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 چکیده
 

راکنده و پ یروهاین عیاند اسباب تجمهستند که موفق شده ییهاسازمان نیبهتر هاتعاونی ،افتهیتوسعه یبر اساس تجربه کشورها
 ییباال تیاز اهم هاتعاونی تیو بازدارنده موفق پیش برندهعوامل  ییرا فراهم سازند. لذا شناسا باانگیزهو  بااستعداد حالدرعین

 یدر پ قیتحق نیشهرستان ساوجبالغ، ا یدر اقتصاد بخش کشاورز یکشاورز هایتعاونی تیبا توجه به اهم .باشدیبرخوردار م
ه حاضر از جنب قیاست. تحق رفتهیشهرستان صورت پذ نیدر ا یکشاورز یهایتعاون تیموفق ۀبرنده و بازدارند شیعوامل پ یبررس

 یرداربمورد بهره هاتعاونی نیملکرد اعوامل بازدارنده ع ییبهبود و مانع زدا یادر راست تواندیمآن  جینتا چراکهاست،  یهدف کاربرد
ژوهش، اعضا پ ی. جامعه آمارباشدمی یشیمایپ قاتیدر دسته مطالعات تحق هاداده یبه لحاظ گردآور قیتحق نیا نیهمچن ردیقرار گ
تعاون در استان البرز و شهرستان ساوجبالغ است که  زهشناسان حو نیز کارشهرستان ساوجبالغ و  یکشاورز یهایتعاون رانیو مد
 ریگینمونهاز روش  ریماآ جامعه تیتنوع فعال هـتوج اـبدر نظر گرفته شد.  ینمونه آمار عنوانبهنفر  250جدول مورگان  قیاز طر

 پردیس کشاورزی ،زیتوسعه کشاور ودانشکده اقتصاد  دیاسات ازنظرپرسشنامه با استفاده  ییایو پا ییمطبق متناسب استفاده شد. روا
رد کرونباخ مو یآلفا بیتعاون در استان البرز و شهرستان ساوجبالغ و ضر یحوزه نظرانصاحباز  یدانشگاه تهران و جمع ،منابعو 
 یهایتعاون تیموفق پیش برندهعوامل  ،یاکتشاف یعامل لیتحل کیبا استفاده از تکن شدهآوریجمع یهاقرار گرفت. داده دییتأ

( درصد از 9/78) درمجموعشد که  بندیدسته( یطیو مح یحقوق ،یآموزش ،یاقتصاد ،یفرد ،یدر شش عامل )اجتماع یکشاورز
 ،یآموزش_ یتیریبازدارنده در پنج عامل شامل عامل مد عوامل نیکردند همچن نییرا تب تیموفق پیش برندهعوامل  انسیکل وار
 هاتعاونی تیموفق عوامل بازدارنده انسی( درصد از کل وار631/61) درمجموعکه  قرار گرفتند یطیو مح یحقوق ،یاجتماع ،یاقتصاد

 کردند. نییرا تب
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 مقدمه
ق که منط لیدل نیهستند، خصوصاً به ا زیمتما یهای اقتصادشرکت ریاز سا هاتعاونی

بلکه  ستین یسودآورتنها که هدف آن  کنندو مشترک را دنبال می یمشارکت خصوص
 خصوصی یتا واحدها هستند یطیشرا جادیاعالوه بر کسب حداکثر سود در پی  هاآن

مستقر  جهت کسب موفقیت بازارها خود را از طریق افزایش خود کارآمدی، درمرتبط با 
از افراد است که  دهیسازمان ینوع 1تعاون گرایی، نیبنابرا؛ (Mazzarol et al, 2013کنند )

و  یتوسعه اقتصاد یبرا مناسب سمیمکان جادیافراد و ا یزندگ طیبهبود شرا قصد دارد
مناطق  در (.Gaiger, 2013)را محقق سازد مردم در سراسر جهان  تعداد زیادی از یاجتماع
دستیابی به سیاست رشد اقتصادی از طریق  منظوربهکشاورزان را  هاتعاونی، ییروستا

یم دهیسازمان یهای فنبه اعتبار و گسترش کمک ی، دسترسمتیمذاکرات ق لیتسه
 جتماعیا - یاقتصاد شرفتی، پرودانتظار می نیبنابرا؛ (Huang and Liang, 2018) کنند

بازار را  هدیچیپ طیشرا یاستراتژ نی، انیعالوه بر ا افتد.اتفاق می تعاون گرایی درنتیجه
حاصل  نانیاطم روازاینو  دهدیم شیعوامل افزا رابینمتقابل  یکند و وابستگساده می

 Stattman) خواهند یافتتوسعه  یعیطب طوربه ی بین اعضاءو همکار یکند که همبستگمی

and Mol, 2014 .) 
جامعه مدرن به همراه داشته باشد،  یتواند برامی یسازمان تعاون کیکه  ییایمزا رغمیعل

و موانع  هاضعف ازجملهوجود دارد،  هاتعاونیو موفقیت  در عملکرد یمتعدد یهاچالش
تواند منجر به فقدان ی اشاره کرد که میاسیو س ی، اجتماعیاقتصاد توان به عواملآن می
 ی، بقانیبنابرا؛ (Moreira et al, 2012شود ) ازحدبیش یتیریمد یدگیچیو پ یریپذرقابت
 نیب به تعادل یابیدست یآن برا تیمنوط به ظرف یو رقابت یجهان یفضا کیدر  یتعاون

 Zawiślak, 2020; Stattman and)ی و موفقیت آن اقتصاد وریبهره ی،های اجتماعاستیس

mol, 2014  یتماعهای اجاستیس نیبه تعادل ب یابیدست یبرا هاتعاونی تیظرف( و افزایش 
 (.Fiore et al, 2020; Schneider, 2015است ) یاقتصاد یوربهرهاز جنبه  هاتعاونیموفقیت و 
، متحدهایاالتو  ییاروپا یاز کشورها یاریها، در بسچالش نیا با شدنمواجه یبرا

کنند که ارتباط مالکان را استفاده می یشرکت تیهای حاکماز مدل یهای کشاورزیتعاون
 (.Junior and Wander, 2021کند )قطع می تیریمد ماتیاز تصم

                                                                                                                                  

1.Cooperativism 
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منجر شده است  2داریبه اهداف توسعه پا 1الگو از اهداف توسعه هزاره رییتغاز سوی دیگر 
 یبزارا عنوانبه یو خصوص یدولتبخش های مشارکت با هاتعاونیو  یهای اقتصادبنگاهتا 

 یاز اثربخش نانیاطم ازنظر اهداف توسعه پایدار یابیکمک به دست یو کارآمد برا مؤثر
از  یاریبس .(2020)لی و مون،  اندشدهشناخته یمحل یرشد اقتصاد یداریپاها و کمک
 ی، سعیو اثربخش یاتیعمل یی، کاراهایژگیو لیبه دل رسانیکمک المللیبین یهاآژانس

 ییکاهش فقر و توسعه جامعه روستا یبرا یراهبرد یابزار عنوانبه هاتعاونیدر استفاده از 
تلف عوامل مخ لیپرونده موفق به دل افتنی، حالبااین. اندداشته توسعهدرحال یدر کشورها

 (2020، ولی)مون  استدشوار 
در تولید و اشتغال بخش کشاورزی  مؤثریبخش تعاونی در شهرستان ساوجبالغ سهم 

 محصوالت دیعالوه بر سهم عمده در تول ،هاتعاونی نیاکه  ایگونهبهاین شهرستان دارد 
گوشت  %20عسل،  %65شهرستان،  یدیخام تول ریش %54شهرستان،  اهیو گل و گ یباغ

تن  10000 نیاند. همچنگوشت مرغ شهرستان را به خود اختصاص داده %60و  قرمز
 رسدمیبه نظر  .شودیم دیتول یهایتعاون نیتن خوراک دام توسط ا 5000و  وریخوراک ط

 موردمطالعهقانون اساسی، در منطقه  44تأکید بر اهمیت بخش تعاونی در اصل  باوجود
 لذا است. پیداکردهکمتر توسعه  یکشاورز یهایتعاون یدرزمینهمشابه سایر نقاط کشور، 

به نظر  یضرور یکشاورز یهایتعاون تیو استمرار فعال تیموفق یحاضر برا قیتحق
ام و اقد هاتعاونی نیا تیو عدم موفق تیدر موفق مؤثرعوامل  ییبا شناسا چراکه. رسدمی
ورود هر چه  طی، شراهاتعاونی نیا تیفعال و گسترشبا استمرار  توانیرفع موانع م یبرا

 دنیسر و یتحقق اقتصاد مقاومت یدر راستا یاقتصاد یهاتیبخش تعاون در فعال شتریب
 ،داریاشتغال پا جادیا مانندکرده و از ثمرات مثبت آن  را فراهم اندازچشمبه اهداف سند 

، ءاعضا نیب یتعاون و همکار یۀروح جادیا ،اجتماعی هیسرما باال رفتنکاهش فقر، 
 کرد. ستفادها شهرها بهاز مهاجرت کنترل نشده  یریجلوگ

 
 پیشینه تحقیق

مطالعات متعددی توسط  هایتعاوندر زمینه عوامل پیش برنده و بازدارنده موفقیت 
محققین داخلی و خارجی صورت پذیرفته است که در ادامه با بررسی این مطالعات، مدل 

 است. شدهمیترسحاضر  قیتحقمفهومی 

                                                                                                                                  

1. Millennium Development Goals (MDGs)  

2. Sustainable Development Goals (SDGs) 
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های زمینه یسازفراهم منظوربهترین شرایط یکی از زیربنایی( 1393کرمی و آگهی )
 هاتعاونیامل شخصیتی در اعضا تر به اهمیت وجود عونگرشی عمیقرا  هاتعاونیء ارتقا

نفر از اعضا تعاونی محصوالت خارج از فصل در استان  220 بامطالعهو  اندکردهمعرفی 
های فوق بر موفقیت تعاونی یادهیچیپکرمانشاه نشان دادند که عوامل شخصیتی تأثیرات 

 را ی زهای تولیدی کشاورنقش مهم عوامل شخصیتی بر موفقیت تعاونی درمجموعدارند و 
( با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله 1396و همکاران ) وند یعل کرد ساختند. نمایان

 هانآهای روستایی استان لرستان را بررسی کردند. مراتبی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی
به ترتیب متغیرهای  سازمانیدرونو  یسازمانبرونعوامل  دودستهنشان دادند که از بین 

ها، استفاده از اعتبارات، ای، سرمایه مالی، ارتباط با سایر تشکلهای حرفهمقررات، ویژگی
های فردی، سرمایه فیزیکی و سابقه تعاونی بیشترین تأثیر سرمایه انسانی، رقابت، ویژگی

 های استان داشتند.را بر موفقیت تعاونی
تولید  هایتعاونیسنجش مقدار موفقیت به  یامطالعه( در 1397پناهیان و کرمی )

تایج . ناندپرداخته هاتعاونیبر اساس نظر اعضای عادی این  کشاورزی شهرستان گچساران
درصد اعضاء به ترتیب موفقیت  4/24و  1/41، 6/15بررسی فوق نشان داد که به ترتیب 

 .اندنمودهرا در سطح ضعیف، متوسط و باال ارزیابی  هاتعاونی
شناسایی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر در ( به 1397سایی و محمدی مفرد )مو

شان داد پرداختند. نتایج ن تولید روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد هایتعاونیعملکرد 
اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت  پذیریمسئولیتهای اجتماعی )مؤلفهکه 

حیطی )مدیریت خاک، مدیریت آب و مدیریت های ماجتماعی، اعتماد اجتماعی( و مؤلفه
های درصد تغییرات عملکرد تعاونی 65( بیش از های شیمیایی استفاده از نهاده

دار بین متغیرهای را نشان داده است عالوه بر این رابطه مثبت و معنی موردمطالعه
 مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی،، همبستگی اجتماعی ،پذیری اجتماعیمسئولیت

مدیریت خاک با عملکرد و  های شیمیاییمدیریت آب، مدیریت استفاده از نهاده
 .داشته استوجود  یموردبررس تولید هایتعاونی

متخصص در  12از  آمدهدستبه( با استفاده از اطالعات 1399الفتی و همکاران )
عوامل ه ک تحلیل مضمون در استان کرمانشاه دریافتند شیزوبخش تعاونی و با استفاده از 

 میمنت آبادی و ی بودند.و آموزش اجتماعی – یفرهنگ ،یاقتصاد ،یتیریمد ،یتیشخص
به شناسایی عوامل مؤثر در رشد و بالندگی  توجه دونباینکه  انیباب( 1399همکاران )

با ده در آینرا  المللیبینبخش تعاونی در فضای رقابتی ملی و  توسعهمسیر  هاتعاونی
یعوامل مؤثر بر نظام اقتصاد تعاون ترینمهم نییتببه مطالعه  خواهد ساخترو تهدید روبه
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 نشان هاآناند. نتایج مطالعه کیفی پرداخته ادیداده بنبا روش  ندهیآ دههدر  رانیا یها
رشد و بالندگی اقتصاد  هینظربر اساس های ایران عوامل مؤثر بر اقتصاد تعاونیداد که 
اصلی شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، سیاسی،  مقوله 7، تحت تعاونی

 قرار خواهد داشت.محیطی و فناوری 
 دیتول یهایموانع گسترش تعاونبه بررسی  ایمطالعه( در 1399آجودانی و همکاران )

 یتیحما یهااستیبر س دیشهرستان شاهرود با تأک یراهبرد یمحصوالت زراع یکشاورز
نشان داد که  هاآنپرداختند. نتایج  هاتعاونینفر از اعضا  115العه بر اساس مط دولت

 موانع و مشکالت بخش کشاورزی نسبت بهمناسبی فوق سطح آگاهی های اعضای تعاونی
ه این بنقدینگی بیشتر سیاست حمایتی را در تزریق  تنهاو  ندارند موردمطالعهمنطقه 

 جپنرا در های تولید بخش کشاورزی موانع تعاونیهمچنین  هاآنکنند. بخش تصور می
، یشناختروانهای مدیریتی، شخصیتی و های حمایتی در عاملسیاستعامل شامل 

 .گزارش نمودندسیاستی و حمایتی 
های فعال در استان لرستان دریافتند ( با بررسی تعاونی1400رحیمی و همکاران )

 جینتابیشتر از سطح متوسط است و همچنین  هاتعاونیکه مشارکت اعضا در اداره امور 
 یاورزهای کشیتعاون تیموفقو  ابعاد مشارکت اعضاء نیرابطه ب یمعادالت ساختار لیتحل
عواملی را مرهون  نیدر چ نیجنگل نشهای موفقیت تعاونی (2012ونگ ) .نمود دأییرا ت

چون راهنمایی و حمایت دولت، تمایل اعضا به مشارکت، مدیریت دموکراتیک و منعطف، 
رهبری شایسته، ارضای نیازهای اعضا توسط تعاونی و دسترسی آسان اعضا به منابع مالی 

 یهایتعاونموفقیت  لیوتحلهیتجز( با 2014ران )همکاو سیلویا  (.Wang, 2012داند )می
د جوو وگرد را درموفقیت خو هایتعاونی این عضااد که ـنن دادنشاگیری در آمریکا ماهی
ی هااردادقرو یمن ایط اشر، شدهدادهص ختصاق اوـحق، نـهمگ یهاگروه ازجملهطی یاشر

 (.Sylvia et al, 2014) دانندیم آورالزام

در  یکشاورزبخش ی در تولید یهایتعاون( در بررسی مشکالت Pujara.,2016را )پوجا
ضعیت ری، وهمکاد کمبو، یابیزاربا یهامهارتان فقدترین مشکالت را کشور هند، مهم

، متقابلم درک عد، کوچکود و محلی محدی هازارسترسی به با، دعضااضعیف دی قتصاا
عضا ابین ری همکاو تعامل دن بوک ندبودن رهبری، انامناسب را، کاو نامدیریت ضعیف 

به  یوابستگ ،هاواسطهد جو، ومعتبررک ماو شتن برند اند، هاتیفعال برایکت رمشادر 
ای به ( در مطالعه2019برانداوو و بریتنپاچ ) (.Pujara, 2016ی شناسایی نمود )لت مرکزدو

 1دو گراند ویدر ر یهای کشاورزیتعاون تیریمدبر موفقیت  مؤثرموانع و عوامل  ییشناسا

                                                                                                                                  
1  . Rio Grande do Sul 



 استان البرز یکشاورز یهایتعاون تِیموفق برنده و بازدارنده شیعوامل پ یبررس   197

  

انسازم نیا موفقیتنشان داد که عمده مشکالت موجود در  جینتااند. در برزیل پرداخته
 با حفظبخش  نیهای موجود در اشرکت ریبا سا ی بایدهای تعاونشرکتاین است که  ها

عهده  را بر هاتعاونی تیریمد تیکه مسئول یمیتو  به اصول تعاون، رقابت کنند یوفادار
 یمشارکت اعضاکرده است و ضمن اینکه دشوار  انحصاری را یدر بازارها بتدارد، رقا

طلبانه از خود فرصت یرفتارها یتعاون یکم است همکاران و اعضا تیریدر مد یتعاون
های یتعاون موفقیتدر  یسه دسته از مشکالت کنون درنهایت هاآندهند. نشان می

 اندکردهی تقسیم ادار-یفن و ی، رفتاریو نهاد یاسیس هایرا شامل عامل یکشاورز
(Brandão and Breitenbach, 2019.) 

 تیموارد موفق وتحلیلتجزیه بر اساسرا  ییراهکارها ایمطالعه( در 2020) ولیمون 
 یامدادهای برای موفقیت سازمان در کشور کره ODAکه تحت برنامه  یو شکست دو تعاون

پیشنهاد  توسعهدرحال یدر کشورها هاتعاونی تیموفقدر جهت  ی،و ساکنان محل
 هایاز آژانس تیعالوه بر حما هاتعاونینشان داد که برای موفقیت  هاآن. نتایج اندنموده
ا یستی ببا هاتعاونیهمچنین است.  یضرور زین یتعاون یاعضا و همکاری ، تالشیامداد

از طریق اهداف  این به یابیدست عملیاتی و مدتکوتاهتعریف روشن و دقیق اهداف 
د تقویت نماین بلندمدتجهت تحقق اهداف را در بین اعضا  تیمالکاحساس همکاری اعضا، 

(Moon and Lee, 2020.) ( با استفاده از 2021جونیور و واندر )یشناختکتاب قاتیتحق 
نشان  جیتا. ننمودندانتخاب  وتحلیلتجزیه یبرا المللیبینو  یمل اتیاثر مرتبط از ادب 108
 ،نفعیذ نیمنافع چند نیتأم ،تیریمد یساز یحرفه ا ی،و اقتصاد یاهداف اجتماعداد 
رقابت در برابر  ،بهبود تجارت ت،و نوسانا سکیر تیریمد، معامالت نهیهز تیریمد

عامل اصلی در  10ی اجتماع تیو مسئول داریتوسعه پا یفناور رشیپذی، های سنتشرکت
  (.Junior and Wander, 2021های هستند )موفقیت و عدم موفقیت تعاونی

های با بررسی مطالعات گذشته مشخص شد که عوامل متعددی بر اساس تفاوت
 جهموردتوتوسط محققین  هاتعاونیدر زمینه موفقیت  هاتعاونیعملکردی و جغرافیایی 

 بندیتقسیماست که در این تحقیق به دو گروه عوامل پیش برنده و بازدارنده  قرارگرفته
لعات گذشته و با مصاحبه از کارشناسان بخش تعاون بر اساس مرور مطا روازایناند. شده

 است. شدهترسیم( 1نمودار ) صورتبهدر شهرستان ساوجبالغ مدل مفهومی تحقیق 



 1401 بهار، 41، شماره 11جلد  - 198   

 

 

 شناسیروش
 نتیجه تحقیق، در زمره ازنظرهدف در ردیف تحقیقات اکتشافی و  ازنظرتحقیق حاضر  

 اشد،بها از نوع تحقیقات پیمایشی میهآوری دادجمع ازنظر ؛ وباشدتحقیقات کاربردی می

از نوع پیمایش مقطعی  گرفتهانجاماین پژوهش در مقطع زمانی مشخص  کهازآنجایی
ر، بهای اطالعاتی مرتبط و معتای، پایگاهباشد و در انجام تحقیق از منابع کتابخانهمی

 
 

 مدل مفهومی تحقیق. 1نمودار 

عوامل پيش برنده و 
بازدارنده موفقيت 

تعاوني هاي كشاورزي

سرمايه در : عامل اقتصادي
گردش،دارايي 

جاري،درآمدتعاوني، ذخاير 
عمومي تعاوني، ميزان سود، 

...عدم ثبات قيمت نهادها و 
مشتري : عامل محيطي

مداري، ارتباط با بازار و رقبا، 
حمايت دولت، مقررات دست 

...و پا گير دولت و 

برگزاري : عامل حقوقي
جلسات مجمع عمومي و 
فوق العاده،پايبندي به اصول

... تعاون قوانين ضعيف و 
فعاليت : عا مل آموزشي

هاي ترويجي، آموزش اطالع 
رساني، آموزش در زمينه 
...ساختار و قوانين تعاوني و 

سابقه : عامل فردي
عضويت، سطح تحصيالت،

ميزان آگاهي و مهارت هاي 
فردي مديران، روحيه 

كارآفريني، عدم ريسك 
...پذيري و 

مشاركت : عامل اجتماعي
اعضا، رضايت اعضا، اعتماد 
به يكديگر روحيه كمك به

ديگران، اختالف در تصميم 
...گيري و 
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مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضاء 
ل در شک موردمطالعههای کشاورزی شهرستان ساوجبالغ بوده است. نقشه منطقه تعاونی

 است. شدهارائه( 1)
 

 
 نقشه شهرستان ساوجبالغ -1شکل 

 
بر اساس آمار موجود در اداره تعاونی شهرستان ساوجبالغ از شش تعاونی فعال، حجم 

معلوم  هاتعاونیباشد. با مراجعه به نفر می 1356های شهرستان جامعه آماری اعضا تعاونی
با  نمونه جامعهحجم تقریبی باشند، لذا عضو فعال می 700از این تعداد حدود  گردید که

افزایش اطمینان نتایج  منظوربهو د ـشزده ین ـتخمنفر  248ن اـگرمو ولدـجده از ستفاا
 یگیرنمونهری از روش ماآجامعه تنوع فعالیت ه ـا توجـبنفر افزایش یافت.  250تحقیق به 

ت بر اساس حوزه فعالی موردمطالعههای تعاونیای متناسب استفاده شد بدین منظور طبقه
 گیریمیان هر دسته )طبقه( به روش تصادفی نمونه به پنج طبقه تقسیم شدند و سپس از

بر مبنای حجم جامعه آمد. الزم به ذکر است حجم نمونه مربوط به هر طبقه  به عمل
 است. شدهگزارش( بر اساس طبقات مختلف 1شد که در جدول ) تعیینمتناظر با آن 
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 جامعه آماری و جامعه نمونه آماری-1جدول 
 تعداد نمونه تعداد اعضا فعال اعضا تعداد زمینه فعالیت ردیف

 106 295 600 گاوداران ساوجبالغ تعاونی 1
 11 30 35 کوثر کوهسار دامداران یتعاون 2
 89 248 500 باغداران ساوجبالغ تعاونی 3
 21 60 160 ساوجبالغ زنبورداران تعاونی 4

مرغداران گوشتی  تعاونی 5
 12 35 35 وحدت

 11 30 33 کاران سبز گسترنهال تعاونی 6
 250 698 1356 جمع 7

 
شوند. بخش اول شامل متغیرهای های این تحقیق به چند بخش تقسیم میمتغیر

جمعیت شناختی شامل: سن، جنسیت، نوع عضویت، میزان تحصیالت، سابقه عضویت، 
زمینه فعالیت و شغل دوم که برای سنجش این متغیرها از مقیاس اسمی، ترتیبی و 

 پیش برندهه مربوط به عوامل گوی 27ای و نسبی استفاده شد. بخش دوم شامل فاصله
 متیقسپنجباشد که برای سنجش آن از طیف لیکرت های کشاورزی میموفقیت تعاونی

گویه  21، زیاد و خیلی زیاد( استفاده شد. بخش سوم شامل تا حدودی ، کم،خیلی کم)
باشد که برای سنجش آن از های کشاورزی میمربوط به عوامل بازدارنده موفقیت تعاونی

، زیاد و خیلی زیاد( استفاده شد. بر تا حدودی ، کمخیلی کم) قسمتیپنجطیف لیکرت 
باشد که اعتبار یا روایی ته میها پرسشنامه محقق ساخداده آوریجمعاین اساس ابزار 

برخی از اساتید گروه مدیریت و توسعه  ازنظرمحتوایی و ظاهری پرسشنامه با استفاده 
دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران 

ردید. ن گپرسشنامه نهایی تدوی ازیموردنو بعد از انجام اصالحات قرارگرفته مورد ارزیابی 
بتدا گردید، برای این منظور در ا دیتائپایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

های کشاورزی ساوجبالغ تکمیل گردید و عدد پرسشنامه توسط اعضا تعاونی 30تعداد 
قرار گرفت براین اساس مقدار آلفای  مورداستفادهاطالعات آن برای آزمون آلفای کرونباخ 

باشد ها میمحاسبه گردید که بیانگر مطلوبیت نسبی گویه 7/0در محدوده باالی  کرونباخ
 ( آمده است.2و مقادیر آن به تفکیک در جدول )

 
 مقدار آلفای کرونباخ -2جدول 
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 کرونباخ یآلفامقدار  تعداد گویه عنوان

 821/0 27 موفقیت پیش برندهعوامل 
 817/0 21 عوامل بازدارنده موفقیت

 
 نتایج
استفاده شد. در بخش آمار  25SPSS افزارنرمها در این تحقیق از داده وتحلیلتجزیهبرای 

و بازدارنده موفقیت  پیش برندهعوامل  بندیدستهشناسایی و  منظوربهاستنباطی 
 عاتاطالاساس  بر های کشاورزی از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید.تعاونی
مشخص شد که بیشترین فعالیت تعاونی مربوط  یموردبررس هایتعاونیاز  شدهآوریجمع

 موردمطالعههای درصد کل نمونه 80های دامداری و باغداری است که بیش از به تعاونی
های گل و گیاه بوده است که تنها ترین فعالیت مربوط به تعاونیشود و کمرا شامل می

 را شامل شده است. موردمطالعههای درصد نمونه 2/4

 
 موردمطالعهنتایج توزیع فراوانی متغیرهای  -3جدول 

 درصد فراوانی نام متغیر
(، تولید نهال 5/8(، زنبورداری )9/34، باغداران ) (4/46دامداری ) نوع فعالیت

 (3/4(، گل و گیاه )6(، تولید مرغ گوشتی )3/4)
سابقه عضویت 

 )سال(
تا  16(، 4/29) 15تا  11(، 8/32) 10تا  6(، 8/23) 5و کمتر از  5

 (1/5) 20باالی  (،9/8) 20
 (9/31(، دیپلم )6/13) ییراهنما(، 4/23(، ابتدایی )2/7سواد )بی سطح سواد

، (3/4و باالتر ) سانسیلفوق(، 7/15(، لیسانس )8/3) پلمیدفوق 
سال  50تا  41(، 4/23سال ) 40 تا 31(، 4/9سال ) 30تا  21 سن )سال(

 (8/9سال ) 60باالی  ، (2/30سال ) 60تا  51(، 2/27)
 (5/5، زن ) (5/94مرد ) جنسیت
  (7/55(، دارد )3/44ندارد ) شغل دوم

 تحقیق یهاافتهیمنبع: 
 فراوانی را دارد )نما(ین شتریبای که طبقه 
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سال  5سابقه فعالیت کمتر از  موردمطالعهدرصد افراد  8/23نشان داد  شدهانجامبررسی 
اند که از سال داشته 10سابقه بیش از  موردمطالعهدرصد نمونه  44و  رادارند هاتعاونیدر 

اند. بیشترین فراوانی نمونه سال سابقه فعالیت داشته 20درصدشان بیش از  1/5این آمار 
 ابچنین نشان داد که افراد سواد دیپلم بوده است. نتایج هم سطحمربوط به  موردمطالعه

 95اند و مردان حدود ( را داشته2/30سال بیشترین درصد فراوانی ) 60تا  50بین  سن
درصد  55مشخص شد بیش از  درنهایترا شامل شده است.  موردمطالعهدرصد کل نمونه 

یفی های توصاند. توزیع فراوانی برخی از ویژگیدارای شغل دوم نیز بوده موردمطالعهنمونه 
 است. شدهگزارش( 3در جدول ) موردمطالعهنمونه 

 
 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی

 برای انجام تحلیل شدهآوریجمعی هادادهنتایج بررسی تناسب 
و  27به ترتیب تعداد  هاتعاونیبررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده موفقیت  منظوربه
، تدوین تاییمتغیر انتخاب گردید. این متغیرها در قالب یک مقیاس طیف لیکرت پنج 21

تحقیق حاضر بودند قرار  موردمطالعهساوجبالغ که نمونه  هاتعاونیو در اختیار اعضاء 
روش  ازبرای تحلیل عاملی با استفاده  یموردبررسهای گرفت. درجه تناسب داده

برای چرخش عاملی انتخاب  2بارتلت انجام شد و روش واریماکس آزمون وMO K1آزمون
گویه نامناسب  3و از عامل بازدارنده  2از عوامل پیش برنده  KMOگردید. در بررسی آماره 

برای تحلیل عاملی تشخیص داده شد و کنار گذاشته شدند بر این اساس برای تحلیل 
گویه مورد تحلیل نهایی  18و  25ده به ترتیب عاملی بخش عوامل پیش برنده و بازدارن

های برای گویه KMOآماره دهد ( نشان می4که نتایج جدول ) گونههمانقرار گرفت. 
یمعنبارتلت و  آزموندرصد گزارش شد و همچنین مقدار آماره  70بیشتر از  موردمطالعه

پیش برنده و  گویه عوامل 25درصد، حاکی از آن بود که  1آن در سطح احتمال  یدار
، کالنتری، Hair, 2009) اندبودهگویه عوامل بازدارنده برای انجام تحلیل عاملی مناسب  18

1395.) 
 
 

 
                                                                                                                                  
1.Kaiser-Meyer-Olkin 

2.Varimax 
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 آزمون بارتلت و KMO مقدار-4جدول 

 داریسطح معنی ضریب آزمون بارتلت KMO تحلیل عاملی
 000/0 483/5598 824/0 هایعوامل پیش برنده موفقیت تعاونی

 000/0 642/1750 /.715 هایبازدارنده موفقیت تعاونیعوامل 
 های تحقیقمنبع: یافته

    
 نتایج تحلیل عاملی عوامل پیش برنده 

 هکطوریبهآمد  به دستبر اساس مالک کیسر شش عامل با مقدار ویژه بیشتر از یک 
درصد از واریانس کل عوامل پیش برنده موفقیت  9/78این شش عامل  درمجموع

غیرها بندی متکنند. پس از دستهتبیین می موردمطالعههای کشاورزی را در منطقه تعاونی
های هر عامل یک نام عمومی برای هر دسته ترکیب متغیر بر اساسدر شش عامل مجزا 

ژه، درصد واریانس تبیین شده و درصد تجمعی همراه مقدار وییا عامل تعیین گردیده و به 
است. این عوامل به ترتیب مقدار  شدهگزارش( 5واریانس تبیین شده هر عامل در جدول )

مدیریتی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی  -شامل عوامل اجتماعی، فردی  تربزرگویژه 
 تنهاییبه ( مشهود است، عامل اجتماعی5) در جدولکه  طورهمان. اندشده گذارینام

 پیش برندهعامل  ترینمهماز واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده و  988/18
پاسخگویان جامعه بوده است. عامل یا دسته بعد،  ازنظرهای کشاورزی موفقیت تعاونی

درصد واریانس تبیین شده از کل واریانس  547/18مدیریتی،  -عمومی عامل فردی  بانام
های را به خود اختصاص داده و در رتبه دوم اهمیت قرار دارد. عامل پیش برندهعوامل 
( و 12/8ارتباطی ) -(، حقوقی53/10آموزشی ) ،1(25/16عامل اقتصادی ) بانامبعدی، 

را به خود اختصاص  هاتعاونیموفقیت  پیش برنده( از کل واریانس عوامل 46/6محیطی )
 .اندداده

 
 

با مقدار ویژه و  هاتعاونیپیش برنده موفقیت  شدهاستخراجهای عامل -5جدول 
 درصد واریانس

مقدار  عامل رتبه
 ویژه

درصد واریانس 
 شدهتبیین

درصد واریانس 
 تجمعی

                                                                                                                                  

 اعداد داخل پرانتر درصد سهم واریانس هر عامل را نشان می دهد..1
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937/4 اجتماعی 1  988/18 988/18 

2 
 –فردی 

822/4 مدیریتی  547/18 535/37 

226/4 اقتصادی 3  255/16 790/53 

738/2 آموزشی 4  530/10 320/64 

 –حقوقی  5
113/2 ارتباطی  125/8 445/72 

680/1 محیطی 6  461/6 906/78 

 های تحقیقمنبع: یافته
 

 شدهاستفادهتر از چرخش عاملی واریماکس روشن صورتبهها استخراج عامل جهت
است که در  شدهگزارش (6)است. بار عاملی هر متغیر پس از چرخش عاملی در جدول 

ها است. بر اساس نتایج عامل موردنظرهمبستگی آن گویه با عامل  دهندهنشانحقیقت 
 شامل این موارد بوده است:

 اییتنهبهدر این بخش عامل اجتماعی بود که  شدهشناساییعامل  ترینمهم( اولین و 1 
 را به خود هاتعاونیدرصد از کل واریانس مربوط به عوامل پیش برنده موفقیت  988/18

پردازد که فاکتورهای مرتبط با اجتماع ت. این عامل به این موضوع میاختصاص داده اس
جلب  (، تالش مدیران برای881/0شامل تالش برای جلب حمایت مالی و فنی دولت )

(، تالش برای ایجاد اعتماد بین اعضا و مدیریت شرکت 873/0مشارکت حداکثری اعضا )
(، شناسایی خیرین 9260ریت شرکت )(، تالش برای ایجاد اعتماد بین اعضا و مدی890/0)

های متغیر ترینمهم(، 940/0) توانکماعضا  توانمندسازیبرای  ریزیبرنامهدر بین اعضا و 
 باشند.این عامل می

درصد از کل  547/18مدیریتی است که  –عامل فردی  شدهشناسایی( دومین عامل 2 
را به خود اختصاص داده است.  هاتعاونیواریانس مربوط به عوامل پیش برنده موفقیت 

همیت ا هاتعاونیاین عامل به این نکته توجه دارد که توانمندی اعضا و مدیران در موفقیت 
که هم انتخاب مدیران الیق از سوی اعضا عامل پیش برنده  ایگونهبهبه سزایی دارد 

یران باعث های مدموفقیت تعاونی است و هم پذیرش و توانایی اعضا در همراهی با ایده
متغیرهای این عامل به  ترینمهمخواهد شد. بر اساس مقدار بار عاملی  هاتعاونیموفقیت 

(؛ وجود تخصص و قابلیت در مدیران 919/0ترتیب شامل انتخاب مدیران با تحصیالت باال )
(، انتخاب مدیرعامل 886/0) اعضا از طرفهای جدید (، پذیرش ایده910/0) شرکت
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(، انتخاب 876/0) در مدیران شدهحسابخطرپذیری  (،883/0یریتی )موفق مد باسابقه
در این بخش  شدهشناسایی( سومین عامل 3. اندبوده( 831/0کارآفرینی ) باروحیهمدیران 

( از کل واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده 255/16عامل اقتصادی بود که )
 هاتعاونیهای بهبود آن در اقتصادی و راه اهمیت توجه به پارامترهای کنندهبیاناست که 

 بوده است.
 وانعنبههای اندک اعضا سرمایه دهیسازمانمتغیر  ترینمهمبر اساس نتایج بار عاملی 

تعاونی و ایجاد سازوکار بازاریابی محصوالت تولیدی با مقدار  در گردشبخشی از سرمایه 
نیز  و دستیپایینو  باالدستیهای احدآن تولید مشترک با و تریناهمیتکمبار عاملی و 

( 847/0با مقدار بار عاملی ) های تولیدهزینه و کاهشهای مشابه برای افزایش توان تعاونی
 .اندبوده
 
 تحت عنوان هاتعاونیفقیت شده در مورد عوامل پیش برنده موشناسایی( عامل چهارم 4 

( درصد از کل واریانس تبیین شده عوامل پیش برنده 530/10باشد که )عامل آموزشی می
را به خود اختصاص داده است و اهمیت آموزش اعضا تعاونی را در  هاتعاونیموفقیت 
متغیرها در این عامل به ترتیب شامل  نیترمهمکند. تبیین می هاتعاونیموفقیت 

قال تجربیات اعضا تعاونی به یکدیگر، کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد برای انت یسازنهیزم
برای باال بردن آگاهی  ریزیبرنامهو  های آموزشیمدیران توسط بازرسین، برگزاری دوره

 باشند.اعضا با اصول، فلسفه و مفاهیم تعاونی می
 
که باشد ارتباطی می –در این بخش عامل حقوقی  شدهشناسایی( عامل بعدی 5

ه خود را ب هاتعاونیموفقیت  پیش برنده( درصد از کل واریانس تبیین شده عوامل 125/8)
اختصاص داده است که نقش بازنگری و اصالح قوانین و مقررات حقوقی را با تعامل سازنده 

 دهد.با نهادهای باالدستی توضیح می

 
 
 
 

و متغیرهای مربوط به هر  هاتعاونیهای پیش برنده موفقیت عامل -6جدول 
 هر متغیر یبار عاملهمراه  عامل به



 1401 بهار، 41، شماره 11جلد  - 206   

 

بار 
 نام عامل در هر عامل شدهیبندطبقهمتغیرهای  عاملی

881/0 
مثل ) یتعاونفنی دولت از  تالش برای جلب حمایت مالی و

 ای(های مالیاتی و بیمه، معافیتبهرهکمتسهیالت 

 

عی
تما

اج
 

 

اعضا در امور مربوط  مشارکت حداکثریمدیران برای جلب  تالش 873/0
 به تعاونی

 تالش برای ایجاد اعتماد بین اعضا و مدیریت شرکت 890/0

926/0 
 ضوابط مطابقنیازهای اعضا ) نیتأمتالش مدیران تعاونی برای 

 (تعاونی

940/0 
 توانمندسازیبرای  ریزیبرنامهشناسایی خیرین در بین اعضا و 

 عدالت اجتماعی در بین اعضا(گسترش ) توانکماعضا 

919./ 
و  رعاملیمدتالش در جهت انتخاب مدیران با تحصیالت باال )

 (رهیمدئتیه

 

دی
فر

 
تی

یری
مد

و 
 

 

 موفق مدیریتی باسابقهانتخاب مدیرعامل  883/0

 در مدیران شرکت تعاونی شدهحسابخطرپذیری  876/0

 کارآفرینی باال باروحیهتالش برای انتخاب مدیران  831/0

 وجود تخصص و قابلیت در مدیران شرکت 910/0

 اعضا )توجیه شوندگی اعضا( از طرفهای جدید پذیرش ایده 886/0

959/0 
در بخشی از سرمایه  عنوانبههای اندک اعضاء سرمایه دهیسازمان

 تعاونی گردش

 

دی
صا

اقت
 

روز در رابطه با محصوالت  یفنّاورتوجه به دانش و بکار گیری  902/0
 شرکت

847/0 
 و کاهشهای مشابه برای افزایش توان تولید مشترک با تعاونی

 های تولیدهزینه

925/0  ایجاد سازوکار بازاریابی محصوالت تولیدی 
 از متخصصان جهاد کشاورزی، برای ارتقای تولیدات تعاونی استفاده 921/0

 برای انتقال تجربیات اعضا تعاونی به یکدیگر یسازنهیزم 815/0

 

شی
وز

آم
 

 تخصصی و عمومی() یآموزشهای برگزاری دوره 690/0

برای باال بردن آگاهی اعضا با اصول، فلسفه و مفاهیم  ریزیبرنامه 644/0
 تعاونی

 آموزش بازرسین برای کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد مدیران 701/0
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بار 
 نام عامل در هر عامل شدهیبندطبقهمتغیرهای  عاملی

 هاتعاونیتدوین قوانین جدید متناسب با نیاز روز  858/0

 

ی 
قوق

ح
طی –

تبا
ار

 

 و استانبرگزاری جلسات مشترک با اداره تعاون شهرستان  739/0

 تعامل با بازار و رقبا 649/0

 موقعیت جغرافیایی مناسب تعاونی 907/0

طی 
حی

م
 

 هاتعاونیتعامل سازنده با سایر  894/0

 تحقیقهای منبع: یافته

 
بر اساس مقادیر بار عاملی مشخص شد که متغیرهای بررسی مجدد اساسنامه 

 یبار عاملبا  هاتعاونیقوانین جدید متناسب با نیاز روز  نیو تدوهای تعاونی شرکت
( 739/0) یبار عاملو استان با /.(، برگزاری جلسات مشترک با اداره تعاون شهرستان 858)

 پیش برندهعوامل حقوقی  ترینمهم( به ترتیب 649/0) یبار عاملو تعامل با بازار و رقبا با 
 شدهشناختهششمین عامل  درنهایت( 6شوند. کشاورزی محسوب می یهایتعاونموفقیت 

( درصد از کل واریانس تبیین شده 461/6) که باشدیمدر این قسمت عامل محیطی 
 نقش موقعیت کنندهبیانداده است و در حقیقت  اختصاصا به خود ر پیش برندهعوامل 

با نهادهای دولتی و بخش تعاونی را در موفقیت  هاتعاونیجغرافیایی و فضای ارتباطی سالم 
از: موقعیت جغرافیایی  اندعبارتمتغیرهای این عامل  ترینمهمدهد. نشان می هاتعاونی

ارتباط مناسب  (،907/0ای بزرگ فروش محصوالت )مناسبت تعاونی مثل نزدیکی به بازاره
 (.894/0) هاتعاونیای دولتی و سایر ه دستگاه

 
 هاتعاونیبررسی عوامل بازدارنده موفقیت 

ا که شرح داده شد ب گونههماندر این تحقیق  هاتعاونیعوامل بازدارنده موفقیت تحلیل 
ها دستیابی به عامل منظوربهمطالعه شده است. روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده از 

 شدهداده( نیز نشان 7که در نتایج جدول ) طورهماناز چرخش واریماکس استفاده شد. 
درصد واریانس  6/61 درمجموعهستند که  1است پنج عامل دارای مقادیر ویژه باالتر از 

 نمایند که درصد قابل قبولی است. کل را تبیین می
( مقدار بار عاملی هر گویه را در 8های چرخش یافته در جدول )بر اساس خروجی

 مشخص شد. گانهپنجهای عامل
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همراه با مقدار  هاتعاونیبازدارنده موفقیت  شدهاستخراجهای عامل-7جدول 
 هاآنویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی 

درصد واریانس  مقدار ویژه عامل رتبه
 شدهتبیین

درصد واریانس 
 تجمعی

-مدیریتی  1
 آموزشی

978/2  547/16 547/16 

678/2 اقتصادی 2  876/14 423/31 

166/2 اجتماعی 3  031/12  454/43 
048/2 حقوقی 4  380/11 833/54 
225/1 محیطی 5  803/6 636/61 

 های تحقیقمنبع: یافته 
 

( درصد 547/16) تنهاییبهشد که  گذارینامآموزشی  -بر این اساس عامل اول مدیریتی 
عامل بازدارنده موفقیت  ترینمهماز واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده و 

بوده است که شامل متغیرهای  موردمطالعههای اعضا تعاونی ازنظرهای کشاورزی تعاونی
ظام شفاف برای کنترل (، نبود ن755/0مقدار بار عاملی ) با های آموزشیکیفیت پایین دوره
(، نداشتن نظام 690/0تعاونی ) رعاملیمد(، مشورت پذیر نبودن 723/0عملکرد تعاونی )

برای ارتقای سطح تحصیالت پایین  ریزیبرنامه(، عدم 576/0) روزبهمناسب و  یرساناطالع
 ترینمهم( 566/0و مدیرعامل ) رهیمدئتیهبودن  چندشغلهو دو یا  (575/0) اعضا

 است. کشاورزی یهایتعاوندارنده موفقیت آموزشی باز -های عامل مدیریتی متغیر
( درصد واریانس تبیین شده از کل واریانس 876/14عامل اقتصادی ) بانامدومین عامل 

عوامل بازدارنده را به خود اختصاص داده است که شامل متغیرهای عامل اجتماعی بر 
( درصد واریانس 031/12اساس میزان تبیین واریانس کل در جایگاه سوم قرار داشت و )

خود اختصاص داده است و شامل  تبیین شده از کل واریانس عوامل بازدارنده را به
عدم  ( و730/0متغیرهای ناآگاهی اعضا با اصول، فلسفه و مفاهیم تعاونی با بار عاملی )

متغیرهای آن عامل  نیتراز مهم(، 679/0) یعاملرضایت اعضا از یکدیگر با مقدار بار 
 باشند.می
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 ه هر عامل بهو متغیرهای مربوط ب هاتعاونیعوامل بازدارنده موفقیت  -8جدول 
 هر متغیر یبار عاملهمراه 

بارهای 
 نام عامل در هر عامل شدهیبندطبقهمتغیرهای  عاملی

 -مدیریتی روزبهمناسب و  یرساناطالعنداشتن نظام  762/0
 های آموزشیکیفیت پایین دوره 755/0 آموزشی

 و مدیرعامل رهیمدئتیهبودن  چندشغلهدو یا  566/0

 برای ارتقای سطح تحصیالت پائین اعضا ریزیبرنامهعدم  575/0

 تعاونی رعاملیمدمشورت پذیر نبودن  690/0

 نبود نظام شفاف برای کنترل عملکرد تعاونی 723/0

 اقتصادی برای محصوالت شرکتمعتبر رک ماو برند نداشتن  598/0
 های تولید در بازارعدم ثبات قیمت نهاده 723/0

 ونقلحملهزینه باالی  612/0

 هاتعاونیی تسهیالت بانکی به هزینه باالی بهره 556/0

 های اقتصادیعدم انگیزه کافی اعضا برای مشارکت در طرح 554/0

در و نبود انسجام درونی جمعی یهایتصمیمگیرف در تالـخا 521/0
 یتعاون

 اجتماعی عدم رضایت اعضا از یکدیگر 679/0
 اعضا با اصول، فلسفه و مفاهیم تعاونیناآگاهی  730/0

 حقوقی عدم برگزاری مجمع عمومی 779/0
 ضعف در قوانین تعاونی 805/0

، ریزگردها که تاثیرمنفی برمیزان وکیفیت یسالخشکپدیده  757/0
 تولید داشته

 محیطی

با  هاآنحاکمیت نظام واسطه گری در حوزه بازار و رقابت  759/0
 هایتعاون

 های تحقیقمنبع: یافته

 
( درصد واریانس تبیین شده از کل واریانس 380/11)چهارمین عامل، عامل حقوقی 

های؛ ضعف در قوانین تعاونی با مقدار بار که گویه عوامل بازدارنده را به خود اختصاص داد
( از عمده 779/0) یعامل( و عدم برگزاری مجمع عمومی با مقدار بار 805/0عاملی )

 باشند.های کشاورزی میرهای حقوقی بازدارنده موفقیت تعاونیمتغی
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که  شد گذارینامعامل  هاتعاونیدر زمینه موفقیت  شدهشناساییآخرین عامل بازدارنده 
ی های کشاورز( درصد از واریانس تبیین شده عوامل بازدارنده موفقیت تعاونی803/6) تنها

در حوزه بازار و  یگرواسطههای؛ حاکمیت نظام و شامل گویه را به خود اختصاص داد
و ریزگردها با  یسالخشک( و پدیده 759/0با مقدار بار عاملی ) هاتعاونیبا  هاآنرقابت 

 یهایتعاونهای محیطی بازدارنده موفقیت ( از اهم متغیر757/0مقدار بار عاملی )
 .باشندمی یکشاورز

 
 هاگیری و پیشنهادنتیجه

در شهرستان  هایتعاونبررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده موفقیت  باهدفپژوهش حاضر 
دایر در این شهرستان صورت پذیرفته است.  هایتعاونینفر از اعضاء  250 بامطالعهساوجبالغ 

نشان داد  اهتعاونیموفقیت  پیش برندهعوامل  بندیدستهنتیجه تحلیل عاملی اکتشافی در 
عامل  ترینمهم( درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داد و 988/18ماعی )که عامل اجت

اجتماعی  ائلمسباشد که این بیانگر اهمیت پاسخگویان می ازنظر هاتعاونیموفقیت  پیش برنده
رهای متغی نیدر بباشد. همچنین پاسخگویان می دگاهیدهای کشاورزی از در موفقیت تعاونی

، توانمکاعضا  توانمندسازیبرای  ریزیبرنامهی خیرین در بین اعضا و اجتماعی گویه، شناسای
( را داشت، این موضوع نشانگر توجه پاسخگویان به موضوع 940/0بیشترین مقدار بار عاملی )

ه با باشد. این نتیجمی یدوستنوعهای مهم تعاونی، یعنی کمک به دیگر اعضا و یکی از ارزش
(، الفتی و همکاران 1397(، موسایی و محمدی مفرد )1395نتایج رسولی آذر و همکاران )

داشته است.  یخوانهم (،2021( و جونیور و واندر، )1399(، میمنت آبادی و همکاران )1399)
حقیقات با تمطابق  هاتعاونیدر بخش عوامل پیش برنده موفقیت  شدهشناساییهای سایر عامل

وند و ؛ کردعلی2012؛ ونگ، 1393ی )کرمی و آکهی، تیریو مد یفردقبلی شامل متغیرهای 
(، اقتصادی )پناهیان و کرمی، 2020 ولی؛ مون 1400؛ رحیمی و همکاران، 1396همکاران، 

ی )باباخانی آموزش(؛ 2019؛ برانداوو و بریتنپاچ، 2012؛ ونگ، 1399؛ الفتی و همکاران، 1397
؛ 2014ران، همکاو )سیلویا ارتباطی  – یحقوق(، 1399؛ الفتی و همکاران، 1396ی، واحد
؛ 1397ی )موسایی و محمدی مفرد، طیمح( و 2021(؛ جونیور و واندر، 2020) ولیمون 

 .اندبوده( 1399میمنت آبادی و همکاران، 
عامل  که توسط تحلیل عاملی نتایج نشان داد هاتعاونیدر بررسی عوامل بازدارنده موفقیت 

عامل بازدارنده موفقیت  ترینمهم( درصد واریانس تبیین شده 547/16آموزشی با )-مدیریتی
؛ برانداوو و 1399باشد که با نتایج )میمنت آبادی و همکاران، های کشاورزی میتعاونی

های آموزشی ه، کیفیت پایین دوره( مطابقت دارد. گوی2021؛ جونیور و واندر، 2019بریتنپاچ، 
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در بررسی عوامل عالوه بر این  متغیر این عامل است. ترینمهم( 755/0با مقدار بار عاملی )
های کشاورزی بر اساس نتایج تحلیل عاملی مشخص و بازدارنده موفقیت تعاونی پیش برنده

های بازدارنده عامل ترینمهمآموزشی، اجتماعی، حقوقی و محیطی  –شد که عامل فردی 
(، 1393کرمی و آگهی )است و این نتایج با تحقیقات داخلی و خارجی ) هاتعاونی تیموفق

(، 1399(، آجودانی و همکاران )1399(، الفتی و همکاران )1396کرد علی و ند و همکاران )
 ,Brandão and Breitenbach(، برانداوو و بریتنپاچ )2016(، پوجارا )1400رحیمی و همکاران )

 خوانی داشته است.( هم(2020) ولیمون  (،2019
های عامل بازدارنده موفقیت تعاونی ترینمهمبر همین اساس دومین عامل اقتصادی 

های اهمیت عامل اقتصادی در تعاونی انیباب (2019) تنپاچیبرانداوو و بربوده است.  موردمطالعه
ضمن حفظ پایبندی به اصول خود باید در بازار رقابتی مزیت  هاتعاونیبرزیل بیان داشتند که 

است.  هاتعاونیاقتصادی نیز داشته باشند که این خود مانع مهمی در راستای موفقیت 
لی های تولید با مقدار بار عامهمچنین نتایج تحقیق نشان داد که گویه، عدم ثبات قیمت نهاده

 های کشاورزی است.زدارنده موفقیت تعاونیمتغیر عامل اقتصادی با ترینمهم( 723/0)
بر این در مشاهدات میدانی تحقیق معلوم گردید که متغیرهایی مثل، نبود بازار مناسب  هعالو

 فروش، نبود مشتری در مقاطع زمانی خاص به دلیل اشباع بازار، قیمت پایین محصول در بازار
های کشاورزی ساوجبالغ از عوامل اقتصادی بازدارنده موفقیت تعاونی دستنیازاو مواردی 

تان های شهرسموفقیت تعاونی منظوربهزیر  یشنهادهایپهای فوق یافته بر اساسباشند. می
ت به شود نسب، پیشنهاد میهاتعاونیبا توجه به نتایج سن اعضای  گردد.ساوجبالغ ارائه می

 ریزی صورتبرنامه هاتعاونیدر  کردهلیتحصجوانان  صوصخبهجذب و تشویق اعضای جوان 
 پذیرد.

 موفقیت پیش برندهعامل  عنوانبهبا توجه به سابقه اعضا و شناسایی عوامل آموزشی 
سات ، جلیشیاندهمجلسات  یبرگزارشود با سازوکارهای مناسب مثل )پیشنهاد می هاتعاونی

به  قهباسابآموزشی، بازدید گروهی از واحدهای موفق و غیره( نسبت به انتقال تجربیات افراد 
( درصد دارای 7/55نتایج تحقیق بیش از نیمی از اعضا ) بر اساس جوانان عضو اقدام شود.

 شود نسبت به برگزاری جلسات ویژه با افراد دو شغله برای باالشغل دوم هستند. پیشنهاد می
 ریزی گردد.در امور تعاونی برنامه هاآنبردن میزان مشارکت 

ین نشان داد که در ب هاتعاونیموفقیت  پیش برندهنتایج تحلیل عاملی در رابطه با عوامل 
 بخشی از سرمایه عنوانبههای اندک اعضا سرمایه دهیسازمانهای عامل اقتصادی گویه، متغیر

اهمیت  دهندهنشان( است که 959/0قدار بار عاملی )در گردش تعاونی، دارای بیشترین م
دیران شود مپیشنهاد می روازاین باشد.می هاتعاونیمشارکت اقتصادی اعضا و مطابق اصل سوم 
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های موفق در مشارکت مناسب مثل، برنامه بازدید اعضا از تعاونی یسازوکارها، با هاتعاونی
های اندک اعضا برای دیگر نسبت به جذب سرمایه و موارداقتصادی، باال بردن آگاهی اعضا 

 یسوددهمنابع مالی شرکت اقدام نمایند. ایجاد واحدهای کوچک فرآوری محصول که  نیتأم
 یک راهکار مناسب باشد. تواندیمخوبی داشته باشد برای شروع کار و تشویق اعضا 

 هایتعاونیت موفقی پیش برندهعوامل  بندیدستهنتیجه تحلیل عاملی اکتشافی در 
( درصد از واریانس کل را به خود اختصاص 99/18)کشاورزی نشان داد که عامل اجتماعی 

ر دباشد؛ همچنین پاسخگویان می ازنظر هاتعاونیموفقیت  پیش برندهعامل  ترینمهمداده و 
 مندسازیتوانبرای  ریزیبرنامهمتغیرهای اجتماعی گویه، شناسایی خیرین در بین اعضا و  نیب

( را داشت، این موضوع نشانگر اهمیت کمک 940/0، بیشترین مقدار بار عاملی )توانکماعضا 
شود پیشنهاد می باشد.می یدوستنوعهای مهم تعاونی، یعنی به دیگر اعضا و یکی از ارزش

 مناسب مثل تشکیل سازوکارمدیران تعاونی با شناسایی خیرین در بین اعضا و از طریق 
ریزی امهبرن توانکماعضاء  توانمندسازیهای محلی نسبت به یا از طریق بانکصندوق داخلی و 

 نمایند.
 های تولید ونتایج تحقیق بر اساس تحلیل عاملی نشان داد که عدم ثبات قیمت نهاده

شاورزی های کموفقیت تعاونی پیش برندهبازاریابی محصوالت تعاونی متغیرهای مهم اقتصادی 
ین در مشاهدات میدانی تحقیق معلوم گردید که متغیرهایی مثل، نبود بر ا عالوهباشد. می

اشباع بازار، قیمت پایین  لیبه دلبازار مناسب فروش، نبود مشتری در مقاطع زمانی خاص 
های از عوامل اقتصادی بازدارنده موفقیت تعاونی دستنیازاو مواردی  محصول در بازار

های کشاورزی در سطح شهرستان گردد تعاونیمیباشند. پیشنهاد کشاورزی ساوجبالغ می
و می ک ازنظربازاریابی علمی، جذب و حفظ مشتری، تولید بهینه متناسب با بازار  منظوربه
 یریارگکبههای بازار و غیره اقدام به تأسیس دفتر مشترکی با بینی ریسک، پیشیفیک

 در شهرستان باشد. هاتعاونیمتخصصین این حوزه نموده که در حقیقت اتاق فکر 
نتیجه مشاهدات میدانی تحقیق نشان داد که در مواردی ضعف قوانین موجب تفسیرهای 

ه ب درنهایتهای مالیاتِی، بیمه، عوارض و غیره( که متفاوتی از قانون گردیده مثل )معافیت
ی شود، بررسگردد. پیشنهاد میو عامل بازدارنده موفقیت تعاونی محسوب می هاتعاونیضرر 

در  اهتعاونیهای تعاونی و تدوین قوانین جدید متناسب با نیاز روز مجدد اساسنامه شرکت
 .سطوح باالی مدیریت بخش تعاون، پیگیری شود

 

 قدردانی و تشکر
 این پژوهش تحقیق با حمایت مالی هیچ نهادی نبوده است.
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Abstract 
Cooperatives are the best organizations that have succeeded in mobilizing dispersed 

yet talented and motivated forces. Of course, this is possible due to the success of 

cooperatives. Therefore, identifying the factors that incentivize and hinder the success 

of cooperatives is of great importance. Considering that no study has been conducted 

in this regard in Savojbolagh County, thus this study seeks to investigate the promoter 

and preventive factors on the success of agricultural cooperatives in Savojbolagh 

County. The present study is exploratory in terms of purpose and applied in terms of 

research results. The statistical population of the study is the members and managers of 

agricultural cooperatives of Savojbolagh County and also experts in the field of 

cooperation in Alborz province and Savojbolagh County, which was considered as a 

statistical sample through Morgan table of 250 people. The validity and reliability of 

the questionnaire were confirmed using the views of the professors of the Faculty of 

Economics and Development, University of Tehran and a group of experts in the field 

of cooperation in Alborz province and Savojbolagh County and Cronbach's alpha 

coefficient. Using exploratory factor analysis technique, the promoter factors of 

agricultural cooperatives were classified into six factors (social, individual, economic, 

educational, legal and environmental) which in total (78.9%) explained the total 

variance of success factors. Also, preventive factors were divided into five factors 

including managerial-educational, economic, social, legal and environmental factors, 

which in total (61.63%) of the total variance of factors inhibiting the success of 

cooperatives explained. 
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