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  بخش تعاونهاي منديبررسي و نظرسنجي در بارة مشکالت و توان

 در استان سيستان و بلوچستان

 ∗حسين قرباني محمد حسين کريم، مصيب پهلواني،

 ۲۹/۵/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۲۶/۱/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

 چکيده

 رهايهاي بالقوه و تعيين وضعيت، راهكا     اين پژوهش با هدف بررسي مسائل، مشكالت و توان        
هاي توليدي، مصرف و خـدماتي طـي           تعاوني ناكامي، و عوامل موفقيت و       كمي و كيفي   يارتقا
جامعة آماري مورد مطالعه    .  در استان سيستان و بلوچستان انجام گرفته است        ۸۶ و   ۸۵ يهاسال

 . گيـرد يهاي تعاوني توليدي، مصرف و خدماتي فعـال در ايـن اسـتان را در بـر مـ                  همة شركت 
ين مـشکالت   تـر   مهـم هـا،   دسـت آمـده از تحليـل پرسـشنامه        ها و نتـايج بـه     صاحبهبر اساس م  

ضعف مـديريت، بـاال بـودن نـرخ     : اند ازهاي توليدي، مصرفي و خدماتي استان، عبارت     تعاوني
ها، فقدان دسترسي به اطالعات و از آن جمله اطالعـات بازارهـاي   بهره و سود باز پرداخت وام 

هـاي پيـشرفته    ي زمينة واردات، و نيز عدم دسترسي بـه فنـاور          هاي دولت در  فروش و سياست  
هـاي  هاي سنگين آن، كافي و مناسـب نبـودن حمايـت          واسطة هزينه مانند تجارت الكترونيك به   

 . هـا   تعـاوني ري مـشارکتي د هـا  فعاليـت دولت از نوآوري و كارآفريني، عدم روحية همکاري و          
بهـره بـا    هـاي کـم   اعطـاي وام  : انـد   د شـده  ي رفع اين مشكالت، بـدين شـرح پيـشنها         راهکارها

 ،هـا    ارائه تسهيالت الزم به تعـاوني      ، توسعة صندوق تعاون   ،بازپرداخت بلندمدت، تأسيس بانک   

                                                 
و کارشـناس ارشـد     ) karim@cmu.ac.ir(، دانـشيار    )pahlavani@hamoon.usb.ac.ir(ديار  اسـتا  :ترتيب به *

 دانشکدة اقتصاد، دانشگاه سيستان و بلوچستان 
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هـاي تعـاوني در قالـب حمايـت دولـت از            وپاگير بانکي، توسـعة طـرح      حذف مقررات دست  

هـا بـه      جهيـز تعـاوني    تعاوني، توسعة تجارت الکترونيـک و ت       يها  فعاليت و   ها  شيوه در   نوآوري
رسـاني و   هـاي آب  سامانة کارت اعتباري، تقويت زيربناهاي بخش کـشاورزي از طريـق طـرح            

 .ترويجي ـ  هاي اجتماعي از طريق تشکيل جلسات توجيهي ترغيب تمام گروه

 ي توليديهاي تعاون )/استان(سيستان و بلوچستان / تعاون: هاکليدواژه

* * * 
 مقدمه

هاي تعاوني در ايران، جايگاه بخش تعـاون در         الت تعاون و انديشه   با توجه به سير تحو    

بنـابر  . تر شده است   سطح توليد و اشتغال نمايان     يويژه در بهبود و ارتقا    اقتصاد كشور به  

 يهـا، بررسـ    شناخت بيشتر و درک اهميت تعاون، و نيز آشنايي بهتر با تعاوني       ياين، برا 

، با وجود دنيـاي متحـول       ياز سوي . نمايدي م ي موانع و مشكالت آنها ضرور     يو شناساي 

 و تحـوالت    يامروز در عصر ارتباطات و تحوالت اقتصادي، سياسي، اجتمـاعي، فنـاور           

، همچنـان مؤسـسات تعـاوني در اسـتان سيـستان و             هـا   فعاليـت ناشي از جهـاني شـدن       

 هاي بازرگاني در سطوح ملي    اند و در صحنة رقابت    بلوچستان با مشكالت فراوان مواجه    

رو، در اين پروژه، با بررسي مسائل، مشكالت        از اين . المللي آمادگي الزم را ندارند    و بين 

 يهاي توليدي، مـصرفي و خـدماتي، بـه ارائـه راهکارهـاي ارتقـا                و توان بالقوة تعاوني   

مدت و بلندمدت خواهيم پرداخت تـا از        هاي کوتاه گيريجايگاه بخش تعاون در تصميم    

هـاي توسـعه و تعمـيم عـدالت اجتمـاعي           خش تعاون در برنامه   اين رهگذر، به اهداف ب    

گيري نهضت تعاون در جهان، ايران و         در اين راستا، ابتدا به چگونگي شکل      . دست يابيم 

شـماريم؛ و در ادامـه، بـا        هاي بالقوة استان را برمـي     کنيم و آنگاه ظرفيت     استان اشاره مي  

افـزار  زمـون فرضـيات از نـرم     انجـام آ   يتشريح روش و چارچوب مفهومي تحقيق، بـرا       

SPSS کنيم  استفاده مي. 
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 پيشينة تحقيق 

ها وجود داشته کـه   ميان انساني همکاري برايهاي در تاريخ جوامع بشري، همواره زمينه  

هـا و اجتماعـات شهرنـشيني، و        ايجـاد قبيلـه   . در حقيقت، نقطة شروع تعاون بوده است      

 تمـدن جديـد     ةعيت است که تعاون يک پديـد       اين واق  ةدهندمطالعة قبايل و اديان نشان    

 .نيست

تعاون در تاريخ و در هريک از شئون اجتماعي  بـه نـوعي داراي ارزش اسـت و در                

هر مورد مفهوم آن با ديگري تفاوت دارد؛ بنابراين، براي بررسي اقتصاد تعاوني، بايد بـه           

 .مراحل تاريخي و اجتماعي آن توجه کرد

دورة اول از   : را از نظر اقتصادي به دو دوره تقـسيم کـرد           تعاون   توان  ميطور کلي،   به

پذيرد   تدريج تحول مي   و از قرن پانزدهم ميالدي به      شود  ميآغاز زندگي اجتماعي شروع     

 دوم با انقالب صـنعتي و انقـالب فرانـسه در         ةآيد؛ و دور  تا اينکه به شکل کنوني در مي      

بنـابراين، دورة   . ود اسـت   که داراي تعريف مخصوص به خ      شود  ميقرن هجدهم شروع    

نامنـد  اول را عصر تعاون اجتماعي و دورة دوم را عصر تعـاون صـنعتي يـا علمـي مـي                   

  ).۲۶: ۱۳۶۸شيراني، (

وران و کـارگران صـنايع      هـاي پيـشه   نخستين آثار وجود تعاون در جهان به سـازمان        

سـال  در  .  سال قبل از مـيالد وجـود داشـتند         ۳۰۰۰گردد که در حدود     يدستي مصر بازم  

 قبل از ميالد، حمورابي، سلطان بابل، به کشاورزان اجـازه داد تـا مـزارع را بـراي                   ۲۰۵۰

 محصول با يکديگر همکاري کننـد       آوري  جمعصورت تعاوني آماده ساخته، در      کشت به 

 ). ۲۸: همان(

تعـاوني داشـتند، بـه      در چين نيز سابقة انجمن و مؤسساتي که کارکرد تعاوني يا شبه           

هـاي  ترين انجمـن  انداز و وام قديمي   هاي پس انجمن. گرددز ميالد بر مي    سال قبل ا   ۲۰۰

هاي تعاوني، و از آن جملـه انجمـن         همچنين، در يونان باستان، انجمن    . اين کشور بودند  

ودفن که براي آيين پرستش مردگان ايجاد شده بـود، بعـد از مـدتي بـه مؤسـساتي                   کفن

اغلـب  . کردند و موجوديت قانوني داشـتند     تبديل شدند که اهداف اقتصادي را دنبال مي       
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هـاي  ودفن بودند که منشأ تشکيل انجمن     مردم طبقات متوسط و پايين عضو انجمن کفن       

 .)۱۳۸۶،  پهلواني و قرباني(رفت ي مشمار بهاي اقتصادي و حرفه
 حکومـت   يبا ظهور دين اسالم در اوايل قرن هفتم و آزادي قسمتي از جهان از نوع              

ي اساسـي   هـا   ويژگيتعاون و همکاري بسيار تأکيد شده، چنان که يکي از           استبدادي، بر   

. ويژه در مسائل اجتماعي بوده است     حاکم بر جامعة اسالمي روحية تعاون و همکاري به        

البتـه ايـن    . شـود   ميبديهي است که مسائل اجتماعي بسياري از امور مسلمانان را شامل            

که به خير وصالح امت اسالمي نباشـد؛ و         تعاون و همکاري در بر گيرندة اموري نيست         

» االثم والعدوان  علي   تعاونوا البّر والتقوي والتعاونوا   «رسد که آية شريفة      چنين به نظر مي   

 کـه   ياگونـه  محکم در تأئيـد همـين موضـوع باشـد، بـه            يحجت و دليل  ) ۲مائده، آية   (

 و از کنـد  يمـ مسلمانان را به معاضدت و همکاري با يکديگر در نيکـي و تقـوا دعـوت             

. دارديانجامد، برحذر م  ويژه اموري که به دشمني مي     تعاون و همکاري در ساير امور، به      

، همة امـور فرهنگـي، هنـري و علمـي در اروپـا             )۱۶ تا   ۱۴قرون   ()۳(در دوران رنسانس  

 - شـگرف در زنـدگي اجتمـاعي       ي شد، و انقالب صـنعتي تحـوالت       يدستخوش دگرگون 

اقتصاد صنعتي، از يک سو، رشد سريع صـنايع و          . ود آورد وجاقتصادي جوامع صنعتي به   

 و در نتيجـه، تـشکيل      يبازرگاني، گـسترش شهرنـشيني، توليـد انبـوه، پيـشرفت فنـاور            

 ديگـر،   يهاي بـزرگ و پيچيـدة صـنعتي و تجـاري را در پـي داشـت و از سـو                    سازمان

کـه   رد، چنان  اجتماعي را به ارمغان آو     -ها و مسائل و مشکالت عظيم اقتصادي      نابساماني

ماشيني شدن نظام توليد به بيکاري و آوارگي هزاران تـن از صـاحبان حـرف و صـنايع                   

ــد  ــتي انجامي ــيراني، (دس ــرت آون ). ۲۷: ۱۳۶۸ش ــستان، راب ــتا، در انگل ــن راس   )۴(در اي

، )۱۸۲۵-۱۷۶۰ ()۶(، در فرانسه، سن سيمون    )۱۸۸۶-۱۷۸۶ ()۵(، ويليام کينگ  )۱۷۷۱-۱۸۵۸(

 شولتـسه   نو در آلمان، هرمـا    ) ۱۸۸۲-۱۸۱۱ ()۸( بالن ي، لوي )۱۸۳۷-۱۷۷۲ ()۷(شارل فوريه 

، و بسياري ديگر از فيلسوفان اجتمـاعي همچـون فيليـپ بوشـه،      )۱۸۸۳-۱۸۰۸ ()۹(دليش

هايي گوناگون را براي    پرودون، مارکس، ميشل ديون، لنين، و شارل ژيد نظريات و طرح          

گيري   زمينة اصلي شکل  فکرات پيش  اقتصادي ارائه دادند و اين ت      -بهبود شرايط اجتماعي  
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در ). ۲۱: ۱۸۱، شـمارة    ۱۳۸۵ماهنامة اقتصادي، اجتمـاعي وفرهنگـي،       (نظام تعاوني شد    

 کارگر بافنـده    ۲۸، اولين شرکت تعاوني در شهر کوچک راچديل انگلستان توسط           ۱۸۴۴

  و ها  ارزش؛ اين تعاوني    )۳۰-۲۹: ۱۳۶۸شيراني،  ( ليره تأسيس شد     ۳۰و با سرماية ناچيز     

ها گسترش يافت؛ تا اينکـه در         گيري تعاوني   اصولي را تعيين کرد که بر اساس آن، شکل        

زيـر نظرسـازمان ملـل متحـد تأسـيس شـد            ) ICA(ها    المللي تعاوني ، اتحادية بين  ۱۸۹۵

 ).۱۳۸۵شيرازي، (
 

 تعاون در ايران

 ي،  طـوالني دارد؛ از نظـر تـاريخ        يادر ايران، تعاون بـه مفهـوم واقعـي کلمـه از سـابقه             
ــران، مــشارکت شــکل   ــا انقــراض سلــسلة ساســانيان و ظهــور اســالم در اي   جديــد يب

به خود گرفت و پس از گرويدن ايرانيان بـه اسـالم و آشـنايي آنهـا بـا تعـاليم عاليـه و                        
. گستر اين دين مبين، روح تعاون و همکاري بيش از پيش در مردم نضج گرفـت               عدالت

سـرا، مـسجد،   رانديش در سـاختن پـل، کـاروان       افراد متمکن و خي    يعالوه بر اقدام برخ   
اي نداشـتند،   ، مـردم عـادي نيـز کـه سـرمايه          ي رفاه عموم  يانبار، و ابنيه و اماکن برا      آب

. دادنـد المنفعه قرار مـي   کارگران خود را به طور رايگان در خدمت اين کار جمعي و عام            
 اننـد بـسياري    همچنين، بارزترين وجه تعاون و همکـاري طبقـة کـشاورز در ايـران، هم              

  شـود   مـي داشـت و برداشـت محـصول ديـده          از جوامع روستايي دنيا، هنگـام کاشـت،         
 . )۱۳۸۶پهلواني و قرباني، (

 در قـانون تجـارت      ۱۱۱ و   ۲۶،  ۲۵اما آغاز تعاون رسمي در ايران به گنجاندن مـواد           
 قـانون تجـارت مـصوب       ۱۹۴ تـا    ۱۹۰ و بازنگري آن و نيز مواد        ۱۳۰۴ و   ۱۳۰۳مصوب  
گـردد؛ البتـه از     يهاي توليد و مصرف پرداخته است، بـاز مـ           که به مبحث تعاوني   ،  ۱۳۱۱

هـا     را سال آغاز فعاليت تعـاوني      ۱۳۱۴ توان  ميي رسمي،   ها  فعاليتلحاظ تشکيل و ثبت     
 فالحـت در منطقـه      ةدر اين سال، اولـين شـرکت تعـاوني توسـط ادار           . در ايران دانست  

ها به سه شرکت      ، تعداد اين تعاوني   ۱۳۲۰تا  داودآباد در شهرستان گرمسار تشکيل شد و        
هـاي مجلـس شـوراي      مرکز پژوهش ( کشاورز رسيد    ۱۰۵۰تعاوني روستايي با عضويت     
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ها بلكه ساير نهادها نيـز      تنها اين برنامه  اما با وقوع جنگ جهاني دوم، نه      ). ۱۳۸۵اسالمي،  

 ها به صد شركت رسيد، اگرچـه  ، تعداد تعاوني۱۳۳۰تا . ع جنگ قرار گرفتالشعاتحت

، مرحوم مـصدق    ۱۳۳۲در  .  مؤثر و چشمگير نداشتند    ياكثريت قريب به اتفاق آنها فعاليت     
، بـا تـصويب قـانون     ۱۳۳۴هاي تعـاوني را بـراي اجـرا ابـالغ کـرد؛ و در               اليحة شرکت 

 اي اقتـصادي کـشور تبـديل شـد         هـ هاي تعاوني، بخش تعاون به يکي از بخـش        شرکت
 ). ۱۳۸۵هاي مجلس شوراي اسالمي، مرکز پژوهش(

ــا تــصويب قــانون اصــالحات ، ۱۳۴۰ و ۱۳۳۸ارضــي و قــانون اصــالحي آن در  ب

از آنجـا كـه   . تقسيم و نظام فئودالي متزلـزل شـد    بزرگ مالكان بين کشاورزانيها زمين

ضويت شركت تعاوني روستايي را بودند ع كنندة زمين پيشاپيش ناچاركشاورزان دريافت

تعاوني روستايي تشكيل شد كه بعدها با   شركت۸۰۰۰ كوتاه، بيش از يبپذيرند، در مدت

هـا چنـان سـريع     تشكيل ايـن تعـاوني  . آمد ادغام آنها، سه هزار شركت تعاوني به وجود

هدايت، ارشـاد، نظـارت و پيـشبرد امـور آنهـا، نيـاز بـه ايجـاد          صورت گرفت كه براي

 ). همان(احساس شد » ايران سازمان مركزي تعاون روستايي«اني به نام سازم

 قـانون اسـتخدام کـشوري       ۵۲براي گسترش امور تعـاوني در شـهرها نيـز در مـاده              

، دولت مکلف شد که با تأسيس مؤسسات تعاوني، مستخدمين          ۱۳۴۵ خرداد   ۳۱مصوب  

هـا،   اجراي قانون شرکت   هاي تعاوني تشويق کند؛ و براي     را به تشکيل اين قبيل سازمان     

، بار ديگـر قـانون   ۱۳۵۰ رسمًا تشکيل شد و در     ۱۳۴۹وزارت تعاون و امور روستاها در       

 . هاي تعاوني مورد بازنگري و تصويب قرار گرفتشرکت

شد، با ايـن     اجرا مي  ۱۳۵۰هاي تعاوني   ، همان قانون شرکت   ۱۳۷۰ به بعد تا     ۱۳۵۰از  

 رسـمًا بخـش تعـاوني را       ۴۴مي ايران، اصـل     تفاوت که در قانون اساسي جمهوري اسال      

، مجلـس شـوراي اسـالمي       ۱۳۷۰در شهريور   . کند  ميبخش دوم اقتصادي کشور معرفي      

، وزارت تعـاون جمهـوري      ۱۳۷۳مجددًا قانون تعاون را مورد بـازنگري قـرار  داد و در              

اسالمي ايران تشکيل شد و مسئوليت بخش تعاون و توسعة نهضت تعاوني در ايران بـر                

 ). ۲۱: ۱۸۱، شمارة ۱۳۸۵ماهنامة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، (عهده گرفت 
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 هـاي تعـاوني   ، تعـداد شـركت    )  پـيش از پيـروزي انقـالب اسـالمي         (۱۳۵۷تا بهمن   

 . رسـيد ي اتحاديـه  مـ  ۲۸ عـضو و  ۸۲۷هـزار و   ۲۹۶ شـركت بـا دو ميليـون و    ۲۱۷۴به 

 بـه مـوازات آن،   .  تغييـر داد بـه تعـاون    را نـسبت   وقوع انقالب اسـالمي بـاور عمـومي   

 توليـدي و كـاهش واردات    يهـا به دنبال جنگ تحميلي و تعطيلـي برخـي از كارخانـه   

بـا نظـارت وزارت    و در مجموع، كمبود بسياري از كاالهاي مصرفي، مراكز توزيع كـاال 

، بـيش از    ۱۳۸۱ها انجاميد، چنان که تا پايان         بازرگاني تشكيل شد كه به گسترش تعاوني      

 ۱۳۷۶ درصد از آنها بعد از       ۴۸شده وجود داشت كه حدود      زار شركت تعاوني ثبت    ه ۶۸

و   هـزار ۱۰۱، تعداد ۱۳۸۴بر اساس آمارهاي موجود، تا پايان آبان . رسيده تودند به ثبت

 رشـته در كـشورمان وجـود داشـته و           ۱۳ شركت تعاوني فعال و در دست اجرا در          ۱۷۷

 ۴۱ هـزار و  ۷۵۸ها بيش از يك ميليـون و       تعاوني زايي ناشي از فعاليت اين     اشتغال ميزان

 نفر اسـت    ۹۲۳ هزار و    ۴۹۱ ميليون و    ۱۴ها    همچنين، كل اعضاي تعاوني   . بوده است  نفر

بـودن   پـايين . دهند   درصد را زنان تشكيل مي۱۵ درصد را مردان و ۸۵كه از اين تعداد، 

 مله فرهنگ حاكم بري تعاوني به داليل مختلف از جها فعاليتدرصد مشاركت زنان در 

جامعه، آداب و رسوم و طرز تلقي و باورها، ضعف آموزش براي زنان، عـدم مـشاركت                 

ي مهم اقتصادي و اجتماعي، و محـدود بـودن فعاليـت اكثـر زنـان در      ها فعاليتدر  زنان

 ).  ۱۳۸۵هاي مجلس شوراي اسالمي، مرکز پژوهش(است  محيط خانه
 

 تعاون در استان سيستان و بلوچستان

 ي فرهنگـي و قـومي      هـا   ويژگـي اي  علت وجـود پـاره    در استان سيستان و بلوچستان، به     
ــه     ــاون ب ــر آن، تع ــاكم ب ــتايي ح ــًا روس ــگ تقريب ــز فرهن ــنتي دارا و ني ــورت س   يص

ــابقه ــشيره ياس ــگ ع ــردم   طــوالني اســت؛ و ســلطة فرهن ــاعي م ــط اجتم ــر رواب  اي ب
ــه ــزرگ  زمين ــد اطاعــت از ب ــالقوة تعــاون مانن  ســفيدان و وجــود ريــشترهــا و هــاي ب

 جمعـي و  هميـاري را موجـب شـده اسـت       ارتباطات قـومي و در نتيجـه، كـار دسـته    
 ). ۸۰: ۱۳۸۵شيراني، (
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نام برد كه نـوعي تعـاون       » بجار« از رسم    توان  ميهاي سنتي کمک در استان،        از زمينه 

 هاي دور بين طوايف بلـوچ مرسـوم بـوده          اجتماعي است و از زمان     -در زمينة اقتصادي  

در اين مراسم، شخصي كه تصميم به تشكيل خانواده و زنـدگي مـشترك گرفتـه                . است

اندازد و هر كس به فراخور توانايي       ي درخواست كمك مالي، به ديگران رو م       يباشد، برا 

رغـم  اين رسم آنقدر جالب بوده كـه علـي        . کند  مي خود، اين درخواست را اجابت       يمال

  ).همان(رنگ شدن، هنوز رايج است كم

 كـه   ياسـت؛ يعنـي، هنگـام     ) خـرج يا همـان كمـك    (خرج  نمونة ديگر اين رسم هم    

 ناگوار بـا    ياعلت از دست دادن نزديكان خود و يا پيش آمدن ناگهاني واقعه           شخصي به 

هـاي نقـدي و غيرنقـدي خـود     بحران روحي و مالي مواجه است، افراد ديگر بـا كمـك      

 ). همان(كنند نظر را جبران ميهاي انجام مراسم مورد  از هزينهيکم بخشدست
ي گروهـي مربـوط بـه بخـش         هـا   فعاليـت  توان  ميهاي فراوان تعاون،    از ديگر نمونه  

هـا  هـا و نهرهـا، انجـام مـسافرت        زني، اليروبي قنات  ، شخم يكوبكشاورزي مانند خرمن  

هـاي لبنـي ماننـد شيردوشـي و         صورت گروهي، و نيـز همكـاري در توليـد فـرآورده             به

 ).  همان( نام برد  رايساب كشك

 تـوان   مـي . تعاون به شكل امروزي نيز  پيش از انقالب در استان سابقه داشـته اسـت               

هـاي فكـري      سازي را از اولين زمينه    دوزي و سفال  هاي صنايع دستي مانند سوزن      تعاوني

اي كه تقريبـًا اولـين تعـاوني فعـال در زمينـة              در استان برشمرد، به گونه     يتشكيل تعاون 

 ريـالي در بخـش      ۵۰ سـهم    ۱۷۸دوز و خريداري     زن سوزن  ۱۰۲ي با شركت    دوزسوزن

 اي از چنـدين ده ايجـاد شـده بـود؛ و بنـا بـه پيـشنهاد، روال                   ايرندگان شامل مجموعـه   

ها طبق الگو در تهران بريده و سپس بـا توجـه      بدين صورت بود كه سفارش     يكار تعاون 

ــه و مهــارت فــوق  ــه تخــصص، تجرب ــدب  دوزي شــود گان، ســوزنالعــادة ســاكنان ايرن

 ).۹۰۸-۹۰۶، ۱۳۴۹ماهنامة تعاون، (

دوزي اسپکه،  هاي سوزن    تعاوني توان  ميهاي قديمي پيش از انقالب،        از ديگر تعاوني  

 در  ۱۳۴۹چانف و حومه، پيپ و حومه، و كـويچ و حومـه را نـام بـرد كـه همگـي در                       
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سازي كلپورگـان نيـز     البته در همين سال، قرار بود تعاوني سفال       . تشكيل شدند  شهر  نيک

. پـذير نـشد    و عدم درك درست افراد از تعـاون امكـان          يسوادعلت بي ايجاد شود كه به   

 ي كه گياه- استفاده از دازي پيرامون ايجاد واحدي برايهمچنين، با وجود انجام تحقيقات

، ... در توليـد حـصير، سـبد، جـارو، طنـاب و            -خودرو در اكثر نواحي بلوچستان اسـت      

 ). همان( نشده بود يين کار نيز عملمتأسفانه ا

ي حاكم  ها  ارزشپس از انقالب، با افزايش بينش افراد و شناخت بهتر آنها نسبت به              

ها، واحدهاي تعاوني گسترش بيشتري يافته اسـت، بـه طـوري كـه در اسـتان                   بر تعاوني 

ـ                ا سيستان و بلوچستان، بر اساس آمار و اطالعات موجود در ادارة كـل تعـاون اسـتان، ت

 نفر تشكيل شده است، كه بخش       ۲۶۴۱۸زايي   تعاوني با اشتغال   ۱۸۷۴، تعداد   ۱۳۸۵پايان  

 نفر كمتـرين شـاغالن را بـه    ۶۷ نفر بيشترين و بخش فرش دستباف با      ۶۳۳۰خدماتي با   

 ). ۱۳۸۵ادارة کل تعاون استان سيستان و بلوچستان، (اند خود اختصاص داده

 عملکرد بخش تعاون در استان 
، بخـش  ۱۳۸۵ به آمارهاي موجود در ادارة تعاون استان سيستان و بلوچستان در توجه با

 تعـاوني   ۴ نفر شاغل بيشترين و بخش فرش دستباف با          ۶۳۳۰ تعاوني و    ۴۲۹خدمات با   

. انـد هـاي اسـتان داشـته       بگير كمتـرين آمـار را در ميـان تعـاوني           نفر شاغل حقوق   ۶۷و  

هزار ۴۱۴۰۰ل و بخش فرش دستباف با        هزار ريا  ۱۲۴۷۴۸۷۵۲همچنين، بخش مسكن با     

 . ترتيب بيشترين و كمترين سرماية الزم در تشكيل شركت تعاوني را دارندريال به

  نفـر   ۲۵۴۰۱۸هـاي تعـاوني در اسـتان         شـركت  يمطابق همين آمار، تعداد كل اعضا     

ــرماية   ــا س ــتغال  ۵/۲۳۲۵۱۷۳۷۵ب ــال و اش ــزار ري ــي  ه ــه   ۲۶۴۱۸زاي ــت ك ــر اس   نف

هـاي     نفر بيشترين و تعـاوني     ۱۷۴۸۰۵كننده با   هاي تأمين نياز مصرف     نياز آن ميان، تعاو   

 ادارة كـل تعـاون اسـتان سيـستان         (باشـند    نفـر كمتـرين اعـضا را دارا مـي          ۸۶معدني با   

 ).۱۳۸۵و بلوچستان، 
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 هاي استان ها و توانمنديظرفيت
ن و جـواري بـا كـشورهاي افغانـستا    موقعيت جغرافيايي ويژه و مناسب به لحاظ هم     •

 كيلومتر مـرز سـاحلي در       ۳۰۰ كيلومتر مرز خاكي با اين كشورها و         ۱۱۰۰(پاكستان  

 ؛)كنار درياي عمان

المللـي خـارج از تنگـة هرمـز و امكـان ارتبـاط بـا                هـاي آزاد بـين    دسترسي به آب   •

هاي حاشية خليج فارس و بازارهـاي       نشينقارة هند، شيخ  كشورهاي شرق آسيا، شبه   

 آفريقا؛ 
، )خرمـا، مركبـات، مـوز و انبـه        ( كشت محصوالت سودآور صـادراتي       اقليم مناسب  •

هاي هموار و اراضي مستعد در شـمال و جنـوب اسـتان، و وجـود امكانـات                  دشت
بنـدي  توسعه و ايجاد صنايع تبديلي وابسته به محصوالت كشاورزي از جمله بـسته            

 هستة خرما؛ خرما، توليد قند مايع از شيرة خرما و توليد خوراك دام از ضايعات و 
 در بازرگاني ملـي و ترانزيـت خـارجي ميـان اروپـا،      يآفرينشرايط ممتاز براي نقش  •

 هاي شرقي، جنوب، و شاخ آفريقا؛آسياي مركزي، آب
منابع غني دريايي و آبزيان، اراضي و اقليم مناسب در سواحل جنوبي بـراي توسـعة            •

هاي اظ مجاورت با آبي شيالتي، صيادي و صنايع مرتبط با شيالت به لح    ها  فعاليت
 هزار تن صـيد انـواع مـاهي، اراضـي           ۱۲۰حدود  (گرم درياي عمان و اقيانوس هند       

 تن ميگو در    ۲۵۰۰ جايگاه مورد مطالعه با توليد بيش از         ۲۰مستعد پرورش ميگو در     
 فرونـد شـناور     ۲۲۱۸ محل تخليه،    ۶ بندر صيادي،    ۹ هكتار سطح زير کشت،      ۱۰۰۷

 واحـد،   ۱۹ كارخانـة كنـسروسازي،      ۱۴منطقة چابهـار،     هزار صياد در     ۱۹صيادي با   
سـازي   كارخانـة لـنج    ۶ كارخانة پودر مـاهي،      ۷بندي ماهي و ميگو،     فرآوري و بسته  

 كارخانـة  ۲۲، يسـاز سازي فايبرگالس، يك كارخانـة قـايق  چوبي، يك كارخانة لنج   
 ؛ ) واحد سردخانه۹سازي، و يخ

ي معـدني،   هـا   فعاليـت قه و امكان توسعة     سهم باال در معادن نسبتًا غني و متنوع منط         •

 مانند كروميت، مس، منگنز، سـرب، روي،        ي كمربند ذخاير معادن فلز    ياستقرار رو 
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قلع، تنگستن، و طال، و كانـسارهاي غيرفلـزي نظيـر تالـك، منيزيـت، گـل سـفيد،                   

 ۴۰۰بـيش از    (ويـژه گرانيـت     هاي ساختماني به  ، كائولن، سيليس، و سنگ    تفلدسپا

ـ     ميليـون تـن     ۵ ميليـون تـن آنـدالوزيت،        ۱۰ درصـد،    ۴۰ت بـا عيـار      هزار تن گارن

 ؛ ) هزار تن آنتيموان۴۳ درصد، و ۸/۹۹ هزار تن سيليس با عيار ۱۳۰فلدسپاپ، 

 چينـي، كاشـي و      يهـا هاي معدني حوزة تفتـان و امكـان اسـتقرار كارخانـه           ظرفيت •

 سراميك در محدودة تفتان و شهرستان خاش؛ 

ي گردشـگري در سـواحل دريـاي عمـان و           هـا   فعاليـت اقليم مناسب براي توسـعة       •

 هاي تفتان؛  دامنه

ويژه منطقة آزاد چابهار با امتيازات ويژه بـراي         اي به نهادهاي مهم اقتصادي و توسعه     •

 بازارچة مرزي در طول نـوار مـرزي اسـتان بـا             ۵گذاري توليدي و خدماتي،     سرمايه

 شـركت   ۴۴ زابـل، و وجـود       كشورهاي افغانستان و پاكستان، منطقة ويژة اقتـصادي       

مثابـه ابزارهـاي مهـم اعمـال        تعاوني فعال مرزنشين و طرح توسعة محور شـرق بـه          

 اي؛ هاي منطقهسياست

 ؛مدرن صياديهاي سازي در چابهار و وجود كشتيصنايع كشتي •

اي، دريـايي،   هاي وسيع حمـل و نقـل جـاده        تأسيسات زيربنايي مهم از جمله شبكه      •

 ، و سد پيشين؛)هاي هواپيمايي فرودگاه فعال و شركت۴حداقل (ريلي و هوايي 

هــاي جديــد از جملــه تــوان رالقــوة نيــروي كــار جــوان و  هــا و ظرفيــتقابليــت •

 اي؛ كرده، و مطالعات موجود منطقه تحصيل

 مرز ميلك به عنوان مرز رسمي مبادالت تجاري با افغانستان و تردد مسافر؛ •

  گمرك فعال؛۶ •

 شـهرك فعـال     ۹ها كـه از آن ميـان،        تمامي شهرستان  شهرك صنعتي مصوب در      ۱۲ •

 است؛ 

اسكلة نصب سريع شهيد بهشتي، اسكلة شهيد كالنتـري،         (هاي مهم كشتيراني    اسكله •

 ؛)بندراسكلة ايران
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چنـدان   نه ياآهن سراسري كشور  و مرز پاكستان در آينده        اتصال استان به شبكة راه     •

ط ريلي اروپـا و آسـياي جنـوب شـرقي           در اين شرايط، اين استان به پل ارتبا       (دور  

ين مزيت نسبي منطقه در توسعة صنعتي محـسوب خواهـد           تر  مهم که   شود  ميمبدل  

 ؛ و)شد

 فـسيلي   يهاهاي نسبي براي جايگزيني انرژي    از جمله مزيت  (انرژي خورشيد و باد      •

 ).و الكتريكي

 ي قابل واگذاري به بخش تعاون در استان سيستان و بلوچستانها فعاليت
انداز نيز پايين بوده که کمبود       علت پايين بودن درآمد در اين استان، ميل نهايي به پس           به

 آوري  جمـع در اينجا، بخـش تعـاون بـا         . دنبال داشته است  گذاري را به  سرمايه و سرمايه  
بخـش  . هاي کالن بپردازد  د به تأمين سرمايه   توان  ميهاي اندک افراد    اندازها و سرمايه  پس

 اقتصادي روستايي همواره به عنـوان اولويـت توسـعه مطـرح بـوده               کشاورزي و توسعة  
رود؛ همچنـين، ايجـاد    مـي شـمار   بـه هـاي مختلـف     کننـدة نيـاز بخـش     است، زيرا تأمين  

 براي تأمين اعتبار، نهاده و خدمات مورد نياز کشاورزان، روسـتاييان فقيـر و   يهاي  تعاوني
 ). ۱۳۸۵، ي بيدآباديشيران(نمايد ي مي ضروريتر جامعة روستايبخش ضعيف

ي قابل واگذاري به بخش تعاون خواهيم       ها  فعاليتدر اين قسمت، به برخي از ساير        
هـاي اسـتان سيـستان و بلوچـستان، بـه           ها و توانمنـدي   پرداخت که  با توجه به ظرفيت      

 : تسهيل روند توسعة اين بخش در استان خواهد انجاميد
امکـان کاشـت و برداشـت محـصوالت         با توجه به تنوع آب و هوايي و در نتيجـه،             •

ي کـشت   هـا   فعاليـت کشاورزي  در تمام فصول، توسعة بخش کشاورزي در قالـب            
هاي کشاورزي  محصوالتي از قبيل خرما، موز، انبه، پرتقال، و گندم به توسعة تعاوني   

 ؛ شود ميمنجر 
، )يدليل وجود انواع گاو بومي سيـستان      ويژه در منطقة سيستان به    به(توسعة دامداري    •

 شـير، تهيـة سوسـيس و کالبـاس،          آوري  جمـع هاي    دشتياري، ايجاد تعاوني در زمينه    
هـاي خـدماتي در برخـي منـاطق           سازي، و نيـز توسـعة تعـاوني       سازي، صابون چرم
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ويژه در ايرانشهر، در زمينة ايجاد سـيلو، حمـل و           به(دليل کشت علوفه    بلوچستان به 

 ؛ )نقل، و صنايع لبني
هاي   بهار براي پرورش ميگو و ماهي در قالب فعاليت تعاوني         شرايط مساعد بندر چا    •

 صيادي و پرورش ميگو و ماهي؛ 
 در زمينة استفاده از برخي محصوالت کشاورزي فصلي در تمام           يرسان خدمات يبرا •

هـايي در قالـب فعاليـت تعـاوني و توسـعة بخـش تعـاون                فصول، ايجاد سـردخانه   
 ضرورت دارد؛ 

ي از قبيل آهک، نمک، تالک، منگنز، و گرانيـت، ايجـاد            با توجه به ذخاير غني معدن      •
هاي توليدي جهت مصارف خانگي، ساختماني، آرايـشي، و غيـره از جملـه                تعاوني

 رود؛ ي مشمار بههاي منجر به توسعة بخش تعاون توانمندي
هاي صنعتي    تعاوني ايجاد شيالت، بخش در زابل و چابهار خوب امکانات به با توجه  •

 ؛ شود ميسازي باعث رونق بخش تعاون تن ماهي، روغن ماهي، و لنجمانند تهية 
ـ              • دک نيروهـاي متخـصص و مـاهر در         با توجه به نـرخ پـايين باسـوادي و شـمار ان

انـدازي و    با گسترش آموزش عالي به راه      توان  ميهاي کشاورزي و دامپروري،      رشته
 ها کمک کرد؛  تقويت تعاوني در اين زمينه

، خشکـسالي، و عـدم رعايـت درسـت نکـات            يعد آب و هواي   دليل شرايط نامسا  به •
هاي انگلي و عفوني و افزايش ميزان مرگ و مير را           که شيوع انواع بيماري   (بهداشتي  

هايي در زمينة بهداشت و درمـان، توزيـع آب سـالم، و               ، تشکيل تعاوني  ) دارد يدر پ 
 رسد؛ ي به نظر مي فاضالب ضرورآوري جمع

ستان و کمبود مراکز تفريحي و ورزشي بـراي پـر کـردن    با توجه به جمعيت جوان ا  •
 يي ورزشي و تفريحي بـرا     ها  فعاليتاوفات فراغت جوانان، ايجاد تعاوني در قالب        
 ممانعت از معضالت اجتماعي ضروري است؛ 

رشد باالي جمعيت استان افزايش خانوارهاي بدون مسکن را موجب شده اسـت و               •
 بـراي حـل مـشکل کمبـود مـسکن           توان  ميکن  هاي مس   رو، با تشکيل تعاوني   از اين 
  کرد؛ ويانديشچاره
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مـرز ميرجـاوه و    (هـاي مـرزي ماننـد ميلـک         منطقة آزاد تجاري چابهـار و بازارچـه        •

هاي توليـدي و خـدماتي      گذاريو منطقة ويژة اقتصادي زابل براي سرمايه      ) پاکستان

 .اند مناسب را فراهم آوردهيها تي تعاوني زمينها فعاليتدر قالب 
 

  روش تحقيق

 اطالعات به منظور    آوري  جمع. در پژوهش حاضر، از روش کاربردي استفاده شده است        

 توليدي، مصرفي و خدماتي از      يها   تعاوني يها، استعدادها و تنگناها   شناسايي  توانمندي  

طريق نظرسنجي در قالب انجام مصاحبه و تدوين پرسشنامة استاندارد صـورت گرفـت؛    

ها   گونه تعاوني ربط در اين  رد نظر در اختيار مديران و کارشناسان ذي        مو يهاو پرسشنامه 

 .قرار داده شد

 هاي آماريروش
 يدر اين تحقيق، با توجه به کيفـ       . توصيفي و استنباطي  : اندهاي آماري بر دو گونه    تحليل

بودن متغيرهاي مورد استفاده و نامـشخص بـودن جامعـة آمـاري نرمـال و نيـز وجـود                    

 که  ـ  هاي تحقيق، آمار ناپارامتريک   اي در هر يک از فرضيه     ي با مقياس رتبه   متغيرهاي کيف 

ـ مختص آمار استنباطي است اي نمونـه اي يـك کار رفته است؛ و تحقيق از نوع رابطـه  به 

 :هاي ناپارامتريک زير استفاده شده استمستقل بوده و از آزمون

 آزمون کاي دو؛ •

  و؛)k-s( اسميرنوف ـ فو آزمون کالماگور •

 .آزمون فريدمن •
هاي آن نيز کـم بـوده       اي و تعداد مقوله   از آنجا که متغير مورد نظر داراي مقياس رتبه        

 يهـا ، آزمـون  )کدامپنج مقولة کامًال موافق، موافق، مخالف، کامًال مخالف، و هيچ         (است  
همچنين، به دليـل    . انداي انجام شده  نمونهيک) k-s( اسميرنوف   -کاي دو و کالماگورف   

اي است، براي آزمون فرضيات و استخراج       اي و نه مقايسه   هيت پرسشنامه که نه رابطه    ما
)( کاي دو  يهااولويت آنها، از آزمون    1,

2
−kxα          و فريدمن استفاده شده است تا شـدت و 
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در اين مقاله، با توجه به يکسان بودن نتايج         ). ۱۳۸۵،  يحسين(ضعف آنها مشخص شود     

 تعيـين   ي، فقط نتايج آزمون کاي دو آورده شـده و در ادامـه نيـز بـرا                دو آزمون يادشده  
 . اولويت مشکالت، از آزمون فريدمن استفاده شده است

 پرسـشنامة   ۶۲تعـداد (صـورت تـصادفي سـاده بـوده         نمونة انتخابي تحقيق حاضر به    
روش انجام آزمـون    .  پرسش در نظر گرفته شده است      ۵و براي هر فرضيه،     ) شدهتكميل
ترتيب است که بايد براي رد يا قبول هـر فرضـيه از آزمـون کـاي دو در قـسمت                     بدين  

ها منوط به وجود ميانگين بيش از       آمارهاي ناپارامتريک استفاده شود، البته پذيرش پاسخ      
افزار، با  دست آمده از تحليل نرم     هر پرسش بوده است؛ و مقدار كاي دو به         ي پاسخ برا  ۳

درصد، با مقدار بحراني جدول استاندارد مقايسه شـده          ۹۵در نظر گرفتن سطح اطمينان      
و در صورت بيشتر بودن مقدار كاي دو از مقدار بحراني در فرض صفر، اين فـرض رد                  

 آنکه مشخص شود بخش تعاون      يدر مرحلة بعد، برا   . و فرض مقابل پذيرفته شده است     
ا، از آزمـون    هـ  تعيـين اولويـت    يدر کدام ابعاد بيشتر با مشكل مواجه اسـت و نيـز بـرا             

 . فريدمن استفاده شده است

  اساسي تحقيقيهاپرسش
هـاي بخـش تعـاون، و رفـع         در اين تحقيق، برآنيم تا با بررسي مـشكالت و توانمنـدي           

هـاي اسـتان       كمي و كيفي توليدات و خدمات، براي رشـد تعـاوني           يها و ارتقا  نارسايي

 اساسـي تحقيـق     يهـا ، پرسـش  در اين راستا  . سيستان و بلوچستان زمينة الزم فراهم آيد      

 :اند ازحاضر عبارت

ايجاد  دولتي، مقررات و قوانين اصالح کارآمد، انساني نيروي مالي، عوامل از استفاده آيا -۱

  شد؟ خواهد آن بيشتر موفقيت به منجر تعاون بخش در يپذيررقابت و ها، زيرساخت
لي بـه كـاهش قيمـت       آيا كنترل متغيرهاي سرمايه، درآمد، و هزينه از طريق نظام مـا            -۲

  شدة كاال و خدمات در بخش تعاون خواهد انجاميد؟تمام
هـاي تعـاوني   آيا بخش تعاون با گسترش تحقيق و توسعه به بهبود عملكرد شـركت        -۳

 كند؟در ايجاد نوآوري و ارتقاي بهره وري توليدات و خدمات كمك مي
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 روايي ابزار تحقيق

ها از نمونة اوليه، با استفاده از          داده آوري  معجگيري روايي پرسشنامه، پس از       اندازه يبرا

 و محاسبة ضريب آلفاي کرونباخ، ضـريب مـورد نظـر بـراي پرسـشنامة      SPSSافزار   نرم

دست آمده است که با توجه به قابل پذيرش بودن ضرايب آلفـاي بـيش از               به% ۸۰حاضر

 . ، بيانگر پايايي الزم و کافي پرسشنامه است۷۰%
 

 فرضيات تحقيق  

صورت زير تعيين شده و مورد      توجه به چارچوب پژوهش حاضر، فرضيات تحقيق به       با  

 :آزمون قرار گرفته است

 .عدم دسترسي به منابع مالي مناسب بخش تعاون را با مشکل مواجه کرده است -۱

 .عدم دسترسي به نيروي انساني کارآمد بخش تعاون را با مشکل مواجه کرده است -۲

 .سب بخش تعاون را با مشکل مواجه کرده استپذيري منانبود شرايط رقابت -۳

ها بخش تعـاون را        و توسعة تعاوني   يروزرسان به يهاي مناسب برا    فقدان زيرساخت  -۴

 .با مشکل مواجه کرده است

هاي حمـايتي دولـت بخـش تعـاون را بـا            نبود قوانين و مقررات مناسب و سياست       -۵

 .مشکل مواجه کرده است
 

 

 

 

 

 

 

 

 مالي منابع

 منابع انساني

 هازيرساخت

 قوانين و مقررات

 پذيريرقابت

عملکرد بخش تعاون 

 در استان 
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 : شود مي زير را شامل يهاها و نگرشد اصلي پرسشنامه ديدگاهبدين ترتيب، ابعا

 مسائل مالي؛  -۱

 ؛ يمنابع انسان -۲
 ؛ يپذيررقابت -۳
 هاي موجود؛ و زيرساخت -۴
 .هاي دولتقوانين، مقررات و سياست -۵

در پيوست ها ها و نگرش هر يک از اين ديدگاه    هاي مورد استفاده براي سنجش        گويه

 .آمده است
 

 هاي تحقيق يافته

 پژوهش حاضر، نتايج آزمون فرضية اول در رابطه با بعد منـابع مـالي   يها  ر اساس يافته  ب

 . آمده است۱در جدول ) ۵ تا ۱موضوعات (
 

  مرتبط با فرضية اول۵ تا ۱ ميانگين موضوعات -۱جدول 
 )عدم دسترسي به منابع مالي مناسب بخش تعاون را با مشکل مواجه کرده است(

S۵ S۴ S۳ S۲ S۱  

 تعداد معتبر  ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲

 تعداد مفقوده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

۴۵۱۶/۴  ۴۵۱۶/۴  ۴۵۱۶/۴  ۴۵۱۶/۴ ۴۵۱۶/۴  ميانگين 

 

  نتايج آزمون کاي دو براي موضوعات مرتبط با فرضية اول-۲جدول 

  مالي

 دو  كاي ۰۶۵/۴۴

 درجه آزادي  ۱۱

 داري مجانبي  معني ۰۰۰/۰
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و با اسـتفاده از     % ۵داري  در سطح معني  داري مجانبي     معني،  ۲بر اساس نتايج جدول     

دست آمـده    به ۰۰۰/۰ محاسبه شده که مقدار آن       SPSSافزار  آزمون کاي دو از طريق نرم     

 . است

۱%<= PDf 11    065442 /=χ  

و ) ۰۶۵/۴۴(با توجه به کـاي دو مربـوط بـه هـر موضـوع و ميـانگين موضـوعات                    

اطمينان از مقدار کاي دو مـورد نظـر در          ) >۰۵/۰p( درصد   ۹۵ با   درجات آزادي مرتبط    

 هر موضوع، فـرض     ي برا ۳هاي بيش از عدد     جدول استاندارد و نيز با توجه به ميانگين       

عدم دسترسي به منابع مالي مناسب      «مبني بر اينکه    ) ۱H( و فرض مقابل     شود  ميصفر رد   

 .شود يمپذيرفته » بخش تعاون را با مشکل مواجه کرده است

، كه به بعد نيروي انساني      ۱۰ تا   ۶هاي تحقيق در مورد نتايج آزمون موضوعات          يافته

 . آمده است۳پردازد، در جدول يو فرضية دوم م
 

 

 

 

 

 

 

  مرتبط با فرضية دوم۱۰ تا ۶ ميانگين موضوعات -۳جدول 
 )عدم دسترسي به نيروي انساني کارآمد بخش تعاون را با مشکل مواجه کرده است(

S۱۰ S۹ S۸ S۷ S۶  

 معتبر ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲

 مفقوده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 تعداد

 ميانگين ۲۵۸۱/۴ ۲۹۰۳/۳ ۳۸۷۱/۳ ۲۵۸۱/۳ ۱۹۳۵/۴

 
  نتايج آزمون کاي دو براي موضوعات مرتبط با فرضية دوم-۴جدول 

 

  نيروي انساني

 دو  كاي ۴۱۹/۲۹

 درجه آزادي  ۱۲

 داري مجانبي  معني /۰۰۳
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و با اسـتفاده از     % ۵داري   در سطح معني   داري مجانبي   ، معني ۴جدول  بر اساس نتايج    

دست آمـده    به ۰۰۳/۰ محاسبه شده که مقدار آن       SPSSافزار  آزمون کاي دو از طريق نرم     

 .است
<==χ PDf 12419292 / ۱%  

و ) ۴۱۹/۲۹(با توجه به کـاي دو مربـوط بـه هـر موضـوع و ميـانگين موضـوعات                    

اطمينان از مقـدار کـاي دو مـورد نظـر     ) >p ۰۵/۰( درصد ۹۵درجات آزادي مرتبط  با 

 هـر   ي بـرا  ۳هاي بيش از عـدد      در جدول استاندارد و نيز با توجه به ميانگين        ) ۲۱۷/۲۶(

عدم دسترسـي بـه     «مبني بر اينکه    ) ۱H( و فرض مقابل     شود  ميموضوع، فرض صفر رد     

 .شود ميپذيرفته »  کارآمد بخش تعاون را با مشکل مواجه کرده استي انسانينيرو

، كـه بـه بعـد شـرايط         ۱۵ تـا    ۱۱هاي تحقيق در مورد نتايج آزمون موضـوعات           يافته

 . آمده است۵پردازد، در جدول ي و فرضية سوم ميپذيررقابت
 

  مرتبط با فرضية سوم۱۵ تا ۱۱ ميانگين موضوعات -۵جدول 
)رده استپذيري مناسب بخش تعاون را با مشکل مواجه کعدم وجود شرايط رقابت(  

 

    

  نتايج آزمون کاي دو براي موضوعات مرتبط با فرضية سوم-۶جدول 

پذيريرقابت   
۶۱۳/۳۳  دو  كاي 

 درجه آزادي  ۱۲

۰۰۱/۰  داري مجانبي  معني 

۱۵S ۱۴S ۱۳S ۱۲S ۱۱S  

 معتبر ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲

همفقود ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  
 تعداد

۲۵۸۱/۴  ميانگين ۱۹۳۵/۴ ۹۰۳۲/۳ ۹۶۷۷/۳ ۸۳۸۷/۳ 



 مصيب پهلواني، محمدحسين كريم، حسين قرباني ۱۲۰

 
و با اسـتفاده از     % ۵داري  در سطح معني  داري مجانبي     معني،  ۶بر اساس نتايج جدول     

دست آمـده    به ۰۰۱/۰ محاسبه شده که مقدار آن       SPSSافزار  آزمون کاي دو از طريق نرم     

 .است

۱%<==χ PDf 12613332 / 

 در سطح   ۱۲از مقدار بحراني جدول با درجة آزادي        ) ۶۱۳/۳۳(شده   محاسبه χ2چون

نبـود  «مبني بر اينکه    ) ۱H(تر است، فرض صفر رد و فرض مقابل         بزرگ) %۲۱۷/۲۶ (۹۹

پذيرفتـه  » پذيري مناسب بخش تعـاون را بـا مـشکل مواجـه کـرده اسـت            شرايط رقابت 

 .شود مي

ــا ۱۵هــاي تحقيــق در مــورد نتــايج آزمــون موضــوعات   يافتــه ــه بعــد ۲۰ ت ، كــه ب

 . آمده است۷ در جدول پردازد،ي موجود و فرضية چهارم ميها زيرساخت
 

  مرتبط با فرضية چهارم۲۰ تا ۱۶ ميانگين موضوعات -۷جدول 
ها بخش تعاون را با   و توسعة تعاونييروزرسان بهيهاي مناسب برا فقدان زيرساخت(

)مشکل مواجه کرده است  

۲۰S ۱۹S ۱۸S ۱۷S ۱۶S  

 معتبر  ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲

دهمفقو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  
 تعداد

 ميانگين ۱۶۱۳/۴ ۳۸۷۱/۴ ۶۴۵۲/۴ ۴۸۳۹/۴ ۳۵۴۸/۴

 

  نتايج آزمون کاي دو براي موضوعات مرتبط با فرضية چهارم-۸جدول 

ها زيرساخت   

۴۱۹/۲۷  دو  كاي 

 درجه آزادي  ۱۰

۰۰۲/۰  داري مجانبي  معني 



 ۱۲۱ …هاي   بررسي و نظرسنجي دربارة مشكالت و توانمندي

 
و با اسـتفاده از     % ۵داري  در سطح معني  داري مجانبي     معني،  ۸بر اساس نتايج جدول     

دست آمـده    به ۰۰۲/۰ محاسبه شده که مقدار آن       SPSSافزار  يق نرم آزمون کاي دو از طر    

 .است

<==χ PDf 10419272 / ۱%  

 در سطح ۱۰از مقدار بحراني جدول با درجة آزادي   ) ۴۱۹/۲۷(شده   محاسبه χ2چون  

 مبنـي بـر اينکـه       )۱H(تر است، فرض صـفر رد و فـرض مقابـل            بزرگ) %۲۰۹/۲۳  (۹۹

ها بخش تعـاون را بـا          و توسعة تعاوني   يروزرسان به يبراهاي مناسب     فقدان زيرساخت «

 .شود ميپذيرفته » مشکل مواجه کرده است

، كـه بـه بعـد قـوانين و          ۲۵ تا   ۲۰هاي تحقيق در مورد نتايج آزمون موضوعات          يافته

 . آمده است۹پردازد، در جدول يمقررات و فرضية پنجم م

 
رضية پنجم مرتبط با ف۲۵ تا ۲۱ ميانگين موضوعات -۹جدول   

هاي حمايتي دولت بخش تعاون را فقدان قوانين و مقررات مناسب و سياست(  
)با مشکل مواجه کرده است  

۲۵S ۲۴S ۲۳S ۲۲S ۲۱S  

 معتبر  ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲

دهمفقو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تعداد 

۰۰۰/۴ ۰۳۲۳/۴ ۸۷۳۷/۴ ۳۵۴۸/۴ ۲۹۰۳/۴  ميانگين 

 

ت مرتبط با فرضية پنجم نتايج آزمون کاي دو براي موضوعا-۱۰جدول   

هاي حمايتيقوانين و سياست   

۶۴۵/۶۲  دو  كاي 

 درجه آزادي  ۱۱

۰۰۰/۰  داري مجانبي  معني 



 مصيب پهلواني، محمدحسين كريم، حسين قرباني ۱۲۲

 
و با اسـتفاده از  % ۵داري در سطح معنيداري مجانبي   معني،۱۰بر اساس نتايج جدول 

ده دست آمـ   به ۰۰۰/۰ محاسبه شده که مقدار آن       SPSSافزار  آزمون کاي دو از طريق نرم     

χ==>%۱      .است PDf 11645622 / 

 در سطح ۱۱از مقدار بحراني جدول با درجة آزادي  )۶۴۵/۶۲( شده محاسبهχ2چون 

مبنـي بـر اينکـه    ) ۱H(تر است، فـرض صـفر رد و فـرض مقابـل        بزرگ) %۷۲۵/۲۴ (۹۹

هاي حمايتي دولت بخش تعاون را با مشکل        فقدان قوانين و مقررات مناسب و سياست      «

 .شود ميپذيرفته » جه کرده استموا

منظور تعيين اولويت هـر کـدام از فرضـيات بـه انجـام آزمـون فريـدمن                  در ادامه، به  

پس از انجام آزمون    . شود  مي از اين آزمون در تعيين شدت مشكالت استفاده       . يمپرداخته

اي تبه، براي هر يک از ابعاد يادشده ر       )۱۱جدول   (SPSSافزار  فريدمن  با استفاده از نرم     

 . آمده است۱۲تعيين شده كه نتايح آن در جدول 
 

   آزمون فريدمن-۱۱جدول 

 ۶۲ تعداد

۶۴۵/۳۴ دو  كاي  
 ۴ درجه آزادي 

۰۰۰/۰ داري مجانبي  معني  

 

 بندي مشکالت نتايج آزمون فريدمن و رتبه-۱۲جدول 

 ياميانگين رتبه

يمنابع مال  ۷۴/۳  
۱۶/۲ نيروي انساني  

هاي حمايتيمقررات و سياست  ۸۶/۲  
ها زيرساخت  ۲۲/۳  

پذيريرقابت  ۰۲/۳  



 ۱۲۳ …هاي   بررسي و نظرسنجي دربارة مشكالت و توانمندي

 
و با استفاده از % ۵داري در سطح معنيداري مجانبي  معني ،۱۲بر اساس نتايج جدول     

دست آمـده    به ۰۰۰/۰ محاسبه شده که مقدار آن       SPSSافزار  آزمون کاي دو از طريق نرم     

χ==>%۱       . است PDf 11645342 / 

 در سطح   ۱۱از مقدار بحراني جدول با درجة آزادي        ) ۶۴۵/۳۴(شده  محاسبه χ2چون  

 شـوند   ميکنيم که تمام فرضيات رد      ي م يگيرتر است، چنين نتيجه   بزرگ) %۲۷۷/۱۳ (۹۹

سرانجام، با انجـام آزمـون فريـدمن        . و بخش تعاون در تمام ابعاد با مشکل مواجه است         

  :شود ميي بندترتيب زير اولويت، مشکالت به۱۱مطابق جدول 

 ؛منابع مالي -۱

 ؛ها زيرساخت -۲

 ؛پذيريرقابت -۳

  و ؛هاي حمايتي قوانين و مقررات و سياست -۴

 . نيروي انساني -۵

استان سيستان   خدماتي مصرف و  توليدي، تعاوني هايشركت ،شود  مي مالحظه کهچنان

 . اندمواجه مشكل كمترين با انساني نيروي بعد در و با بيشترين مالي بعد و بلوچستان در
 

 گيري نتيجه

هاي توليـد، مـصرف و خـدمات          ين مشکالت تعاوني  تر  مهمبر اساس نتايج اين تحقيق،      
 :اند ازها و تحليل پرسشنامه عبارتاستان سيستان و بلوچستان بنا به مصاحبه

هـاي توليـد،      بر اساس نظرسنجي موجود، نظام بانكي از علل مهم ناكارآمدي تعاوني           •

هـا و تـسهيالت   نرخ بهره و سود بازپرداخت وام   . رودي م شمار  بهمصرف و خدمات    

 در مقايسه با ساير مؤسسات مالي و اعتباري ي تعاونيهااعتباري پرداختي به شركت

هـا، ايـن     بانـك  ياي که بـر اثـر مقـررات داخلـ         گونهدولتي و خصوصي باالست، به    

انچـه بخواهيـد    بيننـد؛ مـثًال چن     شديد وارد مي   ياها در همان آغاز کار ضربه     يتعاون

آنکه ممكن   نخست بگيريد، وام تعاوني شركت قالب در توليدي كار يك اندازيراه براي



 مصيب پهلواني، محمدحسين كريم، حسين قرباني ۱۲۴

 
است وثيقة پيشنهادي بانك براي دريافت وام را نداشته باشيد و ديگر آنکه پرداخت              

 گيرد؛   با سود بازپرداخت باال صورت ميي تعاوني توليديوام مورد نظر برا
ي توليـدي   هـا   فعاليـت ليل عدم آموزش كافي در زمينـة        ضعف مديريت تعاوني به د     •

  استان شده است؛ يها  رشد تعاونيي رقابتي كردن توليدات سبب كنديبرا
هـاي  اند و هزينه  هاي تعاوني در زمينة دسترسي به مواد اوليه با مشكل مواجه          شركت •

ها و نيـز عـوارض بـاالي        سنگين آب و سوخت در اين استان نسبت به ساير استان          

شدة توليد كاال و خدمات و در نتيجـه، بـه افـزايش             شهرداري به افزايش هزينة تمام    

 ها انجاميده است؛ قيمت
هاي دولت  ويژه اطالعات بازارهاي فروش و سياست     نبود دسترسي به اطالعات و به      •

هـاي پيـشرفته از جملـه تجـارت         يدر زمينة واردات و نيز عدم دسترسي بـه فنـاور          

 شده و بر كـارآيي  ها فعاليتهاي سنگين آن مانع رشد كافي       هزينهدليل  الكترونيك به 

  گذاشته است؛ تأثيري تجاري بخش تعاون ها فعاليتوري و بهره
 درصد حق بيمـه بـه ازاي هـر فـرد تـا              ۱۰يعني، پرداخت   (مسئلة حق بيمة كارفرما      •

ل و پرداخت حق بيمة بيشتر در مقاب      )  درصد به ازاي ساير نفرات     ۳۰ نفر و    ۵سقف  

 زايي در تضاد است؛ استخدام بيشتر افراد با اصل اشتغال
جمعـي در تـشکيل تعـاوني و        ي مشارکتي و دسته   ها  فعاليتنبود روحية همکاري و      •

 رونـد توسـعة     يربط به کنـد   هاي ذي انجام امور تعاوني ميان اعضا، شرکا و سازمان       

 ها و بخش تعاون در استان انجاميده است؛  تعاوني
هـا   نگـاه  يمثابه کليدي براي توسعه و برخـ      ه نسبت به بخش تعاون به     باورهاي اشتبا  •

 بر کفايت بخش دولتي و خصوصي براي حل معـضالت جامعـه باعـث شـده                 يمبن

 رنگ شود؛  تعاوني در استان کميهااست که گرايش به توسعه و تشکيل شرکت
ل هاي تعاوني باعـث انتقـا     عملکرد ضعيف، ورشکستگي و انحالل برخي از شرکت        •

ها نسبت به تشکيل تعاوني       بار رواني منفي در جامعه شده و بر نگرش افراد و گروه           

  گذاشته است؛ تأثير



 ۱۲۵ …هاي   بررسي و نظرسنجي دربارة مشكالت و توانمندي

 
هـاي  هاي تعاوني مستلزم هزينه   استخدام نيروي انساني متخصص و ماهر در شركت        •

وري نيـروي كـار و عـدم        رو، عدم رعايت آن به کـاهش بهـره        فراوان است و از اين    
  شده است؛  جامعه منجر اقتصادي و اجتماعي با شرايط  و متناسبالزم خالقيت و نوآوري

 نـوآوري و كـارآفريني، و منـابع انـساني از طريـق              يها  هاي دولت در زمينه   حمايت •
هـاي صـنعتي بـا        هاي آموزشي و همچنين، در زمينة توسعة زيرسـاخت        اجراي طرح 

  و مناسب نبوده است؛ ويهاي تعاوني کافهدف رشد و توسعة شرکت
عمال فشار غيرضروري کارشناسـان ادارات بهداشـت و محـيط زيـست و نـاظران                ا •

 و در   شـود   مـي هاي در حال تأسيس باعث عدم تـشکيل تعـاوني             ها  بر تعاوني   بانک
 .افزايديها مها و بار مالي اين شرکتصورت رعايت نکات مورد نظر نيز بر هزينه

 

  اصليي راهکارها و پيشنهادها

 يتر پرداخت وام بـرا    هره با بازپرداخت بلندمدت و شرايط آسان      بهاي کم اعطاي وام  •
 ي بخش تعاون در استان؛ ها فعاليتتسهيل 

 بـدانها در زمينـة      يرسـان ها و اطـاع     هاي آموزشي براي مديران تعاوني    برگزاري دوره  •
 ها؛   توسعة فعاليت تعاونيياطالعات بازار داخلي و خارجي در راستا

 وپاگير بانکي؛ دست مقررات حذف و ها، تعاوني به تسهيالت ارائة تعاون، بانک تأسيس •
 ها و تجديد نظر در ميزان حق بيمة کارفرما؛  اندازي بيمة تعاونيراه •
 يهـا   فعاليـت  و   هـا   شـيوه هـا،   هاي تعاوني در قالب حمايت از نوآوري      توسعة طرح  •

  دولت؛ و يتعاوني از سو
 .ها در استان تعاوني توسعه و تقويت يايجاد محيط قانوني مناسب برا •

 

 

  فرعييراهکارها و پيشنهادها

 ها به سامانة کارت اعتباري در استان؛  توسعة تجارت الکترونيک و تجهيز تعاوني •
 توسـعة   يرسـاني بـرا   هـاي آب  تقويت زيربناهاي بخش کشاورزي از طريـق طـرح         •

 در هاي نسبي هـر منطقـة اسـتان   در اين بخش، با رعايت مزيت(ها در استان      تعاوني
 رسد؛ وها ضروري به نظر مي  در تشکيل تعاونييبند فقرزدايي، اولويتيراستا



 مصيب پهلواني، محمدحسين كريم، حسين قرباني ۱۲۶

 
هـاي    ي تعاوني، و ترغيب تمـام گـروه       ها  فعاليت يسازايجاد فرهنگ تعاوني، نهادينه    •

 ترويجـي بـا حـضور رهبـران کليـة طبقـات             -اجتماعي از طريق جلسات تـوجيهي     
 و اعضاي شوراي اسالمي شـهر       اجتماعي و مسئوالن، اعم از ائمة جمعه و جماعات        

و روســتا، و ســاير اقــشار جامعــه از قبيــل کــارگران، بازاريــان، مــديران ادارات، و  
 .کارمندان

 

 هايادداشت
1. Renaissance 
2. Robert Owen 
3. Willam King 
4. Saint Simon 
5. Charles Fourier 
6. Louis Blanc 
7. Herman Schulze Delistsch  

 منابع
آمار و اطالعات بخش تعاون در استان ، )۱۳۸۵(و بلوچستان ادارة کل تعاون استان سيستان 

 .زاهدان ،سيستان و بلوچستان
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 پيوست

 ها ها و نگرش هاي مورد استفاده براي سنجش ديدگاه گويه

 مسائل مالي
هـا و مؤسـسات مـالي       تسهيالت مالي از بانـك    هاي تعاوني براي دريافت     شركت -۱

 اند؛ اعتباري با مشكل مواجه
هاي تعاوني ها و تسهيالت اعتباري توسط شركتنرخ بهره و سود بازپرداخت وام -۲

 از مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي بسيار باالست؛ 
ي هـا و مؤسـسات مـالي و اعتبـار         هاي تعاوني از بانك   دريافت وام توسط شركت    -۳

 مستلزم طي مراحل متعدد اداري است؛ 
ها و مؤسسات مـالي و      شده از سوي بانك   هاي ارائه ميزان تسهيالت اعتباري و وام     -۴

 هاي تعاوني نيست؛ اعتباري كشور پاسخگوي نيازها، انتظارات و تقاضاي شركت
 كارآيي و بهبود    ي و اعتباري كشور در زمينة ارتقا      يها و مؤسسات مال   تالش بانك  -۵

 هاي تعاوني در بخش تعاون كافي نبوده است؛ ت شركتكيفي

 يمنابع انسان
هـاي تعـاوني مـستلزم پرداخـت        استخدام كاركنان متخصص و ماهر توسط شركت       -۱

 هاي فراوان است؛ هزينه
  اند؛ هاي مديريتي مواجههاي تعاوني با ضعف مهارتشركت -۲
  هاي تعاوني پايين است؛ وري نيروي كار شركتبهره -۳



 مصيب پهلواني، محمدحسين كريم، حسين قرباني ۱۲۸

 
  رسد؛ نظر ميهاي تعاوني ضعيف به نزد نيروي انساني شركتنوآوري -۴
هـاي تعـاوني در مقايـسه بـا نيـروي كـار        تجربه و مهارت نيروي كـار در شـركت    -۵

 المللي كافي نيست؛ گونه مؤسسات در سطح بين اين

 يپذيررقابت
 اند؛ مواجه) بخش خصوصي(هاي تعاوني با شرايط رقابت شديد داخلي  شركت -۱
هاي تعاوني از نظر كيفيت توليدات با رقابـت شـديد            و خدمات شركت    محصوالت -۲

 اند؛ ساير توليدكنندگان داخلي و خارجي مواجه
از قـدرت رقـابتي     ) وري كـارمزد تـسهيالت    بهـره (هاي سنگين تـأمين مـالي        هزينه -۳

 هاي تعاوني کاسته است؛ شركت
 ي در بازارهـا  امکانـات جهـاني ماننـد تجـارت آزاد         يهاي تعـاوني از برخـ      شرکت -۴

 اند؛ بهرهيالمللي ب بين
 المللي وجود ندارد؛ هاي تعاوني به بازارهاي بينهاي كافي براي ورود شركت روش -۵

  موجوديها زيرساخت
 عـدم دسترسـي بـه اطالعـات و از آن جملـه اطالعـات بازارهـاي فـروش و نيـز           -۱

اوني در  هـاي تعـ   هاي دولت در زمينة واردات به عدم رشد فعاليت شـركت          سياست

 كشور انجاميده است؛ 
دليـل هزينـة سـنگين آنهـا، بـر كـارآيي و             هاي پيشرفته به  ي عدم دسترسي به فناور    -۲

  گذاشته است؛ تأثيرهاي تعاوني ي تجاري شركتها فعاليتوري  بهره
 هاي تعاوني به اهميت و ارزش تحقيق و توسعه توجه كافي ندارند؛  شركت -۳
رسي به مواد اوليه و سرماية در گردش بـا مـشكل   هاي تعاوني در زمينة دست     شركت -۴

 اند؛ مواجه
 گيرد؛ هاي تعاوني حمايت حقوقي كافي صورت نمي از شركت -۵
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  دولتيهاقوانين، مقررات و سياست
 ؛ شوند ميهاي تعاوني از سوي دولت به اندازه كافي حمايت ن شركت -۱
شرفت و توسعة فعاليـت     هاي دولتي مانع كارآيي، پي     شديد در سازمان   يساالر ديوان -۲

  هاي تعاوني است؛ شركت
هـاي تعـاوني    سازي دولـت بـراي توسـعة فعاليـت شـركت          هاي خصوصي  سياست -۳

  هايي مناسب فراهم کرده است؛ فرصت
 بلندمـدت فعاليـت در   ريـزي   برنامـه هاي دولت در زمينـة       برنامه ي در پ  ي تغييرات پ  -۴

 وجود آورده است؛ و هاي تعاوني مشكالتي را بهبخش تعاون براي شركت
 يهـا ها و اعتبارات توسـط مؤسـسات پـولي و مـالي شـرکت         اعطاي مشوق  فرآيند  -۵

 . مواجه ساخته استيتعاوني را با مشکالت
 

  


