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 چکیده

 

 یپراکندگ و یخرد یرانا در یکشاورز بخش توسعه راه در موجود موانع ینترمهم جمله از
 ییبرپا یتواقع ینا با مقابله یهاراه ینبهتر از یکی گفت بتوان یدشا است. یکشاورز هایینزم

 ییروستا یدتول یتعاون هایشرکت شکیب یان،م ینا در .باشدیم یگروه برداریبهره یواحدها

 با سهیمقا در یشتریب استقبال از «یتفاعل» و «یتحاکم» ،«یتمالک» گانهسه اصول عایتر دلیلبه

 سال هاده داشتن با هاشرکت ینا وجود ینا با برخوردارند. یجمع برداریبهره واحدها یگرد

-یاوردهن دستبه کشورمان یدتول بخش در را شانشأن با متناسب و یستهبا یگاهجا آن هنوز قدمت،

 عوامل ارزیابی و شناخت پی رد است، میدانی پژوهش یک از برخاسته که حاضر نوشتار .اند

 پژوهش این آماری جامعه .باشدمی ییروستا یدتول یتعاون هایشرکت یتموفق بر مؤثر یریتیمد

 3715 جمعاً که بختیاری و چهارمحال استان فعال روستایی تولید تعاونی هایشرکت اعضای را

 نمونۀ عنوانبه تصادفی کامالً گیرینمونه روش به نفر 160 تعداد است. داده تشکیل بودند نفر

 برای که سروکوال مدل از استفاده با موفقیت شاخص پژوهش ینا در گردیدند. تعیین آماری

 از نشان و است شده سنجیده شود،می گرفته بکار تعاونی هایشرکت ارزیابی برای بارنخستین

 جشسن برای دارد. هاشرکت در شده هیارا خدمات یفیتک از اعضا ادراکات و انتظارات ینب شکاف

 بررسی منظور به شد. استفاده کاتز مدیریتی گانهسه هایمهارت مدل از نیز مدیران هایمهارت

 جهت و اناصفه صنعتی دانشگاه روستایی توسعه گروه استادان نظر از پرسشنامه محتوایی روایی

 از حاصل یجنتا شد. گرفته بهره کرونباخ آلفای ضریب و آزمون پیش از پرسشنامه، پایایی سنجش

 یناناطم عدبُ در تنها استان ییروستا یدتول یتعاون هایشرکت که دهدیم نشان یلکاکسونو آزمون

 یتعاون هایشرکت یتموفق بر مؤثر یریتیمد عوامل سازند. برآورده را اعضا انتظارات اندتوانسته
 یانسان هایرتمها :از عبارتند نیز آمد دستبه یرهمتغ چند یونرگرس از استفاده با که ییروستا یدتول
 سطح ها،شرکت امور در اعضا مشارکت به هاآن اعتقاد یران،مد یادراک هایمهارت یران،مد

  .مدیران یریتیمد تجربه یزانم و یالتتحص

 

-یتارض ،سروکوال مدل مدیریتی، عوامل یی،روستا یدتول یتعاون هایشرکت: یدیکل هایواژه

 کاتز. مدل مندی،
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 مقدمه

-هاي اخير توان توسعه قابلبخش کشاورزي در سال

طوري که با توليد مازاد از خود نشان داده است، به توجهی

اه جايگ ،آنها نياز برخی محصوالت زراعی و باغی و صدوربر 

نظر هبحال مناسبی در بازار جهانی کسب کرده است. با اين

مسير توسعه خود قرار  آغازدر  بخشاين هنوز رسد که می

 ،خود ايتوسعه هايدارد و براي بالفعل کردن پتانسيل

 ، ولی پر پيچ و خم و با مشکالت گوناگونیمسيري طوالنی

 موانعتوان به جمله اين مشکالت میاز  .داردروي پيش را 

 .داشاره کربرداري مسئله نظام بهره بهويژه هب و ساختاري

برداري، سازمانی اجتماعی مرکب از عناصر بهم نظام بهره

پيوسته است که با هويت و مديريتی واحد و در ارتباط 

 امکانمتقابل با شرايط طبيعی و اجتماعی محيط خود، 

سازد توليد محصوالت کشاورزي را فراهم می

Lhsayyzadeh, 2008) .)ياتدست آمده از تجرب-هب يجنتا 

مام در ت»است که  يتواقع ينا هکننديانب يگرد يکشورها

منجر شده است،  يکشاورز هکه به توسع یموفق يالگوها

 يشو افزا هابرداريکاهش تعداد بهره يدر راستا ييراتتغ

از  پذيريهتوج هايآنها، در اندازهی اراض حتمتوسط مسا

و  نينو برداريبهره هايامنظ گيريو شکل ي،نظر اقتصاد

 ييراتتغ ينروز انجام گرفته است. ا يطمناسب با شرا

 يحصح هو فنون و استفاد هاکاربرد روش زراعی،امکان به

 ي،کشاورز يننو هايو نهاده هاينو مناسب از ابزار و ماش

 و وريبهره يشافزا يحداکثر استفاده از منابع در راستا

ابعاد را  يهدر هم کشاورزيعملکرد بخش  يشسود و افزا

 Pezeshki Rad et al Quoted from)« آوردیفراهم م

Abdollahi, 2001, p 346 شک(. در اين ارتباط بی 

 يدر بهبود الگوها اييژهنقش و يکشاورز هايیتعاون

اند داشته يکشاورز برداريبهره هايمنظا مربوط به

(Pezeshki Rad et al., 2001تشکل .)از آن هنوز  هايی که

هده عتوانند بهايران میدر اقتصاد  اي کهيگاه بايستهجا

 .يستندبرخوردار ن داشته باشند،

مدير آن است و ی سنگ زير بناي هر سازماناز طرفی 

مال مديريت رشد و پيشرفت سازمان تا حد زيادي به اع

 هاياي که کمتر در شرکتلهاصحيح بستگی دارد. مس

تا به حال تعاونی مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه 

تواند در مطالعات گوناگونی در مورد عواملی که می

ها نقش داشته باشد انجام گرفته و در موفقيت اين شرکت

مديران مهارت و توانايی ها نيز به اي از اين پژوهشپاره

-ها بهاشاره شده است، ولی در کمتر پژوهشی اين مهارت

شکلی منسجم مورد ارزيابی قرار گرفته است. از جمله 

هاي علمی که در آن به نقش عوامل مديريتی در پژوهش

هاي تعاونی اشاره شده است پژوهش موفقيت شرکت

Karami & Agahi (2013می ) باشد که ضمن بررسی

محصوالت خارج از فصل استان  هاي توليديتعاونی

کرمانشاه به اين نتيجه رسيدند که عوامل مديريتی به طور 

  گذارند.ها تأثير میمستقيم بر موفقيت اين شرکت

Shabanali Fami et al. (2006معتقدند توانايی ) هاي

هاي مديريتی از جمله عوامل موثر بر موفقيت شرکت

ضمن ارزيابی Amini et al.  (2008 )باشد. تعاونی زنان می

هاي تعاونی مرغداران، عوامل مؤثر بر موفقيت شرکت

رت صوکنند که تخصص و قابليت مديران بهمشخص می

دارد.  46/0ها، ضريب تأثيري تابعی از موفقيت شرکت

Gholifar & Baniasadi  (2013 معتقدند که از جمله )

، یهاي تعاونسازمانی مؤثر بر موفقيت شرکتعوامل درون

هاي فنی و انسانی مديران مهارت

 ( نيز در بررسی2009)  Daneshvarkakhaki et alاست.

هاي تعاونی توليد نقش مديريت در عملکرد شرکت

به اين واقعيت دست يافتند که از جمله  روستايی

ها، تجربه عملی و متغيرهاي موثر در موفقيت اين تشکل

 دانش تخصصی مديران است.

Unal et al. (2009در بررسی تعاونی ) هاي ماهيگري

ترکيه، به اين نتيجه رسيدند که از جمله عوامل داخلی 

-هاي مديريتی میها مهارتمؤثر بر موفقيت اين شرکت

( در بررسی عوامل مؤثر بر موفقيت 2007) Nyoro باشد.

هاي کشاورزي در کنيا نشان داد که تجربه مديران، تعاونی

کارمندان و آموزش آنها با مديره و هاي هيئتمهارت

( ضمن 2006) Carlbergها رابطه دارد. موفقيت تعاونی

هاي تازه تأسيس آمريکا به اين نتيجه رسيد بررسی تعاونی

ت ها مهارکه عوامل مديريتی مؤثر بر موفقيت اين تعاونی

فنی مديران، تجربه مديريتی، تمام وقت بودن و آموزش 

 مديران است.

پژوهش به دنبال بررسی عوامل  اين ،بر اين اساس

هاي تعاونی توليد مديريتی موثر بر موفقيت شرکت
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باشد. در اين روستايی استان چهارمحال و بختياري می

هاي مديريتی مديران از پژوهش براي سنجش مهارت

ت مديري يهالزممدل کاتز استفاده شد. بر اساس اين مدل 

ی، انسانی و ۀ فنگانهاي سهدارا بودن مهارت ،اثربخش

طور مجزا پيشرفت توانند بهکه هر کدام می ادراکی است

(. منظور از مهارت فنی، ادراک و Katz, 1991) کنند

-استادي در فعاليت خاصی است که الزمه آن کاربرد روش

ها و فنون است. مهارت انسانی ها، فرايندها، رويه عمل

همکاري ناظر بر قدرت و توانايی در زمينه ايجاد تفاهم و 

و عنوان عضوسيله ديگران، فعاليت مؤثر بهو انجام کار به

-آن هاي افراد و تأثيرگذاري بر رفتارگروه، درک انگيزه

(. مهارت ادراکی نيز از Alaghehband, 2009هاست )

-توانايی درک مشکالت سازمان، همراه با جزئيات تشکيل

 Seyedدهنده آن، در موقعيتی مرتبط حکايت دارد )

Abbaszadeh, 1995را توانايی داشتن توان آن( که می

تصوير ذهنی درستی از کليت امور همراه با جزئيات 

( Zaki, 1998دهنده آن در موقعيت مرتبط )تشکيل

 تعريف کرد.

ها در اين براي سنجش موفقيت تعاونی ،همچنين 

سنجی سروکوال استفاده شد. مطالعه نيز از مدل رضايت

ه بنا شد« عدم تأييد انتظارات»اين مدل بر پايه نظريه 

است. بر اساس اين نظريه اگر عملکرد ادراک شده توسط 

 فرد از انتظارات او بيشتر باشد، فرد احساس رضايت 

کند و اگر عملکرد ادراک شده از انتظارات فرد کمتر می

 & Divandari)کند باشد، شخص احساس نارضايتی می

delkhah, 2005) 

 

 

 
 
 

 

 & Jamal)مندي مشتري گيري رضايت. مدل شکل1شکل 

Kamal, 2002) 

در اين مدل، شکاف کيفيت خدمات در پنج بُعد زير 

مندي ساخته سنجيده شده و سپس شاخص کلی رضايت

 شود.می

ظاهر تجهيزات، وسايل و ابزار هاي فيزيکی: ژگیوي

 .فيزيکی موجود در محل کار و کارکنان

دهنده در عمل به توانايی سازمان خدمت: اعتماد

 .طور دقيق و مستمرهاي خود بهوعده

تمايل و اشتياق سازمان براي کمک به : پاسخگويی

 .موقع خدماته بهيمشتريان و ارا

شايستگی کارکنان  دانش و مهارت و: اطمينان خاطر

 .درالقاي حس اعتماد به مشتري

نزديکی و همدلی با مشتري و تالش در : دلسوزي

 .(Allan, 2003)جهت درک نيازهاي او 

ها در بعضی از براي سنجش رضايت کارکنان سازمان

رو در اين مطالعات، از اين مدل استفاده شده است. از اين

 در ايران از مدل بارپژوهش نيز مقرر شد تا براي نخستين

يافته سروکوال براي سنجش رضايت اعضاي تطبيق

هاي تعاونی توليد روستايی استان چهارمحال و شرکت

 بختياري استفاده شود.

 هايهدف کلی پژوهش حاضر ارزيابی موفقيت شرکت

تعاونی توليد روستايی استان چهارمحال و بختياري و 

ين اساس اهداف باشد. بر اعوامل مديريتی مؤثر بر آن می

 شرح زير تعريف شد:اختصاصی آن به

 ديتول یتعاون هايشرکت يتموفق يزانم يابیارز .1

 مدل براساس ياري،بخت و چهارمحال استان يیروستا

 .سروکوال

 ايهشرکت يتموفق بر مؤثر يريتیمد عوامل يابی.ارز2

 تأثير و ياريبخت و چهارمحال استان يیروستا يدتول یتعاون

 :بر مشتمل هاشرکت اين موفقيت بر آنها

 يرانومد يرهمد هاييئته يفرد هاييژگیو 2-1

 ا.يريتی آنهسوابق مد يالت وعامل شامل:سن، سطح تحص

و  يرهمد هاييئته يبرخوردار يزانم يابیارز 2-2

 یادراک ی وانسان ی،فن گانهسه هايعامل از مهارت يرانمد

 .مدل کاتز يريتیمد

و  يرهمد هاييئتاعتقاد و باور ه يزانم يابیارز 2-3

-يم: تصمينهزمسه عامل به مشارکت اعضا در  يرانمد

 نظارت بر، کاشت، داشت و برداشت ياتعمل ياجرا، گيري

 شرکتامور ياجرا

 هامواد و روش
اين پژوهش ميدانی که از نوع توصيفی همبستگی 

روش پيمايشی انجام شده است. جامعه آماري باشد، بهمی
هاي تعاونی توليد روستايی فعال عضاي تمام شرکترا اآن

نفر بودند  3715 در استان چهارمحال و بختياري که جمعاً

مندي رضايت

 شخص

 

کيفيت ادراک 

 شده

 انتظارات
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تشکيل داده است. براي تعيين حجم نمونه از بين اعضاي 
 18/0 برابر pفرمول کوکران با مقدار  ها، ازعادي شرکت

استفاده شد  06/0 درصد و با دقت 95درسطح اطمينان 
 ,.Scheaffer et al)نفر برآورد گرديد  160 هو حجم نمون

روش انتساب متناسب شرکت به و سپس سهم هر (1990
 .ها مشخص شدبر اساس تعداد اعضاي شرکت

منظور گردآوري اطالعات ميدانی مورد نياز پژوهش، به
يافته براي اعضاي عادي و از دو نوع پرسشنامه ساخت

سنجش ميزان ها استفاده شد. براي مديران شرکت
ه شده در يمندي اعضا از کيفيت خدمات ارارضايت
هاي ها، ميزان انتظارات و ادراکات اعضاي شرکتشرکت

گانه مدل سروکوال و با عنايت تعاونی در قالب ابعاد پنج
هاي تعاونی توليد روستايی، به ماهيت اين ابعاد در شرکت

اس گويه تبيين شده، در يک مقي 57طور جداگانه در به
تا شديداً ( 1 عدد)پنج سطحی ليکرت از شديداً مخالف 

ها در مورد بررسی قرار گرفت. اين گويه (5 عدد) موافق
اند. در تحقيقات مقدماتی، بخش ضمائم نشان داده شده

نفر آزمون شد و در نتيجه اصالحات  30ها با پرسشنامه

عمل آمد. براي دريافت ميزان ها بهالزم در پرسشنامه
هاي نظري که جهت هاي تجربی با سازهق سازهتطاب

سنجش مفاهيم مورد نظر پژوهش تدوين گرديده بود، از 
ترين و حاضر از مهمروش تحليل عاملی که در حال

هاي اعتباريابی است، سود برده شد. پرکاربردترين روش
براي تعيين ميزان تناسب مجموعه متغيرها در ماتريس 

 استفاده شد KMOاز آماره همبستگی در تحليل عاملی، 
(De vaus,1997)  و اين آزمون نشان داد که متغيرهاي

انتخابی براي تحليل عاملی در اين تحقيق مناسب بوده با 
عوامل استخراج شده نيز همبستگی بااليی دارد. براي 

آوري تعيين دقت سنجش روش انتخاب شده براي جمع
يب آلفاي اطالعات ميدانی يا حد پايايی آن نيز از ضر

-پايايی و روايی مفاهيم به 1کرونباخ استفاده شد. جدول 

دهد و مويد اين رفته در پرسشنامه اعضا را نشان می کار
بعدي سروکوال، ابزار مناسبی  5است که مدل اصالح شده 

مندي اعضا از کيفيت خدمات براي سنجش ميزان رضايت
اشد بهاي تعاونی توليد روستايی میه شده در شرکتيارا

 اين مدل در موارد مشابه استفاده کرد. توان از و می
 

 کار رفته در پرسشنامه اعضا. پايايی و روايی مفاهيم به1جدول 
 انتظارات ادراکات مفهوم واسطه عوامل

-شاخص رضايت

 مندي 

 α sig K.M.oضريب α sig K.M.Oضريب  

 /780 /000 /793 /845 000/0 /877 بعدفيزيکی
 /640 /000 /743 /897 /000 /902 اعتبار

 /764 /000 /681 /843 /000 /863 پاسخگويی
 /771 /000 /761 /941 /000 /960 اطمينان
 /818 /000 /762 /905 /000 /913 همدلی

Cronbach's Alpha= /962 Bartletts=16424/273 

 

هاي مديران براي سنجش ميزان مهارت ،همچنين

گانه هاي سهها، از پرسشنامه سنجش مهارتشرکت

( با اِعمال تغييرات الزم و Moghimi, 2009مديريتی )

اي ههاي تعاونی، استفاده شد. گويهتطبيق آن با شرکت

داده سنجش مهارتهاي مديريتی در بخش ضمائم نشان 

ميزان پايايی و روايی مفاهيم موجود در  2اند. جدول شده

 .دهدپرسشنامه مديران را نشان می

 

 کار رفته در پرسشنامۀ مديرانمحاسبۀ ميزان پايايی و روايی مفاهيم به 2جدول 
 پرسشنامه مديران مفهوم واسطه عوامل
 α sig Bartlett K.M.Oضريب  

 مديريتی

 فنی مديريتی
 فنی کشاورزي

944/0 000/0 088/626 926/0 
791/0 000/0 040/103 800/0 

 860/0 818/770 000/0 930/0 هاي انسانیمهارت

 942/0 189/696 000/0 951/0 هاي ادراکیمهارت

اعتقاد مديران به مشارکت 
 اعضا

781/0 000/0 833/35 692/0 

Sig 000/0 =  Bartletts 592/3045=  K.M.O = 829/0  
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، SPSSافزار ها، با استفاده از نرمپس از گردآوري داده

ها انجام شد و براي توصيف اطالعات تجزيه و تحليل داده

گردآوري شده از جداول توزيع فراوانی بهره گرفته شد. 

هاي ناپارامتريک ها نيز از آزمونبراي آزمون گمانه

ويلکاکسون و کروسکال واليس و رگرسيون چندمتغيره 

 استفاده شد. 

 نتایج و بحث

ميانگين سن اعضاي عادي و مديران نمونه مورد 

 3باشد. در جدول سال می 49و  55ترتيب مطالعه، به

هاي مختلف سنی اعضاي نمونه مورد توزيع فراوانی دسته

شود، چه مشاهده مینتفکيک آمده است. چنامطالعه به

ها، کمترين فراوانی به گروه در بين اعضاي عادي شرکت

ارد. سال تعلق دسنی جوان و بيشترين فراوانی به رده ميان

ها نيز بيشترين فراوانی متعلق به در بين مديران شرکت

 سال و کمترين آن، از آن سالمندان است.گروه ميان
 

مديران نمونه مورد . توزيع فراوانی سن اعضاي و 3جدول 

 مطالعه

 مديران اعضاي عادي  

 درصد فراوانی درصد فراوانی (سال)سن گروه

 1/32 25 5/12 20 و کمتر 40 جوان

 7/48 38 6/55 89 41-60 ميانسال

 2/19 15 9/31 51 و بيشتر 61 سالمند

 78 78 100 160  کل

 

توزيع فراوانی سطح تحصيالت اعضاي  4در جدول 

چه ها نشان داده شده است. چنانمديران شرکتعادي و 

شود، در بين اعضا، بيشترين فراوانی متعلق به مشاهده می

گروه با تحصيالت مکتبی و ابتدايی و در بين مديران 

بيشترين فراوانی به گروه با تحصيالت دانشگاهی 

اختصاص دارد. کمترين فراوانی براي اعضا، مربوط به گروه 

 سوادايی و براي مديران به گروه بیبا تحصيالت راهنم

 41سوادند و درصد اعضا بی 22شود. حدود مربوط می

-درصد از آنها تحصيالت ابتدايی دارند. بديهی است کم

ل و ياز مسا ياريسبب بروز بستواند سوادي اعضا می

يا و  از جمله موانع مستقيم ها شده،در شرکت مشکالت

حساب آيد. ها بهتيرمستقيم بر سر راه موفقيت شرکغ

هاي تعاونی در رسد اکثر شرکتنظر میواقعيتی که به

 ,Bazrafshan & shahin)ايران با آن دست به گريبانند 

2010) 

 
. توزيع فراوانی سطح تحصيالت اعضا و مديران نمونه 4جدول 

 مورد مطالعه

 سطح تحصيالت
 مديران اعضا

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/2 2 9/21 35 سوادبی

 5/29 23 3/41 66 مکتبی و ابتدايی

 0/9 7 3/6 10 راهنمايی

 2/19 15 8/18 30 متوسطه

 7/39 31 9/11 19 دانشگاهی

 100 78 100 160 کل

 

-توزيع فراوانی ميزان تجربه مديريتی مديران شرکت

هاي تعاونی توليد روستايی جامعه مورد مطالعه در جدول 

 نشان داده شده است.  5

 
. توزيع فراوانی تجربه مديريتی مديران نمونه مورد 5جدول 

 مطالعه

 تجربه مديريتی )سال( تجربه
 مديران

 درصد فراوانی

 7/48 38 سال  5کمتر از  

 3/33 26 سال 10تا  5 

 9/17 14 10بيش از  

 100 78  کل

 

درصد از  49شود که تجربه مالحظه می ،بر اين اساس

 ها،اساس يافته بر ،سال است. همچنين 5مديران کمتر از 

باشد، سال می 5/1ميانگين تجربه مديريتی مديران تنها 

ا هتواند يکی از مشکالتی باشد که شرکتکه اين خود می

 با آن درگيرند.

-ميزان ادراکات و انتظارات اعضاي شرکت 6در جدول 

آنها و گانه و نيز شکاف بين ها در هر يک از ابعاد پنج

ها داري در آزمون مقايسه ميانگينهمچنين سطح معنی

 نشان داده شده است.

ها با استفاده از از آنجا که عدم نرمال بودن توزيع داده

سمينرنف و شاپيرو ويلک به اثبات  -روش کولموگروف
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رسيد، از آزمون ناپارامتريک ويلکاکسون براي مقايسه 

 ميانگين انتظارات و ادراکات استفاده شد. 

دهد اختالف بين نشان می 6هاي جدول چه دادهچنان

هاي تعاونی ميانگين انتظارات و ادراکات اعضاي شرکت

توليد روستايی استان منطقه پژوهش از عملکرد کلی 

باشد. دار میدرصد معنی95شرکت، در سطح اطمينان 

ها در مجموع توان پذيرفت اين شرکتبنابراين می

ا هعضا را برآورده کنند. اين دادهاند انتظارات انتوانسته

دهد اختالف بين ميانگين انتظارات و همچنين نشان می

جز بُعد ها در همه ابعاد مدل، بهادراکات اعضاي شرکت

دار درصد معنی 95اطمينان خاطر، در سطح اطمينان 

-ا بههتوان نتيجه گرفت که اين شرکتاست. بنابراين می

ن اند در ساير ابعاد که ميانگيتهجز در بُعد اطمينان، نتوانس

داري باالتر از ميانگين ادراکات طور معنیانتظارات به

 است، انتظارات اعضا را برآورده سازند.

 
 هاي تعاونی توليد روستايی در ابعاد مختلفمندي اعضاي شرکت. رضايت6جدول 

 بعد فيزيکی عملکرد شرکت 
قابليت بعد 

 اعتماد
 بعد همدلی بعد اطمينان بعد پاسخگويی

3379/3 ميانگين ادراکات  0438/3  6253/3  2746/3  3543/3  3357/3  

7490/3 ميانگين انتظارات  5012/3  2392/4  9097/3  3794/3  8521/3  

-4111/0 شکاف کيفيت  4574/0-  6139/0-  6351/0-  0251/0-  5164/0-  

Z010/5 آماره-  448/4-  263/6-  759/6-  598/0-  233/6-  

000/0 سطح معنی داري  000/0  000/0  000/0  55/0 000/0  

 

مندي اعضا از ي ميزان رضايتمنظور مقايسهبه

تعاونی توليد  هايشرکتبين در ه شده يخدمات ارا

ميانگين انتظارات و ادراکات اعضا روستايی مورد مطالعه، 

 طورکلی شرکت و نيز اختالف بين آنها، به از عملکرد

ها محاسبه شد و با استفاده از تک شرکتجداگانه در تک

سمينرنف و شاپيرو ويلک،  -کولموگروفهاي آزمون

سپس ها مورد بررسی قرار گرفت. بودن توزيع دادهنرمال

ها، از آزمون مقايسه بودن توزيع دادهعدم نرمال دليلبه

واليس استفاده شد و با استفاده از ميانگين کروسکال 

ها به سه گروه اي يا کالستر، شرکتروش تحليل خوشه

 7بندي شدند. جدول موفق و ناموفق دستهموفق، نيمه

ميانگين انتظارات و ادراکات و نيز شکاف کيفيت خدمات 

دهد. در اين پژوهش با توجه در بين سه گروه را نشان می

شکاف کيفيت خدمات در به ميانگين دامنه تغييرات 

هاي ( تا صفر به عنوان شرکت-2/1ها، شکاف بين )شرکت

ر تهايی با شکاف کيفيت خدمات پاييننيمه موفق، شرکت

هايی با هاي ناموفق و شرکتبه عنوان شرکت (-2/1)از 

شکاف کيفيت خدمات باالتر از صفر به عنوان شرکت 

 اند.موفق درنظر گرفته شده

 

هاي تعاونی توليد روستايی از شرکت.مقايسه 7جدول

 مندي اعضانظر ميزان رضايت

ح طس

موفقيت 

 شرکت

 انتظارات ادراکات
شکاف کيفيت 

 خدمات

 565/0 7432/3 3082/4 موفق

نيمه 

 موفق

3170/3 8346/3 5176/0- 

 -6938/1 5743/3 8805/1 موفقنا

 =000/0Sig= 12df کروسکال واليس

 

، دهدکروسکال واليس نشان میچه نتايج آزمون چنان

مندي اعضاي دار بين ميانگين رضايتاختالفی معنی

شان در سطح اطمينان ها از عملکرد کلی شرکتشرکت

مندي عبارت ديگر، ميزان رضايتدرصد، وجود دارد. به 95

منظور شناسايی ها يکسان نيست. بهاعضاي همه شرکت

گرسيون ها، از روش رعوامل مؤثر بر موفقيت شرکت

رو تمام عوامل مديريتی که چندمتغيره استفاده شد. از اين

ها وجود داشت شان در موفقيت شرکتاحتمال دخالت

وارد معادله رگرسيونی گرديد و براي جلوگيري از ايجاد 



 319 ...ارزيابی عوامل مديريتی موثر بر ميزان موفقيت شرکت هاي تعاونی و همکاران:  مهديان 

هاي فردي اعضا خطا در محاسبات نيز تعدادي از ويژگی

صورت بود که پس وارد اين معادله شد. روش کار به اين

هاي هاي مهارتکه به روش تحليل عاملی شاخصاز آن

ا در مشارکت اعض گانه مديريتی و نيز اعتقاد مديران بهسه

شرکت  13ها در امور ساخته شد، ميانگين اين شاخص

طور جداگانه محاسبه شد. سپس براي هر شاخص کُدِ به

وه گاه گرسه دسته ضعيف، متوسط و قوي تعريف شد. آن

عنوان پايه در نظر گرفته شد و ضعيف به، يعنی سطح 1

طور جداگانه تغيير کُد روش باينري بهدو سطح ديگر به

داده شدند. به اين ترتيب به ازاي هر شاخص، دو شاخص 

در سطح متوسط و قوي ساخته شد. سپس نرمال بودن 

جز اخالل رگرسيون با استفاده از آزمون شاپيروـ ويلک 

مجموع، متغيرهاي مستقل در مورد تأييد قرار گرفت. در 

معادله رگرسيون شامل موارد نشان داده شده در جدول 

 باشند.می 8

 . متغيرهاي مستقل در معادله رگرسيونی8جدول 

 سهم شرکت از درآمد اعضا سن اعضا

 سن مديران وضعيت تأهل اعضا

 سطح تحصيالت مديران سطح تحصيالت اعضا

 تجربه مديران تجربه کشاورزي اعضا

هاي  مهارت

 فنی

 ضعيف )پايه(
هاي مهارت

 ادراکی

ضعيف 

 )پايه(

 متوسط متوسط

 قوي قوي

هاي مهارت

 انسانی

 ضعيف )پايه(
اعتقاد به 

 مشارکت

ضعيف 

 )پايه(

 متوسط متوسط

 قوي قوي

 

 
 شکاف کيفيت خدمات . رگرسيون چند متغيره براي شناسايی عوامل موثر بر9جدول 

 VIF تولرانس .B S.E.B Beta Sig عنوان متغير

   00/0 - 15/0 93/0 عرض از مبدا

 3/4 23/0 00/0 -51/0 13/0 -94/0 مهارت انسانی )قوي(

 1/2 45/0 00/0 -47/0 09/0 -85/0 مهارت ادراکی )قوي(

 3/1 72/0 00/0 -26/0 08/0 -52/0 اعتقاد به مشارکت )قوي(

 9/1 51/0 00/0 -21/0 01/0 -05/0 ميزان تحصيالت 

 2/2 44/0 00/0 -33/0 01/0 -06/0 تجربۀ مدير

 00/0Sig= 2/126F= 804/0=2R 

 

 6پس از وارد کردن متغيرها در معادله رگرسيون، 

 سايرمتغير در حضور هم باالترين تأثير را نسبت به

مستقل داشتند. مقدار تأثير هريک از متغيرها متغيرهاي 

و نيز ميزان واريانسی که متغيرهاي مستقل درمجموع از 

 آمده است.  9کنند، در جدول متغير وابسته تبيين می

در  Fۀبودن آمار داریمعن، 9بر اساس نتايج جدول 

 ابستهو متغير پذيري تاثير بيانگر يناندرصد اطم95سطح 

 خط معادله در مستقل متغيرهاي از يکی حداقل از

 يبمقدار ضر ،. در مدل بدست آمدهباشدمی مفروض

 80 يينتب يانگرکه ب باشدیم 2R=804/0مدل  يينتع

 ديتول هايیتعاون يتموفق يرمتغ یخط ييراتدرصد تغ

مستقل مدل است. عالمت  يرهايتوسط متغ يیروستا

 که هرچه  دهدینشان م يونرگرس يبضرا یمنف

مات خد يفيتشکاف ک يش يابندمستقل افزاي هايرمتغ

 اشد،بیانتظارات و ادراکات اعضا م يناز اختالف ب یکه ناش

ود خ يشرکت انتظارات اعضا یعبارتو به يابندیکاهش م

 برآورد کرده است. يشتررا ب

 گيري و پيشنهادهانتيجه

 هاي تعاونیها نشان داد که در مجموع شرکتيافته

توليد روستايی در برآوردن انتظارات اعضاي خود موفق 

 & Amini et al.  (2008،)  Karamiهاياند. يافتهنبوده

Agahi (2013) ،NekoueeNaeeni et al. (2010 ،)

Bruynis et al. (2001 ،)Hovelaque et al. (2009 و )

Unal et al. (2009 که همگی مويد عدم رضايت اعضا از )

سو با اين دستاورد پژوهش باشد، همها میعملکرد شرکت

 است.

دهند که ميزان موفقيت ها نشان میيافته ،همچنين

 هاي انسانی قوي،هاي تعاونی با مديران با مهارتشرکت

ا هاي تعاونی بواحد بيشتر از ميزان موفقيت شرکت 94/0

جا از آن .است( سطح پايه) مديران با مهارت انسانی ضعيف
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عاريف بيان شده، مهارت انسانی يعنی که بر اساس ت

داشتن قدرت و توانايی در زمينه ايجاد تفاهم و همکاري 

وسيله ديگران، و نيز با توجه به اينکه و انجام کار به

ند اها بر پايه مشارکت و همکاري اعضا بنا نهاده شدهتعاونی

باشد، جاي و دوام و بقاي آنها در گرو مشارکت اعضا می

هاي انسانی مديران بر موفقيت هميت مهارتترديدي بر ا

توان گفت ماند. در واقع میهاي تعاونی نمیشرکت

-صورت مستقيم و هم بههاي انسانی مديران هم بهمهارت

ذار هاي تعاونی اثرگصورت غيرمستقيم بر موفقيت شرکت

 است.

با توجه به تعريف شاخص موفقيت در اين پژوهش که 

هاي درنظر گرفته شده، مهارت معادل ميزان رضايت اعضا

ر تري دتر مديران هم باعث ايجاد جو دوستانهانسانی قوي

يد، افزاها شده، در نتيجه، بر ميزان رضايت اعضا میشرکت

و هم به جلب و جذب بيشتر اعضا براي همکاري و 

Amini et al.  (2008 ،)هاي انجامد. يافتهمشارکت، می

Daneshvarkakhaki et al. (2009 ،)Karami & Agahi 

(2013) ،Gholifar & Baniasadi (2013 و )Bruynis et 

al. (2001نتيجه ب )کنند.دست آمده را تأييد میه 

هاي تعاونی با مديران همچنين، ميزان موفقيت شرکت

واحد بيشتر از ميزان  851/0 هاي ادراکی قوي،با مهارت

ادراکی هاي تعاونی با مديران با مهارت موفقيت شرکت

هاي حاصلِ پژوهش. باشدمی( سطح پايه) ضعيف

Daneshvarkakhaki et al. (2009 ،)Torkaman & 

Afshar (2010 و )Karami & Agahi (2013) هنتيجه ب-

ست که بين کند. اين در حالیدست آمده را تأييد می

ها با مهارت فنی مديران ارتباط ميزان موفقيت شرکت

هاي انجام شده، توجه به بررسی داري ديده نشد. بامعنی

هاي اخير سازمان تعاون روستايی استان اقدام به در سال

هاي آموزشی با موضوعات اصول حسابداري، برگزاري دوره

بندي، اصول بازاريابی و آشنايی با قوانين اصول بودجه

ها را ملزم به شرکت بيمه و ماليات کرده و مديران شرکت

از آنجايی که پرسشنامه به شيوه  ها نموده است.در کالس

ها را خوداظهاري تکميل شده، مديرانی که اين دوره

 هاي فنی خود را قوي گذرانده بودند سطح مهارت

که کاربرد اصول تئوري ذکر شده در دانستند، در حالیمی

هاي آموزشی نياز به کسب تجربه دارد و اين مديران دوره

 ند.اي از اين مهم نداشتچندان بهره

واحد  ي يکدر ازادهد که هاي پژوهش نشان میيافته

يالت و تجربه مديريتی مديران، به سطح تحص يشافزا

هاي ميزان موفقيت شرکتواحد  068/0و  053/0ترتيب 

 .et alهاي يابد. نتايج پژوهشتعاونی افزايش می

Daneshvarkakhaki (2009،)Karami & Agahi 

(2013) ،Carlberg et al. (2006 ،)Nyoro (2007 و )

Alexander (2009نيز اين نتيجه را تأييد می ) کند. در

توان گفت تجربه مديريتی تا حد زيادي باعث واقع می

گانه در مديران شده، ضمن اينکه هاي سهتقويت مهارت

-ها میسازد، به آنآنها را در غلبه بر مشکالت توانمند می

ها را در نگيزه کرده، آنآموزد  تا چگونه در اعضا ايجاد ا

 جهت پيشبرد اهداف تعاونی راهنما باشند. 

-بر اساس نتايج بدست آمده، ميزان موفقيت شرکت

مشارکت اعضا در سطح هاي تعاونی با مديران با اعتقاد به

هاي واحد بيشتر از ميزان موفقيت شرکت527/0 قوي،

( پايه سطح) تعاونی با مديران با اعتقاد به مشارکت ضعيف

هاي انسانی مديران توان پذيرفت که مهارتمی .باشدمی

ر طور غيرمستقيم نيز ببا افزايش امکان مشارکت اعضا، به

 .Amini et alهاي ها اثرگذار است. يافتهموفقيت تعاونی

(2008 ،)Hakelius (1996 ،)Bhuyan (2000 ،)

Wadsworth (2001 ،)Karantininis &Zago (2001 ،)

Didi (2004 و )Gunn (2006اين نتيجه را تأييد می )-

 کنند.

درصد از  40چه گفته شد اگرچه نزديک به چنان

هاي منطقه پژوهش داراي تحصيالت مديران تعاونی

ها را درصد آن 30باشند، اما هنوز بيش از دانشگاهی می

-می تر تشکيلافراد با تحصيالت ابتدايی و حتی پايين

مشکل را در انتخاب هيئت  دهند. شايد بتوان ريشه اين

 سوادند جستجو کرد.مديره از بين اعضايی که جملگی کم

ي اچنين افرادي شايد از آن بصيرت و شايستگی بايسته

که براي انتخاب مديران عاملی با سطح تحصيالت مکفی 

هاي مديريتی الزم بايد برخوردار باشند، و توانمندي

مديره از بين  برخوردار نباشند. در واقع انتخاب هيئت

سواد، قدرت اخذ تصميمات صحيح و انجام اعضاي کم

اقدامات قاطعانه و همچنين قدرت ريسک را در اين 

دهد و مانع از رقابت اقتصادي اين ها کاهش میشرکت

شود. در هاي اقتصادي میها با ساير بنگاهسازمان

راهکارهاي مناسب براي ه ياينجاست که دولت از طريق ارا
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قوانين و مقررات بخش تعاون، و نيز ايجاد اصالح 

هاي الزم در جهت توانمندسازي اعضاي زيرساخت

ها، بايد نقش راهبردي خود را ايفا نمايد، تا از اين تعاونی

همکاري با طريق نيروهاي جوان و تحصيل کرده، به

 ها تشويق شوند. تعاونی

 هايشود تا ضمن تدوين برنامهپيشنهاد می ،رواز اين

آموزشی مرتبط با توانمندسازي مديران فعلی در کوتاه 

هاي بهبود هايی با هدف آگاهی از روشمدت، پژوهش

هاي ها و اتخاذ سياستهاي مديريت تعاونیمهارت

کاربردي براي ايجاد گرايش و جذب نيروهاي جوان و 

ها، در دستور کار قرار داده شود کرده در اين تشکلتحصيل

وظايف راهبرديش در اين ارتباط، دچار  تا دولت در انجام

 سيکل باطل و معيوب آزمون و خطا نشود.
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