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  چكيده
هـاي روسـتايي شهرسـتان    هدف كلي واكاوي عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني مطالعة حاضر، با

ي ها شركتجامعة آماري تحقيق كلية . همبستگي انجام شده است -روش توصيفي كرمانشاه، به
 ۱۲۶هاي مورد نياز در سطح خـرد از كليـة   داده. گيردتعاوني روستايي اين شهرستان را دربرمي

 ۵/۱۰دهندة موفقيت ها نشانيافته. آوري شدجمع آنهااز اعضاي  نفر ۲۴۶و  ها شركتمدير اين 
درصد در حد  ۴۲اجتماعي در حد كم،  -ها از لحاظ دستيابي به اهداف اقتصاديدرصد تعاوني

نتـايج تحليـل   . درصـد در حـد بسـيار زيـاد  اسـت      ۲۱درصد در حد زياد، و   ۵/۲۶متوسط،  
: انـد از هاي موفق از ناموفق عبارتتمايز تعاوني دهد كه عوامل مؤثر درتشخيصي نيز نشان مي
، عملكـرد سـازمان   ۰۲۴/۶هاي دولتي و غيردولتي بـا ضـريب   ها با سازمانميزان ارتباط شرکت

، سرماية مديران بـا ضـريب   ۳۴۰/۴تعاون روستايي در ابعاد كنترل، نظارت و آموزش با ضريب 
  .۵۳۱/۱ها با ضريب ، و سرماية اعضاي تعاوني۲۸۷/۳

  )شهرستان(كرمانشاه / عوامل موفقيت/ تعاون/ هاي روستاييتعاوني: هاكليدواژه
                                                            

؛ )mostafanek@yahoo.com( اصـفهان  استان روستايي تعاون سازمان ارشد كارشناس و مسئول ترتيب، نويسندةبه *
استاديار دانشكدة كشاورزي دانشگاه رازي و عضـو مركـز پژوهشـي تحقيقـات توسـعة اقتصـادي ـ اجتمـاعي؛ و         

  . استاديار دانشكدة كشاورزي دانشگاه رازي
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 مقدمه

، براي بـه جريـان افتـادن توليـد و برقـرار      ۱۳۴۰در دهة  يبا آغاز برنامة اصالحات ارض
هاي روستايي با هدف پـر كـردن خـأل ناشـي از     شدن بخشي از مديريت سابق، تعاوني

زمين به كشاورزان بر طبـق   يشدند؛ و در پي آن، واگذارحذف مالكان از روستاها داير 
بـا توجـه بـه افـزايش     . نسق منوط و مشروط به قبول عضويت در تعاوني روستايي شد

ي تعاوني روستايي، براي هماهنگي آنها و جلوگيري از دوبـاره كـاري و   ها شركتشمار 
بر ايـن اسـاس،   . ودهاي دولت، نياز به سازماني جديد محسوس بنيز براي اجراي برنامه

دنبال موادي از قانون اصـالحات ارضـي، سـازمان مركـزي تعـاون      و به ۱۳۴۲در مرداد 
هاي روستايي و آموزش اصول تعاون و روستايي ايران با هدف توسعه و تقويت تعاوني

ن يـ ا. هاي تعاوني تشـكيل شـد  ي تعاوني روستايي و اتحاديهها شركتروش ادارة امور 
در جلب مشاركت كشاورزان، نقشي بسـيار ارزنـده داشـته باشـند و      توانندها ميتشکل

اجتماعي آنها را حل كنند؛ اما واقعيت اين اسـت كـه انجـام وظـايف      -مشكالت صنفي
اي  گونه ه بايد سطح فعاليت و شيوة كار بهبا تشكيل تعاوني ميسر نيست، بلك تنها گسترده
جايگاه واقعي خود را پيدا كنند،  مردمي، سازمان يك در قالب بتوانند هاتشكل كه اين باشد

عوامل و موانع سر راه توسعة آنها شناسايي و نيز نقاط ضعف آنها به نقاط قوت تبديل  و
شركت تعاوني روسـتايي در سـطح كشـور فعاليـت      ۲۹۵۰در حال حاضر، حدود . شود

بـه  ي شبكة تعـاون روسـتايي   ها فعاليتدارند و تعداد روستاهاي زير پوشش خدمات و 
هـزار نفـر از كشـاورزان و     ۵۰۰ميليـون و   ۵همچنين، افزون بر . رسدروستا مي ۵۶۲۷۲

ميليون نفر از جمعيت كشور نيز  ۲۳ها عضويت دارند و حدود روستاييان در اين تعاوني
بنابراين، با انجام مطالعة حاضـر، بـا اهـداف    . شوندمند ميبهره ها شركتاز خدمات اين 

ي تعـاوني روسـتايي شهرسـتان كرمانشـاه و     ها شركتموفقيت بررسي ميزان  ياختصاص
ي اقتصادي و اجتماعي، و نيز تعيين عوامل مؤثر بـر  ها شاخصبندي آنها بر اساس  رتبه

هـاي موفـق از نـاموفق    ي تعاوني و تعيين تابع تشخيص تعـاوني ها شركتموفقيت اين 
نقاط  يتوان با شناسايفق، ميهاي موفق از ناموارائة بهترين پيشگوکنندة تعاوني منظور به

هاي افزايش كارآيي در اقتصاد روستايي و بـه  ها، زمينهيگونه تعاونقوت و يا ضعف اين
  . تبع آن، در بخش كشاورزي و اقتصادي كشور را فراهم ساخت
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  پيشينة تحقيق 
انـد  ي تعاوني عبارتها شركت، عوامل مؤثر بر موفقيت )۱۳۸۰(طالعة عنبري بر اساس م

هـا، كمـك   ي تجاري و نيز در مديريت تعاونيها فعاليتاز مشاركت فعال كلية اعضا در 
فزايندة اعضا در تأمين سرماية سهمي براي تقويـت بنيـة مـالي آنهـا، اعمـال رهبـري و       

هاي مديريت پيشرفته همراه ، استقبال از شيوهها شركتمديريت پويا توسط هيئت مديرة 
بخشـي بـه كسـب و كـار     تعاوني بر پاية اصول تعاون، تنوع با استقرار يك موسسة قوي

هاي تجاري منطقه و نيز نيازها و توقعات اعضـا و بـه عبـارت ديگـر،     متناسب با قابليت
ارتباط شايسته ميان توليد و بازاريابي، انسـجام كـاركردي مـؤثر ميـان اعضـا و شـركت       

تنظيم و برگزاري آموزش  تعاوني از يك سو، و ميان شركت و اتحاديه از سوي ديگر، و
  . هاي آموزشي براي اعضاي هيئت مديره و كارمندان تعاونيمنظم تعاوني و برنامه
هاي روستايي به دو دسته عوامل ، علل عدم موفقيت تعاوني)۱۳۷۴(در مطالعة ازكيا 

هـاي  به بـاور او، سياسـت  . گذاري شده استسازماني تقسيم و نامسازماني و درونبرون
نادرست، عدم توجه به بازاريابي و بيمة محصوالت كشاورزي،  عدم توجـه بـه    اعتباري

ها، سياست نادرست آموزش و ترويج كشاورزي، واگذاري وظايف غيرمرتبط به تعاوني
تـوان از جملـه عوامـل عمـدة     يها، و نيز فقر مالي اعضـا را مـ  دولت در تشكيل تعاوني

گيـري متمركـز را   تـوان تصـميم  يزماني نيز مساسازماني نام برد؛ و از عوامل درون برون
يادآور شد، كه به نظر وي، تمام تصميمات توسط مسئوالن ادارات سـازمان مركـزي در   

 هـا اتخـاذ و بـه   تهران و بدون توجه به نيازها و خواست و نظـر اعضـا و دسـتورالعمل   
  . شدصورت بخشنامه و دستورالعمل به واحدها ابالغ مي

ي تعاوني روسـتايي را بـه   ها شركتموفقيت ) ۱۳۷۸(نيا درويشياي ديگر، در مطالعه
مندي اعضا از تعاوني، نگرش اعضا نسبت به تعاوني، آگاهي عواملي مانند ميزان رضايت

 .داندمرتبط مي ها شركتاز شركت تعاوني، و مشاركت اعضا در اين 
ا و طـرح جـامع احيـ   «، در تحقيقي بـا عنـوان   )۱۳۷۷(شركت مهندسين مشاور يكم 

كـوه، ريـگ زريـن يـزد و     هاي آبخيز كوير سـياه توسعة كشاورزي و منابع طبيعي حوزه
ي تعـاوني روسـتايي در دو   هـا  شركت، به بررسي »بخش خور و بيابانك شهرستان نائين
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انـد  زمينة اهداف اقتصادي و اجتماعي پرداخته كه بر اساس آن، اهداف اقتصادي عبارت
آالت و د تسهيالت اعتباري، تأمين و توزيع ماشـين از خريد محصوالت كشاورزي، ايجا

ــأمين نهــاده  ــدكي كشــاورزي، ت ــوازم ي ــالي  ل ــابي عملكــرد م   هــاي كشــاورزي، و ارزي
؛ و اهداف اجتماعي نيز توزيـع كاالهـاي كـوپني را    )ها شركتارزيابي ميزان سودآوري (

ورد بررسـي  هـاي مـ  در پايان مطالعة پژوهشي اين مركز، بيشتر تعـاوني ..  شودشامل مي
و اصالحات سـاختار درونـي    لحاظ اهداف اقتصادي و اجتماعي ناموفق ارزيابي شده به

ها، روابط شبكه با سازمان تعـاون روسـتايي و روابـط دولـت بـا سـازمان و نيـز        تعاوني
هـا  افزايش حمايت از شبكه، در قالب پيشنهادهايي براي اصالح ساختار و بهبـود روش 

  . اندعنوان شده هاي روستاييدر تعاوني
گرانة دولت، تخلـف و تجـاوز از   هاي مداخلهسياست) Benturaki, 2000(بنتوراكي 

اصول اساسي تعاون، قوانين غيرپيشرفتة تعاوني، عـدم اسـتقالل و خودمختـاري، عـدم     
وجود دموكراسي، عدم توانمندسازي اعضا، و عدم وجود ساختار سازماني كارآمـد را از  

هـاي  وي موفقيت تعـاوني . كندهاي روستايي تانزانيا عنوان ميونيعلل عدم موفقيت تعا
روستايي تانزانيا را منوط به ايجاد تحول در وضعيت رهبري و اصالح نقـش دولـت در   

هـاي آنهـا،   هـا و اتحاديـه  داند و معتقد است با اصالح در رهبـري تعـاوني  ها ميتعاوني
او . توسعة اقتصادي و اجتماعي استيابد، كه خود شرط موفقيت در كارآيي افزايش مي

ها، آموزش در ميان اعضا و رهبـران  نقش دولت، وضع قوانين پيشرفتة مربوط به تعاوني
ها را از عوامل مؤثر بـر  در تعاوني يهاي مشاركت مردمتعاوني، ترويج تعاوني، و برنامه

  .داندها ميموفقيت تعاوني
ارکان، اعضا و کـادر   يبه تعاون، آگاه مانند شناخت و باور يعوامل) ۱۳۸۰( يآقاجان

ت يـ الزم را در موفق يهـا آنهـا از آمـوزش   يزان برخوردارياز امور شرکت، و م يياجرا
  . شمردها ضروري برمييتعاون

دانـد و معتقـد اسـت كـه     يهـا مـ  يت تعـاون يد موفقياعضا را کل) ۱۳۸۱(بامقدم يشک
ئـت  يکنترل شرکت تعاوني در دسـت ه ار و يرا اختيآنند؛ ز يمالک قانون ياعضاي تعاون

  .ست بلکه در دست اعضاستير عامل نيا مديره يمد
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ران از اصـول  ياعضا و مد ياطالعيران کاردان و باتجربه، بيفقدان مد) ۱۳۴۶(د يناه
و  يها، پراکندگيران و اعضاي تعاونيمکتب تعاون، عدم آموزش در سطوح کارکنان، مد

، نقص قانون و مقررات، پايين بودن ميزان درآمـد  يزدگت روستاها، شتابيکمبود جمع
را از موانـع و   ييروسـتا  يتعـاون  يهـا در شـرکت  يکـاف  يگذارهيدهقانان، و عدم سرما

  .  ت آنها اعالم کرده استيمشکالت موجود در راه موفق

  چارچوب مفهومي 
. اسـت مثابه يك سامانه در نظر گرفته شـده  بر اساس مطالعات صورت گرفته، تعاوني به

سامانه . شوداي استفاده ميهاي سازماني، از نظرية سامانهدر مديريت نوين، براي بررسي
عمومـًا دو نـوع   . شـود اي از اجزاي وابسته و در تعامل با يكديگر گفتـه مـي  به مجموعه

سازمان داراي سامانه بسته، تنهـا بـا اسـتفاده از عوامـل و     . سامانه باز و بسته وجود دارد
توانـد مسـائل خـود را از طريـق     خلي و بدون ارتباط با محـيط خـارج، مـي   نيروهاي دا

گـرايش  . مراتب و تقسيم كار و روابط رسمي در داخل سازمان حل و فصل كنـد سلسله
. يا ركـود و يكنـواختي اسـت    )۱(ذاتي يك سازمان با سامانة بسته در راستاي تعادل ايستا

و رشـد و تحـول و تكامـل از     )۲(دل پويابرخالف سامانة بسته، گرايش سامانة باز به تعا
بايد هر سازمان داراي سامانة باز همـواره خـود   . طريق ارتباط دائم با محيط بيرون است

اي از يك سـازمان اسـت كـه    تعاوني نمونه. سازماني نيز منطبق سازدرا با تغييرات درون
گذارد و از ير ميپيوسته با محيط خارج در ارتباط است و بر شرايط و عوامل بيروني تأث

پـژوهش  . كـار بـرد    توان همين استدالل را بـه رو، در مورد ساختار دروني آن نيز مياين
تأثيرگـذار  ) ر مستقليمتغ( يين عوامل دروني، بيروني و ساختارتر مهمحاضر به بررسي 

  . پردازدمي) ر وابستهيمتغ(در موفقيت شركت تعاوني 
داخـل سـامانه، بـر سـازمان تـأثير      املي كه در اند از عوسازماني عبارتعوامل درون

تـرين عوامـل    ي، و مـديريت مهـم  سـه عامـل نيـروي انسـاني، مسـائل مـال      . گذارنـد  مي
  .گذارندها اثر ميروند كه از داخل بر موفقيت تعاونيشمار ميسازماني به درون
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توان در سه گروه مجمع عمومي، هيئـت  ي تعاوني را ميها شركتنيروي انساني در 
در ايــن تحقيــق، آمــوزش، مشــاركت در . ديره، و بازرســان مــورد بررســي قــرار دادمــ

ي تعاوني، رضايت اعضا و كاركنان شركت تعاوني و عامل مديريتي از لحـاظ   ها شركت
شامل عضويت اختياري و آزاد، نظـارت دموكراتيـك   (شناخت و اعتقاد به اصول تعاون 

رسـاني،  وابسـتگي، آمـوزش و اطـالع   اعضا، مشاركت اقتصادي اعضا، استقالل و عـدم  
قـرار   يمـورد بررسـ  ) تعاون در تعاون، توجه به جامعه از طريـق مشـاركت در توسـعه   

  .گرفت
سـازماني بـر   اند از عواملي كه در خارج از فضـاي درون سازماني عبارتعوامل برون
ي هـا  شـركت گذارند و بسته به كيفيـت و كميـت، بـا    تأثير مي ها فعاليتچگونگي روند 

طور مستقيم يا غيرمستقيم، بر اثربخشي نيروها، امكانـات و  عاوني رابطه برقرار كرده، بهت
اين دسته از عوامل در . منابع و در نتيجه، بر موفقيت مديران و شركت مؤثر خواهند بود

  :دو گروه مورد بررسي قرار مي گيرند
اين رابطه بيشتر معطوف به نحـوه و ميـزان    :هاي دولتيها با سازمانرابطة تعاوني -الف

 ويـژه  بهدر كشورهاي در حال توسعه و . ي تعاوني استها شركتدخالت دولت در 
ها و آموزش تعاون در سطح عمومي و نيـز  دليل پايين بودن ميزان آگاهيدر ايران، به

ز فقدان منبع مالي مناسب و كافي بـراي تـأمين نيازهـاي اوليـه و سـرماية مـورد نيـا       
هاي خودجوش فراهم نيست كه البته نبايـد  تعاوني، بستر مناسب براي ظهور تعاوني

گيري مردم و مديران تعاوني تبديل شود و آنها اين مسئله به مانعي بر سر راه تصميم
  ي اجتماعي بازدارد؛ و ها فعاليترا از مشاركت در 

ا مؤسسـات غيردولتـي و   وجود سازمان ي :هاي غيردولتيها با سازمانرابطة تعاوني -ب
صـورت  ميزان باال خـود بـه  تالش روزافزون آنها براي دستيابي به مبادالت تجاري به

در ايـن   يين سـازمان غيردولتـ  تر مهم. كندها عمل ميعاملي برانگيزنده براي تعاوني
بخش اتحادية تعاوني است که با ايجاد يك شبكة ارتباطي منسـجم و پويـا در ميـان    

راي گرايش كاري مشترك با خود از طريق يك سازوكار خـودتنظيمي  هاي داتعاوني
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در برابر يكديگر و در برابر يـك كـل فراگيـر     ها شركتنيرومند كه تعهد هر كدام از 
بخشد، در كليـت خـود نيـز بـه همكـاري متقابـل و       بدان ضمانت اجرايي بااليي مي

  . پردازدهاي نهضت تعاون مياجراي اصول و ارزش
  : اند ازاري عبارتعوامل ساخت

سازماني؛ شامل قوانين مندرج در اساسنامة مصوب مجمع، قوانين و مقررات درون -الف
ها مـورد توجـه قـرار    افزاري بسيار مؤثر در موفقيت تعاونيمثابه يك عامل نرمكه به

  گرفته و شركت ملزم به رعايت آن است؛ و
ين و مقررات جاري بخـش تعـاون   سازماني؛ شامل كلية قوانقوانين و مقررات برون -ب

و  هـا  شركتهاي دولتي ناظر بر ها و مواد قانوني از سوي دستگاهكه در قالب تبصره
  . شوداتحاديه وضع و اعمال مي

  هامواد و روش
ي تعاوني و مديران آنهـا اعـم از   ها شركتهاي مورد نياز در سطح در اين پژوهش، داده

از آنجا که با توجـه بـه   . شد يگردآور )۳(يسرشمارمدير عامل و هيئت مديره از طريق 
 يعضو تعـاون  ۳۶۹۸۳آوري اطالعات از حدود محدوديت امكانات و زمان، امکان جمع

مند استفاده شد؛ و با استفاده از جدول گيري تصادفي نظاموجود نداشت، از روش نمونه
بـا  . دست آمـد نفر به ۳۷۲، حجم نمونه برابر با )Krijcle and Morgan, 1970(مورگان 

 ۳۶۹۸۳نسبت تعداد كل اعضاي هر شركت تقسيم بـر (استفاده از روش انتساب متناسب 
آوري جمـع . ، تعداد نمونة الزم از هر شركت مشـخص شـد  )ضرب در حجم كل نمونه

هـايي بـاز و بسـته    با پرسش )۴(اطالعات از طريق تكميل سه نوع پرسشنامة ساختاريافته
مة اعضا، شامل نه متغير در قالب سيزده پرسـش مربـوط بـه    پرسشنا -۱: صورت گرفت

هاي فردي اعضا مانند محل سكونت، سن، سطح تحصيالت، مدت عضـويت در  ويژگي
هاي آموزشـي  تعاوني، ميزان سرمايه نزد تعاوني، انگيزة عضويت در تعاوني، تعداد دوره

عاوني، شناخت هاي آموزشي، مشاركت در تكه عضو در آن شركت كرده و کيفيت دوره
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هيئـت  (پرسشـنامة مـديران    -۲از اصول تعاون، و ميزان رضـايت از عملكـرد شـركت؛    
هـاي  پرسـش مربـوط بـه ويژگـي     ۲۱، شامل سيزده متغير در قالب )مديره و مدير عامل

فردي مديران مانند سن، سطح تحصـيالت، مـدت عضـويت در تعـاوني، سـرمايه نـزد       
هـا، سـابقة مـديريت، ميـزان     زشي وکيفيت دورههاي آموتعاوني، ميزان شركت در دوره

مشاركت هيئت مديره در مديريت تعاون، ميزان اطالعات تخصصي مديران، شناخت از 
پرسشـنامة   -۳هـاي دولتـي و غيردولتـي؛ و    اصول تعاون، عوامل سـاختاري، و سـازمان  

داد مسائل مالي شركت، شامل دو متغير در قالب سه پرسش مربوط به ميزان سرمايه، تعـ 
  . اعضا، و سود ويژه

گيري از نظرات اسـاتيد راهنمـا   ، با بهره)هاپرسشنامه(براي تعيين روايي ابزار تحقيق 
نظر دانشگاهي و ساير افراد متخصص و داراي تجربـه در زمينـة   و مشاور، افراد صاحب

براي تعيين پايايي ابزار تحقيق نيز . هاي روستايي، اصالحات الزم صورت گرفتتعاوني
تـرين  ي شهرستان كرمانشاه بـود، نزديـك  ها شركتاز آنجا كه جامعة آماري شامل كلية 

شهرستان داراي خصوصيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي يكسـان بـا حـوزة تحقيـق      
انتخاب شد؛ پرسشنامة اعضا توسط چهل نفر و پرسشنامة مديران نيز ) شهرستان صحنه(

هـاي مـورد   ها به رايانه، محاسـبة داده ادهتوسط سي نفر تكميل شدند؛ و پس از ورود د
دست آمـده  آلفاي كرونباخ صورت گرفت، که اعداد به SPSSافزار نظر با استفاده از نرم

  .بود ۸۵/۰باالتر از 
تجزيه و تحليل اطالعات در دو بخش توصـيفي و اسـتنباطي انجـام گرفـت، بـدين      

حراف معيـار و ترسـيم جـداول    صورت كه از آمار توصيفي شامل ميانگين، ميانه، نما، ان
هاي آزمودني از نظر صـفات مختلـف و توصـيف جامعـة آمـاري      بندي گروهبراي دسته

هاي استنباطي نيز بر اساس ميزان موفقيت، بـا اسـتفاده از   استفاده  شد؛ در بخش تحليل
بنـدي شـدند؛ و سـنجش    رتبـه  هـا  شركت، Excelگستر فن تاكسونومي عددي و صفحه

با استفاده از فـن تحليـل   ) وابسته(كدام از متغيرهاي مستقل بر متغير تابع  ميزان تأثير هر
صـورت گرفـت و تـابع     SPSSافـزار  گيري از نـرم و بهره) ۱۳۸۰منصورفر، (تشخيصي 
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هـاي موفـق از نـاموفق    در اين تابع، متغيرهاي متمايزكنندة تعاوني. تشخيص ترسيم شد
  . اندمشخص شده

  هايافته
 ۱۳۵۲ي مـورد مطالعـه بـه    هـا  شـركت دست آمده، تأسيس تمامي بهبر اساس اطالعات 

حداكثر زمان عضويت اعضـا و مـديران   . ساله دارد ۳۳اي رو، سابقهگردد و از اينبازمي
سـال و مـديران    ۱۷سال و حداقل دو سال، و ميانگين مدت عضويت اعضا حـدود   ۳۳

ال، دامنة سـن آنهـا   س ۲۵/۴۷همچنين، متوسط سني اعضا . سال است ۱۸تعاوني حدود 
  .سال است ۵۰تا  ۳۵سال، و بيشترين توزيع فراواني مربوط به طبقة سني  ۷۴تا  ۲۷

  

  ها توزيع سني اعضاي شركت -۱جدول 
 درصد تجمعي درصد نسبي فراواني طبقة سني

۳۵-۲۰ ۱۰ ۳/۴ ۳/۱۶ 
۵۰-۳۵ ۱۶۵ ۶۷ ۳/۶۳ 
۶۵-۵۰ ۵۳ ۸/۲۱ ۱/۹۳ 
 ۱۰۰ ۹/۶ ۱۷ سال۶۵باالي

  ۱۰۰ ۲۴۵ جمع
   ۸۵/۱۱: انحراف معيار                       ۴۷: ميانه             ۲۵/۴۷: ميانگين

  قيتحق يهاافتهي: منبع

تن  ۱۲۶عضو تعاوني و  ۲۴۶(نفر  ۳۷۲ان يادآوري است كه حجم نمونه برابر با يشا
 نيـ بوده كه البتـه در ا ) ر عامل هر شرکتيره و مديئت مديران شامل پنج عضو هياز مد
هـا بـه   ران شـرکت يک نفر از اعضا و دوازده نفر از مـد يق، با توجه به عدم تمايل يتحق

نفر در نظر گرفته شده  ۱۱۴و  ۲۴۵ترتيب، ل پرسشنامه، حجم نمونه بهيو تکم يهمکار
  .است



  … بيگي و سيدعلي نكويي نائيني، اميرحسين علي  ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۱۰
 

  سـال، دامنـة سـن آنهـا     ۵/۴۷ي تعاوني مورد مطالعـه  ها شركتمتوسط سني مديران 
  .است ۶۰تا  ۵۰ع فراواني مربوط به طبقة سني سال، و بيشترين توزي ۸۰تا  ۲۷

  
  هاي تعاوني روستايي توزيع سني مديران شركت -۲جدول 
 درصد تجمعي درصد نسبي فراواني طبقة سني

۳۵-۲۰ ۱۵ ۲/۱۳ ۲/۱۳ 
۵۰-۳۵ ۴۶ ۴/۴۰ ۶/۵۳ 
۶۵-۵۰ ۴۶ ۴/۴۰ ۹۴ 
 ۱۰۰ ۶ ۷ سال۶۵باالي

  ۱۰۰ ۱۱۴ جمع
   ۸۸/۱۰: انحراف معيار                       ۴۹: ميانه             ۵/۴۷: ميانگين

  قيتحق يهاافتهي: منبع

، کمترين ميزان يسهم هزار ريال ۱۴۴تحقيق، ميانگين سهام اعضا  يهابر اساس يافته
بـوده   يسهم هزار ريال ۵۰۰، و باالترين ميزان سهام آنها يسهام اعضا پنج سهم هزار ريال

سهم، کمترين سـهم مـديران صـفر، و بـاالترين ميـزان       ۱۹۷و ميانگين سهام مديران نيز 
  . سهم بوده است ۹۰۰سهام آنها 

درصـد از اعضـاي    ۸/۴۹شـده، ميـزان تحصـيالت    يآوربا توجه به اطالعات جمـع 
 ۶/۱درصد فوق ديـپلم،   ۱/۴درصد ديپلم،  ۱/۱۵درصد راهنمايي،  ۲۹ابتدايي،  ها شركت
درصد كارشناسي ارشد بـوده و همچنـين، ميـزان تحصـيالت      ۴/۰كارشناسي، و  درصد

 ۶/۲درصد ديـپلم،   ۹/۲۸درصد راهنمايي،  ۲۱ابتدايي،  ها شركتدرصد از مديران  ۳/۴۰
  .درصد نيز كارشناسي بوده است ۲/۷درصد فوق ديپلم، و 

سش ي تعاوني در قالب يك پرها شركتاطالعات مربوط به انگيزة عضويت اعضاي 
 ياجبـار بـه عضـويت بـرا    «، »اجبار به عضويت در زمان اصالحات ارضي«با سه گزينة 
بـر  . مورد ارزيابي قـرار گرفـت  » يعالقه به تعاون و كار گروه«و » يکوپن يتهية کاالها
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ي هـا  فعاليـت مندي بـه  بر مبناي عالقه) درصد ۴/۴۷(اين اساس، کمتر از نيمي از اعضا 
تعاوني روستايي شـده و سـاير اعضـا بـه اجبـار در       يها شركتگروهي و تعاون عضو 

همچنـين،  . انـد عضويت يافته ها شركتگونه در اين ۱۳۴۰دوران اصالحات ارضي دهة 
مجامع (هاي مديريتي گيريي تعاوني مورد مطالعه در تصميمها شركتمشاركت اعضاي 

  .بوده است) درصد ۶/۲۸(در حد متوسط ) تعاوني
ي تعاوني ها شركتت آمده، ميزان رضايت اعضا از عملكرد دسبه استناد اطالعات به

و انحراف معيـار  ) از پنج(  ۶۹/۳روستايي شهرستان كرمانشاه در حد متوسط با ميانگين 
هـاي يـاد   در جدول زير، ميزان رضايت اعضا در هر كدام از زيرمقوله. بود ۸۶/۰برابر با 

  . شده آمده است
  

  عملكرد شركتميزان رضايت اعضا از  -۳جدول 
 انحراف معيار )۵از (ميانگين  هازيرمقوله

 ۷۹/۰ ۲۴/۴ تأمين كاالهاي كوپني

 ۳۱/۱ ۳۴/۳ هاي كشاورزيتأمين نهاده

 ۴۵/۱ ۸۹/۲ تأمين وام

 ۱/۱ ۸/۳ خريد و فروش محصوالت كشاورزي

 ۱/۱ ۵۵/۳ تأمين كاالهاي مصرفي

 ۷۵/۳ ۳/۳ هاي مديريتيگيريمشاركت اعضا در تصميم

 ۳۵/۱ ۱۵/۳ توانايي شركت در حل مشكالت اعضا

   ۵= ؛ بسيار زياد۴= ؛ زياد۳= ؛ متوسط۲= ؛ كم۱= هيچ: مقياس
  ق                                 يتحق يهاافتهي: منبع

سـال، كمتـرين سـابقة     ۸/۱۶هاي مـورد مطالعـه   متوسط سابقة عضويت در  تعاوني
درصـد از   ۵/۵۳همچنـين،  . سال اسـت  ۳۳عضويت دو سال و بيشترين سابقة عضويت 

دهنـدة تغييـر و تحـوالت    اي كمتر از چهار سال دارند، كه نشـان ها سابقهمديران تعاوني
درصـد از   ۳/۱۲زياد در سمت مديريت سطح ميـاني  و سـطوح پـايين  اسـت؛ سـابقة      
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درصـد   ۴/۱۱سال، و  ۱۶تا  ۱۳درصد  ۸/۸سال،  ۱۰تا  ۴درصد  ۱۴سال،  ۸تا  ۵مديران 
هـا در سـمت   طور كلي، متوسط سابقة فعاليت مديران تعاونيسال بوده و به ۱۷يش از ب

  .سال بوده است ۵/۷سال و انحراف معيار  ۸۷/۶فعلي، 
شامل محدود (در اين تحقيق، براي ارزيابي شناخت اعضا از اصول تعاون، پنج گويه 

حصـوالت  هـا، آمـوزش اعضـا، خريـد م    يبـا سـاير تعـاون    يبودن سود سـهام، همکـار  
، كه چهار مورد از آنها جزو اصول تعاون است، )، و عضويت آزاد و داوطلبانهيکشاورز

ها، دو امتياز مثبت، پاسـخ  در قالب پرسش مطرح شد؛ در موارد پاسخ درست به پرسش
سـرانجام، در  . امتيـاز صـفر تعلـق گرفـت    » دانمنمي«نادرست يك امتياز منفي، و پاسخ 

ها، ده امتياز مثبت و در صورت پاسـخ نادرسـت بـه    گويهصورت پاسخ درست به تمام 
درصـد   ۸/۰دهـد كـه تنهـا    ينتايج نشان م. گرفتها، پنج امتياز منفي تعلق ميتمام گويه

ها از اصول تعـاوني شـناخت كامـل دارنـد و ميـزان      درصد مديران تعاوني ۹/۰اعضا و 
  .  شناخت مديران تنها اندكي باالتر از اعضاست

  هـا  ينفـر از مـديران تعـاون    ۳۳و ) درصد ۹/۶۲(نفر از اعضا  ۱۵۴ها، تهبر اساس ياف
اکثريت مديران در طول . اندمرتبط شرکت نكرده يدر هيچ دورة آموزش) درصد ۹/۲۸( 

  .دورة مديريت خود تنها در يك يا دو دوره شرکت کرده بودند
عـاوني از دو  ي تهـا  شـركت سازماني مؤثر در تر گفته شد، عوامل برونكه پيشچنان

با توجه به ارتباط مديران با . هاي دولتي و غيردولتي مورد توجه قرار گرفتبعد سازمان
وزن هر زيرمقولـه در ايـن   . ها، نظر آنها در اين زمينه داراي اعتباري باالستاين سازمان

ي اصلي به مؤلفة بردار ويژه، وزن هـر  ها مؤلفهبا استفاده از تجزية . شاخص متفاوت بود
آوري شـده، در زمينـة   طبق اطالعات جمع. دست آمد و شاخص ساخته شديرمقوله بهز

و انحراف  ۲/۳هاي دولتي، بانك كشاورزي با ميانگين ميزان رضايت از عملكرد سازمان
و  ۸/۲ن يانگيـ در رتبة اول، ادارة تعاون روسـتايي شهرسـتان كرمانشـاه بـا م     ۹۹/۰معيار 

در  ۹/۰و انحـراف معيـار    ۱/۱ها با ميـانگين  ساير بانكدر رتبة دوم، و  ۱ار يانحراف مع
درصـد از  عملكـرد اتحاديـه     ۸/۵۸هـاي غيردولتـي،   رتبة آخر بوده و در مورد سـازمان 
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درصـد از عملكـرد    ۳/۲۶و ) رتبـة اول ( ۹۸/۰و انحراف معيـار  ۳/۳شهرستان با ميانگين
لحـاظ ميـزان ارتبـاط و    رتبة آخـر از  ( ۰۴/۱و انحراف معيار  ۶/۲ها با ميانگين دهداري

  . اندابراز رضايت كرده) همكاري با شركت هاي تعاوني روستايي
  

  هاي دولتي و غيردولتي ميزان رضايت مديران از همكاري با سازمان -۴جدول 
 رتبه انحراف معيار ) ۵از (ميانگين  اداره يا دستگاه مفهوم

هاي دولتيسازمان

 ۲ ۲/۳۹۹/۰بانك كشاورزي
 ۸ ۱/۱۹/۰بانك هاساير

 ۷ ۱/۲۱۷/۱جهاد كشاورزي
 ۶ ۶/۲۱۶/۱وزارت بازرگاني
 ۳ ۸/۲۱تعاون روستايي

هاي سازمان
 غيردولتي

 ۴ ۷/۲۰۵/۱شوراهاي اسالمي
 ۱ ۳/۳۹۸/۰اتحاديه شهرستان

 ۵ ۶/۲۰۴/۱دهداري و بخشداري
   ۵= ؛ بسيار زياد۴= ؛ زياد۳= ؛ متوسط۲= ؛ كم۱= هيچ: مقياس
  هاي تحقيق                                 يافته: منبع

  ها تحليل يافته
  اجتماعي   -ها بر اساس شاخص اقتصاديبررسي ميزان موفقيت تعاوني

. اجتماعي مورد ارزيابي قرار گرفـت  -در دستيابي به اهداف اقتصادي ها شركتموفقيت 
هايي ماننـد ميـزان موفقيـت در تـأمين     براي ساخت اين شاخص، با استفاده از زيرمقوله

هـاي كشـاورزي، تـأمين وام،    كاالهاي كوپني و كاالهاي مصرفي، معيشتي، تـأمين نهـاده  
ــاركت اعضــا در     ــت در جــذب مش ــاورزي، موفقي ــروش محصــوالت كش ــد و ف خري

مديريتي،  موفقيت در حل مسائل و مشكالت اعضـا، و رسـيدگي بـه     هايگيري تصميم
ي بـردار  هـا  مؤلفـه ي اصـلي بـه   ها مؤلفهانتقادها و پيشنهادها، با استفاده از روش تحليل 

، ۸۲۷/۰، ۷۳۲/۰، ۶۶۳/۰ترتيـب،  بـه (ويژه، وزن هر گويه در پرسشـنامه مشـخص شـد    
اسخ اعضـاي هـر شـركت بـه     و سپس، در ميانگين پ) ۷۹۵/۰، و ۴۲۳/۰، ۷۳۳/۰، ۷۵۳/۰
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آنگاه با توجه بـه چـارچوب   . شاخص كلي موفقيت ساخته شدها ضرب شده، زيرمقوله
مفهومي تحقيق، ميانگين نسبت سرمايه به تعداد اعضا و ميانگين نسبت سود به سـرمايه  

دهندة موفقيت در نظر گرفته شدند؛ پس از رفع اخـتالف مقيـاس   در قالب عوامل شکل
، وزن ايـن  )به تاكسونومي عددي، روش آن توضيح داده خواهد شد در قسمت مربوط(

، ميانگين نسبت سرمايه به تعداد ۷۵/۰موفقيت اجتماعي (سه دسته عوامل مشخص شد 
دهنـدة  ، و عـدد كلـي كـه نشـان    )۶۸۳/۰، و ميانگين نسبت سود به سرمايه ۷۱۹/۰اعضا 

شـرح جـدول زيـر    بـه  ست، از تركيب وزني در اعداد مربـوط، ها شركتميزان موفقيت 
  .دست آمد به

  
  اجتماعي -ي اقتصاديها شاخصها بر اساس  ميزان موفقيت شركت -۵جدول 

 ميزان موفقيت نام شركترديف

۸/۲رباط ماهيدشت ۱
۳۴/۱كمره گره ۲
-۴۴/۱كوزران ۳
-۸۷/۰احمدوند ۴
۴۳/۰سراب ماهيدشت ۵
۳۶/۰رازآور ۶
-۰۳/۱آشيانهفت ۷
-۹۲/۰ايثار ۸
-۰۳/۰حقيقت ۹
-۴۲/۰سالمت ۱۰

 ميزان موفقيت نام شركترديف

 -۹۸/۰ پلكانه۱۱
 -۰۲/۰ بايوند۱۲
 ۲۸/۰ درودفرامان۱۳
 ۵۱/۱ چغاكبلعلي۱۴
 -۲۲/۱ كهرار۱۵
 -۱۵/۱ وحدت۱۶
 -۰۷/۰ نيلوفر۱۷
 ۳۹/۲ سنجابي۱۸
 -۹۵/۱ سرفيروزآياد۱۹

  قيتحق يهاافتهي: منبع

  ها چگونگي محاسبة ميزان موفقيت شركت
ها استفاده شـده  محاسبة معادلة ميزان موفقيت هر كدام از شرکت ير برايز يهااز شرط

  ).Sadighi and Mohammadzadeh, 2002(است 
  :موفقيت تعاوني در حد كم برآورد شده، اگر -الف

S< (Mean-S.d) 
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 :موفقيت تعاوني در حد متوسط برآورد شده، اگر -ب
(Mean-S.d) <S < Mean 

  :موفقيت تعاوني در حد زياد برآورد شده، اگر -ج
(Mean+S.d) <S < Mean 

  :موفقيت تعاوني در حد بسيار زياد برآورد شده، اگر -د
S> (Mean+S.d) 

و انحراف  -۰۵۲/۰با ميانگين  ها شركتهاي باال، ميزان كلي موفقيت افتهيتوجه به با 
از لحـاظ موفقيـت در    هـا  شـركت درصـد از   ۵/۱۰گوياي آن است كه حدود  ۳/۱معيار 

 ۵/۲۶درصـد در حـد متوسـط،     ۴۲اجتماعي در حد كـم،   -دستيابي به اهداف اقتصادي
 .اندياد ارزيابي شدهدرصد در حد بسيار ز ۲۱درصد در حد زياد، و 

  ها با استفاده از فن تاكسونومي عددي بندي شركتبندي و رتبهطبقه
بنـدي  و  هاي طبقهصورت يكي از روشدر پژوهش حاضر، از فن تاكسونومي عددي به

ي ها شاخصگيري از ي تعاوني روستايي شهرستان كرمانشاه با بهرهها شركتبندي گروه
ي مـورد نظـر در   هـا  شاخص. هاي همگن استفاده شدوعهاقتصادي و اجتماعي  در مجم

اند از نسبت ميانگين سرمايه به تعـداد اعضـا، نسـبت سـود ويـژه بـه       اين تحليل عبارت
سرمايه و ميزان موفقيت در تأمين كاالهاي كوپني، كاالهاي مصـرفي و معيشـتي، تـأمين    

موفقيـت در  هاي كشاورزي، تأمين وام، خريـد و فـروش محصـوالت كشـاورزي،     نهاده
هـاي مـديريتي، و موفقيـت در حـل مسـائل و      گيـري جذب مشاركت اعضا در تصـميم 

مشــكالت اعضــا و رســيدگي بــه انتقــادات و پيشــنهادها، بــا اســتفاده از روش تحليــل 
ي بردار ويژه، وزن هر گويه در پرسشـنامه مشـخص شـد و     ها مؤلفهي اصلي به ها مؤلفه
ضرب و شاخص ) اعداد يك تا پنج(هر شركت پاسخ اعضاي  ميانگين در وزن اين سپس،

  شـركت   ۱۹ هـا شـامل  آنگـاه مـاتريس داده  . دست آمدكلي موفقيت براي هر شركت به
و سه متغير شامل نسبت ميانگين سرمايه به تعداد اعضا، نسبت سود ويژه به ) در ستون(

و  هـا پس از تهية مـاتريس داده . تشكيل شد) در سطر(سرمايه، و شاخص كلي موفقيت 
ي هـا  شـاخص رفع اختالف مقياس، فاصلة هر شركت از شركت ديگر بر مبناي مجموع 
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هـر چـه   ). cio(آل  محاسـبه شـد   كار رفته و فاصلة مركب هر شركت از شركت ايـده به
همچنين، . تر استآل نزديكتر باشد، شركت مورد نظر به شركت ايدهكوچك cioمقدار 

  .صورت گرفت ها شاخصمجموع  بر اساس  DLمحاسبة وضعيت هر شركت يا 
  

  هاشرکت يبندمحاسبة فاصلة هر شركت از شركت ديگر و رتبه -۶جدول 
 شركترديف

 فاصلة مركب از
 )(Cioآل مقدار ايده

  وضعيت شركت
)DL( 

  رتبة
 شرکت

 ۱ ۴۵۹۲۶۷/۳۵۲۴۵۸۱/۰رباط ماهيدشت ۱
 ۴ ۶۷۱۰۷۷/۴۷۰۸۳۴۶/۰كمره گره ۲
 ۱۸ ۹۵۱۶۲۶/۵۹۰۲۵۳۵/۰كوزران ۳
 ۱۰ ۳۷۹۹۶۲/۵۸۱۵۸۴۵/۰احمدوند ۴
 ۷ ۲۸۵۲۴۴/۵۸۰۱۴۸۲/۰سراب ماهيدشت ۵
 ۵ ۹۸۵۹۴۷/۴۷۵۶۰۹۵/۰رازآور ۶
 ۱۶ ۷۵۸۶۴/۵۸۷۲۳۹۴/۰آشيانهفت ۷
 ۱۵ ۷۳۳۱۶/۵۸۶۹۴۰۶/۰ايثار ۸
 ۱۴ ۰۳۵۳۹۱/۵۷۶۳۵۹۳/۰حقيقت ۹
 ۹ ۳۷۵۰۶۳/۵۸۱۵۱۰۲/۰سالمت ۱۰
 ۱۲ ۵۳۵۶۳۳/۵۸۳۹۴۵۲/۰پلكانه ۱۱
 ۸ ۳۲۵۷۷۲/۵۸۰۷۶۲۸/۰بايوند ۱۲
 ۱۱ ۴۶۳۰۱۸/۵۸۲۸۴۴/۰درودفرامان ۱۳
 ۳ ۳۳۳۸۲۷/۴۶۵۷۲۰۴/۰چغاكبلعلي ۱۴
 ۱۷ ۸۳۱۹۰۸/۵۸۸۴۳۸۱/۰كهرار ۱۵
 ۱۳ ۶۵۵۹۷۳/۵۸۵۷۷۰۱/۰وحدت ۱۶
 ۶ ۲۳۵۷۱۸/۵۷۹۳۹۷۱/۰نيلوفر ۱۷
 ۲ ۲۴۰۸۹۵/۴۶۴۳۱۱۱/۰سنجابي ۱۸
 ۱۹ ۲۹۸۰۱۱/۶۹۵۵۰۶۳/۰سرفيروزآياد ۱۹

  ۲۳۹۴۹۲/۰ميانگين
  ۶۷۷۴۲۴/۰انحراف معيار

co ۵۹۴۳۴/۰  
  قيتحق يهاافتهي: منبع
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  هاي موفق از ناموفقترسيم تابع تشخيص تعاوني
با استفاده از روش ) يا موفقيت )۵(بنديمتغير گروه(در اين تحليل، نخست، متغير وابسته 

هـاي يـك تـا    رتبـه (شركت شود؛ بدين ترتيب كه شش تاكسونومي عددي شناسايي مي
عنوان شركت به) هاي چهارده تا نوزدهرتبه(عنوان شركت موفق و شش شركت به) شش

  . شوندشده وارد تحليل ميبنديناموفق در قالب متغيرهاي گروه
هاي دولتي و غيردولتي در موفقيـت  اولين متغيري كه وارد تحليل شد، نقش سازمان

برابـر بـا    )۶(كـز و المبـداي ويل ) باالترين مقدار( ۲۸۱/۴۴با آن برابر  Fها بوده كه تعاوني
در مرحلة دوم، متغير عملكرد سازمان تعاون روستايي بـا  . است) كمترين مقدار( ۱۸۴/۰

F  در مرحلـة سـوم، متغيـر سـرماية     ۰۴۶/۰كز برابـر بـا   يلو المبداي و ۱۱۸/۲۷برابر با ،
، و در مرحلـة چهـارم،   ۰۱۴/۰بـر بـا   و المبـداي ويلكـز برا   ۷۹۸/۱۷برابر با  Fمديران با 

. انـد وارد تحليل شده ۰۰۵/۰كز برابر با و المبداي ويل ۹۴۵/۱۱برابر با  Fسرماية اعضا با 
سطح : اند ازوارد تحليل نشده، كه عبارت) ۸۴/۳(تر از معيار كوچك Fمتغيرهاي داراي 

ريت، تحصيالت اعضا و  مديران، طول مـدت عضـويت اعضـا و مـديران، سـابقة مـدي      
آموزش مديران و اعضا، مهارت فني مديران، شناخت مديران و اعضا از اصـول تعـاون،   
عوامل ساختاري و محيطي، سبك مديريت، سطح تحصيالت اعضا، انگيزة عضـويت، و  

  . سطح مشاركت اعضا در تعاوني
درصد اطمينان و همچنين، مقدار المبـداي   ۹۹دار بودن تابع تشخيص در سطح معني
. نشان داده شده است ۷داري معادلة متمايزكننده است، در جدول بيانگر معني ويلكز كه

شده بـراي تمـايز دو گـروه داراي مقـدار     آيد، معادلة تشكيلكه از اين جدول برميچنان
داري بوده، با چهار درجه آزادي، در سطح بـااليي از معنـي   ۹۸۱/۴۱اسكوئر برابر با كاي
در  ۱عدد . و قدرت تميز خوب تابع تشخيص داللت دارد دارياين آماره بر معني. است

ـ  دسـت آمـده اسـت، درجـة آزادي      هستون تعداد معادله، كه با دو سطح از متغير مالك ب
  .دهدتعداد متغيرهاي موجود در تابع تشخيص را نشان مي
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  داريكز و سطح معنيالمبداي ويل -۷جدول 
 داريسطح معني درجة آزادي اسكوئركاي المبداي ويلكز آزمون

۱ ۰۰۵/۰۹۸۱/۴۱۴ ۰۰۰/۰ 

  قيتحق يهاافتهي: منبع

موفـق از نـاموفق را نشـان     يهايدهندة تعاونتشخيص يجدول زير اهميت متغيرها
با در نظر گرفتن قـدر مطلـق ضـرايب اسـتاندارد شـدة هـر كـدام از متغيرهـا،         . دهدمي
: انـد از ترتيب، عبارتموفق از ناموفق به يهايدهندة تعاونين متغيرهاي تشخيصتر مهم

، عملکـرد سـازمان تعـاون    يو غيردولتـ  يدولتـ  يهـا ها با سـازمان ميزان ارتباط شرکت
  . ي، و سرماية مديران، و سرماية اعضاي تعاونيروستاي

  

  ضرايب تشخيصي استاندارد شده -۸جدول 
 ضرايب متغيرها

 ۲۸۷/۳سرماية مديران

 ۰۲۴/۶هاي دولتي و غيردولتيارتباط شرکت با سازمان

 -۳۴۰/۴عملكرد سازمان تعاون روستايي

 -۵۳۱/۱سرماية اعضا

  هاي تحقيقيافته: منبع

  ضرايب تشخيصي استاندارد نشده -۹جدول 
 ضرايب نام متغير متغيرها

 X ۶۸/۱ ۱ سرماية مديران

 X ۶۰۴/۴ ۲ هاي دولتي و غيردولتيارتباط شرکت با سازمان

 X ۲۵۷/۵ ۳ سازمان تعاونعملكرد

 X ۳/۲ ۴ سرماية اعضا

 -۸۹۶/۲۹  مقدار ثابت

  هاي تحقيقيافته: منبع
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Y= ۶۸/۱ X۱+ ۶۰۴/۴ X۲ + ۲۵۷/۵  X۳ + ۳/۲  X۴- ۸۹۶/۲۹  

دسـت آمـده در   ، از ميانگين دو عدد بـه يدو گروه تعاون )۷(محاسبة نقطة تمايز يبرا
CO  :کنيمياستفاده م ۱۶جدول  ۵۵۴/۱۲+۵۵۴/۱۲

۲
۰ 

  اگر نمرة تمايز کمتر از نمرة باال باشـد، شـرکت نـاموفق و اگـر از صـفر بـاالتر باشـد،        
دهد كه از مجموع دوازده شـرکت تعـاوني كـه    جدول زير نشان مي. شرکت موفق است

در گـروه نـاموفق قـرار     يدر گروه موفق و شـش تعـاون   يوارد تحليل شده، شش تعاون
هـاي مـورد مطالعـه صـد     ا ناموفق بودن تعـاوني بيني تابع در موفق يگرفته و ميزان پيش

  .درصد است
  

  مقادير تمايز دو گروه تعاوني موفق از ناموفق -۱۰جدول 
 مقادير سطح تشخيص

 -۵۵۴/۱۲ ناموفق
 ۵۵۴/۱۲ موفق

  قيتحق يهاافتهي: منبع

    يگيربحث و نتيجه
بـاالتري قـرار   ها از لحاظ ميانگين سني در سطح بر اساس نتايج تحقيق، مديران تعاوني

دارند؛ و از آنجا که در اين تحقيق، اكثر اعضا و مديران تعـاوني در طيـف سـني تقريبـًا     
از لحـاظ  . تأثير اسـت يكنواخت و سطح تحصيالت پايين قرار دارند، سن بر موفقيت بي

نتايج . باالتر برخوردارند يگاهيسطح تحصيالت، مديران نسبت به اعضاي تعاوني از جا
اده كه از داليل شناخت پايين اعضا و مديران نسبت به اصول تعاون، عدم تحقيق نشان د

شـده و نيـز عـدم تناسـب     ارائـه  يهـا و پايين بودن کيفيت آمـوزش  يارائة آموزش کاف
از لحاظ انگيزة عضويت . بوده است يشده با نياز اعضا و مديران تعاونارائه يهاآموزش
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و يـا   يوي اجبار در زمـان اصـالحات ارضـ   ي تعاوني نيز بيشتر اعضا از رها شركتدر 
رو، ميـزان  اند؛ و از اينخود به عضويت شرکت درآمده ياحرفه يتأمين نيازها منظور به

بنابراين، بر اساس نتـايج تحقيـق، انگيـزة    . مشارکت اعضا در حد کم برآورد شده است
صيالت با افزايش سطح تح. مؤثرند ها شركتعضويت و نيز مشارکت اعضا بر موفقيت 

يابـد و بـدين ترتيـب،    و آموزش و شناخت از اصول تعاون، انگيزة عضويت افزايش مي
. شودي تعاوني افزوده ميها شركتسرانجام، با افزايش مشارکت اعضا، بر ميزان سرماية 

بـر موفقيـت    ۵۳۱/۱و سرماية اعضا با ضريب  ۲۸۷/۳بنابراين، سرماية مديران با ضريب 
باال ميان اين چهار متغير مسـتقل، تنهـا سـرماية     يدليل همبستگه بهالبت. ها مؤثرندتعاوني

  .اعضا و سرماية مديران در ضرايب استاندارد نشده آمده است
دهـد كـه ميـزان موفقيـت     هاي روستايي شهرستان كرمانشاه نشان مـي مطالعة تعاوني

د كـم،  اجتماعي خـود در حـ   -ها در دستيابي به اهداف اقتصاديدرصد از تعاوني ۵/۱۰
درصـد در حـد بسـيار زيـاد      ۲۱درصد در حد زياد، و  ۵/۲۶درصد در حد متوسط،  ۴۲

هـاي  دهـد كـه سـازمان   هاي تحليل تشخيصي نشان مـي همچنين، نتايج يافته. بوده است
هـا دارنـد؛ زيـرا    ها نقشي مهـم در موفقيـت تعـاوني   دولتي و غيردولتي مرتبط با تعاوني

ان بـردار  بهـره ي تعـاوني و  هـا  شـركت در نقش حاميان  ها،عملكرد و ارتباط اين سازمان
هـاي دولتـي   سـازمان . هاستبخش كشاورزي، داراي تأثيري مستقيم بر موفقيت تعاوني

هـاي  و سـازمان ) هـا، جهـاد كشـاورزي، و ادارة بازرگـاني    بانك كشاورزي، ساير بانك(
ضريب تشـخيص  با ) هاها، و بخشداريي تعاوني، دهداريها شركتاتحادية (غيردولتي 

 يهاي داراي ارتبـاط قـو  ميزان موفقيت در شرکت. ها مؤثرندبر موفقيت تعاوني ۰۲۴/۶
هـا از لحـاظ اخـذ اعتبـارات     ، با بانکياز لحاظ حجم معامالت تعاون يبا اتحادية تعاون

 ياز لحـاظ تـأمين نيازهـا    يو بازرگـان  يمورد نياز شرکت، و با سازمان جهاد کشـاورز 
عملكرد سـازمان تعـاون روسـتايي در ابعـاد     . اعضا باالتر بوده است يو معيشت ياحرفه

بـا توجـه بـه    . مؤثر است يدر موفقيت تعاون ۳۴۰/۴كنترل، نظارت و آموزش با ضريب 
نقــش آمــوزش در توســعه و پيشــرفت ســازمان، وضــعيت آمــوزش اعضــا و مــديران  
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ده مـورد ارزيـابي   شهاي آموزشي ارائهي تعاوني از لحاظ تعداد و كيفيت دورهها شركت
ها، اعضاي عادي كمتر از مديران عامل و هيئت مـديره  بر اساس نتايج يافته. قرار گرفت

شده ناراضي بودند؛ و هاي ارائهبيشتر اعضا و مديران از كيفيت آموزش. اندآموزش ديده
 تأثيريمورد مطالعه ب يهايبه همين دليل، برخالف نتايج ساير محققان، آموزش بر تعاون

نيـز بسـيار ضـعيف    ) هـا  شركتوام پرداختي به (در بخش اعتبارات . ارزيابي شده است
هـا، هنـوز   اي كه امروزه با گذشت حدود چهل سال از عمـر تعـاوني  گونهعمل شده، به

  . اعتبارات در حد بسيار كم و در بسياري موارد، كمتر و يا در حد سرماية اعضاست
عوامل ساختاري شـامل قـوانين و مقـررات     در تحقيق حاضر، با توجه يكسان بودن

سازماني براي كل جامعة مورد مطالعـه، ايـن عوامـل در موفقيـت     سازماني و بروندرون
  .اندتأثير ارزيابي شدهي تعاوني روستايي بيها شركت
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