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  حمايـت دولـت از    شامل ها ي تعاونيها فرصت. تسها نقاط ضعف تعاوني ترين مهمروزمرگي 
  ياسي ـي اجتماعي و سها خصيتـش نينـهمچ ، و ميحمايت نهادهاي سنتي و بو و بخش تعاون

  

، فقـدان برنامـه جـامع و بلنـد مـدت      كند، را تهديد مي ها تعاوني آنچه. استکشور از اين نظام 
سسات دولتي و نبـود مرجعـي   ؤمو وجود برخي اختالفات با  ،نامشخص بودن جايگاه حقوقي

  پيشـنهاد شـده اسـت ايـن واحـدهاي       تحليـل بـا توجـه بـه نتـايج     . اسـت  براي حل اختالفات
اسـاس ايـن   . نـد كنگيـري   پـي  SWOT/TOWSي چهار راهبرد را بر اساس مـاتريس  بردار بهره

  .ي خارجي استها براي تقويت نقاط قوت و کاهش تهديد ها گيري از فرصت بهره ها راهبرد
  
  )/استان(همدان )/ شهرستان(کبودرآهنگ / ها تعاوني/ هاي توليد کشاورزي تعاوني: ها ليد واژهك

∗ ∗ ∗ 

    مقدمه 
مطالعـات تـاريخي   . ي شده اسـت گذار بنيانجامعه ايراني از ديرباز بر همکاري و تعاون 

عاوني ت. اند که به نظام تعاوني توجه کرده اند ايرانيان نخستين ملتي بوده كه دهد مينشان 
 كـاهش سنتي که به منظور اشتراک مساعي گروهي از مردم در يک جامعه و بـه منظـور   

آمد، آميخته بـا خلقيـات مـردم     مشکالت زندگي و به تبع عرف و رسم جاري به وجود 
خصيصه اصلي اين نوع تعاوني . با اين نوع تعاوني سنتي دمسازند هنوز همبوده و مردم 

ي سنتي داراي خصوصياتي است که آن را از ها کاريهم. شکلي است تشکل در عين بي
بـا   در كليـه ابعـاد   ها سازد، اين نوع همکاري ميمتمايز )  ميرس(سنتي ري غيها همکاري

  . مقــررات عرفــي غيرمکتــوب حــاکم اســت هــاو بــر آن داشــتهجامعــه ارتبــاط متقابــل 
بـا سـاير   هـاي آنهـا روابـط گـروه      مناسبات اعضاي گروه، وظايف و مسئوليت ،در واقع
. کنـد  مـي را مقـررات عرفـي جامعـه تعيـين و تنظـيم      ... و نهادهـاي جامعـه و    ها گروه

به همين  به وجود نيامده است، وشکل و الگوي مشخصي  براساسي سنتي ها همکاري
 . )۱۳۷۱انصاري، (. ي سنتي بسيار متنوع استها دليل اشکال همکاري

نـوعي   نمايانگر ،حاضر حال ور تاي دنهاااز زم ،ي سنتيها مطالعه تاريخي همکاري
 تـأثير تحـت   هـا  ايـن همکـاري   امـروزه  .ستآنهاو سازمان  ادگرگوني در شکل، محتو
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ي هـا  گيـري شـرکت   اسـاس شـکل   ،در واقع. شده است تر دههاي مختلف، پيچيفرآيند
 هـا  اين تعاوني. ي سنتي در بخش کشاورزي استها توليد کشاورزي، همکاري  تعاوني

مطالعات  .اند بوده ، خود منشاء تحوالت اساسي در نظام کشاورزييريگ شکلاز ابتداي 
تـرين   در حال حاضر نيز نظام تعاون در کشاورزي از برجسـته  كه مختلف حاکي است

ي هـا  نظـام  زمينـه اين موضوع با نتايج مطالعات جهاني در . ي استبردار بهرهي ها نظام
  .)۱۳۷۷هي،لعبدال(تطابق دارد  يبردار بهره

ي مبتنـي بـر تعـاون اسـت كـه در آن      بـردار  بهرهتوليد كشاورزي نوعي نظام  تعاوني
ان با كشت يكپارچه و با حفـظ مالكيـت فـردي بـه توليـد و زراعـت جمعـي        بردار بهره
بعـد از اصـالحات ارضـي در     ،۱۳۵۰در اوايل دهه  ،اين نظام. )۱۳۸۲ازکيا، (پردازند  مي
 ييربنـا راضي کشاورزي، انجام خدمات زيسازي ا با هدف افزايش توليد، يكپارچه ،ايران

بر اساس اطالعات موجود وزارت . و استفاده بهينه از نهادهاي در دسترس شکل گرفت
تعـاوني توليـد کشـاورزي در کشـور فعاليـت       ،۱۰۴۶حدود  ،کشاورزي در حال حاضر

آنهـا   يروستا را زير پوشش دارند و تعداد اعضا ،۴۹۶۳ در مجموع ها اين تعاوني. دارند
       ).  ۱۳۸۵هاي تعاوني توليد و خرد و دهقاني  دفتر امور شرکت( نفر است ۲۷۸۳۶۲بالغ بر 

دهـد ايـن نـوع نظـام      مـي ي توليد کشـاورزي نشـان   ها سال عمر تعاوني ۳۵مطالعه  
بـدون شـك   . ي بسياري روبرو بـوده اسـت  ها ي در اين مدت با فراز و نشيببردار بهره

در گـرو شناسـايي مسـتمر نقـاط قـوت، نقـاط ضـعف،        ي بـردار  بهرهموفقيت اين نظام 
ي توليـد  هـا  بررسي مسـائل مبـتال بـه تعـاوني    . ستهاي پيرامون آنها تهديدها و فرصت

کشاورزي حداقل از دو جهت ضرورت دارد، نخست آن که قـانون اساسـي جمهـوري    
ي اقتصادي کشـور توجـه ويـژه    ها به تعاون به عنوان يکي از پايه ۴۴ذيل اصل   مياسال

تـا لـزوم   است  ي زيادي صورت پذيرفتهها خصوص طي دو سال اخير تالش هنموده و ب
 توسعه اين بخش و نقش محوري آن در استقرار عـدالت اجتمـاعي بـه مـوازات رشـد     

بنـدهاي  (كلي برنامه چهـارم   هاي سياست، دو بند از لذا. اقتصادي مورد توجه قرار گيرد
  تعاوني  به توسعه بخش) ۱۰۲ماده (مه چهارم و يك ماده مستقل از قانون برنا) ۴۸و  ۴۷
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كلـي   هـاي  سياسـت نيـز   ۱۳۸۵اينكه در خرداد مـاه سـال    تر مهم. اختصاص يافته است
كلـي توسـعه بخـش تعـاوني از      هاي سياستقانون اساسي و در چارچوب آن،  ۴۴اصل

 ي توليد کشـاورزي ها با توجه به اينکه تعاوني. ابالغ شده است رهبري سوي مقام معظم
 برايي تعاوني در بخش کشاورزي است هرگونه تالش ها نمودهاي حرکت ترين مهماز 

. قانون اساسي اسـت  ۴۴تحکيم اصل  براين در واقع تالش آتحليل مسائل و مشکالت 
بخـش   هـاي  ترين نظاممؤثرمدترين و آدوم اين که تعاوني توليد کشاورزي، از جمله کار

ان در نقـاط مختلـف کشـور درگيـر     بردار بهرهکشاورزي است که تعداد قابل توجهي از 
ي توليــد و هــا بــديهي اســت بررســي و تحليــل مشــکالت تعــاوني .مســائل آن هســتند

کـه از   ي گـردد ناتواند منجر به ارتقـاء سـطح کيفـي زارعـ     مي آنهاي براي حل ريز برنامه
 دسـتيابي بـه   منظـور  بـه  ،هـا  با توجه به اين ضـرورت تحقيق حاضر . ندبرداران خرد هبهر

  :اهداف ذيل انجام شده است
   ؛)تحليل داخلي(ي توليد کشاورزي ها بررسي نقاط قوت و ضعف تعاوني 
  ؛)تحليل خارجي(ي توليد کشاورزي ها ي تعاونيها و تهديد ها بررسي فرصت 
وتقويـت   هـا  با اسـتفاده از فرصـت   ها تعاوني  ميکيفي و ک ءتدوين راهبرد ارتقا 

 .ريت نقاط ضعفو مدي ها نقاط قوت و کاهش تهديد
  

  مروري بر مطالعات انجام شده
به سرعت درحال  ي توليد كشاورزي در نقاط مختلف جهانها تعاوني ،ي اخيرها در دهه
كـم و بـيش   در ايـران   هـا  اهداف تشکيل اين تعاونيآنها با اهداف  گيري است كه شكل
هزار  ۱۳۲ ،روپادر کشورهاي عضو اتحاديه ا ۲۰۰۲در ابتداي سال  ،براي مثال. اند مشابه

در همـين  . انـد  ميليون نفر شاغل فعال بـوده  ۳/۲ميليون عضو و  ۸۴تعاوني كشاورزي با 
ون عضو فعال وجـود داشـته   يميل ۱۹۳/۱تعاوني با  ۹۴۷۷در کشور چين به تنهايي  ،سال

مراحل قبل از کاشت تا بعد از کاشت و بازاريابي را برعهده دارنـد    ها است، اين تعاوني
)Yamei, 2004 .( مجمـوع  در تعاوني كشاورزي وجود دارد كه  ۱۱۴۴۹در كشور تركيه
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تسـهيالت، خريـد   زمينـه  در  هـا  اين تعاوني. دنفر عضو دار ۲۷۰هزار و  ۶۳۱ميليون و ۴
از ديـدگاه  . محصوالت كشاورزي، توليد و بازاريابي محصوالت كشاورزي فعال هسـتند 

  د وضـعيت توليـد و هـم بـه لحـاظ      ي توليد کشـاورزي از جنبـه بهبـو   ها جهاني تعاوني
ايـن نظـام    ،يبـردار  بهـره ي هـا  در مقايسه بـا سـاير نظـام   . اند اهميت ال حائزغايجاد اشت

   )۳(بـر تعـاوني و کنتـرل اعضـا     )۲(ي دو ويژگي برجسـته دارد، مالکيـت اعضـا   بردار بهره
 بـرداري  بهـره اين دو ويژگي عمال عامل اصلي تحرك در اين نظام . بر سرنوشت تعاوني

  ).       Cook, 1995; Hendrikse and Veerman, 2001( است
ي تعـاوني توليـد کشـاورزي بـه عنـوان يـك نظـام        هـا  شـركت با توجه به اهميـت  

. مختلفي پيرامون آن صورت گرفته استمطالعات ي باال در جهان، ور بهرهي با بردار بهره
مطالعـات متعـددي در    سيسأاز بدو ت ها در ايران نيز به منظور بررسي مشکالت تعاوني

  . صورت گرفته است زمينهاين 
ي توليــد کشــاورزي در افــزايش درآمــد هــا معتقــد اســت، تعــاوني) ۱۳۵۴(نيــازي 
به دليل عـدم   اما، اند ايفا نموده  مينقش مه آناننيازهاي فني و مالي  تأمينو ، روستاييان

تسهيالت و خريـد و   هزميندر  زارعاناند نگراني  استفاده از نيروهاي متخصص، نتوانسته
  . کاهش دهندرا فروش محصول 

ي توليـد نشـان   هـا  ميزان موفقيـت تعـاوني   ةباردر) ۱۳۶۲(مطالعه وزارت كشاورزي 
تـري   مطلـوب  وضعيت نسـبتاً  ،زراعي  ميي سهاها شركتدهد اين نظام در مقايسه با  مي
در  آنهـا از  ، برخيها به دليل حس مالكيت زارع و ضعف مديريت اين تعاوني ،اما .دارد

  . اند معرض انحالل قرار گرفته
در استان اصفهان نشان داد بـه   ،الناند  در مورد شركت تعاوني، )۱۳۷۰(مطالعه ازكيا 

اعضا به مرور به زراعت  ،ي پايين اين شركتور بهرهدليل ضعف مديريت تعاوني و نيز 
  . اند فردي روي آورده

سـاير عوامـل    مـؤثرتر از مـديران را   ناتواني ها در شكست تعاوني ،)۱۳۶۶( كوپاهي
  . ددان مي
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به نظـر  . داند ميرا تنها در حوزه توزيع خدمات موفق  ها تعاوني ،) ۱۳۷۱(ا ني درويش
سازي و توسعه مکانيزاسـيون نـاموفق    در وظيفه اصلي خود يعني يکپارچه ها وي تعاوني

  .  اند بوده
 ،ه نظـام تعـاون در کشـور   توجهي ب معتقد است در صورت بي ،)۱۳۷۳(زاده  لهسايي

 گونـه  ايـن  در نهايـت هاي توليد كشـاورزي بـه تـدريج ضـعيف شـده و       كارآيي تعاوني
  . شوند ها به ابزاري براي كسب منفعت هرچه بيشتر بخش خصوصي تبديل مي تعاوني
در ايجـاد   هـا آن تـأثير دهـد   مـي نشـان   ها تعاوني نيز ضمن ارزيابي اثر ،)۱۳۸۰( ميکر

  . ي مورد مطالعه ناچيز بوده استها استان کشاورزي پايدار در
سـوادي، نوسـان قيمـت و عـدم آگـاهي بـه فلسـفه تعـاون را          بي ،)۱۳۶۷( ميمعصو

 ،)۱۳۷۹،۱۳۸۱(براساس مطالعات روحاني. داند ميي توليد ها تهديدي بر موفقيت تعاوني
سـطيح  هـا بـه ويـژه ت    كارگيري ماشين بذركار و توسعه مكانيزاسيون در تعاوني هدر اثر ب

ترويجـي مسـتمر    ـاراضي و گسترش كشت رديفي و همچنين ارائه خدمات آموزشـي   
ي بردار بهرهي عوامل توليد در واحدهاي ور بهرهي تعاوني، ها شركتكارشناسان  ازسوي

ي تعـاوني توليـد   هـا  شـركت مشـكل عمـده   كـه  وي معتقـد اسـت   . افزايش يافته است
نهاسـت كـه خوداتكـايي مـالي ايـن      هـاي اقتصـادي آ   آور نبودن فعاليتسود کشاورزي
  . ال برده استؤرا زير س ها شركت

ي توليـد حـاکي اسـت ايـن نظـام      هـا  تعـاوني بـارة  مجموع مطالعات انجام شـده در 
کـه البتـه ايـن    سـت  روبرو با مشکالت متعددي ها ويژه در تداوم فعاليت به ،يبردار بهره

هکارهايي متناسب با شرايط را نيازمندو  ،مشکالت از يک منطقه به منطقه ديگر متفاوت
فرهنگ جامعه است  تأثيرتعاون و همكاري تحت  است به اين دليل كه اساساًهر منطقه 

  .   )۱۳۷۹آرگايل، (
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  و مدل تحقيق           چارچوب مفهومي
ي توليد کشاورزي بـه عنـوان يـک    ها ي براي توسعه و تقويت تعاونيريز برنامههرگونه 

 هـا ي رودر روي آنها ند شناخت دقيق مسائل، مشکالت و چالشي، نيازمبردار بهرهنظام 
بـه لحـاظ نظـري    . از طـرف ديگـر اسـت    آنهاي ها از يک طرف و نقاط قوت و فرصت

وجــود دارد کــه از  هــا ي مختلفــي بــراي بررســي تعــاونيهــا و رهيافــت هــا ســازوكار
خست ن ، SWOTدر رهيافت. است  SWOTتحليلاستفاده از تکنيک  آنهاترين  يکاربرد

و ) opportunities( هـا  ، فرصـت )weaknesses(، نقاط ضـعف  )strengths(نقاط قوت 
سـپس  و  ،دوشـ  مـي بحث و تبـادل نظـر    آنهادر مورد  و ،بندي دسته)  threats(تهديدها 
 ،SWOT تکنيـک  .)Marshall et al., 2006(د شـو  مـي طراحـي   آنهـا متناسب با راهبرد 

و  ها ، فرصت)۴(در تحليل خارجي. كند ميررسي ب مسائل را در دو بعد داخلي و خارجي
در تحليل خارجي بيشتر وقـايعي بررسـي   . شود ميبررسي  ها تهديدهاي پيرامون تعاوني

بـه مسـائل    طـوركلي  بهست و ها خارج از چارچوب تعاوني آنها گيري شکلکه  شوند مي
و بيشـتر   كنـد  مـي توجـه   ها به ساختار تعاوني )۵(اما تحليل داخلي. پيراموني ارتباط دارد

  .، قوانين و مقررات داخلي استها ، مديريتها دستورالعمل تأثيرتحت 
توان از تالقـي چهـار عامـل نقـاط قـوت، نقـاط ضـعف،         مي  SWOTپس از تحليل

  .اند آمده ۱ در جدول ها اين راهبرد. و تهديدها چهار دسته راهبرد تدوين نمود ها فرصت
  

 SWOTماتريس  ‐۱جدول 

    )S(نقاط قوت   )W(نقاط ضعف 

  )O( ها فرصت  O - S راهبرد   W - Oراهبرد 

  )T(تهديدها   S - T راهبرد   W - T راهبرد 
  



  اهللا سعدي   حشمت                         ۱۴۴

 

  روش شناسي تحقيق
يـك روش تحقيـق   استفاده شده كـه   )۶(از روش ارزيابي سريع روستايي ن مطالعهايدر 

شناسايي و توصيف مشكالت توسعه روسـتايي و كشـاورزي از    و هدف آنكيفي است 
يـك تـيم تحقيقـاتي بـا     از سـوي  محلـي    كيـد بـر اطالعـات   أمختلـف بـا ت   يهـا  جنبه

 ،۱۹۷۰اين روش نخستين بـار در دهـه   . )Conway, 1987( استي مختلف ها تخصص
در كشـورهاي در حـال توسـعه متولـد      )۷(ي زراعيها به عنوان بخشي از تحقيقات نظام

ارزيـابي  .  )Dunn,1994( لتا حل مشك پردازد ميتعريف مشكل  بهو بيشتر  است شده
نقطـه قـوت ايـن    . كنـد  مـي آوري  جمـع را در يك زمان كوتاه اطالعات  سريع روستايي

ي هـا  در روش. انجامـد  مـي کمتر از يک هفتـه بـه طـول     وروش، سريع بودن آن است 
كه ممكن  شود تاجايي ميآوري اطالعات اوليه  زمان زيادي صرف جمع ،ارزيابي متداول

بندي آنها از دقت   اولويتو مشخص كردن مشكالت،  ها يافتن بررسي است بعد از پايان
  .كافي برخوردار نگردد

خصوص زماني کاربرد دارد که بـراي شناسـايي مشـکل نيـاز بـه      ه بروش ياد شده 
ماهيـت  . است  ميي کها ي کيفي در کنار دادهها آوري داده تحليل عميق موضوع و جمع

بـه تنهـايي    مـي ي کهـا  آوري داده است که با جمعاي  موضوع تحقيق حاضر نيز به گونه
ي ها توان به صورت عميق مسائل و مشکالت را تحليل نمود، ضمن اين که تعاوني مين

 هـاي  ديـدگاه توليد کشاورزي در قالب سيستم قابل بررسي و تحليل هستند و آگاهي از 
يـل همـه   پيرامـون موضـوع بـراي تحل     )۸(و مخاطبان ها ي مختلف ارباب رجوعها گروه

ي کيفـي و  هـا  آوري داده ناگفته پيداست گرايش به جمـع . جانبه آن يک ضرورت است
. نيسـت نافي دقت و ظرافـت ايـن روش    ها آوري داده بخشي در جمع سرعتضرورت 

و کيفي در تحقيقات روسـتايي    ميي کها اخت دقيق روشننيازمند ش ،کاربرد اين روش
ليت گروهي است و كمتـرين تعـداد در آن   فعا مذكور، در روش ة قابل توجهنكت. است

 فرآينـد روش ارزيـابي سـريع روسـتايي از يـك      كه الزم به توضيح است. دو نفر است
  .تا قابليت تكرارپذيري داشته باشداست مند  نظام ، وليکند مياستاندارد و ثابت تبعيت ن
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  جامعه آماري تحقيق
تيم   از سوي آهنگن کبودرد كشاورزي شهرستاهر هشت تعاوني تولي ،در مطالعه حاضر

مرکب از متخصص ترويج و آموزش کشاورزي، توسـعه روسـتايي، زراعـت و    (تحقيق 
از افـراد   اطالعات مورد نياز ،در هر تعاوني. شده استبررسي و تحليل  )علوم اجتماعي

  :باز گردآوري شده است ةبا استفاده از روش مصاحبه و پرسشنام ذيل
  مدير عامل تعاوني •
  ت مديرهئنفر از اعضاي هيدو يا سه  •
  ن تعاونيايک يا دو نفر از بازرس •
  ي شهرستانبردار بهرهکارشناس ترويج و نظام  •
  ي خصوصيها کارشناسان ترويج همکار شرکت •
  تعاوني توليد کشاورزي   ياعضا •
  

 هاي توليد کشاورزي در ايران تعاوني

 .دهـد  مـي ي تعـاوني توليـد در کشـور را نشـان     هـا  مشخصات کلي شـرکت  ،۲ جدول
تعاوني توليـد در   ۱۰۴۶ در مجموع، ۱۳۸۵شود تا خرداد ماه  ميگونه که مالحظه  همان

روسـتا، داراي   ۴۹۶۳با تحت پوشش قـرار دادن   ها اين تعاوني. کشور ايجاد شده است
ميليـون   ۲۷۵ي تعاوني توليد کشاورزي کشور حـدود  ها عضو هستند، شرکت ۲۷۸۳۶۲

عالوه بر اين برخـي از   .برند ميو آبي زير کشت  هکتار زمين زراعي را به صورت ديم
ي توليـد  هـا  در تمـام تعـاوني   گندم و جو تقريبـاً . اند مشغولباغي  به فعاليت ها شرکت
 زير کشت گنـدم آبـي   ها راضي تعاونياهکتار از  ۹۴۰۸۶۶به طوري که . شود ميکشت 
 هـا  تعاونيهمچنين در اين . هکتار به کشت گندم ديم اختصاص دارد ۳۲۱۸۲۱و  است

کلزا از  و اي ذرت دانه. شود ميهکتار جو ديم کشت  ۹۵۹۹۴هکتار جو آبي و  ۱۴۶۵۳۳
با توجه بـه  . اشتغال دارند هابداني توليد ها که برخي از تعاوني ندستهديگر محصوالتي 

ي تعـاوني در ايـران در   بردار بهرهرسد توسعه نظام  ميان کشور، به نظر بردار بهرهتعداد 
  . است ابتداي راه
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  هاي تعاوني توليد كشاورزي در کشور  مشخصات کلي شرکت ‐۲جدول   
  ۱۳۸۵تا پايان نيمه اول سال 

)هکتار(کل اراضي اعضا تعداد روستاتعداد تعاونيتعداد نام استانرديف
  ۱۰۷۰۸۹  ۱۴۱۱۷  ۹۷  ۴۳  شرقي آذربايجان  ۱
  ۴۷۳۳۳  ۷۹۰۱  ۹۳  ۲۱  غربي آذربايجان  ۲
  ۳۱۴۶۸  ۲۸۷۹ ۳۳ ۱۴ اردبيل  ۳
  ۳۹۲۵۰  ۶۳۱۲ ۵۸ ۲۱ اصفهان  ۴
  ۲۹۶۶۸  ۲۸۳۶ ۵۰ ۱۶ ايالم  ۵
  ۶۲۸۱۱  ۲۲۹۱ ۴۰ ۱۷ بوشهر  ۶
  ۴۵۴۸۸  ۷۲۵۰ ۲۸ ۲۰ چهارمحال و بختياري  ۷
  ۳۰۱۲۰  ۲۹۹۱ ۵۱ ۱۵ جيرفت  ۸
  ۳۵۱۷۵  ۳۶۴۰ ۹۸ ۱۶ تهران  ۹
  ۸۵۱۸۶  ۶۴۱۳ ۱۸۵ ۲۲ جنوبيخراسان  ۱۰
  ۴۸۶۹۴۹  ۳۵۸۷۴ ۴۹۷ ۱۳۹ رضويخراسان  ۱۱
  ۱۲۲۷۱۰  ۶۷۲۶ ۱۳۵ ۳۶ شماليخراسان  ۱۲
  ۲۰۲۶۴۵  ۱۱۵۰۶ ۲۴۰ ۷۳ خوزستان  ۱۳
  ۴۶۰۳۴  ۱۸۱۸ ۱۵ ۹ زنجان  ۱۴
  ۳۰۲۷۷  ۳۴۴۱ ۴۵ ۱۴ سمنان  ۱۵
  ۷۳۵۶۴  ۷۴۰۲ ۱۵۸ ۲۲ سيستان و بلوچستان  ۱۶
  ۵۴۸۲۶۴  ۴۷۷۸۰ ۷۷۲ ۱۶۶ فارس  ۱۷
  ۳۰۷۳۵  ۱۴۱۷ ۶ ۶ قزوين  ۱۸
  ۶۰۶۰۱  ۲۲۴۷ ۶۶ ۱۴ قم  ۱۹
  ۷۳۱۴۶  ۶۸۲۴ ۱۰۶ ۲۱ کردستان  ۲۰
  ۳۱۶۲۷۷  ۳۴۴۰۴ ۱۱۱۴ ۱۲۸ کرمان  ۲۱
  ۵۸۸۶۵  ۵۲۰۵ ۱۳۵ ۱۹ کرمانشاه  ۲۲
  ۴۶۵۸۶  ۵۴۰۲ ۱۰۱ ۱۴ لويه وبوير احمديگکه  ۲۳
  ۱۴۶۹۸۶  ۱۰۸۲۲ ۱۲۴ ۳۷ گلستان  ۲۴
  ۱۴۰۰۶  ۴۵۴۰ ۴۱ ۱۳ گيالن  ۲۵
  ۴۰۳۳۵  ۴۱۴۳ ۹۱ ۱۹ لرستان  ۲۶
  ۲۰۳۹۴  ۹۱۶۶ ۷۸ ۲۱ مازندران  ۲۷
  ۶۲۴۸۹  ۳۹۷۲ ۶۵ ۱۴ مرکزي  ۲۸
  ۶۰۲۵۴  ۳۱۸۳ ۱۰۳ ۱۹ رمزگانه  ۲۹
  ۲۰۰۵۳۳  ۱۲۱۳۴ ۱۲۴ ۳۸ همدان  ۳۰
  ۴۷۵۵۸  ۳۷۲۶ ۲۱۴ ۱۹ يزد  ۳۱

  ۳۲۰۲۷۹۶  ۲۷۸۳۶۲ ۴۹۶۳ ۱۰۴۶ جمع

  ۱۳۸۵هاي تعاوني توليد و خرد و دهقاني  دفتر امور شرکت: مأخذ 
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  هاي تعاوني توليد کشاورزي در استان همدان شرکت
عـالوه بـر    ها اين تعاوني. کيل شده استتعاوني تش ۱۶۴۸ در مجموع ،در استان همدان

هزار فرصت شغلي  ۲۵بيش از ... ي کشاورزي، خدماتي، صنعتي وها فعاليت دهي سامان
اداره کـل تعـاون   ( که نشان دهنده جايگاه تعاوني در ايجاد اشتغال اسـت  اند دهكرجاد اي

ل مـورد در حـوزه مسـائ    ۲۸۷ي اسـتان  هـا  از مجمـوع تعـاوني  . )۱۳۸۵استان همـدان،  
ي توليـد کشـاورزي   هـا  مورد تعاوني ۳۴که از اين تعداد  اند و کشاورزي فعال روستايي
و تشـکيل   دهـي  سـامان ي فعـال کشـور در   هـا  اسـتان از جملـه   ،استان همـدان . هستند
جايگاه بـاالي بخـش کشـاورزي در اقتصـاد اسـتان      . ي توليد کشاورزي استها تعاوني

منـد   کشاورزان عالقه ، وجودتر مهمهمه همدان، وجود اراضي حاصلخيز و مسطح و از 
. کوش زمينه را براي توسعه نظام تعاوني توليد کشاورزي فراهم نمـوده اسـت   و سخت

هکتـار   ۳۲۷۲۲زيرکشـت گنـدم آبـي و     زمين هکتار ۳۲۹۳۶با قرار دادن  ها اين تعاوني
ام تعاوني اقد ۵همچنين . در توليد گندم استان دارند ميکشت گندم ديم، سهم مه تحت

ي تعـاوني  ها دفتر امور شرکت(. اند نمودههکتار  ۱۱۹۰اي در سطح   به کشت ذرت دانه
     )۱۳۸۵توليد و خرده دهقاني، 

  
  کبودرآهنگتعاوني توليد کشاورزي در شهرستان 

هشـت مـورد در شهرسـتان     ،ي توليـد کشـاورزي اسـتان همـدان    هـا  از مجموع تعاوني 
با  ها اين شرکت. )۱۳۸۵ورزي كبودرآهنگ، مديريت جهادكشا(کبودرآهنگ فعال هستند 
 ۵۶۱۴۷ كـه در مجمـوع  عضـو هسـتند    ۲۳۵۲روستا داراي  ۱۲تحت پوشش قرار دادن 

هکتار زمين زراعي را زير کشت محصوالت مختلف به ويژه گندم، جـو، سـيب زمينـي    
، اند شده نمونه شناخته ي ذکر شده در سطح کشورها برخي از تعاوني. )۳جدول( اند برده
  . اند ي نداشتهبردار بهرهبه داليل مختلف موفقيتي در تحقق اين نظام  آنهابرخي از  اام
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  هاي توليد  و مساحت اراضي و باغي تعاوني مشخصات عمومي ‐۳جدول 
  )هکتار(شهرستان کبودرآهنگ 

  

  نام رديف
  شرکت

تاريخ 
تأسيس

هايروستا
  تحت 
 پوشش

تعداد 
 اعضا

 زير
کشت 
 آبي

 آيش 
  آبي

  رزي
 شتک

  ديم
 آيش 
  ديم

  باغ و
قلمستان

جمع 
  کل

۱۵۰۰۰  ۵۰ ۵۰۰۰ ۴۰۰۰ ۱۶۸۰ ۴۲۷۰  ۴۶۴  ۱ ۱۳۷۲  قباق تپه  ۱
۱۱۸۰۰  ۵۰ ۳۱۰۰ ۳۵۰۰ ۲۰۰۰ ۳۱۵۰  ۴۲۷  ۳ ۱۳۷۰  ايده لو  ۲
 ۷۲۵۷  ۴۰  ۵۵۰  ۴۵۰ ۱۷۰۵ ۴۵۱۲  ۲۷۰  ۱ ۱۳۷۲  طاسران  ۳
 ۴۰۰۰  ۵  ۳۰  ۵۷۰  ۹۷۵ ۲۴۲۰  ۱۹۷  ۱ ۱۳۷۲ سردار آباد  ۴
 ۵۱۸۰  ۳۰ ۱۱۴۵ ۱۴۵۵  ۵۴۵ ۲۰۰۵  ۲۴۴  ۳ ۱۳۷۲  حصار  ۵
 ۷۲۵۰  ۵۰ ۱۴۵۰ ۲۰۵۰ ۱۶۵۰ ۲۰۵۰  ۳۰۰  ۱ ۱۳۸۲ کوريجان  ۶
 ۳۱۱۰  ۵۰  ۱۰۰  ۲۰۰  ۴۵۰ ۲۳۱۰  ۲۳۳  ۱ ۱۳۷۶  امير آباد  ۷
 ۲۵۵۰  ۵۰  ۸۰  ۸۲۵  ۲۴۰ ۱۳۵۵  ۲۱۷  ۱ ۱۳۸۴داقداق آباد  ۸

۵۶۱۴۷  ۱۳۰۵۰۱۱۴۵۵۳۲۵ ۲۲۰۷۲۹۲۴۵ ۲۳۵۲ ۱۲ جمع
   ۱۳۸۵، مديريت جهادكشاورزي كبودرآهنگ: مأخذ

  
  هاي تحقيق يافته
نمايـانگر ايـن    ۴جـدول  . كردخارجي تحليل  داخلي و از دو جنبه توان را مي ها تعاوني
  .استتحليل 

  تحليل داخلي 
بررسي  ها تعاوني مسائل داخلي ي توليد، نقاط قوت و ضعفها در تحليل داخلي تعاوني

  .شود مي
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  SWOTخالصه نتايج تحليل  ‐۴جدول 

  تحليل
  داخلي

اط
نق

 
وت

ق
  

  جديدهاي  و امکان اجراي طرح اعضا باال بودن سطح آگاهي فني و تخصصي - 
  ارتقاء سطح توليد و درآمد کشاورزان - 
  ها و خدمات عضا به نهادهادسترسي آسان  - 
  تسهيل ارتباط روستاييان با مراکز دولتي - 
  توسعه مکانيزاسيون - 
  توسعه خدمات زيربنايي در بخش کشاورزي - 
  ي توليد در توسعه روستاييها مثبت تعاوني تأثير - 
  ها   حضور جوانان در تعاوني −

اط
نق

 
ف
ضع

  

  ها تعاوني  فقدان بستر مناسب براي فعاليت - 
  روزمرگي و عدم استفاده از تفکر خالق - 
  گرايش به امور خدماتي - 
  ضعف آموزش ارکان تعاوني  - 
  هاي توليد کشاورزي محدوديت سرمايه تعاوني - 
  بي توجهي به اصول تعاوني  - 
  و بي تفاوت شدن آنها به مسائل تعاوني  اعضامشارکت پذيري کاهش حس  - 

  تحليل
  خارجي

صت
فر

 ها 

 قانون اساسي و تصويب قانون تعاون  ۴۴ها طبق اصل  حمايت دولت از تعاوني - 
  ها کشور ازتعاوني و سياسي  هاي اجتماعي همچنين شخصيت  ، ونهادهاي سنتي و بومي حمايت - 
   هاي قابل قبول و علمي ها در صورت ارائه طرح سسات اعتباري از تعاونيؤحمايت م - 
  هاي آبياري و زهکشي  تسطيح اراضي و اجراي طرح ازحمايت دولت  - 
 ها  برداري تعاوني در مقايسه با ساير نظام برکارآمدي نظام بهره فراوان مبني پژوهشي وجودپشتوانه - 

دها
هدي
ت

  

  نامشخص بودن جايگاه تعاوني در امور حقوقي  - 
  مدون و طرح جامع براي کسب درآمد و کاهش وابستگي اقتصادي به دولت فقدان برنامه - 
  ها تدوين مقررات دست و پاگير براي تعاوني - 
 نبود مرجعي مناسب و مورد قبول همه براي حل و فصل اختالفات - 
  ها فقدان بستر مناسب براي فعاليت تعاوني - 
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 نقاط قوت  

و مشکالت بسيار، نتايج مثبتي به  اه تشکيل تعاوني توليد کشاورزي با وجود محدوديت
ي هـا  کمـک  ناشـي از  هـا  بخش قابل توجهي از دستاوردهاي تعاوني. همراه داشته است

ي تعدادي از آنها با افت قابـل  ها ي دولتي، فعاليتها و با قطع کمک استمستقيم دولت 
  .نمود يخالصه بررس صورت  به توان مينتايج تشکيل تعاوني را . شود مياي روبرو  مالحظه

: جديـد هـاي   باال بودن سطح آگاهي فني و تخصصي و اعضا و امکـان اجـراي طـرح    ‐
ي آموزشي بر اساس جدول زمان بندي مشـخص  ها و برنامه ها تعاوني در کالس ياعضا

 اعضـا و تخصصي بين   ميمباحث عل ها در تعاوني کنند، ضمن اين که اساساً ميشرکت 
ضـو تعـاوني بـه مـروج و کارشناسـان مـديريت       کشـاورزان ع . شود ميبيشتر رد و بدل 

نيز بـا   ها عامل تعاونيان دسترسي بيشتري دارند، مدير کبودرآهنگکشاورزي شهرستان 
 اعضال منطقه و تخصص در بخش کشاورزي همواره در دسترس ئشناخت کافي از مسا

 زارعـان در مجموع سطح دانش تخصصي کشاورزان  عضو تعاوني در مقايسه با . هستند
در  هـا  توسعه را در تعـاوني  جديدي ها گر باالتر است، اين ويژگي امکان اجراي طرحدي

  . فراهم نموده است )ي دهقانيبردار بهره(ي غالب بردار بهرهمقايسه با نظام 
نشـان   هـا  تعـاوني  ياعضـا  ديدگاهجمع بندي  :ارتقاء سطح توليد و درآمد کشاورزان ‐
 تـأثير  آنهاي در ارتقاء سطح توليد و درآمد اربرد بهرهدهد عضويت در اين واحدهاي  مي

ي هـا  به ويژه در سـال  زمينه،مطالعاتي که در اين  بيشتراين ديدگاه با . مثبت داشته است
ي مـدير عامـل و امکـان    هـا  ييتعاوني به دليل راهنما ياعضا.  اخير شده در تضاد است

وجود دارد، بيشتر  رفع مشکالت تخصصي و نيز انجام امور ترويجي که در بطن تعاوني
  ايـن موضـوع   . کشـاورزي آگـاهي دارنـد    جديـد ي هـا  از کشاورزان غيرعضو بـه روش 

توانـد توليـد را    مـي کـه  در منطقه تبـديل كـرده اسـت    مند نتوا  مينظام تعاوني را به نظا
  .افزايش دهد

بـه   اعضاي توليد زمينه دسترسي ها تعاوني :ها و خدمات به نهاده اعضا دسترسي آسان ‐
 اعضـا در واقع علت گرايش بسياري از . اند دهكرخصوص کود و سم را فراهم  به ها دهنها
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در مقايسه با . کود و سم است به دسترسي به موقع ت آنها صرفاًبه تعاوني و تداوم فعالي
تعاوني به دالئل اجتماعي و رواني تمايل بيشتري به رفتارهاي گروهـي   ياعضاگذشته، 
به پذيرش بيمه محصوالت کشاورزي و يا بيمه خدمات درماني تمايل  براي مثال،. دارند

توسـعه خـدمات    هـا  نيز معتقدند در تعاوني )۱۳۸۲(جواديان و فرزانه . بيشتر شده است
  . اي داراي مطلوبيت بيشتري است بيمه
بـه   خود روستاييان به کرات براي انجام امور :تسهيل ارتباط روستاييان با مراکز دولتي ‐

رفـت و آمـدها را بـه ميـزان قابـل       انـد  توانسـته  ها تعاوني .کنند ميي مراجعه مراکز دولت
 آنهافرصت بيشتري را براي انجام ساير امور در اختيار سان،  وبدين توجهي کاهش دهند

  .  گذاشته است
. ي مکانيزه بعد از تشکيل تعاوني بيشتر شده استها انجام کشت :توسعه مکانيزاسيون ‐

هـاي کشـت    کـه روش  اسـت ارائه خدمات مکانيزاسيون  ها ات تعاونياقدام ترين مهماز 
 . ده استكري سنتي ها هاي کشت روش جايگزينمکانيزه را 

ي هـا  ي توليد به مدد حمايـت ها تعاوني :توسعه خدمات زيربنايي در بخش کشاورزي ‐
ت ي آبياري و نيز مـديري ها  شبكهي بين مزارع و ها اراضي، احداث راه حدولتي در تسطي
سـازي اراضـي محـدود     اما توفيق آن در يکپارچـه . ندا ات مثبتي داشتهتأثيرالگوي کشت 
سـازي کشـت نقـش     ي در حـوزه يکپارچـه  بـردار  بهرهاين نظام  به طور كلي .بوده است

سازي زراعي  با حفظ تعداد قطعات اراضي، تعاوني اقـدام   در مدل يکپارچه. ستا  داشته
اما اراضي کشاورزي . ستا  با الگوي کشت نموده به کشت يکسان اراضي خود متناسب
بـه   حد و مرز اراضي کشاورزان مختلف اساساً ه وبا هدف کاهش قطعات يکپارچه نشد

از مجمـوع  . نکـرده اسـت   يهيچ وجه به هم نخورده و تعداد قطعـات تغييـر محسوسـ   
داد تعـاوني تعـ   تـأثير تحـت  كـه   انـد  درصد اظهار داشته ۵تنها  ،کشاورزان مورد بررسي

 .اند قطعات اراضي خود را کاهش داده
ي توليـد در  هـا  در مجمـوع تعـاوني   :هاي توليد در توسعه روستايي تأثير مثبت تعاوني ‐

ي تعاوني منجر بـه ارتقـاء   ها فعاليت و ،اند هكرد فامثبت اي يعمران روستايي نقش فرآيند
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 هـا  از تعـاوني  در برخـي . سطح آگاهي و در مواردي ايجاد بستر براي توسعه شده است
بـه  . مثل جاده سازي در روستا انجام شده است روستاييگذاري در زمينه عمران  سرمايه

نشينان و زنان روستايي نيز گرايش مثبتي بـه تعـاوني    همين دليل افراد غيرعضو و خوش
  .دارند
کارشناسان جـوان   ،ي مورد مطالعهها در برخي از تعاوني :ها حضور جوانان در تعاوني ‐

حضور اين عده امکان تعامل بيشتر تعاوني بـا  . اند ورزي به عضويت تعاوني درآمدهکشا
  .است كردهسسات اجرايي را فراهم ؤم

 
  نقاط ضعف

هـاي نخسـت تشـکيل تعـاوني بـراي       گام :ها فقدان بستر مناسب براي فعاليت تعاوني ‐
ي مبتنـي  اربرد بهرهدر واقع استقرار يک نظام . شرکت تعاوني بسيار سرنوشت ساز است

بر فعاليت جمعي به جاي نظام خرده مالکي با سابقه طوالني در محيط روستايي نياز بـه  
و مراحـل مـدوني     مـي تشکيل تعاوني از اصول عل. ي مدون و کار مستمر داردريز برنامه

آشنا شدن کشاورزان با فلسفه، اصول، اهميت و کارکردهاي تعاوني و نيز . کند ميتبعيت 
مرحلـه   تـرين  مهماس نياز در روستاييان براي تشکيل تعاوني نخستين و برانگيختن احس

شود و کدام مشـکل را حـل    ميروستاييان بايد بدانند تعاوني با چه هدفي تشکيل . است
. )Williamson and Stegeline, 1997(شوند  مي در اين صورت آگاهانه عضو .نمايد مي

فلسـفه و ضـرورت تعـاوني آشـنا      با ييانروستا ،مورد بررسي يها در بسياري از تعاوني
عوامـل   تـرين  مهـم اين در حـالي اسـت کـه آگـاهي از فلسـفه تعـاون يکـي از        . نيستند
ي مــورد هــا در تعــاوني. )Machete, 1990(ســت ها کننــده در موفقيــت تعــاوني تعيــين
تعاوني ندارند و براي آن نقشي  گيري شکلاطالعات مناسبي از فلسفه  انکشاورز،مطالعه
  .ندا ي و خدماتي قائلدولت
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اين پديده به مرور اصالت تعـاوني را دچـار    :روزمرگي و عدم استفاده از تفکر خالق ‐
کند، به گونه اي که تعاوني بعد از مدتي در حد يک نهاد خـدماتي وابسـته بـه     ميتزلزل 
  . بدهد را از دست اعضا حمايت است ممکن يشرايط چنين در و کند مي نقش يايفا دولت

به داليل مختلف گرايش شديد به  ،ي مورد بررسيها تعاوني :ايش به امور خدماتيگر ‐
در حـال حاضـرتلقي    ها وظيفه اصلي تعاوني ،در واقع ارائه خدمات. ارائه خدمات دارند

. هم شم اقتصـادي ندارنـد   ها مديران تعاوني. انتظار ديگري از آن ندارند اعضاشود و  مي
، بـا همـان ويژگـي خـاص     انـد  بزرگسـاالن گـزينش شـده   از  اًمديره غالب هيئت ياعضا

تعـاوني و پـايين    ياعضـا کم سوادي، باال بودن سن  ،عالوه بر اين. روستاييبزرگساالن 
در مجمـوع تلقـي روسـتاييان از    . بودن قدرت ريسک روستاييان نيز مزيد بر علت است

برخـي   ،اعضـا تعاوني مشابه يک نهاد دولتي است که موظف اسـت در قبـال عضـويت    
با وجود اينکه قانون تعاوني دامنـه  . تر در اختيار آنها قرار دهد خدمات را با شرايط آسان

آنهـا خالقيـت و    امـا اسـت،   كـرده بينـي   پيش ها را براي تعاوني ها اي از فعاليت گسترده
  .اند ي خود را محدود به امور خدماتي نمودهها تحرک الزم را ندارند و همچنان فعاليت

ي توليـد  هـا  تعـاوني  ياعضـا درصـد قابـل تـوجهي از     :ش ارکان تعاونيضعف آموز ‐
هـر چنـد کـه بـه طـور      . نـد ا تاکنون در هيچ دوره آموزشي شرکت نکـرده  ،کبودرآهنگ

 هـا  کـالس . ان بيشـتر اسـت  بـردار  بهرهدر کالس در مقايسه با ساير  آنهاميانگين شرکت 
پرداخته  ها ي در مورد تعاونيزراعت بوده و کمتر به مقوله فني و تخصص بيشتر در زمينه

تري بـراي رشـد و   شـ ي بيهـا  بدون شک با توسعه آمـوزش تعـاون فرصـت   . شده است
ي ريـز  برنامـه متخصـص در   )Malayim, 2003(مـاليم  . شـود  مـي بالندگي اعضا فـراهم  

يافـت در ترکيـه نيـز ضـعف     در يبـردار  بهـره ن نظام ياي پيرامون ا مطالعه طي ها تعاوني
  . استي توليد كشاورزي ها مشكالت تعاوني ترين مهمز آموزش و تحقيقات ا

سـرمايه و درآمـد    ،در حـال حاضـر   :هاي توليـد کشـاورزي   محدوديت سرمايه تعاوني ‐
بـا  . شـود  مـي آالت حاصـل   تعاوني به ترتيب از محل دريافت حق السهم و اجاره ماشين

 ،اعضا از سويآالت  تعاوني از يک طرف و خريد ماشينآالت  ماشينتوجه به فرسودگي 
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نيز آالت  ماشينبايد به ضعف مديريت  هابر اين عالوه. اين منبع درآمد نيز قابل اتکا نيست
کشاورزان به علت باور نداشـتن تعـاوني و عـدم آگـاهي از نقـش و جايگـاه       . كرداشاره 
بابت انجام خـدمات   آنهاتنها حاضر به افزايش سرمايه خود نيستند بلکه اغلب  نه ،تعاوني
و از پرداخت بدهي خود به انحاء مختلف  ندتعاوني بدهکار به ها ني و دريافت نهادهماشي
ي کشـاورزي در  ها ي تعاونيها چالش ترين مهممحدويت سرمايه يکي از . زنند ميباز  سر

ارائه يارانه از  ،دهي اجتماعي دانشگاه سيدني مرکز مديريت و سازمان. سراسر جهان است
حـل   سسات تجاري را يـک راه ؤبا ساير م ها ت رقابت تعاونيطرف دولت و افزايش قابلي

  .)UTS, 2006(داند  مي بارهمناسب در اين 
بـه  . شـود  مـي درسـتي اجـرا ن   اصول و مقررات تعاون به :بي توجهي به اصول تعاوني ‐

هـا   گيـري  ضعيف است و بسياري از تصميم ميدر مجمع عمو زارعانعنوان مثال شرکت 
جلسه دوم با حداقل  ها با توجه به قانون تعاوني. شود ميموکول  به جلسه دوم در نهايت

 شـود كـه   مـي تشکيل  اعضابا تعداد محدود   مييابد و مجمع عمو ميهشت نفر رسميت 
نخبگـان روسـتايي و   . مديره با آراي محدود است هيئتانتخاب  فرآينداولين نتيجه اين 

 هيئـت کانديداهاي  ند و طبعاًکن ميکساني که زمين محدودي دارند در جلسات شرکت ن
آگاهانه عضـويت   ،اعضابا وجود اين که . از بزرگساالن هستند ز محدود و غالباًمديره ني

  . ي بـراي اجـراي مـواد تعـاوني وجـود نـدارد      يضمانت اجرا، ولي اند تعاوني را پذيرفته
جدي ولي اجراي مقررات تعاوني را  است فرد داوطلبانه عضويت را پذيرفته ،به عبارتي
  . کند ميتلقي ن

در برخـي   :تفاوت شدن آنها به مسائل تعاوني پذيري اعضا و بي کاهش حس مشارکت ‐
   معتقدنـد امـور تعـاوني    اعضابرخي از . انگيزه مشارکت در حال افول است ها از تعاوني

تعاوني براي رشد و توسعه نيـاز  . باشد آنهااي نيست که نياز به مشارکت مستمر  گونه به
اما به دليل ضعف فرهنگ تعاون بار اصلي اين تعاوني بـه  . دارد اعضاکري کامل به همف

در . دانند مي، تعاوني را خانه خود ناعضا. است... دوش مدير عامل، انباردار، حسابدار و 
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 اعضـا  كـرده اسـت،  قـراردادي را منعقـد    اعضامديره از طرف  هيئتبرخي از موارد که 
  .يستندحاضر به پرداخت حق السهم خود ن

   تحليل خارجي
پـردازد کـه    بـه مـواردي مـي   SWOT روش هاي توليد بر اساس  تحليل خارجي تعاوني

از  به طور كلـي برداري است و  اين نظام بهره زمينههاي کالن در  گيري مربوط به تصميم
  . گذارد مي تأثيرشدت بر آن  ولي به، ستخارج ا چارچوب مسائل داخلي آنها

  ها   فرصت
. منجر شودو تداوم فعاليت آنها  ها ي تعاونيور بهرهتواند به ارتقاء  مي ها شناخت فرصت

دهد،  مينشان  آنهاي اعضاي ها شهرستان کبودرآهنگ و تحليل ديدگاه هاي تعاونيمطالعه 
 هاي سياستدر چارچوب اهداف و  ها کيفي تعاونيزيادي براي رشد و ارتقاء  هاي فرصت

پنهـان مانـده    ها در مواردي از نظر متوليان امور تعاوني کالن نظام تعاوني وجود دارد که
  .آمده است ۴در جدول  ها ي پيش روي تعاونيها فرصت ترين مهمبرخي از . است

  تهديدها 
حاضر عوامـل اقتصـادي ، فرهنگـي، اجتمـاعي و      درحال، ها در کنار نقاط ضعف تعاوني
ـ  بي. کند ميرا تهديد  ها تخصصي متعددي ، تعاوني توانـد   مـي ه ايـن تهديـدها   توجهي ب
  : از است از تهديدها عبارت يكي. دار کند هويت اين نظام را خدشه

تعاوني يک شخصيت حقوقي است  :نامشخص بودن جايگاه تعاوني به لحاظ حقوقي ‐
ي هـا  در حـال حاضـر دسـتگاه   . ستاعضاي زيادي که متعلق به ايک اما داراند  با سرمايه

به عنوان يک شرکت با سـرمايه محـدود بـه آن     صرفاً يسسات اعتبارؤدولتي به ويژه م
. كـرد تـوان از تسـهيالت مناسـب اسـتفاده      ميطبيعي است با اين سرمايه ن. کنند مينگاه 

ي بـردار  بهـره ي به عنوان يک نظام برتـر  يي اجراها با وجود تأکيد دستگاه ،عالوه بر اين
اين تهديد قابليت رقابت . تي کشاورزي اسها سود تسهيالت به تعاوني برابر ساير نظام
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سسـات مشـابه کـاهش داده و مـانع فعاليـت      ؤبـا م  ،ويژه در ابتداي تشکيل تعاوني را به
  .شود ميتعاوني در سطح قابل قبول 

و تحليـل تهديـدات بـه     ييشناسـا  .آمده اسـت  ۴فهرست ساير تهديدها در جدول 
عناصـر   .زمان استک ساتر از شناخت نقاط ضعف موجود در ي و پيچيده تر مهممراتب 

  . دهنـد  مـي سازمان را هـدف قـرار    كنند ميي يتهديدکننده يک سازمان به مرور خودنما
ص عناصـر  يشـخ تمنـد اقـدام بـه     و نظـام   مـي بـا تفکـر عل   همواره بر همين اساس بايد

  . کننده نموددتهدي
  
  هاگيري و پيشنهاد نتيجه

 آنهاستمر مسائل و مشکالت صورت م هي توليد کشاورزي بايد بها براي بالندگي تعاوني
براي ايـن منظـور بايـد عوامـل تهديدکننـده      . كرد ييجو چاره آنهارا تحليل و براي رفع 

بـراي کسـب    هـا  تعاوني. درستي شاخته شوند به آنهاي پيش روي ها و فرصت ها تعاوني
 گيـري  پـي نيازمنـد    SWOT تحليـل و پيشبرد اهداف خود بـر اسـاس    اعضارضامندي 

کـه گـاه مـاتريس      SWOTيهـا  با توجه به ماتريس راهبرد. ختلفي هستندي مها راهبرد
TOWS  تـوان   مـي بايد چهار راهبرد دنبال شود که  ها شود براي تقويت تعاوني ميناميده

  .قلمداد نمود تحقيقاين  هايشنهادرا پي آنها
   .کند ها را تقويت مي ي که نقاط قوت تعاونيايه گيري فرصت پي: O-S راهبرد  ‐۱
  :شود ئه مياارذيل  هاير قالب اين راهبرد پيشنهادد
مـدت بـه   بلند بهـره و  و پرداخـت تسـهيالت کـم    تأمين برايي الزم ها هماهنگي •

ي هـا  ي همچون توسعه مکانيزاسـيون، ايجـاد راه  يبراي انجام امور زيربنا ها تعاوني
اراضي، توسعه مديريت منابع آب، نوسازي و تجهيـز اراضـي،    حبين مزارع، تسطي
بـراي اسـتفاده از    هـا  بديهي است تعـاوني .  ...، احداث انبار و ها برقي نمودن چاه

  . و اصولي باشند  ميي علها تسهيالت بايد قادر به ارائه طرح
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بـراي   روسـتايي نفـوذ در جوامـع    و افـراد ذي  مياز حمايت نهادهاي سـنتي و بـو   •
کت واقعـي در  و مشـار  دهـي  سامانتشويق و ايجاد انگيزه در مردم براي تشکيل، 

ائمـه جمعـه و جماعـت در صـورت آگـاهي از      . ي توليد استفاده شـود ها تعاوني
ي در کشـاورزي نقـش   ور بهـره ي توليد در ارتقاء ها اصول، فلسفه و نقش تعاوني

ي الزم هـا  بايد آمـوزش  نيروهاي متخصصبديهي است . امر دارندمؤثري در اين 
 . دهندبه اين افراد ارائه  را

و اساسنامه   ميقانون اساسي، قانون تعاون جمهوري اسال ۴۴اصل ي ها از ظرفيت •
براي رشد و بالندگي تعاوني توليد كشـاورزي اسـتفاده مطلـوب شـود،      ها تعاوني

اي در قانون وجود دارد کـه از آنهـا اسـتفاده     ي ناشناختهها درحال حاضر ظرفيت
 . شود مين

هـا،   سائل، مشکالت، چالشم( ها تعاوني ي بارهدر مستمر  مطالعات پژوهشي علمي •
معرفـي  . در وزارت جهاد کشـاورزي و تعـاون صـورت گيـرد    ...) نقاط ضعف و 

آوري و بازاريـابي   هـاي توليـد، عمـل    هـاي توليـد در بخـش    نتايج تشکيل تعاوني
بـرداري، زمينـه را بـراي     هاي بهـره  محصوالت کشاورزي در مقايسه با ساير نظام

 .  کند آن فراهم مين براي گسترش تشويق مردم و مسئوال

  هاي جديد چيره شدن بر نقاط ضعف براي يافتن فرصت: W-Oراهبرد  ‐۲
هـا در   ها ريشه بسياري از نارسـايي  عدم بسترسازي مناسب قبل از تشكيل تعاوني •

هـاي ترويجـي و    گيري از روش ضروري است با بهره. برداري است اين نظام بهره
قبـل از تشـكيل تعـاوني     يي به شيوه علميمكانيزم انتقال نوآوري به جامعه روستا

هـاي   ها بر اساس شاخص يابي تعاوني بديهي است مكان. بستر مناسب ايجاد گردد
اي تشـكيل شـود كـه بـه لحـاظ       تعاوني بايد در منطقـه  .ضرورت تام دارد  علمي

برداري  فرهنگي، اجتماعي، كشاورزي و منابع طبيعي قابليت پذيرش اين نظام بهره
سپس مردم طي برنامه منظم با فلسفه تعاوني عناصر و كاركردهاي . اشدرا داشته ب
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توان با بهره گيري از دانش متخصصان ترويج  در اين خصوص مي. آن آشنا شوند
  . دكراي تدوين  برنامه

بـا اصـول حـاکم بـر سـاير       هاي توليد مبتني بر اصولي هستند کـه تقريبـاً   تعاوني •
تواند در  بدون شک تعاوني زماني مي. ستهاي مختلف يکي ا ها در بخش تعاوني

 ذكر شـده  به اصول و مباني تعاوني بند پاي چارچوب اهداف خود حرکت کند که
تشکيل مـنظم جلسـات در هـر شـرايط، رعايـت مقـررات در       . در اساسنامه باشد

و مالي در هر سال مالي،  ياه به ويژه حضور اعضا، ارائه گزارش اتتشکيل جلس
هاي تعاوني از  نامديران عامل، هيئت مديره و ساير ارگ ،ضاشرح دقيق وظايف اع

هـا و   تواند فرصت الزم براي ساير فعاليت جمله مواردي است که رعايت آنها مي
  . اقدامات را فراهم سازد

 در صـورت مـردم   .از امکانات تعاوني براي بهبود وضع روسـتاها اسـتفاده شـود    •
مواردي چون مشـارکت در  . كنند مي با فعاليت اين واحدها از آن حمايت آشنايي
روستا از بـرف در فصـول سـرما از     سازيپاکو راه روستايي،  حهادي، تسطي طرح

  . تواند وجهه تعاوني را بهبود بخشد اقداماتي است که مي
بررسـي   هـا  ي کسب درآمد بـراي تعـاوني  ها و محلي راه  ميبا توجه به شرايط بو •

صـنعتي بـه ويـژه در     حدهاي کوچک نيمـه گردد در منطقه مورد مطالعه، ايجاد وا
و تأسـيس واحـدهاي ارائـه     هـا  مورد سيب زميني، واگذاري عامليت توزيع نهاده

از عواملي است کـه  ... خدمات آموزشي ترويجي، نوسازي وسايل و اجاره آنها و 
بدون شک با افزايش درآمد شرکت، . تواند به افزايش درآمد تعاوني منجر شود مي

  . ندكد تصميم گيري توان ميدولت کاهش يافته و بهتر  وابستگي آن به
 ايجاد تدابير دفاعي براي کاهش اثرپذير نقاط ضعف :   S–Tراهبرد ‐۳
. ي روستايي براي عضـويت در تعـاوني  ها كرده تشويق كشاورزان جوان و تحصيل •

عـدم   ،ديرپذيري. مديره باالست هيئتتعاوني به ويژه اعضاي  اركانميانگين سن 
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ــتفا ــا ده از روشاس ــدي ه ــه   جدي ــر و تحــول از جمل ــر تغيي ــت در براب و مقاوم
ي روسـتايي و تشـويق   هـا  كـرده  استفاده از تحصـيل . ي بزرگساالن استها ويژگي

كـه   آنهـا و جلوگيري از ركود حـاكم بـر    ها جوانان زمينه را براي توسعه خالقيت
  .  سازد ميناشي از نداشتن برنامه است فراهم 

كند و  ميرا خنثي  ها است که غالب تهديد يراهبرد ها تعاونيتوجه به آموزش در  •
مركـز مطالعـات    .دهـد  مـي را به شـدت افـزايش    ها قابليت بهره گيري از فرصت

 ها تعاوني ياعضاضعف آموزش ) UWCC, 2006( )۹(نينساتعاوني دانشگاه ويسك
نع رشد موا ترين مهمو سازگار شدن با آن را از  جديد فناوريبراي روبرو شدن با 

ي قـوانين بـراي   هـا  حقوقي، استفاده از ظرفيـت  مسائلآموزش . داند مي ها تعاوني
  آمـوزش مشـارکت، تعـاون    ؛کنـد  مـي  را ممكـن استفاده بهتر از شـرايط موجـود   

بـا  . کنـد  مـي فـراهم   هـا  را در تصـميم گيـري   اعضاامکان حضور معني دار ... و  
ي يش و آنها را از روزمرگي رهارا افزاي ها توان تفکر خالق در تعاوني ميآموزش 
به اين ترتيب براي توسعه نظام تعاوني در بخش کشاورزي تـدوين يـک   . بخشيد

  در حــال حاضــر . برنامــه جــامع آمــوزش بــه صــورت مســتمر ضــروري اســت 
  ي هــا ارکــان مختلــف تعــاوني. برنــد مــيارکــان تعــاوني از نبــود آمــوزش رنــج 

فنـي و تخصصـي، مشـارکت،     ،مـالي  ،ي مختلـف حسـابداري  هـا  توليد در زمينـه 
  ي هــا بــراي موفقيــت تعــاوني. نيــاز بــه آمــوزش دارنــد.... مــديريت، رهبــري و 

ــاوني   ــديران تع ــاورزي م ــا كش ــوزش   ه ــرض آم ــد در مع ــا باي ــف ه   ي مختل
قـرار گيرنـد   ... گيـري و   ي مالي، اصول تعاون، مـديريت تصـميم  ها به ويژه دوره

)John et al., 2001( .  
   فاعي براي کاهش اثرپذير نقاط ضعفتدابير د ايجاد:   W–Tراهبرد ‐۴
اختيـارات  . شـوند ها بازنگري و حذف  مقررات دست و پاگير دولتي براي تعاوني •

  . برداري براي فعاليت داده شود هاي بهره بيشتر به اين نظام
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  هـا   تعـاوني  اجرايـي دولت جز نقش نظارتي، به مرور دخالت خود را در مسـائل   •
 .کاهش دهد

در اين  ت متنوع به مردم از طرف تعاوني، به شرط آن که تعاوني صرفاًارائه خدما •
برداري بيشتر  تواند زمينه گرايش مردم را به اين نظام بهره فعاليت نکند ، مي زمينه
ابـه  ثو بـه م  در حال حاضر نگاهي دولتيكه (الزم است نگاه مردم به تعاوني . کند

تعـاوني بايـد بـدون    . تغييـر کنـد   )وظيفه ارائه خدمات دارد كهاست  اي مجموعه
ت خود را بـه مـردم تنـوع و شـدت     گرايش مطلق به خدمات دولتي بتواند خدما

كه تعاوني بتواند بخشي از مشـكالت روزمـره    كردبايد شرايطي را فراهم . دبخش
موارد  سايرهاي اداري و  مراجعه به دستگاه ،روستاييان مثل مراجعه مستمر به شهر

به عبارتي مردم بايد به ديـده يـك حلقـه مفقـوده و فعـال بـه       . مشابه را حل كند
 . حل كند راتواند گره زيادي از مشكالت  تعاوني نگاه كنند كه مي

  
  ها  يادداشت

1. Strengths,  Weaknesses, Opportunities, Threats   
2. member ownership   
3. member control   
4. external analysis 
5. internal analysis 
6. Rapid Rural Appraisal (RRA) 
7. Farming System Research 
8. stakeholders 
9. Wisconsin 
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 .ردانشگاه پيام نو :تهران. مباني تعاون ،)۱۳۷۱(انصاري، حميد 
هـاي   بيمـه محصـوالت کشـاورزي و نظـام    « ،)۱۳۸۲(داريـوش   ،ابوالفضل و فرزانـه  جواديان،

برداري  هاي بهره مجموعه مقاالت اولين همايش نظام. »برداري موجود در کشـور  بهره
ــران ــاورزي در اي ــران. کش ــاورزيوزارت جهاد: ته ــام  ، کش ــرويج و نظ ــت ت معاون

 .برداري بهره
هـاي تعـاوني توليـد روسـتايي در اسـتان       ترويج شـرکت  ،)۱۳۸۱(درويش نيا، علي اصغر 

کارشناسي ارشد، رشته ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تربيت  نامه پايان. مازندران
 . مدرس

هـاي تعـاوني    ش شـرکت گـزار  ،)۱۳۷۵(هاي تعاوني توليد خرد و دهقاني  دفتر امور شرکت
 . برداري هاي بهره جهادكشاورزي، معاونت ترويج و نظام وزارت: تهران.توليد در کشور

هـاي تعـاوني توليـد     وري عوامـل توليـد در شـركت    محاسبه بهره« ،)۱۳۷۹( روحاني، سياوش
  .ص، صـ ۲، شـماره ۳۱دوره. مجلـه علـوم كشـاورزي ايـران    . »استان همدان تاييروس
۲۶۱‐۲۶۷ .  

هـاي تعـاوني    اندازه مطلوب مساحت مزرعـه در شـركت    محاسبه« ،)۱۳۸۱( روحاني، سياوش
ــدان  ــتان هم ــتايي اس ــد روس ــش .»تولي ــه دان ــاورزي مجل ــماره ۱۲ دوره. كش   ، ۲، ش

  .  ۱۰۷ ‐ ۹۷. صص
ونت امور نظام امع ،وزارت کشاورزي: تهران. برداري هاي بهره نظام ،)۱۳۷۷(هي، محمد لعبدال

 .برداري بهره
هـاي   در فعاليـت  روسـتايي هـاي توليـد    ارزشيابي اثرات تعاوني ،)۱۳۸۰( کرمي، عزت اهللا

 مؤسسه ،وزارت جهاد کشاورزي :تهران. تحقيقاتي گزارش طرح ،توليدي کشاورزان
 .ريزي و اقتصاد کشاورزي هاي برنامه پژوهش
 . دانشگاه تهران :تهران. اقتصاد کشاورزي ،)۱۳۷۲(کوپاهي، مجيد 

 .»داري هاي توليد كشـاورزي در نظـام سـرمايه    كاركرد تعاوني«). ۱۳۷۳( زاده، عبدالعلي لهسائي
 . ۱۴‐۱۵ صص، ۴۶، ۱۲۱شماره . زيتون

هـاي   نگاهي کلي به مسائل نظـام  ،)۱۳۷۲(برداري وزارت کشـاورزي   معاونت امور نظام بهره
صـندوق مطالعـاتي نظامهـاي     :تهـران . برداري کشاورزي در چند کشور نمونـه  بهره
 .يرانبرداري ا بهره

هـاي توليـد    بررسـي اثـرات اجتمـاعي، اقتصـادي تعـاوني      ،)۱۳۶۷(معصومي، علي اصغر 
 . سازمان کشاورزي استان فارس: شيراز. روستايي



  اهللا سعدي   حشمت                         ۱۶۲

 

آن در  تأثيرتعاوني روستايي و  هاي شرکتمقدماتي  بررسي ،)۱۳۵۴(و ديگـران  محمد  نيازي،
 .معاونت طرح برنامه ،وزرات کشاورزي: تهران. اوضاع اقتصادي، اجتماعي روستاها
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 :ها مصاحبه

 ،استان همـدان   جهادكشاورزي سازمان برداري يزداني، مديرنظام بهرهعلي  حمزهمهندس آقاي  ه باصاحبم ‐۱
۲۰/۷/۸۵.  

ديريت جهادكشاورزي شهرستان برداري م خزايي، كارشناس مسئول نظام بهره آقاي منصورمصاحبه با  ‐۲
    .هاي مختلف مصاحبه در تاريخ ،آهنگكبودر

 .۱۱/۹/۸۵،مديرعامل شركت تعاوني توليد طاسران ، رميخداكمحمدعلي مهندس  آقايمصاحبه با  ‐۳
 .۱۱/۹/۸۵،مديرعامل شركت تعاوني توليد قباق تپه ،اسماعيليمحمدرضا مهندس  آقايمصاحبه با  ‐۴
  .۱۴/۹/۸۵ ،امل شركت تعاوني توليد سردارآبادمديرع ،شفيعيحميد مهندس  آقايمصاحبه با  ‐۵
 .۱۴/۹/۸۵ ،ميرآباداركت تعاوني توليد مديرعامل ش ،دليري علي مهندس آقايمصاحبه با  ‐۶
 .۱۵/۹/۸۵ ،مديرعامل شركت تعاوني توليد حصار  ،رحيمي سعيد مهندس آقايمصاحبه با  ‐۷
 .۱۵/۹/۸۵ ،مديرعامل شركت تعاوني توليد كوريجان ،خدادادي محمد مهندس آقايمصاحبه با  ‐۸
 .۱۵/۹/۸۵ ،داق آبادمديرعامل شركت تعاوني توليد داق ،تبار عليرضامهندس  آقايمصاحبه با  ‐۹

  
  
  
  
  
  
  
  
  


