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 مقدمه
شاورزی، مـــــدیریت ا ست و  ازجملهز بين عوامل توليد در بخش ک عوامـــــل مهت ا
ستقيت و  فيزیکی غيرعامل پنهان و  عنوانبه سزاییتوليد، نقش م ــــزان تولي ب د، در ميـ

ستفاده بهينه از منابع کمياب ایفا می کاراییافزایش عملکرد،  شور کاخاک کندو ا ی و )دان
ترین مشکالت که یکی از مهت اعتقاددارند( 1387ان )(. پهلوانی و همکار1388همکاران، 
ـــدیریت های تعاونی توليدی روستاییشرکت ا ههمواره در بيشتر سازماناست.  ضعف مـ
د. در این راستا هستنهای خود مدیران به دنبال ارتقاء و بهبود عملکرد سازمان جهاندر 

س ترینمناسبیکی از  صحي زمانیاراهبردها، تمرکز بر روی دانش  ست حو مدیریت   آن ا
ــت از (. 1391بدری آذرین و همکاران،) ــازمان عبارت اس ــتيابیعملکرد س به اهداف  دس

يت ـــئول جام مس یا فراتر رفتن از آن و ان مانی و اجتماعی  ـــاز هایی که بر عهده افراد س
 .است شدهگذاشته

ــت  دربرگيرندهمدیریت عملکرد،  ــته کنش عمده اس ی ریزی عملکرد؛ یعنبرنامه (1س
مل ـــتورالع هداف و دس مهتعيين ا نا تدای دوره بر تدوین ها برای پيروان در اب ریزی و 

سيدن به این اهداف؛ طرح های و فعاليت روزروزبهآموزش؛ یعنی بازخورد  (2هایی برای ر
در عملکرد؛ یعنی ارزیابی کلی از  تجدیدنظر (3 های عملکرد؛نقشه پيشرفتی برای تقویت

 (.1394الهی، فيض نماميان و) زییرعملکرد برای دوره خاص برنامه
ـــان می مهمی برای عوامل  ،آندهد که مدیریت دانش و راهبردهای بررســـی مطالعات نش

یکی از ابزارهای  عنوانبهارزیابی عملکرد همواره . (Abubaker et al., 2017)هستند  هاسازمان
شکلو تکنيک سازمانی به  سی روند تحقق اهداف مختلف   یهای مختلفهای مهت جهت برر

سط ست که تو سازمانی و  ا صل از  .گيردمیسازمانی موردتوجه برونافراد مختلف  نتيجه حا
 باشند. داشتهرا در پی  توجهیقابلثيرات أتواند تاین ارزیابی می

يدی ـــرترین عمدیریت دانش کل ماندر  نص ـــاز فاوت س قابتی ت ـــب مزیت ر ها در کس
ست شدهشناخته ( در پژوهشی با 1398اللهی و همکاران ). سيف(Dayan et al.,2017) ا
سی تأثير مدیریت دانش و نوآوری فناورانه بر خلق مزیت رقابتیعنوان  شان د برر اد که ن

صلی ا ، پایهدانشامروزه . خلق مزیت رقابتی داردتأثير مثبت و معنادار بر مدیریت دانش 
صلی در رقابت ضر کليد ا ست و در حال حا سازمانرقابت ا ست پذیری  شده ا ها تلقی 
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سعه دانش به عالیسازمانبنابراین، ؛ (1393همکاران،فتحيان و ) ترین ها همواره برای تو
 .کنندمی الشدستيابی به اهداف سازمانی خود ت منظوربه حسط

ـــک ـــت که برای بهبود عملکرد  نيز مدیریت اثربخش ریس از رویکردهای جدیدی اس
مدیریت اثربخش ریسک به . شودها در شرایط عدم اطمينان محيطی استفاده میسازمان

ست مندنظاممعنی کاربرد  ای همربوط به فعاليتفرآیندهای  ها وهای مدیریتی، رویهسيا
 .(1396)عسگرنژاد و امکانی،  تحليل، ارزیابی و کنترل ریسک است

تواند دستاوردهای تواند در اشکال گوناگونی خود را نشان دهد؛ اما زمانی میدیریت میم
ـــد که این مدیریت با مؤلفه ـــد.  یهابزرگ مورد انتظار را تحقق بخش جهادی همراه باش

ـــورتی ـــازمان باردازد می کهدرص تواند مدیریت خردمند با رویکرد جهادی به هدایت س
گردد. از ســوی دیگر نائل و متعالی ســازمانی نيز  يرمالیهداف غعالوه بر اهداف مالی به ا
نيازمند شـــناخت بهتر توســـط  ،عنوان یک رویکرد مدیریتیبه، رویکرد مدیریت جهادی

ایرانی اســت. تحليل و ارزیابی هر رویکرد مدیریتی الزمه شــناخت و تبيين  یهاســازمان
ست شکوهيار،  بهتر آن رویکرد ا صيات و . مدیر(1396)توالیی و  صو یت جهادی واجد خ

ها نقش اســـاســـی ایفا نماید، این در موفقيت ســـازمان تواندیاســـت که م هایییژگیو
ــتورها، هایژگیو ــ در بطن دس ــهايهتوص ــط کار گرفتهه ب هایيوه، نظرها و ش ــده توس ش

سازمانی و  سطوح  ستفاده از آن در  شوایان دین حضور و وجود عينی دارد، ولی برای ا پي
 ينیبو دور از هراس و خودکت يشـگامانِها، نياز به کار پها در سـازمانکردن آنکاربردی 
 (.1388)مشایخی و همکاران،  ،نظران مدیریت و پژوهش داردصاحب

مشاهده نمود که این رویکرد مدیریتی  توانیبر اساس تبيين مفهوم مدیریت جهادی، م 
 -اخالقی یهابر معنویت و ارزش تام يددارای یک اصل محوری و بنيادی است که آن تأک

، مدیریت جهادی بدون معنویت وجود نخواهد داشــت. درواقعانســانی اســت.  -اســالمی
ـــرفتامروزه با پ ـــاخ  يرعلت مدیریت، تأث هایيش کارآمدی، کارایی،  یهامعنویت بر ش

سازمانی، خدمت سب، بهره یدهسالمت  ست  غيره، تکریت و یورمنا سيده ا به اثبات ر
 (.1393و شادی،  )بوداقی
ـــلی مدیریت جهت فرآیندگيری عملکرد یکی از اندازه های فعاليت وتحليلتجزیههای اص

سی انطباق بين آن سازمان خود و برر ستها و اهداف   سازتواند زمينهکه نتيجه آن می ا
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ــميت ــد. تص ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و  طورکلی،بهگيری در اقدامات آتی باش
ــود که می اطالق اطالعات ــتفاده بهينه از امکانات و منابع  منظوربهش ــطح اس افزایش س

ــيوه ــتيابی به اهداف به ش ــورت جهت دس ــی ص ــادی تو م با کارایی و اثربخش های اقتص
سه ميزان سنجش و اندازه فرآیندتوان گيرد. نظام ارزیابی عملکرد را میمی گيری و مقای

ضعيت مطلوب  ستيابی به و ستو نحوه د سازمانی یکی از مهت .دان ترین مفاهيت عملکرد 
ها مدیران و رهبران سازمانی مدیریت است. همواره در اکثر سازمانرشته  هایدر پژوهش
ستند هایسازمانو بهبود عملکرد  ءدر پی ارتقا عملکرد . (Chin et al., 2003) خویش ه

 &Hsu) سنجدرا میسازمان شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف سازمان یا مؤسسه 

Wang et al., 2008). 
ـــنجش عملکرد، دو رویکرد عمده وجود دارد   هر دو رویکرد . ذهنی (2 عينی و( 1در س
سن و معایب خاص خود هستند. مقياس شتر واقعی هستند؛ اما دارای محا های عينی، بي

شی، محدود به ازنظر ش سازمانی راداده قلمرو پو ستند و دیگر ابعاد   تبيين های مالی ه
سوی دیگر، مقياسنمی صيفی غنی از تر واقعهای ذهنی، کتکنند. از  ستند؛ اما تو گرا ه

ـــازمان ارائه می ـــی س ـــيعی  دامنه که دهندها اجازه میکنند. این مقياساثربخش از وس
 .(Allen et al., 2008) ها در صنایع مختلف مورد مقایسه قرار گيرندسازمان

جمهوری اسالمی  قانون اساسی که در آن نظام اقتصادی 44و  43به دنبال تصویب اصل 
ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوص نظام اقتصادی کشور بر پایه ،ایران تبيين شده است
صل  ستوار گردید. در ا سی  قانون 43ا سا سامانیاز راه یکیا های های بارز جهت رفع ناب

صادی شارکت و همکاریاری، رکود و تورم با يکفقر، محروميت، ب ازجمله اقت شرهای  م ق
و از  گذاری کنندتعاونی سرمایه هایشده است تا در قالب شرکتبينیمختلف مردم پيش

شکالت خود و جامعه گره شاییم سالمی ایران را از  گ صادی جمهوری ا نمایند و نظام اقت
صاد تعاونی به هادیگر نظام نه در اگسه هایعنوان یکی از بخشمتمایز کنند. لذا نظام اقت

 (.1392حسينی فرد،  خنيفر و) است شدهتعریفاقتصاد ملی ایران تعيين و 
اورزی از کش والتترین منابع توليد محصعنوان یکی از مهتتوليد روستایی به هایتعاونی

يد های تولبر آن، تعاونی . عالوهآیندمتوليان تأمين امنيت غذایی در کشــور به شــمار می
ـــتایی ایفا  ـــيار مهمی در کاهش فقر روس ـــتایی با افزایش بازدهی توليد، نقش بس روس
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ــت، ها قادر به تأمين آنتوانند خدماتی را که دولتکنند و میمی ها برای مردم فقير نيس
 (.1395)به نقل از فاریانی و احمدوند،  فراهت کنند

کارهای اصــلی اســت که در بهبود یکی از راه دانش و ریســک جهادی، مدیریت اثربخش
شرکتمی مالیعملکرد  سی ایفا کنند. عملکرد مالی  سا رین تمهت درواقعها توانند نقش ا

صميت ساس آن مدیریت ت ست که بر ا سرمایه معياری ا  ایهگذاریبه توسعه و گسترش 
ها با عملکرد مالی ضعيف مجبور به گيرند. شرکتشرکت در چارچوب مأموریت خود می

ها با عملکرد مالی عالی و خوب در طی زمان شوند و در مقابل شرکتوج از صنعت میخر
شد خود ادامه می شرکت؛ دهندبه ر های تعاونی در عمل تابعی از بنابراین، ادامه فعاليت 
ــت. با توجه به مطالب ارائهعملکرد مالی آن ــی و ها اس ــر به بررس ــده در پژوهش حاض ش

دی، مدیریت دانش و مدیریت ریســک در عملکرد مالی تحليل ســه متغير مدیریت جها
ست که  شدهپرداختهای تعاونی شرکت زمان به بررسی هت طوربهدر پژوهشی  تاکنونا

 این موضوع پرداخته نشده است.
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سعه در مهمی نقش توليد بخش جهان، سطح در شد و تو صادی هر ر  عملکرد. دارد اقت

 توليد بخش در ویژهبه را متخصصان هاینگرانی جهان سراسر در وکارکسب هایسازمان
صادها اکثر ست. اقت صلی منبع به دانش امروزه افزایش داده ا ست شدهتبدیل ثروت ا  و ا

سيار ارزشمندی شمرده می کارکنان دارایی ساسی مسئله یک. شوندب  و افراد برای هت ا
ست دانش مدیریت نحوه هاسازمان برای هت  و اولجا گفته به. (Wang and Wu, 2016) ا

 ســـرمایه و کار نيروی پایه بر گرفتهشـــکل هایســـازمان ،(Olja et al., 2017) همکاران
ـــط تدریجبه ـــازمان توس ـــوندمی هایی جایگزینس ـــاس بر که ش  دانش هایتوانایی اس

ـــکل ـــند،ش ـــوالت و خدمات ایجاد با هاآن بقای و موفقيت زیرا گرفته باش  جدید، محص
 .است شده سازگار بهتر و نوآورانه

 (Jashpara., 2007)اشــاارا شــود. جناميده می 1بنيانعصــر حاضــر، عصــر اقتصــاد دانش
ی فرآیندهاکند  می تعریف گونهاینای چهار حلقهفرآیند مدیریت دانش را در قالب یک 

                                                                                                                                  
3.Knowledge-Based Economy 
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ی و آشکار که اعت از ضمن) ، تبادل دانشدهیسازمانبا خلق،  تو میادگيری اثربخش که 
سب از ابزار  ستفاده منا ستن آن  (شودو محيط فرهنگی محقق می فناوریبا ا و به کار ب
سبب ارتقاء عق ست و  زاده، شریف و یالبود)شود سازمان و بهبود عملکرد آن می النیا

ــت  مدیریت دانش (.1387 ــطهبهکه فرآیندی اس ــازمان واس  ها در زمينة یادگيریآن س
ـــازمانی کردن )درونی  ،، توزیع و انتقال دانش(دانش کردن )بيرونی ، کدگذاری(دانش س
ــب میمهارت ــوی. کندیمکنند، تعریف هایی کس ــت که  (Swype, 2001) یاس معتقد اس

مهر )و مدیریت بر افراد  طالعاتآوری افن مدیریت دانش دارای دو بخش اســت  مدیریت
شمندان وقت خود را(. 1388 زاده،علی ولی در  ،کردندصرف توليد دانش می تاکنون دان

شتر ت ضر بي سی بهره در جهت هاالشحال حا ست. معيارهای برر برداری از دانش علمی ا
و  ورپ )کفاشگيری است تصميتفرآیند های مختلف برداری از دانش مربوط به جنبهبهره

 (.1395همکاران، 
 ریسک، ارزیابی/ تحليلوتجزیه ریسک، برآورد ریسک، شناسایی مستلزم ریسک مدیریت 

شاهده و کنترل/ نظارت ساس و ارتباطات و خطر گزارش سک م ست ری  Bikker and) ا

Metzmakers., 2005) .یک بلکه است، دفاعی سازوکار یک تنهانه خوب ریسک مدیریت 
ست توليدی هایشرکت برای قدرتمند سالح س رهبری کيفيت به شدتبه این و ا تگی ب
 ریسک به نسبت شدهشناخته ریسک یک که کندمی بيان (Jorion, 2009) جوریون. دارد

 تهپيوسـهتبه اغلب و پيچيده چندوجهی، بسـيار ریسـک. دارد تریناشـناخته نگرانی کت
 بلکه نيست، پيشگيریقابل ریسک. داندمی ضروری نگرانی جایبه را آن مدیریت و است
 است. کنترلقابل

سک مدیریت صلی بخشی ری ستراتژیک مدیریت از ا ست سازمان ا ست و فرآیندی ا  هک ا
ستيابی باهدف هاسازمان آن موجببه  مجموعه کل در و فعاليت هر در پایدار منافع به د

يت عال ناوب طوربه هاف يت به مربوط خطرات مت عال ندمی برطرف را خود هایف . کن
ــودآوری ــازمان س ــت ممکن س ــعف تأثير تحت اس ــااریبرون ض  در موجود خطرات و س
 اتاثر رســاندن حداقل به برای مؤثر روش یک ریســک گيرد. مدیریت قرار تأمين زنجيره
 مدیریت ریسک واحد است. خطرناک هایموقعيت فواید سازیبهينه و هاریسک نامطلوب
ـــک را مدیریت می کاروکسب کند تا اطمينان قابل قبولی برای دستيابی به اهداف ریسـ
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مدیریت اثربخش  ،همچنين .(Gordon et al., 2009)آورد  فــــراهتواحــــد تجــــاری را 
ـــک ـــویه، هت برای دفا ریس و هت برای تهاجت در بازار مالی رقابتی  عابزاری قوی و دوس

سوب شرکت به . (Andersen., 2006) شودمی امروزی مح سک در  نبود مدیریت مؤثر ری
سرمایه های مازاد به هرههزین تحميل و البته کاهش سطح  ریپذ هیسرماگذار و دو طرف 

اهد عينی تأثير مدیریت مؤثر ریسک در عملکرد وکه از ش دوشعملکرد شرکت منجر می
ست شان  در مطالعات (.1389)پورزمانی و کریمی،  ا ستدادهمتعدد ن اجرای که  شده ا

ـــد ـــک بنگاه به بهبود عملکرد مالی منجر خواهد ش ـــتت مدیریت اثربخش ریس ـــيس  س
 (.Hoyt and Liebenberg., 2011؛ 1387)احمدوند، 
ست،  نیهمان فرهنگ د یفرهنگ جهاد ست، همان فرهنگ خدا باوران ا سالم ا و مکتب ا

ست و با تیهمان فرهنگ وال صه فرهنگ و فرزندان پاکش ا شت  دیو امامت و خال توجه دا
ــ هاليکه در تحل ــالم ناب محمد یفرهنگ جهاد دیهرگز نبا هایو بررس  یرا از فرهنگ اس
با مسئوالن و کارکنان  داریدر د ی(. مقام معظت رهبر1388 ،یو عراق یمرتضو) جدا دانست
بود،  یبه ما داد، فرهنگ جهاد یآنچه انقالب اســـالم نکهیا بابيان یکشـــاورزجهاد وزارت 
صر صحنه ی  فرهنگ جهادکنندیم حیت  ،ییربنایز یکارهابه از قبيل ها ها و عرصهدر همه 
 .دیآیکار مبه هت  هااینو امثال  یو دامدار یکشاورز

ها و قوانين مطرح همان مدیریت علمی اســت که بر اســاس فرمول درواقعمدیریت جهادی 
 در این فاین نوع مدیریت با مدیریت صــرتفاوت  ریزی شــده اســت.در دانش مدیریت پایه

یر توان گفت  مدو ارزشــی اســت و می المیاســت که مبنای مدیریت جهادی، مبنایی اســ
بخشد و میبه آن  ایبه مدیریت؛ تعریف تازه یمانیوامسلمان با در نظير گرفتن ابعاد دینی 
از مدیریت  برگرفتهکه  آورد. در مدیریت جهادیمفهوم مدیریت جهادی را به وجود می

س سان و ارزالما ست به علت، فرهنگ و ان سانی توجه ویژهشی ا ست؛ بدین های ان شده ا ای 
ــالت فرهنگی و هماهنگ با مدیریت  مدیریتترتيب مدیریت جهادی نوعی  ــی و با اص ارزش

 (.1397)افتخاری و همکاران،  علمی است
مدیریت دانش بر زنجيره ارزش  ابعاد اثردر پژوهشی تحت عنوان بررسی  (1397) اللهیسيف

ــيد که ابعاد مدیریت د ــنعت زنبورداری به نتيجه رس ــنعت در ص انش بر زنجيره ارزش در ص
در پژوهشی با عنوان بررسی اثر  (1400اللهی )سيفزنبورداری تأثير مثبت و معناداری دارد. 
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ـــازمانی وریمدیریت دانش بر بهره ـــان داد  س ـــب دانش، ؛ که ابعاد مدیریت دانشنش کس
وزا و س دارد. وری سازمانی تأثير مثبت و معنادارسازی، تسهيت و کاربرد دانش بر بهرهذخيره
کاران طه (Souzaet al., 2012) هم یت راب گاه ریســـک اثربخش مدیر  عملکرد بهبود و بن
سک در فعاليتشرکت شان داد ری سی کردند. نتایج ن صهای برزیلی غيرمالی را برر لی های ا

مدیریت اثربخش ریسـک و سـطح بلوغ سـازمان نقش مهمی دارد و بهبود عملکرد با سـطح 
صاحبان  شارکت  سک  عمنافم سن .دارد سروکاردر مدیریت اثربخش ری  ,Andersen) آندر

ـــک مؤثر مدیریت (2009 دو متغير  گرفتن نظر در عملکرد شـــرکت را با در اثربخش ریس
شان داد سی کرد. این مطالعه ن سرمایه برر ساختار  سک اثربخش، دو ،نوآوری و   مدیریت ری

صبهره واناییت ضرها و جلوگيری از آثتبرداری از فر صادی م ابطه رکند و را ترکيب می ار اقت
 رابطه (Siti Zaleha, 2014) همکاران ها وسيتی زاله. شرکت دارد عملکرد با معناداری و مثبت
ــامانه بين ــازمانی را در  یهاس ــک و عملکرد س ــابداری مدیریت، مدیریت اثربخش ریس حس

مدیریت اثربخش  سازیپيادهاجرا و  ،نشان داد های آنهامؤسسات مالی بررسی کردند. یافته
حسابداری مدیریت نياز دارد. جاوید طارق  هایسامانه پيچيده اطالعاتریسک به استفاده از 

 عملکرد اقتصــادی تحت ســطوح مختلف (Tariq Javed and Yar Khan, 2011)و یار خان 
ـــی را بررس چندمليتیبزرگ  هایشرکتشرکت، اهرم مالی و ریسک توانایی مدیریت  اندازه
شان ،اندنموده صادی بامی نتایج تحقيق ن ـــایی  اندازه دهد که عملکرد اقت ـــرکت و توانـ شـ

که داد نشان  (Ojo, 2010)اوجو  .مدیریت ریسک رابطه مثبت و با اهرم مالی رابطه منفی دارد
ــارغ از ــک سيستت مؤثر کنترل داخلی که مطابق با ماهيت،  اندازه فـ ــتن یـ ــرکت، داشـ شـ
شـــــرکت پيچيد سک شدهطراحیگی و خطر ذاتی  شد، در مدیریت ری شرکت تأثير با ها 

سه و همکاران . مطلوبی دارد ـــين منظوربه (Busse et al.,2010)با ـــاط بـ ـــی ارتبـ سـ  برر
 نيرابشـرکت  1448حاکميـت شـرکتی و عملکرد و مدیریت ریسک و حاکميـت شـرکتی، 

که بين  دهدمی. نتایج تحقيق نشان انددادهقرار  موردبررسی 2008و  1991هــــای ســــال
 .مثبت و معناداری وجود دارد رابطهحاکميت شـرکتی و مدیریت ریسک شرکت 

ت شرک عملکرد برميـزان مالکيـت نهـادی  تأثيربه بررسـی ( 1389نيا ) نيکبخت و رحمانی
رد دی و عملکنتایج بيانگر وجود رابطه مثبت بين مالکيت نهــــــا طورکلیبه .اندپرداخته
 عملکرد مالکيـت نهـادی بر نوع ( تأثير1389) و همکـاران ابراهيمـی کردلـراست. ها شرکت
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ـرکت را ـين مالکيت نهادی  شـ ـایج حـاکی از رابطـه مثبـت ب  کردعمل وبررسی نمودند. نت
تحليل اثر مدیریت  ( در پژوهشی با عنوان1400اللهی و حميدزاده اربابی )سيف شرکت است.
ـــانگيری بازار بر عملکرد بازار با نقش ميانجی نوآوری دانش و جهت ير متغد که دادن بازنش
ــادق د. پورمعنادار دارتأثير و عملکرد بازار نش بر مدیریت دا حقيقی با ( ت1394)و ذاکری  ص

عنوان بررســی تأثير مدیریت جهادی بر اثربخشــی ســازمان در ســه بعد رهبر، پيرو و زمينه 
ـــه بعد رهبر، پيرو و زمينه در مدیریت  انجام دادند. نتایج تحقيق نشـــان داد که از ميان س

ــازمان تأثير معنا ــی س بعد رهبر  کهیدرحال ،داری داردجهادی، ابعاد پيرو و زمينه بر اثربخش
( 1392) عطافر و همکاران .داری نداردمدیریت جهادی بر اثربخشـــی تأثير مثبت و معنی

تحقيق  نتایج دادند.ری معنوی اسالمی بر عملکرد سازمانی انجام تحقيقی با عنوان تأثير رهب
شان داد که  سازمانی تأثيرن سالمی بر عملکرد  ایج نت ،دارد؛ همچنين معنادار رهبری معنوی ا

شامل  فرضيه سالمی  شان داد که ابعاد رهبری معنوی ا ، توکل، خدا یادهای فرعی پژوهش ن
 .داردمعنادار عملکرد سازمانی تأثير  به ترتيب بر معادگراییاخالص، تقوا و 

ـــه متغير مدیریت ریســـک،  با توجه به مطالب مذکور مدل مفهومی پژوهش دربرگيرنده س
ــرکتمدیریت دانش، مدیریت جهادی به ــتقل و عملکرد ش های تعاونی عنوان متغيرهای مس

ستایی توليدی به ست. بهرو سته ا سه متغير بر عنوان متغير واب کرد، مبانی عملرغت پيوند این 
شی به شکل مفهومی، در هيچ پژوه سی نظری به  صورت تجربی رابطه این چهار متغير برر

نشــده اســت. نوآوری پژوهشــگر در این پژوهش آن اســت که این ارتباط عل ی را در ســطح 
عل ی را تحليل کرده  عملياتی و تجربی دنبال کرده و با اســـتفاده از تحليل عاملی این رابطه

 شود.راین، بر اساس مطالعات، چارچوب مفهومی زیر ترسيت میبناب؛ است
 
 

 
 

  
 

 . چارچوب مدل مفهومی پژوهش1 شکل
 شناسیروش

 
های عملکرد شرکت

 تعاونی توليدی روستایی
 مدیریت دانش

مدیریت 
 جهادی 

مدیریت 
 ریسک
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ــيفی ازنظراین پژوهش  ــی  -هدف کاربردی و به لحاظ ماهيت روش کار توص پيمایش
رود. جامعه به دليل اســتفاده از پرســشــنامه از نوع تحقيقات کم ی به شــمار می ؛ واســت

جای ی تعاونی توليدی روســـتایی اســـت. بههاشـــرکتآماری پژوهش شـــامل مدیران 
 یکارتماماز روش  بودند، نفر 45که  یبا توجه به تعداد جامعه آمار رانیاز مد یريگنمونه

 دیاستفاده گرد
 رارق مورد تأیيد کارشناسان و متخصصان پانل با آن اعتبار که محقق ساخته پرسشنامه
ستفادهگيری متغيرها عنوان ابزار اندازهگرفت، به شنامه موردا س  رانیدم ها بينقرار گرفت. پر
پرسشنامه  سؤاالتها به های آنیی توزیع و از پاسخروستا ديتول یهایتعاونهای شرکتعامل 
 6گویه )مدیریت جهادی  42پرســشــنامه دارای  .آوری گردیده اســتهای پژوهش جمعداده

 نیدر ابود.  (هیگو 12گویه و عملکرد  12گویه، مدیریت ریســـک  12دانش گویه، مدیریت 
 زانيا مقرار گرفت ت کارشناسان و متخصصان اريپرسشنامه در اخت ،ییروا نييتع یبرا قيتحق

در  یشیصورت آزماها بهاز پرسشنامه یو ساس تعداد ندینما نييمرتبط بودن سؤاالت را تع
سخگو ارياخت صالح گرد یقرار گرفت و تعداد انیپا سؤاالت ا سنجش پابه .دیاز   ییایمنظور 

ــر یريگابزار اندازه ــد. یفاآل بیپژوهش از ض ــتفاده ش ــی  کرونباخ اس و آزمون  هارابطهبررس
ض ستفاده از  یساختاردالت و معا تأیيدیاز روش تحليل عاملی  هاهيفر و  SPSS افزارنرمو با ا
PLS smart  .مقياس پنج ارزشی ليکرت )خيلی زیاد صورتبههر سؤال صورت گرفته است = 
 .است شدهبندی( درجه1=تا خيلی کت  5

 
 گیریارزیابی برازش مدل اندازه

ی برای بررس .کندرا تعریف می روابط بين متغيرهای پنهان و آشکار، گيریمدل اندازه
گيرد. ( شده مورد تحليل قرار میAVE) 1روایی همگرایی معيار ميانگين واریانس استخراج

دهنده روایی همگرایی است که نشان 5/0شده بيش از مقادیر ميانگين واریانس استخراج
ست ) شنامه ا س سب پر )مقادیر باالتر از  2ایایی ترکيبی. پ(1999 بارکلی و همکاران،منا

 ســؤاالتیک معيار ارزیابی برازش درونی مدل اســت و بر اســاس ميزان ســازگاری ( 7/0

                                                                                                                                  
1.Average Variance Extracted (AVE) 

2.Composite Reliability 
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سنجش هر عامل  سبهقابلمربوط به  ست محا سبت مجموع  پایاییشاخ  . ا ترکيبی ن
ـــت عالوهبهاملی ع بارهای عاملی متغيرهای مکنون به مجموع بارهای . واریانس خطا اس

ست و جایگزینی برای آل 1تا  0مقادیر آن بين  ست. ا ستاندارد فای کرونباخ ا سازگاری ا
ــت که تمام مقادیر پایایی ترکيبی بيش از  6/0( مقدار باالی CR) یبيترکبرای پایایی  اس

اخ  شگيری دارای پایایی ترکيبی مناسب نيز است. بنابراین، مدل اندازه؛ باشندمی 6/0
سازه را زمانهتآلفای کرونباخ ميزان بارگيری  در زمان افزایش یک  متغيرهای مکنون یا 

 .است 1تا  0از کند. مقدار این شاخ  می گيریاندازه متغير آشکار

سازه با سازه هایش درشاخ  ميزان رابطه یک  سایر  سازه با  سه رابطه آن  با ها مقای
ـــخ  می ـــاخ گرددروایی واگرا مش ن . طبق ش جذر ميانگين واریانس  الرکرل و فور

ــتخراج ــتگی آن متغير پنهان با اس ــتر از حداکثر همبس ــده هر متغير پنهان باید بيش ش
ـــد. ـــت که یک روایی واگراهای قابل متغيرهای دیگر باش قبول یک مدل حاکی از آن اس

برای این  های دیگر.های خود دارد تا با ســازهســازه در مدل تعامل بيشــتری با شــاخ 
شده است و این بدان معناست که متغير پنهان در نظر گرفته 5/0قدار شاخ  حداقل م
ـــاهده 5/0موردنظر حداقل   1کند. در جدول پذیرهای خود را تبيين می واریانس مش

ــتخراج ــریب پایایی کرونباخ، ميانگين واریانس اس ــده، پایایی مرکب وض  2در جدول  ش
ــ الرکرل و فورنمعيار  ــتر اس ــان بيش ت و متغيرها پایایی باالیی دارند و از حداقل مقدارش

 (.1گيری از پایایی باالیی برخوردار است )جدول بنابراین مدل اندازه

 
 

 گيریبرازش مدل اندازه هایخالصه شاخ  -1جدول 
 (AVE) پایای ترکيبی rho_A آلفای کرونباخ 

تعاونی  یهاعملکرد شرکت
 توليدی روستایی

940/0 942/0 940/0 568/0 

 544/0 845/0 858/0 826/0 جهادی مدیریت
 558/0 907/0 922/0 919/0 مدیریت دانش
 587/0 882/0 897/0 891/0 مدیریت ریسک

 

 
 
 

 الركرل و فورنمعیار واگرایی 
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ـــلی ماتریس، باید از  دررویمقادیر موجود  الرکرل و فورندر معيار واگرایی  قطر اص
ـــتون مربوطه بزرگ ـــد )آذر و همکاران، کليه مقادیر موجود در س (. طبق 1391تر باش

 ها از روایی باالیی برخوردارند.گفت که سازه توانیم 2جدول 
 

 

 (Fornell & Larcker اريمع) روایی واگرا -2جدول 
 مدیریت ریسک مدیریت دانش مدیریت جهادی عملکرد 
    754/0 عملکرد

   737/0 661/0 مدیریت جهادی

  747/0 705/0 790/0 مدیریت دانش

 767/0 746/0 614/0 674/0 مدیریت ریسک

 
 برازش مدل ساختاری

 

2R یا ضریب تعیین معیار
 

مربوط به متغيرهای پنهان  2Rمعيار دیگر برای بررسی برازش مدل ساختاری، ضرایب 
زا بر یک متغير اســت که نشــان از تأثير یک متغير برون معياری 2Rوابســته مدل اســت. 

ــدارزا دارد و درون مقدار مالک برای مقادیر ضعيف،  عنوانبه 67/0، 33/0، 19/0 سه مقـ
ـــط و قوی  ـــازاده، در نظر گرفته می 2Rمتوس ـــود )داور و رض برای  2R(. مقدار 1392ش

توان مناســب بودن برازش ی پژوهش با توجه به ســه مقدار مالک، میزادرونهای ســازه
 (.3مدل ساختاری را تأیيد کرد )جدول 

 
2R یا ضریب تعيينمعيار  -3جدول 

 
 

 شدهضریب تبيين اصالح ضریب تبيين 

 652/0 655/0 عملکرد
 

 2F معیار

سيری جزئی اندازه آزمون سی میاثر تف ست و برر ضریب تعيين ا کند که تر از آزمون 
 ,.Hair et alضـــریب تعيين ســـهت دارد. هير و همکاران )یی چقدر در تنهابههر متغير 

ــه مقدر 2017 ــير آن س  بيبه ترتاند که را معرفی نموده 35/0و  15/0، 02/0( برای تفس
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 دارد. گرید برسازهسازه  کیکوچک، متوسط و بزرگ  ريتأث اندازه نشان از

 
 

2F ريتأث اندازه اريمع - 4جدول 
 

 

 تعاونی روستایی یهاعملکرد شرکت 

  یروستایتوليدی  تعاونی یهاعملکرد شرکت
 046/0 مدیریت جهادی
 30/0 مدیریت دانش
 030/0 مدیریت ریسک

 
 

 یاصهیخصچند  –ای معیار ضریب نسبت تک خصیصه 
 -یادر این تحقيق از معيار تک خصــيصــه، الرکرو  با توجه به برخی انتقادات به روش فورنل

 .ی روایی تشخيصی استتأیيدکننده 9/0نيز استفاده شد که مقادیر زیر ای چند خصيصه
 

 (HTMT) ایخصيصهچند  -ایضریب نسبت تک خصيصه -5جدول 
 

 مدیریت ریسک مدیریت دانش مدیریت جهادی عملکرد
       778/0 عملکرد

     662/0 596/0 جهادی مدیریت

   730/0 635/0 737/0 دانش مدیریت

 671/0 652/0 624/0 607/0 ریسک مدیریت

 
 برازش مدل

ه ترتيب ( ب-G-d) ژئودسيک یو فاصله( d-ULS) های مربع فاصله اقليدسیمقادیر شاخ 
 اندشدهگزارشدار معنی 05/0بوده که هر دو در سطح  92/11و  23/24برابر  t دارای مقادیر
شان  صورت گرفته از آن دارند که و ن شکل کارایی  ستخمين مدل به   جیانتت. با توجه به ا
ـــتبه ـــاخ  آمدهدس ـــاختاری و  توانیمهای برازش مدل از ش نتيجه گرفت که مدل س
 ی از روایی و پایایی خوبی برخوردارند.ريگاندازه
 

 خالصه برازش مدل -6جدول 
 

 مدل برآورد شده مدل اشباع
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 SRMR 160/0 160/0شاخ  
d_ULS 232/24 232/24 

d_G 917/11 917/11 
 

 
 هایافته
ــه متغير مدیریت جهادی، مدیریت دانش و یافته  ــت که س های پژوهش حاکی از آن اس

های تعاونی روســتایی توليدی را طور مشــترک واریانس عملکرد شــرکتمدیریت ریســک به
متغير مدیریت  اثر مسير گردد، ضریبمشاهده می 2که در شکل  طورهمانکنند. تبيين می

کت هادی بر عملکرد شـــر عادل ج تایی م يدی روســـ تایی تول عاونی روســـ  181/0های ت
معنادار  05/0و در ســطح  50/3برابر  tکه مقدار آماره اســت و با توجه به این شــدهمحاســبه

ـــت، با اطمينان  های تعاونی توان گفت مدیریت جهادی بر عملکرد شـــرکتمی 95/0اس
 دجهادی تقویت گردد، عملکر روستایی توليدی تأثير مثبت و معنادار دارد و چنانچه مدیریت

 های تعاونی روستایی توليدی نيز تقویت خواهد شد.شرکت
 هایمتغير مدیریت ریسک و مدیریت دانش بر عملکرد شرکت اثر مسير همچنين ضریب

ــتایی توليدی نيز به ترتيب معادل  نيز به ترتيب  tو مقدار آماره  547/0 و 155/0تعاونی روس
توان گفت مدیریت ریســـک و دانش بر یم 95/0بنابراین، با اطمينان ؛ اســـت 16/9و  76/3

 (.3دارند )شکل  های تعاونی روستایی توليدی تأثير مثبت و معنادارعملکرد شرکت
 

 هاهیفرضخالصه نتایج آزمون 
ــطح اطمينان  96/1که از  tتوجه به مقدار آماره  با  ــت، طبق بزرگ 95/0در س تر اس
 .شونداصلی پژوهش تأیيد میهر سه فرضيه  7جدول 

یمار قر دأیيتها مورد بيانگر آن است که کليه فرضيه ضرایب مسير و آماره معناداری
 .دنريگ
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یعامل یابارههمراه با  یمدل ساختار -2شکل 

 
 یمعنادار بیهمراه با ضرا قيتحق هيفرض یمدل ساختار -3 شکل
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 هاهيفرضنتایج آزمون  -7جدول 
 

 ضریب مسير 
 (Oهای اصلی )نمونه

انحراف استاندارد 
(STDEV) 

 نتيجه tآماره 

عملکرد  <-مدیریت جهادی 
 تعاونی روستایی هایشرکت

 تأیيد 386/3 053/0 155/0

عملکرد  <-مدیریت دانش 
 تعاونی روستایی هایشرکت

 تأیيد 160/9 048/0 547/0

عملکرد  <-مدیریت ریسک 
 تعاونی روستایی هایشرکت

 تأیيد 683/3 048/0 181/0

 
 و پیشنهادها یگیرنتیجه

حمایت از توليدات روستایی  نقش مؤثری درهای تعاونی توليدی روستایی امروزه شرکت
شتغال  خصي  تواند در تها میبنابراین مدیریت مطلوب و بهينه این تعاونی؛ کنندایفا میو ا

 عهده گيرند و انکاری برغيرقابلها نقش بهينه منابع و افزایش درآمد و ســـودآوری تعاونی
 بقالبررســی تجربه پس از انابزاری مؤثر ایجاد اشــتغال در روســتاها به شــمار روند. یکی از 
 توانست اثرات شگرفی در، مدیریت جهادی دهدمی در حوزه توسعه روستایی نشان میالاس

 کهینحوبه، های مختلف توسعه روستایی و حتی در سطح ملی از خود بر جای بگذاردعرصه
ـــت و در این  ـــاورزان مناطق مختلف مانده اس نيز  قيتحقاثرات آن همچنان در اذهان کش

ضاء هاتیریمدازجمله  سط اع ست که تو  عامل بهبود مدیریت نیاثرگذارتر عنوانبهیی بوده ا
ریسک عامل مهمی در بهبود عملکرد مدیریت شده است. یی انتخابهای توليد روستاتعاونی
ست. تعاونی ستایی ا ستت کنترل در دمهای توليد رو سي سک، جزء حياتی  یریت اثربخش ری

سب رشود و هنظر گرفته می سودآور نخواهد بودک سک   .وکاری بدون مدیریت اثربخش ری
ذار گدو طرف سرمایه های مازاد به هرههزین نبود مدیریت مؤثر ریسک در شرکت به تحميل

سطح عم پذیر سرمایهو  شرکت منجر میو البته کاهش  ش دوشلکرد   اهد عينیوکه این از 
 .تأثير مدیریت مؤثر ریسک در عملکرد است

 ایجاد ارتباط بين ،ضــمن بهبود شــایســتگی فعلی افراد و کل ســيســتت مدیریت دانش
قرار داده و به دنبال بهبود و توســـعه  موردتوجهشــان را شــایســتگی فرد با کارکرد واقعی

. های مدرن و دنيای متحول اســـتی هماهنگی با فناوریهای جدید افراد براشـــایســـتگی
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یادگيری شــخصــی و ســازمانی، نوآوری با ایجاد تغييرات در محصــوالت، خدمات، فرآیندها 
که در مدیریت  است یمواردو شناسایی بازار و بازاریابی محصوالت جدید ازجمله  هایآورفن

یتعاونهای عامل چالش نیترمهت عنواناند. مدیریت دانش بهدانش موردتوجه قرارگرفته
ستایی مطرح ديتول یها ست و رو ست وظيفه نیترمهت یکی ازشده ا د که بتوان مدیر این ا

سازد سازمان عملی  ضای  سازمانمدیریت دانش را در بين اع شرفت ها علی. امروزه  رغت پي
از تبادل عات از ماشــين به انســان، الانتقال اط جریانشــدتو افزایش  یســریع در فن اور

 یک عنوانبه هادانشی شرکت کارکنان چون .نياز نيستندعات در ميان نيروی انسانی بیطالا

ــناخته رقابتی منبع مزیت ــوند،می ش ــاید ش  دانش مدیریت بتوان از مدیریت ریســک و ش

ستایی ديتول یهایتعاونهای شرکت که یادکرد ابزاری عنوانبه  برای ابزار این از توانندمی رو

ــکالتی کاهش ــتند، مواجه با آن که مش ــتفاده هس با نتایج های این پژوهش یافته کنند. اس
مانی و کریمی )تحقيقات تاروردی و دامچی )1389، پور ز  شـــکوهيار و توالیی (،1391(، 

 ( همسو است.1395حياتی و مؤیدی )( و 1393)
ـــتائيانتعاونیبا توجه به اهميت   به ابزاری برای توانندها میتعاونی، ها در بين روس

ورت صتوليد بهها و عوامل که از نهادهشوند، مشروط بر اینتبدیل اقتصاد رشد و توسعه 
مدیریت جهادی، نتيجه کلی تحقيق حاضــر نشــان داد که  کارا و مؤثر اســتفاده کنند.

ـــک ـــودمینجر به بهبود عملکرد م مدیریت دانش و مدیریت ریس به نظر  رو،ازاین. ش
سدمی شرکت ر ستایی در کنترل هزینهبهبود مدیریت در  در  هاهای تعاونی توليدی رو

ـــب از عوامل توليد و مراحل مختلف توليد، افز ـــتفاده مناس ایش درآمدها به خاطر اس
های تعاونی توليدی زمينه الزم برای شود. سودآوری شرکتدرنتيجه سودآوری منجر می

ـــعه فعاليت ـــتغال و توس کارگيری فناورهای جدید در حوزه ها و همچنين بهافزایش اش
ــت ــعه ؛ فعاليت را به همراه خواهد داش ــرمایهبنابراین، از طریق توس ــتر و س گذاری بيش

گردد که یکی از معضالت اصلی کشور شرایط اشتغال روستائيان هر چه بيشتر مهيا می
ست.  شان داد در بعد اقتصادی ا ساختاری ن آوری بيشتر به مدیریت روینتایج این مدل 

ـــک به ـــتقيت منجر به تقویت و افزایش جهادی، مدیریت دانش و مدیریت ریس طور مس
ـــرکت ـــا و ی تعاونی میهاعملکرد ش ـــعيت درآمدی اعض گردد که نتيجه آن بهبود وض

http://system.parsiblog.com/Archive/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A/
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 افزایش استاندارهای زندگی و غيره خواهد گردد. درنتيجه
های تعاونی روســتایی در فرایند مدیریت ریســک گردد مدیران شــرکتپيشــنهاد می

ــــرای ارزیابی صــحيح و واقعی از مدیریت ریســک  اســتفاده از مدل مدیریت ریســک بـ
توجه جدی داشته باشند و نسبت به عملکـــرد مـــالی  یریت ریسک و بهبودمنظور مدبه

 اقدام کنند.سنجش و مدیریت ریسک منظور ی مدیریت ریسک بهایجاد واحد مجزا
گردد نســبت به نهادینه کردن های تعاونی روســتایی توصــيه میبه مدیران شــرکت 

سهيت دانش بين کارکنان  شارکت کارکنان در  و اقدامات الزم را برای باردازندت تقویت م
 فرایند استقرار مدیریت دانش و ایجاد مخازن دانش مبذول نمایند.

ــيه می  ــبت به حفر روحيه انقالبیتوص گری و تکليف مداری بين  گردد مدیران نس
ـــتمر طور بهارزیابی عملکرد با دیدگاه مدیریت جهادی کارکنان و  ـــحيح و مس در ص
 .ددگر هاشرکتمنجر به کارایی و اثربخشی تواند یم که نتيجه آن ها باردازندشرکت
های شرکتعامل  رانیمدترین محدودیت در این پژوهش عدم تمایل تعدادی از مهت 
یی در اختصـاص زمان خود به پرد کردن پرسـشـنامه بود که با روسـتا ديتول یهایتعاون

 پيگيری مکرر نهایتاً حاضر به تکميل پرسشنامه گردیدند.
 
 

 و تشکرقدردانی 
جهت  تهرانبدین وسيله ار اداره کل تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 

 حمایت از این طرح تشکر و قدردانی می گردد.
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تهران،  ،smart PLS افزارنرم کاربرد  مدیریت در ساختاری –مسيری  سازی(. مدل1391) آذر، ع

 .انتشارات نگاه دانش
های مدیریت جهادی در بيانات امام مؤلفه(. 1397) م ،شمشيری م، ع و زاده، زرگر الف.،افتخاری، 
 .53-83، 2شماره  18نظامی، سال  ه مدیریتفصلنام (.العالیمدظله) یاخامنه
عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با مزیت  بندیاولویتشناسایی و . (1396)ایرانبان 

هشتت.  لا. سآموزشی مدیریتپژوهشی رهيافتی نو در  -رقابتی و عملکرد سازمانی. فصلنامه علمی
 .127-2،142 مارهش
بين اجزای  هرگرسيونی رابط تحليل(. 1391) ، عپور ایمان م، ح وسيد عامری،   ی.،دری آذرین، ب

 .35-15،50شماره  ،4مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 
مدیریت جهادی در فرهنگ غدیر،  هایمؤلفهو  هاشاخ ابعاد،  .(1393) ، شسميرا و حبوداقی،   

 .فرهنگ غدیر الگوی مدیریت جهادی المللیبينتهران  سومين همایش 
، های اداری، توليدی و خدماتیمدیریت دانش در سازمان(. 1387) فتاح ،زادهشریف ؛حسن،بودالیی
 ، تهران.د دانشگاهی )دانشگاه عالمه طباطبایی(جها نشر
 .ها. قت  توسعه سبزمدیریت تعاونی(. 1392) ، محسينی فردح و خنيفر، 
مشکالت  دربارهبررسی و نظرسنجی  (.1387) نيحس، ، قربانی، محمد؛حسين کریت مصيب؛ پهلوانی،
 ،11فصلنامه روستا و توسعه، سال  .بخش تعاون در استان سيستان و بلوچستان هایتوانمندیو 

 .101-1،129شماره 
فکری بر سطح عملکرد  هایسرمایهو ریسک  مؤثرمدیریت  (. تأثير1389ع ) ،کریمیز و  ،پورزمانی
 .1-18، 6، شماره 3دوره  ،دانش مالی تحليل اوراق بهادارها.شرکت

تأثير مدیریت جهادی بر اثربخشی سازمان در سه بررسی (. 1394) ز، ذاکری قزاآنین و ، پورصادق 
 .95-116 ،4، شماره 7های منابع انسانی دوره ، پژوهشبعد رهبر، پيرو و زمينه

http://www.iaaaar.com/?_action=article&au=683242&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%84%D8%B1
http://www.iaaaar.com/?_action=article&au=718168&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.iaaaar.com/?_action=article&au=725549&_au=%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://www.iaaaar.com/issue_14116_14142.html
http://www.iaaaar.com/issue_14116_14142.html
http://www.iaaaar.com/issue_14116_14142.html
http://ejip.ir/browse.php?a_id=292&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://ejip.ir/browse.php?a_id=292&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://ejip.ir/browse.php?mag_id=22&slc_lang=fa&sid=1
https://www.gisoom.com/search/book/author-456828/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-344740/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-344740/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/search/book/author-344740/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/
https://www.gisoom.com/book/1510639/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1510639/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1510639/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-5338/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=86942
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=122923
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4891
https://hrmj.ihu.ac.ir/?_action=article&au=8642&_au=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://hrmj.ihu.ac.ir/?_action=article&au=46288&_au=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7++%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C+%D9%82%D8%B2%D8%A7%D8%A2%D9%86%DB%8C
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مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با  هایمؤلفهارزیابی (. 1393) س، شکوهيارو  الف ر، ،توالیی 
، 19مدیریت دولتی، شماره  اندازچشتپژوهشی -صلنامه علمی. فرویکرد کارت امتيازی متوازن

37-5. 
یابی معادالت ساختاری و تحليل عاملی )آموزش کاربردی مدل (.1396) ، مورعدن و الف ،حبيبی 

 . سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.(ليزرل افزارنرم
نقش مدیریت در عملکرد  (.1388) ع، الف ،سروری ح و ،هاتف  ح.،عاقل،   م.،دانشورکاخکی، 
 ،12فصلنامه روستا و توسعه، سال  ،های تعاونی توليد روستایی استان خراسان رضویشرکت
 .23-37، 4 شماره
 یزنبورداربررسی اثر ابعاد مدیریت دانش بر زنجيره ارزش در صنعت (. 1397)ن اللهی، سيف
 ، شماره49-2جله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره . م(استان اردبيل  موردمطالعه)

4،804 -797. 
لکرد مالی تأثير مدیریت اثربخش ریسک در عم(. 1395) ان، پامکانيب و ، عسگرنژاد نوری 

 ،سرمایه فکری و اهرم مالی ایواسطهدر بورس اوراق بهادار تهران  نقش  شدهپذیرفته هایشرکت
 .93-112سال پنجت، شماره، دارایی و تأمين مالی. تیریمد
تأثير رهبری معنوی اسالمی بر عملکرد  (.1392)، الف یدالهع و ، کاظمی ز.،، اميری ع.،، عطافر

ـ پژوهشی مدیریت اسالمی،  علمی فصلنامه ؛ و(شرکت گاز استان لرستان  )موردمطالعهسازمانی 
 .219 – 239، 1شماره  ،21سال 
های توليد روستایی در جنوب های عملکرد تعاونیکنندهتعيين(. 1395) ماحمدوند،  م وفاریانی، 

 410-418 ،3شماره ریزی، های برنامههای پژوهش. فصلنامهاستان کرمان

 ردعملکمدیریت دانش بر  کارگيریبهبررسی تأثير . (1393)س ، علی چراغ پ واخوان،   م.،فتحيان، 
 .139-147 12 مارهبا استفاده از کارت امتيازی متوازن، مهندسی صنایع و مدیریت. ش سازمانی
عنصر مراقبت در فرهنگ و مدیریت جهادی. مجموعه (. 1387) ، جو عراقیس، م، م مرتضوی، 
 همایش فرهنگ و مدیریت جهادی. برگزیدهمقاالت 

نقش فرهنگ جهادی در پيشگيری از بروز  .(1388) الفو مرادی نژاد،  ر، آبادیتاج، ک.شایخی، م
 .دومين همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادیفساد اداری، 

 .ی سازمان امور مالياتی کشورنظام مدیریت دانش  تجربه(. 1388) م، رعبدی،  ی ومهر عليزاده،  
 .دانشگاه شهيد چمران اهواز نشر
 نوآوریبر عملکرد سازمان با نقش ميانجی  سازمانیفرهنگتأثير . (1394)، ف فيض الهیف و نماميان 
 .147-161 ،47و  46 ، دوره شانزدهت، شمارهالمفرهنگ ای (الم، صنعتی ایشهر مطالعه موردی )

، شرکتبر عملکرد  مدیرههيئت هایویژگیتـأثير (. 1389)، ه و سيدی الحسينیم، ر  نيکبخت،
 .251-270،های حسـابداری دانشـگاه شـيراز، دوره دوم، شماره اولمجله پيشرفت

http://system.parsiblog.com/Archive/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A/
https://www.gisoom.com/search/book/author-286376/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-580644/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/book/11315799/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-LISREL/
https://www.gisoom.com/book/11315799/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-LISREL/
https://www.gisoom.com/book/11315799/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-LISREL/
https://www.gisoom.com/book/11315799/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-LISREL/
http://ensani.ir/fa/article/author/23480
http://ensani.ir/fa/article/author/178916
https://civilica.com/papers/l-7362/
https://www.gisoom.com/book/1726327/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/book/1726327/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/book/1726327/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1898/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2/
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Abstract 
Rural cooperatives provide an organizational framework for increasing the ability 

of members in society, producing and selling products, creating employment, 
increasing income, and meeting the social and economic needs of the people. In terms 
of research method, this research is considered as exploratory-causal research. The 
statistical population of the study includes 45 managers of rural production 
cooperatives in Tehran province who have been selected by counting method. Data 
were collected using a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed 
by a panel of experts in the field. Cronbach's alpha was used to determine the 
reliability and reliability of the research tool. Validity was checked using 
confirmatory factor analysis and reliability was assessed by Cronbach's alpha. 
Structural equation modeling was used to analyze the hypotheses. Data were 
analyzed using SPSS and Smart PLS software. According to the research findings, 
jihadi management, knowledge management and risk management have a positive 
and significant effect on the performance of rural production cooperatives and among 
them knowledge management has the most impact. The findings of this study can be 
effective in guiding rural production cooperatives to pay more attention to improving 
their management. 
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