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چكيده
يهاشركتتيريمددراعضامشاركتبرمؤثرعواملتحليلوييشناساهدفباقيتحقنيا

يشيمايپةويشبهو بودتوصيفينوعازحاضر قيتحق. گرفتانجامگرگانشهرستانييروستايتعاون

راگرگانشهرستانييروستايتعاونيهاشركتياعضاتمامقيتحقيآمارةجامع. شداجرا

روشازگيرينمونهبراي). =140n(شدمشخصكوكرانفرمولقيطرازنمونهحجم.گرفتربدر

كارشناسانوقيتحقتهيكمنظراساسبرساختهمحققةنامپرسشييروا. شداستفادهيتصادفياطبقه

.شددييأت) �76/0r(كرونباخيآلفابيضرمحاسبةقيطرازآن نيزييايپاوييروستاتعاونةادار

ميزان عالقه به بايعموممجامعدراعضاحضورزانيمنيبكهدادنشانيهمبستگنتايج آزمون

به . داري وجود داردمنفي معنيةرابطتيعضوةسابقدار و با مثبت معنيةرابطمشاركت در مجامع

با سطح سواد ميزان عالقه به مشاركت در مجامعقسمت نشان داد كه بين هميننتايج ،عالوه

ليتحلنتايج.دار وجود داردمثبت معنيةدار و با سن پاسخگويان رابطمنفي معنيةپاسخگويان رابط

مديريت مشاركتيسازوكارويتعاونعملكرد،يتيريمدتوانهايعنوانباعامل3استخراجبهيعامل

تبيينرايتعاونتيريمددراعضامشاركتبررگذاريثأتعواملواريانسدرصد63/60كهشدمنجر

، تعاونيعملكرد،شركتمديريتيتوانبهبودباكهنشاننيزكيلجستونيرگرسليتحلنتايج. كردند

پيداافزايشمجامعدرتعاونيعضوفردشركتاحتمالمديريت مشاركتي و سواد اعضاسازوكار

.يابدميكاهشمجامعدرهاآنشركتاحتمالاعضاةسابقسن و افزايشباكهحاليدر،كندمي

گرگانشهرستان،يمشاركتتيريمداعضا،مشاركت،ييروستايتعاون:هاي كليديواژه

آموزش كشاورزي، دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان گروه ترويج واستاديار .1
:sharifsharifzadeh@gmail.comE-mailنويسندة مسئول∗
كشاورزي ومنابع طبيعي گرگانآموزش كشاورزي، دانشگاه علوم استاديار گروه ترويج و.2
دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان،آموزش كشاورزيترويج وة كارشناسي ارشد آموختدانش.3
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مقدمه

يزنـدگ شـبرد يپدريمهمگاهيجاوخچهيتارازيررسميغويرسمصورتبههايتعاون

و نقش )Majee and Hoyt, 2012(برخوردارندكشورهاي مختلفييروستامناطق درياجتماع

. )Hairong and Yiyuan, 2013(نداكشورهاي در حال توسعه ايفا نمودهمهمي در توسعه روستايي

موجـود فعـال يهاارگانوهاسازماناغلبازرانيادرييروستايتعاونيهاشركتليتشكقدمت

كـه معانيازيكي. نددارزيادياتاشتراكمفهوميونظريلحاظازتعاونومشاركت. استشتريب

دركازحكايـت هاآنبرحاكمكليروحواستهمكاريةواژ،رودميكاربههاآني دوهربراي

وسـاز ن،ايـ بـر عـالوه . )1382عباسـي، (داردمشـترك اهـداف ومسائلازهمبهنزديكياواحد

هـا تعـاوني مـديريت بـا اقتصـادي هـاي بنگـاه وهاسازمانسايرازبيشمشاركتيمديريتكارهاي

واهميـت كشـور تعـاون قـانون همچنـين وتعـاون جهـاني اصولدر. داردخوانيهموسازگاري

ومشـاركت بـدون تعـاون كـه نحـوي بـه استگرفتهقراركيدأتموردامورادارهةشيواينجايگاه

موفقيت تعـاوني  واقع،ه ب). 1384تعاون،وزارت(دادخواهددستازراخودبودنتعاونيويژگي

ـ  ـ     ةدر گرو توجه به مشاركت آزادانه و دموكراتيك و داوطلبان مين أاعضـا، تـالش اقتصـادي بـراي ت

المللي، قبـول مسـئوليت اجتمـاعي در ميـان     نيازها، گسترش همكاري اقتصادي در سطح ملي و بين

هـاي  كيفيـت فعاليـت  وهامندي آناركت اعضا با رضايتمش،در اين بين). 1382طالب،(اعضاست 

وادبه اسـتناد مـ  ). 1382قي،ينيا و صديدرويش(هاي تعاوني مرتبط است ترويجي و موفقيت شركت

هـا  تعاونيهاي تعاوني روستايي، مشاركت و حضور اعضا در مديريتشركتةناماساس59الي 22

).1388همكاران،وبنار(ها باشدعوامل موفقيت شركتترين كي از مهميوجزء الينفكتواندمي

بـه توجهباها، گيري و مديريت تعاونيهاي تصميمرغم اهميت حضور اعضا در عرصهعلي

يتعـاون شـركت 16گرگـان، شهرسـتان ييروسـتا تعـاون يهاشركتدرآمدهعملبهيهايبررس

انـد دهيردگسيسأتعضونفر16506تيعضوباوسال35متوسطعمرباوقبلسال40ازييروستا

ـ ينفـر، 1242تعـداد شـده برگـزار مجـامع نيآخردرو مجـامع در،اعضـا كـل درصـد 52/7يعن
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درصـد 02/5يعني،نفر828تعدادمجامعجلسهنيآخرقبلماةجلسدروداشتهمشاركتيعموم

مجـامع دراعضـا درصد27/6نيانگيمطوربهرفته،هميرو. اندنمودهشركتمجامعدر،اعضاكل

چنين شواهدي ). مستندات ثبتي موجود در ارتباط با مشاركت اعضا در مجامع(اندشدهحاضررياخ

با توجه به اهميت موضـوع،  لذا هاست و نشانگر مشاركت محدود اعضا در مجامع مديريتي تعاوني

حقيق حاضر تالش شـده  منظور در تبدين . الزم است در اين خصوص بررسي علمي صورت گيرد

هـاي تعـاوني روسـتايي شهرسـتان گرگـان      است عوامل مؤثر بر مشاركت اعضا در مديريت شركت

هـاي  اعضـا در امـور شـركت   را براي تسهيل مشاركتييمورد بررسي قرار گيرد تا بتوان راهكارها

.تعاوني روستايي ارائه نمود

ها، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، بر تعاونيةدر بسياري از مطالعات صورت گرفته در حوز

) 1381(صـديقي ونيـا درويشـي ،اين بارهدر. مشاركت اعضا به عنوان عاملي مهم تأكيد شده است

،تعـاوني ازاعضـا منـدي رضـايت ميـزان ماننـد عوامليبهراروستاييتعاونيهايشركتموفقيت

مـرتبط هـا شركتايندراعضامشاركتوتعاونيشركتازآگاهيتعاوني،بهنسبتاعضانگرش

.دندانمي

درنيـز وتجاريهايفعاليتدراعضاكليةفعالمشاركت،)1380(عنبريمطالعةاساسبر

بـر موفقيـت   هـا آنمـالي بنيةتقويتبرايسهميسرمايةتأمينها درآننقشوهاتعاونيمديريت

.هاي تعاوني تاثيرگذار استشركت

كمبــودويتعــاونفرهنــگبــاييآشــناناكــهدادنشــان)1380(يچراغعلــقيــتحقجينتــا

باعثهايتعاونياعضاوبازرسانران،يمدنيبدريتخصصيهامهارتةنيزمدرالزميهاآموزش

كـاهش گـر يدعواملازيمالمنابعكمبودومقرراتونيقوانازيآگاهنا. شوديميوربهرهكاهش

.هستنديوربهره

كـه اسـت معتقـد ودانـد ميهاتعاونيموفقيتكليدرااعضامشاركت ) 1381(مقدمشكيبا

يامديرهتئهيدستدرتعاونيشركتكنترلواختيارزيراهستند،آنقانونيمالكتعاونياعضاي

.اعضاستدستدربلكهنيستعاملمدير
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، عوامل موفقيت تعـاوني در گـرو توجـه بـه مشـاركت آزادانـه و       )1382(طالبدگاهيداز

مين نيازها، گسـترش همكـاري اقتصـادي در    أاعضا، تالش اقتصادي براي تةندموكراتيك و داوطلبا

.قبول مسئوليت اجتماعي در ميان اعضاستوالملليسطح ملي و بين

ــ  ) 1384(زارع  ــواملي همچــون مش ــه ع ــت ك ــان دردر پژوهشــي نتيجــه گرف اركت كاركن

وري نيــروي انســانيآمــوزش در بهــرهو گذرانــدنگيــري و آگــاهي كاركنــان از اهــدافتصــميم

.ثير بسزايي دارندأهاي تعاوني تشركت

تعـاون رسانياطالعوترويجريزيبرنامهةبهينالگويةئارابرايتالشدر) 1386(اينفاضل

عنوان يكي از اصول سـاماندهي چنـين نظـامي يـاد     به ، از همكاري و مشاركتروستاييمناطقدر

.كرده است

هـاي توليـد روسـتايي    با بررسي ميزان موفقيت فني و اجتماعي تعاوني) 1386(تبار رستمي

استان كرمانشاه به اين نتيجه رسيده است كه مـديران عامـل بايـد از فرصـت موجـود خـودگرداني       

ها و نيز آمدزا و در نتيجه، ارتقاي توان مالي تعاونيهاي درها براي مشاركت اعضا در فعاليتتعاوني

.دهي نگرش مثبت و رضايت اعضا از مديريت تعاوني بهره گيرندشكل

هاي توليـد، در نتيجة بررسي راهكارهاي توانمندسازي تعاوني) 1391(بيگلري و همكاران 

هـا را  فعـال آن مشـاركت بـراي انگيـزه ايجـاد منظوربهتوليدتعاونياركانبهو پاداشمشوقةارائ

.اندراهكاري توانمندساز پيشنهاد داده

هـاي دامپـروري در   با بررسي عوامل مؤثر بر موفقيـت تعـاوني  ) 1392(مجردي و همكاران 

اي، اقتصادي، حمايتي، سـازماني، اجتمـاعي،   آموزشي، حرفه-عاملِ هماهنگي8شهرستان خدابنده، 

در اين بين، عامل اجتمـاعي مبـين همكـاري و    . انداي و بازاريابي را شناسايي نمودهارتباطي، رسانه

. مشاركت اعضا با يكديگر در رفع مشكالت و پيشبرد امور تعاوني است

يبـرا مـدرن يهـا يمشخطيبررسطي در،)Taimni, 1985(يمنيتادر خارج كشور نيز 

ت،يريمـد دراعضامشاركتويانسانمنابعةتوسعبخشجادياچونيلئمسابها،يآسدرهايتعاون

ونظـم توسـعه، مـه، يبخسـارت، نيتـأم كـار، يابيـ ارزويطراحاطالعات،،يانسانيروينلئمسا

.استپرداختهيانسانيروينيبازنشستگواستعفاكارمندان،انتقالوروابطساختار،يكارانضباط
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يجنـوب يقايآفردرهايتعاونتيموفقعدمليدالازيكيزين) Machethe, 1990(ماخت

هـا عنـوان   هاي آنگيري از ظرفيتاز جمله در زمينة جلب مشاركت اعضا و بهرهتيريمدضعفرا

.نموده است

عـدم ايـ تيـ موفقعلـت نيتـر مهـم ،)Braverman et al., 1991(انهمكـار وبراورمن

هـا يتعـاون اگـر كـه كنـد يمـ انيـ بودانديمهاآنيريگشكلةنحوراتعاوني يهاشركتتيموفق

روه روبـ شكسـت بـا اعضـا جـذب ومشاركتشوند،ياندازراهنييپابهباالازافتيرهبراساس

.شوديم

دريشيمايپقيتحقكيدرزين) Kashuliza and Ngailo, 1993(لويگوزايكشوال

استيسبودنطرفهكيكشورنيادريزراعيهايتعاونتيموفقعدمعلتكهدادندنشانايتانزان

اتخاذدرزارعانمشاركتعدمجه،ينتدرونييپابهباالازافتيرهاساسبرهايتعاوننياسيتأس

.هاستاستيسنيا

يبررسبههيجريندريتجربقيتحقكيدر)Ladele et al., 1994(رانهمكاوالدل

وفعالمشاركتازوپرداختهيكشاورزيهايتعاونعملكردبرثرؤمياقتصادوياجتماععوامل

اديشود،يميتعاوندرعضوتعدادشيافزاموجبكهييهاسازهازيكيعنوانبهاعضا،آموزش

.اندنموده

اييكارعدمليدالازيكيكهدادنشانيتجربقيتحقكيدر) Okoye,1997(هياوكو

. روسته روبآنباهاتشكلنياتيريمدكهاستيمعضالتوتيريمدضعفهيجريندرهايتعاون

كهدانديمهايتعاوننياسيتأسدرنييپابهباالازافتيرهيريكارگه بازيناشراامرنيانيز يو

.شوندليتبددولتساالريديوانازياشاخهبههاتشكلنياشوديمموجب

اساسياصولازتخلفدولت،گرانةمداخلههايسياست) Benturaki, 2000(بنتوراكي

توانمندسازيعدمدموكراسي،ودنبخودمختاري،واستقاللعدمتعاوني،غيرپيشرفتةقوانينتعاون،

عنوانتانزانياروستاييهايتعاونيموفقيتعدمعللازرامداكارسازمانيساختارودنبواعضا

.دنكمي
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ها بر توانمندسازي اعضاي تعاوني) Pezeshki-Rad et al., 2012(راد و همكارانپزشكي

.اندبراي بهبود مشاركت و عملكرد تعاوني تأكيد نموده

از ) مديران، اعضا و كارگران(نيروي انساني هايويژگي) ILO, 2004(المللي كار دفتر بين

آگاهي و آشنايي با اهداف سازمان را در وقبيل ميزان مشاركت، سطح سواد، ميزان شناخت

.ها مؤثر دانسته استموفقيت تعاوني

و همكاران اونال. كيد داردأها تبر نقش مشاركت در موفقيت تعاوني)Didi, 2004(ديدي

)Unal et al., 2008( ةاژةهاي موفق و ناموفق در منطقتعاونيةمقايس«در تحقيقي تحت عنوان

ها، نبود گذار بر عدم موفقيت اين تعاونيترين عوامل تاثيركه مهمند به اين نتيجه رسيد»تركيه

ين بودن سطح سواد اعضا و مديران تعاونييگذاري، پاهمبستگي ميان اعضا، فقدان سرمايه

.باشدمي

يند مديريت تعاوني، دسترسي به اعتبارات ااعضا در فرمشاركت) Allahyari, 2008(الهياري

.انددميهاتعاونيعوامل مؤثر بر موفقيتترينآموزشي را از مهمهايدورهةها و توسعو وام

در يونان، مشاركت و همكاري نه تنها در ) Sergaki, 2010(هاي مطالعة سرگكيطبق يافته

تواند نقش مهمي در توسعة هاي تعاون ميها و در قالب اتحاديهبلكه در بين تعاونيهاسطح تعاوني

.راستا با زنجيرة عرضه ايفا كندوكارهاي كوچك و متوسط همكسب

قيتحقروش

لحاظازوي دانيمكنترل،ونظارتدرجهلحاظازوي كاربردهدف،لحاظازقيتحقنيا

ي آمارعةامج. استاينامهمبتني بر پيمايش پرسشيفيتوصقاتيتحقنوعاز،هادادهي گردآور

حجم . باشدمي) نفر16506(گرگانشهرستانيي روستاهاي تعاونيشركتي اعضاتمامشامل

ي اطبقهي ريگنمونهروشازگيرينمونهبراي. نفر محاسبه شد140كوكرانفرمولنمونه از طريق 

شركت تعاوني بر اساس اطالعات موجود از 16كه ابتدا ديگرداستفادهبه اين ترتيبي تصادف

، به و از بين هر دستهنددسته طبقه بندي شد4مجمع عمومي به ةآخرين ميزان مشاركت در جلس

هاي تعاوني روستايي شامل شركت(انتخاب شد به عنوان نمونه يك شركت تصادفي،صورت كامالً

هاي تحقيق به صورت تصادفي و به تناسب تعداد اعضاي نمونه). وندمهريپوچهارباغمتحد،د،يام
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ي ريگاندازهوهادادهي گردآورابزار. روستا انتخاب شدند31ها از بين هر كدام از اين شركت

ئت گروهي از متخصصان متشكل از اعضاي هياز سوي آن روايي كهاستنامهپرسشرها،يمتغ

و پايايي آن با انجام ييد قرار گرفتأو كارشناسان سازمان تعاون روستايي مورد تمي دانشگاهعل

مناسب تشخيص ) 758/0(آلفاي كرونباخ ضريبةو محاسبنمونه 26راهنما بر روي ةيك مطالع

ي هايژگيوهاي مربوط به عالوه بر بخش. مزبور در چند بخش تنظيم شدةنامپرسش. داده شد

يك بخش اصلي تحقيق نيز به ،هاي فردي پاسخگويانهمچنين ويژگيوهاي تعاونيشركت

مجامعدرهاآنحضورومشاركتهاي ارزيابي ديدگاه پاسخگويان در خصوص عوامل و انگيزه

. اختصاص داشتكرتيلفيطدر قالب هايتعاوني عموم

بندي عوامل و از ضريب تغييرات براي اولويت،توصيفيآمارمعمولهايروشعالوه بر 

درحضوربهعالقهزانيم«دو متغيرِةسيمقاجهت. اعضا در مجامع استفاده شدمشاركتهاي انگيزه

هاي در بين گروه» رياخسالسهدريعموممجامعدرحضورزانيم«و»شركتيعموممجامع

تحليل همچنين. شداستفادهينتيومنوسيوال-كروسكالهايآزمونازمختلف پاسخگويان 

هاي لفهؤهاي اصلي و چرخش واريماكس نيز براي شناخت ابعاد و ملفهمؤعاملي اكتشافي به روش 

نمرات به از .به كار رفتهايتعاوني عموممجامعدراعضاحضورومشاركتپنهان مرتبط با 

يند تحليل عاملي به عنوان متغير مستقل در مدل رگرسيون ادست آمده براي هر عامل در فر

»شركت«، در اين تحقيق متغير وابسته مورد استفاده در رگرسيون لوجستيك. لوجستيك استفاده شد

عوامل استخراج يعني كه تأثير متغيرهاي مستقل هدر جلسات مجمع عمومي بود»عدم شركت«يا 

سن، سابقه، (فردي و برخي متغيرهاي ) مرات عاملينةاز طريق محاسب(شده از تحليل عاملي 

. بر آن ارزيابي شد) سواد

نتايج و بحث

هاي فردي پاسخگويان ويژگي

به .نيز بومي منطقه بودند% 81و مردهاآن%92حدودوسال60پاسخگويانسنينيانگيم

انيپاسخگو%79حدودياصلشغل. داشتندسال10ي باالتيعضوةسابقانيپاسخگو%87،عالوه
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سالسهدركهنمودنداظهارانيپاسخگو% 62نزديك به. ندبودسواديبها نيز آن% 72و ي كشاورز

ومشاركتبهزياد و خيلي زياد ةعالق%69در حالي كه ،نداشتندحضورمجامعدر"اصالرياخ

،روزهاي تعطيلپاسخگويان%44از نظر . دارندي كنونطيشرادري عمومتعاوني حضور در مجامع 

. ه استبودي عموممجامعي برگزاربرايزماننيترديمفزمستان فصلو غير اداري ساعات ،عصر

ي برگزارساني برايراطالعراهكارنيترمناسبونيترديمفانيپاسخگو%38حدودهمچنين 

نظارتانيپاسخگو%3/54.بيان كردندو مراسم مذهبياعالم از طريق بلندگوي مساجدرامجامع

كه نظارت سازمان تعاون بودندو معتقد ثير منفي دانسته أترا داراي يي روستاتعاونسازمان

گردد و مقاومت اعضا در مقابل دولتي ميبخش تعاوني به عنوان بخشتلقيروستايي سبب 

و يا %) 37(مثبت راييروستاتعاونسازماننظارتافراد بقيه .به همراه داردرا تصميمات تعاوني 

واعضانيبي ارتباطكانالنيترمناسب،انيپاسخگو% 29دگاهيداز. كردندي ابيارز%) 9(تأثير بي

نامعتمدوياسالمي شوراي اعضا، رهبران محلياي مانندهاي واسطهاز طريق ايجاد كانالرانيمد

عضويت ) الف: شداعالمشرحبه اينشركتدرتيعضوي هازهيانگترينمهم.باشديمروستا

بهالزام) ب؛ %)1/42(هاي حكومتي آن زمان سياستحاصلاجباري در زمان اصالحات اراضي 

محصوالتفروشو) بذرسم،كود،(هانهادهريساياوي كوپني كاالهاةهيتجهتتيعضو

وي گروهكاروتعاونبهعالقه) ج؛ %)7/45... (وي تعاونوامافتيدروشركتبهي كشاورز

عنوانبهتعاونبهاعتقادن،يبنابرا%). 1/12(اعضامشكالتحلراهعنوانبهتعاونبهاعتقاد

دوي تجمعدرصدوداردقرارخودسطحنيترنييپادرانيپاسخگونيبدرمشكالتحلراهكار

ةباردرانيپاسخگوهمچنين آگاهي.شوديمشاملراانيپاسخگودرصد9/87دومواولةنيگز

.)نمره20از مجموع 4ميانگين كمتر از (ه است نحوه مديريت تعاوني ضعيف بود

يعموممجامعدراعضامشاركتبررگذاريثأتعواملبندي اولويت

مشاهده مي شود كه 1جدول راتيتغبيضربا توجه به اطالعات محاسبه شده از ستون

زمان تشكيل و اعتماد اعضا به مديران تعاوني، مديريتي مديران شركتةسابقمواردي از قبيل 

.ندار حضور اعضا در مجامع داشتهدتأثير بيشتري جلسات مجامع
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ييروستاهاي تعاونيشركتثيرگذار بر حضور اعضا در مجامع عمومي أتهايگويهي بندتياولو.1جدول

رتبه C.V
انحراف 

معيار
ميانگين ثيرگذارأتهايگويه

1 205/0 81/0 96/3 )مديرعاملوت مديرهئهياعضاي شامل (مديريتي مديران شركت  ةسابق

2 225/0 97/0 31/4 اعتماد اعضا به مديران تعاوني

3 227/0 1 41/4 زمان تشكيل جلسات مجامع

4 240/0 1 16/4 پرداخت بموقع سود سهام

5 244/0 07/1 39/4
ةنامبرابر اساس(هاي تعاونينمايندگان گروهبازگشت به نظام انتخاب 

در مجامعو مشاركت اعضا) سابق  شركت تعاوني

6 253/0 09/1 30/4 رضايت از عملكرد تعاوني

7 260/0 88/0 39/3
ت مديره، ئهيياعضا(مديران  شركت ) ديپلم وباالتر(سطح تحصيالت

)مديرعاملوبازرسان

8 264/0 10/1 17/4
وت مديرهئهييشامل اعضا(پذيري مديران شركت مشاركتةروحي

)مديرعامل

9 274/0 13/1 13/4 ئه خدمات به اعضااعملكرد مناسب و بموقع تعاوني در ار

10 281/0 98/0 49/3 انسجام و مشاركت اجتماعي اعضا

11 282/0 99/0 51/3
آن كارگيري ه احساس مفيد واقع شدن پيشنهادها و نظرات اعضا و ب

توسط مديران تعاوني

12 283/0 96/0 39/3 هاي مناسب ارتباطي اعضا با مديران شركتدسترسي به كانال

13 285/0 18/1 14/4 از تعاوني...) دريافت سود، خدمات و انواع تسهيالت وام و(ميزان انتفاع اعضا 

14 287/0 07/1 73/3
در كاهش ) تعاونييغير از اعضا(خدمات به عموم ةثير ارائأميزان ت

مشاركت اعضا ةانگيز

15 289/0 18/1 08/4
با عنوان انتخاب اركان شركت اعضاي (مجامع عمومي ةدستور جلس

)نات مديره و بازرسئهي

16 295/0 21/1 10/4 مين نيازهاي اساسي اعضاأهاي شركت و تروز بودن فعاليتهب

17 359/0 11/1 09/3
ت ئتوسط مديران و اعضاي هي) خدمات و انتفاعدريافت(گيري افزايش  بهره

هاي شركتمديره در كاهش انگيزه و مشاركت اعضا در تصميم گيري

هاي تحقيقيافته: مأخذ
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با مشاركت اعضا در مديريت تعاونيبين متغيرهاي مورد مطالعه يهمبستگبررسي 

عموميمجامع در ميزان حضور كهدهدمينشان2جدولدررمنياسپضريب همبستگي نتايج 

مشاركت به عالقه درصد اطمينان با ميزان 95داري در سطح سال اخير ارتباط معني3شركت در 

منفيسال اخير ارتباط 3شركت در عموميمجامع در ميزان حضور . عمومي دارددر مجامع

مجامع درمشاركت ميزان عالقه به .عضويت داردةدرصد اطمينان با سابق95داري در سطح معني

سرانجام، . داردالتيتحصبادرصد اطمينان 95در سطح يداريمعنمنفي ارتباطعمومي شركت 

بادرصد اطمينان 99در سطح يداريمعنمثبتارتباطمجامع عمومي درمشاركت ميزان عالقه به 

.داردانيپاسخگوسن

حضور در مجامع و ميزان عالقه به مشاركت با برخي متغيرهاي دو متغير ميزان همبستگ.2جدول

ميزان عالقه به 

مشاركت در مجامع

سوادسطح

انيپاسخگو

سابقه

تيعضو

سن

انيپاسخگو

-081/0-213/0*170/0038/0*سال اخير3ميزان حضور در مجامع در

256/0**109/0-192/0*ميزان عالقه به مشاركت در مجامع

هاي تحقيقيافته: مأخذ

درصد1داري سطح معني:**درصد 5سطح درداريمعني: *

حضورزانيممشاركت و عالقه به بر حسب پاسخگويان بومي و غيربومي ةسيمقا

تفاوتمشاركتبهعالقهزانيملحاظازانيپاسخگوگروهدونيب،نيويتطبق آزمون من

مجامعدرحضوربهيشتريبةعالقيبومافرادو داردوجوددرصد99نانياطمسطحدريداريمعن

درموجودياجتماعانسجامليدلبهامر نيا. )3جدول (دارنديناوعتاموردرمشاركتويعموم

زانيملحاظازيول. استشركتةنديآبهآنهايدلبستگوتعلقاحساسويبومياعضانيب

نيا. نداردوجوديداريمعنتفاوتيربوميغويبومانيپاسخگوگروهدونيبمجامع،درحضور

باًيتقرگروهدوهرشوديمسببكهباشديميعموممجامعليتشكةنحووطيشراليدلبهامر 

.باشندداشتهمجامعدرحضورجهتيكمترامكان
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ي بومريغويبوميعضاميزان حضور در مجامع و ميزان عالقه به مشاركت در بين اةسيمقا.3جدول

)ينتيومنآزمون(

هاگروههيگو
نيانگيم

يارتبه
يداريمعنسطحzمقدارuمقدار

يعموممجامعدرشركتبهعالقهزانيم
38/126يبوم

29216/800/0
75/57يبومريغ

رياخسال3دريعموممجامعدرحضورزانيم
04/71يبوم

1421378/0-706/0
15/68يبومريغ

هاي تحقيقيافته: مأخذ

يهاشركتدر بينمجامعدرحضورزانيمومشاركتيبراعالقهزانيمةسيمقا

هاي شغليو گروهمختلف

در بين» مجامعدرحضورزانيم«و»مشاركتيبراعالقهزانيم«دو متغيرةسيمقاجهت

هاي شغلي مختلف و در بين گروه)وندمهريپچهارباغ،متحد،د،يام(مختلفيهاشركتياعضا

توجهبا. استشدهاستفادهسيوال- كروسكالآزموناز) كشاورز، كارمند، مشاغل آزاد و بيكاران(

هاي شغلي از هاي مختلف و همچين گروهشود كه اعضاي تعاونيمشاهده مي،4جدولجينتابه

تيموقعنه تنها شغل افراد، بلكه ا بيانگر اين است كههافتهينيا.داري ندارنداين منظر تفاوت معني

بهعالقهجاديادريريثأتنيزقبلسنواتدرمختلفيهاشركتدرشدهارائهخدماتويمكان

.استنداشتهرياخيعموممجامعدرين حضور فيزيكي نو همچاعضاحضور



8ة شمار�و كشاورزيتعاون12

هاي شغلي ها و گروهميزان حضور در مجامع و ميزان عالقه به مشاركت در بين شركتةسيمقا. 4دولج

)سيوال- كروسكالآزمون(

ميزان حضوريارتبهنيانگيمميزان عالقهيارتبهنيانگيمهاشركت

22/6756/71اميد

18/7395/67متحد

41/5769/70چهار باغ

93/8079/71پيوند مهر

)961/0(296/0)210/0(524/4داريو معنيدوكاي مقدار 

ميزان حضوريارتبهنيانگيمميزان عالقهيارتبهنيانگيمهاي شغليگروه

43/7396/69كشاورز

25/6606/70كارمند

50/5944/68شغل آزاد

20/5000/90بيكار

)653/0(628/1)317/0(525/3داريو معنيدوكاي مقدار 

هاي تحقيقيافته:مأخذ

هاي تعاوني شركتثيرگذار بر حضور اعضا در مجامع عمومي أعوامل تتحليل عاملي 

روستايي

استفادهو اثرگذارپنهاني هالفهؤموابعادشناختعامليتحليلكاربردازهدفتحقيقايندر

مدلدردنكرواردي برا،لفهؤمهرريمقادعنوانبه،ليتحلنياازآمدهدستبهنمراتاز

و،آمدهدسته ب805/0كه،���مقدارحاصل،هاييافتهاساسبر. استكيلجستونيرگرس

ازحاكيدارد،قرارنانياطمدرصد99داريمعنيسطحدركه،823/1286يعني بارتلتمقدار

يند تحليل اشود كه در فرمشاهده مي. ندايعاملتحليلبرايشدهواردمتغيرهايبودنمناسب

).5جدول (اند كردهتبيينراواريانسكلدرصد627/60مجموعدراستخراج شدهعامل3عاملي 
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تجمعيواريانسدرصدوواريانسدرصدويژه،مقدارباهمراهشدهاستخراجعوامل.5جدول

ويژهمقدارهاعامل
مقدارواريانسدرصد

ويژه

درصدتجمعيفراواني

واريانس

086/3040/22040/22اولعامل

904/2744/20784/42دومعامل

498/2843/17627/60سومعامل

هاي تحقيقيافته: مأخذ

ازتربزرگعاملباربامتغيرهايشدنواقعفرضباعواملدرمتغيرهاقرارگيريوضعيت

. باشدمي6جدولشرحبه،هاعاملگذاريناموريماكساوروشبههاعاملچرخشازبعد،5/0

مجموعهمشتركمضمونحسببرهااملع، اعتبارفاقدي هاهيگوكردنخارجبا،تينهادر

يتيريمدتوانعامل اول با عنوان . شدنديگذارنامعاملهريروبرشدهيبارگذاريهاهيگو

سازوكارعامل سوم با عنوان ودرصد 744/20يتعاونعملكرددرصد، عامل دوم با عنوان04/22

. كردندتبيينرامشاركت اعضا بررگذاريثأتي هالفهؤمواريانسدرصد 843/17مديريت مشاركتي

يعاملبارباهمراهشدهيبارگذاريرهايمتغوهاعامل.6جدول

يعاملبارمتغيرهاعاملنام

يتيريمدتوان

666/0يتعاونرانيمدتوسطآنيريكارگه بواعضانظراتوشنهادهايپشدنواقعديمفاحساس

760/0يتعاونرانيمدبهاعضااعتماد

839/0شركترانيمديريپذمشاركتةيروح

820/0شركترانيمديتيريمدةسابق

674/0شركترانيمدالتيتحص

يتعاونعملكرد

592/0اعضابهخدماتهئارادريتعاونمناسبعملكرد

790/0سهامسودبموقعپرداخت

825/0يتعاونازوامالتيتسهانواعوخدماتسود،افتيدرمحلازاعضاانتفاعزانيم

686/0يتعاونعملكردازتيرضا

729/0اعضاياساسيازهايننيمأتوشركتيهاتيفعالبودنروزبه

كاروساز

مديريت مشاركتي

703/0اعضاياجتماعمشاركتوانسجام

795/0شركترانيمدبااعضايارتباطمناسبيهاكانالبهيدسترس

834/0مجامعجلساتليتشكزمان

شركتسابقةناماساسبرابريتعاونيهاگروهندگانينماانتخابنظامبهبازگشت

مجامعدراعضامشاركتويتعاون
852/0

هاي تحقيقيافته: مأخذ
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كيلجستونيرگرسنتايج 

مجامعجلساتدرنكردنشركتو) شركتبارچندايكي(كردنشركتپژوهشنيادر

:اندشدهميتقسدستهدوبهزينمستقليرهايمتغ. استرفتهكاربهوابستهريمتغعنوانبهيعموم

ليتحلازآمدهدستبهيرهايمتغ.2؛سوادوسابقهسن،شامل،ياحرفهويفرديرهايمتغ.1

درهاآنيعاملةنمركهمديريت مشاركتيسازوكارويتعاونعملكرد،يتيريمدتوانشامليعامل

شركت(قيتحقنيادروابستهريمتغبودنيحالتدوعلتبه. استشدهلحاظيونيرگرسليتحل

ريمتغردهاآنريتأثزانيمورهايمتغارتباطيبررسيبرا،)جلساتدرشركتعدموجلساتدر

آمددسته بريزجينتارها،يمتغةهمكردنواردازپس. شداستفادهكيلجستونيرگرسازوابسته

).7جدول(

لجستيكونيرگرسمدلنتايج برآورد ضرايب .7جدول

WaldSigExp (B)ةآمارBبيضرريمتغنام

880/0348/0984/0-016/0سن

698/3048/0783/0-252/0سابقه

321/0788/0375/0379/1سواد

497/0505/6011/0643/1يتيريمدتوان

112/0406/4030/0119/1يتعاونعملكرد

467/0316/1251/0596/1مديريت مشاركتيسازوكار

808/10001/0003/0-950/5ثابتمقدار

هاي تحقيقيافته: مأخذ

مدلدريتعاونعملكردويتيريمدتوانسابقه،يرهايمتغ،شوديممالحظهكهطورهمان

شدهارائهليتحلمدلاساسبر،نيبنابرا. اندشدهداريمعن05/0يخطاسطحدريونيرگرس

مذكورعواملازكيلجستيتابعمجامعدريتعاونياعضاكردنشركتاحتمالكهگفتتوانيم

:استمحاسبهوبرآوردقابلريزصورتبهكهبوده
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)467.0112.0497.0321.0252.0016.0950.5exp(1
)467.0112.0497.0321.0252.0016.0950.5exp(

654321

654321

XXXXXX
XXXXXXPi ++++−−−+

++++−−−
=

درمثبتيبتابيضريدارايتعاونعملكردويتيريمدتوانيرهايمتغكهشوديممالحظه

مجامعدراعضاشركتاحتمالبارهايمتغنياكهدهديمنشانوبودهكيلجستيونيرگرسةمعادل

عضوفردشركتاحتمالرهايمتغنياازكدامهردربهبودوشيافزابا،يعنيد؛ندارميمستقرابطه

ايبتابيضريينماتوانريتفسفوق،جدولدرمهمةنكت. كنديمدايپشيافزازينمجامعدريتعاون

exp (β)مقدار،قتيحقدر. 1استexp (β)درواحدكيشيافزاباكهدهديمنشانباالجدولدر

درشركتاحتمال(وابستهريمتغ،)مستقلعواملريساماندنثابتشرطبه(مربوطهمستقلريمتغ

آن،بهمربوطمستقلريمتغدريواحدكيشيافزا،يعبارتبه؛كنديمدايپشيافزابرابرچند) مجامع

تيعضوةسابققيتحقنيادر. كنديمبرابر��راتعاونشركتعضومجامعدرشركتشانس

تيعضوسابقهشيافزابا،يعني؛دارديمنفريتأثمجامعدراعضاشركتاحتمالبركهاستيريمتغ

783/0نسبتبهراشركتاحتمالاعضاةسابقكاهش،عكسبروابدييمكاهششركتاحتمال

احتمالردراداريمعنريتأثنيشتريبكهيگريدريمتغ). درصد-7/21اندازهبهيعني(دهديمشيافزا

ريمتغيبراهابختنسبت،جدولجينتااساسبر. استيتيريمدتواندارد،مجامعدرعضوشركت

احتمال) تيريمدبهبود(يتيريمدتوانرييتغبادهديمنشانكهاست643/1بابرابريتيريمدتوان

3/64ي عني(ابدييمشيافزابرابر5/1ازشيبيكمايو643/1اندازهبهمجامعدراعضاشركت

يتعاونعملكردريمتغدارد،داريمعنريتأثمجامعدراعضاشركتاحتمالبركهيگريدريمتغ). درصد

شيافزا(يتعاونعملكردرييتغبادهديمنشانكهاست119/1يهابختنسبتباريمتغنيا. است

برابركيازشتريبيكمو119/1اندازهبهشركتمجامعدريتعاونعضوشركتاحتمال) عملكرد

.استآمدهمدلبرازشييكوينيهاآماره8جدولدر).درصد9/11(ابدييمشيافزا

1.)exp(B نمادeβ است كهe7/2اًشود و مقدار آن تقريبعدد معرف نپر يا عدد طبيعي گفته مي

.باشدمي
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كيلجستونيرگرسمدلدر برازشييكوينهايشاخص.8جدول

يينمادرستتميلگارآمارهاسنلوكاكسبيضركركجلينابيضر

534/0392/0967/115

هاي تحقيقيافته: مأخذ

ييكويناريمعطبق. استكوچكيينمادرستتميلگارةآمار،شوديممالحظهكهطورهمان

بيضرةآمارنيهمچن. باشدكوچكيمناسبحدتاديباآمارهنيامدل،برازشيخوبيبرابرازش

وكنديمعمليعادونيرگرسدرنييتعبيضراريمعهمانندكه،كركجليناواسنلوكاكسنييتب

شدهدادهنشانجدولنيادر،دهديمنشانراوابستهريمتغراتييتغازمستقليرهايمتغنييتبزانيم

كهبدين معني است534/0و392/0نيبآمارهدومقداركهشوديممشاهده،قيتحقنيادر. است

مجامعدرشركتةوابستريمتغراتييتغوانسيوارخصوصدريمتوسطنييتبقدرتازريمتغ6نيا

ريمتغراتييتغازدرصد4/53تادرصد2/39نيباندتوانستهريمتغ6نيا،واقعدر. برخوردارند

سطحاساسبروكنديمعملX2يتجربعيتوزةيپابركهيگريدآزمون. كنندنييتبراوابسته

).9جدول(استشولموهاسمرآزموندهد،يمنشانرامدلبودنمعنادار،يداريمعن

شولموهاسمرآزموننتايج.9جدول

يداريمعنزانيميآزادةدرجوديكاةآمار

372/32800/0

هاي تحقيقيافته: مأخذ

وجودعدم،يعبارتبهايو يونيرگرسبيضرايتمامبودنصفرآزمون،نيادرصفرفرض

سطحدرد،يآيمبريداريمعنسطحازكهطورهمان. استوابستهومستقليرهايمتغنيبرابطه

معنادار،نيبنابرا). است01/0ازكمتريداريمعنزانيم(شوديممطرح فرضنيادرصد،99نانياطم

با،واقعدر. گرفتجهينتآزموننياازتوانيمرايونيرگرسةرابطدرمستقليرهايمتغبيضرابودن

ازتركوچكيخطاسطحدروابستهريمتغراتييتغينيبشيپزانيمبرازشآزمون،نيامقداربهتوجه

؛استبرخوردارالزمبرازشازوبودهمناسبقيتحقمدلكهيمعننيابه،استداريمعن01/0
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) مجامعدرشركت(وابستهريمتغراتييتغازييباالنسبتينيبشيپبهقادرمستقليرهايمتغ،يعني

طبقاتدرافرادكيتفكدرمدلقدرتتوانيميبندطبقهجدولازاستفادهبانيهمچن. باشنديم

درآندقتزانيمرامدلصحتمالككيلجستونيرگرسدر،واقعدر. كردنييتعراوابستهريمتغ

جدول(بودخواهدمدلبرازشييكوينيبراگريدياريمعنياوداننديمنمونهياعضايبنددسته

10.(

بندي جهت ارزيابي قدرت پيشگويي مدل نتايج جدول طبقه.10جدول

صيتشختيواقع
شدهينيبشيپ

صيتشخدرصد
كردهشركتنكردهشركت

شدهمشاهده
75122/86نكردهشركت

18350/66كردهشركت

6/78كلدرصد

هاي تحقيقيافته: مأخذ

شركتمجامعدركهييپاسخگو87تعدادازمدلشود،يممشاهده10جدولدركهطورهمان

ينيبشيپنكردهشركتعنوانبهراهاآنودادصيتشخيدرستبهرانفر75،)75+12(بودندنكرده

درصدگروه،نيادر، نيبنابرا. شدنددادهصيتشخكردهشركتعنوانبهواشتباهبه نفر12وكرد

درصد66زينهاكردهشركتيبرامدلحيصحينيبشيپزانيم. استدرصد2/86صيتشخصحت

در. دادصيتشخاشتباهبهرانفر18ويدرستبهرانفر35كرده،شركتنفر53نيباز،يعني؛است

توانيم،نيبنابرا. استيمناسبرقمنياواستدرصد6/78مدلصيتشخقدرتاريمع،مجموع

تاهاآنشركتعدمايمجامعدراعضاشركتينيبشيپامكانموجود،مستقليرهايمتغباكهگفت

عدمايشركتتيموقعرهايمتغنيا،درصد6/78احتمالبه،يعبارتبه؛استريپذامكانياديزحد

عدمصيتشخدريشتريبقدرتمدلنيهمچن. كننديمينيبشيپيدرستبهراعضوكيشركت

).درصد66مقابلدردرصد6/86(مجامعدرشركتتاداردرامجامعدرشركت
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هاگيري و پيشنهادنتيجه

يهاشركتامورةاداردراعضامشاركتها،يينارسايسركيليدلبه،موجودشواهدبرابر

بهتوجهبامختلفمناطقدريتيوضعنيچنبروزيهاشهير. ددارننيمطلوبتيوضعييروستايتعاون

ارائهخدماتموجود،امكانات،)التيتحصسطحهمانند(اعضامختلفطيشرا،يفرهنگيهاتفاوت

هاي اين تحقيق نشان داد از بين عوامل يافته. باشدمتفاوتتوانديمرهايمتغريساوهاشركتةشد

و اعتماد اعضا به مديران تعاوني، مديريتي مديران شركتةسابقتأثيرگذار بر مشاركت اعضا، ةعمد

.از اهميت بيشتري برخوردارندزمان تشكيل جلسات مجامع

در مجامعمشاركت به عالقه شركت با ميزان عموميمجامع در ميزان حضور همبستگي بين 

كه هر چه عالقه به حضور و مشاركت در مجامع عمومي بيشتر باشد، امكان حضور دادعمومي نشان

ثيرگذار باشد و امكان تحقق حضور عضو در أتواند بر عوامل بيروني تعالقه مي. عضو نيز بيشتر است

مبين عضويت ةشركت با سابقعموميمجامع در ميزان حضور دار ارتباط معني.مجامع را فراهم آورد

به حضور در مجامع دارند و به يبيشترة كمتر انگيزةبا سابقيكه اعضاتواند باشد اين موضوع مي

امكان حضور ،دليل سن كمتره همچنين ب. مشاركت در مجامع بيشتر اميدوارندةشركت و نتيجةآيند

نيز انيپاسخگوسنبامشاركت ميزان عالقه به همبستگي . مقدور استهابراي آننيز فيزيكي بيشتر

بيشتري به شركت داشتند، هر چند در عمل ممكن است حضور ةتر عالقنشان داد كه اعضاي مسن

التيتحصبامجامع عمومي درمشاركت ميزان عالقه به دار اما منفي ارتباط معني.داشتندكمتري مي

ياعضاشوديمسببكهباشدباسوادوسواديبياعضادگاهيدنوعانيمشكافليدلبهتوانديمنيز

در برخي تحقيقات پيشين . باشندداشتهشركتيعموممجامعدرحضوربهليتماكمترباالترسوادبا

ها اشاره شده است شناختي اعضا و موفقيت تعاونينيز به ارتباط بين متغيرهاي فردي و جمعيت

و1386تبار، ؛ رستمي1380چراغعلي، ؛1384؛ زارع، 1381نيا و صديقي، درويشي: مانند(

Allahyari, 2008; Ladele et al.,1994; Pezeshki-Rad  et al.,2012; Unal et al.,2008 .(

باعامل3استخراجبهيتعاونتيريمددراعضامشاركتبررگذاريثأتعوامليعاملليتحل

اين يافته حاكي از . شدمنجرمديريت مشاركتيسازوكارويتعاونعملكرد،يتيريمدتوانعنوان
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ها، بر مبناي مشاركت اعضا، مستلزم برخورداري مديران اين است كه مديريت مطلوب تعاوني

خدمات مورد نياز ةعامل از قابليت الزم براي جلب مشاركت اعضا، كاركرد مطلوب تعاوني در ارائ

گيري از سازوكار مناسب براي برگزاري مجامع مديريتي اعضا و نيز انجام امور مربوط و نيز بهره

و1380؛ عنبري؛ 1382؛ عباسي؛ 1381هاي مطالعة شكيبا مقدم، منطبق با يافته(با حضور اعضاست 

Didi, 2004; Kashuliza and Ngailo, 1993; Machethe, 1990; Okoye, 1997.(

: ه نمودئتوان پيشنهادهاي زير را اراهاي تحقيق حاضر ميبا توجه به يافته

ها در جلب مشاركت اعضا و در نظر گرفتن اين موضوع ثير عملكرد تعاونيأبا توجه به ت-

موادعيتوزصورتبهصرفاًومحدوداريبسشكلبههاشركتيخدماتتيفعالحاضرحالدركه 

ييروستايتعاونيهاشركتيفيكويكمگسترش،رديگيمصورتينفتيهافراوردهويخوراك

. باشديميضروريكشاورزيعنيهاآنغالبشغلبهتوجهواعضاروزيازهاينبامتناسب

ييروستايهايتعاونتيفعالةتوسعواعضابهيتيحماخدماتئةارادرهاشركتمطلوبعملكرد

ييزااشتغالليپتانسباي،دامدارويكشاورزيجنبعيصناويدامدارويكشاورزبخشدرژهيوه ب

درهاآنمشاركتوهايتعاونبهاعضاشتريبمشاركتجلبسببمدتانيمدرمالحظه،قابل

بهتوانيمييروستايتعاونيهاشركتتيفعالگسترشيهانهيزمجملهاز. شوديمامورتيريمد

وانبارسيسأت،يكشاورزمحصوالتيبندبستهويليتبدعيصناجاديا: نموداشارهريزموارد

ينگهدارويكشاورزعاتيضاكاهشيراستادريكشاورزمحصوالتينگهدارجهتسردخانه

يهافروشگاهنمودنريدااعضا،درآمدشيافزا،آنتبعبهوتقاضازماندرمحصوالتةعرضو

زهيمكانادواتكنندهديتوليهاشركتباقراردادعقدويكشاورزةزيمكانادواتوكودوسموم

هبخدماتئةارادردر همين خصوص، . اعضابهمذكورادواتياقساطفروشوعيتوزجهت

نيادر. رنديگقرارتياولودرونظرمدييهاتيمزوالتيتسهعضوريغافرادبهنسبتاعضا

جلبهدفبااساسنامه65ةمادالفبنداستنادبهيبرگشتمازادطرحياجراخصوص،

شيافزاويسودآورجهتعمومبهخدماتةارائزينواعضاشتريبمشاركتويگذارهيسرما

.شوديمشنهاديپهاآندرآمد
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باوترمسلطمديراناستبهتربا توجه به تأثيرگذاري توان مديريتي بر مشاركت اعضا، -

بههاشركتاينتاشوندگرفتهكاربهييروستاتعاونيهايشركتفعاليتةحوزدرترتجربه

دانشتقويتضمنراستا،ايندر. كسب كنندباالتريعملكردوتوليدوبرسندخوداهداف

فعاليتةحوزوهاآنتخصصيدانشبينهماهنگيشرايطبايدها،شركتاينمديرانتخصصي

شركتاعضايبينراهمكاريوتعاونةروحيبيشترچههربايدمديران.شودفراهمهاتعاوني

موجبتعاونيهايشركتدروندرروحيهاينگسترشكهنيستشكي.دهندترويجتعاوني

كارگيريبهوسرگردانمنابعرفتنهدربهازجلوگيريموجود،امكاناتازبيشترچههرةاستفاد

.شدخواهدييروستاتعاونيهايشركتبيشترچههررشدجهتدراعضاةسرمايوماليامكانات

شناختي بر مشاركت اعضا در مديريت به تأثيرگذاري عوامل فردي و جمعيتنظر-

وسوادسطحبردنباالمنظوربهيآموزشيريزبرنامهاستالزماعضاآموزشبرعالوه،هاتعاوني

منظمانتشارويآموزشيهادورهقيطرازبازرسانومديرهتئهياعضاييتعاونمعلومات

انيمدريهمكارروحتيتقووتعاونحسجاديا.رديگصورتيآموزشيةنشروخبرنامه

يهاتيفعالراهازآنانشناختزانيمبردنباالومردمبهدادنيآگاهقيطرازتوانديمانييروستا

خصوص،نيادر. رديگصورتيجمعيهمكارموفقيهانمونهيمعرفويجيتروويآموزش

بامتناسبيتعاونامورنسبت به مردمآگاهيافزايشهدفبايآموزشيهادورهياجراويطراح

حضور در باحاًيترج،)سواديبوسال60ي سننيانگيممرد،(اعضاشتريبيفرداتيخصوص

جوامعدرموجودبالقوهيروهاينوارانيآموزشومروجانازاستفادهمذهبي و ومراسم  محلي

فيوظاومدنيحقوقنسبت به اعضاآگاهيافزايش. شوديمشنهاديپتعاوني عملةحوزويمحل

دخالت،جهينتدرواعضاازمحدودياعدهگرفتنقدرتتهديدتوانديميتعاوندرخودگاهيجاو

.دهدكاهشرايدولتبخشناموجهدخالتايهاآنييانحصارگراواستفادهءسوو

جوانجهتدرهاي تعاوني، با توجه به ميانگين سني باالي اعضاي بسياري از شركت-

درييهامشوقها،شركتيعموممجمعمجوزبااستالزمييروستايتعاونيهاشركتيساز

صورتبهسهامديخررينظتيعضوالتيتسهئةاراايوفرزندانبهنيوالدازسهامانتقالجهت
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وديجدياعضايازهاينباقيتطبجهتدرشركتيهاتيفعالورديگصورتهاآنبهياقساط

بهجوانوديجدياعضاجذبةنيزمتارديگقراريبازنگرمورديتعاونعملةحوزساكنجوان

.ديآفراهمهاشركت

تيتقومنظوربهبه يافتة تحقيق در خصوص مهم بودن ساز و كار برگزاري مجامع، نظر-

كاملياجرامورددرالزمداتيتمهاستالزميعموممجامعدراعضامشاركتوحضورةزيانگ

يمعامالتامورورهيمدتيئهياعضاينامزدهاتيصالحنييتعةنحومرتبط بايهانامهنييآ

انتخابازروديمانتظارها،شركتيةكليعموممجامعدرراتييتغنيابيتصوبا. ده شونديانديش

پذيري كم، مشاركتةروحين،ييپاالتيتحصسطحمشخصاتباعاملريمدورهيمدتيئهياعضا

برابرنيهمچن. شوديريجلوگمديريتي اندك و يا محبوبيت و اعتماد كم در بين اعضا ةسابق

ةاستفادسوءهرگونهازتوانديمشركتبارانيمدمعامالتبرنظارتوكنترل،يمعامالتةنامنييآ

به منظور راستا،در همين. دينمايريجلوگشركتامورةاداربهاعضاينيبدبزينوهاآنياحتمال

افزايش مشاركت اعضا الزم است مجامع عمومي شركت در روزهاي تعطيلي فصل زمستان و 

و مراسم مذهبيساعات غيراداري تشكيل و برگزاري مجامع از طريق بلندگوي مساجد

.رساني شوداطالع

ها، به عنوان هاي تحقيق در خصوص ارتقاي عملكرد و مديريت تعاونيبا توجه به يافته-

ياجرا: تواند مورد توجه قرار گيردكارهاي زير نيز ميوعامل اساسي در جلب مشاركت اعضا، ساز

استنادبهيتعاونيهاشركتفيبالتكلسهامدارانحذفو اعضا شيپاويريآمارگجامعطرح

يي با تأكيد بر بندهاي مرتبط با روستايتعاونيهاشركتمةنااساسمفاداجراي؛هناماساس8ةماد

ميتقسوهايتعاونيبندگروهنظامياياح؛هاشركتةمشاركت و ايفاي نقش مؤثر اعضا در ادار

يتعاونيهاشركتياعضامشاركتليتسهبراييتعاونگروهنيچندبههاشركتعملةحوز

هاي موفق روستايي داخلي و خارجي يي و سرانجام شناسايي و مستندسازي و معرفي تعاونيروستا

نشريه، برگزاري انتشارطريقازهاي تعاوني روستايي كشور ها به شركتآنتجربياتانتقالو
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سازمان تعاون هاي موفق داخلي يا خارجي با مساعدت هاي برتر، بازديد از تعاونيجشنوارة تعاوني

.هاي تعاونيروستايي، وزارت تعاون و اتحاديه
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Abstract
This research aimed to identify and analyze the influential factors on member's 

participation in management of rural co-operatives in Gorgan Township. This 
descriptive research has been done by survey method.  Populationincluded all the 
members of rural co-operatives in Gorgan Township. Sample size has been determined 
by Cochranformula (n=140). A researcher-made questionnaire was used in order to 
collect data. Face and content validity were established by a panel of experts. Reliability 
of the questionnaire was confirmed according to calculated Cronbach's alpha (r=0.76). 
The results of correlation coefficient showed that there was a significant relationship 
between members’ participation rate in public conventions and membership background 
as well as their interest to participate in conventions. Factor analysis of the "influential 
factors on members’ participation in management of rural cooperatives", extracted three 
factors, named "management potency", "cooperative performance" and "mechanism of 
participative management", explained 60.63% variances of analyzed variables. The 
results of logistic regression analysis showed that probability of participation in 
conventionsincreased through "management potency" and "cooperative performance" 
while increase in years of experience and member's age decreased their participation in 
various conventions.

Keywords: Rural Cooperatives‚ Members’ Participation, Participatory Management, 
Gorgan Township
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