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 شهرستان شاهرودهاي تولید محصولات زراعی راهبردي تعاونیموانع گسترش 
 هاي حمایتی دولت با تأكید بر سیاست

 2،  افسانه نیکوکار3محمد خالدی  ،2 ابوالفضل محمودی، 2یاوری ، غلامرضا*1الهه آجودانی
 91/1/9511پذیرش:  تاریخ           95/91/9511تاریخ دریافت: 

  دهیچک
ها، یکی از راهکارهاي افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران، با توجه به وجود موانع گسترش تعاونی

هاي تعاونیبررسی موانع توسعة با هدف نیز پژوهش  نیاهاي حمایتی به دست بخش دولتی است. اعمال سیاست
ي اورزبخش كشهاي حمایتی در راهبردي )گندم، جو و ذرت( با تأكید بر سیاستتولید كشاورزي محصولات زراعی 

 15شامل  يبخش كشاورز دیهاي فعال تولتعاونی كلیةاعضاي پژوهش را  يآمار ةجامع .انجام شد شهرستان شاهرود
 یريگروش نمونه زااستفاده تشکیل دادند كه از میان آنها، با  در سطح شهرستان شاهرودعضو  971ی با شركت تعاون
نامه با انجام محاسبة ضرایب یی پرسشروا و . پایاییمطالعه انتخاب شدند ينفر برا 993 ،فرمول كوكرانتصادفی و 

KMO كرونباخ  يآلفا و(7/1α   و ) افزار ها با نرمداده لیوتحلهیتجزتأیید شد. توسط پانل متخصصانspss 
خش ب موانع و مشکلاتمناسبی از  آگاهیهاي مورد مطالعه نشان داد كه اعضاي تعاونی پژوهشنتایج  .انجام گرفت
هاي عاونیت موانع همچنینبینند. اي ندارند و صرفاً سیاست حمایتی را در تزریق نقدینگی میدر هیچ حوزهكشاورزي 

 ح آگاهیسطهاي عاملچارچوب در  (،هاي حمایتیبا تأكید بر سیاست)ی عامل لیتحل یةبرپا يبخش كشاورز دیتول
 .ندشد يبندطبقهحمایتی هاي و سیاستشناختی، شخصیتی و روانهاي ویژگیمدیریتی، توانایی و 

  سیاست حمایتیمحصولات راهبردي، بخش دولتی، تعاونی، ي: دیهاي كلواژه

 مقدمه
 و یافتهتوسعه کشورهای اقتصاد در بزرگی بسیار سهم هاتعاونی دنیا، در امروزه

 ینا که هاستتعاونی اختیار در المللبین اقتصاد سهم درصد ۰۲ کهتاجایی دارند توسعهدرحال
(. MacDonald, 2011) جهانی است عرصه در هاتعاونی امنیت و دهنده قدرتنشان

                                                                                                                                  
  مسئول( سندهی)نو رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یکشاورز گروه ،یدکتر یدانشجو *.1

 تهران، ایران نور، پیام کشاورزی، دانشگاه گروه دانشیار. ۰
ران، ، تهاقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی ،ریزیهای برنامهسسه پژوهشؤمکشاورزی،  استادیار گروه .4

  ایران،
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 توانندیم که روندمی شمار به اجتماعی و اقتصادی توسعه برای مناسبی اهرم تعاونی هایشرکت
ند. باش مؤثر جامعه اجتماعی وضعیت و درآمد سطح ،تولید و کار زندگی، شرایط ارتقای در

-شده وفقم که هستند هاییسازمان بهترین هاتعاونی دهدمی نشان یافتهتوسعه کشورهای تجربه

 با اما ؛سازند فراهم را باانگیزه و بااستعداد حال،درعین و پراکنده نیروهای تجمیع اسباب اند
 هب بایدوشاید طورکهاست آن نتوانسته اقتصاد از بخش این گسترده،های حمایت وجود

 هااونیتع از قابل توجهی تعداد دهدمی نشان های مقدماتیبرسد. بررسی وریو بهره شکوفایی
مبود ک رسدمی نظر به لذا شوند؛می تعطیل و ورشکسته کوتاهی، دوره از پس و دارند کمی عمر
 قانون (. براساس1۹۳۲ همکاران، و شجاعی)هاست تعاونی مشکلات از بخشی تنها مالی منابع
شده که  بینیپیش درصد ۰۲ اقتصاد در تعاون بخش سهم (،1۹۳4-1۹۳۲) توسعه پنجم برنامه

 است.تحقق نیافته و همواره رقمی پایین بوده 
اند توهای بازاریابی میترین مزیت تعاونیمهم ،در بازار محصولات کشاورزی در ایران

افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی محصول دوم کاهش حاشیه بازاریابی و  نخست
شاورزی کشور این است که تفاوت قیمت بین مزرعه کباشد. مشکل اساسی بازار محصولات 

این تفاوت قیمت به جیب دلالان و  ی ازقسمت مهمو یاد است فروشی بسیار زو خرده
، هاحذف واسطهبا هدف  هاتعاونی ،رود. در این شرایطداران بازارهای کشاورزی میمیدان
د و پس از فروش نهایی محصول در ند بازاریابی و بازاررسانی محصول را برعهده گیرنتوانمی

د. واضح است که در این نبرگردان گانبه تولیدکنندمازاد ایجاد شده را  ،بازار خرده فروشی
 ،دهعلاوه بر موارد ذکرش ،یابد؛ بنابراینرفاه و درآمد کشاورزان افزایش قابل توجهی می ،شرایط

افزایش سهم  -1      برشمرد:توان موارد زیر های کشاورزی در ایران را میمزایای تعاونی
برای قیمت نهایی محصولات کشاورزی  کاهش -۰ ت؛کشاورزان از قیمت نهایی محصولا

افزایش درآمد و  -4 ؛های مختلف بازارافزایش اطلاعات کشاورزان در زمینه -۹کننده؛ مصرف
های دولتی به تر حمایتجذب مطلوب -6؛ کاهش مداخله دلالان در بازار -۲؛ رفاه کشاورزان
 . نفع کشاورزان
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های نیتعاو مطلوب وضعیت کنونی و وضعیت بین زیادی بسیار فاصله برپایه آمار،
 کارکرد دهندهنشان که دارد وجود شهرستان شاهرود( هایتعاونی )ازجمله تولید کشاورزی

های اهمیت شرکتبه با توجه اساس و براینباشد. می مختلفهای حوزه در هاتعاونی نامناسب
ت و ناکارآمدی آنها در پیشنهاد سیاسای بودن تحقیقات گذشته تعاونی و عدم کاربردی و ریشه

 تدا عللابشد  سعی تحقیق این مد برای ایجاد پویایی در این بخش مهم اقتصاد، درآاجرایی کار
از دیدگاه خود افراد دخیل در پیکره تعاونی ها و ها تعاونیگسترش  موانع و ناکارآمدی وقوع

عملی با حداقل بار  ارهایسپس راهک انتظار آنها از سیاست حمایتی دولت بررسی شود،
 ردد. گ سیاست حمایتی و کمک به اقتصاد منطقه پیشنهاد کردن اقتصادی ممکن برای کارآمد

 

 پیشینة تحقیق
درزمینه موانع و مشکلات گسترش  ایدن یکشورها ریو سا رانیدر ا یمطالعات متعدد

ا که در ادامه، به نتایج برخی از آنه صورت گرفته است کشاورزیهای تولید محصولات تعاونی
 به اختصار اشاره شده است.

ضعف مدیریت  (1۹3۰) سابق کشاورزی وزارت یبرداربهره نظام امور معاونتمطالعه 
( 1۹3۰( و کوپاهی )1۹3۲داند. ازکیا )ها میها را علت اصلی انحلال برخی از تعاونیتعاونی
 معتقد است( 1۹۱4د. وحیدزاده )ندانثر میؤمتعاونی های وری پایین شرکترا در بهره مدیریت

توان در سه مقوله ضعف مدیریت، فقدان نظم سازمانی و ها را میعلل شکست اکثر تعاونی
توجهی به نظام ( بی1۹3۰) زاده لهساییجستجو نمود.  ناشی از عدم حمایت ضعف بنیه مالی

ی ممکن است این نظام بهره بردار نهایتا   داند کهترین آسیبی میتعاون در اقتصاد کشور را مهم
فلسفه تعاون از سوادی، نوسان قیمت و عدم آگاهی ( بی1۹63را به سقوط بکشاند. معصومی )

های ( سودآور نبودن فعالیت1۹۱1) یداند. روحانهای تولید میموفقیت تعاونی برایرا تهدیدی 
( کوچکی 1۹3۲انوشیروانی ) .داندمی های تعاونیترین چالش شرکتبزرگرا اقتصادی 

و شفاف نبودن وظایف را از مشکلات اساسی  های دولتو حمایت قطعات، کمبود اعتبارات
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های تولید را ( تنگناها و مشکلات تعاونی1۹۱۹جوانمردی ) داند.های تولید میتعاونی
کلات موانع و مش (1۹۳۲. شجاعی و همکاران )ذکر کردبی تجربگی مدیران و محدودیت درآمد 
ذر . بکردندسازمانی تقسیم بندی به دو دسته مشکلات درون و برونرا ها موجود در تعاونی
ند کهای تولید را تهدید میهایی که تعاونیترین آسیبمهم نشان دادند (1۹۱۳)افشان و شاهی 

ند از: آگاهی محدود اعضا از اصول و فلسفه شکل گیری تعاونی های تولیدی، گرایش اعبارت
تعاونی، محدودیت سرمایه، پراکندگی دهات  یبه ارائه خدمات، ضعف آموزش اعضا هااونیتع

ها به دولت، اعتماد محدود یا عدم اعتماد اعضا به تعاونی، و کاهش جمعیت، گرایش تعاونی
موانع اجتماعی و  نیترمهم (1۹۱6اعضا. کوهی )توسط عدم همکاری و قبول مسئولیت و 

های فقدان ضوابط منطقی حاکم بر شرکت راها توسعه کمی و کیفی تعاونیراه  اقتصادی بر سر
 ، عدممدیریت ناصحیح ،ای و فنیتعاونی، کمبود نیروی انسانی متخصص، فقدان آموزش حرفه

 .می داند ناتوانی در بازاریابی مناسبو  ابع رسمیمن ی کارآمدتیحماهای وجود سیاست
ها تعاونی عامل در عدم موفقیت نیترمهمرا انسانی  شاخص توسعهکمبود ( 1۹۳4) میرباقری
  .دانست

ت. اسشده های تولید در کشورهای دیگر نیز بررسی تعاونی توسعهها و موانع آسیب
 ها و نیز اعمال مدیریترسد به دلیل توجه به عوامل پیرامونی در تشکیل تعاونیبه نظر می

کلات کمتر با مش افتهیدر کشورهای توسعه یبردارهای کشاورزی، این نظام بهرهبر نظام کارآمد
 به اختصار ذکربرخی از مطالعات خارجی نتایج در ادامه،  .روستهسازمانی و مدیریتی روب

 . ستا شده
های تولید در کشور ای پیرامون مشکلات تعاونی( در مطالعهMülayim, 2003یم )الوم

ها چالش و محدویت سرمایه را از دیگر آسیب نیترترکیه، ضعف آموزش و تحقیقات را مهم
اجتماعی دانشگاه سیدنی  یدهداند. مرکز مدیریت و سازمانو مشکلات بخش تعاون می

(UWCC, 2006مهم )سراسر جهان عدم دسترسی به دانش  ها را درهای تعاونیچالش نیتر
در چین و  (Zhang et al., 2019انگ و همکاران )ژداند. می هایروز مدیران این تعاون
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و  ادغام زمینطرح چک  جمهوری در (Podhrázská et al., 2015)و همکاران  پدروشکی
 . ها مؤثر تشخیص دادندرا در توسعه تعاونی های حمایتیسایر سیاست

 

 ی تحقیقشناسروش
ازنظر ماهیت، از نوع تحقیقات کمی و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات  وهشژپاین 

ه جامع .بودهمبستگی  -ها، جزء تحقیقات توصیفی کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده
در شرکت تعاونی  ۰۹شامل  یبخش کشاورز دیهای فعال تولتعاونیکلیه اعضای  را یآمار

رمول فتصادفی و  یریگنمونهروش  ستفاده ازکه با اتشکیل دادند  سطح شهرستان شاهرود
  مطالعه انتخاب شدند ینفر برا 11۲ ،هاشرکتاصلی  عضو 13۲از بین  ،کوکران

ها هداد لیوتحلهیتجزبود. ساخته نامه محققها پرسشداده یآورابزار اصلی برای جمع
فردی  یهایژگیوهای متعددی شامل از بخشنامه پرسش. انجام گرفت SPSS22 افزاربا نرم

ت به نسب افراداین  یمدیریتتوانایی آگاهی و سنجش های مربوط به گویه افراد مورد مطالعه،
ی اختشنروانشخصیتی و های ویژگیمربوط به  های، گویههایتعاونمشکلات و موانع توسعه 

وسعه ت مشکلات و موانع های حمایتی در رفعهای مربوط به سیاستو گویهمطالعه،  موردافراد 
 .استها تشکیل شده تعاونی

 اقتصادنامه از پانل متخصصان، شامل استادان گروه جهت تعیین روایی پرسش 
های آنان اصلاحات لازم کشاورزی دانشگاه تهران، استفاده شد و بر اساس نظرات و پیشنهاد

رونباخ لفای کنامه از آزمون ضریب آمنظور برآورد پایایی پرسش. بهگرفتانجام نامه در پرسش
 یهایژگی، برای قسمت و3۱/۲ و توانایی مدیریتی آگاهی استفاده گردید که برای قسمت

آمد. با به دست  34/۲ های حمایتیسیاست و برای قسمت ۱۲/۲ یشناختروانو  شخصیتی
نامه ، پرسشباشدمی 3۲/۲ نامه بالاتر ازهای پرسشتوجه به اینکه ضریب آلفای هر یک از قسمت

-سطوح آگاهی و توانایی مدیریتی و ویژگی یبندگروهمنظور  هباز پایایی مناسبی برخوردار است. 

و  اهمشکلات تعاونیمطالعه نسبت به  های مورداعضای تعاونیی شناختروانو  یتیشخص های
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صورت به( ISDM)میانگینز تفاوت انحراف معیار از انها آ های حمایتی مطلوب از نظرسیاست
 (:Gangadharappa et al,. 2007زیر استفاده شد )

 

 

 

 انحراف معیار استاندارد است.  میانگین و  µکه در رابطه فوق 
ر د و غیره ی مانند فراوانی، درصد ویها، در بخش آمار توصیفی از آمارهدر این پژوهش
 .آزمون تحلیل عاملی استفاده گردیدبخش آمار استنباطی از 

  
 نتایج و بحث

ترین آنان و مسن هسال۰۹ترین آنها جوان وسال  ۹3مطالعه  متوسط سن افراد مورد
 نفر ۳6درصد( زن و ۰۲/16 نفر ) 1۳، نمونه ینفر از اعضا 11۲. از مجموع ه بوده استسال۲۱
 ند. بود مرد )درصد 43/۱۹)

 مطالعه هاي مورداعضاي تعاونی ي آگاهی و توانایی مدیریتیهایژگیو
لات مشکمطالعه نسبت به  افراد مورد آگاهی و توانایی مدیریتی یبندمنظور گروهبه

استفاده شد. نتایج این  ISDMروش تحقیق بیان شد، از معیار  طور که در، همانهایتعاون
 آمده است.  1بخش در جدول 

 كشاورزي بخشهاي مشکلات تعاونیمطالعه نسبت به  موردافراد  آگاهی و توانایی مدیریتی يبند. گروه9جدول 

 درصد تجمعی درصد اشتراک در کل فراوانی سطوح 
 ۰4/۲ ۰4/۲ ۰۱ کم

44/۲ ۲1 متوسط  6۱/۲ 
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 ۱۹/۲ 1۲/۲ 13 زیاد
 ۳4/0 11/۲ 1۹ بسیار زیاد

 ۲۲/1 ۲۲/۲ 6 عالی
 های تحقیقمأخذ: یافته

و مدیریت شود که اکثر افراد موردمطالعه دانش مشاهده می 1های جدول بر اساس یافته
 6۱نفر ) 3۳ این عامل برایچراکه  ،توسعه پایدار ندارندها و مشکلات تعاونیمطلوبی نسبت به 

میزان آگاهی و توانایی  تحلیل نقشبرای است.  متوسط و پاییندر سطح ( از آنان درصد
ز ا در بخش کشاورزی مشکلات مرتفع ساختنهای تولید کشاورزی در تعاونیدر  مدیریتی

ل عاملی ها برای تحلیروش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. جهت تعیین مناسب بودن داده
و مقدار آزمون  ۱6۰/۲برابر KMOمقدار . گردیدو آزمون بارتلت استفاده  KMOاز ضریب 
ل عاملی مناسب ها برای تحلیو لذا داده است داریمعنبه دست آمد که  ۰41/6۱۲۳بارتلت برابر

استخراج  1عامل با مقادیر ویژه بالاتر از  ۲، در این تحلیل، ۰نتایج جدول  هستند. بر اساس نتایج
مربوط  ماندهیباقدرصد  ۲1/۲ها را تبیین کردند و درصد از واریانس کل عامل 4۳/۳4که  ندشد

بیشترین  ۳۱/۲قدار ویژه عامل اول با مباره، دراین به عواملی بود که در تحلیل شناسایی نشدند.
دلیل نزدیکی ه که عامل اول بکرد دقت باید ها داشت. سهم را در تبیین واریانس کل عامل

 ترکیب دو عامل مهارت و تخصص و تحصیلات انتخاب شد. ،نظرات و پیشنهاد افراد خبره

  آنهاهر یک از  و سهم مطالعه موردمربوط به آگاهی و توانایی مدیریتی افراد  شدهاستخراجهاي عامل. 1جدول 

 درصد تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه عامل                             
 6۲/۰6 6۲/۰6 ۳۱/۲ تحصیلات ، سطحو تخصص مهارت 1

 1۹/۲۰ 4۱/۰۲ ۰۱/۲ رعاملیمد تجربه ۰

 ۲/34 ۹3/۰۰ ۰۹/4 رعاملیمد بودن کارآمد ۹

 ۱4/۱4 ۹4/1۲ 6۲/۰ بالا اجرایی توان و اقتدار 4
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 4۳/۳4 6۲/۳ 1۰/۰ ارتباط به دادن اهمیت ۲
 های تحقیقمأخذ: یافته

  مطالعه هاي مورداعضاي تعاونیی شناختروان و یتیهاي شخصویژگی
ه افراد موردمطالعه نسبت ب یشناختروانو  یتیشخصهای ویژگی یبندمنظور گروهبه
. گردیداستفاده  ISDMروش تحقیق بیان شد، از معیار  طور که در، همانهایتعاونمشکلات 

 آمده است.  ۹نتایج این بخش در جدول 

 بخش كشاورزيهاي مشکلات تعاونیمطالعه نسبت به  افراد موردی شناختروانو  یتیشخص هايویژگیي بند. گروه5جدول 
 درصد تجمعی اشتراک در کل درصد فراوانی سطوح
 ۰3,۱۰ ۰3,۱۰ ۹۰ کم

 6۰,6 ۹4,3۱ 4۲ متوسط
 3۱,۰۲ 1۲,6۲ 1۱ زیاد
 ۳۲,64 13,۹۳ ۰۲ زیادبسیار 
 1۲۲ 4,۹4 ۲ عالی

 های تحقیقمأخذ: یافته

شود که اکثر افراد موردمطالعه مشاهده می ۹شده در جدول های ارائهبر اساس یافته
های نیمشکلات تعاونسبت به  مطلوبیوضعیت ی شناختروانو  یتیشخص هایویژگی ازنظر

در سطح ( از آنان درصد 6/6۰نفر )  3۰ ها برایاین ویژگیچراکه  ،بخش کشاورزی ندارند
 است.  متوسط و پایین

و آزمون بارتلت  KMOها برای تحلیل عاملی از ضریب جهت تعیین مناسب بودن داده
به دست آمد  1۹4/۲6۱۳و مقدار آزمون بارتلت برابر ۱4۱/۲ برابر KMOمقدار . استفاده شد

ها برای تحلیل عاملی مشخص شد که داده جهیدرنتو  بوده داریمعندرصد  یککه در سطح 
 ۹، که ملاحظه می شودچنانآورده شده است.  4مناسب هستند. نتایج این قسمت در جدول 

ها را درصد از واریانس کل عامل ۲۹/۱6که  نداستخراج شد 1عامل با مقادیر ویژه بالاتر از 
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مربوط به عواملی بود که در تحلیل شناسایی نشدند. با  ماندهیباقدرصد  43/1۹تبیین کردند و 
بیشترین سهم را در تبیین  ۰۲/۲عامل اول با مقدار ویژه ، 4توجه به مقدار ویژه در جدول 

ه که ب هن قسمت ریسک پذیری بالا بود. تنها عامل حذف شده در ایداردها واریانس کل عامل
 .ه استداشتنهای حمایتی ثیری در حل مشکلات از منظر سیاستأزعم تمامی افراد ت

 آنهاهر یک از  و سهممطالعه  موردی افراد شناختروان و  یتیشخص هايویژگیمربوط به  شدهاستخراجهاي عامل. 1جدول   

 درصد تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه عامل                              
 1۰/4۰ 1۰/4۰ ۰۲/۲ تعهد اعضا 1
 46/3۲ ۹4/۰۱ ۰۹/4 ی به کارمندعلاقه ۰
 ۲۹/۱6 ۲3/16 1۱/۰ ی جدید و ابتکاریهاروشاستفاده از  ۹
 ۳/۳۱ ۹3/1۰ ۱۰/۲ ی بالاریپذسکیرداشتن  4

 های تحقیقمأخذ: یافته  
 

 مطالعه هاي مورداعضاي تعاونیهاي حمایتی از دید سیاستبررسی 
مشکلات و موانع توسعه  مطلوب در رفع های حمایتیسیاست یبندمنظور گروهبه
شود که اکثر آمده است. مشاهده می ۲استفاده شد. نتایج در جدول  ISDM، از معیار هاتعاونی

طرح را جهت  از و حمایت (مالی نیبهره)تأم کم دو سیاست حمایتی واممطالعه  افراد مورد
های مشکلات تعاونی کمک به وضع موجود به مسئولین پیشنهاد دادند تا گامی در جهت رفع

 .باشدبخش کشاورزی 

 مطالعه  افراد مورد حمایتی مطلوب از دیدگاه هايي سیاستبندگروه. 3جدول 

 درصد اشتراک در کل فراوانی سیاست حمایتی
 ۳۳ 114 مالی( نیبهره)تأم وام کم

 ۳۲ 1۲۳ از طرح حمایت
 ۰4 ۰۱ توافقی محصولات دوفروشیخر
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 1۲ 13 تخصیص اعتبارات سرمایه در گردش
 1۲ 1۰ مجهز کردن شرایط نگهداری محصولات

 ۰۱ ۹۰ بازپرداخت مناسب وام
 3 ۱ سازی اراضیاجرای طرح یکپارچه

۳۱  تغییر الگوی کشت محصولات)مزیت نسبی(
 های تحقیقمأخذ: یافته

ن مناسب بود وهای تولید کشاورزی تعاونیحمایتی در  هایسیاستتحلیل نقش در 
و مقدار آزمون  ۱۰4/۲ برابر KMOمقدار  .مشابه موارد قبل عمل شدها برای تحلیل عاملی داده

ها برای تحلیل و مشخص شد دادهبوده  داریمعنبه دست آمد که  ۲۰1/۲۹۱3 بارتلت برابر
آورده شده است.  6در جدول های حمایتی تحلیل عاملی سیاست عاملی مناسب هستند. نتایج

درصد از واریانس  ۱۳/۳۲و آنها  بوده 1عامل بالاتر از  6همه مقادیر ویژه  شود کهملاحظه می
مربوط به عواملی بود که در تحلیل  ماندهیباقدرصد  11/۳ها را تبیین کردند و کل عامل

بیشترین سهم را در تبیین  14/۲، عامل اول با مقدار ویژه 6شناسایی نشدند. با توجه به جدول 
 . داردها واریانس کل عامل

  آنهاهر یک از  و سهم حمایتی هايمربوط به سیاست شدهاستخراجهاي . عامل1جدول 

 واریانس تجمعیدرصد  درصد واریانس مقدار ویژه عامل

 4۰/۰۲ 4۰/۰۲ 14/۲ مناسب یوجود بستر قانون 1

 63/44 ۰۲/1۳ ۰4/4 واحد دولت استیس اتخاذ ۰

 ۹۰/6۹ 6۲/1۱ 11/4 هایدر تعاون یگذارهیسرما ۹

 3۲/3۲ 4۹/1۰ 63/۰ روشن و باز دولت رابطه 4

 4۹/۱۹ 6۱/3 ۰۹/1 سازمانهای دولتی نظارت ۲

 ۱۳/۳۲ 46/3 11/1 هایدولت از تعاون تیحما 6
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 های تحقیقمأخذ: یافته

 هاتعاونیگسترش بر موانع و مشکلات  مؤثرهاي عوامل گویه یبندرتبه
که بار عاملی هر  شد استفادهاز چرخش عاملی واریماکس ، هاجداسازی عامل منظوربه

در  ،گفته شد نیا از شیپکه  طورهمانآمده است.  3متغیر پس از چرخش عاملی در جدول 
مربوط به هر عامل و بار  یهااز سه عامل استفاده شد که پس از بررسی گویهحاضر پژوهش 
گویه، عامل  ۲عامل آگاهی و توانایی مدیریتی دارای  .ی شدندگذارنامبه ترتیب  ،هاعاملی آن
های و عامل سیاستثر( ؤگویه )سه گویه م 4ی دارای شناختروانشخصیتی و های ویژگی
 باشند.گویه می 6دارای  حمایتی

  

 بخش كشاورزيهاي مشکلات تعاونیبر  مؤثري عوامل هاهیگو. نتایج تحلیل نقش 7جدول 
 بار عاملی های هر عاملگویه عامل

 آگاهی و توانایی مدیریتی

 ۱۲4/۲ تحصیلات ، سطح تخصص ومهارت 
 ۱۳6/۲ رعاملیمد تجربه
 3۹۲/۲ رعاملیمد بودن کارآمد
 ۲۳6/۲ بالای اجرایی توان و اقتدار

 6۱3/۲ ارتباط به دادن اهمیت

و شخصیتی های ویژگی
 یشناختروان

 ۱6۲/۲ تعهد اعضا
 ۱41/۲ ی به کارمندعلاقه

 63۳/۲ ی جدید و  ابتکاریهاروشاستفاده از 

 یتیحما یها استیس

 ۱۱۲/۲ وجود بستر قانونی مناسب
 34۳/۲ اتخاذ سیاست واحد دولت

 ۱63/۲ های در تعاونیگذارهیسرما
 6۳3/۲ رابطه روشن و باز دولت

 6۹4/۲ های دولتیسازمان نظارت



 53 شمارة -تعاون و كشاورزي                                                                   911   

 ۲۲6/۲ هاحمایت دولت از تعاونی

 های تحقیقمأخذ: یافته    
 

 و پیشنهادها يریگجهینت

 های تولید کشاورزیتعاونیگسترش  موانع و مشکلات بررسیپژوهش حاضر باهدف 
د. انجام ش شاهروددر شهرستان  های حمایتیسیاستبر  دیتأکبا  راهبردیمحصولات زراعی 

 یتوانایی مدیریتآگاهی و مطالعه  های موردنتایج تحقیق نشان داد که اعضای تعاونی
زریق ت سیاست حمایتی را در صرفا و  اندنداشته موانع و مشکلات در مورد اینمناسبی 

 ) و همکاران های مطالعه بنینمطالعه با یافتهنتایج این قسمت از  .نندیبیمنقدینگی 
2010,Benin et al. ،)مودی و چرو (Modi & Cheru, 2013( و شمس الدینی )1۹۱۱ )

 . مطابقت دارد
های های بخش کشاورزی در عاملتعاونیو مشکلات بر پایه تحلیل عاملی، موانع 

 های حمایتیی و سیاستشناختروانو  یتیشخصهای ویژگیمدیریتی،  تواناییآگاهی و 
 دفتر(، Haggblade & Hazell  (2010د و هازل ه هاگبلاهای مطالعشدند. یافته یبندطبقه
 کنند. ( از این یافته حمایت می1۹۱4مقصودی )و  (1۹۱1) و پژوهش وزارت تعاون قاتیتحق

 شود:پیشنهادهای زیر ارائه می ،با توجه به نتایج تحقیق

ان دولت عنو حمایتی استیس نیتررا مهم یمال تأمین یتعاوناعضای باآنکه اکثر  -
 یعاوندر ت یکاربردو  یعلم تیریبهره بدون مدوام کم قیاما تجربه نشان داده است تزر ،کردند

ای هابتدا لازم است ضعفلذا  ؛انجامدیم یو صرفا  به هدر رفت منابع مالرد ندا ییامعمولا  کار
 .مدیریتی برطرف شود

 تیریساختار مد درزمینه مطالعه افراد مورد اکثر نییپا یدانش و آگاهه به با توج -
 یدر راستا تواندیم یو آموزش یافزاراستفاده از منابع نرم ،ها و مشکلات موجودیتعاون
ی دانش مدیریت یبرای ارتقا های ضمن خدمتها و دورهکلاس یبا برگزار یتیحما یهااستیس
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 یر فرهنگبست یمنطقه و بوم یهاتیاستفاده از ظرف، لازمهای آموزشهمراه با بسیار مفید باشد. 
 .کندمیفراهم  های حمایتی راسیاست موفق یاجرا یلازم برا

 یبردارهای بهرهها بهبود و اصلاح نظامیهای تعاونترین نقشاز مهم یکیآنکه  لیدل به -
 توانیه ممنطق یدر بافت بوم تیریفرهنگ مد کاربستو  یآموزش تیبا استفاده از ظرف ،است
ام انجاز کشاورزان  یو آموزش یهای مناسب علمتیحما، مختلف یهالیپتانس بیترک ضمن
 . را بنیان نهادمدرن  یبه کشاورز یسنت یاز کشاورز تدریجی یحرکت عموم کداد و ی

م لازم در بافت منطقه انجا تیریصورت مناسب و با مدبه یکشتکجای کهیدرصورت -
مشکل  رب توانیصورت توأم مکشاورزان و استفاده از امکانات آنان به یمنابع مال عیبا تجم ،شود
 .نمود تیریصورت خوداتکا مدرا به هایغلبه کرد و تعاون یمال نیتأم

 یطیحاز توان م حیو استفاده صح نیسرزم شیو آما ییایجغراف امکاناتاستفاده از  با -
 نهیهز تیریمد، می توان ضمن بالا بردن بازده کشت ،کشاورزان یو تجرب یهای کارلیو پتانس

 کشاورزان آموخت. بهمد را آدر و
صحیح برآورد  یلازم برا آموزشو ها طرح یسازیهای مناسب در اقتصادمشاوره -
را  دستنیازا یو عوامل نیهای نویآموزش فناورو  دیهای جدطرح اجرایهنگام ی اقتصاد

 .به حساب آورد و به کار بستتعاون  یعال رانیاز طرف مد یبالادست یهاآموزش می توان
 

 منابع 
 

 اتانتشارتهران: . ایران روستایی یافتگینتوسعه و توسعه یشناسجامعه. (1۹3۲). م ازکیا،
 .اطلاعات

 تشکیل و کشاورزی اراضی یکپارچگی مشکلات و مسائل بررسی. (1۹3۲) .ا انوشیروانی،
 مرکز. کشاورزی وزارت. روستایی تولید تعاونی یهاشرکتدر  زراعی یهاگروه

 .کشاورزی اقتصاد و روستایی تحقیقات
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وعه مجم های تولید روستایی در ایران.تعاونی یشناسبیآس .(1۹۱۳) .، حشاهی . وبذرافشان، ج
 فروردین، تهران. 13تا  ۰۲دانان جهان اسلام، جغرافی یالمللنیب مقالات چهارمین کنگره

. روستایی تولید یهایتعاون یهاشرکت تنگناهای و های. توانمند(1۹۱۹). ح جوانمردی،
 .۳11شماره  ،برزگرنامه دوهفته

مسائل و مشکلات  یبررس یطرح پژوهش .(1۹۱1) و پژوهش وزارت تعاون قاتیتحق دفتر
 .1۹۱شماره  ،1۹۱1اسفند  د،یدوره جد ،تعاون .یهای کشاورزتعاونی

 تولید تعاونی یهاشرکت در مزرعه مساحت مطلوب اندازه محاسبه. (1۹۱1). س روحانی،
 .1۲3-۳3(، ۰)1۰ ،کشاورزی دانش مجله .همدان استان روستایی

. و موانع و مشکلات پیش روی هایتعاون (.1۹۳۲ف. )و شرف دین،  ، ب.فروزان .،شجاعی، م

حد وا ،، دانشگاه آزاد اسلامینیجهاد اقتصادی، نائکنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، 
 .نینائ

لنامه فص .تعاونی در توسعه پایدار شهرستان ممسنی یهانقش شرکت (.1۹۱۱. )ع ی،نیالدشمس
 .1۲۹-۱۳، (۰۲۲-۰۲4) ۰۲، یتعاون و کشاورز

 .تهران دانشگاه انتشاراتتهران: . کشاورزی اقتصاد. (1۹3۰). م کوپاهی،
 ،اونتع .در سطح استان آذربایجان شرقی هایتوسعه تعاون یشناسبیآس(. 1۹۱6) .کوهی، ک

 .۳۳-1۲۱ ،1۱۱و  1۱3دوره جدید، شماره 
 .انتشارات اطلاعاتتهران:  .کشاورزی یشناسجامعه (.1۹3۰. )لهسایی زاده، ع

 یهانظام مسائل به کلی نگاهی. (1۹3۰) کشاورزی وزارت یبرداربهره نظام امور معاونت
 یهاامنظ مطالعاتی صندوق انتشاراتتهران: . نمونه کشور در چند کشاورزی یبرداربهره
 .ایران یبرداربهره
 زمانسا. روستایی تولید یهایتعاون اقتصادی اجتماعی، اثرات بررسی. (1۹63). ع معصومی،

 .فارس استان کشاورزی
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 .در شهرستان فریدونشهر ینیزمبیبررسی وضعیت پایداری کشت س .(1۹۱4. )مقصودی، ط
 هران. انشگاه تد .دانشکده کشاورزی .ییرشته توسعه روستا ارشد یکارشناس نامهانیپا
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Abstract 
Given the limitations in cooperative companies, one of the ways to increase 

the share of the cooperative sector in the Iranian economy is to implement 
supportive policies by the government. The aim of this study was to investigate 
the problems in development cooperatives of agricultural production of strategic 
crops (wheat, barley and corn) with emphasis on supportive policies in the 
agricultural sector of Shahrood. The statistical population includes all active 
cooperatives producing agricultural sector, including 23 cooperatives in 
Shahrood city, which using random sampling and Cochran's formula out of 170 
main members of companies 115 of them were selected. The reliability and 
validity of the research instruments were confirmed by calculating the 
coefficients of KMO and Cronbach's alpha (α> 0.7). Data analysis was performed 
with spss software. The results showed that the members of the studied 
cooperatives are not well aware of problems belong the agricultural sector in any 
area and only imagine the protectionist policy in injecting liquidity. Finally, the 
problems of agricultural production cooperatives were classified based on 
analysis, with emphasis on protection policies, in the framework of knowledge 

and management factors, personality and psychological, policy and support. 
Keywords: Strategic Products, Public Sector, Cooperative, Supportive Policy 
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