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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study was to assess of the role management in the performance of the 

rural production cooperatives of Isfahan province and presenting the comprehensive model of the 

effective factors in improving the performance of the cooperatives. The currect study was and applied 

research in terms of purpose, and was a survey in terms of its method. The statistical population of 

the study was the components of rural production cooperatives in Isfahan province (general 

assembly, board of directors, inspector or inspectors). The sample size was calculated by Cochran's 

formula and 375 respondents were selected by stratified cluster sampling. Results showed that 

cooperative management among the independent research variables had the most direct impact on 

the performance of rural production cooperatives. In the presented model, a new cycle was identified, 

which we called the Cooperation Commitment Cycle that this cycle can be very beneficial to 

cooperative managers in improving cooperatives performance. Also, in this study, the optimal 

survival time of Chief Executive Officer of the cooperatives was estimated at four years. On the other 

hand, the results indicated that the directing dimension had the most factor loadings among the 

dimensions of cooperative management.  
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Extended Abstract 

Objectives 

 As a result of land reform, farmers' lands were scattered. Cultivation in small and scattered lands 

was not economically feasible and optimal utilization of water, soil, machinery, and labor was not 

possible. One of the best solutions in this regard is to unite villagers in the form of rural production 

cooperatives. Rural production cooperatives play an important role in agriculture and rural 

development. The main purpose of this study was to assess the role of management in the 

performance of the rural production cooperatives of Isfahan province and presenting the 

comprehensive model of the effective factors in improving the performance of the cooperatives.  

 

Method 

The current study was an applied research in terms of purpose, and was a survey in terms of its 

method. In this research, a survey method was used to collect data using a researcher-made 

questionnaire. Factor analysis was used to construct the research variables and structural equation 

modeling was used to determine the causal structure. The statistical population of the study was the 

components of rural production cooperatives in Isfahan province (general assembly, board of 

directors, inspector or inspectors). The sample size was calculated by Cochran's formula and 375 

respondents were selected by stratified cluster sampling. The sampling method was that at first all 

the townships with rural production cooperatives were considered as classes. Then, in each township, 

half the number of cooperatives were randomly selected as clusters, and 22cooperatives were 

obtained. In order to determine the number of samples required in each cooperative, the sample size 

of 375 obtained by Cochrane's formula was divided into 22 companies that resulted in seventeen. 

 

Discussion 

Variables made from factor analysis in a structural equation were analyzed using STATA 14 

software. In this method, the variables of government and popular institutions that were not 

significant were droppted from the model. Also, the variables of "cooperative management" and 

"satisfaction with structural factors" and "members' committed behavior" were defined as mediating 

variables.  

 

Conclusion 

Results showed that cooperative management among the independent research variables had the 

most direct impact on the performance of rural production cooperatives. In the presented model, a 

new cycle was identified, which we called the Cooperation Commitment Cycle that this cycle can be 

very beneficial to cooperative managers in improving performance of cooperatives. According to 

this cycle, the better the management of cooperatives in performing their tasks, the greater the 

satisfaction of cooperative bodies with the structural factors of cooperatives. Therefore, members are 

more committed to cooperative behavior, and show positive feedback to cooperative management 

which leads to the better performance of cooperative management. Also, in this study, the optimal 

survival time of Chief Executive Officer of the cooperatives was estimated at four years. On the other 

hand, the results indicated that the directing dimension had the most factor loadings among the 

dimensions of cooperative management.  
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 های تولید روستاییارزیابی نقش مدیریت در عملکرد تعاونی
 مورد نمونه: استان اصفهان

 
 3، امیر مظفر امینی*2، سید هدایت اهلل نوری1مریم نجفی

 ، ريزيريزي روستايي، دانشکده علوم جغرافيايي و برنامهجغرافيا و برنامه گروه دانشجوي دکتراي، 1
 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايرانريزي، ريزي روستايي، دانشکده علوم جغرافيايي و برنامهجغرافيا و برنامه گروه استاد، 2   
  ، اصفهان، ايرانتوسعه روستايي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهانگروه ، دانشيار 3

 (8/12/97تاريخ تصويب:  -6/8/97)تاريخ دريافت: 

 

 چکیده 

 
هاي توليد روستايي ف اصلي پژوهش حاضر ارزيابي نقش مديريت در عملکرد تعاونيهد

ها است. پژوهش استان اصفهان و ارايه مدل جامعي از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد اين تعاوني
حاضر به لحاظ هدف، تحقيقي کاربردي و به لحاظ روش، تحقيقي پيمايشي است. ابزار پژوهش 

هاي ه بوده و از مدلسازي معادالت ساختاري براي ارزيابي عملکرد تعاونيساختپرسشنامه محقق
هاي توليد توليد روستايي استان اصفهان استفاده شد. جامعه آماري تحقيق را ارکان تعاوني

حجم  .اندروستايي استان اصفهان )مجمع عمومي، هيئت مديره، بازرس يا بازرسان( تشکيل داده
گيري پژوهش روش نمونه دست آمد.هنفر ب 375از فرمول کوکران  نمونه پژوهش با استفاده

هاي مستقل پژوهش، اي بوده است. نتايج پژوهش بيانگر اين بود که در ميان متغيراي خوشهطبقه
هاي توليد روستايي داشته است. در ترين تأثير مستقيم را بر عملکرد تعاونيمديريت تعاوني بيش

اي جديد شناسايي شد که آن را چرخه تعهد تعاوني نام ر چرخهشده پژوهش حاضمدل ارايه
ها بسيار تواند براي مديران تعاونيها ميدر راستاي بهبود عملکرد تعاوني نهاديم که اين چرخه

هاي توليد عامل تعاونيسودمند باشد. همچنين، در اين پژوهش مدت زمان بهينه بقاي مدير
آورد شد. از سوي ديگر، نتايج حاکي از اين بود که بعد روستايي در سمت خود چهار سال بر

 ترين بار عاملي را داشته است.هدايت در ميان ابعاد مديريت تعاوني بيش
 

تعاوني، تعاوني توليد روستايي، مديريت، ارزيابي عملکرد، مدلسازي های کلیدی: واژه

 معادالت ساختاري

 

 مقدمه

ری سنتی برداهای بهرهدنبال فروپاشی نظامبه

های نوين ، نظام1341کشاورزی بعد از اصالحات ارضی 

های سهامی ها، شرکتصنعتوبرداری همچون کشتبهره

های تعاونی تولید روستايی پا به عرصه زراعی و شرکت

ها ظهور گذاشتند. با انقالب اسالمی بسیاری از اين واحد

های تعاونی تولید روستايی از بین رفتند، اما شرکت

تری از خود نشان دادند که از عوامل پايداری يداری بیشپا

توان، توجه به اصل مالکیت فردی و شیوه ها میآن

ها دارای اهداف مديريت را نام برد. مديريت در اين واحد

های عملیاتی شامل: حفظ حیات تعاونی و ايجاد موقعیت

 Central Union of)بهینه برای گرداندن تعاونی است

Rural Production Cooperative Companies, 2013) . 
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های ها و شرکتبر مبنای تجربیات جهانی تشکل

-های در حال توسعه میتعاونی در مناطق روستايی کشور

زايی و توسعه روستايی ايفا توانند در مقابله با فقر، اشتغال

(. با توجه به اهمیت فزاينده Haji et al., 2017نمايند )

های ها در تأمین نیازبرجسته اين شرکت ها و نقشتعاونی

ها و های تعاونیاجتماعی، مديريت و رهبری فعالیت

ها اهمیت شايان تنظیم روابط انسانی در اين سازمان

ها تا حد توجهی کسب نموده، تا جايی که موفقیت تعاونی

زيادی با شیوه مديريت علمی رابطه مستقیم دارد. چرا که 

گردد که تحقق نیافتن اهداف می در اغلب موارد مشاهده

علت عدم سازمانی و نتايج مطلوب از همکاری گروهی، به

های علمی شايستگی مديران يا به کار نبردن اصول و روش

(. در واقع، Lajevardi, 2010سازماندهی و مديريت است )

توان گفت سنگ زيربنای هر تعاونی مديريت آن است می

د زيادی به اعمل مديريت و رشد و پیشرفت تعاونی تا ح

 (.Mahdian et al., 2016صحیح بستگی دارد )

اگرچه تا به حال مطالعات گوناگونی در مورد بررسی 

های تولید روستايی انجام گرفته است، اما مديريت تعاونی

ای انجام شده است که مدل جامعی تر مطالعهتاکنون کم

لید روستايی های تواز عوامل مؤثر در بهبود عملکرد تعاونی

ه دهد. مروری بر مطالعات انجام گرفته در اين زمینه يرا ارا

های دهد که عوامل مختلفی بر عملکرد تعاونینشان می

در  Heydari Sarban(2012)تولید روستايی مؤثر است. 

های تولید روستايی شهرستان پژوهشی که بر روی تعاونی

مديريت آباد انجام داده است دريافت که بهبود پارس

ترين عوامل تأثیرگذار بر موفقیت داخلی يکی از مهم

های تولیدی در مناطق روستايی بوده است. تعاونی

Hadizadeh Bazaz et al. (2014)  در پژوهشی که بر روی

های تولید روستايی در استان خراسان رضوی انجام تعاونی

 اند، نحوه مديريت و نیز میزان انگیزه و مشارکت اعضاداده

ها را از جمله عوامل مهم در بهبود عملکرد تعاونی

در  Ahmadpour et al. (2014)اند. شناسايی نموده

های تحقیقی برای شناسايی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی

تولید استان ايالم، دريافتند که عوامل مديريتی يکی از 

ها بوده است. ترين عوامل مؤثر بر موفقیت اين تعاونیمهم

Zarifian and Bahadori Ghezeljeh (2014)  در تحقیقی

های تولید روستايی استان همدان انجام که بر روی تعاونی

                                                                                                                                                                                
. Shurugwi 

دادند دريافتند که فقدان الگوی مشخص برای ارزيابی 

برده های نامترين ضعف تعاونیعملکرد مديران تعاونی مهم

در تحقیقی  Faryabi and Ahmadvand (2015)اند. بوده

های تولید روستايی جنوب استان کرمان وی تعاونیکه بر ر

انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که مديريت يکی از 

ها بوده های مؤثر بر موفقیت اين تعاونیترين سازهمهم

های در پژوهشی که بر روی تعاونی Gupta (2014)است. 

های در حال توسعه انجام داد به اين نتیجه تولید در کشور

ای که صرفاً در پی ت که رفتار افراد به گونهدست ياف

تعقیب اهداف شخصی خود باشند منجر به عدم موفقیت 

در  Mhembwe and Dube (2017)گردد. ها میتعاونی

ها در حفظ معیشت پژوهشی که با عنوان نقش تعاونی

های روستايی در منطقه جوامع روستايی: تعاونی

ها انجام دادند بر روی تعاونی 2زيمبابوه 1شوروگوی

های مديريتی را از جمله مديريت ضعیف و کمبود مهارت

 ها برشمردند. موانع موفقیت اين تعاونی

 

 اهداف تحقیق

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزيابی نقش مديريت در 

ه ايهای تولید روستايی استان اصفهان و ارعملکرد تعاونی

ها عاونیمدل جامعی از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد اين ت

 های پژوهش به قرار زير است:است. فرضیه

-بین رفتار متعهدانه اعضای تعاونی و عملکرد تعاونی-

دار وجود های تولید روستايی استان رابطه مثبت و معنی

 (1Hدارد. )

بین انجام بهینه وظايف مديريت تعاونی و عملکرد -

 دارهای تولید روستايی استان رابطه مثبت و معنیتعاونی

 ( 2Hوجود دارد. )

بین عوامل برون سازمانی )سازمان تعاون روستايی و -

های تولید روستايی استان رابطه دولت( و عملکرد تعاونی

 (3Hدار وجود دارد. )معنی

های بین رضايت از عوامل ساختاری و عملکرد تعاونی-

 ( 4Hدار وجود دارد. )تولید روستايی رابطه معنی

های عامل و عملکرد تعاونیمديربین سابقه مديريتی -

 (5Hدار وجود دارد. )تولید روستايی رابطه معنی

. Zimbabwe 
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ای استان بر ساختار متفاوت جغرافیايی منطقه-

داری دارد. های تولید روستايی تأثیر معنیعملکرد تعاونی

(6H) 

مدل مفهومی پژوهش بر مبنای فرضیات تحقیق در 

 ( نشان داده شده است. 1شکل )

 
     

 . مدل مفهومی بر مبنای فرضیات پژوهش1کلش

 

های تولید بر مبنای اهداف مندرج در اساسنامه تعاونی

 Central Organization for Ruralروستايی )

Cooperatives of Iran, 2016ها در شش ( عملکرد تعاونی

وری برداری و ارتقای بهرهبعد اصالح ساختار نظام بهره

برداری بهینه منابع، افزايش رهعوامل تولید، تخصیص و به

کمی و کیفی تولید محصوالت، حفظ محیط زيست، بهبود 

وضعیت معیشتی و ارتقای توان اقتصادی اعضا و نیز 

 های خدماتی مورد ارزيابی قرار گرفته است. فعالیت

ها از سوی ديگر، با توجه به اين که اصل پنجم تعاونی

ه دلیل اين که سازی و کارآموزی است و بآموزش، آگاه

 ,Carrascoها صادق است )اين اصل در مورد همه تعاونی

2007; Seguí-Mas & Bollas-Araya, 2012 ،بنابراين )

کند و از های تولید روستايی نیز صدق میدر مورد تعاونی

های آموزشی و ترويجی نیز به شش بعد رو، بعد فعالیتاين

ها با در نظر تعاونیبرده افزوده شد و در نهايت، عملکرد نام

طور کلی، چهار به برده ارزيابی شد.گرفتن هفت بعد نام

ريزی، سازماندهی، هدايت و نیز کنترل از وظیفه برنامه

ها وظايف اصلی و اساسی تمامی مديران در تمامی عرصه

 et al, 2017؛ Tomaževič et al., 2017روند )شمار میبه

Mousavi) Najafi & Amini, 2012;.  ،در اين راستا

ها نیز از اين امر مستثنی نخواهند بود و مديران تعاونی

بايستی در خصوص اين چهار وظیفه تمامی تالش و 

کار گیرند که به خوبی از عهده انجام کوشش خود را به

بنابراين، مديريت در چهار بعد  برده برآيند.وظايف نام

ر نظر ريزی، سازماندهی، هدايت و نیز کنترل دبرنامه

 گرفته شد.
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 روش پژوهش

اين پژوهش به لحاظ هدف و نوع، تحقیقی کاربردی 

و به لحاظ روش، تحقیقی پیمايشی است. در مرحله اول 

حجم نمونه قابل بسط به جامعه آماری بررسی شد. سپس، 

های محقق های پژوهش متغیرجايی که تمامی متغیراز آن

منظور ساخت  به 1ساخته بوده است از روش تحلیل عاملی

ها استفاده گرديده است. در مرحله بعدی، پس از متغیر

ها و و مشخص شدن ساختار سنجه انجام تحلیل عاملی

. اطمینان از پايايی و روايی به تحلیل فرضیات پرداخته شد

اين مرحله شامل يک مدل ساختاری با در نظر گرفتن يک 

د های مستقل و يک متغیر وابسته )عملکراليه متغیر

های تولید روستايی( بوده و تحلیل مسیر منجر به تعاونی

 . ارائه روابط میانجی در معادالت ساختاری شده است

بر اساس آخرين اطالعات اخذ شده از سازمان تعاون 

های تعاونی روستايی استان اصفهان، تعداد کل شرکت

 43ها شرکت بوده که از میان آن 55تولید روستايی 

 Rural)اند فعال بودهفعال يا نیمهبقی غیرشرکت فعال و ما

Cooperative Organization of Isfahan province, 

های . جامعه آماری پژوهش حاضر را ارکان تعاونی(2016

تولید روستايی استان اصفهان )مجمع عمومی، هیئت 

باشند نفر می 17157مديره، بازرس يا بازرسان( که 

با استفاده از فرمول  حجم نمونه پژوهش .تشکیل داد

نفر  375درصد  95درصد و اطمینان  5با دقت کوکران 

گیری گیری پژوهش، نمونهروش نمونه دست آمد.هب

 ,Sedgwick, 2013; Asparouhov)ای ای خوشهطبقه

2005; Aßmann et. Al, 2011) گونه بوده است، بدين

هايی های استان )شهرستانکه در مرحله اول شهرستان

-های تعاونی تولید روستايی بودند( را بهدارای شرکتکه 

عنوان طبقه در نظر گرفته و در مرحله بعد، از میان 

صورت باشند بههای تعاونی تولید میها که شرکتخوشه

های الزم انتخاب شدند. بر مبنای حجم تصادفی نمونه

شرکت تعداد نمونه الزم برای  22نفر و تعداد   375نمونه 

 دست آمد. به 17عدد  هر شرکت،

های تعاونی تولید ( وضعیت شرکت1در جدول )

های انتخابی به تفکیک روستايی استان اصفهان و نمونه

که جامعه آماری شهرستان آورده شده است. از آنجايی
                                                                                                                                                                                

. Factor Analysis 

1.Kaiser-Meyer-Olkin 

2.Bartlett Test 

های تولید روستايی هستند در هر پژوهش، ارکان تعاونی

، نفر از اعضای هیئت مديره، يک نفر مديرعامل 5شرکت 

-يک نفر بازرس، جمعاً هفت نفر و ده نفر از اعضای تعاونی

 های مورد نظر در نظر گرفته شد. ها به عنوان نمونه

 
های تعاونی تولید روستايی استان . وضعیت شرکت1جدول 

 های انتخابی به تفکیک شهرستاناصفهان و نمونه
تعداد  شهرستان رديف

 شرکت

تعداد 

 اعضا

تعداد 

شرکت 

 انتخابی

عداد ت

-نمونه

های 

انتخاب 

 شده

-آران 1

 بیدگل

5 1529 2 34 
 153 9 6353 19 اصفهان 2
 34 2 1380 5 برخوار 3
تیران و  4

 کرون

1 359 1 17 
 17 1 2151 2 شهرزرين 5
 17 1 220 1 سمیرم 6
-شاهین 7

شهر و 

 میمه

2 1654 1 17 
 17 1 68 1 شهرضا 8
 34 2 2539 4 کاشان 9
 17 1 432 2 مبارکه 10
 17 1 472 2 نطنز 11

(Rural Cooperative Organization of Isfahan 

province, 2016). 

 

ابتدا با مروری بر ادبیات و بررسی منابع متعدد و با 

های تولید روستايی استفاده از اساسنامه تعاونی

های تولید متغیروابسته پژوهش که عملکرد تعاونی

صلی فروض که شامل رفتار های اروستايی بوده و متغیر

سازمانی، متعهدانه اعضا، مديريت تعاونی، عوامل برون

عامل و ساختار عوامل ساختاری، سابقه مديريتی مدير

های مالی های کنترل شامل سرمايهجغرافیايی و نیز متغیر

های ارتباطی های چاه، فاصله از راهانسانی، جمعیت، حلقه

 يد.های مردمی استخراج گردو نهاد

های بايستی آزمونپیش از استخراج عوامل می

ها جهت منظور بررسی مناسب بودن دادهمختلفی به

ها شامل آماره تحلیل عاملی صورت گیرد که اين آزمون
2

KMO  هستند  3آزمون بارتلتو(Williams et al., 

-ابزار اندازه 4(. همچنین، به منظور سنجش پايايی2010

 ,Santosاستفاده نمود ) 5نباخگیری از ضريب آلفای کرو

1999.) 

4. Reliability 

5. Cronbach’s alpha 
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در اين پژوهش پس از تأيید سئوالت پرسشنامه توسط 

نفری در قالب آزمون  30با انتخاب يک نمونه متخصصان، 

و  ها بررسی گرديدهمقدماتی، روايی و پايايی پرسشنامه

. بر مبنای اطالعات مراحل بعدی تحقیق انجام گرفت

دست آمده در رونباخ بهنشان داده شده، مقدار آلفای ک

صدم است که  70های مورد نظر باالی هريک از مفهوم

باشد. ها میگويای کامالً قابل قبول بودن پايايی آن

همچنین، مقدار آزمون بارتلت نیز در سطح بسیار بااليی 

درصد  50ها نیز باالیآن K.M.Oدار بوده و مقدار معنی

ود در بین های موجتوان گفت همبستگیبوده که می

که از ها برای تحلیل عاملی مناسب است. پس از آنداده

ها ها اطمینان حاصل شد پرسشنامهپايايی و روايی سازه

نفر از ارکان  374در يازده شهرستان استان اصفهان بین 

مديره، های تولید روستايی )شامل اعضا، هیئتتعاونی

 عامل و بازرس( توزيع و تکمیل گرديد.مدير

های ساخت متغیرهای پژوهش از تحلیل مؤلفه برای

)PCA(اصلی
بدين  2استفاده گرديد. اعتبار پیشگويی 1

شده  گیریی اندازهمعناست که بتوان بر مبنای يک پديده

گويی در يک مقطع زمانی، پديده ديگری را در آينده پیش

چه همبستگی بین دو معیار باال باشد، معیار کرد. چنان

 (.Drost, 2011گويی دارد )اولی اعتبار پیش

ها ها بر عملکرد مثبت مالی تعاونیعملکرد مثبت تعاونی

ها، حقوق صاحبان سهام و نیز سود خالص( تأثیر )دارايی

منظور بررسی اعتبار (. بهChesnick, 2000مثبت دارد )

های ساخته تعاونیگويی شاخص عملکرد محققپیش

استفاده از سه سنجه تولید، شاخص سودآوری مالی با 

ها، حقوق صاحبان سهام و نیز سود خالص ساخته دارايی

شد.نتیجه حاصل از آزمون رگرسیون حاکی از اين بود که 

تأثیر  05/0ساخته عملکرد در سطح شاخص محقق

  =p ,002/0معناداری بر شاخص سودآوری مالی داشت )

18/3, t= 163/0 b=). که  توان انتظار داشترو، میاز اين

های تولید روستايی در صورت داشتن عملکرد بهتر، تعاونی

 در آينده به سودآوری نیز دست خواهند يافت. 

تر از که باالهای پژوهش در صورتیسنجه 3بار عاملی

(. بار عاملی Lee et al., 2004باشد قابل قبول است ) 4/0

دست آمد. به 4/0تر از های پژوهش حاضر باالکلیه سنجه

CR 4يا ی همگرا رواي
تر از های پژوهش باالکلیه سنجه 

 دست آمد.به 7/0

 Fornell and Larckerنیز به روش  5روايی واگرا

 AVEمنظور بررسی روايی واگرا (  انجام گرفت. به1981)

(. Hair et al., 1998)باشد  5/0تر از ها بايستی باالسنجه

AVE د. بار عاملی، دست آمبه 5/0تر از ها باالتمامی سازه

CR و AVE ( آورده شده 2های پژوهش در جدول )سازه

 است.

های عاملی اده از بارهای تحقیق با استفدر ادامه، متغیر

ها محاسبه گرديد. بر محاسبه شد و سپس همبستگی آن

اساس روش فورنل و الرکر عناصر جدول ضرايب 

که تمامی دلیل آنباشد و بههمبستگی عوامل تحقیق می

عناصر زير قطر اصلی و سمت چپ قطر اصلی از عناصر 

تر بوده است. باشد کممی AVEقطر اصلی که مجذور 

گردد. نتايج اين محاسبات اين، روايی واگرا تأيید میبنابر

 ( آورده شده است. 3در جدول )
 

 های پژوهشسازه CRو  AVE. بار عاملی، 2جدول 
 بار عاملی سنجه تعداد سنجه بعد مفهوم

   63  عملکرد

اصالح ساختار نظام 

برداری و ارتقای بهره

 وری عوامل تولیدبهره

13  822/0 

 535/0 چه کردن اراضی خرد و پراکنده و کشت يکپارچه محصوليکپار  

 640/0 های سنتی آبیاری و زهکشیمرمت و اصالح شبکه  

 617/0 های مدرن آبیاری و زهکشیتوسعه و احداث شبکه  

 596/0 بندی فنی اراضی کشاورزیتسطیح و قطعه  

                                                                                                                                                                                
1. Principal Component Analyses 

. Predictive validity 

.  Factor Loading 

. Composite Reliability 

. Discriminant Validity 
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 بار عاملی سنجه تعداد سنجه بعد مفهوم

 436/0 های دسترسی بین مزارعبهسازی و احداث جاده  

 443/0 های کشاورزیتجهیز و برقی کردن چاه  

 519/0 احیا نمودن اراضی باير و موات   

 665/0 ايجاد گلخانه  

 691/0 های مرتبط با پرورش دامايجاد مجتمع  

 723/0 های مرتبط با پرورش طیورايجاد مجتمع  

 705/0 های مرتبط با زنبورداریايجاد مجتمع  

 685/0 های مرتبط با نوغانداریعايجاد مجتم  

 735/0 پروریهای مرتبط با آبزیايجاد مجتمع  

-تخصیص و بهره 

 برداری بهینه منابع

6  769/0 

-های آببران در شرکت و تشکیل گروهايجاد واحد مديريت آب  

 بران

846/0 

های گیری از روشبرداری از تأسیسات جديد آبیاری و بهرهبهره  

 آبیارینوين 

743/0 

 840/0 نظارت بر تقسیم و توزيع آب  

بهره دولت به هماهنگی شرکت در زمینه استفاده از تسهیالت کم  

 منظور بازسازی و نوسازی شبکه آبیاری

781/0 

انعقاد قرارداد همکاری با شرکت آب منطقه به منظور تأمین آب   

 مورد نیاز

669/0 

 653/0 ت کشاورزیفراهم نمودن وسايل و ادوا  

افزايش کمی و کیفی  

 تولید محصوالت

10  822/0 

 608/0 عملیات به منظور بهبود عملکرد محصوالت  

 599/0 عملیات به منظور بهبود کیفیت محصوالت  

 725/0 تولید نهال اصالح شده  

 790/0 تولید بذر اصالح شده  

 805/0 فراوری نهال اصالح شده  

 808/0 بذر اصالح شده فراوری  

 712/0 بندی نهال اصالح شدهبسته  

 729/0 بندی بذر اصالح شدهبسته  

 616/0 توزيع نهال اصالح شده  

 635/0 توزيع بذر اصالح شده   

 666/0  3 حفظ محیط زيست 

 951/0 های منابع طبیعی )شامل آب، خاک، مرتع و ...(حفظ عرصه  

 965/0 منابع طبیعی )شامل آب، خاک، مرتع و ...(   هایاحیای عرصه  

های منابع طبیعی )شامل آب، خاک، مرتع و برداری از عرصهبهره  

  )... 

951/0 

بهبود وضعیت  

معیشتی و ارتقای 

 توان اقتصادی اعضا

15  852/0 

 514/0 های خريد و فروش داخلیانجام فعالیت  

 681/0 وش خارجیهای خريد و فرانجام فعالیت  

های اندازی واحدی خدمات پس از فروش )از طريق راهارائه  

 های سیار و ثابت(گاهمکانیزاسیون و تعمیر

659/0 

 780/0 های شغلی برای زنان خانواده اعضاايجاد فرصت  

نیاز در صورت وجود ای موردخريد و تهیه مواد و وسايل حرفه  

 و ... در تعاونی  بافیهايی چون قالیحرفه

783/0 
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 بار عاملی سنجه تعداد سنجه بعد مفهوم

 720/0 آوری و نگهداری محصوالتايجاد امکانات الزم جهت جمع  

 811/0 بندی و تغییر و تبديل محصوالتايجاد امکانات الزم جهت بسته   

 700/0 نقل محصوالتوايجاد امکانات الزم جهت حمل   

 757/0 ايجاد امکانات الزم جهت فروش محصوالت   

های کشاورزی )از قبیل کود، سم، بذر، و توزيع کلیه نهاده تهیه   

 نهال و ...(

559/0 

 692/0 بیمه کردن محصوالت کشاورزی   

سوزی، بازنشستگی و ارائه بیمه اجتماعی )تآمین خسارات آتش   

)... 

755/0 

 748/0 بیمه کردن شخص   

 744/0 بیمه کردن خانواده   

 708/0 دادن سهام کارخانجات   

های آموزشی و فعالیت 

 ترويجی

5  761/0 

های آموزشی به منظور آشنا ساختن اعضا با برگزاری کالس   

 های نوين کشاورزیشیوه

824/0 

مديريتی )از قبیل آشنايی  -های آموزشی سازمانیبرگزاری کالس   

 با اساسنامه شرکت، آموزش مديريت، حسابداری و مالی و ...(

850/0 

های آموزشی به منظور آشنا ساختن اعضا با زاری کالسبرگ   

 قوانین کار و تأمین اجتماعی

787/0 

 861/0 جمعیهای دستهفراهم نمودن فرصت شرکت در بازديد   

احداث مزارع الگويی، تحقیقی و ترويجی به منظور آشنا نمودن    

 های نوين کشاورزیاعضا با شیوه

856/0 

 826/0  11 های خدماتیفعالیت 

 711/0 انجام خدمات آزمايشگاهی آب   

 706/0 انجام خدمات آزمايشگاهی خاک   

 786/0 پزشکیانجام خدمات گیاه   

 695/0 انجام خدمات دامپزشکی   

 753/0 های روستايی انجام عملیات پیمانکاری در حوزه   

 696/0 های کشاورزیانجام عملیات پیمانکاری در حوزه   

 669/0 های تعاونیمیزان مشارکت با ساير شرکت   

های تعاونی تولید عضويت و میزان مشارکت در اتحاديه شرکت   

 روستايی

519/0 

های میزان مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیت   

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

611/0 

 612/0 های صنفی کشاورزیعضويت و فعالیت در تشکل   

 704/0 رائه خدمات مشاوره فنی و مهندسیا   

   AVE 625/0 

   CR 921/0 

 864/0 باور نسبت به اصل تعاون و مشارکت و همکاری جمعی 7  رفتار اعضا

اعتقاد به الگو بودن شرکت تعاونی شما در زمینه همکاری جمعی    

های تعاونی تولید های مشارکتی نسبت به ساير شرکتو انجام کار

 يیروستا

844/0 

 846/0 میزان مشارکت در امور تعاونی   

 840/0 میزان رضايتمندی نسبت به شرکت تعاونی   

 902/0 میزان متعهد بودن نسبت به شرکت تعاونی   

 894/0 میزان اعتماد نسبت به شرکت تعاونی   

 893/0 میزان پیگیری اهداف تعاونی   
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 بار عاملی سنجه تعداد سنجه بعد مفهوم

   AVE 756/0 

   CR 956/0 

   17  مديريت

 862/0  2 ريزیبرنامه 

 928/0 تعیین اهداف شرکت   

های موجود به منظور دستیابی به اهداف و مقاصد حلارزيابی راه   

 شرکت

928/0 

 848/0  2 سازماندهی 

-طراحی، تعريف و تعیین وظايف و اختیارات اعضا، ارکان و واحد   

 های سازمانی شرکت

938/0 

 938/0 هااد هماهنگی مابین اعضا، ارکان و واحدبرقراری رابطه و ايج   

 895/0  10 هدايت 

 805/0 میزان هماهنگ نمودن اهداف فردی اعضا با اهداف شرکت   

 863/0 ايجاد باور به تعاون و کار کردن گروهی در اعضا   

 881/0 هاتوجیه اعضا در خصوص اجرای برنامه   

 835/0 هايشانی بهبود فعالیتهای شغلی اعضا براشناسايی نیاز   

 815/0 ايجاد نیاز در اعضا برای ارتقای مهارت و شايستگی   

کسب نظر از اعضا در مورد چگونگی تشويق و اعطای پاداش برای    

 عملکرد خوبشان

789/0 

 813/0 مديرهتعامل میان اعضا و هیئت   

 817/0 عاملتعامل میان اعضا و مدير   

 773/0 عاملمديره و مديرهیئت تعامل میان   

 805/0 ايجاد تعامل مابین اعضا   

 844/0  3 کنترل 

 870/0 ارزيابی عملکرد اعضا   

 926/0 های تولیدیموقع فعالیتزمانبندی برای انجام به   

 876/0 ها بر اساس برنامهرعايت اولويت زمانی در انجام کار   

   AVE 744/0 

   CR 921/0 

 767/0 درصد( 3يافته به امر آموزش )مقدار بودجه اختصاص 4  امل ساختاریعو

 825/0 هاغیر قابل تقسیم بودن ذخاير قانونی شرکت   

 666/0 بازپرداخت سهام به ارزش اسمی   

 705/0 اصل يک نفر، يک رأی   

   AVE 552/0 

   CR 831/0 

ها، )برای مثال از طريق برپايی نمايشگاه ارائه خدمات آموزشی 9  سازمان تعاون روستايی

 ها(های آموزشی، سمینارکارگاه

564/0 

های مالی و اعتباری )از قبیل تحصیل اعتبار و وام نقدی حمايت   

 ها و مؤسسات دولتی . ووو(از بانک

606/0 

 813/0 های بازاريابی برای محصوالت تولیدی شرکتحمايت   

 604/0 محصوالت تولیدی شرکت های بازاررسانیحمايت   

 596/0 نظارت و حسابرسی شرکت   

 840/0 المللی تعاونیهای بینايجاد ارتباط با سازمان   

 863/0 المللی تعاونیهای بینعضويت در سازمان   

 881/0 برپايی مسابقات علمی و آموزشی   

 ها در مسابقات علمی واعطای جوايز به اعضای ممتاز شرکت   

 آموزشی

854/0 

   AVE 558/0 
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 بار عاملی سنجه تعداد سنجه بعد مفهوم

   CR 917/0 

اندازی تعاونی )مانند ساخت انبار و دفتر کمک در تأسیس و راه 3  دولت

 کار(

881/0 

ارائه تسهیالت و اعتبارات مناسب )از قبیل تسهیل در فراهم    

 های کشاورزی مورد نیاز و ...(کردن ابزار تولید و نهاده

894/0 

آموزش و ترويج )از قبیل حمايت در خصوص  حمايت در زمینه   

 های آموزشی، ارسال کارشناس و ...(برگزاری کالس

886/0 

   AVE 787/0 

   CR 917/0 

ها( بر ها، هیأتها، حسینیههای مردمی )از قبیل شوراتأثیر نهاد 2  های مردمیسازمان

 بهتر فعالیت کردن شرکت

859/0 

تولید روستايی بر بهتر فعالیت کردن  هایتأثیر اتحاديه تعاونی   

 شرکت

859/0 

   AVE 738/0 

   CR 849/0 

 808/0 سرمايه در گردش 2  های مالی انسانیسرمايه

 808/0 تعداد کل اعضای تعاونی در حال حاضر   

   AVE 653/0 

   CR 0,790 

 -907/0 گراددرجه حرارت بر مبنای سانتی 3  ساختارجغرافیايی 

 930/0 رتفاع از سطح درياا   

 699/0 متربارندگی بر مبنای میلی   

   AVE 725/0 

   CR 886/0 

 780/0 هادارايی 3  شاخص سودآوری مالی

 844/0 حقوق صاحبان سهام   

 703/0 سود خالص   

   AVE 605/0 

   CR 820/0 

 های پژوهشمأخذ: يافته
 

 بستگی بین عوامل تحقیقهم -3جدول 
 

 ساختار جغرافیايی های مردمیسازمان دولت سازمان تعاون ساختار حقوقی مديريت اعضامتعهدانه  رفتار  عملکرد

 

 شاخص سودآوری

 مالی

 سرمايه مالی انسانی

 791/0 ملکردع
         

 869/0 495/0 رفتار متعهدانه اعضا
        

 863/0 739/0 671/0 مديريت
       

 743/0 423/0 410/0 395/0 ساختار حقوقی
      

 747/0 146/0 239/0 133/0 465/0 سازمان تعاون
     

 887/0 345/0 206/0 227/0 115/0 315/0 دولت
    

 859/0 402/0 230/0 297/0 381/0 341/0 328/0 های مردمیسازمان
   

 851/0 028/0 -044/0 -091/0 -118/0 -017/0 -074/0 -149/0 ساختار جغرافیايی
  

 778/0 204/0 175/0 073/0 -093/0 -022/0 089/0 102/0 163/0 شاخص سودآوری مالی
 

 808/0 347/0 203/0 099/0 -048/0 202/0 012/0 081/0 119/0 024/0 سرمايه مالی انسانی

 قطر اصلی شامل مجذورAVE .است 

های پژوهشمأخذ: يافته
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   هایافته
های ساخته شده از تحلیلی عاملی موجود در متغیر

 14افزار( در يک معادالت ساختاری در نرم1شکل )

STATA های برازش مورد بررسی قرار گرفتند. شاخص

 =RMSEA= 0, CFI=1, TLI 002/1گونه بود )مدل اين

تواند با تعريف است که می 1دهنده بیش برازش( که نشان

 ,.Hayes et alهای مستقل از بین برود )روابط بین متغیر

در صورتی قابل قبول 2های برازش مدل(. شاخص2008

و  9/0تر از باال CFI،  08/0تر از کم  RMSEAهستند که

TLI باشند ) 9/0تر از باالForza & Filippini, 1998; 

Greenspoon & Saklofske, 1998; Hair et al., 2010; 

Awang , 2012های همین دلیل، از روش شاخص(. به

استفاده شد. در اين روش،   14STATAدر  3اصالح مدل

هايی که معنادار نبودند به دلیل ايجاد بیش برازش متغیر

دست آمد. تأثیر حذف گرديدند و روابط میانجی به

های مردمی بر عملکرد معنادار ولت و نهادهای دمتغیر

( . در نتیجه، اين دو متغیر از مدل حذف <P 05/0نبوده )

های مديريت، ساختار حقوقی و نیز رفتار گرديدند و متغیر

های میانجی تعريف شدند. متعهدانه اعضا به عنوان متغیر

 دهد. يافته پس از تحلیل را نشان می( مدل بهبود2شکل )

 

 
 های پژوهش. مدل مفهومی ارزيابی جامع عملکرد تعاونی2ل شک

 

 

-مسیر 4بر مبنای نتايج مدلسازی معادالت ساختاری

 هايی حاصل گرديد که نتايج به شرح زير است:

های تولید رفتار متعهدانه اعضا بر عملکرد تعاونی

روستايی استان اصفهان تأثیر مستقیم ندارد؛ اما با 

  =P= 01/3Z ,003/0يريت )مدگری متغیرمیانجی

,1526/0B=های مديريت و رضايت از عوامل ( و متغیر

( تأثیر غیر =P= 11/2Z=  ,0122/0B ,035/0ساختاری )

مستقیم آن بر متغیر عملکرد قابل بررسی است. بنابراين، 

صورت تأثیر غیر مستقیم رفتار فرضیه اول پژوهش به

-ی میانجی نامهامتعهدانه اعضای تعاونی از طريق متغیر

 ها تأيید گرديد.برده بر عملکرد تعاونی

                                                                                                                                                                                
. Overfitting 

. Goodness of fit indices 

های مستقل پژوهش متغیر مديريت در میان متغیر

ترين تأثیر مستقیم بر متغیر عملکرد بوده است  دارای بیش

(000/0, P= 78/12Z=  ,4498/0B= همچنین، متغیر .)

گری متغیر رضايت از عوامل ساختاری مديريت با میانجی

(009/0, P=61/2Z= ,0360/0B=و متغیر )) های رفتار

  =P= 49/5Z ,000/0متعهدانه اعضا و مديريت )

,0732/0B=های رفتار متعهدانه اعضا، مديريت ( و متغیر

  =P= 47/2Z ,014/0و رضايت از عوامل ساختاری  )

,0058/0B=های رضايت از عوامل ساختاری، ( و نیز متغیر

  =P= 04/2Z ,041/0رفتار متعهدانه اعضا و مديريت )

,0066/0B= .بر متغیر عملکرد تأثیر غیر مستقیم دارند )

در نتیجه، فرضیه دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه مثبت 

. Modification Indices 

. Structural Equation Modeling (SEM) 
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دار بین انجام بهینه وظايف مديريت تعاونی و و معنی

 ها تأيید شد.عملکرد تعاونی

تر گفته شد، در مدل اولیه متغیر طور که پیشهمان

دار نبود و از مدل حذف لکرد معنادولت بر متغیر عم

ها توان گفت دولت بر عملکرد تعاونیرو، میگرديد. از اين

تأثیرگذار نبوده است. حال آن که سازمان تعاون روستايی 

 ,000/0دارای تأثیر مستقیم مثبت بر عملکرد بوده است )

P= 35/8Z=  ,2716/0B= از طرف ديگر، سازمان تعاون .)

 =P ,000/0گری متغیر مديريت )روستايی با میانجی

70/3Z=  ,0678/0B=های مديريت و رضايت از ( و متغیر

(. =P= 15/2Z=  ,0054/0B ,032/0عوامل ساختاری )

های مديريت، رفتار متعهدانه اعضا و همچنین، متغیر

( و نیز =P= 37/3Z=  ,0110/0B ,001/0مديريت )

ريت و های مديريت، رفتار متعهدانه اعضا، مديمتغیر

  =P= 12/2Z ,034/0رضايت از عوامل ساختاری )

,0008/0B= دارای تأثیر غیرمستقیم بر متغیر عملکرد )

جايی که فرضیه سوم پژوهش شامل دولت بوده است. از آن

توان گفت بین دولت و و سازمان تعاون روستايی بوده می

دار وجود نداشت و اين ها رابطه معنیعملکرد تعاونی

ه سوم پژوهش تأيید نگرديد. حال آن که در قسمت فرضی

خصوص سازمان تعاون روستايی فرضیه سوم پژوهش 

دار میان سازمان تعاون مبنی بر وجود رابطه معنی

های تولید روستايی تأيید روستايی و عملکرد تعاونی

 گرديد. 

متغیر رضايت از عوامل ساختاری تأثیر مستقیم مثبت 

  =P= 79/2Z ,005/0بر عملکرد داشته است )

,0939/0B=های غیر کدام از مسیر(. حال آن که هیچ

 05/0مستقیم اين متغیر بر متغیر عملکرد معنادار نبوده )

P>توان نتیجه گرفت که متغیر رضايت از عوامل ( و می

ساختاری فاقد تأثیر غیر مستقیم بر متغیر عملکرد بوده 

جود رابطه رو، فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر واست. از اين

دار بین رضايت از عوامل ساختاری و عملکرد معنی

 ها تأيید شد.تعاونی

عامل دارای تأثیر مستقیم مثبت سابقه مديريتی مدير

  =P= 46/3Z ,001/0بر متغیر عملکرد بوده است )

,1373/0B=از سوی ديگر متغیر سابقه مديريتی مدير .)-

ست عامل تأثیر مستقیم منفی بر عملکرد داشته ا

(000/0, P= 14/6-Z=  ,0176/0-B=  بدين معنا که با .)

های عامل عملکرد تعاونیافزايش سابقه مديريتی مدير

تولید روستايی بهتر شده است. ضريب تأثیر منفی سابقه 

می ئعامل بدين معناست که اين روند دامديريتی مدير

نبوده و از يک جايی روند معکوس گرديده و افزايش سابقه 

ها عامل منجر به عملکرد ضعیف تعاونیيتی مديرمدير

(. بنابراين، فرضیه Limbach et al., 2016گرديده است )

دار بین سابقه پنجم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی

 ها تأيید گرديد.عامل و عملکرد تعاونیمديريتی مدير

ای که گويای حداکثر بهینه منظور يافتن نقطهبه

ی عامل بوده است مشتق معادلهيرسابقه مديريتی مد
2x0.0176-x0.137 دهندهنشان که شد داده قرار صفر برابر 

 برابر x. است عاملمدير مديريتی سابقه بهینه ماکسیمم

سال است به دست  4تقريبی برابر  طوربه که سال 89/3

( نشان داده شده است. در 3آمد که در منحنی شکل )

-عامل در تعاونیمفید مديرتوان گفت که عمر نتیجه، می

سال به  4سال بوده است و پس از  4های تولید روستايی 

 هر تعاونیعامل منظور دستیابی به عملکرد بهتر، مدير

  .جايگاه خود را به فرد ديگری بسپاردبايستی می

 
 . منحنی عمر مفید مدير عامل 3شکل 

 های پژوهشمأخذ: يافته
 

ر مستقیم مثبت بر متغیر ساختار جغرافیايی تأثی

گری ( اما با میانجی<P 05/0متغیر عملکرد نداشته است )

( و نیز =P= 65/2Z=  ,0615/0B ,008/0متغیر مديريت )

های مديريت، رفتار متعهدانه اعضا و مديريت     متغیر

(015/0, P= 43/2Z=  ,0100/0B= دارای تأثیر غیر )

و، فرضیه رمستقیم بر متغیر عملکرد بوده است. از اين

ششم پژوهش به صورت تأثیر غیر مستقیم ساختار 

برده بر عملکرد های میانجی نامجغرافیايی از طريق متغیر

 ها تأيید شد.تعاونی

نتايج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری در 

 های کنترل پژوهش به شرح زير است:خصوص متغیر
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م سرمايه مالی انسانی: اين متغیر دارای تأثیر مستقی

های (. همچنین، مسیر<P 05/0بر متغیر عملکرد نیست )

دار نیست غیر مستقیم اين متغیر بر متغیر عملکرد نیز معنا

(05/0 P> .) 

جمعیت: اين متغیر تأثیر مستقیم مثبت بر متغیر 

  =P= 43/2Z ,015/0عملکرد داشته است )

,3302/0B=از طرف ديگر، متغیر جمعیت با میانجی .)-

  =P= 28/3Z ,001/0ديريت )گری متغیر م

,2625/0B=های مديريت و رضايت از عوامل (. متغیر

-( و متغیر=P= 03/2Z=  ,0210/0B ,042/0ساختاری )

 ,001/0های مديريت، رفتار متعهدانه اعضا و مديريت )

P= 36/3Z=  ,0427/0B=های مديريت، رفتار ( و متغیر

تاری متعهدانه اعضا، مديريت و رضايت از عوامل ساخ

(037/0, P= 09/2Z=  ,0034/0B=و نیز متغیر ) های

مديريت، رضايت از عوامل ساختاری، رفتار متعهدانه اعضا 

( دارای =P= 99/1Z=  ,0038/0B ,046/0و مديريت )

 تأثیر غیر مستقیم بر متغیر عملکرد بوده است.

های چاه: اين متغیر دارای تأثیر مستقیم مثبت حلقه

  =P= 43/7Z ,000/0وده است )بر متغیر عملکرد ب

,0022/0B= حال آن که اين متغیر تأثیر غیر مستقیم بر )

 متغیر عملکرد نداشته است.

های ارتباطی: اين متغیر تأثیر مستقیم فاصله از راه

-P= 07/3 ,002/0منفی بر متغیر عملکرد داشته است )

Z=  ,0186/0-B=از سوی ديگر اين متغیر با میانجی .)-

-P= 05/3-Z=  ,0123/0 ,000/0مديريت ) رگری متغی

B=های مديريت و رضايت از عوامل (  همچنین متغیر

( و =P= 12/2-Z=  ,0009/0-B ,034/0ساختاری )

های مديريت، رفتار متعهدانه اعضا و مديريت متغیر

(001/0, P= 29/3-Z=  ,0020/0-B=و نیز متغیر  ) های

ت و رضايت از عوامل مديريت، رفتار متعهدانه اعضا، مديري

( دارای =P= 10/2-Z=  ,0001/0-B ,036/0ساختاری )

 تأثیر غیر مستقیم منفی بر متغیر عملکرد بوده است.

تر گفته شد اين گونه که پیشهای مردمی: هماننهاد

متغیر به دلیل معنادار نبودن بر متغیر عملکرد در مدل 

 اولیه از مدل حذف گرديد.
ذکر شد، در ساخت متغیر تر گونه که پیشهمان

های تولید روستايی بود وابسته پژوهش که عملکرد تعاونی

هفت بعد در نظر گرفته شد و از سوی ديگر در ساخت 
ريزی، سازماندهی، متغیر مديريت نیز چهار بعد برنامه

هدايت و نیز کنترل در نظر گرفته شد. بار عاملی بعد 
و  895/0دايت ، ه848/0، سازماندهی 862/0ريزی برنامه

دست آمد. میزان بار عاملی بعد به 844/0نیز کنترل 
تر بوده هدايت از سه بعد ديگر در ساختار مديريت بیش

ريزی، ( و پس از آن، به ترتیب ابعاد برنامه895/0است )
اند. بنابراين، با بهبود بعد سازماندهی و کنترل قرار داشته

قابل توجهی در توان شاهد بهبود هدايت در تعاونی می
ها و ها باشیم. ابعاد مديريت و میانگین آنمديريت تعاونی

( 4ها در جدول )های هريک از ابعاد و میانگین آنسنجه
 آورده شده است. 

، 9077/4، سازماندهی 8716/4ريزی میانگین برنامه
بوده است. گرچه  0838/5و کنترل  0429/5هدايت 

ل در ساختار مديريت ريزی دومین بعد اساسی دخیبرنامه
ترين میانگین ارزيابی توسط ارکان بوده است ولی از کم

تعاونی برخوردار است. اين بدان معناست که مديريت در 
ريزی که هسته مرکزی و بنیادين وظايف بخش برنامه

شود ضعیف عمل کرده است. اين مديريت محسوب می
ظور منهای موجود بهحلمساله به خصوص در ارزيابی راه

دستیابی به اهداف و مقاصد شرکت وجود داشته است. 
-همچنین، در بعد سازماندهی نیز ضعف مديريت ديده می

شود که اين ضعف در طراحی، تعريف و تعیین وظايف و 
های سازمانی شرکت بوده اختیارات اعضا، ارکان و واحد

ترين بار عاملی در است. در خصوص بعد هدايت که بیش
های کسب ها را داشته است سنجهتعاونی ساختار مديريت

نظر از اعضا در مورد چگونگی تشويق و اعطای پاداش برای 
عملکرد خوبشان، ايجاد نیاز در اعضا برای ارتقای مهارت 

های شغلی اعضا برای بهبود و شايستگی، شناسايی نیاز
هايشان و نیز میزان هماهنگ نمودن اهداف فردی فعالیت

ترين میانگین ارزيابی کت، به ترتیب کماعضا با اهداف شر
اند. در خصوص بعد کنترل ها داشتهرا از نظر ارکان تعاونی

ترين میانگین ارزيابی از نیز، ارزيابی عملکرد اعضا، ضعیف
چه رو، چنانها را داشته است. از ايننظر ارکان تعاونی

های تولید روستايی در مواردی که ضعیف عمل تعاونی
تری داشته باشند و سعی در بهبود ز بیششده، تمرک

های مديريتی خود نمايند قادر خواهند بود عملکرد ضعف
 های خود را ارتقا بخشند. تعاونی
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 ی وظايف مديريتهای تشکیل دهندهمیانگین سنجه -4جدول  

 وظايف مديريت میانگین هاسنجه میانگین

 ريزیبرنامه 8716/4 تعیین اهداف شرکت 9652/4

   های موجودحلارزيابی راه 7781/4

 سازماندهی 9077/4 هاطراحی، تعريف و تعیین وظايف و اختیارات اعضا، ارکان و واحد 7380/4

   هابرقراری رابطه و ايجاد هماهنگی مابین اعضا، ارکان و واحد 0775/5

 تهداي 0429/5 میزان هماهنگ نمودن اهداف فردی اعضا با اهداف شرکت 9840/4

   ايجاد باور به تعاون و کار کردن گروهی در اعضا 1283/5

   هاتوجیه اعضا در خصوص اجرای برنامه 0053/5

   هايشانهای شغلی اعضا برای بهبود فعالیتشناسايی نیاز 7326/4

   ايجاد نیاز در اعضا برای ارتقای مهارت و شايستگی 5535/4

   نگی تشويق و اعطای پاداشکسب نظر از اعضا در مورد چگو 5282/4

   مديرهتعامل میان اعضا و هیئت 1444/5

   عاملتعامل میان اعضا و مدير 5401/5

   عاملمديره و مديرتعامل میان هیئت 6364/5

   ايجاد تعامل مابین اعضا 1765/5

 کنترل 0838/5 ارزيابی عملکرد اعضا 9332/4

   های تولیدیفعالیت موقعزمانبندی برای انجام به 1096/5

   هارعايت اولويت زمانی در انجام کار 2086/5

 های پژوهشمأخذ: يافته

 

 هاگيري و پيشنهادنتيجه

های مستقل بر مبنای نتايج پژوهش در میان متغیر

ترين تأثیر مستقیم مثبت متغیر مديريت بیش

(4498/0B=را بر متغیر وابسته عملکرد تعاونی ) های

توان گفت د روستايی داشته است. بنابراين، میتولی

ترين رکن تأثیرگذار بر عملکرد مديريت يک تعاونی مهم

 ,Ahmadpour et al)هایباشد که با نتايج پژوهشآن می

2014; Mhembwe & Dube, 2017; Zarifian & 

Bahadori Ghezeljeh, 2014; Heydari Sarban, 2012; 

Hadizadeh Bazaz et al., 2014; Faryabi & 

Ahmadvand, 2015)  به لحاظ اهمیت نقش مديريت در

چه های تولید روستايی مطابقت دارد. چنانعملکرد تعاونی

ريزی، مديران يک تعاونی وظايف خود از قبیل برنامه

سازماندهی، هدايت و کنترل را به نحو احسن به انجام 

دسترس ها دور از رسانند دستیابی به عملکرد موفق تعاونی

ی وظايف مديريت نخواهد بود. از سوی ديگر انجام بهینه

ی اعضای تعاونی گرديده که اين باعث بروز رفتار متعهدانه

امر بازخوردی برای مديريت تعاونی بوده و منجر به 

های عملکرد بهتر مديريت شده که عملکرد بهتر تعاونی

( بر =0732/0Bتولید روستايی را در پی خواهد داشت )

يافته پژوهش متغیر مديريت بر متغیر بنای مدل بهبود م

رضايت از عوامل ساختاری و متغیر رضايت از عوامل 

ی اعضا و متغیر رفتار ساختاری بر متغیر رفتار متعهدانه

متعهدانه اعضا بر متغیر مديريت و متغیر مديريت بر متغیر 

گونه که عملکرد تأثیر مثبت داشته است. اين مسیر همان

ای يافته نشان داده شده است،گويای چرخهمدل بهبود در

چرخه "است که در اين پژوهش به دست آمد و آن را 

نام نهاديم. اين چرخه بیانگر اين است که  "تعهد تعاونی

هرچه مديريت تعاونی در انجام وظايفش بهتر عمل نمايد 

ارکان تعاونی نسبت به عوامل ساختاری تعاونی رضايت 

خواهند کرد که اين به واسطه عملکرد  تری پیدابیش

تر گردد و هرچه اين رضايت بیشبهینه مديريت ايجاد می

باشد در رفتار متعهدانه اعضا متجلی خواهد شد که به 

عنوان بازخوردی برای مديريت تعاونی خواهد بود و 

ها مديريت نیز با انجام بهتر وظايفش عملکرد بهتر تعاونی

 را رقم خواهد زد.

نتیجه تحقیق حاکی از اين بود که سابقه  ديگر

( تأثیر =1373/0Bعامل با ضريب تأثیر )مديريتی مدير

ها را داشته که بیانگر اين مستقیم مثبت بر عملکرد تعاونی
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تر شود عامل بیشامر است که هرچه سابقه مديريتی مدير

عامل عملکرد تر مديربه دلیل داشتن سابقه و تجربه بیش

خواهد شد. اما از سوی ديگر، منفی بودن  تعاونی بهتر

-0176/0عامل )ضريب تأثیر مربع سابقه مديريتی مدير

=B1عمر مدير معنای اين است که بنا بر تئوری چرخه( به 

گونه که محاسبه شد پس از می نبوده و همانئاين روند دا

. چهار سال منجر به عملکرد ضعیف تعاونی خواهد گرديد

ی حاصل از اين پژوهش، موارد زير هابر اساس يافته

 گردد:پیشنهاد می

بر مبنای چرخه تعهد تعاونی مستخرج از پژوهش -

چه مديريت تعاونی به دنبال گردد چنانپیشنهاد می

واسطه باشند بهها میدستیابی به عملکرد بهتر تعاونی

عملکرد مناسب و فراهم نمودن شرايط الزم برای افزايش 

ی از عوامل ساختاری تعاونی زمینه رضايت ارکان تعاون

رفتار متعهدانه اعضا را فراهم نموده که اين امر بازخورد 

مناسبی برای مديريت تعاونی به شمار آمده و بدين ترتیب 

 يافتنی نمايند.ها را دستعملکرد بهتر تعاونی
شود که در راستای دستیابی به عملکرد پیشنهاد می-

های تولید روستايی تعاونی ها، مديران عاملبهتر تعاونی

 .تغییر نمايدهر چهار سال يکبار 

با توجه به اين که بعد هدايت در میان ابعاد مديريت  -

-ترين بار عاملی را داشته است، پیشنهاد میتعاونی بیش

ترين های تولید روستايی بیشگردد که مديران تعاونی

ترين توجه خود را به بعد هدايت معطوف سازند و بیش

 تالش خود را در اين زمینه صرف نمايند.

 

REFERENCES 
1. Aßmann, C., Steinhauer, H. W., Kiesl, H., Koch, S., Schönberger, B., Müller-Kuller, A., & Blossfeld, H. 

P. (2011). 4 Sampling designs of the National Educational Panel Study: challenges and solutions. Zeitschrift 

für Erziehungswissenschaft, 14(2), 51.  

2. Ahmadpour, A., Mokhtari, V. & Poursaeed, A.R. (2014). Identification of Factors Affecting the Success of 

Agricultural Production Cooperatives in Ilam Province, Village and development, 17(3), 105-122. (In 

Farsi). 
3. Asparouhov, T. (2005). Sampling weights in latent variable modeling. Structural equation modeling, 12(3), 

411-434. 
4. Awang, Z. (2012). Structural equation modeling using AMOS graphic. Penerbit Universiti Teknologi 

MARA. 
5. Carrasco, I. (2007). Corporate social responsibility, values, and cooperation. International Advances in 

Economic Research, 13(4): 454-460. 

6. Central Organization for Rural Cooperatives of Iran. (2016). Iran, Retrieved September 18, 2016, from 

http://www.corc.ir/Portal/Home 

7. . Central Union of Rural Production Cooperative Companies. (2013). Iran. Retrieved April 21, 2013, from 

http://www.curcp.ir  
8. Chesnick, D. S. (2000). Financial management and ratio analysis for cooperative enterprises. United 

States, Department of Agriculture, Rural Business-Cooperative Service. 

9. Drost, E. A. (2011). Validity and reliability in social science research. Education Research and 

perspectives, 38(1): 105. 

10. Faryabi, M. & Ahmadvand, M. (2015). Factors Related to Success of Rural Production Cooperatives in the 

South of Kerman Province, Co-operation and Agriculture, 4(16), 103-129. (In Farsi) 
11. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables 

and measurement error. Journal of marketing research: 39-50. 

12. Forza, C., & Filippini, R. (1998). TQM impact on quality conformance and customer satisfaction: a causal 

model. International journal of production economics, 55(1): 1-20. 
13. Greenspoon, P. J., & Saklofske, D. H. (1998). Confirmatory factor analysis of the multidimensional 

students’ life satisfaction scale. Personality and Individual Differences, 25(5): 965-971. 

14. Gupta, C. (2014). The co-operative model as a ‘living experiment in democracy’. Journal of Co-operative 

Organization and Management, 2(2): 98-107. 

15. 15.Hadizadeh Bazaz, M., Shayan, H., Bouzarjomehry, K. & Noghani Dokht Bahmani, M. (2014). Study 

and evaluation of effective factors on improvement of performance of rural production corporations Case: 

Khorasan Razavi Province, Space Economy & Rural Development, 2(6), 115-131. (In Farsi) 

16. Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). SEM: An introduction. 

                                                                                                                                                                                
. CEO life cycle 

http://www.corc.ir/Portal/Home
http://www.curcp.ir/


 547 ... ولیدهای تارزيابی نقش مديريت در عملکرد تعاونیو همکاران:  نجفی 

Multivariate data analysis: A global perspective, 629-686. 
17. Hair, J. F., Andreson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate data analysis. 5th (ed) 

Prentice-Hall Inc. Unites States of America. 

18. Haji, L., Chizari, M. & Choobchian, Sh. (2017). Factorial Analysis of driving Factors Toward Sustainable 

Development of Agricultural Production Cooperatives in Naghadeh Township, from the Perspective of 

Cooperative Members, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(2), 299-

309. (In Farsi) 
19. Hayes, A. F., Slater, M. D., & Snyder, L. B. (Eds.). (2008). The Sage sourcebook of advanced data analysis 

methods for communication research. Sage. 

20. Heydari Sarban, V. (2012). Investigating the Factors Affecting the Succession of Rural Production 

Cooperatives (Case Study: Pars Abad County), New Attitudes in Human Geography, 4(2), 151-165. (In 

Farsi) 
21. Lee, C. K., Lee, Y. K., & Wicks, B. E. (2004). Segmentation of festival motivation by nationality and 

satisfaction. Tourism management, 25(1): 61-70. 

22. Lajevardi, S.J. (2010). Cooperative Management, Tehran: Haami Publication. (In Farsi)  
23. Limbach, P., Schmid, M. M., & Scholz-Daneshgari, M. (2016). Do CEOs matter? Corporate performance 

and the CEO life cycle. 

24. Mahdian, Sh., Amini, A.M. & Yusefi, A. (2016). Factors Affecting the Success of Rural Production 

Cooperatives in Chaharmahal and Bakhtiari Province with Emphasis on Managerial Skills, Iranian Journal 

of Agricultural Economics and Development Research, 47(2), 313-323. (In Farsi) 

25. Mhembwe, S., & Dube, E. (2017). The role of cooperatives in sustaining the livelihoods of rural 

communities: The case of rural cooperatives in Shurugwi District, Zimbabwe. Jàmbá: Journal of Disaster 

Risk Studies, 9(1): 1-9. 

26. Mousavi, M., Khosravi pour, B., Baradaran, M. & Mohammadzadeh, S. (2017). Analysis of departments’ 

Managers the managerial tasks)case: Agricultural and Natural Resources Higher Education institutes in 

Khuzestan Province), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(3), 683-

693. (In Farsi) 

27. Najafi, M. & Amini, A.M. (2012). The Effect of Managers' Style on the Success of Agricultural 

Cooperatives in Isfahan Province, Agricultural Education Administration Research, (21), 37-48. (In Farsi) 
28. Rural Cooperative Organization of Isfahan province. (2016). Iran, Retrieved July 22, 2016, from 

http://www.agri-corc.ir 

29. Santos, J. R. A. (1999). Cronbach’s alpha: A tool for assessing the reliability of scales. Journal of extension, 

37(2): 1-5. 
30. Sedgwick, P. (2013). Stratified cluster sampling. British Medical Journal, , 347, f7016, 145-161. 
31. Seguí-Mas, E., & Bollas-Araya, H. (2012). The Sustainability Reporting Assurance in the Biggest 

Cooperatives. Centro de Investigación en Gestión de Empresas, Universitat Politècnica de València. 

Retrieved from: www. aeca1. org/pub/on_line/comunicaciones.../cd/109h. pdf. 

32. Tomaževič, N., Tekavčič, M., & Peljhan, D. (2017). Towards excellence in public administration: 

organisation theory-based performance management model. Total Quality Management & Business 

Excellence, 28(5-6): 578-599. 

33. Williams, B., Onsman, A., & Brown, T. (2010). Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. 

Australasian Journal of Paramedicine, 8(3), 1-13. 

34. Zarifian, Sh. & Bahadori Ghezeljeh, M. (2014). Performance Analysis of Autonomous Rural Production 

Cooperatives in Hamadan Province According to SWOT Model, Iranian Journal of Agricultural 

Economics and Development Research, 45(1), 163-174. (In Farsi)  

 

http://www.agri-corc.ir/Default.aspx?tabid=6096

