
2/1398/ شماره 15علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

101

نوع مقاله: پژوهشی
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چکیده

هاي روستایی را براي سازگاري با تغییرات محیطی و نیز پاسخگویی به نیازهاي ظرفیت نهادي مؤلفه اساسی است که توانمندي تعاونی
هاي تعاونی روستایی در شهرستان ساري بود. ارزیابی ظرفیت نهادي در شرکت،کند. هدف این تحقیقاعضا و مخاطبان خویش تعیین می

تعاونی روستایی در شهرستان 14تحقیق کاربردي با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به انجام رسید. جامعه آماري شامل اعضاي این 
آوري نمونه انتخاب شدند. براي جمععنوانبهاي گیري خوشهنفر با استفاده از تکنیک نمونه230هاآنکه از بین )=18812Nساري بود (

و مورد تأیید قرار گرفت دیدگاه گروهی از متخصصان بر اساسامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از یک پرسشنداده
هاي ظرفیت . نتایج ارزیابی مؤلفهبدست آمد92/0تا 73/0هاي مختلف بین براي مقیاس،پایایی بر مبناي محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ

هاي یادگیري و نوآوري نهادي و کیفیت نهادي توسعه دسترسی به منابع در سطح خیلی کم، مؤلفهها نشان داد که مؤلفهنهادي در تعاونی
،. طبق ماتریس همبستگیچگی نهادي در سطح متوسط قرار داشتندهاي اثربخشی و کارایی نهادي و ارتباطات و یکپاردر سطح کم، مؤلفه

طوربه. نتایج تحلیل مسیر نشان داد اثربخشی و کارایی نهادي داشتهاي ظرفیت نهادي وجودداري بین مؤلفهرابطه مثبت و معنی
.بودمستقیم تحت تأثیر کیفیت نهادي، توسعه دسترسی به منابع، یادگیري و نوآوري نهادي، ارتباطات و یکپارچگی نهادي 

روستایی، شهرستان ساري.هاي تعاونی ظرفیت نهادي، کیفیت نهادي، اثربخشی و کارایی نهادي، شرکت:ي کلیديهاواژه
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مقدمه
سـاالري محسـوب   تـرین مظـاهر تجلـی مـردم    اجتماعی، از عـالی - هاي مختلف اقتصاديعنوان بسترساز مشارکت در عرصهها بهعاونیت

توسـعه  اقتصـادي در عرصـه   -ها یک اهـرم قدرتمنـد اجتمـاعی   امروزه اشکال مختلف تعاونی). 1393پور، (نوري و نوريشوندمی
هاي دولت در بهبود شرایط زندگی، کـار،  توانند همگام با سیاست) که می1393روستایی کشور هستند (میردامادي و همکاران، 
توسـعه و رشـد   ). در1394فرهنگـی مـردم مـؤثر باشـند (عطـائی و ایـزدي،       وتولید و ارتقاي سطح درآمد و وضعیت اجتماعی

جتماعی و طرح سازمانی، بلکه به باال بردن سطح آگاهی عمومی، تغییـر نگـرش اعضـا و ایجـاد     باید به ساختار اتنهانهها، تعاونی
,Subrahmanyam & Taimni(ها و روش جدید توجه گردداي کامل از ارزشیک مجموعه هـا متـأثر از   عملکرد تعـاونی ).1984

)1384پور، کنند (قلییک محیط نهادي فعالیت میها، در هاي مختلف از جمله تعاونیها و تشکلعوامل مختلفی است. سازمان
و اساسـنامه، شـرح   شوند که در قالـب قـانون   و اختیارات، متوسل به وضع مقرراتی میتثبیت سازمان و تعیین روابطمنظوربهو 

ارهاي حـاکم بـه   ها، قواعد، مقررات و سـاخت ). مناسبات نهادي، سیاست1375گردد (اقتداري، و دستورالعمل، تدوین میوظایف
اي بیشـتر  کند. به تعبیر دیگر، اثربخشی، استمرار و پایداري اقدامات توسـعه میزان زیادي اثربخشی اقدامات توسعه را تعیین می

به صورتی هماهنگ، تعـاملی و  هاآنبه ظرفیت نهادي کارگزاران مختلف توسعه و جوامع محلی و نهادمندي پیوندها و مناسبات 
گـذار داخلـی بـراي اعضـاي     شود و یک قانوناست. ظرفیت نهادي به توانایی نهاد در اجراي وظایف آن مربوط میافزا وابسته هم

,Turnerباشد که باید در مراحل اجرایی به آن توجه نمایند (گروه می هـاي خـود   گیري از توانمنـدي )؛ و الزم است با بهره2012
شـود. امـروزه ایـن    مفهومی فازي دیده میعنوانبه. ظرفیت نهادي اغلب )1377وضعیت مطلوب حرکت کنند (ایروانی، يسوبه

هـا و  زیست و همچنین فرهنـگ، ارزش گسترده به توانمندسازي، سرمایه اجتماعی و توانمند کردن محیطصورتبهمفهوم اغلب 
هـاي اصـلی در فرآینـد    یکی از سیاسـت عنوانبهسازي نهادي گذارند، اشاره دارد. ظرفیتروابط فرهنگی که بر زندگی تأثیر می

سـازي نهـادي در سـه حـوزه توسـعه منـابع انسـانی، توسـعه و تقویـت          ). ظرفیـت 1392باشد (کاظمیان و همکاران، توسعه می
و روابط بین سـازمانی و اصـالح و بهبـود بسـترهاي قـانونی و مقرراتـی و ابزارهـاي سیاسـی صـورت          یسازماندرونساختارهاي 

,Brownگیرد (می اساسی براي پیشرفت در توسعه پایـدار  يازهاینشیپسازي نهادي از فرآیندهاي بنیادین و از ). ظرفیت2008
).1391، پورو بركو دستیابی به اهداف آن است (آقاعلیخانی

از هاي تعاونی روستایی، حاکی از آن است که با گذشت نیم قرن هاي انجام شده در رابطه با شرکتبسیاري از بررسی
هاي تعاونی موفق در بسیاري د و مشابه شرکتنبینی شده را ایفا نمایاند نقشی که در قانون براي آن پیشتأسیس، نتوانسته

د (نجفی، نکشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، به نهادي نیرومند در جهت حل مسائل مبتال به کشاورزان تبدیل گرد
,Brinkerhoff & Goldsmithفرآیند پیوسته است (،ظرفیت نهادييدهد که توسعه). شواهد نشان می1391 ) و ناکامی 1990
دهی یک محیط توانمندساز براي این منظور، موجب بروز شکافی هاي سازمانی و شکلهاي تعاونی در توسعه ظرفیتشرکت

,Cox & Leشده است (هاآنو اثرات بالفعل يرگذاریتأثگسترده بین توان بالقوه  2014; Chibanda et al., ). یکی از 2009
افزایی صنفی و تقویت توان سازي با هدف همدر شبکههاآنها که موضوعی نهادي است، به ناکامی تعاونیيهاي توسعهچالش

و ها در داخل کشور؛ مطالعات محدودي از منظر نهادي به بررسی تعاونی). 1394گردد (کریم، اثرگذاري بر دولت و بازار بر می
ها براي دهد این تشکلاند؛ این در حالی است که مطالعات اخیر نشان میهاي روستایی و کشاورزي پرداختهسایر تشکل

هاي هاي خود و همکاري با یکدیگر با تکیه بر مزیتنیازمند توسعه ظرفیت،ماندگاري و نیز سهیم شدن در پیشبرد پایداري
,Ajatesرقابتی خویش هستند ( تواند به شناخت هاي تعاونی روستایی میرو، ارزیابی ظرفیت نهادي در شرکتیناز ا). 2019

ها کمک نماید.تر در این خصوص و در نتیجه، به بهبود عملکرد تعاونیعلمی
,Kurimotoها در ابعاد مختلف از جمله نهادي است (هاي این تشکلها نیازمند درك ظرفیتتوسعه تعاونی توسعه ). 2004

آوري نهادي مبتنی بر نوآوري و یادگیري جمعی، توسعه شبکه ارتباطات و پیوندهاي نهادي براي پایداري و تابظرفیت 
,Borda-Rodriguez & Vicariها ضروري است (تعاونی ها از ها و سازمانهاي نهادي در همه تشکلتوسعه ظرفیت). 2014

ساز حل بسیاري از مشکالتی باشد که تواند زمینهضروري است و میهاآنها براي ارتقاي اثربخشی و کارایی جمله تعاونی
؛ اوحدي و 1387؛ پهلوانی و همکاران،1386سعدي، روبرو هستند (هاآنها از جنبه ساختاري و نهادي با اکنون این تشکل
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هاي تعاونی روستایی شرکت). بدین منظور، این تحقیق در همین راستا و با هدف ارزیابی ظرفیت نهادي در 1394نژاد، کورکی
در شهرستان ساري اجرا گردید.

شناسی و اقتصاد در مقایسه با هاي علوم سیاسی، جامعهنهادي در رشتهمطالعهمبانی نظري و پیشینه تحقیق،به لحاظ 
اقتصاددانان نهادگرا: وبلنپردازان متعددي از جمله: توان به نظریهرو، میقدمت بیشتري دارد. از همین،ي سازماننظریه

)Veblen(،کومنز)Commons(گالبرایت ،)Galbraith( ،میشل)Mitchell(کووز ،)Coase(سایمون ،)Simon( ،نورث)North(
؛ )Wilson(، ویلسون)March & Olsen(السنو، مارچ)Woolsey(؛ نهادگرایان علوم سیاسی: وولسی)Schmoller(اشمولرو

دهی به کنش (نقش نهادها در شکل)Marx(، مارکس)Spencer(، اسپنسر)Durkheim(نهادگرا: دورکیمشناسان جامعه
ي عمل (محیط و نظریه)Parsons(هاي نهادي در سطح خرد)، پارسونز(نظریه)Cooley & Mead(و میدانسان) کولی

، پاول و )Mayer & Rowan(ه سازمان)، مایر و روآن(زیربناي فکري نهادگرایی قدیم در نظری)Selznick(اجتماعی)، سلزنیک
ي گذاري سازمان نهادگرایی جدید در نظریه(پایه)Berger & Luckmann(، برگر و الکمن)Powel & DiMaggio(دیمجیو
اندازه علم ). توجه به ارتباط میان توسعه و نهادها قدمتی به 1384پور، ساخت اجتماعی واقعیت) اشاره کرد (قلی- سازمان

اما ؛ )1396توان اشاره به اهمیت نهادها را مشاهده کرد (مؤمنی و نیکونسبتی،اقتصاد دارد و حتی در آثار آدام اسمیت نیز می
یکم را وستیبهاي اخیر به حدي بوده است که دهه اول قرن اجماع عمومی درباره اهمیت نهادها در توسعه در خالل سال

هاي پیشگام رویکرد هاي اخیر حتی سازمانط اندیشه نهادي بر مباحث توسعه دانست. در خالل سالتوان دوران تسلمیحقبه
هاي توسعه در بسیاري از نقاط جهان له اذعان کردند که دلیل شکست برنامهأنئوکالسیکی مانند بانک جهانی به این مس

,World Bankتوجهی به نهادها بوده است (بی 2005.(
,North(نظران، کارهاي نورث در بین صاحب بینشدنقائلتمایزتر بوده است. نورث بادر حوزه نهادي پررنگ)1990

صورت رسمی، مانند توانند بهنهادها می. کندمیتشبیهقوانین بازيبهرانهادهاوبازیگرانبهراهاسازماننهادها،وهاسازمان
ها، هنجارهاي رفتاري و ها، ارزشقوانین قراردادها (تعامالت) و یا غیررسمی، مانند رفتار، نگرشقوانین سیاسی، اقتصادي و 

ي نورث، نهادهاي رسمی وابسته به نهادهاي نظریهبر اساسطور خالصه، فرهنگ یک جامعه را تعیین کنند. قراردادها و به
ها و با ارزشراستاهماز ساختار تعامالت جامعه بینی شده صورت پیشها بهغیررسمی هستند، به این معنا که آن

توانند ي حکومت میکنند. درحالی که پیکرهدهد، استفاده میهاي فرهنگی که نهادهاي رسمی را تشکیل میدستورالعمل
طور تر قابل لمس هستند و بهصورت تدریجی و غیرمستقیم بر نهادهاي رسمی جامعه تأثیر بگذارد، نهادهاي غیررسمی کمبه

صورت طور کلی عوامل نهادي رسمی عواملی هستند که بهباشند. بههاي عمومی میمعمول خارج از تأثیر مستقیم سیاست
شوند و نظام اجراي مصوب از قوانین در یک انجمن، جامعه و یا ملت هستند و شامل نهادهاي تنظیمی مانند رسمی تدوین می

دست طور معمول با فرایند اجتماعی شدن بهنهادي غیررسمی عواملی هستند که بهباشند و عواملقوانین اقتصادي سیاسی می
).1391شوند (آراستی و همکاران، ها میها و نگرشآیند و شامل نهادهاي ادراکی و هیجان مانند هنجارها، ارزشمی

چهـارچوب ازمنظـور کننـد. یت میمعمول در یک چارچوب نهادي و با یک کیفیت نهادي معین فعالطوربهبازیگران اجتماعی 
يزمینـه درنهادهـا عمـل طـرز نهـادي، کیفیتازمنظوروکندمیمشخصرانهادهااستقرارنحوهکهاستچهارچوبینهادي
). کیفیـت محـیط نهـادي بـه توانـایی ایـن       1392و دستیابی به اهداف دیگـر اسـت (مـؤمنی و صـمدیان،     اقتصاديرشدخلق

غیررسمی در تنظیم تعامالت افراد و بهبود عملکرد اجتماعی اطالق دارد (رضازاده کارسـاالري و رحیمیـان   هنجارهاي رسمی و 
کنـد  ). کیفیت نهادي نامناسب منجر به تضعیف بازارهاي مالی شده و به دنبـال آن رشـد اقتصـادي را مختـل مـی     1394بوگر، 

ی از فرآیند توسعه ظرفیت نهـادي اسـت. نهادسـازي یـا     کیفیت نهادي بخشي). توسعه1395(خداپرست مشهدي و همکاران، 
هـاي مشـارکت عمـومی و    شود، مسـیري بـراي ارتقـاي فرصـت    نهادها و سازمان محلی راهبري میيلهیوسبهسازي که ظرفیت

عنـوان بـه ظرفیت نهادي ي). توسعه1391پور، سازد (آقاعلیخانی و بركپایدار فراهم میيدستیابی به نتایج موفق براي توسعه
آمـدن بـه   نائـل سـازي در  ). ظرفیـت 1392هاي اصلی در فرایند توسعه مطرح شده است (کاظمیان و همکاران، یکی از سیاست

نـوعی نهـادي سـازي ). ظرفیـت 1393تغییرات پایداري که تأثیرات ماندگاري دارند، بسیار کلیدي است (رفیعیان و همکـاران،  
گیريفرآیند تصمیمدرذینفعانتمامآفرینینقشکهاستجامعهبرحاکمارزشینظامبرنوین مبتنیرویکرديبامهندسیباز

نهـادي تغییـر واداشـتن تحـرك بـه که براياستاصطالحینهاديسازي). ظرفیت1377کند (ایروانی، میتأمینراراهبردي
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کنـد  بـازگو مـی  راتوسـعه نیازهـاي بنیـادي صـورت بـه این مفهومکهشودمیاستداللچنینواستگرفتهحمایت قرارمورد
)Brown, بـر  مبتنـی سـازوکارهایی ایجـاد بـا تـا استارتباطات و اطالعات،نهاديسازيظرفیتبنیادینهاي). از شاکله2008

فـردي، بـین سـطوح درارتباطـات .گـردد نهـادي نظـام یکبهمنجرنهایتدر،ارزشینظامبامنطبقومردمیهايتوانمندي
رسـاندن دارعهـده کـه بـدن هايرگسانبهارتباطاتیکه مسیرهايچرااستمحیطدربقاادامهالزمهسازمانیبینوسازمانی

اطالعـات ،مسـیر ایـن طـی درکـه ياگونـه بـه دارندبر عهدهرااطالعاتمهم جابجاییوظیفههستندهاسلولتمامیبهخون
سـاختاري ایجـاد نهـادي سـازي ظرفیتویژگینیترمهمشود. رساندهذیصالحافرادبهمناسبزمانمرتبط درودقیقصحیح،
بین تمامیمنافعییراستاهم،آنپرتودرتاداردمستحکمیپیوندخوداعضايباکهاستبسیار قويارزشیبعدباپذیرانطباق

نیسـت منطقـه یکدروندرتراکم نهادهاوتعدادمعنیبهصرفاًنهادي). ظرفیت1377گردد (ایروانی، فراهمکلیديذینفعان
). از منظر وبر، ظرفیت نهادي از ابعـاد  1396پور، اشاره دارد (اللههمباهاآنتعامالتچگونگیوکیفیتو توانایی،قوتبربلکه

تشـکیل شـده اسـت    ها، حقوق مالکیت، سلسله مراتب سازمانی و جایگاه شـغلی  بوروکراسی شامل تقسیم کار، قوانین و سیاست
)Barman & Maclndoe, وتوسـعه انسـانی، منـابع توسـعه حـوزه سـه نهادي درسازيظرفیتکهداردمیاظهار). براون2012

بـراي ابزارهاي سیاسـتی ومقرراتیوقانونیبسترهايبهبودوو اصالحیسازماننیبروابطوسازمانیدرونتقویت ساختارهاي
,Brownنهادها صورت گرفته است (وهاسازمانساختنتوانمند توانـد بـه ارائـه یـک ابـزار      ارزیابی ظرفیت نهـادي مـی  .)2008

,Vansantسکوي پرتابی براي افزایش ظرفیت باشد (عنوانبهیادگیري براي نهادي خودآگاه و یا  ). در تحقیقات کاظمیـان  2013
مؤلفه 5برحسبها در سطح فردي، سازمانی و نهادي است و ها عمدتاً شامل طیفی از مؤلفه) ظرفیت1392،1391(همکارانو 

و ترتیبات قانونی مناسب تعریـف شـده اسـت. از دیگـر مطالعـات صـورت       توانایی نهادي، یکپارچه بودن نهادها، دانش، یادگیري
أکیـد بـر نهادهـاي    ) با موضوع اثر عوامل نهادي بر رشـد اقتصـادي بـا ت   1388زاده و احمدزاده (توان به تحقیق عیسیگرفته می

دهد که اثر نهادهاي عمومی چون حاکمیت قـانون، ثبـات سیاسـی، کنتـرل فسـاد،      حاکمیتی اشاره نمود. این تحقیق نشان می
) در تبیین اثر کیفیت نهادي بر 1389کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت بر رشد اقتصادي مثبت و معنادار بوده است. مداح (

کـه بـا   يطـور بـه ه رسید که ارتباط غیر مستقیمی میان کیفیت نهادي با فساد اقتصادي وجود دارد فساد اقتصادي به این نتیج
بر تولیـد و عملکـرد اثـر مثبـت داشـته      ،بهبود کیفیت نهادي، فساد اقتصادي کاهش یافته است. همچنین بهبود کیفیت نهادي

هاي تعاونی تولیـدي  در ارتقاي یادگیري در شرکت) با عنوان نقش رهبري مناسب1389است. نتایج تحقیق نوربخش و توکلی (
بنـابراین، مـدیران   ؛ تواند موجب ارتقاي یادگیري فردي و سازمانی گردد، وجود رهبري مناسب میآن استشهر تهران حاکی از 

راهبردهـا  ها،هاي اساسی شرکت، طراحی سیاستهاي ناظر بر اهداف و ارزشتوانند از طریق طراحی ایدههاي تعاونی میشرکت
هـاي  ارتقا و بهبود یادگیري در شرکت گاممنظوربههاي نوین براي آموزش اعضاء و غیره و ساختارهاي مناسب، استفاده از شیوه

ي اجتماعی بـا رویکـرد   هاي کارآفرینانه) در تحقیقی نقش محیط در پیدایش فعالیت1391بلندي بردارند. آراستی و همکاران (
ي اجتمـاعی بـا اسـتفاده از    هاي کارآفرینانهرث بررسی نمودند و عوامل نهادي تأثیرگذار بر پیدایش فعالیتنهادي و با دیدگاه نو

) بـا  1393ي عوامل نهادي رسمی و غیررسمی شناسایی شدند. تحقیـق رفیعیـان و همکـاران (   روش تحقیق کیفی در دو دسته
نمندسازي نهادهاي اجتماعی نشان داد که ایـن رویکـرد تـأثیر    ي رویکردي در تواسازي اجتماعات محلی به مثابهعنوان ظرفیت

هاي مشـخص  ي پذیرش برنامهوسیلهنفعان بهها از طریق مشارکت و درگیر نمودن ذيقابل توجهی بر توانمندسازي افراد و گروه
گـذارد.  محلی برجـاي مـی  رفع نیازهاي مربوط به اجتماعاتمنظوربهدر اجتماعات محلی، ارتقاي مهارت و دانش و بسیج منابع 

ي) درباره کیفیت نهادي و رابطه آن با رشد اقتصادي نشـان داد کیفیـت بوروکراسـی رابطـه    1394تحقیق شاکري و همکاران (
هـاي مشـابهی منجـر شـده     ) نیز به یافتـه 1394داري با رشد دارد. تحقیق رضازاده کارساالري و رحیمیان بوگر (مثبت و معنی

زاي ریـزي توسـعه درون  )، بـا موضـوع رویکـرد نهـادي بـه برنامـه      1394پوراصـل ( زادگان و ملکیق شریفهاي تحقاست. یافته
هـاي  زا، سبب گسـترش تعامـل  ریزي دستیابی به توسعه درونرهیافت نهادي در برنامهيریکارگبهاي، بیانگر آن است که منطقه

اي در ارتبـاط بـا   شود و رهیافت یکپارچـه هاي دولت میپایین به باال، نظارت و کنترل مردم بر تصمیمیعلدولت و افراد، روابط 
هـاي  زا در پی دستیابی به آن است. یافتـه درونيگیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعهاي شکل میتوسعه منطقه

نقش کیفیت نهادي بر توسعه مالی حـاکی از ایـن اسـت کـه     یبررس)، با موضوع 1395تحقیق خداپرست مشهدي و همکاران (
شرط الزم و ضروري براي ارتقاء توسعه مالی است و این خـود در گـرو بهبـود وضـعیت حکمرانـی اسـت.       ،بهبود کیفیت نهادي
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نهـادي،  هـاي  همه جانبه، نشان داد توجـه بـه نـوآوري   ي) با موضوع ترتیبات نهادي و توسعه1395تحقیق مؤمنی و همکاران (
يتواند عالوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاري بـر سـایر متغیرهـاي مهمـی چـون توسـعه      می

غیرمستقیم، فرایند توسـعه پایـدار را تسـهیل نمایـد. همچنـین جهـت دسـتیابی بـه مزیـت رقـابتی پایـدار،            طوربهفناوري نیز 
ایی چون اصالحات ترتیبات نهادي موجود و ایجاد نهادهاي جدید، ترکیب یا حـذف نهادهـاي   هحلهاي استراتژیک که راهگزینه

)، بـا موضـوع ظرفیـت    1396پـور ( توانـد بسـیار تأثیرگـذار باشـند. در نتیجـه تحقیـق اللـه       کننـد، مـی  ناکارآمد را پیشنهاد می
هاي نهـادي  ص شده که بین اقدام به مشارکت و مؤلفهمدیریتی فضاهاي شهري در ارتباط با مشارکت شهروندان، مشخ-نهادي

) با هدف سنجش تأثیر عوامل نهـادي  1396و مدیریتی دخیل در مشارکت، رابطه وجود دارد. نتایج تحقیق مرادي و همکاران (
المللـی در  نگر بـر نـرخ کـارآفرینی بـی    دهد بعد نهاد هدایتالمللی در کشورهاي در حال توسعه نشان میبر نرخ کارآفرینی بین

) با عنوان رویکرد نهادي به توسـعه و  1396هاي تحقیق مؤمنی و نیکونسبتی (کشورهاي در حال توسعه تأثیر مثبت دارد. یافته
سـاالر و مشـارکتی،   هاي آن براي ایران با استفاده از روش آماري و توصیفی نشـان داد کـه ایجـاد سـاختار نهـادي مـردم      داللت
هـاي  کشاورزي و نظاميوکارهاي کارآفرینانهارزیابی تطبیقی پایداري کسبي اقتصادي درست است. هااجراي سیاستيالزمه

) 2) ظرفیـت همسـازي اکولـوژیکی؛ (   1(با در نظر گرفتن معیارهاي چندگانه شامل: متعارف تولید کشاورزي در استان گلستان
؛ حاکی از ایـن اسـت کـه   ) ظرفیت همگرایی اجتماعی4() ظرفیت مدیریتی سازگار شونده؛ و3افزوده اقتصادي؛ (ظرفیت ارزش

ظرفیـت  ازکشـاورزي تجـاري  وهـاي خـانوادگی  بـرداري بهرهنسبت بهوکارهاي کشاورزيکسبپس از هاي تعاونی برداريبهره
).1396زاده، زاده و عبداهللاي برخوردارند (شریفپایداري بیشتر

,Healey) که با الهام از تحقیقـات هلـی (  1392؛ 1391مکاران (با محوریت قرار دادن تحقیقات کاظمیان و ه )، گیـبس و  1998
Gibbsهمکاران ( et al., Henry) و هنري و پینچ (2001 & Pinch, چـارچوبی بـراي ارزیـابی ظرفیـت نهـادي      يارائه) به 2001

,Scott(اسکاتهاي اند و نیز با در نظر گرفتن پژوهشپرداخته ظرفیت نهادي و تقویت این ظرفیـت از طریـق   ) در تعریف 2014
هاي ارتباطی محلی و مبادله ارتباطات در اقتصاد محلی در مناطق روستایی شمال ایرلند؛ پایتختی اسکویی بهبود کیفیت شبکه

ان گیري کیفیت نهادي) بر شاخص توسعه؛ بهبـودي و همکـار  هاي اندازه) درباره تأثیر عوامل نهادي (شاخص1390و همکاران (
Pengپنگ و همکـاران ( کیفیت نهادي و عناصر شاکله آن؛ ي) در زمینه1390( et al., ظرفیـت نهـادي در   يدر زمینـه )2014

,Polk؛ و پولک (ریزي محلی روستایی در ژاپنبرنامه اري بـراي پیشـبرد   زگـ سازي نهـادي و سیاسـت  ظرفیتي) در زمینه2011
، یکپارچـه بـودن نهادهـا   )Institutional Ability(پـنج مؤلفـه توانـایی نهـادي    توسعه پایدار الگوي نظري تحقیـق مشـتمل بـر    

)Intergrated Institutions(دانــــــش ،)Knowledge(یــــــادگیري ،)Learning(و ترتیبــــــات قــــــانونی مناســــــب
)and Appropriate LegalArrangement(ها ترسیم شده است. بر اساس ایـن  نهادي در تعاونیبراي بازنمایی مفهومی ظرفیت

در این بین، توسـعه منـابع مـادي و    ها در سطح فردي، سازمانی و نهادي است.ها، ظرفیت نهادي شامل طیفی از مؤلفهپژوهش
هـا،  ها و خدمات مورد نیاز اعضاء براي تحقق کارکردهاي مورد انتظار از تعاونی، از جمله نهادهاي قابل دسترسغیرمادي به شیوه

ها به وضعیت مانا و پایدار (اثربخشی و کارایی نهادي) است. در ایـن بـین، توسـعه    کننده براي دستیابی این تشکلعاملی تعیین
نظم، بهبـود  يبرقرارریزي در تعاونی براي و برنامهيگذارقانونامر منابع خود متأثر از کیفیت نهادي است که نشانگر مطلوبیت 

مداري، برقراري ارتباطات و تسهیل دسترسی عادالنه همه اعضاء بـه منـابع و منـافع    گردش امور و نیز توان مدیریتی براي قانون
هـا  بـر کارآمـدي و اثربخشـی تعـاونی    مسـتقیم طـور بـه گـذارد  مقرر است. کیفیت نهادي عالوه بر اینکه بر توسعه منابع اثر می

هـاي هـدف و   (پایداري نهادي) نیز تأثیرگـذار اسـت. از سـوي دیگـر، کیفیـت نهـادي متـأثر از برقـراري ارتباطـات بـین گـروه           
اندرکاران تعاونی و نیز تسهیل تبـادل تجربـه و تسـهیم دانـش و اطالعـات در قالـب یـک جریـان         سازي اعضاء و دستیکپارچه

پیشـبرد تغییـرات   هـدف اندرکاران و شرکاي تعاونی (ارتباطات و یکپـارچگی) بـا   ی و پیوسته بین اعضاء و دستیادگیري تعامل
سازنده و متوازن و نوآوري در انجام امور (یادگیري و نوآوري) است. البته، این دو مؤلفه عالوه بر تأثیرگذاري بر کیفیـت نهـادي،   

اي کارآمـد در راسـتاي دسـتیابی بـه اهـداف مـورد انتظـار از تعـاونی         منابع به شیوهبرداري پایدار ازمستقیم هم بر بهرهطوربه
,Kafouros & Aliyevگذارنـد ( ها ضروري است، اثر مـی تعاونیها از جمله شرکت(اثربخشی و کارایی) که براي پایداري  ؛ )2016

روابط مستقیم بین متغیرهاي اصلی الگوي تحقیـق  دهندههاي واقعی نشانبنابراین، با در نظر گرفتن این روابط منطقی، فرضیه
) کیفیـت نهـادي تـأثیر    2نهادي دارد؛ (ییکاراداري بر اثربخشی و ) توسعه منابع تأثیر معنی1(توان به شرح زیر برشمرد:را می
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نهـادي  ییکـارا شـی و  داري بر اثربخ) ارتباطات و یکپارچگی نهادي تأثیر معنی3نهادي دارد؛ (ییکاراداري بر اثربخشی و معنی
داري بـر  ) کیفیت نهادي تأثیر معنـی 5نهادي دارد؛ (ییکاراداري بر اثربخشی و ) یادگیري و نوآوري نهادي تأثیر معنی4دارد؛ (

) یـادگیري و نـوآوري نهـادي تـأثیر     7داري بر کیفیت نهادي دارد؛ و () ارتباطات و یکپارچگی نهادي تأثیر معنی6توسعه دارد؛ (
.)1(نگاره ي بر کیفیت نهادي دارددارمعنی

تحقیقالگوي مفهومی-1نگاره
پژوهشروش

از نوع تحقیق میدانی است. ،هاتحقیق، کمی، از جنبه هدف، کاربردي و از نظر گردآوري دادهپژوهش حاضر از دیدگاه
غیرآزمایشی، از نظر راهبردي، پیمایشی و از نظر زمانی با توجه به اینکه در یک مقطع ،همچنین از نظر میزان کنترل متغیرها

گیري متغیرها، یک ها و اندازهابزار گردآوري داده،باشد. در تحقیق حاضرعی میتک مقط،گیردزمانی خاص انجام می
پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجه به چارچوب مفهومی و اهداف تحقیق تدوین شد. این پرسشنامه در چهار بخش اصلی 

گیري شده در گویه اندازه30بر گویه، ارزیابی ظرفیت نهادي مشتمل16تدوین شد: مشخصات فردي پاسخگویان مشتمل بر 
گویه. تکمیل بخش آخر فقط توسط مدیرعامل 20زیاد و مشخصات تعاونی با تا خیلیکماي از خیلیدرجهمقیاس لیکرت پنج

هاي ظرفیت نهادي از تحقیقات مرتبط (کاظمیان و همکاران، هاي نشانگر مؤلفههاي مورد مطالعه صورت گرفت. گویهتعاونی
,Kafouros & Aliyev؛ 1392؛ 1391 ) استخراج و براي ارتقاي روایی محتوایی، با زمینه موضوع یعنی ساختار و کارکرد 2016
ها تطبیق داده شدند.تعاونی

باشند. شرکت تعاونی آبان در دهستان تعاونی فعال می14تعاونی روستایی است که در حال حاضر 26شهرستان ساري داراي 
تعاونی مهرگان در روستاي جامخانه دهستان کوهدشت بخش مرکزي میاندرود، تعاونی مالک اشتر در مذکور بخش مرکزي، 

کال دهستان پشتکوه بخش چهاردانگه، روستاي تلمادره دهستان پشتکوه بخش چهاردانگه، تعاونی خرداد در روستاي عالی
پژوهش قرار گرفتند.تعاونی فردوسی در روستاي اسفندان دهستان رودپی شمالی بخش مرکزي مورد

موقعیـت جغرافیـایی   برحسبتعاونی فعال 14تعاونی از 5تعاونی فعال، تعداد 14اي از بین خوشهيگیري به شیوهبراي نمونه
) و N=18812هاي فعـال ( یا کل اعضاي تعاونیها، انتخاب شدند. الزم به ذکر است حجم جمعیت مورد مطالعهگانه تعاونیپنج

کیفیت نهادي

ارتباطات و یکپارچگی 
نهادي

یادگیري و نوآوري 
نهادي

منابعيتوسعه

اثربخشی و کارایی نهادي

(تحقق توسعه پایدار)
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تصـادفی  صـورت بههاي برگزیده گیري در تعاونی) بوده است. نمونهN=7163هاي منتخب (یا تعاونیمورد مطالعهحجم جامعه 
Bartlett(بارتلتانجام شد. براي تعیین حجم نمونه از جدول et al., و 03/0بنـابراین، بـا حاشـیه خطـاي     ؛ استفاده شد)2001

) تعیین شد. از آنجایی که احتمال برگشت پرسشنامه ناقص وجـود داشـت؛   =224n، حجم نمونه (=96/1tو05/0ضریب آلفاي 
هاي ناقص، در مجموع اطالعـات پرسشـنامه   پس از حذف پرسشنامهتاًینهاپرسشنامه توزیع شد. 235بنابراین، در مرحله توزیع 

.)1( جدول نفر براي تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت230

هاي روستایی و تعداد پرسشنامه توزیعیا در تعاونیهپراکنش نمونه-1جدول 
تعداد پرسشنامه توزیعیتعداد اعضاي تعاونی (سهامدار)هاي روستایینام تعاونی

152045آبان
104235مالک اشتر
78025مهرگان
130050خرداد

252075فردوسی
7162230کل

شیوه پانل خبرگان (شامل اعضاي هیأت علمی، کارشناسان و مدیران امور روایی محتوایی و ظاهري پرسشنامه تحقیق به 
هاي تحقیق ها در راستاي بخشالزم در حیطه تعاونیيهاجنبهمورد بررسی و پس از اعمال اصالحات و تأکید بر )تعاونی

هاي ضریب آلفاي کرونباخ براي شاخصSPSSافزار محاسبه اعتبار پرسشنامه، با استفاده از نرممنظوربهپرسشنامه تأیید شد. 
هاي مختلف بدست آمد. محاسبات آماري بین بخش92/0تا 73/0قابل قبول بین يمختلف محاسبه گردید که در یک دامنه

صورت گرفت. Exelو SPSS21این تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی، به کمک نرم افزار 
هاي ابتدا از طریق محاسبه میانگین ردیفی گویه،هاي روستایی مورد مطالعهتعاونینهادي در بندي ظرفیتبراي طبقه

مقدار عددي متغیر مورد ،سپس از طریق فرمول موریسآمدهدستبهگانهپنجهاي مورد نظر متغیر ترکیبی به تفکیک مؤلفه
توسط، زیاد و خیلی زیاد با فاصله طبقاتی تعیین شد. سپس مقدار این متغیر به پنج طبقه خیلی کم، کم، م1تا 0نظر بین 

).1396زاده و همکاران، تفکیک شد (عبداله2/0

ها و بحثیافته
سال بدست آمد. کمترین 86/43میانگین سنی اعضاي تعاونی مورد مطالعه پاسخگویان:یشناختتیجمعهاي توصیف ویژگی

97ودرصد افراد پاسخگو مرد3/88، تأهلسال بود. به لحاظ توزیع جنسیت و 87و 26و بیشترین سن پاسخگویان به ترتیب 
درصد در شهر سکونت داشتند. بیشتر پاسخگویان یعنی 1/9درصد از پاسخگویان در روستا و 9/90متأهل بودند. هاآندرصد 

درصد از پاسخگویان کشاورزي بود. میانگین سابقه 9/60درصد پاسخگویان داراي تحصیالت ابتدایی بودند. شغل اصلی 47
سال محاسبه شد. میانگین سابقه عضویت در تعاونی 08/28سال)، 70و 1فعالیت کشاورزي پاسخگویان (با کمینه و بیشینه 

آفرینی در تعاونی، بیشتر سال گزارش شد. به لحاظ نقش6/17سال)، 55و 1براي پاسخگویان (با کمینه و بیشینه 
یر عامل و ت مدیره، بازرس، مدأهایی مانند عضو هیدرصد داراي سمت1/19درصد) عضو عادي تعاونی و 9/80پاسخگویان، (
1/79. اکثر پاسخگویان (بودندنفر از اعضاي خانواده پاسخگویان، عضو شرکت تعاونی 19/1متوسط طوربهباشند. حسابدار می

. هاي دیگر نیز عضویت داشتنددرصد از پاسخگویان در تعاونی7. حدود اشتند) وابستگی فامیلی با مدیریت تعاونی نددرصد
درصد) و کمترین در 4/37پاسخگویان به لحاظ سطح دسترسی به مدیریت تعاونی در سطح زیاد (بیشترین توزیع فراوانی در 

ند.تعاونی مراجعه داشتبار در ماه به شرکت19/2متوسط طوربه. همچنین، پاسخگویان درصد) ارزیابی شد2/5طح کم (س

مقدار حداکثر–مقدار حداقل
مقدار واقعی–مقدار حداقل 

= متغیر ترکیبی ظرفیت نهادي
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توصیف شده است. 2نهادي در جدول ظرفیتهاي نشانگرگویههاي مورد مطالعه:توصیف وضعیت ظرفیت نهادي در تعاونی
از هاي کارشناسی براي کارکنان و اعضاءدسترسی به راهنماییهاي مختلف، نشانگرهاي: میانگین، از بین مؤلفهبرحسب

نوآوريواز مؤلفه یادگیريهاي جدید در امور تعاونیها و فناوريشناسایی و جذب روشدسترسی به منابع؛ يتوسعهيمؤلفه
تعریف و پیگیري نهادي یکپارچگیوارتباطاتياز مؤلفهبا اجتماع محلی در حوزه فعالیت تعاونیمؤثربرقراري ارتباط نهادي؛ 

پایدار) ينهادي از مؤلفه اثربخشی و کارایی نهادي (تحقق توسعهاز مؤلفه کیفیتهاي مشخص براي تعاونیاهداف و برنامه
اند.د اختصاص دادهباالترین رتبه را به خو

هاي روستاییدر تعاونینهاديظرفیتهاي نشانگرتوصیف گویه-2جدول 

انحراف میانگیني نشانگرهاگویهمؤلفه
رتبهمعیار

سعه
تو

ي
ابع

 من
 به

سی
ستر

د

45/468/02فضاي ساختمانی و زیرساخت فیزیکی و تجهیزات ادارييتوسعه
67/460/01کارشناسی براي کارکنان و اعضاءهاي دسترسی به راهنمایی

63/467/03مندي از نیروي کار شایستهدسترسی و بهرهتأمین
23/477/06هاي مورد نیاز براي فعالیت اعضاءدسترسی به نهادهتأمین

50/469/04جذب و تأمین اعتبارات مالی براي شرکت و اعضاء
44/475/05نیازآالت و تجهیزات فنی موردماشینيتأمین و توسعه

بندي، پمپ تبدیلی و بستههاي تولیدي،هاي تولیدي/ خدماتی (کارگاهزیرساختيتوسعه
95/389/07ر و غیره)بنزین، انبا

64/479/02هاي سودآوررسانی از طریق عاملیتخدماتيتوسعه

ري
دگی

یا
و

ري
وآو

ن
دي

نها

77/476/31هاي جدید در امور تعاونیها و فناوريجذب روششناسایی و 
37/476/23تشویق و حمایت از نوآوري و ابتکار اعضاء

30/483/04هاها و تشکلگیري از ابتکارات موفق سایر تعاونیبهره
50/469/02گیري از دانش تجربی اعضاء در امورشناسایی، تسهیم و بهره

15/474/45به اعضاء درباره ارکان و مقرراتموقعبهرسانی شفاف و اطالع
دام و يشرکت یا مشارکتی (در زمینهيلهیوسبههاي اقتصادي کارآفرینانه اجراي طرح

06/488/06و غیره)بافیطیور، آبزیان، زنبورداري، قالی

ات
باط

ارت
و

گی
رچ

کپا
ی

دي
نها

56/473/04هاي دولتی مرتبطتعاونی با سازمانمؤثربرقراري ارتباط 
64/468/01با اجتماع محلی در حوزه فعالیت تعاونیمؤثربرقراري ارتباط 

59/470/03صنفهاي همها و تشکلهماهنگی با سایر تعاونی
63/466/02انجام تعهدات مقرر مالی

21/469/05مدیریت اختالفات بین اعضاء
20/474/06حمایت از اعضاء در مقابله با مشکالت بیرون شرکت

یت
کیف

دي
نها

69/456/03برقراري نظم و قانون در انجام امور تعاونی
61/460/09اعضاء در امور تعاونیيتسهیل مشارکت همه جانبه

71/461/02برقراري جو مبتنی بر اعتماد در بین اعضاء و مدیریت تعاونی
64/456/07هاي مدیریتولیتئبرقراري توازن و تعادل بین اختیارات و مس

66/452/06هاي حاکم در مدیریت تعاونیثبات بخشی به مقررات و رویه
73/453/01هاي مشخص براي تعاونیتعریف و پیگیري اهداف و برنامه

اندیکاتور، صدور کارت معامله، ها، دفتر پایش و ارزشیابی مستند امور (حسابرسی دارایی
56/458/010غیره)و سند ثبتی براي امالك

67/459/05گیريبرخورداري مدیریت تعاونی از توان خبرگی الزم در تصمیم
68/455/04رعایت عدالت و پیشگیري از امتیاز ویژه (رانت) و سوء استفاده از منابع

63/458/08هاي اعضاءبراي پیگیري خواستهدر دسترس بودن مدیریت تعاونی 
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2ادامه جدول 

انحراف میانگیني نشانگرهاگویهمؤلفه
رتبهمعیار

سعه
 تو

قق
(تح

ي 
هاد

ی ن
ارای

و ک
ی 

خش
اثرب

ي
دار)

پای

58/459/08هاي شرکتارتقاي حس مالکیت در بین اعضاي تعاونی نسبت به منابع و دارایی
40/473/013تعاونی (برندسازي)ارتقاي نام و نشان 

63/464/07ها با نگاه بلندمدتوري پایدارتر از منابع و داراییهاي تولید و بهرهکاهش هزینه
73/458/03ارتقاي انسجام گروهی با افزایش وفاداري اعضاء

70/454/05درآمدزایی بیشتر براي اعضاء تعاونی
35/478/014هاي تولیدیکپارچه از اراضی و سایر زیرساختبرداري جمعی و بهره

75/469/02کاهش وابستگی به منابع دولتی (خوداتکایی)
76/454/01رسانیمندي اعضاء از مدیریت تعاونی از نظر اداره امور و کیفیت خدماترضایت

68/463/06هاي اعضاءافزایش ارزش دارایی
47/471/012بومی و محلی در مشارکتهاي بازیافت سنت

33/467/015تسهیم خطرات و مدیریت مشترك ریسک
53/469/010بخشی به معیشت اعضاءتنوع

73/461/04بهبود سطح رفاه و رضامندي از کیفیت زندگی
48/472/011تسهیل دسترسی به بازار توأم با کاهش هزینه مبادالت بازاري براي اعضاء

55/473/09توسعه زنجیره تأمین کاال و خدمات در حوزه فعالیت تعاونی

بندي پنج سطح تشریح شده در قسمت روش تحقیق استفاده شد از طبقهنهاديهاي ظرفیتبندي مؤلفهسطحمنظوربه
یادگیري و يدرصد) را در سطح خیلی کم، مؤلفه70/38دسترسی به منابع (يتوسعهي). بیشتر پاسخگویان، مؤلفه3جدول (

درصد) را در سطح متوسط، 61/32ارتباطات و یکپارچگی نهادي (يدرصد)، مؤلفه96/46نوآوري نهادي را در سطح کم (
65/35پایدار) (يتوسعهاثربخشی و کارایی نهادي (تحقق يمؤلفهدرصد) و 48/43کیفیت نهادي را در سطح کم (يمؤلفه

درصد) را در سطح متوسط ارزیابی کردند.

نهاديظرفیتهاي ارزیابیتوصیف مؤلفه-3جدول 
درصدفراوانیسطح طبقاتسطوحهامؤلفه

سعه
تو

ي
به 

ی 
رس

ست
د ابع
من

2/08970/38-0خیلی کم
4/08783/37- 21/0کم

60/02961/12- 41/0متوسط
80/02070/8- 61/0زیاد

1517/2- 81/0خیلی زیاد

ري
دگی

یا
و

ري
وآو

ن دي
نها

2/01883/7-0خیلی کم
4/010896/46- 21/0کم

60/08596/36- 41/0متوسط
80/01552/6- 61/0زیاد

1474/1- 81/0خیلی زیاد

ات
باط

ارت
و

گی
رچ

کپا
ی دي

نها

2/04743/20-0خیلی کم
4/06857/29- 21/0کم

60/07561/32- 41/0متوسط
80/02630/11- 61/0زیاد

11409/6- 81/0خیلی زیاد
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3ادامه جدول 
درصدفراوانیسطح طبقاتسطوحهامؤلفه

یت
کیف

دي
نها

2/01926/8-0خیلی کم
4/010048/43- 21/0کم

60/06857/29- 41/0متوسط
80/02961/12- 61/0زیاد

11409/6- 81/0خیلی زیاد

ی 
ارای

و ک
ی 

خش
اثرب

دي
نها

2/02587/10-0خیلی کم
4/07935/34- 21/0کم

60/08265/35- 41/0متوسط
80/02774/11- 61/0زیاد

11739/7- 81/0خیلی زیاد

گانه ظرفیت نهادي هاي پنجمؤلفه) بین 4با توجه به ماتریس همبستگی (جدول هاي ظرفیت نهادي:همبستگی بین مؤلفه
یعنی توسعه دسترسی به منابع، یادگیري و نوآوري نهادي، ارتباطات و یکپارچگی نهادي، کیفیت نهادي و اثربخشی و کارایی 

هاي ارتباطات و یکپارچگی مؤلفهبیشترین همبستگی بین ،4بر اساس جدول داري وجود داشت. نهادي رابطه مثبت و معنی
هاي یادگیري و نوآوري نهادي و اثربخشی و مؤلفه) وجود دارد. همچنین کمترین همبستگی بین 66/0نهادي (نهادي و کیفیت
) بدست آمد.05/0داري / در سطح معنی15کارایی نهادي (

نهاديهاي ظرفیتمؤلفهبین ماتریس همبستگی -4جدول 
نتیجه آزمون متغیرها

همبستگی
توسعه دسترسی 

به منابع
و یادگیري 

نوآوري نهادي
ارتباطات و 

یکپارچگی نهادي
کیفیت 
نهادي

اثربخشی و 
کارایی نهادي

توسعه دسترسی 
به منابع

27/0**56/0**51/0**38/0**1ضریب همبستگی
Sig000/0000/0000/0008/0

یادگیري و نوآوري 
نهادي

15/0**27/0**40/0**1ضریب همبستگی
Sig000/0008/0019/0

ارتباطات و 
یکپارچگی نهادي

38/0**66/0**1ضریب همبستگی
Sig000/0000/0

38/0**1ضریب همبستگیکیفیت نهادي
Sig000/0

اثربخشی و کارایی 
نهادي

1ضریب همبستگی
Sig

ثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل مورد مطالعه أبررسی تبراي بر اساس الگوي مفهومی تحقیق،: نتایج تحلیل مسیر
از تحلیل مسیر استفاده شد. ضریب مسیر که بیانگر مجموع تأثیرات اثربخشی و کارایی نهادي)مؤلفهنهایی (بر متغیر وابسته

ی رگرسیونهايتحلیلاز طریق انجام باشد، یموابسته نهایی ) متغیرهاي مستقل بر متغیر Betaمستقیم و غیرمستقیم (ارزش 
متغیر وابسته و در مراحل بعد به ترتیب کیفیت عنوانبه. در مرحله اول متغیر اثربخشی و کارایی نهادي دست آمده بمتوالی 

)، مقدار ضریب تعیین براي 5متغیر وابسته لحاظ شدند. طبق جدول (عنوانبهنهادي، توسعه منابع، یادگیري و نوآوري نهادي 
درصد تغییرات این متغیر توسط چهار 6/18دهد باشد که نشان میمی186/0متغیر وابسته اثربخشی و کارایی نهادي برابر با 

ي)، توسعه258/0فیت نهادي (داري، متغیرهاي کیگردند. با توجه به ستون بتا و سطح معنیمتغیر مستقل مربوطه تبیین می
داري ی) داراي تأثیر مثبت و معن252/0) و یادگیري و نوآوري نهادي (025/0)، ارتباطات و یکپارچگی نهادي (022/0منابع (

بر متغیر وابسته اثربخشی و کارایی نهادي بودند. همچنین در خصوص متغیر وابسته کیفیت نهادي نیز با توجه به مقدار ضریب 
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گردند. با درصد تغییرات این متغیر توسط دو متغیر مستقل مربوطه تبیین می9/45مشاهده شد که 459/0برابر تعیین 
) و یادگیري و نوآوري 669/0داري ضرایب بتا مشخص شد که متغیرهاي ارتباطات و یکپارچگی نهادي (مشاهده سطوح معنی

درصد تغییرات متغیر توسعه منابع توسط یک 2/32نهادي هستند. داري بر کیفیت ) داراي تأثیر مثبت و معنی277/0نهادي (
داري بر توسعه ) داراي تأثیر مثبت و معنی567/0متغیر کیفیت نهادي (به عبارت دیگر،؛ متغیر مستقل مربوطه تبیین گردید

تقل تبیین گردید. از درصد تغییرات متغیر وابسته یادگیري و نوآوري نهادي توسط یک متغیر مس7/16منابع بود. همچنین 
داري بر یادگیري و نوآوري نهادي داشت.) تأثیر مثبت و معنی409/0رو، متغیر ارتباطات و یکپارچگی نهادي (این

تحلیل رگرسیونی متغیرها-5جدول 
داريمعنیمقدارtمقدار بتاخطاي معیارBمتغیرها
اثربخشی و کارایی نهادي

289/0125/0258/0157/3000/0کیفیت نهادي
482/0082/0022/0092/5000/0توسعه منابع

252/0072/0025/0914/2000/0ارتباطات و یکپارچگی نهادي
237/0127/0252/0567/2000/0یادگیري و نوآوري نهادي

201/5497/0463/8000/0مبدأعرض از 
R2خالصه مدل:           = 0.186, F-value = 12.831,   Sig. = 0.00

کیفیت نهادي
651/0048/0669/0267/10000/0ارتباطات و یکپارچگی نهادي

299/0037/0277/0061/4002/0یادگیري و نوآوري نهادي
550/4073/0956/12000/0مبدأعرض از 

R2خالصه مدل:             = 0.459, F-value = 96.40,   Sig = 0.00

منابعيتوسعه
596/0057/0567/0397/10000/0کیفیت نهادي

339/1219/0114/12000/0مبدأعرض از 
R2خالصه مدل:         = 0.322, F-value = 108.09,   Sig = 0.00

یادگیري و نوآوري نهادي
235/0035/0409/0376/7000/0ارتباطات و یکپارچگی نهادي

707/2128/0148/11000/0مبدأعرض از 
R2خالصه مدل:      = 0.167, F-value =45.716,   Sig = 0.00

نوآوريونهادي، یادگیريیکپارچگیومنابع، ارتباطاتبهدسترسیيتوسعه، متغیرهاي 2نگارهطبق الگوي ترسیم شده در 
توان بیان داشت که بروز بنابراین می؛ نهادي داشتندکاراییوداري بر اثربخشیمعنیمستقیم و نهادي تأثیرنهادي و کیفیت

نهادي بر نهادي، کیفیتنوآوريونهادي، یادگیريیکپارچگیومنابع، ارتباطاتبهدسترسیيتوسعهمتغیرهاي تغییرات در 
گذارد.نهادي تأثیر میکاراییواثربخشی

(ستون مجموع تأثیرات)، بیشترین تأثیر بر اثربخشی و کارایی نهادي مربوط به 6در جدول هاي مندرج با توجه به یافته
) در جایگاه 313/0با میزان تأثیر () بود. متغیرهاي مستقل یادگیري و نوآوري نهادي455/0ارتباطات و یکپارچگی نهادي (

) در رتبه چهارم قرار گرفتند. در واقع 022/0منابع با میزان تأثیر (ي) در جایگاه سوم و توسعه270/0دوم و کیفیت نهادي (
منابع تأثیرات مستقیم و يمتغیرهاي ارتباطات و یکپارچگی نهادي، یادگیري و نوآوري نهادي، کیفیت نهادي و توسعه

غیر طوربهو نوآوري نهادي داري بر اثربخشی و کارایی نهادي داشتند. همچنین، ارتباطات و یکپارچگی نهادي، یادگیريمعنی
بر اثربخشی و کارایی ،منابعيتوسعهواسطهبهطور غیر مستقیم ي کیفیت نهادي و کیفیت نهادي نیز بهواسطهبهمستقیم 

نهادي تأثیرگذار بودند.
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)نشان داده شدهداخل پرانتزt(مقدار بتا و مقدار نهادي شاکله ظرفیتهايمؤلفهنتایج تحلیل مسیر - 2نگاره 

نهاديشاکله ظرفیتهايمؤلفهتأثیرات -6جدول 
مجموع اثراتاثرات مستقیماثرات غیر مستقیممتغیر مستقل
012/0258/0270/0کیفیت نهادي

061/0252/0313/0یادگیري و نوآوري نهادي
430/0025/0455/0ارتباطات و یکپارچگی نهادي

022/0022/0-توسعه منابع
06/1--کل

گیري و پیشنهادهانتیجه
ها، این تحقیق با هدف ارزیابی ها و شناسایی ظرفیت نهادي این تشکلتعاونیياهمیت رویکرد نهادي به توسعهبهبا توجه

هاي تعاونی روستایی در شهرستان ساري به انجام رسید. با مرور مبانی نظري و پیشینه تحقیق، پنج ظرفیت نهادي در شرکت
دسترسی به منابع، یادگیري و نوآوري نهادي، ارتباطات و یکپارچگی نهادي، کیفیت نهادي و اثربخشی و يتوسعهيمؤلفه

هاي تحقیق نشان داد از منظر بیشتر پایدار) براي ظرفیت نهادي در نظر گرفته شد. یافتهيکارایی نهادي (تحقق توسعه
هاي یادگیري و نوآوري نهادي و کیفیت نهادي ی کم، مؤلفهدسترسی به منابع در سطح خیليهاي توسعهپاسخگویان، مؤلفه

هاي اثربخشی و کارایی نهادي و ارتباطات و یکپارچگی نهادي در سطح متوسط قرار دارد.در سطح کم، مؤلفه
یت دسترسی به منابع و یادگیري و نوآوري نهادي، ارتباطات و یکپارچگی نهادي، کیفينتایج همبستگی نشان داد بین توسعه

هاي در حوزه نهادي نیز به یافتهنیشیپداري وجود دارد. مطالعات نهادي، اثربخشی و کارایی نهادي رابطه مثبت و معنی
دهد نوآوري نهادي با ) نشان می1395هاي تحقیق مؤمنی و همکاران (. براي نمونه، یافتهاندافتهیدستیمشابهکمابیش 

دارد. همچنین، یافته این تحقیق مبنی بر رابطه بین کیفیت نهادي و ارتباطات و داریپایدار رابطه مثبت و معنيتوسعه
,Scott(اسکاتیکپارچگی نهادي و همچنین اثربخشی و کارایی نهادي با نتایج دارد ) همسویی دارد. اسکات بیان می2014

ارتباطات و یکپارچگی 
نهادي

کیفیت نهادي

یادگیري و نوآوري 
نهادي

ي منابعتوسعه

اثربخشی و کارایی 
نهادي

258/0)157/3(**

022/0)092/5(**
252/0)567/2(**

669/0)267/10(**

227/0)061/4(**

025/0)914/2(**

567/0)397/10(**

409/0)376/7(**
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و مبادله ارتباطات در اقتصاد محلی هاي ارتباطی محلی تقویت ظرفیت نهادي جوامع روستایی از طریق بهبود کیفیت شبکه
هاي تحقیق ممکن است. همچنین نتایج این تحقیق مبنی بر ارتباط بین کیفیت نهادي و اثربخشی و کارایی نهادي با یافته

گیري کیفیت نهادي) بر شاخص توسعه هاي اندازهتأثیر عوامل نهادي (شاخصي) درباره1390پایتختی اسکویی و همکاران (
)، رضازاده کارساالري و 1388زاده و احمدزاده ()، عیسی1395هاي تحقیقات خداپرست مشهدي و همکاران (نیز یافتهدارد و 

بر اثربخشی و دسترسی منابعيتوسعهيمؤلفه) همسو است. تأثیرگذاري1390) و بهبودي و همکاران (1394رحیمیان بوگر (
هاي راهنماییي، ارائهساختمانی و زیرساخت فیزیکی و تجهیزات اداريفضاييتوسعهها مستلزم کارایی نهادي تعاونی

، تأمینبراي اعضاءو اعتبارات هاي مورد نیاز نهاده، تأمیننیروي کار شایستهگیري از ، بهرهکارشناسی و براي کارکنان و اعضاء
بندي، تبدیلی و بستههاي تولیدي،(کارگاههاي تولیدي/ خدماتی توسعه زیرساخت، آالت و تجهیزات فنیماشینيو توسعه

است.هاي سودآوررسانی از طریق عاملیتتوسعه خدماتو )و غیرهپمپ بنزین، انبار
)، ارتباطات و 022/0)، توسعه منابع (258/0کیفیت نهادي (هاي مؤلفههاي حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که یافته

داري بر اثربخشی و کارایی ی) داراي تأثیرات مثبت و معن252/0نوآوري نهادي () و یادگیري و 025/0یکپارچگی نهادي (
هاي ظرفیت نهادي تأثیر ) نشان داد که مؤلفه1392(همکاران در همین راستا، نتایج تحقیق کاظمیان و نهادي هستند. 

تأثیر کیفیت نهادي بر اثربخشی و کارایی يپایدار دارد. نتایج این تحقیق در زمینهياي شدن توسعهداري بر میزان رویهمعنی
Pengپنگ و همکاران (باشد.راستا می) هم1389هاي تحقیق مداح (نهادي با یافته et al., نیز در تحقیقات خود به )2014

شناسایی و ها به یادگیري و نوآوري نهادي مستلزم توجه جدي مدیریت تعاونیتأثیرگذارياند. هاي مشابهی دست یافتهیافته
گیري بهرهدر کنار دانش تجربی اعضاءو تشویق و حمایت از نوآوري و ابتکار، هاي جدید در امور تعاونیها و فناوريجذب روش

دام يهاي اقتصادي کارآفرینانه (در زمینهاجراي طرحو به اعضاء موقعبهرسانی شفاف و اطالع، هااز ابتکارات موفق سایر تعاونی
اندیادگیري نهادي پرداختهيمؤلفهبه تریشپبرخی پژوهشگران نیز و غیره) است. بافیزیان، زنبورداري، قالیو طیور، آب

)Mackay, 2003orton &H .(ها مبین هماهنگی ارتباطات و یکپارچگی نهادي بر کارایی و اثربخشی نهادي تعاونییرگذاريتأث
با توأم(همکاري صنفی) اجتماع محلی در حوزه فعالیت تعاونیو هاي دولتی مرتبطتعاونی با سازمانمؤثربرقراري ارتباط و 

یادگیري و نوآوري نهادي ها، بهبود است. طبق یافتههاآنحمایت از و مدیریت اختالفات بین اعضاءوانجام تعهدات مقرر مالی
، برقراري نظم و قانونشود. کیفیت نهادي در قالب ارتقاي کیفیت نهادي منجر میو نیز، ارتباطات و یکپارچگی نهادي به 

هاي ولیتئبرقراري توازن و تعادل بین اختیارات و مس،برقراري جو مبتنی بر اعتماد،اعضاءيتسهیل مشارکت همه جانبه
هاي مشخص براي و پیگیري اهداف و برنامهتعریف، هاثبات بخشی به مقررات و رویهگیري کارشناسانه، با تصمیمتوأممدیریت
و ها، دفتر اندیکاتور، صدور کارت معامله، سند ثبتی براي امالكپایش و ارزشیابی مستند امور (حسابرسی دارایی، تعاونی

محقق از منابعسوءاستفادهرعایت عدالت و پیشگیري از امتیاز ویژه (رانت) و ارکان مدیریتی تعاونی و پاسخگو بودن، )غیره
؛ 1390بهبودي و همکاران،است (شود. برخی از نشانگرهاي کیفیت نهادي در تحقیقات پیشین نیز مورد توجه قرار گرفته می

). 1392، مؤمنی و صمدیان، 1389؛ مداح، 1394؛ رضازاده کارساالري و رحیمیان بوگر، 1395خداپرست مشهدي و همکاران، 
محلی ينهادي توسعهيها بخشی از شبکهدهنده این واقعیت است که تعاونیگی نهادي نیز نشانارتباطات و یکپارچيمؤلفه

پیشین هايمؤلفهبهبود در هرگونههاي تحلیل مسیر نشان داد،). چنانچه یافته1396هستند (کریمی گوغري و همکاران، 
ارتقاي حس اند:به شرح زیر خالصه شدهمؤلفههاي این شود. نشانگرمورد بحث، به افزایش اثربخشی و کارایی نهادي منجر می

وري با نگاه بلندمدت با بهرهتوأمبرداري جمعی و یکپارچه بهره، مالکیت در بین اعضا، ارتقاي نام و نشان تعاونی (برندسازي)
وفاداري و رضامنديهاي همیاري بومی با هدف افزایش همراه با تسهیم مخاطرات، ارتقاي انسجام گروهی مبتنی بر سنت

پایدارسازي منظوربهها اعضاء، درآمدزایی متنوع همراه با در پیش گرفتن رویکرد خوداتکایی و تالش براي افزایش ارزش دارایی
اعضاء از کیفیت زندگی، تسهیل دسترسی به بازار توأم با کاهش هزینه مبادالت براي معیشت و بهبود سطح رفاه و رضامندي

پایدار در يبازتاب تحقق توسعهيمؤلفهزنجیره تأمین کاال و خدمات در حوزه فعالیت تعاونی. این يام توسعهاعضاء و سرانج
ها در سطح محلی بوده و در برخی مطالعات پیشین نیز هاي مورد مطالعه و پایداري نهادي این تشکلکارکرد تعاونیينتیجه

Johnsonمورد توجه قرار گرفته است ( et al., 2016; Franks, 1999; Upton, و مؤلفهشود این بنابراین پیشنهاد می؛ )2012
ها براي رسیدن به شاخصی براي هدایت راهبردي تعاونیعنوانبهها نشانگرهاي نمایاي آن از سوي ارکان مدیریتی تعاونی
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ها براي تحقق توسعه پایدار مد نظر قرار نیپایداري نهادي و از سوي نهادهاي مسئول در ارزیابی عملکرد و حمایت از تعاو
گیرند.
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Abstract
The institutional capacity of cooperatives is the main component that determines the ability of rural
cooperatives in adapting to the changes that occur, also in order to meet needs of their members and clients.The
purpose of this research was an assessment of institutional capacity of the rural co-operatives in Sari county.
This applied research was carried out using survey method. The statistical population of present study were
consisted of the all members of the 14 rural co-operatives in Sari county (N = 18812) that out of them 230
subjects were selected using cluster sampling technique. A researcher-made questionnaire was used to collect
data. The validity of the questionnaire was determined based on experts view and reliability was confirmed
using Cronbach's Alpha coefficient for different scales (from 0.73≤ α ≤0.92). The results of assessing
institutional capacity components in cooperatives indicated that the component resource access development
was at very low level, components of institutional learning and innovation and institutional quality were in low
level, and the components of institutional effectiveness and efficiency, institutional communication, and
integration were at the average level. According to the correlation matrix, there was a positive and significant
possitive relationship between the components of institutional capacity. The results of path analysis showed that
institutional effectivency and effectiveness were directly influenced by institutional quality, resource access
development, institutional learning and innovation, institutional communication, and integration.
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