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ABSTRACT
Appropriate functioning of the cooperatives in developed countries significantly contributes to the development of rural areas. Village governments cooperative and appropriate given that the objectives
had been achieved successes, but also problems are. The purpose of this study was to investigate factors affecting the success of village government cooperative at the county of Buin Miandasht, Fereiden,
and Feridonshahr (3 co-ops) in the Isfahan province and compare views on the factors affecting the
board of cooperative and members about success rate of effectiveness is one of the factors. The study
consisted of all members and the cooperative elements of county Buin Miandasht, Fereiden and Feridonshahr (N=91) who were studied census. Library and field methods needed information is collected
and analyzed have been using the software SPSS22. Reliability was assessed using Cronbach's alpha and
the 0.861 respectively. Validity of the opinion of the board of management and the development of
agricultural cooperatives and professors of Tehran University were studied. Agricultural development
and management faculty members of Tehran University were studied. For comparison comments pillars
of cooperative members and mann-whitney test was used to identify factors affecting the success of logistic regression was used. The results showed that in general, four factors (participation, management,
motivation and organizational structure) affect the success of cooperatives studied but in the meantime
the effects of participation and a greater influence on success than any other factor studied in village
governments county cooperative.

Extended Abstract

D

1. Introduction
ehyares cooperatives were established in different rural regions of Iran with the objective
to generate more job opportunities and meet
the social, economic and cultural needs of the
people, thus aiding in the faster development

of the villages in those regions. Although village governments’ cooperative companies have appropriate participatory objectives and management and achieved some crucial
goals, they still have some problems too. They were established in villages to create more jobs and services in social,
economic, and cultural fields. The formation of cooperative
companies can help and boost the development of villages.
This study aimed to analyze the effective factors on the success of cooperative companies of village governments in
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counties of Buin and Miandasht and Fereydan in Isfahan
Province. The experience of developed countries shows that
cooperatives are the most successful organizations which use
the scattered sources, adjust and fix prices, and ultimately
provide the welfare of producers and consumers. The aim
of this study is to analyze the factors affecting the success of
cooperative branches of village governors in the counties of
Buin Miandasht, Fereiden, and Feridonshahr in the Isfahan
province.

2. Methodology
The study population of this survey included all the members of cooperative companies of village governments in
the county of Buin va Miandasht, Fereydan and Fereydonshahr in Isfahan province (N=91) which has been studied by
census. The statistical population of this survey included all
members of cooperative companies of village governments
in counties of Buin va Miandasht, Fereydan, and Fereydonshahr in Isfahan Province (N=91), which were studied
by census. The required information was collected by field
and library studies and the obtained data were analyzed by
SPSS version 22. The reliability of this questionnaire was
determined by Cronbach α and obtained as 0.81. The validity
of the questionnaire was approved by the cooperative board
members and professors of department of Management and
Rural Development, Tehran University. For data analysis,
the Mann-Whitney test was used to compare opinions and
also logistic regression was used to predict the effective factors on successThe data thus obtained were analyzed by using SPSS (Statistical package for social sciences) software,
version 22. The reliability of this questionnaire was analyzed
by Cronbach’s alpha which was 0.81 indicating good reliability. The validity of the questionnaire was analyzed by the
opinion of the board of directors of cooperative companies
and the professors of the management and the agricultural
development group of the Tehran University. For comparing
the different opinions of members of cooperatives Mann–
Whitney test was performed. Logistic regression analysis
was used for predicting the effective factors for the success.

3. Results
Average pillars of the knowledge and participation of the
cooperative members, which is more than can be concluded
that the pillars of this factor members, and the average organs
and members of both the variable “cooperative partnership
success village governments’’ above is the other variables
and no significant difference in terms of Mann–Whitney
test. Their origins can be concluded that this variable is the
Mann–Whitney of other variables have on the success of the
cooperative; The variables “collaboration of village governments funding for educational programs, cultural activities
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and knowledge to inform members of the cooperative, a bank
specialized in the protection of the Companies’’ were not significant. In the organizational structure of the pillars is the average members and average variable members, cooperative
capital “is the average of the pillars above the other variables
in the variable” given the dependence on a specific organization (the ministry of interior, ministry of cooperation) which
is higher than other variables in the variables in the different
views of the members and elements using Mann–Whitney
at the level of 99% is significant. But in the variables “being
cooperative in the county and the governor’s building, uncertainty and lack of transparency of the rules and regulations
of the cooperative sector, the quota of credits to cooperatives
in the budget law, the quota of credits to cooperatives in the
budget law” is not significant. And the Mann-Whitney test
in terms of the pillars and the views of member states on the
level of 95% is significant, but in the variables “being cooperative in the county and the governor’s building, uncertainty
and lack of transparency of the rules and regulations of the
cooperative sector, the quota of credits to cooperatives in the
budget laws, the quota of credits to cooperatives in the budget law’’ is not significant.

4. Discussion
Average opinion pillars with regard to participation factor and cooperative’s knowledge is higher than that of each
member, therefore, pillars have considered this factor important. Also, the average of pillars and members both were
higher with regard to the variable of “village governments
cooperate and participation in cooperative success” and according to Mann-Whitney test, there was no significant difference. Thus, this variable is the most important factor in
cooperative success, and according to Mann–Whitney test,
opinion of members and pillars had a significant difference.
Variables of "village governments’ cooperate and participation,” “credibility for educational programs,” “cultural activities for informing knowledge of members,” “existence of
a specialized bank for the protection of these companies” did
not show any significant differences. With regard to the organizational structure, average opinion of pillars is higher than
that of members and average opinion of members with regard to the variable of “primary capital of the cooperative” is
higher than average values of other variables. Furthermore,
the pillars opinion about the variable of "is identified and dependence on a specific organization (the Ministry of Interior,
Ministry of Cooperation)" which is higher than other variables. Regarding these variables, different views of members and pillars have significant differences according to the
Mann–Whitney test at the level of 99%. However, with regard to the variables of "being cooperative in the governor's
building,” “lack of transparency of the rules and regulations
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of the cooperative sector,” “the share of credits to cooperatives in the budget law,” “the quota of credits to cooperatives
in the budget law" no significant differences were observed.
Also, the Mann-Whitney test was significant in terms of the
pillars and the views of members at the level of 95%, but
showed no significant differences with regard to the variables of "being cooperative in the county and the governor's
building,” “uncertainty and lack of transparency of the rules
and regulations of the cooperative sector,” and “the share of
credits to cooperatives in the budget laws."
In general, the results of logistic regression show that 4
factors (participation and principles of cooperation, management, motivation factors, and organizational structure) were
effective on the success, but the effect of “participation and
principles of cooperation” was more than the other factors.
Mann–Whitney test results showed that the difference between the views of the members and pillars in these factors
had significant differences.

5. Conclusion
The creation and development of village governments’ cooperative companies is a positive step in rural development.
An important reason for the success of human participation
activities, considering that the cooperative creates partnership, so it acceptable that one of the most important success
factors is participation of members of the cooperative. If
corporate bureaucracy increases, it negatively impacts other
factors such as participation. Appropriate management of cooperatives is very important, because with a proper management it can also improve other factors, and creates a synergy.
The next factor was organizational structure that has negative impact. The model showed that the effect of the union
bureaucracy is increasing.
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بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی دهیاران در شهرستانهای بویین میاندشت،
ریدن و فریدونشهر
ِف َ
*جمشید اقبالی ،1خلیل کالنتری ،2پوریا سعداللّهی

3

 -1دانشجوی دکترا ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -2استاد ،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3دانشجوی دکترا ،گروه ترویج و آموزش ،دانشکده کشاورزی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران.

تاریخ دریافت 14 :فروردین 1395
تاریخ پذیرش 16 :تیر 1395

کلیدواژهها:

ی دهیاران ،موفقیت،
تعاون 
شهرستانهای بویین
میاندشت و فریدونشهر
ِریدن
وف َ

تعاونیها با داشتن عملکرد مناسب در کشورهای توسعهیافته سهم مهمی در توسعه مناطق روستایی داشتهاند .باتوجهبه اینکه تعاونیهای
ت یافتهاند؛ اما مشکالتی نیز دارند .هدف کلی این مطالعه
دهیاران اهداف و مدیریت مناسب و مشارکتی دارند ،به موفقیتهایی دس 
ِریدن و فریدونشهر ( 3تعاونی) استان اصفهان و مقایسه
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دهیاران شهرستان بویین میاندشت ،ف َ
دیدگاههای اعضا و ارکان تعاونیها درباره عوامل مؤثر در موفقیت و میزات تأثیر هریک از عوامل است .جامعه آماری تحقیق تمام اعضا و
ِریدن ( )N=91را شامل میشود که بهصورت سرشماری مطالعه شدند .اطالعات به
ارکان تعاونی دهیاران شهرستان بویین میاندشت و ف َ
دو روش کتابخانهای و میدانی گردآوری و با استفاده از نسخه  22نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای
کرونباخ بررسی شد و مقدار آن  0/861بهدست آمد .روایی پرسشنامه نیز با استفاده از دیدگاههای هیئتمدیره تعاونیها و استادان گروه
ی شد .برای مقایسه دیدگاههای اعضای تعاونی از آزمون منویتنی استفاده شد .بررسیها
مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران بررس 
نشان داد بهطورکلی چهار عامل (مشارکت ،مدیریت ،انگیزش و ساختار سازمانی) در موفقیت تعاونیهای مطالعهشده تأثیر دارد؛ اما در
این بین تأثیر مشارکت بیشاز دیگر عوامل است و مشارکت تأثیر بیشتری بر موفقیت در تعاونیهای شهرستانهای مطالعهشده داشت.

ش تعاونی مفهوم یا پدیده جدیدی نیست .اگر نگاهی به
جنب 
تاریخ تمدن انسان بیندازیم ،جوامع کوچنشین را مییابیم که
برخالف زندگی پیشرفته امروز بهصورت جمعی کار میکردند
که ما این را «جنبش تعاونی» مینامیم .تعاون بهمعنی امروزی
را راچدیل بهوجود آورد  (Ojha, 2014).جنبشهای تعاونی نقش
مهمی در اقتصاد پیشرفته و موفقیت سازمانی ایفا میکنند.
اعتماد به اصول و ارزشهای تعاون ،نهتنها در اقتصاد پیشرفته
بلکه در پدیدههای اجتماعی نیز اهمیت خاصی دارد & (Peric,
 Djurkin, 2013).گزارشهای سازمان بینالمللی کار1از قابلیتهای
چشمگیر تعاونیها در اشتغالزایی و فقرزدایی در ابعاد تولید و
اساساً خوداشتغالی و خدماترسانی به اعضا حکایت دارد (Birchall,
).2003; Downinga, Timothy, & Volkb Dean, 2005

امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی
بهشمار میرود که میتواند در بهرهوری بهینه از شرایط زندگی،
کار ،تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر
باشد .تجربه کشورهای توسعهیافته حکایت از آن دارد که تعاونیها
بهترین سازمانهایی هستند که موفق شدهاند وسیله تجمع نیروهای
پراکنده و جداازهم را باوجود مقدار بهظاهر اندک این نیروها فراهم
سازند .افزونبراین سهم عمدهای از انتظار تحققبخشیدن به اصول و
آرمانهای بزرگ تعاون درزمین ه توسعه و پیشرفت جوامع را بهخود
اختصاص میدهند و زمینههای افزایش درآمد و تولید محصوالت
کشاورزی و کارگاهی و صنعتی و درنتیجه تعدیل و تثبیت قیمتها
و رفاه حال تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را فراهم آورند .باتوجهبه
مطالب گفتهشده تعاونیها در سایه تالش مشترک افراد آگاه ،به
اهداف واالی تعاون و همیاری متقابل و موفقیتهای چشمگیر
دست مییابند ).(Shahhosseyni, & Jalalabad, 2005

)1. International Labour Organization (ILO

از گذشتههای دور جامعه س ّنتی ایران ،در شرایط گوناگون و برای
مقابله با دشواریهای زندگی اجتماعی ،به راهحلهای یاریگری و

 .1مقدمه
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

تعداد شرکتهای تعاونی دهیاری

900

814

800

733

1393

700

700

1389

358
1387

1388

600
500

تصویر  .1آمار شرکتهای تعاونی دهیاری کشور.

تعاونی رجوع میکنند و در این زمینه نمونههای گوناگون و مختلفی از
همیاری و تعاون دارند ) .(Taleb & Bakhshi, 2013براساس افق چشمانداز
توسعه  ،۱۴۰۴ایران باید در جایگاه نخست علمی و اقتصادی و فناوری
درمیان کشورهای منطقه قرار گیرد .ازآنجاکه تعاونیها از الگوهای موفق
اقتصادیاجتماعی مطرح در جهان بهشمار میروند ،توانایی خدمت به

توسعه پایدار روستایی و برقراری عدالت را خواهند داشت .دستیابی به
این هدف متعالی تنها با تالش انسانها و ارتقای سرمایههای انسانی و
اجتماعی امکانپذیر خواهد بود ).(Karami & Agahi, 2010
تشکیل تعاونی دهیاران درراستای تحقق سیاستهای کلی

جدول  .1پیشینه تحقیق.
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نتیجه تحقیق

مؤلف

سال

یعقوبی و همکاران

1392

آگاهی از مؤلفههای اصلی تعاونیها

عیسیپور و همکاران

1392

انگیزه عضویت و مشارکت اعضا

ساربان حیدری

1391

بهبود مدیریت داخلی و توانمندیهای مشارکتی و انگیزشی و بهبود توانمندیهای اقتصادی و بهبود آموزش و نظارت

هاشمی و همکاران

1390

سطح تحصیالت و میزان بهرهمندی از خدمات آموزشی و ترویجی و ویژگیهای کارآفرینی مدیران

میوهچی و کیانیراد

1390

ارتباطات سازمانی

علیبیگی و اطهری

1389

اعتماد اجتماعی و ادراک از تعاون و همکاری

اعظمی و سروشمهر

1389

مشارکت اعضا

مرادی و علیبیگی

1389

حضرتی و همکاران

1389

عباسی و همکاران

1388

نائینینکویی و همکاران

1386

پریک و جورکین

2013

شهرکی و شرافتمندراد

2012

ایجاد تحول در وضیعت رهبری و وضع قوانین مناسب

گارنسکا و شدبولت

2011

محیط قانونی پایدار آغازگر اختصاصی و رهبری پشتیبانی مالی و فنی دولت و درک کشاورز و مشارکت فعالیتهای
تعاونی و حمایت خارجی مناسب از سازمانهای غیردولتی حرفهای

کارلسبرگ و همکاران

2006

هر عضو یک رأی و پرداخت سود به اعضا

آموزش اصول تعاون ،تشکیل مجمع عمومی ،رفع نیازهای اساسی اعضا ،مشارکت ،سن ،میزان تجربه اعضا ،میزان
درآمد و انگیزه اعضا و میزان سرمایه اولیه اعضا
دریافت اعتبارات و وجود مشارکت بین بهرهبرداران برای کاهش هزینههای تولید در بین عوامل خارجی و حمایت
بخش دولتی از گسترش فعالیتهای کشاورزی در قالب تعاونی
میزان مشارکت اعضا ،میزان سرمایه اجتماعی اعضا ،میزان رضایت اعضا از عملکرد اداره تعاون ،میزان همگامی اعضا،
میزان رضایت اعضا از عملکرد هیئتمدیره ،میزان همفکری اعضا ،میزان مسئولیتپذیری اعضا ،میزان دلبستگی
اعضا بههم ،میزان اعتماد متقابل اعضا ،میزان مطلوبیت نگرش به نحوه مدیریت توسط اعضا ،میزان روابط عاطفی
اعضا ،میزان توجیهشوندگی اعضا ،سهولت بازاریابی ،سهولت دسترسی به مواد اولیه ارزانقیمت و استفاده از فناوری
انگیزه عضویت و مشارکت اعضا
ت است از :دانش ،نوآوری ،تبعیت از سرمایه،
اصول کلیدی و ارزشهای ضروری برای موفقیت تعاونیها عبار 
عملیکردن اصول دموکراسی و مشارکت واقعی در کارکنان و اعضا در تصمیمگیری ،توسعه کیفی سیستم مالی و
تقویت همکاری بین شرکتها و دولتهای محلی از عوامل مؤثر بر موفقیت

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی دهیاران در شهرستانهای بویین میاندشت ،فِریدَن و فریدونشهر

اصل  44قانون اساسی و اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی کشور بهمنظور کاهش تصدیگری در بخش
دولتی و تحکیم مشارکتهای مردمی در فعالیتهای اجتماعی و
اقتصادی ،به اجرای برنامههای عمران و آبادی و رشد اقتصادی
روستاها و حل مشکالت موجود درزمین ه اشتغال و مهاجرت کمک
کرده است .براساس تفاهمنام ه همکاری بین وزارت کشور و تعاون
درباره اشتغال و توسعه بخش تعاون و دهیاریها و شرکتهای
توسعه روستایی ایجاد شدند ).(Jahed, 2013
دهیاران بهعنوان مدیران روستایی فعالیت میکنند؛ بنابراین با
ایجاد تعاونی دهیاران میتوانند مشارکت و فعالیت روستاییان در
کارهای عمرانی را نیز افزایش دهند .همچنین میتوانند در توسعه
پایدار روستایی نیز نقش مهمی ایفا کنند .در این شهرستان تعاونیها
خدماتی ازایندست را برعهده دارند :خرید ماشینآالت مانند بیل
ب ِکو و لودر و جمعآوری زباله .طبق آمار سازمان شهرداریها این
تعاونیها در سال  1384تأسیس شدهاند (The Organization of
؛) Municipalities & Village administrations, 2014بنابراین سابقه
کمی دارند .تعاونیها باتوجهبه اهدافشان میتوانند نقش مهمی در
توسعه پایدار روستایی ایفا کنند.
تعاونی دهیاران میتواند منشأ خدمات بسیاری در روستاها باشد.
اعضای اولین دوره شوراهای اسالمی روستاهای شهرستان تیران و
کرون استان اصفهان اندیشه تأسیس شرکت تعاونی چندمنظوره را
ِ
مطرح کردند .ابتدا در سال  1384در استان اصفهان این تعاونیها
تأسیس شدند ) .(Governor of Isfahan Province, 2014شهرستان
ِریدن و فریدونشهر نیز از شهرستانهای پیشتا ِز
بویین میاندشت و ف َ
استان هستند که در سال  1385این تعاونی را تأسیس کردند.
اهداف و زمینه فعالیت شرکت تعاونی دهیاران عبارت است از:
استفاده از مشارکتهای اقتصاد داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری
در فعالیتهای تولیدی ،خدماتی ،معدنی ،کشاورزی ،بهداشتی،
آموزشی و رفاهی ،تالش برای اشتغال مولّد و پایدار ،توسعه و گسترش
فعالیتها بهمنظور افزایش درآمد و ارتقای سطح معیشت و بهداشت
و رفاه اهالی روستا ،کمک به خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی نهاد
دهیاری و تسهیل در ارائه خدمات و اجرای پروژههای دهیاری در
زمینههای عمرانی ،بازرگانی ،خدماتی و رفاهی در روستاها (The
Organization of Municipalities & Village administrations, 2014).

تصویر شماره  1تعداد و روند افزایش تعاونیهای دهیاران در
کشور را نشان میدهد .در سال  1387تعداد دهیاریها 538
شرکت بود و در سال  1393تعداد دهیاریها به  814شرکت
رسید .بنابر آمار سازمان شهرداریها و دهیاریها 17هزار دهیاری
عضو آن هستند که 56درصد از کل دهیاریها را شامل میشود.

 .2مروری بر ادبیات تحقیق
مرور مطالعات انجامشده درباره تعاونیها نشان میدهد از
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زمان تشکیل این تعاونیها محققان ابعاد مختلف آنها را بررسی
نکردهاند (جدول شماره )1؛ بههمیندلیل این مقاله جزو معدود
مطالعاتی است که در این حوزه انجام شده است .در دیگر تعاونیها
نیز مطالعات زیادی انجام شده است که به برخی از آنها اشاره
کردیم .نتایج مطالعات نشانمیدهد مشارکت اعضا در تعاونی
یکیاز مهمترین عوامل موفقیت تعاونیهاست و باید توجه ویژهای
به آن شود .اعضای تعاونی دهیاران ،دهیاران و مدیران روستایی
هستند؛ ازاینرو مشارکت دهیاران تأثیر مهمی بر مشارکت مردم
ی دارد .مدیریت
روستاها بهعنوان مخاطبان اصلی برنامههای تعاون 
تعاونی شامل مدیرعامل و هئیتمدیره برای مشخصکردن
طومشی تعاونیهاست و تأثیر مهمی بر موفقیت تعاونیها
خ 
دارد .انگیزه اعضا نیز تأثیر بسزایی بر موفقیت تعاونیها میگذارد؛
چراکه انگیزه بهعنوان محرکی برای رفتار محسوب میشود.

 .3روششناسی تحقیق
کمی ،ازنظر هدف،
این پژوهش ازنظر ماهیت جزو تحقیقات ّ
کاربردی ،ازنظر میزان کنترل متغیرها ،میدانی ،ازنظر گردآوری
دادهها پیمایشی و ازلحاظ شیوه تحلیل دادهها ،توصیفیتحلیلی
است .جامعه آماری تحقیق شامل تمام اعضا و ارکان تعاونی دهیاران
ِریدن ( )N=91بود که بهصورت
شهرستان بویین میاندشت و ف َ
سرشماری انتخاب شدند .اطالعات موردنیاز به دو روش کتابخانهای و
میدانی گردآوری شد؛ به طوریکه در فاز کتابخانهای با مطالعه اسناد
و مدارک ،چهارچوب نظری تدوین و با استفاده از آن پرسشنامه
تدوین شد .در فاز میدانی نیز اطالعات از طریق پرسشنامه
جمعآوری و با استفاده از نسخه  22نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل
شد .پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  0/861بهدست آمد
که نشاندهنده قابلیت زیاد ابزار پرسشنامه است .روایی پرسشنامه
توسط اعضای هیئتمدیره تعاونیها و اساتید گروه مدیریت و توسعه
روستایی دانشگاه تهران تأیید شد .برای تحلیل دادهها و مقایسه
نظرها از آزمون منویتنی و برای پیشبینی عوامل مؤثر بر موفقیت
از رگرسیونلجستیک استفاده شد.
ِریدن و بویین میاندشت و فریدونشهر در غرب
شهرستانهای ف َ
استان اصفهان واقع شدهاند و آبوهوای کوهستانی دارند .مرکز
ِریدن ،شهر داران است و تعاونی دهیاران شهرستان
شهرستان ف َ
در این شهر قرار دارد75 .درصد از جمعیت این شهرستانها
در روستاها زندگی میکنند .بنابراین توجه به توسعه روستایی
و تعاونیها اهمیت زیادی در این شهرستانها دارد .سه تعاونی
ی در این شهرستانها وجود دارد (تصویر شماره .)2
دهیار 

 .3یافتهها
طبق نتایج مندرج در جدول شماره  2در این مطالعه  91نفر از
اعضا و ارکان تعاونیهای دهیاران بررسی شدند که 21/66درصد
از اعضا زن و 78/34درصد مرد بودند100 .درصد ارکان نیز مرد
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اعضا در متغیر «همکاری و مشارکت دهیاران در موفقیت تعاونی»
باالتر از دیگر متغیرهاست و ازنظر آزمون منویتنی تفاوت معناداری
ندارد .میتوان نتیجه گرفت این متغیر ازنظر آنان مهمتر از دیگر
متغیرهاست و عاملی مهمتر بر موفقیت تعاونی به شمار میآید .در
متغیرهای «همکاری و مشارکت دهیاران ،اعتبارات برای برنامههای
آموزشی ،انجام فعالیتهای فرهنگی در شرکتهای تعاونی برای
آگاهی و شناخت اعضا ،وجود بانک تخصصی برای حمایت از این
شرکتها» معنادار نیست.

بودند .طبق نتایج مندرج در جدول شماره  3میانگین سنی و
سابقه کار ارکان بیشتر از اعضا بود .ازنظر تحصیالت نیز ارکان
تعاونیها تحصیالت دیپلم به باال داشتند .سطح تحصیالت اعضا
در جدول شماره  4آمده است.
میزان رضایت از عملکرد شرکت تعاونی

همانطور که جدول شماره  5نشان میدهد ،میزان رضایت
از شرکت تعاونی در 59/78درصد از اعضا متوسط و باالتر است
و میزان رضایت در 73/06درصد از ارکان متوسط و باالتر است.
بنابراین مشخص میشود میزان رضایت ارکان از شرکت تعاونی
بیشتر از اعضاست.

در عامل ساختار ،میانگین اعضا در سازمان بیشتر از ارکان
است .میانگین اعضا در متغیر «سرمایه اولیه تعاونی» باالتر از
دیگر متغیرهاست .میانگین ارکان در متغیر «مشخصبودن
وابستگی به سازمانی خاص (وزارت کشور و وزارت تعاون)» باالتر
دیگر متغیرهاست .در این متغیرها تفاوت دیدگاههای اعضا و
ارکان با استفاده از آزمون منویتنی در سطح 99درصد معنادار
است .همچنین ازنظر آزمون منویتنی دیدگاههای ارکان و اعضا
در سطح 95درصد معنادار است .اما در متغیرهای «قرارداشتن
تعاونی در ساختمان بخشداری و فرمانداری ،ابهامات و شفافنبودن
مقررات و برخی از آییننامههای بخش تعاون ،سهمیه اعتبارات
برای شرکتهای تعاونی در قوانین بودجه ،سهمیه اعتبارات برای
شرکتهای تعاونی در قوانین بودجه» معنادار نیست .در عامل
انگیزشی میانگین ارکان بیشتر از اعضاست .میانگین اعضا در

طبق نتایج مندرج در جدول شماره 61/21 ،6درصد و
ت تعاونی در دستیابی
75/34درصد از اعضا اعتقاد دارند که شرک 
به اهداف خود موفق بوده است.

 .4بحث و نتیجه گیری
نتایج آزمون منویتنی برای عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی نتایج
مندرج در جدول شماره  7نشان میدهد که میانگین ارکان در
مشارکت و دانش تعاونی بیشتر از اعضاست که میتوان نتیجه
گرفت ارکان این عامل را مهمتر از اعضا میدانند .میانگین ارکان و

بویین دشت
داران
فریدونشهر
اصفهان

N

120

90

60

30

15

0

تصویر  .2موقعیت تعاونیها در استان.
جدول  .2تعداد اعضا و ارکان تعاونیها.

430

نام تعاونی

تعداد اعضا

ارکان

داران

28

6

بویین

23

6

فریدونشهر

23

5

جمع

74

17
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جدول  .3سن و سابقه کار پاسخدهندگان.
متغیر

اعضا

ارکان

میانگین سنی

34/32

37/5

بیشینه سن

61

54

کمینه سن

23

30

میانگین سابقه کار

5/5

6/65

بیشینه سابقه کار

8

8

کمینه سابقه کار

1

2

(منبع :یافتههای پژوهش.)1393 ،
جدول  .4تحصیالت پاسخدهندگان.
متغیر

اعضا

ارکان

ابتدایی

3/42

-

راهنمایی

8/88

-

دیپلم

38/21

20/34

فوقدیپلم

13/65

18/50

لیسانس

30/23

33/32

فوقلیسانس

4/61

27/84

(منبع :یافتههای پژوهش.)1393 ،
جدول  .5میزان رضایت از عملکرد شرکت تعاونی.
متغیر

اعضا

ارکان

بسیارکم

14/34

10/53

کم

25/87

17/18

متوسط

18/52

18/36

زیاد

21/72

28/42

خیلیزیاد

19/54

26/28

(منبع :یافتههای پژوهش.)1393 ،
جدول  .6آیا شرکت تعاونی در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است؟
متغیر

اعضا

ارکان

بله

61/21

75/34

خیر

38/89

24/66

(منبع :یافتههای پژوهش.)1393 ،

431

پاییز  .1395دوره  .7شماره 3

فصلنامهپژوهشهایروستایی

جدول  .7نتایج آزمون منویتنی.
متغیر

میانگین ارکان

میانگین اعضا

z

sig

همکاری و مشارکت دهیاران

4/17

3/92

1/456

0/097

اعتقاد اعضا به اصول تعاون

3/89

3/11

-3/79

0/015

مشارکت مردم روستاها

4/09

3/79

-1/157

0/025

مشارکت شرکتها و مؤسسات

3/15

3/77

-3/651

0/002

آگاهی اعضا از اصول تعاون

3/775

2/78

-5/290

0/000

اجرای صحیح اصول تعاون

3/87

3/13

-2/142

0/032

وجود بانک تخصصی برای حمایت از این شرکتها

3/24

3/38

1/965

0/136

انجام فعالیتهای فرهنگی در شرکتهای تعاونی برای آگاهی و شناخت اعضا

3/51

3/88

0/896

0/087

اعتبارات برای برنامههای آموزشی

3/19

2/84

1/294

0/083

میانگین

قرارداشتن تعاونی در ساختمان بخشداری و فرمانداری

3/65
2/34

3/4

-

-

عامل

مشارکت و
اصول تعاون

ساختار سازمانی

2/21

2/234

0/12

ارتباط با دیگر تعاونیها

3/13

3/78

-2/156

0/013

مشخصبودن وابستگی به سازمانی خاص (وزارت کشور ،وزارت تعاون)

3/41

4/21

-1/821

0/046

سرمایه اولیه تعاونی

2/63

4/02

-4/112

0/000

وجود شرکتها و مؤسسات خدماتی

2/69

3/68

-2/170

0/001

وجود ابزار نظارتی قوی برای مشخصکردن عملکرد شرکت

3/21

3/65

-0/21

0/035

وجود ابهام و شفافنبود مقررات و برخی از آییننامههای بخش تعاون

3/23

3/45

1/889

0/067

تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعاونیها

3/11

3/43

1/139

0/098

بوروکراسی مضاعف در ادارات

3/09

3/67

-1/162

0/046

سهمیه اعتبارات برای شرکتهای تعاونی در قوانین بودجه

2/47

2/81

02/21

0/197

میانگین

انگیزه عضویت

2/93
3/76

3/49

-

-3/156

-

0/002

عضویت اختیاری

3/84

3/19

-4/503

0/000

پرداخت وامهای کمبهره و بلندمدت به سهامداران

3/43

2/89

-4/620

0/000

میزان رضایتمندی

3/88

3/31

-2/228

0/022

پرداخت سود به اعضا

3/19

3/56

-3/979

0/000

امکانات و مزایای قانونی پرسنلی در مقایسه با دیگر دستگاهها

3/88

3/39

-1/629

0/013

مزایا برای شرکتهای تعاونی در مقایسه با بخش خصوصی

3/54

3/46

1/158

0/107

میانگین

مهارتهای ارتباطی مدیرعامل

3/64
3/75

3/30

-

-2/94

-

0/003

اقتدار و توانایی مدیر

3/12

3/64

-2/94

0/003

برقراری ارتباط مدیرعامل با دیگر مدیران عامل

3/50

3/94

-3/561

0/000

آگاهی مدیرعامل از اصول تعاون

2/87

3/45

-3/076

0/002

تخصص مدیرعامل

2/45

3/21

-2/42

0/002

میانگین

3/13

3/69

-

-

عوامل انگیزش

مدیریت

(منبع :یافتههای پژوهش.)1393 ،
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جدول  .8نتایج برازش رگرسیون لجستیک.
حوزه

Wald

df

Sig.

B

)EXP(B

Constant

9/769

1

0/000

-28/372

14/957

مشارکت و اصول تعاون

11/378

1

0/000

2/706

3/655

ساختار سازمانی

15/602

1

0/000

-4/118

2/783

عوامل انگیزشی

4/263

1

0/012

3/336

7/593

عوامل مدیریتی

5/664

1

0/03

1/14

0/404

Chi-square=4/7 df=4 P<0/001
(منبع :یافتههای پژوهش)1393 ،

متغیر «میزان رضایتمندی» باالتر از دیگر متغیرهاست .میانگین
ارکان در متغیر «پرداخت سود به اعضا» باالتر دیگر متغیرهاست.
در این متغیرها تفاوت دیدگاههای اعضا و ارکان با استفاده از
آزمون منویتنی در سطح 99درصد معنادار است .همچنین
ازنظر آزمون منویتنی تفاوت دیدگاههای ارکان و اعضا در دیگر
متغیرها در سطح 95درصد معنادار است؛ اما در متغیر «مزایا برای
شرکتهای تعاونی در مقایسه با بخش خصوصی» معنادار نیست.

در عامل مدیریت ،میانگین اعضا بیشتر از ارکان است .میانگین
اعضا و ارکان در متغیر «مهارتهای ارتباطی مدیرعامل» بیشتر از
دیگر متغیرهاست؛ در این متغیر تفاوت دیدگاههای اعضا و ارکان
با استفاده از آزمون منویتنی در سطح 99درصد معنادار است.
رگرسیون لجستیک

با مطالعه جامعه آماری چنین بهنظر میرسد که بین صفات

جدول  .9نتایج آزمون هاسمر و لمشو.

مراحل

مقدار کایاسکوئر

درجه آزادی

سطحمعناداری

1

8/451

8

0/764

2

21/786

8

0/218

3

29/562

8

0/137

4

39/136

8

0/098

(منبع :یافتههای پژوهش.)1393 ،
جدول  .10مقایسه تفاوت دیدگاههای ارکان و اعضا با استفاده از آزمون منویتنی.
حوزه

مدیریت
مشارکت
ساختار سازمانی
انگیزش

ارکان یا اعضا

میانگین

ارکان

3/11

اعضا

3/74

ارکان

3/87

اعضا

3/13

ارکان

2/93

اعضا

3/39

ارکان

3/64

اعضا

3/47

z

Sig.

-3/50

0/007

-2/2

0/005

-1/24

0/012

2/765

0/14

(منبع :یافتههای پژوهش)1393 ،
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متغیر آن جامعه کموبیش ارتباط وجود دارد و گاهی نیز مشاهده
میشود که تغییرات یک یا چند متغیر باعث تغییر در یک متغیر
شود .برای پیشبینی تغییرات متغیر وابسته باید از رگرسیون
چندگانه استفاده کرد ) .(Mansourfar, 2013شرط استفاده از
کمیبودن متغیر وابسته است .درصورتیکه
رگرسیون چندگانه ّ
که متغیر وابسته از نوع اسمی دوجهی (مانند عضوبودن یا نبودن
و )...باشد ،باید از رگرسیون لجستیک استفاده کرد (Kalantari,
) .2013در این پژوهش نیز برای پیشبینی عوامل مؤثر بر موفقیت
تعاونی از رگرسیونلجستیک و شیوه گامبهگام استفاده شد که
خروجی آن در جدول شماره  8ارائه شده است.
همانطورکه از جدول شماره  8برمیآید متغیرهای تحقیق در
چهار مرحله تحلیل شدهاند .در مرحله اول «مشارکت و اصول
تعاون» به معادله وارد شده و مقدار  -2 Log likelihoodکه
نشاندهنده برازش مدل است 21/301 ،بهدست آمد و کایاسکوئر
 54/976بهدست آمد .در مرحله دوم ساختار سازمانی و در مرحله
سوم عوامل مدیریتی و در مرحله آخر عوامل انگیزشی به معادله
وارد شدند .نتایج آزمون والد نشان داد بیشترین تأثیر در موفقیت
تعاونی را مشارکت ( )15/602و در مرحله بعد ،ساختار سازمانی
( )11/378و در ادامه ،حوزه عوامل مدیریتی با تأثیر ( )5/364و
درنهایت عوامل انگیزشی ( )4/263داشتند .برمبنای مقدار ثابت
و ضرایب ورود میتوان معادله بهینه رگرسیون لجستیک را برای
توصیف میزان عوامل موفقیت در تعاونی دهیاران شهرستان
بویین میاندشت از رابطه زیر بهدست آورد.
(مدیریت) ( +1/14انگیزش) ( + 3/336ساختار سازمانی)
( -4/118مشارکت)  = -28/372 + 2/706برتری لگاریتمی
آزمونهاسمر و لمشو

طبق نتایج مندرج در جدول شماره  9نتایج برازش مدل نشان
میدهد در اولین مرحله که عامل مشارکت به معادله وارد شده
است ،مقدار کایاسکوئر  8/451بوده است .با واردشدن عامل
دوم (ساختار سازمانی) کایاسکوئر مقدار  13/335و با واردشدن
سومین عامل (مدیریت) کایاسکوئر مقدار  7/776و درنهایت
با واردشدن آخرین عامل (عوامل انگیزشی) کایاسکوئر مقدار
 8/574بهبود یافته است.
نتایج مندرج در جدول شماره  10نشان میدهد میانگین
دیدگاههای اعضا و ارکان در دو عامل مدیریت و مشارکت ،با سطح
خطای 1درصد و سطح اطمینان 99درصد تفاوت معنادار دارد که
در عامل مشارکت میانگین ارکان بیشتر و در عامل مدیریت میانگین
اعضا بیشتر است .در عامل ساختار سازمانی میانگین دیدگاههای
اعضا در سطح خطای 5درصد و سطح اطمینان 95درصد معنادار
است که در این عامل ،میانگین اعضا از ارکان بیشتر است .در
عامل انگیزش میانگین دیدگاههای اعضا و ارکان تفاوت معناداری
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نداشت ،اما به مقدار کمی میانگین ارکان بیشتر بود.
ایجاد و توسعه تعاونی دهیاران گامی مثبت برای توسعه روستاها
بهشمار میرود .این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر
موفقیت تعاونی دهیاران صورت گرفت و مشخص شد بهطور کلی
چهار عامل بیشترین تأثیر را بر موفقیت این تعاونیها ازنظر اعضا
و ارکان این شهرستان دارند .این عوامل عبارتاند از :مشارکت و
اصول تعاون ،ساختار سازمانی ،مدیریت و انگیزش .براساس نتایج
ی دهیاران
تحقیق یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت تعاون 
و فعالیتهای انسانی ،مشارکت است .باتوجهبه اینکه تعاونی از
مشارکت و همکاری ایجاد میشود ،بنابراین قابلقبول است که
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی ،مشارکت اعضا
باشد .میانگین ارکان در این گروه بیشتر بود که نشاندهنده
ی است.
اهمیت این عمل در موفقیت تعاونیها ازنظر ارکان تعاون 
نتایج آزمون منویتنی نشان داد که این تفاوتها معنادار است.
نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات عیسیپور و همکاران
( ،)2014حیدری ساربان ( ،)2013اعظمی و سروشمهر (،)2010
مرادی و علیبیگی ( ،)2010حضرتی و همکاران ( ،)2010عباسی
و همکاران ( ،)2009نکویی نائینی و همکاران ( ،)2010پریک و
جورکین ،)2013( 2گارنسکا و شدبولت ،)2011( 3کارلبرگ 4و
همکاران ( )2006مطابقت دارد .عامل ساختار سازمانی میانگین
باالیی را در بین عوامل داشت که طبق مدل رگرسیونی این تأثیر
منفی و ناشی از بروکراسیشدن تعاونی است .اگر بروکراسی
شرکتها افزایش پیدا کند ،بر دیگر عوامل مانند مشارکت نیز
تأثیر منفی خواهد داشت .نتایج آزمون منویتنی نشان داد که
تفاوت دیدگاههای اعضا و ارکان در این متغیرها نیز معنادار است.
میانگین اعضا در این متغیرها بهطورکلی بیشتر بود و میتوان
گفت ازنظر اعضا این عامل مهمتر بهشمار میآید و تأثیر بیشتری
بر موفقیت تعاونی دارد .این نتیجه با نتایج مطالعات میوهچی
و کیانیراد ( ،)2011عباسی و همکاران ( ،)2009شهرکی و
شرافتمندراد ( )2012مطابقت داشت.
عامل دیگر که ازنظر پاسخگویان تأثیر زیادی بر موفقیت
تعاونی داشت ،مدیریت بود .مدیریت مناسب در تعاونیها اهمیت
فوقالعادهای دارد؛ چرا که با مدیریت مناسب میتوان دیگر
عوامل را بهبود بخشید .این عامل درصورت مناسببودن نوعی
همافزایی ایجاد میکند .بهنظر ارکان این عامل اهمیت بیشتری
دارد و میانگین بیشتری نیز به آن اختصاص داده بودند و تفاوت
معناداری نیز داشت .نتیجه این تحقیق با نتیجه مطالعات حیدری
ساربان ( ،)2013هاشمی و همکاران ( ،)2013عباسی و همکاران
( )2009و گارنسکا و شدبولت ( )2011مطابقت دارد .درنهایت
تفاوت نظر اعضا و ارکان با استفاده از آزمون منویتنی مقایسه شد.
2. Peric & Djurkin
3. Garnevska & Shadbolt
4. Carlberg
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در سه عامل مدیریت و ساختار سازمانی و مشارکت تفاوت معنادار
 این میتواند خطری.داشتند و در عامل انگیزش تفاوتی نداشتند
 بهتر است با برگزاری جلسات این.برای تعاونی محسوب شود
 مسیر،تفاوتها را به حداقل رساند؛ چرا که با اتحاد اعضا و ارکان
.و اهداف شفافتر میشود و امکان موفقیت تعاونی افزایش مییابد
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