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به مقدار کم و خیلی کم بوده و همچنین میزان وضعیت عوامل بازدارنده بر فرهنگ تعاونیهای کشاورزی گیالن به مقدار زیاد و خیلی زیاد میباشد.
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مقدّمه
اساس ترویج و گسترش فرهنگ تعاون بر تالش برای انتشار باور و نگرش تعاونگری در بین مردم استوار است .ترویج فرهنگ تعاون در
واقع به منظور آن است که مسائل و مشکالت اقتصادی – اجتماعی مردم را از طریق متمایل ساختن آنان و بستر سازی این تمایل بسوی عضویت
در تعاونی ها و یا ایجاد شرکتهای تعاونی جدید ،مرتفع نمود.
در این راستا ،شرط اصلی برای مؤفقّیت عواملی که به ترویج فرهنگ تعاون اهتمام میورزند در این نکته است که از بینش و حسّ کنکاش
قوی و منطقی برخوردار باشند .بطوری که نیازهای توسعهای مردم و بخش تعاون را به درستی تشخیص داده و برای انتخاب شیوه و نوع فعّالیت
تعاونی گزینه مناسب را انتخاب و ترویج کنند .آنان میبایست موانع گوناگونی را که بر سر راه توسعه و گسترش تعاونیها و نیز بخش تعاونی های
کشور وجود دارد شناسایی نموده و به کمک یافته های تحقیقات و پژوهش های تعاونی ،راه حل مناسب را انتخاب کنند.
فعّالیت های ترویجی در دنیای امروز بسیار گسترده و متنوّع شده است .با توجّه به حجم وسیع تحوّالت ،نوآوری ،تغییر و ضرورت استفاده
از آنها ،به جرأت می توان گفت :ترویج برای تمامی بخش ها من جمله بخش تعاون امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .کار ترویج در واقع
نشر و رواج دادن روش ،فن ،پدیده و ایده هایی است که موجب توسعه ،تعالی و تکامل فرد و جامعه می گردد .براین اساس ،ترویج دو رویکرد،
آگاهی یافتن و آگاهی دادن را در رأس اهداف خود قرار داده است (عربی.)11 ،1531 ،
تحقیقات فرهنگی متقاطع اغلب بر سطوح ملّی استوار و متمرکز است که گروههای فرهنگی با حاکمیتهای قومی و ملّی برابر می باشد
) (Boyacigiller et al,. 1996و بررسی فرهنگهای متقاطع و مختلف در یک ارزش ملّی ) ،(Hofstede, 1980در بکارگیری و ممارست
سازمان و رفتار )،(Trompenaars, 1994تفاوت در رویدادها و پیشامدهای مدیریتی ) ،(Smith et al, 2002در مشخصه های رهبری
اثربخش ) ،(House et al, 1999در بدیهیات اساسی ) (Leung et al, 2002و در تئوریهای متداخل اجتماعی و رفتاری & (Morris
) Peng, 1994از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار می باشد .هر سازمان یک فرهنگ دارد و فرهنگ هر سازمان با توجّه به میزان قدرتش می
تواند در امر شکل دادن به نگرش و رفتار اعضای سازمان اثرات به سزایی داشته باشد (مرادی .)1 ،1531 ،ترویج تعاون به منزله یک نظام فراهم
کننده بستر مناسب و مساعد برای رشد ،گسترش و توسعه بخش تعاون قلمداد می شود .این نظام از راهکارهای آموزشی ،ترویجی ،تبلیغاتی و
اطالع رسانی برای توسعه فرهنگ تعاون در جامعه و بهره برداری تعاونگرانه مردم از منابع خود و جامعه خویش جهت بهتر زیستن استفاده می
جوید (عبّاسی .)6 ،1530 ،هر سازمان شخصیتی به نام فرهنگ دارد ،فرهنگ سازمان قسمتی از محیط داخلی سازمان را توصیف می کند که در
حقیقت ترکیبی از مجموعه تعهّدات ،اعتقادات و ارزشهای مشترک بین اعضاء سازمان بوده و برای راهنمایی کارکنان در انجام وظایفشان استفاده
می شود ) .(Gordon, 1999,342در سازمانهایی که گفته می شود فرهنگ آنها قوی است اعضای سازمان از رسالتها و هدفهای آن آگاهی کامل
داشته و نسبت به آنها تعهّد دارند و میان اهداف کارکنان ،سازمان و مدیریت همسویی الزم وجود دارد و کارکنان کسب حداکثر منافع خود را در
گرو حداکثر سازی منافع سازمانی می دانند که این امر یک عامل مثبت در جهت بهبود عملکرد سازمانی و اثربخشی باالتر می باشد .در شرایط
فعلی که بهبود نظام های سازمانی کانون توجّه گردیده است فرهنگ سازمانی نیز به عنوان سرچشمه همه تواناییهای سازمان جلوه گر شده و به
عبارت دیگر کامیابی و شکست سازمانها تا اندازه زیادی منوط به فرهنگ آنهاست (طوسی.)11 ،1531 ،
دانشمندان علوم اجتماعی هر کدام درجه و رتبهای خاص را در اهمیت نسبی پیامدها و نتایج فرهنگ قائلاند .انسان شناسان ،جامعه شناسان
و دانشمندان علوم سیاسی در بازتاب و اثرات تدوین فرهنگ از توافق سختی برخوردارند.
چنانکه اغلب فیزیکدانان در این زمینه انجام دادند .امّا اقتصاددانان اغلب رابطه با فرهنگ به عنوان هدایتگر و تدوین کننده رفتار اقتصادی را
تکذیب و نقض می کنند .با وجود این کینهورزیها کارهای زیادی در این زمینه انجام گرفته که برخی از آنها عبارتند ازWildavsky et al, :
)1990 Trentmann, 1998؛ ;Inglehart, 1998؛ Abrams & 1995؛ .(Grief, 1994
بدیهی است که برای توسعه و گسترش بخش تعاون و شبکه تعاونی کشور نیاز به تأمین شرایط مناسب بوده و راهکارهای متعدّدی نیز برای
این کار در دسترس است .امّا به عنوان یک راهکار اساسی و اصولی قبلی از هر اقدامی باید آمادگی برای مشارکت در فرآیند مزبور را تقویت
نمود .براین باور ،ترویج فرهنگ تعاون و تعاونگرایی در بین توده ها یک اقدام عاجل و ضروری است .ترویج فرهنگ تعاون و فرهنگ سازی
برای زندگی تعاونی به منزله نقطه امیدی است که جاده را برای عبور مردم به سوی بخش تعاون و دست یابی آنان به مرزهای رشد و توسعه
زندگی تعاونی هموار می سازد (عبّاسی.)3 ،1531 ،
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همانگونه که مستندات مختصر فوق الذکر نشان می دهند توسعه و تبیین مدلی بومی برای تعاونی های کشاورزی استان گیالن محاسن زیادی
را بهمراه خواهد داشت .علیهذا ،تبیین مدل بومی عوامل مؤثّر (عوامل سوق دهنده و بازدارنده) فرهنگ تعاونی های کشاورزی استان گیالن و نیز
روابط ساختاری متغیرهای آنها نسبت به هم بمنظور استفاده و بهره برداری از فرصتها و مزیتهای آن بعنوان مسئله تحقیق حاضر در نظر گرفته شده
است.
یکی از م قاصد عمده و اصلی رویکرد ترویج ،انتشار ،گسترش و تعمّق باور ،نگرش و گرایشات تعاونگری و تعاون پذیری در بین مردم
است .بعبارت دیگر،نظام ترویج تعاون برآنست تا از طریق تأثیرگذاری بر نگرش و باورها ،مردم را بسوی پذیرش عضویت در تعاونیها و یا
تالش برای ایجاد شرکتهای تعاونی جدید متمایل و عالقه مند سازد (عبّاسی( )3 ،1531 ،رستم نژاد.)1 ،1531 ،
علیهذا ،در تحقیق حاضر به مطالعه ،بررسی عوامل مؤثّر بر توسعه و ترویج فرهنگ تعاونی در استان گیالن و تبیین مدل بومی روابط
ساختاری آنها با یکدیگر پرداخته خواهد شد .براین اساس هدف کلی تحقیق شناسایی و تبیین عوامل سوق دهنده و بازدارنده فرهنگ تعاونیهای
کشاورزی در استان گیالن است و اهداف فرعی تحقیق شامل شناسایی عوامل سوق دهنده و بازدارندهْ فردی و گروهی و سازمانی و محیطی بر
فرهنگ تعاونیهای کشاورزی استان گیالن می باشد .سوْاالت اصلی تحقیق عبارتند از  :میزان عوامل سوق دهنده بر فرهنگ تعاونیهای کشاورزی
استان گیالن چگونه است؟ و میزان عوامل بازدارنده بر فرهنگ تعاونیهای کشاورزی استان گیالن چگونه است؟ که این عوامل سوق دهنده و
بازدارنده در حوزه های فردی ،گروهی ،سازمانی و محیطی مورد بررسی قرار گرفته اند .
از جمله تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ،مربوط به آقای کبیری رهنی ( )1535می باشد که در تحقیق خود اشاره می کند به اینکه یکی
از رسالتهای دولت در حوزه سیاستهای کالن ،کاهش تصدّی گری دولت است .تمرکز در سیاستگذاری و تمرکززدایی در اجرای برنامهها وتشکیل
شرکتهای تعاونی بزرگ با مشارکت فراگیراز جمله نتایج این تحقیق به شمار می رود.
تحقیق دیگری با عنوان ارزشیابی اثربخشی روشهای ترویجی ،با همکاری معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی توسط
یعقوبی نژاد ( )1531صورت گرفت.
علی صنایعی ( )1535تحقیقی را با عنوان بررسی مسائل و مشکالت تعاونیهای صنایع دستی استان اصفهان و ارائه راهکارهای علمی و
کاربردی برای توسعه صادرات این تعاونیها انجام داد .عنوان راهکار کاربردی تحقیق حاضر خوشه سازی و ایجاد ارتباط بین مؤسساتی است که
در یک منطقه جغرافیایی قرار گرفتهاند.
تحقی ق دیگر با عنوان بررسی میزان اثربخشی پروژه های انتقال یافته های تحقیقاتی و عوامل مؤثّر برآن با همکاری معاونت ترویج و نظام
بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت (کالنتری .)1531 ،هدف از اجرای تحقیق مذکور ،بررسی میزان مؤفقّیت پروژههای انتقال
یافتههای تحقیقاتی (شامل :پروژههای تحقیقی – ترویجی ،تحقیقی – تطبیقی و روز مزرعه) از نظر کشاورزان همکار و غیرهمکار و تحلیل تأثیر
آنها در افزایش عملکرد تولید گندم می باشد.

روش شناسی
تحقیق حاضر ،یک تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده است .همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می تواند به طور عملی
مورد استفاده قرار گیرد ،یک تحقیق مورد پژوهی کاربردی است .ضمناً برای تجزیه تحلیل داده ها از ابزار آمار استنباطی استفاده شده است.
جامعه تحقیق حاضر از کلّیه کارشناسان تعاونی های کشاورزی در سطح استان گیالن تشکیل شده است.
از نظر دستهبندی تحقیقات برحسب هدف ،میتوان این تحقیق را نوعی پژوهش کاربردی محسوب کرد که یافتههای آن میتواند مبنای
کاربرد در اجرای سیساستهای ترویجی و بهبود سازمانی در جهاد کشاورزی ،تعاون ،تعاونیهای روستایی و کشاورزی قرار گیرد .از نظر دسته
بندی تحقیقات برحسب مکان نیز میتوان گفت که این تحقیق به صورت میدانی انجام گرفته و در محیط واقعی به جستجوی نظرات کارشناسان
تعاونیهای کشاورزی پرداخته است .برای ادبیّات موضوعی نیز از تحقیقات اسنادی و مطالعات کتابخانهای استفاده شده است .تعداد افراد نمونه
دراین پژوهش  33نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی از تعاونی های روستایی ،جهاد کشاورزی و اداره تعاون انتخاب
گردیده است.

ابزار اندازه گیری
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در این پژوهش نیز ابزار اندازه گیری پرسشنامه از نوع بسته و باز بوده و سؤاالت پرسشنامه براساس طیف لیکرت طراحی گردیده است.
برای سنجش اعتبار ابزار این تحقیق از روش آلفای کرانباخ که یکی از متداول ترین روش های اندازه گیری اعتبار است ،استفاده گردیده که اعتبار
محاسبه شده مقدار   =31/3می باشد و از روش روایی محتوا جهت تأیید روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و خبرگان فن،
بهره گرفته شده است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از نرم افزار  SPSSwinجهت آزمونهای ،t-test ،Alpha Cheronbach
 t-testمقایسهای دو جامعه مستقل و  Fridmanاستفاده شده است.

یافتههای تحقیق و تحلیل یافته ها
در این قسمت به تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده از طریق آزمون  tپرداخته شده است که فرضهای آماری کلّیه عوامل مورد بررسی
به شرح ذیل می باشد.

H0:  = 3

وضعیت عوامل در حد متوسط می باشد(sig > 0/05) .

) H1:  < 3 (sig < 0/05 , t < -1/96وضعیت عوامل در حد کم و خیلی کم می باشد
H1:   3
وضعیت عوامل در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد )H1:  > 3 (sig < 0/05 , t >1/96

تحلیل استنباطی عوامل سوق دهنده فرهنگ تعاونی (کشاورزی) در استان گیالن با استفاد از آزمون t
.1سوق دهنده فردی
سؤال پژوهشی:
میزان عوامل سوق دهنده فردی بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی استان گیالن چگونه است؟
از میان عوامل سوق دهنده فردی آشنایی مردم گیالن با اصول و مبانی تعاون کم و خیلی کم بووده اسوت و ایون در حوالی اسوت کوه اشوتیاق بوه
همکاری ،انعطاف پذیری (سازش با موقعیت) ،استقالل مبتنی بر دموکراسی و میزان ریسکپذیری مردم گیالن در حد متوسط میباشد .در مجموع
عوامل سوقدهنده فردی در حد متوسط می باشد.

.1سوق دهنده محیطی
سئوال پژوهشی:
میزان عوامل سوق دهنده محیطی بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی استان گیالن چگونه است؟
از میان عوامل سوق دهنده محیطی سهولت دسترسی مردم گیالن به کارشناسان و مروّجان تعاونی در حد متوسط می باشد امّا اطالع رسانی رسانه
های عمومی ،وجود دفاتر مشاوره فنّی و تعاونی ،تسهیالت و حمایت مالی دولت در اعطوای وام هوای کوم بهوره ،وجوود دوره هوای آموزشوی و
کارآموزی (ثبت شرکتها ،آشنایی با اصول تعاون ،خلّاقیت ،مدیریت ،کارگروهی و  ،)....تجلیل و تشویق از تعاونیهای مؤفّق جهت ترغیوب موردم
گیالن به تعاونی کم و خیلی کم است .در مجموع عوامل سوق دهنده محیط در حد کم و خیلی کم می باشد.
تحلیل عوامل سوق دهنده
جدول ( )1آزمون عوامل سوق دهنده
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متغیرها

شرح

Mean

Sig

t

سوق دهنده

سوق دهنده در حد کم و خیلی کم می باشد.

2/656

0/000

-5/438
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تحلیل نتایج حاصل از آزمون عوامل سوق دهنده نشان داده است که وضعیت موجود عوامل سوق دهنده بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی گیالن
به مقدار کم و خیلی کم است .در بررسی دو دسته از عوامل سوق دهنده فردی و محیطی مشخص شده اسوت کوه عوامول سووق دهنوده فوردی
فرهنگ تعاون در استان گیالن در حد متوسط می باشد ،اما عوامل سوق دهنده محیطی فرهنگ تعاون در استان گیالن کم و خیلی کم می باشد.
تحلیل استنباطی عوامل بازدارنده فرهنگ تعاونی (کشاورزی) در استان گیالن با استفاده از آزمون t

 .1بازدارنده فردی
سئوال پژوهشی:
میزان عوامل بازدارنده فردی بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی استان گیالن چگونه است؟
همه عوامل بازدارنده فردی که شامل عدم تعهّد نسبت به اصول تعاون ،نبود تجربه کاری اعضاء تعاونی و پایین بودن سوطح تحصویالت اعضوای
هیأت مدیره و مدیرعامل می باشد دارای بازدارندگی زیاد و خیلی زیاد است .در مجموع عوامل بازدارنده فردی زیاد و خیلی زیاد می باشد.
 .2بازدارنده گروهی
سئوال پژوهشی:
میزان عوامل بازدارنده گروهی بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی استان گیالن چگونه است؟
همه عوامل بازدارنده گروهی شامل قدرت طلبی اعضاء ،عدم اعتماد متقابل اعضاء و عدم وفاداری بین گروهی به میزان زیاد و خیلی زیاد موجوب
عدم مؤفقّیت در تعاونی های کشاورزی استان گیالن می باشد .در مجموع عوامل بازدارنده گروهی زیاد و خیلی زیاد می باشد.
 .3بازدارنده سازمانی
سئوال پژوهشی:
میزان عوامل بازدارنده سازمانی بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی استان گیالن چگونه است؟
از میان عوامل بازدارنده سازمانی مواد موجود در اساسنامه شرکتهای تعاونی به طور متوسط و عدم هماهنگی بوین هیوات مودیره و اعضواء ،عودم
تناسب فرد با شغل ،عدم وجود کارگاهها و دوره های آموزشی عمومی ،عدم وجود کارگاهها و دوره های آموزشوی تخصّصوی ،عودم بکوارگیری
نیروی متخصّص و عدم ارتباط با دفاتر مشاوره به طور زیاد و خیلی زیاد موجب عدم مؤفقّیت درتعاونی های کشاورزی استان گیالن می باشد .در
مجموع عوامل بازدارنده سازمانی در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد.
 .4بازدارنده محیطی
سئوال پژوهشی:
میزان عوامل بازدارنده محیطی بر فرهنگ تعاونی های کشاورزی استان گیالن چگونه است؟
وضعیت عوامل بازدارنده محیطی شامل عدم وجود سمینارها و همایش های مرتبط با تعاون ،عدم برگزاری نمایشوگاه هوای بخوش تعواون ،نبوود
همکاری بین دستگاههای اجرایی و اداری ،قوانین کار در بازدارندگی فرهنگ تعاونی در استان گیالن زیاد و خیلوی زیواد موی باشود .در مجمووع
عوامل بازدارنده محیطی در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد.
تحلیل عوامل بازدارنده
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جدول ( )2آزمون عوامل بازدارنده

بازدارنده

شرح

Mean

Sig

t

بازدارنده ها در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد

5/351

0/000

13/11

تحلیل نتایج حاصل از آزمون عوامل بازدارنده نشان داده است که وضعیت موجود عوامل بازدارنده فرهنگ تعاونی های کشاورزی گیالن به مقدار
زیاد و خیلی زیاد است .در بررسی چهار دسته از عوامل بازدارنده فردی ،گروهی ،سازمانی و محیطی مشخص شده است که هر کدام از این چهار
دسته از عوامل هم در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد.
آزمون مقایسه ای:
تأثیر عوامل سوق دهنده و بازدارنده یکسان استH0: B = S .

تأثیر عوامل سوق دهنده و بازدارنده یکسان نیستH1: B  S .
جدول ( )3آزمون مقایسه ای
Group Statistics
Std. Deviation
0.41231
0.33385

Stb. Error Mean
0.05831
0.04922

Mean
2.6327
3.7928

VAR0002
1.00
2.00

N
50
46

VAR0001

جدول (Independent Samples Test )4
T – test for Equality of Means

95% Confidence
lnterval of the
Difference
Upper

Mean
Std.. Error
Difference Difference

Sig. (2)tailed

Levene's Test for
Equality of
Variances
df

t

Sig

F

Lower

-1.31296 -1.00727

0.07698

-1.16011

0.000

94

-15.00

-1.31165 -1.00857

0.07631

-1.16011

0.000

92.546

-15.203

0.316

1.018

Equal variances assumed

VAR00001

Equal variances not
assumed

با توجّه به آزمون باال ( tمقایسه ای بین عوامل سوق دهنده  Sو عوامل بازدارنده  )Bچون  Sig = 0< 0/05می باشد اختالف بین عوامل
سوق دهنده و بازدارنده معنی دار می باشد .یعنی فرض  H1تائید می گردد ،بدین معنی که عوامل بازدارنده شدّت بیشتری از عوامل سوق دهنده
دارد.
آزمون فریدمن

عوامل سوق دهنده
با توجّه به آزمون فریدمن رتبه های عوامل سوق دهنده به ترتیب سوق دهنده فردی و سوق دهنده محیطی در وضعیت موجوود رتبوه بنودی موی
شود.

عوامل بازدارنده
با توجه به آزمون فریدمن رتبه های عوامل بازدارنده به ترتیب بازدارنده فردی ،گروهی  ،سازمانی و محیطی در وضعیت موجود رتبوه بنودی موی
شود.

نمودار مسیر توسعه فرهنگ تعاونی
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با توجّه به وضعیت موجود فرهنگ تعاونی در استان گیالن (بخش کشاورزی) که وضعیت موجود آن براساس نتایج بدست آموده ،نامناسوب موی
باشد ،مدل نهایی حاصل از این تحقیق در نمودار شمارۀ ( )1نشان داده شده است.

وضعیت مطلوب فرهنگ تعاون
وضعیت های توسعه فرهنگ تعاون
تعاونی
فرهنگ
وضعیتتوسعه
نمودار ( )1مدل پلکانی مسیر
تعاون
فرهنگ
موجود

همانطور که در مدل باال (نمودار )1نشان داده شده است و براساس نتایج تحقیق ،وضعیت موجود فرهنگ تعاون بسیار پایین است ،یعنوی شودّت
عوامل سوق دهنده کم و شدّت عوامل بازدارنده بسیار باال می باشد .امّا برای رسیدن به وضعیت مطلوب فرهنگ تعاونی یک مسیر پلکانی توسوعه
ترسیم شده است که طی چند برنامه توسعهای می توان وضعیت فرهنگ تعاونی را به حدّ مطلوب رساند .بودین صوورت کوه بوا کواهش عوامول
بازدارنده و افزایش عوامل سوق دهنده فرهنگ تعاونی را در استان گیالن توسعه داد.

بحث و پیشنهادات
باتوجه به نتایج تحقیق حاضر عوامل سوق دهنده محی طی فرهنگ تعاون در استان گیالن کم و خیلوی کوم موی باشود و موی بایسوت نهادهوایی را
بمنظور سهولت دسترسی مردم گیالن به کارشناسان و مروّجان تعاونی ایجاد و تقویت نمود و در این زمینه ،سایر تحقیقات نتیجه گرفته اند که باید
تصدی گری دولت در حوزهْ سیاست های کالن کاهش یابد ،در سیاستگذاری ها تمرکز و در اجرای برنامه ها تمرکز زدایی اعمال گردد و شرکت
های تعاونی بزرگ با مشارکت فراگیرتشکیل گردد و بین دستگاه های مربوطه مساعدت و همکاری در امر اطالع رسانی و ترویج فرهنوگ تعواون
برقرار گردد (کبیری رهنی.) 1535 ،
عوامل سوق دهنده فردی فرهنگ تعاون در استان گیالن در حد متوسط می باشد که خود نشانهای از بهتر بوودن ایون عوامول نسوبت بوه عوامول
محیطی است و این در حالی است که اشتیاق به همکاری ،انعطاف پذیری (سازش با موقعیت) مردم گیالن در حد متوسط میباشد ؛ طبق تحقیقی
با عنوان بررسی مسائل و مشکالت تعاونیهای صنایع دستی استان اصفهان خوشه سازی و ایجاد ارتباط بین مؤسسواتی اسوت کوه در یوک منطقوه
جغرافیایی قرار گرفتهاند وایجاد هماهنگی و ارتباط بین این مؤسسات میتواند مزایای بسیاری برای آنها ایجاد کند ،مؤسسوات درون یوک خوشوه
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 (علوی.می توانند با ایجاد همکاری باعث افزایش توانایی خود در استفاده از مزایای علمی و نظری بازار و رفوع موانوع و مشوکالت خوود شووند
)1535 ،صنایعی
 که عوامل بازدارنده فوردی شوامل عودم.وضعیت موجود عوامل بازدارنده فرهنگ تعاونی های کشاورزی گیالن به مقدار زیاد و خیلی زیاد است
 عوامول.  نبود تجربه کا ری اعضاء تعاونی و پایین بودن سطح تحصیالت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل می باشود،تعهّد نسبت به اصول تعاون
 عدم اعتماد متقابل اعضاء و عدم وفاداری بین گروهی بوه میوزان زیواد و خیلوی زیواد موجوب عودم،بازدارنده گروهی شامل قدرت طلبی اعضاء
 عوامل بازدارنده سازمانی مواد موجود در اساسنامه شرکتهای تعاونی به طوور متوسوط و.مؤفقّیت در تعاونی های کشاورزی استان گیالن می باشد
 عودم، ، عودم وجوود کارگاههوا و دوره هوای آموزشوی عموومی و تخصصوی، عدم تناسب فرد با شغل،عدم هماهنگی بین هیات مدیره و اعضاء
بکارگیری نیروی متخصّص و عدم ارتباط با دفاتر مشاوره به طور زیاد و خیلی زیاد موجب عدم مؤفقّیت درتعاونی های کشاورزی اسوتان گویالن
 نبوود، عدم برگزاری نمایشگاه هوای بخوش تعواون، عوامل بازدارنده محیطی شامل عدم وجود سمینارها و همایش های مرتبط با تعاون.می باشد
. قوانین کار در بازدارندگی فرهنگ تعاونی در استان گیالن زیاد و خیلی زیاد می باشد،همکاری بین دستگاههای اجرایی و اداری
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