندکی زمین آنهادرصد 22و 
داشته و در واقع ) متر مربع1000اکثر حد(

افراد مورد .باشدنمیآنهاکشاورزي شغل اصلی 
اقل یک شرکت تعاونی مطالعه همگی عضو حد

بین آنهادرصد 34موجود در منطقه بوده و 
14سال سابقه عضویت دارند و فقط 5- 1

سال سابقه عضویت 20درصد افراد بیش از 
ضمن اینکه همه افراد مورد مطالعه . دارند

اي در زمینه کشت اعالم داشتند تاکنون تجربه
).2جدول (ان دارویی نداشتند گیاه
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در جامعه آماري مورد مطالعه) کیفیطبقات(هاي توصیفی نتایج مربوط به یافته- 1جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیطبقاتهاي توصیفییافته

شغل اصلی افراد

366دامداري
346874کشاورزي

122498کشاورزي و دامداري
12100مشاغل دولتی

---بیکار
-50100جمع

عمده محصول زراعی در سال 
جاري

255050غالت
173484حبوبات

1286سبزیجات
4894گیاهان دارویی

36100بال استفاده
-50100جمع

مشکل اصلی تولید گیاهان دارویی

285656تهیه بذر مرغوب
153086کشاورزيتهیه نهاده

714100فروش محصوالت
-50100جمع

آشنایی به کاشت گیاهان دارویی

---خیلی زیاد-زیاد
51010تا حدودي

4818کم
4182100خیلی کم

-50100جمع

هاطریقه آشنایی با شرکت تعاونی

131826کالس آموزشی
122450هاي رادیوییبرنامه

173484برنامه تلویزیونی
3690نشریات

510100شوراهاي اسالمی محل
-50100جمع

مندي از عضویت در میزان رضایت
شرکت تعاونی

---خیلی زیاد
366زیاد

244854تا حدودي
183690کم

510100خیلی کم
-50100جمع

میزان تحصیالت

183636بی سواد
295894ابتدایی

94--راهنمایی
36100دبیرستان

---تحصیالت دانشگاهی
-50100جمع

میزان تمایل به عضویت در 
شرکت تعاونی

91838خیلی زیاد
81634زیاد

255084متوسط
816100کم

---خیلی کم
-50100جمع
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در جامعه آماري مورد مطالعه) طبقات کمی(هاي توصیفی نتایج مربوط به یافته- 2جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیطبقاتهاي توصیفییافته

سن زارعین

488سال20<
163240سال21-30
173474سال31-40
102094سال41-50
36100سال50>

-50100جمع

مساحت زمین زراعی

112222متر مربع1000<
1001-200071436
2001-4000295894
4001-1000036100
<10000---

-50100جمع

عضویت در سابقه 
هاي تعاونی شرکت
موجود

366سال1>
173440سال1-5
102060سال6-10

132686سال11-20
714100سال<20

-50100جمع

سابقه کشت و تولید 
گیاهان دارویی

50100100عدم سابقه
---سال1-3
---سال4-10
---سال11-15

---سال<15
-50100جمع

هاي تحلیلی یافته) ب
توان می) 3جدول (با توجه به نتایج 

گونه استنباط نمود که میزان تمایل افراد این
هاي تعاونی با شغل اصلی به عضویت در شرکت

مندي از عضویت در افراد و میزان رضایت
موجود، مشکالت عمده هاي تعاونی شرکت

تولید گیاهان دارویی، آشنایی افراد با وظایف و 
دار عملکردهاي شرکت تعاونی، رابطه معنی

، میزان )P<0.01(نداشته و بین سن کشاورزان 
، میزان زمین زراعی )P<0.01(تحصیالت افراد 

، نوع محصول زراعی )P<0.01(در تملیک 
، سابقه عضویت در )P<0.05(تولیدي 

، سابقه )P<0.01(هاي تعاونی موجود شرکت
و تمایل به ) P<0.01(تولید گیاهان دارویی 

دار بطه معنیتعاونی راعضویت در شرکت
).3جدول(وجود دارد 
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به عضویت در شرکت تعاونینتایج مربوط به رابطه بین عوامل مختلف و میزان تمایل افراد- 3جدول 

rP-valueفرضیات تحقیقردیف

004/0**0162/0هاي تعاونیرابطه بین سن کشاورزان و میزان تمایل به عضویت در شرکت1
005/0**1821/0هاي تعاونیرابطه بین میزان تحصیالت و میزان تمایل به عضویت در شرکت2
002/0**287/0هاي تعاونیو میزان تمایل به عضویت در شرکترابطه بین میزان زمین زراعی افراد3
036/0*33/0هاي تعاونیرابطه بین نوع محصول زراعی تولیدي افراد و میزان تمایل به عضویت در شرکت4
887/0ns521/0هاي تعاونیرابطه بین شغل اصلی افراد و میزان تمایل به عضویت در شرکت5
1712/0ns171/0هاي تعاونیاصلی تولید گیاهان دارویی و میزان تمایل به عضویت در شرکترابطه بین مشکل 6
004/0**287/0هاي تعاونیرابطه بین سابقه عضویت و میزان تمایل به عضویت در شرکت7

هايها و میزان تمایل به عضویت در شرکترابطه بین میزان آشنایی با وظایف و عملکرد شرکت تعاونی8
38/0ns141/0تعاونی

هاي موجود و میزان تمایل به عضویت در مندي از عضویت در شرکت تعاونیرابطه بین میزان رضایت9
668/0ns711/0هاي تعاونیشرکت

002/0**271/0تعاونیرابطه بین سابقه کشت گیاهان دارویی و تمایل به عضویت در شرکت10
.داريعدم معنیns:ودرصد5داري سطح معنی: *، درصد1داري سطح معنی: **

با توجه به هدف تحقیق که آگاهی از 
منظور هاي جامعه روستایی منطقه بهپتانسیل

تشکیل یک شرکت تعاونی تولیدکنندگان 
هاي گیاهان دارویی بوده است، بررسی ویژگی

ویژه منطقه بهاجتماعی، فرهنگی و اقتصادي 
، آنهاوضعیت کشاورزان با مشاهده و گفتگو با 

مسئوالن محلی و رؤساي شوراهاي روستایی 
سر صورت روستاي بخش یانه10در سطح 

جدول(گرفته که بر اساس آن مشخص گردید 
درصد از افرادي که تمایل به عضویت 54.)2

هاي تعاونی گیاهان دارویی دارند در شرکت
سال سن دارند و 50-30و بین میانسال بوده 

از نیروي شاغل و فعال منطقه محسوب 
تواند شوند که نظرات و آراي این افراد میمی

گیري تحقیق حاضر معیار مهمی در نتیجه
علت عدم رغبت جوانان به عضویت در . باشد

توان به دالیل مختلف هاي تعاونی را میشرکت
نسبت داد از جمله نبود انگیزه، آگاهی و تجربه 

و همچنین در مورد افراد مسن این موضوع به 

نبود آگاهی آنان و عدم توانایی در شرکت و 
باشد که با ها مربوط میپیگیري اعمال تعاونی

. همخوانی دارد) 30(نتایج استینهوف 
سر، مردان میزان افراد باسواد در بخش یانه

سطح . درصد بوده است56درصد و زنان 66
ت معیار مناسبی براي سنجش میزان تحصیال

آگاهی افراد از وضعیت موجود و قدرت تحلیل 
هرچه ) 32(با توجه به نتایج وینر . ستآنها

تر باشد تمایل افراد به سطح سواد و علم باال
دالیلی مثل افزایش قدرت بینش، درك و 
همچنین آگاهی از اثرات مثبت عضویت در 

اي امالك و افرادي که دار. تعاونی بیشتر است
باشند به دلیل هاي زراعی بیشتري میزمین

انگیزه بیشتر جهت درآمدزایی توسط کشت 
گیاهان دارویی تمایل بیشتري جهت عضویت 

دهند که نتایج هاي تعاونی نشان میدر شرکت
، )29(بدست آمده با نتایج اسپیلمن و برنارد 

که در) 9(و دیواکارا )5(باندیرا و همکاران 
کهنتیجه رسیده بودنداینبهخودتحقیق
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به نسبتدرآمد پایینسطحباکشاورزان
باالیی ودرآمد متوسطازکهکشاورزانی

عضویت در برخوردارند، انگیزه کمتري جهت 
.هاي تعاونی دارند، مطابقت داردشرکت

با توجه به نتایج بدست آمده، اشخاصی که 
هاي تعاونی را دارند سابقه عضویت در شرکت

به دلیل آگاهی از اهمیت و مزایاي عضویت در 
هاي تعاونی انگیزه بیشتري براي عضو شرکت

دهند که با نتایجها را نشان میشدن در تعاونی
) 10(و دانکن ) 7(لعات کاچتر و همکاران مطا

در زمینهسابقهوتجربهکهبودآنازکه حاکی
هايپیشگوکنندهترینمهمازیکیجمعی،کار

و همکاريتعاونبهمردمادراك مثبت
. باشد، مطابقت داردمی

خودپژوهشنیز در)3(آندرمن ،همچنین
و اجتماعیهايگروهدرعضویتکه دادنشان

گروه باعثبهو پیوستگیتعلقداشتن احساس
از تعاون داشتهخوبیادراكافرادشودمی

الذکر، سابقه فوقعالوه بر عوامل. باشند
هاي تعاونی و میزان آشنایی عضویت در شرکت

ها معیارهاي با وظایف و عملکرد شرکت تعاونی
تشکیل هاي مناسبی جهت سنجش زمینه

هاي بر اساس بررسی. باشندشرکت تعاونی می
به عمل آمده کشاورزان به دالیلی از جمله عدم 
آشنایی با انواع گیاهان دارویی قابل کشت و 

و عدم اطمینان از درآمد آنهاطریقه تولید 
مناسب حاصل از تولید و فروش این گیاهان، 
تمایلی براي کشت این گیاهان نشان 

اساس اطالعات حاصل از بر . دهندنمی
ها هیچ یک از افراد مورد مطالعه نامهپرسش

اند و کنون گیاهان دارویی کشت ننمودهتا
مشکل اصلی خود را عدم دسترسی به بذور 

اند و نیز در نتیجه مرغوب عنوان نموده
آموزشی آشنایی -هاي اندك ترویجیفعالیت

زارعین منطقه با نکات کاشت گیاهان دارویی 
بر اساس اطالعات حاصل از . ی کم استخیل

ها اعضاي سایر ها و دیگر بررسینامهپرسش
مندي قابل قبولی از ها رضایتشرکت تعاونی

ها داشته، عضویت خود در شرکت تعاونی
بنابراین تمایل مثبتی به تشکیل شرکت تعاونی 
مختص تولیدکنندگان گیاهان دارویی نشان 

فراد با خواص و جهت آشنایی بیشتر ا. دهندمی
جهت آنهاعواید گیاهان دارویی و ترغیب 

کشت این گیاهان، ایجاد مراکز آموزشی و 
ترویجی کشت گیاهان دارویی در روستاها 

عرضه بذور مرغوب ،الزامی بوده و همچنین
گیاهان دارویی در سطح مناطق مستعد کشت 
سبب آشنایی و انگیزه بیشتر افراد شده تا 

افراد بیشتري را جهت بدین وسیله بتوان 
یکی از وظایف ،همچنین. کشت تشویق نمود

سازي جهت ایجاد یک نهادهاي ذیربط زمینه
هاي منبع درآمد جایگزین در هنگامی که زمین

گیرد بوده تا بدین افراد تحت کشت قرار می
وسیله دغدغه روستاییان براي امرار معاش تا 

ه بآنهازمان برداشت گیاهان دارویی و تبدیل 
منابع مالی کاهش یابد زیرا همان گونه که 

ترین دالیل مشخص شده است یکی از مهم
مقاومت افراد به کشت گیاهان دارویی نبود 
منبع درآمد جایگزین از قبیل تسهیالت براي 

.باشدپرورش دام و از این قبیل می
با توجه به مناسب بودن اراضی منطقه و 

جریب و نیز اقلیم مناسب منطقه هزار 
عمل آمده در زمینه وفور انواع ه هاي ببررسی

گیاهان دارویی قابل کشت در منطقه و نیز 
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هاي تعاونیتمایل کشاورزان به تشکیل شرکت
توان به تولیدکنندگان گیاهان دارویی، می

وضعیت تولید گیاهان دارویی در منطقه 
عالوه بر کارآفرینی و کسب وار بود تا دامی

هاي طبیعی که سبب درآمد، از فشار بر عرصه
،گرددهاي دارویی نادر میانقراض برخی گونه

ریزان متولیان و برنامه،بنابراین. نیز کاسته شود
توانند امر با توجه به نتایج چنین تحقیقاتی می

با چشمی باز و شناخت کافی، به کمک زارعین 
محلی، به تشکیل یک نهاد منطقه و مسئوالن 

مهم و مؤثر جهت کارآفرینی همت گمارند تا از 
.هاي بدون بازده پرهیز گرددهزینه
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Assess the Willingness of Villagers to Medicinal Plants Cooperative for
Entrepreneurship in the Hezarjarib Area, Behshahr

Mohammadreza Tatian1, Reza Tamartash2 and Jaber Ghorbanalinejhad2

Abstract
Cooperative company is an economic social organization that formed for gatherings

of the people freely and voluntarily, in order to create jobs in specific fields to achieve
the common goals of the members. Cooperation will banish trafficking and exploitation
of persons and its main objective is entrepreneurship, collection of human and moral
values with economic objectives. In the field of medicinal plants in the Hezarjarib
Region of Behshahr has started some works in about 10 acres that need to more support
from relevant institutions. This study was designed to measure the formation of
medicinal plants cooperative in Behshahr (Yanesar section) to entrepreneurship and
new job opportunities. 10 villages randomly (Using a random number table) were
selected among the 33 villages, and five land owners were selected in each village
randomly to complete the questionnaire. This study level was nominal scale and
Goodman's correlation test was used to evaluate variables. The results showed that the
people wanting to join the cooperatives had no significant correlation with production
problems, the people jobs and their satisfaction familiarity but was significant about
farmers' age, educational level, and land ownership, kind of crop production, history of
medicinal plants production and cooperative membership history. However, the farmers
don’t tend to the medicinal plants cultivation because of unfamiliarity of medicinal
plants kinds for cultivate and production, lack of confidence and satisfaction of good
income from production and sale of these plants.
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