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 چکیده

. در این  راسنتا   آینداقتصادی، اجتماعی و ابزاری برای گردآوری نیروها و منابع توسعه به شمار می ی توسعههای کشاورزی اهرمی مناسب براتعاونی
های تولیدی کشاورزی است. بندی  منونور   تفسیری جهت تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار تعاونی –هدف کلی پژوهش حاضر تدوی  مدلی ساختاری

های تعاونی بوده و برای تعینی   های تولیدی کشاورزی و مدیران عامل شرکتسان و خبرگان مربوط به امور تعاونیجامعه آماری تحقیق مدیران، کارشنا
( و رواینی آن بنا اخن     971/0شده است. همچنی  پایایی پرسشنامه با اسنتفاده از آلفنای کرونبنا      گیری هدفمند استفادهحجم نمونه از روش نمونه

های تولیدی کشناورزی نینز از   های تحقیق و ارائه الگوی توسعه پایدار تعاونینهایت جهت تحلیل یافته رشناسان و خبرگان تائید گردید. درهای کادیدگاه
 هنا  عوامنل  های حاصل از تحلیل اطالعات و شناسایی عوامل مؤثر در توسعه تعاونیشده است. بر اساس یافته( استفادهISMرویکرد معادالت تفسیری  

 5 در بندی(، متغیرهافردی و خوشه –نهادی، شخصیتی –محیطی، حقوقی، آموزشی، مدیریتی، بازاریابی، زیرساختیفرهنگی، زیست –اقتصادی، اجتماعی
نفنویی،   متغیرهنای  سنه گنروه   در متغیرهنا  MICMAC تحلینل  از پن   شند.  ترسیم ISM گراف روابط، به توجه با و شدند بندیمختلف طبقه سطح

تنری   تنری  و زیربننایی  محیطی از اساسینهادی و زیست –گرفتند. از آنجایی که با توجه به نتایج، عوامل اقتصادی، زیرساختی  ر و وابسته قرارخودمختا
بهبنود   شنود اقندامات راهبنردی الزر بنرای    باشند، ل ا پیشننهاد منی  های تولیدی کشاورزی در استان آیربایجان شرقی میعوامل در توسعه پایدار تعاونی

 روابط نماید. همچنی  تعیی  در ای  راستا فراهم را الزر امکانات و شرایط ریزی،برنامه و نوارتی نقش با وضعیت موجود عوامل انجار گردد. دولت نیز باید

 گردد.  منجر گ ارانمناسب برای مدیران و سیاست اتخای تصمیمات و موضوع بهتر درک به تواندمی درجه نفوی و وابستگی آنها و متغیرها بی 
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  3 2 1 مقدمه

 بنر تکینه  بنا  کشنور،  اقتصاد اساسی ارکان از یکی عنوانبه تعاون

 توسعه فرایند در زیادی نقش خود، اجتماعی -اهداف اقتصادی و اصول

ها بنا  دارد. تعاونی اشتغال و تولید سطح ارتقای و بهبود در ویژهبه کشور
دهننی بننه نیروهننای انسننانی و سنناماندهی متشننکل سنناخت  و جهننت

های پراکنده موجب افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد همبستگی سرمایه
(. ای  رویه، بهبود 15شوند  و مشارکت در سطوح مختلف اجتماعی می
 (.1آورد  عی را به دنبال منی عملکرد اقتصادی و افزایش کارایی اجتما

اننداز توسنعه اقتصنادی    از منور قانونی در برنامه بلندمدت افق چشنم 

                                                           
رینزی جهناد   و برنامنه  ( پژوهشنکده توسنعه  انهیأت علمی  مربی اعضای -3و  2، 1

 ، گروه مدیریت توسعه، تبریز(ACECR)دانشگاهی 
 (Email: saeede.samadzad@gmail.com       نویسنده مسئول: - *

DOI: 10.22067/jead2.v33i3.77644 

بنه   44کشور و در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران یینل اصنل   
های اقتصادی کشور توجنه وینژه صنورت    عنوان یکی از پایهتعاون به

( و یک 48و  47های کلی برنامه چهارر  بند گرفته و دو بند از سیاست
( به توسعه بخش تعاون 102ماده مستقل از قانون برنامه چهارر  ماده 

 اینران  اساسی در قانون 44 اصل یافته است. همچنی  طبقاختصاص

 در فعالیت به کشور، اقتصادی نوار سه بخش از یکی عنوانبه تعاونی

 ازجمله پردازد. در ای  میان کشاورزیمی مختلف اقتصادی هایبخش

 هایسکونتگاه معیشت قالب عموماً که است اقتصادی مهم هایشبخ

 جهنت  ابنزاری  بنه  تواندمی تعاونی تولیدی کشاورزی بوده و روستایی

 در طبنع آن  بنه  شنود و  تبدیل روستایی اقتصاد توسعه در ایجاد انگیزه

 (. 11باشد   داشته بسزایی نقش کشاورزی اقتصاد توسعه
اونی تولیندی کشناورزی در   هنای تعن  ها و شرکتهمچنی  تشکل

توانند در مقابلنه بنا فقنر،    توسعه میمناطق روستایی کشورهای درحال
(. اما علنی 5زایی و توسعه روستایی نقش مهمی را ایفا نمایند  اشتغال
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اجتمناعی،   –جایگناه این  بخنش در توسنعه اقتصنادی     رغم اهمیت و 
دهد ن میهای تولیدی کشاورزی نشاتحقیقات درزمینه موفقیت تعاونی

 ها در دستیابی به اهداف موردنور در اساسنامه و بنرآورد که ای  تشکل
هنا نناموفق عمنل نمنوده اسنت.      شنده از آن بینیکردن انتوارات پیش

کنند این    هنا در کشنور بینان منی    مروری بر تجربیات توسعه تعناونی 
ها در برخی موارد به دلیل نبود مدل بومی جامع که بر تجربیات فعالیت
ی ای  عرصه در کشور مبتنی باشد، نتوانسته است پایداری الزر را عمل

ها در کشورهای جهنان  که تعاونیداشته باشد. از سویی دیگر ازآنجایی
اندازهای اندک منردر، حماینت   سور به دالیل مختلفی  گردآوری پ 

های توسنعه مناسنب   گ اری و غیره( برای اجرای برنامهدولت، سرمایه
توسعه، دستیابی بنه  دف تمامی ای  کشورهای درحال( و ه20هستند  

منونور برطنرف کنردن فقنر،     اشتغال، رفاه اجتماعی و توسعه پایدار به
ها با توجه بنه  رو دولتبیکاری و سعادت انسانی آن جوامع است، ازای 

شرایط مکانی و زمانی موجود، نوریات و الگوهای مختلفنی از رشند و   
دهند. در ای  راستا الگوی توسنعه  قرار میتوسعه را در دستور کار خود 

در  هنای تعناونی ازجملنه الگوهنای مورداسنتفاده کشنور      پایدار شرکت
گیری در مسنیر توسنعه پایندار    سازی برای ایجاد اشتغال و جهتزمینه

شود که همواره باید موردتوجه مسئولی  باشد. لن ا سنؤال   محسوب می
هنای تولیندی   ار تعناونی اصلی تحقیق ای  است که الگوی توسعه پاید

کشاورزی به چه صورت است؟ و با عنایت به اهمیت موضنوع، هندف   
هنای  ای  است که با ارائه الگوی مناسب مبتنی بر توسعه پایدار تعاونی

های درونی خود، از توانمندی برها را با تکیهکشاورزی، بتوان ای  بنگاه
 چندان خوب فعلی به وضعیت مطلوب رساند. وضعیت نه

 

 مبانی نظری 

 تعريف تعاون 

تعاونی یک فعالیت ارادی تحت مالکیت و کنترل اعضا و شنرکای  
ها بنر اسناس اصنل غیرانتفناعی     هایی را برای آنآن است که فعالیت
دهند. بنر این  اسناس تعناون ینک       شده انجار میبودن یا قیمت تمار

ی هنا دهی شده که در رقابت بنا دیگنر فعالینت   فعالیت قانونی سازمان
کند، اقتصادی برای ارائه خدمات و افزایش رفاه به اعضاء آن عمل می

 (.5باشد  می
 

 ها در توسعه  جوامعنقش تعاونی

قنانون اساسنی جمهنوری اسنالمی      44در اصل  توسعه اقتصادی:
های نوار اقتصادی کشنور قلمنداد   یکی از پایه عنوانبهبخش تعاونی 
توانند در جامعه با تأکید بر ا میهآثاری که تعاونی  یترمهمشده است. 

 زیر است. صورتبههای اقتصادی از خود برجای گ ارند مؤلفه
 ها مشاغل درآمدزا برای توده مردر ایجاد و توسعه فعالیت

 (.1های منابع انسانی با گردآوری توده مردر  توسعه ظرفیت

 های مختلف اقتصادها و گروهتوسعه تجارت و مبادله بی  بخش

یت قدرت رقابت و دسترسی به بازارها و مؤسسات مالی بنرای  تقو
 تولیدکنندگان مختلف.

های تعاونی در توسعه اجتماعی از اهمیت شرکت توسعه اجتماعی:
شود که در آن افراد هم برای ویژگی خاص تشکیالت تعاونی ناشی می

هنای اجتمناعی( و هنم    های متقابل و ایجاد همبستگی  جنبههمکاری
هنای اقتصنادی( تربینت    ارهنای یاریگراننه و باصنرفه  جنبنه    برای رفت

توانند در جامعه با تأکید بنر  ها میشوند. مهمتری  آثاری که تعاونیمی
 های اجتماعی از خود برجای بگ ارند به صورت زیر است:مؤلفه

گ اری در جامعنه بنا تجهینز و هندایت     انداز و سرمایهافزایش پ 
 های پراکنده افراد سرمایه

ارتقای تندرستی و سالمت اجتماعی و اقتصادی جامعه با گسترش 
هنا و همناهنگی افنراد ارتقنای اتحناد و      ها، همدلیو تقویت همکاری
 (22انسجار جامعه  

مشارکت دادن توده مردر در سیستم تولید جامعه به نحوی مؤثر و 
 کارا 

 (.40تر درآمد در بی  اقشار مختلف  کمک به توزیع عادالنه

 

 های تولیدی کشاورزیونیتعا

های غیردولتی در بخش کشاورزی کنه  در ای  باره یکی از تشکل
هننای تعنناونی تولینندی نقننش مهمننی در توسننعه پاینندار دارد، شننرکت

توسعه پایدار کشاورزی الگویی از توسعه اسنت کنه از   کشاورزی است. 
زمی ، آب و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری حفاظنت کنند و از لحنا     

محیطنی بندون تخرینب، از نونر فننی مناینب و بجنا، از نونر         زیست
(. از جمله 37اقتصادی معقول و معتبر و از نور اجتماعی مقبول باشد  

های توسعه پایدار کشاورزی تنامی  نیازهنای اساسنی    تری  مزیتمهم
می  ز نور کمی و کیفی و در عی  حال تنأ غ ایی نسل حاضر و آینده ا
ی دیگر ایجاد مشاغل دائمی و درآمد کافی تولیدات کشاورزی و از سوی

و شرایط مناسب زندگی و کار برای کسانی است که در فرایند تولیدات 
های تولید کشاورزی منی کشاورزی اشتغال دارند. در ای  میان تعاونی

توانند نقش مهمی در حفظ و ارتقنای جایگناه بخنش کشناورزی ایفنا      
ها و در بخنش کشناورزی،   کنند. با توجه به مشکالت موجود در روستا

توانند بسیاری های تولیدی کشاورزی میبرداری تعاونیهای بهرهنوار
از مشکالت کشاورزان را برطرف سازند و در توسعه منناطق روسنتایی   

های تولیند ننوعی نونار    (. بنابرای  تعاونی39ثر عمل نمایند  ؤبسیار م
ابع آب و خناک  برداری از منن برداری در جهت حداکثر کردن بهرهبهره

های نوی  کشاورزی، استفاده صحیح کشور، آشنا ساخت  اعضا با روش
آالت کشاورزی متناسب بنا شنرایط محلنی، فنراهم نمنودن      از ماشی 

امکانات و تسهیالت بیشنتر بنرای توسنعه و بهبنود صننایع دسنتی و       
های تعاونی تولیدی آیند. شرکتهای غیرکشاورزی به شمار میفعالیت
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الوه بر شکوفایی اقتصادی، سنبب روننق کسنب و کنار و     کشاورزی ع
ایجاد بسترهای مناسب جهت افنزایش صنادرات کناال و محصنوالت     

شوند و از ای  طریق درآمندهای ارزی را افنزایش منی   تولیدی نیز می
توانند نقش مهمی در های تولیدی کشاورزی میدهند. از طرفی تعاونی

های زیرزمیننی  گی آبحفظ محیط زیست، حفاظت خاک، کاهش آلود
و سطحی، بهبود کیفیت مواد غ ایی و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی 

های تعاونی تولید نقش بنارزی در دسنتیابی بنه    ایفا نمایند. ل ا شرکت
 (.32توسعه پایدار دارند  

 

 های تولیدی کشاورزیثر بر توسعه تعاونیؤعوامل م

 توسعه جوامع در مهمی بسیار نقش تولیدی کشاورزی هایتعاونی

 بنه  قنادر  دولنت  کنه  را خدماتی و هاسروی  تواندمی و نمایندمی ایفا

(. در این  مینان برخنی    21  آورند فراهم نیست، مردر برای آنها تأمی 
هنای تولیندی کشناورزی را بنه دو     مطالعات علل عدر موفقیت تعاونی

انند.  بنندی نمنوده  دسته عوامل برون سازمانی و درون سازمانی طبقنه 
هننای اعتبنناری نادرسننت، عنندر توجننه بننه بازاریننابی و بیمننه سیاسننت

تنوجهی بنه آمنوزش و تنرویج کشناورزی،      محصوالت کشاورزی، بنی 
های نادرسنت دولنت   ها، سیاستواگ اری وظایف غیرمرتبط به تعاونی

ها و فقر مالی اعضا از جمله عوامل برون سازمانی و در تشکیل تعاونی
درون سازمانی است. اوزدمیر نیز نشان  گیری متمرکز از عواملتصمیم

ها ضنعف در امنوری ماننند سنرمایه،     داد که دالیل ناکامی ای  شرکت
باشنند.  سازی، آموزش و پژوهش، مدیریت و قانون ممیزی مییکپارچه

همچنی  میزان مشارکت و همکناری اعضنا در امنور اجراینی تعناونی      
وفقینت و پاینداری   ای در توسعه آن دارد. همچنی  کلید ماهمیت ویژه

یک تعناونی ارتقنای عملکنرد و ارائنه خندمات بنرای جلنب رضنایت         
(. تعهد و عالقه باالی اعضا نینز در موفقینت و توسنعه    23اعضاست  

دهند کنه   های برخی مطالعات نشان منی یافته ها ضرورت دارد.تعاونی
رینزی  ها در آسیا تنابع عنواملی ماننند رهبنری، برنامنه     پایداری تعاونی

پن یر و  وکنار انعطناف  هنای کسنب  تژیک، نوآوری مسنتمر، مندل  استرا
(. 27باشند   المللی بازارها منی ساختارهای سازمانی هماهنگ، نفوی بی 

همچنننی  مشننکالت بازاریننابی، سننطح پننایی  آمننوزش کننارگران و   
هنای  زیسنت و ویژگنی  کشناورزان، مشنکالت منالی، آلنودگی محنیط     
 8، 19ها هسنتند   ه تعاونیشخصیتی از عوامل تاثیرگ ار در روند توسع

(. سریاننیدی  و همکاران نیز بینان نمودنند نزدیکنی جغرافینایی،     7و 
هنا و  اعتماد، نوآوری، انتشنار داننش، رقابنت، نقنش دولنت، دانشنگاه      

های جدید از عوامنل  موسسات تحقیقاتی، مدیریت مشارکتی و فناوری
 (.31ها هستند  اساسی برای توسعه پایدار تعاونی

دهد عوامل اقتصادی، ( نشان می30پور  ای پیروز و قلیلعهدر مطا
اجتمناعی و آموزشنی دارای تناثیر معننادار ولنی       –مدیریتی، فرهنگی 

های فردی اعضا و عوامل سیاسی فاقد تاثیر معننادار در توسنعه   ویژگی

( بینان نمنود   3باللنی و همکناران     هنای کشناورزی هسنتند.    تعاونی
 ارکنان  و اعضنا  بنی   همندلی  تعناونی،  هنای اهداف و وظایف شناخت

 ارتبناط  استان، تعاون اداره هایمساعدت و هاتعاونی، حمایت مدیریتی

منطقنه،   در تعناونی  قنوی  هنای اتحادینه  مرتبط، هایسازمان با تعاونی
 بنر  مثبتنی  اثنر  دولت، قانونی هایحمایت و اعضا بی  پ یریمشارکت

 شامل اجتماعی، عامل (10 همکاران  و دارند. حاجی هاتعاونی عملکرد

 در اعضنا  بنی   تعناونی، اعتمناد   اصنول  و فلسفه از اعضا آگاهی میزان

 عملکنرد  از اعضا و رضایت بی  و مشارکت همکاری به اعتقاد تعاونی،

کشناورزی   هنای تعاونی پایدار برتوسعه مؤثر عوامل تعاونی را مهمتری 
هنا    شناخ  ( نشان دادنند مهمتنری  14دانند. حیدری و همکاران  می

ها ابعاد اقتصادی، اجتمناعی، حقنوقی، مندیریتی،    برای موفقیت تعاونی
 فردی و آموزشی است. 

 ( در پننژوهش خننود دربنناره  12زاده بننزاز و همکنناران   هننادی

 کشناورزی پایندار   های تولید روستایی با رویکرد توسعهعملکرد تعاونی
زمینه  ها درونیمطالعه موردی: شهرستان نیشابور( دریافتند که ای  تعا 

اقتصنادی   پایداری اجتماعی بیشتر از حد متوسط، اما در زمینه پایداری
اند. بنر  کرده محیطی ضعیف عملکمتر از متوسط و در پایداری زیست

 هننا از نوننر ارائننه خنندمات اسنناس نتننایج آنهننا بننی  رتبننه تعنناونی  

 به روسنتاها و افنزایش پاینداری کشناورزی در ابعناد مختلنف، رابطنه       
 یم و معنادار وجود دارد. مستق

( نشنان داد کنه   26و همکنارانش    نتایج پژوهش محمدزاده چالی
هنای مرتعنداری در اسنتان    اتحادیه تعاونی عوامل تأثیرگ ار بر کارکرد
چهار عامل با عنوان برخنورداری از مننابع و    گلستان به ترتیب اهمیت

ریتی و اجتماعی و حمایت نهنادی، قابلینت مندی    ها، انسجارزیرساخت
 .اندعضومحوری بوده

وجود نیاز زیاد کشناورزان   ( نشان داد که با33شیردل و همکاران  
کشاورزی، این  واحندها عملکنرد     های تولیدبه خدمات مختلف تعاونی

نداشنتند. همچننی  بیشنتری  عملکنرد      مناسبی در رفع نیاز کشاورزان
د و سنمور  شده و کو شامل تهیه ب ر اصالح ها در مرحله کاشتتعاونی

سنازی اراضنی، توسنعه و    کاشنت شنامل یکپارچنه    و در مرحله قبل از
 های آبیاری بوده است. توسعه سیستم پوشش نهرها و

بنه ترتینب   ( 41  ظریفینان و بهنادری   بر اسناس نتنایج پنژوهش   
هنای تولیند   ضنعف، فرصنت و تهدیند تعناونی     قنوت،  مهمتری  نقطه

دیرعامل، فقندان  داشت  تخص  کشاورزی من  روستایی استان همدان
منندی از  ارزیابی عملکرد مدیران تعناونی، بهنره   الگوی مشخ  برای

 .بودن سطح سواد اعضا بوده است مناسب و پایی  منابع آب و خاک
ها و ( مهمتری  نقاط قوت، ضعف، فرصت16حسینی و همکاران  

ها را به ترتینب بنه افنزایش سنطح آگناهی فننی و       تهدیدهای تعاونی
عف رهبری و مندیریت توانمنند، حماینت دولنت از     تخصصی اعضا، ض

بخش تعاونی و نامشخ  بودن جایگاه تعاونی در امور حقوقی تعاونی 
( به این  نتیجنه رسنیدند عوامنل     20بیگی  بیان نمودند. کرمی و علی
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اجتماعی، شخصنیتی، مندیریتی و اقتصنادی بنر      –آموزشی، فرهنگی 
 های کشاورزی تاثیرگ ارند.توسعه تعاونی

راهبردهای مناسب  به شناسایی و تدوی ( 2  اصفری و همکارانآق
 هنای تولیند کشناورزی اینران در قالنب تحلینل سنوات       توسعه تعاونی

 SWOT ) تنری  نقناط قنوت، ضنعف، فرصنتها و      پرداختند و از مهنم
سطح آگاهی فنی و تخصصی  تهدیدهای تعاونیها به ترتیب به افزایش
تعاونی  ، حمایت دولت از بخشاعضا، ضعف رهبری و مدیریت توانمند

 .و نامشخ  بودن جایگاه تعاونی در امور حقوقی تعاونی اشاره کردند
 هایزیرساخت و هازمینه که داد نشان (6  همکاران و بوزرجمهری

 ارائنه  و اصنالح  و مقررات و قوانی  در بازنگری چون مواردی الزر در

 رفنع  برای سبمنا ایتواند زمینهمی دولت توسط صحیح هایسیاست

آورد.  فنراهم  هنا را تعناونی  ظرفینت  از مطلنوب  استفاده و هامحدودیت
 ایران هایتعاونی در دموکراسی که دادند نشان (35همکاران   و طالب

 توجنه  آن بنه  توسنعه  بنرای  مؤثر روش عنوانبه و نشده اجرا عمل در

دهنند مینزان   ( نشنان منی  28است. نکوئی ننائینی و همکناران     نشده
های دولتی و غیردولتنی، عملکنرد سنازمان    ها با سازماناط شرکتارتب

تعاون روستایی در ابعاد کنترل، نوارت و آمنوزش، سنرمایه مندیران و    
 های تعاونی است.از عوامل موفقیت شرکت سرمایه اعضای تعاونی
مشکالت اصلی در ای به بررسی ( در مطالعه4براندوائو و بریتنبچ  

پرداختند. بندی  منونور   وستایی در جنوب برزیل های رمدیریت تعاونی
ساختار یافته مورد تعاونی کشاورزی در برزیل به روش نیمه 10مدیران 

نتایج نشان داد که مشکالت اصلی که مندیریت  مصاحبه قرار گرفتند. 
مدیریت سیاسی ضعف در  ها با آن روبرو هستند عبارتند ازای  سازمان

 .اریاد -فنی و سازمانی، رفتاری و

ای بنه بررسنی عوامنل منوثر بنر      ( در مطالعه17جی و همکاران  
هنای تولیندی چنی     های تعاونی کشاورزی در تعناونی پایداری شرکت

پرداختند. نتایج حاصل از مطالعات آنان که با استفاده از ابزار مصاحبه و 
هنای  گردآوری اطالعات از طریق مدیران، یینفعان و اعضنای تعناونی  

پن یری در همکناری و   دهد که انعطناف رفته، نشان میتولید صورت گ
ها تاثیر مثبت های پویای اعضاء بر پایداری تعاونیاستفاده از توانمندی

 داری دارد.و معنی

گیری شکلهای ای به تعیی  محرک( در مطالعه36تادی  ابیت  
عضنویت و حماینت    مربنوط بنه   کشناورزی و تصنمیمات   هایتعاونی

ای  مطالعه با استفاده از ینک  پرداخته شده است.  پیکشاورزان در اتیو
هنای نورسننجی سنطح    مجموعه داده منحصر به فرد که شنامل داده 

هنای  باشند، بنه طنور تجربنی محنرک     جامعه، تعناونی و خنانوار منی   
های کشناورزی و تصنمیمات عضنویت و حماینت     تعاونی گیریشکل

دهند  ایج نشان میدهد. نتکشاورزان در اتیوپی را مورد بررسی قرار می
هایی وجود دارنند کنه بنا    های کشاورزی در اتیوپی در مکانکه تعاونی

از . هنای اصنلی منرتبط هسنتند    یافته به جادهساختار بازار نسبتا توسعه
سوی دیگر، تصمیم یک خانواده کشاورز بنرای پیوسنت  و اسنتفاده از    

، های کشاورزی به شدت مرتبط با موقعینت، مقیناس عملکنرد   تعاونی
تخص ، و سرمایه انسانی و ارتبناطی اسنت. تصنمیمات عضنویت و     

سازی خود ثیر اندازه، تخص  و یکپارچهتأ حمایت از خانواده نیز تحت
  .گیرندتعاونی کشاورزی قرار می

وکنار،  دهند نینروی کنار، سنرمایه کسنب     ( نشان منی 15هونگ  
های ورودی، سیاست کناهش مالینات، تخصنی     وابستگی به شرکت

هنای  های تجاری تعاونیو مصرف محصوالت بر بازدهی فعالیت زمی 
دهد عوامل منالی،  ( نشان می5ست آمنه  ثیرگ ار است. بیأروستایی ت

هنا تناثیر   بازاریابی، زیرساختی، دولت و ارزش اعضاء بر عملکرد تعاونی
 نتیجنه  ای  ( به38  همکاران و یولیاندو مثبت و معناداری داشته است.

 نهادهنای  و هنا سنازمان  دیگنر  بنا  تعامل منؤثر  و مکاریه که رسیدند

 بنازار،  اطالعات به دسترسی و افزودهارزش ایجاد برای تالش مرتبط،

 و کننند. هربنل  منی  ایفا هاتعاونی ای  افزایش عملکرد در مهمی نقش
 تحنت  کشناورزی  هنای تعاونی عملکرد که بردند ( پی13همکارانش  

 ارتبناط  وجنود  و اجتمناعی  سرمایه سعهتو ها،مشوق نبود وجود یا تأثیر

دارد. محمنودزاده و   قنرار  تعناونی  بنا  کشناورز  خانوار اعضای قوی بی 
( نیز نشان دادند که عوامل اجتماعی، اقتصنادی، اداری و  24صبوری  

عوامل آموزشی از عوامل موثر تمایل کشاورزان بنرای ایجناد تعناونی   
ورزی، نوع کشاورزی، ( س ، تجربه کشا18های تولید هستند. جنیدی  

محیطنی، داننش و   هنای زیسنت  های کشاورزی، ویژگنی منطقه زمی 
 نگرش را برای پایداری تعاونی تولیدی کشاورزی الزر دانست.

شناسنایی   ( در مطالعنه خنود بنا هندف    25ماهازریل و همکناران   
مهمتنری    هنای کشناورزی در منالزی   عوامل مؤثر بر عملکرد تعناونی 

مناسنب،   هنا را مندیریت  عملکنرد این  تعناونی    عوامل مؤثر بر بهبنود 
 .دانندمی ریزی راهبردیدر کارها و همچنی  برنامه ءمشارکت اعضا
های مدیریتی و ظرفیت تجاری، محنیط بنازار،   ( مهارت29نخوما  

ها، نقش حکومت و تعهد اعضنا و مشنارکت افنراد را از عوامنل     انگیزه
 تقوینت  خنود  مطالعنه  در (42همکناران    و تاثیرگ ار برشنمرد. ژننگ  

 افنزایش کیفینت   نهاینت  در و استانداردها مدیریت تعاونی، در تبلیغات

گارنوسنا و   انند. کنرده  پیشنهاد عملکرد بهبود برای را شده ارائه خدمات
( نشان داد محیط قانونی پایدار، رهبری، پشتیبانی منالی و  9همکاران  

وسعه پایندار  های مناسب از عوامل کلیدی برای تفنی دولت و حمایت
 های کشاورزی هستند. تعاونی

دهند در  مروری بر پیشینه تحقیق  داخلنی و خنارجی( نشنان منی    
ثر بر توسنعه و موفقینت   ؤعوامل مً اغلب مطالعات صورت گرفته، صرفا

های کشاورزی بنا اسنتفاده از نونرات متخصصنی  و خبرگنان      تعاونی
ارتبناط  لنه بعند   موضوع، مورد تحلیل و شناسایی قرار گرفته و در مرح

معنادار بی  متغیرها و عوامنل شناسنایی شنده در قالنب رویکردهنای      
، امنا الگنویی جنامع و    همبستگی مورد بررسی بوده اسنت  –توصیفی 

هنای کشناورزی در   هنای تعناونی  کامل که مبتنی بر شرایط و چنالش 
هنای  بنندی عوامنل و مولفنه   استان آیربایجان شرقی باشد و به سطح
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در قالنب رویکنرد    های تولیدی کشناورزی پایدار تعاونیموثر بر توسعه 
تفسیری بپردازد و میزان اثرگ اری و اثرپ یر بودن  -معادالت ساختاری

 ،بر ای  اساسمتغیرها را در قالب یک مدل نشان دهد، وجود ندارد. ل ا 
ادبینات موضنوعی    که با اسنتفاده از  حاضر به دنبال آن استپژوهش 
و مصناحبه بنا مندیران، کارشناسنان و      دهتجربیات کسب ش تحقیق و

 های تولیدی کشناورزی در اسنتان آیربایجنان شنرقی،    اعضای تعاونی
 نماید. پیشنهاد های کشاورزیتعاونیالگویی جهت توسعه پایدار 

 

 هامواد و روش

پژوهش حاضر، یک پژوهش کاربردی از نوع تحقیقنات توصنیفی   
خش نوری تحقینق،  تحلیلی است که طی آن اطالعات مربوط به ب –

پژوهشی،  –ای  کتب، مقاالت علمی کتابخانه مدارک و از طریق اسناد
های تحقیقاتی و ...( و اطالعات مربوط به بخش پیمایشنی آن از  طرح

و  تجزیه طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است. برای
 تحلینل  روش از پرسشننامه  از حاصنل  هنای اطالعنات و داده  تحلیل

 SPSS آمناری  افزارنرر از استفاده با ای(تک نمونه t  آزمون نباطیاست

ادامه جهت ارائه الگوی توسعه پایندار تعناونی   است و در استفاده شده
تفسیری استفاده  –های تولیدی کشاورزی از روش مدلسازی ساختاری

 بصورت زیر است.  1ISMشود. مراحل می
نی هنا: در این  مرحلنه    اوهای موثر بر توسنعه تعن  لفهتعیی  مؤ -1

های تعاونی کشاورزی از طریق مصناحبه  ثر بر توسعه شرکتعوامل مؤ
با افرادی که از دانش و اطالعات کافی نسبت به موضوع برخوردارنند،  

شوند. نتایج به دست آمده از ای  مرحله، در جدول شماره شناسایی می
 ها نشان داده شده است.به تفکیک هریک از مولفه 1

 اگنر  مناتری   کیل ماتری  خودتعاملی ساختاری: در این  تش -2

  سنتون  عنصنر  و اگنر  حرف  شود، منجر به ستون  سطر  عنصر

 و  باشد، دوطرفه رابطه ای  که یصورت در و شود  سطر  به منجر
 شود.می داده قرار   حرف نباشد، باطیارت اگر

ی حنرف  جنا بنه تشکیل ماتری  دستیابی اولیه: در ای  مرحله  -3
 بنه ، و   ی حنرف جنا  بهو 

قرار ی حرف جا بهو ی حرف جا
 شود. به عبارت دیگر داده می
V: و خاننه   1ربوط به ای  زوج در ماتری  دستیابی، عندد  خانه م

 باشد.می 0قرینه آن، عدد 
A:   و خاننه   0خانه مربوط به ای  زوج در ماتری  دستیابی، عندد

 باشد.می 1قرینه آن، عدد 

X:   و خاننه   1خانه مربوط به ای  زوج در ماتری  دستیابی، عندد
 باشد.می 1قرینه آن، عدد 

                                                           
1- Interperative – Strtucual Model 

O: و خاننه   0  زوج در ماتری  دستیابی، عندد  خانه مربوط به ای
باشد. نتایج به دست آمده از ای  مرحله، در جدول می 0قرینه آن، عدد 

 نشان داده شده است. 3شماره 
 مناتری  دسنتیابی    شنده  اصنالح تشکیل ماتری  دسنتیابی   -4
مناتری    اسنت  الزر عناصر بی  تعدی رابطه گرفت  نور در : با(نهایی

شنود   برقنرار  پایندار  حالنت  کنه یطنور بنه  شنود.  سازگار اولیه دستیابی
(. نتایج به دست آمنده از این  مرحلنه، در جندول      

 ها نشان داده شده است.لفهؤبه تفکیک هریک از م 4شماره 
خروجی  و ورودی مجموعه تعیی  از ها: پ لفهؤتعیی  سطح م -5

مجموعنه   شنود. منی  انجنار  عوامنل  بنندی سنطح  مشترک، مجموعه و
خروجی عبارت است از خود متغیر بانضمار سایر متغیرهایی کنه از آن  

پ یرند. مجموعه ورودی عبارت است از خود متغینر بانضنمار   ثیر میأت
 مجموعنه  اگنر عوامنل   گ ارنند. ثیر منی أسایر متغیرهایی که بر آن تن 

خود  به را اولویت اول سطح باشد، یکسان دستیابی مجموعه با مشترک
(. برای بنه دسنت آوردن سنایر سنطوح، بایند      34دهند  می اختصاص

سطوح قبلی از ماتری  جدا گردند و فراینند تکنرار شنود. بایند توجنه      
داشت عوامل که در سطح بناالتر قنرار دارنند، ازتاثیرگن اری کمتنری      

تر هستند. در واقنع  برخوردارند و بیشتر تحت تاثیر عوامل سطوح پایی 
ان ساخت و پاینه اساسنی محسنوب منی    تر به عنوعوامل سطح پایی 

 شوند.
 سنطوح  اسناس  تفسنیری: بنر   -ترسیم مدل نهایی ساختاری -6

 .شودمی ترسیم نهایی، مدل دستیابی ماتری  و شده ییتع
 در مقنادیر  سنطری  وابسنتگی: جمنع   –تحلیل جندول نفنوی    -8

 جمنع  و نفنوی  مینزان  بینانگر  عامنل  هر نهایی برای دستیابی ماتری 

  بود. خواهد وابستگی میزان ستونی نشانگر
الزر به یکر است جامعه آمناری تحقینق مندیران، کارشناسنان و     

های تولیدی کشاورزی و مدیران عامنل  خبرگان مربوط به امور تعاونی
گیری های تعاونی بوده و برای تعیی  حجم نمونه از روش نمونهشرکت

ت، تعداد شود. بدی  منوور جهت گردآوری اطالعاهدفمند استفاده می
نفر از مدیران و معاونی   بخش تعناون( اداره تعناون، کنار و رفناه      21

نفننر(، منندیران و کارشناسننان سننازمان منندیریت تعنناون  4اجتمنناعی  
نفنر(،   9هنای تولیندی کشناورزی     نفر(، مندیران تعناونی   5روستایی  

نفر( کنه   3اساتید خبره و برجسته دانشگاهی استان آیربایجان شرقی  
، اطالعات و تخص  کافی نسبت به موضوع برخنوردار بنوده  از دانش

اند. جهت بررسی روایی سنؤاالت از نونرات اسناتید،    اند، انتخاب شده
های تعاونی، اسنتفاده و پاینایی پرسشننامه    کارشناسان، مدیران شرکت

شود. نتایج آلفای کرونبنا  بنا   نیز از طریق آلفای کرونبا  سنجیده می
دهد که پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخنوردار  نشان می 971/0مقدار 

کشناورزی،   های تعناونی است. جهت ارائه الگوی توسعه پایدار شرکت
های تعاونی، مدیران و افراد متخص ، خبره، مدیران و فعاالن شرکت

هنای  کارشناسان اداره تعاون، کنار و رفناه اجتمناعی، مندیران تعناونی     
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رجسته دانشگاهی آگاه به موضنوع  تولیدی کشاورزی و اساتید خبره و ب
گیری از نورات آنها، الگنویی بنرای شنرکت   تحقیق، انتخاب و با بهره

در این  پنژوهش بنر     شود.های تعاونی تولیدی کشاورزی پیشنهاد می

اساس اطالعات موجود مبتنی بر ادبیات نوری و مصاحبه با مدیران و 
ولفننه و هنای تعنناونی تولیندی کشنناورزی، تعندادی م   فعناالن شننرکت 

 شود.استخراج می 1زیرمولفه به شرح جدول 
 

 های تولیدی کشاورزیهای توسعه تعاونیها و زیر مولفهلفهمؤ -1جدول 
Table 1- Components and sub-components of development of agricultural production cooperatives  

 منبع

Reference 

 هازیرمؤلفه

Sub-components 
 عالئم
Sings 

 های اصلیمؤلفه
Main components 

 

 

 

 
 30  ،)24  ،)15  ،)5) 

  Capital of managers and members) Eco1ها  سرمایه مدیران و اعضای تعاونی
 

 

 
 عوامل اقتصادی

 Economic factors) 

 Financial and technical support) Eco2پشتیبانی مالی و فنی دولت  

 The suitability of financialمالی  بانک( و ...   تخدما بودن مناسب

services) 

Eco3 

 Attention to mercantile exchange capacity) Eco4  کاال بورس ظرفیت به توجه

 Savings and investments of  هاتعاونی در روستاییان گ اریسرمایه و اندازپ 

villagers) 

Eco5 

 Planning in economic fields) Eco6اقتصادی   هاینهزمی در ریزیبرنامه

 Lack of capital constraints) Eco7  های دولتی و غیردولتیعدر محدودیت سرمایه

 The desire for economicتمایل به مشارکت اقتصادی اعضاء  

participation) 

Eco8 

 Supportive financial institution) Eco9  کنندهوجود موسسه مالی حمایت

 attention to agriculturalمحصوالت کشاورزی   تولید هایتوجه به هزینه

production costs) 

Eco10 

 
 

 
 

 24),  3  ،)13  ،)10  )30) 

 Empathy between cooperative  تعاونی مدیریتی ارکان و اعضا بی  همدلی

members) 

Soc1  

 
 
 فرهنگی –عوامل اجتماعی 

 Social-culture 

factors ) 

 

 Provincial co-operation  هااستان تعاون اداره هایمساعدت و هاحمایت

office support) 

Soc2 

 Participation among members) Soc3 اعضاء  بی  پ یریمشارکت

 Continuity ofهای تولیدی کشاورزی  تداور فعالیت شرکت تعاونی

cooperatives activity) 

Soc4 

 Knowledge of villagers about) تعاونی مزایای از روستاییان اطالع

benefits of cooperatives) 

Soc5 

 Strong cooperative unions) Soc6ها  تعاونی قوی هایاتحادیه

 Trust between members in a cooperative) Soc7تعاونی   در اعضاء بی  اعتماد

 
 

 

 

 

 
 19  ،)8  ،)7) 

  Skill and professional knowledge) Ind1ای مرتبط  مهارت و دانش حرفه
 

 

 

 
 فردی –عوامل شخصیتی 

 Personality factors) 
 
  

 Level of education of directors and) سطح تحصیالت مدیران و اعضاء

members) 

Ind2 

 Participatory and) شیهای مشارکتی و انگیزبرخورداری از توانمندی

motivational) 

Ind3 

 Age and experience  های تولیدی کشاورزیس  و تجربه کافی فعاالن تعاونی

of activists in agricultural production cooperatives) 

Ind4 

 High level of  های تولیدی کشاورزیفعاالن تعاونی سواد سطح بودن باال

literacy) 

Ind5 

 Motivation, interest and  پ یریانگیزه و عالقه به کار تولیدی و انعطاف

flexibility) 

Ind6 

 Members' awareness of cooperativeتعاونی   اصول از اعضاء آگاهی

principles)  

Ind7 

 Awareness of members Ind8آگاهی ارکان، اعضاء و کادر اجرایی از امور شرکت  
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and executive staff of company affairs) 

 Initiative and Innovation) Ind9توانایی ابتکار و نوآوری مستمر  

 Risk aversion) Ind10خطرپ یری  

 Entrepreneurial spirit) Ind11روحیه کارآفرینی  

 
 
 
 

, 19),  7  ،)5  ،)42  )8) 

  Access to market information) Mar1بازار   اطالعات به دسترسی

 
 

 عوامل بازاریابی

 Marketing factors) 

 

 

 Promotion and brandingها  تعاونی در تبلیغات و برندسازی محصوالت تقویت

of products) 

Mar2 

 International Influence in Markets) Mar3المللی در بازارها  نفوی بی 

 Standards Management) Mar4  استانداردها مدیریت

 Increasing the quality of services) Mar5شده   ارائه خدمات افزایش کیفیت

 communication between production and) ارتباط شایسته تولید و بازاریابی

marketing) 

Mar6 

 

 

  19),  7  ،)8  ،)18) 

  Organic production) Env1تولید محصوالت ارگانیک  
 محیطیعوامل زیست

 Environmental 

factors)  

 Environmental responsibility) Env2محیطی  پ یری اجتماعی زیستمسئولیت

 Optimal management of agriculturalمدیریت بهینه ضایعات کشاورزی  

waste) 

Env3 

 Production of) محیطی منطقهتولید محصوالت متناسب با شرایط زیست

products in line with the environmental conditions of the area) 

Env4 

 
 
 

 

 16 ), 14) 

 Transparency ofتولیدی کشاورزی   هایتعاونی به مربوط قوانی  بودن شفاف

laws related to agricultural production cooperatives) 

Leg1  

 

 
 

 عوامل حقوقی 

 Legal factors) 
  

 Improvementتولیدی کشاورزی   هایتعاونی اداری بوروکراسی ساختار در ودبهب

in the structure of the administrative bureaucracy of agricultural 

cooperatives) 

Leg2 

 Improve the position ofها  ها در امور حقوقی شرکتبهبود جایگاه تعاونی

cooperatives in corporate law matters) 

Leg3 

 Revision of laws and regulations andاصالح   و مقررات و قوانی  بازنگری

correction) 

Leg4 

 Government legal protections) Leg5دولت   قانونی هایحمایت

 Independence ofتولیدی کشاورزی   هایتعاونی در برخورداری از استقالل

cooperatives) 

Leg6 

  

 

 5) 

 The aggregation ofها  تعاونی وسیع و پراکنده سازی امکاناتتجمیع

dispersed and vast facilities of cooperatives) 

Inf1  

 

 نهادی –عوامل زیرساختی

 Infrastructural 

factors) 

 Availability of accurate informationدقیق   آمار و اطالعات بودن فراهم

and statistics) 

Inf2 

 The presence of suitable substrates) Inf3وجود بسترهای مناسب  

 Coordinated organizational structures) Inf4ساختارهای سازمانی هماهنگ  

 
 

های مصاحبه با مدیران و فعاالن تعاونی
 تولیدی کشاورزی

(Interviews with managers and 

activists of agricultural 

production cooperatives) 
 

 Promotion of communicationها  های ارتباطی تعاونیارتقای توانمندی

capabilities) 

Clas1  

 

های سازی تعاونیخوشه
 تولیدی کشاورزی

(Cooperative 

clustering) 

 Joint activities with otherها  های مشترک با سایر تعاونیانجار فعالیت

cooperatives) 

Clas2 

 Attention to different stakeholderهای مختلف یینفع  توجه به گروه

groups) 

Clas3 

 Promoting the social capital ofها  ارتقای سطح سرمایه اجتماعی تعاونی

cooperatives) 

Clas4 

 Governmentهای تولیدی کشاورزی  ای تعاونیهای خوشهحمایت دولت از فعالیت

support) 

Clas5 

 strategic Clas6ریزی استراتژیک  های تولیدی کشاورزی از برنامهبرخورداری تعاونی
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planning) 

 Establishing  هاای در تعاونیهای خوشهسازی به فعالیتبسترسازی و حساس

and sensitizing about cluster activities in cooperatives) 

Clas7 

 Solving psychological wisdom issues) Clas8مسائل خرد روانشناختی  حل 

 

 

 30  ،)16  ،)14) 

  Collaborative management style)  Man1  سبک مدیریت مشارکتی
 عوامل مدیریتی

 Managerial factors) 
 Manage of threats and   هاتوانایی مدیریت تهدیدها و فرصت

opportunities) 

Man2 

 Human recourse development)  Man3توسعه منابع انسانی  

 Systemicتولیدی کشاورزی   تعاونی هایشرکت هایفعالیت سیستمی بودن

activities of agricultural cooperative companies) 

Man4 

 Democratic governance)  Man5مدیریت دموکراتیک  

 

 
 

 

 

 24  ،)16  ،)14) 

  Specialty managers and members) Edu1  تخص  مدیران و اعضاء

 

 

 

 عوامل آموزشی

 Educational factors) 

 
 

 Training and continuous monitoring) Edu2آموزش و نوارت مستمر  

 Participation in  های فنیهای کارورزی و آموزششرکت اعضا در دوره

internship and technical training courses) 

Edu3 

-Familiarity with the principles of co  آشنایی اعضاء با اصول تعاون

operation) 

Edu4 

 Familiarity with technology and  هاآشنایی اعضاء با فناوری و نوآوری

innovations) 

Edu5 

 Quality of educational programs) Edu6های آموزشی  کیفیت ارائه برنامه

 Publishing knowledge) Edu7  انتشار دانش

 های تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 

 

 نتایج و بحث

های تحقیق پرداختنه شنده   در ای  بخش به تجزیه و تحلیل یافته
جهت بررسی معناداری هریک از t است. بدی  منوور از آزمون آماری 

شود از آنجایی همانطور که مشاهده میها استفاده شده است. لفهؤزیرم
درصد است، لن ا   5تحقیق کمتر از  هایلفهؤکه سطح احتمال تمامی م
 از نور آماری معنادار است.

 

 های تولیدی کشاورزی(ثیرگذار بر توسعه تعاونیأهای تلفهؤزیرمای )تک نمونه آزمون  -2جدول 
Table 2- One Sample T-Test (Sub-elements affecting development of agricultural production cooperatives)  

 معناداری

p-value 
 میانگین

Average 
 ابعاد

Dimensions 
 معناداری

p-value 
 میانگین

Average 
 ابعاد

Dimensions 
 معناداری

p-value 
 میانگین

Average 
 ابعاد

Dimensions 
 ادارینمع

p-value 
 میانگین

Average 
 ابعاد

Dimension 
 

0/000 3/71 Mar1 0/000 3/5 Env1 0/000 3/21 Man4 0/000 375 Eco1  

0/000 3/53 Mar2 0/000 3/53 Env2 0/000 3/25 Man5 0/000 3710 Eco2  

0/000 3/60 Mar3 0/000 3/35 Env3 0/000 3/53 Clas1 0/000 3707 Eco3  

0/000 3/10 Mar4 0/000 3/71 Env4 0/000 3/71 Clas2 0/000 3753 Eco4  

0/000 3/78 Mar5 0/000 3/03 Leg1 0/000 3/46 Clas3 0/000 3/53 Eco5  

0/000 3/07 Mar6 0/000 3/53 Leg2 0/000 3/60 Clas4 0/000 3/35 Eco6  

0/000 3/32 Ind1 0/000 3/5 Leg3 0/000 3/14 Clas5 0/000 3/03 Eco7  

0/000 3/46 Ind2 0/000 3/21 Leg4 0/000 3/75 Clas6 0/000 3/00 Eco8  

0/000 3/71 Ind3 0/000 3/25 Leg5 0/000 3/07 Clas7 0/000 3/5 Eco9  

0/000 3/25 Ind4 0/000 3/53 Leg6 0/000 3/35 Clas8 0/000 3/28 Eco10  

0/000 3/42 Ind5 0/000 3/71 Inf1 0/000 3/46 Edu1 0/000 3/21 Soc1  

0/000 3/03 Ind6 0/000 3/46 Inf2 0/000 3/71 Edu2 0/000 3/6 Soc2  

0/000 3/5 Ind7 0/000 3/64 Inf3 0/000 3/32 Edu3 0/000 3/71 Soc3  

0/000 3/53 Ind8 0/000 3/10 Inf4 0/000 3/5 Edu4 0/000 3/5 Soc4  

0/000 3/32 Ind9 0/000 3/78 Man1 0/000 3/46 Edu5 0/000 3/21 Soc5  

0/000 3/71 Ind10 0/000 3/14 Man2 0/000 3/71 Edu6 0/000 3/21 Soc6  

0/000 3/71 Ind11 0/000 3/35 Man3 0/000 3/35 Edu7 0/000 3/53 Soc7  

 های تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0_9j90qbfAhXHaFAKHZZeB7AQFjAAegQICxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.statisticssolutions.com%2Fmanova-analysis-one-sample-t-test%2F&usg=AOvVaw2up7i8SrPXnXVrDq2rOPuD
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 ماتریس دستیابی اولیه -3جدول 

Table 3- Primary Access Matrix 
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 Economic factors) 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1عوامل اقتصادی  

 Social-culture factors) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1فرهنگی   –عوامل اجتماعی 

 Legal factors) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0عوامل حقوقی  

 Managerial factors) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0عوامل مدیریتی  

 Marketing factors) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0عوامل بازاریابی  

 Educational factors) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0عوامل آموزشی  

 Environmental factors)  0 1 0 1 0 0 1 0 0 0محیطی  عوامل زیست

 Infrastructural factors) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1نهادی   –عوامل زیرساختی 

 Personality factors) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0عوامل شخصیتی و فردی  

 Cooperative clustering) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1ها  سازی تعاونیخوشه

 های تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 

 
 ماتریس دستیابی نهایی -4جدول 

Table 4 - Final Matrix of Achievement 
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 Economic factors) 1 1* 0 1 1 1* 0 1 1* 1عوامل اقتصادی  

 Social-culture factors) 0 1 1 1 1 1* 0 0 1* 1فرهنگی   –عوامل اجتماعی

 Legal factors) 0 0 1 1 1* 1* 0 0 1* 0عوامل حقوقی  

 Managerial factors) 0 0 0 1 1 1 0 0 1* 0عوامل مدیریتی  

 Marketing factors) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0عوامل بازاریابی  

 Educational factors) 0 0 0 1* 1 1 0 0 1 0عوامل آموزشی  

 *Environmental factors)  0 1 0 1 1* 1* 1 0 1* 1محیطی  عوامل زیست

 Infrastructural factors) 1 1 0 1 1* 1* 0 1 1* 1نهادی   –عوامل زیرساختی 

 Personality factors) 0 0 0 1 1 1* 0 0 1 0عوامل شخصیتی و فردی  

 Cooperative clustering) 0 0 0 1 1 1 0 0 1* 1ها  سازی تعاونیخوشه

 های تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 

 
ثر بر توسعه ؤهای ملفهؤبا استفاده از م ماتری  دستیابی اولیه: -1
 گیرد. ها، ماتری  دستیابی اولیه شکل میتعاونی

 رابطنه  گنرفت   نونر  در بنا  تشکیل ماتری  دستیابی نهنایی:  -2

  ود.شمی سازگار اولیه تعدی، ماتری  دستیابی
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 عوامنل،  سنطح  تعینی   منونور  هنا: بنه  تعیی  سطح شناخ   -3

نتایج حاصل  شود.می تشکیل اشتراک و خروجی ورودی، هایمجموعه
  است. 5بندی متغیرها به همراه عالئم مربوطه  به شرح جدول از سطح

 و شده تعیی  سطوح اساس تفسیری: بر -ترسیم مدل نهایی ساختاری -4
  .شودمی ترسیم 1مدل نهایی به شرح شکل  نهایی، دستیابی ماتری 

 
 بندی متغیرهاسطح -5جدول 

Table 5- Variables Level 

 بندیسطح

Ranking 

مجموعه 

 مشترک

Common set 

 مجموعه خروجی 
Output set 

 مجموعه ورودی
 Entrance set 

 

 Variablesمتغیرها 

5 C1-C8 C1-C2-C4-C5-C6-C8-C9-C10 C1-C8   اقتصادیC1) 

4 C2 C2-C3-C4-C5-C6-C9-C10 C1-C2-C7-C8  فرهنگی   –اجتماعیC2) 

3 C3 C3-C4-C5-C6-C9 C2-C3   حقوقیC3) 

2 C4-C6-C9 C4-C5-C6-C9 C1-C2-C3-C4-C6-C7-C8-C9-C10   مدیریتیC4) 

1 C5 C5 C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10   بازاریابیC5) 

2 C4-C6-C9 C4-C5-C6-C9 C1-C2-C3-C4-C6-C7-C8-C9-C10   آموزشیC6) 

5 C7 C2-C4-C5-C6-C7-C9-C10 C7 محیطی  زیستC7)  

5 C1-C8 C1-C2-C4-C5-C6-C8-C9-C10 C1-C8  نهادی   –زیرساختیC8) 

2 C4-C6-C9 C4-C5-C6-C9 C1-C2-C3-C4-C6-C7-C8-C9-C10   شخصیتی و فردیC9) 

3 C10 C4-C5-C6-C9-C10 C1-C2-C7-C8-C10 زی  ساخوشهC10) 

 های تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 

 

 
 تفسیری –مدل ساختاری -1 شکل

Figure 1- Structural-Interpretative Model 

 های تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 
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 (MICMACتحلیل ) وابستگی –تحلیل جدول نفوذ

، متغیرهنا برحسنب   تحلیل جندول نفنوی و وابسنتگی    در تجزیه و
متغیرهنای   -1شوند. قدرت نفوی و وابستگی به چهار دسته تقسیم می

( است که دارای قدرت نفنوی و وابسنتگی ضنعیف    1خودمختار   ناحیه 
( که دارای قندرت نفنوی کنم    2متغیرهای وابسته  ناحیه  -2باشند. می

 ( دارای3متغیرهای پیوندی  ناحینه   -3 .باشندولی وابستگی شدید می
باشند. این  متغیرهنا غیرایسنتا     قدرت نفوی زیاد و وابسنتگی زیناد منی   

ثیر قنرار  أتواند سیستم را تحنت تن  هستند، زیرا هر نوع تغییر در آن می
( دارای قندرت نفنوی قنوی ولنی     4متغیرهای نفویی  ناحینه   -4دهد. 

باشند. ای  دسته همانند سنگ زیربنای مدل عمل وابستگی ضعیف می
سنتم بایند در وهلنه اول روی آنهنا     شروع کنارکرد سی کنند و برای می
 2ه شنرح شنکل   وابستگی ب –کید کرد. بنابرای  تحلیل جدول نفوی تأ
هنای تولیندی کشناورزی  بنا     ثر بر توسعه تعناونی ؤباشد. عوامل ممی

 به شرح زیر است. 2عالئم مربوطه( در شکل 
 

 ( MICMACوابستگی )تحلیل –تحلیل جدول نفوذ -2شکل 
Figure 2- Table analysis of Influence - Dependence 

3ناحیه  2ناحیه            

         C5 

       C4-C6-C9   

          

          

          

      C10   C3 

    C2      

          
4ناحیه     C1-C8 C7      1ناحیه  

 های تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 
 

شود عوامل اقتصادی، اجتمناعی، زیسنت  همانطور که مشاهده می
-بنندی منی  نهادی جز متغیرهای نفویی طبقه -محیطی و زیرساختی

ثیرگن اری را در الگنوی توسنعه پایندار     أشوند. ای  متغیرها بیشنتری  ت 
شنوند.  ها دارند و به عنوان عوامل زیربنایی مندل شنناخته منی   تعاونی

بندی منی ها جزء ناحیه اول طبقهزی تعاونیساعوامل حقوقی و خوشه
میزان وابستگی و نفوی پایینی دارند. در نهاینت نینز    متغیرها شوند. ای 

فنردی نینز جنز     -عوامل بازارینابی، آموزشنی، مندیریتی و شخصنیتی    
متغیرهای متغیرهای وابسنته بنوده کنه دارای قندرت نفنوی کنم ولنی        

های کالن موثر در توسنعه  لفهؤبه عبارتی م .باشندوابستگی شدید می
هنای خنرد از جملنه مندیریتی،     لفهؤهای تولیدی کشاورزی بر متعاونی

آموزشننی، بازاریننابی و شخصننیتی و فننردی تاثیرگنن ار اسننت. میننزان  
 است. 6ثیرپ یری هریک از متغیرها به صورت جدول أاثرگ اری و ت

 
 
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

هنای  ثر بر توسعه تعناونی ؤهای ملفهؤتحقیق حاضر به شناسایی م
اسنت. بندی  منونور ابتندا بنر       اختهدپرتولیدی کشاورزی و ارائه الگو 

اساس اطالعات به دست آمده از ادبیات نوری تحقیق و مصناحبه بنا   
ثر ؤهای من لفهؤها، به شناسایی ممدیران، کارشناسان و اعضای تعاونی

سنپ  بنا    های تولیندی کشناورزی پرداختنه و   بر توسعه پایدار تعاونی
 10تفسنیری،   -استفاده از نور خبرگان و رویکرد معنادالت سناختاری  

هنای تولیندی کشناورزی    توسعه پایندار تعناونی  مولفه اصلی در جهت 
عوامنل اقتصنادی،   شدند. نتایج حاصنل از تحلینل نشنان داد     انتخاب

محیطنی، حقننوقی، آموزشنی، منندیریتی،   فرهنگنی، زیسننت -اجتمناعی 
در  سنازی فنردی و خوشنه   -ادی، شخصنیتی نه -بازاریابی، زیرساختی
های کشاورزی موثر است. نتنایج این  تحقینق بنا     توسعه پایدار تعاونی

همکناران، حیندری و همکناران،     و پنور، حناجی  پیروز و قلیمطالعات 
همکنارانش و جنیندی    و سنت آمننه، هربنل   بیگنی، بنی  کرمی و علی

 سازگاری دارد. 
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 متغیرهامیزان اثرگذاری و اثرپذیری  -6جدول 

Table 6– Impressment and Effectiveness Variables 

 

 

 هامؤلفه

Components  ی
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)
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)

 

 Economic factors) 7 1عوامل اقتصادی  

 Social-culture factors) 6 3فرهنگی   –عوامل اجتماعی 

 Legal factors) 4 1عوامل حقوقی  

 Managerial factors) 3 8ل مدیریتی  عوام

 Marketing factors) 0 9عوامل بازاریابی  

 Educational factors) 3 8عوامل آموزشی  

 Environmental factors)  6 0محیطی  عوامل زیست

 Infrastructural factors) 7 1نهادی   –عوامل زیرساختی 

 Personality factors) 3 8عوامل شخصیتی و فردی  

 Cooperative clustering) 4 4ها  سازی تعاونیخوشه

 های تحقیقمنبع: یافته

Source: Research findings 

 

در ای  میان نکته حائز اهمیت ای  است که جهت ارائه الگو برای 
های تولیدی کشاورزی، تعیی  دقیق روابنط مینان   توسعه پایدار تعاونی
وردنیناز اسنت. در این  راسنتا از روش     بنندی آنهنا م  متغیرها و سنطح 

تفسیری بهره گرفته شده اسنت. نتنایج حاصنل     –معادالت ساختاری 
محیطنی و   فرهنگی، زیست -دهد عوامل اقتصادی، اجتماعینشان می
شنوند. وجنود   بندی مینهادی جز متغیرهای نفویی طبقه -زیرساختی

 و دهپراکنن  توجهی به امکاننات ساختاری همچون بی مشکالت برخی
هنا، نبنود آمنار و اطالعنات دقینق و سنازماندهی شنده،        تعاونی وسیع

هننای تولینندی سنناختارهای سننازمانی ناهماهنننگ و غیننره در تعنناونی
رینزی اسنت   برنامه ضعف و هاکمبود زیرساخت دهندهکشاورزی نشان

که همواره باید مورد توجه مسئولی  امر باشند. در کننار این  عوامنل،     
هنا، پشنتیبانی منالی و فننی     کار انداخت  سنرمایه تجمیع، توسعه و به 
سسات ؤمحصوالت کشاورزی، وجود م تولید هایدولت، توجه به هزینه

مندی اعضاء از اعتبارات و تسهیالت بانکی و کننده و بهرهمالی حمایت
باشد. از آنجنایی کنه   ها میدولتی نیز از ضروریات توسعه پایدار تعاونی

تری  عامل در توسعه و ارتقنای عملکنرد   مهمها، مدیریت مالی تعاونی
شود، ل ا ایجاد پیوندهای اقتصادی و تعیی  بازارهنای  آنها محسوب می

هنای منالی و   ها بنه منونور تقوینت بنینان    هدف برای اعضای تعاونی
 اقتصادی اعضاء الزر است.

 هنا، تعناونی  مدیریتی ارکان و اعضا بی  در ای  میان نقش همدلی

بنی  اعضناء،    پن یری تعاون، مشنارکت  اداره هایدتو مساع هاحمایت
 بنی   هنای تولیندی کشناورزی و اعتمناد    تداور فعالیت شرکت تعاونی

ها بسیار حائز اهمیت است. نکته قابل توجه این  اسنت   تعاونی اعضای

هنای سنازگار بنا    ها اسنتفاده از فنناوری  که در تشکیل و توسعه تعاونی
هنا منی  کید باشد. چراکنه تعناونی  أزیست نیز همواره باید مورد تمحیط

توانننند از طریننق تعیننی  اسننتانداردهای الزر جهننت اسننتفاده از مننواد 
تر به شیمیایی در امور کشاورزی و نیز مصرف کودها و  سمور مطلوب

زیست کمک نمایند و باعث افزایش عملکنرد و  کاهش تخریب محیط
 درآمد اعضاء گردند.

ا جزء ناحیه اول  متغیرهنای  هسازی تعاونیعوامل حقوقی و خوشه
ها نقنش  شوند و در موفقیت و توسعه تعاونیبندی میخودمختار( طبقه

تنوجهی بنه   دهد بیبسیار مهمی دارند. امروزه نتایج مطالعات نشان می
های کشاورزی عوامل حقوقی بسیاری از موانع مربوط به توسعه تعاونی

 به قوانی  مربوط دررا به خود اختصاص داده است. عدر شفافیت کافی 

اداری نامناسنب و قنوانی  و مقنررات     هنا، سناختار بوروکراسنی   تعاونی
هنا منی  وپاگیر از جمله برخی مشکالت در مسیر توسنعه تعناونی  دست

باشد. همچنی  از آنجایی که سرمایه اجتماعی بنا برقنراری پیونندها و    
ارتباطات میان اعضای یک شبکه یا گروه اجتمناعی، از طرینق خلنق    
هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل، تحقق اهداف و پیشبرد اصنول را  

ها  اثرگ ار بوده و باید بسترسازی کند، ل ا در توسعه تعاونیتسهیل می
سازی مناسب نسبت به ای  مقوله صورت گینرد. بنه عبنارت    و حساس

هنای تولیندی کشناورزی نیازمنند ارتقنای سنطح       دیگر فعالیت تعاونی
هنا از  سازی است. هر اندازه اعضنای تعناونی  خوشه سرمایه اجتماعی و

ای و هنای خوشنه  سرمایه اجتماعی باالتری برخنوردار باشنند، فعالینت   
ها همکاری و مشارکت اجتماعی، توسعه و به سبب آن موفقیت تعاونی

 گردد. تضمی  می
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 -در نهایت نیز عوامل بازاریابی، آموزشنی، مندیریتی و شخصنیتی   
( هسنتند. وجنود روحینه    2ی وابسنته  ناحینه   فردی نینز جنز متغیرهنا   

پن یری بناال در   خالقیت و کارآفرینی و تعهد اعضناء، داشنت  ریسنک   
های ابتکاری و خنالق در فعالینت  های تعاونی، استفاده از روشفعالیت

های تولیدی کشاورزی، س ، تجربه و غیره از ارکنان اساسنی توسنعه    
ا سابقه عضویت باال به دلینل  باشد. به عنوان مثال افراد بها میتعاونی
ها و همچنی  داشت  رابطه بنا  مندی از مزایای عضویت در تعاونیبهره

یکدیگر و اطالعاتی که در اختیارشان قرار گرفته، اهمیت بیشتری بنه  
هنای مندیریتی و   دهند. ای  امنر در گنرو تواننایی   ها میتوسعه تعاونی

ها اسنت. نتنایج   اونیهای تعانتخاب سبک مدیریتی متناسب با فعالیت
هنا بنا مندیریت متخصن ،     دهند هرگناه تعناونی   مطالعات نشان منی 

ساماندهی بهتر و آگاهی همراه بودنند از موفقینت بیشنتری برخنوردار     
بودند. در ای  راستا مدیران متخص  باید به فرایندهای آموزشی توجه 

ننه  ویژه نمایند. آموزش با ایجاد دگرگونی در بناور و بیننش افنراد، زمی   
دهد. همچنی  از طریق آموزش، بروز خالقیت و کارایی را افزایش می

-افراد از فلسفه تعاون آگاه شده، اعتقاد و باور تعاون در آنها شکل منی 

 شود.  های مشارکت اعضاء فراهم میگیرد و زمینه
هنا،  هنای توسنعه تعناونی   تنری  سنازه  در نهایت نیز یکی از عمده

های تعاونی کشاورزی به عننوان  ست. شرکتهای بازاریابی اتوانمندی
یکی از مهمتری  نهادهای اقتصادی در جامعه در صورتی موفنق منی  

های مطمئننی بنرای روسنتائیان و کشناورزان     توانند پایگاهشوند و می
های خدماتی، با معرفی و ایجاد محسوب شوند که در کنار سایر فعالیت

بنه   –یط حنوزه فعالینت  متناسنب بنا شنرا    –های تولیند تغییر در شیوه
بازاریابی مناسب محصوالت تولیدی کشناورزی بپردازنند و بنا آگناهی     

هنای موردنیناز،   دقیق درباره محصوالت تولیدی عالوه بر تهیه نهناده 
محصوالت آنها را با قیمت مناسب خریداری کنند تا عالوه بنر کوتناه   

بنود  ها، زمینه برای افزایش درآمد کشناورزان و به کردن دست واسطه
اجتماعی آنها به عنوان مهمتنری  اهنداف برنامنه    –وضعیت اقتصادی

های توسعه فراهم شود. بنابرای  بازار و بازاریابی به عننوان بخشنی از   
های کشاورزی، نقش مهمی در تداور حیات های تجاری تعاونیفعالیت

 آنها دارد.
دی های تولین ل ا با توجه به نتایج به دست آمده به مدیران تعاونی

کشاورزی پیشنهادهایی به شرح زیر بنه تفکینک هنر ینک از عوامنل      

 شود:مستخرج شده، ارائه می
بعد اقتصادی: ارائه یارانه به بخش کشاورزی توسنط دولنت و    -1

های کنونی در اسنتفاده و اعطنای تسنهیالت و    گیریکاست  از سخت
 اعتبارات بانکی

-تصنمیم  در ءاعضنا  مشنارکت  جلبفرهنگی:  -بعد اجتماعی  -2

 اهداف با اعضاء کردن آشنااز طریق  هاتعاونی امور اداره مورد در گیری

 .آن منووره بآموزشی  هاییکالس برگزاری و تعاون اقتصاد
، تأسنی   بندو  در اعضاء تحصیالت به ویژه توجهبعد آموزش:  -3

هنای ضنم     دوره مندیران  و اعضناء  بنرای  آموزشی جلساتبرگزاری 
 م دانش.خدمت(، تبادل و تسهی

محیطی: شناسایی توان محیطنی و پتانسنیل مننابع    بعد زیست -4
های جغرافیایی و آمنایش سنرزمی  جهنت    طبیعی با استفاده از سامانه

 ارائه برنامه اصولی برای کشت محصوالت متناسب با منطقه.
 در تبلیغنات و برندسنازی محصنوالت    بعد بازارینابی: تقوینت   -5

 ها.تعاونی
انتخاب مدیرانی با سبک مندیریت مشنارکتی و   بعد مدیریتی:  -6

 تعاونی. هایهای شرکتفعالیت دموکراتیک، سیستمی بودن
سازی عوامنل  نهادی: تالش در جهت فراهم –بعد زیرساختی  -7

سنردخانه و ...(،   زیرساختی همچون وجنود بسنترهای مناسنب  انبنار،    
 قیق و ... د آمار و ساختارهای سازمانی مطلوب، برخورداری از اطالعات

گ اری در آموزش جهت بهبنود  فردی: سرمایه -بعد شخصیتی -8
مندیریتی از سنرمایه    هنای هنای کنارآفرینی اعضناء، حماینت    مهنارت 

 اجتماعی، تشویق و پرورش نیروهای خالق و کارآفری  و ... .
هنا،  سازی اعضاء از قوانی  و مقررات تعناونی بعد حقوقی: آگاه -9
هنا در  و تالش در جهت بهبود جایگاه تعاونیدولت  قانونی هایحمایت

 ها.امور حقوقی شرکت
ها: تالش در جهت جلب حمایت دولت از سازی تعاونیخوشه -10
های های تولیدی کشاورزی، انجار فعالیتای تعاونیهای خوشهفعالیت

هنای  ها، تنالش در جهنت ارتقنای توانمنندی    مشترک با سایر تعاونی
 تقای سطح سرمایه اجتماعی.ها، ارارتباطی تعاونی
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Introduction: cooperatives play a pivot role in creating sustained society. The objective of cooperative 
movement in developing countries is not only to renew old economical methods, but also to create fair economic 
and social conditions. For example, in the agriculture sector of most of these countries, small and even moderate 
agricultural units do not have acceptable productivity and efficiency and are not able to have production with 
reasonable prices. Therefore, one of the most effective ways for reaching to a successful agriculture development 
pattern and finally realizing the large-scale objectives of development is to organize people in groups known as 
“agricultural production cooperatives (APCs)”. Hereby, economic growth, production increase and fair 
distribution of incomes can be achieved by practical cooperation of rural population in various civil and social 
activities. Indeed, these cooperatives pave the way for boosting the production and fair distribution of interests 
by providing a favorable ground for institutionalizing the cooperation of rural population. All the cooperatives 
do not act in the same way even if they are located in the same country and are governed by the same laws. 
Studies showed that successful Iranian cooperatives have longer organizational history and more members, grant 
greater credits and inputs to their individual members, earn greater income, get more benefits, and incorporate 
more small scale farmers.  

Materials and Methods: in this study, Questionnaire has been used for information collection. The 
questionnaire is validated after some revisions following consulting with professionals and experts. The 
reliability of the questionnaire is confirmed by Cronbach's Alpha (α = 0.971) and its validity is confirmed by 
professional and experts view. Finally, an interpretative equation (ISM) is used to analyze the results of the 
findings and presenting a sustainable development model for agricultural production cooperatives. ISM is an 
interactive learning process. In this technique, a set of different directly and indirectly related elements are 
structured into a comprehensive systematic model. The so formed model portrays the structure of a complex 
issue or problem in a carefully designed pattern implying graphics as well as words. In other words, interpretive 
structural modeling (ISM) is a well-established methodology for identifying relationships among specific items, 
which define a problem or an issue8. For any complex problem under consideration, a number of factors may be 
related to an issue or problem. However, the direct and indirect relationships between the factors describe the 
situation far more accurate than the individual factor taken into isolation. Therefore, ISM develops insights into 
collective understandings of these relationships. 

Results and Discussion: Based on the findings and factors affecting development of cooperatives 
(economic, social-cultural, environmental, legal, educational, managerial, marketing, infrastructure, individual 
and cluster characteristics), variables are classified in 5 different levels and according to relationships, the ISM 
chart is drawn. After analyzing the MICMAC, the variables are divided into three groups: intrusive, independent 
and dependent variables. Since the definition of relationships between variables and types of variables can lead 
to better understanding of the subject and appropriate decision, it is recommended to managers of agricultural 
production cooperatives to pay attention to each component in order to create sustainable cooperatives.  

Conclusion: Based on the findings from theoretical literature and interviews with managers and experts of 
cooperatives, components that affect sustainable development of agricultural production cooperatives are 
identified. Then, by using expert opinion and structural-interpretation equation approach, 10 components as the 
main objectives for sustainable development of agricultural production cooperatives are selected. The results of 
the analysis show that economic, social-cultural, environmental, legal, educational, managerial, marketing, 
institutional-infrastructural, personality-individual and clustering factors are effective on sustainable 
development of agricultural cooperatives. Also, it is important to specify the exact relationship between variables 
and their ranking in order to provide a model for sustainable development of agricultural production 
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cooperatives. In this regard, structural-interpretive equations have been used. The results show that economic, 
socio-cultural, environmental and infrastructure-institutional factors are classified as intrusive variables. Legal 
factors and clustering cooperatives are classified as independent variables. Finally, marketing, educational, 
managerial, and individual factors are classified as dependent variables. According to the results, economic, 
institutional- infrastructural, and environmental factors are among most basic factors in the sustainable 
development of agricultural production cooperatives in East Azerbaijan province. Therefore, it is suggested that 
strategic action be taken to improve the status quo. 
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