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 ترويج تعاون در مناطق ريزي برنامهچارچوب الگوي بهينه نظام 

 روستايي استان سمنان

 ١*غريب فاضل نيا
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 چكيده

 ترويج تعاون در مناطق روستايي مبتني بر اصولي چنـد           ريزي  برنامهچارچوب الگوي بهينه نظام     

جريـان دوسـويه اطالعـات، انطبـاق بـا شـرايط محيطـي و جغرافيـايي،          : اند از   است که عبارت  

هـاي محلـي در       يـري از تـوان نهـاد      گ  ي فرهنگي جوامع روسـتايي، بهـره      ها  ويژگيسازگاري با   

رســاني روســتايي، پوشــش همگــاني، و پايــداري  هــاي اقــدام بــراي تــرويج و اطــالع  برنامــه

ميـداني و بـا      هـاي        تحليلي و با اتکا بـر يافتـه        ‐مقالة حاضر، با رويكردي تبييني    . محيطي  زيست

 روسـتايي اسـتان      تـرويج تعـاون در منـاطق       ريـزي   برنامهرعايت اصول فوق، الگوي بهينه نظام       

ميانگين كل     كه   دهد  مي نتايج نشان   . كند  بررسي مي  SWOTسمنان را با استفاده از روش تحليل        

راهبـرد كـالن    . ها كمتر اسـت       ها و قوت      ميانگين كل امتياز فرصت     ها از       امتياز تهديدها و ضعف   

ب بـا منـاطق      تـرويج تعـاون متناسـ      ريـزي   برنامـه پيشنهادي براي چارچوب الگوي بهينه نظـام        

ها براساس شرايط و  يابي ترويج و تشکيل تعاوني      زمينه. روستايي، راهبردي تهاجمي خواهد بود    

هاي محلي رسـمي و       محيطي هر روستا و نيز استفاده از توان و تجارب نهاد            ي زيست ها  ظرفيت

 . هاي ترويج تعاون در مناطق روستايي توصيه شده است  غير رسمي در اجراي برنامه

                                                 
 Email: fazelniya@uoz.ac.ir       دانشگاه زابل‐ريزي روستايي  استاديار گروه جغرافيا و برنامه*
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 ).استان(سمنان/ مناطق روستايي/ تعاون/ ترويج/ ريزي برنامه: ها  واژهکليد

* * * 

 مقدمه

ــايي صــورت ــاگون توان ــا ايجــاد فرصــت  هــاي گون ــة انســان ب ــراي  هــاي نهفت  هــايي ب

 ايـن رو، خميرمايـه اصـلي غالـب          از). ۲۹: ۱۳۷۹کـوهن،    (يابـد   مـي  خودياري پرورش   

هاي نهفته محلـي و ايجـاد و تقويـت     عدادهاي نوين توسعة روستايي، انگيزش است    نظريه

 را هدف خـود قـرار       )۱(»خودياري«هايي است كه       و تشكل  ها  سازمانآن دسته از نهادها،     

 ).۴‐۳: ۱۳۷۴مونكنر، بالتر، و گام ( .اند داده

 در  )۲(گيرد كه اساساً ظرفيت و توانايي خوداتكايي        مي  نگرش فوق از اين ايده نشأت       

گيـرد و گسـترش       هـاي جمعـي شـكل مـي         هادسازي و تالش  محرومان اغلب از طريق ن    

شـركت در  «: هاي سـازمان جهـاني كـار چنـين آمـده اسـت       در يكي از گزارش .يابد مي 

هاي جمعي بايد زاييدة نياز و ضرورتي باشد كـه مـردم روسـتايي در                 ها و تالش    حركت

بنـابراين،  ) ۱۳۵: ۱۳۸۱و ابراهيمي،  پاپلي يزدي(» كنند، نه اجبار مي درون خود احساس 

هـاي    شرط اساسي در پيوستن به تشـكل      ) روستاييان(مشاركت داوطلبانه و آگاهانه افراد      

توانند صرفاً با اتكا بر  روستاييان امروز نمي). Farrington et al., 2002:11(جمعي است 

هاي ذهنـي يـا براسـاس قاعـدة آزمـون و خطـا، دانـش بـومي و                       دانش موجود يا داشته   

 ويـژه   بـه اي خـود و       هاي مختلف و از جمله امور حرفه          نجام امور در زمينه   تجربيات به ا  

 امـروزه  ). ۱۸: ۱۳۸۱هيـل،   (ها مبـادرت ورزنـد        ي جمعي و تعاوني   ها  سازمانفعاليت در   

 آفرينـي متناسـب بـا عصـر          هر روستايي براي انجام بهتر امور زنـدگي و کـاري و نقـش             

  در  ويـژه   بـه هـاي مختلـف و           در زمينـه   سلطة اطالعات و دانش، الزاماً به كسـب دانـش         

محيطي در محل سـكونت       هاي متنوع زيست      اي و از جمله آگاهي از فرصت        زمينه حرفه 

و مشاركت خودجوش و آگاهانـه در تشـكيل و مـديريت           ) ۱۴: ۱۳۷۸آيد و تيلر،    (خود  

 هــا نيازمنــد اســت  هــاي جمعــي از جملــه تعــاوني ي خوديــاري و تشــكلهــا ســازمان
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يــابيم كــه اغلــب  مــي بــا مطالعــة متــون موجــود در. )۳()۱۲: ۱۳۷۹رايــاني، احمــدپور دا(

هـاي مبتنـي بـر        هاي جديد توسعه پايـدار روسـتايي بـر اهميـت نقـش آمـوزش                  انگاره

 دارند و تمامي    تأكيدسازي روستاييان و نيز بر دسترسي برابر آنها به منابع اطالعاتي              آگاه

 .Baker,1987:3-4)( دانند مي  ترويجي هاي يافتره را منظور اين براي مناسب راهبرد آنها

هاي آموزشي وترويجي روسـتاييان فراتـر         ان توسعه بر اين باورند كه نياز      نظر  صاحب

رساني    و اطالع  هاي ترويجي   راهبرد است كه تاكنون محور اغلب       امور كشاورزي هاي    از نياز 

انجـام اقـدامات    هـاي متنـوع زنـدگي روسـتايي، ضـرورت               روستايي بوده است و زمينه    

 ). Rinkerton and Glazier, 1993(بخش را بيش از پيش نمايان ساخته است  آگاهي

هـاي توسـعه      هـا و راهبـرد       در طول ساليان، برخي از تـالش       دهد  مي ها نشان     بررسي

هـا در قالـب       البتـه عمـدة ايـن تـالش       . روستايي بر اقدامات ترويجي متمركز بوده است      

 مترادف ترويج روستايي انگاشته شده به مورد اجرا درآمده       رهيافت ترويج كشاورزي كه   

ها مشـخص شـد كـه رهيافـت متعـارف تـرويج و                با گذشت زمان و طي بررسي     . است

هـاي فنـي، بـه داليـل             در زمينه  ويژه  به برخي دستاوردها    رغم  عليرساني روستايي     اطالع

 بـر   تأكيـد يه بودن،   متعدد موفقيت چنداني براي روستاييان در پي نداشته است؛ يك سو          

، )چه در سطح فردي و چه در سطح روستا        (برخي اقشار خاص و عدم پوشش همگاني        

  عمـده بـر   تأكيـد هـاي واقعـي آموزشـي و ترويجـي روسـتاييان و            عدم تطبيـق بـا نيـاز      

 هــاي نامحســوس و  تــرويج كشــاورزي و چــه بســا غيرضــروري دانســتن ديگــر نيــاز 

اين رهيافت عـالوه بـر      .  جمله اين داليل هستند    متنوع آموزشي و ترويجي روستاييان از     

هاي فوق، بومي نبوده و با خصوصـيات فرهنگـي جوامـع روسـتايي سـازگاري         نارسايي

رسـاني بـه ابعـاد، عوامـل و      همچنين در تدوين راهبرد ترويجـي ـ اطـالع   . نداشته است

منــاطق مختلــف روســتايي توجــه كــافي نشــده اســت  ) جغرافيــايي(شــرايط محيطــي 

 ). ۱۱۶ ‐۱۱۲: ۱۳۷۹زاده،  يلهساي(
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  تـرويج روسـتايي     ريـزي   برنامـه هاي رهيافت كالسيك نظام       بازسازي و رفع نارسايي   

 تـرويج تعـاون بـه طـور اخـص، هـم اكنـون بخشـي از         ريزي برنامهبه طور اعم و نظام    

  که انجام ايـن تحقيـق نيـز در ايـن     دهد ميهاي فعاالن توسعه روستايي را تشكيل     تالش

 .راستاست
و نيز بـا    ) ۱۳۸۴نيا و افتخاري،      فاضل(ي نظري   ها  پژوهشاين تحقيق با اتکا بر نتايج       

 درصـدد تـدوين و ارائـه الگـوي          )SWOT()۴(» سوات«استفاده از روش تجزيه و تحليل       

  در منطقـه مـورد مطالعـه    منـاطق روسـتايي   تـرويج تعـاون خـاص       ريزي  برنامهبهينه نظام   

 . برآمده است
 

 سؤال تحقيق

 تـرويج تعـاون خـاص منـاطق روسـتايي كـه             ريـزي   برنامه الگوي بهينه نظام     چارچوب

هاي واقعي ترويجي     متناسب و سازگار با شرايط و عوامل محيطي مناطق روستايي و نياز           

روستاييان باشد، چگونه است؟ تعريف عملياتي ترويج تعاون در اين تحقيق بدين شرح             

ظور تغييـر دانـش، بيـنش، و رفتـار و بـه              شده به من   ريزي  برنامهمجموعه اقدامات   : است

 انديشـه تعـاون،     هـاي   قابليتعبارت ديگر ارتقاي سطح شناخت و آگاهي روستاييان از          

کارکرد، اهداف و وظايف ادارات تعاون و نيز نحوة مشارکت خودجوش و آگاهانه افراد              

 .»ها در مديريت تعاوني
 

 فرضيه تحقيق

تعاون خاص منـاطق روسـتايي، منـوط بـه لحـاظ             ترويج   ريزي  برنامه الگوي بهينه نظام    

هـاي واقعـي      كردن شرايط و عوامل محيطي منـاطق روسـتايي و سـازگاري آن بـا نيـاز                

 .ترويجي روستاييان است
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 شناسي روش

 جامعة آماري

هاي ساكن در نقاط روسـتايي        جامعة آماري تحقيق حاضر را دو گروه سرپرستان خانوار        

نان و كارشناسان شاغل در معاونت تحقيقات، آموزش و          خانوار استان سم   ۲۰با بيش از    

 .دهند  تشكيل مي )ستادي و استان سمنان(ترويج وزارت تعاون 

 ها روش نمونه گيري، تعيين حجم نمونه و گردآوري داده

 خـانوار   ۲۰ براي تعيين حجم نمونه سرپرستان خانوار ساكن در نقاط روسـتايي بـاالي              

 استفاده شد و در نهايت تعداد حجـم نمونـه سرپرسـتان             استان سمنان از فرمول كوكران    

 . رسـيد      هـاي نمونـه     سپس، نوبت به تعيين حجـم روسـتا       .  نفر تعيين گرديد   ۳۹۰خانوار  

 هـاي بـاالي      نظر به پراكندگي و گستردگي سطح مطالعه بنا شد از بـين مجمـوع روسـتا               

توزيع مناسبي نسـبت     روستا به نحوي انتخاب شوند كه هم         ۳۰ خانوار استان، تعداد     ۲۰

 داشته باشند و هم با سهم و درصد فراوانـي هركـدام از سـه تيـپ                  ها  شهرستانبه مراكز   

بـراي ايـن    . متناسـب باشـند   ) اي  دشتي، كوهستاني و كوهپايـه    (هاي استان سمنان      روستا

اي استان مشخص شـد،      هاي دشتي، كوهستاني وكوهپايه     منظور، ابتدا فراواني تيپ روستا    

 ۳۰بندي شده سهم هر كدام از آنها از مجمـوع             گيري احتمالي طبقه    ق نمونه سپس از طري  

براساس بـرآورد بـه عمـل آمـده، سـهم هركـدام از تيـپ                . روستاي نمونه معلوم گرديد   

، %)۵۰( روستا  ۱۴هاي دشتي     روستا:  روستاي نمونه بدين قرار بود     ۳۰هاي فوق از      روستا

 پس از  %).۱۴( روستا  ۴اي    هاي كوهپايه   ستا، و رو  %)۳۶( روستا   ۱۲هاي كوهستاني     روستا

 روسـتاي نمونـه، بـا اسـتفاده از نقشـه طبيعـي و               ۳۰تعيين سهم هرتيپ روستا از تعداد       

در اين مقطع، پس از تعيين فواصل صفر        . هاي نمونه انتخاب شدند     سياسي استان، روستا  

ي اسـتان بـر     ها  ستانشهر كيلومتر به مركزيت هر كدام از        ۴۰ و باالتر از     ۴۰ تا   ۲۰،  ۲۰تا  

هاي نمونه متناسب با فواصل فوق و نيز اوضـاع طبيعـي آنهـا تعيـين                  روي نقشه، روستا  

هـاي نمونـه، سـهم هـر          با توجه به حجم نمونه سرپرستان خانوار و حجم روستا         . شدند
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در نهايت، بـا    .  سرپرست برآورد شد   ۱۳ نمونه سرپرست خانوار،     ۳۹۰روستاي نمونه از    

 ۱۳گيري تصادفي ساده بـه تعـداد          هاي نمونه از طريق نمونه      م از روستا  مراجعه به هركدا  

 .ها تکميل گرديد نفر از سرپرستان خانوار ساكن در آن روستا مراجعه شد و پرسشنامه

 روش تجزيه و تحليل اطالعات

 در راستاي اهداف تحقيق بـه منظـور تـدوين و ارائـه چـارچوب الگـوي بهينـه نظـام                      

 .استفاده شد» سوات«عاون خاص مناطق روستايي ازروش تحليل  ترويج تريزي برنامه
 

 تبيين فرضيه تحقيق

 :به منظور تبيين فرضيه تحقيق اقدامات اوليه زير صورت گرفت

منـاطق   رد تعـاون  تـرويج  ريـزي   برنامـه نظـام    حـاكم بـر    سياست اصول اساسي  تبيين ‐

 . روستايي

ربـط پيرامـون      ز كارشناسـان ذي   نظرات خود روستاييان و نيـ         به منظور آگاهي از نقطه     ‐

 تـرويج تعـاون خـاص    ريـزي  برنامـه هاي اساسي چارچوب الگوي بهينه نظـام        مؤلفه

مناطق روستايي، در قسمتي از پرسشنامه سرپرست خـانوار و در پرسشـنامه خـاص               

ها را مشـخص     كارشناسان از آنان خواسته شد پيرامون موارد زير اظهارنظر و اولويت          

هـاي ترويجـي تعـاون         ـ مردمي جهت اجراي برنامه      هاي محلي   از نهاد استفاده  : نمايند

هـاي    هاي ترويجي به مخاطبان؛ نيـاز         هاي انتقال پيام      براي روستاييان؛ استفاده از شيوه    

 بايد هنگام تهيـه و       هايي كه   ؛ و معيار  )محتوي پيام (شناختي روستاييان پيرامون تعاون     

ترويج بخش تعاون براي مناطق روسـتايي        ريزي  برنامهتدوين يك چارچوب مناسب     

 . مورد توجه قرار گيرند

نقاط قـوت و نقـاط      (در پرسشنامه كارشناسان با ارائه فهرستي از عوامل مؤثر دروني            ‐

 تـرويج  ريـزي   برنامـه در زمينه نظام كنـوني      ) ها و تهديدها    فرصت(و بيروني   ) ضعف

پس .  كدام را مشخص كنند    تعاون به روستاييان، از ايشان خواسته شد كه اولويت هر         

و در نهايـت    » سـوات «هاي فوق، مراحل مختلف تجزيه و تحليـل             بندي داده   از جمع 
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 ترويج تعاون خاص منـاطق روسـتايي        ريزي  برنامهارائه چارچوب الگوي بهينه نظام      

 .پردازيم  مي در دستور کار اين تحقيق قرار گرفت که به آن

 
 »سوات«تشكيل ماتريس 

.  كارشناسان منجر به شناسايي عوامل محيط داخلي و خارجي گرديـد           بندي نظرات   جمع

  مـورد و نقـاط قـوت       ۷نقـاط ضـعف     ( مـورد    ۱۹بر اين اساس، عوامل داخلي مجموعاً       

 هـا       مـورد و فرصـت     ۹تهديـدات   ( مـورد    ۱۴و عوامل خـارجي در مجمـوع        )  مورد ۱۲

» سـوات «كيل مـاتريس  بندي نتايج فوق كه منجر به تش جمع. گيرند مي را در بر  )  مورد ۵

 . آمده است۱شد در شكل 



  نيا غريب فاضل ۷۴

 
 

 

 عوامل داخلي عوامل خارجي

 ):O(ها   فرصت

۱O :  هاي دانش سنتي تعاون        مايه  وجود درون
 در بين روستاييان

۲O : هاي محلي ـ مردمي همچون   وجود نهاد
شوراي اسالمي روسـتا، پايگـاه مقاومـت        

 بسيج، و غيره در مناطق روستايي 
۳O : هاي ايجاد و توسعه بييشـتر           زمينه وجود

 هاي تعاوني در مناطق روستايي  گرايش
۴O : كارگيري   به زمينه در موفـق  تجارب وجود

هايي همچون نهضـت سـوادآموزي،        نهاد
هـاي      طرح سرباز مروج و غيره در طـرح       

اي و از جملـه تـرويج در منـاطق            توسعه
 روستايي

۵O :  وجــود معتمــدان و نخبگــان محلــي در
 اروست

 ):S (ها  قوت

۱S :             اختصاص يك اصل از اصول هفت گانـه تعـاون بـه
 امر آموزش و ترويج

۲S :  ــه ــاي آموزشــي،   جامعيــت ســطوح پوشــش برنام ه
 ترويجي و اطالع رساني تعاون

۳S : هاي محلي ـ مردمـي در     بر استفاده از توان نهادتأكيد
 هاي ترويج تعاون  اجراي برنامه

۴S : هـايي    هـاي اسـتفاده از نهـاد        ار بر بررسي راهك   تأكيد
 همچون نهضت سوادآموزي

۵S : بر ايجاد مراكز مشاوره و راهنمـايي در ادارات          تأكيد 
 ها شهرستانتعاون 

۶S :            تعيين اقدامات آموزشي و تـرويج تعـاون در سـطح
هـاي كـاري معاونـت          جامعه به عنوان يكي از سرفصـل      

 تحقيقات
۷S : و شهرستاني ياستان دراسطوح تعاون ادارات وجود 

 

 ):T (تهديدات

۱T :  ــاوني ــاموفق تع ــه ن ــود تجرب ــاي  وج ه
روستايي كه منجر به درك ناصحيح آنهـا        

 از مقوله تعاون شده است
۲T : هــا كــه ضــرورت    پراكنــدگي روســتا

  مناسب استريزي برنامه
۳T :   مناسب بـراي    هاي  زيرساختعدم وجود 

هــاي آمــوزش، تــرويج و   اجــراي برنامــه
 ون در برخي از روستاهااطالع رساني تعا

۴T :كمي جمعيت روستاها 
۵T :   ــت ــاعي و فعالي ــي، اجتم ــت فرهنگ باف

 خاص مناطق روستايي
۶T :پايين بودن سطح سواد روستاييان 
۷T :ســـاالري نامناســـب در  وجـــود ديـــوان

 ها  خصوص تشكيل تعاوني
۸T : هــاي متــولي بخــش  همسـو نبــودن نهــاد

 تعاون روستايي وچند پارگي آن
۹T :ن برنامه خاص مناطق روستايي در      نداشت

 زمينه ترويج و تعاون

 

 ):W (ها   ضعف

۱W :            هـاي    عدم تمهيـد الزم بـراي اسـتفاده از تـوان نهـاد
 محلي ـ مردمي 

۲W :الزم براي اجرا اعتبارات كمبود منابع مالي و 
۳W :و متخصص  مجرب پرسنل كمبود 
۴W :         عدم توجه به شرايط جغرافيايي مناطق روسـتايي در

 هاي ترويج تعاون  دوين برنامهت
۵W :تـرويج  هـاي     برنامـه  تـدوين  و تهيـه  در تمركزگرايي 

 تعاون
۶W :    مند در زمينـه مـديريت        عدم وجود يك ساختار نظام

 آموزشي و ترويج تعاون
۷W : اطالعاتي  هاي  متناسب با نيازريزي برنامهفقدان 
۸W :چند پارگي متوليان بخش تعاون دركشور 
۹W :  ــه ــدم توج ــدوين   ع ــي در ت ــرات كارشناس ــه نظ ب

 هاي ترويج تعاون   برنامه
۱۰W :ترويج  و آموزشي مقوله به اهميت كم مديران انتصاب
۱۱W :کم توجهي مسئولين رده باال به امر ترويج تعاون 
۱۲W :       عالقه کم مسئولين تعاون بـه توسـعه آن در منـاطق

 روستايي
 

 

 »سوات« ماتريس ‐۱شكل 



 ۷۵ …ريزي ترويج تعاون  چارچوب الگوي بهينه نظام برنامه

 
  عوامل محيط داخلي و محيط خارجيتشكيل ماتريس ارزيابي

پس از شناسايي و برشمردن عوامـل محـيط داخلـي و خـارجي كـه منجـر بـه تشـكيل            

گرديد، بر مبناي ماتريس فوق، ماتريس ارزيابي عوامل محيط ) ۱شكل(» سوات«ماتريس 

براي ارزيـابي عوامـل     .  شد  داخلي و نيز ماتريس ارزيابي عوامل محيط خارجي، تشكيل        

الزم بود كـه در ابتـدا ضـريب اهميـت هـر يـك از                )  داخلي وچه خارجي   چه(محيطي  

 .ميزان اهميت آن عامل نسبت به ساير عوامل تعيين شود عوامل را با توجه به

بدين ترتيب، براي تشكيل ماتريس ارزيـابي عوامـل مـؤثر در محـيط داخلـي، ابتـدا                  

مل به نحـوي تعيـين    عامل مورد نظر در مقايسه با ساير عوا۱۹ضريب اهميت هريك از   

 .شد كه مجموع ضرايب برابر با عدد يك شود

 ريـزي   برنامـه  در نظـام     تأثيرميزان     بعد، هر عامل با توجه به نقش آن از نظر           درمرحله

دهـي شـد و     وزن ۱ تـا  ۵ به ترتيب از تأثير  تا بي  تأثيرترويج و اطالع رساني تعاون از پر      

 .بدين ترتيب وزن هر عامل نيز مشخص گرديد

نتـايج حاصـل از ايـن ارزيـابي در          . سپس، امتيازات موزون هر عامل نيز تعيين شـد        

 . آمده است۲ و ۱هاي  جدول

 . در مرحلة بعد، جمع كل امتيازات موزون عوامـل داخلـي و خـارجي محاسـبه شـد       

 و  ۸۳/۳نقـاط ضـعف     (ميانگين جمع كل امتيازات موزون عوامل داخلـي           بر اين اساس،    

ميانگين جمع كل امتيـازات مـوزون عوامـل خـارجي              و   ۹۵/۳ر با   براب) ۰۷/۴نقاط قوت   

مقايسه ايـن دو ميـانگين      .  برآورد گرديد  ۱۹/۴برابر با   ) ۹۹/۳ و تهديدات  ۴/۴ها      فرصت(

نتيجـه  .  عوامل داخلـي اسـت  تأثير عوامل خارجي بيش از تأثيرنشان دهندة آن است كه     

 ترويج تعاون خاص منـاطق      ريزي  نامهبرهاي بهينه نظام        اين محاسبات در طراحي راهبرد      

 .پردازيم مي گيري و پيشنهادها بدان   كه در مبحث نتيجهرود مي روستايي به كار

نهايي   بندي    توان اولويت    براساس نتايج ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي مي        

ها و تهديدات الگوي بهينه نظام ترويج تعاون خاص منـاطق               نقاط قوت، ضعف، فرصت   

 ).۳جدول (وستايي را تعيين و ارائه كرد ر



  نيا غريب فاضل ۷۶

 
  ماتريس ارزيابي عوامل محيط داخلي‐۱جدول 

 نقاط قوترديف
ضريب 

 اهميت
وزن

)۵‐۱(

امتياز 

 موزون
۱S ۸۴/۰ ۴ ۲۱/۰ گانه تعاون به امر آموزش و ترويج اختصاص يك اصل هفت 
۲S ۵۹/۰ ۵/۳ ۱۷/۰ هاي آموزشي و ترويجي تعاون  جامعيت سطوح پوشش برنامه 

۳S 
هـاي    هـاي محلـي ـ مردمـي در اجـراي برنامـه        بر استفاده از تـوان نهـاد  تأكيد

 ترويج تعاون
۱۶/۰ ۵ ۸/۰ 

۴S 
هايي همچون نهضـت سـوادآموزي     هاي استفاده از نهاد      بر بررسي راهكار   تأكيد

 هاي ترويج تعاون  طرح سرباز مروج و بسيج در جهت اجراي برنامه
۱۵/۰ ۵ ۷۵/۰ 

۵S ۵۲/۰ ۴ ۱۳/۰ ر ايجاد مراكز مشاوره و راهنمايي در ادارات تعاون بتأكيد 

۶S 
تعيين اقدامات آموزش وتـرويج تعـاون در سـطح جامعـه بـه عنـوان يكـي از               

 هاي كاري معاونت تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت تعاون  سرفصل
۱۴/۰ ۵/۳ ۴۹/۰ 

۷S ۰۸/۰ ۲ ۰۴/۰ وجود ادارات تعاون در سطوح استاني و شهرستاني 

۰۷/۴ ‐ ۱ جمع كل امتيازات

ضريب  نقاط ضعفرديف

 اهميت
 وزن

)۵‐۱(

امتياز 

 موزون

۱W
هـاي    هاي محلي ـ مردمي براي اجراي برنامه  توجهي به استفاده از توان نهاد بي

 ترويج تعاون
۱۶/۰ ۵ ۸/۰ 

۲W ۴۸/۰ ۴ ۱۲/۰  ترويجيهاي  اجراي برنامهكمبود منابع مالي و اعتبارات الزم براي 
۳W۷۵/۳۳/۰ ۰۸/۰ كمبود پرسنل مجرب و متخصص ترويج  

۴W
هـاي    عدم توجـه بـه شـرايط جغرافيـايي منـاطق روسـتايي در تـدوين برنامـه                

 ترويج تعاون
۱۲/۰ ۵/۳ ۴۵/۰ 

۵W۲۵/۳۳۹/۰ ۱۲/۰ هاي ترويجي تعاون  گرايي در تهيه و تدوين برنامه تمركز 

۶W
ي هـا  گـروه يت ترويج تعاون كه در آن مند در زمينه مدير نبود يك ساختار نظام 

 كاري با وظايف مشخص در قالب اهداف تعيين شده عمل كنند
۲۱/۰ ۷۵/۳۷۸/۰ 

۷W ۲/۰ ۴ ۰۵/۰ هاي اطالعاتي روستاييان  متناسب با نيازريزي برنامهعدم 
۸W۱۲/۰ ۳ ۰۴/۰ چند پارگي متوليان بخش تعاون در كشور 
۹W۰۹/۰ ۳ ۰۳/۰ هاي ترويجي  دوين برنامهعدم توجه به نظرات كارشناسي در ت 
۱۰W۲۵/۳۰۹۷/۰ ۰۳/۰ انتصاب مديران كم توجه به ترويج تعاون

۱۱W۰۷/۰ ۵/۳ ۰۲/۰ توجهي مسئولين رده باال به امر ترويج تعاون بي 
۱۲W ۰۶/۰ ۳ ۰۲/۰ بخش تعاون در مناطق روستايي  عدم اعتقاد مسئولين به توسعه 

 ۸۳/۳ ‐ ۱ جمع كل امتيازات 

 پژوهشهاي  يافته: مأخذ



 ۷۷ …ريزي ترويج تعاون  چارچوب الگوي بهينه نظام برنامه

 
  ماتريس ارزيابي عوامل محيط خارجي‐۲جدول 

 ها فرصترديف
ضريب 

 اهميت
 وزن

۵‐۱ 
امتياز 

موزون

۱O ۱۲/۱ ۵/۴ ۲۵/۰ هاي دانش سنتي تعاوني در بين روستاييان  مايه وجود درون 

۲O 
هاي محلي ـ مردمي همچون شوراي اسالمي روستا، پايگـاه    وجود نهاد

 يج، و ائمه جماعات در مناطق روستاييمقاومت بس
۲۰/۰ ۵ ۱ 

۳O 
هـاي تعـاوني در منـاطق           هاي ايجاد و توسعه بيشتر گرايش         وجود زمينه 

 روستايي
۲۲/۰ ۲۵/۴ ۹/۰ 

۴O 
هايي همچـون نهضـت       گيري از نهاد     بهره  وجود تجارب موفق در زمينه    

 از  هاي توسعه،     سوادآموزي بسيج، طرح سرباز مروج ومانند آن در طرح        

 جمله ترويج
۲۱/۰ ۵/۴ ۹/۰ 

۵O ۴۸/۰ ۴ ۱۲/۰ وجود معتمدان و نخبگان محلي در روستا 

 ۴/۴ ‐ ۱ جمع كل امتيازات 

 تهديدهارديف
ضريب 

اهميت

 وزن

۵‐۱ 
امتياز 

موزون

۱T 
هاي روستايي كه منجـر بـه درك ناصـحيح        وجود تجربه ناموفق تعاوني   

 روستاييان از مقوله تعاون شده است
۱۸/۰ ۴ ۷۲/۰ 

۲T ۸/۰ ۵ ۱۶/۰ طلبد  مي  مناسب راريزي برنامهها كه  پراكندگي روستا 

۳T 
هـاي آمـوزش،         مناسب براي اجـراي برنامـه      هاي  زيرساختعدم وجود   

 ترويج و اطالع رساني تعاون در برخي روستاها
۱۳/۰ ۵/۳ ۴۵/۰ 

۴T ۴۲/۰ ۳ ۱۴/۰ كمي جمعيت روستاها 

۵T ۶۴/۰ ۴ ۱۶/۰  خاص مناطق روستاييبافت فرهنگي، اجتماعي و فعاليتي 

۶T ۲۶/۰ ۷۵/۳ ۰۷/۰ پايين بودن سطح سواد روستاييان 

۷T ۲۱/۰ ۲۵/۴ ۰۵/۰ ها ساالري نامناسب در خصوص تشكيل تعاوني وجود ديوان 

۸T ۳۱/۰ ۵/۴ ۰۷/۰ هاي متولي بخش تعاون روستايي و چندپارگي همسو نبودن نهاد 

۹T ۱۸/۰ ۵/۴ ۰۴/۰ ي در زمينه ترويج تعاوننداشتن برنامه خاص مناطق روستاي 

۹۹/۳ ‐ ۱ جمع كل امتيازات 

 هاي پژوهش  يافته: مأخذ



  نيا غريب فاضل ۷۸

 
 

 



 ۷۹ …ريزي ترويج تعاون  چارچوب الگوي بهينه نظام برنامه

 
 نتايج تحليل

 ترويج تعاون ريزي برنامهعوامل محيط داخلي مؤثر بر چارچوب الگوي بهينه نظام    ) الف

  مـورد و نقـاط قـوت        ۷نقـاط ضـعف     ( مـورد    ۱۹خاص مناطق روستايي مجموعـاً      

 ميانگين جمع كل امتيازات موزون ايـن عوامـل برابـر              كه   شود  مي  شامل را)  مورد ۱۲

 ).۰۷/۴ و نقاط قوت۸۳/۳نقاط ضعف . (  است ۹۵/۳با 

 ترويج تعاون ريزي برنامهعوامل محيط خارجي مؤثر بر چارچوب الگوي بهينه نظام          ) ب

 ) مـورد    ۵ها       مورد و فرصت   ۹تهديدات  ( مورد   ۱۴خاص مناطق روستايي مجموعاً     

  ۱۹/۴ميانگين جمع كل امتيازات مـوزون ايـن عوامـل برابـر بـا                  كه   شود  مي را شامل 

 ).۹۹/۳ و تهديدها ۴/۴ها   فرصت(است 

 ميــانگين جمــع كــل امتيــازات مــوزون عوامــل محــيط داخلــي و محــيط   مقايســه ) ج 

 ميــانگين  بــا ( عوامــل محــيط خــارجي تــأثيردهنــده آن اســت كــه  خــارجي، نشــان

ميـانگين كـل امتيـازات        بـا   ( عوامل محيط داخلـي      تأثيربيش از   ) ۱۹/۴كل امتيازات   

 .است) ۹۹/۳

 هــا    ميــانگين كــل امتيــاز تهديــدها و ضــعف بــر اســاس قاعــده معمــول، چنانچــه) د 

 ، راهبـرد كـالن     )WT<SO(هـا باشـد         هـا و قـوت        ميانگين كل امتياز فرصت     كمتر از 

ها     گين كل امتياز تهديدها و ضعف     ميان  همچنين چنانچه   . از نوع تهاجمي خواهد بود    

، راهبـرد كـالن،     )WT>SO(هـا باشـد         ها و قـوت       ميانگين كل امتياز فرصت     بيشتر از 

 ميـانگين كـل امتيـاز تهديـدها و           بر اين اساس، نظـر بـه اينكـه        . تدافعي خواهد بود  

هـا      ها و قـوت       ميانگين كل امتياز فرصت     كمتر از   » سوات«ها بر اساس تحليل         ضعف

))۲۳/۴ (SO <) ۹۱/۳ (WT (        است، راهبرد كالن پيشنهادي براي چارچوب الگـوي

رساني تعاون خاص مناطق روستايي، تهاجمي         ترويج و اطالع   ريزي  برنامهبهينه نظام   

 .خواهد بود

 



  نيا غريب فاضل ۸۰

 
 پيشنهادها

 هاي پيشنهادي راهبرد

ميـانگين كـل امتيـاز تهديـدها و          نظر بـه اينكـه      ): SO (تهاجمي/ راهبردهاي رقابتي  ‐۱

ها     ميانگين كل امتياز فرصت     در اين تحقيق كمتر از    » سوات«ها براساس تحليل        ضعف

 ريـزي  برنامههاست، راهبرد كالن پيشنهادي براي چارچوب الگوي بهينه نظام       و قوت 

هاي     در راهبرد . ترويج تعاون متناسب با مناطق روستايي، راهبرد تهاجمي خواهد بود         

 . شود ميها  ها حداكثر استفاده از فرصت  از قوتگيري  تهاجمي با بهره/ رقابتي

هـاي درونـي بـراي          گيري از قوت    اين نوع راهبردها بر بهره    ): ST(هاي تنوع     راهبرد ‐۲

هاي    محور ترين  مهمبر اين مبنا برخي از      .  دارند تأكيدمقابله و رفع تهديدات خارجي      

ترويج تعاون متناسـب     ريزي  برنامهراهبرد تنوع در زمينه چارچوب الگوي بهينه نظام         

اگرچـه موضـوع پراكنـدگي      .  هسـتند   با مناطق روستايي به قرار زير قابـل شناسـايي         

ها و نيز كمي جمعيت آنها مانع بزرگي در راه انجام اقدامات ترويجـي تعـاون                  روستا

هـاي مناسـب انتقـال       تـوان از طريـق بـه كـارگيري شـيوه            مي   است، اما     در آن مناطق  

هـاي    هـاي تلويزيـون، انتشـار كتـب و مجـالت، بروشـور                رنامهاطالعات، از جمله ب   

 . تبليغاتي، نهضت سوادآموزي، نيروي مقاومت بسيج و طرح سرباز مروج اقدام نمود

هاي درونـي،       در اين نوع از راهبردها با غلبه بر ضعف        ): WO (هاي بازنگري   راهبرد ‐۳

 . آيد هاي بيروني به عمل مي  بهترين استفاده از فرصت

ي درونـي و بيرونـي   هـا  بحـران ها بر مقابله با   اين راهبرد): WT (هاي تدافعي  ردراهب ‐۴

 . دارندتأكيد

 ترويج تعاون خاص منـاطق  ريزي برنامه راهبردهاي چارچوب الگوي بهينه نظام      ۲شكل  

 .دهد مي  نشان» سوات«روستايي را براساس روش تحليل 
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  نيا غريب فاضل ۸۲

 
 چارچوب پيشنهادي

 اهداف 

  اهداف كالن

  شيوه فعاليت تعاوني به روستاييان؛هاي قابليت و  نديشهتفهيم ا ‐۱

آشنايي روسـتاييان بـا اصـول صـحيح و نحـوه عضـويت، تشـكيل و مـديريت                    ‐۲

 ؛ها مسئوليتها و   ها، وظايف، رويه تعاوني

هاي متـولي بخـش تعـاون و          آشنايي روستاييان با كاركرد، اهداف و وظايف نهاد        ‐۳

 لي و اخذ تسهيالت اعتباري؛ وي حمايتي و پشتيباني ماها سياستنيز 

تشويق و ترغيب روستاييان به پيوستن به جرگه تعاونگران از طريق عضـويت و               ‐۴

 ).توانمندسازي از طريق سازمان يابي(هاي جديد  تشكيل تعاوني

 )تبعي(اهداف خرد 

 كمك به رفع مشكل بيکاري در مناطق روستايي؛ ‐۱

 بخشي به منابع درآمدي روستاييان؛ تنوع ‐۲

 ي محيطي مناطق روستايي؛ ها ظرفيتي از گير بهره ‐۳

 ارتقاء روحيه خودياري روستاييان؛ و  ‐۴

  توانمندسازي روستاييان از طريق انجام اقدامات ترويجي به عنـوان يـك مؤلفـه              ‐۵

 .مهم توسعه پايدار روستايي

 هاي اساسي سياست حاكم  اصول و خط مشي

 اصل جريان دوسويه اطالعات؛ ‐۱

 وع و واقعي ترويجي روستاييان؛هاي متن اصل انطباق با نياز ‐۲
 اصل سازگاري با خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و فعاليتي جوامع روستايي؛ ‐۳
 مناطق روستايي؛) جغرافيايي(اصل انطباق با شرايط محيطي  ‐۴
 ؛)دانستن حق همه است(اصل پوشش همگاني  ‐۵
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 گرايي؛ اصل بومي ‐۶
 هاي محلي ـ مردمي؛ و اصل استفاده از منابع وتوان نهاد ‐۷
 .پايداري محيطي اصل  ‐۸

 معيارها و رهنمودها

توجه به شرايط جغرافيايي مناطق روستايي در هنگام تدوين چـارچوب الگـوي              ‐۱

 كالبـدي، نحـوه اسـتقرار،      هـاي   زيرسـاخت ( ترويج تعاون    ريزي  برنامهبهينه نظام   

هاي مختلف      ي محيطي براي تشكيل تعاوني در گرايش      ها  ظرفيتفاصله به شهر،    

 ؛)و غيره

هـاي محلـي ـ مردمـي در اجـراي       گيـري از تـوان نهـاد    گونگي بهـره توجه به چ ‐۲

 هاي آموزش ترويج تعاون؛  برنامه

سـازي،   گـذاري، تصـميم   جلب مشـاركت روسـتاييان در كليـه مراحـل سياسـت         ‐۳

 هاي ترويج تعاون؛   و اجراي برنامهريزي برنامه

 هاي ترويج تعاون؛  استفاده از كارشناسان محلي، در اجراي برنامه ‐۴

 متون آموزشي، ترويجي و اطالع رساني متناسب با سطح معلومـات و درك              تهيه ‐۵

 روستاييان؛ و 

، نظـارت و    ريزي  برنامهگيري،    اتخاذ سياست تمركززدايي در كليه سطوح تصميم       ‐۶

 .هاي ترويج تعاون  اجراي برنامه

هـاي انتقـال        هاي اجرايـي، و شـيوه       هاي اطالعاتي، نهادها و بازو      اولويت بندي نياز  

 هاي ترويجي  مپيا

هاي فوق از ديدگاه خود       هاي ياد شده ابتدا اولويت هر کدام از مقوله          براي تعيين اولويت  

هاي مشـترک     روستاييان و كارشناسان تعيين و سپس نقاط مشترك آنها به عنوان اولويت           

 ).۴جدول (شود مي  در نظر گرفته
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هاي انتقال اطالعات از    و شيوههاي اجرايي هاي اطالعاتي، نهاد بندي نياز  اولويت‐۴جدول

 ديدگاه روستاييان و كارشناسان و وجوه مشترك آنها 

ت
وي
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ا

 
از
 ني
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د
بن

 
ي
ات
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اط

ي 
ها

 

 از ديدگاه روستاييان
 معني و مفهوم تعاون ‐۱
 ها دستورالعمل تشكيل تعاوني ‐۲
 ها سازماندهي تعاوني ‐۳
 ها عاونينحوه مشاركت خودجوش و آگاهانه افراد در عضويت، تشكيل و مديريت ت ‐۴

 از ديدگاه كارشناسان
 معني و مفهوم تعاون ‐۱
  انديشه تعاونهاي قابليت ‐۲
 ها نحوه مشاركت خودجوش و آگاهانه افراد در عضويت، تشكيل و مديريت تعاوني ‐۳

 وجوه مشترك
 معني و مفهوم تعاون ‐۱
 ها نحوه مشاركت خودجوش و آگاهانه افراد در عضويت، تشكيل و مديريت تعاوني ‐۲
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 از ديدگاه روستاييان
 نهضت سواد آموزي ‐۱
 شوراي اسالمي روستاها ‐۲
 پايگاه مقاومت بسيج روستا ‐۳
 ها شهرستانايجاد مراكز مشاوره و راهنمايي در ادارات تعاون  ‐۴

 از ديدگاه كارشناسان
 شوراي اسالمي روستا ‐۱
 نهضت سواد آموزي ‐۲
 بسيج روستاپايگاه مقاومت  ‐۳
 ها شهرستانايجاد مراكز مشاوره و راهنمايي در ادارات تعاون  ‐۴

 وجوه مشترك
 شوراي اسالمي روستا ‐۱
 نهضت سواد آموزي ‐۲
 پايگاه مقاومت بسيج روستا ‐۳
 ايجاد مراكز مشاوره و راهنمايي در ادارات تعاون ‐۴
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 ايياناز ديدگاه روست
 هاي نهضت سواد آموزي برگزاري كالس ‐۱
 آموزش اعضاي شوراي اسالمي روستا و سپس انتقال اطالعات توسط آنها ‐۲
 آموزش اعضاي بسيج روستا و سپس انتقال اطالعات توسط آنها ‐۳
 انتشار كتب، مجالت، بروشور و غيره ‐۴
 هاي تلويزيون  برنامه ‐۵

 از ديدگاه كارشناسان
 آموزيهاي نهضت سواد  برگزاري كالس ‐۱
 آموزش اعضاء شوراي اسالمي روستا و سپس انتقال اطالعات توسط آنها ‐۲
 سخنراني در مساجد روستا توسط روحاني مستقر در روستا و ائمه جماعات ‐۳
 ايجاد مراكز ياد گيري محلي ‐۴

 وجوه مشترك
 هاي نهضت سواد آموزي  برگزاري كالس ‐۱
 توسط ايشان به ديگران آموزش اعضاي شوراي اسالمي روستا و سپس انتقال اطالعات  ‐۲
 هاي تلويزيون   برنامه ‐۳
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 ترويج تعاون خاص مناطق ريزي برنامهتوان چارچوب الگوي بهينه نظام  مي  بدين ترتيب

 . آمده است به تصوير كشيد۳روستايي را در قالب نموداري كه در شكل 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ترويج تعاون خاص مناطق روستاييريزي برنامه چارچوب الگوي بهينه نظام ‐۳شكل 

 

راهبردهاي
 تدافعي

)WT( 

 تعيين اولويت
هاي انتقال  شيوه
 )اطالعات(پيام

ريزی ترويج تعاونچارچوب الگوي بهينه نظام برنامه
  روستاهاخاص

ديدگاه كارشناسان

 ديدگاه مشترك

مباني نظري

سواتتحليل

تبيين اهداف
كالن و خرد

 ها و تعيين معيار
 رهنمودها

تعيين اولويت 
هاي اجرايي نهاد

راهبردهاي
 بازنگري

)(WO

راهبردهاي
 تنوع

)ST(

راهبردهاي
 تهاجمي

)SO( 

 راهبردهاي 
 پيشنهادي

 هاي ترویج تعاون خاص مناطق روستاييتدوين برنامه

ديدگاه روستاييان

ترسيم و تبيين
هاي    اصول و خط مشي
سياست حاكم

تعيين اولويت 
 محتواي پيام
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 ها يادداشت

1. self-help 
2. self-reliance 

 در سطح محلي، ويژه بهمعتقد است مشكل اصلي اقتصاد هر جامعه، (Kirzner)  در اين ارتباط كرزنر‐۳
بـدين منظـور، روسـتاييان بـه تركيبـي از      . محلـي اسـت  برداري بهينه از منابع     همانا عدم شناخت و بهره    

 .اطالعات، دانش و سرمايه نياز دارند
نقاط ضعف،   قوت، نقاط معني  به threats و strengths   ، weaknesses،  opportunities كلمات  مخفف ‐۴

 .ها و تهديدهاست فرصت
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