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چکیده:
اقتصاد هر کشوري است و باعث رشد و يتولید نیروي محرکه

هاي بخش تعاون بعنوان یکی از بخششود. ي کشور میشکوفایی و توسعه
قانون اساسی است. هدف کلی 44اقتصاد کشور بر اساس اصل يگانهسه

پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با موفقیت 
هاي تولیدي شهر یزد است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردي و تعاونی

اعضاييآماري تحقیق را همهياز نظر روش پیمایشی است. جامعه
نفر از آنان با 196دادند که هاي تولیدي فعال شهر یزد تشکیل میتعاونی

گردآوري استفاده از فرمول کوکران بعنوان حجم نمونه تعیین شدند. براي
محقق ساخته استفاده شده است. يها در تحقیق حاضر از پرسشنامهداده

گیري اعتبار آن از نوع صوري و پایایی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ اندازه
هاي تولیدي باالتر هاي تحقیق نشان داد که میزان موفقیت تعاونییافتهشد.

فرهنگی يآموزش و سرمایهاز متوسط بوده است. بین تحصیالت، مشارکت،
مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس يهاي تولیدي رابطهبا موفقیت تعاونی

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره، متغیرهاي مشارکت، تحصیالت، آموزش 
درصد از تغییرات موفقیت 39فرهنگی در مجموع توانستند يو سرمایه

غیر تحصیالت بیشترین اثر را بر روي هاي تولیدي را تبیین کنند. متتعاونی
هاي تولیدي به موفقیت تعاونیهاي تولیدي داشته است؛ موفقیت تعاونی

عوامل متعددي وابسته است و بررسی آنها نیازمند اتخاذ رویکرد چندوجهی 
است.

فرهنگی، مشارکت، موفقیتيهاي تولیدي، سرمایهآموزش، تعاونیمفاهیم کلیدي:
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masoudhajizadehmeymandi@gmail.comشناسی دانشگاه یزددانشیار جامعه2
sayarkhalaj1368@yahoo.comشناسی دانشگاه یزد کارشناس ارشد جامعه3
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ألهمسیانبمقدمه و 
باشد و منظور از آن می2هاي متقابل پیوستهیکی از کنش1همکاري یا تعاون

جوئی را گیرد، در مقابل سبقتاي صورت میهاي متقابلی است که در جهت یگانهکنش
کوششی شخصی براي وصول هدفی که مورد نظر دیگري نیز هست، دانسته و رقابت را 

از وصول به هدفی که مورد نظر هر دوي کوششی که شخص براي پس انداختن دیگري
شرکت تعاونی، شرکتی است که در آن یک ). 138:1356برن، دانند (اگآنان است، می

گروه از افراد جامعه با میل و عالقه براي رسیدن به اهداف مشترك اقتصادي، اجتماعی و 
شده و دور هم جمع ، هاي تعاونی و قوانین مربوطشرکتيفرهنگی، طبق اساسنامه
گذاري مشترك، فعالیتی را شروع نموده و در سود و زیان آن نیز بصورت عادالنه، با سرمایه

يهاصول تعاون و تفاهم متقابل تشکیل شده و انگیزيهگردند. این شرکت، بر پایسهیم می
قانون بخش تعاون زند.تجاري نیست و در آن همیاري، حرف اول را میاًاعضاي آن، صرف

کند: (شرکت تعاونی شرکتی گونه تعریف میاسالمی ایران، شرکت تعاونی را اینجمهوري
هاي مشترك و بهبود منظور رفع نیازمندياست که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به

وضع اقتصادي و اجتماعی شرکا از طریق خودیاري، کمک متقابل، و همکاري آنان و تشویق 
(فروهی و گردد)ین قانون روشن شده، تشکیل میانداز، موافق اصولی که در ابه پس

).11:1368دهگاهی، 
تعاونینظامبهکهاندبودهملتینخستینایرانیاندهدمینشانتاریخیمطالعات

زندگیمشکالتازکاستنوهمیاريوهمکاريمنظوربهکهسنتیتعاونی.اندکردهتوجه
درتعاونیهايحرکتطوالنیيهسابقازاننشآمد،میوجودبهجاريرسموعرفتبعبه

هایی است که در تاریخ ایران ریشه دارد و واره از جمله تعاونیدارد. تعاونی سنتیایران
هاي مختلفی در نقاط مختلف ایران وجود داشته است. این نوع تعاونی را همواره با نام

شانگر اقبال ایرانیان به این مدل حساب آورد که ناي بههاي سنتیتوان در شمار تعاونیمی
کید قرار أدین شریف اسالم تعاونی از دو منظر مورد توجه و تاقتصادي و اجتماعی است. در 

گرفته است. اول مبانی اخالقی و اعتقادي رویکرد تعاون است و دوم از نظر فقهی نیز که 
بخشسهازیکینبعنواایران بخش تعاوندرها صادر شده است.ت تعاونیمجوز فعالی

مختلفهايبخشدرفعالیتاساسی، بهقانون44اصلطبقکشور،اقتصادينظام
قانون102يمادهدرتعاونبخشبرايشدهتعییناهدافاساسبرپردازد.میاقتصادي

1 cooperation
2 associative interaction
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اساسبرملیاقتصاددرتعاونبخشيهتوسعبهموظّفتوسعه، دولتچهارميبرنامه
مقامسويازابالغیکلیهايبنابر سیاستهمچنیناست.اساسیونقان43و44اصل

درصد تا آخر برنامه پنج25باید به اقتصاد کشوردرتعاونبخشرهبري، سهممعظم
). 83:1388پنجم برسد (عباسی، يساله

کاالها، تولیدتعاونیاینمهمواصلیکارهایی هستند که تولیدي، تعاونیهاي تعاونی
وحقوقوکنندمیکارشرکتاعضايتولیدي،تعاونیهايشرکتدراست.صوالتمحو

کشوراقتصادگوناگونهايبخشدرتعاونی تولیديهايشرکتنمایند.میدریافتدستمزد
هستند (اختر محققی، مشغولفعالیتبهغیرهومعدنکشاورزي، صنعت،مانند:

اي اقتصاد هر کشوري است. هر کشوري که هترین بخشتولید، یکی از مهم). 22:1385
جهانی موفق به کسب جایگاه بهتري يهبتواند سطح تولیدات خود را باال ببرد، در عرص

اقتصاد هر کشوري است و باعث رشد و شکوفایی و يتولید نیروي محرکهشود. می
د آن غیرشود. امروزه دیگر توسعه بدون مشارکت عمومی مردم در فرآینکشور میيهتوسع

هاي اجتماعی در آنها هایی که جنبهها بعنوان سازمانممکن است. در بخش تولید، تعاونی
توانند روند تولید در یک کشور با مشارکت دادن عموم مردم، بیشتر مورد نظر است، می

هاي تولیدي را در هایی که فعالیتعنوان سازمانهاي تولیدي، بتعاونیتسهیل بخشند.
هر کشوري يهرسانند، نقش بسیار مهمی در توسعهاي جمعی به انجام میالیتفعيسایه

ها با اولویت دادن انسان نسبت به سرمایه، بدنبال یک اقتصاد پایدار، انسانی و دارند. تعاونی
اجتماعی هستند.

هاي اشتغال ها کمرنگ است، فرصتبا توجه به این امر که نقش سرمایه در تعاونی
تواند خلق شود که آثار اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هاي تولیدي میط تعاونیزیادي توس

هاي تولیدي بدین معنی نیست که در تعاونیيزیادي دارد. کمرنگ بودن نقش سرمایه
هاي تولیدي ندارد. معنی این عبارت این است که تعاونیيعوامل اقتصادي نقشی در اداره

هاي تجاري تفاوت هاي تولیدي نسبت به شرکتیمکانیزم تأثیر سرمایه در تعاون
هاي تجاري وجود هاي تولیدي این مزیت نسبت به سایر شرکتچشمگیري دارد. در تعاونی

شرکت هستند که این امر باعث مشارکت يدارد که افراد تولیدکننده، خود مالک سرمایه
ونی و از شکل تعاشود. هر فردي در هاي مهم شرکت میگیريبیشتر در فرآیند تصمیم

المللی نظر از میزان سهامش تنها یک رأي دارد که در اصول بینجمله تعاونی تولیدي صرف
يدهندهشود. همین این امر نشانتعاون با عنوان کنترل دموکراتیک نام برده میياتّحادیه

ها یدر نگاه اول تعاوناولویت دادن انسان نسبت به سرمایه در این شکل اقتصادي است. 
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حساب بیایند که براي کسب سود و ایجاد اشتغال مستقیم، هاي تجاري بهشاید فقط بنگاه
ها اند، اما واقعیت این است که مناسبات اجتماعی که بین اعضاي تعاونیتشکیل شده

تر از اهداف اقتصادي آنها است. اما با توجه به تعاریف مختلف جریان دارد، بسیار مهم
شان به اهداف اقتصادي و اجتماعی ها را میزان دستیابید موفقیت تعاونیشوتعاونی، می
توان حس تعلّق، بهتر شدن وضع مالی اعضا و رضایت اعضا از تعاونی را میتعریف کرد.

هاي تولیدي دانست. الخصوص تعاونیها، علیابعاد اجتماعی و اقتصادي موفقیت تعاونی
عنوان یکی از شهرهاي پیشتاز هر یزد از قدیم بخصوص مرکز آن شالاستان یزد و علی

کار و فرهنگ کار و تعاون مطرح بوده است. دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه يدر زمینه
ترین استان کشور در اجتماعی در جریان آخرین سفرش به استان یزد، این استان را موفق

يههمچنین به گفت؛)1392بخش تعاون نامید (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
هاي شناسی فعالیتکل تعاون استان یزد باید ضمن آسیبيهسرپرست مدیریت تعاون ادار

اهمیت تلقی ها را کمتعاونی در این استان، آنها را ارتقاء دهیم و باور کسانی که تعاونی
هش نابرابري ها در رفع فقر، کاکنند، تغییر دهیم. او ضمن تأکید بر جایگاه تعاونیمی

ها در نگاه اقتصاددانان و مجریان، اجتماعی و بهبود توزیع درآمد، خاطرنشان کرد: تعاونی
فق در اقتصاد تواند عامل مطمئن اتّکاي دولت و موحالل مشکالت بسیار زیادي است و می

). ایشان خاطرنشان 1393تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، يمقاومتی باشد (اداره
هاي کشاورزي، صنعتی و خدماتی شرکت تعاونی در زمینه552رد که تاکنون پنج هزار و ک

شرکت تعاونی 28استان تشکیل شده که از این تعداد سه هزار و يشهرستان تابعه10در 
هاي شده شرکتبینیهاي شغلی پیشفعال و بقیه غیرفعال است. ایشان همچنین فرصت

بینی ایجاد این مورد ذکر کرد و اظهار داشت: پیش888زار و ه43تعاونی تشکیل شده را 
کند. مجموع اعضاي بخش تعاون استان را بیان میتعداد فرصت شغلی مستقیم، نقاط قوت

هزار نفر است که از این 13هاي تعاونی فعال و غیر فعال استان یزد چهار میلیون و شرکت
بقیه را زنان، ایثارگران و افراد توانخواه تشکیل هزار نفر را مرد و815تعداد سه میلیون و 

هزار نفر جمعیت دارد و به عبارتی هر یزدي در 37دهند. استان یزد یک میلیون و می
هزار شده استان یزد، سههاي تشکیلچهار شرکت تعاونی عضویت دارد. از مجموع تعاونی

564هزار و یزد با یک فعال است، که شهرستان شهرستان 10شرکت تعاونی در 28و 
شرکت است (ایرنا، 591هزار و هاي تولیدي استان یکشرکت در صدر قرار دارد. تعاونی

1393 .(



131عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با موفقیت ...

نظر هاي تولیدي مرتبط باشند. بهعوامل زیادي ممکن است با موفقیت تعاونی
فرهنگی بیشتري هستند، داراي قدرت تطبیق بیشترييرسد افرادي که داراي سرمایهمی

کنند، باشند و وجودشان باعث باال رفتن شانس موفقیت با سازمانی که در آن فعالیت می
شود. در هر سازمانی بر مبناي اصول خاصی تشکیل و اداره میهاي تولیدي شود.تعاونی

، به 1المللی تعاونبینيگیرند. اصول اتّحادیهها بر طبق این اصول شکل میواقع سازمان
کند. رعایت کردن این اصول در بدو تأسیس ها عمل میاهنماي تعاونیي اصول رمنزله

تواند باعث ارتقاي جایگاه آنها شود. آموزش یکی از هفت ها و پایبند بودن به آنها میتعاونی
المللی تعاون است. در قوانین تعاون ایران هم چهار درصد از بینياصل اساسی اتّحادیه

به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص داده شود تا ها بایستی سود خالص تعاونی
ها برگزار کند. مسلّماً کمیت و کیفیت این این سازمان جلسات آموزشی را براي تعاونی

آید. حساب میهاي تولیدي بهجلسات و برگزاري مرتب آنها، امري مؤثر در پیشرفت تعاونی
تولیدي ذکر کرد، مشارکت است. اصوالً هايتوان در موفقیت تعاونیعامل دیگري که می

گیرند. حضور افزایی) شکل می(هم2تشریک مساعی و اصل سینرژييهتعاونیها بر پای
هاي تواند در تعاونیمند به کار جمعی باشند و از تکروي بپرهیزند، میافرادي که عالقه

هاي تولیدي تعاونیمشارکت را دريهتواند روحیتولیدي مؤثر باشد. حضور این افراد می
افزایش دهد و باعث حرکت رو به جلوي آنها شود. 

ها، ممکن است هدف که قابل ذکر است، این است که با افزایش تعاونیايمسئله
ها صرفاً به واقعی آنها که همان اقتصاد مردمی و اجتماعی است نادیده گرفته شود و تعاونی

صله گرفتن از اهداف واقعی، باعث بروز مشکالت هایی تجاري تبدیل شوند و این فاسازمان
شود که دیگر نتوانیم هاي تولیدي شود. این امر باعث میو اختالالتی در روند کاري تعاونی

ها زیر سؤال ها قائل شویم و رسالت اصلی تعاونیهاي تجاري و تعاونیتمایزي بین شرکت
فرهنگی ـشود: عوامل اجتماعییال انجام مؤرود. پژوهش حاضر براي پاسخگویی به این س

هاي تولیدي شهر یزد چیست؟مرتبط با موفقیت تعاونی

1 International Cooperation Alliance
2 Synergy
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پیشینه پژوهش
اشتغال و کاهش اند. متفکران زیادي به مزایاي شکل اقتصادي تعاونی اشاره کرده

)، افزایش 1999، 4؛ لورندال1999، 3؛ پاتینیمی2003، 2فیل؛ مک1999، 1بیکاري (بیرچال
)، 2001، 6)، افزایش عدالت اقتصادي و اجتماعی (پینسکی2001، 5وستیندرآمد (آگ

گذاري (چچینی و )، افزایش انگیزه براي سرمایه1998، 7تر (وارمن و کنديبازاریابی ساده
) از مزایایی 2001، 9سازي براي مشارکت زنان (دونا و چینحاي) و زمینه2003، 8اسکات

ها اند. در ذیل به برخی از پژوهشاقتصادي قائلاست که محقّقان مختلف براي این شکل
پردازیم.ها میعوامل مرتبط با موفقیت تعاونیيدر زمینه

الف) تحقیقات داخلی
ارزیابی تأثیر آموزش در : در تحقیق خود با عنوان،)1381مظفرامینی و صفري شالی (

متوسطی بین يهرابطبه این نتیجه رسیدند که هاي تعاونی مرغدارانموفقیت شرکت
مدیره با همچنین بین توان تخصصی اعضاي هیئتها وجود دارد؛آموزش و موفقیت تعاونی

شده ارتباط معناداري مشاهده کردند. از سوي دیگر بین مقدار هاي ارائه میزان آموزش
اي وجود نداشت، ولی هاي مختلف در آغاز عضویت با آموزش رابطهاعضاي شرکتيسرمایه

.اي مثبت و معنادار وجود داشتحال اعضا با آموزش رابطهيار سرمایهبین مقد
ثر در موفقیت ؤارزیابی عوامل م: تحقیقی را با عنوان،)1385امینی و رمضانی (

نتایج نشان داد که عملکرد انجام دادند. هاي تعاونی مرغداران گوشتی استان تهرانشرکت
عضویت در تعاونی، میزان مشارکت يهی مدیران، سابقهاي فنها و تواناییها، ظرفیتتعاونی

هاي هاي اعضا، تعداد دورهدر مسائل تعاونی، میزان سوددهی اعضاي تعاونی، کیفیت آموزش
هاي تعاونی با موفقیت شرکتمستقیم معنادار يآموزش و استعداد مدیران، یک رابطه

).67-90: 1385دارند (امینی و رمضانی، 
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هايشرکتموفقیت: پژوهشی را با عنوان،)1387سماعیلی فالح (امینی و امظفر
هاي آن، انجام دادند. یافتهبرمؤثرهايسازهارزیابیواصفهاناستانروستاییتعاونی

سرمایهتعاونی،ساختارتعاونی،درعضویتيهسابقتحقیق آنها نشان داد که متغیرهاي
آگاهیسطحوآموزشازبرخورداريسطحومشارکتسواد،عضو،هرسهامرشدتعاونی،

تعاونسازمانعملکردداشته،مستقیمومثبتتأثیرهاشرکتاینموفقیتبراعضا،
امامستقیمتأثیريآنهاموفقیتبرنیزهاتعاونیدرنفوذبامدیرانطلبیمنفعتوروستایی

برافرادسنوشناختمدیریت،يهسابقعضو،هرسهاممیانگینمتغیرهاي. داردمنفی
غیرشکلبهتعاونیياندازهمتغیرومستقیمغیرامامثبتبه صورتموفقیتمتغیر

(مظفرامینی و اسماعیلی فالح، باشندمیتأثیرگذارهاتعاونیموفقیتبرمنفیومستقیم
1387 :288-273(

هايشرکتموفقیتبرمؤثرعوامل:در تحقیقی با عنوان،)1388صفري و همکاران (
هاي مکتوب استانداردها، روندها، اصول، روشبه این نتیجه رسیدند که برترمصرفتعاونی

کارکنان و اعضا، ایجاد یک سیستم مناسب يوسیلهأکید بر انجام آن به عملکرد و ت
روز، آموزش مداوم، برگزاري رسانی در نرخ تعادل، مقدار خرید، فروش، اطالعات بهاطالع
زاریابی در سطح مدیریت کل گذاري و امور مالی، باهاي سرمایهآموزشی در زمینههايدوره

مدیره، مشارکت فعال اعضا، تعیین معیار براي ارزیابی عملکرد و پاداش، انتخاب و هیئت 
هاي آموزشی، اولیه کافی، برگزاري دروهيمدیران ارشد با تجربه و آگاه از قوانین، سرمایه

هاي پیشرفته تولید، ایجاد یک فرهنگ غنی و حمایت از آن بطور کامل، استفاده از روش
سرعت ها با توجه به تقاضاي عوامل و ارائه بهایجاد نیازهاي مناسب در آغاز ایجاد تعاونی

ها ها، از عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیها، اصالح قوانین و مقرّرات و اجراي درست آنآن
).33- 51: 1388هستند (صفري و همکاران، 

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت :در پژوهشی با عنوان،)1389هزارجریبی (
تعاونیهاي استان قم) نشان داد که قابلیت و تخصص مدیران :موردييمطالعه(ها: تعاونی

تعاونی، مشارکت خود اعضا در امور تعاونی، باور به تعاون در بین اعضا، رضایت اعضا از 
ترین عوامل تأثیرگذار مدیریت و شرکت تعاونی و برخورداري اعضا از آموزش، مهمعملکرد

).63- 81: 1389ها هستند (هزارجریبی، بر موفقیت تعاونی
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ب) تحقیقات خارجی
تعاونی و فقر: یک بررسی درونی از جنبش :در تحقیقی با عنوان،)2000(1الوسون

سوادي اعضا، عدم انطباق ی پایین اعضا، بیتعاون به این نتیجه رسید که اطالعات فن
هاي آموزشی با نیازهاي آموزشی، عدم توانمندسازي اعضا، عدم وجود ساختار سازمانی دوره

از موانع مؤثر بر موفقیت ءپذیري اعضاکارآمد، عدم استقالل و خودمختاري و عدم مسئولیت
باشد.هاي تولید روستایی میتعاونی

افزایش تعاون با بیشتر شدن رقابت به :در پژوهش خود با عنوان،)2001(2اوآموده
شدن ترعمیقدرشرایط جهانی،درتعاونیراهکارهايموفقیتاین نتیجه دست یافت که 

اعتمادواتّکاها،تعاونیاتّحادوپیوستگیتعاون،اصولوهاارزشازهاتعاونیاعضايفهم
یکدیگر است.بهاعضایشانوآنها

هاي نیروي انسانی خود، ویژگی2004در گزارش سال 3المللی کارزمان بینسا
(مدیران، اعضا و کارگران) از قبیل سطح سواد، میزان شناخت، میزان مشارکت، آگاهی و 

داند.ها میآشنایی با اهداف سازمان را از عوامل موفقیت تعاونی
آمیز موفقیتيهامل توسععو:در تحقیقی با عنوان،)2011و همکاران (4گارنوسکا

هاي کشاورزي در شمال غربی چین نشان دادند که محیط قانونی پایدار و تعاونی
ها مهم هستند. ظرفیت مدیریت و کسب و تعاونیيههاي مناسب دولت براي توسعسیاست

هاي فنی اعضا، مشارکت، تعهد و هاي ارتباطی خوب، سطح آموزش و مهارتکار و مهارت
بین اعضا و مدیران، ساختار حکومتی، مدیریت داخلی کارآمد، شفاف و دموکرات، از ارتباط

ها هستند.دیگر عوامل مهم در موفقیت تعاونی
عوامل مؤثر بر عملکرد : در پژوهش خود با عنوان،)2012و همکاران (5ماهارزیل

تیجه دست یافتند ریزي استراتژیک و مشارکت اعضا به این نها در ارتباط با برنامهتعاونی
ها به موفقیت و عملکرد کلی آنها ریزي استراتژیک و مشارکت اعضاي تعاونیکه برنامه
هاي تعاونی را تقویت کند. تواند فعالیتریزي استراتژیک میکند. در نتیجه برنامهکمک می

رطور غیتوانند بامور آنها، میيها با تشویق مشارکت اعضا در ادارههمچنین تعاونی
مستقیم باعث بهبود اقتصاد کشور و کاهش فقر شوند. 
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تعاونیهاي کشاورزي: : در پژوهش خود تحت عنوان،)2013و همکاران، (1زاکیچ
به این نتیجه رسیدند اي از صربستانها در نمونهبررسی درك اعضا از مسائل مهم تعاونی

تعامل اعضا با بري وجود دارد.که سطح بسیار باالیی از توافق میان اعضا در مورد اهمیت ره
هاي نظر زاکیچ و همکاران، شرکتتواند بسیار مهم باشد. بهها میمدیران براي تعاونی

هاي هاي تجاري هستند. تعاونیپذیرتر از شرکتتعاونی در مواقع بحران اقتصادي انعطاف
ي ارائه کنند. توانند حمایت اجتماعی و اقتصادي را براي اعضاي خود تا حدودکشاورزي می

تواند باعث ها باید به آموزش اعضا توجه کنند. تمامی این موارد میهمچنین تعاونی
ها شود. موفقیت تعاونی

پژوهشمبانی نظري
هاي تولیدي در سطح خرد و کالن از نظریات براي تببین موفقیت تعاونی

شناسانه زیر استفاده شد:جامعه
متقابلعملمیدانيهیکپارچگی، پهنيهعمدعناصرازیکیدورکیمنظربهدورکیم:

هايگروهاعضايمذهبی،هايآییندراشتراكمثال،یکدیگراست. برايباگروهاعضاي
هايفعالیتدیگرسطحیکدرکشاند.میيمشترك پیوند دهندههايفعالیتبهرامذهبی

پیوندکاريگروهبهراکارگراند،باشمکملولیمتمایزوظایفبرمبتنیکهايکاري
است.گروهارزشییکپارچگیيهبر درجالگودار، گواهمتقابلعملفراوانیدهد.می

شانگروهیتوافقکههاییگروهبامقایسهباالست، درتوافقشانيدرجهکههاییجمعیت
جوامع جدید ). دورکیم حتی 190:1386کمتري دارند (کوزر، انحرافیرفتاراست،ضعیف

دانست. بنابر نظر بخش باشد، میرا هم مستلزم یک نوع اعتقاد مشترك که عامل انسجام
گونه استدالل کرد که توان ایندورکیم در جوامع مدرن همبستگی ارگانیک حاکم است. می

ها در این جوامع، متأثر از شکل این عنوان یکی از سازمانهاي تولیدي هم بتعاونی
د.همبستگی هستن

شرایطعمل،درکههستنداجتماعیوفرهنگیهايارزشپارسونز،نظربهپارسونز:
تحت جامعهافرادهايکنشدیگرعبارتبهودهندمیتشکیلراکنش اجتماعیساختی

گیريجهتباور وي، الگوهايبه. استجامعهآندرموجودهاي فرهنگیارزشتأثیر
زیادييهاندازتاآید،میدستبهشدناجتماعیمانزدرکنشگريوسیلهبهکهارزشی

1 Zakić
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هايارزشاست.اجتماعینظاممسلّطهايارزشبنیادي وساختارکارکرديهنتیج
جامعهباتعامالتشاندربلکهشود،نمیافراد تحمیلبرخارجازحالهمهدراجتماعی

استمعتقدوکندمیرداراجتماعیبودن کنشجبريپارسونزکلیطورب. گرددمیایجاد
داردعقالنیيجنبهاجتماعیکنشعین حالدر. استارادياساساًرفتار،برخالفکنش

آنجایی که از دیرباز از. کننددنبال میخودرفتاردرراهدفیوغایتهموارهافرادو
ا هاي مختلف بما وجود داشته است که افراد در مکانيهاي سنتی در جامعهتعاونی

کردند و در حالیکه اي که داشتند، در آن مشارکت میپیوندهاي خویشاوندي و محلی
هاي سنتی نقش مهمی در انسجام و همبستگی جوامع سنتی در ایران داشته است، تعاونی

هاي ارادي کنش، مشارکت اجتماعی است. مشارکت اجتماعی یک امر ارادي یکی از جنبه
داشته باشند. چون رفتاري است که هدفی عقالنی در خود است که افراد باید به آن باور 

هایی بر هاي تولیدي را بعنوان یک اجتماع کوچک در نظر بگیریم که ارزشدارد. اگر تعاونی
هایی باشد که در تعامالت میان اعضا تواند یکی از آن ارزشآن حاکم است، مشارکت می

هاي هاي مسلّط در تعاونیاز ارزششود. در نتیجه اگر مشارکت بعنوان یکی ایجاد می
ها که همان اقتصاد اجتماعی و مردمی تواند اهداف اصلی تعاونیتولیدي تبدیل شود، می

است، تحقق بخشد.
هاي ق پاداشمنفعت رساندن به دیگران که موجب تحقّکه معتقد استاوبالو:

روند تا به سر میاي است که افراد بدنبال دردشود، یکی از دالیل عمدهاجتماعی می
زعم وي، یقیناً افرادي هستند که با از به«همنشینان خود کمک کند و از آن لذّت ببرند، 

گذاري براي دیگران کار گونه پاداش و حتی سپاسخودگذشتگی و بدون انتظار هیچ
یس هستند و قدیسان نادرند. بطور آشکار، در زندگی اجتماعی و ها قدکنند؛ ولی اینمی
خواهند که براي هم مفید باشند و به آن پاسخ رگرایی متداول است که مردم میدیگ

"خودگرایی"توان متوجه متقابل بدهند؛ اما در پس این از خودگذشتگی ظاهري، می

اي شد. چون بیشتر اوقات گرایش کمک به دیگران، متأثر از این انتظار است که انجام نهفته
).104-105: 1378(کوزر و روزنبرگ، »پی خواهد داشتهاي اجتماعی را در آن، پاداش

هاي تولیدي براي توان نتیجه گرفت که اعضاي تعاونیبالو میيهمبادليهبا توجه به نظری
ها مشارکت شان برطرف شود، در امور این تعاونیاینکه نیازهاي اقتصادي و اجتماعی

کنند.می
یعنی ، کندمیدانی را که فرد در آن عمل میتوان میلوین يهبراساس نظریلوین:

.رفتار فرد دانستيهکنندمحیطی را دو متغیر اصلی تعیینهايدرونی فرد و فشارهاينیاز



137عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با موفقیت ...

رفتار افراد در سازمان دارد. لوین خود نیز به يهلوین کاربرد خوبی براي مطالعيهنظری
معتقد است که ). لوین 174- 175: 1379(تاپیا،سمت مطالعات سازمان سوق داده شد

کاهد و بر سازگاري مشارکت از ایستادگی مردم در برابر دگرگونی، نوسازي، نوآفرینی می
ها و ستیزها جاي خود را به همکاري و تعاون افزاید. در فضاي مشارکتی، تعارضها میآن
دهند.می

شناسی،یباییزيعرصهمانندمختلفیهايعرصهوهامیدانوفضاهاازاوبوردیو:
درهاگروهوجایگاه افرادبوردیو،نظرازبرد.میناممذهبیوفرهنگیسیاسی،حقوقی،

دواینترکیبوآنهااقتصاديوفرهنگیيسرمایهمیزانيهوسیلباجتماعیفضاي
سرمایهامروزي،جوامعدروينظرازشود.میمشخصتصاحب آنهازمانمدتوسرمایه

اقتداراست.ممتازطبقاتثروتوقدرتواحترامهايشاخصترینمهمازیکیفرهنگی
). 1381(بوردیو،استمتکیفرهنگی،يسرمایهیعنیجدید،يسرمایهبرجدیديهطبق
فرهنگیهايداشتهوهاسرمایهدرمادي،يسرمایهدرتفاوتهماننداجتماعیهايگروه

مراتبسلسلهوشودمیبازتولیدوایجادهانسلطیتفاوت،اینواندمتفاوتهمبانیز
وپیشرفتدر راه).2005، 1دوین الر(شد خواهدفرهنگیهاينابرابرينشانگرها،تفاوت

بازتولیدفرهنگی الزم است وياقتصادي و سرمایهيسرمایهها،موقعیتبهدستیابی
طبقاتتولیدبهعبارتیبهیااجتماعیساختاربازتولیدبهفرهنگیيسرمایهتوزیعيهنحو

کند.میکمک

پژوهشچارچوب نظري
حاضر عوامل اجتماعی به سه دسته تقسیم شدند: آموزش، آگاهی از يهدر مطالع

اي را در کنندهتواند نقش تعیین. آگاهی از اصول تعاون میءاصول تعاون و مشارکت اعضا
ي تولیدي داشته باشد. هر سازمانی یکسري هاالخصوص تعاونیها، علیموفقیت تعاونی

اصول راهنما دارد که اعضاي آن باید براساس آنها عمل کنند. در واقع این اصول راهنماي 
ها هم از این قاعده مستثنی نیستند و موفقیت آنها در گرو هاست. تعاونیکار این سازمان

المللی که از اصول بینالمللی تعاون است. آموزش از متغیرهایی استرعایت اصول بین
این اتّحادیه است که تمامی يگانهتعاون استخراج شد. آموزش یکی از اصول هفت

1 Devine-Eller
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ها در سراسر جهان باید آن را رعایت کنند. در واقع آموزش در تمامی مقاطع و تعاونی
ها و نهادها، بازي کند.تواند نقش مؤثري را در موفقیت انسانها میموقعیت

المللی تعاون استخراج گر متغیر مستقل این تحقیق است که از اصول بینمشارکت دی
وجودوجمعی، انتخابپذیرشوخواسترفتار آگاهانه،مشارکت،فراینددرشده است. 

شناختوحلبراينیازاحساسمرهونفراینددارد. موفقیت ایناهمیتمشتركنیازهاي
وافرادتوانمنديودانشمیزانبهتوجهباهمکاري گروهیبهنیازاحساسومشکل

(شاهبالغی و آنهاستازاستفادهحداکثروامکانات موجودوهاتواناییازآنانشناخت
اند. تشریک مساعی و مشارکت شکل گرفتهيهها در واقع بر پایتعاونی). 1392همکاران، 

اند که ها شکل گرفتهاونیخوبی بیانگر این اصل است که تعافزایی بهاصل سینرژي یا هم
مشارکت و کمک به همنوع را ترویج دهند. متغیر مشارکت در این تحقیق از نظریات 

هاي دورکیم، پارسونز، بالو و و لوین استخراج شده است. در واقع مشارکت اعضا در تعاونی
تواند با نظریات مختلف این اندیشمندان تبیین شود. در سطح کالن بنابر تولیدي می

تواند باعث هاي مشترك همانند وابستگی و نیاز مشترك میدورکیم، وجود ارزشيهنظری
تواند باعث یکپارچگی ارزشی و در نهایت بنابراین همین عامل می؛ایجاد مشارکت شود

توان در هدف مشارکت را میيههاي تولیدي شود. تببین پارسونز از پدیدموفقیت تعاونی
گیرند، در مشارکت شکل میيها بر پایهص کرد. چون تعاونیعقالنی و کنش ارادي خال

شود و بنابراین کنش ارادي براي وصول به آن واقع این امر یک هدف عقالنی تلقی می
ارزشی را ایجاد يهآیند و یک پهنصورت الگودار درمیها کم کم بگیرد. این کنشجام میان

میان اعضا و در نهایت موفقیت کنند و همین امر باعث ترویج ارزش مشارکتمی
شود.هاي تولیدي میتعاونی

بالو و لوین تشریح کرد. بنابر يهتوان مشارکت را با نظریدر سطح خرد هم می
هاي تولیدي داراي نیازهاي گونه استدالل کرد که افراد در تعاونیتوان اینبالو میيهنظری

شود. زیرا اصل کنترل ت برطرف نمیاقتصادي و اجتماعی هستند که جز با مشارک
ها، حاکم است. همین مشارکت باعث پویایی و حرکت دموکراتیک بر این سازمان

لوین دیگر يهشود. نظریهاي تولیدي میهاي تولیدي و در نهایت موفقیت تعاونیتعاونی
ثیرات شود که مؤثرترین تألوین متذکر میسطح خرد براي تبیین مشارکت است. يهنظری

خودي و جانبی موجود در فضاي زندگی است که از هاياز جانب نیرواجتماعیبر تغییرات 
اجتماعیوجود آوردن تغییر نظر وي، بهرو، بهگذارند. از ایندرون و بیرون بر فرد تأثیر می

داز طریق فراًیابد تا مستقیمتر و مؤثرتر تحقق میبا توسل به گروه یا از طریق گروه، سهل
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بنابر این نظریه، نیازهاي فرد و نیازهاي گروه در سازمان وجود ).67-73: 1370(محسنی، 
دهی رفتارهاي شود. این نیازها باعث جهتدارد که باعث فشار درونی و بیرونی بر فرد می

شود. زیرا رفع نیازهاي فرد و نیازهاي گروه در جویانه میهاي مشارکتفرد به سمت فعالیت
هاي رفتارهاست. همین امر باعث پیوند این دو نیاز و در نهایت موفقیت تعاونیگرو این 

تولیدي خواهد شد.
هاي تولیدي است. فرهنگی دیگر متغیر مستقل اثرگذار بر موفقیت تعاونیيسرمایه

توان نمی. به اعتقاد بوردیو، مفهوم سرمایه باید یکبار دیگر به حیات اجتماعی معرفی شود
مگر آنکه مفهوم سرمایه در تمام اشکال ،ارکرد جهان اجتماعی را تبیین کردساختار و ک

: 1381پور و همکاران، (شارعدر شکل اقتصادي آن به جهان معرفی شوداًآن، و نه صرف
شود، بلکه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب نمیي). باید توجه داشت که سرمایه136

طلبد (شویره پذیري را مییگیري یادگیري و فرهنگاز جانب عامل، کار طوالنی، مداوم و پ
ها، مسائل فرهنگی و اجتماعی نسبت به مسائل در تعاونی). 96- 97: 1385و فونتن، 

بهتردارند،بیشتريفرهنگیسرمایهکهو مدیرانیاقتصادي در اولویت قرار دارد. کارکنان
خوددرراتطبیقهايهارتمودهندتطبیق میسازمانبرحاکمبازيقواعدباراخود

هاي تعاونی را باید همانند یک میدان در نظر گرفت که دهند. در واقع شرکتمیپرورش
ها فرهنگی یکی از منابع آنيکنند. سرمایههاي مختلفی در آن شرکت و رقابت میگروه

مل مهمی تواند عافرهنگی باالیی دارند، میيدر این میدان است. وجود افرادي که سرمایه
هاي تولیدي باشد.در ارتقاي تعاونی

عضویت، تجربه و يهشناختی همانند درآمد، سابقدر مورد ارتباط عوامل جمعیت
خارجی و داخلی تحقیق استفاده يههاي تولیدي، از پیشینتحصیالت با موفقیت تعاونی

توجه شناختیکه به عوامل جمعیت،)1387شد. مثل مظفرامینی و اسماعیلی فالح (
ها هاي مرتبط با موفقیت تعاونیها و پژوهشبندي نهایی و با مرور نظریهاند. در جمعکرده

ها توجه ها به بخشی از عوامل مرتبط با موفقیت تعاونیمشخص شد که هرکدام از نظریه
شناختی، طور کلی عوامل جمعیتاند. در مطالعات تجربی که در ایران انجام شده، بهکرده
ها در ارتباط گذاشته شده است. در پژوهش حاضر رکت و آموزش با موفقیت تعاونیمشا

فرهنگی و آگاهی از اصول تعاون هم يضمن آنکه به این عوامل توجه شده، به سرمایه
ها تأکید شده است تا تبیین نسبتاً جامعی از بعنوان دو عامل تأثیرگذار در موفقیت تعاونی

این عوامل بدست آید.
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پژوهشضیاتفر
هاي تولیدي رابطه وجود دارد.اعضا و موفقیت تعاونیيهبین میزان تجرب-1
هاي تولیدي رابطه وجود دارد.بین میزان تحصیالت اعضا و موفقیت تعاونی-2
هاي تولیدي رابطه وجود دارد.بین میزان درآمد اعضا و موفقیت تعاونی-3
هاي تولیدي رابطه وجود دارداونیعضویت اعضا و موفقیت تعيهبین سابق-4
هاي تولیدي رابطه وجود دارد.بین مشارکت اعضا و موفقیت تعاونی-5
هاي تولیدي رابطه وجود دارد.بین آگاهی از اصول تعاون و موفقیت تعاونی- 6
هاي تولیدي رابطه وجود دارد.بین آموزش اعضا و موفقیت تعاونی-7
هاي تولیدي رابطه وجود دارد.و موفقیت تعاونیفرهنگی اعضا يبین سرمایه-8

شناسی پژوهشروش
يهپژوهش حاضر به لحاظ زمانی، مقطعی و از لحاظ ماهیت، کاربردي و از نظر نحو

هاي تولیدي فعال اعضاي تعاونیيي آماري این تحقیق را همههاست. جامع1اجرا پیمایشی
يها براساس آمار ادارهداد اعضاي آندادند که تعتشکیل می1393شهر یزد در سال 

نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول 437تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، 
تمام مدیران، نفر برآورد شد که 196، تعداد 05/0کوکران با در نظر گرفتن سطح خطاي 

نفر 10اونیهاي باالي نفر و در تع10هاي زیر مدیره و اعضاي عادي در تعاونیاعضاي هیئت
. با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر ها را تکمیل کردنداعضاي در دسترس پرسشنامه

هاي تولیدي است، لذا واحد تحلیل در این بررسی تجربی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی
هاي تولیدي اعم از مدیر عامل، اعضاي هیئتتحقیق، فرد پاسخگو، یعنی اعضاي تعاونی

یره و اعضاي عادي بوده است. مد
استفاده شده 2ساختهمحققيهها در تحقیق حاضر از پرسشنامبراي گردآوري داده

شناختی و است. این پرسشنامه شامل دو بخش بود. بخش اول شامل متغیرهاي جمعیت
صورت طیف لیکرت بود و پنج مقیاس داشت که ها باي از گویهبخش دوم شامل مجموعه

فرهنگی و ابعاد آن، آموزش و ياز: آگاهی از اصول تعاون، مشارکت، سرمایهعبارت است
کار رفته در هاي بهها و ابعاد آن. براي سنجش اعتبار پرسشنامه و مقیاسموفقیت تعاونی

1 survey
2 investigated questionaire
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گیري پایایی براساس تکنیک همبستگی درونی و براي اندازه1آن، از روش اعتبار صوري
SPSSافزار ها با استفاده از نرماستفاده شده است. داده2اخها از ضریب آلفاي کرونبگویه

هاي تناسب سنجش متغیرها از آزمونتجزیه و تحلیل شدند و براي تجزیه و تحلیل به
متغیره به آزمون تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندآماري، مانند

اثرات متغیرهاي مستقل بر روي گام و در نهایت تحلیل مسیر براي سنجشبهروش گام
متغیر وابسته استفاده شده است.

تعریف نظري و عملیاتی مفاهیم
شان به اهداف توان میزان دستیابیها را میموفقیت تعاونیها:موفقیت تعاونی

حس تعلّق، بهتر شدن وضع مالی اعضا و رضایت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تعریف کرد.
توان ابعاد اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی موفقیت تعاونیهاي، اعضا از تعاونی را می

هاي تولیدي از حیث عملکرد با هاي تولیدي دانست. همچنین تعاونیالخصوص تعاونیعلی
اند.سنجیده شدهزایی، میزان تولید و ارزش سهامتعداد اعضا، میزان اشتغال

، به معناي شراکت و همکاري در کاري»مشارکت«يهواژ، از حیث مفهومیمشارکت:
گیري چه و سازمانی جهت بحث و تصمیمگروهی، امري یا فعالیتی و حضور در جمعی

اصلی مشارکت را باید در يهجوهر، در مجموع. بصورت فعال و چه بصورت غیرفعال است
). 15:1379، تبارعالیت و تأثیرپذیري دانست (علويف، فرآیند درگیري

(معین، باشددادن و تعلیم در برابر تربیت میمعنی آموختن، یادآموزش بهآموزش:
پایدار اًاي است مبتنی بر یادگیري و بمنظور ایجاد تغییرات نسبتآموزش تجربه). 52:1385

ها، دانش، نگرش و ها، تغییر مهارتتواناییدر فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی
مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران رفتار اجتماعی نماید. بنابراین آموزش به
هاي اي است که شایستگیبینی شدههاي پیشاست. آموزش مستلزم استفاده از برنامه

هاي تازه در فرد یموجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و توانای
(سیدجوادین، نمایداي که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل میگونهگردد، بهمی

434:1381 .(
ازاستفادهقابلیتقدرت شناخت ویعنیفرهنگیيسرمایهفرهنگی:يسرمایه

خاللاست که درفردپایدارتمایالتيهبرگیرنددرآنوفردهردرفرهنگیکاالهاي

1 face validity
2 Choronbach's alpha
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ي). بوردیو از سه نوع سرمایه1381شود (بوردیو، میانباشتهفرددرشدناجتماعی
شده. یافته و نهادینهبرد: تجسدي، عینیتفرهنگی نام می

المللی بینيبه معنی آگاهی افراد از اصولی است که اتّحادیهآگاهی از اصول تعاون:
ت اصول واقعی تعاون هستند تعاون آنها را وضع کرده است. در این تحقیق تعدادي از سؤاال

و تعداد از سؤاالت جز این اصول نیستند. از پاسخگویان خواسته شده است که اصول 
المللی تعاون را عالمت بزنند.بینياتّحادیه

هاهاي استفاده شده و تعاریف عملیاتی ارائه شده براي سنجش آنمفاهیم و گویه:1جدول 

آلفاي ها)الت یا گویهتعریف عملیاتی (سؤاابعادمفهوم
کرونباخ

حس تعلّق

. با اعضاي این تعاونی همکاري دارم1
. با اعضاي این تعاونی همفکري دارم2

کنم. در جلسات مجمع عمومی بطور مرتب شرکت می3
تعاون و شکل اقتصاد تعاونی براي رفع يه. باور من به فلسف4

ها و فقر تقویت شده استمحرومیت
در تصمیمات این تعاونی آزادانه و خودجوش است. مشارکت من5

66/0

موفقیت 
هاتعاونی

بهتر شدن 
وضع مالی 

اعضا

عضویت تا زمان حال بیشتر شده است. درآمد من از ابتداي 1
. قدرت خرید من از ابتداي عضویت تا زمان حال بیشتر شده است2

ل من از ابتداي عضویت تا زمان حاي. ارزش سهام یا سرمایه3
بیشتر شده است

من از ابتداي عضویت تا ي. سود تعلق گرفته به سهام یا سرمایه4
زمان حال بیشتر شده است

65/0

رضایت 
اعضا از 
تعاونی

هاي تعاونی، در این شرکت شرکتي. دانش فنی من درباره1
افزایش یافته است

. من از محیط کاري این تعاونی رضایت دارم2
در این تعاونی رضایت دارم. من از عضویت خود3

در این تعاونی رضایت دارمء. من از خدمات ارائه شده به اعضا4
. در این تعاونی احترام متقابل نسبت به اعضا وجود دارد5

ی حاکم بر این تعاونی رضایت دارم. از قوانین کل6

82/0

يسرمایه
فرهنگی 
تجسدي

رهاي کامپیوترافزا. توانایی استفاده از حداقل برخی نرم1
. مهارت در هنر خاصی مانند (موسیقی، نقاشی و غیره)2

. توانایی و خالقیت در تحقیقات علمی3
اي. مهارت و توانایی در ورزش حرفه4
. توانایی مکالمه با یک زبان خارجی5
خاصیي. مهارت در شغل یا حرفه6

68/0
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1ي جدول ادامه

يسرمایه
فرهنگی

يسرمایه
فرهنگی 

یافتهنیتعی

. تماشاي فیلم، تئاتر و نمایش1
هاي ورزشی. انجام فعالیت2

. خواندن مجالت، نشریات و غیره3
. گوش دادن به رادیو4

با اینترنت. کار5
. دیدن بناهاي تاریخی6

. دیدن موزه، نمایشگاه و نگارخانه7
. خواندن کتاب داستان، قصه و غیره.8

65/0

يسرمایه
فرهنگی 

شدههنهادین

کامپیوتري. گواهی پایان دوره1
کالس زبان انگلیسیي. گواهی پایان دوره2
ورزشی خاصیيه. گواهی معتبر در رشت3

اي. گواهی و مدرك فنی و حرفه4
هاي هنر و موسیقی. گواهی از آموزشگاه5

. گواهی مدرك تحصیلی6

65/0

فاي آلها)تعریف عملیاتی (سؤاالت یا گویهابعادمفهوم
کرونباخ

-آموزش

هاي عمومی در این تعاونی چقدر است؟. میزان آموزش1
هاي تخصصی در این تعاونی چقدر است؟. میزان آموزش2

اید؟. تا چه حد در جلسات آموزشی شرکت کرده3
هاي آموزشی این شرکت تعاونی چقدر است؟. کیفیت کالس4

85/0

-مشارکت

یره. تمایل براي نامزدي هیئت مد1
مدتهاي کوتاهریزي. شرکت در برنامه2
هاي بلند مدتریزي. شرکت در برنامه3

. دخالت دادن نظرات4
. مشارکت در امور مالی تعاونی5

. شرکت در جلسات مجمع عمومی5

82/0

آگاهی از 
اصول 
تعاون

-

هاي سیاسی. عدم مشارکت در فعالیت1
. کنترل دموکراتیک2

. آموزش اعضا3
وش نقدي و به قیمت روز. فر4

هاي مختلف تعاونی. ایجاد تعاون در بین شرکت5
اجناس مرغوبي. عرضه6
. عضویت آزاد و داوطلبانه7

68/0
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ي پژوهشهایافته
بوده است. کمترین و بیشترین 96/37میانگین سنی پاسخگویان در پژوهش حاضر، 

درصد زن 4/18رصد مرد و د6/81است. از میان پاسخگویان، 76و 22ترتیب سن به
درصد 1/7درصد متأهل هستند. تحصیالت 4/72درصد پاسخگویان مجرد و 6/27هستند. 

درصد 9/18درصد متوسطه و دیپلم، 8/38درصد راهنمایی، 4/20از پاسخگویان ابتدایی، 
درصد از 5/51ها نشان داد که درصد لیسانس و باالتر است. یافته8/14فوق دیپلم و 

تا 5/1درصد بین 1/7میلیون، 5/1درصد بین یک تا 7/34گویان زیر یک میلیون، پاسخ
درصد از پاسخگویان 5/25همچنین ؛درصد باالي دو میلیون درآمد دارند6/6دو میلیون و 

درصد یازده 9/21درصد بین شش تا ده سال، 7/34عضویت زیر پنج سال، يهداراي سابق
سال هستند. تجربه 21درصد باالي 7/8نزده تا بیست سال و درصد شا2/9تا پانزده سال، 

درصد متوسط، 4/44درصد کم، 3/16درصد پاسخگویان خیلی کم، 1/6در امور تعاونی 
درصد خیلی زیاد است.9/17درصد زیاد و 3/15

است و در 86/57هاي تولیدي میانگین موفقیت تعاونی2با توجه به نتایج جدول 
ز متوسط قرار دارد. همچنین هر سه بعد آن شامل حس تعلّق، بهتر شدن سطح باالتر ا

در 18/61و 87/64، 77/60ترتیب با میانگین وضع مالی اعضا و رضایت اعضا از تعاونی به
سطح باالتر از متوسط قرار دارند. یکی از متغیرهاي مستقل این تحقیق، آگاهی از اصول 

در سطح باالتر از متوسط قرار دارد. وضعیت 66/67تعاون است. این متغیر با میانگین 
در 39/32فرهنگی با میانگین يفرهنگی بدین شرح است: شاخص کل سرمایهيسرمایه

17/43فرهنگی تجسدي با میانگین يتر از متوسط قرار دارد. همچنین سرمایهسطح پایین
تر از متوسط و سطح پاییندر 95/23یافته با میانگین تر از متوسط، عینیتدر سطح پایین

اند. مشارکت دیگر تر از متوسط قرار گرفتهدر سطح پایین38/36شده با میانگین نهادینه
تر از متوسط قرار دارد. در سطح پایین14/47متغیر اصلی این تحقیق است که با میانگین 

اما اختالف میانگین آموزش با سطح متوسط معنادار نیست.
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اي متغیرهاي تحقیقنمونهایج آزمون تی تکنت:2جدول 

شده، مالحظه انجامو براساس آزمون تحلیل واریانس 3هاي جدول مطابق با داده
آنها در امور تعاونی متفاوت يهها برحسب میزان تجربشود که میزان موفقیت تعاونیمی

بنابراین اعضاي ؛معنادار نیستp<05/0با مقدار F=157/0نبوده و این تفاوت طبق معیار 
ها بر حسب میزان تجربه در موفقیت تفاوت معناداري ندارند.تعاونی

هاي تولیديآزمون تفاوت میانگین میزان تجربه با موفقیت تعاونینتایج: 3جدول 

میانگین مجذورات میانگینابعادمتغیر
بین گروه

میانگین مجذورات 
FSigگروهدرون

تجربه

73/55خیلی کم

079/17591/108157/0960/0
59/58کم

88/57متوسط
64/57زیاد

01/58خیلی زیاد

میان آگاهی از يهآمده از رابطپیرسون بدستrمقدار 4با توجه به نتایج جدول 
05/0و سطح معناداري آن بیشتر از 003/0هاي تولیدي اصول تعاون و موفقیت تعاونی

هاي تولیدي معناداري بین آگاهی از اصول تعاون و موفقیت تعاونیيهاست. بنابراین رابط

حداقل و متغیر
انحراف میانگینحداکثر

معیار
تفاوت 
Tsigمیانگین

086/5732/1086/746/10000/0-100هاموفقیت تعاونی
077/6081/1477/1018/10000/0-100حس تعلّق

087/6484/1187/1457/17000/0-100ءبهتر شدن وضع مالی اعضا
018/6157/1118/1151/13000/0-100از تعاونیءرضایت اعضا

066/6734/2466/1716/10000/0-100آگاهی از اصول تعاون
000/0-26/20-039/3216/1260/17-100فرهنگیيسرمایه

000/0- 21/6- 017/4338/1582/6-100فرهنگی تجسدييسرمایه
000/0- 15/25-095/2349/1404/26-100یافتهیتفرهنگی عینيسرمایه
000/0- 08/10-038/3691/1862/13-100شدهفرهنگی نهادینهيسرمایه

044/0- 02/2- 014/4774/1985/2-100مشارکت
084/5092/1684/0696/0487/0-100آموزش
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فرهنگی است. نتایج ير از متغیرهاي مستقل این تحقیق، سرمایهدیگیکیوجود ندارد.
هاي تولیدي در سطح فرهنگی و موفقیت تعاونیيبین سرمایهيهدهد که رابطنشان می

يهاست که نشانگر رابط414/0آمده پیرسون بدستrدرصد معنادار است. مقدار 99
فرهنگی اعضا، ير با افزایش سرمایهعبارت دیگبهمثبت و متوسط بین این دو متغیر است.

هاي تولیدي بیشتر خواهد شد. موفقیت تعاونی
هاي اش با موفقیت تعاونیرابطهمشارکت یکی از متغیرهاي این تحقیق است که 

دهد است که نشان می496/0يدرصد معنادار است. شدت رابطه99تولیدي در سطح 
هاي تولیدي وجود دارد. این موفقیت تعاونیمثبت و متوسط بین مشارکت و يهیک رابط

هرچه مشارکت اعضا در امور تعاونی بیشتر باشد، موفقیت آنها هم امر بدین معنی است که 
یابد. به تبع آن افزایش می

درصد وجود 99معنادار در سطح يههاي تولیدي رابطبین آموزش و موفقیت تعاونی
مثبت و متوسط بین این يهاست، یک رابط383/0پیرسون که rضریب دارد. با توجه به 

دهند ها به اعضاي خود میهایی که تعاونیچه میزان آموزشهردو متغیر وجود دارد. 
همچنین بین تحصیالت و ؛یابدهاي تولیدي افزایش میبیشتر شود، شانس موفقیت تعاونی

چه جود دارد. هرمثبت، متوسط و معنادار ويههاي تولیدي یک رابطموفقیت تعاونی
ها هاي تولیدي عضویت دارند بیشتر باشد، این تعاونیتحصیالت اعضایی که در تعاونی

هاي اش با موفقیت تعاونیعضویت یکی دیگر از متغیرهایی بود که رابطهيهترند. سابقموفق
يهبنابراین سابق؛تولیدي به آزمون گذاشته شد. نتایج نشان داد این آزمون معنادار نیست

اش با هاي تولیدي ندارد. آخرین متغیري که رابطهاي با موفقیت تعاونیعضویت، رابطه
دلیل آنکه هاي تولیدي مورد سنجش قرار گرفت، میزان درآمد اعضا بود. بهموفقیت تعاونی

است، این رابطه معنادار نبود.05/0سطح معناداري باالتر از 
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هاي تولیديرهاي مستقل تحقیق با موفقیت تعاونیماتریس همبستگی متغی:4جدول 

متغیر
موفقیت 

هاي تعاونی
تولیدي

آگاهی از 
اصول 
تعاون

يسرمایه
يهسابقتحصیالتآموزشمشارکتفرهنگی

درآمدعضویت

آگاهی از 
003/0اصول تعاون

يسرمایه
فرهنگی

**414/0042/0

421/0**-154/0*496/0**مشارکت
383/0031/0079/0134/0**آموزش

378/0019/0**321/0**- 328/0075/0**تحصیالت
يهسابق

059/0112/0-150/0*- 019/0-136/0عضویت
-

**317/0
-

026/0- 119/0- 082/0- 109/0درآمد
**290/

0-102/0*154/0

05/0<p01/0<
p

متغیرهاياساسبررگرسیونیمدلدرهاي تولیديموفقیت تعاونیمیزانتبیین
مستقل
متغیرهايمجموعاساسبرهاي تولیديموفقیت تعاونیمیزانتبیینمنظوربه
هايدادهشد. طبقاستفاده1گامبهگامروشبهمتغیرهچنداز رگرسیونمعنادار،مستقل
مدلدرمهممستقلمتغیرپنجرگرسیونی،يهمعادلبهشدهواردشش متغیراز،5جدول

هاي تولیدي که ضریب همبستگی چندگانه آنها با موفقیت تعاونیماندندباقیرگرسیونی
R2=391/0شده برابر با و ضریب تعیین تعدیلR=635/0برابر 

Adj بدست آمد. این ضریب
نشانگر آن است که با استفاده از پراکنش ترکیب خطی متغیرهاي مستقل رگرسیونی، 

تغییرات يههاي تولیدي را توضیح داد. بقیدرصد از پراکنش موفقیت تعاونی39توان می
شود. مدل تحقیق، به سایر عوامل نسبت داده میيدلیل پیچیده بودن متغیر وابستهبه

شده نیز طبق آزمون تحلیل پراکنش انجام شده خطی و معنادار است. رگرسیونی تبیین
هاي یین معناداري اثر متغیرهاي مستقل بر موفقیت تعاونیبراي تعFزیرا مقدار آزمون 

باشد.میp=000/0با سطح معناداري 142/31تولیدي برابر 

1 Stepwise
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این جدول و با توجه به ضرایب بتاهاي استاندارد شده، بههايدادهدر مجموع طبق 
ا فرهنگی بي، سرمایهβ=311/0، آموزش با مقدار β=313/0ترتیب مشارکت با مقدار 

در تبیین تغییرات و رابیشترین تأثیر β=140/0و تحصیالت با مقدار β=201/0مقدار 
د.انهاي تولیدي داشتهبینی موفقیت تعاونیپیش

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره براي سنجش اثر متغیرهاي مستقل بر موفقیت :5جدول
هاي تولیديتعاونی

ضرایب استانداردضرایب خاممتغیر
tSig

BStd. ErrorBeta

678/29916/2178/10000/0مقدار ثابت
163/0034/0313/0750/4000/0مشارکت
192/0036/0311/0393/5000/0آموزش

172/0055/0201/0138/3002/0فرهنگیيسرمایه
451/0202/0140/0234/2027/0تحصیالت

P 000/0= R2 391/0=142/31=F635/0=R

تحلیل مسیر 
روش آماري کاربرد ضرایب بتاي استاندارد رگرسیون چند متغیرى در 1تحلیل مسیر

وردن برآوردهاى کمى روابط علّى هدف تحلیل مسیر به دست آ. هاى ساختاري استمدل
در جدول زیر اثرات اى از متغیرهاست.هجانبه یا کواریته) بین مجموعهمکنشی یک(

هاي تولیدي مشاهده مستقیم متغیرهاي مستقل را بر روي موفقیت تعاونیمستقیم و غیر
درصد اثرگذاري کل، 32دهد که متغیر تحصیالت با نشان می6نتایج جدول کنیم.می

ین متغیر داراي باشد. به طوري که اهاي تولیدي میداراي بیشترین اثر بر موفقیت تعاونی
درصد 31درصد اثر غیر مستقیم است. متغیر مشارکت با 18درصد اثر مستقیم و 14

درصد اثر مستقیم و 31دوم را دارد. به طوري که این متغیر داراي ياثرگذاري کل، رتبه
درصد اثرگذاري کل 31همچنین متغیر آموزش هم داراي باشد؛مستقیم میبدون اثر غیر
باشد. متغیر مستقیم میدرصد اثر مستقیم و بدون اثر غیر31تغیر داراي است. این م

30مستقیم و در مجموع درصد اثر غیر10درصد اثر مستقیم و 20فرهنگی با يسرمایه
درصد اثرگذاري کلی، آخرین متغیر در این تحلیل مسیر است.

1 path analysis
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مستقل تحقیق بر موفقیت مستقیم متغیرهايي اثرات مستقیم و غیرنتایج محاسبه:6جدول 
هاي تولیديتعاونی

کلضرایب اثرنام متغیر مستقیماثر غیراثر مستقیم
140/0181/0321/0تحصیالت
313/0-313/0مشارکت
311/0-311/0آموزش

201/0104/0305/0فرهنگیيسرمایه

یر اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مستقل بر روي موفقیت تحلیل مس: 1نمودار 
هاي تولیديتعاونی

313/0

311/0

334/0

321/0

هاي تعاونیوفقیت م
تولیدي

آموزش

ي سرمایه
فرهنگی

تحصیالت

مشارکت

140/0

271/0

201/0
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گیريو نتیجهبحث
يههدف تمامی کشورهاي در حال توسعه دستیابی به اشتغال، رفاه اجتماعی و توسع

رو اینمنظور برطرف کردن فقر، بیکاري و سعادت انسانی آن جوامع است؛ ازپایدار به
با توجه به شرایط زمانی و مکانی موجود، نظریات و الگوهاي مختلفی از رشد و هادولت

دهند. توسعه را در دستور کار خود قرار می
هاي تعاونی از جمله الگوهاي مورد شرکتدر این راستا الگوي کارایی و گسترش

يوسعهگیري در مسیر تسازي براي ایجاد اشتغال و جهتاستفاده این کشورها در زمینه
تاکنون،نوزدهمقرناواسطدرخودپیدایشآغازازهاتعاونی. شودپایدار محسوب می

وجوییعدالتاصولبرتکیهبااندتوانستهورا گذراندهنشیبیوفرازپرمسیر
درهاتعاونیيسازندهنقشامروزهونمایندخود جلببهرامردمعمومنظرساالري،مردم
تشکیالتدارايزمینهایندرکهدر جوامعیبخصوصاجتماعی،اقتصاديهايعرصه

.شودمیاحساسپیشازبیشهستند،تريمنسجم

راتعاونفرهنگکردننهادینهوگسترشنیزتوسعهحالدرکشورهاينظرانصاحب
اند (هارپر، دادهقرارمطالعهوتوجهموردجديشکلیبهجامعهگوناگوناقشاردر باورهاي

پوالدین در جهت بسترسازي براي يهاند با عزم و ارادها در کشور توانستهتعاونی).2004
هاي مختلف هاي کوچک درفعالیتتسریع در رشد اقتصادي کشور از طریق تجمیع سرمایه

تولیدي پر بازده از جمله تولید محصوالت اساسی و مایحتاج مصرفی سبد خانوار و صنایع 
صنایع کوچک را از يهبخش کشاورزي و توسعيهو تکمیلی، نوسازي و توسعتبدیلی

لذا ؛ثري ایفا کنندؤهاي صنعتی نقش ممشترك درایجاد شهركطریق حضور فعال و
هاي فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونیـپژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل اجتماعی

تولیدي شهر یزد انجام گرفت.
مثبت و معناداري با يهحاکی از آن است که تحصیالت رابطهاي تحقیق یافته

)، 1388هاي تولیدي دارد. این یافته با نتایج تحقیق صفري و همکاران (موفقیت تعاونی
)، 2004المللی کار (سازمان بین) و 2000)، الوسون (1387مظفرامینی و اسماعیلی فالح (

رود. هاي تولیدي باالتر میت تعاونیهمسو بود. با افزایش تحصیالت اعضا، شانس موفقی
هاي تولیدي از دیگر نتایج این تحقیق این بود که بین درآمد و موفقیت تعاونی

لحاظ آماري وجود ندارد. درآمد یکی از متغیرهایی بود که انتظار معناداري بهيهرابط
رسید که نظر میهاي تولیدي، نقش مؤثري را ایفا کند. زیرا بهرفت در موفقیت تعاونیمی
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داشت کمتر آنها به منافع هاي تولیدي، باعث چشموجود افرادي با درآمد باال در تعاونی
اقتصادي شرکت شود. اما نتایج برخالف انتظارات محقق بود.

فرهنگی و ابعاد آن (تجسدي، ينتایج این تحقیق نشان داد که بین سرمایه
مثبت و معنادار وجود يههاي تولیدي رابطقیت تعاونیشده)، با موفیافته و نهادینهعینیت

هاي تولیدي بیشتر شود، فرهنگی اعضاي تعاونیيعبارت دیگر هرچه سرمایهدارد. به
بررسی يهیابد. این یافته با نتیجهاي تولیدي هم به تبع آن افزایش میموفقیت تعاونی

م در تحقیق خود به فرهنگ و )، همخوانی داشت. این محققان ه1388صفري و همکاران (
فرهنگی يها، توجه کرده بودند. به گمان بوردیو، سرمایهنقش آن در ارتقاي عملکرد تعاونی

یکی از دالیل اصلی قشربندي اجتماعی است. 
فرهنگی را يمادي دارند، سرمایهيهاي اجتماعی همانند تفاوتی که در سرمایهگروه

فرهنگی به بازتولید و تولید طبقات مختلف کمک يرمایهسهم به میزان متفاوتی دارند.
عنوان یک سازمان، و مسائل فرهنگی و اجتماعی نسبت هاي تعاونی هم بکند. در شرکتیم

کند. فرهنگی نمود بیشتري پیدا میيبه مسائل اقتصادي در اولویت قرار دارد، سرمایه
هاي تطبیق باالیی هستند، مهارتفرهنگی يها داراي سرمایهکسانی که در این تعاونی

هاي تعاونی را باید همانند یک میدان در نظر گرفت که باالیی دارند. در واقع شرکت
ها فرهنگی یکی از منابع آنيکنند. سرمایههاي مختلفی در آن شرکت و رقابت میگروه

مهمی در فرهنگی باالیی دارند، عامل يدر این میدان است. وجود افرادي که سرمایه
هاي تولیدي است. ارتقاي عملکرد تعاونی

لحاظ آماري، تفاوت معناداري بین موفقیت نتایج این تحقیق نشان داد که به
هاي صفري و هاي تولیدي و تجربه اعضا وجود ندارد. این نتیجه برخالف یافتهيتعاونی

) بود.1388همکاران (
هاي تولیدي بها و موفقیت تعاونیعضویت اعضيهنتایج آزمون همبستگی بین سابق

معناداري بین این دو متغیر وجود ندارد. این یافته با يهلحاظ آماري معنادار نشد. رابط
،)1385) و امینی و رمضانی (1387مظفرامینی و اسماعیلی فالح (تحقیق ينتیجه

و عضویتيهمثبت و معنادار بین سابقيههمخوانی نداشت. این محققان یک رابط
ها را گزارش کرده بودند.موفقیت تعاونی

لحاظ آماري بین آگاهی از اصول تعاون یکی دیگر از نتایج این تحقیق این بود که به
يههاي تولیدي همبستگی معناداري وجود ندارد. این نتیجه برخالف یافتو موفقیت تعاونی
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د که محقق انتظار داشت بود. این متغیر یکی از متغیرهایی بو،)2001او (تحقیق آموده
اما نتایج خالف این را نشان داد. ؛هاي تولیدي، تأیید شوداش با موفقیت تعاونیرابطه

نتایج این پژوهش نشان داد که مشارکت یک همبستگی مثبت و معنادار با موفقیت 
)، 1385هاي تحقیق امینی و رمضانی (هاي تولیدي دارد. این نتیجه با یافتهتعاونی

)، 1388)، صفري و همکاران (1387)، مظفرامینی و اسماعیلی فالح (1389جریبی (هزار
) و ماهارزیل و همکاران 2011گارنوسکا و همکاران ()، 2004المللی کار (سازمان بین

عنوان اکثریت تحقیقات داخلی و خارجی، ب) همخوانی داشت. از متغیر مشارکت در 2012(
اصل يهها بر پایها نام برده شده است. زیرا تعاونییک عامل اساسی در موفقیت تعاونی

گیرند و در واقع محور آنها بر مشارکت استوار است. افزایی شکل میسینرژي و هم
هاي تولیدي نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین آموزش و موفقیت تعاونی

هاي زوده شود، تعاونیچه بر میزان آموزش اعضا افمثبت و معنادار وجود دارد. هريهرابط
مظفرامینی و صفري شالی هاي تحقیقاین نتیجه با یافتهتر خواهند بود. تولیدي موفق

)، مظفرامینی و اسماعیلی فالح 1389)، هزارجریبی (1385امینی و رمضانی ()، 1381(
) 2013) و زاکیچ (2011)، گارنوسکا و همکاران (1388)، صفري و همکاران (1387(

المللی تعاون است که تأکید بینيآموزش یکی از هفت اصل مهم اتّحادیههمسو بود. 
ها را موظّف بسیاري بر آن شده است. قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم تعاونی

درصد از سود خالص خود را به وزارت تعاون براي آموزش اختصاص دهند. 4کرده است که 
هاي تولیدي است و باید به آن ننده در موفقیت تعاونیکبنابراین آموزش یک متغیر تعیین

توجه جدي شود.
درصد تغییرات 39متغیرهایی مستقل توانستند نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که 

همچنین تحصیالت داراي بیشترین اثرگذاري ؛ هاي تولیدي را تببین کنندموفقیت تعاونی
هاي تولیدي وابسته به عوامل وفقیت تعاونیهاي تولیدي بود. مبر روي موفقیت تعاونی

مختلف فردي، موقعیتی و اجتماعی است که نیازمند افزودن متغیرهاي جدید و رویکرد 
چند وجهی است.

پیشنهادات کاربردي
هاي تولیدي دارد. در این پژوهش، تحصیالت بیشترین تأثیر را بر موفقیت تعاونی

تواند در بدو تأسیس، میءه اجتماعی به تحصیالت اعضاوزارت تعاون، کار و رفايهتوجه ویژ
هاي تولیدي و در نتیجه موفقیت آنها باشد.عامل مهمی در ارتقاي عملکرد تعاونی
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هاي تولیدي تأیید آموزش با موفقیت تعاونیيهاز آنجایی که در تحقیق حاضر، رابط
ظور ارتقاي سطح آنها، منهاي تولیدي بهشده است، اهتمام جدید به آموزش در تعاونی

درصد از 4هاي تعاونی باید رسد. در قوانین تعاون آمده است که شرکتنظر میضروري به
سود خالص خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براي آموزش اختصاص دهند. 

دي جيالمللی تعاون است و نیازمند توجهبینياتّحادیهيگانهآموزش یکی از اصول هفت
جدي داشته باشند يها هم باید به امر آموزش توجههاي زیربط است. خود تعاونیدستگاه

ي تعاونی و و مدیران برگزار کنند تا آنها با فلسفهءو جلسات آموزشی را در سطح اعضا
بنابراین امر آموزش، نیازمند تعامل بین ؛اهداف آن آشنا شوند و از مزایاي آن بهره ببرند

هاي تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.تشرک
هاي تولیدي در این تحقیق، یکی دیگر از متغیرهاي تأثیرگذار بر موفقیت تعاونی

تواند ها میامور تعاونیيگیري در مورد ادارهمشارکت بود. جلب مشارکت اعضا در تصمیم
زم است راهکارهاي مناسب را به اجرا منظور باال بردن مشارکت اعضا البسیار مفید باشد. به

هایی بمنظور آن، با اهداف اقتصاد تعاون و برگزاري کالسءدرآورد. آشنا کردن اعضا
هاي تولیدي داشته باشد.تواند نقش بسزایی در موفقیت تعاونیمی

فرهنگی و يمعناداري بین سرمایهيهبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، مبنی بر رابط
فرهنگی و يویژه به سرمایهيتوان نتیجه گرفت که توجههاي تولیدي میقیت تعاونیموف

هاي تولیدي شود. تواند باعث بهبود عملکرد تعاونیراهکارهایی در جهت افزایش آن می
هاي تولیدي است. وزارت تعاون، کار هاي اعضاي تعاونییکی از این راهکارها، تقویت مهارت

ها را منوط به شرایطی همانند داشتن مدارکی خاص، ید تأسیس تعاونیو رفاه اجتماعی با
ها شاهد باشیم.اطالعاتی عمومی و غیره کند تا وجود اعضایی باکیفیت را در این تعاونی

به عوامل کمتر کار شده بر روي موفقیت شود قان پیشنهاد میمحقّبه در پایان 
عوامل اقتصادي و اداري که بسیار در ی بررس. براي مثال هاي تولیدي بپردازندتعاونی

، نیازمند یک تحقیق جداگانه است. همچنین هستندهاي تولیدي دخیل موفقیت تعاونی
ارتباطهایی که به روانشناسی اجتماعی هاي روانی، خصوصاً ویژگیتحقیق بر روي ویژگی

رقابت، عزت نفسند نفوذ اجتماعی، تواند موضوع تحقیقی خوبی باشد. عواملی ماندارند، می
تحقیقاتی بسیار وسیع و خوبی باشد.يهتواند حوزو دیگر متغیرها می
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