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شمار  بهها کنندگان و اجتماع از عوامل کليدی حفظ روابط مثبت کاری در تعاونيحفظ روابط مشتريان، عرضه

معرض . چنانچه مالکيت و ساختار تعاوني از پشتوانه و حمايت فرهنگ تعاون برخوردار نباشد، در رود مي

های اجتماعي بر موفقيت تعاوني -عوامل فرهنگي اثر . بر اين اساس تحليلگيرد ميخطر واژگوني قرار 

 ،ستفاده از تحليل مسيرها با اآن یمنظور تأکيد بر ارتقا به محصوالت خارج از فصل استان کرمانشاه، توليدی

 224 د.شاست که با روش پيمايش انجام  همبستگي -توصيفي اين تحقيق از نوع بود. تحقيق حاضر هدف

تصادفي گيری به روش نمونه خارج از فصل استان کرمانشاهتوليدی محصوالت  های نفر از اعضای تعاوني

پانل که روايي آن براساس  بود پرسشنامه گيری اندازه ابزارآماری، انتخاب شدند.  ةنمون برای ایطبقه

. عوامل مؤثر با روش تحليل دست آمد هب 98/4ضريب آلفای کرونباخ  ةپايايي آن با محاسب وان متخصص

اجتماعي، عوامل مديريتي و عوامل اقتصادی  -عوامل فرهنگي ةو عواملي که در حوزشدند عاملي استخراج 

اثر مستقيم  د. نتايج تحليل مسير مبينشدنتحليل  SPSSافزار  استفاده از نرممسير و با  بررسيبا  ،قرار داشتند

 ي از طريق عواملغيرمستقيم آثار ةهای توليدی، به عالواجتماعي بر موفقيت تعاوني -عوامل فرهنگي

اجتماعي بر  -عوامل فرهنگي ةکلي گويای نقش برجست اثر ةمحاسب ،. در مجموعاستمديريتي و اقتصادی 

 های توليدی است.موفقيت تعاوني

 

 .اجتماعي -عوامل فرهنگي ،های توليدیتعاوني ،تحليل مسير های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
در بخش کشاورزي از جهات گوناگون  هاي توليدي تعاوني

و از اين  ندکنتوسعه ايفا  ةتوانند نقش ممتازي را در عرصمي
 اند. به اعتقادهمواره مورد توجه کشورهاي مختلف بوده رو

(2007) Lee هاي توليدي با ايجاد اشتغال و افزايش و تعاوني
 ةدستيابي به توسع ةتوانند زمينر درآمدها ميتتوزيع متعادل

نيز معتقد است  Kuntoro (2006) ند.سازپايدار را فراهم 

دهند که  هاي توليدي اين فرصت را به کشاورزان ميتعاوني
 ةواحدهاي کوچک تجاري خود را بهبود بخشند و به عقيد

Knudson (2004) هاي توليد کشاورزي  ايجاد تعاوني با
محصوالت نوآورانه و هم در  ةدر جهت توسع توان هم مي

 اما در ايران ؛دکرکارهاي جديد اقدام  و جهت ايجاد کسب
Shafiee (2006)  هاي توليدي تعاونياست که اذعان داشته
 اخير به علت افزايش هايسال در فصل محصوالت خارج
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ن همچني منابع، و کاهش مصرف سطح واحد در عملكرد
عامل  يکصورت  به محصوالت، نظر توليداز  بازار نياز افزايش

تأمل اين است که  شايان ة. اما نكتاست اشتغال مطرح ايجاد
هاي زيادي هاي ديگر با چالش ها نيز مانند تعاونياين تعاوني

 -فرهنگي ضعف عواملتوان به  ها مي آن ةاز جملمواجهند که 
 ةفلسف آشنايي مديران و اعضا با اصول ونااجتماعي همچون 

 يبه ارتقانداشتن تمايل  ،اعتقادي به فلسفة تعاون بي تعاوني،
تعامل و ارتباط مناسب با ديگر  نداشتندانش شغلي، 

غيره اشاره کرد؛ بازاريابي و  ها، مديريت ضعيف، ضعف تعاوني
با وجود که است اين مسائل موجب شده  ةمجموع بنابراين
وري، سرمايه بهره کاهش زياد در بعضي موارد با گذاري سرمايه

پيامد آن سطح پايين موفقيت يا  که شويممواجه  و امكانات
 55گذاري افزايش با توجه به هدف .شكست استحتي 

حائز  ةمسئل، پنجم کشور ةها در برنامدرصدي سهم تعاوني
طريق تزريق  از اهميت افزايش قدرتمند و مؤثر اين بخش

ديران با و م نيروهاي خاص اين حوزه يعني اعضا، کارکنان
تا با برخورداري از فرهنگ و نگرش صحيح  است رويكرد تعاون

اين افراد توانمند بتوانند جايگاه  هاي مختلفبه تعاون و مهارت
و در مسير درست گام کنند خود را در اقتصاد ملي تثبيت 

از  که ،اجتماعي -توجه به عوامل فرهنگي رواز اين ؛بردارند
منظور تأکيد  ، بههستند بر موفقيتترين عوامل تأثيرگذار مهم

 ها جزء ضروريات است.آن يبر ارتقا
 به اعتقاد روي از نه، تعاون به گرايش، در بعضي از موارد

جزء که گيرد؛ صورت مي مزاياي آن منظور دريافت به بلكه، آن
اعتقاد و باور به  پايدار آن ةرشد سالم و توسع ناپذير تفكيک

از  رود؛ به شمار ميعوامل فرهنگي جمله  آن است که از ةفلسف
افكار جامعه و ترويج  تغيير پايدار ةاين توسعة الزم رو اين

هاي اخالقي و که از سياستاست فرهنگ تعاون فرهنگي 
 Amini & et al (2007) گيرد.ت ميئاجتماعي مسئوالنه نش

از  اعضا شناخت ميزان که اندداده نشان خود تحقيق ةپاي بر
دار و قابل قبولي در جهت تعاون با سطح معني ةاصول و فلسف

 هاآن. دارد تأثيرها ينده بر موفقيت تعاونيامستقيم و فز
 بهتعاون،  ةاز اصول و فلسف اعضا شناخت افزايش با معتقدند
ها هاي تعاوني، موفقيت آنبه انگاره اعضا باور افزايش با عبارتي

 Prakash، (2001) John & et al (1994) .يابد افزايش مي
هم در مطالعات خود نشان  Russoa & et al (2000) و

 به پايبندي و تعاون اصول در مورد اعضا شناخت اند کهداده
 ، Nahid (1964).است بوده هااز داليل موفقيت تعاوني آن

Masoumi (1988)  و Aghajani Varzaneh (2001) نيز 
 و مديران غفلت وبيسوادي  ناآگاهي، ،ياطالع بي معتقدند که

موفقيت  برايتهديداتي جدي  تعاونة فلسف و اصول از اعضا
 ند.هستها تعاوني

نقش است، امل فرهنگي وعاز ديگر يكي  که ،مشارکت
که اين درگيري   چرا ؛بر موفقيت کارهاي گروهي دارد ايويژه

يند پيوسته ايک فر صورت بهگروهي ي کارهاذهني و عاطفي در 
 به اهداف منظور دستيابي اعضا به ةموجب برانگيختن هم
 (1999)به اعتقاد د.شو مي پذيريمشترک و مسئوليت

Mostani پيدايش دموکراسي اقتصادي،  أمشارکت اعضا منش
 ةامور مربوط به خود و توسع در مورداحساس مسئوليت 

 -حل مسائل اجتماعي ةخودياري و کمک متقابل در زمين
 Talebداشت. خواهد در پياقتصادي است و موفقيت تعاوني را 

 يها به ارتقاکه موفقيت تعاوني است باور اين برنيز   (2008)
بهبود سطح  واعضا  ةوطلبانامشارکت دموکراتيک، آزادانه و د

 (1999) .دارد بستگي ها آنپذيرش مسئوليت اجتماعي در بين 
Nezam Shahidi  هم اعتقاد دارد که جلب مشارکت و تقويت

ها بر موفقيت تعاوني يتعاون و همكاري در بين اعضا ةروحي
 گذار است. بسيار تأثيرها آن

 کسب به کارکنان و اعضا مديران، تمايل و نياز احساس
 و فرهنگي که عاملي ،شغلي دانش افزايش و جديد هايمهارت

 بهبود در ممتازي نقش ،ي استتوليد کاربراي  نياز مورد
 معتقد Kelsey (2008)، زمينه اين در. دارد هاتعاوني اوضاع
 دانش يارتقا منظور به آموزشي هايکارگاه برگزاري است

 افزايش آن پيامد که است حرفه از بخشي هاتعاوني شغلي
 نردبان به را آن توانمي و است خودکارآمدي و هامهارت
 Amini & et al (2007) تحقيق ةنتيج .دکر تشبيه توسعه

هاي شغلي ها آموزشهرچه در تعاوني که دهد يم نشانهم 
. بررسي خواهد بودبيشتر هم ، موفقيت در کار باشد بيشتر

 Amodeo (2001) جمله از هاپژوهش از بسيارياجمالي 
،Erdman and Coates (2005)،RezazadehSaber 

(2000) ،(2002) Beaver  وHarda (2003) دهد يم نشان 
 دانش يارتقاکار و  زمينةهاي مورد نياز در کسب آموزش که
 موفقيت بر مؤثر عوامل ترينمهم از اعضا شغلي مهارت و

 Robertson & et al اعتقاد به .آيدمي شمار به هاتعاوني

کارهاي جديد و کارآفرينانه به  و در کسب موفق نشدن (2003)
خود که شود  مربوط ميهاي الزم آگاهي و مهارت نداشتن
 شغلي جديد است.دانش نكردن کسب  معلول



 292...     های تولیدیبر موفقیت تعاوني اجتماعي -عوامل فرهنگيتحلیل اثر کرمي و آگهي: 

منظور  هاي مفيد ارتباطي بهها به مهارتتعاوني، شک يب
ارتباط و تعامل با جامعه )مشتريان(، ارتباط و تعامل با ساير 

ها و اطالعات آن ياتهاي توليدي و استفاده از تجربتعاوني
 ةواسط رسيدن به موفقيت به در جهت اجتماعي يعنوان عامل به

ها نيازمند هستند. بر اين فضاي متحول تجاري و رشد تعاوني
ها بوده بزرگ براي تعاوني ياساس ايجاد ارتباط همواره چالش

؛ (Ministry of Cooperatives, 2006a) بود و خواهداست 
هاي ها بايستي ارتباط برقرارکنندهبنابراين کارکنان تعاوني

 ي ديگران را درک کنندنفس باشند، نيازها به خودانگيز و متكي
 رضايت و کمال را در خدمت به ديگران بيابند تا موفق  و

در اين  (Ministry of Cooperatives, 2006b).شوند 
 ةهم بر پاي  Shaaban ali fami & et al (2006)،زمينه

هاي موفقيت هاي ارتباطي را از جمله سازهپژوهش خود توانايي
نيز در   Moradnejadi & et al (2008) اند.ها دانستهتعاوني

هاي تأثيرگذار بر موفقيت سازه بينتحقيق خود از  ةنتيج
بودن اطالعات در امور توليد محصوالت  کارآفرينان به فراهم

 هم Nyoro and Isaac (2005) کنند. اي اشاره ميگلخانه
 فاکتورهاي از اطالعات موقع به و مناسب انتشار معتقدند
 فقدان يا فقر و اعضا وسيع هايمهارت نداشتن واست  موفقيت
 (2008) اعتقاد به .انددهکر ذکر شكست فاکتورهاي از را ارتباط

Amini & et al ها، تعاوني در روابط مديريت مهارت ميزان نيز
 .داردر موفقيت د اي اهميت ويژه

ها مديريت مناسب از عوامل ديگر مؤثر بر موفقيت تعاوني
 Shaaban ali fami & et al ،اين زمينه هاست. درتعاوني

(2006) et al .(2000) Russoa & هاي  توانايي عتقدند کهم
 هاست. ي تأثيرگذار بر موفقيت تعاونيها از سازه مديريتي

Sarsakhti Iraqi (1995) مورددر  خود تحقيق در هم 
 پنداشت و سواد دهد مي نشان هاي صياديعملكرد تعاوني

. است مؤثر هاتعاوني عملكرد وضعيت بر اقتدار از مديرعامل
 فني مهارتنيز   Amini & et al (2008)تحقيق ةنتيج

کند. ها عنوان ميرا حائز اهميت ويژه بر موفقيت تعاوني مديران
-اطالعات و مهارت نبود Gordons & et al (1987) ةبه عقيد

ت از مديريت شغلي و بازاريابي محصوال زمينةهاي مورد نياز در 
 Bruynis & et alهمچنين ست؛ هاتعاوني شكستداليل 

 با رابطه ايجاد و مديريتة شيو عوامل معتقدند (2001)
در ، از طرفي .است تأثيرگذار هاتعاوني ارتقاي در مشتريان

، فعاليت هستند ساالرنهادي مردم که از شكلي ،هاتعاوني
رو عناصر بستگي دارد؛ از اين ةمطلوب به مشارکت فعال هم

 ترين مسئوليت اعضاي تعاوني مشارکت در نظارت استمهم
(Ministry of Cooperatives, 2006a) اعضا  همچنين؛

 هاگذاري و تعيين راهبردگيري، سياستنقش مهمي در تصميم
تعاون و  ةبنابراين جلب مشارکت و تقويت روحي و دارند

گذار  بسيار تأثيرها يت تعاونيها بر موفقهمكاري در بين آن
 هم Narayan  (1995)به اعتقاد (.Shirani ،1989)است 
 در آنان مشارکتة در زمين هاي اعضا آگاهي ها و مهارت افزايش

 و تداوم آن از عوامل مؤثر بر موفقيت تحقق چگونگي و مديريت
 نبود Guinnane  (2002)هاست و به اعتقادتعاوني فعاليت

در  شود، شكست مي راهبرد مشخص و مديريت مناسب موجب
که نظارت اعضا را به دليل افزايش ضريب اطمينان و   حالي

  (1994) داند.اعتماد موجب موفقيت و پايداري مي

Prakash از  مديريت هاي روش اساسي درکنيز معتقد است
 .ستها آن از داليل موفقيت اعضا سوي

هاي  مل مؤثر بر موفقيت تعاونياز ديگر عوا عوامل اقتصادي
معتقد است که  Taleb (2008) ،است. در اين زمينه توليدي

هاي همكاري ةتالش اقتصادي براي تأمين نيازها، توسع
مشارکت اعضا و بهبود سطح پذيرش  ياقتصادي، ارتقا

هاي بنيادي موفقيت مسئوليت اجتماعي در بين اعضا از سازه
 Nyoroو Nahid،(2006) Eivani (1964)است. به اعتقاد 

and Isaac  (2005) توليدي هاي فعاليت در گذاري سرمايه نيز 
از فاکتورهاي  بانكي هاي وام از استفاده و اعتبارات به دسترسي و

  (1990) آيند.ها به شمار ميمؤثر بر موفقيت تعاوني
Chandrasekera (2002) و Gabriel که  ندبر اين باور نيز

 ،هاست. از طرفيتعاوني بازاريابي موفق از عوامل مؤثر بر موفقيت
 در اعضانكردن  مشارکت Silvarajoo (2005) به اعتقاد

 اصول از اعضا ناآگاهي از ناشي تعاوني در مختلف هايزمينه
 جمله از مشارکت هرگونه براي را رغبت و انگيزه که است تعاون

 SarsakhtiIraqi (1995)  .بردمي بين از اقتصادي مشارکت
عملكرد  تعاوني را اهداف تحقق در مورد اعضا مثبت نگرش نيز

 تعاون ةفلسف و اصول به هاآن اعتقاد از ناشي که داند مثبتي مي
چارچوب مفهومي  بر مبناي مرور پيشينه و ادبيات، .است

 است. آورده شده 1تحقيق در شكل 
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 . چارچوب مفهومي تحقیق2شکل 

تنها از طريق  اجتماعي نه -اينكه عوامل فرهنگيبه با توجه 
 اي نقش ويژه نيز غيرمستقيم آثاربلكه از طريق  ،مستقيم آثار

 در اين تحقيق به تحليل ،هاي توليدي دارندبر موفقيت تعاوني
تا با بررسي ميزان و است پرداخته شده  آثارمجموع اين 

عوامل مذکور و توجه به  غيرمستقيممستقيم و  آثاراهميت 
هاي توليدي و منظور ارتقا و بهبود کارکرد تعاوني ها بهآن

هت تقويت و گسترش اين عوامل هاي مناسب در جبسترسازي
کمک به توسعه و مقابله  ةمدار زمينهاي انساندر اين تشكل

هدف کلي  شود؛ بنابراينها فراهم روي آناهاي فربا چالش
اجتماعي بر موفقيت  -تحقيق حاضر تحليل اثر عوامل فرهنگي

هاي توليدي محصوالت خارج از فصل استان کرمانشاه تعاوني
اهداف اختصاصي زير در  آن دستيابي به يبود که در راستا

 شد: نظر گرفته
بر  اجتماعي -هدف اول: بررسي اثر عوامل فرهنگي

 موفقيت از ديدگاه اعضا؛ 

هدف دوم: بررسي ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي 
 مستقل؛ 

 -اثر مستقيم عوامل فرهنگي هدف سوم: بررسي
 ؛بر موفقيت اجتماعي

 -عوامل فرهنگي مستقيمغير آثارهدف چهارم: بررسي 
 بر موفقيت. اجتماعي

 

 هامواد و روش
استفاده  که با است همبستگي -تحقيق حاضر از نوع توصيفي

آماري اين تحقيق شامل  ة. جامعفتاز روش پيمايش انجام گر
هاي توليدي محصوالت خارج واحد تعاوني 74نفر عضو  530

نفر از  550آماري شامل  ةنمون .بود از فصل استان کرمانشاه
کرمانشاه،  هايمذکور واقع در شهرستان هايتعاوني ياعضا

ذهاب، قصرشيرين، داالهو، صحنه، هرسين، روانسر، سرپل

بود که براساس  باباجاني، کنگاور و سنقرجوانرود، پاوه، ثالث
بدين ترتيب انتخاب شدند؛  ايگيري تصادفي طبقهروش نمونه

 در شهرستان احدهاي تعاونينخست و ةکه در مرحل
 .ها در درون طبقات کمتر شودبندي شد تا تغييرات آن طبقه

 اساس جدول کرجسي  تعداد حجم نمونه )بر ،دوم ةدر مرحل
و مورگان( تعيين و از هر طبقه به روش تصادفي ساده انتخاب 

اي محقق ساخته آوري اطالعات از طريق پرسشنامه د. جمعش
  ايهاي فردي و حرفهويژگيصورت گرفت که شامل 

 کم،  = = بسيارکم، دو ي با طيف ليكرت )يکيها و گويه
منظور  = بسيار زياد( به = زياد، پنج = متوسط، چهار سه

 فرهنگي عواملسنجش تأثير عوامل مختلف بر موفقيت بود. 
ن ايمهمكاري  ةايجاد روحي مشارکت فعال اعضا، بر مبناي

 به اعضا تمايل وتعاون  ةه فلسفاعضا، اعتقاد و باور اعضا ب
ارتباط و تعامل  بر مبناي اجتماعي عوامل؛ يکار دانش يارتقا

هاي ديگر؛  هاي ديگر و استفاده از تجربيات تعاونيبا تعاوني
گذاري بلندمدت، ميزان اساس ميزان سرمايه بر اقتصادي عوامل

الت و اعتبارات هيمندي از تس مشارکت اقتصادي اعضا، بهره
بر مبناي ميزان  مديريتي عواملدولتي و بازاريابي محصوالت؛ 

ها و تهديدها، منابع انساني، مديريت فرصت ةاهميت به توسع
سازماندهي مناسب اعضا، توجه به نظرات جامعه، مديريت 
مناسب بين توليد و بازاريابي و ميزان پاسخگويي مدير به اعضا 

رضايت از اشتغال پايدار، ميزان  اساس ميزان و موفقيت بر
رضايت از توليد، ميزان رضايت از بازاريابي و فروش، ميزان 

 سنجيده شد. موفقيت از رضايت ميزانرضايت از درآمد و 
انجام شد و  ناپانل متخصص با استفاده ازروايي پرسشنامه 

و شد پايايي آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه 
به دست آمد. پس از تكميل  88/0 کرونباخ يضريب آلفا
 برايهاي توليدي، تعاوني ياعضا از سويها پرسشنامه

شد.  بهره گرفتهSPSS افزار  ها از نرمتحليل داده و تجزيه
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ضريب  از بين متغيرهاي تحقيق ةمنظور تعيين رابط به
مستقيم و غيرمستقيم از  آثارتعيين ، همبستگي اسپيرمن

 آثار ةو تعيين ضرايب مسير و محاسبآزمون تحليل مسير 
 شد. بهره گرفته از تكنيک رگرسيون غيرمستقيممستقيم و 

د تا ضرايب بتا که شتفكيک مسيرها انجام  5 مطابق شكل
مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته است  آثاربيانگر 
، ضرايب بتاي غيرمستقيم آثار ةمنظور محاسب د. بهشوحاصل 

هر مسير تا رسيدن به متغير وابسته در هم ضرب و از مجموع 
محاسبه  غيرمستقيم آثارمسيرهاي ممكن براي متغير وابسته 

 د.ش

 
  . الگوی پیشنهادی اثرات مستقیم و غیرمستقیم2شکل 

  یهای تولید اجتماعي بر موفقیت تعاوني –عوامل فرهنگي 

     اثر مستقیم  اثر غیرمستقیم 

 

 بحث نتایج و
 های فردیویژگي

از ها، پاسخگويان آمده از پرسشنامه دست هبراساس نتايج ب
% 5/17% بيسواد، 5نظر سطح تحصيالت بدين شرح بودند: 

ديپلم % فوق5/15% ديپلم، 8/31% راهنمايي، 3/55ابتدايي، 
 % ليسانس و باالتر.5/8و 

% از 5/35 ،سرپرستيمورد در بررسي وضعيت افراد 
و  ندنفر بود 8 -4 ةبيشترين فراواني در طبق پاسخگويان با

 نفر 3 -1 ة% در طبق55نفر،  9 -7 ة% در طبق9/55ترتيب  به
 نفر قرار داشتند. 9باالتر از  ة% در طبق8/13 و

ترين فرد جوان وسال بود  37ميانگين سن پاسخگويان 
 سال داشت.  85 ها آنترين سال و مسن 17

% 5/74دهد که بررسي جنسيت پاسخگويان نشان مي
 اند.% زن بوده5/55مرد و 

د که شدر بررسي وضعيت تأهل پاسخگويان مشخص 

 اند.% مجرد بوده9/50% ، متأهل و 1/79
% از پاسخگويان با حداکثر فراواني عضو عادي و 8/51

 اند. % مدير عامل بوده3/55ت مديره و ئ% هي9/55
 

 ایهای حرفهویژگي

 % از پاسخگويان با8/43عضويت  ةاساس نتايج سابق بر
ترتيب  قرار داشت و به سال 7 -5 ةحداکثر فراواني در طبق

سال،  10-8ة% در طبق8/18سال،  4-5 ة% در طبق3/17
کمتر از  ة% در طبق1/10سال و  10باالتر از  ة% در طبق9/10
 سال قرار داشتند. 5

% از پاسخگويان با بيشترين 8/31 ،کشت ةاز نظر سابق
کشت  ة% سابق1/54و  ندکشت غالت را داشت ةفراواني سابق

کشت  ة% سابق8/51نداشته و را هيچ نوع محصولي 
کشت  ة% سابق4/8کشت سبزيجات و  ة% سابق15جات،  صيفي

 اند. محصوالت باغي را داشته
هريک از اهداف  منظوردستيابي به هدف کلي به

 .اند اختصاصي تحقيق در ادامه مورد بحث قرار گرفته

بر  اجتماعي -بررسي اثر عوامل فرهنگي هدف اول:

هاي توليدي محصوالت تعاوني يموفقيت از ديدگاه اعضا
 کرمانشاه. خارج از فصل استان

نقش عوامل  زمينةديدگاه اعضا در  توزيع فراوني ،1در جدول 
مشارکت فعال  .است بر موفقيت آورده شده اجتماعي -فرهنگي

درصد از اعضا با ميانگين  9/89اعضا در تعاوني از ديدگاه 
در حد زياد تا بسيار زياد مؤثر بر موفقيت ارزيابي  49/4

 9/89همكاري در بين اعضا از ديدگاه  ةاست. ايجاد روحي شده
در حد زياد تا بسيار  49/4از پاسخگويان با ميانگين  درصد

 يارتقا به اعضا تمايل است. دهشزياد مؤثر بر موفقيت ارزيابي 
 ياز اعضا درصد 4/85از ديدگاه  57/4با ميانگين  کاري دانش

موفقيت ارزيابي ها، در حد زياد تا بسيار زياد مؤثر بر تعاوني
تعاون با  ةهمچنين اعتقاد و باور اعضا به فلسف ؛است شده

از پاسخگويان در حد زياد  درصد 83از ديدگاه  15/4ميانگين 
است. ارتباط و تعامل با  دهشارزيابي مؤثر بر موفقيت 

ها، تعاوني ياز اعضا درصد 8/85هاي ديگر، از ديدگاه  تعاوني
ارزيابي شده و مؤثر بر موفقيت  در حد زياد 13/4با ميانگين 

هاي ديگر، از ديدگاه  تعاوني ربياتبردن از تج در نهايت بهره
در حد زياد  09/4ها، با ميانگين تعاوني ياز اعضا درصد 8/81

 است. مؤثر بر موفقيت ارزيابي شده
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عوامل  آثار زمینةر توزیع فراوني دیدگاه اعضا د .2جدول 

  ( = n 222) موفقیت بر اجتماعي –فرهنگي

 Mean CV هامتغير

 135/0 49/4 مشارکت فعال اعضا در تعاوني

 135/0 49/4 اعضا بين همكاري ةروحي ايجاد

 177/0 57/4 کاريدانش يارتقا به اعضا تمايل

 185/0 15/4 تعاون ةاعتقاد و باور اعضا به فلسف

 500/0 13/4 هاي ديگرتعاونيارتباط با 

 510/0 09/4 هاي ديگراستفاده از تجربيات تعاوني

 های پژوهشمنبع: یافته
 = بسيار زياد(5= زياد، 4 = متوسط،3= کم، 5= بسيار کم ، 1طيف ليكرت )

 

بررسي ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي  هدف دوم:

خارج از فصل استان هاي توليدي محصوالت مستقل، تعاوني
 کرمانشاه.

با توجه به بررسي ماتريس ضرايب همبستگي در جدول 
 شود که بين تمامي متغيرهاي مستقلمشاهده مي 5

 هايداري وجود دارد. همبستگيهمبستگي مثبت و معني
 از بسياري تحقيقاتدر حاصل  موجود در اين تحقيق

 Amini & et al (2005) (2008جمله از محققان

Erdman and Coates (2003) Hard (2002) Beaver 

(2001) Amodeo   است. شدهتأييد 

 مورد مطالعه های تولیدیماتریس ضرایب همبستگي متغیرهای مستقل، تعاوني .2جدول 
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          موفقيت

         75/0** مشارکت فعال اعضا در تعاوني

        57/0** 88/0** اعضا بين همكاري ةروحي ايجاد

       41/0** 45/0** 83/0** کاري  دانش يارتقا به اعضا تمايل

      48/0** 43/0** 55/0** 79/0** تعاون ةاعتقاد و باور اعضا به فلسف

     37/0** 49/0** 34/0** 34/0** 34/0** اقتصادي عوامل

    45/0** 38/0** 44/0** 41/0** 34/0** 59/0** هاي ديگرارتباط و تعامل با تعاوني

   44/0** 49/0** 44/0** 51/0** 48/0** 49/0** 41/0** مديريتي عوامل

  38/0** 45/0** 38/0** 58/0** 45/0** 39/0** 38/0** 57/0** هاي ديگراستفاده از تجربيات تعاوني

 %2 یداری در سطح خطامعني :% **9 یداری در سطح خطامعني: *

 

 -بررسي اثر مستقيم عوامل فرهنگي هدف سوم:

هاي توليدي محصوالت خارج از بر موفقيت تعاوني اجتماعي
 فصل استان کرمانشاه

يک از متغيرهاي الگوي  علي هر آثار، 3و 5 هاي شكلدر 
 آثارشود و براساس تفكيک  بر موفقيت مشاهده مي پيشنهادي
مشاهده  3جدول علي متغيرها بر موفقيت مطابق  علي و غير

دار مؤثر بر  شود که بيشترين اثر مستقيم مثبت و معني مي
هاي توليدي به مشارکت فعال اعضا اختصاص  موفقيت تعاوني

 & Amini (2008)با مطالعات اين يافته (.P91=  0/49) دارد

et al (2000) Russoa (2004) Didi (1996) Hakelius 

(1995) Narayan (1972) Cobia and Novarro,  مبني
ها مطابقت تأثير مشارکت اعضا بر موفقيت تعاونيو  اهميت بر

 دارد.
دار دوم به اعتقاد و باور اعضا اثر مستقيم مثبت و معني

ة (. يافتP94=  0/39) است تعاون اختصاص يافته ةبه فلسف
 Safari Shali (2000) Russoa (2001)اخير با مطالعات

& et al  نقش تأثيرگذار اعتقاد و باور اعضا به  زمينةدر
هاي توليدي تعاون و اثر آن بر موفقيت تعاوني ةفلسف

 همخواني دارد.
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 ةروحي ايجاد به دار سوماثر مستقيم مثبت و معني
 اين يافته (.P92=  0/36) استمربوط  اعضا بين همكاري

 Azkia and Ghaffari (2002) (2005ni)نيز با مطالعات

Gabriel (1999) NezamShahidi (1995) Doaei 

(1989) Shira تعاون و همكاري و  ةروحي تأثير در زمينه
 آن با موفقيت کاري همسوست. ةتفاهم بين اعضا و رابط
 کاري دانش يارتقا به اعضا تمايل به اثر مستقيم چهارم

مطالعات با  اين يافته (.P93=  0/32)يافته است اختصاص 
Ministry of Cooperatives (2003) Harda (2002) 

Beaver (2000) Rezazadeh Saber اثرگذاري  مبني بر
 دارد. دانش شغلي بر موفقيت کاري همخواني يارتقا

ارتباط و تعامل با  دار پنجم بهاثر مستقيم مثبت و معني
اخير  ةيافت (.P95=  0/31) دارداختصاص هاي ديگر تعاوني

 Shabanali Fami (2006a) Ministry ofمطالعاتبا 

Cooperatives (1998) Chopani  تأثير افزايش  مبني بر
عاوني براي ارتباط و تعامل با ديگر ظرفيت متقابل اعضاي ت

 بر موفقيت مطابقت دارد. ها و اجتماعتعاوني
را ششم دار نيز اثر مستقيم مثبت و معنيعوامل مديريتي 

 ةبا يافت (. اين نتيجهP98=  0/25) است به خود اختصاص داده
 Amini et al 2008 Amini & et al 2007تحقيقات

Shabanali Fami (2006a) Ministry of Cooperatives 
Nyoro & Isaac (2000) Bhuyan SarsakhtiIraqi 

اثر مثبت عوامل مديريتي بر موفقيت  ةدر زمين 1995
 ها همخواني دارد. تعاوني

اختصاص  اقتصادي عوامل به نيز اثر مستقيم هفتم
 Ministryاخير با مطالعات ة يافت (.P97=  0/23) است يافته

of Cooperatives,; Ministry of Cooperatives 

Hornaday and Bunker 1970 2006؛a رگذارياث مبني بر 
 ها همسو است.بر موفقيت تعاوني اقتصادي عوامل
استفاده از دار به آخرين اثر مستقيم مثبت و معني و

 (.P96=  0/21) شودهاي ديگر مربوط ميتجربيات تعاوني
 ,Ministry of Cooperativesاين يافته با مطالعات

(1998) Chopani  هاي تأثير ارتباط با تعاوني زمينةدر
آن  ها و اثرگذاريو اطالعات آن ربياتديگر و استفاده از تج

 ها مطابقت دارد.بر موفقيت تعاوني

 
 -. الگوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل فرهنگي9شکل 

 های تولیدی با ضرایب مسیر اجتماعي بر موفقیت تعاوني

 مورد مطالعه محصوالت خارج از فصل های تولیدیمتغیرها بر موفقیت تعاوني آثار ةتجزی .9جدول 

 همبستگي ضریب کل اثر علي اثر غیرعلي اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرها

 79/0 78/0 04/0 38/0 39/0 تعاون ةاعتقاد و باور اعضا به فلسف

 75/0 84/0 08/0 15/0 49/0 مشارکت فعال اعضا در تعاوني

 41/0 55/0 18/0 - 55/0 مديريتي عوامل

 34/0 53/0 11/0 - 53/0 اقتصادي عوامل

 83/0 57/0 08/0 55/0 35/0 کاري دانش يارتقا به اعضا تمايل

 88/0 59/0 09/0 53/0 38/0 اعضا ميان همكاري ةروحي ايجاد

 59/0 51/0 08/0 50/0 31/0 هاي ديگر ارتباط و تعامل با تعاوني

 57/0 49/0 08/0 58/0 51/0 هاي ديگراستفاده از تجربيات تعاوني

 شهای پژوهمنبع: یافته

 -عوامل فرهنگي غيرمستقيم آثاربررسي  هدف چهارم:

هاي توليدي محصوالت خارج از تعاوني بر موفقيت، اجتماعي
 فصل استان کرمانشاه. 

عالوه بر  اجتماعي -عوامل فرهنگي هريک از متغيرهاي
 اقتصادي عواملغيرمستقيمي هم از طريق  آثاراثر مستقيم، 

ها در يک از آن بر موفقيت دارند که هر مديريتي عواملو 
 است. شدهادامه بررسي 

 پيشنهادي علي هريک از متغيرهاي الگوي آثاربا توجه به 
و براساس تفكيک  3بر موفقيت و جدول  3 و 5 هاي شكل در

 شود: مستقيم و غيرمستقيم متغيرها بر موفقيت مشاهده مي آثار
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 ةبيشترين اثر غيرمستقيم به اعتقاد و باور اعضا به فلسف
ر عوامل مديريتي و با است که از طريق تأثير بمربوط تعاون 

موجب افزايش کمک اعضا در  (P84=  0/34ضريب مسير )
منظور بهبود کيفيت  کسب و انتقال نظرات جامعه به

ها محصوالت و افزايش کمک اعضا در جهت شناسايي فرصت
و تهديدهاي تعاوني و از طريق تأثير بر عوامل اقتصادي و با 

باعث افزايش کمک و همياري  (P74=  0/22ضريب مسير )
مشارکت اقتصادي و نيز کمک در اخذ تسهيالت  در مورداعضا 

 غيرمستقيم آثارمجموع ، نهايت  در د.شو و اعتبارات دولتي مي
مذکور بر موفقيت  عامل ةبيانگر نقش ويژ اين تحقيق

 , Silvarajooاست. اين يافته در مطالعات هاي توليدي تعاوني

(2002) Guinnane ,(2002) Gabriel ,(2001) Bruynis 

& et al,.1987) و  تعاون ةاعتقاد و باور اعضا به فلسف مبني بر
نقش مؤثر آن بر عوامل مديريتي و اقتصادي مورد تأييد 

 است. بوده
هاي اثر غيرمستقيم دوم به استفاده از تجربيات تعاوني

 شود که از طريق تأثير بر عوامل مديريتي و باميمربوط ديگر 
موجب افزايش تمايل مدير به  (P86=  0/25ضريب مسير )

منابع انساني، افزايش تمايل به سازماندهي  ةارتقا و توسع
مناسب، افزايش توجه به نظرات جامعه، افزايش تجربه و 

ها و تهديدها و از طريق تأثير افزايش قدرت شناسايي فرصت
باعث  (P76=  0/17بر عوامل اقتصادي و با ضريب مسير )

گذاري بلندمدت، همياري و افزايش تمايل اعضا به سرمايه
کمک اعضا در بازاريابي  تمايل اعضا به مشارکت اقتصادي،

مناسب محصوالت، کمک و همياري در اخذ تسهيالت و 
منظور  اعتبارات دولتي، کمک در ايجاد ارتباط با جامعه به

ا توجه ها و افزايش کيفيت محصوالت بهاي آنانتقال خواسته
 آثاربنابر مجموع  .شود هاي ديگر ميتعاوني ربياتبه تج

بر موفقيت کامالً محرز  اين عامل نقش مؤثر ،غيرمستقيم
 & Nyoroهاي محققاني همچون اين نتايج با يافته است.

Isaac ,(2005) Silvarajoo ,(2002) Guinnane ,(2001) 

Bruynis & et al  2005)), ربيات استفاده از تج زمينة در
مثبت آن بر عوامل مديريتي و  آثارهاي ديگر و تعاوني

 اقتصادي مطابقت دارد.
 کاري دانش يارتقا به اعضا تمايلاثر غيرمستقيم سوم به 

است که از طريق تأثير بر عوامل مديريتي و با  اختصاص يافته
افزايش توان شناسايي  باعث (P83=  0/37) ضريب مسير

موجود، افزايش تمايل مدير به ارتقا و ها و تهديدهاي فرصت
منابع انساني و سازماندهي مناسب اعضا و از طريق  ةتوسع

 (P73=  0/30تأثير بر عوامل اقتصادي و با ضريب مسير )
 ةهاي بازاريابي محصوالت و نحوروش دانش يارتقا موجب

ها و هاي آنمنظور انتقال خواسته ارتباط مناسب با جامعه به
 غيرمستقيم آثارد. مجموع شو مي يت محصوالتافزايش کيف

 دانش يارتقا به اعضا تمايل نقش تأثيرگذار گوياي تحقيق
پيشين و خير با مطالعات ة ايافت بر موفقيت است. کاري

 تمايلة در زمين Amini & et al (2008)همچنين مطالعة 
مثبت آن بر عوامل  کاري و اثرگذاري دانش يارتقا به اعضا

 اقتصادي همخواني دارد.مديريتي و 
 اعضا ميان همكاري ةروحي ايجاد به چهارم غيرمستقيماثر 

دارد که از طريق تأثير بر عوامل اقتصادي و با ضريب اختصاص 
افزايش مشارکت اقتصادي، کمک  موجب (P72=  0/25) مسير

اعضا در بازاريابي محصوالت، کمک و همياري در اخذ تسهيالت 
منظور  ک اعضا در انتقال نظرات جامعه بهو اعتبارات دولتي و کم

 آثارطور کلي، مجموع  به د.شو بهبود کيفيت محصوالت مي
بر  اعضا بين در همكاري ةروحي ايجاداهميت  مبين غيرمستقيم

 اخير با مطالعات  ةاست. نتيج هاي توليديموفقيت تعاوني

Nyoro & Isaac ,(2005) Silvarajoo , (2002) Gabriel 

,(2001) Bruynis & et al ,(1987) Gordons & et al   در
مثبت آن بر  و تأثير اعضا بين همكاري ةروحي ايجادزمينة 

 عوامل اقتصادي همسوست.
هاي اثر غيرمستقيم پنجم به ارتباط و تعامل با تعاوني

شود که از طريق تأثير بر عوامل اقتصادي و با ميمربوط ديگر 
افزايش تمايل اعضا به  موجب (P75=  0/37ضريب مسير )

 گذاري بلندمدت، همياري اعضا در مشارکت اقتصادي وسرمايه
 غيرمستقيم آثارمجموع  د.شو بازاريابي مناسب محصوالت مي

 موفقيت هاي ديگر برارتباط و تعامل با تعاوني مؤيد اهميت
مبني بر ارتباط و تعامل  پيشين مذکور با مطالعات ةاست. يافت
 مثبت آن بر عوامل اقتصادي مطابقت دارد.ثار آها و با تعاوني

اثر غيرمستقيم ششم به مشارکت فعال اعضا در تعاوني 
اختصاص دارد که از طريق تأثير بر عوامل مديريتي و با ضريب 

ها و باعث افزايش قدرت شناسايي فرصت (P81=  0/25) مسير
منابع  ةتهديدهاي موجود، افزايش تمايل مدير به ارتقا و توسع

انساني و سازماندهي مناسب اعضا و از طريق تأثير بر عوامل 
تمايل اعضا  موجب (P71=  0/15اقتصادي و با ضريب مسير )

به همياري در مشارکت اقتصادي، کمک در بازاريابي مناسب 
محصوالت، کمک و همياري در اخذ تسهيالت و اعتبارات 

مشارکت  کهدهد نشان مي ،آثارمجموع اين  د.شو دولتي مي
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اين  ها دارد.ي هم بر موفقيت تعاونيغيرمستقيم آثارفعال اعضا 
 Silvarajoo ,(1999) Mostani ,(1995) هاينتيجه با يافته

Narayan ,(1990) Chandrasekera ,(1989) Shirani  در
مديريتي  عوامل مشارکت فعال اعضا و نقش مثبت آن بر زمينة

 همخواني دارد. و اقتصادي
 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه
مؤثر بر  اجتماعي -نتايج حاصل از تعيين اثر عوامل فرهنگي

هاي توليدي مورد مطالعه تعاوني ياعضا موفقيت از ديدگاه
مشارکت فعال  متغيرهاي دهد کهنشان مي 1جدول  براساس

 اعضا تمايل، اعضا ميان همكاري ةروحي ايجاداعضا در تعاوني، 
در  تعاون ةاعتقاد و باور اعضا به فلسف و کاري دانش يارتقا به

تأثير هاي توليدي حد زياد تا بسيار زياد بر موفقيت تعاوني
هاي ديگر و استفاده از ارتباط با تعاوني و متغيرهايگذارند 

اند. از ارزيابي شدهمؤثر ها در حد زياد بر موفقيت تجربيات آن
امل شود که تأثير بيشتر عواين مطلب چنين استنباط مي

فرهنگي نسبت به عوامل اجتماعي به لحاظ اهميت و لزوم 
هاي توليدي شكل اي است که بايستي در تعاونيثبات اوليه

اصول با اعتقاد به  بايدها چرا که در گام نخست تعاوني ؛بگيرد
در چنين  به طور حتمو شوند  هاي تعاوني تشكيلو ارزش

اجتماعي بهتر و شرايطي در گام بعدي، ارتباطات و تعامالت 
 گيرد.انجام مي هاهدفمندتري در جهت ارتقا و موفقيت تعاوني

بررسي ماتريس ضرايب همبستگي بين  5مطابق جدول 
را نشان ي دارتمامي متغيرهاي مستقل روابط مثبت و معني

و  اجتماعي -تأثير مثبت عوامل فرهنگي ؛ بنابرايندهدمي
هاي اقتصادي و مديريتي بر موفقيت تعاوني ةعوامل واسط

 داروجود اين روابط مثبت و معني. توليدي کامالً واضح است
 .استمؤيد اهميت عوامل مذکور 

پيچيدگي ارتباطات  5براساس الگوي پيشنهادي شكل 
 نبودمؤيد فرض  به خوبي قابل مشاهده است وبين متغيرها 

و  است و موفقيت اجتماعي -ساده بين عوامل فرهنگي ةرابط
است صورت ساده نبوده  علي موجود به ةکه رابط دهد نشان مي

که از طريق  صورت واسطه وجود دارند و متغيرهاي ديگري به
عوامل مديريتي و اقتصادي بر  ةبا واسط غيرمستقيم آثار

 هاي توليدي تأثيرگذارند.موفقيت تعاوني
س جدول و بر اسا غيرمستقيممستقيم و  آثاربررسي  مطابق

د که مشارکت فعال اعضا بيشترين اثر شو مشخص مي 3
هاي توليدي دار را بر موفقيت تعاونيمستقيم مثبت و معني

، عالوه بر غيرمستقيمبيشترين اثر  اين در حالي است که ؛دارد
تعاون اختصاص  ةاثر مستقيم دوم، به اعتقاد و باور اعضا به فلسف

بودن اعتقاد و باور اعضا  ناملموسرسد به دليل به نظر مي .دارد
تعاون تأثيرگذاري آن عالوه بر اثر مستقيم از طريق  ةبه فلسف

از مجموع مقدار باالي  يابد.نمود بيشتري مي غيرمستقيم آثار
 همكاري ةروحي ايجاد به مربوط غيرمستقيم ومستقيم  آثار

 همكاري ةروحي وجودشود که گونه استنباط مي، ايناعضا ميان
هاي موجب مشارکت در تمامي فعاليتي توليد يهايتعاون در

جامعه، بازاريابي،  هاي ديدگاهتعاوني از جمله کمک به انتقال 
با حداقل توقع و براساس  غيرههمياري در اخذ اعتبارات و 

 همكاري ةروحيد؛ همچنين اين شو کار گروهي مي ةروحي
اعضا ارتباط  مشارکت فعال غيرمستقيم آثارتواند با نوعي مي به

 اعضا تمايل زمينة در غيرمستقيم ومستقيم  آثاريابد. از مجموع 
 اينکه  برداشت کردتوان چنين مي کاري دانش يارتقا به

و کارکنان تعاوني  اعضااز يک سو موجب افزايش رغبت  تمايل
منابع انساني، استفاده  ةتوسع در موردبرانگيختن مديريت  براي

منظور برقراري ارتباط با جامعه  مناسب بههاي ارتباطي از کانال
د و از سوي ديگر آمادگي و شو ها مي)مشتريان( و ديگر تعاوني

 دانش يارتقاهاي ديگر و  تمايل به استفاده از تجربيات تعاوني
هاي هاي گوناگون از جمله استفاده از روشکاري در زمينه

 هاي مناسبافزايش کيفيت محصوالت، روش برايتر مناسب
منظور انتقال  ارتباط مناسب با جامعه به ةبازاريابي، نحو

 .را در پي دارد غيرهها و  ها و محصوالت مطلوب آن خواسته
هاي ديگر با وجود اينكه کمترين اثر استفاده از تجربيات تعاوني

تأمل  شايان، با اثر غيرمستقيم دوم است مستقيم را داشته
همچون افزايش  يمستقيمغير آثاررسد چرا که به نظر مي ؛است

ها و تهديدها و تمايل اعضا به قدرت شناسايي فرصت
بنابراين با توجه به  ؛گذاري بلندمدت را به دنبال دارد سرمايه

 -شده و تأمل بر اين مهم که عوامل فرهنگي اهميت برآورد
، عواملي زيربنايي هستند هاي توليديدر تعاوني اجتماعي

 روياهاي فري در جهت مقابله با چالشيکارها راهة منظور ارائ به
بر ضرورت توجه بيشتر و  شودهاي توليدي پيشنهاد ميتعاوني
 -عوامل فرهنگي يارتقا برايتر هاي مناسبريزيبرنامه

هاي هدف )در اين عوامل در گروه تأکيد شود و اجتماعي
 از طريق ،هادانشگاه ـ در  آموزان دانشـ   از طريق ،مدارس

اعضاي به کمک  ،در جامعه ـ  گانآموخت و دانش دانشجويان
هاي توليدي، افراد جوياي کار و افراد داوطلب تأسيس تعاوني

 .مالحظه و بررسي شوندتر تعاوني( جدي
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