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 یکشاورز یتعاون یهامدل توسعه شرکت نییو تب یطراح.  1400.، ب ، ییرضاو  یاحمدالف، ،ز یرنگر.، ج ،یالفت
 .114-87(: 37)10. تعاون و کشاورزی (ی)موردمطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ادیداده بن کردیبا رو

 
 چکیده
ز منابع ا نهیوری بهتواند در بهرهاست که می ییویژه کشاورزان از راهبردهامردم و به نیدر ب یهای کشاورزتعاونی ۀتوسع

مدل  نییو تب یپژوهش طراح نیا یجامعه مؤثر باشد. هدف اصل یو اجتماع یاقتصاد تیسطح درآمد وضع یو ارتقا دیتول
 تیماه و ازلحاظ یکاربرد –ایپژوهش ازنظر هدف، توسعه نیاست. ا ادیداده بن کردیوبا ر یکشاورز یهای تعاونشرکت ۀتوسع

ها ایت دادهکفشدند و با توجه به ییشناسا برفی گیری هدفمند و گلولهاست. خبرگان با روش نمونه یفیهای کجزو پژوهش
-نظام کردیبر رو یمبتن ادیداده بن یۀنظر ها،ادهد وتحلیلتجزیه روش آمد، عمل به مصاحبه خبرگان از نفر 26 تعداد با درمجموع

 ؛یعِل طیها نشان داد که در شراوتحلیل مصاحبهتجزیه یفیک جیشدند. نتا یگردآور قیعم ۀمصاحب قطری ازها مند بود و داده
-تثبا ،یازسنجین ،استراتژی تعاون، فرهنگ ؛یاصل ۀدی. در پدیو قانونمند یمیت کار ،فردی ییتوانا ،یریپذدانش، مشارکت

و  علمیبردن توان  باال ،دولتی یهانهاد تیحما ؛یانهیزم طیو صادرات. در شرا دیتول یفراهم نمودن بستر الزم برا ،یاقتصاد
 یاهآگ شیافزا ،یدولت یهامشوق ؛ی. در رابطه با راهبرد اصلهارساختیز تیها و تقوتعاونی یروز بودن دانش و فناور به

ثبات  ،گذاریسرمایه سکیر مناسب، نیقوان نتدوی ؛گرمداخله طی؛ و در شرایعلم یزیرو برنامه هاینتعاو ییکارا اعضاء،
 سک،یکاهش ر ،یاجتماع هیسرما ،یو گروه یانضباط فرد ،ییافزاهم ،مالی گذار و استقاللقانون ینهادها یاسیو س اقتصادی

 شدند. ییشده شناسامدل طراحی یامدهایعنوان پمندی بهو رضایت داریپا ۀتوسع ،یاسیس یزنقدرت چانه ،یوربهره شیافزا
 مدل یطراح ،هاتعاونی ۀتوسع ،یهای کشاورزتعاونی: یدیکل هایواژه
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 مقدمه
 ی،جتماعا ی،اقتصاد یمتحوالت عظبسیاری از و منشأ بروز  یاصل یانجر هایتعاون و تعاون

 یتعاون در لغت به معن (.1393 بوداقی، و عباس زادههستند ) جوامع یاسیو س یفرهنگ
 ندیگویمند را تعاون مداوطلبانه و نظام یکار جمع ی،است. به عبارت« متقابل یو همراه یاوری»

بر اتحاد داوطلبانه برای برآورده  یخودمختار و مبتن ۀمؤسس یک ی(. تعاون1393)مختارپور، 
 مشترك مالکیت یک یقو آرزوها از طر یفرهنگ ی،اقتصادی، اجتماع یعموم یازهایکردن ن

 (.Sonja, 2008شرکت است ) یکو تحت کنترل دموکرات
یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی کشور، تقویت و توسعۀ نهادهای مرتبط ازجمله 

ی و همکاری در جهت ارضای مساعکیتشرهای تولیدی است. تعاون به معنای تعاونی
و  شودهای متقابل پیوسته محسوب میکُنش ترینمهمی از ها، یکنیازهای مشترك انسان

ای هی آن به حوادث و اندیشهامروزای به بلندای زندگی بشر دارد، اما به مفهوم اگرچه سابقه
که به دنبال پاسخ به شرایط بحرانی و غیرعادالنۀ ناشی از ظهور  گرددیبرممیالدی  19قرن 

ها بود که عدالتیآمد. در پاسخ به این بی وجود بهداری در کشورهای غربی نظام سرمایه
های اخالقی را برای غلبه بر فقر، پیشگامان نهضت تعاون، الگوی مبتنی بر اصول و ارزش

های ناشی از نظام مبتنی بر اقتصاد رقابتی ارائه نمودند. از طرف دیگر به عدالتیبیکاری و بی
ضت تعاون، اکثر کشورهای جهان با دارا دلیل انسانی بودن روش و منش بکار رفته در نه

در این  شدهمطرحی متفاوت، اصول افتگیتوسعهبودن ساختارهای سیاسی، اقتصادی و سطح 
 .قراردادندهای توسعۀ خود در دستور کار برنامه شمولجهانۀ الگویی مثاببهالگو را 

 خصوصهداف هزاره، بهها بتوانند در راستای تحقق اامروزه این امید وجود دارد که تعاونی
زدایی، گسترش عدالت اجتماعی و از بین بردن مشکالت ناشی در زمینۀ توسعۀ اشتغال، فقر

های از عوارض عبور از اقتصاد متمرکز به سمت اقتصاد رقابتی و تعدیل ساختاری، کمک
ی ت، نهضت تعاونی را دارای وظیفه و مأمورینظرانصاحباکثر  .مؤثر و کارآمدی ارائه کنند

(. 1394ی و همکاران، است )نصر الهدانند که مبتنی بر دو عنصر اجتماعی و اقتصادی می
مینۀ شود زیرا زتوسعۀ اقتصادی کشور می های تولیدی منجر بهتوسعه و گسترش تعاونی

-(. هدف از توسعۀ تعاونی1394حیدری ساربان، ) دینمامشارکت اقتصادی افراد را فراهم می

ادی های کهنۀ اقتصبه نوسازی شیوه تنهانههای تولیدی کشاورزی این است که از این طریق 
خش زیرا ب؛ تری نیز برقرار گرددپرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادی و اجتماعی عادالنه

های اقتصادی است که با بکار گرفتن استعدادها و امکانات تعاونی شکل نوینی از فعالیت
شریک ساختن آنان در منافع حاصل از کار و فعالیت خود، نسل جدیدی از اکثریت مردم و 

آورد که به اقشار متوسط جامعه و برخوردار از مواهب مالکیت مشروع و متعادل را پدید می
ها (. تعاونی1384ی، نیحسشاهآبادی و جاللدهند )ارزش کار، بیش از جاذبۀ ثروت اهمیت می

های جاری و همچنین ایجاد پایۀ اقتصادی در صادی برای بحرانهای اقتاز طریق ایجاد نظام
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و به  توسعهدرحالو کشورهای  افتهیتوسعهسطح جهان، به کاهش شکاف میان کشورهای 
 (.2014، 1کار یالمللنیبسازمان کنند )ایجاد یک محیط بارور جهانی کمک می

 توانند ازمیتولیدی  هایمطابق نظر کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادی، تعاونی
 دورمانده از های اجتماعی پیشگیری کنند، از محرومیت روستاها و مناطق اضمحالل پیوند

 دهند )عباس زاده و بوداقی،را کاهش روستایی به شهر  ۀتوسعه بکاهند و مهاجرت جامع
اه رفتوسط وزارت تعاون، کار و  آمدهعملبههای (. در همین راستا با توجه به بررسی1393

ویژه در محصوالت غذایی، دلیل افزایش شدت رقابت و به های اخیر بهاجتماعی در سال
های در واگذاری بنگاه 44های کلی اصل عدم اجرای صحیح قانون بخش تعاونی و سیاست

لیدی های توتوجهی از تعاونیها و همچنین مشکالت اقتصادی، درصد قابلدولتی به تعاونی
که بعضاً تا مرز انحالل نیز طوریاند بهرزی دچار رکود و غیرفعال شدهکشور در بخش کشاو

عنوان یک هشدار و زنگ خطر جدی مطرح است. در اینجا این اند و این معضل بهپیش رفته
گیرندگان امر تعاونی در ایران تغییرات  پرسش مطرح است که چگونه مدیران و تصمیم

دهند، مدیریت ها را تحت تأثیر خود قرار میهای آنگوناگون و فراوانی که هرلحظه ساختار
ها استفاده نموده تا معضل مزبور را این شرکتو رهبری نمایند و از چه مدلی برای توسعه 

 بتوانند حل نمایند.
ها، واقعیت و حقیقتی مبرهن و مشخص است که بنابراین تغییر و تحول در این شرکت

توانند ها چنانچه بخواهند در این رابطۀ اثربخش عمل کنند نمیمدیران آن را باید بپذیرند، اما آن
ه ها باید بتوانند عوامل اثرگذار بر توسعاجازه دهند تغییرات به هر شکل وضعیتی واقع شود، آن

ریزی، های تعاونی کشاورزی در ایران را بررسی کرده تا بستر الزم برای برنامهکتشر
آورند که شاید نسبت به واردات مواد غذایی  به وجودی، هدایت و کنترل تغییرات دهسازمان

بنابراین ضرورت و اهمیت ؛ به حداقل ممکن برسانند هاآنو یا  ازینیباساسی و استراتژیک 
، ستاهای تعاونی کشاورزی در ایران آشکار و هویدا طراحی و تبیین مدلی برای توسعه شرکت

 های تولیدی در ایران نیازمند ابزارهاییاما دستیابی به مدل فرایندی و اجرای آن در سطح تعاونی
ر دیران با توسل به تفکتواند به نحو مطلوب و پایدار این امر را تضمین کند. ماست که می

ها و اضطراب در این ها، نگرانیهای تعاونی را از دغدغهفرایندی و سیستمی، خود و شرکت
دنیای پیچیده، ناپایدار و نامطمئن، ایمن و برای توسعه و تحول در این بخش مهم و زیر بنایی 

و  شدهیزیربرنامه نمایند. لذا هدف و مقصد طراحی چنین مدلی، تغییر و تحولبسیج و تجهیز 
ی مقطعی، مستمر و روزافزونی است که در محیط فشار هاشدن با تغییرات و  راستاهم

ائل بندی مسشناسایی و اولویتکند. اهدافی که بتواند به های تعاونی کشاورزی بروز میشرکت
و  ساز مسائلشناسایی عوامل کلیدی و زیربنایی یا زمینهتولیدی،  هایو مشکالت تعاونی
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دازد. بپر هاها یا اعضای آنهای تعاونیویژگی بررسیدر راستای توسعه و  هامشکالت تعاونی
مطرح است که طراحی و تبیین مدلی برای توسعه  سؤالبدین لحاظ، در این پژوهش این 

 ؟استبنیاد به چه نحو های تعاونی کشاورزی در ایران با رویکرد دادهشرکت
 

 مبانی نظری پژوهش
های اونیهای تعاونی با تمرکز بر تعریزی راهبردی به توسعه شرکتبخواهیم با تفکر برنامهاگر 

( 1تولیدی توجه کنیم بررسی چهارعنصر کلیدی راهبردهای سازمانی حائز اهمیت است: 
ها را ( اجرای راهبرد. مأموریت4( انتخاب راهبرد، 3وتحلیل راهبردی، ( تجزیه2ها، مأموریت

( مقصود و منظور 2خواهد. ( سرانجامی که سازمان می1من موارد زیر دانست: توان متضمی
های تعاونی در یک مدت و بلندمدت. مأموریت شرکت( نقطه مطلوب سازمان در میان3سازمان، 

های مزبور هم هدف هستند و هم وسیله، هدف ساالر، این است که شرکتاقتصاد مردم
ه از ک کنند وسیله از این منظرسطح زندگی مردم متبلور میجهت که رشد و توسعه را در ازاین

توان به دستاوردهای زیادی از جمله: امنیت و رفاه، توزیع عادالنۀ درآمد و ثروت، ها میطریق آن
ر و تنظام اقتصادی عجین تیباکلیافت و هر چه این نهضت کاهش فقر و بیکاری و غیره دست

منافع  عیاز توزدربکند، زیرا تر عمل میستمی داشته باشد موفقی اقتصادی پیوند سیهابخش ریزبا 
و اری گذسرمایه ریسک آوردن نییپاحاصل از رشد بخش اقتصادی، ایجاد اشتغال پویا و مولد، 

(. اگر به 1394شهربابکی، رستمی هستند )مؤثر و کارآمد  دیدر تولهای دولتی هزینه کاهش
توان مالحظه نمود که دستاوردهای مطروحه همان یها توجه کنیم ممأموریت این شرکت

 های تعاونی دنبال آن هستند.سرانجامی است که شرکت
سوم میالدی در عرصۀ اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی موجب تحوالت اوایل هزارۀ 

ها در عصر حاضر با شرایط جدیدی روبرو شوند، زیرا آهنگ رشد تغییرات شده است تعاونی
گیری برخوردار است و این تغییرات در پاسخ به نیازهای متنوع و روزافزون از رشد چشم

اند و کشورها برای همگام شدن با حال تغییر و تحول در سرعتبهجوامع بشری است که 
ای هاین تغییر و تحوالت باید شرایطی فراهم کنند تا افراد روحیۀ کار جمعی در قالب شرکت

هایی ها از طریق طراحی چارچوبآورند. در کشورهای صنعتی، دولت به دستتعاونی را 
های مؤثری ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گامبرای توسعۀ تعاونی

در این راه با موانعی چون ناکارآمدی قوانین موجود،  توسعهدرحالدارند، اما کشورهای برمی
ها یط استاندارد محیطی و افزایش غیرطبیعی تعاونیها، فقدان شراگذاریعدم شفافیت سیاست

 (.1393رستمی، هستند )لحاظ کمی مواجه  به
 بر موفقیت سازمان با توجه مؤثراز بررسی عوامل  عبارت استوتحلیل راهبردی، تجزیه

ها و به منابع و محیط. بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف منابع داخلی سازمان و فرصت
اگرچه وتحلیل راهبردی است. محیط پیرامون سازمان وجود دارد تجزیه تهدیداتی که در
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یت با توجه به اهم ، ولیهاى اقتصادى هدف اصلى استو توانمندسازى بخش ینهبه ۀاستفاد
هاى تیمبانى نظرى و قابل یدگاهاز دوتحلیل راهبردی آن و تجزیه یرانتعاون در اقتصاد ا بخش
، است هیت یافتاهم شیازپشیب یتظرف ینسازى افعال هاىراه بخش، عوامل مؤثر و ینا ۀبالقو
در اجرای  یجهان ۀتجرباز طرف دیگر،  .است یقانون اساس 44اصل  ینفکجزء ال زیرا

یجهان با کهیطوربه ،دارد یدکأت اقتصادی بر لزوم مشارکت مردم در اقتصاد ۀهای توسعبرنامه
کند. یم دایاز گذشته نمود پ یشسرنوشت خود ب ییننقش مشارکت مردم در تع ،اقتصاد شدن

تواند یم کهبل ،اقتصادی است ۀاهرم مناسب برای توسع یکتعاون  ضمن اینکه در عصر حاضر
ء سطح ارتقا ید،تولسطح  ی،زندگوضعیت کار،  یطبهبود شرا در دولت یهااستیهمگام باس

های اساس است که سازمان همین بر یقاًدقو  باشد ثرمردم مؤ یاجتماع یتدرآمد و بهبود وضع
وسعه ترا در  جوامع مختلف ۀو توسع ییروش فقرزدا ینترو مناسب ینترمطمئن المللی،ینب

(. تأکید بر مشارکت مردم در اقتصاد 1384 ،دوستیمان)ا نندیبیمتعاون  نهضت یجو ترو
زم را بستر التواند هایی است که توسعه بخش تعاون در اقتصاد ایران نیز میهمان فرصت

 برای فقرزدایی و توسعه اجتماعی مهیا نماید.
 یهارکتمشا یریگشکل یبرا یمناسب ینۀزم و فقرزدایی، اشتغال یجادعالوه بر اها تعاونی

فراهم  یاجتماع و تحقق عدالت اقتصادی منظوربه یو نوآور یتو گسترش خالق یمردم
ری، پذیهبردی که باید در قالب تطبیقنمایند و این چیزی نیست مگر همان انتخاب رامی

 یجادا یابر هایتعاون یل است کهدل همینبه و قابلیت پذیرش نمود پیدا نماید.  پذیریامکان
به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل  یدنمنظور رسهمه به یو امکانات کار برا یطشرا ینو تأم

تمرکز ز ا یشگیری، پندارند کار یلساوی ابزار ول ار هستندقادر به ک ی کهافراد یارکار در اخت
 از یریجلوگ ی،تحقق عدالت اجتماع یخاص برا یهاثروت در دست افراد و گروه متداوو 

 یروین یارو منافع حاصل در اخت یهو سرما یریتگرفتن مد مطلق شدن دولت، قرار یکارفرما
رم و اضرار تو ر،از انحصار، احتکا یشگیریحاصل کار، پ یممستق برداریو بهره یقکار و تشو

 یممستق هاییتاز کارشناسان حما یگروه (.1395هوشمند، ند مثمر ثمر باشند )توانمی یربه غ
توسعه درحال یکشورهای در بخش تعاون یتدر موفق یدولت را عامل مهم یرمستقیمو غ

 (.Baldacchino et al.2018,دانند )یم
 تیقابل یدولت برا ایو مشاوره یآموزش یهابرنامه یجرااز کارشناسان بر لزوم ا یاریبس
 اند.دهآورعمل به یدتأک ینیکارآفر یرآنان در مس یتو هدا یبخش تعاون ینانکارآفر یاندر م

 هایوام صورتبه یمال هایصورت کمکدولت به یممستق هاییتمعتقدند که حما یگروه
اربان، حیدری ساست ) یضرور یبخش تعاوندر  ینیکارآفر ۀتوسع بهره و بلندمدت، برایکم

حدود م یمال هاییتبه حما هاتعاونی ۀتوسع یمعتقدند که نقش دولت برا یزن ی(. برخ1394
 نیقوان یلاصالح و تسه ی،و فرهنگ یمناسب آموزش هاییاستزمان سهم یشود و اجراینم

 Garnevskaاست ) یضرور ینکارآفر یروهایپرورش و حضور ن یوکار برامرتبط با کسب



                                                                      1400، بهار 37، شماره 10جلد     92   

et al., 2011 .)های تعاونی کشاورزی مواردی توان گفت برای اجرای راهبرد شرکتپس می
و  هابندی درست اجرای برنامهها، زمانریزی منابع، اصالح ساختار شرکتهم چون برنامه

ه هرگا چراکههای تولیدی کشاورزی حائز اهمیت دانست. بررسی و نظارت را در امر تعاونی
د ها هماهنگ نگه داری دنبال کند و خود را با آندرستبهسازمانی نتواند تغییرات محیطی را 

 شود.دچار انحراف راهبردی و در هماهنگی با تغییرات محیط خارجی دچار ناکامی می
با  یدولت یهاوامها به ی تعاونیصددرصداتکای  دهدینشان م یتجرب میدانی و مطالعات

 که عمالً  گرددیم ی و خانوادگیصور هاییری تعاونیگسبب شکل یا، متیقارزان ۀبهر
ر به قاد شوند که عموماًیمنجر م یفیضع هاییس تعاونیبه تأس یاندارند و  ماهیت تعاونی

عاونی های تیستند و این همان انحراف راهبردی است که متأسفانه شرکتنو فعالیت ادامه کار 
شان ن یزگوناگون ن یدر کشورها ینیکارآفر یاستس یرسبردر ایران با آن روبرو هستند. 

 ی،اهمشاور بر خدمات یشتردر کشورها ب هاینی تعاونیکارآفر ۀتوسع هاییاستراتژ دهدیم
 الیم اعتبارات ی،علم سازییتظرف ی،درون بخش یها وندیپ های اطالعاتی،یتحما فناوری،

ین که قادر بوده مانع از تدو هایییژگی(. وIfigeneia et al., 2014و آموزش قرار دارد )
و  یاونتع یعوامل داخل یطی،گردد به سه دسته عوامل مح یدر تعاون ینکارآفر یاستراتژ یک

، هستند یسازمان یندهایو فرا یو هم ساختار یخارج یطمح ۀجیکه هم درنت یعوامل
 نی، وجود مراجععوامل را در کمبود رقابت یننظران ااز صاحب ی. برخشوندبندی میتقسیم

بت نس هایتعاون یگرد ی. از سودانندیم یو اهداف تعاون یعموم یریپذیتمختلف، مسئول
امر و عدم رقابت در  ینحضور در بازار دارند. ا یبرا یامکان کمتر یانتفاع هایبه سازمان

ها مؤثر طرح یاثربخش و اجرا یتفعال ها،ینهها به کاهش هزآن یلبازار باعث عدم تما
 (.cornall & perm, 2003گردد )می

 معادل بایست به سهمیبخش تعاون می قانون اساسی، 44های کلی اصل بر اساس سیاست
یافت، شواهد دست می (1394توسعه )سال برنامه پنجم درصد از اقتصاد ملی تا پایان  25

درصد(.  7 یال 6دارد ) شدهنییباهدف تع یتوجهدهد سهم این بخش اختالف قابلنشان می
 های قانونیهای ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوقعلت این مسئله ریشه در ضعف

مقام معظم رهبری داشته است  یابالغ در قانون بخش تعاونی، سند توسعۀ تعاون و مندرج
. یکی از (،1395و عبدی،  طلبد )کهن هوش نژادلزوم توجه سریع مسئوالن امر را می که

ی در بخش تعاون کشور، تداخل راهبردی است که غالباً راهبردهای امسئلهین دالیل عمده چن
ایجاد تداخل راهبردی، رقابتی  چراکهگذارند، های دیگر بر راهبردهای تعاون اثر میبخش

های دولتی و خصوصی در بازارهای تعاونی با یکدیگر دارند. دلیل دومی که است که بخش
های متناقض است. واقعیت این است پیروی از مأموریت برای تداخل راهبردی وجود دارد

د و کننهایی متضاد تعریف میهای تعاونی در ایران برای خود مأموریتکه برخی از شرکت
 شناساننظران و جامعهشود. صاحبناپذیر میاین امر منجر به یک تداخل راهبردی اجتناب
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ری ت و توسعۀ بخش تعاون توجه بیشتمعتقدند در شرایط کنونی به دو دلیل باید به تقوی
شود و ِهرَم قدرت در آن از کرد: اول اینکه در نظام تعاونی، نظارت قوی مردمی اِعمال می

های نظارتی دولت کمتر است و نظارت، مفهومی پایین به باال و درنتیجه مسئولیت و هزینه
شود که جدید یافت مییابد. دوم اینکه برای بخش خصوصی رقیبی تر میتر و گستردهدقیق

نوبه خود در افزایش کیفیت تولید و کارایی بیشتر این بخش نقش مهمی داشته تواند بهمی
 اند به نقش مؤثر خود عملها نتوانستههای گذشته، تعاونیباشد. با این اوصاف در طول سال

 (.1388کوهی، نمایند )کنند و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران پیدا 
های دولت در زمینۀ گسترش ها و سیاستاساس شواهد و قرائن موجود و تحلیل برنامه بر

-اصالح قوانین و مقررات بخش تعاونی، ابالغ سیاست لیقبهای تولیدی از و توسعۀ تعاونی

و قانون اجرایی آن، تهیه و تدوین سند توسعۀ بخش تعاون، تسهیل نمودن  44های کلی اصل 
های مالی و غیرمالی، اولویت در واگذاری های تولیدی، حمایتعاونیفرآیند تشکیل و ثبت ت

ای هها و غیره طراحی و تبیین مدلی جامع برای توسعۀ تعاونیهای دولتی به تعاونیبنگاه
-یهای دولت و ذتواند در پیشبرد اهداف برنامهکشاورزی با استفاده از نظریۀ داده بنیاد می

 کارساز باشد.نفعان تا حد زیادی راهگشا و 
 

 پیشینۀ تحقیق
 هایبهبود عملکرد نهادها و سازمان یننشان داد که ب یقیدر تحق( Herbal, 2016هربال )

رابطه  زیکییمحیطی و فزیست ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،ازنظر اقتصاد هایتعاون ۀمرتبط با توسع
د فقدان آموزش نشان دادن( Baldacchino et al.2018 ,بالداسچینو همکاران )وجود دارد. 

 نوراشکیندر کشور مالت هستند.  یتعاون هایشرکت ۀموانع توسع ترینیاصل ی،و آگاه
(Norashikin, 2018در تحق )یم یتعاون یهانشان داد که توسعه و گسترش شرکت یقی-

رتباط در ا هاییشرکت یننوعی با چناز افراد که به یاریابزار مهم به بس یکعنوان به تواند
جوامع را رقم  یدارپا ۀق، توسعیطر ین( کمک نموده و از ایدار، کارمند و مشترهستند )سهام

در حال  ی،شناسیباز منظر آس به این نتیجه رسیدند که( 1396. عامری و صبوری )زنند
مانند عدم مشارکت فعال  اییدهعد هایبا مشکالت و چالش یدیتول هاییحاضر تعاون

فقدان نظارت الزم اعضاء و  ها،یتعاون یرانمد ییبودن سطح دانش و کارا ییناعضاء، پا
 یران،دم ینب یمحصوالت، عدم همدل بنامناس یفیتک وری،بودن سطح بهره یینبازرسان، پا

 ینکاهش ا یارفع و  یاساس هایاز راه یکی کهطوریبه اندبازرسان و اعضاء با آن مواجه
 است یدیتول هاییتعاون ۀتوسع ینمودن آن برا ییمدل مناسب و اجرا یک ۀارائ هایبآس

 (.1396)خرات و بخشنده،
 کشاورزی هایپذیر شدن تعاونیبررسی و شناسایی عوامل رقابتای با عنوان در مقاله

شدن  ذیرپمتغیر توان خالقیت و نوآوری نسبت به متغیر منابع ورودی بنگاه در رقابت، اهواز
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اند. انستهدثیر أترا بیها پذیر شدن آناثرگذار و متغیر موقعیت در بازار بر رقابت را هاتعاونی
نقش  ینۀدر زم هایتعاون یراننگرش مدای با عنوان ( در مقاله1395گودرزی و همکاران )

جه ها، به این نتییتعاون یتو موفق ینیدر کارآفر یشغل یو ابتکار و نوآور یعوامل آموزش
وجود  معناداری ۀها رابطمدیریتی، آموزشی و کالن با موفقیت تعاونی ین عواملکه ب رسیدند

مدیریت، استراتژی، اقتصاد، کیفیت ( در پژوهش خود، 1395. کوهستانی و شهید زاده )دارد
 یدر پژوهش (1394) نصر الهی و همکارانها مؤثر دانستند. عاونیتبر عملکرد را و فنّاوری 

نشان دادند که یالن گدر کاران چای یهایتعاون یتبر عدم موفقتحت عنوان عوامل مؤثر 
و  یتیئولمس یریتی،مد ی،ایتی، توسعهحما ی،مشارکت ی،مشکالت مرتبط با هفت عامل آموزش

را به خود کاران های چایدرصد از عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تعاونی 71درمجموع  یدولت
مؤثر بر شدۀ شناسایی یهاترین شاخصمهم( 1394) و همکاران حیدری .اختصاص دادند

اء، و اعض یرانتخصص مدو  یالتسطح تحص ی،سودآور ،زاییاشتغال ها راتوسعۀ تعاونی
-موسایی و محمدی .ء ذکر نمودنداعضا یتمشارکت و رضا یزانو م یتعاون یتتداوم فعال

-مسئولیترا  ییدهای تولترین عامل مؤثر در عملکرد تعاونیهم( در پژوهشی م1397منفرد )

ذیری در پتوان مسئولیتمیرا که از متغیرهای تأثیرگذار بر آن عنوان کردند  پذیری اجتماعی
 امور کاری بیان نمود. انجام
 

به  یوکار، وابستگکسب یۀسرما کار، یروین( Nguyen Hong, 2017نگوین هونگ )
 هاییتعاون یتجار هاییتفعال ییبر کارارا و مصرف محصوالت  یورود یهاشرکت
( به این نتیجه Zhang & Huang, 2014ژانگ و هوانگ ) .مؤثر دانست یکشاورز

های سنتی با ریسک، رقابت بسیار شدید و ریسک منابع انسانی اند که تعاونییافتدست
د. باشنهای رفتاری مواجه میگیری و ریسکهای تصمیمهای مدرن با ریسکمواجه و تعاونی

 هاییتعاون یتعوامل مؤثر بر موفق( Garnevska et al, 2011ان )گارنوسکا و همکار
 یزاندولت، م یو فن یمال یتمتعهدانه، حما یرهبر ین،را ثبات قوان یندر چ یکشاورز

 .ندانهاد دانستهمردم یهاسازمان یها از سوآن یتاعضاء و حما یمشارکت، درك و آگاه
ارائه یک مدل خروج از  با عنوان یپژوهشدر ( Brooks et al., 2016بروکس و همکاران )

ه ب امید کار، نداشتن یطمح یزیکیف یطدادند که شرا های تعاونی نشانخدمت در شرکت
 شفاف، فقدان محیط کاری مطلوب و بانشاط و نبود اعتماد هاییستمنبود س ینده،آ

 .باشد ذاریرگتأث تعاونیاز  اعضاءبر خروج  تواندیاست که م یجزو عوامل سازمانیدرون
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 روش تحقیق
های کیفی کاربردی و ازلحاظ ماهیت جزء پژوهش –ایپژوهش حاضر ازنظر هدف توسعه

کفایت گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند. با توجه بهاست. خبرگان با روش نمونه
کنندگان جزء نفر از مشارکت 8نفر مصاحبۀ عمیق به عمل آمد، تعداد  26ها از تعداد داده
گذاران و مدیران و کارشناسان بخش تعاونی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشیخط
نفر جزء اساتید دانشگاه و  5های تولیدی در بخش کشاورزی و نفر از مدیران تعاونی 13

ها، هوتحلیل دادی و کارآفرینی بودند. روش تجزیهپژوهشگران با تخصص مدیریت تعاون
د. عمیق گردآوری شدن ها از طریق مصاحبۀمند و دادهنظریۀ داده بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام

در پژوهش حاضر، از روش توافقی درون موضوعی )پایایی بین دو کدگذار( برای محاسبۀ 
وافق رای محاسبه پایایی مصاحبه با روش تها استفاده شد. بپایایی تحلیل و کدگذاری مصاحبه

درون موضوعی دو کدگذار )ارزیاب(، از یک دانشجوی مقطع دکتری مدیریت درخواست 
ها و ، آموزشارتباطنیدراعنوان همکار پژوهش )کدگذار( در تحقیق مشارکت کند. شد تا به

محققین به همراه ها به ایشان انتقال داده شد. سپس ی الزم جهت کدگذاری مصاحبههافن
این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق بین کدگذاران که 

ه رود با استفاده از فرمول زیر محاسبعنوان سومین شاخص اعتبارسنجی تحلیل به کار میبه
 شد:

 
                                                                    

 
 آمده است: 1ها در جدول شماره نتایج حاصل از این کدگذاری

 
 : محاسبۀ پایایی بین دو کدگذار1جدول 

 پایایی بین دو کدگذار )درصد( تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها ردیف
1 82 37 13 90% 
2 71 28 11 79% 
3 55 23 15 84% 
 %85 39 88 208 کل

 

درصد توافق درون موضوعی =
تعداد توافقات × 2
 تعداد کل کدها 

× %100 
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شود تعداد کل ُکدهای که توسط محققین و همکار پژوهش به که مشاهده میی طورهمان
و تعداد کل عدم توافقات برابر  88، تعداد کل توافقات بین کدها مورد 208ثبت رسیده برابر 

فاده در این پژوهش با است گرفتهانجامهای مورد است. پایایی بین کدگذاران برای مصاحبه 39
درصد است  60درصد است و چون میزان پایایی بیشتر از  85 برابر ذکرشدهاز فرمول 

(Kvale,1996) توان ادعا کرد که میزان ها مورد تأیید و میپس قابلیت اعتماد کدگذاری
از  آمدهدستبههای وتحلیل دادهپایایی تحلیل مصاحبۀ کنونی مناسب است. برای تجزیه

ها مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد استفاده شد. ی دادهبندمقولهها، از روش کدگذاری و مصاحبه
های دیگر مقایسه شدند تا محوریت مطلوب در بین تمام با تمام داده زمانهمهای جدید داده
ها صورت گرفت. پس از انجام مصاحبه موازاتبهها ها آشکار گردد. کدگذاری مصاحبهداده

ها در گرفت تا از طریق کدگذاری داده های آن مصاحبه مورد کدگذاری قرارهر مصاحبه داده
صورت پذیرد. با کدگذاری چند مصاحبۀ نخست، چارچوب اولیه  هاآن ریتفسو بندی دسته

، چارچوب ذهنی آمدهدستبههای جدید های بعدی، با استفاده از کدایجاد و با انجام مصاحبه
ها به ری حاصل شد و مصاحبهتوسعه گردید. این فرایند تا زمانی ادامه یافت که اشباع نظ

های مشابه های جداگانه و مرور مکرر و ادغام کدها با اطالق کدبندی دادهپایان رسید. طبقه
در پژوهش حاضر  گرفتهانجامهای اصلی تولید شوند. مراحل کدگذاری انجام گرفت تا کد

 کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی. از: کدگذاری باز، اندعبارت
 2 ها در جدول شمارهن بخش از پژوهش، کلیۀ کدهای نهایی حاصل از مصاحبهدر ای

 است. شدهارائه
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 هاکدهای نهایی و مقوالت حاصل از مصاحبه :2جدول 

 هامقوله کدهای نهایی

 اقتصادی و اجتماعی شرایط
 های اقتصادی و اجتماعیانگیزه

 عدالت اقتصادی

 ءمین سرمایه از طریق افزایش تعداد اعضاأت مهارت افزاییتعاونی و سرمایه تقویت 

 آموزشنظام آموزش جامع و اثربخش و 
 سطح دانش و مهارت افراد

 توجه به مهارت گرایی

 تخصص گرایی تخصصی و ریپذمشارکت

 یکار جمعو عالقه به  کارپشتداشتن 
 تجربه

 تقویت پذیرش افکار دیگران

 دانشگاه النیالتحصفارغاستفاده از 
 سطح تحصیالت

 تقویت نظام آموزشی و استراتژی آموزش

 رعایت نظم سازمانی و انضباط اداری
 کارعشق و عالقه به کار تولیدی و پشت

 استمرار در کار

 یریپذروحیه مشارکت وصداقت داشتن 
 ییجوحس مشارکت

 یریپذمشارکت

 به کار جمعیاعتقاد تقویت ایمان و 
 افرادخالقیت 

 داشتن انگیزه الزم و ابتکار عمل

 تقویت سرمایه اجتماعی و سازمانی
 نفسروحیه همکاری و اعتمادبه صداقت، داشتن

 تعامل گروهی

 گیری مشارکتیتصمیمنظام 
 باور و اعتقاد عقلی و قلبی

 باورها و اعتقادات

 تقویت پذیرش افکار دیگران
 اعتماد بین گروهی

 نفساعتمادبه

 گیری مشارکتیتصمیم اصول تعاونی رعایت
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 یسازتیظرف
 های فکری و مالی افراد دیگراز پتانسیلاستفاده 

 سرمایه فکری

 تقویت دانش و مهارت اعضاء
 بودن به اصول تعاونی مقید

 مند بودنقانون

 سازمانیو انضباط نظم تقویت 
 همدیگر یاحترام به رأ

 تعلق سازمانی

 ی منظم و دقیقرساناطالعنظام 
 کنندهلیهای تکمتخصص

 های جدیدرشد و نیاز به تخصص

 یرساناطالعشفافیت 
 شرکت تعاونیعملکرد شفافیت 

 ی و ایجاد برندسازیتجار

 یسازمان مراتبسلسلهو رعایت نظم و انضباط 
 ساختار سازمانی مناسب

 تقویت ساختار سازمانی

 مستقلشخصیت حقوقی 
 بودن به تصمیمات اعضاء و مجامع عمومی مقید

 های تعاونیماهیت شرکت

 مدیریت تعاونی تخصص
 پیدا کردن یک هویت حقوقی

 شخصیت حقوقی افراد عضو شرکت تعاونی

 اهها و امکانات سایر سازماناستفاده از فرصت
 استفاده از مدیران متخصص و باتجربه

 حقوق مالیاتی، بیمه و گمرك

 مالی مناسبنیاز مین أت
 های پیشنهادیاز تسهیالت و فرصتاستفاده 

 ی اقتصادیهارساختیزتقویت 

 بررسی رقبا و شرکا
 تولیدو به نیاز جامعه توجه 

 ذخیره احتیاطی

 علمی توجه به تحقیقات
 وریبهرهی و به کارایی و اثربخش توجه

 هاحضور در نمایشگاه

 مراتب اداریسلسله وچارت سازمانی  نیدوت توجه به نیاز جامعه
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 وریرعایت اصل بهره

 بازار تولید بر اساس نیاز
 باط کاری و شفافیت مالیضمداری، نظم و انقانون

 اهتعامل سازمانی و ارتباط دانشگاه با تعاونی

گیری ارکان تعاونی بر اساس شکلو  ساختار سازمانی مطلوب یکارایی و اثربخشدر نظر داشتن 
 سیستم پاداش و تشویق قانون

ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه به کار تعاونی از طریق  ترویج مدیریت مشارکتیتقویت 
 یسازفرهنگ ایی ملی و منطقهرسانه

در موعد  هابرگزاری مجامع عمومی تعاونی
 اصالح قوانین و مقررات بخش تعاون مقرر

 دسترسی به بازار ارز

 و تجربه مدیریتی گراییتخصص توجه به 
 اختصاص یارانه

 هاهدفمند کردن یارانه

ها جهت کسب سهم بیشتری کیفیت محصوالت تعاونی ءارتقا مناسبچارت سازمانی 
 آموزش و آگاهی بخشی و توجه به کیفیت از بازار

 رعایت قانون و مقررات
ت آالاستفاده از ماشین و جدید در امر تولید یهااز فناستفاده 

 مدرن و فنّاوری جدید
 آالت مدرنتجهیزات و ماشین

 ی فنّاوری مدرنریکارگبه

 مراتب اداری و شفافیت مالیرعایت سلسله
 استراتژی مناسب

 ی استراتژی مناسبریکارگبه

 مدیران تعاونیعملکرد شفافیت 
 ریزی صحیح و علمی متولیان بخش تعاونبرنامه

 های ملیتعاونی

 کیفیتبه  و توجه هاکیفیت تعاونی ،دانش و آگاهی اعضاء نظم و انضباط سازمانی
 تولید بر اساس سفارش مشتری تولیدی محصوالت

 گذاریکاهش ریسک سرمایه، تنوع بازارها ،گسترش محصول مناسبساختار سازمانی 
 انیبندانشهای جدید و تعاونی استفاده از نیروی متخصص و

 هاتوجه به تحقیقات مرتبط با حوزه فعالیت تعاونی رعایت قانون و مقررات بخش تعاونی
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 های مناسبایجاد سیاست

 اصول و مبانی تعاون رعایت
 هاآموزش مستمر مدیران تعاونی

 توجه به امر آموزش

ارتقاء فرهنگ عمومی به کار تعاونی از طریق 
 ی ملیرسانه

 آموزش کارکنان و تخصصی آموزش جامع در حوزه

 خارجی داخلی و بازارهای ایجاد بخش تعاون و مقررات اصالح قوانین

 ایکاالهای سرمایهیارانه برای  تخصیص
 بستر مناسب در شبکه توزیع ایجاد

 ها و کاهش بوروکراسی ادارینظارت اتحادیه

 هاکیفیت محصوالت تعاونیتوجه به 
 کنندهکننده و مصرفتولیدتحکیم ارتباط و تعامل بین 

 های تولیدایجاد شبکه

 تسهیالت بانکی اختصاص
 هاتعاونی کنندهقیو تشو کنندهکیعوامل تحر ایجاد

 بهرهکمدسترسی به تسهیالت 

 فنّاوری جدید و هااستفاده از فن
 منطقه یازسنجیو ن یسنجامکان

 ایواردات کاالهای سرمایه

 بامهارتی نیروهای ریکارگبه
 انتخاب نوع فعالیت متناسب با شرایط محیطی

 عدالت سازمانی در تعاونی

 ناریزی صحیح و علمی از طرف متولیبرنامه استراتژی مناسبی ریکارگبه

 و جمعی انگیزه کار تیمی
 یتعاون مدیران وها و مقررات بودن بخشنامه پایدار

 های تولیدها و زنجیرهایجاد خوشه

 مناسبریزی برنامهداشتن 
 هاای برای تعاونیپایدار بودن واردات مواد اولیه سرمایه

 های اقتصادی مطلوبسیاست

 دولت توسطها تعاونی قانونی حقوقرعایت  هابه رسمیت شناختن حقوق تعاونی

بستر الزم برای تولید و صادرات از طرف دولت فراهم نمودن  اندازچشممدت و افق ریزی بلندبرنامه
 های اقتصادیمشوقو 

 مواد اولیه متیمتناسب باق کاالقیمت افزایش  از عملکرد تعاونیدانش و آگاهی 

 محصول کیفیتو  فنّاوری مدرن
 مداوم صورتبه هاشناسی در تعاونیآسیب

 تنوع محصوالت و گسترش محصوالت
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ها و دانش جهت افزایش سطح مهارت ریزی اساسیبرنامه ثبات بازار و گذاریسرمایه یسکر کاهش
 مبانی فرهنگی هااعضاء و مدیران تعاونی

ی مانند پشتیبانی فنی و تخصص ویافتگی اقتصاد منطقه توسعه و داشتن مهارت تخصص
 یدگیری زنجیره تولتشکیل تعاونی ملی و شکل کشورها دسترسی به بازار

 ایهای منطقهبحران حوادث طبیعی و
 های طبیعیبحرانریزی برای برنامه

 ی اقتصادیهارساختیزوجود 

 ینیمراکز مشاوره کارآفریی و گرهاپژوهش
 تحریم

 های بزرگ، ملی و شاخصتعاونی

 های محلینشها و کُتنش استمرار آموزش

 های در تعاونیریعضوپذ
 ارزثبات نرخ و ثبات مسائل اقتصادی و سیاسی 

 یسازیخصوصتوجه به صادرات و توجه به 

بازپرداخت تسهیالت اعطایی توسط دولت برای کمک به  توجه به امر آموزش
 ی مدرن و جدیدهایفنّاورتوجه به  های تولیدیتعاونی

 بازارهای داخلی و خارجی دسترسی به
 اقساط بانکی بازپرداخت ضرورت طوالنی کردن

 و مناسب متیقارزانتسهیالت 

 تقویت و فرهنگ کار و تولید در جامعه از حمایت های توزیعو کانال هادستگاهبهبود 
 از طرف دولت دکنندگانیتول

 یهابنگاه یسازیخصوص پذیری ورقابت
 یدولت

زمینه صادرات محصوالت واردات مواد اولیه و فراهم نمودن 
 های مالیاتیتوجه به معافیت ایسرمایه

 های مالیو مشوق هامحرك
 مالیهای مناسب سیاستاتخاذ 

 مهار تورم و ثبات اقتصادی و تثبیت بازار

های تولیدی که در سنوات گذشته به دالیل تعاونیاحیاء  و دسترسی به اطالعات بازارها سالم رقابت
 سیستم نظارت کارآمد اندمختلف دچار رکود شده

 گذاریو نظارت بر نحوه قیمت بازاریابی
 هاتعاونی برای ازیاختصاص ارز موردن

 یتخصیص ارز یارانه

 ازیهای آموزشی موردنبودجهاختصاص  رعایت اصول و اهداف تعاون



                                                                      1400، بهار 37، شماره 10جلد     102   

 شناسایی ظرفیت منطقه
 صیواتخص هاتعاونی رایب متیقتسهیالت ارزاناختصاص 

 یهای انرژیارانه برای حامل
 انگذاردولت و سرمایه هیدوسوارتباط  برقرار ی و شرایط محیطیسنجمکان

 گذاریسرمایه و فرآیند شرایطتسهیل  ی هدفمندزیربرنامه

 ها و مقررات بخش تعاونبخشنامه ثبات
 های بانکینامهاصالح آیین

دوران بازپرداخت تسهیالت  کردن یطوالن
 بانکی

 ثبات مدیریت دولتی در بخش تعاون

 هاها و تعاونیارتباط مؤثر بین دانشگاه هاتعاونیبه تسهیل اعطای تسهیالت بانکی 

 پذیری و توجه به آموزشمشارکت

 ایپایدار بودن واردات مواد اولیه سرمایه
ها از طریق ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی تعاونی

 ی اقتصادیهارساختیزتقویت  تجهیزات مدرن یریکارگبه

 عدم ریسک نوسانات بازار

 های واقعی و غیر صوریتعاونیتشکیل 
 های مربوطه به حمایت از تولیدکنندگانسیاستاصالح 

 توجه به مقوله آموزش و پژوهش

 هادر تعاونی مدیریتی استمرار
 مین اجتماعیأقوانین مالیاتی و تاصالح 

 ساختار سازمانی

 های مادی، علمی و آموزشیکمک
 هاتوان رقابت در تعاونیافزایش 

 ی دانش روزریکارگبه

 هاها در نمایشگاهحضور تعاونی
 وکارفضای کسببهبود 

 گذاری مولد و محدودیت واردات کاالسرمایه

 های خاصتوجه به امر تحقیقات و پژوهش
 های تولیدیگذاری در بخشاز سرمایهحمایت 

 های صادراتیاعمال مشوق

 ارتقاء فرهنگ کار و توجه به مهارت افزایی
 انیبندانشهای جدید تأسیس تعاونی

 بهبود راندمان تولید

 اصالح قوانین بخش تعاونی
 های صادراتیمشوقاِعمال 

 عدم وجود رانت اقتصادی
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 هاتوجه دولتمردان به تعاونی
 ایهای مالیاتی و بیمهمعافیت

 عشق و عالقه به کار تولیدی

 هاتعاونی رایای بارز یارانهاختصاص  یی بیمههافیتخفی مادی و هامشوق

 وکارسهولت فضای کسب
 گذارانبرای سرمایه الزم شرایطفراهم نمودن 

 هاوری تعاونیبهره

 ارتباط با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
 هاتعاونی ازیموردن آالتنیورود فنّاوری و ماشتسهیل 

 فرهنگ کار جمعی

 متیقمنابع مالی و تسهیالت بانکی ارزان
 فرهنگ تعاون و اشاعۀ مراکز مشاوره برای تقویتی اندازراه

 هاتوجه به مهارت در ترکیب اعضای تعاونی

 روز و آمار و اطالعات دسترسی به فنّاوری
 هاالتحصیالن دانشگاهی در تعاونیفارغاستفاده از 

 گراییتوجه به جوان

 سایر بازارهادسترسی به اطالعات  توجه به امر صادرات و بازاریابی

 شفاف بودن مقررات دولتی
 شفافیت در اطالعات بازار

 فراهم نمودن رفاه اجتماعی

 بر مصرف تسهیالت بانکینظارت کامل  های مادیها و مشوقمحرك

 هاها از حقوق قانونی آنبرخورداری تعاونی
های نهاده متیمتناسب باق و کاالها گذاری محصوالتقیمت

 شرایط کشور عدم ریسک تولیدی

 فروش مستقیم از تولید به مصرف

 اولویت بخش تعاونی
 دهیدنیروهای متخصص و آموزشاستفاده از 

 ی دانش و فنّاوری جدیدریکارگبه

 ینحذف قوانحمایت از تولید و صادرات و 
 بانکی بازپرداخت تسهیالتافزایش مدت  زائد

 های صادراتیاِعمال جوایز صادراتی و مشوق

 اهها متناسب با سایر افزایشافزایش قیمت
 هاگرایی در مدیریت اجرایی تعاونیتخصص

 شدهمیترسمتعهد بودن در برابر اهداف 

 های صادراتیحذف محدودیت اهشناسی در تعاونیآسیبو  انسجام سازمانی
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 های فراگیرتوجه به تعاونی

 هاتخصیص و هدفمندی یارانه
 یهای تولیدتشویق تعاونی برای صادراتیاستفاده از جوایز 

 زا بودن اقتصادتثبیت اشتغال و درون

 های تولیدیاستفاده از مشوق
های س دستگاهأمدیران متخصص و باتجربه در رقرار گرفتن 

 های مادیها و مشوقمحرك ربطیذ دولتی

 های اقتصادی دولت و رونق اقتصادیمشوق

 بازارو شفافیت  یرساناطالع
 وپا گیراصالح قوانین و مقررات دست

 طلبیافزایی و منفعتیی و هممهارت گرا

 ورود تجهیزات مدرن گذارانامنیت سرمایه

 تسهیل ارتباطات و تجارت الکترونیک زمینه تجارت الکترونیکو فضای سالم رقابتی ایجاد 

 توسعۀ پهنای باند اینترنت

اجتماعی و اقتصادی  ،های فرهنگیویژگیدر نظر گرفتن  شخصیت حقوقیگرایی و پیدا کردن قانون
 قدرت سیاسی و اجتماعی هاتعاونی منطقه برای تشکیل

 گراییاصالح قوانین و قانون
 ازدواج و تشکیل خانواده

 بنیان خانواده استحکام

 تحکیم خانواده هایی و ارتقاء دانش علمی خانوادهمهارت افزا

 کار و تولید اشاعۀ فرهنگ
 پذیری اجتماعیمسئولیت

 یی و مهارت نیروی کارمهارت افزا

 یاقتصاد یهارساختیزوجود 
 تأمین امنیت اجتماعی

 رفاه اقتصادی

 اشتغال پایدار زاییاشتغالی و رونق اقتصاد

 افزایش درآمد یآورسود منظورمراودات تجاری به

 برنامه محور بودن
 تقویت بنیه مالی

 و شفافیت اطالعاتی هارساختیزتوسعه  

 ایجاد امنیت شغلی یتعامل سازماننحوه حمایت دولت و 
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 وضعیت سیاسی و اجتماعی
 انگیزه شغلی

 افزایی سازمانینظارت اعضاء و هم

 وضعیت بازار ثبات نرخ ارز

 روشن و افق بلندمدت اندازچشم تولید اقتصادی در خانوارهای روستایی

 نشینانروستا توجه به

 ثبات اقتصادی و سیاسی
 تیفیجدیت و پشتکار اعضاء برای تولید محصول باک

 هاپذیری در تعاونیرقابت

 متعددگیری مراکز تصمیم
 پذیریحس رقابت

 گراییرقابت سالم و پیشرفت و توسعه

 روابط تجاری و اقتصادی
 خالقیت

 ی، ابتکار و نوآوریقدرت سازمان

 بانکی منابعدسترسی به 
 نوآوری

 ی و اجتماعیاسیقدرت س

 تعهد و تخصص
 رونق تولید

 داریپرهیز از نظام سرمایه

 الزم و تعامل گروهی مواد اولیه وجود
 یتقویت فرهنگ کار جمع

 سازمانی وحدت رویه مراتبسلسله

 اقتصادی ثبات
 حفظ نیروی نخبه در تعاونی

 ینخبه پرورتوجه به نخبگان دانشگاهی و 

 عدم اطمینان و تثبیت بازار ارز
 درآمد پایدار

 استفاده بهینه از منابع

 های اقتصادیسیاست
 کاهش فقر

 هاارتباط دولت با تعاونی

 اقتصادی و سیاسی جامعه ثبات
 سودآوری

 کاهش هزینه و عدم ریسک
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 افزایی اقتصادی و اجتماعیهم

 رسیدن به تعادل فردی رزنوسان نرخ ا یتتثبشرایط بازپرداخت وام و 

 روابط اقتصادی و سیاسی
 نسبت به یکدیگر ءتعهد اعضا

 شفافیت اقتصادی

 های کالنسیاست
 یاتاز تجرب ی، استفادهفکراز هم یافزوده ناشارزش

 های تعاونیتقویت تشکل

 در مهارت ییافزاهم تسهیل مقررات بانکی و
 های ارتباطی با دیگرانمهارت

 روابط عمومی و روابط اجتماعی

 استفاده از منابع مالی بهرهکم یمنابع مالهای مالی و مشوق

 محصولبازاریابی 
 تقویت سرمایه اجتماعی )اعتماد(

 یریاعتمادپذاعتماد متقابل و 

 ی در تأمین مواد اولیهلگریتسه
 ارتقاء فرهنگ مشارکت

 پذیری، امنیت اجتماعیمشارکت

 ی اقتصادیهازیرساخت تقویت
 ارتقاء کیفیت محصوالت

 توجه به کیفیت

 افزایش منافع اعضاء یفرهنگ تعاون و ترویج بانکی سودنرخ 

 تخصیص یارانه
 انسجام گروهی

 افزایی سازمانیانسجام تعاونی و هم

  افزایی تعاونیپذیری و همحس مسئولیت

 باط و نظم گروهیضان نظم و انضباط و مقررات قوانین وثبات 

 گذاریقیمتدخالت در 
 آموختن کار گروهی

 یخدمات بیمه

 ماهرنیروی انسانی 
 تقویت روحیه تعاونی

 نظارت جامع و هدفمند

 وریبهره وری سازمانی و ارتقاء کیفیتبهره
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 گیری از منابع سازمانی و بهرهعدالت سازمان

 هحضور پررنگ در جامع یاقتصاد یطشراو  فرهنگی شرایط

 برنامه محور بودن
 هاریزیبرنامه

 اصالح قوانین مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی

 های صادراتیمشوق
 یزنچانه

 زنی سیاسیقدرت چانه

 گیری صحیح و عملیتصمیم
 گیریشرکت در جلسات تصمیم

 گیریشرکت در مراکز تصمیم

 های دولتیحمایت

 واردات مواد اولیه و رقابت اقتصادی پذیریرقابت

 هاسیاست کردن لیتسه

 قیمت ارزثبات اقتصادی 
 های اداریافزایش مهارت فعالیت

 گذارینحوه سیاست

 ی دولتیهاتیحساس
 مهارت ارتباط نهادی

 قدرت سیاسی و اجتماعی

 رفعالیغهای راکد و فعال نمودن تعاونی
 تعاونیتوانمندی اعضای 

 هاتأمین اجتماعی مناسب از طریق بیمه

 یابرای کاالهای سرمایه ازیموردنتخصیص ارز 
 های اقتصادی و اجتماعیجنبه

 کاالها و محصوالت شدهتمامقیمت 

 اعتبار آموزشی مناسب
 یریپذمیزان مشارکتافزایش 

 گذاریتسهیل شرایط سرمایه

 متیقارزانو  بهرهتسهیالت کم
 مندی اعضای تعاونیرضایت

 تأمین معیشت و رفاه اعضای تعاونی

 ییمهارت گراگرایی و تخصص
 مندی مدیرانرضایت

 توجه به دانش و مهارت و پایداری مدیران
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 هایاصلی و مقولههای های موجود به مقولهها، مقولهبعد از مشخص شدن مفاهیم و مقوله
چرایی و چگونگی یک پدیده  دربارهخرد، اطالعات بیشتری های خرد تقسیم شدند. مقوله

 2نمایند. جدول شماره بیشتر مقوله کمک می وضوحبهکنند و از این طریق، را ارائه می
 دهد.ها نشان میهای خرد و کلی را به همراه کدهای آنمقوله

 
 خرد و کالن یها: مقوله2ل وجد

کد  یکلهای مقوله کد مقوله های خردمقوله
 B1 های اقتصادی و اجتماعیانگیزه مقوله

 B2 ءمین سرمایه از طریق افزایش تعداد اعضاأت C1 پیشرفت

 B3 سطح دانش و مهارت افراد

 B5 و مهارت تجربه C2 دانش B4 و سطح تحصیالت تخصصدانش، 

  B6 کارعشق و عالقه به کار تولیدی و پشت
 B7 جوییحس مشارکت C3 پذیریمشارکت

 B8 افراد و نوآوری خالقیت
 B9 نفسروحیه همکاری و اعتمادبه صداقت، داشتن  C4 یفرد ییتوانا

 B10 به تعاون باور و اعتقاد عقلی و قلبی

 C5 کار تیمی B11 یمشارکت گیرییمتصم و اعتماد بین گروهی
 B13 ریگهمد یاحترام به رأو  پایبند بودن به اصول تعاونی C6 مندیقانون B12 های فکری و مالی افراد دیگراز پتانسیلاستفاده 

 B14 یعملکرد تعاون یتشفافو  کنندهلیهای تکمتخصص

 C7 توانمندی

 B15 شفاف یرساناطالع و مناسب یساختار سازمان

 B16 رقبا و شرکا یتوضع یبررسو جامعه  یازتوجه به ن

 B17 عضاءا یماتبودن به تصم یبندپاو  نظم و انضباط یترعا

 B18 متخصص و باتجربه یراناستفاده از مد

 B19 مستقل پیدا کردن یک هویت حقوقی

 B20 وریبهرهی و به کارایی و اثربخش توجه

 B21 مراتب اداریسلسله وچارت سازمانی  نیدوت
 B22 باط کاری و شفافیت مالیضقانون مداری، نظم و ان C8 کارایی

گیری ارکان تعاونی بر اساس شکلو ساختار سازمانی 
 قانون

B23 

فرهنگ عمومی جامعه به کار تعاونی از طریق  ترویج
 رسانه

B24  
 فرهنگ تعاون

C9 اصالح قوانین و مقررات بخش تعاون B25 

 B26 اختصاص یارانه
سهم بیشتری از  کسب کیفیت محصوالت جهت ءارتقا C10 استراتژی

 بازار

B27 

 B28 جدید در امر تولید یفنّاورو  هااز فناستفاده 
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 B29 و راهبردی استراتژی مناسب

 B30 ریزی صحیح و علمی متولیان بخش تعاونبرنامه

کیفیت و توجه به دانش و آگاهی اعضاء ارتقاء 
 محصوالت

B31 توانمندی C11 
 B32 کاهش ریسکو گسترش محصول و تنوع بازارها 

 B33 هاتوجه به تحقیقات مرتبط با حوزه فعالیت تعاونی C12 یازسنجین

 B34 هاآموزش مستمر مدیران تعاونی

 B35 آموزش کارکنان و آموزش جامع در حوزه تخصصی

برای فروش  یالمللنیبداخلی و بازارهای  ایجاد
 محصوالت

B36 

 C13 ثبات اقتصادی

و رعایت حقوق  بستر مناسب در شبکه توزیع ایجاد
 تعاونی

B37 

 B38 نندهککننده و مصرفتحکیم ارتباط و تعامل بین تولید

 B39 هاتعاونی کنندهقیو تشو کنندهکیعوامل تحر ایجاد

 B40 انتخاب نوع فعالیت متناسب با شرایط محیطی

 B41 ن بخش تعاوناصحیح و علمی از طرف متولی یزیربرنامه

 B42 مدیران بخش تعاون وها و مقررات بودن بخشنامه داریپا

برای تولید و توسط دولت بستر الزم فراهم نمودن 
 صادرات

B43  بستر ایجاد
 یالزم برا

و  دیتول
 صادرات

C14  مواد اولیه متیقیمت محصوالت متناسب باقتعیین B44 

 B45 مداوم صورتبه هادر تعاونی ی علمیشناسبیآس
قوانین تدوین 

مناسب برای 
 هاتعاونی

C15 
 B46 های انرژیمواد اولیه و حاملبرای یارانه  اختصاص

 B47 ازارهای مصرفبو شفافیت در  یرساناطالع

 B48 از تجهیزات مدرن برای ارتقاء کیفیت محصوالتاستفاده 

 B49 ها و دانش اعضاءجهت افزایش سطح مهارت ریزیبرنامه

ریسک سرمایه B50 اقتصاد منطقه یافتگیتوسعه
 B51 هرمترقبیغو حوادث  های طبیعیبحرانریزی برای برنامه C16 گذاری

 B52 یمحل یهاها و کُنشتنشها، تحریمبینی پیش
ثبات اقتصادی  B53 ثبات نرخ ارزو ثبات مسائل اقتصادی و سیاسی جامعه 

دولت برای  بازپرداخت تسهیالت توسطکمک به  C17 و سیاسی
 هاتعاونی

B54 

 B55 اقساط بانکی بازپرداخت ضرورت طوالنی کردن

-های قانوننهاد B56 از طرف دولت فرهنگ کار و تولید در جامعه از حمایت

 گذار
C18  واردات مواد اولیه کاالزمینه صادرات فراهم نمودن B57 

 B58 مالیهای مناسب سیاستاتخاذ 

-هایمشوق

 C19 دولتی
 B59 اندهای تولیدی که دچار رکود شدهتعاونیاحیاء 

 B60 هاتعاونیبرای  ازیاختصاص ارز موردن

 B61 هاهای آموزشی متناسب با نیاز تعاونیبودجهاختصاص 

 B62 ژیهای انریارانه حاملو تخصیص  متیقسهیالت ارزانت

افزایش آگاهی  B63 انگذارمیان دولت و سرمایه هیدوسوی ارتباط برقرار
 C20 ءاعضا

 B64 هانامهنییاصالح آ و گذاریشرایط سرمایهتسهیل 
 B65 هاتعاونیبه تسهیل اعطای تسهیالت بانکی 



                                                                      1400، بهار 37، شماره 10جلد     110   

ات تجهیز یریکارگاز طریق به اتارتقاء کیفیت تولید
 مدرن

B66  افزایش کارایی
 B67 تولیدکنندگانهای مربوطه به حمایت از سیاستاصالح  C21 هاتعاونی

 B68 مین اجتماعیأقوانین مالیاتی و تاصالح 

 B69 هاتوان رقابت در تعاونیافزایش 

 B70 در بخش تولید وکارفضای کسببهبود شرایط  C22 ریزیبرنامه

 B71 های تولیدیگذاری در بخشاز سرمایهحمایت 

 B72 در مسائل جدید انیبنهای تعاونی دانشتأسیس شرکت

حمایت  B73 مالی یهایتمعافو  های صادراتیمشوقاِعمال 
 B74 هاتعاونی رایای بارز یارانهاختصاص  C23 های دولتینهاد

 B75 گذارانبرای سرمایه الزم شرایطفراهم نمودن 

باال بردن توان  B76 هاتعاونی ازیآالت موردنورود فنّاوری و ماشینتسهیل 
علمی و بروز 
بودن دانش و 
فنّاوری در 

 تعاونی

C24 
 B77 فرهنگ تعاون و اشاعۀ مراکز مشاوره برای تقویتی اندازراه

 B78 هاالتحصیالن دانشگاهی در تعاونیفارغاستفاده از 

 B79 به اطالعات سایر بازارها شفاف دسترسی

 B80 بر مصرف تسهیالت بانکینظارت کامل 

تقویت 
 C25 هازیرساخت

 B81 هانهاده متیمحصوالت متناسب باق یگذارمتیق

 B82 هادر مدیریت تعاونینیروهای متخصص استفاده از 

 B83 بانکی بازپرداخت تسهیالتافزایش مدت 

 B84 و قوانین زائد های صادراتیحذف محدودیت

های تشویق تعاونی برای استفاده از جوایز صادراتی
 تولیدی

B85 

 B86 های تولیدیها و تعاونیبین دانشگاهارتباط مناسب 

 B88 اجتماعی و اقتصادی منطقه ،های فرهنگیویژگی C26 شرایط منطقه B87 زمینه تجارت الکترونیکو فضای سالم رقابتی ایجاد 

 B90 اجتماعی و تأمین امنیتی ریپذتیمسئولی، شغل یزهانگ C27 بنیان جامعه B89 خانواده و تحکیم تشکیل ،ازدواج

 B92 یشغل یتامن یجاداو  درگروِی نیآفرنقش C28 یاستقالل مال B91 یمال یهبن یتتقو ، افزایش درآمد واشتغال پایدار

 B93 تعاونی ءارتقاء سطح آگاهی مدیران و اعضا
 B94 تولید اقتصادی در خانوارهای روستایی C29 توانمندی

 B95 تیفیاعضاء برای تولید محصول باکجدیت و پشتکار 

 B96 یتخالق یهداشتن روحی و ریپذحس رقابت

 B97 یدرونق تولنوآوری در محصوالت و  C30 افزاییهم

 B98 تقویت فرهنگ کار جمعی

 B99 یداردرآمد پا و حفظ نیروی نخبه در تعاونی

 B100 کاهش فقر، سودآوری و رفاه اقتصادی
 B101 رسیدن به تعادل فردی C31 انضباط فردی

 B102 نسبت به یکدیگر ءتعهد اعضا
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 B103 یفکراز هم یافزوده ناشارزش

 B104 استفاده از تجربیات دیگران
سرمایه 
 B105 های ارتباطی با دیگرانمهارت C32 اجتماعی

 B106 استفاده از منابع مالی

 B107 تقویت سرمایه اجتماعی )اعتماد(

 B108 یکارگروه یهروح پذیری وارتقاء فرهنگ مشارکت
 کاهش ریسک

 
 B109 ارتقاء کیفیت محصوالت

C33 منافع اعضاء یشافزاو  استقالل تعاونی B110 

 C34 وریبهره B111 یانسجام گروهو  یحس همکار یجادا
 B112 یانضباط و نظم گروه و اعضاء یدانش فکر یتتقو

افزایش بهره B113 یتعاون یهروح یتتقوو  آموختن کار گروهی
 وری

C35 یو گروه یتوسعه فردو  وریبهرهیی و افزاهم B114 

 B115 زنی سیاسیفعالیت مدنی و چانه
قدرت چانه
 B116 گیریسازی و تصمیمشرکت در جلسات تصمیم C36 زنی سیاسی

 B117 یادار هاییتمهارت فعال یشافزا ی وریپذرقابت

 B118 زنی سیاسیارتقاء قدرت چانه

 B119 کیبوروکرات یشافزای سازمانی و سازشبکه
 B120 یمهارت ارتباط نهادی و تعاون یاعضا یتوانمند C37 توسعه پایدار

 B121 یری اقتصادی و اجتماعیپذمشارکت یزانم یشافزا

 C38 مندیرضایت B122 مندی اعضای تعاونی و مدیرانرضایت
 
 

 نییبتها و ابعاد خاص آن تواند آن را بر اساس ویژگیگر میپس از تشخیص مقوله، تحلیل
 یتئورها در های خاص هر مقوله آن را مشخص کرد. وظیفۀ ویژگیو با تعریف ویژگی

 یاکتشاف یاهمقوله ییدتأ منظورهر مقوله است. به دربارهی داده بنیاد، ارائه جزئیات بیشتر ساز
کنندگان مصاحبه شد. مشارکت شده، مجددًا باروابط کشفأیید ت ینو همچن پژوهشین در ا

 تیدرنها ها و کدها ومقوله یم،ها، مفاهداده یانوبرگشت مو رفت هبار مطالع ینپس از چند
 یطدر این مدل شرا ارائه شد. یی پژوهشمدل نها ،هاآن ینب یها و ارتباط منطقمقوله یبا بررس

گر( مداخله) یاهای مدل، شرایط واسطهعنوان ورودیی( به)مقوله محور یاصل علّی و پدیدۀ
عنوان و پیامدها به عنوان اقدام راهبردیبهراهبردها ها، عنوان برنامهای بهو شرایط زمینه

 (.1397استراوس؛ کوربین، هستند )های مدل مطرح خروجی
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 نتایج و بحث

ا، ههای صورت گرفته از مصاحبهداد با توجه به بررسی ها نشانوتحلیل دادهنتایج تجزیه
یران شامل: ویژگی فردی در قالب خالقیت ا کشاورزی هاییتعاون ۀتوسع یندفرا یعلّ یطشرا

یی؛ ویژگی سازمانی مهارت گراجویی و و نوآوری نخبگان؛ ویژگی گروهی در قالب مشارکت
 ( نیز دریافتند که1396بخشنده ) . خرات واستی در تعاون انداز سازمانچشمدر قالب 

و متغیر موقعیت در بازار بر  ها استپذیر شدن آنرقابت ها برخالقیت و نوآوری در تعاونی
این نتیجه  ( به1395. گودرزی و همکاران )داری نداردها تأثیر معناپذیر شدن آنرقابت

ولی  ،معناداری وجود دارد ۀها رابطآموزشی با موفقیت تعاونیو  مدیریتی بین عواملرسیدند 
ها را عوامل ثر بر موفقیت تعاونیؤهای متوان سازهاستانداردشده می با توجه به ضرایب

تایج ن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفت. مدیریتی، ساختاری، شخصیتی، آموزشی،
ر های مدیریتی، ساختاحمایت: شامل ینشان داد همه ابعاد موردبررس( 1395صفرلو )

 ۀ، نظام منابع اطالعاتی، عوامل اعتماد متقابل، عوامل توسعی، نظام پژوهشیسازمان
فردی، نظام منابع انسانی و  ۀهای فردی، عوامل توسع، ویژگیانیبنهای دانشفعالیت
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از طرفی  و تأثیر مستقیم دارند انیبندانش هایتعاونی ۀکاری بر تشکیل و توسع یآیندهارف
. دگردمی توجه کمتر آن به که شودمی هاوری تعاونیافزایش بهره آموزش و ترویج باعث

-یعاونت ۀتوسعدر  یمحور ۀمقولدر این پژوهش،  گرفتهانجامهای همچنین با توجه به بررسی
 دانست.« ییتعاون گرا»توان یران را میا کشاورزی های

امل عو فعال و هایعاونیتنتایج تحقیقات گوناگون در ایران نیز روی عملکرد  بررسی
اند. بر اساس این ها عموماً عملکرد ناموفقی داشتهدهد که این شرکتمؤثر بر آن نشان می

 ءمشارکت و آموزش اعضا آن،اصول ء نسبت به تعاون و شناخت اعضا و ها، نگرشپژوهش
(. 1394، اند )امینیها نقش مهم و مثبتی داشتهو بهبود عملکرد تعاونی ییکارا شیدرافزا
تواند ها می( نشان داد که توسعه و گسترش تعاونی (Norashikin, 2018 نیکینوراش

تند هایی در ارتباط هسنوعی با چنین شرکتعنوان یک ابزار مهم به بسیاری از افراد که بهبه
های صورت گرفته در کمک نموده و از این طریق، توسعۀ پایدار جوامع را رقم زند. بررسی

ی، آورفنیران نشان داد که تفکر مدیریت ا کشاورزی هاییتعاون ۀتوسع یاینهزم یطشرا
راتژی سویی استو هم سود -ها با صادرات، استراتژی تولید با مدیریت هزینهسویی مشوقهم

( نتیجه 1395منابع انسانی با مدیریت، عملکرد را در پی دارد. )کوهستانی و شهید زاده، 
تعاونی های یشرکتواند بر عملکرد می یآوراد، کیفیت و فنمدیریت، استراتژی، اقتصگرفتند 

را  یو قانون ی، آموزشیمشکالتمان( Anal et al., 2017)آنال و همکاران  .ثیرگذار باشدأت
 Antoncic) چیو هسر چیآنتونچدانستند.  یهدر ترک هایتعاون یتدر عدم موفق یعوامل اساس

& Hisrich., 2014 )یکشاورز هاییتعاون یمال یماتو تصم یهساختار سرما یدر بررس 
دار یارتباط معن یمال یهایریگمیو تصم یکالن اقتصاد یرهایمتغ یننمودند که ب یانب یااسپان

که عوامل  یدندرس یجهنت ینا به( nyuro & comor, 2005) . نیورو کوموروجود دارد
عملکرد  شیبرافزا ترین عوامل مؤثرمهم از دولت هاییتساختار شرکت و حما یطی،مح

 ۀتوسع یامدهایپ در خصوص هاوتحلیل دادهتجزیه یجنتا یطورکلهستند. به هایتعاون
 یسازمان یامدقدرت؛ پ یامددر قالب پ یفرد یامدپ دهد،یران نشان میا کشاورزی هاییتعاون

با  ست.ا میسر زاییدر قالب فرهنگ اشتغال یاجتماع یامدپ و جامع یفیتک یریتدر قالب مد
 توسعۀای برشده با توجه به مدل طراحی یرز هاشنهادیآمده، پدستبه یجبندی نتاجمع توجه به

 :گرددمی ارائهزیر  صورتبه های کشاورزییتعاون
 ها در امر تعاون از طریقبسترسازی مناسب برای مشارکت تمام افراد و گروهشرایط علی:  
 ان وظرفیت خبرگ با استفاده ازآموزشی سطوح مختلف در  بخش تعاون آموزش یر کردنفراگ

ها و مراکز یتعاون یرانمد یبرا یتخصص ۀمراکز مشاور یجاداو کارآفرینی،  تعاون اساتید بخش
دهی و اجرای ی برای شکلگروه سازها و کارآفرینی برای متقاضیان تشکیل تعاونی

 های کلی نظام در بخش تعاون.سیاست
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سازی ملی توسط سازی مناسب برای کار فرهنگی و فرهنگبسترپدیده محوری:  
های اجتماعی در توسعه بخش تعاونی کشور، تخصیص منابع و امکانات برای رسانه

ها در تثبیت اقتصادی کشور ها و حاکم نمودن جایگاه قانونی تعاونیتوسعه تعاونی
 .از وظایف اصلی و اساسی دولت فهیوظعنوان دو به

های بخش تدوین قوانین مناسب برای اجرای مقاصد و مأموریتی: اشرایط مداخله
و  یکی از وظایف دولت عنوانبهثروت و رفاه  عادالنهتعاون کشور در راستای توزیع 

 بسترسازی مناسب برای کاهش ریسک ورود بخش تعاون کشور در بازار سرمایه.

 های تولیدی توسطهای دولتی از طریق تقویت تعاونیشفافیت در مشوقراهبردها: 
 ریزی راهبردی در بخش تعاون کشور.و داشتن برنامه دولت

 های علمی و فناورانه در بخش تعاون.تقویت زیرساختی: انهیزمشرایط 

های ایجاد برابری رقابتی، مزیت رقابتی و مزیت رقابتی پایدار بر اساس شایستگیپیامدها: 
 شده.مدل طراحیمتمایز بخش تعاون در جامعه با توجه به 

این پژوهش ضمن اینکه قابلیت کاربردی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد، 
ربوطه های مهای تعاونی کشاورزی را بر اساس موضوع فعالیت و گرایشتوان شرکتبلکه می

مجزا بررسی نمود. در پایان ضمن شناسایی  طوربهبندی کرده و برای هر گروه دسته
-سازی مدل توسعۀ تعاونیها و موانع و مشکالت اجرایی در پیادهی مناسب، چالشاراهکاره

مدل  یسازادهیگذار بر پیرتأث یو فرهنگ یعوامل اجتماعالزم است  های تولیدی کشاورزی،
 ی قرار گیرد.موردبررسشناسایی و  در سطوح مختلف

 
 قدردانی و تشکر

 انجام رسیده است.این مقاله بدون کمک سازمان یا ارگانی به 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ... ادیداده بن کردیبا رو یکشاورز یتعاون یهامدل توسعه شرکت نییو تب یطراح   115

  

 منابع
 محمدی،، مترجم: یفیک یقاصتتول روش تحق ،(1392) تیجول ین،کوربنستتلم و جولیت استتتراوس، آ

 تهران.ی، و مطالعات فرهنگ ی، پژوهشگاه علوم انسانبیوك
 یبه جامعه ستتتالم، انتشتتتارات مرکز آمار و اطالعات راهبرد یها راه(، تعاونی1394اکبر )یعل ینی،ام

 .تهران ،وزارت تعاون
ها در ایجاد اشتتتتغال (، راهکارهایی برای افزایش نقش تعاونی1384صتتتادق )ایمان دوستتتت بافنده، 

 .24-5، 1384، هیدریحتربتی، امنطقهی، همایش تعاون و توسعه امنطقه
سداهلل؛ وآبادی، جالل شاه ا سسمیه  سعۀ آنها در ایران و عوامل مؤثر بر (، تعاونی1384) ینیح ها، تو

 های مجلس شورای اسالمی.تهران، مرکز پژوهش
های (، عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر عملکرد شتترکت1394) یارتیزحیدری ستتاربان، وکیل و مینا 

 .121-103(، 22)46، 1396،فصلنامه تعاون و کشاورزیهای تولیدی، تعاونی
ی صنعت هاییشدن تعاون ریپذعوامل رقابت ییو شناسا یبررس ،(1396بخشنده )اطمه و قاسم خرات، ف

 .یرواحد مال یدانشگاه آزاد اسالم یر،مال ،و اقتصاد یریتمد ی،حسابدار یشهما یناول اهواز،
 تهران. ،، انتشارات پایگانهای(، پیشرفت و توسعه تعاون1393حمداله ) ی شهربابکی،رستم

ستم سعه یهاتعاون در برنامه یگاه(، جا1394حمداله ) ی،شهربابک یر سعه و علل تو بخش  یافتگینتو
 .، تهرانهاتعاونی یقاتو تحق جیتعاون، دفتر آموزش، ترو

 یتعاون یهاو توستتعه شتترکت یلثر بر تشتتکؤم یعوامل ستتاختار یبررستت ،(1395) رزادیصتتفرلو، شتت
 تهران. یکان،ن یموسسه آموزش عال یریت،مد یالمللنی، کنفرانس ببوشهر استان انیبندانش

 ییروستتتا یدتول یهایتعاون یتثر بر موفقؤعوامل م ،(1396) یصتتبورمحمدصتتادق  واد وج ی،عامر
شتم سر یشهما ینسمنان، ه شاورز یسرا سه آموزش عال یدار،پا یعیو منابع طب یک س  یمو

 تهران.، مهر اروند
وری، ار، همایش ملی بهرهتوسعه محلی پاید سازنهیزم(، تعاون 1393) یبوداقعباس زاده، محمد و علی 

 .8وری ایران، دوره انجمن بهره
-19، 202، 1388(، راهکارهای ارتقاء فرهنگ تعاون، فصلنامه تعاون و کشاورزی، 1388کمال ) کوهی،

28. 
ستانی، ستقرار عوامل برون1395شهید زاده ) هرا و عبدالرحمنز کوه  یبر عملکرد مال یسپار(، نقش ا

ساس مدلتعاونی صم ها بر ا سابدار یکنفرانس مل ینپنجم ی،سپاربرون یمت  ریت،یو مد یح
 گرگان.

صاد تعاون1395) یعبد وح اله و بیژننژاد، رهوشکهن صاد مقاومت ی(، نقش اقت  تعاون و ی،در تحقق اقت
 .9-3(، 17) 5، 1395 ،یکشاورز

نقش  ینۀدر زم هایتعاون یران(، نگرش مد1395) انیغن و منصتتور پور یخستترو هرا، بهمنز ی،گودرز
، یکشتتاورز هاییتعاون یتو موفق ینیدر کارآفر یشتتغل یو ابتکار و نوآور یعوامل آموزشتت

 .129-126، 17، 1395 ،یو کشاورز تعاون فصلنامه



                                                                      1400، بهار 37، شماره 10جلد     116   

عوامل  (،1394) ینینورحسو سیدعلی  حورصداقت یاری، شهراماله صطفی، محمدصادقم ،نصر الهی
 ،یتعاون و کشتتاورز فصتتلنامه یالن،کاران در استتتان گچای هاییتعاون یتمؤثر بر عدم موفق

1394 ،14 ،111-119. 
استتتان  هاییتعاون یانفرهنگ تعاون در م یجترو ینراهکارهای نو ی(، بررستت1393) یمختارپور، مهد

 تعاون. یقاتو تحق یجالبرز، اداره کل تعاون استان البرز، واحد آموزش، ترو
شتتناستتایی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر در (، 1397منفرد ) موستتایی، محستتن و آیت اله محمدی

، فصلنامه تعاون و کشاورزی، روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد تولید یهایعملکرد تعاون
 .1397، زمستان 28سال هفتم، شماره 

 یکار،آموختگان بدانش یاشتتتغال برا یجادبخش تعاون در ا یت(، عوامل موفق1395) دیهوشتتمند، ستتع
 .1395 یبهشتارد یزد،تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه  یکنفرانس مل

Annual cooperative business survey. Final report, February 13, 2017. 
Center for cooperativs. 

Antoncic, B., & Hisrich, R. D. (2014). Corporate entrepreneurship 
contingencies and organizational wealth creation. Journal of 
Management Development, 23(6), 518–550. 

Baldacchino, P.J., Elena, M.G., Simon, G. (2018). Analysing the Barriers 
to the Development of Maltese Cooperatives, in Simon Grima, 2- 
Pierpaolo Marano (ed.) Governance and Regulations’ Contemporary 
Issues Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, 
(99) Emerald Publishing Limited, 55 – 92. 

Brooks, A.W., Gino, F. & Schweitzer, M.E. (2016). Smart People Ask for 
(My) Advice: Seeking Advice Boosts Perceptions of Competence. 
Management Science, 61(6), 1421–1435. 

Carlo, Russoa, D. Weatherspoonb, C. Petersonb, M. Sabbatinia (2000), 
Effects of managers power on capital structure: a study of Italian 
agricultural cooperatives, International Food and Agribusiness 
Management Review,3: 27-39. 

Garnevska, E., Liu, G., & Shadbolt, N. M. (2011). Factors for successful 
development of farmer cooperatives in Northwest China. International 
Food and Agribusiness Management Review, 14(4) 

Ifigeneia, D., Demosthenis, K. (2014). Cooperatives: an alternative to 
water privatization in Greece, Social Enterprise Journal, 10(2), 135-
15 

ILO (International Labour Organization). (2014). Cooperatives and the 
sustainable development goals. A contribution to the post-2015 
Development Debate. A Policy Brief. Cooperatives Unit Enterprises 
Department 4 route des Morillons 

Minsun, J. (2018). Limitations of Business Unionism and Co-Op 
Conservatism: A Case Study of Denver’s Taxi Driver Union-
Cooperatives, in Daphne Berry, Takao Kato (ed.) Employee 
Ownership and Employee Involvement at Work: Case Studies 
(Advances in the Economic Analysis of Participatory &amp; Labor-
Managed Firms, (18)) Emerald Publishing Limited, 121 – 152. 



 ... ادیداده بن کردیبا رو یکشاورز یتعاون یهامدل توسعه شرکت نییو تب یطراح   117

  

Nguyen Hong, H. (2017). Factors affecting sustainable development of 
agricultural cooperatives in the Mekongriver delta, Vietnam. 
American Journal of Applied Sciences, 14 (10), 1005 -1010. 

Nkhoma, A. T. (2011). Factors affecting sustainability of agricultural 
cooperatives: lessons from Malawi. A thesis presented in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Master of 

AgriCommerce at Massey University. New Zealand, March 2011 
(Doctoral dissertation). 

Norashikin, H.I. (2018). Designing indicators for cooperative 
sustainability: The Malaysian perspective, Social Responsibility 
Journal, 14(1), 226-248.Nyoro, J. K., &Komo, I. (2005). An analysis 
of success, failure and demand factors of agricultural cooperatives in 
Kenya. Policy Brief paper, Strategies and analysis for growth and 
access. 

Sonja, N. (2008). Defining the Cooperative difference, Journal of Socio 

Economics, 37(6), 2168–2177 
Zhang, Y., Huang, Z.H. (2014). Identifying risks inherent in farmer 

cooperatives in China, China Agricultural Economic Review, 6(2), 
335-354. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      1400، بهار 37، شماره 10جلد     118   

Designing and explaining the development model of agricultural 

cooperative companies with the grounded data approach 

(Case Study: social welfare and cooperative ministry) 

J. olfati1, H. rangriz2*, K. ahmadi3, B. Rezaei4 

Received:2020/4/7      
Accepted: 2021/2/6 

Abstract 

The development of agricultural cooperatives among the people, especially 
farmers, is one of the strategies that can be effective in the optimal productivity of 
production resources and improving the level of income and economic and social 
status of society. The main purpose of this study is to design and explain the 
development model of agricultural cooperatives with a data-based approach. This 
research is applicable in terms of purpose, development - functional and in terms of 
nature of qualitative research. Experts were identified by purposive sampling and 
snowball. With respect to the adequacy of the data, we interviewed about 26 
interviewed experts; the method of data analysis was based on the systematic 
approach based on the systematic approach so that the data were collected through a 
deep interview. The qualitative results of the interviews showed that in Ali's 
condition, it is knowledge, competence, individual ability, teamwork, and legitimacy; 
in the main phenomenon, cooperative culture, strategy, needs assessment, economic 
stability, providing opportunities for production and exportation; In the context of 
context, the support of state institutions, the enhancement of the scientific capability 
and the emergence of knowledge and technology of cooperatives and the 
strengthening of the infrastructure; Relationship with the main strategy, government 
incentives, enhancing members  awareness, efficiency of cooperatives and scientific 
planning; in the intervening conditions, the formulation of appropriate laws, 
investment risk, economic and political stability and financial independence, social 
capital, risk reduction, efficiency enhancement, political bargaining power, 
sustainable development and satisfaction were identified as model outcomes. 

Keywords: Agricultural cooperatives, development of cooperatives, model design. 
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