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  چكيده
پژوهش حاضر، با هدف يافتن شکاف ميان وضعيت موجـود و وضـعيت مطلـوب، بـر مبنـاي      

نفـر از اعضـاي    ۲۲۰مقطعـي، روي   -صورت توصـيفي و پيمايشـي  عوامل مؤثر بر موفقيت، به
هـاي  يافتـه . آوري شـد روا و پايا جمـع  اياطالعات بر اساس پرسشنامه. ها انجام گرفت تعاوني

بنابراين، بـر اسـاس   . دار ميانگين بين دو وضعيت استآزمون ويلکاکسون گوياي تفاوت معني
عوامـل  : انـد از ترتيب، عبارتكه به شود ميزي زمينة ارتقاي عواملي چند پيشنهاد سانياز، فراهم
هـاي ديگـر،    باور به فلسفة تعاون، ارتباط و اسـتفاده از تجربيـات تعـاوني   : اجتماعي -فرهنگي

پـذيري،  توانايي ابتکـار، خطـر  : ارتقاي دانش كاري، و ايجاد روحية همکاري؛ عوامل شخصيتي
هـاي  مهـارت : پذيري؛ عوامل آموزشيعالقه و انگيزة کار توليدي، و انعطافروحية کارآفريني، 

ارتبــاطي کــارآفريني، عوامــل فنــي، نحــوة همکــاري، آشــنايي بــا اصــول تعــاوني، کــارورزي، 
مديريت توليـد و بازاريـابي،   : رساني مهندسان؛ عوامل مديريتي، و اطالعها فناوريرساني  اطالع

ها، توجه به نظـرات جامعـه،   فرصت -يي مدير، مديريت تهديدهاگوتوسعة منابع انساني، پاسخ
ــازمان   ــديرعامل، س ــيالت م ــه و تحص ــارت، تجرب ــادي مه ــل اقتص ــدار؛ و عوام ــي، و اقت : ده

  . مندي اعتبارات، و مشارکت اقتصاديگذاري بلندمدت، بازاريابي مناسب، تسهيل بهره سرمايه
                                                 

ــه * ــاورزي      بـ ــوزش کشـ ــرويج و آمـ ــد تـ ــي ارشـ ــجوي کارشناسـ ــئول و دانشـ ــندة مسـ ــب، نويسـ ترتيـ
)Shohrhkarami@yahoo.com(و دانشيار گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشگاه رازي کرمانشاه ؛. 
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كرمانشـاه  / مطالعة موردي/ نيازسنجي/ ها موفقيت تعاوني/ هاي توليدي تعاوني: هاكليدواژه
  ).استان(

* * * 
  مقدمه

  ، بايــد ايــران در جايگــاه نخســت علمــي، ۱۴۰۴انــداز توســعة بــر اســاس افــق چشــم
  هــا  از آنجــا کــه تعــاوني. اقتصــادي و فنــاوري در ميــان کشــورهاي منطقــه قــرار گيــرد

  رونـد کـه توانـايي    شـمار مـي  اجتماعي مطرح در جهان بـه  -از الگوهاي موفق اقتصادي
قرار گرفتن در خدمت توسعة پايدار روستايي و برقراري عدالت را دارند، و با تأملي بر 

هـاي  هـا و ارتقـاي سـرمايه   دستيابي بدين هدف متعالي تنها با تالش انسـان نکته که  اين
هـاي  پذير خواهد بود، الزم اسـت كـه زمينـة ارتقـاي سـرمايه     انساني و اجتماعي امکان

  ، )ايگلخانـه (هـاي توليـدي محصـوالت خـارج از فصـل       و اجتماعي در تعاوني انساني
  در بين نيروهاي مولـد جوامـع روسـتايي، در قالـب يکـي از بسـترهاي مهـم توسـعه و         

  . اسـت  )۱(هـاي ارتقـا نيازسـنجي   يکـي از زمينـه  . اشتغال پايدار روسـتايي فـراهم شـود   
نوعي شکاف واقـع اسـت کـه در آن،     ، نياز در قلمروي حاکي از)۲(بنا به تعريف کافمن
ــود ــر  )۳(وضــعيت موج ــورد نظ ــا وضــعيت م ــله دارد )۴(ب ــه  . فاص ــژوهش حاضــر ب   پ

ــا وضــعيت مــورد نظــر    ــافتن اخــتالف و شــکاف آن ب   بررســي وضــعيت موجــود و ي
د، كـه در راسـتاي   پرداز ميهاي توليدي بر اساس عوامل مؤثر بر موفقيت آنها  در تعاوني

مثابـه بسـتر مهـم توسـعة      هـا بـه  ين ارکان پايداري در اين تشکلترارتقا و بهبود اساسي
ها همچنين، در ادامة پژوهش، ميزان نياز اين تشكل. رود ميشمار روستايي گامي مؤثر به

؛ و سـرانجام، بـا بررسـي    شـود  ميبه ارتقا و بهبود عوامل مؤثر بر موفقيت آنها مشخص 
كـه ايـن مؤسسـات مردمـي موفـق       شـود  ميهاي مرتبط براي آنها، شرايطي فراهم زمينه

بتوانند در آينده، در رسيدن به اهداف خـود، دولـت و جامعـه سـودمندتر و مـؤثرتر از      
  .گذشته عمل كنند
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  پيشينة نظري 
  )ايگلخانه(هاي توليدي  استقبال از تعاوني داليل

هاي غيرمترقبـه همچـون   عدم اشتغال کافي، افزايش روزافزون جمعيت و پيدايش بحران
خشکسالي، از يک سو، روستاييان و از سوي ديگر، جامعه را بـراي توليـد محصـوالت    

رو، با توجه بـه محـدوديت منـابع    ؛ از اينسازد ميرو مورد نياز با مشكالت عديده روبه
، متوليان امر بـه دنبـال راهكارهـايي    شود ميطبيعي، كه هر روزه نيز از ميزان آنها كاسته 

هـا بـراي   در اين راستا، احداث گلخانـه . از منابع حداقل بودندنوين براي توليد حداكثر 
مثابه يک راه حل در سراسر جهان و از جملـه ايـران   توليد محصوالت خارج از فصل به

هـاي  انـد كـه در سـال   اذعان داشـته ) ۱۳۸۵(شفيعي و پورجوپاري . گسترش يافته است
 و از قطعـات كوچـك   گيريبهره آب و خاك و نيز منابع از بهينه منظور استفادةبه اخير،

كـافي   آب و زمـين  كـه از  پرجمعيـت  شـهرهاي  و حاشـية  در روسـتاها  امكانات موجود
 بـودن  زياد .حال گسترش است در شدتبه )ايگلخانه(هاي توليدي  اند، تعاونيبهره بي

 بـاز، و  فضاي توليد در نسبت به آبياري مورد نياز آب بودن سطح، كم در واحد عملكرد

 نيز از ديگر از فصل جات خارجصيفي و گياهان زينتي، سبزي و به گل بازار نياز شافزاي

  .است پرسود در كشاورزي و تبديل آن به بخشي روش توليد داليل اين
  ي توسعة روستاييها برنامههاي توليدي در اجراي  اهميت تعاوني

ي توسـعه در  هـا  برنامهها به دو دليل براي اجراي  معتقد است که تعاوني) ۱۳۸۴(پويش 
انـدازهاي انـدک مـردم،    ند؛ يکي آنکه با گـردآوري پـس  اکشورهاي جهان سوم مناسب

وري گذاري، توليد، و آموزش اعضـا، بـه ارتقـاي بهـره     هاي مالي دولت، سرمايهحمايت
و موجبات افزايش توليد، اشتغال و رشد اقتصـادي جامعـه    كنند مينيروي انساني کمک 

ند، و ديگر آنکـه رويکردهـاي اجتمـاعي، سياسـي و فرهنگـي خـاص       سازرا فراهم مي
هاي تعـاون اسـت، سـبب توسـعة سياسـي،      ها، که الهام گرفته از اصول و ارزش تعاوني

) ۱۳۸۷(طالب . شود ميها در جوامع عدالتيفرهنگي و اجتماعي و نيز رفع تبعيض و بي
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و مـؤثرترين نظـامي اسـت کـه      کننـدة منـافع  ترين تأمينکند که تعاون بزرگ نيز بيان مي
تعاون بـر ايـن بـاور و مـروج آن     . توان در مقابل نظام عدم تحرک و جمود ارائه كرد مي

است که دولت بايد افراد انساني را کنترل و بر آنها حکومت كند، اما اين افـراد انسـاني   
ت، هـاي اقتصـادي خـود مشـارک    توانند و بايد در زمينة توليد ثروت و رفع نيازمندي مي

بر اين بـاور اسـت کـه بخـش     ) ۱۳۸۸(همچنين، عباسي . نظارت و مراقبت داشته باشند
تواند با ايجاد و توسعة کـارآفريني، در راسـتاي ايجـاد فضـاي مناسـب بـراي        تعاون مي

افزايش منابع ملي، کاهش نرخ بيکاري، تعادل ساختاري و توسعة روستاها، گامي مثبـت  
هـايي را بـه   هـا فرصـت   نيز معتقد است کـه تعـاوني  ) Kuntoro, 2006(کانتورو . بردارد

همچنـين،  . دهند که واحـدهاي کوچـک تجـاري خـود را بهبـود بخشـند      کشاورزان مي
هـاي  ها در دنياي امروز از ضرورت بر اين باور است که برپايي تعاوني) ۱۳۸۰(انصاري 

قتصـاد  پـذير و همگـرا در ا  تجاري شدن است تا از اين رهگـذر، بـا مـديريتي انعطـاف    
به عقيدة . جهاني، بتوان در بازار رقابتي، محصول مناسب را با قيمتي مناسب عرضه كرد

، بايد توسعة محصوالت نوآورانه و کسب )Knudson et al., 2004(نادسون و همکاران 
هـا باشـد، و ايجـاد    گـذاري و کار جديد در کشاورزي يک اولويت اساسي در سياسـت 

رشد نوآوري در محصوالت نيز همين ضرورت را ايجاب  بازارهاي جديد و روند رو به
تـوان در راسـتاي توسـعه و     هاي توليدي، مـي  بنابراين، با ايجاد و ارتقاي تعاوني. کند مي

ي هـا  برنامـه گسترش محصوالت نوآورانه و کسب و کار جديد در روسـتاها و پيشـبرد   
  . توسعة روستايي اقدام كرد

  بر توسعة روستاهاي استان کرمانشاه ) ايگلخانه(هاي توليدي  تأثير تعاوني
هکتـار، بيشـتر بـه     ۳۴هاي استان کرمانشاه، در سطحي برابـر بـا   در حال حاضر، گلخانه

اسـتان کرمانشـاه   . بريده و زينتـي اختصـاص دارنـد   هاي شاخهجات و گلکشت صيفي
 داليل متعدد همچون افزايش روزافزون جمعيت، عدم اشتغال کافي و شـرايط خـاص   به

منظـور  هـايي اسـت كـه بـه    هاي منابع آبي، از جمله استانآب و هوايي و نيز محدوديت
نظر اساسي در ساختار نظام كشت هاي توسعة روستايي، نياز به تجديدزمينه سازيفراهم
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در قالـب  ) ايگلخانـه (دارند؛ در اين راستا، توسعة كشت محصـوالت خـارج از فصـل    
در توسعة روسـتاهاي اسـتان كرمانشـاه،     .مناسب دانستتوان راهكاري  ها را مي تعاوني
  : هاي زير اهميت دارنداز جنبه) ايگلخانه(هاي توليدي  تعاوني

 سازي زمينة اشتغال گروهي از افراد بيکار جوامع روستايي؛ کارآفريني و فراهم توسعة •
 خاك در روستاها؛  و آب منابع از بهينه استفادة در فصل از خارج محصوالت ويژة نقش •
 هاي ناگهاني نظير خشکسالي؛ و مقابله با بحران •
 .نقش ممتاز محصوالت خارج از فصل در پيشبرد توسعة صادرات غيرنفتي کشور •

  ها عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني
، )۱۳۸۲(، و اقتـداري  )۱۳۷۸(زاده اقـدم  ، نظام شهيدي و علي)۱۳۶۸(از ديدگاه شيراني 
هـا بـراي موفقيـت و بهبـود      اجتماعي و از آن جمله تعـاوني  -صاديبايد هر سازمان اقت

انـد کـه در آنهـا،    اجتماعي -هايي اقتصاديها نهاد تعاوني. ي کنندريز برنامهکارکرد خود 
رو، گذاري و تعيـين راهبـرد دارنـد و از ايـن    گيري، سياستاعضا نقشي مهم در تصميم

. آنها تأثير فراوان در موفقيت دارد جلب مشارکت و تقويت روحية تعاون و همکاري در
هـا و  هـا دسـتيابي بـه الگوهـا، شـيوه      بدين ترتيب، از شرايط الزم براي موفقيت تعاوني

هاي الزم و ممکن را براي برآوردن نيازهاي هايي است که تمام زمينهدستورها، و نگرش
ردهاي تعاون اصول و رويک«گونه كه در کتاب همان. سازندمادي و معنوي اعضا فراهم 

هـا نيازمنـد طراحـي دقيـق،      نيـز عنـوان شـده، تشـکيل تعـاوني     » يکـم  و در قرن بيست
اي بسـتگي دارد  گذاري منطقي و مديريت تخصصي است، و موفقيت به شـالوده  سرمايه

و براي برخورداري از يک فعاليت اقتصـادي   گيرد ميشکل  که در خالل تشکيل تعاوني
بنابراين، بـراي هـدايت و اجـراي رونـد     . دساله را پيمودتوان يک شبه ره ص موفق، نمي

اراده  :انـد هايي باشند، كه از آن جملـه ها داراي ويژگي توسعه، الزم است اعضاي تعاوني
کوشي در کار، توانايي انجـام کـار   و عالقه و سخت و عزم راسخ براي موفقيت، اشتياق

گيـري، توانـايي   هاي تصـميم رتهاي مفيد ارتباطي، مهاپذيري، مهارتگروهي، انعطاف
دهي منابع، تجربة مديريتي و کاري، مهارت و تجربة مديريت مـالي،  هماهنگي و سازمان
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 همچنـين ). الـف  ۱۳۸۵وزارت تعـاون،  (و اطالعات و دانـش کـافي در رابطـه بـا کـار      
اعضـا،  (هـايي ماننـد درک نيازهـاي ديگـران     هـا از ويژگـي   برخورداري اعضاي تعاوني

گذاري بلندمدت، تمايل به مشارکت و يادگيري، و  ، تمايل به سرمايه)مشتريانکارکنان و 
وزارت تعـاون،  (تمايل به ارتقا و پيشرفت دانش شخصي ضروري شـمرده شـده اسـت    

هاي مؤثر در توسـعة کـارآفريني در    ، سازه)ب ۱۳۸۶(نژادي و همکاران مراد). ب ۱۳۸۵
شـناختي کارآفرينـان و   هـاي روان  ز سـازه ا عبارترا اي ايران واحدهاي توليدي گلخانه
انگيزة ) Harda, 2003(و هاردا ) Beaver, 2002(ور بي. دانندمي عالقه به کار کشاورزي

شخصي، تجربة فرد، مدرک تحصيلي و دانش شغلي را از جمله عوامل مؤثر در موفقيت 
وفقيـت  هـاي م  تـرين سـازه  عمـده ) ۱۳۸۵(فمـي و همکـاران   نعلـي شعبا. دانند شغلي مي
هاي مـديريتي  شناختي و انگيزشي، محيط توانمندساز و تواناييها را عوامل روان تعاوني

اما رابرتسون . اندها ذکرکردههاي بازاريابي و بازاررساني فرآوردهو ارتباطي، و توانمندي
از عوامل تأثيرگذار بر عدم موفقيـت کـاري، بـه    ) Robertson et al., 2003(و همکاران 

بـه اعتقـاد   . کننـد  هاي الزم و فقدان انگيزه اشاره مـي مانند عدم آگاهي و مهارتعواملي 
اي ايـران، آمـوزش و   ، در واحدهاي توليدي گلخانه)الف ۱۳۸۶(نژادي و همکاران مراد

سـزا  بهسازي دانش پيشين مهارتي و اطالعاتي در رفع موانع توسعه کارآفريني نقشي بـه 
عواملي مانند مهارت در کار و نيـز  ) Erdman and Coates, 2005(کواتز  اردمن و. دارد

. اندهاي الزم و مورد نياز در رابطه با کار را در موفقيت کاري مؤثر دانسته کسب آموزش
هـاي آموزشـي در راسـتاي    که برگزاري کارگـاه  دهد مينشان ) Kelsey, 2008(کيلسي 

فـه اسـت کـه نتيجـة آن     ها در قالب بخشي از ايـن حر  ارائة خدمات ترويجي به تعاوني
. توان آن را به نردبان توسـعه تشـبيه كـرد    ها و خودکارآمدي است و ميافزايش مهارت

کنند كه تأمين نيازهـاي آموزشـي    عنوان مي) Stalder et al., 2008(استالدر و همکاران 
ــيش   ــيش الزم و پ ــيش از پ ــوين کشــاورزي ب ــده در صــنايع ن ــاز پيشــرفت در پيچي ني

اي ايران، به ، در واحدهاي توليدي گلخانه)۱۳۸۷(نژادي و همکاران دمرا. هاست تعاوني
طالـب  . کننـد  هاي محيطي تأثيرگذار بر موفقيـت اشـاره مـي    مثابه سازهعامل اقتصادي به

ها در گرو توجـه بـه چهـار سـازة بنيـادي       بر اين باور است که موفقيت تعاوني) ۱۳۸۷(
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هاي اقتصادي در سطح ملي و عة همکاريتالش اقتصادي براي تأمين نيازها، توس: است
المللي، ارتقاي مشـارکت دموکراتيـک، آزادانـه و داوطلبانـة اعضـا، و بهبـود سـطح        بين

هـاي  ، در شـرکت )۱۳۸۵(امينـي و رمضـاني   . پذيرش مسئوليت اجتماعي در بين اعضـا 
ترتيـب، شـناخت اعضـا، مشـارکت     هاي مازندران و گلستان، بـه تعاوني مرغداران استان

هـاي مـديران را داراي بيشـترين تـأثير بـر      ضا، ميزان انتفاع اعضا از تعاوني، و مهارتاع
منـدي  ها با عواملي همچون ميزان بهره دانند؛ همچنين، ميزان موفقيت تعاوني موفقيت مي

مديره، و شناخت اعضا  اعضا از آموزش، مشاركت اعضا، مهارت فني و تخصصي هيئت
ــاط ا ــاون، در ارتب ــي و همكــاران . ســتاز اصــول تع در ) Amini et al., 2008(امين

هاي غربي ايـران، مهـارت فنـي مـديران، توجـه بـه       هاي تعاوني مرغداران استان شرکت
ي آموزشي، ميزان مشاركت اعضـا، و مهـارت   ها برنامهي آموزشي، کيفيت ارائة ها برنامه

 اهميت در موفقيت آنهارا از عوامل داراي بيشترين  ها تعاوني در فردي بين روابط مديريت

مـديريت،   شـيوة  عـواملي چـون   )Bruynis et al., 2001( همكـاران  و بـروينيس  .دانند مي
. دانند مؤثر مي ها تعاوني در ارتقاي را اعضا منديعالقه و مشتريان، با رابطه مديريت، كيفيت

سـواد و تجربـة قبلـي     عوامل فـردي  هاي صيادي، ، در تعاوني)۱۳۷۴(سرسختي عراقي 
. دانـد  مثبت مي ها را تعاوني عملكرد وضعيت بر اقتدار از پنداشت مديرعامل و ديرعاملم

ادامة کار پس از شروع فعاليـت تـا   ) Hornaday and Bunker 1970(هورنادي و بانکر 
واحدي سـودآور   صورتبه زمان حداقل پنج سال بعد و سعي در توسعة واحد کارآفرين

چوپـاني  . كننـد  مـي قلمـداد  ي کـارآفريني  هـا  فعاليـت را از عوامل تأثيرگذار در موفقيت 
هـا بـه بهبـود توانـايي و ظرفيـت متقابـل        بر اين باور است که موفقيت تعاوني) ۱۳۷۷(

) Timmons, 1987(تيمونز . اعضاي تعاوني براي ارتباط و تعامل با ديگران بستگي دارد
مقيمي و . داند ي کارآفريني ميها فعاليتي را عواملي مؤثر در موفقيت خالقيت و نوآور

انگيـزة   نبـود بر اين باورند که عواملي چون فقـدان روحيـة خطرپـذيري،    ) ۱۳۷۹(زالي 
بـه عقيـدة   . موفقيت در کارکنان و فقدان بازاريابي و فروش از موانـع کـارآفريني اسـت   

  هــاي تخصصــي از  عــدم آمــوزش ، آمــوزش ناکــافي و)Rodriguez, 2003(رودريگــز 
محققـاني چـون بـروينيس و همکـاران     . هاسـت  موانع بسيار مهـم در موفقيـت تعـاوني   



  شهره كرمي و حسين آگهي   ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۳۸
 

)Bruynis et al., 2001(  آقاجاني ورزنـه ،)و )۱۳۸۱(، امينـي و صـفري شـالي    )۱۳۸۰ ،
مثابه يکي از عوامـل  نيز بر آموزش به) Ramezani and Amini, 2007(رمضاني و اميني 

  . اندهها تأکيد کرد قيت تعاونيمؤثر در موف

  هدف پژوهش
محصـوالت  (هـاي توليـدي    هدف کلي پژوهش بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت تعـاوني 

گفتني است در ايـن مـتن هرجـا سـخن از     . (است استان کرمانشاه بوده) خارج از فصل
هـاي توليـدي محصـوالت خـارج از     آيد، منظور تعـاوني هاي توليدي به ميان ميتعاوني

  :بدين منظور، دستيابي به اهداف اختصاصي زير تعريف شده است .)فصل است
عوامل زير به لحـاظ تأثيرگـذاري    سنجش وضعيت موجود و وضعيت مطلوب در -الف

  : هاهاي توليدي از ديدگاه اعضاي تعاونيبر موفقيت تعاوني
 شخصيتي؛  عوامل -۲    اجتماعي؛  -فرهنگي عوامل - ۱
 عوامل مديريتي؛ و  -۴      عوامل آموزشي؛  -۳
 . عوامل اقتصادي -۵
بررسي شکاف و فاصلة ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلـوب در هـر كـدام از     -ب

 .يادشدهعوامل 
رفت از وضـعيت موجـود و دسـتيابي بـه     ارائة راهکارهاي عملي و مؤثر براي برون -ج

 .وضعيت مطلوب

  شناسي پژوهشروش
و از نظـر روش پـژوهش،   » رويکـرد اختالفـي  بـا  «پژوهش حاضـر از نـوع نيازسـنجي    

، نيازسـنجي بـا   )۱۳۸۲(طبق نظر فتحـي واجارگـاه   . مقطعي است -توصيفي و پيمايشي
هـاي موجـود و   صورت فاصلة ميـان وضـعيت  رويکرد اختالفي مبتني بر تعريف نياز به

آل و وضـعيت  گيري تفاوت بين وضعيت ايدهنيازسنجي به اندازه فرايندمطلوب است و 
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توان به كمك گروه نيازسـنجي   ؛ به ديگر سخن، از اين منظر، ميشود ميجود محدود مو
  . ها پرداختگونه اختالفهاي افراد مورد مطالعه، به سنجش اينو با استفاده از ديدگاه

محصـوالت خـارج از   (توليـدي   هاي واحد تعاوني ۷۴ عضو  ۵۳۰ تحقيق آماري جامعة
ـ   ) فصل تـن از اعضـاي ايـن     ۲۲۰ة آمـاري دربرگيرنـدة   استان کرمانشـاه اسـت؛ و نمون

ذهاب، قصرشيرين، هاي کرمانشاه، گيالن غرب، سرپلها در روستاهاي شهرستان تعاوني
آباد، صحنه، هرسين، روانسر، کنگاور و سنقر واقع در استان کرمانشاه است که بـر  اسالم

کـه ابتـدا    انـد، بـدين ترتيـب   اي انتخـاب شـده  ي تصادفي طبقـه گير نمونهاساس روش 
بندي شدند تا همة يي بر اساس شهرستان طبقهها گروههاي توليدي در  واحدهاي تعاوني

روش تصادفي ها در نمونة آماري وجود داشته باشند؛ سپس، در مرحلة دوم، بهشهرستان
حجـم نمونـه تعيـين و    ) شهرسـتان (، از هر طبقـه  )۵(و مطابق جدول کرجسي و مورگان

اي  هاي فردي و حرفهاطالعات از طريق پرسشنامه شامل ويژگيآوري جمع .شدانتخاب 
در دو بخـش وضـعيت موجـود و وضـعيت مطلـوب       )۶(هايي با طيف ليکرتو پرسش

  . ها صورت گرفت منظور نيازسنجي در رابطه با عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني به
ن با استفاده از ، و پايايي آتأييدروايي پرسشنامه از سوي اساتيد و کارشناسان تعاون 

پـس از  . دست آمـد به ۸۷/۰آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه شد و ضريب آلفاي کرونباخ 
   SPSSافـزار  هـا از نـرم  ها توسـط اعضـا، بـراي تجزيـه و تحليـل داده     تکميل پرسشنامه
ها، از درصد، ميانگين و انحراف معيار و منظور توصيف دادههمچنين، به. بهره گرفته شد

 )۷(براي مقايسة ميانگين وضعيت موجود با وضـعيت مطلـوب، از آزمـون ويلکاکسـون     
استفاده شد؛ شکاف و فاصلة ميان وضعيت موجـود و وضـعيت مطلـوب نيـز از طريـق      

  .نمودار نشان داده شده است

  هاي پژوهش يافته
  هاي فرديويژگي

درصد  ۵: گونه استها اين ها، سطح تحصيالت اعضاي تعاونيهبر اساس نتايج پرسشنام
ديپلم،  فوق ۵/۱۵درصد ديپلم،  ۸/۳۱راهنمايي،  درصد ۳/۲۲ ابتدايي، درصد ۲/۱۷ سواد، بي
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درصـد اعضـا بـا     ۵/۳۵از نظر افـراد تحـت سرپرسـتي،    . درصد ليسانس و باالتر ۲/۸و 
درصد  ۲۵نفر،  ۹-۷درصد در طبقة  ۹/۲۵ترتيب، و به نفر ۶-۴بيشترين فراواني در طبقة 

از نظـر سـن،   . گيرنـد  مينفر جاي  ۹درصد در طبقة باالتر از  ۶/۱۳نفر، و  ۳-۱در طبقة 
سـاله   ۶۲ترين فـرد  ساله و مسن ۱۷ترين فرد سال بوده، كه جوان ۳۷ميانگين سن اعضا 

كيل درصد آنها را زنـان تشـ   ۵/۲۵درصد اعضا را مردان و  ۵/۷۴از نظر جنسيت، . است
از نظـر  . آنها مجردنـد  ۹/۲۰درصد اعضا متأهل و  ۱/۷۹از نظر وضعيت تأهل، . دهندمي

درصد هيئت مديره، و  ۹/۲۵درصد با بيشترين فراواني عضو عادي،  ۸/۵۱نوع عضويت، 
  . انددرصد مديرعامل بوده ۳/۲۲

  ايهاي حرفهويژگي
 اعضا با بيشترين فراواني از درصد ۶/۴۳ عضويت، سابقة نظر از ها،پرسشنامه نتايج اساس بر

درصـد در   ۸/۱۶سال،  ۲-۴طبقة  در درصد ۳/۱۷ ترتيب،به و دارند قرار سال ۵-۷ طبقة در
درصد در طبقة کمتـر   ۱/۱۰سال، و  ۱۰درصد در طبقة باالتر از  ۹/۱۰سال،  ۸-۱۰طبقة 

فراوانـي   درصد از اعضا با بيشترين ۸/۳۱از نظر سابقة کشت، . گيرند ميسال جاي  ۲از 
  درصد سابقة کشت هيچ نـوع محصـولي    ۱/۲۴ترتيب، و به سابقة کشت غالت را دارند

درصد سابقة کشت سـبزيجات، و   ۱۵جات، درصد سابقة کشت صيفي ۸/۲۱را نداشته، 
  . درصد سابقة کشت محصوالت باغي را دارند ۴/۶

مل مؤثر ، مقايسة توزيع فراواني وضعيت موجود و وضعيت مطلوب عوا۱در جدول 
هاي توليدي  اسـتان کرمانشـاه ارائـه شـده کـه بـر        بر موفقيت از ديدگاه اعضاي تعاوني

  .اساس بيشترين ميانگين و کمترين انحراف معيار در وضعيت مطلوب است
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توزيع فراواني وضعيت موجود و وضعيت مطلوب عوامل مؤثر بر موفقيت از  -۱جدول 
 )=۲۲۰n(ن کرمانشاه هاي توليدي  استا ديدگاه اعضاي تعاوني

مل
عوا

  

 وضعيت موجود
  هاگويه

  وضعيت مطلوب
انحراف ميانگين

  انحرافميانگين معيار
  معيار 

گي
رهن

ف
عي - 

تما
اج

  

  ۵۹۲/۰ ۴۹/۴  مشارکت فعال اعضا در تعاوني ۹۲۰/۰ ۹۱/۳
  ۶۰۸/۰ ۴۹/۴  ايجاد روحية همکاري بين اعضا ۹۱۳/۰ ۸۲/۳
  ۷۵۷/۰ ۲۷/۴  کاريتمايل اعضا به ارتقاي دانش  ۸۹۶/۰ ۲۴/۳
  ۷۶۸/۰ ۱۵/۴  اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون ۹۶۸/۰ ۱۴/۲
  ۷۲۵/۰ ۱۳/۴  هاي ديگرارتباط با تعاوني ۰۸۸/۱ ۲۴/۲
  ۸۶۲/۰ ۰۹/۴  هاي ديگراستفاده از تجربيات تعاوني ۱۵۵/۱ ۳۰/۲

يتي
خص

ش
  

  ۵۳۳/۰ ۵۵/۴  وجود روحية کارآفريني ۹۵۰/۰ ۴۳/۳
  ۵۶۹/۰ ۴۸/۴  عالقه به کار توليدي ۹۸۲/۰ ۴۲/۳
  ۶۸۹/۰ ۳۲/۴  انگيزه براي کار توليدي ۹۴۲/۰ ۳۴/۳
  ۸۰۰/۰ ۱۵/۴  توانايي ابتکار و نوآوري ۹۳۷/۰ ۲۳/۲
  ۸۴۹/۰ ۰۶/۴  پذير درکاروجود روحية انعطاف ۹۷۷/۰ ۴۱/۳
  ۸۲۴/۰ ۰۹/۴ خطرپذيري ۸۵۵/۰ ۴۳/۲

يتي
دير

م
  

  ۵۰۰/۰ ۶۳/۴  و تخصص مديرمهارت ۸۴۹/۰ ۰۱/۳
  ۶۱۱/۰ ۵۷/۴ تجربة قبلي مدير ۹۴۵/۰ ۱۱/۳
  ۵۲۲/۰ ۵۷/۴  اهميت به توسعة منابع انساني ۰۰۱/۱ ۴۳/۲
  ۶۹۲/۰ ۵۰/۴  گويي مدير به اعضاي تعاونيپاسخ ۸۵۱/۰ ۴۱/۲
  ۶۵۱/۰ ۴۹/۴  ارتباط مناسب بين توليد و بازاريابي ۱۵۵/۱ ۳۳/۲
  ۵۹۹/۰ ۳۹/۴  مناسب اعضادهيسازمان ۹۷۲/۰ ۴۲/۳
  ۶۲۵/۰ ۳۷/۴  توجه به نظرات جامعه ۱۲۳/۱ ۳۴/۲
  ۶۱۸/۰ ۳۴/۴ مديرعامل اقتدار ۷۳۰/۰ ۶۱/۳
  ۷۹۴/۰ ۱۱/۴  هاتوانايي مديريت تهديدها و فرصت ۸۸۰/۰ ۱۴/۲
  /۸۵۳ ۱۲/۴  تحصيالت مديرعامل ۸۱۲/۰ ۰۴/۳

شي
موز

آ
  

  ۴۹۹/۰ ۶۴/۴  کارآفرينيهايهاي آموزشي مهارتدوره ۹۶۳/۰ ۲۳/۲
  ۵۰۰/۰ ۶۳/۴  هاي ارتباطيهاي آموزشي مهارتدوره ۸۷۷/۰ ۱۱/۲
  ۵۷۹/۰ ۵۸/۴  هاي آموزش فنيمندي از دورهبهره ۹۳۸/۰ ۱۴/۲
  ۶۴۴/۰ ۴۹/۴  هاي آموزشي نحوة همکاريدوره ۹۵۷/۰ ۲۳/۲
  ۸۰۵/۰ ۰۶/۴  آشنايي اعضا با اصول تعاوني ۹۴۰/۰ ۲۲/۲
  ۰۳۵/۱ ۰۴/۴  هاي کارورزيدر دورهشرکت ۷۷۶/۰ ۶۲/۲
  ۹۷۹/۰ ۹۷/۳  هاو نوآوريهافناوريرسانياطالع ۹۰۵/۰ ۴۱/۲
  ۹۷۳/۰ ۹۶/۳  رساني مهندسان کشاورزيکمک و اطالع ۹۱۳/۰ ۸۳/۲

دي
صا

اقت
  

  ۴۸۸/۰ ۷۰/۴  مدتگذاري بلنداهميت به سرمايه ۹۴۶/۰ ۳۱/۲
  ۴۸۷/۰ ۶۵/۴  بازاريابي مناسب محصوالت ۹۲۲/۰ ۷۲/۲
  ۸۰۱/۰ ۳۵/۴  مندي از اعتبارات وتسهيالت دولتيبهره ۷۹۶/۰ ۵۴/۲
  ۸۱۲/۰ ۲۸/۴  مشارکت اقتصادي اعضا ۸۸۰/۰ ۳۲/۳

  بسيارزياد= ۵زياد؛ = ۴متوسط؛ = ۳کم؛ = ۲بسيار کم؛ = ۱ :طيف ليکرت  پژوهش هاييافته: منبع    
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  ايجبحث و نت
پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت موجود و وضعيت مطلوب بـر اسـاس عوامـل    

ها انجام گرفت تا از اين رهگذر، ميـزان نيـاز    مؤثر بر موفقيت از ديدگاه اعضاي تعاوني
ي الزم بـراي ارتقـا و بهبـود    هـا  برنامـه ها مشخص شود و در تدوين و بهسازي  تعاوني
. هاي مهم توسعة روستايي مد نظـر قـرار گيـرد   مثابه يکي از بسترهاي توليدي به تعاوني

  :ترتيب مورد بحث قرار گرفته استبنابراين، هر كدام از اهداف اختصاصي زير به
سـنجش وضـعيت موجـود و وضـعيت مطلـوب در زمينـة عوامـل        : »۱-الف« هدف
  . ها هاي توليدي، از ديدگاه اعضاي تعاوني اجتماعي مؤثر بر موفقيت تعاوني-فرهنگي

درصـد اعضـا،    ۹/۸۹اجتماعي، از ديـدگاه   -، در قسمت عوامل فرهنگي۱ در جدول
در حد زياد تا بسيار زيـاد در   ۴۹/۴ها با ميانگيني معادل گيريمشارکت اعضا در تصميم

در  ۹۱/۳ها مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معـادل   موفقيت تعاوني
درصد اعضا، ايجاد روحية همکاري  ۹/۸۹ر به نظ. حد متوسط تا زياد ارزيابي شده است

هـا   ، در حد زياد تا بسيار زياد در موفقيت تعـاوني ۴۹/۴در ميان اعضا با ميانگيني معادل 
در حد متوسط تا زياد  ۸۲/۳مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معادل 

اي دانش کـاري بـا   درصد اعضا، تمايل اعضا به ارتق ۴/۸۵از ديدگاه . ارزيابي شده است
هـا مـؤثر اسـت، در     در حد زياد تا بسيار زياد در موفقيت تعـاوني  ۲۷/۴ميانگيني معادل 

از . در حد متوسط برآورد شده اسـت  ۲۴/۳حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معادل 
در  ۱۵/۴درصد اعضا، اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون با ميانگيني معـادل   ۸۳ديدگاه 
ها مؤثر است، در حالي کـه وضـعيت موجـود بـا ميـانگيني       در موفقيت تعاوني حد زياد
درصد اعضا، ارتبـاط و تعامـل    ۶/۸۲به نظر . در حد کم ارزيابي شده است ۱۴/۲معادل 

هـا مـؤثر    در حد زيـاد در موفقيـت تعـاوني    ۱۳/۴هاي ديگر با ميانگيني معادل  با تعاوني
در حـد کـم ارزيـابي شـده      ۲۴/۲ني معادل است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگي

هـاي ديگـر بـا ميـانگيني      درصد اعضا، بهره بردن از تجارب تعـاوني  ۸/۸۱به نظر . است
ها مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود  در حد زياد در موفقيت تعاوني ۰۹/۴معادل 

    .در حد کم ارزيابي شده است ۳۰/۲با ميانگيني معادل 
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در زمينة عوامل شخصيتي  مطلوب وضعيت و موجود يتوضع سنجش :»۲-الف« هدف
  . ها توليدي، از ديدگاه اعضاي تعاوني هاي تعاوني موفقيت مؤثر بر

درصد اعضا، وجود روحية  ۹۱، در قسمت عوامل شخصيتي، از ديدگاه ۱در جدول 
ر ها مـؤث  در حد زياد تا بسيار زياد در موفقيت تعاوني ۵۵/۴کارآفريني با ميانگيني معادل 

در حـد کـم ارزيـابي شـده      ۴۳/۳است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معادل 
در حـد   ۴۸/۴درصد اعضا، عالقه به کار توليدي با ميانگيني برابر با  ۶/۸۹به نظر . است

ها مؤثر است، در حـالي کـه وضـعيت موجـود بـا       زياد تا بسيار زياد در موفقيت تعاوني
درصد اعضا، انگيـزه   ۴/۸۶به نظر . د کم ارزيابي شده استدر ح ۴۲/۳ميانگيني برابر با 

ها مؤثر اسـت،   در حد زياد در موفقيت تعاوني ۳۲/۴براي کار توليدي با ميانگيني معادل 
بـه  . در حد کم ارزيابي شده است ۳۴/۳در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معادل 

در حـد زيـاد در    ۱۵/۴گيني معادل درصد اعضا، توانايي ابتکار و نوآوري با ميان ۸۳نظر 
در  ۲۳/۲ها مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معـادل   موفقيت تعاوني

پذيري با ميانگيني معـادل  درصد اعضا، انعطاف ۸/۸۱به نظر . حد کم ارزيابي شده است
ها مؤثر است، در حـالي کـه وضـعيت موجـود بـا       در حد زياد در موفقيت تعاوني ۰۹/۴
درصـد اعضـا،    ۲/۸۱بـه نظـر   . در حد متوسط ارزيابي شده است ۴۱/۳يانگيني معادل م

هـا مـؤثر اسـت، در     در حد زياد در موفقيت تعاوني ۰۶/۴پذيري با ميانگيني معادل خطر
  . در حد کم ارزيابي شده است ۴۳/۲حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معادل 

مطلوب در زمينة عوامل مديريتي  وضعيت و موجود وضعيت سنجش :»۳-الف« هدف
  . ها توليدي، از ديدگاه اعضاي تعاوني هاي تعاوني موفقيت مؤثر بر

درصـد اعضـا، مهـارت و     ۶/۹۲، در قسمت عوامل مـديريتي، بـه زعـم    ۱در جدول 
هـا   در حد زياد تا بسيار زياد در موفقيت تعـاوني  ۳۶/۴تخصص مدير با ميانگيني معادل 

در حد متوسط ارزيابي  ۰۱/۳ضعيت موجود با ميانگيني معادل مؤثر است، در حالي که و
در حد  ۵۷/۴درصد اعضا، تجربة قبلي مدير با ميانگيني برابر با  ۴/۹۱به نظر . شده است

ها مؤثر است، در حـالي کـه وضـعيت موجـود بـا       زياد تا بسيار زياد در موفقيت تعاوني
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درصـد اعضـا،    ۴/۹۱به زعـم  . استدر حد متوسط ارزيابي شده  ۱۱/۳ميانگيني برابر با 
در حد زيـاد تـا بسـيار زيـاد در      ۵۷/۴اهميت به توسعة منابع انساني با ميانگيني معادل 

در  ۴۳/۲ها مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معـادل   موفقيت تعاوني
ي گويي مدير به اعضاي تعـاون درصد اعضا، پاسخ ۹۰به نظر . حد کم ارزيابي شده است

ها مؤثر اسـت، در   در حد زياد تا بسيار زياد در موفقيت تعاوني ۵۰/۴با ميانگيني برابر با 
بـه  . در حد کم ارزيـابي شـده اسـت    ۴۱/۲حالي که وضعيت موجود با ميانگيني برابر با 

درصد اعضا، برقراري ارتباط مناسـب ميـان توليـد و بازاريـابي بـا ميـانگيني        ۸/۸۹زعم 
ها مـؤثر اسـت، در حـالي کـه      اد تا بسيار زياد در موفقيت تعاونيدر حد زي ۴۹/۴معادل 

  بـه نظـر   . در حـد کـم ارزيـابي شـده اسـت      ۳۳/۲وضعيت موجود با ميـانگيني معـادل   
در حـد زيـاد تـا     ۳۹/۴دهي مناسب اعضا با ميانگيني معادل درصد اعضا، سازمان ۸/۸۷

عيت موجـود بـا ميـانگيني    ها مؤثر است، در حالي که وض بسيار زياد در موفقيت تعاوني
درصد اعضـا، توجـه بـه     ۴/۸۷به زعم . در حد متوسط ارزيابي شده است ۴۲/۳برابر با 

هـا   در حد زياد تا بسيار زياد در موفقيت تعـاوني  ۳۷/۴نظرات جامعه با ميانگيني معادل 
در حـد کـم ارزيـابي     ۳۴/۲مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معـادل  

در حـد   ۳۴/۴درصد اعضا، اقتدار مديرعامل با ميانگيني معادل  ۸/۸۶به نظر . شده است
ها مؤثر است، در حـالي کـه وضـعيت موجـود بـا       زياد تا بسيار زياد در موفقيت تعاوني

درصـد   ۸/۸۳بـه زعـم   . در حد متوسط تا زياد ارزيابي شده است ۶۱/۳ميانگيني معادل 
در حـد زيـاد در    ۱۹/۴ا با ميـانگيني معـادل   هاعضا، توانايي مديريت تهديدها و فرصت

در  ۱۴/۲ها مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معـادل   موفقيت تعاوني
درصد اعضا، تحصيالت مديرعامل با ميـانگيني   ۶/۸۲به نظر . حد کم ارزيابي شده است

يت موجود ها مؤثر است، در حالي که وضع در حد زياد در موفقيت تعاوني ۱۳/۴معادل 
  . در حد متوسط ارزيابي شده است ۰۴/۳با ميانگيني معادل 

 آموزشـي  عوامـل  زمينة در مطلوب وضعيت و موجود وضعيت سنجش :»۴-الف« هدف

  . ها هاي توليدي، از ديدگاه اعضاي تعاوني تعاوني موفقيت بر مؤثر
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از منـدي  درصد اعضـا، بهـره   ۸/۹۲، در قسمت عوامل آموزشي، به زعم ۱در جدول 
در حد زياد تـا بسـيار    ۴۶/۴هاي کارآفريني با ميانگيني معادل هاي آموزشي مهارتدوره

ها مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود با ميـانگيني معـادل    زياد در موفقيت تعاوني
هـاي  منـدي از دوره درصد اعضا، بهره ۶/۹۲به نظر . در حد کم ارزيابي شده است ۲۳/۲

در حـد زيـاد تـا بسـيار زيـاد در       ۶۳/۴ي با ميانگيني برابر با هاي ارتباطآموزش مهارت
در  ۱۱/۲ها مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني برابر با  موفقيت تعاوني

هـاي آمـوزش   مندي از دورهدرصد اعضا، بهره ۶/۹۱به زعم . حد کم ارزيابي شده است
ها مؤثر اسـت،   زياد در موفقيت تعاونيدر حد زياد تا بسيار  ۵۸/۴فني با ميانگيني معادل 

بـه  . در حد کم ارزيابي شده است ۱۴/۲در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معادل 
هاي آموزشـي نحـوة همکـاري بـا ميـانگيني      مندي از دورهدرصد اعضا، بهره ۸/۸۹زعم 

کـه   ها مـؤثر اسـت، در حـالي    در حد زياد تا بسيار زياد در موفقيت تعاوني ۴۹/۴معادل 
بـه نظـر   . در حد متوسط ارزيـابي شـده اسـت    ۲۳/۲وضعيت موجود با ميانگيني معادل 

در حـد زيـاد    ۰۶/۴درصد اعضا، آشنايي اعضا با اصول تعاوني با ميانگيني معادل  ۲/۸۱
 ۲۲/۲ها مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معـادل   در موفقيت تعاوني

هاي کارورزي درصد اعضا، شرکت در دوره ۸/۸۰نظر  به. در حد کم ارزيابي شده است
هـا مـؤثر اسـت، در حـالي کـه       در حد زياد در موفقيت تعاوني ۰۴/۴با ميانگيني معادل 

بـه  . در حد کم تا متوسط ارزيابي شـده اسـت   ۶۲/۲وضعيت موجود با ميانگيني معادل 
يني معـادل  رساني مهندسان کشـاورزي بـا ميـانگ   درصد اعضا، کمک و اطالع ۴/۷۹زعم 
ها مؤثر است، در حـالي کـه وضـعيت موجـود بـا       در حد زياد در موفقيت تعاوني ۹۷/۳

درصـد اعضـا،    ۲/۷۹بـه نظـر   . در حد متوسط ارزيابي شده است ۴۱/۲ميانگيني معادل 
در حد زيـاد در   ۹۶/۳ها با ميانگيني معادل و نوآوري ها فناوريرساني در رابطه با اطالع

در  ۸۳/۲ثر است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معـادل  ها مؤ موفقيت تعاوني
  . حد کم تا متوسط ارزيابي شده است
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زمينة عوامل اقتصـادي   در مطلوب وضعيت و موجود وضعيت سنجش :»۵-الف« هدف
  .ها توليدي، از ديدگاه اعضاي تعاوني هاي تعاوني موفقيت مؤثر بر

درصـد اعضـا، اهميـت بـه      ۹۴زعـم  ، در قسمت عوامل اقتصـادي، بـه   ۱در جدول 
در حد زياد تا بسيار زيـاد در موفقيـت    ۷۰/۴مدت با ميانگيني معادل گذاري بلند سرمايه
در حـد کـم    ۳۱/۲ها مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود با ميانگيني معادل  تعاوني

درصد اعضا، بازاريابي مناسـب محصـوالت بـا ميـانگيني      ۹۳به نظر . ارزيابي شده است
ها مؤثر اسـت، در حـالي کـه     در حد زياد تا بسيار زياد در موفقيت تعاوني ۶۵/۴برابر با 

بـه  . در حد کم تا متوسط ارزيابي شـده اسـت   ۷۲/۲وضعيت موجود با ميانگيني برابر با 
 ۳۵/۴مندي از اعتبارات و تسهيالت دولتي با ميانگيني معادل درصد اعضا، بهره ۸۷زعم 

ها مؤثر است، در حالي که وضعيت موجود بـا ميـانگيني    تعاونيدر حد زياد در موفقيت 
درصـد اعضـا، مشـارکت     ۶/۸۵به زعم . در حد متوسط ارزيابي شده است ۵۴/۲معادل 

ها مؤثر است، در  درحد زياد در موفقيت تعاوني ۲۸/۴اقتصادي اعضا با ميانگيني برابر با 
  . حد متوسط ارزيابي شده استدر  ۳۲/۳حالي که وضعيت موجود با ميانگيني برابر با 

وضعيت موجود و وضعيت مطلوب در مورد  ميان فاصلة و شکاف بررسي :»ب« هدف
  .هاي توليدي هر كدام از عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني

اي وضعيت مطلوب هر كدام از عوامـل مـؤثر بـر    ، مقايسة ميانگين رتبه۲در جدول 
ن ويلکاکسون آمـده اسـت؛ همچنـين، در    موفقيت با وضعيت موجود با استفاده از آزمو

نيز ميانگين دو سطح وضعيت موجود و وضعيت مطلوب هر كدام از  ۵تا  ۱نمودارهاي 
  .اين عوامل مقايسه شده است
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ها با  اي وضعيت موجود عوامل مؤثر بر موفقيت تعاونيمقايسة ميانگين رتبه -۲جدول 
  )با استفاده از آزمون ويلکاکسون(وضعيت مطلوب 

عو
مل
ا

  

  هاگويه
  مقدار  ايميانگين رتبه

 Z  
 سطح 
  معني
  داري

وضعيت 
  موجود

 وضعيت
 مطلوب 

گي
رهن

ف
عي  - 

تما
اج

  

 ۰۰/۰ ۱۷/۱۰۵۸۰/۱۳۷۵۷/۱۲ مشارکت فعال اعضا در تعاوني
 ۰۰/۰ ۶۹/۱۰۳۰۱/۱۳۶۲۲/۱۲ ايجاد روحية همکاري بين اعضا

 ۰۰/۰ ۶۵/۱۳۱۹۲/۱۱ ۹۵/۹۱ کاريتمايل اعضا به ارتقاي دانش
 ۰۰/۰ ۹۹/۱۲۷۳۶/۱۲ ۰۸/۷۷ اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون

 ۰۰/۰ ۵۰/۱۲۳۲۱/۱۱ ۲۸/۷۹ هاي ديگرارتباط با تعاوني
 ۰۰/۰ ۹۹/۱۲۲۱۴/۱۱ ۳۵/۷۸ هاي ديگراستفاده از تجربيات تعاوني

يتي
خص

ش
  

 ۰۰/۰ ۱۲/۱۴۱۱۸/۱۳ ۱۴/۹۷ وجود روحية کارآفريني
 ۰۰/۰ ۵۴/۱۳۹۰۱/۱۳ ۵۳/۹۶ توليديعالقه به کار

 ۰۰/۰ ۰۸/۱۳۴۵۷/۱۲ ۱۱/۹۵ انگيزه براي کار توليدي
 ۰۰/۰ ۷۴/۱۳۰۴۴/۱۳ ۴۶/۷۰ توانايي ابتکار و نوآوري

 ۰۰/۰ ۹۶/۱۲۷۲۱/۱۲ ۵۵/۹۴ پذير در کاروجود روحية انعطاف
 ۰۰/۰ ۴۰/۱۲۹۱۵/۱۲ ۵۴/۷۷ خطرپذيري

شي
موز

آ
  

 ۰۰/۰ ۰۱/۸۶۳۰/۱۴۱۵۴/۱۳ کارآفرينيهايهاي آموزشي مهارتدوره
 ۰۰/۰ ۳۰/۸۰۸۶/۱۳۷۶۸/۱۲ هاي ارتباطيهاي آموزشي مهارتدوره
 ۰۰/۰ ۶۰/۸۰۸۱/۱۳۶۱۸/۱۳ هاي آموزش فنيمندي از دورهبهره
 ۰۰/۰ ۸۶/۷۶۴۴/۱۲۶۹۲/۱۲ هاي آموزشي نحوة همکاريدوره

 ۰۰/۰ ۶۰/۷۹۹۰/۱۲۴۴۶/۱۳ آشنايي اعضا با اصول تعاوني
 ۰۰/۰ ۸۶/۷۹۲۲/۱۱۰۵۵/۱۲ هاي کارورزيشرکت در دوره

 ۰۰/۰ ۴۴/۷۷۸۰/۱۱۸۶۷/۱۳ هاو نوآوريهافناوريرسانياطالع
 ۰۰/۰ ۲۰/۷۴۸۸/۱۰۰۲۹/۱۲ رساني مهندسان کشاورزيکمک و اطالع

يتي
دير

م
  

 ۰۰/۰ ۳۷/۹۴۹۸/۱۴۱۲۹/۱۴ مهارت و تخصص مدير
 ۰۰/۰ ۲۹/۱۰۰۰۶/۱۴۲۱۷/۱۳ تجربة قبلي مدير

 ۰۰/۰ ۶۳/۸۴۰۲/۱۴۲۰۶/۱۴ اهميت به توسعة منابع انساني
 ۰۰/۰ ۶۰/۸۵۶۶/۱۳۹۲۶/۱۳ گويي مدير به اعضاي تعاونيپاسخ

 ۰۰/۰ ۲۴/۷۵۴۲/۱۳۳۱۹/۱۳ ارتباط مناسب بين توليد و بازاريابي
 ۰۰/۰ ۹۵/۷۹۴۰/۱۳۲۹۹/۱۰ دهي مناسب اعضاسازمان

 ۰۰/۰ ۶۹/۷۸۰۸/۱۳۱۶۲/۱۲ جامعهتوجه به نظرات
 ۰۰/۰ ۲۶/۹۰۰۰/۱۴۲۴۷/۱۲ مديرعاملاقتدار

 ۰۰/۰ ۷۴/۱۱۳۹۸/۱۴۱۰۳/۱۴ هاتوانايي مديريت تهديدها و فرصت
 ۰۰/۰ ۰۱/۹۴۸۰/۱۴۱۱۶/۱۴ تحصيالت مديرعامل

دي  
صا

اقت
  

 ۰۰/۰ ۱۰/۱۴۴۳۸/۱۳ ۸۸/۷۶ مدتگذاري بلنداهميت به سرمايه
 ۰۰/۰ ۹۶/۱۴۲۰۸/۱۲ ۹۰/۸۴ مناسب محصوالتبازاريابي

 ۰۰/۰ ۱۸/۱۲۷۵۵/۱۰ ۳۳/۸۲ مندي از اعتبارات و تسهيالت دولتيبهره
 ۰۰/۰ ۴۴/۱۲۶۱۹/۱۱ ۵۰/۹۸ مشارکت اقتصادي اعضا

  هاي پژوهشيافته: منبع 



  شهره كرمي و حسين آگهي   ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۴۸
 

 اي
رتبه

ن 
نگي

ميا

مطلوبوضعيت موجودوضعيت

بر اساس مقايسة ميانگين وضعيت موجـود بـا وضـعيت مطلـوب در زمينـة عوامـل       
، در وضعيت مطلوب، ميانگين )۲جدول (ها  اجتماعي مؤثر بر موفقيت تعاوني -فرهنگي

، شـکاف ميـان   ۱در نمـودار  . دار بـاالتر از وضـعيت موجـود اسـت    طور معنياي بهرتبه
اجتمـاعي و   -هاي عوامل فرهنگيوضعيت موجود و وضعيت مطلوب هر كدام از گويه

   هـاي كوبيـا و نـاوارو   جـه بـا يافتـه   ايـن نتي . روشني مشخص شده اسـت نياز به ارتقا به
)Cobia and Novarro, 1972(، نارايان )Narayan, 1995(، هاكليوس )Hakelius, 1996( ،

ــايي ــاني )۱۳۷۴( دع ــام)۱۳۷۷(، چوپ ــهيدي و ، نظ ــي ش ــدم عل ، روزا و )۱۳۷۸(زاده اق
، )Gabriel, 2002(، گابريـل  )۱۳۸۰(شـالي  ، صـفري )Russoa et al., 2000(همکـاران  

   ،)Baticados, 2004( باتيكــادوس  ،)Harda, 2003( هــاردا  ،)Beaver, 2002(ور  بــي 
، و امينــي و رمضــاني )۱۳۸۵(نعلــي فمــي و همکــاران ، شــعبا)۱۳۸۳(ازکيــا و غفــاري 

)Amini and Ramezani, 2008 (همخواني دارد.  
  

  
   
  
  
  
  
  
  

  هاي پژوهشيافته: منبع

اجتماعي  -عوامل فرهنگيمقايسة ميانگين وضعيت موجود با وضعيت مطلوب  -۱نمودار 
  ها مؤثر بر موفقيت تعاوني
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 اي
تبه
ن ر

نگي
ميا

مطلوبوضعيت موجودوضعيت

، بـر اسـاس مقايسـة ميـانگين وضـعيت      شـود  ميمشاهده  ۲طور که در جدول همان
هـا، در   موجود با وضعيت مطلوب در زمينة عوامل شخصيتي مؤثر بـر موفقيـت تعـاوني   

ضـعيت  دار بـاالتر از و طـور معنـي  ها بـه اي در همة گويهوضعيت مطلوب، ميانگين رتبه
، شکاف و فاصلة ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب و ۲در نمودار . موجود است

اين نتيجـه  . روشني مشخص شده استهاي شخصيتي بهنياز به ارتقاي هر كدام از گويه
، )Hornsby et al., 1993(، هورنزبي و همکاران )Timmons, 1987(هاي تيمونز با يافته

 ,.Watson et al(، واتسـون و همکـاران   )Lumpkin and Dess, 1996(المپکين و دس 

ور ، بـي )Bruynis et al., 2001( ، بـروينيس و همكـاران  )۱۳۷۹(، مقيمي و زالي )1998
)Beaver, 2002( ــاردا ــراد)Harda, 2003(، ه ــاران  ، و م ــژادي و همک ) ب ۱۳۸۶(ن

  .همخواني دارد
  
   
  
  
   

  
  
  

  هاي پژوهشيافته :منبع
مقايسة ميانگين وضعيت موجود با وضعيت مطلوب عوامل شخصيتي مؤثر بر  -۲نمودار 

  ها موفقيت تعاوني

بر اساس مقايسة ميانگين وضعيت موجـود بـا وضـعيت مطلـوب در زمينـة عوامـل       
اي در همـة  هـا، در وضـعيت مطلـوب، ميـانگين رتبـه      مديريتي مؤثر بر موفقيت تعاوني

، ۳طبـق نمـودار   ). ۲جـدول  (دار باالتر از وضـعيت موجـود اسـت    طور معنيها به گويه
هـاي  ه ارتقاي هر كدام از گويهشکاف ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب و نياز ب
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 اي
رتبه

ن 
نگي
ميا

مطلوبوضعيت موجودوضعيت

، تيمـونز  )۱۳۴۶(هـاي ناهيـد   ايـن نتيجـه بـا يافتـه    . توان احسـاس کـرد   مديريتي را مي
)Timmons, 1987(  هورنزبي و همکـاران ،)Hornsby et al., 1993(  دعـايي ،)۱۳۷۴( ،

، بهويــان )Lumpkin and Dess, 1996(، المپکــين و دس )۱۳۷۴(سرســختي عراقــي 
)Bhuyan, 2000(ور ، بي)Beaver, 2002(  رابرتسون و همکـاران ،)Robertson et al., 

علي ن، شعبا)James and Isaac, 2005(، جيمز و ايساک )Harda, 2003(، هاردا )2003
، امينـي و همکـاران   )الـف  ۱۳۸۶(نـژادي و همکـاران   ، مـراد )۱۳۸۵(فمي و همکـاران  

  .مطابقت دارد) Amini and Ramezani, 2008(، و اميني و رمضاني )۱۳۸۷(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي پژوهشيافته: منبع
مقايسة ميانگين وضعيت موجود با وضعيت مطلوب عوامل مديريتي مؤثر بر  -۳نمودار 

  ها موفقيت تعاوني
بر اساس مقايسة ميانگين وضعيت موجـود بـا وضـعيت مطلـوب در زمينـة عوامـل       

دار طور معنياي در وضعيت مطلوب بهين رتبهها، ميانگ آموزشي مؤثر بر موفقيت تعاوني
وضـعيت  . ، شکاف ميان وضـعيت موجـود   ۴در نمودار . باالتر از وضعيت موجود است

 .روشني مشخص شده استآموزشي و نياز به ارتقا به عوامل هايگويه از كدام هر مطلوب
 ،)۱۳۷۲( محمديملک ،)Prakash, 1994( شاپراک ،)۱۳۶۷( معصومي هاييافته با نتايج اين
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، )۱۳۸۰(، بلکبرن )۱۳۷۹( ، مقيمي و زالي)Lumpkin and Dess, 1996(و دس  المپکين
 ، بروينيس و همكاران)Bhuyan, 2000(، بهويان )۱۳۸۱(، کاري )۱۳۸۰(آقاجاني ورزنه 

)Bruynis et al., 2001( هاردا ،)Harda, 2003( رودريگز ،)Rodriguez, 2003( جيمز ،
، )Erdman and Coated, 2005(، اردمن و کـواتز  )James and Isaac, 2003(و ايساک 

، )Ramezani and Amini, 2007(، رمضاني و اميني )الف ۱۳۸۶(نژادي و همکاران مراد
ــي  ــاني  )Kelsey, 2008(کيلس ــي و رمض ) Amini and Ramezani, 2008(، و امين

  .همخواني دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي پژوهشيافته: منبع
مقايسة ميانگين وضعيت موجود با وضعيت مطلوب عوامل آموزشي مؤثر بر  -۴نمودار 

  ها موفقيت تعاوني
عوامـل  بر اساس مقايسة ميانگين وضعيت موجـود بـا وضـعيت مطلـوب در زمينـة      

هـا در وضـعيت   اي در همـة گويـه  هـا، ميـانگين رتبـه    اقتصادي مؤثر بر موفقيت تعاوني
، شـکاف ميـان   ۵در نمـودار  . دار باالتر از وضـعيت موجـود اسـت   طور معنيمطلوب به

خـوبي نمايـان   ها و نياز به ارتقا بهوضعيت موجود با وضعيت مطلوب هر كدام از گويه

 اي
رتبه

ن 
نگي
ميا

مطلوبوضعيت موجودوضعيت

١۶٠ 
١۴٠ 
١٢٠ 
١٠٠ 
٨٠ 
۶٠ 
۴٠ 
٢٠ 
٠ 

هره
ب

 
دي

من
 از 

وره
د

 
اي

ه
 

شي
موز

آ
 

رت
ها م

 
اي

ه
رکا 

يني
آفر

  

هره
ب

دي
ن م

 از 
وره

د
اي

ه
 

شي
موز

آ
 

رت
ها م

 
اي

ه
 

اتي
باط

ارت
  

هره
ب

 
دي

من
 از 

وره
د

 
اي

ه
 

ش
موز

آ
 

  فني

هره
ب

 
دي

ن م
 از 

وره
د

 
اي

ه
 

شي
موز

آ
 

حوه
ن

 
ري

مکا
ه

  

ايي
آشن

 
ضا

اع
 با 

ول
اص

 
وني

تعا
  

کت
شر

 در 
وره

د
 

اي
ه

 
زي

رور
کا

  
   

   
الع  

اط
 

اني
رس

 در 
مينة

ز
 

اور
فن

 و ي
ري

وآو
ن

  ها 

ک
کم

 و 
الع

اط
 

اني
رس

به  
دس

مهن
 نا

زي
اور

کش
  



  شهره كرمي و حسين آگهي   ۲، شماره۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۵۲
 

 اي
تبه
ن ر

نگي
ميا

مطلوبوضعيت موجودوضعيت

، )Hornaday and Bunker, 1970(هاي هورنادي و بـانکر  اين نتيجه با يافته. شده است
، )Gabriel, 2002( گابريل ،)۱۳۷۹( زالي و مقيمي ،)Chandrasekera, 1990( چاندراسکرا

، و )۱۳۸۵(علـي فمـي و همکـاران    ن، شـعبا )James and Isaac, 2005(جيمز و ايساک 
  .مطابقت دارد) ۱۳۸۶(ايواني 

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  هاي پژوهشيافته: منبع
مقايسة ميانگين وضعيت موجود با وضعيت مطلوب عوامل اقتصادي مؤثر بر  - ۵نمودار 
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هاي  بندي نياز به ارتقاي هر كدام از عوامل مؤثر بر موفقيت تعاونياولويت -۳جدول 
  توليدي استان کرمانشاه
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 اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون  ۱
يتي

دير
م

  
  ارتباط بين توليد و بازاريابي ۱

  اهميت به توسعة منابع انساني ۲ هاي ديگرتعاونيارتباط با  ۲
  گويي مدير به اعضاي تعاونيپاسخ ۳ هاي ديگراستفاده از تجربيات تعاوني  ۳
ها توانايي مديريت تهديدهاوفرصت ۴ کاريتمايل اعضا براي ارتقاي دانش  ۴
  توجه به نظرات جامعه ۵ ايجاد روحية همکاري ميان اعضا  ۵
  مهارت و تخصص مدير ۶ مشارکت فعال اعضا در تعاوني  ۶

شي
موز

آ
  

  تجربة قبلي مدير ۷ هاي ارتباطيهاي آموزشي مهارتدوره  ۱
  تحصيالت مديرعامل ۸ هاي آموزش فنيدوره  ۲
  دهي مناسب اعضاسازمان ۹ کارآفرينيهايهاي آموزشي مهارتدوره  ۳
  مديرعامل اقتدار۱۰ هاي آموزشي نحوة همکاريدوره  ۴
 آشنايي اعضا با اصول تعاوني  ۵

يتي
خص

ش
  

  توانايي ابتکار و نوآوري ۱
  خطرپذيري ۲ هاي کارورزيشرکت در دوره  ۶
  وجود روحية کارآفريني ۳ هاو نوآوريهافناوريرسانياطالع  ۷
  عالقه به کار توليدي ۴ رساني مهندسان کشاورزياطالع  ۸

دي
صا

اقت
  

  انگيزه براي کار توليدي ۵ مدتگذاري بلندبه سرمايهاهميت  ۱
  پذير درکاروجود روحية انعطاف ۶ بازاريابي مناسب محصوالت  ۲
 مشارکت اقتصادي اعضا  ۴     مندي از اعتبارات دولتيبهره  ۳

  هاي پژوهشيافته: منبع 

  گيري و پيشنهادهانتيجه
ترين هدف  مهمبا در نظر داشتن و  ،نيازسنجي استبا توجه به شيوة پژوهش که از نوع 

ها و خواست ضرورت دارد ،است انريز برنامهسازي اطالعات براي فراهمكه  نيازسنجي
اي تعيـين شـده   ادراکات دربارة وضعيت مطلوب، كه از طريق نظرات عمـومي و حرفـه  

گيـري دربـارة تعـديل و    صـورت پيشـنهادهايي ارائـه شـود تـا بـراي تصـميم        است، به
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اجتمـاعي،   -عوامل فرهنگي. تجديدنظر در راستاي تحقق نيازها مورد استفاده قرار گيرد
شخصيتي، مديريتي، آموزشي، و اقتصادي همگي در رابطه با موفقيت هـر نـوع تعـاوني    

رو، بايد اين عوامل از اين. روندشمار ميو کامًال زيربنايي به شوند مينياز محسوب پيش
ها وجود داشته  صورت ذاتي در اعضاي تعاونينيازهاي موفقيت در کار يا بهمثابه پيشهب

  .صورت اکتسابي بدانها منتقل شوندباشند و يا به
رفـت از وضـعيت موجـود و    ارائة راهکارهايي عملي و مؤثر براي بـرون  »ج«هدف 

هـاي پـژوهش،   يافتهدستيابي به وضعيت مطلوب بوده است كه بدين منظور، با توجه به 
هاي الزم و ممکن را براي برآوردن نيازهاي مادي هايي که زمينهبراي دستيابي به نگرش

صـورت  ، نكاتي چند بـه سازد ميها و موفقيت هر چه بيشتر آنها فراهم  و معنوي تعاوني
  : شود ميپيشنهاد ارائه 

انتقال و اکتسابي،  ها و رفتارهااز آنجا که بخش اعظم دانش، بينش، مهارت، توانايي - ۱
هـا از  كـه ايـن ويژگـي    شود ميپذير است، پيشنهاد آن به افراد از راه آموزش امكان

ي گونـاگون ترويجـي و   هـا  روشهاي آموزشي مـؤثر و بـا اسـتفاده از    طريق دوره
  :اندها منتقل شوند، كه از آن از جمله هماهنگ با وقت مخاطبان به اعضاي تعاوني

تغيير نگرش اعضا نسبت به فلسفة  با هدفزشي مناسب هاي آموبرگزاري کالس •
 هاي موفق و استفاده از تجربيات آنها؛ تعاون و معرفي تعاوني

 آموزش ارتباطات درست و معرفي مزايا و نتايج مثبت آن؛  •
هـا و  هـا از طريـق نشـريه   و نـوآوري  ها فناوريرساني در زمينة آموزش و اطالع •

 ؛ پوسترهاي آموزشي، و مانند اينها
 هاي خالقيت و نوآوري؛آموزش افزايش مهارت •
 و معرفي مزايا و نتايج مثبت آن؛  مخاطرات پذيرش منطقي و درست اصول آموزش •
 هاي کارآفريني؛آموزش افزايش مهارت •
 هاي فني؛آموزش مهارت •
 ها؛ و هاي بازاريابي براي مديران تعاونيآموزش مهارت •
 .ها ها براي مديران تعاونيهاي مديريت تهديدها و فرصتآموزش مهارت •
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هاي مديريتي و تحصيالت مـرتبط بـا کشـاورزي    استخدام مديرعامل داراي توانايي - ۲
  . دهي اعضا و افزايش کارآييمنظور بهبود سازمانبه

ـ  در استفاده از اعتبارات و تسهيالت بانكي گيرهاي کنوني از سختكاستن  - ۳ دين تـا ب
  . ه، موفقيت بيشتر آنها فراهم شودها و در نتيج امكان توسعة تعاوني وسيله

پـذيري ناگهـاني   مقابله با آسيب ه منظوربيمة محصوالت بانديشيدن تمهيداتي براي  - ۴
  . تأمين امنيت مشارکت اقتصادي اعضاو هاي توليدي  تعاوني
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