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تحلیل اثر عوامل فرهنگي -اجتماعي بر موفقیت تعاونيهای تولیدی
محصوالت خارج از فصل استان کرمانشاه
شهره کرمي ،*2حسین آگهي
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 .1دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
 .2دانشيار ترويج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
(تاريخ دريافت -98/42/22 :تاريخ تصويب)81/12/48 :

چکیده
حفظ روابط مشتريان ،عرضهکنندگان و اجتماع از عوامل کليدی حفظ روابط مثبت کاری در تعاونيها بهشمار
ميرود .چنانچه مالکيت و ساختار تعاوني از پشتوانه و حمايت فرهنگ تعاون برخوردار نباشد ،در معرض
خطر واژگوني قرار ميگيرد .بر اين اساس تحليل اثر عوامل فرهنگي -اجتماعي بر موفقيت تعاونيهای
توليدی محصوالت خارج از فصل استان کرمانشاه ،بهمنظور تأکيد بر ارتقای آنها با استفاده از تحليل مسير،
هدف تحقيق حاضر بود .اين تحقيق از نوع توصيفي -همبستگي است که با روش پيمايش انجام شد224 .
نفر از اعضای تعاونيهای توليدی محصوالت خارج از فصل استان کرمانشاه به روش نمونهگيری تصادفي
طبقهای برای نمونة آماری ،انتخاب شدند .ابزار اندازهگيری پرسشنامه بود که روايي آن براساس پانل
متخصصان و پايايي آن با محاسبة ضريب آلفای کرونباخ  4/98بهدست آمد .عوامل مؤثر با روش تحليل
عاملي استخراج شدند و عواملي که در حوزة عوامل فرهنگي -اجتماعي ،عوامل مديريتي و عوامل اقتصادی
قرار داشتند ،با بررسي مسير و با استفاده از نرمافزار  SPSSتحليل شدند .نتايج تحليل مسير مبين اثر مستقيم
عوامل فرهنگي -اجتماعي بر موفقيت تعاونيهای توليدی ،به عالوة آثار غيرمستقيمي از طريق عوامل
مديريتي و اقتصادی است .در مجموع ،محاسبة اثر کلي گويای نقش برجستة عوامل فرهنگي -اجتماعي بر
موفقيت تعاونيهای توليدی است.
واژههای کلیدی :تحليل مسير ،تعاونيهای توليدی ،عوامل فرهنگي -اجتماعي.
مقدمه
تعاونيهاي توليدي در بخش کشاورزي از جهات گوناگون
ميتوانند نقش ممتازي را در عرصة توسعه ايفا کنند و از اين
رو همواره مورد توجه کشورهاي مختلف بودهاند .به اعتقاد
) Lee (2007تعاونيهاي توليدي با ايجاد اشتغال و افزايش و
توزيع متعادلتر درآمدها ميتوانند زمينة دستيابي به توسعة
پايدار را فراهم سازند Kuntoro (2006) .نيز معتقد است
* نويسنده مسئول:

تلفن0918-3305747 :

تعاونيهاي توليدي اين فرصت را به کشاورزان ميدهند که
واحدهاي کوچک تجاري خود را بهبود بخشند و به عقيدة
) Knudson (2004با ايجاد تعاونيهاي توليد کشاورزي
ميتوان هم در جهت توسعة محصوالت نوآورانه و هم در
جهت ايجاد کسبوکارهاي جديد اقدام کرد؛ اما در ايران
) Shafiee (2006اذعان داشته است که تعاونيهاي توليدي
محصوالت خارج فصل در سالهاي اخير به علت افزايش
E-mail: shohrehkarami20@gmail.com
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عملكرد در واحد سطح و کاهش مصرف منابع ،همچنين
افزايش نياز بازار از نظر توليد محصوالت ،بهصورت يک عامل
ايجاد اشتغال مطرح است .اما نكتة شايان تأمل اين است که
اين تعاونيها نيز مانند تعاونيهاي ديگر با چالشهاي زيادي
مواجهند که از جملة آنها ميتوان به ضعف عوامل فرهنگي-
اجتماعي همچون ناآشنايي مديران و اعضا با اصول و فلسفة
تعاوني ،بياعتقادي به فلسفة تعاون ،تمايل نداشتن به ارتقاي
دانش شغلي ،نداشتن تعامل و ارتباط مناسب با ديگر
تعاونيها ،مديريت ضعيف ،ضعف بازاريابي و غيره اشاره کرد؛
بنابراين مجموعة اين مسائل موجب شده است که با وجود
سرمايهگذاري زياد در بعضي موارد با کاهش بهرهوري ،سرمايه
و امكانات مواجه شويم که پيامد آن سطح پايين موفقيت يا
حتي شكست است .با توجه به هدفگذاري افزايش 55
درصدي سهم تعاونيها در برنامة پنجم کشور ،مسئلة حائز
اهميت افزايش قدرتمند و مؤثر اين بخش از طريق تزريق
نيروهاي خاص اين حوزه يعني اعضا ،کارکنان و مديران با
رويكرد تعاون است تا با برخورداري از فرهنگ و نگرش صحيح
به تعاون و مهارتهاي مختلف اين افراد توانمند بتوانند جايگاه
خود را در اقتصاد ملي تثبيت کنند و در مسير درست گام
بردارند؛ از اينرو توجه به عوامل فرهنگي -اجتماعي ،که از
مهمترين عوامل تأثيرگذار بر موفقيت هستند ،بهمنظور تأکيد
بر ارتقاي آنها جزء ضروريات است.
در بعضي از موارد ،گرايش به تعاون ،نه از روي اعتقاد به
آن ،بلكه بهمنظور دريافت مزاياي آن صورت ميگيرد؛ که جزء
تفكيکناپذير رشد سالم و توسعة پايدار آن اعتقاد و باور به
فلسفة آن است که از جمله عوامل فرهنگي به شمار ميرود؛ از
اينرو الزمة اين توسعة پايدار تغيير افكار جامعه و ترويج
فرهنگ تعاون فرهنگي است که از سياستهاي اخالقي و
اجتماعي مسئوالنه نشئت ميگيرد(2007) Amini & et al .
بر پاية تحقيق خود نشان دادهاند که ميزان شناخت اعضا از
اصول و فلسفة تعاون با سطح معنيدار و قابل قبولي در جهت
مستقيم و فزاينده بر موفقيت تعاونيها تأثير دارد .آنها
معتقدند با افزايش شناخت اعضا از اصول و فلسفة تعاون ،به
عبارتي با افزايش باور اعضا به انگارههاي تعاوني ،موفقيت آنها
افزايش مييابدJohn & et al (2001) ،Prakash (1994) .
و ) Russoa & et al (2000هم در مطالعات خود نشان
دادهاند که شناخت اعضا در مورد اصول تعاون و پايبندي به
آن از داليل موفقيت تعاونيها بودهاست،Nahid (1964) .

) Masoumi (1988و ) Aghajani Varzaneh (2001نيز
معتقدند که بياطالعي ،ناآگاهي ،بيسوادي و غفلت مديران و
اعضا از اصول و فلسفة تعاون تهديداتي جدي براي موفقيت
تعاونيها هستند.
مشارکت ،که يكي ديگر از عوامل فرهنگي است ،نقش
ويژهاي بر موفقيت کارهاي گروهي دارد؛ چرا که اين درگيري
ذهني و عاطفي در کارهاي گروهي بهصورت يک فرايند پيوسته
موجب برانگيختن همة اعضا بهمنظور دستيابي به اهداف
مشترک و مسئوليتپذيري ميشود .به اعتقاد )(1999
 Mostaniمشارکت اعضا منشأ پيدايش دموکراسي اقتصادي،
احساس مسئوليت در مورد امور مربوط به خود و توسعة
خودياري و کمک متقابل در زمينة حل مسائل اجتماعي-
اقتصادي است و موفقيت تعاوني را در پي خواهدداشتTaleb .
) (2008نيز بر اين باور است که موفقيت تعاونيها به ارتقاي
مشارکت دموکراتيک ،آزادانه و داوطلبانة اعضا و بهبود سطح
پذيرش مسئوليت اجتماعي در بين آنها بستگي دارد(1999) .
 Nezam Shahidiهم اعتقاد دارد که جلب مشارکت و تقويت
روحية تعاون و همكاري در بين اعضاي تعاونيها بر موفقيت
آنها بسيار تأثيرگذار است.
احساس نياز و تمايل مديران ،اعضا و کارکنان به کسب
مهارتهاي جديد و افزايش دانش شغلي ،که عاملي فرهنگي و
مورد نياز براي کار توليدي است ،نقش ممتازي در بهبود
اوضاع تعاونيها دارد .در اين زمينه (2008) Kelsey ،معتقد
است برگزاري کارگاههاي آموزشي بهمنظور ارتقاي دانش
شغلي تعاونيها بخشي از حرفه است که پيامد آن افزايش
مهارتها و خودکارآمدي است و ميتوان آنرا به نردبان
توسعه تشبيه کرد .نتيجة تحقيق )Amini & et al (2007
هم نشان ميدهد که هرچه در تعاونيها آموزشهاي شغلي
بيشتر باشد ،موفقيت در کار هم بيشتر خواهد بود .بررسي
اجمالي بسياري از پژوهشها از جمله )Amodeo (2001
RezazadehSaber ،Erdman and Coates (2005)،
) Beaver (2002)، (2000و ) Harda (2003نشان ميدهد
که کسب آموزشهاي مورد نياز در زمينة کار و ارتقاي دانش
و مهارت شغلي اعضا از مهمترين عوامل مؤثر بر موفقيت
تعاونيها به شمار ميآيد .به اعتقاد Robertson & et al
) (2003موفق نشدن در کسبوکارهاي جديد و کارآفرينانه به
نداشتن آگاهي و مهارتهاي الزم مربوط ميشود که خود
معلول کسب نكردن دانش شغلي جديد است.
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بيشک ،تعاونيها به مهارتهاي مفيد ارتباطي بهمنظور
ارتباط و تعامل با جامعه (مشتريان) ،ارتباط و تعامل با ساير
تعاونيهاي توليدي و استفاده از تجربيات و اطالعات آنها
بهعنوان عاملي اجتماعي در جهت رسيدن به موفقيت بهواسطة
فضاي متحول تجاري و رشد تعاونيها نيازمند هستند .بر اين
اساس ايجاد ارتباط همواره چالشي بزرگ براي تعاونيها بوده
است و خواهدبود )(Ministry of Cooperatives, 2006a؛
بنابراين کارکنان تعاونيها بايستي ارتباط برقرارکنندههاي
خودانگيز و متكيبهنفس باشند ،نيازهاي ديگران را درک کنند
و رضايت و کمال را در خدمت به ديگران بيابند تا موفق
شوند ) .(Ministry of Cooperatives, 2006bدر اين
زمينه (2006) Shaaban ali fami & et al ،هم بر پاية
پژوهش خود تواناييهاي ارتباطي را از جمله سازههاي موفقيت
تعاونيها دانستهاند (2008) Moradnejadi & et al .نيز در
نتيجة تحقيق خود از بين سازههاي تأثيرگذار بر موفقيت
کارآفرينان به فراهمبودن اطالعات در امور توليد محصوالت
گلخانهاي اشاره ميکنند Nyoro and Isaac (2005) .هم
معتقدند انتشار مناسب و بهموقع اطالعات از فاکتورهاي
موفقيت است و نداشتن مهارتهاي وسيع اعضا و فقر يا فقدان
ارتباط را از فاکتورهاي شكست ذکر کردهاند .به اعتقاد )(2008
 Amini & et alنيز ميزان مهارت مديريت روابط در تعاونيها،
اهميت ويژهاي در موفقيت دارد.
از عوامل ديگر مؤثر بر موفقيت تعاونيها مديريت مناسب
تعاونيهاست .در اين زمينهShaaban ali fami & et al ،
) .(2000) Russoa & et al (2006معتقدند که تواناييهاي
مديريتي از سازههاي تأثيرگذار بر موفقيت تعاونيهاست.
 (1995) Sarsakhti Iraqiهم در تحقيق خود در مورد
عملكرد تعاونيهاي صيادي نشان ميدهد سواد و پنداشت
مديرعامل از اقتدار بر وضعيت عملكرد تعاونيها مؤثر است.
نتيجة تحقيق  (2008) Amini & et alنيز مهارت فني
مديران را حائز اهميت ويژه بر موفقيت تعاونيها عنوان ميکند.
به عقيدة  (1987) Gordons & et alنبود اطالعات و مهارت-
هاي مورد نياز در زمينة مديريت شغلي و بازاريابي محصوالت از
داليل شكست تعاونيهاست؛ همچنين Bruynis & et al
) (2001معتقدند عوامل شيوة مديريت و ايجاد رابطه با
مشتريان در ارتقاي تعاونيها تأثيرگذار است .از طرفي ،در
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تعاونيها ،که از شكلي نهادي مردمساالر هستند ،فعاليت
مطلوب به مشارکت فعال همة عناصر بستگي دارد؛ از اينرو
مهمترين مسئوليت اعضاي تعاوني مشارکت در نظارت است
)(Ministry of Cooperatives, 2006a؛ همچنين اعضا
نقش مهمي در تصميمگيري ،سياستگذاري و تعيين راهبردها
دارند و بنابراين جلب مشارکت و تقويت روحية تعاون و
همكاري در بين آنها بر موفقيت تعاونيها بسيار تأثيرگذار
است ( .)1989 ،Shiraniبه اعتقاد ) Narayan (1995هم
افزايش مهارتها و آگاهيهاي اعضا در زمينة مشارکت آنان در
مديريت و چگونگي تحقق آن از عوامل مؤثر بر موفقيت و تداوم
فعاليت تعاونيهاست و به اعتقاد ) Guinnane (2002نبود
راهبرد مشخص و مديريت مناسب موجب شكست ميشود ،در
حالي که نظارت اعضا را به دليل افزايش ضريب اطمينان و
اعتماد موجب موفقيت و پايداري ميداند(1994).
Prakashنيز معتقد است درک اساسي روشهاي مديريت از
سوي اعضا از داليل موفقيت آنهاست.
عوامل اقتصادي از ديگر عوامل مؤثر بر موفقيت تعاونيهاي
توليدي است .در اين زمينه Taleb (2008) ،معتقد است که
تالش اقتصادي براي تأمين نيازها ،توسعة همكاريهاي
اقتصادي ،ارتقاي مشارکت اعضا و بهبود سطح پذيرش
مسئوليت اجتماعي در بين اعضا از سازههاي بنيادي موفقيت
است .به اعتقاد  (2006) Eivani،(1964) Nahidو Nyoro
 (2005) and Isaacنيز سرمايهگذاري در فعاليتهاي توليدي
و دسترسي به اعتبارات و استفاده از وامهاي بانكي از فاکتورهاي
مؤثر بر موفقيت تعاونيها به شمار ميآيند(1990) .
 Chandrasekeraو ) Gabriel (2002نيز بر اين باورند که
بازاريابي موفق از عوامل مؤثر بر موفقيت تعاونيهاست .از طرفي،
به اعتقاد ) Silvarajoo (2005مشارکت نكردن اعضا در
زمينههاي مختلف در تعاوني ناشي از ناآگاهي اعضا از اصول
تعاون است که انگيزه و رغبت را براي هرگونه مشارکت از جمله
مشارکت اقتصادي از بين ميبرد(1995) SarsakhtiIraqi .
نيز نگرش مثبت اعضا در مورد تحقق اهداف تعاوني را عملكرد
مثبتي ميداند که ناشي از اعتقاد آنها به اصول و فلسفة تعاون
است .بر مبناي مرور پيشينه و ادبيات ،چارچوب مفهومي
تحقيق در شكل  1آورده شدهاست.
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شکل  .2چارچوب مفهومي تحقیق

با توجه به اينكه عوامل فرهنگي -اجتماعي نهتنها از طريق
آثار مستقيم ،بلكه از طريق آثار غيرمستقيم نيز نقش ويژهاي
بر موفقيت تعاونيهاي توليدي دارند ،در اين تحقيق به تحليل
مجموع اين آثار پرداخته شده است تا با بررسي ميزان و
اهميت آثار مستقيم و غيرمستقيم عوامل مذکور و توجه به
آنها بهمنظور ارتقا و بهبود کارکرد تعاونيهاي توليدي و
بسترسازيهاي مناسب در جهت تقويت و گسترش اين عوامل
در اين تشكلهاي انسانمدار زمينة کمک به توسعه و مقابله
با چالشهاي فراروي آنها فراهم شود؛ بنابراين هدف کلي
تحقيق حاضر تحليل اثر عوامل فرهنگي -اجتماعي بر موفقيت
تعاونيهاي توليدي محصوالت خارج از فصل استان کرمانشاه
بود که در راستاي دستيابي به آن اهداف اختصاصي زير در
نظر گرفتهشد:
هدف اول :بررسي اثر عوامل فرهنگي -اجتماعي بر
موفقيت از ديدگاه اعضا؛
هدف دوم :بررسي ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي
مستقل؛
هدف سوم :بررسي اثر مستقيم عوامل فرهنگي-
اجتماعي بر موفقيت؛
هدف چهارم :بررسي آثار غيرمستقيم عوامل فرهنگي-
اجتماعي بر موفقيت.
مواد و روشها
تحقيق حاضر از نوع توصيفي -همبستگي است که با استفاده
از روش پيمايش انجام گرفت .جامعة آماري اين تحقيق شامل
 530نفر عضو  74واحد تعاونيهاي توليدي محصوالت خارج
از فصل استان کرمانشاه بود .نمونة آماري شامل  550نفر از
اعضاي تعاونيهاي مذکور واقع در شهرستانهاي کرمانشاه،
سرپلذهاب ،قصرشيرين ،داالهو ،صحنه ،هرسين ،روانسر،

جوانرود ،پاوه ،ثالثباباجاني ،کنگاور و سنقر بود که براساس
روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي انتخاب شدند؛ بدين ترتيب
که در مرحلة نخست واحدهاي تعاوني در شهرستان
طبقهبندي شد تا تغييرات آنها در درون طبقات کمتر شود.
در مرحلة دوم ،تعداد حجم نمونه (براساس جدول کرجسي
و مورگان) تعيين و از هر طبقه به روش تصادفي ساده انتخاب
شد .جمعآوري اطالعات از طريق پرسشنامهاي محقق ساخته
صورت گرفت که شامل ويژگيهاي فردي و حرفهاي
و گويههايي با طيف ليكرت (يک = بسيارکم ،دو = کم،
سه = متوسط ،چهار = زياد ،پنج = بسيار زياد) بهمنظور
سنجش تأثير عوامل مختلف بر موفقيت بود .عوامل فرهنگي
بر مبناي مشارکت فعال اعضا ،ايجاد روحية همكاري ميان
اعضا ،اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون و تمايل اعضا به
ارتقاي دانشکاري؛ عوامل اجتماعي بر مبناي ارتباط و تعامل
با تعاونيهاي ديگر و استفاده از تجربيات تعاونيهاي ديگر؛
عوامل اقتصادي براساس ميزان سرمايهگذاري بلندمدت ،ميزان
مشارکت اقتصادي اعضا ،بهرهمندي از تسهيالت و اعتبارات
دولتي و بازاريابي محصوالت؛ عوامل مديريتي بر مبناي ميزان
اهميت به توسعة منابع انساني ،مديريت فرصتها و تهديدها،
سازماندهي مناسب اعضا ،توجه به نظرات جامعه ،مديريت
مناسب بين توليد و بازاريابي و ميزان پاسخگويي مدير به اعضا
و موفقيت براساس ميزان رضايت از اشتغال پايدار ،ميزان
رضايت از توليد ،ميزان رضايت از بازاريابي و فروش ،ميزان
رضايت از درآمد و ميزان رضايت از موفقيت سنجيده شد.
روايي پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان انجام شد و
پايايي آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه شد و
ضريب آلفاي کرونباخ  0/88به دست آمد .پس از تكميل
پرسشنامهها از سوي اعضاي تعاونيهاي توليدي ،براي
تجزيهوتحليل دادهها از نرمافزار  SPSSبهره گرفتهشد.

کرمي و آگهي :تحلیل اثر عوامل فرهنگي -اجتماعي بر موفقیت تعاونيهای تولیدی...

بهمنظور تعيين رابطة بين متغيرهاي تحقيق از ضريب
همبستگي اسپيرمن ،تعيين آثار مستقيم و غيرمستقيم از
آزمون تحليل مسير و تعيين ضرايب مسير و محاسبة آثار
مستقيم و غيرمستقيم از تكنيک رگرسيون بهره گرفتهشد.
مطابق شكل  5تفكيک مسيرها انجام شد تا ضرايب بتا که
بيانگر آثار مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته است
حاصل شود .بهمنظور محاسبة آثار غيرمستقيم ،ضرايب بتاي
هر مسير تا رسيدن به متغير وابسته در هم ضرب و از مجموع
مسيرهاي ممكن براي متغير وابسته آثار غيرمستقيم محاسبه
شد.

شکل  .2الگوی پیشنهادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم
عوامل فرهنگي – اجتماعي بر موفقیت تعاونيهای تولیدی
 اثر مستقیم  اثر غیرمستقیم

نتایج و بحث
ویژگيهای فردی

براساس نتايج بهدستآمده از پرسشنامهها ،پاسخگويان از
نظر سطح تحصيالت بدين شرح بودند %5 :بيسواد%17/5 ،
ابتدايي %55/3 ،راهنمايي %31/8 ،ديپلم %15/5 ،فوقديپلم
و  %8/5ليسانس و باالتر.
در بررسي وضعيت افراد مورد سرپرستي %35/5 ،از
پاسخگويان با بيشترين فراواني در طبقة  8 -4نفر بودند و
بهترتيب  %55/9در طبقة  9 -7نفر %55 ،در طبقة  3 -1نفر
و  %13/8در طبقة باالتر از  9نفر قرار داشتند.
ميانگين سن پاسخگويان  37سال بود و جوانترين فرد
 17سال و مسنترين آنها  85سال داشت.
بررسي جنسيت پاسخگويان نشان ميدهد که %74/5
مرد و  %55/5زن بودهاند.
در بررسي وضعيت تأهل پاسخگويان مشخص شد که
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 ، %79/1متأهل و  %50/9مجرد بودهاند.
 %51/8از پاسخگويان با حداکثر فراواني عضو عادي و
 %55/9هيئت مديره و  %55/3مدير عامل بودهاند.
ویژگيهای حرفهای

براساس نتايج سابقة عضويت  %43/8از پاسخگويان با
حداکثر فراواني در طبقة  7 -5سال قرار داشت و بهترتيب
 %17/3در طبقة  4-5سال %18/8 ،در طبقة 10-8سال،
 %10/9در طبقة باالتر از  10سال و  %10/1در طبقة کمتر از
 5سال قرار داشتند.
از نظر سابقة کشت %31/8 ،از پاسخگويان با بيشترين
فراواني سابقة کشت غالت را داشتند و  %54/1سابقة کشت
هيچ نوع محصولي را نداشته و  %51/8سابقة کشت
صيفيجات %15 ،سابقة کشت سبزيجات و  %8/4سابقة کشت
محصوالت باغي را داشتهاند.
بهمنظوردستيابي به هدف کلي هريک از اهداف
اختصاصي تحقيق در ادامه مورد بحث قرار گرفتهاند.
هدف اول :بررسي اثر عوامل فرهنگي -اجتماعي بر
موفقيت از ديدگاه اعضاي تعاونيهاي توليدي محصوالت
خارج از فصل استان کرمانشاه.
در جدول  ،1توزيع فراوني ديدگاه اعضا در زمينة نقش عوامل
فرهنگي -اجتماعي بر موفقيت آورده شدهاست .مشارکت فعال
اعضا در تعاوني از ديدگاه  89/9درصد از اعضا با ميانگين
 4/49در حد زياد تا بسيار زياد مؤثر بر موفقيت ارزيابي
شدهاست .ايجاد روحية همكاري در بين اعضا از ديدگاه 89/9
درصد از پاسخگويان با ميانگين  4/49در حد زياد تا بسيار
زياد مؤثر بر موفقيت ارزيابي شدهاست .تمايل اعضا به ارتقاي
دانش کاري با ميانگين  4/57از ديدگاه  85/4درصد از اعضاي
تعاونيها ،در حد زياد تا بسيار زياد مؤثر بر موفقيت ارزيابي
شدهاست؛ همچنين اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون با
ميانگين  4/15از ديدگاه  83درصد از پاسخگويان در حد زياد
بر موفقيت مؤثر ارزيابي شدهاست .ارتباط و تعامل با
تعاونيهاي ديگر ،از ديدگاه  85/8درصد از اعضاي تعاونيها،
با ميانگين  4/13در حد زياد بر موفقيت مؤثر ارزيابي شده و
در نهايت بهرهبردن از تجربيات تعاونيهاي ديگر ،از ديدگاه
 81/8درصد از اعضاي تعاونيها ،با ميانگين  4/09در حد زياد
مؤثر بر موفقيت ارزيابي شدهاست.
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هدف دوم :بررسي ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي
مستقل ،تعاونيهاي توليدي محصوالت خارج از فصل استان
کرمانشاه.
با توجه به بررسي ماتريس ضرايب همبستگي در جدول
 5مشاهده ميشود که بين تمامي متغيرهاي مستقل
همبستگي مثبت و معنيداري وجود دارد .همبستگيهاي
موجود در اين تحقيق در حاصل تحقيقات بسياري از
محققان از جمله )2008) Amini & et al (2005

جدول  .2توزیع فراوني دیدگاه اعضا در زمینة آثار عوامل
فرهنگي– اجتماعي بر موفقیت () n = 222

متغيرها
مشارکت فعال اعضا در تعاوني
ايجاد روحية همكاري بين اعضا
تمايل اعضا به ارتقاي دانشکاري
اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون
ارتباط با تعاونيهاي ديگر
استفاده از تجربيات تعاونيهاي ديگر

Mean

CV

4/49
4/49
4/57
4/15
4/13
4/09

0/135
0/135
0/177
0/185
0/500
0/510

Erdman and Coates (2003) Hard (2002) Beaver
 (2001) Amodeoتأييد شده است.

منبع :یافتههای پژوهش
طيف ليكرت ( =1بسيار کم  =5 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زياد =5 ،بسيار زياد)

موفقيت

مشارکت فعال اعضا
در تعاوني

ايجاد روحيه همكاري
بين اعضا

تمايل اعضا به ارتقاء
دانشكاري

اعتقاد و باور اعضا به
فلسفه تعاون

عوامل اقتصادي

ارتباط با تعاونيهاي
ديگر

عوامل مديريتي

استفاده از تجربيات
تعاونيهاي ديگر

جدول  .2ماتریس ضرایب همبستگي متغیرهای مستقل ،تعاونيهای تولیدی مورد مطالعه

موفقيت
مشارکت فعال اعضا در تعاوني

**

ايجاد روحية همكاري بين اعضا

**

0/88

تمايل اعضا به ارتقاي دانش کاري

**

0/83

اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون

**

0/79

عوامل اقتصادي

**

0/34

ارتباط و تعامل با تعاونيهاي ديگر

**

0/59

عوامل مديريتي

**

0/41

استفاده از تجربيات تعاونيهاي ديگر

**0/57

0/75
**

0/57

**

0/45

**

0/55

**

0/34

**

0/34

**

0/49

**0/38

**

0/41

**

0/43

**

0/34

**

0/41

**

0/48

**0/39

**

0/48

**

0/49

**

0/44

**

0/51

**0/45

**

0/37

**

0/38

**

0/44

**

0/45

**

0/49

**

0/44

**0/38** 0/45** 0/38** 0/58

* :معنيداری در سطح خطای  :** %9معنيداری در سطح خطای %2

هدف سوم :بررسي اثر مستقيم عوامل فرهنگي-
اجتماعي بر موفقيت تعاونيهاي توليدي محصوالت خارج از
فصل استان کرمانشاه
در شكلهاي  5و ،3آثار علي هريک از متغيرهاي الگوي
پيشنهادي بر موفقيت مشاهده مي شود و براساس تفكيک آثار
علي و غير علي متغيرها بر موفقيت مطابق جدول  3مشاهده
ميشود که بيشترين اثر مستقيم مثبت و معنيدار مؤثر بر
موفقيت تعاونيهاي توليدي به مشارکت فعال اعضا اختصاص
دارد ( .)P91 = 0/49اين يافته با مطالعات & (2008) Amini

et al (2000) Russoa (2004) Didi (1996) Hakelius
 (1995) Narayan (1972) Cobia and Novarro,مبني

بر اهميت و تأثير مشارکت اعضا بر موفقيت تعاونيها مطابقت
دارد.
اثر مستقيم مثبت و معنيدار دوم به اعتقاد و باور اعضا
به فلسفة تعاون اختصاص يافتهاست ( .)P94 = 0/39يافتة
اخير با مطالعات (2001) Safari Shali (2000) Russoa
 & et alدر زمينة نقش تأثيرگذار اعتقاد و باور اعضا به
فلسفة تعاون و اثر آن بر موفقيت تعاونيهاي توليدي
همخواني دارد.

کرمي و آگهي :تحلیل اثر عوامل فرهنگي -اجتماعي بر موفقیت تعاونيهای تولیدی...

اثر مستقيم مثبت و معنيدار سوم به ايجاد روحية
همكاري بين اعضا مربوط است ( .)P92 = 0/36اين يافته
نيز با مطالعات )(2005ni) Azkia and Ghaffari (2002
Gabriel (1999) NezamShahidi (1995) Doaei

 (1989) Shiraدر زمينه تأثير روحية تعاون و همكاري و
تفاهم بين اعضا و رابطة آن با موفقيت کاري همسوست.
اثر مستقيم چهارم به تمايل اعضا به ارتقاي دانش کاري
اختصاص يافته است ( .)P93 = 0/32اين يافته با مطالعات
)Ministry of Cooperatives (2003) Harda (2002

 Beaver (2000) Rezazadeh Saberمبني بر اثرگذاري
ارتقاي دانش شغلي بر موفقيت کاري همخواني دارد.
اثر مستقيم مثبت و معنيدار پنجم به ارتباط و تعامل با
تعاونيهاي ديگر اختصاص دارد ( .)P95 = 0/31يافتة اخير
با مطالعات Shabanali Fami (2006a) Ministry of
 Cooperatives (1998) Chopaniمبني بر تأثير افزايش
ظرفيت متقابل اعضاي تعاوني براي ارتباط و تعامل با ديگر
تعاونيها و اجتماع بر موفقيت مطابقت دارد.
عوامل مديريتي نيز اثر مستقيم مثبت و معنيدار ششم را
به خود اختصاص دادهاست ( .)P98 = 0/25اين نتيجه با يافتة
تحقيقات Amini et al 2008 Amini & et al 2007
Shabanali Fami (2006a) Ministry of Cooperatives
qi Nyoro & Isaac (2000) Bhuyan SarsakhtiIra
 1995در زمينة اثر مثبت عوامل مديريتي بر موفقيت
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اثر مستقيم هفتم نيز به عوامل اقتصادي اختصاص
يافتهاست ( .)P97 = 0/23يافتة اخير با مطالعات Ministry
of Cooperatives,; Ministry of Cooperatives
 Hornaday and Bunker 1970؛ 2006aمبني بر اثرگذاري

عوامل اقتصادي بر موفقيت تعاونيها همسو است.
و آخرين اثر مستقيم مثبت و معنيدار به استفاده از
تجربيات تعاونيهاي ديگر مربوط ميشود (.)P96 = 0/21
اين يافته با مطالعات Ministry of Cooperatives,
 (1998) Chopaniدر زمينة تأثير ارتباط با تعاونيهاي
ديگر و استفاده از تجربيات و اطالعات آنها و اثرگذاري آن
بر موفقيت تعاونيها مطابقت دارد.

شکل  .9الگوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل فرهنگي-
اجتماعي بر موفقیت تعاونيهای تولیدی با ضرایب مسیر

تعاونيها همخواني دارد.
جدول  .9تجزیة آثار متغیرها بر موفقیت تعاونيهای تولیدی محصوالت خارج از فصل مورد مطالعه
متغیرها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر غیرعلي

اثر علي کل

ضریب همبستگي

اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون
مشارکت فعال اعضا در تعاوني
عوامل مديريتي
عوامل اقتصادي
تمايل اعضا به ارتقاي دانش کاري
ايجاد روحية همكاري ميان اعضا
ارتباط و تعامل با تعاونيهاي ديگر
استفاده از تجربيات تعاونيهاي ديگر

0/39
0/49
0/55
0/53
0/35
0/38
0/31
0/51

0/38
0/15
0/55
0/53
0/50
0/58

0/04
0/08
0/18
0/11
0/08
0/09
0/08
0/08

0/78
0/84
0/55
0/53
0/57
0/59
0/51
0/49

0/79
0/75
0/41
0/34
0/83
0/88
0/59
0/57

منبع :یافتههای پژوهش

هدف چهارم :بررسي آثار غيرمستقيم عوامل فرهنگي-
اجتماعي بر موفقيت ،تعاونيهاي توليدي محصوالت خارج از
فصل استان کرمانشاه.
هريک از متغيرهاي عوامل فرهنگي -اجتماعي عالوه بر
اثر مستقيم ،آثار غيرمستقيمي هم از طريق عوامل اقتصادي

و عوامل مديريتي بر موفقيت دارند که هريک از آنها در
ادامه بررسي شدهاست.
با توجه به آثار علي هريک از متغيرهاي الگوي پيشنهادي
در شكلهاي  5و  3بر موفقيت و جدول  3و براساس تفكيک
آثار مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر موفقيت مشاهده ميشود:
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بيشترين اثر غيرمستقيم به اعتقاد و باور اعضا به فلسفة
تعاون مربوط است که از طريق تأثير بر عوامل مديريتي و با
ضريب مسير ( )P84 = 0/34موجب افزايش کمک اعضا در
کسب و انتقال نظرات جامعه بهمنظور بهبود کيفيت
محصوالت و افزايش کمک اعضا در جهت شناسايي فرصتها
و تهديدهاي تعاوني و از طريق تأثير بر عوامل اقتصادي و با
ضريب مسير ( )P74 = 0/22باعث افزايش کمک و همياري
اعضا در مورد مشارکت اقتصادي و نيز کمک در اخذ تسهيالت
و اعتبارات دولتي ميشود .در نهايت ،مجموع آثار غيرمستقيم
اين تحقيق بيانگر نقش ويژة عامل مذکور بر موفقيت
تعاونيهاي توليدي است .اين يافته در مطالعات Silvarajoo ,
(2002) Guinnane ,(2002) Gabriel ,(2001) Bruynis
) & et al,.1987مبني بر اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون و

نقش مؤثر آن بر عوامل مديريتي و اقتصادي مورد تأييد
بودهاست.
اثر غيرمستقيم دوم به استفاده از تجربيات تعاونيهاي
ديگر مربوط ميشود که از طريق تأثير بر عوامل مديريتي و با
ضريب مسير ( )P86 = 0/25موجب افزايش تمايل مدير به
ارتقا و توسعة منابع انساني ،افزايش تمايل به سازماندهي
مناسب ،افزايش توجه به نظرات جامعه ،افزايش تجربه و
افزايش قدرت شناسايي فرصتها و تهديدها و از طريق تأثير
بر عوامل اقتصادي و با ضريب مسير ( )P76 = 0/17باعث
افزايش تمايل اعضا به سرمايهگذاري بلندمدت ،همياري و
تمايل اعضا به مشارکت اقتصادي ،کمک اعضا در بازاريابي
مناسب محصوالت ،کمک و همياري در اخذ تسهيالت و
اعتبارات دولتي ،کمک در ايجاد ارتباط با جامعه بهمنظور
انتقال خواستههاي آنها و افزايش کيفيت محصوالت با توجه
به تجربيات تعاونيهاي ديگر ميشود .بنابر مجموع آثار
غيرمستقيم ،نقش مؤثر اين عامل بر موفقيت کامالً محرز
است .اين نتايج با يافتههاي محققاني همچون & Nyoro
)Isaac ,(2005) Silvarajoo ,(2002) Guinnane ,(2001
 ,)2005) Bruynis & et alدر زمينة استفاده از تجربيات

تعاونيهاي ديگر و آثار مثبت آن بر عوامل مديريتي و
اقتصادي مطابقت دارد.
اثر غيرمستقيم سوم به تمايل اعضا به ارتقاي دانش کاري
اختصاص يافتهاست که از طريق تأثير بر عوامل مديريتي و با
ضريب مسير ( )P83 = 0/37باعث افزايش توان شناسايي
فرصتها و تهديدهاي موجود ،افزايش تمايل مدير به ارتقا و
توسعة منابع انساني و سازماندهي مناسب اعضا و از طريق

تأثير بر عوامل اقتصادي و با ضريب مسير ()P73 = 0/30
موجب ارتقاي دانش روشهاي بازاريابي محصوالت و نحوة
ارتباط مناسب با جامعه بهمنظور انتقال خواستههاي آنها و
افزايش کيفيت محصوالت ميشود .مجموع آثار غيرمستقيم
تحقيق گوياي نقش تأثيرگذار تمايل اعضا به ارتقاي دانش
کاري بر موفقيت است .يافتة اخير با مطالعات پيشين و
همچنين مطالعة  (2008) Amini & et alدر زمينة تمايل
اعضا به ارتقاي دانش کاري و اثرگذاري مثبت آن بر عوامل
مديريتي و اقتصادي همخواني دارد.
اثر غيرمستقيم چهارم به ايجاد روحية همكاري ميان اعضا
اختصاص دارد که از طريق تأثير بر عوامل اقتصادي و با ضريب
مسير ( )P72 = 0/25موجب افزايش مشارکت اقتصادي ،کمک
اعضا در بازاريابي محصوالت ،کمک و همياري در اخذ تسهيالت
و اعتبارات دولتي و کمک اعضا در انتقال نظرات جامعه بهمنظور
بهبود کيفيت محصوالت ميشود .بهطور کلي ،مجموع آثار
غيرمستقيم مبين اهميت ايجاد روحية همكاري در بين اعضا بر
موفقيت تعاونيهاي توليدي است .نتيجة اخير با مطالعات
Nyoro & Isaac ,(2005) Silvarajoo , (2002) Gabriel
 ,(2001) Bruynis & et al ,(1987) Gordons & et alدر

زمينة ايجاد روحية همكاري بين اعضا و تأثير مثبت آن بر
عوامل اقتصادي همسوست.
اثر غيرمستقيم پنجم به ارتباط و تعامل با تعاونيهاي
ديگر مربوط ميشود که از طريق تأثير بر عوامل اقتصادي و با
ضريب مسير ( )P75 = 0/37موجب افزايش تمايل اعضا به
سرمايهگذاري بلندمدت ،همياري اعضا در مشارکت اقتصادي و
بازاريابي مناسب محصوالت ميشود .مجموع آثار غيرمستقيم
مؤيد اهميت ارتباط و تعامل با تعاونيهاي ديگر بر موفقيت
است .يافتة مذکور با مطالعات پيشين مبني بر ارتباط و تعامل
با تعاونيها و آثار مثبت آن بر عوامل اقتصادي مطابقت دارد.
اثر غيرمستقيم ششم به مشارکت فعال اعضا در تعاوني
اختصاص دارد که از طريق تأثير بر عوامل مديريتي و با ضريب
مسير ( )P81 = 0/25باعث افزايش قدرت شناسايي فرصتها و
تهديدهاي موجود ،افزايش تمايل مدير به ارتقا و توسعة منابع
انساني و سازماندهي مناسب اعضا و از طريق تأثير بر عوامل
اقتصادي و با ضريب مسير ( )P71 = 0/15موجب تمايل اعضا
به همياري در مشارکت اقتصادي ،کمک در بازاريابي مناسب
محصوالت ،کمک و همياري در اخذ تسهيالت و اعتبارات
دولتي ميشود .مجموع اين آثار ،نشان ميدهد که مشارکت
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فعال اعضا آثار غيرمستقيمي هم بر موفقيت تعاونيها دارد .اين
نتيجه با يافتههاي )Silvarajoo ,(1999) Mostani ,(1995
 Narayan ,(1990) Chandrasekera ,(1989) Shiraniدر
زمينة مشارکت فعال اعضا و نقش مثبت آن بر عوامل مديريتي
و اقتصادي همخواني دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج حاصل از تعيين اثر عوامل فرهنگي -اجتماعي مؤثر بر
موفقيت از ديدگاه اعضاي تعاونيهاي توليدي مورد مطالعه
براساس جدول  1نشان ميدهد که متغيرهاي مشارکت فعال
اعضا در تعاوني ،ايجاد روحية همكاري ميان اعضا ،تمايل اعضا
به ارتقاي دانش کاري و اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون در
حد زياد تا بسيار زياد بر موفقيت تعاونيهاي توليدي تأثير
گذارند و متغيرهاي ارتباط با تعاونيهاي ديگر و استفاده از
تجربيات آنها در حد زياد بر موفقيت مؤثر ارزيابي شدهاند .از
اين مطلب چنين استنباط ميشود که تأثير بيشتر عوامل
فرهنگي نسبت به عوامل اجتماعي به لحاظ اهميت و لزوم
ثبات اوليهاي است که بايستي در تعاونيهاي توليدي شكل
بگيرد؛ چرا که در گام نخست تعاونيها بايد با اعتقاد به اصول
و ارزشهاي تعاوني تشكيل شوند و به طور حتم در چنين
شرايطي در گام بعدي ،ارتباطات و تعامالت اجتماعي بهتر و
هدفمندتري در جهت ارتقا و موفقيت تعاونيها انجام ميگيرد.
مطابق جدول  5بررسي ماتريس ضرايب همبستگي بين
تمامي متغيرهاي مستقل روابط مثبت و معنيداري را نشان
ميدهد؛ بنابراين تأثير مثبت عوامل فرهنگي -اجتماعي و
عوامل واسطة اقتصادي و مديريتي بر موفقيت تعاونيهاي
توليدي کامالً واضح است .وجود اين روابط مثبت و معنيدار
مؤيد اهميت عوامل مذکور است.
براساس الگوي پيشنهادي شكل  5پيچيدگي ارتباطات
بين متغيرها به خوبي قابل مشاهده است و مؤيد فرض نبود
رابطة ساده بين عوامل فرهنگي -اجتماعي و موفقيت است و
نشان ميدهد که رابطة علي موجود بهصورت ساده نبوده است
و متغيرهاي ديگري بهصورت واسطه وجود دارند که از طريق
آثار غيرمستقيم با واسطة عوامل مديريتي و اقتصادي بر
موفقيت تعاونيهاي توليدي تأثيرگذارند.
مطابق بررسي آثار مستقيم و غيرمستقيم و بر اساس جدول
 3مشخص ميشود که مشارکت فعال اعضا بيشترين اثر
مستقيم مثبت و معنيدار را بر موفقيت تعاونيهاي توليدي
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دارد؛ اين در حالي است که بيشترين اثر غيرمستقيم ،عالوه بر
اثر مستقيم دوم ،به اعتقاد و باور اعضا به فلسفة تعاون اختصاص
دارد .به نظر ميرسد به دليل ناملموسبودن اعتقاد و باور اعضا
به فلسفة تعاون تأثيرگذاري آن عالوه بر اثر مستقيم از طريق
آثار غيرمستقيم نمود بيشتري مييابد .از مجموع مقدار باالي
آثار مستقيم و غيرمستقيم مربوط به ايجاد روحية همكاري
ميان اعضا ،اينگونه استنباط ميشود که وجود روحية همكاري
در تعاونيهاي توليدي موجب مشارکت در تمامي فعاليتهاي
تعاوني از جمله کمک به انتقال ديدگاههاي جامعه ،بازاريابي،
همياري در اخذ اعتبارات و غيره با حداقل توقع و براساس
روحية کار گروهي ميشود؛ همچنين اين روحية همكاري
بهنوعي ميتواند با آثار غيرمستقيم مشارکت فعال اعضا ارتباط
يابد .از مجموع آثار مستقيم و غيرمستقيم در زمينة تمايل اعضا
به ارتقاي دانش کاري ميتوان چنين برداشت کرد که اين
تمايل از يک سو موجب افزايش رغبت اعضا و کارکنان تعاوني
براي برانگيختن مديريت در مورد توسعة منابع انساني ،استفاده
از کانالهاي ارتباطي مناسب بهمنظور برقراري ارتباط با جامعه
(مشتريان) و ديگر تعاونيها ميشود و از سوي ديگر آمادگي و
تمايل به استفاده از تجربيات تعاونيهاي ديگر و ارتقاي دانش
کاري در زمينههاي گوناگون از جمله استفاده از روشهاي
مناسبتر براي افزايش کيفيت محصوالت ،روشهاي مناسب
بازاريابي ،نحوة ارتباط مناسب با جامعه بهمنظور انتقال
خواستهها و محصوالت مطلوب آنها و غيره را در پي دارد.
استفاده از تجربيات تعاونيهاي ديگر با وجود اينكه کمترين اثر
مستقيم را داشته است ،با اثر غيرمستقيم دوم شايان تأمل
است؛ چرا که به نظر ميرسد آثار غيرمستقيمي همچون افزايش
قدرت شناسايي فرصتها و تهديدها و تمايل اعضا به
سرمايهگذاري بلندمدت را به دنبال دارد؛ بنابراين با توجه به
اهميت برآوردشده و تأمل بر اين مهم که عوامل فرهنگي-
اجتماعي در تعاونيهاي توليدي عواملي زيربنايي هستند،
بهمنظور ارائة راهکارهايي در جهت مقابله با چالشهاي فراروي
تعاونيهاي توليدي پيشنهاد ميشود بر ضرورت توجه بيشتر و
برنامهريزيهاي مناسبتر براي ارتقاي عوامل فرهنگي-
اجتماعي تأکيد شود و اين عوامل در گروههاي هدف (در
مدارس ،از طريق ـ دانشآموزان ـ در دانشگاهها ،از طريق
دانشجويان و دانشآموختگان ـ در جامعه ،به کمک اعضاي
تعاونيهاي توليدي ،افراد جوياي کار و افراد داوطلب تأسيس
تعاوني) جديتر مالحظه و بررسي شوند.
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