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  دهيچک

اسـتان   يريعشـا  يتعـاون  يهـا موانع توسعه شرکت ييق حاضر شناسايتحق يهدف اصل
 اسـتان  اين عشايري هاي تعاونيه اعضاي شركتيکل را آماري پژوهشجامعه  .الم بوديا
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 يتعـاون  يهـا موانع توسعه شرکت ييشناسامنظور به .ساخته بودرسشنامه محققها پداده
. کـرت مطـرح شـدند   يف ليـ ط يانهيگزپنج يهاه در قالب پاسخيگو ۵۴تعداد  ،يريعشا

 يل عـامل يـ ح تحليبـر اسـاس نتـا    يريعشـا  يتعـاون  يهـا همچنين، موانع توسعه شرکت
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  مقدمه

يـی  زااشـتغال  و مولـد  گـذاري سـرمايه  جذب در كشور اقتصادي مهم هايبخش از تعاون
 ضـريب  ارتقـاي  و توليد زمينه در هامحدوديت و موانع رفع صورت در بخش اين .است

 در بـازنگري  و حمـايتي  هـاي سياسـت  اجراي صورت در و داخلي گذاريامنيت سرمايه

 هـاي سياسـت  اعمال با ران،گذاسرمايه از حمايت اجرايي هاينامهمقررات آيين و قوانين

 توسعه محور مثابهبه تواندمي اثربخش، كار و كسب قوانين و تنظيم هماهنگ پولي و مالي

 داشـته  هسـازند  ینقشـ  مولـد  اشتغال ايجاد ،همچنين و گذاريسرمايه جذب در اقتصادي

گونـاگون   يهـا هـا در عرصـه  ينقش تعـاون  ،امروزه). Clough and Bent, 2000( باشد
هـا  يکه ظهور تعـاون  ياگونهفته است، بهايش ير افزايچشمگ طوربه ياجتماع -يداقتصا
ر با رشد قابل توجه همراه بوده و بـا  ياخ يهار در طول دههيانکارناپذ يتيصورت واقعبه

 يازهـا يبـه ن  يو فرهنگـ  ي، اقتصادياجتماع يهاعرصه يها در تمامن شرکتيحضور ا
: ؛ به نقـل از ۱۳۹۳و همکاران،  احمدپور( ده شده استز پاسخ داين يجوامع انسان يعيطب
  . )۱۳۸۷با، يشک

در رشـد كيفـي    يبـردار  نظام بهـره  يتشكيل شركت تعاوني توليد به عنوان نوع ،رانيدر ا
هاي اقتصادي و اجتمـاعي   در زمينه هااي آن شرايط كشاورزان و حل مسائل و مشكالت حرفه
بـدو خلقـت انسـان     از ،همچنـين  .تي دارداز طريق تشريك مساعي و هميـاري نقشـي حيـا   

 ،ن بخـش يـ در ا. داشته استبشر  یبراي استمرار و حفظ بقا يكشاورزي نقش اساس ،تاکنون
 يشـتر يتوجـه ب هـا  يي خـانواده در سبد غذاگندم، برنج و ذرت  راهبردی مانندبه محصوالت 

رايط كشـت  گندم با توجه به سهولت و پراكنـدگي شـ   ن سه محصول،يا از ميان و شده است
مدت بيشتر مـورد  نگهداري آسان و طوالني ،دست آمده و همچنينههاي ب آن و تنوع فرآورده
داران، بـاال  يـ موقع محصول به خر، فروش بهيفيو ک يش کميافزا. ه استبودتوجه و استفاده 

هـاي    تيـ شـرکت در فعال  يق آنها برايدکنندگان و تشويتول سویاز  يريرفتن قدرت خطرپذ
 يبخـش کشـاورز  . اسـت  يريعشـا  يهاي تعـاون   شرکت اياین مزيتراز جمله مهم يمشارکت
 توسـعه  بـه سـمت   ،ش درآمديافزا و ها،نهيد، کاهش هزيش توليافزا يشرفته برايهاي پ کشور
، يمينسـ ( انـد  هيافتـ دسـت   ريي چشـمگ يها تيموفقبه كشاورزي رفته و  يتعاون يهاشرکت
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ـ ن يبرا يکشاورز يتعاون يهاتشرکنجاست که يله مهم ااما مسئ ).۱۳۸۴ ت بـا  يـ ل بـه موفق ي
ن بـودن تـوان   ييروز، پـا  يورنـا عدم اسـتفاده از ف ر ينظ يمشکالت اند؛مواجه فراوانمشکالت 
و  يه و مشـکالت مـال  يت سـرما يمحـدود  ،ف به اطالعـات يضع يران، دسترسيمد يتخصص
 ين، کـار و رفـاه اجتمـاع   اداره کل تعاو( انداشتهها قرار ديبر سر راه توسعه تعاون ياقتصاد

 ي، اجتمـاع ين چارچوب اقتصـاد يتدو قي، دولت از طريصنعت يدر کشورها). ۱۳۹۱ الم،يا
 يامـا در کشـورها  . برداشته است يتعاون يهاتوسعه شرکت يرا برا مؤثر ييهاگام ياسيو س

فـراوان در ابعـاد    يهـا توسعه بخش تعاون همچنـان بـا چـالش    ران،يمانند ا ،در حال توسعه
). ۱۳۸۸و همکــاران،  يعباســ(اســت مواجــه ... و  ي، آموزشــي، اجتمــاعيختلــف اقتصــادم

مـادي در سـطوح محلـي و     -يکالبـد دليل تجميع منابع  به يريعشا يهاي تعاون شرکت
قابـل   یعهده گـرفتن بخشـ  دار و بهيخدمات پا جاديا رایبگروهي محلي مديريت درون

 شوند مهم محسوب مي يارگاندر کشور  يو کشاورز يدي، توليعيتوجه از خدمات توز
 يريهـاي عشـا    با نگاهي اجمالي به وظايف و اهداف تعاوني ).۱۳۸۸و همکاران،  يعباس(

ارائـه   ،بـرداري هاي آنها در بهبود نظام بهره ها و توانايي ، قابليتيريدر سطح مناطق عشا
رسـد ايـن    ر مينظی، بهريجانبه مناطق عشا كاهش فقر و توسعه همه ،خدمات و سرانجام

الزم  رو،از ايـن  .از توفيق كافي برخـوردار نيسـتند   ،ين اهداف عاليل به اين ها در شركت
چرا كه در اين صورت  شود،بررسي و ارزيابي  ت آنهايل عدم موفقيو دالاست عملكرد 

هـاي   عملكـرد بـا اهـداف، وظـايف و مبـاني شـركت       يتوان به نحو مقتضي سازگار مي
بـه ارائـه    ،شناخت مشكالت و نـواقص كـار   کرد و از رهگذررزيابي را ا يادشدهتعاوني 

اصالح ساختار وضع موجود در راستاي اهداف تحقيق  برایهاي علمي و منطقي  حل راه
انـداز  ة افـق چشـم  شـد -مياهـداف ترسـ   يبر مبنـا  ،نيهمچن ).۱۳۸۸رضاپور، ( پرداخت
 کنـد؛ منطقـه کسـب    يان کشـورها يـ را در م يگاه نخست اقتصـاد يد جايران بايا ،۱۴۰۴
و  احمـدپور ( کنـد يچنـدان مـ  را دو يتعـاون  يهـا لزوم توجـه بـه شـرکت    ن انتظاريهم

هـاي نظـام    از پايـه  يكـي  تعـاوني  بخـش  اساسي، قانون ۴۴ اصل به بنا ).۱۳۹۳همکاران، 
بر اساس آمـار   .است خصوصي بخش از جلوتر آن جايگاه و شده قلمداد كشور اقتصادي
ـ اسـتان ا  يريشـا اداره کل امور ع(موجود  مـورد شـرکت    ۱۶۱از مجمـوع   ،)۱۳۹۲الم، ي
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ات يـ صورت فعال بـه ح بهدرصد آنها  ۲۷معادل  شرکت ۴۵، فقط تعداد يريعشا يتعاون
. برندسر میبه راا در دست اجيت راکد و يه در وضعيدرصد بق ۷۳ دهند ويخود ادامه م

ـ تول يتعـاون  يهاالم از نظر تعداد شرکتياستان ا رو،از اين اس بـا  يـ در ق يد کشـاورز ي
زاگرس رتبه آخر را به خود اختصـاص داده   يشيحوزه رو يغرب کشور و حت يهااستان
هـا و  بيسـ آاسـتان بـا    يريعشا يتعاون يهادهنده آن است که شرکتمر نشانان يا. است

 يبـردار ام بهـره ن نظـ يـ ل مختلف در تحقق اهداف ايو به دال هه بودمواج يمشکالت جد
 يريعشـا  يتعـاون  يهـا ت نابهنجار شرکتيبا توجه به وضع بنابراين، .اندتهنداش يقيتوف

هـاي   شـرکت  ن مشکالت و موانع توسعهيترمهم کهاست  آن پیدر  ةحاضرمطالعاستان، 
   .دکن بررسي هايتعاون دگاه اعضایياز درا  المياستان ا عشايري يتعاون

صـورت  عـات گونـاگون   مطال يريعشـا  يتعـاون  يهـا نه موانع توسعه شرکتيدر زم
 يپژوهشـ  يهـا افتـه يبر اسـاس  . شودياز آنها اشاره م يبه برخ ،که در ادامهاست گرفته 

ه، يت سـرما يها بـه ارائـه خـدمات، محـدود    يش تعاونيگرا ،)۱۳۹۰( نيبذرافشان و شاه
ـ    يش تعاونيضعف آموزش، گرا ـ بـه بازار  يتـوجه يهـا بـه دولـت و ب محصـوالت   يابي

. رونـد شمار مـی به يکشاورز يتعاون يهابر سر راه شرکت دهاين تهديترمهم يکشاورز
، کمبـود اعتبـار و   يرسـاخت يکمبود امکانات ز ،)۱۳۹۰( ينيو حس يآبادروزيق فيدر تحق
 د بـا اعضـا  يتول يهايتعاون انن سرپرستان و کارمندي، شفاف نبودن ارتباط بيه ماليسرما

 يهـا شـرکت  يبـر نـاتوان   مـؤثر ل از عوامـ  هـا يتعاون يرساالديوانو ضعف در ساختار 
 يسـتون يب يغفـار ج مطالعـه  ينتـا . انـد بـوده  يمحصـوالت کشـاورز   يابيدر بازار يتعاون
، کمبود اطالعـات  يه ماليه و بني، نداشتن سرماان اعضايفقدان تفاهم منشان داد که ) ۱۳۸۹(
د موجـو  يهامناسب و وجود دالالن و واسطه يآموزش يها، نداشتن برنامهيتخصص - يفن

 يبخـش کشـاورز   راکـد  يهايل رکود تعاونين داليترمهم يديد محصوالت توليدر خر
  . اندشهرستان کرمانشاه بوده

ـ ر، نبـود برنامـه  )۱۳۹۰( يمقـدم و نعمتـ  يريقـد بر اساس نتايج پژوهش  جـامع   يزي
د يـ در زمان تول يابينه اقدامات بازاريها در زميتعاون يران و اعضايمد يبلندمدت از سو

د، وجود عوامل واسطه و دالالن در هنگام فروش محصـول از  يت و پس از تولمحصوال
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د يها در مقوله خريتعاون يهاي متخصص از سو روين يريکارگهها و عدم بيتعاون يسو
ـ نظـام بازار  ييآناکـار  عوامـل  نين و مـؤثرتر يتـر مهـم  ،بيترتو فروش محصول، به  يابي

ـ باحذ .نـد وريمـ شـمار  به يد کشاورزيهاي تول يتعاون غلـط   يهـا اسـت يس) ۱۳۹۳( اني
ـ ، عدم توجه بـه بازار ياعتبار ـ  ي، عـدم همـاهنگ  يمـه محصـوالت کشـاورز   ي، بيابي ن يب
ن مشـکالت  يتـر ت را مهـم يريمتمرکز و ضـعف مـد   يريگمي، تصمياعتبار يهاسازمان
کمبـود دانـش    کـه  نشـان داد ) ۱۳۸۸( يجامعج مطالعه ينتا. ها قلمداد کرده استيتعاون

ـ    و روش يح اقتصـاد يت صـح يعدم انتخاب فعال، يرحسابدا ر د یهـاي نامناسـب کنترل
ـ يام. مؤثرنـد  يهاي تعاون شرکت يهاي مال معضالت و تنگنا در ، )۱۳۸۵( همکـاران و  ين

ها، يه تعاوني، عملکرد اتحادب، شناخت اعضايترتدند که بهيجه رسين نتيدب دق خويتحق
زان يـ در امـور تعـاون، م   مشارکت اعضـا  ها،يعاونها از وجود تر سازمانيزان انتفاع سايم

ـ ران داريت مـد يرا بر موفق تأثيرن يشتريب رانيهاي مد و مهارت ياز تعاون انتفاع اعضا  .دن
هـا،  مناسب بانـک  يعدم توجه به فرهنگ تعاون، عدم همکار ،)۱۳۸۶( يق کوهيدر تحق

تعاون بـا   اتادار يمراه، عدم هيت منابع رسميها، عدم حماوام يباال بودن اقساط بانک
گـذار بـر توسـعه    تأثيره از عوامـل عمـده   يـ ه اوليسرما تأميند و مشکل يتول يهايتعاون
ن و مقـررات  يوجود قـوان ، )Guinnance, 2009( سنانيگ پژوهش در .اندبودهها يتعاون
، نبـود راهبـرد   يدر مسـائل تجـار   افت وام، تجارب انـدک اعضـا  يدر ير برايپاگودست

شـده   يهـا تلقـ  ينعـاون  ياز موانع فرارو يت نادرست و ضعف ساختاريري، مدمشخص
ه يهـاي سـرما   ن مؤلفهييتع يدر بررس ،)Krause et al., 2009( و همکاران سواکر . است
ـ  ،ييکـا يهـاي آمر  گذار بر عملکرد شرکتراث ياجتماع ه يدند کـه سـرما  يجـه رسـ  ين نتيدب
ـ فيبهـبود درآمـد، ک(رد بر بهبود عملک يش تعامالت اجتماعيو افزا يشناخت ـت يـ ـت فعالي

، در )Malayim, 2003( مييمـاال  .هـا مؤثرنـد  شرکــت ) کار يدگيچيو ارائه محـصول و پ
ـ تول يهـا يمشکالت تعاون دربارة يامطالعه  در ه، ضـعف يـ در کشـور ترک  يد کشـاورز ي

در سراسر جهان  يد کشاورزيتول يهايتعاون يهان چالشيترقات را مهميآموزش و تحق
 اثـرات  ة خـود دربـارة  در مطالعـ ) Harris et al., 1996(س و همکـاران  هـاري . کنديذکر م
ـ تول يهـا يافت که تعـاون يدر ،ييدر مناطق روستا يديتول يهايتعاون  يهـا نـه يدر زم يدي
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ـ  دسـت يافتـه   ييهاتيکنترل مهاجرت به موفق و ييزااشتغال  يهـا نـه يهنـوز در زم  يانـد، ول
 س و همکـاران بـاکو  .نـد امواجـه  ياساسـ  تمشـکال  درآمـدها بـا   ع عادالنهيو توز يتيريمد
)Bakuce et al., 2007 (از  يکـ ين بـه عنـوان   و مسئوال ن اعضايبر عدم اعتماد متقابل ب
ر و همکـاران  اسـتالد  بـه بـاور   .د دارنـد يـ کأت يتعـاون  يهـا ت شـرکت يل عدم موفقيدال
)Stalder et al., 2008( ،ين کشـاورز يع نـو يصنا ده دريچيپ يآموزش يازهاين تأمين 
در مطالعـه  ) Unal et al., 2009( نال و همکاراناو .هاستيشرفت در تعاونياز پينشيپ

شکست  يل اصليدال يقانونو  يالتي، تحصي، سازمانيخود نشان دادند که مشکالت مال
ـ پاود پـژوهش  بـر اسـاس نتـايج    .نـد ورشمار مـی بهه يران در ترکيگيماه يهايتعاون ال ي
)Pavdial, 2010(، ـ تول يهايل تعاونين تشکيب ـ م و ييد روسـتا ي ، يزان مشـارکت اجتمـاع  ي

بـه بـاور    .دار وجود داردم و معنیيمستق رابطة ينهاد - يو اعتماد اجتماع يجيترو يهاتماس
هـا  يت تعـاون يکوچک در موفق يهاگروه يداريو پا اعضا يهمگن ،)Didi, 2004( يديد

  .دارد تأثير
ـ اسـتان ا  يريعشـا  يتعـاون  يهـا ه مواجه شـدن شـرکت  ت بيبا عنا بنابراين، الم بـا  ي
درصـد   ۲۷ن تنهـا  فعال بـود  مسائل گوناگون در ابعاد گوناگون و در نتيجه، مشکالت و

 یدين بخش تولينده از ايز انتظارات فزايدر سطح استان و ن يريعشا يتعاون يهاشرکت
کـه در   یناد محققـ يـ کأت همچنين، ران ويا ۱۴۰۴ه افق ياز اهداف عال يتحقق بخش يبرا

رورت دارد شده است، ضـ اشاره  های آنهاای از نتايج پژوهشبه پارهق ينه تحقيشيقالب پ
ـ از ا يبخشـ  انجام پژوهش حاضـر،  که از رهگذر  در پـی آن،  و يين مشـکالت شناسـا  ي

  . نسبت به رفع آنها اقدام شود
ن عوامـل و  يتـر مهم«ن است که يا ،که در مطالعه حاضر مطرح شده يالؤن سيترمهم

ـ اسـتان ا  يريعشا يتعاون يهاتوسعه شرکت) موانع(بازدارنده  يهاؤلفهم دگاه يـ الم از دي
موانـع توسـعه    ييق حاضر شناسـا يتحق يهدف کل ،نيبنابرا .»ها کدامند؟يتعاون اعضای
 ١٣٩٢-٩٣در سـال   هـا يتعاون گاه اعضایياز د المياستان ا يريعشا يتعاون يهاشرکت

   :ر در نظر گرفته شده استيز ياهداف اختصاص ،نظورن ميوده و بدب
 ؛ و انيگوپاسخ ياو حرفه يفرد يهايژگيف ويتوص - ۱
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 .المياستان ا يريعشا يتعاون يهاعوامل بازدارنده توسعه شرکت يبنددسته - ۲

ـ توانـد از  يج پژوهش حاضر مينتا  يتعـاون  يهـا ران شـرکت يگر مـد ياريـ  ،ک سـو ي
ات زمـان و از  يد منطبـق بـا مقتضـ   يات و الزامات جدبه تعهد ييگوپاسخ يبرا يريعشا

بـردن   يپـ  يبـرا  سودمند ييراهنما ،ن بخشيزان ايريران و برنامهدر نزد مد سوی ديگر،
  . باشد يتعاون يهادکننده و بازدارنده توسعه شرکتيبه عوامل تهد

  قيروش تحق

از نـوع   ی،ت موضـوع ياز منظرخصوصـ  و يشيماياز نوع پ ،از نظر روش ،ق حاضريتحق
ه اعضـاي  يـ کل را پـژوهش  جامعه آمـاري  .است يکاربرد ،از لحاظ هدفنيز  و يفيتوص

شـرکت   چهـارده در قالـب   نفـر  ١٥٠عشايري استان ايالم به تعـداد   هاي تعاونيشركت
بـه   ، همـه آنهـا  ا توجه به محدود بودن تعداد اعضابکه . اندل دادهيتشک يريعشا يتعاون
اطالعـات پرسشـنامه    يگـردآور  يابـزار اصـل  . ندی شدبررسو انتخاب  يوه سرشماريش

االت ، اهـداف و سـؤ  يو خـارج  يمنـابع داخلـ   يآن بررس يطراح يمبنا وساخته محقق
جامعـه   يتـ يجمع يهـا يژگـ يبخـش و  از دوق حاضر يپرسشنامه تحق. ق بوده استيتحق
 يتعـاون  يهـا ن موانـع توسـعه شـرکت   يمبـ  يهاهيز گويال و ندر قالب هفت سؤ يمارآ

 يانـه يگزپـنج  يهـا ه و در قالـب پاسـخ  يگو ۵۴در ها يتعاون دگاه اعضایياز د يرياعش
 يـي ن رواييتع يبرا. ل شده استيتشک) اديز يليکم تا خ يليدر دامنه خ(کرت ياس ليمق

مرکـب از   يار پـانل يـ ن نسخه از پرسشنامه در اختيق، چنديابزار تحق ييو محتوا يصور
الم، کارشناسـان  يـ واحد ا يدانشگاه آزاد اسالم يزج و آموزش کشاوريد گروه تروياسات

الم قرار گرفت و اصالحات الزم بر حسب ياستان ا يرياداره کل امور عشا يخبره ستاد
 ز تعداد بيسـت يق نيابزار تحق ييايب پاين ضرييتع يبرا. صورت گرفت شنهادهای آنهايپ

محـدوده جامعـه    ات مشـابه و خـارج از  يبا خصوص يافراد مياننسخه از پرسشنامه در 
ـ توز) مشـک يشهرستان اند( قيتحق يآمار  يهـا پرسشـنامه  يآورپـس از جمـع  . ع شـد ي
خ معـادل  اکرونبـ  يمقـدار آلفـا   ،SPSS يافزار آمـار شده و ورود آنها به بسته نرمليتکم
 يلـ يو تحل يفيدر دو سطح آمار توص هال دادهيو تحل يپردازکار داده. دست آمدهب ۹۴/۰
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ف يح و توصـ يتشـر  ، بـرای يفيکه در بخش آمار توصـ  دين معنیب صورت گرفته است،
متناسـب بـا    يو پراکنـدگ  يمرکـز  يها، از شاخصقيتحق يجامعه آمار يت جاريوضع
وانـع توسـعه   م ييشناسـا  نيـز بـرای   يليدر بخش آمار تحل ورها يمتغ يريگاس اندازهيمق

 ينـوع  يل عامليتحل .استفاده شد ياکتشاف يل عاملياز تحل ،يريعشا يتعاون يهاشرکت
ـ ا هاسـت؛ آن خالصه کردن داده يکه هدف اصل استره يمتغچند يروش آمار ن روش ي
ـ پـردازد و در نها يرها مياز متغ ياديتعداد ز يدرون يهمبستگ يبه بررس آنهـا را در   ،تي
ل يـ تحل). ۱۳۸۲، يکالنتـر ( کنـد ين مـ ييو تب يبنددستهمحدود  يعموم عاملچند  قالب
 ينـوع اکتشـاف  حاضر، ق يدر تحق. رديگيصورت م يو اکتشاف يدييأتوه يش به دو يعامل
، محقـق درصـدد کشـف    ياکتشـاف  يل عـامل يـ در تحل نظر بوده اسـت؛  مد يل عامليتحل

ه محقق هـم  يفرض اولشيست و پرهايبزرگ از متغ نسبتاً ةمجموعيک  ييربنايز ساختار
در  سـخن،  گريبه د. اشدارتباط داشته ب يممکن است با هر عامل يريآن است که هر متغ

ـ ، بايل عـامل يـ در انجـام تحل . ه وجود نـدارد ياول گونه نظريةچيه ،ن روشيا نـان  يد اطمي
 گـر يبـه د  کـرد؛ و ل استفاده يتحل يموجود را برا يهاتوان از دادهيا ميحاصل شود که آ

ن يبـد  .ريا خي استمناسب  يل عامليانجام تحل يمورد نظر برا يهاا تعداد دادهيآ سخن،
  ).۱۳۸۶، يمنمؤ( شوديو آزمون بارتلت استفاده م KMO يها، از شاخصمنظور

  ج و بحثينتا

  انيگوپاسخ ياو حرفه يفرد يهايژگيو
هاي تعاوني عشايري در ن سن اعضاي شركتيانگيمهای پژوهش حاضر، بر اساس يافته

سـال سـن    ۵۹ هان آنيتر سال و مسن سین آنها يتر که جوان، سال بود ۷/۳۹ ايالم ستانا
مربوط بـه   ين فراوانيسال و کمتر ۳۶-۴۰ يسن گروهمربوط به  ين فراوانيشتريب ؛داشتند
 شـهر  ان محل سکونت خود رايگواز پاسخ درصد ٧٦ .سال بود پنجاهاز  شيب يسن گروه

ـ م. متأهـل بودنـد  ان يـ گواز پاسخ درصد ٣/٧٥ .اعالم کردند ن تعـداد افـراد خـانوار    يانگي
ن تعـداد افـراد خـانوار    يشتريب ،نفر سه اوني عشايري مورد مطالعههاي تعاعضاي شركت

زان درآمد سـاالنه خـانوار اعضـاي    ين ميانگيم .نفر بود دون تعداد ينفر و کمتر هفتآنها 
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زان آن يـ ن ميشـتر يون تومـان و ب يليم دوزان آن ين ميکمتر ،ون تومانيليم ۷/۱۶ها شركت
تـر از  نييداراي سطح تحصيالت پـا  انيگواز پاسخ درصد ۳/۴۱ .بود ون تومانيليم چهل
 ،نينـ همچ .بودنـد  و بـاالتر  کارشناسیدر سطح  يالتيتحص يدرصد دارابيست و  پلميد
  .سابقه كارآفريني نداشتند از جامعه مورد مطالعه درصد ٦٢

   المياستان ا يريعشا يتعاون يهاموانع توسعه شرکت ييشناسا
 يهـا وسعه شـرکت تمشخص کردن موانع  ياملل عيهدف از کاربرد تحل حاضر، قيدر تحق
شـده  نيـي انس تبيـ ن مقـدار وار ييان و تعيگودگاه پاسخيالم از دياستان ا يريعشا يتعاون

مراحـل   ،يطور کلبوده و بهشده يبنددسته يهارها در قالب عامليتوسط هر کدام از متغ
   :شده است ير طيز

نـان  يد اطميابتدا محقق با ،يل عامليحلدر انجام ت :هاص مناسب بودن دادهين و تشخييتع
ـ ا خيـ کاهش داد  يل و به چند عامل پنهانيموجود را تقل يهاتوان دادهيا ميابد که آي  .ري
با توجه به مقدار  ؛استفاده شده است KMO يريگت نمونهياز شاخص کفا ،ن منظوريدب

KMO يل عـامل يـ تحل يراها بتوان گفت که دادهيم ،)۷/۰مقدار باالتر از (دست آمده به 
ل يآورد که بتوان در تحلين امکان را فراهم ميآزمون بارتلت ا ،نيهمچن. اندمناسب بوده

با توجـه   ؛ وها را رد کردداده يس همبستگيبودن ماتر يبر همان يفرض صفر مبن يعامل
توان گفت کـه کشـف سـاختار    يم، ) ۰۵/۰ يکمتر از سطح خطا(به مقدار آماره بارتلت 

  ).۱ جدول( ر استيپذی پژوهش حاضر امکانهاداده د ازيجد

 پژوهشهاي  و آزمون بارتلت داده KMOمقدار  - ۱جدول 

KMO داري سطح معني آزمون بارتلت 

۷۴۸% ۴۲۰/۲۱۴۶ ۰۰۰/۰ 

  قيتحق يهاافتهي: خذمأ

قابـل اسـتخراج    يهان تعداد عاملييتع يل عامليتحل اهدافاز  يکي: ن تعداد عواملييتع
ارائه نشده است، امـا   ياستخراج يهاداد عاملن تعييتع يق برايدق ييچه مبنااگر . است
 يدگيـ تسـت بر  و انس،ين، درصد واريشيار پيژه، معير مقدار وينظ ييارهاياز مع ،امروزه
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ـ از مقـدار و  حاضـر،  قيـ شود که در تحقياستفاده م  يهـا عامـل . ژه اسـتفاده شـده اسـت   ي
   .ده استآم ۲آنها در جدول  يانس تجمعيژه و درصد واريشده همراه با مقدار واستخراج

  يانس تجمعيژه و درصد واريشده همراه با مقدار واستخراج يهاعامل - ۲ جدول

 تجمعي درصد واريانس درصد واريانس  مقدار ويژه  عامل

 ۱۲۴/۲۷ ۱۲۴/۲۷ ۲۷۶/۷ اقتصاديعامل 

 ۳۱۶/۵۱ ۱۸۶/۲۴ ۱۷۳/۶ اجتماعي -فرهنگيعامل 

 ۱۲۸/۷۴ ۸۱۸/۲۲ ۶۸۶/۴ شيآموزعامل 

 ۲۴۳/۷۸ ۱۱۵/۴ ۱۰۲/۴ فني عامل

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

 ۱۲۴/۲۷ ييتنهـا به ۲۷۶/۷ة ژيبا مقدار و ياقتصاد، عامل ۲ جدول يهاافتهيبر اساس 
 -يفرهنگـ ، يعوامـل اقتصـاد   ،يطـور کلـ  کنـد؛ و بـه  را تبيـين مـی  انس کل يدرصد وار
  . نداکردهن ييانس را تبيدرصد کل وار ۲۴۳/۷۸ ،در مجموع ،يو فن ،ي، آموزشياجتماع

مـاکس،  يوه وريبـه شـ   يپـس از چـرخش عـامل   : رهـا يمتغ يو نامگـذار  يچرخش عامل
  ). ٣ جدول( شدند يدسته قرار گرفته و نامگذار چهارق در يتحق يرهايمتغ

  يافتهدست آمده از ماتريس دورانهبو بار عاملی  از عوامل کدامهر  متغيرهاي - ۳جدول 
 بار عاملي متغيرها لعام

  

  

  ياقتصاد

 ۶۸۲/۰  يريهاي تعاوني عشا در شركت )سالهده(گذاري بلندمدت عدم سرمايه

 ۸۸۹/۰   يريهاي تعاوني عشا در شركتمدت ميان گذاري عدم سرمايه

 ۸۷۲/۰  ه در کشور يمت مواد اوليعدم ثبات در ق

  ۷۱۴/۰  بر هيهاي سرما گذاران در طرحهيعدم جذب سرما

 يهاي تعاون شرکت يجاهب يهاي خصوص د از فروشگاهيخر ر بهيل عشايتما

  )متيعلت نبود تفاوت قه ب(
۶۰۲/۰ 

  ۵۳۸/۰  آورسود يت اقتصاديعدم فعال

 ۶۶۵/۰  )هيفقر سرما ويژهبه(ها يه در گردش تعاونيوسرما يکمبود اعتبارات، منابع مال

  ۴۳۲/۰  يريعشا يرکت تعاونالت به شيپرداخت تسه يبرا يرفع موانع قانون
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 بار عاملي متغيرها لعام

  
  ياجتماع -يفرهنگ

 ۷۶۹/۰  ينگرش منفي به تعاون و کار جمع

 و اداره غله و يريها از جمله امور عشاه ر دستگايت سايحما عدم مساعدت و
  هاي منعقده نامهدر ارتباط با تفاهم يبازرگان

۷۹۰/۰ 

 ۷۵۴/۰  يريهاي عشا يتعاون يدن اعضاکرعمل  يادار تصور و يدولت

  ۷۷۸/۰  ره يئت مدير عامل توسط هيک مديعدم انتخاب دمکرات
 ۶۸۱/۰  ....) آمدکارنا يروياي و ن استخدام رابطه( يتله ادار

 ۶۴۴/۰  آمد در گرفتن کار و اخذ در )خواري و رشوهويژهوجود ( نبود فرهنگ اقتصادي سالم

 ۶۴۳/۰  هات مشارکت در طرحيبه اهم عدم اعتقاد اعضا

  يشآموز

 ۶۰۸/۰  يهاي شغل نبود دانش و مهارت

 ۸۶۵/۰  هاي آموزشي و محيط كسب و كارعدم وجود ارتباط مناسب بين نظام

 ۷۳۶/۰  يمهارت ارتباط يهاي آموزش دوره يعدم برگزار

 ۵۶۷/۰  يهاي آموزش فن از دوره يمندعدم بهره

  
  يفن

  

 ۳۶۳/۰  نياز وردم تجهيزات و امكانات عشايري به هايتعاوني عدم دسترسي

 ۶۶۳/۰  ند کسب و کار يفرآ يدگيچيبا پ ييعدم آشنا

  ۶۲۳/۰  کسب سود مناسب و يدر جذب مشتر ين بودن مهارت فروشندگان تعاونييپا
 ۷۶۵/۰  يت و نوآورينبود خالق

 ۷۵۱/۰  يدر قالب تعاون يهاي اقتصاد تيتوسعه فعال ينبود بسترهاي مناسب برا

  ۷۳۱/۰  يريعشا هايتعاوني یبه اعضا مديريت فنون و هاشيوه عدم آموزش

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

 اسـت؛ اقتصـادي در بخـش تعـاون     موانـع عامل اول شامل هشت متغير و مربوط به 
عامـل  «تـوان   را مي ۲۷۶/۷مقدار ويژه  ودرصد واريانس  ۱۲۴/۲۷ بابنابراين، اولين عامل 

هـاي   در شـركت  )سالهده(گذاري بلندمدت هعدم سرماي متغيرهای ، شاملناميد »اقتصادي
عـدم   ،يريهاي تعـاوني عشـا   در شركتمدت ميان گذاري ، عدم سرمايهيريتعاوني عشا
بـر،  هيهاي سـرما  گذاران در طرحهيه در کشور، عدم جذب سرمايمت مواد اوليثبات در ق

ـ ( يهاي تعاون شرکت يجاهب يهاي خصوص د از فروشگاهيخر ر بهيل عشايتما لـت  عه ب
پرداخـت   يبـرا  يآور، رفع موانـع قـانون  سود يت اقتصادي، عدم فعال)متينبود تفاوت ق

ه در گردش يسرما و يو کمبود اعتبارات، منابع مال يريعشا يالت به شرکت تعاونيتسه
رفع موانع قانوني براي پرداخت تسـهيالت بـه شـرکت     و) هيفقر سرما هژويبه(ها يتعاون
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 يريقـد  ،)۱۳۹۰( نيبذرافشان و شـاه بخش توسط مطالعات ن يج اينتا .يرتعاوني عشاي
 ،)۱۳۸۸( يجـامع  ،)۱۳۸۰(و همکاران  يکوه ،)۱۳۹۳( انيباحذ ،)۱۳۹۰( يمقدم و نعمت

) Harris et al., 1996(هاريس و همکـاران   ،)Krause et al., 2009( و همکاران کراوس
  . ه استشدد يينيز تأ) Unal et al., 2009(نال و همکاران و او

بنـابراين، دومـين    اسـت؛  يو اجتماع يفرهنگ موانععامل دوم شامل هفت متغير مرتبط با 
 - يعامــل فرهنگــ«تــوان  را مــي ۱۷۳/۶ ةمقــدار ويــژ و درصــد واريــانس ۱۸۶/۲۴ بــاعامــل 
از قبيل نگرش منفـي بـه    يو اجتماع يمختلف فرهنگ موانع ، شامل متغيرهایناميد» ياجتماع

و اداره  يريها از جمله امور عشـا ه ر دستگايت سايدت وحما، عدم مساعيتعاون و کار جمع
 يدن اعضـا کرعمل  يادار تصور و يهاي منعقده، دولت نامهدر ارتباط با تفاهم يبازرگان غله و
 يره، تلـه ادار يئـت مـد  ير عامـل توسـط ه  يک مدي، عدم انتخاب دمکراتيريهاي عشا يتعاون
خـواري  ويژهوجود ( و نبود فرهنگ اقتصادي سالم ،).... آمدکارنا يروياي و ن استخدام رابطه(

 ،)۱۳۸۵( همکـاران و  ينيام ،)۱۳۸۸( يمطالعات جامع .در گرفتن کار و اخذ در آمد )و رشوه
ـ پاود ،)Stalder et al., 2008( ر و همکـاران لداسـتا  ،)Guinnance, 2009( گينـانس  ال ي

)Pavdial, 2010(،    هـاريس و همکـاران)Harris et al., 1996(،  مييو مـاال )Malayim, 

  . ندکنيد مييرا تأج ينتانيز اين  )2003
بنـابراين، سـومين عامـل     است؛ يسوم شامل چهار متغير مرتبط با مشكالت آموزش عامل

، شـامل  ناميـد » يزشـ وعامـل آم «توان  را مي ۶۸۶/۴ ةمقدار ويژ ودرصد واريانس  ۸۱۸/۲۲ با
، عدم وجود ارتبـاط  يهاي شغل دانش و مهارتاز قبيل نبود  يمختلف آموزش موانع متغيرهای

 يهـاي آموزشـ   دوره يهاي آموزشي و محيط كسـب و كـار، عـدم برگـزار    مناسب بين نظام
ـ    از دوره يمندو عدم بهره ،يمهارت ارتباط ج ين بخـش بـا نتـا   يـ ج اينتـا  .يهـاي آمـوزش فن
ـ يام ،)۱۳۹۰( نيبذرافشان و شاهمطالعات   ينيو حسـ  يروزآبـاد يف ،)۱۳۸۵( همکـاران و  ين

ـ  ،)Malayim, 2003( مييمـاال  ،)۱۳۹۰(  و ،)Bakuce et al., 2007( س و همکـاران اکوب
  . دخوانی دارهم )Stalder et al., 2008( ر و همکاراناستالد

ـ     عامل چهارم شـامل شـش متغيـر   سرانجام،  بنـابراين،   اسـت؛  يمـرتبط بـا مشـكالت فن
ـ «توان  را مي ۱۰۲/۴ ةمقدار ويژ ودرصد واريانس  ۱۱۵/۴ باچهارمين عامل  ، ناميـد » يعامل فن
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 و امكانـات  عشـايري بـه   هـاي تعاوني از قبيل عدم دسترسي يهاي فن بيآس شامل متغيرهای
ن بـودن مهـارت   يينـد کسـب و کـار، پـا    يفرآ يدگيـ چيبـا پ  يينياز، عدم آشنا مورد تجهيزات

نبـود   ،يت و نـوآور يـ وکسب سود مناسب، نبود خالق يدر جذب مشتر يفروشندگان تعاون
 هاشيوه عدم آموزشو ، يدر قالب تعاون يهاي اقتصاد تيتوسعه فعال يبسترهاي مناسب برا

 ينـ يج مطالعـات ام يبا نتانيز ن بخش يج اينتا .يريعشا هايتعاوني یاعضا به مديريت فنون و
  . دخوانی دارهم) Didi, 2004( يديد و ،)۱۳۸۹( يستونيب يغفار ،)۱۳۸۵( همکارانو 

 هاشنهاديو پ يريگجهينت

ـ اسـتان ا  يريعشا يهايموانع توسعه تعاون ييق حاضر با هدف شناسايتحق دگاه يـ الم از دي
هـا و  ؤلفـه و اسـتخراج م  ييشناسـا  يبرا. انجام شده است ۱۳۹۲- ۹۳ها در يتعاون اعضای

ن يـ در ا ،در واقـع . دشـ اسـتفاده   يکرد اکتشـاف يبا رو يل عامليتحل ، از روشموانع موجود
ـ از ابعـاد   يرها بر حسـب تعـداد کمـ   ياز متغ ياديعداد زل، تيروش تحل ان يـ هـا ب سـازه ا ي

 يطيهـا در شـرا  و ابعاد پنهـان داده  يگانگي، کشف يل عاملين نوع تحليو هدف ا شوند يم
هـا  نتـايج تحليـل داده  . نـدارد  ين ابعاد پنهان اطالع کـاف ياست که محقق نسبت به وجود ا

عامل اقتصـادي   در استان ايالم يريعشا يهاي تعاون شرکت مانع توسعهنشان داد که اولين 
ه يت سرمايکند، محدوديد ميها را تهديات تعاونيکه ح ين آفتيترميان، مهمن يدر ا. است

ه يدر صـورت نبـود سـرما   . ن مشـکل اسـت  يحل ا يروش مناسب برا يريکارگو عدم به
رسد کـه  يبه نظر م .نداردرا  يدين تولينو يهاروش يريکارگامکان به عمالً ي، تعاونيکاف

ـ يم، پرداخـت  يگونـاگون هماننـد مشـارکت مسـتق     يهـا ه روشد بيدولت با ل يـ تکم ةاران
زه ي، کانـال يدات داخلـ يـ مـت تول يق يده، سامانيبانک يهاة سود وامارانيه، پرداخت يسرما
ن بخـش  يـ گـذاران ا هياز فعاالن و سـرما  ،ت از صادراتيرکات و حمامدن واردات از گکر
 يتعـاون  يهـا ت دولـت از شـرکت  ياست که حما يز ضرورين نکته نيذکر ا. دکنت يحما

   . رديمشخص صورت گ يد در محدوده و سقف زمانيبا يکشاورز
 يهـاي تعـاون   شـرکت  عامل بازدارنده توسعهن يها نشان داد که دومنتايج تحليل داده

در  يل عـامل يتحل جينتا يبر مبنا .است ياجتماع -يعامل فرهنگ در استان ايالم يريعشا
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نسـبت بـه    اعتنايی اعضـا يب يتعاون يهاشرکت يهان دغدغهيتراز مهم يکي ن بخش،يا
 يو تعـاون  ي، کاهش محسوس حس فرهنگ کار جمعـ يا به عبارتيو  يسرنوشت تعاون

. خواهـد شـد   ياقتصـاد  هـای ن بنگـاه يا يج موجب زوال و ورشکستگيتدر، که بهاست
ه اعضا دارنـد و  يکل يفکراز به مشارکت و هميتوسعه نرشد و  يبرا يتعاون يهاشرکت
شوند و نـه فقـط در قالـب     يفکر تلقهم يمثابه افرادد بهيها بايتعاون رو، اعضایاز اين
از تداوم مشـارکت و تعـاون    اعضا يگردانيدر صورت ادامه رو بنابراين،. سودهم يافراد

داران ار و انبـار ر عامل، حسـابد يدوش مد يها روشرکت ي، بار اصليتعاون يهادر شرکت
ـ  دانيشرکت را خانه خـود نمـ   يتعاون ، اعضایطين شرايدر ا رد؛يگيقرار م در  ينـد و حت
   .پردازنديب آن ميبه تخر ،ينده شرکت تعاونيآ يکمک به سازندگ يجا، بهموارد ياريبس

 يهـاي تعـاون   شـرکت  توسـعه  يمـانع جـد  ن يها نشان داد که سومنتايج تحليل داده
ـ  مثابـه ست که آمـوزش بـه  ناگفته پيدا. است يعامل آموزش در استان ايالم يريعشا ک ي
ر در پـرورش و  يانکارناپـذ  يآموزش اثرات. در نظام تعاون مطرح است يرساخت اصليز
اسـت  نجيه ااما نکت. مدت آشکار خواهد شددرازج آن در يد که نتاکنيفا ميت افکار ايترب

از  يبـردار و بهـره  يورل بهرهيبه از قبد مسائل مبتاليبا ،هايتعاون آموزش اعضایکه در 
ت و يريمربـوط بـه تفکـر خـالق، مـد      يهـا ، آموزشيها، آموزش مسائل حقوقفرصت
   .رديقرار گ يمد نظر جد يرهبر
 يهـاي تعـاون   شـرکت  انع توسعهن ميها نشان داد که آخرنتايج تحليل دادهانجام، رس
بـه   يفنـ  يهـا ن ضعفيترميان، مهمن ياما در ا. است يعامل فن در استان ايالم يريعشا

د اطالعـات و  يـ جد يايـ هـا بـا دن  يتعـاون  اعضای يکاف ييل عدم آشناياز قب يموضوعات
در مواجهـه بـا    هـا بودن مهـارت آن  ين و ناکافينو يابيبازار يهاويژه نظامارتباطات و به

را در سـطح   يريعشـا  يکمتـر شـرکت تعـاون    ه،امروز. استده کسب و کار يچيپ يايدن
 رش قوه خالقه اعضـا ه بر پرويبا تک ای برخطشبکه يابيافت که به بازاريتوان ياستان م

بـه   رو،از اين. آن را فراهم آورده باشد يهانهيزم يا حتيو  داشتهران آنها توجه يا مديو 
ها با مشارکت فعـال  يتعاون ران و اعضایيمد يو تخصص يفن يرسد که بازآموزينظر م
 يتوانـد تـا حـدود   يمـ  يسسات آموزش عالؤها و مو دانشگاه يمتول يدولت يهاتگاهدس
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 هایشنهاديپ ،مدهدست آج بهينتا اساسبر  .ن حوزه باشديها در ايحالل مشکالت تعاون
   :استقابل طرح ايالم استان  يريعشا يتعاون يهابرای غلبه بر موانع توسعه شرکتر يز
گذاري ، سرمايهيريهاي تعاوني عشا در شركت )سالهده(گذاري بلندمدت با سرمايه −

ه در کشـور،  يـ مـت مـواد اول  ي، ثبـات در ق يريهاي تعاوني عشا بلندمدت در شركت
هـاي   يمت محصوالت تعاونيبر، کاهش قهيهاي سرما گذاران در طرحهيجذب سرما

، يهـاي تعـاون   هاي شرکت د از فروشگاهيخر ر بهيش رغبت عشايافزا برای يريعشا
الت بـه شـرکت   يپرداخت تسه يبرا يرفع موانع قانونو آور، سود يت اقتصاديفعال
 يهـاي تعـاون   شـرکت  يهـاي اقتصـاد   بيکـاهش آسـ   راستایدر  ،يريعشا يتعاون
  ؛ودشدر استان ايالم اقدام  يريعشا

، مسـاعدت  يت نگرش مثبت به تعاون و کار جمعيتقو در راستای يسازبا فرهنگ −
در ارتبـاط   يبازرگـان  و اداره غله و يريها از جمله امور عشاه ر دستگايت سايوحما

هـاي   يوناتعـ  يدر اعضـا  يه کـار جمعـ  يـ ت روحيـ وقو ت ،هاي منعقده نامهبا تفاهم
 يهـاي تعـاون   شـرکت  ياجتمـاع  -يهاي فرهنگـ  بيکاهش آس راستایدر  ،يريعشا
  شود؛در استان ايالم اقدام  يريعشا

 يهـاي آموزشـ   دوره يق برگـزار ياعضا از طر يغلهاي ش ش دانش و مهارتيبا افزا −
هاي آموزشي و محيط كسب و كـار  د ارتباط مناسب بين نظامايجا ،نيهمچنو مستمر 
 هـاي  اعضـا از دوره  يمنـد بهـره  بـرای  يمهارت ارتباط يهاي آموزش دوره يو برگزار
 يريعشـا  يهـاي تعـاون   شرکت يهاي آموزش بيکاهش آس يدر راستا ،يآموزش فن

  شود؛ واستان ايالم اقدام  در
 يينيـاز، آشـنا   مـورد  تجهيـزات  و امكانات عشايري به هايتعاوني دسترسيتسهيل با  −

در جـذب   يت مهارت فروشندگان تعـاون يند کسب و کار، تقويفرآ يدگيچياعضا با پ
 فنـون  و هـا شـيوه  ، آموزشيت و نوآوريش خالقيو کسب سود مناسب، افزا يمشتر

 يهـاي فنـ   بيکـاهش آسـ   يدر راسـتا  ،يريعشـا  هـاي ونيتعـا ی اعضـا بـه   مديريت
  .دشودر استان ايالم اقدام  يريعشا يهاي تعاون شرکت
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  منابع
ت يــبــر موفق مــؤثرعوامــل  ييشناســا« ،)۱۳۹۳( .د، عيپورســعو  ؛.، ويمختــار ؛.احمــدپور، ا
، ۱۷، سـال  روسـتا و توسـعه   ةفصلنام. »الميدر استان ا يد کشاورزيتول يهايتعاون
  . ۱۴۲- ۱۰۵ص ص، ۳ ةشمار

 يسـازمان درون يهان مؤلفهيترمهم يابيارز« ،)۱۳۸۵( .، ميرمضان و ؛.، عينل همدانيز ؛.ا ،ينيام
و  يعلـوم و فنـون کشـاورز    ةمجل. »مرغداران تهران يتعاون يهات شرکتيدر موفق
  .۲۹۵-۲۸۵صص  ،)الف( ۴۳ ، شمارة۱۲، سال يعيمنابع طب
. »رانيـ در ا ييد روسـتا يـ تول يهـا يتعـاون  يشناسـ بيسآ«، )۱۳۹۰(. ن، حيشاه و. بذرافشان، ج

ـ  يالمللنين کنگره بيمجموعه مقاالت چهارم  ۲۵-۲۷، دانـان جهـان اسـالم   يجغراف
 . ، زاهدان۱۳۹۰ن يفرورد
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