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بررسي تأثير س  بك مديريت مديران بر موفقيت تعاوني  هاي   كشاورزي استان اصفهان
مريم نجفى1* ، امير مظفر امينى2

1- كارشناس ارشد مهندسي توسعه روستايي دانشكده  كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان 
2- استاديار دانشكده  كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان

چكيده
استان  كشاورزى  تعاونى هاى  موفقيت  بر  مديران  مديريت  سبك  تأثير  بررسى  پژوهش،  اين  كلي  هدف 
اصفهان است. اين پژوهش از نوع توصيفى- تحليلى است. جامع ة آماري آن را 540 نفراعضاى هيأت مديره و 
مديران عامل تعاوني  هاي كشاورزي استان اصفهان در سال زراعي 89-1387تشكيل مي دهند (N= 540). به روش 
نوع  سه  و  كويري)  و  كوهستاني  اصفهان (جلگه اي،  استان  منطقة  سه  ميان  از  نفر  خوشه  اى 108  نمونه گيري 
تعاوني كشاورزي (دامداران- مرغداران، باغداران و طبقة ديگر) با بهره  گيرى از فرمول كوكران به  عنوان نمونه هاي 
آماري گزينش شدند، براي اطمينان از روايي و پايايي ابزار مورد استفاده از 30 پرسشنامه اوليه استفاده شد. 
براي روايي از KMO و براى پايايي از آلفاى كرونباخ استفاده شد كه نتايج نشان دهنده مورد اعتماد و اطمينان 
بودن پرسشنامة پژوهش است. به منظور بررسى رابطه  هاى بين متغير ها از جدول  هاى توزيع فراوانى، تحليل دو 
متغيره و تحليل مسير استفاده شد. نتايج تحقيق بيانگر اين واقعيت هستند كه از نظر جامعه آماري پژوهش، 
تعاوني  ها در دست يابي به هدف هاى مورد نظر در اساسنامه  هاى خود چندان موفق نبوده اند. نتايج آزمون تحليل 
مسير نشان داد از بين عامل هاى اثرگذار بر موفقيت تعاوني  ها به  ترتيب دو متغيِر سبك مديريت و آموزش هاي 

سازماني بيشترين تأثير مثبت را داشته اند. 

كليد واژه ها: تعاوني كشاورزي، ، سبك مديريت، ، موفقيت تعاونى.
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 مقدمه
هدف نهايى برنامه  هاي توسعه ي روستايي، بهبود 
شرايط زندگي روستاييان است. از جمله راه  هاي رسيدن 
به اين هدف، اصالح در كشاورزي كه مهم ترين فعاليت 
اقتصادي در روستاهاست، مي باشد. از اين رو و با توجه 
بهبود  ايران،  كشاورزي  بخش  در  تعاوني  ها  جايگاه  به  
در كارآمدي تعاوني  هاي كشاورزي از جمله راه كارهاي 
اساسي براي توسعه ي كشاورزي و به  دنبال آن توسعة 

روستايي است. 
ايران  اسالمى  جمهورى  اساسى  قانون  طراحان 
و  دولتى  بخش هاى  عملكرد  تلخ  تجربه هاى  دليل  به 
خصوصى به اين نتيجه رسيدند كه بايستى راه سومى 
بسيارى  شمار  مشاركت  جلب  سبب  كه  كرد  گزينش 
از افراد جامعه شود. بنابراين، نظام اقتصادى جمهورى 
اسالمى ايران بر پاية سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى 
پى  ريزى شد. (مهاجراني، 1386). قانون بخش تعاوني 
بدين صورت  را  تعاونى  شركت  ايران  اسالمي  جمهوري 
تعريف مى  نمايد: شركت تعاوني شركتي است از اشخاص 
نيازمندي هاي  رفع  به منظور  كه  حقوقي  يا  حقيقي 
مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شريكان از 
راه خودياري، كمك متقابل، و همكاري آنان و تشويق 
به  پس  انداز، موافق اصولي كه در اين قانون روشن شده، 

تشكيل مي  گردد (شكيبا  مقدم، 1386). 
تعاوني  هاي كشاورزي شركت هايي هستند كه در 
گونه  هاى مختلف زراعت، باغداري، دامداري، صيادي و 
صنايع تبديلي فرآورده هاي كشاورزي و تأمين خدمات و 
نهاده  هاي مورد نياز فعاليت دارند. سازماندهي و ساختار 
جديد اين تعاوني  ها در گذر سال هاي پس از انقالب كبير 
فرانسه و مصادف با انقالب صنعتي شكل گرفته است. 
هدف هاى اولية تعاوني  هاي كشاورزي گرد آورى، خريد، 
خريد  تضمين  و  كشاورزي  توليدات  توزيع  و  بازاريابي 

محصوالت آنان بوده  است (صفري شالي، 1380). 
وظايف مديران را در گذر زمان و در تحليل فرايند 
ديدگاه  ها و دانش مديريت، در همسويي با بسياري از 
صاحب نظران، از جمله هلريگل، مي توان در يك جمع -

و  هدايت  سازماندهي،  برنامه  ريزي،  شامل  كلي  بندي 
كنترل دانست (الواني، 1374).

روشن است كه مديران براي انجام وظيفه هاى خود 
از سبك هاي متفاوتي استفاده مى  كنند. اين  سبك ها را 
مي توان در چهار گونه ى استبدادي، مشاركتى يا مردم 

ساالرانه (دموكراتيك)، مشاوره اي و آزاد از يكديگر متمايز 
 . ( Hussain et al., 2006) كرد

نمودن  ديكته  با  استبدادي،  سبك  در  مدير  يك 
منجر  كاركنان،  ندادن  قرار  مشورت  مورد  و  دستور ها 
سبك  در  مدير  يك  مي شود.  آنان  در  انگيزه  كاهش  به 
مشاركتى يا مردم ساالرانه، با واگذارى اختيار به كاركنان 
و درگير نمودن آنان در تصميم  گيري ها احساس تعلق و 
انگيزه را در آنان ايجاد مي كند (Tailor et al., 2009). در 
سبك مشاوره اي يك مدير تركيبي از دو سبك گفته شده 
را عمل مي كند. وي ديدگاه  ها و باورهاى كاركنان را جويا 
شده، به آنان اجازه مي دهد كه ابراز وجود نمايند، اما خود 

 .(Evertvan, 2006) سرانجام تصميم آخر را مي گيرد
را  وظايف  مدير  يك  آزاد  مديريت  سبك  در 
انجام  براي  را  كامل  آزادي  به   كاركنان  كرده،  تعيين 
وظيفه به  همان صورتي كه آن را شايان توجه مي  بينند، 
كم ترين  سبك  اين  در  مدير  درگيرشدن  مي دهد. 
بر  را  مسئوليت  هايي  كه  اين  به  دليل  كاركنان  است. 
عهده گرفته اند بهتر برانگيخته مي شوند ولي از سويى 
به  دليل اندكِي هدايت مستقيم، ممكن است احساس 
به  زماني  چارچوب  در  اصلي  هدف هاى  به  نرسيدن 

 .(Tailor et al., 2009) آنان دست دهد 
اميني و همكاران(1381)، در پژوهشي كه با هدف 
تعاوني  شركت هاي  موفقيت  در  آموزش  تأثير  ارزيابي 
مرغداران استان تهران انجام دادند به اين نتيجه دست 
يافتند كه رابطه اي مستقيم و معني دار بين دو متغير 
آموزش  و  مطالعه  مورد  تعاونى  شركت هاى  موفقيت 
وجود داشته و شركت هايي كه آموزش بيشتري ديده اند، 

موفقيت بيشتري داشته اند.
به   ،(1385) همكاران  و  اميني  كه  تحقيقي  در 
منظور بررسي علل موفقيت شركت هاي تعاوني مرغداران 
در استان  هاي مازندران و گلستان انجام دادند، به اين 
نتيجه رسيدند كه بيش از 90 درصد از اعضا و مديران 
موفقيت تعاوني  ها را در رسيدن به هدف  ها، بسيار كم يا 

كم ارزيابي كرده اند. 
در تحقيقى كه با هدف بررسي عامل هاى مؤثر در 
موفقيت شركت هاي تعاوني كشاورزي مرغداران گوشتي 
استان اصفهان توسط اميني و همكاران (1385)، صورت 
گرفت، مشخص شد كه تعاوني  هاي كشاورزي مرغداران 
استان اصفهان در راه رسيدن به هدف هاى خود چندان 

موفق نبوده اند.
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در پژوهشى كه توسط اميني و همكاران(1385)، 
شركت هاي  موفقيت  در  مؤثر  عامل هاى  ارزيابي  براى 
تعاوني مرغداران گوشتي استان تهران انجام شد، مشخص 
شد كه اين تعاوني  ها در دست يابي به هدف هاى مورد-

نظر در مجموع ناموفق عمل كرده اند. همچنين نتايج 
آزمون تحليل مسير نشان داد كه پيشينه عضويت در 
شركت تعاوني، ميزان مشاركت در امور تعاوني، كيفيت 
آموزش هاي ارايه شده، شناخت اعضا، شمار دوره هاي 
آموزشي از جمله عامل هايى هستند كه بيشترين تأثير را 

در موفقيت تعاوني  ها داشته اند.
ارزيابي  هدف  با  خود  بررسى  در  محققان  همين 
موفقيت  در  سازماني  درون  مؤلفه  هاي  مهم ترين 
شركت هاي تعاوني مرغداران تهران، به اين نتيجه رسيدند 
كه تخصص و قابليت مديران به عنوان يكي از عامل هاى 
سنجيده شده، در حد متوسط است. همچنين موفقيت 
شركت ها به صورت تابعي از مؤلفه ي ياد شده با ضريب 

تأثير 0/46 در سطح قابل پذيرشى معني دار است.
فابييي (1993)، تعاوني  هاي كشاورزي را در نيجريه 
مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه دست يافته است 
كه تعاوني  هاي نام برده هنوز در زمينه  هاي مديريتي با 

چالش  هايى روبه  رو هستند.
هيند (1999)، در بررسي خود در زمينه عملكرد 
10 تعاوني كشاورزي، به اين نتيجه رسيد كه اختالف 
دارد.  وجود  مديران  و  كشاورزان  بين  مهمي  نظر هاى 
چرا كه كشاورزان بيشتر در آرزوي هدف هاى كشاورزي 
خودشان مي  باشند، در حالي كه مديران بيشتر گرايش به 

هدف هاى محوري تعاونى ها دارند.
روسو و همكاران (2000)، در تحقيقي كه بر روي 
تعاوني  هاي كشاورزي ايتاليايي انجام دادند، به اين نتيجه 
مديريت  بين  معني داري  و  مثبت  رابطة  كه  رسيدند 

نيرومند و موفقيت تعاوني  هاي كشاورزي وجود دارد.
واندر والت (2005)، در تحقيقي كه به بررسي 54 
تعاوني كشاورزي ثبت شده در استان ليم پوپ-1يكي از 
استان هاي فقيرنشين در جنوب آفريقا- پرداخته بود، به 
اين نتيجه رسيد كه مديريت ضعيف مهم ترين دليل براي 

شكست تعاوني  ها شناخته  شده است.
اسزابو (2009)، در تحقيقي كه در زمينه ى بازاريابي 
غربي  اروپاي  در  كشاورزي  تعاوني  هاي  در  مديريت  و 
انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه تعاوني  هاي كشاورزي 
به منظور هماهنگى با تغيير و دگرگونى محيطي مانند 

تغيير در سياست هاي كشاورزي و همچنين تغيير در بازار 
اروپايي و جهاني بايستي روش  هاي جديد مديريتي را 

به كار گيرند.
اوچه و همكاران (2010)، در پژوهشي كه به منظور 
منطقة  شش  در  تعاوني  ها  در  مشاركت  نقش  بررسى 
نيجريه انجام دادند، دريافتند كه تعاوني  هاي كشاورزي 
در كشورهاي در حال توسعه منجر به مشاركت اعضا در 
تصميم  گيري ها مي شوند كه اين امر نتيجه  اي چون ايجاد 
حس اعتماد، احساس تعلق و آمادگي اعضا را در رويارويي 
و پذيرش پيامد ها و پديده  هاي جديد در كشاورزان در پي 

خواهد داشت.
از اين رو با توجه به اهميت شايان توجه مديريت 
پژوهشي  از  برآمده  كه  تحقيق  اين  در  تعاونى ها،  در 
ميداني است، تأثير سبك مديريتى مديران بر موفقيت 
مورد  اصفهان  استان  در  فعال  كشاورزى  تعاونى هاى 
ارزيابى قرار گرفته و ديگر عامل هاى مؤثر بر اين موفقيت 

نيز بررسى شده اند.

روش  ها
اعضاى شركت هاى تعاونى كشاورزى استان اصفهان 
در 90 شركت تعاونى فعال بالغ بر 88959 نفر بود، كه 
از اين ميان، 540 نفر عضو هيأت مديره و مدير عامل 
مي باشند. با توجه به هدف اين بررسى، كه ارزيابى نقش 
مديران در موفقيت تعاوني  هاي كشاورزي فعال در استان 
اصفهان توسط خود اعضاى هيأت مديره و مديران عامل 
مي باشد، جامعة آماري آن را 540 نفر، اعضاى هيأت مديره 
و مديران عامل تعاوني  هاي كشاورزي مورد بررسى تشكيل 
دادند. الزم به يادآورى است در هر شركت تعاوني شش نفر 
شامل پنج نفر از اعضاي هيأت  مديره ويك نفر مديرعامل در 
نظر گرفته شد. از اين ميان با استفاده از روش نمونه گيري 
سه  شامل  اصفهان  استان  كه  آن جايي  (از  مرحله اي  دو 
(نوذري،  است  كويري  و  كوهستاني  جلگه اي،  منطقة 
1387)) و با استفاده از فرمول كوكران 117 نفر محاسبه 
شد كه (به دليل مخدوش بودن 9 پرسشنامه) نمونة نهايى 
108 نفر گزينش شد (d = 0/08؛ p&q = 0/05). براي 
گزينش نمونه  هاي مورد نظر نخست شركت هاي تعاوني 
كشاورز ي را بر پايه سه منطقه  ي جلگه اي، كوهستاني 
و كويري مشخص نموده، سپس با توجه به هدف هاى 
پژوهش، 18 شركت از بين هر كدام از مناطق به  روش 
خوشه  اي و متناسب با گروه  بندي شركت ها در سه گروه 
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شركت ها  ديگر  و  باغداران  مرغداران،  دامداران ـ  تعاوني 
گزينش شدند. با استفاده از روش تصادفي متناسب با هر 
طبقه و منطقه جغرافيايي (رابطه 1)، در پايان، مبادرت به  
گرد آوري داده هاي مورد نياز پژوهش از نمونه  هاى تعيين 
شده در ميدان تحقيق شد. در مجموع 108 پرسشنامه از 
18 شركت واقع در شهرستان  هاي اصفهان، خميني  شهر، 

نجف  آباد، فريدن، سميرم، برخوارـ  ميمه و شهرضا تكميل 
شد (جدول  هاى 1 و 2). 

رابطه (1)
n

N
Nn i

i 

جدول 1- وضعيت اعضاي شركت هاي تعاوني كشاورزي به تفكيك مناطق2
تعداد اعضاتعداد شركتشهرستانمنطقه
ـ كرون، لنجان، گلپايگانجلگه اي 4351186اصفهان، خميني  شهر، فالورجان، نجف  آباد، مباركه، تيران 
2022486چادگان، فريدن، فريدون  شهر، خوانسار، سميرم، نطنزكوهستاني
2715287برخوار ـ  ميمه، نائين، آران و بيدگل، اردستان، كاشان، شهرضاكويري

جدول2- وضعيت مديران  شركت هاي تعاوني
  كشاورزي و توزيع نمونه  هاي گزينش شده

به تفكيك طبقه و منطقه
                              منطقه
كويريكوهستانيجلگه ايطبقه

دامداران- 
421812مرغداران

-66باغداران
1266ديگر شركت ها

(سبك هاي  مستقل  متغير هاي  سنجش  براي 
تعاوني  هاي  (موفقيت  پژوهش  وابسته  و  مديريت) 

كه  پايه  اين  بر  شاخص سازي،  روش  از  كشاورزي) 
براي هر سازه شمارى گويه كه هر دست ه اي از آن ها 
شد.  استفاده  بود،  مشخصي  متغير  يا  مفهوم  معرف 
پس از تأييد وجود همبستگي مناسب بين سنجه هاي 
هر  تشكيل  دهنده  ي  شاخص  هاي  بين  و  شاخص  هر 
مفهوم، از روش تحليل عاملي براي وزن  دهي هر يك، 
استفاده شد. از سويي براي اطمينان از مناسب بودن 
ماتريس  كه  قرار  اين  از  عاملي،  تحليل  براي  داده ها 
همبستگي  هايي كه پايه ى تحليل عاملي قرار مي گيرد 
شد.  استفاده  بارتلت  آزمون  از  نيست،  صفر  با  برابر 
معناداري آن به  دليل كمترشدن احتمال وابسته ى آن 
از 0/05 تأييد شد (دارويي، 1387). نتايج به  دست آمده 
اصلي  مفهوم  هاى  مورد  در  يادشده  محاسبه  هاى  از 

پژوهش در جدول هاي 3 و 4 نشان داده شده اند.

جدول 3- پايايي و روايي مفاهيم براي اندازه  گيري ميزان موفقيت شركت هاي تعاوني كشاورزي
مفهوم

SigBartlett’sK.M.O
0/9310/000227/2040/752موفقيت در فعاليت هاي آموزشي
0/7620/000736/3470/634موفقيت در فعاليت هاي اقتصادي
0/7520/000635/2460/652موفقيت در فعاليت هاي خدماتي
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جدول4- پايايي و روايي بكار رفته در بررسي مفاهيم مربوط به تعيين سبك مديريت در تعاوني  هاي كشاورزي
SigBartlett’sK.M.Oمفهوم واسطهمفهوم اصلي

0/8900/000151/1160/670برنامه  ريزي و سازماندهي
هدايت از جنبة ارتباطاتهدايت

هدايت از جنبة ايجاد انگيزش
هدايت از جنبة رهبري

0/814
0/920
0/773

0/000
0/000
0/000

149/991
165/832
80/018

0/762
0/805
0/787

0/8520/00090/1130/686كنترل
0/8850/000105/9740/757ايجاد انگيزش
0/9300/000131/9390/667آزادي عمل

همان طور كه در جدول 3 ديده مي شود، موفقيت 
تعاوني  ها از سه بعد آموزشي، اقتصادي و خدماتي ارزيابي 
شده است. هر يك از اين سه بع  د، خود از چندين سنجه 
بر مبناي وظايف تعاوني  هاي كشاورزي كه مندرج در 
آمد.  به  دست  بود،  تعاوني  ها  گونه  اين  اساسنامه  ي 
به  گويه  هاي   4 جدول  در  موجود  داده هاى  همچنين 
كار رفته براي شاخص مفاهيم تعيين سبك مديريت 

در تعاوني  هاي كشاورزي را نشان مي دهد.
با  نياز  مورد  ميداني  داده هاى  پژوهش،  اين  در 
پرسشنامه محقق ساخته گردآورى شد. براي اطمينان از 
روايي و پايايي ابزار گرد آوري داده ها، از يك بررسي پيش -
آهنگ با استفاده از 30 پرسشنامه بهره  گرفته شد. به منظور 
اطمينان از پايايي وسيله تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ 
و براي سنجش روايي پرسشنامه از آماره  ي KMO بهره 
گرفته شد كه ضرايب به  دست آمده مؤيد پايايي و روايى 

باالي ابزار اندازه  گيري است (جدول  هاى 3 و 4). 
در تجزيه و تحليل داده ها براي شناخت وضعيت 
جداگانة  بررسي  براى  متغيره،  يك  تحليل  از  كنونى، 
مفهوم  هاى  با  تعاوني  ها  موفقيت  ميزان  ميان  رابطة 
تحليل  براي  و  دو متغيره  تحليل  از  پژوهش،  مستقل 
مسير و سنجش اثر گذارى هم زمان متغير هاي مستقل 
بر متغير وابسته، از تحليل چند متغيرى، با بهره  گيرى 

از نرم افزار SPSS، استفاده شد.

يافته  ها
ميانگين سن مديران تعاوني  ها 48 سال بود. اندكى 
كمتر از يك درصد مديران بي  سواد، 5/6 درصد داراي 
تحصيالت مقدماتي و ابتدايي، 11/1 درصد تحصيالتي در 

حد راهنمايى (سيكل) و 48/1 درصد با بيشترين فراواني 
درصد   10/2 ديپلم،  تحصيالت  با  مديراني  به   متعلق 
داراي تحصيالت كارداني، 22/2 درصد داراي تحصيالت 
پزشك اند،  جملگي  كه  درصد   0/9 تنها  و  كارشناسى 
تحصيالت در حد دكترى دارند. ضمن اينكه 0/9 درصد 

از مديران نيز داراي تحصيالت حوزوي هستند.
اندكى بيش از 55 درصد از مديران بيشينه پيشينه  ى 
مديريتي  شان در تعاوني  ها 3 سال بود، كه نشان دهندة 
كمى تجربة مديريتي آنان است. اين مهم با پيشينه ى 
كم مديريتي آنان در سازمان  هايي غير از تعاوني  ها كه 
فراواني  كم ترين  دارد.  همانندى  نيز  است  درصد   70/4
به  پيشينه ى بيش از 20 سال تعلق دارد كه 5/6 درصد 
داراي  مديران  از  درصد   9/3 برمي گيرد،  در  را  مديران 
پيشينه ى 4 تا 7 سال، 14/8 درصد داراي پيشينه ى 8 
تا 12 سال و 14/8 درصد نيز پيشينه ى 13 تا 20 سال 
در مديريت تعاوني  ها دارند. در مجموع ميانگين پيشينه ى 

مديريتي مديران در تعاوني  ها 4 سال بود. 
قلمرو  در  شده  برگزار  آموزش هاي  زمينة  در 
مورد  مديران  از  درصد   78/7 مديريت  و  سازمان 
مطالعه هيچ آموزشي نديده اند. در مورد آموزش هاي 
با  مرتبط  تخصصي  فني ـ  زمينه  هاي  در  شده  ارايه 
آن  ها  از  درصد   80/6 نيز  شركت ها  توليدي  فعاليت 
آموزش هاي  دوره  هاي  درباره  نديده اند.  آموزشي  هيچ 
مرتبط با ايجاد انگيزش و تواناسازي براي فعاليت هاي 
هيچ  درصد   87 نيز  عمل كردن  تعاونى  و  مشاركتي 
را  پرسش  اين  مي تواند  نتايج  اين  نديده اند.  آموزشي 
به ذهن كنجكاو هر پژوهش  گري بياورد كه با توجه به  
جايگاه بي  بديل آموزش در برپايي و توسعه تعاوني  ها 
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قابل  چگونه  محروميت  اين  گروهي،  فعاليت هاي  و 
توجيه است؟ در حالى كه آموزش در تعاوني  ها، يكي 
از اصل  هاى هفت گانه تعاون به شمار آمده و قانون  گذار 
ايراني هم چهار درصد از سود تعاوني  ها را موكول به  
هزينه شدن آن در بخش آموزش آن ها دانسته است. 
موفقيت  ارزيابي  از  آمده  دست  به  نتيجه  هاى 
تعاوني  هاي كشاورزي در سه بعد آموزشي، اقتصادي 
و خدماتي كه در كل از چندين سنجه كه بر مبناي 
در  مندرج  كه  كشاورزي  تعاوني  هاي  وظيفه  هاى 
جدول 5  در  و  شده  تشكيل  مى  باشد،  آن ها  اساسنامة 

نشان داده شده است.
بيشترين  كه  مي دهد  نشان   5 جدول  داده هاي 
كم  موفقيت  ميزان  به   متعلق  درصد)   64/8) فراواني 
مي باشد است و كم ترين فراواني (11/1 درصد) به موفقيت 
زياد اختصاص دارد. موفقيت در سطح متوسط نيز 24/1 
درصد است. آزمون F نشان مي دهد كه از نظر موفقيت 
در بين سه گروه (دامداران ، مرغداران، باغداران و طبقه-

 ى ديگر تعاوني  هاي مورد بررسى)، در سطح اطمينان 
95 درصد تفاوت معني  داري وجود ندارد. 

جدول5- موفقيت تعاوني  هاي كشاورزي
درصدفراوانيميزان موفقيت

كم
متوسط
زياد

70
26
12

64/8
24/1
11/1

108100/0كل

ليكن چنانچه داده هاي جدول 6 نشان مي دهد، 
بين  در  تفاوت  اين  اطمينان  درصد   95 سطح  در 

منطقه  هاى استان اصفهان وجود دارد.

جدول6- آزمون F براي مقايسة موفقيت درون 
منطقه  هاى استان

dfموفقيت
مربع 
FSigميانگين

2282/33110/5030/000بين گروه  ها
10526/880درون گروه  ها

107كل

به منظور پي بردن به  وجود تفاوت بين گروه هاي 
پژوهش از نظر ميانگين نيز از آزمون دانكن استفاده 
(جدول  آزمون  اين  از  آمده  دست  به  نتيجه  شد. 
ميانگين  با  كويري،  منطقة  كه  اين  است   بيان گر   ،(7
ديگر  با  مقايسه  در  را  موفقيت  بيشترين   ،14/893
مناطق داشته، پس از آن منطقة كوهستاني و در آخر 

منطقه جلگه اي قرار دارد.

جدول7- آزمون دانكن براي بررسي تفاوت بين 
منطقه هاى استان

تعدادرتبه*ميانگين رتبه  ايبخش استان
8/5883C60جلگه اي
9/2328B30كوهستاني
14/8933A18كويري

*P=0/05

مديريت  سبك  تأثير گذارى  از  آگاهي  به منظور 
سبك  گرايش  با  آيا  كه  اين  و  تعاوني  ها  موفقيت  در 
موفقيت  مشاركتي  مديريت  سوى  به  مديريت 
ضريب  از  مي  يابد،  افزايش  كشاورزي  تعاوني  هاي 
همبستگي پيرسون استفاده شد كه نشان مى  دهد بين 
رابطه اي  تعاوني  ها  موفقيت  ميزان  و  مديريت  سبك 
مثبت، خطي و معني  دار وجود دارد. چنان چه در مورد 
ساخت شاخص  ها اشاره شد، سبك مديريت به  صورت 
و  مشاوره اي  آزاد،  استبدادي،  سبك  چهار  از  طيفي 
به  توجه  با  شد.  ساخته  ساالرانه  مردم  يا  مشاركتي 
 مثبت و معني  دار بودن ضريب پيرسون مي توان گفت 
هرچه سبك مديريت از استبدادي به سوى مشاركتي 
كشاورزي  تعاوني  هاي  موفقيت  مي كند،  پيدا  گرايش 
سبك  در  مديران  هرچه  بنابراين  مي شود.  بيش تر 
و  رفته  مشاركتي  مديريت  سوى  به  خود  مديريتي 
را  كاركنان  درگيرنمودن  و  بيشتر  مشاركت  زمينه  ي 
در امور فراهم نمايند، احساس تعلق و انگيزش را در 
آنان زنده تر كرده، بدين ترتيب تعاوني  هاي كشاورزي 
شد  خواهند  رهنمون  بيشتر  موفقيت  سوى  به  را 

.(r=0/55 و  p=0/000)
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جدول8- بررسي رابطة بين متغيرهاي گمانه  ها و 
ميزان موفقيت تعاوني  ها

rSigN متغير

0/0230/814108 سن
پيشينه ى

0/1070/061108 مديريت تعاونى
پيشينه ى 

0/0100/918108مديريت  غيرتعاونى 

سمت  در  پيشينه  و  سن  مورد  در  گمانه  اين 
مديران،  تعاوني  غير  مديريتي  پيشينه ى  و  مديريتي 
توسط آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسي 

قرار گرفته، نتايج آن در جدول 8 آورده شده است.
داده هاي جدول 8 داللت بر نبود رابطه اي خطي معني  دار 
غير  پيشينه ى  و  تعاونى  مديريت  پيشينه ى  سن،  بين 
تعاونى مديران با ميزان موفقيت تعاوني  ها دارد. از اين  رو 
مي توان پذيرفت كه افزايش ميزان موفقيت تعاوني  ها با 
افزايش اين متغير ها حتمى نمى  باشد. براى آزمون رابطه 
بين سطح تحصيالت و نوع سمت با موفقيت تعاوني  ها 
از آزمون  هاي كاي اسكوير، كرامر و فاي استفاده شد كه 

نتايج در جدول هاي 9 و 10 نشان داده شده است. 
جدول 9- بررسي رابطة سطح تحصيالت 

مديران با ميزان موفقيت تعاوني  ها
ميزان 
موفقيت

كمتر از
ديپلم

كارداني
 و باالتر

كل

472370كم
19726متوسط
5712زياد
7137108كل

χ۲ 
= ۳/۷۷۰                df=۲                   Sig= ۰/۱۵۲     

Phi=۰/۱۸۷              Cramer’sV= 0/187

جدول10- بررسي رابطه  ي سمت مديران با ميزان 
موفقيت تعاوني  ها

مدير  موفقيت
عامل

سمت مدير 
رئيس 
هيئت  
مديره

عضو 
هيأت  
مديره

نايب 
رئيس

كل

1011381170كم
4512526متوسط
424212زياد
18185418108كل

 χ۲ 
= ۳/۵۴۶                df=۶                Sig= ۰/۷۳۸               

Phi=۰/۱۸۱                Cramer’sV= 0/128
درصد   95 اطمينان  سطح  در   χ2  آماره  ي
معني دار نيست و مي توان گفت بين سطح تحصيالت 
مدير و ميزان موفقيت تعاوني رابطة معني  داري وجود 
ندارد. بنابر داده هاى جدول 10، آماره ي χ2 در سطح 
95 درصد معني دار نمي باشد. به  اين ترتيب بايد اظهار 
كرد بين نوع سمت مديران و ميزان موفقيت تعاوني  ها 

رابطة معني  داري وجود ندارد.
براي شناخت عامل هاى مؤثر بر موفقيت تعاوني  هاي 
كشاورزي در اين بررسى، از روش و فن تحليل مسير 
غيرمستقيم  و  مستقيم  اثرگذارى  و  شد  استفاده 
متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته ارزيابي شدند تا رابطه 
بين متغيرها نيز برابر با واقعيت  هاي موجود، مورد  تحليل 
قرار گيرد. كليه ى متغيرهايي كه به  نظر مي  رسيد بر متغير 
بخش  مديريت،  سبك  از  اعم  دارند  اثرگذارى  وابسته 
جلگه اي، كوهستاني و نيز كويري، دوره  هاي آموزش هاي 
سازماني- مديريتي، دوره  هاي آموزش هاي فني- تخصصي 
و دوره  هاي آموزش هاي مرتبط با فعاليت هاي مشاركتي 
و تعاوني در معادله وارد شدند كه متغيرهاي اثرگذار و 

ضرايب هر يك در جدول 11 آورده شده است. 
جدول 11- خالصه رگرسيون چندگانه براي شناسايي عامل هاى مؤثر بر موفقيت تعاوني  هاي كشاورزي

BS.EBetatSigمتغير وابسته
2/6640/009-2/5050/940ضريب ثابت

0/7030/0750/6299/3610/000سبك مديريت
3/4570/001-0/254-2/8580/827-بخش جلگه اي

3/5780/9320/2623/8400/000دوره  هاي آموزش هاي سازماني- مديريتي
3/8171/1420/2293/3430/001دوره  هاي آموزش هاي مشاركتي عمل كردن

Sig= 0/000F=37/380R2 = 0/59
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 در مدل طراحي شده مقدار ضريب تعيين مدل 0/59 
به  دست آمد كه بيان گر تبيين 59 درصد از تغييرات 
متغيرهاي  توسط  تعاوني  ها  موفقيت  متغير  خطي 
مستقل مدل است. به منظور سنجش اثرگذارى كلي هر 

متغير بر متغير هدف، مجموع اثرگذارى  هاي مستقيم و 
غير مستقيم هر عامل بر متغير هدف، به طور جداگانه 
جدول 12  در  محاسبه  ها  اين  نتيجه  گرديد.  محاسبه 

نشان داده شده است. 
جدول 12- اثرگذارى  هاى مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر موفقيت تعاوني  هاي كشاورزي

BS.EBetatSigمتغير مستقلمتغير وابسته

10/4100/000-8/3850/805ضريب ثابت

3/4660/9710/3443/5680/001بخش جلگه ايسبك مديريت

2/6141/1790/2142/2170/029آموزش هاي مشاركتي
Sig= 0/001F= 7/055R2= 0/118

6/2420/000-0/3540/057ضريب ثابت
آموزش هاي 
3/3390/001-0/308-0/2540/076-بخش جلگه ايسازماني

Sig= 0/001F= 11/149R2= 0/095
5/9730/000-0/2710/045ضريب ثابت

آموزش هاي 
4/1780/001-0/376-0/2540/061-بخش جلگه ايمشاركتي 

Sig= 0/000F=17/453R2= 0/141

جدول 13- تعيين اثرگذارى  هاى مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مستقل 
بر متغير موفقيت تعاوني  هاي كشاورزي از ديد مديران

اثر غير مستقيماثر مستقيممتغير
مجموع اثرهاى 

مستقيم  و غير مستقيم
0/629-0/629سبك مديريت
 (0/229×0/376-)+0/629×0/214×0/308-0/254-بخش جلگه اي

+0/344×0/629+(-0/308×0/262)
-0/245

0/6290/396×0/2620/214آموزش هاي سازماني
0/229-0/229آموزش هاي مشاركتي

 بحث و نتيجه  گيري
نتايج پژوهش نشان داد كه 65 درصد از مديران 
تعاونى هاى مورد مطالعه، موفقيت تعاوني  ها را در حد 
كه  نمود  اظهار  مى توان  بنابراين  نمودند،  ارزيابي  كم 
دست يابى  در  اصفهان  استان  كشاورزى  تعاونى هاى 
تعاونى هاى  اساسنامة  مبناى  بر  خود  هدف هاى  به 

كشاورزى، از نظر مديران چندان موفق نبوده اند. بنابراين 
اين يافته  ي پژوهشي با يافته هاي آقاجاني  ورزنه (1380)، 
و  اميني  گوناگون  پژوهش هاي  و   (1380) صفري شالي 
همكاران (1385، 1385، 1385، 1387)، مبنى برعدم 

موفقيت تعاونى هاى كشاورزى همخوانى دارد.
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بخش جلگه اي

موفقيت تعاوني

آموزش هاي مرتبط با 
توانمندسازي براي فعاليت هاي 

مشاركتي و تعاوني -0/376

-0/254

0/344
0/6290/262

0/229

سبك مديريت
0/214

آموزش هاي 
سازماني- مديريتي

-0/308

شكل 1- تحليل مسير رابطه متغيرهاي مستقل بر متغير وابستة ميزان موفقيت تعاوني  ها

كه  بود  اين  بيانگر  پژوهش  ديگر  نتيجه  هاى 
ويژگى هاى فردى مديران اعم از سن، سطح تحصيالت، 
سمت مديريتى، پيشينه در سمت مديريت تعاونى و 
استان  كشاورزى  تعاونى هاى  موفقيت  بر  غيرتعاونى 
اصفهان تأثيرى نداشته اند. اين دستاورد پژوهشي مبني 
بر بى  تأثير بودن ويژگي هاي فردي مديران بر موفقيت 
  ،(1991) همكاران  و  جرجز  يافته هاي  با  تعاوني ها 
بروينيس و همكاران (2001) و پژوهش هاي گوناگون 

اميني و همكاران (1385، 1387) مغايرت دارد.
همچنين اين پژوهش نشان داد كه افزايش موفقيت 
تعاوني  ها در گروي گرايش سبك مديريت در بستري از 
مشاركت بوده است، بنابراين مى توان اذعان نمود كه هرچه 
سبك مديريتى مديران در شركت هاى تعاونى كشاورزى 
مى توان  كند،  پيدا  گرايش  مشاركتى  سبك  سوى  به 
دست يابى به موفقيت بيشترى را در آن ها انتظار داشت. اين 
دستاورد پژوهشى با يافته هاي ال كوك (1994)، والت 
و  همكاران (2010)  و  اوچه  اسزابو (2009)،   ،(2005)
پژوهش هاي گوناگون اميني و همكاران (1385، 1385، 
1385، 1387) مبني بر تأثيرگذارى مثبت مشاركت بر 
موفقيت تعاوني  هاي كشاورزي همخوانى دارد. بنابراين 
ارتقاي  براي  الزم  زمينه  هاي  مديران  مي شود  پيشنهاد 
بينش و باور اعضا و مديران به سبك مديريت مشاركتي 

را با برگزاري دوره  هاي آموزشي مختلف فراهم نمايند.
آموزشى  دوره  هاى  زمينه  در  پژوهش  يافته  هاى 
(سازمانى- مديريتى، فنى- تخصصى و نيز مشاركتى و 

تعاونى عمل كردن) در شركت هاى تعاونى كشاورزى 
دوره   اين  مثبت  تأثيرگذارى  بيانگر  اصفهان،  استان 
اصفهان  استان  كشاورزى  تعاونى هاى  موفقيت  بر  ها 
هرچه  كه  نمود  اظهار  مى توان  بنابراين  است.  بوده 
آموزش  امر  به  كشاورزى  تعاونى  شركت هاى  در 
بيشترى  موفقيت  مى توان  شود،  داده  بيشترى  بهاى 
با  پژوهشي  دستاورد  اين  داشت.  انتظار  آن ها  براى  را 
يافته هاي جرجز و همكاران (1991)، والت (2005) 
 ،1381) همكاران  و  اميني  گوناگون  پژوهش هاي  و 
1385، 1385، 1385، 1387) مبنى بر تأثيرگذارى 
كشاورزى  تعاونى هاى  موفقيت  بر  آموزش  مثبت 
با  مي شود  پيشنهاد  راستا  اين  در  دارد.  همخوانى 
موفقيت  بر  آموزشي  دوره  هاي  مثبت  به  رابطة  توجه 
به  عنوان  آموزش  اهميت  و  كشاورزي  تعاوني  هاي 
به  طور  شركت ها  تعاون،  هفت گانه ى  اصول  از  يكي 
جدي در اين زمينه سرمايه گذاري كنند. همچنين بر 
سازمان هاي ذيربط و به  ويژه سازمان تعاون روستايي 
و جهاد كشاورزي و ديگر متوليان امر الزم است براي 
علمي  نيازسنجي هاي  آموزشي،  برنامه  هاي  تبيين 
برگزاري  براى  الزم  تمهيدات  آورده،  به  عمل  دقيقي 
آموزش هاي  زمينه  سه  هر  در  آموزشي  دوره  هاي 
آموزش هاي  نيز  و  فنى   تخصصي  مديريتي،  سازماني  
مرتبط با ايجاد و ارتقاي باورها و انگاره  هاي مشاركتي 
و تعاوني عمل كردن را هم در سطوح مديران و هم در 

سطح اعضا فراهم آورند. 
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پى  نوشت  ها
1- Limpop

2- اطالعات اين جدول بر اساس اطالعات اخذ شده از سازمان تعاون روستايى استان اصف     هان به دست آمده است. 
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Abstract:
The general goal of this research was as sessment of the effect of managers’ 

management style in the success of agricultural cooperatives of Isfahan province. 
This research was an analytical research. Based on Chocran formulas multi-stage 
cluster sampling in three different agricultural cooperative (poultry and animal 
husbandry, horticulture, and others) of three different districts (flat, mountainous, 
and desert)  108 board of director members and executive managers out of 540 
members were randomly selected. After completion of 30 pre-survey questionnaires, 
statistical tests (KMO and alpha coefficient) showed that the research instrument 
was valid and reliab to analyz dependencies among research variables, this 
research employed frequency distribution tables as well as path analysis. Research 
results showed that cooperatives have not been successful in satisfying their goals 
defined by the articles of association. Finally, results of path analysis showed that 
the success of cooperatives mostly relies on management style, and organizational 
training.
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