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های دولتی و خصوصی که برای رسیدن به کارایی با شکست های متعدد مواجه بخش تعاونی در کنار سایر بخش   

هستند به عنوان زیرمجموعه ی بخش سوم)اقتصاد اجتماعی( به شمار می رود. تعاونی ها با دارا بودن اصولی مانند 

آزاد و اختیاری، کنترل دموکراتیک، سود محدود سرمایه، مازاد درآمد و آموزش و همکاری در میان اعضای  عضویت

تعاونی، می توانند بستر مناسبی برای فعالیت و موفقیت افراد با سرمایه کم اما با توانایی زیاد باشند. به طور کلی، می 

یه های غیرمتمرکز موجود در جامعه و نیز در جهت ایجاد توان گفت تعاونی ها سیاست مناسبی جهت حمایت از سرما

اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است. بنابراین این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه تعاونی 

م پیمایشی با روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حج -های تولید روستایی می باشد. این مطالعه به روش توصیفی

نفر از اعضای تعاونی های تولید شهرستان های سنقر، صحنه و کنگاور انجام شد. روایی پرسشنامه با  226طبقه در بین 

بهره گیری از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید میزان آلفا برای هر یک از 

انجام شده است. نتایج حاصل از  SPSSو تحلیل داده ها توسط نرم افزار  متغیرهای تحقیق قابل قبول بوده است. تجزیه

مقایسه میانگین بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به عوامل بازدارنده و پیش برنده و متغیرهایی نظیر جنسیت و سن تفاوت 

پیش برنده و متغیر سطح  آماری معناداری وجود ندارد. در حالی که بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به عوامل بازدارنده و

تحصیالت تفاوت آماری معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از همبستگی نشان داد بین دیدگاه پاسخگویان 

نسبت به عوامل بازدارنده و پیش برنده و متغیرهای سابقه عضویت و تعداد دوره آموزشی رابطه آماری معناداری وجود 

 دارد.
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 مقدمه

هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می آید، یکی از مهم ترین جهات آن و شاید اولین بعدی که ذهن    

خوانننده را به خود جلب می نماید، رشد اقتصادی می باشد. اصوالً تصور کشور توسعه یافته بدون توجه به 

اقتصادی غیرممکن است. این در حالی است که عالوه بر گستردگی فقر و عقب افتادگی جوامع روستایی  رشد

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اختالفات طبقاتی میان روستاییان نیز زیاد بوده و تجربه ثابت کرده است 

کان دریافت کرده اند و کشاورزان که بیشتر خدمات ارائه شده از سوی دولت ها را کشاورزان بزرگ و عمده مال

خرده پا از آن بهره ای نبرده اند. چنان که این برنامه موجب شکاف بیشتر میان اغنیا و فقرای روستایی شده 

 (.   1380است)پزشکی راد و کیانی مهر،

وان در عصر تحوالت پرشتاب ناشی از برنامه های تعدیل ساختاری، تعاونی ها به عنوان سازمان هایی که ت

مقابله با عوارض اقتصادی اجتماعی ناشی از برخی مراحل تعدیل را دارند، مورد توجه واقع شده اند. بنابراین 

با توجه به جهانی شدن اقتصاد، نقش مشارکت مردم در سرنوشت خویش بیشتر از همیشه احساس می شود. 

ی جهت تجهیز منابع و رسیدن به اهداف از آن جا که تنها در نظام تعاونی ها، سازوکاری داوطلبانه و اختیار

گروهی وجود دارد، می توان گفت چنانچه اصول و ارزش های تعاون به درستی مورد استفاده قرار گیرد، بخش 

تعاون همراه با سایر بخش ها در یک اقتصاد سالم موجب شکوفایی اقتصادی کشور و کاراتر شدن آن در بعد 

(. تعاون اهرم مناسبی برای توسعه ی 1382)صباغ کرمانی و عاقلی،داخلی و حتی در سطح جهانی می گردد

اقتصادی و اجتماعی به شمار رفته و می تواند در بهره وری بهینه از شرایط زندگی، کار و تولید و ارتقای سطح 

درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد تعاونی ها بهترین 

زمان هایی هستند که موفق شده اند اسباب تجمع نیروهای پراکنده و در عین حال با استعداد و انگیزه را سا

 فراهم سازد.

امروزه کفایت و شایستگی شیوه تعاونی و اصول مکاتب آن در حل مشکالت کشاورزی در مقایسه با سیستم    

کشاورزان بر پایه اصول مکاتب تعاونی  های شرقی و غربی آشکار شده است. اکثر کشورهای جهان همکاری

را به عنوان آخرین راه پیشرفت و توسعه کشاورزی و عمران روستاها و تأمین زندگی بهتر برای کشاورزان 

پذیرفته و تعاون کشاورزی را راه حلی برای مقابله با این مشکالت دانسته اند. از طرفی با توجه به افزایش 

و تشدید مسائل ناشی از خردی و پراکندگی اراضی از جمله عدم امکان بهزراعی تعداد واحدهای خرد و دهقانی 

به منظور فراهم آوردن شرایط الزم برای به کارگیری روش های علمی و فنون نوین کشاورزی در جهت افزایش 
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ازی تولید و بهره وری، ایجاد و اشتغال و توسعه ی مشارکت مردمی در فعالیت های کشاورزی و احیا و بازس

 (.1389واحدهای بهره برداری های تعاونی های تولیدی را تحت شعاع قرار داده اند)بذرافشان و شاهین،

دازهای پس ان امروزه کشاورزان در بسیاری از نقاط جهان با همفکری و همکاری یکدیگر و استفاده از   

فاده نمایند. ی به طور گروهی استی تشکیل تعاونی توانسته اند از فن آوری های کشاورزکوچک خود، به وسیله

ی در این راستا، از فعالیت هایی که می تواند در جهت توسعه کشاورزی استفاده شود تشکیل تعاون

 (.1384است)آقازاده،

 ،روستایی عبمنا از برداری بهره بهبود و روستاییان دانش سطح ارتقاء در روستایی تولید هایتعاونی رسالت 

 ستاییرو و شهری مناطق توسعه بین توازن برقراری و شهرها به روستاییان رویه بی مهاجرت از جلوگیری

اند. های کالن توسعه کشور مطرح شدهروستایی در برنامه توسعه ساز بستر عامل عنوان به و هگردید تعریف

 (.1396)حیدری ساربان و زبارتی،

 مناسبی ارابز ،کشاورزی تولید عملکرد زانمی افزایش با روستایی تولید هایتعاونی خصوص به و تعاونی بخش

 منافع توزیعباز ود ،تولید عملکرد افزایش با روستایی تولید هایتعاونی .هستند کشاورزی وضعیت بهبود برای

 اهشک ،کشاورزی بخش در مردمی مشارکت توسعه ،مولد و پویا اشتغال ایجاد کشاورزی بخش رشد از حاصل

 اهداف هب بیشتر چه هر دستیابی و تولید در دولتی یهاهزینه کاهش ،ورزیکشا بخش در گذاری سرمایهریسک 

 محصوالت ولیدت منابع مهمترین از یکی نوانعبه روستایی تولید هایتعاونی. کنندمی ایفا بسزایی نقش توسعه

 بازدهی افزایش با هاتعاونی این ،آن بر عالوه و محسوب کشور در غذایی امنیت تامین متولیان از کشاورزی

 برای آنها تأمین به رقاد ها دولت که را خدماتی ندنتوامی و فاای روستایی فقر کاهش در مهمی بسیار نقش ،تولید

  (.1396)فاریابی و احمدوند، .کنند فراهم ،نیست فقیر مردم

دلیل انگیزه  ها باید به عنوان مشوقی برای سازماندهی و همکاری جمعی بوده و فعالیت آن ها صرفاً بهتعاونی  

های اقتصادی نباشد. با این نگرش، تعاونی ها راهکاری برای توجه به ارزش هایی مانند برابری، عدالت 

اجتماعی، تقویت مسئولیت ها و تجارب و همانند روند تسهیل گری برای توسعه و کاهش فقر خواهد 

 1(.2002بود)دورکوویس،

                                                           
1.-Dorkovice 
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 ،بودجه کمبود مانند ایگسترده مشکالت با دنیا نقاط اغلب در روستایی تولید هایتعاونی ،کنونی شرایط در

 مورد رد ناکافی اطالعات و تعاونی مقررات و قوانین به آگاهی عدم ،مدیریتی ضعف وجود ،زمانیسا مقیاس

 (2012.)وانگ و همکاران،هستند مواجه آنها

فزایش سریع ر، در شرایطی که امطالعه نقش و اهمیت بخش تعاون به ویژه تعاونی های تولید روستایی در کشو

ایگاه ویژه جمعیت، مخاطراتی از قبیل کاهش امنیت غذایی و افزایش ضریب وابستگی را به دنبال دارد، از ج

ینده بر آای برخوردار است. بررسی های آماری بیانگر این واقعیت است که با نرخ رشد فعلی در دهه های 

ید تا تی برای حفظ وضع موجود، تغذیه ی جمعیت، ناگزیر باجمعیت کشور افزوده خواهد شد. در نتیجه ح

زایش کمی حد امکان بر عرضه ی مواد غذایی افزوده شود. تشکیل این تعاونی ها می تواند تحول کیفی و اف

گی را به شاخص هایی مانند بهره وری عوامل تولید، افزایش درآمد و تولید و در نتیجه کاهش ضریب وابست

 (.1388د )دانشورکاخکی و عاقل،دنبال داشته باش

وسعه ی تعاونی تاین مطالعه قصد دارد ضمن شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده، راهکارهای مؤثر در زمینه 

 های تولید روستایی را ارائه نماید.

 مروری بر پژوهش های انجام شده

و به عبارتی خود منفعت هستند و هدفشان تعاون اشاره به سازمان هایی دارد که از کار خودمحور، خودکنترل،    

ارتقای شاخص های اقتصادی و رفاه عمومی اعضا بر اساس ارزش ها و اصول شرکت های تعاونی می 

  1(.1997باشد)کوک،

ی ذهنی رکن شکل دهی تعاونی های روستایی مشارکت داوطلبانه و فعال روستاییان است. مشارکت درگیر   

های  ای گروهی است که آنان را برمی انگیزاند تا برای دستیابی به هدفو عاطفی اشخاص در موقعیت ه

 (.1378گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند)طاهرخانی و قرنی آرانی،

 اجتماعی و اقتصادی توسعه به دستیابی جهت مناسب هیافتیتولیدی ر هایاونیتع است قد( معت2006چامپکو)

 .گردندمی محسوب اجتماعی دالتع تحقق همچنین و

                                                           
1 -Cook 
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می که ترویج و گسترش فرهنگ تعاون رویکرد بسیار مهمی در فرآیند توسعه ی بخش تعاون است. تا هنگا 

کشور که  فرهنگ معاشرت و فرهنگ تعاونگری در جامعه نهادینه نشود، بسیاری از معضالت و موانع اقتصادی

اری از تشکیالت تند، حل نشده باقی خواهند ماند. بنابراین بسیبا دستان پرتوان بخش تعاون قابل حل و فصل هس

ره برداری اقتصادی و حتی اجتماعی کشور را می توان از طریق ترویج تعاون و توسعه ی فرهنگ مشارکت و به

 (.1381از شیوه های تعاونی حل نمود)رستم نژاد،

 محسوب عیاجتما و اقتصادی هایالیتفع در مردمی مشارکت کارهای و ساز بهترین از یکی تعاونی رویکرد

)امدادی و نماید می ایجاد روستایی درآمد کم و پذیرآسیب اقشار برای پایدار معیشت و اشتغال و شودمی

 (.1397همکاران،

منچستر چنین آمده است: تعاونی انجمنی است خود  1995ی سال از تعاونی در کنگره ICAدر تعریف    

ور داوطلبانه به منظور رفع نیازهای مشترک اقتصادی و اجتماعی خود از طریق مختار از اشخاصی که به ط

شرکتی که تحت مالکیت آن ها است و به صورت دموکراتیک اداره می شود گرد هم می آیند)میلینگتون و 

 1(.2000همکاران،

و محدود شناخته  معموالً یک تعاونی با ویژگی هایی از قبیل: مجزا بودن، قانونی بودن، مسئولیت مشخص   

می شود. اعضای تعاونی اغلب به یک اندازه در شرکت تعاونی فعالیت دارند و به بهره اقتصادی یکسانی هم 

دست می یابند. همچنین تعاونی ها با هدف مستمر بودن فعالیت هابه وسیله اعضا تشکیل می شوند و فعالیت 

   2(.2001ی خدمات است)هنهان و اندرسون، تعاونی ها شامل بازاریابی، خرید، فراهم نمودن و تهیه

رها، سنت ها و همچنین تعاون به شکل سنتی از دیرباز در جامعه ی ایران رایج بوده و ریشه در اعتقادات، باو

مکاری های فرهنگ مردم داشته است. نگرشی در تاریخ تحوالت ایران نشان می دهد که مردم ایران در قالب ه

لت نیز بزرگ داشته اند که در نوع خود درخور ستایش است. در این راستا، دوسنتی، دستاوردهای بسیار 

ای خصوصاًدر دو دهه اخیر از این راهبرد اقتصادی بسیار حمایت نموده و در جهت گسترش آن تالش ه

ی گسترش فراوانی به عمل آورده است. هم اکنون انواع شرکت های تعاونی در سطح کشور به نحو فزاینده ا

 (.1388و همکاران، و مردم نیز ارتباط روزافزون وتنگاتنگی با این نهادهای اقتصادی مشارکتی دارند)ناظمییافته 

                                                           
1 -Milington 
2 -Henhan & Anderson 
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از آنجایی که در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر در حال فرسایش محسوب می شوند    

مر توسعه ی روستایی و رفع اندیشمندان و سیاست گذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به ا

مشکالت و معضالت آنها نموده اند. امروزه، صاحب نظران بین المللی بر این اعتقادند که باید جدای از سیاست 

ها و استراتژی های کالن توسعه و توسعه ی اقتصادی به امر توسعه ی روستاها و ریشه کنی فقر گسترده ای 

همین منظور، یکی از مهم ترین اهداف توسعه ی اقتصادی)چه در  که در آنها حاکم است، پرداخته شود. به

شهرها و چه در روستاها( ایجاد اشتغال و مهم ترین ساز و کار و ابزار آن کارآفرینی و ایجاد تعاونی است. 

اگرچه، نباید گفت که تعاونی تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآمد مردم روستایی است اما قطعاً می توان 

 (.1387فت بهترین و بهره ورترین نوع آن است)فیض آبادی و همکاران،گ

)ضعف سیاست  یساختار مشکالت و موانع که است آن از حاکی( 1392) همکاران و بابافینی پژوهش نتایج

 کشاورزی هایتعاونی آن تبع به و کشاورزی های فعالیت منطقه در شده عثبا (،سرمایه جذب عدم و ها گذاری

 .دشو محدود

( در مطالعه ی خود به این نتیجه رسیدند که نظام بانکی از علل مهم 1387همچنین پهلوانی و همکاران)   

ناکارآمدی تعاونی های تولید، مصرف و خدمات به شمار می رود. نرخ بهره بازپرداخت وام ها و تسهیالت 

و اعتباری دولتی و خصوصی باالست. اعتباری پرداختی به شرکت های تعاونی در مقایسه با سایر مؤسسات مالی 

همچنین ضعف مدیریت تعاونی به دلیل عدم آموزش کافی در زمینه ی فعالیت های تولیدی برای رقابتی کردن 

تولیدات سبب کندی رشد تعاونی ها شده است. از سایر عوامل عدم موفقیت تعاونی ها می توان به این موارد 

و انحالل برخی از شرکت های تعاونی باعث انتقال بار روانی در اشاره نمود: عملکرد ضعیف، ورشکستگی 

 جامعه شده و بر نگرش افراد و گروه ها نسبت به تشکیل تعاونی تأثیر گذاشته است.

 ترتیب به ها تعاونی ضعف و قوت نقاط مهمترین که دادند نشان خود تحقیق در(1393)همکاران و حسینی

 مهمترین از و .است هاتعاونی در توانمند مدیریت و رهبری ضعف و اعضا تخصصی و فنی آگاهی سطح افزایش

 بودن نامشخص و تعاونی بخش از دولت حمایتبه ترتیب   هاتعاونی روی پیش تهدیدهای و ها فرصت

 .است حقوقی امور در تعاونی جایگاه

استان تهران به این  های تعاونی های مرغداران( در مطالعه ای در شرکت1386اران)همچنین امینی و همک   

های آموزشی، کیفیت ارائه ی برنامه های آموزشی، میزان هارت فنی مدیران، توجه به برنامهنتیجه رسیدند که م
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مشارکت اعضا، مهارت مدیریت و روابط بین فردی در تعاونی، عواملی هستند که بیشترین میزان اهمیت را در 

 موفقیت تعاونی ها دارا هستند.

تواند به عنوان های رفتاری کارآفرینانه میروستایی با تأکید بر پرورش ویژگیآوری در تعاونی های ایجاد نو   

 (.1387ن، ها مورد توجه قرار گیرد)آل بویه و همکاراتعاونییک راه حل برای غلبه بر مشکالت توسعه در 

بارت اند از: یک تعاونی موفق عهای اساسی نقل از چالپان معتقدند که مؤلفه ( به1388آجیلی و همکاران)   

تواند در جهت رکت نسبت به خدماتی که تعاونی میآگاهی، درک و احساس نیاز اعضا و بهره برداران آن ها ش

 بهبود وضعیت اقتصادی انجام دهد.

لی، فقدان ( تحقیق حاکی است مهم ترین ضعف تعاونی ها عبارتند از: ضعف بنیه ی ما1383نتایج وحیدزاده )

فقدان  نی و ضوابط منطقی، فقدان فن آوری و تکنولوژی مدرن، پایین بودن سطح تحصیالت مدیران وسازما

 آموزش.

ها را عوامل روانشناختی و های موفقیت تعاونیترین سازه( عمده1385همچنین شعبانعلی فمی و همکاران)   

زار رسانی فرآورده ی های بازاریابی و باانگیزشی، محیط توانمندساز و توانایی های مدیریتی و ارتباطی، توانمند

 ها ذکر کرده اند.

( عواملی چون شیوه ی مدیریت، کیفیت مدیریت، رابطه با مشتریان و 2001و همکاران) 1به عالوه بروینیس   

عالقه مندی اعضا در ارتقای تعاونی در موفقیت تعاونی دخیل می دانند. از نظر آن ها، بین شیوه ی مدیریت و 

موفقیت همبستگی معنی داری وجود داشته و شرکت هایی که از مدیران حرفه ای و تمام وقت بهره میزان 

مندند، موفق ترند. در مقابل، به عواملی مانند باال بودن هزینه های اجرایی، ناتوانی در ایجاد توازن در عالیق 

ن اعضا به عنوان موانع اصلی توسعه ی متفاوت اعضا، انتظارات زیاد اعضا از تعاونی و نبود مدیران مقتدر در بی

 تعاونی ها اشاره می کنند. 

( معتقد است عدم آموزش کافی و تجارب اندک اعضای تعاونی، مخصوصاً تعاونی 2000)2همچنین گوئینون   

 های روستایی در مسائل تجاری و بازرگانی، تعاونی ها را با شکست مواجه می سازد.

                                                           
1 -Bruynis 
2 -Guinnan 



  خسروی پور و همکاران                         

  

 

195 

 

موفقیت تعاونی های مصرف انگلستان را تعهد سازمانی، نقدینگی، سرمایه و  ( عوامل مؤثر بر2005)1کروپ   

 آموزش ارتباطات می داند.

( عوامل فراوانی را همچون پیشینه ی زندگی فرد، میزان و نوع آموزش، تجربه های 1991و همکاران)  2شاور   

ها و نهادها در موفقیت شرکت ها کاری، نوع یادگیری، میزان امکانات و منابع در دسترس و همکاری سازمان 

 تأثیرگذار می دانند.

( در بررسی عوامل موفقیت در تعاونی های مصرف آمریکا نتیجه گرفت که رویکرد خدمت 2006)3ری نولدز   

گرایی، مهارت و تجربه مدیران و کارکنان، کیفیت محصوالت، مدیریت مشارکتی، ساختار سازمانی مناسب، 

 اسب موفقیت این تعاونی هاست.مدیریت مالی خالق و من

 روش اجرای پژوهش

همچنین  پیمایشی است.-پژوهش حاضر، از لحاظ ماهیت کابردی و از لحاظ جمع آوری اطالعات توصیفی   

بستگی و توصیفی است. جامعه ی آماری این تحقیق را اعضای رابطه ای، هم-به لحاظ عملیات آماری علی

کنگاور از  درک دیپلم و باالتر از دیپلم( شهرستان های سنقر، صحنه وتعاونی های تولید روستایی)دارای م

ه از جدول نفر می باشد که با استفاد 575استان کرمانشاه تشکیل می دهند. حجم جامعه ی آماری مورد نظر 

 نفر به صورت تصادفی متناسب با حجم طبقه انتخاب شدند. 226مورگان 

 پژوهشد بررسی در جامعه ی آماری مور-1جدول 

 زن مرد تعداد اعضا شهرستان

 41 80 121 سنقر

 22 38 60 صحنه

 20 25 45 کنگاور

  

                                                           
1 -Crop 
2 -Shaver 
3 -Reynolds 
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ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه است که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان و صاحبنظران    

میزان پایایی پرسشنامه با استفاده مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است. 

 نفر از جامعه ای خارج از جامعه آماری انجام و تأیید شد. 30از طرح پیش آزمون به حجم 

 نتایج و بحث

( تعداد 2پاسخگوی مورد بررسی در این پژوهش بر اساس جدول ) 226نتایج تحقیق نشان داد از مجموع    

درصد از کل پاسخگویان را شامل می شود و تعداد پاسخگویان  3/63نفر بوده است که  143پاسخگویان مرد 

 درصد از کل پاسخگویان را شامل می شود. 37نفر بوده که حدود  83زن 

 فراوانی جنسیت پاسخگویان مورد پژوهش -2جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 3/63 143 مرد

 7/36 83 زن

 100 226 جمع

 

 سطح تحصیالت

درصد(، فوق دیپلم 2/48نفر) 109( مشاهده می گردد، فراوانی پاسخگویان دیپلم،3همانطور که در جدول )   

درصد( می باشند. بیشترین درصد پاسخگویان 7/17نفر) 40درصد(، لیسانس و باالتر از لیسانس 1/34نفر) 77

 دارای مدرک دیپلم می باشند.

 توزیع فراوانی سطح تحصیالت پاسخگویان مورد پژوهش-3جدول

 فراوانی تجمعی رصدد فراوانی 

 2/48 2/48 109 دیپلم

 3/82 1/34 77 فوق دیپلم

 100 7/17 40 لیسانس و باالتر

   226 جمع
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 سابقه عضویت

سال سابقه عضویت  10تا  1مشاهده می گردد، فراوانی پاسخگویانی که بین  (4همانطور که در جدول )   

 76سال سابقه عضویت دارند،  20تا  11درصد(، فراوانی پاسخگویانی که بین 5/57نفر) 130دارند، 

درصد( می 8/8نفر) 20سال و بیشتر سابقه عضویت دارند،  21درصد( و فراوانی پاسخگویانی که 6/33نفر)

 سال می باشند. 10-1رین درصد پاسخگویان دارای سابقه عضویت بین باشند. بیشت

 توزیع فراوانی سابقه عضویت پاسخگویان در گروه های مختلف-4جدول

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی سابقه ی عضویت

 5/57 5/57 130 سال 10تا  1

 2/91 6/33 76 سال 10تا  11

 100 8/8 20 سال و بیشتر 21

   226 جمع

 

 نس

سال قرار دارند  20-30( مشاهده می گردد، فراوانی پاسخگویانی که در گروه سنی 5همانطور که در جدول )   

درصد(، 4/31نفر) 71سال قرار دارند  31-40درصد(، فراوانی پاسخگویانی که در گروه سنی 1/22نفر) 50

درصد(و فراوانی پاسخگویانی که 9/27نفر) 63سال قرار دارند  41-50فراوانی پاسخگویانی که در گروه سنی 

درصد( بوده. بیشترین درصد پاسخگویان در گروه  6/18نفر) 42سال قرار دارند  50در گروه سنی بیشتر از 

 قرار دارند. 31-40سنی 

 توزیع فراوانی سن پاسخگویان مورد پژوهش -5جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی سن

 1/22 1/22 50 سال 30تا  20

 5/53 4/31 71 سال 40تا  31

 4/81 9/27 63 سال 50تا  41

 100 6/18 42 سال 50بیشتر از 
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 تعداد دوره ی آموزشی تخصصی

 150دوره آموزشی یا بیشتر در سال شرکت نموده اند  2( فراوانی پاسخگویانی که در 6بر اساس جدول )      

 76سال شرکت نموده اند  دوره آموزشی در 1درصد(، فراوانی پاسخگویانی که در 4/66نفر)

 درصد(بوده.6/33نفر)

 توزیع فراوانی وضعیت شرکت پاسخگویان در دوره های آموزشی تخصصی-6جدول

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی شرکت در دوره آموزشی

 4/66 4/66 150 دوره یا بیشتر 2

 100 6/33 76 دوره 1

   226 جمع

 

 سخگویان نسبت به عوامل مورد بررسی پژوهشاولویت بندی گویه ها بر اساس دیدگاه پا

به منظور رتبه بندی گویه های مربوط به پرسشنامه بر اساس دیدگاه پاسخگویان نسبت به عوامل بازدارنده و   

 (.7پیش برنده توسعه تعاونی های تولید بر اساس میانگین رتبه ی هر گویه انجام شد. )جدول

 عه ی تعاونی ها بر اساس دیدگاه پاسخگویاناولویت بندی عوامل مؤثر بر توس-7جدول

 اولویت میانگین عوامل ردیف

 1 84/3 عوامل دولتی 1

 2 81/3 عوامل آموزشی 2

 3 77/3 عوامل اقتصادی 3

 4 53/3 عوامل مدیریتی 4

 4 53/3 عوامل شخصیتی 5

 5 34/3 اجتماعی-عوامل فرهنگی 6

 

بین عوامل مؤثر بر توسعه ی تعاونی های تولید روستایی عوامل ( مشاهده می شود از 7همانطور که در جدول)  

اجتماعی اولویت آخر را به خود اختصاص -دولتی اولویت اول را به خود اختصاص داده و عوامل فرهنگی

داده و از نظر پاسخگویان اهمیت کمتری نسبت به سایر عوامل دارد. به ترتیب عوامل آموزشی، اقتصادی، 
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سوم را به خود اختصاص داده اند. و عوامل شخصیتی و مدیریتی دارای اولویت چهارم  اولویت های دوم و

 هستند.

 اولویت بندی گویه های عوامل آموزشی از دیدگاه پاسخگویان -8جدول

 اولویت میانگین رتبه گویه  ردیف

 1 94/3 شرکت در دوره مهارت های کارآفرینی 1

 2 9/3 آموزش ضمن خدمت 2

 3 88/3 ناوری های نوینآشنایی با ف 3

 4 82/3 شرکت در دوره مهارت های ارتباطی 4

 5 54/3 شرکت در دوره های آموزش فنی  5

   

( مشاهده می گردد از میان گویه هایی که برای سنجش عوامل آموزشی مورد 8همانطور که در جدول )    

ی اولویت اول را به خود اختصاص بررسی قرار گرفته اند، گویه ی شرکت در دوره مهارت های کارآفرین

داده و گویه ی شرکت در دوره های آموزش فنی در اولویت آخر قرار گرفته است. گویه ی آموزش ضمن 

خدمت اولویت دوم، آشنایی با فناوری های نوین اولویت سوم، شرکت در دوره ی مهارت های ارتباطی 

آموزش فنی اولویت پنجم را به خود اختصاص اولویت چهارم را داراست. و گویه ی شرکت در دوره های 

 داده است.

 

نتایج مقایسه میانگین جنسیت نسبت به عوامل بازدارنده و پیش برنده توسعه تعاونی تولید از دیدگاه  -9جدول

 پاسخگویان

 معنی داری tآماره میانگین عوامل

 زن مرد

 34/0 95/0 41/3 30/3 اجتماعی-فرهنگی

 09/0 6/1 42/3 59/3 شخصیتی

 43/0 78/0 57/3 52/3 مدیریتی 

 43/0 77/0 80/3 75/3 اقتصادی

 28/0 1 76/3 83/3 آموزشی

 38/0 89/0 87/3 82/3 دولتی
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( قابل مشاهده است نتایج حاصل از مقایسه میانگین بین دو گروه مردان و زنان 9همانطور که در جدول )   

شخصیتی، مدیریتی، اقتصادی، آموزشی و دولتی تفاوت معنی اجتماعی، -نسبت به هر یک از عوامل فرهنگی

داری بین دیدگاه دو گروه مردان و زنان با عوامل ذکر شده وجود ندارد. که یافته های این پژوهش با نتایج 

 تا حدودی مطابقت دارد.  1387طاهرخانی 

ش برنده پژوهش از دیدگاه نتایج مقایسه میانگین سطح تحصیالت نسبت به عوامل بازدارنده و پی -10جدول

 پاسخگویان

 سطح معنی داری Fآماره میانگین عوامل

 لیسانس و باالتر فوق دیپلم دیپلم

 a66/2 b81/3 C29/4 5/4  *01/0 اجتماعی-فرهنگی

 b60/3 b61/3 a2/4 3 *03/0 شخصیتی

 a27/3 b70/3 C94/3 3/5 **00/0 مدیریتی 

 a27/3 a70/3 B87/3 1/5 **00/0 اقتصادی

 32/0 26/1 83/3 83/3 70/3 آموزشی

 b91/3 a82/3 a73/3 1/4 *01/0 دولتی

 05/0معنی داری در سطح *                                                            01/0معنی داری در سطح ** 

در سه سطح  اجتماعی، شخصیتی، مدیریتی، اقتصادی، آموزشی، دولتی-در این مقایسه عوامل فرهنگی

 تحصیالتی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و باالتر مقایسه شده اند.

( قابل مشاهده است متغیر سطح تحصیالت توانسته دیدگاه گروه های چندگانه 10همانطور که در جدول )   

اجتماعی، شخصیتی، مدیریتی، اقتصادی -ی تحصیالت را صرفاً هنگام قضاوت پیرامون اهمیت عوامل فرهنگی

، 05/0اجتماعی در سطح-دولتی تحت تأثیر قرار دهد. و همانطور که از جدول مشخص است، عوامل فرهنگی و

و عوامل دولتی  01/0، عوامل اقتصادی در سطح01/0، عوامل مدیریتی در سطح 05/0عوامل شخصیتی در سطح 

فزایش سطح تحصیالت معنی دار شدند. در توضیح علت معناداری می توان گفت در واقع با ا 05/0در سطح 

اجتماعی، شخصیتی، مدیریتی و اقتصادی در توسعه ی تعاونی ها -پاسخگویان میزان اهمیت عوامل فرهنگی

افزایش می یابد. در مورد عوامل آموزشی سطح تحصیالت پاسخگویان نتوانسته تفاوت معنی داری در دیدگاه 

سخگویان در هر سطح تحصیلی به یک اندازه است. پاسخگویان ایجاد کند و میزان اهمیت این عوامل از نظر پا

در مورد عوامل دولتی سطح تحصیالت تفاوت معنی داری در دیدگاه پاسخگویان ایجاد کرده، یعنی پاسخگویان 

دیپلم نسبت به فوق دیپلم و لیسانس اهمیت عوامل دولتی را در توسعه ی تعاونی بیشتر می دانند، هر چه سطح 
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ر باشد تمایل بیشتری به پشتیبانی و حمایت دولت وجود دارد که این نتایج تا حدودی تحصیالت اعضا پایین ت

 مطابقت دارد. 1379با نتایج کیانی مهر، 

 نتایج میزان همبستگی متغیر سابقه ی عضویت در تعاونی با دیدگاه پاسخگویان نسبت به عوامل بازدارنده و پیش برنده در پژوهش-11جدول

 سطح معناداری (rب همبستگی)ضری نوع آزمون عوامل

 72/0 -02/0 پیرسون اجتماعی-فرهنگی

 34/0 -06/0 پیرسون شخصیتی

 13/0 1/0 پیرسون مدیریتی

 28/0 -07/0 پیرسون اقتصادی

 01/0 15/0 پیرسون آموزشی

 78/0 01/0 پیرسون دولتی

 05/0معنی داری در سطح *                                                            01/0معنی داری در سطح ** 

( مشاهده می گردد متغیر سابقه ی عضویت در تعاونی توانسته دیدگاه 11همانطور که از نتایج جدول)   

پاسخگویان را صرفاً هنگام قضاوت پیرامون اهمیت عوامل آموزشی تحت تأثیر قرار دهد و رابطه معنی داری 

یش سابقه ی فعالیت در تعاونی تمایل نسبت به اهمیت عوامل آموزشی و میزان ایجاد کند. با افزا 05/0در سطح 

اهمیت این عوامل در توسعه ی تعاونی ها افزایش می یابد. در توضیح علت این معناداری می توان بیان کرد 

ش که با افزایش سابقه ی عضویت در تعاونی تجربه ی افراد در زمینه ی شرکت در دوره های آموزشی افزای

، ترکمان 2007می یابد و نگرش مثبتی به برگزاری این دوره ها ایجاد می شود. که این یافته ها با نتایج ژانگ، 

در خصوص سابقه عضویت و عوامل مدیریتی  1385، مطابقت دارد. و با نتایج امینی و رمضانی 1389و افشار،

 مغایرت دارد.

وزشی تخصصی با دیدگاه پاسخگویان نسبت به عوامل ( نتایج میزان همبستگی تعداد دوره ی آم12جدول )

 بازدارنده و پیش برنده در پژوهش

 سطح معناداری (rضریب همبستگی) نوع آزمون عوامل

 12/0 1/0 اسپیرمن اجتماعی-فرهنگی

 00/0 39/0 اسپیرمن شخصیتی

 56/0 03/0 اسپیرمن مدیریتی

 23/0 -08/0 اسپیرمن اقتصادی

 86/0 -01/0 اسپیرمن آموزشی

 22/0 -08/0 اسپیرمن دولتی

 05/0معنی داری در سطح *                                                            01/0معنی داری در سطح **  
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( مشاهده می گردد متغیر تعداد دوره آموزشی توانسته دیدگاه پاسخگویان را 12همانطور که از نتایج جدول)   

ت پیرامون میزان اهمیت عوامل شخصیتی تحت تأثیر قرار دهد و رابطه معنی داری در سطح صرفاً هنگام قضاو

ایجاد کند. با افزایش شرکت در دوره های آموزشی تمایل نسبت به عوامل شخصیتی و میزان اهمیت این  01/0

 مطابقت دارد. 1386عوامل در توسعه ی تعاونی ها افزایش می یابد. که این نتایج با نتایج امینی و همکاران،

یافته های حاصل از نتایج اولویت بندی گویه های عوامل آموزشی نشان داد که گویه های شرکت در دوره -

مهارت های کارآفرینی اولویت اول را به خود اختصاص داده و شرکت در دوره های آموزش فنی در اولویت 

 آخر قرار گرفته است.

 همبستگی نشان داد که:یافته های حاصل از نتایج آزمون های 

متغیر سطح تحصیالت قادر بوده است دیدگاه پاسخگویان را صرفاً هنگام قضاوت پیرامون میزان اهمیت -

 اجتماعی تحت تأثیر قرار دهد و تفاوت معنی داری در دیدگاه پاسخگویان ایجاد کند. -عوامل فرهنگی

رفاً هنگام قضاوت پیرامون میزان اهمیت متغیر سطح تحصیالت قادر بوده است دیدگاه پاسخگویان را ص-

 عوامل شخصیتی تحت تأثیر قرار دهد و تفاوت معنی داری در دیدگاه پاسخگویان ایجاد کند.

متغیر سطح تحصیالت قادر بوده است دیدگاه پاسخگویان را صرفاً هنگام قضاوت پیرامون میزان اهمیت -

 اری در دیدگاه پاسخگویان ایجاد کند.عوامل مدیریتی تحت تأثیر قرار دهد و تفاوت معنی د

متغیر سطح تحصیالت قادر بوده است دیدگاه پاسخگویان را صرفاً هنگام قضاوت پیرامون میزان اهمیت -

 عوامل اقتصادی تحت تأثیر قرار دهد و تفاوت معنی داری در دیدگاه پاسخگویان ایجاد کند.

ن را صرفاً هنگام قضاوت پیرامون میزان اهمیت متغیر سطح تحصیالت قادر بوده است دیدگاه پاسخگویا-

 عوامل دولتی تحت تأثیر قرار دهد و تفاوت معنی داری در دیدگاه پاسخگویان ایجاد کند.

متغیر سابقه عضویت قادر بوده است دیدگاه پاسخگویان را صرفاً هنگام قضاوت پیرامون میزان اهمیت عوامل -

 در دیدگاه پاسخگویان ایجاد کند. 05/0نی داری در سطح آموزشی تحت تأثیر قرار دهد و رابطه مع

متغیر تعداد دوره ی آموزشی قادر بوده است دیدگاه پاسخگویان را صرفاً هنگام قضاوت پیرامون میزان اهمیت -

 در دیدگاه پاسخگویان ایجاد کند. 01/0عوامل شخصیتی تحت تأثیر قرار دهد و رابطه معنی داری در سطح 
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 پیشنهادها

شود. چرا که برای آشنایی تدوین و اجرای برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای این شرکت ها پیشنهاد می -

 اعضا با فلسفه ی تعاون و افزایش باور و اعتقاد آن ها به راهکارهای تعاونی راهی جز گذر از آموزش نیست.

صت هایی جهت عرضه ی تولیدات و برپایی نمایشگاه هایی در زمینه ی دستاوردهای تعاون و ایجاد فر-

ساز رقابت سازنده بین تعاونی ها و راهکار دیگری خدمات تعاونی ها در بازارهای داخلی و خارجی که زمینه

 شود. جهت گسترش فرهنگ و فلسفه ی تعاون است، توصیه می

ستایی با تأکید بر پیشنهاد می گردد کارگاه های آموزشی در زمینه ی کارآفرینی در تعاونی های تولید رو-

 آموزش خالقیت و ریسک پذیری برگزار شود.

 از طرح های نوآورانه و کارآفرینانه حمایت های الزم به عمل آید.-

اداره کل تعاون روستایی استان کرمانشاه برای افزایش سطح کارایی مدیران دوره های آموزشی در زمینه ی -

 گزار کند.مهارت های فنی و شیوه های مدیریت مشارکتی بر

 منابع 
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