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(مورد مطالعه: تعاونی روستایی روستاییهايدهی تعاونیزیانگذار برهاي تأثیرسازه
)در استان فارسامیرکبیر 

1*نسیم ایزديو پوریا عطائی

)30/1/94؛ پذیرش:13/7/92(دریافت:

چکیده
شده،ایجاد ها اجتماعی آنوضعیتوتولیدوکارافزایش، مردم روستازندگیکیفیتبهبودجهتروستایییتعاونهايشرکتکشور مادر

هدف این دستیابی به این هدف است. درهااز آنبرخی از عدم موفقیتحاکیفارساستانوکشورسطحدرهاتعاونیوضعیتبررسیولی
جامعه مورد . استم شده که به صورت آمیخته تبیینی انجاهاي روستایی بوده دهی تعاونیزیانگذار بر هاي تأثیرپژوهش بررسی سازه

با اعضانفر از 297بودند. تعداد نفر)1300(استان فارستعاونی روستایی امیرکبیرياعضااین مطالعه، کلیه مرحله کمی بررسی در 
بزار مورد ا.انجام شدعمیق مصاحبهنفر از اعضا تعاونی25در بخش کیفی با گیري تصادفی انتخاب شدند. همچنین، استفاده از روش نمونه

تأیید و براي بررسی پایایی آن نیز نظران صاحبپرسشنامه بود که روایی صوري آن توسط پانلی از ،ي کمیهاآوري دادهاستفاده براي جمع
هشت متغیر نشان داد که کمیمطالعهبخشي هایافتهبدست آمد.72/0ـ86/0آزمون راهنما اجرا شد که آلفاي کرونباخ آن بین 

ت اهی از اصول تعاونی، رضایت از هیأت مدیره، عملکرد اداره تعاون، آموزش اعضا، خشکسالی، مشارکت اجتماعی، آگهیأیري پذمسئولیت
مطالعه در بخش بینی کنند.را پیشدهی تعاونی) (زیاندرصد از تغییرات در متغیر وابسته 61در مجموع قادرند مدیره و اعتماد اجتماعی 

هاي دهی تعاونیعامل محیطی، اقتصادي، اجتماعی، سرمایه انسانی، مدیریتی، حمایتی و آموزشی بر زیانهفتکیفی نیز مشخص شد که 
رضایتی از عملکرد اداره با مقایسه نتایج بدست آمده از بخش کمی و کیفی مشخص شد که برخی عوامل نظیر نا.بودندروستایی مؤثر 

در نهایت، ها بودند.دهی تعاونیعوامل مؤثر بر زیانءیت تعاونی، در هر دو روش جزتعاون، آموزش اعضا، خشکسالی، اعتماد و ضعف مدیر
صورت بهینه استفاده نمایند.ده تعامل ایجاد شود تا از تجربیات یکدیگر بههاي موفق و زیانود بین تعاونیشپیشنهاد می

.تعاونی امیرکبیرها، اونیشناسی تعآسیبها، دهی تعاونیتعاونی روستایی، زیانکلیدي:هايهواژ

دانشجوي دکتري ترویج کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوي دکتري ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا همدان.به ترتیب، -1
izadi.nasim@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: -*
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مقدمه
توان کشوري را در دنیا یافت در حال حاضر، به ندرت می

ها اعم از که داراي نوعی سازمان تعاونی نباشد. کلیه کشور
سوسیالیست یا کاپیتالیست، توسعه یافته یا نیافته، مدعی 

ها هستند و اغلب به توسعه و دارا بودن اینگونه سازمان
اند (عباسی، ها مبادرت ورزیدهاین سازمانگسترش

عرصهدرمیالديسومهزارهاوایلتحوالتاما ).1389
کهاستشدهموجباجتماعیروابطوفرهنگاقتصاد،
بهشوندروروبهجدیديشرایطباحاضرعصردرهاتعاونی
خودحیاتبهتوانندنمیهاآنباسازگاريبدونکهطوري
طراحیطریقازدولتصنعتی،هايکشوردر.دهندادامه

اقتصادي،ابعاددرهاتعاونیتوسعهبرايهاییچارچوب
اما.استبرداشتهمؤثريهايگامسیاسیواجتماعی

عدمچونموانعیباراهایندرتوسعهحالدرهايکشور
فقدانها،گذاريسیاستشفافیتعدمانتظارات،تطبیق
بههاتعاونیطبیعیغیرافزایشومحیطیاستانداردشرایط
ترویجوآموزشتحقیقات،معاونتاند (مواجهکمیلحاظ

درهاتعاونیفرارويمشکالتتبعبه).1383، استان تهران
مشکالتاینبانیزماکشورتوسعه،حالدرکشورهاي

بهبود کیفیت زندگی مردم، کار و تولید، باال است.مواجه
اي وضعیت اجتماعی، گسترش بودن سطح درآمد، ارتق

ترین عدالت اجتماعی و توسعه بر پایه برابري، از اصلی
سازي و بستر.اهداف ایجاد بخش تعاون در هر کشور است

ها از مقدمات و هاي مورد نیاز ایجاد تعاونیبررسی زمینه
توجهی به این امر در رود و بیالزامات ایجاد آنان بشمار می

هاي بسیار را بر ورزي، هزینهحوزه مسایل توسعه کشا
زاده، نماید (احمدوند و شریفجوامع روستایی تحمیل می

ده،زیانتعاونیهايشرکتکهاستالزمبنابراین). 1388
نقاطتادنگیرقرارتحقیقومطالعهموردگوناگونابعاداز

بر رفع مشکل تا عالوه شدهاصالحهاآننارساییوضعف
.آوري باشدسوددارايضاي خود مفید ودهی، براي اعزیان

برداري، یکی از روستایی به عنوان نظام بهرههايتعاونی
هاي اجتماعی و اقتصادي در بخش هاي اصلی فعالیتبستر

ها با داشتن اعضایی روند. این شرکتکشاورزي به شمار می
به عنوان تشکلی مردمی، ،هاي مختلف روستااز قشر

داشتن منبع درآمد براي روستاییان، تواند عالوه بر می

هاي مختلف ها را در فعالیتآننتایج تحقیقات نشان داده 
طوري که نتایج فرهنگی و اجتماعی نیز سهیم کند. به

بین کشاورزان دهد که ) نشان می1390پژوهش منفرد (
از نظر میزان دانش ي تولیدهاعضو در تعاونیعضو و غیر

و ،نگرش نسبت به تعاونیفنی، مشارکت اجتماعی، 
داري وجود دارد. با این ها تفاوت معنیاستفاده از رسانه

ضربه ،هاي روستاییورشکستگی و انحالل تعاونی،وصف
کند. لذا مهلکی بر روستاییان و جامعه روستایی وارد می

شناسی ها و به طور کلی آسیبتوجه به مشکالت، چالش
شود.روري تلقی میهاي روستایی امري بسیار ضتعاونی

انواعپیدایششاهدارضی،اصالحاتازبعدایران،در
کشاورزيبخشدرهاتعاونیهمانندبرداريبهرههاينظام
يمؤثرابزارهايتوانمیعملدرراهانظاماین.ایمبوده
بخشیحکمدرراهاآنبایدودانستروستاییتوسعهبراي

بامرتبطووستاییرتوسعههايسیاستازضروري
طوربهروستاییهايتعاونی.گرفتنظردرملیهايهبرنام

و بهاعضااجتماعیواقتصاديپیشرفتطریقازمستقیم
وتوسعه اقتصاديتحركطریقازمستقیم،غیرطور
پردازند،میفعالیتبهآندرکهجوامعیاجتماعیهايپایه

تعاونیايهکتشر. اندبودهذارگتأثیردر کاهش فقر
وعلمیو نسبتاًنوینو مدیریتسازمانازروستایی
کهاستسازمانیچنینقالبدربرخوردارند.تخصصی

انسجامواز وحدتروستاییپراکندههاينیرووهاانرژي
پدیدمناسبو فرصتیشوندمیبرخوردارعامجمعی 

دگیخانواوفرديهايانگیزهوهاهویتحفظباتاآیدمی
متقابلهمیاريوهمکاريمشارکت،بهیکدیگرباخود

یککنندهتضمینها در حقیقتتعاونیتقویت. بپردازند
، دیزاوندي و همکارانکشورهاست (درسالمملیاقتصاد
به نقل از کشوري).1389

هـاي اعتبـار   تعاونیاز طریق،هاي روستاییتعاونیاست که 
;Sriram, 2000ی (روستای Wan et al., هاي تعاونی)، 1998

Owango(تولیـد روسـتایی   et al., 1998; Holloway et

al., Wan(هـاي بازاریـابی  تعـاونی )،2000 et al., 1998و (
ــاونی ــتایی  تع ــدمات روس ــاي خ ,Linsy & Settle(ه

Marshal؛2003 et al., در ایجـاد رفـاه و توسـعه    )2001
اعدت اي و ملــی مســروســتایی در ســطح محلــی، منطقــه
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ــوده ــدنم ــابی.ان ــابعارزی ــاتیمن خصــوصدرتحقیق
کـه دهـد مـی نشـان هاآنتوسعهوهاتعاونیشناسیآسیب

رقابتی،قدرتعدمسوادي،کموسواديبیهمچونعواملی
پراکنـدگی وري،بهـره وخدماتتولید،کیفیتبودنپایین

اصـول بـه وفاداريعدمها،تعاونیاموربرناظرهايسازمان
امکانـات بـه کـافی دسترسـی عدممدیریتی،ضعفاون،تع

بـه هـا تعـاونی کـافی آشـنایی عدممدیریت،تعددمناسب،
متخصص،نیروهايکمبودگردش،درسرمایهنبودوظایف،

تعـاونی، هـاي شـرکت و فعالیـت عمـل حـوزه محـدودیت 
وجـود عـدم تعـاونی، هـاي شرکتبرابردرمردمتفاوتیبی

وانحصـار بـراي شـرکت دهـی سودعدمپویا،مدیرههیأت
وهـا تعاونیهبجديهايآسیبکهاندشدهباعثآننظایر

هــاي تعــاونی).1385شــود (کــوهی، واردهــاآنتوســعه
هــاي دیگــر از فســاد ســازمانروســتایی ماننــد بســیاري از

ده شـده اسـت   در مواردي مشاهبینند.مدیریتی آسیب می
یی و خویشـاوندي  آشـنا ،کننـدگان وام که بیشـتر دریافـت  

در برخـی  .انـد نزدیک با مدیرعامل و یا سـهامداران داشـته  
هاي روسـتایی کـار مـدیرعامل بـه حضـور و غیـاب       تعاونی

حدود شده است و در برخی یک مهندس کار را در قبضه م
خـانی  طاهر(کندخود گرفته و کسی در کار او دخالت نمی

کــه هــا حــاکی از آن اســتیافتــه).1384آرانــی، و قرنــی
هاي روستایی در ایران به دالیـل مختلـف از جملـه    تعاونی

آگـاهی  کافی، ناگذاري ناکمبود اعتبار، بحران مالی، سرمایه
د شـرایط، پـایین بـودن    کشاورزان، فقدان متخصصین واجـ 

آالت و عـدم اطـالع رسـانی، در    آالت و ابـزار کیفیت ماشین
در ). Alizadeh, 2011(برنـد مساعدي به سـر مـی  شرایط نا

هیأتنداشتن، سرمایهتحقیقاتی دیگر عواملی چون کمبود
وشرکتسودمحدود، کاهشتفکرطرزفعال، وجودمدیره

هـاي شرکتبرابردراعضاتفاوتیآن، بیهايهزینهافزایش
ارتجـاعی  وکـار محافظـه عناصـر مقاومـت ،رقابـت ، تعاونی

هـاي بخـش بـا رقابـت تواناییعدم، )1370مهر، (حسینی
عـدم ، خدماتتولیدات وکیفیتبودنپایین، اقتصاددیگر

دسترسیعدم، مدیریتآن، تعددانجامووظایفبهآشنایی
وهزینـه تناسـب عدم، مناسبنابازاریابی، کافیامکاناتبه

درسـرمایه کمبود، متخصصانسانینیرويکمبود، درآمد
، )1379کار (خوشـفر،  ابزارواولیهموادخریدجهتگردش

عمـل حوزهمحدودیت، ايفنی و حرفههايآموزشفقدان
وامپرداخـت بـاز توانـایی عـدم ، تعاونیهايشرکتفعالیت
یکـدیگر  بـا سـازگاري عـدم واعضـا باارتباطضعف، بانکی

نیازهـاي رفـع درتواناییعدم، )1379تربقان، اسکندري (
بـومی غیـر و هاتعاونیمسایلدراعضامشارکتعدم، اعضا
)1378فـر،  عامل (مهـران مدیرومدیرههیأتاعضايبودن

ها معرفـی  هاي توسعه و پیشرفت تعاونیبه عنوان بازدارنده
.اندشده

نتایج تحقیقات میدانی و نیز مطالعات اسنادي نشان داده 
ها مواردي ترین علل شکست تعاونیاست که از جمله مهم

عدم ،یتهاي مدیرچون کاهش مقبولیت و مشروعیت نظام
هاي مالی ها، ناتوانیهمکاري و مشارکت اعضا در برنامه

ها، بیمه، بازار و ها به بانکشامل بدهی باالي تعاونی(
آشنایی با اهداف و اصول تعاون، سطح پایین ، نا)غیره

باشدتحصیالت و وابستگی به دولت و نهادهاي دولتی می
)Mohammadi Torkashvand et al., 2011 .( تقوي
بیندر پژوهش خود به این نتیجه رسید که)1383(

ضعفروستا،وشرکتبامدیرههیأتاعضايهمسویی
هاسازمانباارتباطومدیریتضعفپذیري،مسئولیتحس

.وجود نداردايرابطهتعاونیشرکتموفقیتبااداراتو
Bruynisبرونیس و همکارانش ( et al., در) 1997

ایجاددرناتوانیهاي اجرایی،هزینهبودنباالايمطالعه
ازاعضازیادانتظاراتاعضا،متفاوتعالیقبینتوازن

اصلیموانعرااعضابیندرمقتدرمدیراننبودوتعاونی
Carloهمکاران (وکارلودانند.میهاتعاونیتوسعه et al.,

عدم همکاريفردگرایی،روحیهقبیلازعواملی)2000
اعضا،آگاهینا،در بین آنانپذیريمسئولیتنبوداعضا،
) عدمBhuyon, 2000(بویونوتعاوناصولازغفلت

ذکرهاتعاونیتوسعهاصلیمانعراتعاونیبهاعضاپایبندي
ضعفد که دارمی) بیان1385(آجیلیهمچنین .اندکرده

مدیرانفعالیتتعاونی،اصولشناختعدمانسانی،نیروي
چنددراعضاازبرخیعضویتخصوصی،خشبدرتعاونی
سنتیروابطوجودتعاونی،درشاغلافرادعضویتوتعاونی

دراختالفوجوداعضا،برابرناپایگاهتعاونی،در
درعضویتبهاعضاعالقهعدموجمعیهايگیريتصمیم

.هاستتعاونیموفقیتعدمعواملترینمهمازمدیرهتأهی
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ضعفاعضا،بودنپاخردهمانندواملیع) 1386(بابازاده
زمینهدراطالعاتکسبمنابعبودنمحدودمالی،بنیه

عدم موفقیت عواملازرااعضاسواديبیوهاقیمت
سرمایه،شوندگی، مشارکتمیزان توجیهداند.ها میتعاونی

پذیري و عاطفی، مسئولیتروابطهمفکري،،اجتماعی
ادارهعملکردمدیره و تهیأزااعضارضایتاعضا،همگامی

متقابلاعتمادهم، میزانبهاعضادلبستگیمیزان،تعاون
اعضا،توسطمدیریتنحوهبهنگرشمطلوبیتمیزاناعضا،

ارزاناولیهموادبهدسترسیسهولتبازاریابی،سهولت
هايشرکتموفقیتدرروزفناوريازاستفادهوقیمت
کهتعاونیهايشرکتیعنی؛نمایندمیي نقشایفاتعاونی

وبودهموفقبرخوردارند،باالییمیزانازهامتغیرایندر
عواملاینازحداقلیفاقدکههاییشرکت،برعکس
).1388کنند (عباسی و همکاران، نمیعملموفقهستند،
Hasheminejad(نژاد و همکارانهاشمی et al., 2011 (

اي تولید کشاورزي را ههایی که تعاونیترین آسیبمهم
آگاهی محدود اعضا از کنند مواردي از قبیل تهدید می

هاي تولید، گرایش شدید گیري تعاونیاصول و فلسفه شکل
ها، ها به ارائه خدمات، ضعف آموزش اعضاي تعاونیتعاونی

ها به دولت، بحران عدم محدودیت سرمایه، گرایش تعاونی
مشخص بودن ها، نایرسانی در تعاوناعتماد، ضعف اطالع

تعاون، توجهی به اصول اولویت، وظایف و اهداف تعاونی، بی
مشخص بودن جایگاه نامدت، فقدان برنامه جامع و بلند

حقوقی و وجود برخی اختالفات با مؤسسات دولتی و نبود 
بیجندي نوروزياند.مرجعی براي حل اختالفات، ذکر کرده

توقفعلل،اسیشنآسیبرويايمطالعه) در1384(
راکدوفعالغیرعللبررسیبهها،تعاونیازبرخیفعالیت

ه پرداختکشورسراسردرتعاونیهايشرکتفعالیتشدن
هايشرکتمعضالتومشکالتاکثروينظراز. است

نقدینگیوسرمایهکمبودهاآنفعالیترکوددلیلوتعاونی
درسرمایهوانعنتحتدریافتیتسهیالتوهاواموبوده

ویژهبهآنبازپرداختزمانبودنمدتکوتاهدلیلبهگردش
موجودنقدینگیوسرمایهازتوانندنمیسالیکمدتدر

پذیريریسکعدممالی،منابعکمبود. کنندبهینهاستفاده
نوآوري،دراعضاتواناییوتمایلعدمگذاري،سرمایهدر
نداشتنتولید،جدیدهايشیوهوهاروشازاعضاآگاهینا

وپذیرشازترستحصیالت،سطحبودنپایینوتخصص
عدمنیزوهاتعاونیفعالیتحوزهدرمتخصصانبکارگیري

عللازکار،وخدمتضمنآموزشومهارتکسببهعالقه
عالوه.اندبودهیتعاونهايشرکتازبرخیشدنفعالغی
توجهوهدفبازاربهیدسترسعدمبازاریابی،بحثاین،بر
رقیب،گرفتننادیدهقیمت،نوساناتوتقاضاوعرضهبه

عدمساماندهی،عدمها،واسطهتعددتولید،هزینهافزایش
امکاناتکمبودقبول،قابلهاياستانداردازبرداريبهره

نقلوحملسیستممشکالتتولیدي،محصوالتنگهداري
در.باشندمیهاتعاونیازیبرخدرفعالیترکودعللازنیز

آن،بهدسترسیواولیهموادتهیهمشکالتحالعین
زلزله،وفان،تجملهازطبیعیبالیايواقلیمیشرایط

سوزيآتشسرقت،مانندطبیعیغیرعواملوخشکسالی
.باشندمیتعاونیهايشرکتشدنفعالغیرمواردازنیز
عدمبانکی،ساطاقپرداختدرتأخیروجرایمبهوي

بودنمدتکوتاهبانکی،سودبودنباالاقساط،استمهال
.استکردهاضافهنیزرادریافتیتسهیالتوامپرداختباز

ها شناسی تعاونینتایج پژوهش دیگري در زمینه آسیب
نشان داده است که آگاهی پایین کشاورزان از اهمیت و 

دهنده به ، فقدان نیروي متخصص آموزشجایگاه تعاونی
فقدان تخصص و هاي فنی و ترویجی، اعضا در زمینه

هاي مدیره در حوزه فعالیتهیأتاطالعات مدیر عامل و 
کافی تعاونی، ناتوانی تعاونی جهت جذب تعاونی، سرمایه نا

اعتبارات از منابع مالی خارج از روستا، عدم اعتماد اعضا به 
کم اعضا به روحیه انفرادي و تمایلمدیره تعاونی،هیأت

هاي جمعی و سازماندهی شده از سوي تعاونی، فعالیت
ها نتوانند به وظایف خود عمل که تعاونیاست باعث شده 

Mennatizadehکنند ( et al., نتایج تحقیق ).2011
ترین عامل ناپایداري دهد که مهمدیگري نشان می

دهنده با اصول ها عدم آگاهی کامل اعضاي تشکیلتعاونی
انین موجود و حاکم بر نظام تعاونی و همچنین و قو

Rabieeباشد (محدودیت سرمایه می & Yaghoubi,

کهدهدمینشان)1388خفایی (هاي بررسینتایج).2011
واستاناجراییهايدستگاههمکاريعدمجمله:ازعواملی

باالواولیهموادتأمینهايهزینهها،آنمناسبپاسخگویی
وبانکیتسهیالتکارمزدبودنباالها،نآقیمتبودن
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مؤسساتوهابانکازآناخذهايروشوطوالنیفرآیند
همکاريعدمشرکت،سرمایهبودنچیزنااعتباري،ومالی

خدماتمطلوبناارائهاستان،تعاونیمساعد صندوق
،مختلفهايزمینهدرمناسبرسانیاطالعنبودوبازاریابی

بخشتعاونیهايشرکتموفقیتعدمدرمهمینقش
همچنین نتایج پژوهش دولتی و نادري اند.داشتهکشاورزي
Dowlatiمهدیی ( & Naderi Mehdiei, 2011( نشان

هاي مدیریتی هاي مربوط به ضعفیبدهد که آسمی
هاي مالی و اعتباري و کمبود امکانات و ها، ضعفتعاونی

عوامل رکود تجهیزات و عدم رضایت شغلی اعضا از 
تحقیقات صورت گرفته در 1جدول در باشد.ها میتعاونی

به طور مختصر ها دهی تعاونیزمینه عوامل مؤثر بر زیان
آورده شده است.

هادهی تعاونیعوامل مؤثر بر زیانتحقیقات مختلف در زمینه -1جدول 
عواملپژوهشگر(ان)

اعضاتفاوتیآن، بیهايهزینهافزایشوشرکتسودفعال، کاهشمدیرههیأتنداشتن، سرمایهکمبود)1370(مهرحسینی
عاملمدیربودنبومیغیر،هاتعاونیمسایلدراعضامشارکتعدم، اعضانیازهايرفعدرتواناییعدم)1378(فرمهران

، کافیامکاناتبهدسترسیعدمآن، انجامووظایفبهآشناییعدم، خدماتتولیدات وکیفیتبودنپایین)1379(خوشفر
متخصصانسانینیرويکمبود، درآمدوهزینهتناسبعدم، نامناسببازاریابی

اعضاباارتباطضعف، بانکیوامپرداختبازتواناییعدم، تعاونیهايشرکتفعالیتعملحوزهمحدودیت)1379(تربقاناسکندري 
اداراتوهاسازمانباارتباطوریتمدیضعفپذیري،مسئولیتحسضعف)1383(تقوي 

درمتخصصانبکارگیريوپذیرشازتحصیالت، ترسسطحبودنپایینوتخصصنداشتنمالی،منابعکمبود)1384بیجندي (نوروزي
ضمن خدمتآموزشومهارتکسببهعالقهعدم،هاتعاونیفعالیتحوزه

وفاداريعدمها،تعاونیاموربرناظرهايسازمانپراکندگیخدمات،تولید وکیفیتبودنپایینتحصیالت پایین،)1385کوهی (
متخصصنیروهايکمبودمدیریتی،ضعفتعاون،اصولبه

بهاعضاعالقهعدموجمعیهايگیريتصمیمدراختالفوجوداعضا،نابرابرپایگاهتعاونی،اصولشناختعدم)1385آجیلی (
مدیرههیئتدرعضویت

اعضاسواديبیوهاقیمتزمینهدراطالعاتکسبمنابعبودنمحدودمالی،ضعفاعضا،بودنپاخرده)1386(ازادهباب
تعاون، ادارهمدیره و عملکردهیئتازاعضارضایتپذیري اعضا،همفکري، مسئولیتاجتماعی،سرمایهمشارکت،)1388عباسی و همکاران (

اعضاتوسطمدیریتنحوهبهنگرشمطلوبیتانمیزاعضا،متقابلاعتمادمیزان
فرآیندوبانکیتسهیالتکارمزدبودنباالها،آنمناسبپاسخگوییواستاناجراییهايدستگاههمکاريعدم)1388خفایی (

شرکتسرمایهبودنناچیزاعتباري،ومالیمؤسساتوهابانکازآناخذهايروشوطوالنی
Carlo et al تعاوناصولازغفلتاعضا،ناآگاهیاعضا،درپذیريمسئولیتنبوداعضا،عدم همکاريفردگرایی،روحیه(2000)
Bhuyon (2000)تعاونیبهاعضاپایبنديعدم
Mohammadi Torkashvand
et al (2011)

ر و غیره، ناآشنایی با اهداف و ها، بیمه، بازاها به بانکها، بدهی باالي تعاونیعدم همکاري و مشارکت اعضا در برنامه
وابستگی به دولت و نهادهاي دولتی،اصول تعاون، سطح پایین تحصیالت

Hasheminejad et al ها، محدودیت سرمایه، عدم اعتماد، ضعف ها به ارائه خدمات، ضعف آموزش اعضاي تعاونیگرایش شدید تعاونی(2011)
توجهی به اصول تعاونلویت، وظایف و اهداف تعاونی، بیها، نامشخص بودن اورسانی در تعاونیاطالع

Mennatizadeh et al هاي تعاونی، سرمایه ناکافی تعاونی، عدم مدیره در حوزه فعالیتهیأتفقدان تخصص و اطالعات مدیر عامل و (2011)
عیهاي جممدیره تعاونی و روحیه انفرادي و تمایل کم اعضا به فعالیتهیأتاعتماد اعضا به 

Rabiee & Yaghoubi (2011)محدودیت سرمایه،اصول و قوانین موجود و حاکم بر نظام تعاونیهعدم آگاهی اعضا ب
Dowlati and Naderi
Mehdiei (2011)

عدم رضایت شغلی اعضاکمبود امکانات، هاي مالی و اعتباري و ها، ضعفهاي مدیریتی تعاونیضعف
Alizadeh عدم اطالع رسانیرزان، فقدان متخصصین واجد شرایط،ر، ناآگاهی کشاوکمبود اعتبا(2011)
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هايتعاونیبهپیشازبیشتوجهلزوممقدمه،با توجه به این
آحادمیانپلیعنوانبهتوسعهحالدرهايکشوردرروستایی

چرا که شناسایی . یابدمیضرورتتدولوروستاییجامعه
شود هاي روستایی میکود تعاونیعواملی که باعث شکست و ر

انجامتحقیقاتهمچنین، از اهمیت باالیی برخوردار است. 
ومحدودصورتبههاتعاونیشناسیآسیبدربارهشده

بهتواندنمیهاتحقیقاینازحاصلهنتایجوهستندپراکنده
ازهاتعاونیتوسعهمعضالتمشکالت وها،آسیبکاملصورت

باحاضرتحقیقدربنابرایننماید،حلراکیفیوکمیبعد
بررسی عوامل است بهنظردرزیرسؤاالتبهگوییپاسخ

تا،هاي روستایی پرداختهدهی تعاونیتأثیرگذار بر زیان
بعدازهاتعاونیتوسعهمشکالتومعضالتازجامعیشناخت

نهایت راهکارهایی براي گردد. در حاصلکمیوکیفی
شود.ن تعاونی ارائه میسازي ایکارآمد

در امیرکبیر ی روستایی دهی و نقاط ضعف تعاونلت زیانعـ 
بخش کمی و کیفی)(چیست؟

ها به چه میزان دهی تعاونیتأثیر هر یک از عوامل بر زیانـ 
(بخش کمی)است؟

سازمان تعاون روستایی و باید توسطاجراییچه اقداماتـ 
ها صورت هی تعاونیداعضاي تعاونی براي حل مشکل زیان

گیرد؟

ریزان بخش تعاون تواند براي برنامهنتایج این پژوهش می
روستایی مفید باشد. به این صورت که با شناخت بهتر 

توانند هاي روستایی میمشکالت و دالیل شکست تعاونی
ریزي هرچه بهتر و ارائه خدمات مورد نیاز به جهت برنامه
تفاده نمایند. همچنین براي ها از این نتایج اساین تعاونی

اندازي تعاونی راهبه دنبالآن دسته از روستاییانی که 
کنند و هایی که خطر انحالل را حس میهستند و تعاونی

اند، مفید اي مواجههایی که با مشکالت عدیدهیا تعاونی
خواهد بود.

، چارچوب مفهومی هاا توجه به مرور پیشینه نگاشتهب
طراحی گردید. در چارچوب 1ارهنگتحقیق به صورت 

هاي دهی تعاونیزیاندسته متغیر بر نهمفهومی پژوهش 
سرمایه اجتماعی گذارند. این عوامل شامل تأثیرروستایی

هیأت(انسجام، مشارکت و اعتماد اجتماعی)، رضایت از 
مدیره، آموزش اعضا، رضایت از عضویت در تعاونی، آگاهی 

مدیره، هیأتذیري اعضا و پاز اصول تعاونی، مسئولیت
بوده عملکرد اداره تعاون، خشکسالی و سطح تحصیالت

است.

چارچوب مفهومی تحقیق-1نگاره

هاي دهی تعاونیزیان
روستایی

سرمایه اجتماعی
اعتماد اجتماعی
انسجام اجتماعی

مشارکت اجتماعی

آگاهی از اصول تعاونی

عضا و پذیري امسئولیت
هیأت مدیره

رضایت از عضویت در 
تعاونی

رضایت از هیأت مدیره

خشکسالی

آموزش اعضا

عملکرد اداره تعاون

سطح تحصیالت
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روش پژوهش
اشباع نظري در این تحقیق براي دستیابی به مرحله

استفاده )کمی و کیفی(آمیخته تبیینیاز روشها داده
ابزار د مطالعه موردي و رویکردر بخش کیفی از گردید. 

بهره گرفته در بخش کمی از روش پیمایش و مصاحبه 
، از روش براي بخش کیفیآوري اطالعات در جمعشد. 

گلوله برفی استفاده شد. دلیل استفاده از این رهیافت 
جستجوي افرادي بود که از نظر اطالعات مورد نظر قوي 

اد مورد باشند. تعداد افرهاي کلیدي میهستند یا مورد
نفر از اعضاي تعاونی بودند. تحلیل بخش 25مصاحبه، 

بندي صورت گذاري و طبقهکیفی با استفاده از روش کد
بخش کمی نیز با استفاده از پرسشنامه و گرفته است.

ها از طریق آن، صورت گرفته است. آوري دادهجمع
یکبخش تشکیل شده بود که دوپرسشنامه مورد نظر از 

و بخش متغیرهاي مستقل و وابسته وط به بخش آن مرب
شد که براي هاي فردي اعضا را شامل میدیگر آن ویژگی

اي لیکرت از طیف پنج گزینههاي مستقل و وابستهمتغیر
عنوان پاسخ به)5تا کامالً موافق= 1(کامالً مخالف= 

هاي مستقل شامل سرمایه اجتماعی متغیر.داستفاده گردی
هیأتاعتماد اجتماعی)، رضایت از (انسجام، مشارکت و

مدیره، آموزش اعضا، رضایت از عضویت در تعاونی، آگاهی 
مدیره، هیأتپذیري اعضا و از اصول تعاونی، مسئولیت

بودند و عملکرد اداره تعاون، خشکسالی و سطح تحصیالت
دهی تعاونی، براي سنجش متغیر وابسته یعنی زیان

ازاریابی محصول سنجیده زایی، استمرار تولید و بدرآمد
ها تعدادي گویه به این صورت که براي هر کدام از آند.ش

تا 1اي لیکرت بسیار کم= (طیف پنج گزینهتعریف گردید
- دادهو از اعضاي تعاونی پرسیده شد.)5بسیار زیاد= 

، نسخه SPSSافزار هاي پژوهش نیز با نرمپردازي و برآورد
(بخش کمی) پرسشنامه روایی صوريانجام پذیرفت. 18

تأیید شده است و براي بررسی پانلی از متخصصینتوسط 
لفاي انجام شد که آراهنماآزمون یکپایایی آن نیز

،2در جدول بدست آمد.72/0ـ86/0بینکرونباخ آن
ها براي هر یک از مقدار ضریب آلفاي کرونباخ و تعداد گویه

د پژوهش، جامعه آماري مورمتغیرها آورده شده است.
. در بودندنفر) 1300(امیرکبیرتعاونیيتمامی اعضا

استفاده فیدگیري تصاپژوهش حاضر از روش نمونه
کرجسی و . حجم نمونه آماري بر اساس جدول گردید

Krejcieمورگان ( & Morgan, 1970(،297 نفر برآورد
در ،)تعاونی روستایی امیرکبیر(تعاونی مورد پژوهش.شد

سال در کهقرار داردشهرستان شیراز هانروستاي تفی
خدماتی نظیر توزیع ،این تعاونی.تأسیس گردید1352
آوري هاي کشاورزي، توزیع اجناس کوپنی، جمعنهاده

گندم کشاورزان و کارگزاري بیمه روستاییان و عشایر را به 
از سازمان طبق اطالعات بدست آمدهدهد.اعضا ارائه می

هاي امیرکبیر جز تعاونیروستایی اونی تعتعاونی روستایی،
ده در استان فارس بوده است.زیان

مقادیر آلفاي کرونباخ متغیرهاي تحقیقها وتعداد گویه-2جدول
ضریب آلفاي کرونباختعداد گویهمتغیرها

38/0انسجام اجتماعی
38/0مشارکت اجتماعی
372/0اعتماد اجتماعی

379/0مدیرههیأترضایت از 
383/0آموزش اعضا

472/0رضایت از عضویت در تعاونی
575/0آگاهی از اصول تعاونی

486/0مدیرههیأتپذیري اعضا و مسئولیت
482/0عملکرد اداره تعاون

384/0خشکسالی
873/0دهی تعاونیزیان
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و بحثهایافته
هاي فرديویژگی

دامنهن مورد مطالعه بین بر طبق نتایج توصیفی، پاسخگویا
سال و 17/41(میانگین داشتندسال قرار 75تا 29سنی 

درصد 15. از نظر تحصیالت، )07/13انحراف معیار 
درصد 35درصد سواد خواندن و نوشتن، 9سواد، بی

ر حد لیسانس سواد درصد د8درصد دیپلم و 33سیکل، 
سال 20ترین میزان سابقه عضویت در تعاونی داشتند. بیش

سال و 03/11(میانگین باشدسال می4ترین سابقه و کم
هاي . از نظر بعد خانوار، اکثر خانواده)11/6انحراف معیار 
نفره پنجو چهاردرصد) به خانوارهاي 49مورد بررسی (
از نظر سابقه فعالیت کشاورزي، میانگین متعلق هستند.

46/13و انحراف معیار سال 43/23سابقه پاسخگویان 
اکثریت گروه هدف ،بوده است. با توجه به این میانگین

هاي کشاورزي بودند پژوهش داراي سابقه باالیی در فعالیت
گردند.و افرادي باتجربه محسوب می
توصیف متغیرهاي پژوهش

ی نظیر هایکه متغیرشدمشخص ،3با توجه به جدول 
سرمایه اجتماعی و آگاهی از اصول تعاونی (با توجه به 

هایی ها)، در حد متوسط به باال و متغیردامنه هر یک از آن
مدیره، آموزش اعضا، رضایت از هیأتنظیر رضایت از 

پذیري مسئولیتدر تعاونی، عملکرد اداره تعاون،عضویت
مدیره در حد متوسط به پایین هستند.هیأتاعضا و 

همبستگی بین متغیرهاي پژوهش
(ضریب همبستگی ی رگرسیون، همبستگپیش از محاسبه 

هاي پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.بین متغیرپیرسون) 
تر باشد، بطوري که هرچه همبستگی بین متغیرها قوي

تر خواهد بود. در همبستگی بین بینی نیز دقیقپیش
هیأتهاي مستقل و وابسته، متغیرهاي رضایت از متغیر

ی به مدیره، عملکرد اداره تعاون و آگاهی از اصول تعاون
بیشترین و متغیر 30/0و 32/0، 44/0ترتیب با ضریب 

ترین همبستگی را دارا کم09/0حصیالت با ضریب سطح ت
.باشدمی

x1 =سطح تحصیالت؛x2؛= سرمایه اجتماعیx3 رضایت از =
= x5؛= رضایت از هیئت مدیرهx4؛ عضویت در تعاونی

= x7؛ = آگاهی از اصول تعاونیx6آموزش اعضا؛ 
= عملکرد اداره x8پذیري اعضا و هیئت مدیره؛ مسئولیت

).4(جدول دهی تعاونی= زیانx10؛ = خشکسالیx9تعاون؛ 
هاي دهی تعاونیهاي مؤثر بر زیانبینی سازهپیش

روستایی
بینی هاي مستقل در پیشبه منظور تعیین توانایی متغیر

هاي روستایی، از آزمون دهی تعاونیمتغیر وابسته زیان
اي یا گام به رگرسیون چند متغیره به روش مرحلهآماري 

نشان ،5گونه که جدول گام استفاده گردیده است. همان
هاي مستقل، هشت متغیر دهد، از بین کل متغیرمی

مدیره، عملکرد اداره تعاون، آموزش هیأتپذیري مسئولیت
اعضا، خشکسالی، مشارکت اجتماعی، آگاهی از اصول 

مدیره و اعتماد اجتماعی به أتهیتعاونی، رضایت از 
ترتیب وارد معادله رگرسیونی شدند. مدل رگرسیون با 

دار گردید. معنی=001/0pو در سطح =45/30Fمقدار 
تحلیل رگرسیونی نشان داد، به ازاء یک واحد تغییر در 

هیأتپذیري انحراف معیار متغیرهاي مستقل مسئولیت
اعضا و خشکسالی به مدیره، عملکرد اداره تعاون، آموزش 

واحد تغییر در 28/0و -18/0، -14/0، -36/0ترتیب 
شود. تعاونی ایجاد می)دهیزیان(سطح متغیر وابسته 

همچنین، با تغییر یک واحد در انحراف معیار متغیرهاي 
مستقل مشارکت اجتماعی، آگاهی از اصول تعاونی، رضایت 

، 20/0، - 26/0اد اجتماعی به ترتیب مدیره و اعتمهیأتاز 
ها تغییر ایجاد دهی تعاونیواحد در زیان-20/0و - 18/0
تر پذیرمدیره مسئولیتهیأتشود. به بیان دیگر، هرچه می

هاي الزم را باشند، عملکرد اداره تعاون بهتر، اعضا آموزش
بیشتر، یشانببینند، مشارکت و اعتماد اجتماعی ابیشتر 

هیأترا داشته و از بیشترياعضا از اصول تعاونی آگاهی 
تعاونی ،دهیمدیره رضایت بیشتري داشته باشند، زیان

یابد.کاهش می
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توصیف متغیرهاي پژوهش- 3جدول 
انحراف معیارمیانگینتعداد گویهمتغیرها

343/1057/2انسجام اجتماعی
307/1057/2مشارکت اجتماعی
338/1045/2اعتماد اجتماعی

309/652/2مدیرهتهیأرضایت از 
31/737/2آموزش اعضا

415/915/3رضایت از عضویت در تعاونی
564/1607/4آگاهی از اصول تعاونی

418/85/3مدیرههیأتپذیري اعضا و مسئولیت
447/921/3عملکرد اداره تعاون

310/1045/2خشکسالی
811/2183/3دهی تعاونیزیان

تریس همبستگی بین متغیرهاي تحقیقـ ما4جدول 
متغیرهاي 

تحقیق
x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10

x11
x206/01
x305/008/01
x403/011/0**34/01
x501/0-**32/0**22/009/01
x601/0-11/0**22/007/0**17/01
x7004/006/0**18/005/0**21/012/01
x809/0-**31/0**15/003/007/011/0**21/01
x906/0-11/008/0**29/012/0**21/007/011/01

x1009/0**26/0**20/0**44/0**19/0**30/0**26/0**32/0**29/01
01/0دار در سطح : معنی**

وارد شده در مدل رگرسیونهاي مستقلـ متغیر5جدول 
BBetatSigبینمتغیرهاي پیش

)Constantعرض از مبدأ (
)x1(مدیرههیأتپذیري مسئولیت

)x2(عملکرد اداره تعاون
)x3(آموزش اعضا 
)x4(خشکسالی 

)x5(مشارکت اجتماعی
)x6(آگاهی از اصول تعاونی

)x7(مدیرههیأترضایت از 
)x8(اعتماد اجتماعی

83/9
44/0 -
14/0 -
04/0 -
48/0
17/0 -
40/0 -
07/0 -
15/0 -

ـ
36/0 -
14/0 -
18/0 -
28/0
26/0 -
20/0 -
18/0 -
20/0 -

06/3
96/5 -
95/1 -
4/3 -

30/4
38/4 -
48/3 -
57/3 -
24/3 -

003/0
000/0
05/0
001/0
000/0
000/0
001/0
000/0
001/0
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براساس قابل مشاهده است، 6همان طور که در جدول 
61هاي وارد شده در مجموع قادرند متغیر،R2ن میزا

را هادهی تعاونیزیاندرصد از تغییرات در متغیر وابسته 
هیأتپذیري مسئولیتمتغیر مستقل دو بینی کنند. پیش
درصد از 11و 29به ترتیب و عملکرد اداره تعاون مدیره

د و ندهرا توضیح میهادهی تعاونیزیانمیزان تغییرات در 
خشکسالی، مشارکت اجتماعی، آموزش اعضا، متغیر شش

مدیره و اعتماد هیأتآگاهی از اصول تعاونی، رضایت از 
% از میزان 2% و 2%، 2%، 3%، 2%، 5به ترتیب اجتماعی

را توضیح )هادهی تعاونیزیان(تغییرات در متغیر وابسته 
مطابقت یاین یافته با نتایج تحقیقات مختلفدهند. می

عباسی و همکاران نتایج تحقیقات ه طوري که بدارد؛ 
رضایت از و مشارکت اجتماعیدهد که ) نشان می1388(

هاي باعث موفقیت و عدم رکود تعاونیمدیره هیأت
، کارلو و )1385آجیلی (،)1385شود. کوهی (روستایی می

Carloهمکاران ( et al., و محمدي ترکاشوند و )2000
Mohammadi Torkashvandهمکاران ( et al., ) نیز 2011

ی و عدم د که عدم آگاهی از اصول تعاونکننمیبیان 
هاي روستایی دهی تعاونیوفاداري به آن باعث زیان

Hasheminejadنژاد و همکاران (هاشمیشود.می et al.,

و،) عواملی از قبیل ضعف آموزش اعضاي تعاونی2011
باعث شکست را توجهی به اصول تعاون بیوعدم اعتماد

)1384بیجندي (نوروزياند. اي روستایی دانستههتعاونی
آموزش اعضا را عاملی مهم در ومهارتکسببهعالقهعدم

هایی که با از دیگر یافتهها بیان کرده است. شکست تعاونی
زاده و نتایج تحقیقات مختلف مطابقت دارد، پژوهش منتی

Mennatizadehهمکاران ( et al., باشد که بیان می) 2011
عدم اعتماد اعضا و روحیه انفرادي و تمایل کم اند داشته

هاي از دالیل رکود تعاونیهاي جمعیاعضا به فعالیت
روستایی است.

هاي حاصل از مصاحبهیافته
آوري اطالعات در این تحقیق، هاي جمعیکی از ابزار

آوري شده توسط . اطالعات جمعاستبودهمصاحبه
گذاري مورد تجزیه و تحلیل قرار روش کدهز بمصاحبه نی

بندي گذاري و طبقهحاصل کد، 7گرفت. در جدول
7در جدول توانشوندگان را میهاي مصاحبهپاسخ

هاي ز تجزیه و تحلیل پاسخنمود. پس امشاهده 
ه یا به عبارتی شوندگان مشخص شد که هفت طبقمصاحبه

تأثیر دارند. این ییهاي روستادهی تعاونیهفت عامل بر زیان
عوامل محیطی، عوامل اقتصادي، عوامل هفت عامل شامل

اجتماعی، سرمایه انسانی، عوامل مدیریتی، عوامل حمایتی و 
عوامل "ها نشان داد که باشد. یافتهعوامل آموزشی می

تکرار بیشترین فراوانی را به خود اختصاص 74با "اجتماعی
، "اعتماد"ار مفهوم چه،داده است. همچنین، این عامل

را "عدم ارتباط دو جانبه"و "کافیخدمات نا"، "گراییفرد"
"عوامل اقتصادي"دربر دارد. دومین عامل با بیشترین تکرار 

مورد به آن اشاره شده است. همچنین، عوامل 52است که 
، "سرمایه تعاونی"، "تسهیالت"اقتصادي به چهار مفهوم 

تقسیم شده است."بدهکاري"و "نبود امکانات"
دیگري است که شامل سه مفهوم طبقه"عوامل حمایتی"
واردات "و "هاي موازيتشکل"، "توجهی مسئولینکم"

مرتبه به طرق مختلف 42باشد و پاسخگویان می"محصوالت
دهی به این عامل اشاره نمودند. عامل دیگر مؤثر بر زیان

ن عامل مؤثر باشد که سومیمی"عوامل مدیریتی"ها، تعاونی
و "ضعف مدیریت"است. این عامل که شامل دو مفهوم 

مورد را به خود 33باشد، نیز می"درپی مدیرعاملتغییر پی"
باشد می"عوامل آموزشی"اختصاص داده است. یافته دیگر، 

خود ،مرتبه به این عامل اشاره شده است. این طبقه27که 
ششم که باشد. عامل می"زشعدم آمو"شامل مفهوم 

است "سرمایه انسانی"شوندگان به آن اشاره نمودند، مصاحبه
باشد. در بین میرا دارا "کمبود نیروي متخصص"که مفهوم 

مرتبه تکرار شده 20شوندگان، این عامل مصاحبههايپاسخ
باشد که شامل می"عوامل محیطی"است. آخرین طبقه، 

ی بودن فصل"، "مرغوبی اراضینا"، "خشکسالی"مفاهیم 
مرتبه تکرار 19است و "کاهش سطح زیر کشت"و "زراعت

با نتایج تحقیقات ،هاي حاصل از مصاحبهشده است. یافته
)، 1385)، کوهی (1388)، خفایی (1388عباسی و همکاران (
)، خوشفر 1370)، حسینی مهر (1384نوروزي بیجندي (

)، 1383)، تقوي (1379)، اسکندري تربقان (1379(
)Hasheminejad et al. 2011; Mennatizadeh et al. 2011;

Alizadeh, 2011; Bruynis et al. 1997; Rabiee &
Yaghoubi, 2011; Dowlati & Naderi Mehdiei, 2011;
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Mohammadi Torkashvand et al. 2011; Bhuyon, 2000 (
مطابقت دارد.

با مقایسه نتایج بدست آمده از بخش کمی و کیفی 
رضایتی از عملکرد برخی عوامل نظیر نامشخص شد که

اداره تعاون، آموزش اعضا، خشکسالی، اعتماد و ضعف 

عوامل مؤثر بر ءمدیریت تعاونی، در هر دو روش جز
دند که تا حدود بسیار زیادي ها بودهی تعاونیزیان
هاي بخش کمی با بخش کیفی دهنده تأیید یافتهنشان
است.

توسط متغیرهاي مستقلهاي روستاییدهی تعاونیزیانرات در ـ تبیین میزان تغیی6جدول 
RR2R2متغیر AdjustR2 Change

مدیرههیأتپذیري مسئولیت
عملکرد اداره تعاون

خشکسالی
آموزش اعضا

مشارکت اجتماعی
آگاهی از اصول تعاونی

مدیرههیأترضایت از 
اعتماد اجتماعی

54/0
64/0
68/0
70/0
73/0
74/0
76/0
78/0

29/0
41/0
47/0
50/0
53/0
55/0
58/0
61/0

29/0
40/0
46/0
48/0
52/0
54/0
56/0
59/0

29/0
11/0
05/0
02/0
03/0
02/0
02/0
02/0

هاي مصاحبه شوندگانطبقات، مفاهیم و پاسخ- 7جدول 
هاي مصاحبه شوندگان (تکرار)پاسخمفاهیم (تکرار)طبقات (تکرار)

).4هاي چند سال اخیر باعث لنگ شدن تعاونی شده است (آبیـ کم)8کسالی (خش)19عوامل محیطی (
).1ـ خشکسالی باعث کاهش درآمد تعاونی گردیده است (

).3هاي تعاونی شده است (ـ کم شدن باران باعث کاهش فعالیت
).2ر داشته است (هاي ما باعث کاهش تولید شده و بر تعاونی ما هم تأثیـ شوري زمین)6نامرغوبی اراضی (

ها محصول را کاهش داده و سود تعاونی را خیلی کم کرده ـ کاهش حاصلخیزي زمین
).4است (

).2ها و نبود محصول، تعاونی را با مشکل مواجه کرده است (ـ بیکار بودن ما در زمستان)2فصلی بودن زراعت (
کاهش سطح زیر کشت 

)3(
).2ان شدیدي به اعضا و خود تعاونی آورده است (ـ به زیر کشت نبردن تمام اراضی زی

).1شود (میزان محصول و سود تعاونی کم می،ـ با کاهش سطح زیر کشت
).4گیرد (ـ تسهیالت اداره تعاون بسیار دیر در اختیار تعاونی قرار می)14تسهیالت ()52عوامل اقتصادي (

).8ـ تسهیالت اداره تعاون به تعاونی کم شده است (
).2ها عادالنه نیست (ـ توزیع تسهیالت بین تعاونی

).5رو شد (ـ سرمایه تعاونی از ابتدا خیلی کم بود که تعاونی با زیان روبه)13سرمایه تعاونی (
).7رو کرد (ـ کاهش سال به سال سرمایه تعاونی آن را با شکست روبه

).1اعضا شد (گذاري مجددهاي نامناسب تعاونی مانع از سرمایهـ فعالیت
ها تعاونی را با مشکل آالت و نهادهـ نداشتن دفتر کار متعلق به تعاونی، انبار، ماشین)10نبود امکانات (

).8رو کرد (روبه
).2رسانی تعاونی بسیار کم بود است (ـ امکانات اطالع

).7(هاي اداري باعث اضافه شدن بدهی تعاونی شدـ باال بودن هزینه)15بدهکاري (
).4ها به دلیل بدهکاري زیاد (ـ عدم توانایی در جذب نهاده

).4داد (اي بودن دفتر تعاونی بدهی شرکت را افزایش میـ اجاره
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شوندگانهاي مصاحبهطبقات، مفاهیم و پاسخ-7جدول ادامه 
شوندگان (تکرار)هاي مصاحبهپاسخمفاهیم (تکرار)طبقات (تکرار)

)74(عوامل اجتماعی

).9(ت مدیره هیچ اعتمادي ندارندیأاعضاي تعاونی به هـ )28(اعتماد
).5(کننداعضاي تعاونی به یکدیگر اعتماد نمیـ 
).4(اعضا شده استياعتمادراکد ماندن تعاونی باعث بیـ 
).10دهی تعاونی اعتماد را در بین اعضا از بین برده است (عدم سودـ 

فع شخصی خودش است و به فکر مشکالت تعاونی نیستاهر کدام به فکر مناعضا ـ )13(فردگرایی
)8.(

گیردرا در نظر نمیدیگر اعضابیند و مشکالت هر فرد تنها مشکالت خودش را میـ 
)5.(

).7دهد (تعاونی خدمات کافی به اعضا نمیـ )13(خدمات ناکافی
).6کند (مدیره به مشکالت ما رسیدگی نمیهیأتـ 

).9ـ هیچ ارتباطی بین اعضا و شرکت وجود ندارد ()20(عدم ارتباط دوجانبه
).11ـ فاصله بین اعضا و تعاونی زیاد شده است (

)20(سرمایه انسانی

کمبود نیروي متخصص
)20(

).5(در کار خود ماهر نیستندکارکنان تعاونی ـ 
).2(کارمندان تعاونی با پارتی سر کار هستندـ 
).6(انددر جاي خود قرار نگرفتههاي خود شرکت بر اساس تواناییپرسنلـ 
).7(نیروي متخصص و ماهر در تعاونی وجود نداردـ 

)33(عوامل مدیریتی

).6(مدیریت تعاونی به صورت سنتی استـ )26(ضعف مدیریت
).6(دهی فروشگاه را حل نمایدمدیریت نتوانسته زیانـ 
).4(صول اطالع کافی ندارداز بازار مح،مدیریتـ 

).8شود (ـ گندم هر ساله به صورت غیر اصولی خریداري می
کند هاي غیر متخصص را به عنوان ناظر خرید محصول انتخاب میـ مدیریت نیروي

)7.(
).4هاي تعاونی تنوعی ایجاد نکرده است (مدیره در فعالیتهیأتـ 
).3لف فعالیتی آگاهی ندارد (هاي مختمدیره و مدیرعامل از زمینههیأتـ 

عاملدرپی مدیرتغییر پی
)7(

).7حال چندین بار تغییر کرده (ـ مدیریت تا به

)42(عوامل حمایتی

کم توجهی مسئولین
)27(

).9(شالت تعاونی ما توجهی ندارندمبه مسئولین اداره تعاونی ـ 
).2(کنداداره تعاون روستایی از شرکت ما بازدید نمیـ 
).6دهند (دروغین میاداره تعاون وعده و وعیدهاي ـ 

).10هاي تعاونی ما نظارتی ندارد (ـ مسئولین استان بر فعالیت
).5دولت واردات محصول را افزایش داده است (ـ )9(واردات محصوالت

).4کند (ـ دولت به جاي حمایت از کشاورزان محصول وارد می
دهد هایی هست که کارهاي تکراري و موازي انجام میها و تشکلطقه تعاونیـ در من)6(هاي موازيتشکل

)6.(

)27(عوامل آموزشی
).8(اعضاي تعاونی در مورد وظایف و عملکرد تعاونی اطالع ندارندـ )27(عدم آموزش

).10(هاي آموزشی کمی در تعاونی برگزار شده استدورهـ 
).9کند (ی نمیهوجتعاونی به نیازهاي آموزشی اعضا تـ 
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هاگیري و پیشنهادنتیجه
ها یک اهرم مناسب براي توسعه تعاونی21در قرن 

دولت هاي توانند همگام با سیاستها هستند که میکشور
ودر بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقا سطح درآمد

ترین اصلیوضعیت اجتماعی، فرهنگی مردم مؤثر باشد. 
ایجاد بخش تعاون در هر کشوري دنبال اهدافی که از

و تولید، باال بردن شود، بهبود کیفیت زندگی مردم، کار می
توسعه بر مبناي برابري - سطح درآمد، وضعیت اجتماعی 

شناسان معتقدند در نظران و جامعهصاحبو عدالت است. 
تر براي شرایط کنونی که از سویی شعار دولت کوچک

در تولید، بطور جدي مطرح فاییآینده بهتر و خودک
توجه بیشتري هاي روستاییشود، باید به تقویت تعاونیمی

شود ها نظارت قوي مردمی اعمال میشود؛ زیرا در تعاونی
و هرم قدرت در آن از پایین به باال است. در نتیجه 

شود و تر میهاي نظارتی دولت کمولیت و هزینهمسئ
همچنین، یابد.ر میتتر و گستردهمفهومی دقیق،نظارت

شود که صی رقیبی جدید یافت میبراي بخش خصو
نوبه خود در افزایش کیفیت تولید و کارایی بهدتوانمی

ولی بررسی نقش مهمی داشته باشد.تر این بخش بیش
از گرها در سطح کشور و استان فارس نشانوضعیت تعاونی

ها در این خصوص برخی تعاونیدهی و ورشکستگیزیان
ها، تعاونی روستایی امیرکبیر است که یکی از این تعاونی

بوده است. این تعاونی پس از چندین سال فعالیت از حالت 
دهی آن افزوده شده پایدار خارج و سال به سال بر زیان

مدیره این تعاونی از حالت هیأتتعیین همچنیناست. 
هاي اخیر به صورت انتصابی در انتخابی خارج و در سال

عوامل مؤثر بر در این پژوهش تالش شد تاده است. آم
هاي شخص گردد. یافتهمهاي روستایی دهی تعاونیزیان

هاي از بین کل متغیرحاصل از بخش کمی نشان داد که 
مدیره، هیأتپذیري مستقل، هشت متغیر مسئولیت

عملکرد اداره تعاون، آموزش اعضا، خشکسالی، مشارکت 
مدیره و هیأتتعاونی، رضایت از اجتماعی، آگاهی از اصول

هاي روستایی دهی تعاونیبر زیاناعتماد اجتماعی 
هیأتپذیري مسئولیتعاملدو ،گذارند. در این بینتأثیر

دهی زیانترین تأثیر را بربیشمدیره و عملکرد اداره تعاون 
همچنین، نتایج حاصل از مصاحبهدارا بودند.ها تعاونی

ل محیطی، اقتصادي، اجتماعی، مشخص کرد که هفت عام
دهی سرمایه انسانی، مدیریتی، حمایتی و آموزشی بر زیان

از بین این عوامل نیز .بودندهاي روستایی مؤثر تعاونی
تأثیر را در رکود و ترین اجتماعی و اقتصادي بیشهايعامل

این دو بخشا مقایسه بشکست تعاونی مورد نظر داشتند.
ایتی از عملکرد اداره تعاون، مشخص شد که عوامل نارض

آموزش اعضا، خشکسالی، اعتماد و ضعف مدیریت تعاونی، 
ها دهی تعاونیعوامل مؤثر بر زیانءدر هر دو روش جز

ها و نتایج بدست آمده از در پایان با توجه به یافتهبودند. 
گردد.هاي زیر مطرح میاین مطالعه پیشنهاد

از اصول و اهداف ي تعاونیـ با توجه به اینکه اعضا
بایست ند، میداشتها و وظایف خود اطالعات کمی تعاونی

هاي کارشناسان تعاون روستایی جلسات و کارگاه
توانمندسازي در رابطه با اصول و اهداف تعاونی و وظایف 

طریق بتوانند مدیره برگزار کنند تا از این هیأتاعضا و 
ی که از خود اهداف تعاونی و وظایفآگاهی اعضا از اصول، 

رود را ارتقا دهند و به نوعی اعضا از اعضا انتظار می
هاي مستمر هاي الزم برخوردار شوند. زیرا، آموزشآموزش

ها محسوب ی و جدانشدنی تعاونییکی از ارکان اساس
هاي آموزشی توان با برگزاري دورههمچنین، میشود.می

ت مشکال،گذاري و بازاریابی محصوالتنظیر سرمایه
بازاریابی و مدیریت آن را حل نمود.

مالی ـ با توجه به اینکه تعاونی مورد نظر با مشکالت
بایست ، سازمان تعاون میفراوانی دست به گریبان بود

تسهیالت مالی با شرایط آسان نظیر وام با بهره کم و غیره 
ده قرار دهد تا از هاي زیاندر اختیار اینگونه تعاونی

ه تعاون همچنین، ادارلوگیري نماید.ورشکستگی آنها ج
تواند در بازاریابی محصوالت به تعاونی کمک نماید تا از می

این طریق برخی مشکالت مالی تعاونی نیز حل شود.
مدیره هیأتاداره تعاون روستایی باید جلساتی با اعضا و ـ 

ها هاي روستایی برگزار کند و به مشکالت آنتعاونی
بایست ارتباطی بین اعضاي ین، میرسیدگی نماید. همچن

ده برقرار کند تا از این طریق از هاي موفق و زیانتعاونی
استفاده نمایند.بهینه صورتبتجربیات یکدیگر

شود با برگزاري جلسات عمومی اعضا و پیشنهاد میـ 
اصولی و مدیره تعاونی، برنامه دقیق، جامع، هیأت
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اي تعاونی در قالب بینانه بر اساس مشکالت و نیازهواقع
این طریق مدت و بلندمدت تدوین گردد تا از برنامه کوتاه

هاي تعاونی نظامند شود و مشارکت اعضا افزایشفعالیت
مدیره و خود تعاونی هیأتها نسبت به و اعتماد آنیافته

ارتقا یابد.
و پرسنل تعاونی مدیره هیأتبا توجه به اینکه اعضا از ـ 

د، لذا پیشنهاد دانستنها را کارآمد نمیرضایت نداشته و آن
مدیره و پرسنل تعاونی هیأتعنوان شود افرادي بهمی

انتخاب شوند که از تجربه کافی و تحصیالت باالتري 

دلیل موفق اشند. اگرچه تحصیالت باالتر صرفابرخوردار ب
بودن در کار نیست اما، سبب درك بهتر مسائل و تجزیه و 

شود.یها متحلیل بهتر آن
هاي چند سال اخیر بر با توجه به اینکه خشکسالیـ 

هاي روستایی تأثیر منفی داشته است، بنابراین، تعاونی
(نظیر هاي تعاونی متنوع شودفعالیت،گرددپیشنهاد می

تا اثرات منفی آالت کشاورزي و غیره)اجاره دادن ماشین
خشکسالی را جبران کند. 
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Abstract
In our country, rural cooperatives were established in order to improve the quality of villagers’ life and raising
employment production and their social status. But, Evaluation of cooperatives in our country and in Fars
province revealed that some of them couldn't achieve this goal. The purpose of this study was to investigate
affecting factors on rural cooperative losses which was done as combined explanatory. The population of this
study was all members of Amirkabir rural cooperative (1300 members). 297 members were selected by using
random sampling. Also, in qualitative part 25 members of the cooperative were extensively interviewed.
Questionnaires were used to collect quantitative data the questionnaire validity was confirmed by a panel of
experts and a pilot test was performed to evaluate its reliability the Cronbach's alpha was between 0.72-0.86.
Quantitative results revealed that eight variables: responsiveness of cooperative executive board, cooperatives
department operation system, education of members, drought, members social participation members, members
awareness of cooperative principles, members satisfaction from cooperative executive board and over all social
confidence, could explain 80 percent of changes in dependent variable (cooperative losses). Qualitative findings
also revealed that seven factors: environmental, economic, social, human capital, management, support and
training were affecting factors on success of rural cooperative. Comparison of the results of the quantitative and
qualitative study show that in both methods some factors were affecting the losses of cooperative such as
dissatisfaction with the performance of cooperative administration, training of members, drought, trust and
deficiency in management. Finally, a connection between successful and unsuccessful cooperativesis suggested
in order to exchange information and discuss their experiences.
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