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ABSTRACT 

 

Context and purpose. Even though networking is one of the most important strategies for improving 
organizational performance, many organizations in the agricultural sector, especially cooperatives, have not 
succeeded in implementing this strategy. This is because factors affecting the formation of the institutional 
network in the socio-economic background of these organizations are not well known. Therefore, the current 
survey has provided a suitable management framework for institutional networking by identifying the factors 
affecting the formation of the network of agricultural production cooperatives in Alborz province. 
Methodology/approach. In the current study, the statistical population included all managing directors of 
cooperatives covered by the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, and the Rural Cooperative 
Organization of Alborz Province (540 people). The sample size was estimated to be 175 respondents using 
Cochran's formula. A stratified sampling technique was used to select the subjects. Data were collected using a 
questionnaire whose validity and reliability had been confirmed. The data were analyzed using the structural 
equation modeling technique (Partial Least Square). 
Findings and conclusions. The results showed that among the factors influencing the formation of a network 
among cooperatives, political, economic, legal, and educational factors had the largest contribution respectively. 
On the other hand, technical and social factors had a small contribution to the formation of the said network .  

Originality. Previous studies focusing on the network of relationships between organizations have mainly focused 
on organizational performance; meanwhile, the current study, with a special focus on cooperatives, analyzes the 
factors affecting the formation of organizational networks and provides a useful framework for managing 
cooperative networks. 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Networking as one of the performance improvement strategies helps organizations to share their resources and Context and purpose. 
knowledge, learn from each other and and thus improve their performance. Even though networking is one of the most important 
strategies for improving organizational performance, many organizations in the agricultural sector, especially cooperatives, have not 
succeeded in implementing this strategy. This is because factors affecting the formation of the institutional network in the socio-
economic background of these organizations are not well known. Therefore, the current survey has provided a suitable management 
framework for institutional networking by identifying the factors affecting the formation of the network of agricultural production 

.ves in Alborz provincecooperati 

In the current study, the statistical population included all managing directors of cooperatives covered by the Methodology/approach. 
Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, and the Rural Cooperative Organization of Alborz Province (540 people). The sample 
size was estimated to be 175 respondents using Cochran's formula. A stratified sampling technique was used to select the subjects. Data 
were collected using a questionnaire whose validity and reliability had been confirmed. The data were analyzed using the structural 

equation modeling technique (Partial Least Square).The results showed that among the factors influencing Findings and conclusions. 
the formation of a network among cooperatives, political, economic, legal, and educational factors had the largest contribution 

respectively. On the other hand, technical and social factors had a small contribution to the formation of the said network. The results 
indicate that the policy-making factor has the greatest effect on the formation of cooperatives’ networks. This implies that policy-making 
with the purpose of development and economy as well stimulates the networking of cooperatives. If the policy process is carried out 
with the aim of institutional development and obtaining benefits of economic enterprises, networking will be facilitated. The results 
show that network development in cooperatives has an impact on providing educational services such as training courses needed by 
network members. Training services have direct and indirect benefits for organizations and their members in networks and increase 
collaboration between them. 

Previous studies focusing on the network of relationships between organizations have mainly focused on organizational Originality. 
performance; meanwhile, the current study, with a special focus on cooperatives, analyzes the factors affecting the formation of 
organizational networks and provides a useful framework for managing cooperative networks. 

 

http://www.ajcoop.mcls.gov.ir/


 

 فصلنامه تعاون و کشاورزی

 

Homepage: http://www.ajcoop.mcls.gov.ir 
 

1401 ،11(24 ،)105-97  

 

   

 

 ای در استان البرزهای تولیدی کشاورزی: مطالعهبررسی عوامل مؤثر بر تشکیل شبکه تعاونی
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 چکیده

رود، سازی یکی از مهمترین راهبردهای بهبود عملکرد سازمانی به شمار میرغم آنکه شبکهعلی هدف:زمینه و  
لیل این اند. داین راهبرد نشدهها، تاکنون موفق به اجرای ویژه تعاونیهای بخش کشاورزی، بهبسیاری از تشکل

ـ اجتماعی این تشکلامر آن است که علل مؤثر بر شکل خوبی شناخته ها بهگیری شبکه نهادی در بستر اقتصادی 
ولید کشاورزی در های تعوامل مؤثر بر تشکیل شبکه تعاونی ا شناساییب نیستند. بنابراین، پیمایش حاضر شده

 سازی نهادی فراهم آورده است.مناسبی را برای شبکهاستان البرز، چارچوب مدیریتی 
های تعاونی تحت جامعه آماری مشتمل بر تمامی مدیران عامل شرکتدر پژوهش حاضر،  :ی/رهیافتشناسروش

نفر( بود. حجم نمونه با استفاده  540پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تعاون روستایی استان البرز )
ای با انتساب گیری طبقهتن برآورد شد. برای انتخاب اعضای نمونه از تکنیک نمونه 175از فرمول کوکران برابر 

ه آوری شدند که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفتای جمعها با استفاده از پرسشنامهمتناسب استفاده شد. داده
 سازی معادالت ساختاری )به روش حداقل مربعات جزیی( تحلیل شدند. ها با استفاده از تکنیک مدلبود. داده

گذاری، ل سیاستعوام ها،داد که از میان عوامل مؤثر بر تشکیل شبکه میان تعاونینتایج نشان  :گیریو نتیجه هاافتهی
ی کاقتصادی، حقوقی و آموزشی به ترتیب دارای بیشترین سهم بودند و در مقابل، عوامل فنی و اجتماعی سهم اند

 در تشکیل شبکه مزبور داشتند. 
مرکز طور عمده بر عملکرد سازمانی متها بهان سازمانمطالعات پیشین با تمرکز بر شبکه روابط میی: اصالت/نوآور

بکه ها، عوامل مؤثر بر تشکیل شهای تعاونیاند؛ این در حالی است که مطالعه حاضر با تمرکز ویژه بر شرکتبوده
 کند. های همکاری فراهم میسازمانی را مورد واکاوی قرار داده و چارچوب مفیدی برای مدیریت شبکه
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 مقدمه

های پیش روی خود چالشغلبه بر  یها براسازمان
مبتنی بر همکاری گروهی  یهاراهبرد نیازمند توجه به

طی دو دهه در همین راستا،  .(Lopes et al., 2020) هستند
ها در استفاده از شبکه های مختلفها با اندازهاخیر شرکت

ها دارای اند، زیرا شبکهرشد چشمگیری داشته
 حکمرانی ی ازتنها شکل های متعددی هستند وکارکرد

توانند با مسائل پیچیده جوامع امروزی هستند که می
 ,.Lavaei Adaryani et al) برخورد مناسبی داشته باشند

2018). 
 و قرارگرفتهاز زوایای مختلفی مورد واکاوی  یسازشبکه

 رونیبدرون و  ی،ررسمیو غ یمانند روابط رسم یبه موضوعات
را  ییشود و رفتارهایها مربوط مافراد و سازمان نیب سازمان
 پنلد. گلود و روابط نقش دارن نیا جادیدهد که در اینشان م

(Gould & Panel, 1984) جادیا ندیفرآ یسازمعتقدند شبکه 
ها را سازمان نیب یو خارج یاست که ارتباط داخل نظامی
ها گروه نیروابط ب یرسم یهاکند. شبکهیم ریپذامکان

 یبه اهداف سازمان یابیدست یبرا فشانیوظارا بر اساس 
سازی بر ایجاد شبکه (.(Ibarra, 1993کند مشخص می

با  مشارکتها و تسهیل در ارتباطی مؤثر در بین سازمان
مهم های فعالیتاز  گرید یکیتمرکز دارد.  هاآن
 یی است کههاسازمان ریبا سا یسازشبکه ،یتیریمد

کمک به جامعه  در زمینهدارای اهداف مشترک 
 (.Nanthagopan, 2011) هستند ریپذبیآس

 تأثیرسازی دهد که شبکهشواهد نشان می
ها و بر عملکرد سازمان، توسعه نوآوری یتوجهقابل

 .(Gaonkar & Mele., 2019) داردتر به منابع دسترسی آسان
 یبرا دیجد یروشعنوان اغلب به یسازمان یهاشبکه

از موارد،  یاریشوند. در بسیانجام کارها در نظر گرفته م
صورت مستقل به نتایج توانند بهها نمیسازمان

ها ایجاب دست پیدا کنند و پیچیدگی فعالیت انتظارقابل
جمعی برای انجام  صورتبهها کند که سازمانمی

 Kenis) کارهای پیچیده با یکدیگر هماهنگی داشته باشند

& Raab, 2020) . 

بسیاری توجه  یسازمانو بروندرون  یهاشبکهبررسی 
کرده مختلف را به خود جلب  هایدر حوزه نظراناز صاحب

ی هانظران، شبکهاست. به اعتقاد بسیاری از این صاحب
اساس بسیاری از تحوالت اقتصادی را شکل  یسازمان نیب

تعداد  های اخیر،دههبرای نمونه طی . (Sliwa, 2022) دهندمی
کشاورزی اقدام به  در بخش تعاونیهای شرکتزیادی از 

رغم آنکه اند. علیتغییر اَشکال سازمانی خود نموده
های تعاونی کشاورزی انواع خاصی از ، شرکتدرگذشته

زه اند؛ امروگرفتهساختارهای معامالتی همگون را به کار می
ا هکنند. اغلب آنبال میها الگوهای کامالً متفاوتی را دنآن

و مشارکتی تأمین مالی  یجمعدستهصورت به درگذشته
شدند؛ این در حالی است که امروزه دارای سرمایه می

-ای هستند که محصول تالش سرمایهخارجی منصفانه

ای هبرخی از شرکت وسیلهبهگذاران خارجی بوده یا آنکه 
است.  دهشگذاشتهخارجی به اشتراک  سرمایهتابعه با منافع 

سازی را در مسیر توسعه خود بدین معنا که رویه شبکه
 ;Bogetoft & Ballebye Olesen, 2007) اندقرار داده مدنظر

Nilsson & Ohlsson, 2007) این موضوع حاکی از آن است .
های کشاورزی در حالت گذار از ساختارهای که تعاونی

مدیریت نوین هستند که در آن  سویبهسنتی مدیریت 
های تأمین مالی، معامالتی و ارتباطی تغییر کرده روش
 های کشاورزیتعاونیها و روابط فعالیتبرای مثال،  است.

است.  زمان تغییرات چشمگیری داشته درگذراوگاندا 
در  (Kwapong & Korugyendo, 2010) کاواپونگ و کورگیندو

های کشاورزی ساختار سنتی و نوین تعاونی ،ایمطالعه
 شبکه توسعهاند. این ساختارها اوگاندا را بررسی کرده

های کشاورزی در زنجیره تأمین تعاونی همکاری
 کشد.به تصویر میمحصوالت تولیدشده را 

 ضمن کشاورزی هایتعاونی شبکهستقرار ا، طورکلیبه

 تسهیل و مبادالتی هایهزینه کاهش کارایی، افزایش

توانمندسازی و  به تولیدکننده، مشتریان مستقیم دستیابی
 روستاییان و کوچک کشاورزان حداکثری بریسهم افزایش

 هایمشوقمندی عادالنه از بهرهات، تولیدی هافزودارزش از
 و معیوب هایچرخه کاهش سرانجام و کنندگانتولید

کارکردهای مهم  باوجود گردد.می گریواسطه نامولد
ها، مطالعات اندکی بر شناسایی سازی تعاونیشبکه
 & Shamabadi) اندمتمرکزشدهسازی های شبکهرانپیش

(Barimnejad., 2017 مطالعات پیشین .(Olsen, Elvekrok, & 
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Nilsen, 2012; Sung, Kim, & Chang, 2016) طور عمده به به
های های همکاری مبتنی بر شبکه در شرکتبررسی مؤلفه

ی با های تعاوناند و شرکتصنعتی متوسط و بزرگ پرداخته
فرد را کمتر ماهیت اجتماعی و اقتصادی منحصربه

، مطالعه حاضر با بررسی رونیازااند. قرار داده موردتوجه
ردن دد پر کها درصعوامل مؤثر بر تشکیل شبکه تعاونی

 باشد. شکاف تحقیقاتی مزبور می
 و پیشینه پژوهش نظریمبانی 

طور عمده بهسازی واژه شبکه و شبکه ،گذشته دههدر 
عمومی  یهایمشخطمدیریت دولتی و حوزه مباحث  در

این در حالی  .(Danaei Fard., 2013)ل شده است اودولت متد
ها و مؤسسات بخش خصوصی برای است که اخیراً سازمان

بهبود عملکرد خود بر راهبرد توسعه روابط مبتنی بر شبکه 
. مطالعات پیشین از زوایای مختلفی به اندمتمرکزشده

 & Lin) اند. برای نمونه، لین و لینها پرداختهبررسی شبکه

Lin, 2016)  ها و عملکرد شرکتشبکه نیب ارتباط یبررسدر
 نیا که دریافتند وانیدر تا( SMEs)کوچک و متوسط  یها

ثبت م تأثیرها ها بر عملکرد شرکتارتباطات بین شبکه
 (Husain et al., 2016) حسین مطالعههمچنین،  .داشته است

 قیاز طرتوانند می یسازمان یهانشان داد که شبکه
را فراهم  یریپذرقابت ی زمینهسازمان یو نوآور یریادگی

شبکه و  یهاتیقابل ((Mitrega et al., 2012میترگا . کنند
به این نتیجه و  اندهقرار داد موردبررسیآن را  یامدهایپ

یک مکمل برای مدل  عنوانبهسازی اند که شبکهرسیده
 ,Birkinshawبرینکشو  .است شدهتعیینمدیریت شبکه 

 رونیدرون و ب یهاشبکه نیروابط ب یدر بررس ((2000
 نیا یو اثربخش تیموفق نیازپیشکند که یاشاره م یسازمان
 نیا نیب یهماهنگ یبرا یمهارت کافداشتن ها به شبکه
 سازیشبکه ییتوانا ن،ی. عالوه بر اارتباط داردها شبکه

 نیافرآیند در  یسازمان نقش مهم کدر ی یانسان یروین
 یادر مطالعه ((Mazzarol et al., 2013مزارلو  دارد. یهماهنگ

در  راهبردیشبکه  کیعنوان به هایدر مورد نقش تعاون
ه ک به این نتیجه رسیدندو فرانسه  ایاسترال یهایتعاون

 طمرتب یشبکه و سازگار تیریها به مدیتعاون نیا یداریپا

اط ارتب ءی اعضامانند اعتماد و وفادار گریعوامل د یبا برخ
نقش شبکه یضمن بررس (Develtere et al., 2008)دارد. دولتر 

ی هایکه تعاون افتندیدر ییدر مناطق روستا یتعاون یها
ه ب یکشاورز هایفعالیت یواگذارتوانند امکان موفق می

 اُلسن، اِلوکروک و نیلسن د.نفراهم کنرا ها یشبکه تعاون
(Olsen, Elvekrok, & Nilsen, 2012)  ای کیفی به مطالعهدر

ها در نروژ مورد از اسناد مرتبط با شبکه 101تحلیل 
پرداختند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که موفقیت 

کنترل نظیر طراحی توجه به عوامل قابل درگروها شبکه
ها و شبکه شدهسازماندهیشبکه، محتوا و ساختار جلسات 

نترل کغیرقابل مدیریت شبکه است. در این خصوص عوامل
، مشارکت و تمایل به تسهیم دانش نیز گروه هیروحنظیر 

 & ,Sung, Kim) سونگ، کیم و چانگ دارای نقش بودند.

Chang, 2016) منظور بهبود همکاری بین ای بهدر مطالعه
 در عرصه تولید اتومبیل مقیاسکوچکهای بزرگ و شرکت

منجر به افزایش نشان دادند که بهبود سطح همکاری 
شود. بر اساس نتایج، افزایش عملکرد عملکرد همکاری می

زمان  ،هاسفارشهمکاری مشتمل بر چهار نشانگر پاسخ به 
تحویل، مدیریت لجستیکی و توزیع و مدیریت موجودی 
بود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که همکاری بین 

-نههای مادر بر کاهش هزیها همگام با رشد شرکتشرکت

کنندگان اثر مثبت دارد. هادنورکار ها و افزایش سود تأمین
ای بر روی در مطالعه (Hudnurkar & Rathod, 2017) و راتود

صنعتی چندملیتی  یهاشرکتدر  ین همکارانباقدامات 
دریافتند،  کمی(ـ  ای ترکیبی )کیفیهند با استفاده از شیوه

های چندملیتی با همکاری شرکتهای مؤلفه ترینمهم
کنندگان زنجیره تأمین شامل شفافیت معامالت، تعهد تأمین

ا توجه ب گیری بود.سازی تصمیمو همگام بلندمدت و اعتماد
 (1) لشکبه پیشینه پژوهش، مدل مفهومی تحقیق مطابق 

مطالعه توسعه  نیوابسته ا ریمتغقابل ترسیم است. 
 است که شامل رفتارتعاونی تولید کشاورزی  یهاشبکه

ر رابطه ب یبر شبکه، رفتار بازارمحور و رفتار مبتن یمبتن
نقش دارند شامل  هاتوسعه شبکه درکه  عواملی است.
و  یفن ،یاجتماع ،حقوقی ،یاقتصاد ،یگذاراستیس عوامل
 .ی هستندآموزش
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 پژوهششناسی روش

منظور شناسایی عوامل مؤثر بر پژوهش حاضر به
های تولید کشاورزی با رویکرد تشکیل شبکه تعاونی

هدف جزو مطالعات کاربردی به  ازنظرو  شدهانجامکمّی 
 این مطالعه مشتمل بر تمامی یجامعه آمار رود.می شمار

تعاون، وزارت  رپوششیز یکشاورز یهایتعاون رانیمد
 در استان ییو سازمان تعاون روستا یکار و رفاه اجتماع

مختلف  یهانهیفعال در زم یتعاون 540 درمجموع) البرز
حجم  .بود( یوابسته کشاورز عیو صنا یخدمات ،یدیتول

با استفاده از فرمول کوکران )با در نظر گرفتن  نمونه
تن برآورد شد که اعضای  175درصد( برابر  5خطای 

ا ای بطبقه گیرینمونهگیری از تکنیک نمونه با بهره
 انتخاب و مطالعه شدند. انتساب متناسب

های حوزه فعالیت تعاونیگیری، در فرآیند نمونه
قرار گرفت و متناسب  مدنظرعنوان طبقه به موردمطالعه

 موردنظربا حجم جامعه مربوط به هر طبقه، نمونه 
جزئیات مربوط به حجم جامعه  (1جدول )انتخاب گردید. 

 دهد.و نمونه منتخب را نشان می
 
 

 تفکیک جامعه هدف. 1جدول 
 نمونه حجم حجم جامعه تعاونی گرایش

 85 260 تولیدی کشاورزی
 35 110 و صادراتیتوزیعی 

 35 106 صنایع تبدیلی
 21 64 یوادار خدماتی

 176 540 مجموع
 محقق ساخته پرسشنامهاز  هاداده یآورجمع یبرا

. بخش بود هشدیطراح استفاده شد که در دو بخش مجزا
 بود که توصیف یشناخت تیجمعشامل متغیرهای اول 

بخش دوم شامل  داد.ارائه می موردمطالعهکلی از نمونه 
 بکهش تشکیل مرتبط با عوامل تأثیرگذار بر هاییگویه

بود که در قالب طیف لیکرت های تولید کشاورزی تعاونی
ط توسپرسشنامه روایی  ند.جیده شدسن یپنج سطح

از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. برای  تنپنج
ه از ضریب آلفای کرونباخ ب پرسشنامه یسنجش پایای

ه مربوط ب( استفاده شد. مقادیر نفر 30آزمون )روش پیش
است که بیانگر پایایی  7/0باالتر از میزان  بیضرااین 

 (.2جدول باشد )مطلوب پرسشنامه می

تشکیل شبکه بین 
های تولید تعاونی

 کشاورزی

 فنیعوامل 

عوامل 
 اقتصادی

 حقوقی عوامل

عوامل 
 اجتماعی

 فنیعوامل 

عوامل 
گذارسیاست
 ی
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 کرونباخ یآلفامقادیر  .2جدول 

 یآلفا
 کرونباخ

 سازه )عامل( گویهتعداد 

 فنی 12 740/0

 اقتصادی 27 833/0

 حقوقی 11 778/0

 اجتماعی 7 856/0

 آموزشی 14 790/0

 گذاریسیاست 8 866/0

سازی معادالت ها از تکنیک مدلبرای تحلیل داده
( استفاده PLS) یجزئساختاری به روش حداقل مربعات 

 ،یقانون ،یاقتصاد ،یفن عواملشد. در این تحلیل، 
 مدنظردر قالب سازه  یگذاراستیو س یآموزش ،یاجتماع

از  گیریمدل اندازه ییایپا بررسی یبراقرار گرفتند. 
واریانس  متوسط (،CR) یبیترک ییایپاهای شاخص

)شاخص فورنل  روایی تشخیصی و (AVE) شدهاستخراج
داری بارهای همچنین، معنیـ الرکر( استفاده شد. 
قرار گرفت. الزم  موردبررسی tعاملی با استفاده از آماره 

 ظرموردنعامل به ذکر است که معیار حفظ نشانگرها بر 
بی کیمقادیر پایایی تربود.  4/0داشتن بار عاملی باالتر از 

جدول ) قبول سازه استبیانگر پایایی قابل 7/0باالتر از 
 قبولقابل یدر صورت شدهاستخراجمتوسط واریانس  (.3

 (.3جدول )باشد  5/0از  شتریآن ب ریاست که مقاد
 های مدل. پایایی سازه3جدول 

AVE CR عوامل 

 آموزشی 806/0 926/0

 اجتماعی 978/0 989/0

 حقوقی 934/0 966/0

 فنی 909/0 953/0

 گذاریسیاست 889/0 941/0

 اقتصادی 887/0 969/0

 سازیشبکه 838/0 941/0

دهد نشان می( 4جدول )در الرکر ـ  فورنلشاخص 
( از مقادیر زیرین AVEکه مقادیر موجود بر قطر اصلی )

خود که میزان واریانس اشتراکی هر سازه با سازه دیگر 
توان دهد، بیشتر است. بدین ترتیب میرا نمایش می

از روایی واگرا  موردنظرها در مدل دریافت که سازه
 برخوردارند.

 نل ـ الرکر(. ماتریس روایی تشخیصی )شاخص فور4جدول 
 7 6 5 4 3 2 1 سازه

       898/0 (1)آموزشی 
      989/0 806/0 (2) اجتماعی
     966/0 841/0 750/0 (3) حقوقی

    954/0 630/0 761/0 739/0 (4) فنی
   943/0 605/0 670/0 605/0 607/0 (5) گذاریسیاست

  942/0 623/0 771/0 822/0 944/0 823/0 (6) اقتصادی
 916/0 790/0 784/0 680/0 672/0 764/0 653/0 (7سازی )شبکه

 هایافته
 175 گونه که گفته شد، در این مطالعههمان

مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج توصیفی نشان پرسشنامه 
بوده  سال 45 پاسخگویان برابر میانگین سنی دهد کهمی
. دادندنمونه را مردان تشکیل میدرصد  80بیش از و 

مدارک درصد پاسخگویان دارای  68 بربالغ، همچنین

ۀ کار آنابقمیانگین س بودند. تحصیلی دیپلم تا لیسانس
 (5جدول )مندرجات  .برآورد شدسال  18 برابر ها

میانگین و انحراف معیار مربوط به هر یک از نشانگرهای 
دهد.ها را نشان میمتناظر سازه
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 میانگین و انحراف معیار نشانگرهای متناظر هر سازه .5جدول 
 معیارانحراف  میانگین نشانگر سازه

 شبکه
 

 870/0 32/3 رفتار بازار محور
 678/0 21/3 رفتار رابطه محور
 733/0 04/3 رفتار شبکه محور

 گذاریسیاست
 

 666/0 21/3 ایتوسعه
 704/0 20/3 اقتصادی

 حقوقی
 

 657/0 19/3 صادرکنندگانقوانین 
 640/0 12/3 قوانین تولیدکنندگان

 اقتصادی
 

 446/0 18/3 هانهاده
 710/0 18/3 مراجع دولتی
 468/0 06/3 محصوالت

 670/0 02/3 نهادهای مالی

 اجتماعی
 

 848/0 17/3 نهادمردممراجع 
 792/0 14/3 عوامل فرهنگی

 آموزشی
 610/0 11/3 ترویجی
 597/0 90/2 پژوهشی

 700/0 02/3 آموزشی

 فنی
 

 680/0 99/2 وریبهره

 629/0 08/3 مدیریت تولید
                                

بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل شبکه میان تعاونی
سازی معادالت ساختار های کشاورزی با استفاده از مدل

همانقرار گرفت.  مدنظر جزئیبه روش حداقل مربعات 
عاملی دهد، تمامی بارهای نشان می (2شکل )گونه که 

باشد. بر اساس، مقادیر می 4/0نشانگرها باالتر از مقدار 

بارهای عاملی باالتر از مقدار  تمامیبهمربوط  tآماره 
(. بدین معنا که بارهای 3شکل هستند ) 96/1بحرانی 
 ازنظرداری با صفر داشته و اختالف معنی موردنظرعاملی 

 دار هستند.درصد معنی 5آماری در سطح خطای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بارهای عاملی مقادیر .2شکل 
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 t ر آمارهمقادی .3شکل 

ار وابسته شبکه، با سه نشانگر رفت رینمونه متغ یبرا
 دهشمشخص رابطه محور، رفتار بازارمحور و رفتار شبکه

و  929/0، 884/0 بیآن به ترت یعامل یاست که بارها
باالتر  آماره  ینشانگرها دارا نیا یتمامهستند.  933/0

هستند.  داریدرصد معن 5 یح خطابوده و در سط 96/1از 
تلخیص شده  (6جدول )رابطه میان متغیرهای تحقیق در 

و سطح معنی 499/0اقتصادی بار ضریب عامل است. 
توجهی را بر تشکیل شبکه اثر مثبت و قابل 016/0داری 
توان دریافت که بنابراین می ؛دهدها نشان میتعاونی

عامل اقتصادی در خصوص تشکیل شبکه حائز اهمیت 
اثر مثبت  130/0است. همچنین، عامل آموزش با ضریب 

را بر تشکیل  درصد( 5داری )در سطح خطای و معنی
گذاری و دهد. عوامل سیاستها نشان میشبکه تعاونی
اثر مثبت و معنی 208/0و  539/0 ضرایبحقوقی نیز با 

درصد نشان  1ها در سطح خطای داری بر تشکیل شبکه
 ضرایبدهند. در مقابل، عوامل اجتماعی و فنی با می
 داری بر تشکیل شبکه ندارند.اثر معنی 022/0و  230/0

 متغیرهای تحقیقرابطه بین  .6جدول 
 نتیجهداریسطح معنیضریب اثرات

 تأیید 016/0 499/0 هاتشکل شبکه تعاونی براثر عامل اقتصادی 
 تأیید 026/0 130/0 هااثر عامل آموزش بر تشکل شبکه تعاونی
 تأییدعدم 213/0 230/0 هااثر عامل اجتماعی بر تشکل شبکه تعاونی

 تأیید 000/0 539/0 هاگذاری بر تشکل شبکه تعاونیاثر عامل سیاست
 تأیید 004/0 208/0 هااثر عامل حقوقی بر تشکل شبکه تعاونی

 تأییدعدم 712/0 022/0 هااثر عامل فنی بر تشکل شبکه تعاونی
                   

 گیریبحث و نتیجه

عنوان یکی از راهبردهای مهم در جهت سازی بهشبکه
های بهبود عملکرد مطرح است که بسیاری از سازمان

مختلف  هایبه شیوهکنونی برای بهبود عملکرد خود 
ت اهمی باوجود درصدد برقراری رابطه با یکدیگر هستند.

 ,Olsen, Elvekrok, & Nilsen)مطالعات پیشین سازی، شبکه

2012; Sung, Kim, & Chang, 2016) طور عمده به بررسی به
عتی های صنهای همکاری مبتنی بر شبکه در شرکتمؤلفه

های تعاونی با ماهیت اند و شرکتمتوسط و بزرگ پرداخته
رار ق موردتوجهمتر فرد را کاجتماعی و اقتصادی منحصربه

، مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر روازایناند. داده
 ها پرداخته است.تشکیل شبکه تعاونی



  یهایشبکه تعاون لیعوامل مؤثر بر تشک یبررس

103 
 

سبتاً ن عواملاز  یکیعامل اقتصادی نتایج نشان داد که 
گونه که است. همان هایتعاون نیب شبکه مهم در تشکیل

نشان  (Sung, Kim, & Chang, 2016) سونگ، کیم و چانگ
ها و تواند بر کاهش هزینهدادند، بهبود روابط همکاری می

عنوان بنابراین، عامل اقتصادی به؛ افزایش سود کمک کند
سازی را تواند شبکهیک محرک عمده برای کسب سود می

تسهیل نماید. اشاره به این نکته ضروری است که شبکه
طریق بهبود تسهیم  تواند ازسازی با کنشگران بیرونی می

؛ تر کندمواد و منابع مالی اهمیت ابعاد اقتصادی را شفاف
سود  کسب باانگیزهسازی با کنشگران بیرونی زیرا شبکه

منجر به بهبود جریان منابع شده و متقابالً منتج به کسب 
 شود.سود بیشتری می

گذاری نتایج حاکی از آن است که عامل سیاست
این یافته ها دارد. شکیل شبکه تعاونیبیشترین اثر را بر ت

ای توسعه باهدفگذاری داللت بر این امر دارد که سیاست
سازی تعاونیطور توأم سبب تحریک شبکهو اقتصادی به

 باهدفگذاری ، چنانچه روند سیاستدرواقعشود. ها می
های اقتصادی توسعه نهادی و کسب منافع اقتصادی بنگاه

 شود.سازی تسهیل میصورت گیرد، شبکه

می هادر توسعه شبکه عوامل حقوقیبا توجه به نقش 
 یرارا ب نهیکه زم یو مقررات نیقوانتوان بیان داشت که 

 ازیکند، نیم لیو تسه جادیها ایتعاون نیب یتوسعه همکار
دتر کارآم ندیو اصالح توسط دولت دارد تا فرآ بیبه تصو

در مورد عوامل مؤثر  (Woldesenbet, 2019) مطالعه جینتا شود.
 یانهیزم افتنیبه  ازین هایکه تعاون دهدیبر توسعه نشان م

 ییهاتاسیاز س تیحما و یحقوقـ  یاسیس طیاز شرا ثباتبا
؛ ها کمک کندیتعاونارتباطات بین  به تقویتدارند که 

ها باید چارچوب یاونتعاز  و تقویت تیحما یبرا نیبنابرا
 .وجود داشته باشدحقوقی و قانونی 

یکه توسعه شبکه در تعاون دهدمی نتایج تحقیق نشان
 یآموزش یهامانند دوره یارائه خدمات آموزشها در 
 یایمزا ی. خدمات آموزشدارد تأثیرشبکه  یاعضا موردنیاز

ر ها دآن یها و اعضاسازمان یبرا میرمستقیو غ میمستق
 ,PHF) دهدیم شیها را افزاآن نیب یها دارد و همکارشبکه

 ,Wanyama)پولت، وانیاما، دولتر و در این راستا(. 2016

Develtere, & Pollet, 2008 )  برخورداری بودن تجربه و  دارانیز
های گذار در شبکهثیرأرا از عوامل ت های الزم آموزشاز 

 اند. تعاونی تعیین نموده

 زانیرو برنامه گذاراناستیپژوهش به س نیا یهاافتهی
بهبود  یرا برا هایتا نقاط ضعف و کاست کندیکمک م

به اهداف بخش تعاون  یابیو دست هایعملکرد تعاون
 کندکمک میمطالعه  نیعوامل در ا لیتحل کنند. ییشناسا

یتعاون نهای موجود بیتا درک بهتری از ارتباطات و شبکه
سازی شبکه محرکعوامل  ترینمهمبه دست آید و ها 

های پژوهش، ، بر مبنای یافتهطورکلیبهمشخص گردد. 
 شود:پیشنهادهای زیر ارائه می

های با توجه به نقش آموزش در تشکیل شبکه -
و های آموزشی با برگزاری دورهشود همکاری پیشنهاد می

برای مدیران تعاونی در زمینه های آموزشی همچنین کارگاه
تشویق آنان به کار جمعی و  منظوربهه راهکارهای ارائ

 الزم صورت پذیرد. گروهی اقدامات
تواند میهای جامع و مناسب گذاریعدم سیاست -

منفی داشته  تأثیرها شبکه بین تعاونیدر توسعه و تداوم 
دار شدن این عامل الزم است و با توجه به معنی باشد

تدوین ای و اقتصادی توسعههای هایی در زمینهسیاست
ها را در مدیران تعاونیو تمایل مینه مشارکت شود که ز

مشوقهایی مانند فراهم کند. سیاست هاشبکهتوسعه 
حدهای تولیدی در صورت ای واهای مالیاتی و بیمه

در این زمینه اثرگذار  دتوانمیفعالیت داشتن درون شبکه 
 باشد.

عوامل اقتصادی پیشنهاد  ندار شدبا توجه به معنی -
مین تسهیالت بانکی و اولویت أتشود در زمینه می

که  هاییتعاونیای به امتیازات ویژهها در توزیع نهاده
 داده شود. ،ها فعال هستنددر شبکه

حقوقی تصویب قوانین تسهیل عواملدر راستای  -
 ودر صورت حضور در شبکه  صادرکنندگانکننده به 

همچنین واگذاری برخی از وظایف بخش حاکمیتی به 
 توان ارائه نمود.شبکه را می هایمدیریت
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 مشارکت نویسندگان
شناسی، ، روشیپردازمفهوم) محمد:محمد علی

 .بازبینی و ویرایش( و بررسی اطالعات و پایش
، یپردازمفهوم) :فرج اله حسینی جمال دیس 
شناسی، بررسی اطالعات و پایش، بازبینی و روش

 .نظارت و سرپرستی( و ویرایش
 )بررسی اطالعات و پایش میردامادی: یمهد دیس

  .بازبینی و ویرایش(و 

و  ،ررسی اطالعات و پایش)ب سحر دهیوری:
 .بازبینی و ویرایش(

 قدردانیتشکر و 

یت هیچ ارگان و سازمانی قرار این مقاله تحت حما
 نداشت.
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