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 چکيده 

ای شدددههای تعاونی تولید در ارائه خدمات حمایتی خود دچار مشکالت عدیدددهدر سالیان اخیر بسیاری از شرکت 

ریدد ی بددرای رفددع ایددن برنامه  این مشکالت در جهت   اند که نیاز است با انجام یک پژوهش آسیب شناسانه به شناخت 

های تعاونی تولید روستایی در حمایت از تولیدددات بررسی مشکالت شرکت هدف  پژوهش با    موانع مبادرت نمود. این

و   شرکت   40  در  جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیات مدیره  روستائیان استان خراسان شمالی انجام شده است.

  307از بددین اینهددا    .بودلی  استان خراسان شما  روستای  189در    های تعاونی تولید روستاییاعضای شرکت نفر از    9056

 نتددایج آزمددون فریدددمن نشددان داد کدده  نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و اطالعات الزم از آنها گردآوری شد.

از بددین   دارنددد.بدده ترتیددب اهمیددت بیشددتری    "نهادی  -اداری  "و    "اجتماعی  –فرهنگی  "،  "اقتصادی  -مالی"مشکالت  

و  "بر بودن فرایند دریافت وام و تسددهیالت بددانکیزمان"، "کمبود نقدینگی"مانند مواردی  "اقتصادی -مالی"مشکالت  

نبددود "مددواردی ماننددد    "اجتمدداعی  –فرهنگددی  "از بین مشددکالت    اهمیت بیشتری داشتند.  "های بانکیبهره باالی وام"

عدددم "و    "در تعدداونی  ترجیح کار انفرادی روسددتائیان بدده مشددارکت "،  "های الزم در زمینه کسب و کار و بازارآموزش

مددواردی  "نهددادی -اداری "رتبه باالتری کسب کرد. از بین مشکالت     "آگاهی و شناخت روستائیان از روند های بازار

عدددم حمایددت "،  "های تولید روستائیان با اصددوب بازاریددابی محصددوالت کشدداورزیعدم آشنایی مدیران تعاونی"مانند  

مشکالت تامین نهاده هددای کشدداورزی و تولیدددی   "و    "های تولید روستائیانیسازمان مرک ی تعاون روستایی از تعاون

  .داشتنداولویت باالتری    "های دامی مانند سبوس،کنسانتره و جو دامیبذر و نهاده  مانند کود،
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 مقدمه 

با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جهان در نواحی 

کنند، که روستایی کشورهای درحاب توسعه زندگی می

از نظددر فقددر، سددو ت ذیدده و سددواد بدددترین بخددش از 

آیند، رفددع معضددالت ایددن جمعیت جهان به شمار می

ری ی آگاهاندده توسددعه جمعیت عظیم از طریددق برنامدده

هددر برنامدده روستایی، اهمیددت زیددادی دارد. از طرفددی  

توسعه روستایی باید از راه اف ایش تولیددد و بددا جلددب 

مشارکت مردم محلی و در راستای اف ایش رفاه و رفع 

(. یکددی 1384  کرمی و رضایی مقدم،فقر گام بر دارد )

از مؤثرترین راهکارهای برای رفع مشددکالت موجددود 

در توسعه تولیدات روسددتائی تشددویق کددار جمعددی و 

کاری در عملیات مختلددت تولیددد تعاونی، اتحاد و هم

است. در ایددن راسددتا بخددش تعدداونی و بدده خصددو  

های تولید اب ار مناسبی بددرای بهبددود وضددعیت تعاونی

تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مددورد تیکیددد 

قرا گرفته اسددت. امددروزه کفایددت و شایسددتگی شددیوه 

تعدداونی و اصددوب مکاتددب آن در حددل مشددکالت 

است و در این راستا تحقیقددات کشاورزی آشکار شده  

وری سددرمایه در دهددد، بهددرهانجددام شددده، نشددان می

های تعاونی به مراتب بیش از بخش خدمات و شرکت 

خصوصی است )معاونت تحقیقات، آموزش و تددرویج 

(. اکثر کشورهای جهان همکاری 1389وزارت تعاون،  

کشاورزان را بر پایه اصوب مکاتب تعاونی را به عنددوان 

بهتددر بددرای پیشددرفت و توسددعه کشدداورزی و مسیری  

عمران روستاها و تیمین زندگی بهتر بددرای کشدداورزان 

حلی برای مقابلدده بددا پذیرفته و تعاون کشاورزی را راه

(. 1396اند )شددیرانی،  این مشکالت روسددتائی دانسددته

توانددد هایی در دنیددای امددروز میبرپایی چنددین تشددکل

یفددا کنددد، اوسعه نقش مناسبی برای رسیدن به اهداف ت

بددا   تعاونی این قابلیت را دارا هستند کددهای که  به گونه

پددذیر و همگددرا در بددازار رقددابتی، مدددیریت انعفاف

 محصوب مناسددب را بددا قیمددت مناسددبی عرضدده کننددد

بخش تعاون بددا رویکددرد از طرفی     .(2010)انصاری،  

اقتصادی اجتماعی تنها بخش اقتصددادی اسددت کدده بددا 

ری، تقویت روح تفکددر و مشددارکت گیری از همیابهره

 جمعی، اب ار مناسبی در برقراری عدالت و توسعه همه

رویکددرد تعدداونی یکددی از  .شددودجانبدده محسددوب می

منددد مردمددی در کارهای مشددارکت نظامبهتددرین سددازو

های اقتصادی و اجتماعی اسددت کدده اشددت اب و فعالیت 

 درآمدددم  وکدد   پذیرمعیشت پایدار بددرای اقشددار آسددیب 

ایددن (. 1395زاده، نددد )چوبایددان و رحددیمک می ایجدداد

های توسعه، بهبود ها همانین بر بهبود شاخصتعاونی

الگوی مصرف، اف ایش درآمد، جلوگیری ازمهدداجرت 

بددرداری از توانمندسددازی معیشددت، بهددره بدده شددهرها،

تسهیالت و اعتبارات بددرای بهبددود کیفیددت زندددگی و 

دارند )نصیری، تیثیر    ءسازی میان اعضادتعامل و اعتما

1389.)  

هددای متعدددد در استان خراسان شمالی نیدد  تعاونی

روستایی شکل گرفته و یا مجوز آن صادر شده اسددت 

هددا بددرای هدددف حمایددت از تولیدددات اما این تعاونی

 شددرکت   40روستایی دارای مشکالت مختلفی هستند.  

 و هدد ار 9 با شمالی خراسان  در  روستایی  تعاونی تولید

شرکت فعدداب   22دارد و از این تعداد    عضو وجود  56

 بددازار  تنظددیم  بددرای  را  عظیمددی  قابلیددت   باشددند کددهمی

 کمبددود  امددا.  کددرده اسددت   فراهم  کشاورزی  محصوالت

 شددده  منجددرهددا  آن  تدریجی  شدن  ضعیت  به  نقدینگی

 عضددویت   از  کمتددری  بهره  نی   کشاورزان عضو   و  است 

از یددک سددو بسددیاری از . اندددبددرده هدداتعاونی ایددن در

های ایجاد شده در استان خراسان شمالی فاقددد نیتعاو

ای هستند و از فقدان سدداختار یک نظام مدیریتی حرفه

سلسله مراتبی مناسب و همانین نبود نظام تشددکیالتی 

برند. در عددین حدداب بدده ماننددد ا لددب منسجم رنج می

های ایجاد شده در های روستایی کشور، تعاونیتعاونی

اقتصددادی و مددالی متعددددی این استان نی  با مشکالت  

اعم از مشددکالت در دریافددت وام و تسددهیالت، عدددم 
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های از پددیش هددای دریددافتی در برنامددهاسددتفاده از وام

تعیین شده و مواردی از این قبیددل رو بدده رو هسددتند. 

همانین در این استان نی  کماکان زنان روستایی نقشی 

ر های تعدداونی دارنددد و در کنددابسیار ناچی  در فعالیت 

های گروهی و تعاونی آن، فرهنگ مشارکت در فعالیت 

نی  در این استان در سفح پایینی قرار دارد و ایددن امددر 

فرهنگی مانع از کارکرد -به عنوان یک معضل اجتماعی

های روسددتایی شددده اسددت )اربددابی و اثربخش تعاونی

(. مجمددوم مفالعددات انجددام شددده در 1395همکاران،  

هددای تولیددد   تعاونیداخل و خارج کشور در خصو 

حاکی است این نظام بددا موانددع و مشددکالت متعددددی 

روبرو است. بر این اساس ضروری است این نظام بدده 

طور مستمر مورد آسیب شناسی قددرار گیددرد کدده ایددن 

هددای تولیددد در پژوهش به بررسی مشددکالت تعدداونی

حمایت از تولیدات کشاورزان استان خراسددان شددمالی 

 ها پرداخته است. ونیتحقیق به مشکالت تعا

 

 پيشينۀ تحقيق 

هددا تحقیقات زیادی در خصو  مشکالت تعاونی

انجام شده اسددت کدده در ادامدده نتددایج ایددن تحقیددق و 

شددود. فیروزآبددادی و حسددینی بندی آنها ارائه میجمع

 مشددکالت  و  موانع  ای با عنوان بررسی( مفالعه1390)

 تمحصددوال  بازاریددابی  در  تولید روسددتاییی  هاتعاونی

 کمبددود  پددژوهش،  نتددایج  اند. طبقکشاورزی انجام داده

 مددالی سددرمایه و اعتبددار زیرسدداختی، کمبددود امکانددات

 آگدداهی،  دانددش،)  انسددانی  منددابع  در  ضددعت  ها،تعاونی

 و  هاسرپرست   بین  ارتباط  نبودن  شفاف  ،...(و  هامهارت

 ساختار در  ضعت  و  اعضا  با  روستایی  تعاونی  کارمندان

 ناتوانی  بر  موثر  عوامل  از  ها،ونیتعا  اداری  بوروکراسی

 محصدددوالت بازاریدددابی در روسدددتایی هدددایتعاونی

 و اجتمدداعی عوامددل نهایددت، در. هسددتند کشدداورزی

 فعدداب مشددارکت  و متقابددل اعتمدداد بدده ویددژه فرهنگددی

 بدده نسددبت  روستایی،  تعاونی  هایشرکت   در  روستاییان

 مددذکور  هایتعاونی  موفقیت   عدم  در  موثر  عوامل  سایر

 بیشتری  اهمیت   از  کشاورزی،  محصوالت  اریابیباز  در

ای ( مفالعه1390رضایی و همکاران )  .بودند  برخوردار

 تولیددد  تعدداونی  هایشددرکت   مشکالت  با عنوان تحلیل

 نشددان  اراك انجام دادند. نتددایج  شهرستان  در  روستایی

 پشددتیبانی،-محیفددی  عامددل  چهددار  در  مشکالت  که  داد

 قددرار اختیشددنروان و ایحرفدده -فددردی سدداختاری،

 مشددکالت  و  ای تحت عنددوان موانددعگیرند. مفالعهمی

 در سدداری تولیددد روسددتایی شهرسددتانی هدداتعاونی

( انجددام 1394برنج توسط البددرزی )  بازاریابی محصوب

 عملکددرد  بددین  معندداداری  رابفه  که  داد  نشان  شد. نتایج

 و هددادالب وجددود و تولیددد روسددتاییی هدداتعاونی

 سدداختاری  امکانات  کمبود  اعضاء،  مشارکت   ،هاواسفه

 شهرستان  در  برنج  بازاریابی  و  روستاییی  هاتعاونی  در

( 1394رضددایی و همکدداران ) .دارد وجددود سدداری

 توسددعه  موانددع  تحلیددل  و  ای با عنوان شناسدداییمفالعه

 روستایی در  توسعهی  هاتعاونی  در  سازمانی  کارآفرینی

 چهددار  کدده  دادنشددان    انجام دادند. نتددایج  زنجان  استان

 خصوصی  و  دولتی  هایبانک  گیرانهسخت   قوانین  مانع،

 کددافی  سرمایه  نبود  ها،تعاونی  به  تسهیالت  پرداخت   در

 و  مددالی  منددابع  بدده  هدداآن  دسترسی  عدم  و  هاتعاونی  در

 و  کددار  نیددروی  بددا  مرتبط  قوانین  ضعت  الزم،  اعتبارات

 هددایفعالیددت  بددرای هدداتعدداونی در الزم بسترهای  نبود

 همانددین،.  له موانع مهم بودندددتیمی از جم  و  گروهی

 61/ 38  کدده  بددود  آن  از  حدداکی  عدداملی  تحلیل  هاییافته

رآفرینی کددا توسددعه موانددع کددل واریددان  از درصددد

 زنجددان  استان  روستایی  توسعه  هایتعاونی  در  سازمانی

 دانشددی،  -شددناختی  محیفددی،  ساختاری،  عامل  شش  را

 و  حمددایتی  ضددعت  اثددربخش،  سددازمانی  فرهنددگ  نبود

( 1394مرادنژادی و همکدداران )  .نمایندمی  تبیین  فردی

 مشددکالت تحلیددل و ای بددا عنددوان شناسدداییمفالعدده

ایددالم انجددام   شهرسددتان  مرزنشددین  تعاونی  هایشرکت 

 هددایعامددل آمددده، دسددت  به هاییافته  اساس  دادند. بر
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 و اجتمدداعی فرهنگددی، اقتصددادی، اداری، و سیاسددتی

 از جمله مشکالت مهددم بودنددد. رسددولی و  زیرساختی

 روی پدددیش ای مواندددع( مفالعددده1395همکددداران )

 در  بوکددان را  شهرستان  در  کشاورزی  تولید  هایتعاونی

 عوامددلهددای نام بدده کدده کردنددد خالصدده عامددل پددنج

 سددداختاری و آموزشدددی اداری، مدددالی، اجتمددداعی،

ای با ( مفالعه1395اربابی و آروین ).  شدند  بندیدسته

ی هدداتعاونیهای آسددیب  و مشددکالت عنددوان بررسددی

 کشدداورزیی  هاتعاونی  وضعیت   بر  تیکید  با  کشاورزی

شمالی انجام دادند. نتایج نشددان داد   خراسان  استان  در

 تهدید  را  تولید  هایتعاونی  که  یهایآسیب   ترینکه مهم

 بدده جلسددات و مجددامع برگدد اری: از عبارتنددد کندددمی

 و بازاریددابی علددم از اسددتفاده عدددم صددوری، صددورت

 فعالیددت،  نددوم  بددا  شرکت   یهسرما  تناسب   عدم  فروش،

 دفتددر نداشددتن و اعضدداء بدده سددهام برگدده ارائدده عدددم

 اسددتراتژی نداشددتن و ری یعدددم برنامدده سددهامداران،

 بددا  بحددران  بددا  مقابله  جهت   ری یبرنامه  عدم  مشخص،

هددای توانایی  توجه به  عدم  و  اقتصادی  شرایط  به  توجه

در تحقیقددات انجددام شددده در خددارج از   .منتخب   افراد

   نتایج مشابهی گ ارش شده است. کشور نی

( در مفالعدده خددود رفتددار 2011ژنگ و همکاران )

های کشدداورزی در چددین کشاورزان و عملکرد تعاونی

هددا نشددان داد کدده را بررسی کردنددد. نتددایج مفالعدده آن

هددا ترین عوامل تیثیرگذار بر عملکددرد ایددن تعاونیممهّ

های تولیددد محصددوالت شددامل منفقدده کشددت، ه یندده

 شددده و اسددتفاده  ورزی، تنوم محصددوالت کشددت کشا

 نکردن از بیمه کشاورزی است. با توجه بدده نتددایج بدده

آمده، ژنگ و همکددارانش تقویددت تبلی ددات در   دست 

تعدداونی، مدددیریت اسددتانداردها و در نهایددت افدد ایش 

کیفیت خدددمات ارائدده شددده را بددرای بهبددود عملکددرد 

( در تحقیقددی 2016. رانی و همکاران )اندپیشنهاد کرده

های تعدداونی به بررسی موانع مشارکت زنان در شرکت 

روستایی در کشور اتیوپی پرداختند. نتایج نشان داد که 

ترین عاملی است کدده مددانع از فرهنگ مردساالری مهم

های تعاونی تولیدددی روسددتایی حضور زنان در شرکت 

چنین نتددایج بدسددت آمددده از مصدداحبه بددا شود. هممی

های تعاونی روستایی نشان داد که ایددن مدیران شرکت 

ها با مشکالت مالی زیادی رو به رو هستند. ژو شرکت 

ای به ارزیابی وضددعیت ( در مفالعه2018و همکاران )

های کشاورزی در کشور م ولسددتان پرداختنددد. تعاونی

های مددورد بررسددی نتایج این تحقیق نشان داد شددرکت 

اند. به طور تهدر چند ساب اخیر روند رو به رشدی داش

خا  تمهیداتی برای عرضه بهتر محصوالت به بازار، 

شناسددایی چندددین بددازار هدددف، اسددتفاده از سیسددتم 

مددالی جدیددد کدده امکددان دسترسددی بیشددتر -اعتبدداری

دهد باعث توسددعه کشاورزان به صندوق سرمایه را می

 ها شده است.  قابل مالحظه این شرکت 

تددوان شین میبندی مفالعات پیطور کلی با جمعبه

هددای روسددتایی بددا سدده دسددته از گفددت کدده  تعاونی

(. دسددته اوب 1مشددکالت رو بدده رو هسددتند )جدددوب 

مشکالت اقتصادی و مالی است که هم در ایران و هم 

در خددارج از کشددور بدده عنددوان یددک چددالش عمددده 

 های روسددتایی مفددرح شددده اسددت. مشددکالتتعاونی

 بنیدده  ضددعت  شددامل  کیفددی  بعددد  از  هاتعاونی  اقتصادی

 عدددم،  آن  بدداالی  ه یندده  و  شرکت   سوددهی  عدم،  مالی

 بددانکی  اقسدداط  بددودن  بدداال،  هددابانک  مناسب   همکاری

 کیفیددت   و  بددانکی  وام  بازپرداخددت   توانایی  عدم،  هاوام

اسددت )اربددابی و  خدددمات و تولیدددات نددامفلوب

؛ ژو و 1395؛ رضددایی و همکدداران، 1395همکدداران، 

اداری   و  نهادی  دسته دوم، مشکالت  (.2018همکاران،  

هددا وری مفلددوب تعاونیاست که باعث کدداهش بهددره

 مختلفی که اداری و  نهادی  شود. برخی از مشکالتمی

 وجددود دارد هددای تولیددد روسددتاییتعاونی راه سددر در

 و هاسددازمان بددا ارتبدداط عبددارت اسددت از، ضددعت

 عدددم  و  اعضددا  صحیح  آموزش  عدم  دیگر،  هایشرکت 

 توجدده  عدم  تولید،  دیدج  یهاشیوه  با  مدیریت   آشنایی
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که در مفالعات مختلت مددورد   پرسنل  آموزش  به  کافی

؛ 1391تیکید قرار گرفتدده اسددت )جهددانی و همکدداران، 

(. 2011؛ ژنگ و همکدداران،  1395رسولی و همکاران،  

فرهنگددی بدده عنددوان   و  اجتمدداعی  در نهایت، مشکالت

 روسددتایی  تعدداونی  هایشرکت   یکی دیگر از مشکالت

ه است. مددواردی ماننددد عدددم تمایددل در نظر گرفته شد

روستاییان به کددار گروهددی و مشددارکتی، پددایین بددودن 

سفح تحصیالت، وجود تفکر سنتی و عدم اجددازه بدده 

های تعدداونی و عدددم زنان برای ورود به عرصه فعالیت 

ها از جمله معضالت نگرش مثبت به اثربخشی تعاونی

شددوند کدده ا لددب اجتماعی محسوب می-مهم فرهنگی

شددود های تعدداونی روسددتایی مشدداهده میرکت در شدد 

؛ رسددولی و همکدداران، 1390)فیروزآبادی و حسددینی،  

؛ رانی و همکاران، 1393،  الهیاری  و  فرد؛ نصیری1395

2016 .)

 

 ها خالصه تحقیقات پیشین در خصوص مشکالت مختلف تعاونی   -1جدول 

 منابع هامشکالت تعاونی

 مالی -مشکالت اقتصادی

، بیشتر بودن ه ینه های تعاونی از درآمدهای آن، زمان بر  کمبود نقدینگی

بودن فرآیند دریافت وام و تسهیالت بانکی، بهره باالی وام های بانکی،  

نبود سیستم مدیریت مالی دقیق و نوسانات بازار و ت ییرات قیمت 

 محصوالت کشاورزی 

  (؛1395)  همکاران و (؛ اربابی1393(؛ صفرپور و همکاران )1391حقوقی )

  همکاران و (؛ ژو2011(؛ ژنگ و همکاران )1395) همکاران  و رضایی

(2018) 

 اداری -نهادی مشکالت 

ضعت ارتباط با سازمانها و شرکت های دیگر، عدم آموزش صحیح اعضاء، 

عدم آشنایی مدیریت با شیوه های جدید توسعه، عدم توجه کافی به 

ها و تمرک گرایی و  نیآموزش پرسنل، عدم دیدگاه مناسب در دولت به تعاو

 اقتصاد دولتی

  و (؛ جهانی 1390(؛ رضایی و همکاران )1390فیروز آبادی و حسینی )

(؛ رسولی و  1394(؛ رضایی و همکاران )1394(؛ البرزی )1391همکاران )

 (1395همکاران )

 فرهنگی-اجتماعی مشکالت 

ن برای  عدم تمایل روستاییان به کار گروهی و مشارکتی، عدم اجازه به زنا

ورود به عرصه فعالیت های تعاونی، عدم نگرش مثبت به اثربخشی  

ها، پایین بودن سفح تحصیالت روستائیان، وجود تفکر سنتی، فقدان  تعاونی

های الزم و تجهی  مندی از آموزشمدیریت شایسته و توانمند و عدم بهره

 نبودن به فنون روز 

-(؛ طالع1394همکاران ) (؛ مرادی نژاد و1393نصیری فرد و همکاران، )

 (.1391(؛ علیخانی و همکاران )1392(؛ بابایی و همکاران )1395زاری )

 

 

 روش تحقيق 

تحقیق حاضر از نوم توصیفی پیمایشی بوده است. 

جامعه آماری این تحقیق شددامل اعضددا تعدداونی هددای 

 مدیره و مدیرعامل عضو و اعضاء هیات  تولید روستایی

 وسدددتا در سدددابر 189شدددرکت مشدددتمل بدددر  40

 40باشددد. ایددن  استان خراسان شددمالی مددی  در  99-97

نفددر   8856نفددر عضوداشددته کدده تعددداد    9056شرکت  

نفددر عضددو هیئددت مدددیره بودنددد.   200عضو عادی و  

نمونه مورد مفالعه بددا اسددتفاده از روش نموندده گیددری 

روسددتا   76بدده صددورت تصددادفی از داخددل    ،ایخوشه

پراکنددده از  هددا( تددا حدددود زیددادی بدده طددور)خوشدده

شهرستان انتخدداب شددد تددا ضددمن آنکدده   6روستاهای  

گویای شرایط روسددتا باشددد از قابلیددت تعمددیم نتددایج 

بدست آمددده بدده کددل روسددتاهای شهرسددتان اطمینددان 

تعددداد نموندده  تحقیددق بددا (. 2جدددوب حاصددل شددود )

گیری از جامعه آماری در سفح استفاده از فرموب نمونه

 307تعددداد  به  نفر    9056و جامعه آماری    %95اطمینان  

نفددر   42  ،نفر مدددیر عامددل  21شامل    تعیین شد که  نفر

بدددود. نفدددر عضدددو عدددادی  241هیدددات مددددیره و
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 های تعاونیجمعیت جامعه آماری شرکت  -2جدول 

 تعداد عضو  شرکت نام شهرستان  ردیت
 تعداد نمونه 

 هیئت مدیره مدیر عامل  عضو عادی

 2 1 14 216 بلقی  اسفراین  1

 2 1 10 121 بهار سفراین ا 2

 2 1 9 132 کوشش  اسفراین  3

 2 1 10 97 عمارت  اسفراین  4

 2 1 10 153 1آذر بهدشت  شیروان 5

 2 1 4 49 2عمارت بهدشت  شیروان 6

 2 1 16 197 گلدشت شیروان 7

 2 1 19 375 عشق آباد مانه و سملقان  8

 2 1 25 1351 امند مانه و سملقان  9

 2 1 9 135 ع ی  آباد ن مانه و سملقا 10

 2 1 11 267 اسالم آباد  مانه و سملقان  11

 2 1 14 360 1اترك فاروج  12

 2 1 11 272 2اترك فاروج  13

 2 1 10 285 5اترك فاروج  14

 2 1 9 120 بابا سب  خرق  فاروج  15

 2 1 11 157 6گلستان  جاجرم 16

 2 1 7 114 آالداغ  جاجرم 17

 2 1 7 108 امیر آباد جاجرم 18

 2 1 6 54 صادق آباد  جاجرم 19

 2 1 15 220 مختومقلی بجنورد 20

 2 1 17 280 جهش قتلیش علیا بجنورد 21

 42 21 244 5063 21 جمع کل 

 

اب ار سنجش را پرسشنامه محقددق سدداخته تشددکیل 

هددای شخصددی و ویژگددی،  شامل چهار بخددشداده که  

 هددای سددنجشگویه،  (سؤاب  14)حرفه ای پاسخگویان  

 گویه با آلفای کرونبددا   9)  مالی  –مشکالت اقتصادی  

اداری   –ربوط به مشکالت نهددادی  های م(، گویه0/ 85

و در  ( 0/ 80 گویدده بددا آلفددای کرونبددا  15) تعدداونی

 –مربددوط بدده مشددکالت اجتمدداعی    هدداینهایت گویه

( 0/ 92  گویه با بددا آلفددای کرونبددا   9)فرهنگی تعاونی  

پددن  طیددت  هددای سددنجش مشددکالت دربددود. گویدده

(، 5ای لیکرت شامل خیلی زیاد )با ارزش عددی گ ینه

(، 3(، متوسط )با ارزش عددی 4زیاد )با ارزش عددی  

( و خیلی کم )با ارزش عددددی 2کم )با ارزش عددی  

روایددی پرسشددنامه از ( مورد سددنجش قددرار گرفددت.  1

و گروهی از کارشناسددان سوی اساتید راهنما و مشاور  

های تولید در استان خراسددان شا ل در شرکت تعاونی

پایددایی آن بددا انجددام یید قرار گرفددت و  یمورد ت  شمالی

نموندده خددارج از  15یک طرح مفالعه راهنما بددر روی 

 تیییدددضریب آلفای کرونبددا     و محاسبهجامعه آماری  

هددا، تج یدده و بندی دادهآوری و دستهپ  از جمع  .شد

و بخش آمار در د  21SPSSاف ار  تحلیل با استفاده از نرم

 ،توصددیفی و اسددتنباطی اسددتفاده گردیددد. از میددانگین

بندددی بددرای رتبدده  و ضددریب ت ییددرات  انحراف معیددار

بددرای  نمونهتک tو آزمون  آزمون فریدمن  ها و ازگویه

  استفاده شد. مقایسه اهمیت هر کدام از مشکالت
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 ها يافته

میددانگین سددنی  :هااای دااردی پاسااخ ویا ویژگی

درصد پاسخگویان مددرد   99/ 7بود.    36/ 50پاسخگویان  

درصد پاسخگویان متیهددل بودنددد. بیشددتر   86/ 4بودند.  

آنها متولد همان روستا  درصد  83/ 4 پاسخگویان یعنی

درصددد از پاسددخگویان  29بودنددد. میدد ان تحصددیالت 

 20تا  16درصد از پاسخگویان بین    47/ 2متوسفه بود.  

 56/ 7 .داشددتندسدداب سددابقه عضددویت در تعدداونی را 

 های دیگر نی  عضو هستند. پاسخگویان در تعاونی

درصددد از  98/ 4 :شاایلی پاسااخ ویا هااای ویژگاای

درصد   53/ 1هستند که از این می ان  پاسخگویان شا ل  

 75/ 9شدد ل اصددلی    باشددند.آنها دارای ش ل دائمی می

 / 4باشددد.  درصد پاسخگویان کشاورزی و دامداری می

درآمددد  ند.درصددد از پاسددخگویان دارای دام هسددت 56

میلیددون تومددان 10 درصد از پاسخگویان بیش از   51/ 1

 باشد.در ساب می

درصددد از   81/ 1:  کسب و کااار تعاااونیهای  ویژگی

کدده تعدداونی بددا تمددام  رفیددت   بیان کردندپاسخگویان  

هددای درصددد تعدداونی  88/ 9  کنددد.فعالیت نمددی  تولیدی

تعدداونی تولیددد هسددتند و   مفالعه عضو اتحادیدده    مورد

صد آنها از بیمه محصوالت کشاورزی استفاده در  65/ 6

ها به صورت نیمدده درصد کشت تعاونی  93/ 5  کنند.می

آالت اسددتفاده شددده درصد ماشین 60/ 6مکانی ه بوده و 

 .شددودتددیمین مددیای  ارهجها به صورت اتوسط تعاونی

ها دارای ساختمان اداری هستند و درصد تعاونی  80/ 5

 15 برنددد.ار بهددره مددیها از حسابددرصد تعاونی  45/ 6

-آگاهی زیادی از فعالیددت   اعضای هییت مدیرهدرصد  

  های تعاونی دارند.

بندددی رتبه (3) جدددوب : مشااکالت اصتصااادی مااالی

های مربوط به مشکالت اقتصادی مددالی را نشددان گویه

کمبددود "های شددود کدده گویددهدهددد. مشدداهده میمی

بددر بددودن فراینددد دریافددت وام و زمددان"، "نقدددینگی

 "هددای بددانکیبهددره بدداالی وام"و  "سددهیالت بددانکیت

کیفیت پددایین "اهمیت بیشتری داشتند و مواردی مانند  

پددایین "،  "تولیدات روستائیان و محصوالت روسددتایی

بودن در آمد کشاورزان و نیاز فوری و همیشددگی آنهددا 

های تعدداونی از بیشددتر بددودن ه یندده "و  "بدده پددوب

 نی بودند.دارای اولویت پایی "درآمدهای آن
 

 مالی-مشکالت اصتصادی -3جدول 

 میانگین  هاگویه
انحراف 

 معیار

ضریب  

 ت ییرات 
 رتبه 

 4 197/0 763/0 873/3 درآمدزایی ناکافی تعاونی تولید برای روستائیان

 1 127/0 59/0 642/4 کمبود نقدینگی 

 1 127/0 555/0 355/4 بر بودن فرایند دریافت وام و تسهیالت بانکی زمان

 2 158/0 678/0 303/4 های بانکیوام بهره باالی

 6 239/0 817/0 414/3 نبود  سیستم مدیریت مالی دقیق 

 7 246/0 934/0 792/3 های تعاونی از درآمدهای آنبیشتر بودن ه ینه 

 9 352/0 955/0 710/2 کیفیت پایین تولیدات روستاییان و محصوالت روستایی 

 3 188/0 735/0 909/3 مت محصوالت کشاورزینوسانات بازار و ت ییرات قی

 8 333/0 103/1 316/3 پایین بودن در آمد کشاورزان و نیاز فوری و همیشگی آنها به پوب

 

بندددی رتبدده (4) جدددوب: نهااادی –مشااکالت اداری

های اداری نهددادی را نشددان مشکالت  مربوط به گویه

عدددم آشددنایی "های  شود که گویهدهد. مشاهده میمی

های تولید روستائیان با اصوب بازاریددابی دیران تعاونیم
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عدم حمایت سازمان مرک ی "،  "محصوالت کشاورزی

 "و    "های تولیددد روسددتائیانتعاون روستایی از تعاونی

های کشاورزی و تولیدددی ماننددد مشکالت تامین نهاده

کنسددانتره و   های دامی مانند سددبوس،بذر و نهاده  کود،

کمبود "های  ری داشتند و گویهاهمیت بیشت  "جو دامی

هددای تمرکدد  مدددیران تعاونی"،  "امکانات حمل و نقل

کمبود امکانات "و    "تولید روستائیان  بر منافع شخصی

بدده   "بندددیو تاسیسات نگهداری و انبددارداری و بسددته

 ند. هست  ترتیب از اهمیت کمتری برخوردار
 

 

 نهادی  -مشکالت اداری   -4جدول 

 میانگین  هاگویه
حراف ان

 معیار

ضریب  

 ت ییرات 
 رتبه 

 10 29/0 000/1 453/3 های عضو ناکافی بودن حمایت اتحادیه از تعاونی

 8 258/0 827/0 202/3 های تولید روستاییکمبود همکاری بین تعاونی 

 5 251/0 036/1 121/4 کمبود نیروی انسانی در ساختار اداری تعاونی ها 

 2 193/0 771/0 987/3 های تولید روستائیان   ستایی از تعاونی عدم حمایت سازمان مرک ی تعاون رو

 4 225/0 9/0 007/4 های دامی  مشکالت تامین نهاده های کشاورزی و تولیدی مانند کود،بذر و نهاده

 11 32/0 945/0 954/2 صوری بودن جلسات مجمع تعاونی تولید روستائیان   

 13 325/0 975/0 997/2 بر منافع شخصی    های تولید روستائیانتمرک  مدیران تعاونی 

 6 233/0 864/0 7/3 های تولید روستائیان ضعت مهارتهای مدیریتی در بین اعضای هیات مدیره تعاونی

 6 233/0 889/0 8/8/3 های تولید روستایی گستردگی شرح و ائت تعریت شده برای تعاونی

 1 158/0 643/0 065/4 اصوب بازاریابی محصوالت کشاورزی  های تولید روستائیان باعدم آشنایی مدیران تعاونی 

 12 323/0 968/0 997/2 بندی کمبود امکانات و تاسیسات نگهداری و انبارداری و بسته

 14 41/0 141/1 782/2 کمبود امکانات حمل و نقل  

 7 252/0 984/0 906/3 مشکالت دسترسی به موقع به نقدینگی برای پرداخت فوری مفالبات  

 5 231/0 708/0 068/3 ضعت منابع اطالعاتی و آمار پایه ای در روستا 

 5 214/0 82/0 827/3 انتظارات گسترده دولت از تعاونی ها و عدم تفابق امکانات موجود 

 

بندددی رتبدده  (5)جدددوب  :  مشکالت درهن ی اجتماعی

هددای فرهنگددی اجتمدداعی را مشکالت  مربوط به گویه

نبددود "هددای  شود کدده گویددهمی  دهد. مشاهدهنشان می

، "هددای الزم در زمیندده کسددب و کددار و بددازارآموزش

تددرجیح کددار انفددرادی روسددتائیان بدده مشددارکت در "

عدم آگاهی و شناخت روسددتائیان از رونددد "،  "تعاونی

اهمیددت  "سددواد پددایین روسددتائیان "و  "هددای بددازار

عدددم اعتمدداد سدداکنین "هددای بیشتری داشددتند و گویدده

عدددم "و"یران تعاونی تولیدددی روسددتائیانروستا به مد

بدده   "هددا بددرای مشددارکت بددانوانتمایل اعضدداء تعاونی

 ند. هست  ترتیب از اهمیت کمتری برخوردار
 

مقایسه اهمیت هر کدام از مشکالت تعاااونی تولیااد 

: برای مقایسه می ان اهمیت هر )نتایج آزمو  دریدمن(

-یمددالی، ادار-ها )اقتصددادیکدام از مشکالت تعاونی

اجتماعی( از آزمون فریدمن استفاده -نهادی و فرهنگی

( نتیجه آزمون و می ان اولویت هر کدام 6شد. جدوب )

دهددد، نتایج نشان میدهد.  از این مشکالت را نشان می

اهمیت هر کدددام از درصد،    0/ 05در سفح معنی داری  

از اولویت یکسددانی مشکالت متفاوت است و در واقع 

به میانگین فریدمن مشدداهده  توجه  برخوردار نیستند. با

 –فرهنگددی  "،  "اقتصادی  -مالی"  مشکالتشود که  می

بدده ترتیددب اهمیددت  "نهددادی -اداری "و  "اجتمدداعی

 .بیشتری از دیدگاه پاسخگویان داشته است 
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 اجتماعی -مشکالت درهن ی  -5جدول 

 میانگین  هاگویه
انحراف 

 معیار

ضریب  

 ت ییرات 
 رتبه 

 1 158/0 625/0 961/3 در زمینه کسب و کار و بازار  های الزم نبود آموزش

 6 299/0 976/0 264/3 ها برای مشارکت بانوانعدم تمایل اعضاء تعاونی 

 4 228/0 853/0 743/3 تولید روستائیان   فقدان روحیه کار جمعی بین اعضای  تعاونی 

 7 311/0 056/1 397/3 عدم اعتماد ساکنین روستا به مدیران تعاونی تولیدی روستائیان   

 2 2/0 74/0 707/3 ترجیح کار انفرادی روستائیان به مشارکت در تعاونی 

 3 207/0 796/0 837/3 سواد پایین روستائیان  

 3 207/0 813/0 928/3 عدم آگاهی و شناخت روستائیان از روند های بازار  

 3 211/0 785/0 717/3 دور افتادگی روستاها و مشکالت دسترسی به این مناطق 

 9 272/0 841/0 088/3 بی توجهی روستائیان به توصیه های کارشناسان در خصو  اولویت های کشت 

  

 مشکالت تعاونی تولیدهر کدام از  یتاهم یسه مقا -6 جدول

 داری سفح معنی کای اسکور  میانگین فریدمن  معیارانحراف میانگین  مشکالت

 45/2 4/0 827/3 اقتصادی  -مشکالت مالی 

 38/1 36/0 45/3 نهادی  -مشکالت اداری  000/0 092/192

 17/2 4/0 725/3 اجتماعی  -مشکالت فرهنگی 

 

 (7)  جدددوب:  های تولیااد بندی مشکالت تعاونیطبقه

دهد. با استفاده از را نشان می  کلی مشکالتبندی  طبقه

های هر کدام از مشکالت نمره ترکیبددی هددر سدده گویه

د که مقدار آن بدده عددددی بددین نوم مشکل به دست آم

صفر و یک تبدیل شد و این مقدار با فاصددله طبقدداتی 

طددور کدده   همان  .های مساوی تقسیم شدبه گروه  0/ 33

درصددد پاسددخگویان  5/ 86دهددد، نتددایج نشددان می

 15/ 96اقتصددادی را در سددفح کددم،  -مشددکالت مددالی

درصددد آن را در سددفح زیدداد   78/ 18درصد متوسط و  

درصد پاسددخگویان مشددکالت   18/ 57ارزیابی کردند.  

درصد متوسط   38/ 44نهادی را در سفح کم،    -اداری  

درصددد آن را در سددفح زیدداد ارزیددابی کردنددد.  43و 

 -درصددد پاسددخگویان مشددکالت فرهنگددی 26/ 71

درصددد متوسددط و   43/ 65اجتماعی را در سددفح کددم،  

 درصد آن را در سفح زیاد ارزیابی کردند.   29/ 64
 

 

 بندی سطح مشکالته جدول طبق  -7جدول 

 سطح طبقات  سطح مشکالت 
 اجتماعی  -مشکالت فرهنگی  نهادی  -مشکالت اداری  اقتصادی -مشکالت مالی

 درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی 

 71/26 82 57/18 57 86/5 18 0-33/0 کم

 65/43 134 44/38 118 96/15 49 0/ 34  – 66/0 متوسط 

 64/29 91 43 132 18/78 240 0/ 67 – 1 زیاد 

 

 نیدد ار د: تولید  هایمشکالت تعاونی  تیوضعی  بررس

هددا مشددکالت تعاونی  سفح  نکهیای  بررسی  برا  قسمت 

ی انمونددهتک  t  آزمددون  از  اسددت   نیانگیم  حد  از  شتریب

ترکیبددی کلیدده   نمددرهبنددابراین ابتدددا  .  است شده  استفاده

مشکالت از طریددق فرمددوب ضددریب محرومیددت رفددع 

 دارترکیب خفی  یددروزنند سپ   اختالف مقیاس شد
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محاسددبه شددد. سددپ  از طریددق   تمشکالکدام از  هر  

آزمون کولموگرف اسمیرنوف نرماب بودن توزیددع ایددن 

 شد  نیتدو  ریز  اتیفرض  نیهمان.  مت یرها ارزیابی شد

 شددده  داده  نشددان  (8)  جدددوب  در  آنبررسددی    جینتا  که

 :است 
د متوسط است:  ها کمتر و مساوی از حنقیض ادعا: مشکالت تعاونی 

5/0 ≥ μ :0H    

    μ :1H ˃ 5/0 ها بیشتر از حد متوسط است:ادعا: مشکالت تعاونی 

 عمددل  صددورت  نیدد ا  بدده  فددوق  جدوب  لیتحلی  برا

 فددر   دییدد تیعدم  ای  دییتی  کننده  مشخص  مرز:  شودیم

 در .اسددت  %95 سددفح در اسددتاندارده آمار مقدار  صفر،

 ؛1/ 96  بددا  ست ا  برابر  استاندارد  آماره  نانیاطم  سفح  نیا

 ازt  آماره مقدار کهی ریمت  ای هیو گ  هر کهی معن نیا به

 و ردیدد گ یم قددرار 0H محدددوده در  باشد  کوچکتر  1/ 96

 ب رگتددر 1/ 96 از آنt  آمدداره مقدار کهی ریمت  ای هیگو 

 هددددددد ک   گفددت   توانیم  و  است   1H  محدوده  در  باشد،

 3مشکالت تعاونی تولید بیشتر از حد متوسددط )عدددد  

 .است لیکرت(  در طیت

 

 های تولیدی بررسی وضعیت مشکالت تعاونی برا یانمونه تک t آزمو  یجنتا -8 جدول

 داری معنی tمقدار  میانگین  مشکالت
 انحراف  

 از میانگین 

 فاصله اطمینان 
 0Hرد/قبوب 

 حد پائین  حد باال 

 قبوب  78/0 87/0 407/0 000/0* 531/35 827/3 مالی  –مشکالت اقتصادی 

 قبوب  41/0 49/0 361/0 000/0* 106/22 456/3 نهادی  –مشکالت اداری 

 قبوب  68/0 77/0 406/0 000/0* 291/31 725/3 اجتماعی  -مشکالت فرهنگی 

 داری در سفح احتماب پنج درصد معنی*

 

 هدددد ک  شودیم مشاهده (8) جدوب جینتا  به  توجه  با

 درمقابددل  فددر های تعدداونی تولیددد ی شددرکت بددرا

-اقتصددادی، اداری-تمامی مشکالت )مددالی  صو د خ

 نایبنددابر. شددوداجتمدداعی( قبددوب می-نهادی، فرهنگددی

مشددکالت مختلددت، ایددن  کدده گرفددت  جددهینتیتددوان م

 حددد ازها در در ناحیدده مددورد مفالعدده بیشددتر شددرکت 

   .است   متوسط

 

 گيری بحث و نتيجه

های تولید در روستاهای با توجه به این که تعاونی

ت متعددددی جهددت حمایددت از بددا موانددع و مشددکال

ضددروری تولیدات روستائیان روبرو هسددتند، بنددابراین  

طور مستمر مورد آسیب شناسی قددرار است این نظام به

گیرد که این تحقیددق بددر ایددن موضددوم بددا تمرکدد  بددر 

های استان خراسان شمالی پرداخته است. پدد  تعاونی

آوری اطالعدددات الزم از اعضدددا تعددداونی و از جمدددع

ها و اعضا هییت مدیره، مشکالت ر عاملهمانین مدی

-نهادی و فرهنگی-اقتصادی، اداری-در سه دسته مالی

اجتماعی بررسی و تحلیل شد. در این بین نتایج نشددان 

شود که با توجه به میانگین فریدمن مشاهده میداد که  

و   "اجتماعی  –فرهنگی"،  "اقتصادی  -مالی"مشکالت  

یشددتری از دیدددگاه ترتیب اهمیت ببه "نهادی  -اداری  "

. با توجه به نتایج این پژوهش پاسخگویان داشته است 

های تولید روستایی در استان خراسددان شددمالی تعاونی

به لحاظ مالی با کمبود نقدینگی و مشکالت مربوط به 

اخذ تسهیالت بانکی مواجه می باشد و از جنبه اداری 

د و نهادی نی  به دلیل عدم آشنایی مدیران تعاونی تولیدد 

روستایی با اصوب بازاریابی محصددوالت کشدداورزی و 

عدم حمایت سازمان مرک ی تعاون روستایی ایددران از 

تعاونی های تولید روسددتایی و بدده لحدداظ فرهنگددی و 

هددای الزم در زمیندده اجتماعی به دلیددل نبددود آمددوزش

کسب و کار و بازار و تددرجیح کددار انفددرادی بدده کددار 
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موفددق بدده ارائدده  گروهی آنانان که شایسته مددی باشددد

خدمات در خور کشاورزان نبوده اسددت. چنددین نتددایج 

در برخی مفالعات پیشن نی  تییید شده است )اربابی و 

؛ ژو و 1395؛ رضددایی و همکدداران، 1395همکدداران، 

؛ رسولی و 1391؛ جهانی و همکاران،  2018همکاران،  

؛ فیروزآبادی 2011؛ ژنگ و همکاران،  1395همکاران،  

؛ رانی 1393همکاران،    و  فرد؛ نصیری1390و حسینی،  

 (.  2016و همکاران، 

هددا در جهت بهبود نقددش و کددارکرد ایددن تعدداونی

حمایت از تولیدددات روسددتائی پیشددنهادات زیددر ارائدده 

 شود.می

های جامعه آمدداری از نتایج تحقیق و بررسی دیدگاه  -

وجددود مشددکالتی در حوضدده کمبددود نقدددینگی 

اسددت بددا انجددام حکایددت دارد از ایددن رو الزم 

مفالعدداتی دقیددق درزمیندده مسددائل مددالی و تددامین 

های تعاونی تولید روسددتایی نقدینگی برای شرکت 

های تعدداونی تمهیداتی از جمله حمایت از شرکت 

تولید روستایی توسط صندوق حمایددت از توسددعه 

 بخش کشاورزی درنظر گرفته شود.

هددای وجود مشکالتی در حوضه اعتبددارات شددرکت   -

تولید روستایی از جمله مسددائلی بددوده کدده تعاونی  

ها بدان اشاره شددده در نقفه نظرات اعضاء شرکت 

هددای تعدداونی است. باید توجه داشت کدده شددرکت 

تولید روستایی نهادهایی  یردولتی بوده و نباید بدده 

اعتبارات دولتی متکی باشد اما از آنجا که به ویددژه 

مین هددا و تدداروستاهای فقیر توانایی تددامین ه یندده

گددردد منددابع مددالی الزم را ندارنددد، پیشددنهاد مددی

های تعاونی تولید روستایی در هددر دهدده از شرکت 

فعالیت خود اقدام به اف ایش سرمایه و بروزرسانی 

 سرمایه اعضاء موجود نماید.

های مالی از سوی دولت و سازمان اختصا  کمک  -

مرک ی تعاون روسددتایی ایددران موجددب وابسددتگی 

گددردد گددردد. پیشددنهاد مددیولت مددیها به دشرکت 

های های دولت در قالب قراردادی با شرکت کمک

تعاونی تولید روستایی باشد تا مو ت باشند طبددق 

 قرارداد نسبت به انجام پروژه اقدام نمایند.

هددای گیددری از امکانددات تعدداونیکمددک و بهددره -

هددای همجددوار و عقددد قددرارداد جهددت شهرسددتان

ازاریددابی جهددت تعدددیل هددای بازرگددانی و بپروژه

 برخی مشکالت اقتصادی مالی اهمیت دارد.

حمایت و کمک سازمان تعدداون روسددتایی اسددتان از   -

لحاظ مشاوره و ایجاد شرایط برای انعقاد قددرارداد 

 ها.با سایر ارگان

های ری ی برای برقراری ارتباط موثر و نشست برنامه  -

 های موفق استانی و کشوری.مشورتی با تعاونی

هددای مددورد مفالعدده دارای اکثر مدیرعامالن شددرکت   -

سفح تحصیالت مربوط به کشاورزی نبددوده و بدده 

مسائل مربددوط بدده بازرگددانی و بازاریددابی اشددراف 

هددای گددردد دورهنداشددتند، بنددابراین پیشددنهاد مددی

آموزشی مرتبط با مدیریت تعاونی، مدریت روستا، 

آنهددا   یابی و حسابداری برایعلوم بازرگانی و بازار

برگ ار گردد و همانددین جدد وات و بروشددورهای 

 آموزشی در اختیار آنها گذاشته شود.

با توجه به تاثیر نقش مشدداور در امددور بازرگددانی و   -

-مالی، از مشاوران حقوقی، فنی و مالی در شرکت 

 های تعاونی تولید استفاده گردد.

با عنایت به اهمیتی که نوم فعالیت شددرکت تعدداونی   -

ها، به یران باید نسبت به شناسایی  رفیت دارد، مد

منددابع و امکانددات موجددود در تعدداونی درجهددت 

بددرداری از آنهددا در ری ی درست برای بهددرهبرنامه

 راستای توسعه تعاونی بپردازند.
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Abstract 

In recent years, several production cooperatives have faced many problems in providing their 

support services, which need to be identified and planned to address these barriers through a 

diagnostic study. This research has been conducted by examining the problems of rural 

production cooperatives in supporting the products of villagers in North Khorasan province. The 

target population of this study included board members in 40 companies and 9056 members of 

rural production cooperatives in 189 villages of North Khorasan province. Among them, 307 

people were selected as the research sample and the required data was collected from them. The 

results of Friedman test showed that "financial-economic", "cultural-social" and 

"administrative-institutional" problems are more important, respectively. Among the "financial-

economic" problems, items such as "lack of liquidity", "time consuming process of obtaining 

loans and bank facilities" and "high interest rates on bank loans" were more important. Among 

the "socio-cultural" problems, items such as "lack of necessary training in business and market", 

"preference of individual work among villagers to participate in cooperatives" and "lack of 

awareness and knowledge of villagers about market trends". Among the "administrative-

institutional" problems, items such as "lack of familiarity of managers of rural production 

cooperatives with the principles of marketing of agricultural products", "lack of support of the 

Central Organization of Rural Cooperatives for rural production cooperatives" and "problems of 

supplying agricultural and production inputs such as fertilizer, seeds and animal inputs such as 

bran, concentrate and barley" were given higher priority. 
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