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Given the importance of the cooperative sector in the Iranian economy, from the perspective of its theo-
retical foundations and potential capabilities, the effective factors and ways of activating this capacity 
have become increasingly important. Co-operatives can be an appropriate lever for economic develop-
ment that, along with government policies, are effective in improving the living and working conditions, 
production, and improvement of income and social status of the people. To achieve this goal, a mixed 
method research was used. Thus, in the first phase of the study, using unstructured and semi-structured 
interviews with managing directors and Board of Directors of cooperative companies in Sarab, Iran, as 
well as experts and using the qualitative grounded theory, the factors affecting the development of co-
operative companies were identified. According to the results of grounded theory, management, organi-
zational, economic, socio-cultural, legal, marketing, and educational factors are effective in the develop-
ment of rural cooperatives. Co-operatives should, therefore, have the necessary planning in mind when 
selecting appropriate managers for co-operatives to enhance managerial factors. Based on the results, 
economic, legal, cultural-social, marketing and educational factors are in the next influential ones and 
rural cooperative planners should consider these factors in cooperatives and use these factors to develop 
rural cooperatives. 
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Extended Abstract

1. Introduction

iven the importance of the cooperative 
sector in the Iranian economy, from the 
perspective of its theoretical founda-

tions and potential capabilities, the effective factors and 
ways of activating this capacity have become increasingly 
important. Co-operatives can be an appropriate lever for 
economic development, which, along with government 
policies, are effective in improving the living and working 
conditions and production, and improving the income and 
social status of the people. Previous studies indicate that G
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rural cooperatives in Iran are in poor conditions. Despite 
the scattered research on the success factors of coopera-
tives, no comprehensive, in-depth and qualitative study 
examining the factors affecting the development of rural 
cooperatives and accurately identifying these factors was 
found and it seems that theoretical foundations are insuf-
ficient in understanding the factors that influence the de-
velopment of cooperatives. So the main objective of this 
research is to identify and prioritize the factors affecting 
the development of rural cooperatives.

2. Methodology

To achieve this goal, a mixed method research was used. 
Thus, in the first stage, using unstructured and semi-struc-
tured interviews with managing directors and the Board 
of Directors of cooperative companies in Sarab as well as 
experts and using the qualitative grounded theory, the fac-
tors affecting the development of cooperative companies 
were identified. Targeted sampling was used to select the 
samples in the qualitative stage and the interviews contin-
ued until theoretical saturation was achieved, with a sam-
ple number of 14 people. The results of interviews were 
reviewed again, a diversity of interviewees were selected, 
as well as by setting the interview questions without bias. 
The interviewer did not intervene in the conversation as 
much as possible reducing bias to a minimum. To increase 
reliability, detailed notes and coding by several individu-
als were also used. 

In the second stage, a questionnaire was distributed 
among 76 managers and board members of rural coopera-
tives in Sarab , who were selected by random sampling 
method. Then, to prioritize the factors affecting the de-
velopment and promotion of rural cooperatives, the hier-
archical analysis method of AHP Fuzzy Chang was used. 
In the second step, experts’ views were used to increase 
the validity and Cronbach's alpha coefficient was used to 
assess reliability of the questionnaire. The coefficient of 
all indices as well as the overall coefficient of the ques-
tionnaire (0.876) was higher than 0.7 and thus reliability 
of the questionnaire was confirmed.

3. Results

Based on the results of open coding in the Grounded 
Theory approach with respect to the 41 key words iden-
tified, 41 level 1 codes were identified and extracted.  
Subsequently, the selective coding stage was carried out. 
According to the results of grounded theory, managerial, 
organizational, economic, cultural-social, legal, market-
ing, and educational factors are effective in the develop-
ment of rural cooperatives.

After the qualitative phase, a questionnaire containing 
the identified indices was distributed to the statistical 
sample and after gathering the data of paired factor com-
parisons questionnaire, Fuzzy AHP method was used to 
convert linguistic variables to fuzzy numbers. Afterwards, 
different calculations were performed on the data to fi-
nally prioritize the identified factors based on the fuzzy 
AHP method. 

The prioritization of the influential factors in the de-
velopment of cooperatives showed that organizational 
factors with a score of 0.235 had the highest importance 
and managerial, economic, legal, socio-cultural, market-
ing and educational factors were, respectively, in the next 
priorities. 

4. Discussion

According to the results of the study, organizational fac-
tors have the greatest impact on the development of rural 
cooperatives. Given this impact, cooperative managers as 
well as influential policymakers are suggested to take the 
aforementioned organizational factors into account and 
start cooperative self-development. Based on the findings, 
managerial factors had the second influential factor in the 
development of rural cooperatives. Based on cooperative 
managers 'work experience and skills, self-confidence 
and confidence in co-operative managers, co-operative 
creativity and innovation, enhancing co-operative man-
agers' authority over member supervision, encouraging 
the development of entrepreneurial spirit, and enhancing 
co-operative creativity, strengthening the commitment 
and accountability of members, and creating incentives 
to increase cooperative participation by members play a 
vital role in the development of cooperatives.

5. Conclusion

Co-operatives should, therefore, have the necessary 
planning mindset when selecting appropriate managers 
for co-operatives to enhance managerial factors. Based 
on the results, economic, legal, cultural-social, marketing 
and educational factors are in the next rank, rural coopera-
tive planners should consider these factors in cooperatives 
and use these factors to develop rural cooperatives. 
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با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، عوامل مؤثر بر این ظرفیت بیش ازپیش اهمیت یافته است. هدف اصلی این پژوهش 
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه شرکت های تعاونی روستایی بود. برای دستیابی به این هدف از رویکرد ترکیبی )کیفی به 
کمی( استفاده شد. به این ترتیب، در مرحله اول با استفاده از مصاحبه  با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی شهرستان 
سراب و نیز خبرگان و استفاده از رویکرد تئوری داده بنیاد، عوامل مؤثر بر توسعه شرکت های تعاونی شناسایی شدند. برای انتخاب نمونه ها 
در این مرحله از نمونه گیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در مرحله دوم پرسشنامه  ای که 
شامل شاخص های شناسایی شده بود، بین نمونه ای از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی های روستایی شهرستان سراب به روش 
نمونه گیری تصادفی توزیع و در این مرحله نیز حجم نمونه درنهایت 86 مورد شد. در ادامه جهت اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه 
و ارتقای شرکت  های تعاونی روستایی با استفاده از روش AHP فازی چانگ ایجاد و عوامل شناسایی شده در مرحله قبل، اولویت بندی 
گردیدند. با توجه به نتایج به دست آمده عوامل مدیریتی، سازمانی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، قانونی، بازاریابی و آموزشی بر توسعه 
تعاونی های روستایی مؤثر است. همچنین اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه تعاونی های روستایی نشان داد که عوامل سازمانی با امتیاز 
0/235 دارای باالترین اهمیت و معیارهای مدیریتی، اقتصادی، قانونی،  فرهنگی و اجتماعی، بازاریابی و عوامل آموزشی به ترتیب در 
اولویت های بعد قرار دارند. با توجه به نتایج این پژوهش، شرکت های تعاونی روستایی برای توسعه بایستی عوامل شناسایی شده در این 

پژوهش را موردتوجه قرار دهند.

کلیدواژه ها: 
تعاونی روستایی، عوامل 
مؤثر بر توسعه، رویکرد 

تئوری داده بنیاد، رویکرد 
ترکیبی

تاریخ دریافت: 16 مرداد 1398
تاریخ پذیرش: 23 آذر 1398

مقدمه

امروزه تعاون اهرمی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است 
که می تواند در بهره برداری بهینه از شرایط زندگی، کار و تولید 
باشد  مؤثر  جامعه  اجتماعی  وضعیت  و  درآمد  ارتقای سطح  و 
(Davies, 2011). تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی در مناطق 

شهری و روستایی، بهترین راه تجمع امکانات مالی اندك افراد 
متوسط جامعه و طبقه کارگر و کشاورز است. سرمایه تعاونی ها 
که در حقیقت نقدینگی آن ها محسوب می  شود، نقش مهمی در 
توانایی این شرکت ها برای تأمین کاالی موردنیاز اعضا و مشتریان 
 (Zhu & Leonard, آنان دارد افزایش رضایت  شرکت و درنتیجه 
(2009. شرکت های تعاونی عالوه بر ایجاد اشتغال به کسب درآمد 

 .(Beaver & Prince, 2004) نیز کمك کرده اند

دستیابي به توسعه منطقه اي بدون توجه به توسعه روستاها 

و بهبود وضعیت اقتصادي، اجتماعي امکان پذیر نیست. بنابراین 
براي رسیدن به این منظور توجه به دو عنصر الزامي است. اولین 
عنصر، مشارکت مردم این شهرها در طراحي، اجرا و ارزشیابي 
برنامه هاي توسعه  است و عنصر دوم ایجاد تشکل هایي است که 
مشارکت مردم در قالب آن ها معنا و مفهوم می یابد اینجاست 
که مطالعه تعاوني ها به عنوان یکي از تشکل هاي ساختارمند در 
جهت ایجاد مشارکت مردمي براي توسعه شهرهای کوچك و 
روستاها که مبناي توسعه منطقه اي است، اهمیت می یابد. بر 
اساس اهداف تعیین شده براي بخش تعاون در ماده 102 قانون 
برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به توسعه بخش تعاون در 
اقتصاد ملي بر اساس اصل 43 و 44 قانون اساسي است. همچنین 
بنا بر سیاست های کلي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري، سهم 
بخش تعاون در اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه باید از 3 درصد 
کنوني به 25 درصد برسد (Khoshfar, 2000). این در حالي است 
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شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه شرکت های تعاونی روستایی با استفاده از رویکرد 
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که آمارها نشان مي دهد در سال 2015 بیش از 800 میلیون 
نفر، یعني بیش از 10 درصد مردم جهان، عضو تعاوني بوده اند. 
مردم  درصد  حدود 3/7  سال 1390  تا  ایران  در  درصورتی که 
ارقام موجود نشان دهنده کمبود  بنابراین  بوده اند.  تعاوني  عضو 
زیرساخت ها و مشکالت موجود در این تعاونی  ها جهت توسعه 

.(Ataii & Izadi, 2015) تعاوني است

از دیدگاه  ایران،  اقتصاد  با توجه به اهمیت بخش تعاون در 
و  مؤثر  عوامل  بخش،  این  بالقوه  قابلیت  های  و  نظری  مبانی 
راه های فعال سازی این ظرفیت بیش ازپیش اهمیت یافته است 
که  است  آن  از  حاکی  یافته ها   .(Manouchehri et al., 2012)

تعاونی هاي روستایی در ایران به دالیل مختلف ازجمله کمبود 
ناآگاهی کشاورزان،  ناکافی،  مالی، سرمایه گذاري  بحران  اعتبار، 
فقدان متخصصین واجد شرایط، پایین بودن کیفیت ماشین آالت 
سر  به  نامساعدي  شرایط  در  اطالع رسانی،  عدم  و  ابزار آالت  و 

.(Ivani, 2016) می برند

با توجه به آنچه گفته شد، شناسایی عواملی که باعث رشد و 
توسعه تعاونی های روستایی می شود از اهمیت باالیی برخوردار 
است. علی رغم تحقیقاتی که به صورت پراکنده به بررسی عوامل 
موفقیت شرکت های تعاونی پرداخته اند، تحقیقی که به صورت 
جامع، عمیق و با روش کیفی به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه 
تعاونی های روستایی بپردازد و این عوامل را به صورتی دقیق معرفی 
نماید، در بررسی های محققین مشاهده نشد و به نظر می رسد که 
مبانی نظری هنوز در شناخت عوامل مؤثر بر توسعه شرکت های 
تعاونی ناقص است. همچنین عالوه بر شناسایی عوامل اساسی 
تأثیرگذار بر توسعه شرکت های تعاونی، اولویت بندی این عوامل 
بر اساس میزان اهمیت از موارد ضروری است. به عبارت دیگر هر 
کدام از این عوامل میزان متفاوتی در توسعه شرکت های تعاونی 
تأثیر دارند و بر این اساس ضروری است که با استفاده از رویکرد 
ترکیبی ابتدا عوامل اساسی تأثیرگذار بر توسعه شرکت های تعاونی 

استخراج و سپس اولویت بندی شوند.

در  سراب  شهرستان  روستایی  تعاونی  شرکت های  اتحادیه 
تعاونی  دارای 13  حاضر  حال  در  و  شد  تأسیس  سال 1343 
شهرستان های  از  یکی  سراب  شهرستان  است.  فعال  روستایی 
استان آذربایجان شرقی است. جمعیت این شهرستان بر اساس 
سرشماری 1395، 125341 نفر است که از این تعداد 66033 
نفر را جمعیت روستایی تشکیل می دهد. وسعت جغرافیایی این 
شهرستان 3560 کیلومترمربع است این شهرستان دارای 167 
روستا است و بدین جهت یکی از شهرستان های مستعد در حوزه 
مطالعات روستایی است. جمعیت روستایی شهرستان سراب در 
سال 1365، تعداد 101351 نفر بوده است که بیانگر حدود 35 
درصد کاهش در سال 1395 نسبت به سال 1365 است. یکی 
از دالیل اصلی این کاهش جمعیت را می توان در بیکاری یافت. 
و  بیکاری  کاهش  راه های  از  یکی  روستایی  تعاونی های  توسعه 

درنتیجه جلوگیری از مهاجرت بیش ازحد جمعیت روستایی در 
شهرستان سراب است.

توسعه  زمینه مطالعات  به خأل مفهومی موجود در  توجه  با 
تحقیق  سراب  شهرستان  در  مسئله  ضرورت  نیز  و  تعاونی ها 
حاضر با پاسخگویی به سؤاالت زیر در نظر دارد به بررسی عوامل 
تأثیرگذار بر رشد و توسعه تعاونی های روستایی شهرستان سراب 
ارتقای شرکت های  و  توسعه  بر  بپردازد: مهم ترین عوامل مؤثر 
تعاونی روستایی شهرستان سراب کدام اند؟ و اولویت بندی این 
تعاونی  شرکت های  توسعه  بر  تأثیرگذاری  میزان  ازنظر  عوامل 

چگونه است؟

مروری بر ادبیات موضوع 

رویکرد تعاونی یکی از بهترین سازوکارهای مشارکت نظام مند 
اقتصادی و اجتماعی است که اشتغال  مردمی در فعالیت های 
ایجاد  کم درآمد  و  آسیب پذیر  اقشار  برای  پایداری  معیشت  و 
می کند. این رویکرد در دنیای امروز جایگاه ویژه ای در اقتصاد 
جهانی دارد (Balali et al., 2017). در دهه های اخیر کسب وکارهای 
تعاونی به عنوان یك جایگزین مطلوب و دارای مزیت رقابتی برای 
مدل های کسب وکار رایج و با پیامدهای منفی بسیار طرح شده 

.(Asheghi et al., 2019) است

تاریخچه تشکیل تعاوني به زماني بازمی گردد که انسان ها براي 
منافع مشترك خود سازمان یافتند. اروپاي قبل از صنعتي شدن از 
نخستین مکان های تشکیل تعاوني بود (Karimian et al., 2018). در 
ایران، تعاون به مفهوم واقعي کلمه دارای سابقه ای طوالنی است؛ 
ازنظر تاریخی، با انقراض سلسله ساسانیان و ظهور اسالم در ایران، 
 .(Pahlavani et al., 2008) مشارکت شکلی جدی تری به خود گرفت
اما آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان، موادی در 
قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست. ازلحاظ تشکیل و ثبت 
و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونی ها در 

.(Taleb & Bakhshizadeh, 2012) ایران دانست

تعاونی در روستاها از سال 1325 با ایجاد صندوق های تعاون 
ورود  رسمی  و  گسترده  بسیار  شکل  اما  شد؛  شروع  روستایی 
 (Taleb تعاونی ها به روستاها از زمان اصالحات ارضی بوده است
(Bakhshizadeh, 2012 &. در سال 1373، وزارت تعاون جمهوري 

توسعه  و  تعاون  و مسئولیت بخش  ایران تشکیل شد  اسالمي 
 .(Pahlavani et al., 2008) نهضت تعاوني در ایران را بر عهده گرفت
هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را بر 

عهده دارد.

تعاونی های روستایی با عملکرد مناسب خود می توانند ضمن 
افزایش دادن مشارکت روستائیان در برنامه های توسعه روستا، 
به توزیع عادالنه منابع و دسترسی برابر روستائیان به فرصت های 
 (Faryabi & Ahmadvand, کنند  کمك  اجتماعی  و  اقتصادی 
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(2017. مطالعات متعددی به بررسی عملکرد و عوامل موفقیت 

تعاونی ها پرداخته اند. مطالعات قبلی نشان می دهد که عواملی 
همچون کمبود مشارکت جوانان و زنان، نبود برنامه های آموزشی 
تعاون در کتاب های درسی، فعال نبودن روابط عمومی تعاونی، 
نبود آموزش کافی از طریق صداوسیما، دخالت شوراهای شهر و 
روستا، عدم اختصاص بخشی از نشریات محلی به موضوع تعاون و 
نداشتن آموزش کافی ازجمله عوامل شکست تعاونی ها بوده است. 
همچنین هنجارهای فرهنگی، مدیریت مؤثر و سازگار با شرایط 
محلی و سیاست های حمایتی دولتی در رشد و توسعه تعاونی ها 
مؤثرند. به عالوه، سازمان دهی درست، تأمین مالی مناسب، مدیریت 
مقتدرانه و ساختار عضویت مناسب بر موفقیت تعاونی ها تأثیر دارند 
(Agahi et al., 2012). همچنین عواملی همچون تشریك مساعی و 

مشارکت اعضا، عوامل اجتماعی، طبیعی، حمایت دولت، اعتماد، 
ساختار درونی تعاونی، آموزش، عوامل مدیریتی و شخصیتی اعضا 
و عوامل اقتصادی ازجمله عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی ها در 

.(Faryabi & Ahmadvand, 2017) مطالعات قبلی بوده است

برخی تحقیقات به بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه تعاونی ها 
پرداخته اند. عواملی چون کمبود سرمایه، نداشتن هیئت مدیره 
افزایش  فعال، وجود طرز تفکر محدود، کاهش سود شرکت و 
هزینه هاي آن، بی تفاوتی اعضا در برابر شرکت های تعاونی، رقابت، 
 ،(Hosseini Mehr, 2005) مقاومت عناصر محافظه کار و ارتجاعی
عدم توانایی رقابت با بخش هاي دیگر اقتصاد، پایین بودن کیفیت 
انجام آن، تعدد  به وظایف و  تولیدات و خدمات، عدم آشنایی 
مدیریت، عدم دسترسی به امکانات کافی، بازاریابی نامناسب، عدم 
تناسب هزینه و درآمد، کمبود نیروي انسانی متخصص، کمبود 
 (Khoshfar, سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و ابزار کار
(2000 فقدان آموزش های فنی و حرفه ای، محدودیت حوزه عمل 

فعالیت شرکت های تعاونی، عدم توانایی بازپرداخت وام بانکی، 
با اعضا و عدم سازگاري با یکدیگر، عدم توانایی  ضعف ارتباط 
در رفع نیازهاي اعضا، عدم مشارکت اعضا در مسائل تعاونی ها 
 (Mehranfar, و غیربومی بودن اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل
(1999 به عنوان عوامل مؤثر بر عدم توسعه و پیشرفت تعاونی ها 

.(Ataii & Izadi, 2015) معرفی شده اند

عنوان  تحت  تحقیقی  در   )2018( همکاران  و  کریمیان 
»چالش های توسعه تعاونی ها و تشکل های روستایي شهرستان 
بویراحمد« به بررسی چالش های توسعه تعاونی ها و تشکل های 
روستایی  تعاونی های  در  پژوهش  این  پرداختند.  روستایی 
شهرستان بویراحمد انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش 14 
اقتصادي،  اجتماعي،  سرمایه  زیرساختي،  عوامل  شامل  چالش 
اطالع رسانی، مشکالت فروش، بازاریابي، فني، آموزشي، حمایتي، 
محیطي، قانوني، اجتماعي، مدیریتي و فردي به عنوان چالش های 

توسعه تعاونی روستایی معرفی شدند.

مراد نژادی )2017( در تحقیقی به شناسایی و اولویت بندی 

این  پرداخت.  تعاونی ها  کسب وکارهای  رکود  بر  مؤثر  عوامل 
رکود  بر  مؤثر  عوامل  اولویت بندی  و  باهدف شناسایی  پژوهش 
کسب وکارهای تعاونی ها به انجام رسیده است. بر اساس نتایج 
رکود  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  پژوهش،  این  از  به دست آمده 
کسب وکارهای تعاونی ها فرهنگی، شخصیتی، اقتصادی، مدیریتی 
و سیاستی - قانونی بودند. عوامل فرهنگی با بیشترین اهمیت و 
عوامل سیاستی و قانونی با کمترین اهمیت بر رکود کسب وکارهای 

تعاونی ها تأثیرگذار بوده اند.

شوراهای  نقش  بررسی  به  تحقیقی  در   )2017( حسینی 
مرکزی  بخش  در  روستایی  توسعه  بر  دهیاری ها  و  اسالمی 
شهرستان اسالمشهر پرداخت. بر اساس نتایج، سازه های توسعه 
اجتماعی  - فرهنگی، توسعه زیست محیطی، توسعه کالبدی و 
توسعه اقتصادی به ترتیب با داشتن 0/71، 0/63، 0/61 و 0/35 
بار عاملی به ترتیب 71 درصد، 63 درصد، 61 درصد و 35 درصد 

از واریانسشان توسط شوراهای اسالمی و دهیاری ها تبیین شد.

اعطای  مؤلفه های   )2017( احمدوند  و  فاریابی  پژوهش  در 
میزان  اعضا،  با  برخورد  نحوه  کشاورزی،  ماشین آالت  رایگان 
تحصیالت اعضا و هیئت مدیره، تخصیص اعتبارات و وام به تعاونی 
و  مهم  تعیین کننده های  به عنوان  مدیرعامل  شغلی  رضایت  و 
معنادار در پیش بینی عملکرد تعاونی تولید روستایی شناسایی 

شدند.

و همکاران )2017( نشان دادند که شناخت وظایف  باللی 
تعاونی  مدیریتی  ارکان  و  اعضا  بین  همدلی  تعاونی،  اهداف  و 
روستایی، حمایت ها و مساعدت های اداره تعاون استان، ارتباط 
تعاونی روستایی با سازمان های مرتبط، اتحادیه های قوی تعاونی 
و حمایت های  اعضا  بین  منطقه، مشارکت پذیری  در  روستایی 
قانونی دولت، اثر مثبتی بر عملکرد تعاونی های روستایی شهرستان 

سوادکوه دارند. 

کریمی )2015( در تحقیقی به بررسی چالش های شبکه های 
تعاونی روستایی ایران پرداخت. یافته ها نشان داد که موانع سیاسی 
با ضریب تأثیر 0/594 بیشترین تأثیر، عوامل اجتماعی فرهنگی 
با ضریب 0/099 کمترین چالش را در تعاونی های روستایی دارد.

هادی زاده بزار و همکاران )2013( در تحقیقی تحت عنوان 
سنجش و ارزیابی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد تعاونی های تولید 
روستایی که در استان خراسان انجام گرفت به این نتیجه رسیدند 
که مهم ترین عامل در بهبود عملکرد تعاوني ها، حمایت هاي مالي 
دولت در اجراي اقدامات زیربنایي است. سپس نحوه مدیریت و 
میزان انگیزه و مشارکت اعضا به ترتیب در بهبود عملکرد تعاوني ها 

مؤثر هستند.

عنوان  تحت  تحقیقی  در   )2010( همکاران  و  حضرتی 
»شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های کشاورزی در توسعه 
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اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان خدابنده«، به این نتیجه 
رسیدند که بخش تعاون توانایی حل مشکالت اقتصاد روستایی 
را دارد اما برخی موانع مانع پیشرفت کار این بخش می شود که 
عالوه بر ضعف اقتصاد روستایی، ناشی از موانع ساختاری و ضعف 

سیاست گذاری ملی و منطقه ای هستند.

استوفران1 )2017( در تحقیقی به بررسی عوامل بازدارنده در 
تعاونی های روستایی کنیا پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که 
هفت عامل فقدان زیرساخت های فرهنگی، نبود دانش و دیدگاه 
ناکافی،  قوانین و مقررات  تولید کنندگان و رهبران،  صحیح در 
موانع زیرساختی، منابع سرمایه و نظام اطالع رسانی ناکافی، فقدان 
سود، وابستگی به دولت و بدگمانی به ساختار تعاونی از عوامل 

بازدارنده توسعه تعاونی ها در روستاهای کنیا هستند.

شکست  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به  نیز   )2015( بنتوراکی2 
تعاونی های تانزانیا پرداخت. وی نتیجه گرفت که سیاست های 
تعاون،  اساسی  اصول  از  تجاوز  و  تخلف  دولت،  مداخله گرانه 
قوانین غیر پیشرفته تعاونی، عدم استقالل و خودمختاری، نبود 
دموکراسی، عدم توانمندسازی اعضا و فقدان ساختار سازمانی 
کارآمد از علل اصلی عدم موفقیت تعاونی های تانزانیا است. وی 
موفقیت تعاونی های تانزانیا را منوط به ایجاد تحول در وضعیت 
رهبری و اصالح نقش دولت در تعاونی ها می داند و معتقد است 
با اصالح در رهبری تعاونی ها و اتحادیه های آن ها، کارایی افزایش 
می یابد که خود شرط موفقیت در توسعه اقتصادی و اجتماعی 
است. همچنین وی نقش دولت، وضع قوانین پیشرفته مربوط 
به تعاونی ها، آموزش اعضا و رهبران تعاونی و ترویج تعاونی و 
بر  مؤثر  عوامل  از  را  تعاونی ها  در  مردمی  مشارکت  برنامه های 

موفقیت تعاونی ها می داند.

مسائل  که  داد  نشان  ترکیه  در   )2008( نوکوویچ3  تحقیق 
مالی، آموزشی و قانونی عوامل اصلی عدم موفقیت تعاونی ها در 
این کشورند. وی به عالوه نشان داد که انگیزه اعضا برای موفقیت 
ضروری است. بروکینگز4 )2006( در تحقیق دیگری به مطالعه 
عوامل برون سازمانی مؤثر بر تعاونی های روستایی پرداخت. وی 
و  اطالعات  گسترش  عمومی،  فهم  افزایش  که  گرفت  نتیجه 
آموزش وپرورش سهامداران تعاونی ها و توانمندسازی آنان را از 

طریق تالش متقابل و تعاونی میسر دانست.

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی، اکتشافی- توصیفی 
و با رویکرد ترکیبی و شامل دو مرحله است که در مرحله اول 
مطالعه میدانی با استفاده از تئوری داده بنیاد انجام گرفته است و 

1. Stofferhn
2. Benturaki
3. Novkovic
4. Brookings

مرحله دوم تحقیق با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی 
فازی انجام شده است. تئوری داده بنیاد یکی از رویکردهای کیفی 
پژوهش است که به جای آزمون فرضیه ها خود در تولید معرفت 
وساطت نظریه ای برخاسته از بستر اجتماع و از نگاه سوژه ها به 
اکتشاف می پردازد (Zarei & Parsamehr, 2018). بدین ترتیب در 
مرحله اول با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بدون 
ساختار و با رویکرد تئوری داده بنیاد عوامل مؤثر بر توسعه تعاونی 
روستایی شناسایی شدند و در مرحله دوم این عوامل در قالب 
پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و بر اساس نتایج پرسشنامه 
با روش AHP فازی، عوامل شناسایی شده رتبه بندی گردیدند. 
جامعه آماری این پژوهش در مرحله اول مدیران عامل و اعضای 
هیئت مدیره شرکت های تعاونی شهرستان سراب و نیز خبرگان 
و در مرحله دوم مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره 13 تعاونی 
شهرستان سراب هستند که بر اساس اطالعات به دست آمده از 

روابط عمومی سازمان تعاون شهرستان سراب 95 نفر هستند.

نمونه آماری در مرحله کیفی بر اساس نمونه گیری هدفمند 
بود  اشباع نظری  به  تا رسیدن  نیز  نمونه  انتخاب شد و حجم 
که در این تحقیق 14 نفر بود. حجم نمونه در مرحله دوم نیز 
بر اساس فرمول کوکران 76 نفر تعیین شد. برای اطمینان از 
روایی مصاحبه ها، اعتمادسازی در مصاحبه ها صورت گرفت، نتایج 
مصاحبه مجدداً با مصاحبه شوندگان مرور گردید، سعی بر رعایت 
با تنظیم  انتخاب مصاحبه شوندگان گردید، همچنین  تنوع در 
بدون سوگیری و سعی در دخالت کمتر در  سؤاالت مصاحبه 
صحبت های افراد سوگیری در مصاحبه ها به حداقل کاهش یافت؛ 
بنابراین از 8 معیار مطرح شده توسط کرسول5 برای روایی، 4 معیار 
مورداستفاده قرار گرفت. کرسول رعایت حداقل 2 مورد را برای 
اطمینان از روایی مصاحبه ضروری می داند (Creswell, 2007). برای 
افزایش پایایی نیز از یادداشت برداری مفصل و کدگذاری توسط 
چند نفر استفاده گردید. در مرحله دوم نیز برای افزایش روایی 
ازنظر خبرگان استفاده گردید و برای سنجش پایایی از آلفای 
کرونباخ استفاده شد که ضریب تمامی شاخص ها و نیز ضریب 
کلی پرسشنامه )0/876( باالتر از 0/7 بوده و لذا پایایی پرسشنامه 

مورد تأیید قرار گرفت.

یافته ها

بر اساس نتایج با توجه به 41 گفتار کلیدی شناسایی شده، 41 
کد سطح یك شناسایی و استخراج گردید. این نتایج در جدول 

شماره 1 ارائه شده اند.

انتخابی  داده بنیاد مرحله کدگذاری  تئوری  رویکرد  ادامه  در 
انجام گرفت که بر اساس آن هفت مفهوم محوری شامل عوامل 
فرهنگی-  عوامل  اقتصادی،  عوامل  سازمانی،  عوامل  مدیریتی، 
آموزشی  عوامل  و  بازاریابی  عوامل  قانونی،  عوامل  اجتماعی، 

5. Creswell
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جدول 1. نمونه کدگذاری باز.

کدهای سطح یکگفتار کلیدینشانگر

TA1.سازمان دهی مجدد و ارائه ساختار متناسب با فعالیت شرکت های باید جایگاه های افراد و نقش ها در تعاونی تغییر یابند و شکل دیگری به خود گیرند
تعاونی

TA2.میزان تجربه کاری و مهارت مدیران تعاونیمدیر باید مهارت و تجربه کافی داشته باشد

TA3.آگاهی از پتانسیل ها و قابلیت های بخش تعاونباید آگاهی عمومی نسبت به قابلیت های بخش تعاونی را باال ببریم

TA4.تعریف شفاف و دقیق اهداف سازمانی تعاونی و برنامه ریزی در باید مشخص باشد تعاونی به دنبال چیست و برای آن برنامه داشت
مسیر اهداف ترسیم شده

TA5
تعاونی ها برای توسعه باید به مشتریان خود اهمیت دهند و در قبال آن ها پاسخگو 

مشتری مداری و پاسخگویی به مشتریانباشند.

TA6.تقویت فرهنگ کارآفرینی در بین اعضااعضا باید به دنبال کارآفرینی باشند و بتوانند شغل ایجاد کنند

TA7.اختصاص تسهیالت بانکی به تعاونی هااینکه بانک ها وام کافی و مناسب ارائه بدهند خیلی مهم است
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جدول 2. کدگذاری انتخابی.

کدهامقوله  هامفاهیم

عوامل 
مدیریتی

میزان تجربه کاری و مهارت مدیران تعاونی، اعتمادبه نفس و اعتماد به برنامه ها در بین مدیران تعاونی، میزان خالقیت و 
نوآوری مدیران تعاونی، افزایش اختیارات مدیران تعاونی در چهارچوب نظارت اعضا، تشویق روحیه کارآفرینی و تقویت 
خالقیت بین اعضای تعاونی، تقویت تعهد و مسئولیت پذیری اعضا، ایجاد طرح های انگیزشی برای افزایش مشارکت در 

کار تعاونی توسط اعضا

 TA2, TA19, TA26,
 TA8, TA10, TA12,

TA14.

عوامل 
سازمانی

تقویت آمادگی و پذیرش تغییر در بین اعضای تعاونی، سازمان دهی مجدد و ارائه ساختار متناسب با فعالیت شرکت های 
تعاونی، یکپارچه سازی منابع تعاونی در مسیر اهداف سازمانی، تعریف شفاف و دقیق اهداف سازمانی، تعاونی و برنامه ریزی 
در مسیر اهداف ترسیم شده، ارتباط یکپارچه، شفاف و مستمر میان اعضا و تعاونی، تقویت کار تیمی در بین اعضای تعاونی، 

افزایش بهره وری و استفاده مؤثرتر از منابع تعاونی

 TA16, TA1, TA18,
 TA4, TA11, TA30,

 TA21.

عوامل 
اقتصادی

اختصاص تسهیالت بانکی به تعاونی ها، جذب سرمایه، بیمه کردن واحدهای تولیدی، تشکیل صندوق ملی حمایت از 
تعاونی ها

 TA7, TA25, TA27,
 TA9.

عوامل 
فرهنگی 
اجتماعی

تقویت فرهنگ کارآفرینی در بین اعضا، تقویت فرهنگ کار جمعی و مشارکت در بین اعضا، تقویت جایگاه اجتماعی 
اعضای تعاونی، تقویت فرهنگ یادگیری و آموزش پذیری در بین اعضا

 TA6, TA28, TA24,
TA32.

عوامل قانونی
حمایت دولت از تعاونی ها از بعد مقررات، حمایت مدیران منطقه ای از تعاونی ها، رفع موانع قانونی جهت صادرات 

محصوالت تعاونی ها، شفاف سازی مقررات و تبیین جایگاه و نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور، بهبود زیرساخت ها و بستر 
قانونی

 TA34, TA22, TA37,
 TA31, TA38.

عوامل 
بازاریابی

مشتری مداری و پاسخگویی به مشتریان، استفاده از زنجیره عرضه مناسب محصوالت و خدمات، حرکت تعاونی ها به 
سمت بهره گیری از فرصت های بازار، بهبود رقابت پذیری تعاونی ها، نیازسنجی مشتریان و تطبیق تولید با نیازها، تعیین 

بازارهای هدف و تولید محصوالت متناسب با این بازارها، استفاده از متخصصان بازاریابی جهت تطبیق تولیدات با نیازهای 
بازار، تقویت روابط با سازمان های مختلف جهت ارائه خدمات تعاونی، استفاده از دانش روز در تولیدات تعاونی ها

 TA5, TA35, TA36,
 TA39, TA17, TA20,
TA15, TA40, TA33.

عوامل 
آموزشی

توانمندسازی اعضا در جهت بهبود تولیدات و خدمات، تقویت دانش مدیریت و پرورش مدیران حرفه ای برای تعاونی ها، 
آموزش و افزایش دانش اعضا در خصوص شرکت های تعاونی، آگاهی از پتانسیل ها و قابلیت های بخش تعاون، پیاده سازی 

برنامه های آموزش مستمر
 TA23, TA41, TA13,

 TA23, TA29.
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شناسایی و مشخص گردیدند. نتایج مرحله کدگذاری انتخابی در 
جدول شماره 2 نشان داده شده اند.
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رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه شرکت های تعاونی

شاخص های  شامل  پرسشنامه ای  کیفی،  مرحله  از  پس 
شناسایی شده بین نمونه آماری توزیع شد و پس از جمع آوری 
اطالعات پرسشنامه مقایسات زوجی عوامل، با استفاده از روش 
AHP فازی چانگ اقدام به تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی 
و گرفتن میانگین هندسی بین نظرات ماتریس مقایسه این عوامل 
تشکیل داده شد. جداول شماره 3 و 4 میانگین هندسی عوامل 

اصلی و ماتریس عوامل اصلی را نشان می دهد.

در مرحله بعد، مقادیر SK را برای هر ماتریس باال، به دست 
آمد که برای محاسبه آن به طور خالصه می توان گفت که ابتدا 
برای هر ماتریس، گزینه های اول را باهم جمع، گزینه های دوم را 
باهم جمع و گزینه های سوم را باهم جمع گزینه های چهارم را 
باهم و گزینه های پنجم باهم جمع گردیدند و برای هر ماتریس 
نظیر (a,b,c,d) به دست آمد که سپس آن را به صورت معکوس 
شد.  نوشته   (1/a,1/b,1/c,1/d,1/f) به صورت  و  درآورده 
محاسبات و نتایج آن برای هرکدام از ماتریس سؤاالت عوامل، در 

جداول شماره 5 آمده است.

در روش EA برای هر یك از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی 
مقدار Sk که خود یك عدد مثلثی است به صورت زیر محاسبه 

می شود.

            
که k بیانگر شماره سطر و j و i به ترتیب نشان دهنده گزینه ها 

و شاخص ها هستند. 

 Mkl در M ij در جدول شماره 5 از حاصل ضرب SK ستون
به  دست  آمده و از مختصات آن  که همان )I, M, U( است برای 

محاسبات مرحله بعد گزینه های این عوامل استفاده می کنیم.

پس از محاسبه sk نوبت به محاسبه میزان بزرگی هرکدام از 
SK ها در هر عامل نسبت به مابقی SK ها در همان عامل است، 
و سپس از هر مجموعه کوچك ترین مقدار را محاسبه نموده و در 
جدول شماره 6 آورده می شود .همه محاسبات گفته شده در ادامه 

برای هر Sk می آید.

مقادیر Wi را با استفاده از مقادیر W(xi) محاسبه نموده که در 
جدول شماره 7 آمده است.

جدول 3. میانگین هندسی عوامل اصلی.

عوامل H Q A F D J P
عوامل مدیریتی 1 1/78 1/63 1/88 1/08 1/36 1/69
عوامل سازمانی 0/523 1 1/27 1/03 1/47 1/69 1/25
عوامل اقتصادی 0/625 4/25 1 1/45 1/48 1/07 1/08

عوامل فرهنگی اجتماعی 0/547 3/32 2/03 1 1/96 1/23 1/88
عوامل قانونی 0/635 2/21 1/45 3/28 1 1/55 1/06

عوامل بازاریابی 0/69 2/07 1/02 2/47 2/03 1 1/55
عوامل آموزشی 1/02 1/67 2/44 1/69 2/11 1/63 1

فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1398                                                                                                  

جدول 4. ماتریس عوامل اصلی.

عوامل H Q A F D J P
عوامل مدیریتی )1,1,1( )1,1,2( )1,2,2( )1,1,2( )1,2,2( )1,1,2( )1,1,2(
عوامل سازمانی )1,1,1( )1,1,1( )1,1,2( )1,1,2( )1,2,2( )1,2,2(
عوامل اقتصادی )1,1,1( )1,1,1( )1,1,1( )1,1,2( )1,2,2( )1,2,1(

عوامل فرهنگی اجتماعی )1,1,1( )1,1,1( )1,1,1( )1,1,2( )1,1,1( )1,1,1(
عوامل قانونی )1,1,1( )1,1,1( )1,1,1( )1,2,2( )1,1,1(

عوامل بازاریابی )1,1,2( )1,2,2( )1,1,1( )1,1,1( )1,1,1( )1,2,2(
عوامل آموزشی )1,1,1( )1,1,2( )2( )1,1,1( )1,1,2( )1,2,2( )1,1,1(
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( , , )25 13 3

( , , )3 112 3

( , , )2 13 2 2

( , , )1 112 2

( , , )11 5 2
( , , )31 25 5
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جدول 5. نتایج ماتریس سؤاالت عوامل.

UML
0/2350/3740/2000/0740/0630/0527/0006/0005/000S1
0/3250/3210/2000/0740/0630/0528/0005/0004/000S2
0/2140/3740/2000/0740/0630/0525/0004/0006/000S3
0/3540/3820/2000/0740/0630/0524/0004/0004/000S4
0/7440/2520/3000/0340/5230/0543/5204/6304/450S5
0/3210/3650/2000/1240/3210/0325/0003/0005/000S6
0/4120/4210/3000/0360/0690/0656/0004/0006/000S7
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جدول 6. محاسبات میزان بزرگی هرکدام از عوامل.

0/632S7>=S10/632S6>=S10/632S5>=S10/711S4>=S10/547S3>=S10/233S2>=S11/000S1>=S2

0/489S7>=S20/489S6>=S20/489S5>=S20/938S4>=S21/000S3>=S21/000S2>=S31/000S1>=S3

0/869S7>=S30/869S6>=S30/869S5>=S30/621S4>=S30/521S3>=S40/635S2>=S41/000S1>=S4

1/000S7>=S41/000S6>=S41/000S5>=S41/000S4>=S51/000S3>=S51/000S2>=S51/000S1>=S5

0/869S7>=S50/869S6>=S60/869S5>=S60/621S4>=S60/521S3>=S60/635S2>=S61/000S1>=S6

1/000S7>=S51/000S6>=S71/000S5>=S71/000S4>=S71/000S3>=S71/000S2>=S71/000S1>=S7

0/4890/1240/3210/6210/5210/2331/000w’
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جدول 7. وزن  ها و اولویت بندی عوامل.

اولویتامتیازعواملردیف
0/2082عوامل مدیریتی1
0/2351عوامل سازمانی2
0/1353عوامل اقتصادی3
0/1215عوامل فرهنگی اجتماعی4
0/1234عوامل قانونی5
0/0976عوامل بازاریابی6
0/0817عوامل آموزشی7
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امتیاز  با  سازمانی  عوامل  به دست آمده،  نتایج  به  توجه  با 
0/235 دارای باالترین اهمیت مؤثر بر توسعه شرکت های تعاونی 
شهرستان سراب است و همچنین معیارهای مدیریتی، اقتصادی، 
قانونی،  فرهنگی و اجتماعی، بازاریابی و عوامل آموزشی به ترتیب 

در اولویت های بعدی قرار دارند.

بحث و نتیجه گیری

مطالعات قبلی به صورتی پراکنده و موردی به بررسی عوامل 
مؤثر بر توسعه تعاونی های پرداخته اند. بر اساس تحقیقات قبلی، 

اطالعات  گسترش  عمومی،  فهم  افزایش  محلی،  حکومت های 
آنان  توانمندسازی  و  تعاونی ها  سهامداران  آموزش وپرورش  و 
(Brooking, 2006)، آگاهی اعضا از اصول و فلسفه تعاون، حمایت 

میزان  آموزشی،  ارائه خدمات  تأسیس،  اولیه  مراحل  در  دولت 
تناسب  تعاونی،  اعضا در جلسات  اعضا، شرکت  مشارکت مالی 
رشته تحصیلی مدیران تعاونی با کار آن ها، مشارکت فکری اعضا 
در تصمیم گیری، مدیریت کارآمد (Agahi et al., 2012) بر توسعه 
تعاونی ها مؤثر است. برخی تحقیقات به بررسی عوامل مؤثر بر عدم 
توسعه تعاونی ها پرداخته اند. عواملی چون فقدان زیرساخت های 
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فرهنگی، نبود دانش و دیدگاه صحیح در تولید کنندگان و رهبران، 
قوانین و مقررات ناکافی، موانع زیرساختی، منابع سرمایه و نظام 
اطالع رسانی ناکافی، فقدان سود، وابستگی به دولت و بدگمانی 
نداشتن  سرمایه،  کمبود   ،(Stofferh, 2017) تعاونی  ساختار  به 
هیئت مدیره فعال، وجود طرز تفکر محدود، کاهش سود شرکت 
شرکت های  برابر  در  اعضا  بی تفاوتی  آن،  هزینه هاي  افزایش  و 
 (Hosseini تعاونی، رقابت، مقاومت عناصر محافظه کار و ارتجاعی
(Mehr, 2005، عدم توانایی رقابت با بخش هاي دیگر اقتصاد، پایین 

بودن کیفیت تولیدات و خدمات، عدم آشنایی به وظایف و انجام 
بازاریابی  کافی،  امکانات  به  مدیریت، عدم دسترسی  تعدد  آن، 
انسانی  نیروي  کمبود  درآمد،  و  هزینه  تناسب  عدم  نامناسب، 
متخصص، کمبود سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و 
ابزار کار (Khoshfar, 2000) فقدان آموزش های فنی و حرفه ای، 
محدودیت حوزه عمل فعالیت شرکت های تعاونی، عدم توانایی 
بازپرداخت وام بانکی، ضعف ارتباط با اعضا و عدم سازگاري با 
یکدیگر، عدم توانایی در رفع نیازهاي اعضا، عدم مشارکت اعضا در 
مسائل تعاونی ها و غیربومی بودن اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل 
(Mehranfar, 1999) به عنوان عوامل مؤثر بر عدم توسعه و پیشرفت 

تعاونی ها معرفی شده اند. 

توسعه  در  مؤثر  عوامل  حاضر،  تحقیق  نتایج  اساس  بر 
شرکت های تعاونی در 6 دسته تقسیم بندی شد. عامل بازاریابی 
ازجمله عواملی بود که در تحقیقات قبلی اشاره چندانی به آن 
نشده بود. همچنین در سایر عوامل نیز در تحقیقات قبلی تنها 
به بخشی از شاخص های شناسایی شده اشاره شده بود. بر این 
اساس نتایج تحقیق حاضر ازلحاظ شناسایی عوامل و شاخص های 

مربوطه منحصربه فرد است. 

همان گونه که نتایج تحقیق نشان داد، عوامل سازمانی بیشترین 
تأثیر را بر توسعه تعاونی های روستایی دارند. این نتیجه تا حدودی 
استوفران  و   )2010( همکاران  و  تحقیقات حضرتی  نتیجه  با 
)2017( هم راستا است. بااین حال این تحقیق ابعاد کاملی از این 
عوامل سازمانی تأثیرگذار را نیز به مبانی نظری افزود. با توجه به 
این تأثیرگذاری به مدیران تعاونی ها و نیز سیاست گذاران تأثیرگذار 
پیشنهاد می شود عوامل سازمانی ذکرشده را در اولویت های کاری 
تعاونی شروع  از خود  تعاونی ها  برای توسعه  قرار دهند و  خود 

نمایند.

بر  تأثیرگذاری  در  مدیریتی  عوامل  تحقیق  نتایج  اساس  بر 
در  هستند.  اولویت  دومین  دارای  روستایی  تعاونی های  توسعه 
این زمینه مراد نژادی )2017( ضعف مدیریتی را جزء عوامل 
مؤثر بر رکود تعاونی شناسایی نموده است و لذا می توان گفت در 
خصوص تأثیرگذاری نوعی هم راستایی بین این تحقیق و تحقیق 
ذکرشده وجود دارد. بر این اساس شرکت های تعاونی بایستی 
ضمن توجه به انتخاب مدیران شایسته برای تعاونی ها در تقویت 

عوامل مدیریتی برنامه ریزی الزم را داشته باشند.

اولویت سوم تأثیرگذاری با عوامل اقتصادی است. اختصاص 
تسهیالت بانکی به تعاونی ها، جذب سرمایه، بیمه کردن واحدهای 
تولیدی و بیمه کردن واحدهای تولیدی و تشکیل صندوق ملی 
حمایت از تعاونی ها ازجمله این عوامل است. بر این اساس به 
سیاست گذاران پیشنهاد می شود برای توسعه تعاونی های روستایی، 
موارد ذکرشده را در اولویت های کاری خود قرار دهند. بعد از 
بر  دارد.  قرار  بعدی  اولویت  در  قانونی  عوامل  اقتصادی،  عوامل 
اساس این نتایج، دولت و مدیران منطقه ای بایستی حمایت از 
تعاونی ها و رفع موانع قانونی در مسیر فعالیت های تعاونی ها را 

موردتوجه قرار دهند.

اولویت پنجم به عوامل فرهنگی - اجتماعی اختصاص دارد. 
تأثیرگذاری عوامل فرهنگی - اجتماعی در این تحقیق با نتایج 
مطالعه مراد نژادی )2017(، حسینی )2017( و هادی زاده بزار 
و همکاران )2013( همسو است. لیکن شناسایی عوامل فرهنگی 
تقویت فرهنگ کارآفرینی در  تأثیرگذاری که شامل  اجتماعی 
بین اعضا، تقویت فرهنگ کار جمعی و مشارکت در بین اعضا، 
تقویت جایگاه اجتماعی اعضای تعاونی و تقویت فرهنگ یادگیری 
و آموزش پذیری در بین اعضا است، افزوده این تحقیق با مبانی 
نظری است. در این راستا تقویت فرهنگ کارآفرینی و یادگیری و 
نیز تقویت جایگاه اجتماعی اعضا به مدیران تعاونی و برنامه ریزان 
امر پیشنهاد می گردد. عوامل بازاریابی ازلحاظ اولویت بعد از عوامل 
فرهنگی - اجتماعی قرار دارد. بر این اساس به شرکت های تعاونی 
پیشنهاد می گردد برای توسعه هر چه بیشتر تعاونی ها این عوامل 
را مدنظر قرار داده و با استفاده از متخصصان بازاریابی، برنامه های 
بازاریابی و فروش خود را با علم روز بازاریابی همخوان نمایند. 
توسعه  بر  تأثیرگذار  عوامل  دیگر  از  آموزشی  عوامل  درنهایت 
تعاونی های روستایی است. بر این اساس به برنامه ریزان منطقه ای 
و نیز شرکت های تعاونی پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی 
مناسب برای اعضای تعاونی تنظیم نمایند و این برنامه ها به صورت 

مستمر و نه مقطعی باشد.

ازآنجاکه در این تحقیق تأثیر عوامل بازاریابی بر توسعه تعاونی 
مشخص گردید پیشنهاد می شود محققین آتی فرایند و نحوه تأثیر 
این عوامل بر توسعه تعاونی را موردمطالعه قرار دهند. همچنین 
با توجه به اینکه اولویت های شناسایی شده در شرکت های تعاونی 
شهرستان سراب انجام گرفت، به محققان آتی پیشنهاد می گردد 
تا این رتبه بندی را در تعاونی های دیگر نیز موردبررسی قرار دهند. 
همچنین این تحقیق عوامل مؤثر بر توسعه تعاونی های روستایی را 
به صورت کلی موردبررسی قرارداد. پیشنهاد می شود تحقیقات آتی 
به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بخشی همچون توسعه صادرات 

بپردازند.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.

»قاسم زارعی و همکاران. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه شرکت های تعاونی روستایی با استفاده از رویکرد ترکیبی در شهرستان سراب«
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