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 چکیده
توانند زمینۀ مناسبی برای توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه فراهم کنند. با درنظرگرفتن  میها  تعاونی

دادن تحقیقات ترکیبی نظیر  ها در ایران، انجام شده در زمینۀ موفقیت تعاونی های انجام فراوانی و تنوع پژوهش

شده چه ین است که در تحقیقات انجامرسد. سؤال پژوهش حاضر ا نظر می فراتحلیل در این حوزه ضروری به

گذارند. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شده  ها در جامعۀ ایران بیشترین تأثیر را می عواملی بر موفقیت تعاونی

نامه( بودند که در  های پژوهشی و پایان است. جامعۀ آماری تحقیق، همۀ تحقیقات معتبر علمی )شامل مقاالت، طرح

ها منتشر شدند. براساس معیارهای ورود مطالعات به پژوهش و  با موضوع موفقیت تعاونی 1399ا ت 1380های  سال

های  یافته مطابق تحلیل شدند. CMA2افزار جامع فراتحلیل  خروج از آن، پنجاه پژوهش انتخاب شد و با نرم

قانونی قرار می-ساختاری شده، متغیرهای مستقل، در چهار دستۀ اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و تحقیقات بررسی

بیشترین  43/0و  66/0ترتیب با اندازۀ اثر  گیرند. در دستۀ اجتماعی، متغیرهای اعتماد اجتماعی و مشارکت اعضا به

ها و همچنین سابقۀ  گذارند. در دستۀ مدیریتی، متغیرهای روابط و همکاری تعاونی ها می تأثیر را بر موفقیت تعاونی

 33/0ها با اندازۀ اثر  و در دستۀ اقتصادی، متغیر سرمایۀ تعاونی 36/0و  45/0ب با اندازۀ اثر ترتی اعضا و مدیران به

. 1قانونی عبارت است از: -ها دارد. بیشترین تأثیر متغیرهای دستۀ ساختاری بیشترین تأثیر را بر موفقیت تعاونی

. مدل نهایی 40/0و  49/0تیب با اندازۀ اثر تر . عملکرد ادارۀ تعاون منطقه به2ها؛  دانش و آگاهی دربارۀ تعاونی

توانند نقش مهمی در  قانونی و سپس عوامل اجتماعی می-مستخرج از نتایج تحقیق نشان داد ابتدا عوامل ساختاری

 ها داشته باشند. عوامل مدیریتی و اقتصادی و درنهایت موفقیت تعاونی
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Abstract 
Cooperatives can provide fertile ground for economic, cultural and social 

development of society. Considering the frequency and diversity of studies on the 

success of cooperatives in Iran, it seems necessary to conduct a combined study such 

as a meta-analysis in this field. The question of the present study is: in the conducted 

research, which factors have the most influence on the success of cooperatives in 

Iranian society? This research was conducted using the method of meta-analysis. The 

statistical population of the study was all valid scientific research (including articles, 

research projects, and dissertations) published on the topic of success of cooperatives 

from 2001 to 2020. Based on the criteria for inclusion and exclusion of studies, 54 

studies were selected and analyzed using the comprehensive CMA2 meta-analysis 

software. The results show that the independent variables in the studies reviewed fall 

into four categories: social, economic, managerial, and structural-legal. In the social 

category, the variables social trust and member participation have the largest effect on 

the success of cooperatives, with an effect of 0.66 and 0.43, respectively. In the 

management category, the variables cooperative relationships and cooperation, and 

member and manager background have the largest effect on cooperative success, with 

an effect of 0.45 and 0.36, respectively. In the economic category, the variable 

cooperative capital has the greatest influence on the success of cooperatives, with an 

effect size of 0.33. The variables in the structural-legal category have the greatest 

influence: Knowledge and awareness about cooperatives and the performance of 

regional cooperative administration with effect sizes of 0.49 and 0.40, respectively. 

The final model derived from the research results shows that first the structural-legal 

factors and then the social factors can play an important role in other factors and 

finally the success of cooperatives. 

Keywords: Cooperatives Success, Social Capital, Participation, Cooperative 

Awareness, Meta-Analysis. 
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 مقدمه و طرح مسئله

های شهروندان  ها و توانمندی یافتۀ مردمی، با استفاده از ظرفیت عنوان تشکل سازمان ها به تعاونی

ز دو جنبۀ کنند و ا و استفادۀ بهینه از امکانات بالقوۀ هر منطقه، نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می

توانند تولید ناخالص ملی را در  ها می اجتماعی و اقتصادی اهمیت دارند. از یک طرف تعاونی

توانند امکان تحقق عدالت اجتماعی را در جامعه  یک کشور افزایش دهند و از طرفی دیگر، می

 (.2009، 1افزایش دهند )پالت

های تعریف تعاونی با توجه  روشدربارۀ تعاونی تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده است. 

به منطقۀ جغرافیایی، تفاوت در ادراک اعضا، میزان درگیری در خط تولید کاال، کارکرد و انواع 

نظر بیشتری  اند. یکی از تعاریفی که دربارۀ آن، بین متخصصان حوزۀ تعاونی اتفاق تعاونی متفاوت

است. مطابق با این تعریف، تعاونی را ( 1995) 2المللی تعاونی وجود دارد، تعریف اتحادیۀ بین

عنوان انجمنی مستقل و مرکب از افرادی تعریف کرد که داوطلبانه برای تأمین نیازها و توان به می

های مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، از طریق یک بنگاه با مالکیت و کنترل  خواسته

 اند. دموکراتیک اعضا متحد شده

. اعضای جامعه در شروع 1کنند:  زشمندی برای افراد و جامعه ایجاد میها مزایای ار تعاونی

. 2گذاری مشترک جمع کنند؛  توانند منابع محدودی را برای سرمایه راحتی میکار تعاونی به

. 3شوند؛  مند می اعضای تعاونی از مزایای اقتصادی در مقیاس تولید، خرید یا بازاریابی بهره

ها وجود دارد؛ به این صورت که اعضایی که  مشترک در تعاونی اقدام، برنامه و مسئولیت

. 4کنند؛  گیری یا ادارۀ تعاونی مشارکت می های گوناگونی دارند، در تصمیم ها و مهارت ظرفیت

ها است  حداکثررساندن بازده تعاونی دسترسی به اعتبارات و سایر خدمات و درنهایت امکان به

 (.2014رود )انجیرو،  ر میشما ترین مزیت تعاونی به که مهم

ها در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جوامع تأثیر فراوانی دارند و سازمان ملل  عالوه تعاونی به

کند برای ارتقای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، از  توسعه پیشنهاد می متحد به کشورهای درحال

ها را وسیلۀ مناسبی برای  ی( تعاون2015) 3ها استفاده کنند. سازمان ملل متحد های تعاونی ظرفیت

                                                           
1. Pollet 

2. International Cooperative Alliance 

3. United nations 
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سمت برابری اجتماعی، اطمینان از امنیت غذایی،  کاهش فقر، توانمندسازی زنان، حرکت به

ها در جهان،  داند. دربارۀ اهمیت تعاونی توسعه می زایی و تأمین معیشت در جوامع درحال اشتغال

برتر دنیا گردش مالی  دهد سیصد تعاونی ( نشان می2019المللی تعاونی ) گزارش اتحادیۀ بین

میلیون شغل در سطح  280اند حدود  ها توانسته تریلیون دالر دارند. همچنین تعاونی 1/2برابر با 

دهد )گازمون و  درصد کل شاغالن دنیا را تشکیل می 10جهان ایجاد کنند که این میزان، حدود 

 (.2020سانتوس، 

عنوان یکی از سه بخش نظام عاون بهها اهمیت بسیار دارند. بخش ت در ایران نیز تعاونی

های مختلف اقتصادی  قانون اساسی، به فعالیت در بخش 44اقتصادی کشور، طبق اصل 

قانون برنامۀ چهارم  102شده برای بخش تعاون، طبق مادۀ پردازد. براساس اهداف تعیین می

قانون  44و  43توسعه، دولت موظف به توسعۀ بخش تعاون در اقتصاد ملی براساس اصل 

های کلی ابالغی مقام معظم رهبری، سهم بخش تعاون در  اساسی است. همچنین بنا بر سیاست

 (.1398درصد برسد )شامرادیان،  25سالۀ پنجم به  اقتصاد کشور باید تا آخر برنامۀ پنج

شعار دولت »طور جدی  شناسان معتقدند در وضعیت کنونی که بهنظران و جامعهصاحب

مطرح است، باید به دو دلیل به تقویت بخش تعاون توجه بیشتری « ندۀ بهترتر برای آیکوچک

شود و هرم قدرت در آن از پایین به باال،  . در نظام تعاونی، نظارت قوی مردمی اعمال می1شود: 

تر و  های نظارتی دولت کمتر است و نظارت، مفهوم دقیقو درنتیجه مسئولیت و هزینه

  نوبۀ تواند به شود که می ای بخش خصوصی رقیب جدیدی یافت می. بر2یابد؛  تری می گسترده

خود در افزایش کیفیت تولید و کارایی بیشتر این بخش نقش مهمی داشته باشد؛ با وجود این، 

اند نقش مؤثر خود را ایفا و جایگاه واقعی خود را در  ها نتوانسته های گذشته تعاونی در طول سال

 (.1385هی، اقتصاد ایران پیدا کنند )کو

-عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور، با تکیه بر اصول و اهداف اقتصادیتعاونی به

اجتماعی خود، نقش زیادی در فرایند توسعۀ کشور دارد؛ بنابراین الزم است براساس تحلیل و 

های اقتصادی کشور، های تعاونی و مقایسۀ آن با سایر بخش ارزیابی میزان موفقیت فعالیت

بینی و سمت مزیت نسبی را در این بخش تسهیل کرد. سپس با واقعقدامات رقابتی و حرکت بها

وری را برای آینده تدوین کرد و با شدۀ کنونی، برنامۀ ارتقای بهره گیری مطابق سطوح اندازه
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شده، راهبردهای مناسبی برای کاهش این شکاف ریزیتوجه به میزان شکاف بین سطح برنامه

های بخش اجرایی ترین برنامه (. از آنجا که معیشت مردم از اساسی1388ست )فرشادفر، کار ب به

های برابر، امکانات برابر و انداز، فرصت کشور است، تالش شده در برنامۀ توسعه و سند چشم

رو  صورت عادالنه در اختیار مردم قرار گیرد. از این گذاری بهاطالعات برابر کار و سرمایه

های اقتصاد، بیشتر و مسئولیتش ترین بخشعنوان یکی از مردمیخش تعاون بهمسئولیت ب

ها و عوامل مؤثر در افزایش  تر شده است. درنتیجه کوشش در شناخت موفقیت تعاونی سنگین

های تعاونی و دستیابی به اهداف واالی  آن، یکی از شرایط ضروری برای رشد و توسعۀ شرکت

 (.1388آن است )صفری و همکاران، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

های روشی تحقیق استوار است. ضرورت  اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر بیشتر بر جنبه

های علوم اجتماعی به انجام تحقیقات بیشتر، نیاز کمتر  تحقیق از آن جهت است که بیشتر حوزه

(. با افزایش 2011، 1دهی تحقیقات موجود، نیاز بیشتری دارند )کارد و در مقابل، به سازمان

رو برای غلبه بر  آید. از این وجود می های تخصصی، نتایج ضدونقیضی به تولیدات علمی در حوزه

حل مبتنی بر شواهد متضاد از لحاظ پیامدهای  این تضادها، باید از روش ترکیبی استفاده کرد. راه

ضروری است  منظور پیشرفت بیشتر در یک حوزه و برای کاربرد عملی، اغلب گوناگون به

های علمی در  (. در چند دهۀ گذشته در کشور، میزان پژوهش5: 1396)نوغانی و میرمحمدتبار، 

ها افزایش یافته است؛ بنابراین جامعۀ علمی  های مطالعاتی مرتبط با موضوع موفقیت تعاونی حوزه

. فراوانی و رو شده است ها روبه ای در باب عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی با اطالعات گسترده

های واحد، از یک سو ممکن است  ها و نبود یافتهشده، نتایج متناقض آن های انجام تنوع پژوهش

ای  ها بیهوده است و موجب اتالف هزینه دادن این پژوهش این تصور را ایجاد کند که انجام

مروزه برای کند. ا گذاران را دچار ابهام  شود و از سویی دیگر، جامعۀ علمی و سیاست هنگفت می

های تحقیق، مسیر بازنگری و تجدیدنظر وجود  رهایی از چنین وضعیت بحرانی که در روش

کار  طور گسترده به رو شده است و به ، مطرح و با استقبال جامعۀ علمی روبه2دارد، فراتحلیل

ها و تضادهای  داری که به حل تناقضمجموعه فنون نظام»رود. فراتحلیل عبارت است از  می

های مطالعات گوناگون به مقیاسی  پردازد و عالوه بر تبدیل یافته های پژوهشی می کار یافتهآش

                                                           
1. Card 

2. Meta-analysis 
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استین  )برون« کند های پژوهشی را از لحاظ آماری کشف می ها و یافته مشترک، روابط بین ویژگی

های  ها و ضعف ای برای برشمردن قوت عنوان شیوه(. امروزه فراتحلیل به12: 2009و همکاران، 

آورد  ها را فراهم میحقیقات، با استفاده از ترکیب کمی نتایج، توانایی ارزیابی و تحلیل مجدد آنت

کند. همچنین فراتحلیل  و برای داشتن برآوردی واحد از تحقیقات متعدد، زمینۀ مناسبی ایجاد می

ند؛ به این تر ک تر و عملیاتی ها را منسجم، دقیق ریزی تواند برنامه با شناسایی عوامل مؤثر می

دادن اقدامات عملی بر طیف وسیعی از عوامل مؤثر بر  ریزی و انجام جای برنامه صورت که به

عنوان  ریزی روی چند عامل خاص تمرکز شود که از نتایج فراتحلیل به یک حوزه، برنامه

 (.7: 1396ترین عوامل شناسایی شدند )نوغانی و میرمحمدتبار،  مهم

های محدودی در ها انجام شده است، ولی پژوهش تعاونی های زیادی در حوزۀ پژوهش

های انجام نگر انجام شده که چکیده، عصاره و حاصل پژوهش قالب مطالعات تجمعی و گذشته

دهند؛  روی محققان قرار می مند و به شیوهای عملی پیش ای نظام گونه یافته در این حوزه را به

ها، شده در زمینۀ موفقیت تعاونی افۀ تحقیقات انجامبنابراین این پژوهش با بررسی دقیق و موشک

مند نشان داده است. برای پاسخگویی به این سؤال که  صورت نظام ها را به چکیده و ماحصل آن

گیری از  ها در ایران دارند، مطالعۀ حاضر با بهره چه عواملی بیشترین تأثیر را بر موفقیت تعاونی

 کند.  شده، بررسی می ها انجام ر حوزۀ موفقیت تعاونیهایی را که د روش فراتحلیل، پژوهش

 مالحظات نظری

کند که در قسمت پیشینۀ تحقیق، بیشتر  ( در بررسی مراحل انجام فراتحلیل اشاره می2009کوپر )

نظریات و تحقیقاتی مطرح شود که رابطۀ بین متغیرهای مستقل و وابستۀ مورد بررسی در 

ترین نظریاتی که در این حوزه  واننده در ابتدا درکی کلی از مهمدهند تا خ فراتحلیل را نشان می

ها اشاره  وجود دارد، پیدا کند. در همین راستا، در این بخش به عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی

بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی، این عوامل را به چهار حوزۀ  ( در جمع2011شود. لیو ) می

بندی کرده است. دلیل انتخاب این قانونی دسته-تی و ساختاریاجتماعی، اقتصادی، مدیری

بودن آن است. برخی مطالعات فقط به یک دسته عوامل نظیر اجتماعی و  بندی، جامع دسته

( یا مدیریتی )جان 2007(، اقتصادی )براینیس و همکاران، 2009فرهنگی )اوستربرگ و نیلسون، 
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ها ( در مقایسه با آن2011بندی مورد اشارۀ لئو ) هاند که دست ( اشاره کرده2013و همکاران، 

 جامعیت بیشتری دارد.

 . عوامل اجتماعی1

رغم وجود تعاریف  توان به نظریۀ سرمایۀ اجتماعی اشاره کرد. به در حوزۀ عوامل اجتماعی می

گوناگون از سرمایۀ اجتماعی، بیشتر این تعاریف بر سه عنصر شبکۀ اجتماعی، هنجارهای تعامل 

عنوان عنصر اصلی  کنند. در بین این سه عنصر، معموالً شبکۀ اجتماعی به عتماد تأکید میو ا

( 2000(. پاتنام )2000کوک، شود )ول سرمایۀ اجتماعی مولد اعتماد و هنجارها درنظر گرفته می

هایی که متنوع و مجزا هستند، دوام زیادی  . شبکه1شود:  بین دو نوع شبکه تفاوت قائل می

ای،  رشته هایی که تک . شبکه2(؛ 1های پلیو برپایۀ روابط با افراد غیرآشنا هستند )شبکهندارند 

 (.2های پیوندی اند و مبتنی بر ارتباط با افراد آشنا هستند )شبکه ولی بادوام

عوامل اجتماعی مانند نگرش اعضا به تعاونی، ارتباط و مشارکت اعضا و اعتماد اجتماعی از 

ها،  ( به این نتیجه رسید که موفقیت تعاونی2009ها هستند. یو ) قیت تعاونیترین عوامل موف مهم

های  ها طی سال با مشارکت اعضا و گروه هدف تعاونی رابطۀ قوی دارد. براساس نتایج پژوهش

در تایلند، مدیریت مناسب مشارکت اعضا، یکی از عوامل مهم و مؤثر بر موفقیت  1978-1988

( بیان کرده است که تعهد اعضا به کار 2004(. فولتون )1990گ، ها است )ساکساوان تعاونی

گروهی در بلندمدت، و احساس احترام و اعتماد متقابل بین اعضا و مدیران، سبب موفقیت 

شود. محققان دیگر نیز مدعی هستند که محیط اجتماعی مناسب و عالقه به تعاونی  ها می تعاونی

به تعهد به تعاونی و اعتماد به یکدیگر در سوئیس  (، نگرش اعضا1982در آمریکا )سرگنت، 

(، و فرایندهای انتخاب اعضا و روابط تجاری اعضا در لهستان 2009)اوستربرگ و نیلسون، 

 ها هستند. (، همگی از عوامل اجتماعی مؤثر بر موفقیت تعاونی2008)باناسچک، 

ایی نظیر تعاونی رسمی، (، برخی از عوامل اجتماعی در مناطق روست2007به باور بویان ) 

شان، بر توسعۀ موفق  پذیری کشاورزان به تعاونی تأثیرات اجتماعات محلی، نگرش و مسئولیت

( در هند به این نتیجه رسیدند که موفقیت و 1984ها اثرگذار است. باویشکا و اتوود ) تعاونی

                                                           
1. Bridging 

2. Bonding 
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ها، مناطقی که نها، به عوامل اجتماعی و جغرافیایی مرتبط است. مطابق نظر آ شکست تعاونی

تری خواهند  های موفق تر و بازتری دارند، به احتمال بیشتر تعاونی قشربندی اجتماعی منعطف

( در پژوهشی که در آمریکا انجام داد، به این نتیجه دست یافت که 1982داشت. سرگنت )

ی، عواملی مانند وفاداری و مشارکت اعضا، دانش دربارۀ تعاونی، احساس مسئولیت در تعاون

شناخت اتحادیۀ تعاونی، تعریف نقش در تعاونی و تعداد اطرافیان عضو تعاونی، بر موفقیت 

تواند  ( دریافتند که سرمایۀ اجتماعی می1397مهر و هدایت ) گذارند. دانش ها تأثیر می تعاونی

 ها داشته باشد. نقش مهمی در موفقیت تعاونی

 . عوامل اقتصادی2

کردن در امور  فایده-اند. مواردی نظیر هزینه ها ضروری عاونیعوامل اقتصادی برای موفقیت ت

های تجاری،  های بازاریابی و طرح مالی تعاونی، افزایش سود ساالنه، نبود فساد، ظرفیت

(. اعضای تعاونی مانند سایر 2004هایی از موفقیت اقتصادی تعاونی هستند )فولتون،  شاخص

شان دارند. ارۀ نحوۀ ارزیابی موفقیت اقتصادی تعاونیهای متفاوتی درب های تجاری، ایده سازمان

( بیان کرده است که مدیران به سطوح موفقیت شرکتی مانند افزایش سهم بازار یا 2004زولی )

مند هستند، اما اعضای عادی به درآمد خود عالقه دارند. در مقایسه با  رشد درآمد عالقه

دشدن به بازاریابی و کنترل بازار، های کوچک، عرضۀ محصول در یک منطقه، وار شرکت

تعاونی در  52( با بررسی 2001اند. براینیس و همکاران ) های مهم در موفقیت تعاونی ویژگی

اندازی تعاونی، داران قبل از راهآمریکا، به این نتیجه رسیدند که کسب اطمینان از حقوق سهام

چنین تجربیات قبلی در تعاونی و نگهداری اندازۀ تجارت، و حفظ و توزیع سوابق مالی، و هم

( 1400ها مرتبط هستند. بوداقی و همکاران ) تربیت مستمر مدیران، اغلب با موفقیت تعاونی

های نوین تولید و فروش به  مواردی نظیر درک صحیح نیازهای بازار و مشتری، آموزش روش

 دانند. ت تعاونی مؤثر میهای نوین فروش و بازاریابی را در موفقی ها، و استفاده از روش تعاونی

 . عوامل مدیریتی و اجرایی3

وری برخی  (، بهره1993عقیدۀ بکر ) توان به نظریۀ سرمایۀ انسانی اشاره کرد. به در این حوزه می

دلیل وضعیت سالمتی  ها و هم به های سطح باالی آن ها و آموزش دلیل مهارت از کارکنان، هم به

دادن مهارت، تجربۀ کاری و سالمت افراد، در  فت آموزشتوان گ طورکلی می ها است. به آن
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های  گیرند. یافته های سرمایۀ انسانی مدنظر قرار می عنوان شاخص های تجربی به پژوهش

مطالعات موردی در تایلند بیانگر آن است که مدیریت مناسب افراد، عاملی کلیدی در موفقیت 

دهد توانایی مدیران و رابطۀ بین  ها نشان می (. نتایج پژوهش1990ها است )ساکساوانگ،  تعاونی

(. به 2001ها مهم است )آدرین و گرین،  اعضا و مدیران، در موفقیت تعاونی مانند سایر تجارت

(، قدرت رهبری، تعهد زمانی و معنوی به سازمان جدید، و احترام و ارتباط 1995باور جانسون )

شود. همچنین او بیان کرده است که راهبردهای  یها منجر م نفعان، به موفقیت تعاونیبا همۀ ذی

های  ای، طرح تجاری گسترده، محصوالت مرتبط با فناوری واقعی ورود به بازار، منابع مشاوره

جدید، مدیریت توانا و سرمایۀ اولیۀ کافی اعضا، عوامل مهمی هستند که بر توسعۀ موفق 

رو است،  هایی روبه تعاونی ناموفق با چالش(، 2009ها تأثیرگذار هستند. به گفتۀ هیلچی ) تعاونی

از جمله: نبود بازاریاب تخصصی، افزایش تدریجی سرمایۀ در گردش، کاهش تعداد اعضا و 

کاهش خدمات تعاونی برای اعضا. همچنین وی معتقد است توسعۀ منفعت دوجانبه بین 

ی است. از نظر کشاورزان، نوع محصول و بنگاه اقتصادی در موفقیت یا شکست تعاونی ضرور

ها در آمریکا باید درنظر  (، چهار عنصر برای سنجش موفقیت تعاونی2001بویان و لیستریز )

 . رضایت اعضا.4. سودآوری؛ 3. رشد تجاری؛ 2. ابقا و ماندگاری اعضا؛ 1گرفته شوند: 

 قانونی -. عوامل ساختاری4

 1نهادگرای جدید و کنش مستدلتوان به دو نظریۀ اقتصاد  قانونی می -در حوزۀ عوامل ساختاری

های نئوکالسیک اقتصاد در حوزۀ  های اقتصاد نهادگرای جدید، نظریه اشاره کرد. قبل از نظریه

ها، مبادالت  کردند. از نظر نئوکالسیک علم اقتصاد، مدلی ساده از مبادالت بازاری را تبیین می

وانند در بازار به مبادله بپردازند؛ ت ای ندارد و افراد بدون پرداخت هزینه می بازاری هیچ هزینه

که اقتصاد نهادگرای جدید مدعی است برخی عوامل ساختاری و قانونی مانند  درحالی

شمردن حقوق مالکیت، وجود و دسترسی به امکانات، و برقراری نظم و امنیت در حوزۀ  محترم

(. براساس 2017تفان، اقتصادی، هزینه دارد و باید آن هزینه در مبادالت درنظر گرفته شود )اس

همراه حقوق مالکیت و قراردادها، هستۀ اصلی  (، هزینۀ مبادله به2014نظر مینارد و شرلی )

 دهند. های اقتصاد نهادگرای جدید را تشکیل می نظریه

                                                           
1. Theory of Reasoned Action 
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بینی رفتار واقعی و عوامل  ( در نظریۀ کنش مستدل، پیش1980هدف آیزن و فیش باین ) 

توان با دانستن گرایش  کنند که مقاصد اشخاص را می ستدالل میها اکنندۀ آن است. آن تعیین

ها  بینی کرد. طبق این نظریه، گرایش اشخاص به کنش و نیز هنجارهای ذهنی مرتبط با کنش پیش

دادن  ها در دست دارد. گرایش شخص به انجام نتیجۀ اطالعاتی هستند که شخص دربارۀ گرایش

ای است که آن کنش در پی  پیامدهای مثبت و منفی ویژه یک کنش تابعی، از باورهای او دربارۀ

را با ارزیابی باورها و اعتقادات فرد راجع به  توان هنجارهای ذهنی خواهد داشت. همچنین می

توان  گیری کرد؛ بنابراین می کنند، اندازه دادن آن رفتار را تأیید می اینکه دیگران میزان اهمیت انجام

 ها اثرگذار است. دربارۀ تعاونی و آموزش بر موفقیت تعاونی بیان کرد که دانش و آگاهی

گذارند، به جو قانونی  اینکه عوامل ساختاری و قانونی بر موفقیت یا شکست تعاونی تأثیر می 

گردد. قانون تعاونی نقشی اساسی در تشکیل و  ها برمی های حکومت دربارۀ تعاونی و سیاست

(. 2004[، 1مان خواربار و کشاورزی ملل متحد ]فائوتوسعۀ تعاونی در هر کشوری دارد )ساز

های  های حکومت تأثیر مهمی بر ساختار و موفقیت تعاونی اند سیاست تجربیات تاریخی نشان داده

(. ارتباط نزدیک با منافع مسئوالن سیاسی در سطوح 1982اند )سرگنت،  کشاورزی در آمریکا داشته

(. وی و ژانگ 1984ونی تأثیر مهم دارد )باویشکار و اتوود، ای، بر توسعۀ تعا ملی، ایالتی و منطقه

( چندین عامل بیرونی نظیر سطوح توسعۀ اقتصادی جوامع محلی، 2010نقل از لیو،  به 1998)

های کشاورزی شناسایی  درجۀ بازاریابی، زمینۀ فرهنگی و تحصیالت افراد را در موفقیت تعاونی

 اند. ها مرتبط های بازتوزیع حکومت نظام اقتصادی و سیاستها، این عوامل به کردند. به باور آن

( معتقد است مواردی نظیر نبود سرمایه، نبود افراد توانا در حوزۀ مدیریت 2009سان ) 

ها برای  روی تعاونیتجارت، ضعف آگاهی دربارۀ تعاونی در بیشتر اعضا، از جمله مسائل پیش

بودن حقوق و تکالیف  ین اعضا، مشارکت کم و مبهمتوسعه هستند. او بر نبود دانش تعاونی در ب

( نشان داده است 2009کند. نتایج پژوهش یو ) عنوان عوامل مهم تأکید می اعضای تعاونی به

های حکومتی، در  چهار عامل افراد )اعضا و رهبری تعاونی(، بازاریابی، مدیریت و سیاست

ر هستند. براساس پژوهشی که هان های جنوبی چین بسیار مؤث ها در استان موفقیت تعاونی

های کشاورزی در نه استان چین انجام داد، عواملی مانند حمایت و  ( دربارۀ توسعۀ تعاونی2006)

                                                           
1. FAO 
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شدۀ حکومت محلی، ظرفیت زیاد برای افزایش ارزش در صنعت، شروع خوب  خدمات فراهم

بقای تعاونی، در موفقیت آمیز اعضا با یکدیگر، رهبری مناسب و ا در زنجیرۀ ارزش، روابط احترام

انداز و منابع  ( اهداف تجاری روشن، سند چشم2010عقیدۀ لی و یان ) ها تأثیرگذارند. به تعاونی

( بر 2004ها مؤثرند؛ هرچند برخی دیگر )اگرستروم،  طبیعی عواملی هستند در موفقیت تعاونی

عضا در توسعۀ پایدار های حکومتی، توانایی مدیریت داخلی تعاونی و مالکیت برابر ا سیاست

 اند. ها تأکید کرده تعاونی

توان گفت عوامل اجتماعی )نگرش اعضا به تعاونی، ارتباط اعضا،  بندی می در یک جمع

پذیری، وفاداری و دانش  مشارکت اعضا، اعتماد اجتماعی، تعهد اعضا به کار گروهی، مسئولیت

های بازاریابی و کنترل بازار،  اد، ظرفیتدربارۀ تعاونی(، اقتصادی )افزایش سود ساالنه، نبود فس

افزایش سهم بازار یا رشد درآمد، نگهداری اندازۀ تجارت، و حفظ و توزیع سوابق مالی درست(، 

اجرایی )توانایی مدیران، رابطۀ بین اعضا و مدیران، قدرت رهبری، تعهد زمانی و معنوی -مدیریتی

قانونی )قانون تعاونی، سطوح -نفعان(، ساختاریبه سازمان جدید، و احترام و ارتباط با همۀ ذی

ها( بر موفقیت  های حکومت دربارۀ تعاونی توسعۀ اقتصادی جوامع محلی، جو قانونی و سیاست

 نشان داده شده است. 1گذارند. عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی، در شکل  ها تأثیر می تعاونی

 
 . عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی1شکل 

عوامل مؤثر بر موفقیت 
 تعاونی

 عوامل اجتماعی

نگرش اعضا به 
تعاونی، ارتباط اعضا، 

مشارکت اعضا، 
اعتماد اجتماعی، 
تعهد اعضا به کار 

گروهی، 
پذیری، مسئولیت

وفاداری و دانش 
 دربارۀ تعاونی

 اقتصادیعوامل

افزایش سود ساالنه، 
های نبود فساد، ظرفیت

بی و کنترل بازار، بازاریا
افزایش سهم بازار یا 
رشد درآمد، نگهداری 

اندازۀ تجارت، و حفظ و 
توزیع سوابق مالی 

 درست

 مدیریتیعوامل

توانایی مدیران، 
رابطۀ بین اعضا و 
مدیران، قدرت 

رهبری، تعهد زمانی 
و معنوی به سازمان 
جدید، و احترام و 
ارتباط با همۀ 

 نفعانذی

 ساختاریعوامل

انون تعاونی، ق
سطوح توسعۀ 

اقتصادی جوامع 
محلی، جو قانونی و 

های سیاست
حکومت دربارۀ 

 هاتعاونی
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 روش تحقیق

منظور تولید  های آماری برای ترکیب نتایج کمی از چندین مطالعه به ای از روش مجموعه 1فراتحلیل

(. این روش در 2001ای خاص است )لیپسی و ویلسون،  خالصۀ کلی از دانش تجربی در حوزه

 شود که انباشت دانش زیادی وجود دارد تا تأثیر گروهی از عوامل را هایی از علم استفاده می حوزه

ها بسنجد )لیتل و  بر عاملی خاص یا تأثیر یک عامل بر عامل دیگر را در تعدادی از پژوهش

گیرند که یک  درنظر می 2مند عنوان بخش آماری مرور نظام (. امروزه فراتحلیل را به2008همکاران، 

، منظور شناسایی، انتخاب و ارزیابی تحقیقات مرتبط شده دارد و به سؤال تحقیق مشخص و تعریف

های دقیق و منظم  شوند، از روش ها از تحقیقاتی که شامل این مرور می آوری و تحلیل داده و جمع

صورت  (. در فراتحلیل، ادبیات موضوع که از منابع مکتوب است، به2009کند )کوپر،  استفاده می

گر شود تا مشخص شود برمبنای تحقیقات گذشته، اثر یک متغیر بر متغیر دی مند مرور می نظام

جای افراد،  شده به چقدر است. این روش با تحقیقات مقطعی مشابه است که در آن، موضوع مطالعه

(. در فراتحلیل، ابتدا موضوع انتخاب 1396های قبلی است )نوغانی و میرمحمدتبار،  نتایج پژوهش

د و ان شوند که با موضوع مرتبط آوری می شود و مطالعاتی جمع شود. سپس مسئله فرموله می می

شود و  های مطالعات، کدگذاری و استخراج می اند. مشخصه همگی فرضیۀ یکسانی را بررسی کرده

ای است که  شوند. اندازۀ اثر آماره تبدیل می 3اندازۀ اثر های آماری به ها و میانگین، و سایر داده آماره

ن و همکاران، استی کند )برون اهمیت اثر آزمایشی یا شدت رابطۀ بین دو متغیر را منعکس می

شود انتخاب تحقیقات، مطابق معیارهای ورود و  برای توجه بیشتر به اعتبار، سعی می (.2009

خروج دقیق، و مورد تأیید متخصصان حوزۀ تخصصی صورت بپذیرد و برای توجه به پایایی 

ای شود. در این مطالعه نیز معیاره تعریف نحوۀ کدگذاری و انتخاب بیش از یک کدگذار انجام می

طور دقیق  ورود و خروج، با متخصصان حوزۀ تعاونی هماهنگ و از قبل نحوۀ کدگذاری به

 ها استفاده شد. مشخص و از دو کدگذار برای استخراج داده

مند،  مند، مطالعات بررسی و در مرور نظام در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش مرور نظام 

شده در مطالعات پرداخته شد  انی و متغیرهای استفادهبه موضوعاتی مانند روش تحقیق، دورۀ زم

                                                           
1. Meta-analysis 

2. Systematic review 

3. Effect size 
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( و سپس اندازۀ اثر هریک از متغیرها ارزیابی شد. جامعۀ آماری این مطالعه شامل 2011)کارد، 

تا  1380های  ها در ایران بودند که از سال همۀ تحقیقات با موضوع موفقیت/عدم موفقیت تعاونی

تأییدشده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و  پژوهشی-در مجالت معتبر علمی 1399سال 

وجوی مقاالت در  ها ارائه و جست نامه های پژوهشی و پایان فناوری، منتشر یا در قالب طرح

های کلیدی  های مگیران، نورمگز و پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، با واژه پایگاه

صورت گرفت که بعد از مطالعۀ « ونیوری تعا بهره»و « عملکرد تعاونی»، «موفقیت تعاونی»

دادن فراتحلیل در قسمت روش و نتایج )نظیر حجم  های مورد نیاز برای انجام چکیده و آماره

 41همراه سطح معناداری( پاالیش شدند که درنهایت  نمونه، ضریب همبستگی یا رگرسیونی به

های پژوهشی، در سایت  ا و طرحهنامهمقاله برای فراتحلیل، تأیید شد. شایان ذکر است که پایان

شده توسط معاونت تعاون وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی را  که آثار حمایت 1گفتمان تعاون

های مورد  وجو و بعد از مطالعۀ چکیده و آماره های موفقیت تعاونی جست کند، با واژه نمایه می

حجم نمونه، ضریب همبستگی یا  دادن فراتحلیل، در قسمت روش و نتایج )مانند نیاز برای انجام

اثر برای فراتحلیل انتخاب  13همراه سطح معناداری( پاالیش شدند که درنهایت  رگرسیونی به

 دهد. وجو و انتخاب مطالعات را نشان می نمودار راهبرد جست 2شدند. شکل 

 
 وجو و انتخاب مطالعات . نمودار راهبرد جست2شکل 

                                                           
1. https://coop.mcls.gov.ir 

وجوی اولیه در منابع جست
 (107اطالعاتی )تعداد: 

انتخاب مطالعات معتبر علمی 
 (86پژوهشی )تعداد: 

 (54مرور عنوان و متن کامل )تعداد: 

 (13شده )تعداد: مطالعات انتخاب

دن مطالعات غیرعلمی شخارج
 (21پژوهشی و غیرمعتبر )تعداد: 

شدن مطالعات تکراری، نبودن در بازۀ خارج
 (32)تعداد:  1399-1380زمانی 

های شدن مطالعات کیفی و مطالعاتی که دادهخارج
 (41محاسبۀ اندازۀ اثر را ندارند )تعداد: 
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های مدنظر، پس از کدگذاری، از برنامۀ  ه از پژوهششد آوری برای تحلیل اطالعات جمع

دادن محاسبات آماری فراتحلیل استفاده شد؛ به این صورت که  برای انجام 1فراتحلیل جامع

 2هایی که وولف شده در فرضیات مقاالت مرورشده از طریق فرمول های آماری استفاده آزمون

تحلیل  3های اثر، به روش هانتز و اشمیت ندازهاندازۀ اثر تبدیل و سپس با ترکیب ا ارائه کرد، به

( و در این تحقیق 1استفاده )جدول  4شدند. همچنین برای تفسیر اندازۀ اثر، از جدول کوهن

صورت رابطۀ بین متغیر  گر در فراتحلیل به نیز بررسی شد. متغیر تعدیل 5گر متغیرهای تعدیل

گری  های واسط یا تعدیل تلف ویژگیمستقل و وابسته )مانند اندازۀ اثر( برحسب سطوح مخ

 (.2011شود )کارد،  تعریف می

 ها  . توزیع طبقات اندازۀ اثر برمبنای برآورد آماره1جدول 

 dمقدار  rمقدار  معنای اندازۀ اثر

 5/0کمتر از  3/0کمتر از  اندازۀ اثر کم

 8/0تا  5/0از  5/0تا  3/0از  اندازۀ اثر متوسط

 و بیشتر 8/0 بیشترو  5/0 اندازۀ اثر زیاد

 (1977کوهن )منبع: 

 های تحقیق یافته

 مند و فراتحلیل ارائه خواهد شد. نتایج تحقیق در دو قسمت مرور نظام

 مند تحقیقات در حوزۀ موفقیت تعاونی مرور نظام 

دهد.  ها را نشان میشدن آن شده برحسب دورۀ زمانی انجام توصیف تحقیقات بررسی 2جدول  

های  درصد( در بازۀ زمانی سال 80ین جدول، حدود چهارپنجم از تحقیقات )مطابق نتایج ا

انجام  1389تا  1380های  درصد( در بازۀ زمانی سال 20پنجم دیگر ) و یک 1399تا  1390

تحقیقات این حوزه دارد؛   ها، روش پیمایشی بیشترین سهم را در انجام اند. در این پژوهش شده

                                                           
1. Comprehensive meta-analysis 

2.Wolf 

3. Haunter & Schmite 

4. Cohen 

5  . Moderator 
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اند. روش  ها با این روش انجام شده ها در حوزۀ موفقیت تعاونی درصد از آن 98که  طوری به

 74پژوهشی با -درصد در ردۀ دوم قرار دارد. براساس نوع تحقیق، مقالۀ علمی 2سری زمانی با 

درصد و  16نامه با  درصد بیشترین میزان تحقیقات را به خود اختصاص داده است. پایان

 بعدی قرار دارند. های درصد در رده 10های پژوهشی با  طرح

 های تحقیقات مرورشده برحسب دورۀ زمانی، روش تحقیق و نوع تحقیق . ویژگی2جدول 

 درصد تعداد دورۀ زمانی شده بررسی خصوصیات تحقیقات 

 تحقیق دورۀ زمانی انجام

 20 10 1389تا  1380

 80 40 1399تا  1390

 100 50 جمع

 روش تحقیق

 98 49 پیمایش

 2 1 سری زمانی

 100 50 جمع

 نوع تحقیق

 74 37 پژوهشی-مقالۀ علمی

 16 8 نامه پایان

 10 5 طرح پژوهشی

 100 50 جمع

دهد.  شده را نشان می مررور های  تعداد و درصد متغیرهای مستقل در پژوهش 3جدول 

شده در چهار دستۀ متغیرهای  براساس نتایج جدول، متغیرهای مستقل در تحقیقات مرور

گیرند. در دستۀ اجتماعی، متغیرهای  قانونی قرار می-اعی، مدیریتی، اقتصادی و ساختاریاجتم

درصد بیشترین تکرار را در  10پذیری اعضا با درصد و مسئولیت 24مشارکت اعضا با 

اند. متغیرهای مهارت و تجربۀ مدیر تعاونی، و همچنین روابط و  شده داشته مرورتحقیقات 

بیشترین تکرار را در دستۀ  8و  12ترتیب با  های دیگر، به اونی و سازمانهمکاری تعاونی با تع

درصد بیشترین تکرار را داشته است.  10اند. در دستۀ اقتصادی، سرمایۀ تعاونی با  مدیریتی داشته

بیشترین  6و  12ترتیب با  متغیرهای آموزش و همچنین دانش و آگاهی دربارۀ تعاون و تعاونی به

 اند. قانونی داشته-ستۀ ساختاریتکرار را در د
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 . تعداد و درصد متغیرهای مستقل در تحقیقات مرورشده3جدول 

 مطالعه 50درصد از  تعداد متغیرهای مستقل بندی متغیرها دسته

 اجتماعی

 24 12 مشارکت اعضا

 10 5 پذیری اعضا مسئولیت

 6 3 اعتماد اجتماعی

 14 7 تحصیالت افراد

 6 3 رضایت اعضا

 مدیریتی

 12 6 مهارت و تجربۀ مدیر تعاونی

 8 4 های دیگر روابط و همکاری تعاونی با تعاونی و سازمان

 6 3 سابقۀ اعضا و مدیران

 اقتصادی
 10 5 سرمایۀ تعاونی

 6 3 عملکرد تعاونی

 قانونی-ساختاری

 22 11 آموزش

 12 6 دانش و آگاهی دربارۀ تعاون و تعاونی

 6 3 اون منطقهعملکرد ادارۀ تع

شده را نشان  ها در مطالعات مرور شده برای موفقیت تعاونیراهکارهای ارائه 4جدول  

شده، در چهار دستۀ راهکارهای  های مرور دهد. مطابق نتایج این جدول، راهکارها در پژوهش می

نی، قانو-گیرند. در دستۀ ساختاری قانونی قرار می-اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی و ساختاری

های آموزشی برای توانمندسازی اعضای تعاونی، آموزش فنون راهکارهای برگزاری دوره

ها توسط دولت و سایر مدیریت برای مدیران و کارشناسان، و حمایت مالی از تعاونی

اند. انتخاب مدیران باتجربه و بامهارت، و  های مرتبط با تعاونی، بیشترین میزان را داشته سازمان

شده در حوزۀ  خدام نیروی انسانی متخصص در تعاونی، بیشترین راهکارهای مطرحجذب یا است

ها بیشترین  اند. در بخش اجتماعی، راهکار افزایش ارتباط تعاونی با افراد و ادارهمدیریتی بوده

ها با  میزان را به خود اختصاص داده است. جذب سرمایه از منابع جایگزین و گسترش فعالیت

 اند. خاطبان، بیشترین میزان راهکارها را در بخش اقتصادی داشتهتوجه به نیاز م
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 شده ها در تحقیقات مرور شده برای موفقیت تعاونی . راهکارهای ارائه4جدول 

 تعداد راهکارها بندی راهکارها دسته

 قانونی-ساختاری

 28 های آموزشی برای توانمندسازی اعضای تعاونیبرگزاری دوره

 14 یت برای مدیران و کارشناسان تعاونیآموزش فنون مدیر

 12 های مرتبط ها توسط دولت و سایر سازمان حمایت مالی از تعاونی

 10 های دیگراستفاده از تجربیات موفق تعاونی

 8 های مالیاتی و کاهش نرخ تسهیالت بانکی ها نظیر معافیتافزایش مشوق

 8 ای برای تعاونی جذب منابع سرمایه

 7 تضمینی محصوالت یا بازاریابیخرید 

 6 رسانی و آموزش به مردم دربارۀ تعاونیاطالع

 4 های جدید مانند بازاریابی آموزش در حوزه

 3 یابی بازار پیش از تأسیسمکان

 2 های توجیهی از متقاضیان برای بررسی و نظارت دقیق خواستن طرح

 مدیریتی

 14 انتخاب مدیران باتجربه و بامهارت

 6 جذب یا استخدام نیروی انسانی متخصص در تعاونی

 2 پذیری بیشتر مدیران برای نوآوری و خالقیتانعطاف

 2 مدیرهها برای جذب و ابقای افراد در هیئتافزایش مشوق

 اجتماعی
 13 افزایش ارتباط تعاونی با افراد و ادارات

 6 جلب مشارکت اعضا در تصمیمات تعاونی

 اقتصادی

 5 ذب سرمایه از منابع جایگزینج

 5 ها با توجه به نیاز مخاطبان گسترش فعالیت

 4 استفاده از کارشناسان بازاریابی

 فراتحلیل متغیرهای مؤثر بر موفقیت تعاونی
دهد. ارتباط  ها را نشان می اندازۀ اثرات متغیرهای مستقل بر موفقیت تعاونی 5های جدول  یافته 

متغیر موفقیت در تعاونی، برحسب همبستگی پیرسون بود که این آماره به همۀ این متغیرها با

های مرتبط با اندازۀ اثر،  افزار جامع فراتحلیل و یافته همراه حجم نمونه و جهت رابطه، وارد نرم

آمده است. در دستۀ اجتماعی، اعتماد  5عنوان خروجی استخراج شدند که نتایج آن در جدول  به

پذیری اعضا، بیشترین تأثیر را بر موفقیت  اعضا، رضایت و مسئولیت اجتماعی، مشارکت
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دهندۀ معناداری این آزمون  ها دارند. در متغیر اعتماد اجتماعی، نتایج آزمون ناهمگنی نشان تعاونی

ها با مدل آثار  اند، تلفیق آن دهد مطالعات تا حد زیادی ناهمگون ( که نشان می> p 05/0است )

منظور ترکیب نتایج استفاده کرد. درواقع این  و باید از مدل آثار تصادفی بهثابت موجه نیست 

ها بیانگر آن هستند که سه مطالعۀ مربوط به رابطۀ اعتماد و موفقیت تعاونی، باز لحاظ  آزمون

دهد  های اثرات تصادفی نشان می اند. یافته شدت متفاوت های مطالعات به ها و مشخصه ویژگی

، مثبت و معنادار است. با 66/0شده معادل  ها در سه مطالعۀ مرور وفقیت تعاونیرابطۀ اعتماد و م

(، این اندازۀ اثر زیاد است. رابطۀ مشارکت 1توجه به جدول تفسیر اندازۀ اثر کوهن )جدول 

، مثبت و معنادار است که این میزان با 43/0مطالعه معادل  14ها در  اعضا و موفقیت تعاونی

پذیری اعضا ن، در سطح متوسط است. متغیرهای رضایت و مسئولیتتوجه به جدول کوه

ها تأثیر دارند که این اندازۀ اثرات، در سطح  بر موفقیت تعاونی 4/0و  44/0ترتیب حدود  به

 شود. متوسط ارزیابی می

در متغیرهای مدیریتی باید گفت که روابط و همکاری تعاونی، سابقۀ اعضا و مدیران، و  

ها دارند. روابط و همکاری  مدیر تعاونی بیشترین تأثیر را بر موفقیت تعاونی مهارت و تجربۀ

ها دارد که  بر موفقیت تعاونی 45/0ها در پنج مطالعه اندازۀ اثری معادل با  تعاونی سایر سازمان

ها  این میزان در سطح متوسط قرار دارد. اندازۀ اثر رابطۀ سابقۀ اعضا و مدیران بر موفقیت تعاونی

است که با توجه به جدول کوهن، این میزان در سطح متوسط  36/0سه مطالعه حدود در 

ها تأثیر دارد  بر موفقیت تعاونی 35/0شود. متغیر مهارت و تجربۀ مدیر تعاونی حدود  ارزیابی می

 گیرد. که این اندازۀ اثر نیز در سطح متوسط قرار می

ها در متغیرهای  را بر موفقیت تعاونی متغیرهای سرمایه و عملکرد تعاونی بیشترین تأثیر 

ها تأثیرگذارند که این  بر موفقیت تعاونی 29/0و  33/0ترتیب  اقتصادی دارند. این متغیرها به

 ترتیب در سطح متوسط و کم است. اندازۀ اثرات به

قانونی، دانش و آگاهی دربارۀ تعاونی و همچنین عملکرد ادارۀ -در متغیرهای ساختاری 

ها دارند. معناداری آزمون ناهمگنی در رابطۀ بین  ه بیشترین تأثیر را بر موفقیت تعاونیتعاون منطق

دهد اندازۀ اثر این رابطه در شش مطالعه حدود  ها نشان می متغیر دانش تعاونی و موفقیت تعاونی

مثبت و معنادار است که این میزان با توجه به جدول کوهن، در سطح متوسط است.  49/0
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، مثبت 40/0ها در سه مطالعه معادل  بطۀ عملکرد ادارۀ تعاون منطقه و موفقیت تعاونیهمچنین را

گیرد. متغیر  و معنادار است که این میزان با توجه به جدول کوهن در سطح متوسط قرار می

 ها تأثیر دارد که این اندازۀ اثر کم است. بر موفقیت تعاونی 27/0آموزش حدود 

 ها یرهای مستقل بر موفقیت تعاونی. اندازۀ اثرات متغ5جدول 

 بندی دسته

 متغیرها

 ها آماره         

 

 متغیرهای

 مستقل 

تعداد 

 مطالعه

اثرات 

ترکیبی 

 ثابت

فاصلۀ 

اطمینان 

 اثرات ثابت

اثرات 

ترکیبی 

 تصادفی

فاصلۀ 

اطمینان 

اثرات 

 تصادفی

آزمون 

 همگنی

 اجتماعی

 

 3 اعتماد اجتماعی
*69/0 73/0-64/0 

*66/0 80/0-46/0 
*1/25 

 12 مشارکت اعضا
*41/0 43/0-38/0 

*43/0 53/0-31/0 
*9/222 

 3 رضایت اعضا
*40/0 45/0-34/0 

*44/0 75/0-05/0 
*3/147 

پذیری  مسئولیت

 اعضا
4 

*39/0 44/0-33/0 
*40/0 56/0-21/0 

*3/32 

 7 تحصیالت افراد
*28/0 33/0-24/0 

*29/0 40/0-18/0 
*3/33 

 مدیریتی

اری روابط و همک

 تعاونی
5 

*38/0 43/0-33/0 
*45/0 64/0-22/0 

*8/65 

سابقۀ اعضا و 

 مدیران
3 

*34/0 40/0-27/0 
*36/0 62/0-04/0 

*1/35 

 مهارت و تجربۀ

 مدیر تعاونی 
6 

*35/0 39/0-30/0 
*35/0 50/0-14/0 

*4/74 

 اقتصادی
 5 سرمایۀ تعاونی

*30/0 35/0-25/0 
*33/0 52/0-14/0 

*5/56 

 3 اونیعملکرد تع
*27/0 33/0-22/0 

*29/0 43/0-14/0 
*3/11 

 -ساختاری

 قانونی

 دانش و آگاهی

 دربارۀ تعاونی
6 

*45/0 48/0-41/0 
*49/0 66/0-27/0 

*1/153 

عملکرد ادارۀ 

 تعاون منطقه

3 
*44/0 50/0-38/0 

*40/0 66/0-05/0 
*7/43 

 11 آموزش
*27/0 31/0-23/0 

*27/0 40/0-13/0 
*9/138 

* 05/0 p < 
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طور که در قسمت روش اشاره شد، عالوه بر محاسبۀ اندازۀ اثرات متغیرهای مستقل بر  همان

وابسته در مطالعات مرورشده، این اندازۀ اثرات برحسب خصوصیات مطالعات در قالب متغیرهای 

ها را  اندازۀ اثرات متغیرهای مستقل بر موفقیت تعاونی 6شوند. جدول  گر بررسی می تعدیل

دهد. در متغیر مشارکت اعضا، نتایج  های زمانی مختلف نشان می گر دوره متغیر تعدیلبرحسب 

ها در  های زمانی بیانگر آن است که تأثیر مشارکت اعضا بر موفقیت تعاونی گر دوره متغیر تعدیل

)با اندازۀ اثر  1389-1380( بیشتر از دورۀ زمانی 47/0)با اندازۀ اثر  1399-1390دورۀ زمانی 

ها دورۀ  دهد تأثیر این متغیر بر موفقیت تعاونی ( است. در متغیر آموزش نیز نتایج نشان می38/0

( 21/0)با اندازۀ اثر  1389-1380( بیشتر از دورۀ زمانی 35/0)با اندازۀ اثر  1399-1390زمانی 

های آموزشی و آموزش در دورۀ  احتمال زیاد سیاست ها بیانگر آن است که به است. این یافته

 بوده است. 1389-1380تر از دورۀ زمانی  دارای کیفیت بهتر و اثربخش 1390-1399

 های زمانی گر دوره ها برحسب متغیر تعدیل . اندازۀ اثرات متغیرهای مستقل بر موفقیت تعاونی6جدول 

متغیرهای 

 مستقل

 ها آماره

 دورۀ زمانی
تعداد 

 مطالعه

اثرات 

ترکیبی 

 ثابت

فاصلۀ 

اطمینان 

 اثرات ثابت

اثرات 

ترکیبی 

 تصادفی

فاصلۀ 

اطمینان اثرات 

 تصادفی

آزمون 

 همگنی

مشارکت 

1 اعضا
 

 3 1389تا  1380
*38/0 42/0-24/0 

*38/0 42/0-24/0 1/1 

 9 1399تا  1390
*43/0 52/0-35/0 

*47/0 57/0-26/0 
*6/89 

 12 اندازۀ اثر کل
*41/0 43/0-38/0 

*43/0 53/0-31/0 
*9/222 

 آموزش

 2 1389تا  1380
*21/0 26/0-20/0 

*21/0 26/0-20/0 119/0 

 9 1399تا  1390
*33/0 35/0-31/0 

*35/0 44/0-10/0 
*8/25 

 11 اندازۀ اثر کل
*27/0 31/0-23/0 

*27/0 40/0-13/0 
*9/138 

* 05/0 p < 

 گیری بحث و نتیجه
مردم دارند، یکی  علت رابطۀ عمیقی که با ها جلوه و تبلوری از جامعۀ مدنی هستند که به تعاونی 

شوند. از آنجا که آثار موفقیت و  ها برای مشارکت و حضور مردم محسوب می ترین جلوهاز مهم

                                                           
های  ول حضور ندارند، پراکنش کم در زیرگروه. یکی از دالیلی که همۀ متغیرهای مستقل جدول قبل در این جد1

 گر جامعۀ آماری است. متغیر تعدیل
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گردد و همچنین هدف اصول تعاون، توزیع عادالنۀ درآمد و  ها به مردم بازمیپیشرفت تعاونی

ی از تکثر های کوچک، جلوگیر گذاری گذاری از طریق سرمایهتأمین منابع الزم برای سرمایه

زایی برای اقشار مختلف مردم و همچنین  ای خاص، افزایش فرصت اشتغال ثروت در دست عده

کردن  عنوان نهادی اقتصادی و مشارکتی برتر، منبع اصیل و مطمئنی برای برطرف تعاونی به

ها اهمیت  نیازهای اساسی مردم به دست خودشان است، بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی

ها  رو در این تحقیق با روش فراتحلیل، به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی بد. از اینیا می

 در ایران پرداخته شد.

ها( دربارۀ  نامه ها و پایان شده )شامل مقاالت، طرح های بررسی مطالعات مرور براساس یافته 

مل اجتماعی )اعتماد ، چهار دسته شامل عوا1399تا  1380های  ها در بازۀ سال موفقیت تعاونی

پذیری اعضا و تحصیالت افراد(، مدیریتی اجتماعی، مشارکت اعضا، رضایت اعضا، مسئولیت

)روابط و همکاری تعاونی، سابقۀ اعضا و مدیران، مهارت و تجربۀ مدیر تعاونی(، اقتصادی 

ادارۀ  قانونی )دانش و آگاهی دربارۀ تعاونی، عملکرد-)سرمایه و عملکرد تعاونی( و ساختاری

 گذارند. ها تأثیر می تعاون منطقه و آموزش( بر موفقیت تعاونی

شوند.  بیشتر متغیرهای موجود در دستۀ اجتماعی با نظریۀ سرمایۀ اجتماعی تبیین می 

های پلی )ارتباط  ( معتقدند هرچه افراد، شبکه2000پردازان سرمایۀ اجتماعی مانند پاتنام ) نظریه

شخصی  های پیوندی و اعتماد بین یافته در مقایسه با شبکه و اعتماد تعمیمبا افراد بیرون از گروه( 

بیشتری داشته باشند، عملکردهای اقتصادی و اجتماعی بهتری خواهند داشت. نتایج پژوهش 

 ها مؤثرند. پذیری اعضا بر موفقیت تعاونینشان داد اعتماد اجتماعی، مشارکت اعضا و مسئولیت

( 1999شدنی است. از نظر بکر ) با نظریۀ سرمایۀ انسانی تبیینمتغیرهای دستۀ مدیریتی  

گردد که دستیابی به  شده برمی ها و دانش فراگرفته ها، توانایی سرمایۀ انسانی به استعدادها، مهارت

کند. به باور وی، یک فرد درآمد اضافی را به میزان  رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم را تعیین می

ها بیانگر آن است که متغیرهایی مانند روابط و  کند. یافته وزش دریافت میگذاری در آم سرمایه

ها  همکاری تعاونی، سابقۀ اعضا و مدیران، مهارت و تجربۀ مدیر تعاونی بر موفقیت تعاونی

گذاری تبیین  تأثیرگذارند. بیشتر متغیرهای موجود در دستۀ اقتصادی، با نظریۀ نئوکالسیک سرمایه

صورت  کند انسان اقتصادی فردی است که در هر وضعیتی به ( بیان می2013)شوند. ایکلند  می
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توان  وجوی منافع شخصی خود، به فعالیت اقتصادی بپردازد؛ بنابراین می کامالً عقالنی در جست

انتظار داشت اگر برآورد افراد از عملکرد تعاونی مناسب باشد، افراد بیشتری در تعاونی عضو 

شود. براساس نتایج  ها می کنند که این روند سبب موفقیت تعاونیاری میگذ شوند و سرمایه می

 یابد. ها هم افزایش می پژوهش، با افزایش سرمایه و گسترش عملکرد تعاونی، موفقیت تعاونی

( 1980قانونی، با نظریۀ کنش مستدل آیزن و فیش باین )-متغیرهای ساختاری 

های اجتماعی تحت کنترل قرار دارند است که بیشتر کنشاند. این نظریه مبتنی بر این  شدنی تبیین

منظور  طور سیستماتیک اطالعات دردسترس را به ها موجوداتی عقالنی هستند که بهو انسان

طورکلی براساس این نظریه، آگاهی و  کنند. به رسیدن به تصمیم رفتاری مستدل پردازش می

ها تأثیر بگذارد و این  و نگرش آنتواند بر گرایش دانش افراد دربارۀ یک موضوع می

شدن به  کند که این مثبت دادن آن رفتار مثبت می ها را برای انجام تأثیرگذاری، قصد و نیت آن

ها نشان داد دانش و آگاهی دربارۀ تعاونی و آموزش بر  شود. یافته دادن آن رفتار منجر می انجام

 ها اثرگذار است. موفقیت تعاونی

ارائه شد. هرکدام از عوامل  1ها در مدل شکل  ؤثر بر موفقیت تعاونیروابط بین عوامل م 

ها  ای مستقیم و مثبت با موفقیت تعاونی قانونی رابطه-اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی و ساختاری

دارند. عالوه بر این رابطۀ مستقیم، عوامل ذکرشده، از طریق تأثیرگذاری احتمالی بر یکدیگر نیز 

قانونی، از طریق -ها تأثیر غیرمستقیم بگذارند. عوامل ساختاری ت تعاونیتوانند بر موفقی می

توانند تأثیری غیرمستقیم بر موفقیت  تأثیرگذاری احتمالی بر عوامل اجتماعی و اقتصادی می

قانونی بر عوامل اقتصادی از طریق نظریۀ -ها داشته باشند. اثرگذاری عوامل ساختاری تعاونی

کند سازوکار  ( در قالب این نظریه بیان می2017دنی است. استفان )دا نهادگرای جدید توضیح

نهادی، حکمرانی خوب، احترام و حراست از حقوق مالکیت توسط نهادهای دولتی و حکومتی می

گذاری در جامعه فراهم کند. این روند موجب افزایش امنیت  تواند زمینه را برای افزایش سرمایه

های مختلف مانند  تری در حوزه ن وضعیت افراد با خیال راحتشود و در ای گذاری میسرمایه

توان انتظار داشت که سازوکارهای حمایتی دولت و  کنند؛ بنابراین می گذاری میتعاونی سرمایه

گذاری  عملکرد دولت در حوزۀ تعاون، موجب ترغیب بیشتر افراد به حضور در تعاونی و سرمایه

قانونی بر -( نیز تأثیر عوامل ساختاری1980و فیش باین )در آن شود. نظریۀ کنش مستدل آیزن 
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بخشی درمورد موضوعی مانند تعاونی  دهد. مطابق این نظریه، آگاهی عوامل اجتماعی را توضیح می

پذیری  شود هنجارهای ذهنی و نگرش افراد به تعاونی مانند اعتماد، مشارکت و مسئولیت سبب می

بخشی بیشتر دربارۀ تعاونی نظیر افزایش  افت که آموزش و آگاهیتوان دری رو می ارتقا یابد. از این

ها  توانند در تعاونی شود و این افراد می دیده می پذیری افراد آموزش اعتماد، مشارکت و مسئولیت

توانند هم از طریق  تری داشته باشند. عوامل اجتماعی نیز احتماالً می عملکردهای بهتر و موفق

ها تأثیر غیرمستقیم بگذارند. نظریۀ  امل اقتصادی، بر موفقیت تعاونیعوامل مدیریتی و هم عو

تواند این رابطه را توضیح دهد. براساس این نظریه، افراد با شبکۀ پلی بیشتر و  سرمایۀ اجتماعی می

گذاری و  یافته، در مقایسه با سایر افراد، عملکردهای اقتصادی بهتری مانند سرمایه اعتماد تعمیم

توان انتظار داشت که عامل اجتماعی بر عامل اقتصادی تأثیر  می ترتیب ارند. بدینوری د بهره

تواند برای میزان سرمایۀ  ( به این نتیجه رسید که سرمایۀ اجتماعی می2004بگذارد. همچنین لی )

توان انتظار داشت که سرمایۀ اجتماعی بر توان و  رو می ها مفید باشد. از اینانسانی افراد و گروه

ها در برقراری روابط مؤثر در توسعۀ تعاونی تأثیر بگذارد که این رابطه تجربۀ مدیران، و توانایی آن

 شود.موجب افزایش اثر متغیرهای اجتماعی بر متغیرها و عوامل مدیریتی می

 
 1ها در ایران . مدل روابط احتمالی بین عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی3شکل 

                                                           
اند و فقط  دهندۀ روابط احتمالی بین متغیرها است که در این تحقیق بررسی نشده ( نشان----<چین )های خط . پیکان1

های خط ممتد روابطی هستند که  بر طبق نظریات مرتبط با تعاونی این روابط برقرار شدند؛ این در حالی است که پیکان
 شده در مدل، مثبت است. در این تحقیق آزمون شدند. شایان ذکر است که در این مدل، جهت همۀ روابط رسم
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ها تأثیر غیرمستقیم  توانند بر موفقیت تعاونی ریق عوامل اقتصادی میعوامل مدیریتی نیز از ط

احتمالی داشته باشند. براساس نظریۀ سرمایۀ انسانی، افرادی که استعداد، مهارت و توانایی 

بیشتری داشته باشند، با احتمال بیشتری عملکرد اقتصادی موفق دارند؛ به این معنا که در افراد با 

وری اقتصادی بیشتر است؛ بنابراین  های باال، احتمال بهره ری و مهارتتحصیالت، تجربۀ کا

توان انتظار داشت که مهارت و تجربۀ مدیران تعاونی موجب شود تعاونی تحت مدیریتشان  می

تری داشته باشد و از این طریق سبب موفقیت  سرمایۀ بیشتری جذب کند و عملکرد مطلوب

 شود: ها اشاره می یشنهادها برای موفقیت بیشتر تعاونیها شود. در ادامه به برخی پ تعاونی

 های آموزشی بین دو تا  مدیره، باید کالس قبل از اعطای مجوز به فرد متقاضی و هیئت

ها گرفته شود تا به مطالب دوره چهارساعته را بگذرانند. بعد از اتمام دوره، آزمون کتبی از آن

 اشراف الزم را پیدا کنند.

  صدور مجوز، یک یا دو جلسۀ مشاوره برای فرد متقاضی برگزار شود تا فرد همچنین قبل از

 های حضور در آن آشنا شود. قبل از ورود به تعاونی با مشکالت و ظرفیت

 مدت و بلندمدتی ارائه  قبل از صدور مجوز، باید برای تعاونی طرح توجیهی و برنامۀ میان

 شود.

 ها با صدها عضو  با اعضای کم، کمتر از تعاونیهای خانوادگی  قوانین نظارتی برای تعاونی

شان را صرف انجام قوانین و  باشد تا افراد در تعاونی کوچک خیلی وقت و انرژی

 ها نکنند. دستورالعمل

 های  های نظارتی و مراحل اخذ مجوز ارتقای تعاونی باید برای فعالیت تعداد سامانه

 چندمنظوره کاهش پیدا کند.

 مدیره هماهنگی بیشتری دارند. مدیرعامل و هیئت انتخاب افرادی که با 

 جویی  تواند مشکل مشارکت استفاده از نیروهای جوان مشتاق به یادگیری و کسب درآمد می

 را تا حدی حل کند.
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