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در بخش  WTOسنجش عوامل ساختاري الحاق ایران به 

  تعاون 

  ا کجوريیداود ک

  چکیده

جهـانی در بخـش   تجـارت  حاضر، سنجش عوامل ساختاري الحاق ایران به سازمان  ۀهدف مقال

صـورت عـام و در بخـش    ه هاي موجود آن براي ایران ب مدلی جهت مدیریت بر چالش ۀو ارائ تعاون

ضمن مروري مختصـر و مسـتند بـر    . صورت خاص بوده استه ان مازندران بهاي تولیدي است تعاونی

ارزیـابی سـاختار   ها و معیارهـاي   و شاخص ، عوامل ساختاريد خبرگانیو تأیادبیات موضوعی مربوط 

ـ   164، تعـداد  مـوردي  935آمـاري   ۀاز میان جامع در ادامه. دیبخش تعاون استخراج گرد ه شـرکت ب

شـرکت در بخـش    77هاي تولیدي کشاورزي و تعـداد   بخش تعاونی شرکت در 87عنوان نمونه، که 

هاي مورد نیاز  شده انتخاب، و داده بندي اند که به روش تصادفی طبقه هاي تولیدي صنعتی بوده تعاونی

-هاي دوجمله آماري مورد استفاده شامل آزمون يها آزمون. اند آوري شده با استفاده از پرسشنامه جمع

بـا اسـتفاده از نـرم    ) SEM( هاي معادالت ساختاري خطی متعامل در قالب مدلاي و نیز رگریسون 

هـاي تعـاونی    نشان داده اسـت کـه شـرکت    پژوهش ۀنتیج. بوده است Lisrelو   SPSSافزارهاي

کلیـه عوامـل   در خبرگـان،   ۀوسیله شده ب تولیدي استان مازندران از لحاظ متغیرهاي شناسایی و تأیید

. برخـوردار نیسـتند  به سازمان تجارت جهانی  براي الحاق یشرایط مطلوباز ) محیط داخلی( ساختاري

ـ  پژوهشهاي مدل معادالت ساختاري نتایج  آزمون ن عوامـل سـاختاري،   ینیز نشان داده است که از ب

بیشترین % 32 با کشاورزيهاي  تعاونیدر  دیتولهاي صنعتی و متغیر  در تعاونی% 44با ابی یمتغیر بازار

پارچـه و تعـاملی    کلی، یـک  ۀاین در حالی است که در مجموع، رابط. اند کنندگی را داشته میزان تبیین

صورت مدل بومی بـه منظـور سـنجش    ه حاضر ب ۀها مورد تأیید قرار گرفته است که در مقال میان آن

در . ه شـده اسـت  ئارا )هاي تعاونی تولیدي مورد خاص شرکت. (ا .ا .عوامل ساختاري بخش تعاونی ج

چند در رابطه با کاربردهاي نتایج  گیري، پیشنهادهایی ندي، بحث، نتیجهب مقاله نیز در قالب جمع پایان

  .مشابه در آینده ارائه شده است پژوهشهايمذکور در دنیاي واقعی و نیز ادامه و پیگیري 

  مل ساختاري، مدل معادالت ساختاريسازمان تجارت جهانی، تعاون، عوا :کلیدي مفاهیم

  

                                                            

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس
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  مقدمه

هـاي   ناپذیري دانست که کلیه عرصه فراگیر و اجتناب ةترین پدید جهانی شدن را باید مهم

اقتصـاد، تأسـیس    ۀدر عرص. فته استررا در برگ... فرهنگ و  ،شناسی جامعه ،سیاست ،اقتصاد

ـ   .اسـت  ناز مصادیق بارز جهانی شد WTO(1( سازمان تجارت جهانی ز در بـارة  در ایـران نی

که الحاق به سازمان تجارت جهانی، سکوي جهش اقتصادي است یا لبۀ پرتگـاه، نظـرات    این

فرآیند تحوالت اقتصادي و تجارت در جهان، ضرورت تطبیق هوشـمندانۀ  . متفاوتی وجود دارد

اي  کارهاي اقتصادي حاکم بر جهان را ایجـاب کـرده و نیـاز بـه برنامـه      و شرایط کشور با ساز

انه براي اصالح ساختار تولید، قوانین و مقررات، سـاختار تسـهیالت اعتبـاري، بـه روز     خردمند

با این . است کردهآوري و توسعۀ بخش مالی به سوي تولید و اقتصاد ملی را الزامی  کردن فن

تـوان از امتیـازات    هاي حضور در سازمان تجارت جهانی به حداقل رسیده و می رویکرد آسیب

شـوند،   از جمله نهادهایی که متأثر از این پدیده و مـؤثر بـر آن واقـع مـی    . دمند ش الحاق بهره

زایی، انباشـت  غالتاش( اي مطروحه ها با توجه به کارکردهاي توسعه تعاونی. باشند ها می تعاونی

توانند جایگاه خود را در رونـد جهـانی شـدن حفـظ      می) ...اجتماعی و  ۀسرمایه، تقویت سرمای

هـا نقـش    کـه آن  شـوند و موجب نند کاثر  هاي تعاونی را کم این روند تشکلکه  اینکرده و یا 

بخش تعاونی به عنـوان یکـی   . )76 -77 .ص ،1384پور و گنجی،  حبیب( اي پیدا کنند حاشیه

بایستی خود را از سه بخش اقتصادي کشور و با هدف ایجاد اشتغال و تامین عدالت اجتماعی، 

به حیات مـؤثر و   ،وجود آمدهه هاي بدر مقابل چالش تا بتوانندوفق دهند  مورد نیازبا تغییرات 

 بایسـت هـا مـی  در این رهگذر تعاونی. )82-83. ، ص1369 زاهدي،( سودمند خود ادامه دهند

و  مورد بررسی قرار داده) هدف مقالۀ حاضر(در همۀ ابعاد  خود راساختاري  نقاط قوت و ضعف

نظام نوین جهـانی   توانند در هایی را که می نقشه، شد نقاط قوت و ضعف شناساییبا توجه به 

  .دکننطور کامل و مناسبی ایفا ه داشته باشند ب

در برنامـۀ چهـارم   . موفقیت بخش تعاونی در ایران از اهمیت به سـزایی برخـوردار اسـت   

گـري خـود    بینی شده که دولـت از تصـدي   توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، پیش

ها به بخش تعاونی صـورت گیـرد، بنـابراین بخـش تعـاونی       واگذاري فعالیتبکاهد و اولویت 

هاي خود را توسعه داده و به عنوان یک بخش موفـق خـود را    که قابلیت اي ندارد جز این چاره

مقـام   1384که به موجب تکالیف مقـرر در ابالغیـۀ مـورخ اول خـرداد      ضمن آن. کندمعرفی 

دولت حق فعالیت اقتصـادي جدیـد خـارج از مـوارد      قانون اساسی، 44معظم رهبري در اصل 

 44را ندارد و موظف گردیده است، هر گونه فعالیت را که مشمول صدر اصـل   44صدر اصل 
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هاي تعاونی، خصوصی و عمومی غیر درصد کاهش فعالیت به بخش 20نباشد، سالیانه حداقل 

درصـد   25قتصاد کشور بـر  چنین تعیین افزایش سهم بخش تعاونی در ا هم. دولتی واگذار کند

. ، ص1382 رستم نـژاد، (سازد  تا پایان برنامۀ پنج سالۀ پنجم، اهمیت موضوع را دو چندان می

5(.  

هاي موجود در وزارت تعاون به صورت عام و اسناد و مدارك موجود در ادارة کـل   گزارش

هاي تعـاونی   دهد که اوالً بسیاري از شرکت تعاون استان مازندرا ن به صورت خاص نشان می

هاي خود  هایی که فعالیت اند، ثانیاً شرکت کردهاند اما هرگز فعالیت خود را آغاز ن به ثبت رسیده

گیرند، یا پس از زمـان انـدکی از ادامـۀ فعالیـت بـاز       اند خود در دو دسته قرار می را ادامه داده

هـا عملکردشـان    شـرکت  اند و یا اگر در جریان فعالیت قرار دارند، تعـداد انـدکی از ایـن    مانده

توسعۀ بخـش تعـاون   . باشد نزدیک استانداردهاي موجود در بخش تعاون در سایر کشورها می

تـرین   شود و یکی از مهـم  که هم ریشه در باورهاي دینی ما دارد از الزامات در نظر گرفته می

باشـد تـا    اقدامات در این زمینه شناسـایی و سـنجش عوامـل سـاختاري بخـش تعـاونی مـی       

  .بگیرندگذاران با آگاهی بیشتر تصمیمات مناسبی را براي توسعه این بخش  مشی خط

شده، بر لـزوم توجـه بـه مطالعـه و      آمده است تمامی مستندات بیان در باالگونه که  همان

الحاق ایران به سـازمان  ) محیط داخلی(بررسی در زمینۀ شناسایی و سنجش عوامل ساختاري 

و بـه خـوبی     شدف جامعه، به خصوص بخش تعاون اشاره هاي مختل تجارت جهانی در بخش

  .دهند مربوط به آن را نشان می پژوهشهايضرورت و اهمیت انجام 

در مقالۀ حاضر، براي بررسی و سنجش عوامل ساختاري الحاق ایران به سـازمان جهـانی   

هـاي موجـود آن بـراي ایـران،      و ارائۀ مدلی جهت مدیریت بر چالش تجارت در بخش تعاون

ضمن مروري مختصر و مستند بر ادبیات موضوعی مربوط به سازمان تجارت جهانی و تعاون، 

گیري متغیرهـاي سـاختاري    ها و معیارهاي مختلف و متعدد اندازه عوامل ساختاري، و شاخص

بخش تعاونی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، و در نهایت مـدلی بـومی متغیرهـاي    

وامل ساختاري الحاق ایـران بـه سـازمان جهـانی تجـارت در بخـش       کنندة ع ساختاري تبیین

در . شـد ارایه خواهـد  ) هاي تعاونی تولیدي استان مازندران مورد خاص شرکت. (ا. ا. تعاونی ج

بنـدي شـده، در قالـب     هاي تفصیلی، موارد مذکور جمـع  پایان مقاله، ضمن بیان نتایج و یافته

ي کاربردي مدیریتی در دنیاي واقعی و نیـز ادامـه و   گیري و پیشنهادها بحث و مقایسه، نتیجه

  .مشابه در آینده ارائه خواهد شد پژوهشهايپیگیري 
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  پژوهشپیشینۀ 

  مبانی نظري سازمان تجارت جهانی و تعاون

. المللـی دچـار آسـیب شـد     هاي جهانی اول و دوم، روابط اقتصادي بین در دورة بین جنگ

هـا، تـورم، کـاهش     از قبیل عدم موازنه پرداخت 1930هاي عظیم اقتصادي در دهۀ  نابسامانی

شدید ارزش پول اغلب کشورها، اختالل در مبادالت بازرگانی و بیکاري گسترده سبب شد که 

هاي حمایتی شـدید بـراي پشـتیبانی از     چنین آمریکا به اتخاذ سیاست هاي اروپایی و هم دولت

ایروانـی،  (ي تجاري خـود متوسـل شـوند    جویانه در برابر شرکا صنایع داخلی و اقدامات تالفی

جا افزایش یافت که دیگـر دسترسـی بـه     تولیدات داخلی این کشورها تا آن). 50. ، ص1374

به همین جهت تالش، براي آزادسـازي  . بازارهاي خارجی به یک امر ضروري تبدیل شده بود

بـا امضـاي    1947این تالش سـرانجام در اکتبـر سـال    . المللی آغاز شد تجارت در سطح بین

کشـور، شـامل    23ده توسـط  مـا  34در  GATT(2( نامـۀ عمـومی تعرفـه و تجـارت     موافقت

صنعتی و کشورهاي در حال توسعه در ژنو به ثمر نشست که از میان این  ۀشرفتکشورهاي پی

 ۀموافقت کردند و گات را به مرحل 1948کشور با امضاي یک پروتکل در ژانویه  10کشورها، 

  ).53 .ص ،1383هاي بازرگانی،  مطالعات و پژوهش ي سسهؤم( اجرا درآورند

ــه در ســال   ــه دور اورگوئ ــرین و  ، از طــوالنی1994آخــرین مــذاکرات گــات موســوم ب ت

اي به تجـارت محصـوالت کشـاورزي،     ها بود، زیرا در این دور توجه ویژه ترین دوره پرمجادله

قبلی مطرح شده بـود بـه    هاي نساجی، خدمات فنی و مهندسی و مالکیت معنوي که در دوره

هـاي یادشـده، تصـمیم     هـاي مهمـی در زمینـه    در نهایت گذشته از حصول توافـق . عمل آمد

تعرفه و تجارت اخذ شد که به تأسیس سـازمان   ۀنام تشکیالت سازمانی توافق ةتري دربار مهم

  ). 198-199 .ص ،1380طالیی، ( انجامید) WTO( تجارت جهانی

هاي الزم در دولت درخواست رسـمی   پس از انجام بررسی 1375رماه سال یت 28ران در یا

م درخواسـت بـه سـازمان    یبا وجود تسل. سازمان تجارت جهانی نمود ۀرخانیم دبیالحاق را تسل

اسی در سازمان مواجه شد و تنها پس ین درخواست با مانع سی، ا1375تجارت جهانی در سال 

ت بررسی درخواست در شـوراي عمـومی   ن نوبیست و دومیاز سپري شدن حدود نه سال در ب

رش یبـا پـذ  . مـورد موافقـت اعضـاي سـازمان قـرار گرفـت       1384ماه سال خرداد 5خ یدر تار

 ۀن سازمان وارد مرحلیند الحاق کشورمان به ایران در سازمان تجارت جهانی فرایدرخواست ا

  .تري شد جدي
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  مبانی نظري تعاون و ساختار

تعـاونی  : آمـده اسـت  منچسـتر چنـین    1995سـال   ةاز تعاونی در کنگـر  ICAدر تعریف 

مختار از اشخاصی که به طور داوطلبانه به منظـور رفـع نیازهـاي مشـترك     انجمنی است خود

هاسـت و بـه صـورت     اقتصادي و اجتماعی خـود از طریـق شـرکتی کـه تحـت مالکیـت آن      

هـدف  . )Millington et al., 2000, p. 8( انـد  شود، گرد هـم آمـده   دموکراتیک اداره می

طـی سـالم بـراي    یجاد محیاز اعضا و این رفاه و خدمات مورد نیمأهاي تعاونی، ت اصلی شرکت

هـاي تعـاونی    ت شـرکت یـ گذاري فعال در هدف. باشد بهبود وضع اقتصادي و اجتماعی آنان می

ده یهاي اجتماعی آن ناد د جنبهیرد، ولی هرگز نباید مورد توجه خاص قرار گیاقتصادي با ۀجنب

ـ از ا). 26 .ص ،1384تی، ین بهار و هـدا یچ خوشه( ودگرفته ش ـ تـوان ب  رو مـی  نی در  ان کـرد ی

باشد بلکه هدف انجـام  کسب سود نمیهدف اصلی داري  سیستم تعاونی مانند سیستم سرمایه

تـوان گفـت کـه     طـور کلـی مـی   ه ب .با رعایت اصول دموکراسی است جامعهخدمت به افراد 

 یداري و سوسیالیستی است نظـام تعـاون  یستم سرمایهسیستم تعاونی سیستم حد واسط بین س

ستوه آمده بودند و به دنبال ایجـاد  ه داري ب مد که از سیستم سرمایهآوجود ه در میان افرادي ب

  .)2-3 .ص ،1353 پورافضل،( نظامی بودند که هدف آن خدمت به تمامی افراد اجتماع باشد

هـاي سـازمانی تقسـیم،     آن فعالیـت  ۀلاي است که بـه وسـی   ساختار سازمانی، راه یا شیوه

 ةکننـد  ابعـاد سـاختاري بیـان   ). 15 .ص ،1382اعرابـی،  ( شـود  دهی و هماهنـگ مـی   سازمان

تـوان بـدان    دهند که مـی  ها مبنایی به دست می آن. باشند هاي درونی یک سازمان می ویژگی

عوامل ساختاري  ).28 .ص ،1380دفت، ( گیري و با هم مقایسه کرد ها را اندازه وسیله سازمان

 .ص ،1381 د،یوید( شود ها را شامل می اي این شرکت هاي وظیفه اي، بخش با رویکرد وظیفه

بخـش مـدیریت، بخـش    : ایـن پـژوهش عبارتنـد از   ) محیط داخلـی ( عوامل ساختاري). 214

و توسعه، ساختار مالی، واحد سیستم اطالعات و رایانـه   پژوهشبازاریابی، بخش تولید، بخش 

  .باشد اي دیوید می هاي وظیفه فته از عوامل ساختاري بخشکه برگر

  

  مشابه پژوهشهاي ۀسابق

ـ پژوهشـ دهد که تا کنـون   حاضر نشان می پژوهشمرور ادبیات موضوعی مربوط به  ه ی ب

) صـنعتی و کشـاورزي  ( ن عنوان در ایران در مورد بخش تعاونی تولیـدي یصورت مستقیم با ا

فراوان هسـتند   پژوهشمشابه و مرتبط با موضوع  ةشد جامان پژوهشهايانجام نشده است، اما 

  :شود ها اشاره می که ذیالً به تعدادي از آن
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هـا، رابطـه و   خود به این نتیجـه رسـید کـه سـاختار تجـاري تعـاونی       پژوهشاسمیت در 

هاي تعاونی را براي رسیدن به اهـداف رقـابتی شـرکت تشـویق      شرکت بین اعضايهمکاري 

از موارد این اهداف شامل رسیدن به قیمت رقابتی با کمترین هزینه و بـه  کند، در بسیاري  می

چنـین لیزارلـد و    هـم ). Smith, 2002( باشد می ر رساندن برگشت سرمایه براي اعضاحداکث

هـاي  هـاي اصـلی کـه امـروزه شـرکت      ی با این هدف که یکی از چالشپژوهشاتیکسبریا در 

 ۀها و ادام نگی گسترش و یا حفظ امتیاز رقابتی آنتعاونی با آن مواجه هستند، مربوط به چگو

هاي تعـاونی بـراي    که شرکت داردان مییب پژوهش ۀیجنت. باشد لیت در اقتصاد جهانی میفعا

پارچـه بـه    اي رقـابتی و یـک  تغییر تقویت جایگاه خود در بازارهاي جهانی نیاز به ایجاد شبکه

  ).Lizarralde & Etxeberria, 2005( منظور تولید نوآور دارند

هـاي   اند که همکاري متقابـل میـان سـازمان    خود اشاره کرده ۀکراونس و شیپ در مطالع

ـ   آن. هـا خواهـد شـد    مستقل باعث افزایش مزیت رقابتی انفرادي آن منظـور تعریـف و   ه هـا ب

اي  گونـه ه اند ب سازمانی، مدلی مفهومی را طراحی و توسعه داده بندي روابط همکاري بین طبقه

یکی از اشـکال روابـط   . اند سازمانی مشخص شده آن انواع مختلف روابط همکاري بینکه در 

هـا   هـا سـازمان   باشـند کـه از طریـق آن    هاي اسـتراتژیک مـی   سازمانی، اتحادیه همکاري بین

هاي رقابتی خود را در مورد بازار و یـا محصـول وقتـی کـه محـیط متنـوع و        توانند مزیت می

ایـن  . افـزایش دهنـد   الزم و کافی را نداشته باشند، ارت و منابعها مه متالطم باشد و سازمان

هـا و ابعـاد روابـط     گیـري اتحادیـه   چنین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بـر شـکل   هم پژوهش

ها تأثیرگذار هسـتند را مـورد بررسـی قـرار داده      سازمانی که بر اثربخشی عملکرد اتحادیه بین

  ). Cravens & Shipp, 1993( است

هـاي تجـاري کشـور و     مکارانش با هدف شناسایی نقاط قـوت و ضـعف بانـک   اترك و ه

شناسایی الزامات و آثار احتمالی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر روي سیستم بانکی 

ـ     ۀهاي کشور در مرحل کشور دریافتند که بانک  ۀقبل از الحاق بایستی بـه ایجـاد تنـوع در ارائ

، کننـد خدمات بانکی توجه  ۀدمات بانکی و کاهش زمان ارائخ ۀخدمات بانکی، سهولت در ارائ

کیـد  أمحـوري ت  يآنان بر ایجاد فضاي رقابتی و اصل مشتر پژوهشهاي  طور کلی یافتهه و ب

  ). 1380، بیگی اترك، طاهري و حسن( داشت

خود با هدف بررسی آثار احتمالی پیوستن ایران به سـازمان   ۀطعمه و یوسفی در مطالع آل

سـازي بـر    هاي خود را در قالـب الزامـات جهـانی    ارت بر صنایع نساجی کشور یافتهجهانی تج

روي صنایع نسـاجی کشـور   ها و تهدیدات فرا قوت، ضعف، فرصتصنایع نساجی کشور، نقاط 
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انـد و   دن این بخش داشـته کراند که تأکید بر رقابتی  کردهبیان  WTOدر صورت پیوستن به 

آالت مـدرن و پیشـرفته، تعـدیل و     استفاده از ماشین: نده ادرکتوجه به متغیرهاي زیر را بیان 

ــروي انســانی، کیفیــت محصــوالت، اســتفاده از فــن   ــوزش مســتمر نی آوري اطالعــات و  آم

هـاي علمـی بازاریـابی و     و توسعه، استفاده از سیستم پژوهشدادن به بخش طراحی و  اهمیت

  ). 1381آل طعمه و یوسفی، ( فروش

، )WTO( گات و سازمان تجـارت جهـانی   نقدي بر ت عنوانمرادي در پژوهش خود تح

تقویـت  کنـد کـه بایسـتی بـه      بیان مـی عضویت جمهوري اسالمی ایران  مسائل کشاورزي و

ایجاد یک ساختار  :از هاي مهم آن عبارتند مؤلفه کهساختارهاي بنیادین تجاري خود بپردازیم 

دي، باال بردن میزان حضـور در عرصـه   اي، باال بردن استانداردهاي تولی دقیق و مناسب تعرفه

پسـند، بـاال بـردن     محصوالت صادراتی مرغوب و مشتري ۀاي و جهانی و ارائ بازارهاي منطقه

هاي معتبر تجاري خـود، اجـراي دقیـق     بندي، قوام بخشیدن به مارك ظرفیت فرآوري و بسته

ی پژوهشـ در  ).1375مرادي، ( مقررات سالمتی و بهداشتی به خصوص در تولیدات کشاورزي

تحت عنوان تأثیر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر خدمات برق توجه به متغیرهاي 

برخـورداري از  : زیر جهت افزایش توان رقابتی این بخش در صورت الحـاق پیشـنهاد گردیـد   

پرداختی، کاهش اتـالف   ۀگذاري، کاهش یاران مزیت نسبی، بازنگري قوانین مربوط به سرمایه

هـا و مالحظـات اقتصـادي، حـذف      سازي، رعایت اسـتاندارد  و انرژي، تأکید بر خصوصیمنابع 

  ). 1381قراباغی، ( سازي قوانین و مقررات اقتصادي د و شفافایمقررات ز

ی که به سفارش انجمن صنفی صنعت الستیک انجام گرفت، با هدف پژوهشبهکیش در 

بر صنعت الستیک کشـور، ایـن گونـه    شناسایی اثرات الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت 

پذیري محصوالت این صنعت در بازار جهانی بایـد   گیرد که در جهت افزایش رقابت نتیجه می

هـاي   بهینه از ظرفیت ةتحول تکنولوژیک در صنعت الستیک، استفاد: به موارد زیر توجه شود

السـتیک   ةنـد هـاي تولیدکن  وري نیروي کار، همکـاري شـرکت   موجود کشور، باال بردن بهره

بهکـیش،  ( کننـده و غیـره   هاي مدرن بازاریابی، جلب اعتماد مصرف گیري از شیوه کشور، بهره

1379 .(  

حاضـر   پژوهشرسد که در  نظر میه مربوط، ب ۀنیشیبه مرور ادبیات موضوعی و پ با توجه

گونـه   همـان . ، استفاده شود)214 .ص ،1381د، یوید( ايفهیهاي وظبهتر است از مدل بخش

حاضر  پژوهشگفته شده است شروع کار  پژوهشاستفاده از مدل مفهومی  ۀکه در بیان فلسف

  .با استفاده از این مدل مفهومی خواهد بود
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  مدل مفهومی

تمام مطالعات بر یک چارچوب مفهومی استوار است که متغیر هـاي مـورد نظـر و روابـط     

ـ    ). 23 .ص ،1379ادواردز و همکاران، ( کند ها را مشخص می میان آن ه هـر مـدل مفهـومی ب

ـ   پژوهشـهاي شروع و مبنـایی جهـت انجـام مطالعـات و      ۀعنوان نقط اي کـه   گونـه ه اسـت ب

 ,.Edwards et al( کنـد  ها را مشخص مـی  و روابط میان آن پژوهشمتغیرهاي مورد نظر 

ـ   پـژوهش مدل مفهومی یک استراتژي جهت شروع و انجام ). 2000 اي کـه   گونـه ه اسـت ب

هـا مـورد بررسـی و     ، متغیرها، روابط و تعامالت بین آنپژوهشدر حین اجراي رود  انتظار می

ها کم و  ها انجام شده و عواملی نیز از آن آزمون قرار گرفته، و حسب ضرورت تعدیالتی در آن

تـوان   به منظور آزمون یک مدل می ).Sautter & Leisen, 1999( ها اضافه شود یا به آن

Koontz( اجراي مدل در دنیاي واقعـی  -1: عبارتند ازاز سه روش استفاده کرد که  et al., 

1986, p. یــا نظرســنجی از  اســتفاده از روش دلفــی -2. )54 .ص ،1380الــوانی، ( )500

 سـازي  استفاده از فنون ریاضـی و شـبیه   -Mulford & Klonglan, 1982 .(3( خبرگان

)Barjis et al., 2000 .( شده استفاده حاضر از روش دوم است پژوهشدر که.  

حاضـر   پژوهشرسد که در  نظر میه مربوط، ب ۀنیشیبه مرور ادبیات موضوعی و پ با توجه

 ۀگونـه کـه در بیـان فلسـف     همان. د، استفاده شودیویاي د فهیهاي وظ بهتر است از مدل بخش

حاضر با استفاده از ایـن   پژوهشگفته شده است شروع کار  پژوهشاستفاده از مدل مفهومی 

  .آمده است 1-3ةمدل مذکور در نمودار شمار. هومی خواهد بودمدل مف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهشابعاد  مفهومی الگوي .1نمودار شماره

بخش تعاون

عوامل ساختاري 

)درونی(ها  شرکت

مدیریت

تولید

و رایانه اطالعات سیستم بازاریابی

تحقیق و توسعه

ساختار مالی
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  روش پژوهش

ظهوري، ( هاي متفاوتی عنوان شده است نظرات و دیدگاهکنون  تا پژوهشمورد روش در 

پـردازي، یعنـی،    يدیدگاه تئور ۀهاي چهارگان رغم این، با توجه به روش علی). 27 .ص ،1378

اي  هـاي تئـوریکی مختلـف، بررسـی پدیـده      دیدگاه ۀهاي موجود، مقایس بسط یا بهبود تئوري

اي مستند و تکـراري   هاي تئوریکی مختلف و باالخره بررسی پدیده خاص با استفاده از دیدگاه

حاضر در گروه چهارم قـرار   پژوهش، روش )Feldman, 2004( در محیط و شرایطی جدید

مـدیریتی شـامل    پژوهشـهاي در  فرضـیه هـا  تبیـین   ۀهاي دوگان و با توجه به روش. دگیر می

 ،1373آذر، ( در عملیـات  پـژوهش استفاده از فنون غیرآماري ماننـد  و استفاده از فنون آماري 

  . گیرد گروه اول قرار می حاضر در پژوهش )34 .ص

سـازمان جهـانی    حاضر، بررسی و سنجش عوامل ساختاري الحاق ایـران بـه   ۀهدف مقال

ـ   مدلی جهت مدیریت بر چالش ۀو ارائ تجارت در بخش تعاون ه هاي موجود آن براي ایـران ب

بـر  . صورت خاص بـوده اسـت  ه هاي تولیدي استان مازندران ب صورت عام و در بخش تعاونی

-حاضر پرسشنامه می پژوهشدر  سوالهايآوري اطالعات براي آزمون  این اساس، ابزار جمع

  :ی مراحل زیر طراحی گردیدباشد، که ط

متغیر، مرتبط با عوامل ساختاري الحاق ایران به سازمان تجارت  21استخراج : اول ۀمرحل

مشابه در ارتبـاط بـا    پژوهشهايچنین نتایج  جهانی در بخش تعاون از ادبیات موضوعی و هم

ــژوهش ۀلأمســ ــ. حاضــر پ ــ متغیرهــاي اســتخراج: دوم ۀمرحل ــب  ۀشــده در مرحل اول در قال

االختیـار تجـاري سـازمان     اي در اختیار کارشناسان و خبرگان دفتـر نماینـدگی تـام    پرسشنامه

سـاختاري  تجارت جهانی قرار گرفت، هدف از اجراي این مرحله مشخص شـدن متغیرهـایی   

ثیر مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از حضور در سـازمان جهـانی تجـارت را نشـان     أاست که ت

دیگري تنظیم شد  ۀدوم، پرسشنام ۀدست آمده در مرحله نتایج ب ۀایبر پ: سوم ۀمرحل .دهند می

شکلی در مورد تعاون تخصص و یا کارهـاي مطالعـاتی   ه خبره و استاد مدیریت که ب 10و به 

در این پرسشنامه از پاسخگویان خواسته شد، با توجه بـه نظـر   . اند تحویل داده شد انجام داده

ـ ( االختیار تجاري سازمان تجارت جهانی تام کارشناسان و خبرگان دفتر نمایندگی ، )دوم ۀمرحل

عنوان عوامل ساختاري الحـاق بـه سـازمان تجـارت     ه متغیرهایی که مرتبط با بخش تعاون ب

سوم،  ۀدست آمده در مرحله نتایج ب ۀبر پای: چهارم ۀمرحل. باشند را مشخص نمایندجهانی می

ام شد و در ایـن مرحلـه ابعـاد سـاختاري     حاضر اقد پژوهشنهایی  ۀنسبت به تنظیم پرسشنام

 پـژوهش چنین متغیرهاي مورد مطالعه در هر بعد از الگـوي   د و همشمشخص  پژوهشمدل 
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  .ندشدبندي  دسته

شـرکت   164هاي تعاونی مذکور، تعداد  موردي شرکت 935آماري  ۀدر ادامه از میان جامع

 87و تعداد صنعتی ال تولیدي هاي فع شرکت در بخش تعاونی 77عنوان نمونه انتخاب، که ه ب

فـوق بـه روش تصـادفی     ۀنمون. اند بودهکشاورزي هاي فعال تولیدي  شرکت در بخش تعاونی

) چهارم ۀمرحل( نهایی ۀهاي مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنام و داده شده انتخاب بندي طبقه

  .اند آوري شده جمع

گیـري وجـود دارد کـه یکـی از      زار انـدازه اب) روایی( هاي مختلفی براي تعیین اعتبار روش

ابـزار   سـوالهاي  .)1377 ،بازرگـان و دیگـران  ( ها پرسش از متخصصـان و خبرگـان اسـت    آن

گیـري، از   متغیرهـاي مـورد انـدازه    يحاضر داراي اعتبار است زیرا اجـزا  پژوهشگیري  اندازه

هـا ابتیـاع    ر مورد آنعبارتی توافق خبرگان امر ده اند و ب گرفته شده پژوهشادبیات موضوعی 

هـاي مختلـف و    گیري نیز روش ابزار اندازه) پایایی( منظور تعیین قابلیت اعتماده ب. شده است

 ,.Conca et al( ها سنجش سـازگاري درونـی آن اسـت    متعددي وجود دارد که یکی از آن

 گیري شـود  تواند با ضریب آلفاي کرونباخ اندازه گیري می سازگاري درونی ابزار اندازه). 2004

)Chronbach, 1951 .( صورت آزمایشـی توزیـع   ه پرسشنامه ب 30حاضر، تعداد  پژوهشدر

 يو بـا اسـتفاده از فرمـول آلفـا     SPSSافزار  گردید که میزان قابلیت اعتماد آن از طریق نرم

 .حاصل شد که بیانگر قابلیت اعتماد نسبتاً باالي پرسشنامه بـوده اسـت   890/0کرونباخ، عدد 

استان مازندران انجام گرفـت و  ) کشاورزي و صنعتی( هاي تولیدي در تعاونیمیدانی  مطالعات

 شده پرداختـه شـد،   آوري و اطالعات جمع ها تجزیه و تحلیل دادهآوري شدند و به  ها جمع داده

 چـون  هاي مختلفی هـم  دست آمده از آزمون هاي به که البته در مبحث تجزیه و تحلیل نتیجه

بـراي تعیـین     Chronbach Alpha، ازفرضیه هـا اي تأیید و یا رد بر Binomialآزمون 

هـاي مختلـف آمـار توصـیفی و اسـتنباطی، از       عالوه بـر روش . دشروایی پرسشنامه استفاده 

متغیرهـاي سـاختاري در    ةکنند منظور تبیین الگوهاي روابط تبیینه نیز ب LISRELافزار  نرم

اسـتان مازنـدران در قالـب مـدل معـادالت      ) کشاورزي و صـنعتی ( هاي تولیديبخش تعاونی

  . استفاده شده است) SEM( ساختاري

  

  ها نتایج و یافته

  : بخش تشکیل شده است که عبارتند از سهاین قسمت از 

متغیرهاي ساختاري الحاق ایران به سازمان جهـانی تجـارت در بخـش تعـاون بـه روش      
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  .دلفی

 هـاي  ق ایران به سازمان جهانی تجارت در بخش تعاونیوضعیت متغیرهاي ساختاري الحا

  .شده آوري هاي جمع وتحلیل داده استان مازندران از طریق تجزیه) کشاورزي و صنعتی(

کشـاورزي و  ( هاي عوامل ساختاري الحاق ایران در بخش تعاونی )اثربخش( الگوي بومی

  .استان مازندران) صنعتی

  

سازمان جهانی تجارت در بخش تعـاون  متغیرهاي ساختاري الحاق ایران به 

  به روش دلفی

براي مشخص نمودن متغیرهاي ساختاري الحاق ایران به سازمان تجـارت جهـانی، ابتـدا    

قبلـی   پژوهشهاي( متغیرهایی را پس از مرور جامع و دقیق ادبیات موضوعی مربوط استخراج

در اختیـار خبرگـان و    اي تهیـه و  ، آنگـاه پرسشـنامه  )انجام شده پژوهشگرانکه توسط دیگر 

هـا خواسـته شـده اسـت تـا       االختیار تجاري قرار گرفت و از آن کارشناسان دفتر نمایندگی تام

متغیرهایی را که تأثیري مستقیم و یا غیرمستقیم در الحاق ایران به سازمان تجـارت جهـانی   

ي تنظـیم  دیگـر  ۀقبل، پرسشـنام  ۀدست آمده در مرحله نتایج ب ۀبر پای. دارند مشخص نمایند

در ایـن پرسشـنامه از خبرگـان    . و در اختیار خبرگان و اساتید مدیریت قرار گرفتـه اسـت  شد 

هـا   تا از آن کردهمدیریت خواسته شد تا متغیرهایی که با بخش تعاون در ارتباطند را مشخص 

هاي ساختاري الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اسـتفاده شـود و در قسـمت     در شاخص

نامه از این خبرگان خواسته شده که هر یک از ایـن متغیرهـا را در گـروه عوامـل     دیگر پرسش

  . ساختاري تفکیک کنند

عوامل ساختاري الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، مستند  پژوهشدر این قسمت از 

 ۀبه نظرات دو گروه از خبرگان فوق در بخش عوامل ساختاري بر اسـاس مـدل ابعـاد مسـئل    

  :اند شده، قرار داده شده ارائه پژوهش
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  بازاریابی -ب  مدیریت -الف

ــئولیت - ــزان مسـ ــاي  میـ ــذیري اعضـ پـ

  هاي تعاونی شرکت

بـه   هـاي تعـاونی   شـرکت میزان توجـه   -

  ي سطح زندگی اعضاارتقا

هـاي   شـرکت  گیـري در  سرعت تصـمیم  -

  تعاونی

 هاي فرعی در سپاري فعالیت میزان برون -

  هاي تعاونی شرکت

هـاي   شرکتپذیري توسط  کمیزان ریس -

  تعاونی

هاي  شرکت میزان خالقیت و نوآوري در -

  تعاونی

 درسـازمانی قـوي    ارتباطات درون میزان -

  هاي تعاونی شرکت

ــتمر در    - ــود مس ــه بهب ــه ب ــزان توج  می

  هاي تعاونی شرکت

ریــزي   برنامــه  کــارگیري  همیــزان بــ   -

  هاي تعاونی شرکت استراتژیک در

هـاي   رکتشـ گـویی سـریع    میزان پاسخ -

  به تغییرات محیط رقابتی تعاونی

ــرفه   - ــت صـ ــزان رعایـ ــویی در میـ  جـ

  هاي تعاونی شرکت

 میزان جذب نیروي انسانی متخصص در -

  هاي تعاونی شرکت

هـاي   شـرکت  سرعت تحویل کاال به مشـتریان در  -

  تعاونی

ــته   - ــت در بس ــزان مطلوبی ــوالت  می ــدي محص  بن

  هاي تعاونی شرکت

 هاي نوین بازاریابی در تژيکارگیري استرا همیزان ب -

  هاي تعاونی شرکت

ــابتی در  - ــی رق ــزان برخــورداري از مزیــت قیمت  می

  هاي تعاونی شرکت

هـاي   شـرکت  محصـوالت جدیـد در   ئـۀ سرعت ارا -

  تعاونی

  گرایی به مشتري هاي تعاونی شرکتمیزان توجه  -

هـاي   شرکت سیستم استفاده از بازخورد مشتري در -

  تعاونی

از تجـارت   هـاي تعـاونی   شرکتیري کارگ همیزان ب -

  الکترونیکی

هـاي   شـرکت  گسترش خدمات پس از فـروش در  -

  تعاونی

  و توسعه پژوهش -د  تولید -ج

ــدي  - ــاي تولیـ ــزان کیفیـــت کاالهـ  میـ

  هاي تعاونی شرکت

پـذیري سـاختار تولیـدي     میزان انعطـاف  -

هـاي   در شـرکت  و توسعه پژوهشمیزان توجه به  -

  تعاونی

و توسعه بـا سـایر    پژوهشمیزان ارتباط بین واحد  -
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  هاي تعاونی شرکت

ــزان  - ــد در میـ ــایعات تولیـ ــاهش ضـ کـ

  هاي تعاونی شرکت

هـاي تعـاونی در    توانمندي شرکت یزانم -

  آوري تولید محصول نو

 برخــورداري از کارآمــدي هزینــۀمیــزان  -

  هاي تعاونی تولید در شرکت

  هاي تعاونی در شرکت واحدها

تخصــص بــراي واحــد حضــور کارکنــان م میــزان -

  هاي تعاونی و توسعه در شرکت پژوهش

  سیستم اطالعات و رایانه - و  ساختار مالی -ه

 سود مناسب ري از حاشیۀمیزان برخوردا -

  هاي تعاونی در شرکت

مورد نیـاز از  میزان توان تأمین نقدینگی  -

  محل فعالیت شرکت تعاونی

هـاي   گـذاري  میزان توان تأمین سـرمایه  -

  هاي تعاونی کتدر شر جدید

الی مورد نیاز از مین منابع مأتوان ت میزان -

هـاي   تجـاري شـرکت   مشتریان و شـرکاي 

  تعاونی

در  سیستم اطالعـات مـدیریت   کارگیري همیزان ب -

  هاي تعاونی شرکت

در  کـــارگیري فنـــاوري اطالعـــات همیـــزان بـــ -

  هاي تعاونی شرکت

ـ   - در  هـاي موجـود   روزسـازي مـنظم داده   همیـزان ب

  ي تعاونیها شرکت

  

هاي خبرگان امـر   بندي باال مستند به گفته بدان اشاره شده، تقسیم درباالطوري که  همان

یـک از متغیرهـاي   هیم سنجید کـه آیـا وضـعیت موجـود هر    بحث ابتدا خوا ۀدر ادام. باشد می

هاي صنعتی و کشاورزي با شرایط الحـاق بـه سـازمان جهـانی      ساختاري در دو بخش تعاونی

ی دارند یا خیر؟ و نیز وضعیت موجود هر یک از متغیرهاي ساختاري با فـرض  یسو تجارت هم

الحاق به سازمان تجارت جهانی چیست؟ و در بخش بعد بـا اسـتفاده از الگـوي روابـط علـی      

د که چگونه هر یک از این متغیرهاي ساختاري الحاق ایران به سـازمان  کرمشخص خواهیم 

ن مازندران را تبیین خواهند کرد تـا بتـوانیم الگـوي    هاي استا تجارت جهانی در بخش تعاونی

  .بومی آن را توسعه دهیم
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ـ      ارت در وضعیت متغیرهاي ساختاري الحاق ایـران بـه سـازمان جهـانی تج

  بخش تعاون

هـاي   امل سـاختاري شـرکت  بین متغیر عو ۀمنظور بررسی و تبیین رابطه حاضر ب ۀمقال در

مازندران با شرایط مطلوب، که ذیـالً در قالـب دو    استان) صنعتی و کشاورزي( ديتعاونی تولی

  .مطرح و مورد آزمون قرار خواهند گرفت فرضیه هاگروه از 

ـ    ل ساختاري در شرکتآزمون عوام ـ  ديهـاي تعـاونی تولی صـنعتی اسـتان    ـ

  مازندران

  دار سطح معنی  درصد آزمون  شده درصد مشاهده  تعداد  گروه  

  گروه یک

  جمع

3 ≤  77  

  

100%  

  

50%  000/0  

  

 50شـده از   که درصـد مشـاهده   دهد که با توجه به این اي نشان میآزمون دو جمله ۀنتیج

عوامـل   ۀمبتنی بر این امـر کـه مجموعـ    ۀدرصد بیشتر است، این بدین معنی است که فرضی

سـویی   صنعتی استان مازندران بـا شـرایط مطلـوب هـم    ـ  هاي تعاونی تولیديساختاري شرکت

   .ندارند، تأیید می شود

  

ـ  ل ساختاري در شرکتآزمون عوام ـ  ديهاي تعاونی تولی کشـاورزي اسـتان    ـ

  مازندران

  دار سطح معنی  درصد آزمون  شده درصد مشاهده  تعداد  گروه  

  گروه یک

  جمع

3 ≤  87  

  

100%  

  

50%  000/0  

  

 50شـده از   که درصـد مشـاهده   دهد که با توجه به این اي نشان میآزمون دو جمله ۀنتیج

عوامـل   ۀمبتنی بر این امـر کـه مجموعـ    ۀست، این بدین معنی است که فرضیدرصد بیشتر ا

سـویی   کشاورزي استان مازندران با شرایط مطلوب هـم ـ  هاي تعاونی تولیديساختاري شرکت

  .شود ندارند، تأیید می
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ـ    ل سـاختاري در شـرکت  آزمون متغیرهاي فرعی عوام  ديهـاي تعـاونی تولی

  )صنعتی و کشاورزي(

هاي تعـاونی  شرکت رهاي عوامل ساختاريهایی در هر یک از متغی آزمونین شکل به هم

  :همراه داشته استه ر را بصورت گرفت که نتایج زی )صنعتی و کشاورزي( تولیدي

اسـتان مازنـدران بـا    ) صنعتی و کشـاورزي ( ديهاي تعاونی تولیبخش مدیریت شرکت -

  .سویی ندارند شرایط مطلوب هم

اسـتان مازنـدران بـا    ) صنعتی و کشـاورزي ( ديیي تعاونی تولهابخش بازاریابی شرکت -

  .سویی ندارند شرایط مطلوب هم

استان مازندران با شرایط  )صنعتی و کشاورزي( ديیهاي تعاونی تول بخش تولید شرکت -

  .سویی ندارند مطلوب هم

اسـتان  ) صـنعتی و کشـاورزي  ( ديیـ هـاي تعـاونی تول  و توسعه شرکت پژوهشبخش  -

  .سویی ندارند ا شرایط مطلوب هممازندران ب

اسـتان مازنـدران بـا    ) صـنعتی و کشـاورزي  ( ديیـ هاي تعاونی تولساختار مالی شرکت -

  .سویی ندارند شرایط مطلوب هم

) صـنعتی و کشـاورزي  ( ديیـ هـاي تعـاونی تول   شرکت ۀو رایانبخش سیستم اطالعات  -

  .سویی ندارند استان مازندران با شرایط مطلوب هم

  

کشاورزي و ( هاي می عوامل ساختاري الحاق ایران در بخش تعاونیالگوي بو

  )صنعتی

در این قسمت دو آزمون در بخش تعاونی تولیدي صنعتی و کشـاورزي اسـتان مازنـدران    

صـنعتی و  ( هاي تولیدي انجام شد، که در قالب الگوي بومی معادالت عوامل ساختاري تعاونی

  :باشند د، به شرح زیر میاستان مازندران مشخص خواهند ش) کشاورزي
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 ساختاري بخش تعاونی تولیدي ي دهنده جدول مشخصات متغیرهاي تشکیل

  .استان مازندران) صنعتی و کشاورزي(

  ردیف  متغیر مستقل  سواالت پرسشنامه  عنوان

F3-1   1  تیریمد  1-3از بخش  15، ...،  2،3، 1

F3.2 2  ابییبازار  2-3از بخش  11، ...، 3، 2، 1

F3.3  1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7  3  دتولی  3-3از بخش  

F3.4   4  و توسعه پژوهش  4-3از بخش  4، 3، 2، 1

F3.5   5  ساختار مالی  5-3از بخش  5، 4، 3، 2، 1

F3.6   6  انهسیستم اطالعات و رای  6-3،  از بخش 3، 2، 1

  

ــی هــاي  ن عوامــل ســاختاري الحــاق ایــران در بخــش تعــاونی الگــوي تبی

  صنعتیـ  ديتولی

صنعتی استان مازندران مبتنی ـ  هاي تولیدي رهاي ساختاري تعاونیالگوي روابط علّی متغی

  :به شرح ذیل است  Lisrelافزار معادالت ساختاري بر نرم

  

T Valueر یمقاد  مدل استاندارد

  

 یا جذر بـرآورد واریـانس خطـاي تقریـب کمتـر از ده درصـد اسـت        RMSEAشاخص 

)RMSEA=0.043( مدل فـوق   نیبنابرا .و نسبت کاي دو بر درجه آزادي نیز مناسب است

عوامل ساختاري الحاق ایران  که اینیعنی  .هاي دنیاي واقعی داشته است برازش خوبی از داده

هـاي   در بخش تعاونی آن ةکنند متغیرهاي تعیین لۀیوسه خوبی به به سازمان تجارت جهانی ب
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Tگونه کـه در نمـودار    همان. شودن میییتبصنعتی استان مازندران  Value    بـاال مشـخص

  . نی مستقیم و هم غیرمستقیم دارندییرها هم اثرات تبیاست تمامی متغ

  

ــیالگــوي تب ي هــا ن عوامــل ســاختاري الحــاق ایــران در بخــش تعــاونی ی

  کشاورزيـ  ديیتول

سـتان مازنـدران   کشـاورزي ا  ــ  هاي تولیدي رهاي ساختاري تعاونیالگوي روابط علّی متغی

  :به شرح ذیل است  Lisrelافزار معادالت ساختاري مبتنی بر نرم

  

T Valueر یمقاد  مدل استاندارد

  

 یا جذر بـرآورد واریـانس خطـاي تقریـب کمتـر از ده درصـد اسـت        RMSEAشاخص 

)RMSEA=0.041( مدل فـوق   نیبنابرا .و نسبت کاي دو بر درجه آزادي نیز مناسب است

عوامل ساختاري الحاق ایران  که اینیعنی  .هاي دنیاي واقعی داشته است ی از دادهبرازش خوب

هـاي   آن در بخش تعاونی ةکنند متغیرهاي تعیین ۀلیوسه خوبی به به سازمان تجارت جهانی ب

Tگونه که در نمودار  همان .شود ن میییکشاورزي استان مازندران تب Value    بـاال مشـخص

  .نی مستقیم و هم غیرمستقیم دارندییثرات تبرها هم ایاست تمامی متغ

  

  گیري نتیجهو بحث 

هـا و مراکـز   مرتبط با موضوع از منابع مختلف نظیر دانشـگاه  پژوهشهايمرور مطالعات و 
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منابع علمی و  ةکنند هاي اینترنتی و مراکز تهیه و تدارك ی داخل کشور و نیز سایتپژوهشهای

ی در ایـن  پژوهشـ هاي تعاونی در استان مازندران، پژوهشی، مؤید این نکته هستند که شرکت

بنـدي کلـی از    عنوان یک جمـع ه ب. شود مشابه آن یافت می پژوهشهايباره انجام نشده، ولی 

 ۀمانند بسیاري از مباحث دیگر در حیطه هاي مربوط بتوان گفت که چون بحث ها می آن ۀهم

هـایی،  ها و شـباهت  ها با تفاوت ام از آنکاري علوم انسانی و اجتماعی قرار دارند لذا در هر کد

ورد هایی در مورد موضوع صورت گرفته و نتایج مربوط نیز در زمان و مکان مشخص م بررسی

 پژوهشـهاي با نتایج برخی از  حاضر را پژوهشتوان نتایج  چه میاگر. استفاده قرار گرفته است

ن است که این مقایسه در کمال مقایسه کرد اما بهتر آ مشابه پژوهشهاي سابقۀشده در  اشاره

در هر صورت حتی در مقـام مقایسـه   . احتیاط انجام گیرد، زیرا در ایران هنوز در ابتداي راهیم

توان گفت اولین قدم در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی ایـن اسـت کـه معلـوم      نیز می

ـ     کنیم جهت پیوستن به این سازمان چه فعالیت هـاي  ک از بخـش هـا و اقـداماتی را در هـر ی

مختلف جامعه جهت تسهیل و تسریع این فرآیند باید انجـام داد؟ و اثـرات و تبعـات مثبـت و     

در بعـد  حاضـر   پـژوهش منفی الحاق ایران به این سازمان چیست؟ این سؤالی اسـت کـه در   

هـاي   هـا و تفـاوت   در هر صورت شـباهت . بدان پاسخ داده شدعوامل ساختاري بخش تعاون 

  :توان بدین صورت تشریح کرد حاضر را می پژوهششده با  عات انجامموجود در مطال

ـ   پـژوهش شده و  اگرچه تمام مطالعات انجام: هاي مورد مطالعهمتغیر ه صـورتی  حاضـر ب

هـا بـر متغیـر     آن انـد، امـا همـۀ    مستقیم در مورد متغیرهـاي متعـددي بحـث کـرده    غیر

  .اند کز داشتهپذیري در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی تمر رقابت

 گردد به ایـن   حاضر یک رویکرد مدیریتی محسوب می پژوهشرویکرد : پژوهشرویکرد

براي الحاق به سازمان تجارت جهـانی مـورد    ساختاريهاي  معنی که متغیرها و شاخص

در . گرددخود مبحث جدیدي محسوب می ۀاند که این به نوب بررسی و ارزیابی قرار گرفته

پذیر کاالها در صورت پیوستن  مشابه بر تعیین قیمت رقابت هايپژوهشصورتی که سایر 

  .اند عنوان یک مزیت رقابتی تمرکز داشتهه به سازمان تجارت جهانی ب

حاضر نسـبت   پژوهشگر تفاوت دیگر  حاضر نمایان پژوهشنتایج : آماري ۀماهیت جامع

  .باشد باشد و آن ماهیت بخش تعاون می به نتایج سایر تحقیات می

در استان مازندران از نظر بعد سـاختاري  ) صنعتی و کشاورزي( هاي تعاونی تولیديشرکت

عنوان یک نقطـه ضـعف بـراي ایـن     ه در شرایطی قرار دارند که بیشتر متغیرهاي ساختاري ب

گـر عـدم    گردنـد، تمـامی متغیرهـاي سـاختاري در ایـن بخـش نمایـان        بخش محسوب مـی 
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 پـژوهش ها، بخش بازاریابی، بخش تولید، واحد یبرخورداري شرایط مطلوب در مدیریت تعاون

ـ    . باشـد  هـاي تعـاونی مـی   شـرکت  ۀو توسعه، ساختار مالی و بخش سیسـتم اطالعـات و رایان

هـاي  ترین نتیجه عالوه بر عدم برخورداري مطلوب هر یـک از عوامـل درونـی شـرکت     مهم

نی از سـاختاري  هـاي تعـاو   باشد که بیشتر شـرکت  ، این مهم می)صنعتی و کشاورزي( تعاونی

و توسعه و سیسـتم اطالعـات و رایانـه مشـاهده      پژوهشاند که در آن واحدهاي  شکل گرفته

  .نشده است

صـنعتی و  ( هـاي تولیـدي   روابـط علّـی متغیرهـاي سـاختاري تعـاونی      ةکنند الگوي تبیین

مطلـوب و   ةشـد  استان مازندران نشان داده است که بین عوامل سـاختاري تعیـین  ) کشاورزي

و توسعه، ساختار مـالی، سیسـتم    پژوهشمدیریت، بازاریابی، تولید، ( آن ةکنند هاي تبیینمتغیر

استان مازندران ارتبـاط  ) صنعتی و کشاورزي( ديیهاي تول در بخش تعاونی) اطالعات و رایانه

الگوي فوق تمامی ارتباطات و اثرگذاري مستقیم را مورد تأیید قـرار داد  . داري وجود داردمعنی

در میـان  . یان ارتباطات و اثرگذاري غیرمستقیم برخی را مـورد تأییـد خـود قـرار نـداد     و در م

ـ متغیـر بازار هاي تولیدي صنعتی استان مازنـدران   اثرگذاري مستقیم، در بخش تعاونی ابی بـا  ی

در  اثرگذاري را به خـود اختصـاص داده اسـت و   ن یکمتر% 06ر مالی با یو متغبیشترین % 44

ـ و متغبیشـترین   32/0دي کشاورزي استان مازندران متغیر تولید بـا  هاي تولی بخش تعاونی ر ی

  .اثرگذاري را به خود اختصاص داده استن یکمتر% 07انه با یستم اطالعات و رایس

گونه که در متن مقاله هم آمده است مـرور ادبیـات موضـوعی مربـوط بـه عنـوان        همان

ی در هر بخش اقتصادي کشـور  ط درونی هر سازمانینشان داده است که شناخت مح پژوهش

ـ  . شودات محسوب مییاز ضرور ري از مـدل سـنجش عوامـل    یکـارگ ه در این راستا، جهـت ب

اول، نیازمنـد   ۀدر درجـ ) هاي تعاونی تولیـدي اسـتان مازنـدران   مورد خاص شرکت( ساختاري

ۀ ت مطلوب بوده تا بتوان در مرحلیگیري و سنجش وضعیت موجود آن و مقایسه با وضع اندازه

تواند به  حاضر می ۀشده در مقال بر این اساس مدل ارائه. کرد آن تالش بعد در راستاي ارتقاي

گیـري و   مرتبط با اندازه پژوهشهايشروعی براي مطالعات و  ۀعنوان یک ابزار تحلیلی و نقط

 ةهاي اقتصادي کشـور باشـد، کـه انشـاءاهللا مـورد اسـتفاد      سنجش توان رقابتی تمامی بخش

  . اندرکاران قرار خواهد گرفت شناسان دیگر و حمایت مدیران و دستمحققان و کار

ها براي  هاي بسیاري باید جهت تشویق تعاونی شود، تالش ابی پیشنهاد مییاز دیدگاه بازار

هـاي تجـاري و    هاي جهانی اینترنت و اسـتفاده از آن بـراي هـدایت فعالیـت     حضور در شبکه

سازد  ها را قادر می عاونی صورت گیرد، زیرا تعاونیبازاریابی مناسب محصوالت خدمات شبکه ت
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هاي ارتباطی  عنوان یک نهاد تعاونی با استفاده از اینترنت و شبکه تا ضمن حفظ هویت خود به

.نوین به تجارت در ابعاد جهانی بپردازند

گونـه   ایـن . اقتصادي کوچک و متوسط نهفته است ه هاایجاد شغل در دست مؤسس ةآیند

رو نقـش کلیـدي    شـوند، از ایـن   صري حیاتی براي بخش تعاونی محسوب مـی عن ه هامؤسس

ها  ند تا تعاونیکنتا با ایجاد فضایی توانمند و سازنده شرایطی را فراهم  کند مدیران ایجاب می

  . و بالنده شوند کنندبتوانند در کنار دیگر اشکال تجاري رشد 

به بیـان   با توجه.وسیعی انجام گیرد پژوهشهايها  مدیریت تعاونی ۀهنوز باید دربارة مسئل

ـ ه عنوان پیشنهادهایشده در متن مقاله، موارد زیر ب هاي ارائه مسئله و نیز تحلیل منظـور  ه ی ب

  :تواند ارائه گردد حاضر می ۀمقالآتی در ارتباط با موضوع  پژوهشهايانجام 

در ) WTO( جهـانی تجـارت  الحـاق بـه سـازمان    بررسی و سنجش عوامل ساختاري  -

هاي تعاونی تولید در منـاطق مختلـف   خصوص شرکته بخش تعاون بر حسب نوع فعالیت، ب

  .حاضر پژوهششده در  شناسی و الگوي ارائه کشور با استفاده از روش

بررسـی و سـنجش عوامـل    هاي مفهـومی دیگـري بـه منظـور      طراحی و معرفی مدل -

در سـطوح مختلـف   در بخـش تعـاون   ) WTO( جهـانی تجـارت  الحاق به سازمان ساختاري 

  .حاضر ارائه شده است پژوهشچه که در  ، غیر از آن)کشوري، استانی و شهري( اي منطقه

الحـاق بـه    بررسی و سنجش عوامل سـاختاري هاي  شناسی از انواع مدل یک نوع ۀارائ -

در بخش تعاون با توجـه بـه مـوارد زیـادي کـه در ادبیـات       ) WTO( جهانیتجارت سازمان 

  .د دارندموضوعی مربوط وجو

  

  پی نوشت ها
1. World Trade Organization
2. General Agreement on Tariff and Trade (GATT)

  

  فارسیمنابع 

  فصـلنامه  .هـاي مـدیریتی و رفتـاري    فنون آمار استنباطی در پژوهش .)1373( .ادلآذر، ع

  .26شماره  ،دانشگاه تهرانانتشارات دانشکده مدیریت ، علمی پژوهشی دانش مدیریت

ران بـه  یوستن ایبررسی آثار احتمالی پ .)1381( .آل طعمه، سید فواد و یوسفی، علی اصغر

، انتشـارات  سـاز  نشـریه مـدیر   .)بافت حلقـوي (ع نساجی کشور یسازمان تجارت جهانی بر صنا
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.14 سازمان مدیریت صنعتی، شماره

ـ   .)1380( .لیاسماع، گییحسن ب و ریعلی ام، طاهري ،لقا اترك، مه ار احتمـال  بررسـی آث

کارشناسی ارشـد،   ي نامه انیپا .ستم بانکی کشوریران در سازمان جهانی تجارت و سیرش ایپذ

  .ت صنعتییریسازمان مد

انتشـارات دفتـر   : تهـران  ).چاپ چهـارم ( طراحی ساختار سازمانی .)1382( .اعرابی، محمد

.هاي فرهنگی پژوهش

انتشـارات   .)چـاپ اول ( هـانی شـناخت سـازمان تجـارت ج    .)1383( .ایروانی، محمد جواد

  .ي بازرگانیها مطالعات و پژوهش ي مؤسسه

انتشـارات   :تهران. در علوم رفتاري پژوهشهاي  روش .)1377( .بازرگان، عباس و دیگران

  .آگاه

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بـر   .)1379( .بهکیش، محمد مهدي

  .ارش انجمن صنفی صنعت الستیک، طرح پژوهشی به سفصنعت الستیک کشور

  .انتشارات دانشگاه تهران: نتهرا ).چاپ سوم( تعاون .)1353( .پورافضل، حسن

هـاي ایـران در عصـر     بررسی راهبردهاي تعاونی .)1384( .پور، کرم و گنجی، احمد حبیب

  .انتشارات دانشگاه یزد .مقاالت کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه ي چکیده .جهانی شدن

 )صنعتی( ديیهاي تولت تعاونییریمد .)1384( .تی، مهديیقه و هداین بهار، صدیچ هخوش

  .جی، آموزش و تروپژوهشهايمعاونت  ،انتشارات وزارت تعاون :تهران). چاپ اول(

ان، ییپارسـا  ي ترجمـه ). چـاپ سـوم  ( تئوري و طراحی سازمان .)1380( .ال چاردیدفت، ر

.هاي فرهنگی ت دفتر پژوهشانتشارا: تهران .علی و اعرابی، محمد

یان، علـی و  یپارسـا  ي ترجمـه ). چاپ پـنجم ( مدیریت استراتژیک .)1381( .آر دیوید، فرد

  .هاي فرهنگی دفتر پژوهشانتشارات : تهران .اعرابی، محمد

علمی کـاربردي   ي مجله .مدیریت دولتی در سطح کالن .)1369( .السادات زاهدي، شمس

  .8، شماره آموزش مدیریت دولتی شارات مرکزنتا ،مدیریت دولتی

آثار پیوستن جمهـوري اسـالمی ایـران بـه سـازمان جهـانی        .)1380( .طالیی، قدرت اهللا

، سال اطالعات سیاسی اقتصادي ي ماهنامه. بازرگانی و تأثیر آن بر صنعت خودروسازي ایران

  .شانزدهم، شمارة پنجم و ششم، بهمن و اسفند

 :تهـران  .علوم اجتماعی در مـدیریت  پژوهشوش هاي کاربرد ر .)1378( .ظهوري، قاسم

  .انتشارات میر
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 .ثیر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر خدمات بـرق أت .)1381( .قراباغی، علیرضا

  .وآموزش مدیریت پژوهشهاي ي سسهؤکارشناسی ارشد مدیریت مالی، م ي دوره ي نامه پایان

مسـائل   .)WTO( ان تجـارت جهـانی  گـات و سـازم   نقـدي بـر   .)1375( .مرادي، حسین

.ریزي مرکز مطالعات و برنامه ،عضویت جمهوري اسالمی ایران کشاورزي و

مجموعه مقاالت همـایش راهبـرد    .)1383(  .هاي بازرگانی مطالعات و پژوهش ي سسهؤم

چـاپ  ( هـا  ها و چـالش  فرصت :اقتصادي ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت ي توسعه

  .هاي بازرگانی مطالعات و پژوهش ي مؤسسه ).اول
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