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از ديدگاه  د كشاورزييتول يتعاون يهاشرکت ياقتصاد يهالفهؤم

  ∗∗∗∗راهكارها ها وچالش :اندركاراندست

  ∗∗∗∗∗∗∗∗و مهرداد تيموری پالوج يمجتب
  ٢٨/٨/١٣٩٣ :تاريخ پذيرش  ١٢/٧/١٣٩٣ :تاريخ دريافت

  يده چک

 بـوده کشور  ةسابقبا يبرداربهره يها، با بيش از پنج دهه قدمت، از نظاميد کشاورزيتول يهايتعاون
از . ده اسـت ش روفراوان روبهها و مشکالت ا چالشبخود  يهاها و برنامهتيکه در روند انجام فعال

از ديـدگاه   هاي تعاوني توليد كشاورزيشرکت هاي اقتصاديهفمؤل يحاضر بررس ةمطالعهدف  رو،اين
 استانشش  ديتول يتعاون يهاشرکت رةيت مدئيه ياعضا را قيتحق يآمار ةجامع. بود اندركاراندست
و  ندگانـه چون يرگرسـ  نتـايج . شدن يينفر تع ٧٩کوکران  رابطةحجم نمونه با استفاده از . گرفتدربرمی
شـده  کارگرفتـه هب يهايفناور يسازگار ،مورد مطالعه يهارين متغمياکه از نشان داد  يب همبستگيضر

از کشـاورزان،  يمورد ن يهانهاده تأمينو سم و کود  ةدولت، عرض يو اعتبار يفن يهاکمک ،يدر تعاون
 يهـا حامـل  تـأمين ، ياراضـ  يکپـارچگ ي، اعتبارات )يالتيش و ،ي، داميزراعاز جمله ( يکشاورز ةميب

ـ تول يتعاون يهااهداف شرکتبه  يابيدر دست يديمحصوالت تول ينيد تضميخرو ، يانرژ مؤثرنـد؛  د ي
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 هـاي مشـکالت نظـام   مطالعه و پژوهش پيرامون مسائل و«مقالة حاضر برگرفته از قسمتي از نتايج طرح تحقيقاتي با عنوان  
کـه در   اسـت  »هـاي مطلـوب  نظامر ستقراا هاي پيشنهادي برايحل راه ةکشاورزي و ارائ برداري موجود در بخشبهره
 .دشانجام  ۱۳۹۲سال 
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 ةيو سـرما  ينگيکمبود نقد ،هاارانهي کردن ح هدفمنددر طر يتعاون يهابه شرکت يتوجهکم همچنين،
 يبـرا  ينکالت بـا يبودن سود تسه االو ب يفيالت تکليتسه زمينةها در بانک يعدم همکار ،در گردش

عمل  .ندشناخته شدها ن شرکتيا يش روياز جمله موانع و مشکالت پ يتعاون يهال شرکتيتشک
ـ فعال ةتوسـع  يدر راسـتا  ة کشـور توسع پنجم ةسالپنج ةبرنام )۱(۱۴۶ ةو ماد ۱۴۳ ةماد »و«به بند  ت ي
 . است پژوهش حاضر يهاپيشنهاداز  ديتول يهايتعاون

   .ياقتصاد هاي مؤلفه، ديتول يتعاون، ي، کشاورزيبردارنظام بهره :هادواژهيکل
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه 

و  ه مسائل درون بخش كشـاورزي مشکالت كشاورزي توجه ب يهان راه حليتراز مهم يکي

موقعيـت  . است  يبرداربهره يهااين بخش در قالب نظام يو برون يسازي روابط درونسالم

برداري و چگونگي عملكردهـاي درونـي و نيـز ارتباطـات آنهـا بـا مسـائل        هاي بهرهنظام

 نظـام  از منظور. است ة كشاورزيتوسع ةدر يك برنام عام و جامع هايپيراموني از گستره

 بـا  که است وستهيپهمبه يعناصر از مرکب) يفن و ياقتصاد( ياجتماع يسازمان ،يبرداربهره

 خـود  طيمحـ  يعـ يطب و ياقتصـاد  ،ياجتماع طيشرا چارچوب در و واحد يتيريو مد تيهو

از اشـکال مطـرح    يکـ ي .)۱۳۷۷، يعبداله( فراهم سازد را يکشاورز محصوالت ديتول امکان

ـ تول يتعاون يداربرران، نظام بهرهيدر ا يبرداربهره يهانظام ـ اتحاد. اسـت  يد کشـاورز ي  ةي

 يهـا چالشمبارزه با  يبرا يو حرکت ياريدخو يرا به معن يتعاون يهانظام )۲(تعاون يالمللنيب

ل يـ در اوا ياصالحات ارض يبا اجرا .عنوان کرده است »ن به باالييپا« يافتيو رهبازار و فقر 

ضـعف   و يقطعـات اراضـ   ياکنـدگ شـدن و پر  از جمله خرد يمشکالتمسائل و  ة چهل،ده

جـاد  يت واحـد و ا يريو اعمـال مـد   آنهارفع  يروز کرد که برادر روستاها ب يت عموميريمد

در  ،يد کشـاورز يـ آالت جدنيها و ابـزار و ماشـ  ح از نهادهيصح ةاستفاد يامکانات الزم برا

 يسـاز چهکپاريد و يکردن تول يب قانون تعاونيد با تصويتول يتعاون يهاشرکت ،۱۳۴۹سال 
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کشـت   يسـاز کپارچهي: ها عبارت بودند ازين تعاونياز جمله اهداف ا ؛ل شدنديتشک ياراض

ون، يزاسـ يش سـطح مکان ي، افـزا ياراضـ  از خـرد شـدن مجـدد    يريو جلوگ) يزراع -کجاي(

ـ تول يهانهيش درآمد کشاورزان و کاهش هزيافزا يارين آبينو يهاس شبکهيتأس د، فـرآهم  ي

با  يتعاون يهاشرکت يو آشنا ساختن اعضا ،ييربنايخدمات ز ياجرا يالزم برا ةنيشدن زم

  .د کاشت، داشت و برداشتيجد يهاوهياصول و ش

 بـرداران بهره ،آن در كه است تعاون مبتني بر برداريبهره نظام نوعي كشاورزي توليد تعاوني

هـاي   تعاوني. پردازندمي جمعي زراعت و توليد به فردي مالكيت با حفظ و يكپارچه كشت با

فـراهم  را هاي مشاركت گستردة روستاييان در فرايند توسـعة روسـتاها    زمينه توليد روستايي

اي كشـاورزان در   ل و مشكالت حرفـه از طريق همياري و اشتراك مساعي، مسائو  آورندمی

شايسـته   یها هنوز از جايگاه اما اين تعاوني. كنند هاي اقتصادي و اجتماعي را حل مي حوزه

نتايج تحقيقات نشـان   ).۱۳۸۴، نيایدرويشو  صديقي(كشاورزي برخوردار نيستند  بخش در

توانند با تشكل كشـاورزان و   ها به شكل صحيح هدايت شوند، مي دهد كه اگر اين تعاوني مي

از ). ۱۳۸۱ ،و همکـاران  عماني(دهي آنها زمينه را براي توسعة روستايي فراهم سازند سازمان

ع و يک روند ثبت نام سريجاد يا، )۳(کار يالمللنيسازمان ب يهاستورالعملد اساس بررو، اين

شـمار  واقعـی بـه   يم تعاوننظا ةل توسعيتسه راستایدر  نخستگام ها دولت يبرا انهطرفيب

   ).Henry, 2012(رود می

هـاي توليـد   تعـاوني در بسياري از نقـاط كشـور،    ،يپژوهش يهاافتهياز  ياپارهبر اساس 

انجـام كارهـاي    هاي خود را بـه فعاليت بيشترفاصله گرفته و  از هدف اساسي خودايي روست

د هاي اصلي خـو هدف هاي موجودتعاوني الزم است که رو،از اين اند؛کردهخدماتي خالصه 

بـر  ، )Bibby and Shaw, 2005( شـاو  و بيبـي  ).۱۳۸۱ ،و همکـاران  عمـاني (نـد  را دنبال کن

 در توليـدي  هـاي تعـاوني  تشـكيل  با که رسيدند نتيجه ين، بددخوپژوهش  هاياساس يافته
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 افزايش زراعي، اراضي شدن يكپارچه دليلبه مناطق اين در فقر هايشاخص ،روستايي مناطق

 تقويتنيز  و مهندسي و خدمات زيربنايي اجراي براي الزم ةزمين شدن فراهم آبياري، راندمان

 نظـر اقتصـادي،   از روسـتايي ، نهايـت  در و يابـد مـي  كـاهش  زراعـي  اراضي سازييكپارچه

 كيفيـت  كـه  كننـد مي پيدا را آن توانايي و شوندمي توانمند شناختيروان و سياسي ،اجتماعي

تـوان  يمـ  يتعاون يايمزا از ديگر). Bibby and Shaw, 2005( بخشند را بهبود خود زندگي

ـ و چانـه  ينظـارت ش قـدرت خود يو افـزا  ساالریديوانکاهش به   اره شـده اسـت  اشـ  يزن

)Lerman and Sedik, 2014.(   

ـ بازارمـثالً   - يبخـش کشـاورز   هایفعاليتاز  قابل توجه یسهم ،از کشورها ياريدر بس  يابي

، ژاپـن، و  کا، غـرب اروپـا  يمرآدر شمال  از مزرعهيمورد ن يهاد نهادهيخر، و یفرآور، يکشاورز

در  .رديـ گيصـورت مـ   زيمحصـوالت کشـاور   توزيـع هاي تعاونيق ياز طر - ايجنوب شرق آس

کـل   در زمينـة از کشـاورزان   سـی درصـد   به حدود يدگيرس يکشاورز يهايتعاونسهم ، آمريکا

در  شـده اسـت؛  عرضه کاالی ديکل خردر زمينة از کشاورزان  درصد ۲۸مزرعه و  يابيبازارحجم 

هلنـد،  ماننـد   ييدر کشـورها : از آن هـم بيشـتر اسـت    يکشاورز يهاي، سهم تعاوناروپا ةياتحاد

هـا بـه   يق تعـاون ياز طر ياز محصوالت کشاورز، هفتاد تا هشتاد درصد رلند، و سوئدي، ادانمارک

 هـای يتعـاون  بـر عهـدة   مزرعـه  نهادةد ياز تمام خرشوند و پنجاه تا هفتاد درصد میبازار عرضه 

ـ بازار يهـا يبـه تعـاون   معمـوالً  است کـه  خدمات آالت نيماشـ  نهـاده، و  ة، عرضـ فـرآوری ، يابي

  ).Lerman and Sedik, 2014( ندشويم ميتقس يکشاورز

 نميا ثروت و قدرت توزيع و توليد هايتعاوني تشكيل بين دهد كهمي نشان فائو مطالعات

برخـي از  همچنـين، بـه بـاور     .)Kuntoro, 2006( دارد وجـود  دارمعنـی  ارتبـاط  روسـتاييان 

 تجـاري  کوچک واحدهاي که هنددمي به کشاورزان را هاييفرصت هاتعاوني ،نظرانصاحب

 در توليدي هايتعاوني ،)Nillson, 2001( نيلسون مطالعات اساس بر. بخشند بهبود را خود
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 در هـا آن تـأثير  امـا  ،انـد مـؤثر بـوده   اعضـا  معلومات و نگرش دانش، آگاهي، سطح ارتقای

اشـتراكي   نظـام  به مالكيخرده نظام از برداريبهره نظام تغيير و خرد هاي زمين سازييكپارچه

بـه   توجـه  عـدم  عـاطفي،  و درونـي  ارتبـاط  عـدم  اعضا، آموزش همچنين، .است بوده ناچيز

 هاياز چالش مديره هيئت توسط رهبري پويا اعمال عدمو  كشاورزي، محصوالت بازاريابي

در راسـتای کمـک   الزم است که ). Briscoe, 2010(برشمرده شده است  توليدي هايتعاوني

آالت و نيماشـ  ةاجار چون  هايیزمينهخود در  يهااستيس به توسعة هادولت ها،به تعاوني

   ).Korinets, 2013(ند بپرداز يحياعتبارات با نرخ ترج ياعطاا ي

 کشـاورزی  هاي تعاوني توليدپيچيدگي فعاليت شرکت نمايانگرده نگاهي به مطالب يادش

 گونـه ايـن قـاي کيفيـت و کميـت    در دستيابي به اهداف و لزوم نگـاه جـامع در راسـتاي ارت   

هـاي  ويـژه متغير علمي بـه علـل و عوامـل مـورد بحـث بـه      گويي دقيق و و پاسخ هايتفعال

هـاي  برداري تعاونياقتصادي نظام بهره هاي مؤلفه به بررسی حاضر پژوهش. استاقتصادي 

 هـاي سياسـتي  ة توصيهو ارائ هاي پيش روي آندن چالشکرتوليد کشاورزي به قصد روشن 

انـدرکاران  پردازد و هدف اصلی مطالعـه شـناخت ديـدگاه دسـت    میهاي عملياتي و راهکار

آن نيـز   اساسـي  الو سـؤ هاي توليد کشاورزي نسبت بـه مقـوالت اقتصـادي مطـرح     تعاوني

 هـاي  مؤلفـه هـاي تعـاوني توليـد،    انـدرکاران شـرکت  از ديدگاه دسـت « عبارت است از آنکه

  .  »؟وضعيتي قرار دارندهاي تعاوني در چه اقتصادي شرکت

  ق يروش تحق

از نـوع   ،تيـ و از نظر ماه يشيماياز نوع پ ،هاداده يآورگردلحاظ روش ق حاضر، بهيتحق

ة ريت مـد ئـ يه ياعضاديدگاه  يبررس منظور، به۱۳۹۲در سال  و است ياستنباط - يفيتوص

 گيـری از های پـژوهش بـا بهـره   گردآوری داده. شده استانجام  ديتول يتعاون يهاشرکت
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 دربرگيرندة قيتحق يآمار ةجامع. صورت گرفت قيحقت يآمار ةجامعل پرسشنامه در يتکم

ـ تول يتعاون يهاشرکت ةريت مدئيه ياعضا فـارس، خوزسـتان، خراسـان     يهـا اسـتان  دي

 يهااين استانل انتخاب هر يدل .بودمازندران و ، يجان غربي، آذرباي، خراسان جنوبيرضو

 يکـه از سـو   کدام از آنها در چند سـال گذشـته بـود   عملکرد هر ت و يوضعمطالعه  يبرا

حجـم نمونـه بـا     .طرح مطرح شده بود يعنوان کارفرمابه ييتعاون روستا يمرکز سازمان

 .ساده بود يتصادف يريگونهروش نم شد؛ همچنين،ن يينفر تع ٧٩کوکران  رابطةاستفاده از 

 تـأثير  يبررسـ  يبـرا  و )٤(راتييتغ بياز شاخص ضر ،قيتحق يهاريمتغ يبندتياولو يبرا

 ياصـل  يهـا ؤالسـ . دشـ گانه استفاده ون چندياز رگرس نيز مورد مطالعه يهاريهمزمان متغ

همچنين، در پـژوهش  . م شده بودنديتنظ يا نهيگزپنجکرت يف ليطپرسشنامه با استفاده از 

 ياونتعـ هـای  شرکتبه اهداف  يابيدست( مستقل و وابسته يهاريسطح سنجش متغ حاضر،

   .است يارتبه از نوع )ديتول

  ج و بحثينتا

  ياو حرفه يفرد يهايژگيو

ن سـن  يانگيـ دهد که ميسن افراد مورد مطالعه نشان م زمينةق در يتحق يهاداده تحليلج ينتا

درصـد   ٦٢الت يتحص است؛ همچنين، سطحسال  ٢٢حداقل  و ٧٥ حداکثر ،سال ٠٨/٣٧ آنها

ـ . است ارشد يکارشناس درصد ٩/١٣و  يکارشناس زمينـة ميـزان   دسـت آمـده در   هاطالعات ب

ـ   »شش تا ده سال«افراد مورد مطالعه کار  ةن سابقيشتريدهد که بينشان مسابقة کار   يبـا فراوان

 )درصـد  ٨/٣(نفر سه  يبا فراوان »سال بيستباالتر از « ين فراوانيو کمتر) درصد ٦/٤٥(نفر  ٣٦

افـراد مـورد    از درصد ٦/٦٤، محل سکونت مدهدست آهاطالعات ب همچنين، بر اساس .است

  .روندشمار میبه روستاريغ از ساکنان محيط هيبق بوده،ط روستا يمطالعه مح
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  اي افراد مورد مطالعههاي فردي و حرفهتوزيع فراواني ويژگي -١جدول 

  درصد تجمعی  درصد  )نفر(فراوانی   طبقات  های فردیويژگی

  ١/٥  ١/٥  ٤  ٢١- ٢٥  :سن

٧٩ =n ۳۰ -۲۶  ٣/٢٠  ٢/١٥  ١٢  

  ١/٥٣  ٨/٣٢  ٢٦  ٣١- ٣٥  ٢٢= کمترين

  ٩/٧٥  ٨/٢٢  ١٨  ٣٦- ٤٠  ٧٥= بيشترين

  ٥/٨٣  ٦/٧  ٦  ٤١- ٤٥  ٨٠/٣٧= ميانگين

  ١/٩١  ٦/٧  ٦  ٤٦- ٥٠  ٦٢/٨= انحراف معيار

  ١٠٠  ٩/٨  ٧  ٥٠باالتر از   

  ٨/٢٧  ٨/٢٧  ٢٢  ١-٥  :سابقة کار

٧٩ =n ۱۰ -۶  ٤/٧٣  ٦/٤٥  ٣٦  

  ٣/٨٧  ٩/١٣  ١١  ١١- ١٥  سال ٢= کمترين

  ٢/٩٦  ٩/٨  ٧  ١٦- ٢٠  سال ٤٠= بيشترين

  ١٠٠  ٨/٣  ٣  ٢٠باالتر از   ٣١/٩= ميانگين

          ٢٦/٦= انحراف معيار

    ٦/٦٤  ٥١  روستا  :بومی بودن

٧٩ =n  ٤/٣٥  ٢٨  شهر    

    ١٠٠  ٧٩  جمع  روستا: مد

  ٥/٢  ٥/٢  ٢  ابتدايی  :سطح تحصيالت

٧٩ =n  ٣/٦  ٨/٣  ٣  سيکل  

  ١٩  ٧/١٢  ١٠  ديپلم  کارشناسی: مد

  ١/٢٤  ١/٥  ٤  کاردانی  

  ١/٨٦  ٦٢  ٤٩  کارشناسی  

  ١٠٠  ٩/١٣  ١١  کارشناسی ارشد  

    ١٠٠  ٧٩  جمع  

  های پژوهشيافته: مأخذ
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   ياهداف شرکت تعاون ها وفعاليت يبندتياولو

ب يدهد که بر اساس شاخص ضريها و اهداف نشان متيفعال يبندتيو اولو يبررس
، )٢٠١/٠( »يتعـاون  ينـان در اعضـا  يعتماد و اطمجاد ايا«های ، فعاليت)CV(رات ييتغ
ـ ارتبـاط بـا اتحاد  «، )٢٣٤/٠(» هـا يمـار يمبارزه با آفـات و ب « ـ تول يتعـاون  يهـا هي » دي
ـ دانـش و مهـارت ن  «و  )٢٤١/٠(» هـرز  يهـا مبارزه با علف«، )٢٣٥/٠(  يانسـان  يروي

 هـداف ا و همچنين،اول تا پنجم  هایتيدر اولو ،بيترت، به)٢٤٧/٠(» يشرکت تعاون
» بران بآ يهال گروهيتشک«، )٥٥٧/٠(» يحضور در بازار بورس محصوالت کشاورز«
ـ در اولو )٤٩٧/٠(» يو استان يمل يحضور در بازارها«و ) ٥٣٤/٠( و  ٢٦، ٢٧ يهـا تي
  .)٢جدول ( قرار دارند ٢٥

  راتييب تغيضر ر اساسبتعاونی اهداف شرکت  ها وفعاليت يبندتياولو -٢جدول 

 رتبه راتييب تغيضر اريانحراف مع نيانگيم ريمتغ

 ١ ٢٠١/٠ ٨١/٠ ٠٣/٤ يتعاون ينان در اعضايجاد اعتماد و اطميا

 ٢ ٢٣٤/٠ ٩٠/٠ ٨٥/٣ هايماريمبارزه با آفات و ب

 ٣ ٢٣٥/٠ ٩١/٠ ٨٨/٣ ديتول يتعاون يهاهيارتباط با اتحاد

 ٤ ٢٤١/٠ ٩٢/٠ ٨٢/٣ هرز يهامبارزه با علف

 ٥ ٢٤٧/٠ ٩٣/٠ ٧٧/٣ يشرکت تعاون ينانسا يرويدانش و مهارت ن

 ٦ ٢٥٢/٠ ٩١/٠ ٦٠/٣ تعاونی در شرکت يانسان يرويو مشارکت ن يهمکار

 ٨ ٢٧٨/٠ ٩٣/٠ ٣٤/٣ يتعاون يتوجه به رفاه اعضا

 ٩ ٢٨٢/٠ ٩٧/٠ ٤٣/٣ ياعضا و ارکان تعاون يسازتيو ظرف يتوانمندساز

 ١٠ ٢٩٦/٠ ١٠/١ ٤١/٣ يدرآمد شرکت تعاون

 ١١ ٣٠٨/٠ ٨٠/٠ ٦٠/٢ کيت سالم و ارگاند محصواليتول

 ١٢ ٣١٢/٠ ٩٧/٠ ١٢/٣ بردارانبهره يدانش بوم يريکارگهو ب ييشناسا

 ١٣ ٣١٦/٠ ٩٢/٠ ٩٢/٢ يون کشاورزيزاسيمکان توسعة

 ١٤ ٣٢٥/٠ ٠١/١ ١٠/٣ کشت ياصالح الگو
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 رتبه راتييب تغيضر اريانحراف مع نيانگيم ريمتغ

 ١٥ ٣٢٦/٠ ٠٦/١ ٢٤/٣ يت تناوب زراعيرعا

 ١٦ ٣٢٩/٠ ٠٥/١ ٢١/٣ تعاونی شرکت يديعملکرد محصوالت تول

 ١٧ ٣٣٢/٠ ٩٧/٠ ٩٢/٢ تعاونی شرکت ةيسرما تأمين

 ١٨ ٣٣٥/٠ ٠٦/١ ١٨/٣ يگسترش فرهنگ كار جمع

 ١٩ ٣٤٨/٠ ٠٨/١ ١١/٣ ستيط زيتوجه به حفظ مح

 ٢٠ ٣٥٤/٠ ١٣/١ ٢٠/٣ تعاونی در شرکت ينيت و کارآفريگسترش خالق

 ٢١ ٣٦٠/٠ ١٦/١ ٢٢/٣ در سطح استان ی تعاونیهار شرکتيارتباط با سا

 ٢٢ ٣٩٧/٠ ١٧/١ ٩٥/٢ تعاونی سات شرکتيمحصوالت و تأس مةيب

 ٢٣ ٤١٨/٠ ١٢/١ ٦٨/٢ يديمحصوالت تول يانباردار

 ٢٤ ٤٥١/٠ ٢٧/١ ٨١/٢ مناسب يشرکت بر اساس الگو يهانيزم يدهسازمان

 ٢٥ ٤٩٧/٠ ١٠/١ ٢٢/٢ يو استان يمل يحضور در بازارها

 ٢٦ ٥٣٤/٠ ٢١/١ ٢٦/٢ برانبآ يهال گروهيتشک

 ٢٧ ٥٥٧/٠ ٨٢/٠ ٤٨/١ يحضور در بازار بورس محصوالت کشاورز

   ٥= اديز يليخ، و ٤ =اديز، ٣= ، متوسط٢= کم، ١= کم يليخ

   های پژوهشيافته: مأخذ

 ديتول يتعاون يهاشرکت يمسائل اقتصاد يبندتياولو

دهد که بر ن ميهای تعاونی توليد نشابندي مسائل اقتصادی شرکتبررسي و اولويت

 تـأمين کـود و سـم و    ةعرضـ « يمسـائل اقتصـاد   ،)CV(اساس شاخص ضريب تغييرات 

 ةبران در محدودآب يجاد تعاونيا«ت اول، يدر اولو )٢٤٧/٠(» از کشاورزانيمورد ن يهانهاده

 )٢٤٧/٠(» تعـاونی  ل شـرکت يگازوئ ةنيهز تأمين و ،ت دوميدر اولو )٢٤٧/٠( يشرکت تعاون

 ،)٦٧٤/٠(» يوارداتـ  يهـا اسـت دولـت در مـورد تعرفـه    يس«همچنـين،  م و ت سـو يدر اولو

و  چـك،  سفته، دسـته  خريدمانند ( يکارمزد بانک«و  ،)٥٩٢/٠(» وام سود و اصل بازپرداخت«
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ـ قـرار دار ) ٣٥و  ٣٤، ٣٦به ترتيـب  (آخر  يهاتيدر اولو )٦٥٦/٠(» )دريافتی وام كارمزد . دن

 يادشـده ن مسـائل  يانگيـ ار بـر م يم انحراف معيتقس ازرات ييب تغيضر يادآوری است کهشايان 

  .)٣جدول ( آمده است دستهب

  راتييب تغيضر ر اساسب يمسائل اقتصاد يبندتياولو -۳ جدول

 رتبه راتييب تغيضر اريانحراف مع نيانگيم ريمتغ

 ۱ ۲۴۱/۰ ۹۴/۰ ۹۱/۳ از کشاورزانيمورد ن يهانهاده تأمينکود و سم و  عرضة

 ۲ ۳۱۶/۰ ۱۱/۱ ۵۳/۳ يشرکت تعاون ةبران در محدودآب يجاد تعاونيا

 ۳ ۳۳۳/۰ ۰۱/۱ ۰۳/۳ تعاونی ل شرکتيگازوئ ةنيهز تأمين

 ۴ ۳۳۷/۰ ۰۶/۱ ۱۴/۳ تعاونی شرکت کارکنانپرداخت دستمزد و حقوق 

 ۵ ۳۴۵/۰ ۹۱/۰ ۶۴/۲ يتعاون شرکت يمتوسط درآمد اعضا

 ۶ ۳۵۴/۰ ۰۴/۱ ۹۵/۲ د در واحد سطح محصوالت غالبيزان توليم

 ۷ ۳۸۸/۰ ۲۵/۱ ۲۲/۳ تعاونی برق شرکت يهانهيپرداخت هز

 ۸ ۳۹۳/۰ ۲۲/۱ ۱۱/۳ در اشتغال منطقه يتعاونشرکت  يگذارتأثير

درآمد،  بر ماليات افزوده، ارزش بر ماليات از جمله(ات يمال
 )گمركي عوارض و حقوق

۳۹/۳ ۳۴/۱ ۳۹۴/۰ ۹ 

 ۱۰ ۴۰۵/۰ ۹۸/۰ ۴۲/۲ يتعاون شرکت در يداخل  يگذارهيزان سرمايم

 ۱۱ ۴۲۲/۰ ۰۶/۱ ۵۱/۲ )يالتيش و ،ي، داميزراعاز جمله ( يکشاورز ةميحق ب

 ۱۲ ۴۳۳/۰ ۱۸/۱ ۷۳/۲ يتعاونشرکت شده در کارگرفتههب يهايفناور يسازگار

 ۱۳ ۴۳۶/۰ ۲۲/۱ ۸۰/۲ يتعاون شرکت ازيآالت مورد ننيماش تأمين

 ۱۴ ۴۴۹/۰ ۰۶/۱ ۳۷/۲ محصوالت يفروش گروه

 ۱۵ ۴۶۴/۰ ۶۰/۰ ۲۹/۱ تعاونی شرکت يصادرات يت از کاالهايمانت و حماض

 ۱۶ ۴۷۷/۰ ۵۹/۰ ۲۳/۱ يتعاون يهااز شرکتيارز مورد ن تأمين

 ۱۷ ۴۸۱/۰ ۳۵/۱ ۸۱/۲ آالتنيماش يدارر و نگهيتعم ةنيهز

 ۱۸ ۴۸۵/۰ ۹۵/۰ ۹۶/۱ يو اعتبار يفن يهااعتبارات مربوط به کمک

 ۱۹ ۴۹۵/۰ ۸۲/۰ ۶۶/۱ کيتجارت الکترون

 ۲۰ ۴۹۹/۰ ۸۳/۰ ۶۷/۱ يافتيدر ةاراني

 ۲۱ ۵۰۰/۰ ۱۶/۱ ۳۳/۲ تعاونی شرکت يديمحصوالت تول يبازاررسان
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 رتبه راتييب تغيضر اريانحراف مع نيانگيم ريمتغ

 ۲۲ ۵۰۵/۰ ۳۰/۱ ۵۸/۲ هالوها، سردخانهي، سينقل و انبارداروحمل

 ۲۳ ۵۰۹/۰ ۰۵/۱ ۰۶/۲ يديمحصوالت تول يفراور

 ۲۴ ۵۱۹/۰ ۲۷/۱ ۴۴/۲ يديمحصوالت تول ينيد تضميخر

 ۲۵ ۵۲۴/۰ ۷۹/۰ ۵۱/۱ يکشاورز يدر بازار بورس کاالهاتعاونی ت شرکت يفعال

 ۲۶ ۵۲۵/۰ ۹۶/۰ ۸۴/۱ محصوالت يبندبسته

 ۲۷ ۵۳۰/۰ ۰۱/۱ ۹۰/۱ )مهياز صندوق بمثالً ( يافتيخسارت در

 ۲۸ ۵۴۰/۰ ۸۵/۰ ۵۸/۱ تعاونی در شرکت يخارج يگذارهيزان سرمايم

 ۲۹ ۵۴۴/۰ ۱۶/۱ ۱۴/۲ يانرژ يهاحامل تأمين

 ۳۰ ۵۴۸/۰ ۸۹/۰ ۶۲/۱ يافتيبالعوض در يهاکمک

 ۳۱ ۵۵۸/۰ ۲۵/۱ ۲۵/۲ يشرکت تعاون يبرداربهره يواحدها ةانداز

 ۳۲ ۵۶۳/۰ ۱۴/۱ ۰۳/۲ ياراض يکپارچگياعتبارات 

 ۳۳ ۵۸۰/۰ ۹۰/۰ ۵۶/۱ هايدولت در تعاون يو مال يپول يهااستيس

 ۳۴ ۵۹۲/۰ ۲۶/۱ ۱۲/۲ وام سود و اصل بازپرداخت

 ۳۵ ۶۵۶/۰ ۲۳/۱ ۸۷/۱ )دريافتي وام كارمزد و چك، سفته، دسته خريدمانند ( يکارمزد بانک

 ۳۶ ۶۷۴/۰ ۲۲/۱ ۸۱/۱ يواردات يهااست دولت در مورد تعرفهيس

  ٥= ، و خيلي زياد٤= ، زياد٣= ، متوسط٢= ، کم١= خيلي کم

  های پژوهشيافته: مأخذ

   توليد يتعاون هایشرکتاف دهبه ا يابيدست مشکالت و موانع  يبندتياولو
بـر اسـاس    دهد کهيافراد مورد مطالعه نشان م يشده از سوارائه يهال پاسخيه و تحليتجز

ـ  ،)CV(شاخص ضريب تغييرات  بـه   يتـوجه کـم « مشـکل و مـانع، مشـکالت    ۲۱ن ياز ب
 ينگيکمبود نقـد «ت اول، يدر اولو )۱۶۵/۰(» هاارانهي يدر طرح هدفمند يتعاون يهاشرکت
الت يتسه زمينةها در بانک يعدم همکار«و  ،ت دوميدر اولو )۱۸۸/۰(» در گردش ةيو سرما

» يتعـاون  يهـا ل شـرکت يتشـک  يبـرا  يالت بـانک يبودن سود تسه باال«و ) ۲۱۷/۰(» يفيتکل
مشـکل و  ن سه يبدان يگوپاسخ سخن، گريت سوم قرار دارند و به ديبا هم در اولو )۲۱۷/۰(
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» د بـه دولـت  يـ تول يهـا يتعـاون  يوابستگ« يرهايمتغهمچنين، و  ؛اندهشتر توجه داشتيب مانع
 يزيـ رعـدم برنامـه  «و ) ۴۰۷/۰(» يو کاداسـتر اراضـ   يتوپـوگراف  يهـا نبود نقشه«، )۴۳۰/۰(

سـت، نـوزده و   يب(آخـر   هایتيدر اولو ،بيترت، به)۳۹۹/۰(» ديتول يهايبلندمدت در تعاون
  .)۴جدول (اند ای گرفتهج) جدهميه

  راتييب تغيشاخص ضر ر اساسب دستيابی به اهداف مشکالت و موانع يبندتياولو -٤ جدول

 رتبه راتييب تغيضر اريانحراف مع نيانگيم ريمتغ

 ۱ ۱۶۵/۰ ۷۳/۰ ۴۲/۴ هاارانهي يدر طرح هدفمند يتعاون يهابه شرکت يکم توجه

 ۲ ۱۸۸/۰ ۸۲/۰ ۳۷/۴ در گردش ةيو سرما ينگيکمبود نقد

 ۳ ۲۱۷/۰ ۸۵/۰ ۹۴/۳ يفيالت تکليتسه زمينةها در کبان يعدم همکار

 ۳ ۲۱۷/۰ ۸۸/۰ ۰۶/۴ يتعاون يهال شرکتيتشک يبرا يالت بانکيباالبودن سود تسه

 ۴ ۲۳۰/۰ ۹۱/۰ ۹۶/۳ يمحصوالت کشاورز ةن عرضييمت پايق

 ۵ ۲۵۵/۰ ۹۰/۰ ۵۴/۳ يتعاون شرکت ن مردم در امورييمشارکت پا

 ۶ ۲۵۶/۰ ۸۷/۰ ۳۸/۳ سابقهران عامل کمين مديو الزم در ب يکاف ةعدم تجرب

ن بودن فرهنگ و دانش کشاورزان در ارتباط با اهداف و ييپا
 يتعاونشرکت  يهاوهيش

۵۴/۳ ۰۰/۱ ۲۸۳/۰ ۷ 

در روند  يکم مراکز خدمات جهاد کشاورز يهمکار
 يکشاورز ييربنايز يهاتيفعال

۴۷/۳ ۹۸/۰ ۲۸۴/۰ ۸ 

 ۹ ۲۸۶/۰ ۹۴/۰ ۲۹/۳ )و حسابدار ژه کارشناسيوبه(کارکنان کمبود 

موجود بر سر راه  ياتيعمل يهايمسائل و دشوار
 ياراض يسازکپارچهي

۷۳/۳ ۰۹/۱ ۲۹۳/۰ ۱۰ 

 ۱۱ ۳۱۱/۰ ۰۴/۱ ۳۶/۳ هابا اهداف آن يتعاون يهاعدم  تناسب ساختار شرکت

 ۱۲ ۳۱۸/۰ ۱۳/۱ ۵۶/۳ يانرژ يهاحامل يمت بااليق

 ۱۳ ۳۴۷/۰ ۰۸/۱ ۱۲/۳ ديتول يهايبر کار تعاون يفقدان نظارت کاف

 ۱۴ ۳۴۸/۰ ۱۰/۱ ۱۶/۳ يتعاون اعضای تيمسئول قبول و همکاري عدم

 تعاونی شرکت يهاتيق از فعاليآمار و اطالعات دق ةعدم ارائ
 آن يبه اعضا

۶۸/۲ ۹۹/۰ ۳۶۸/۰ ۱۵ 

 ۱۶ ۳۸۲/۰ ۱۶/۱ ۰۵/۳ يليتفصمهين يشناسانجام نشدن مطالعات خاک
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 رتبه راتييب تغيضر اريانحراف مع نيانگيم ريمتغ

 ۱۷ ۳۹۵/۰ ۱۱/۱ ۸۱/۲ يتعاون شرکت رهيت مدئير عامل و هيمد به ااعض محدود اعتماد

 ۱۸ ۳۹۹/۰ ۲۷/۱ ۱۸/۳ ديتول يهايبلندمدت در تعاون يزيرعدم برنامه

 ۱۹ ۴۰۷/۰ ۲۶/۱ ۰۹/۳ يو کاداستر اراض يتوپوگراف يهانبود نقشه

 ۲۰ ۴۳۰/۰ ۲۵/۱ ۹۰/۲ د به دولتيتول يهايتعاون يوابستگ

  ٥= ، و خيلي زياد٤= ، زياد٣= متوسط، ٢= ، کم١= خيلي کم

  های پژوهشيافته: مأخذ

ب ياز ضـر  ،مورد مطالعـه  يرهاين متغيدار بيمعن ةا عدم وجود رابطيوجود و  يبررس يبرا
 يب همبسـتگ يج ضـر ينتا .ده استآم ٥در جدول آن ج يکه نتا دشرمن استفاده ياسپ يهمبستگ
کـود   ةعرضـ «، »)يالتيش و ،ي، داميزراعمله از ج( يکشاورز مةيب« يرهايد که متغدهمینشان 

جـاد  يا«، »ياز تعـاون يـ مورد ن آالتنيماش تأمين«، »از کشاورزانيمورد ن يهانهاده تأمينو سم و 
ر و يـ تعم تـأمين «، »برق شـرکت  يهانهيهز تأمين«، »يشرکت تعاون ةبران در محدودآبکانون 
از صـندوق  مـثالً  ( يافتيخسارت در«، »هالوها، سردخانهيس، يانباردار«، »آالتنيماش يدارنگه
ة انـداز «، »يديمحصوالت تول ينيد تضميخر«، »شرکت يديمحصوالت تول يرسانبازار«، »)مهيب

متوسـط درآمـد   «، »ياراضـ  يکپارچگياعتبارات  تأمين«، »يشرکت تعاون يبرداربهره يهاواحد
اشـتغال کشـاورزان و   «، »يشـده در تعـاون  کارگرفتـه هب يهايفناور يسازگار«، »يتعاون ياعضا

 يبنـد بسـته «، »محصوالت يفروش گروه«، »دولت يو مال يپول يهااستيس«، »کارگران منطقه
 ةنـ يهز تـأمين «و » دولـت  يو اعتبـار  يفنـ  يهاکمک«، »يانرژ يهاحامل تأمين«، »محصوالت

 ةرابطـ  »توليـد  يتعـاون  هایشرکت به اهداف يابيدست«ة ر وابستيبا متغ »تعاونی ل شرکتيگازوئ
 خريـد  از جملـه ( يکارمزد بـانک «، »يافتيبالعوض در يهاکمک« يرهايمتغ ؛ امادارند داریمعن

ـ ي« ،»فراوری محصـوالت توليـدی  « ،»)دريافتي وام كارمزدو  چك، سفته، دسته ـ درة اران ، »يافتي
بـا   »کيـ تجـارت الکترون «، »يواردات محصوالت کشاورز يهازمينة تعرفهاست دولت در يس«
  .دارندندار یمعن ةرابط »ديتول يتعاونهای شرکتبه اهداف  يبايدست«
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  »ديتول يتعاونهای شرکتبه اهداف  يابيدست« مستقل و يرهاين متغيب يب همبستگيضر جينتا - ٥جدول 

  يداريسطح معن  يب همبستگيضر  ريمتغ
٠٨٦/٠  يافتيبالعوض در يهاکمک  ٤٦٠/٠  

١٤٠/٠  )دريافت وام كارمزد و ك،چ سفته، دسته خريد از جمله( يکارمزد بانک  ٢٢١/٠  
٠٠٠/٠ **  ٠ /٥٢٠  )يالتيش و ،ي، داميزراعاز جمله ( يکشاورز مةيب  

٠٢٠/٠ *  ٢٦٤/٠  از کشاورزانيمورد ن يهاتأمين نهادهکود و سم و  عرضة  
٦٥٧/٠  ياز تعاونيمورد ن آالتنيماش تأمين  ** ٠٠٠/٠  
١٥٢/٠  يديمحصوالت تول يفراور  ١٣٠/٠  

٥٨٥/٠  يشرکت تعاون بران در محدودةآب يد تعاونجايا  ** ٠٠٠/٠  
٥٥٨/٠  برق شرکت يهانهيهز تأمين  ** ٠٠٠/٠  
٦٢٩/٠  آالتنيماش يدارر و نگهيتعم تأمين  ** ٠٠٠/٠  
٥٧٠/٠  هالوها، سردخانهيس، يانباردار  ** ٠٠٠/٠  

٤٢٩/٠**  )مهياز صندوق بمثالً ( يافتيخسارت در  ٠٠٠/٠  
٠٣٦/٠  يافتيدر ةاراني   ٧٦٩/٠  
١٤٩/٠  يواردات محصوالت کشاورز يهازمينة تعرفهاست دولت در يس  ٢١١/٠  

٤٤١/٠  شرکت يديمحصوالت تول يرسانبازار  ** ٠٠٠/٠  
٤١٠/٠  يديمحصوالت تول ينيد تضميخر  ** ٠٠١/٠  
٤١٤/٠  يشرکت تعاون يبرداربهره يواحد ها ةانداز  ** ٠٠٠/٠  
٥٩٩/٠  ياراض يکپارچگياعتبارات  تأمين  ** ٠٠٠/٠  

٤٥٣/٠  يتعاون يمتوسط درآمد اعضا  ** ٠٠٠/٠  
٦٩٦/٠  يشده در تعاونکارگرفتههب يهايفناور يسازگار  ** ٠٠٠/٠  

٦٧٤/٠  اشتغال کشاورزان و کارگران منطقه  ** ٠٠٠/٠  
٥٢٩/٠  دولت يو مال يپول يهااستيس  ** ٠١٢/٠  

٢٨٧/٠  محصوالت يفروش گروه  ** ٠٠٠/٠  
٥٢٨/٠  حصوالتم يبندبسته  ** ٠٠٠/٠  

١٨٦/٠٠  کيتجارت الکترون  ٢١٠/٠  
٤٢٧/٠  يانرژ يهاتأمين حامل  ** ٠٠٠/٠  

٤٥٠/٠  تعاونی ل شرکتيگازوئ ةنيهز تأمين  ** ٠٠٠/٠  
٦٩٥/٠  دولت يو اعتبار يفن يهاکمک  ** ٠٠٠/٠  

  درصد ۱و  ۵داری در سطح معنی **و *

  های پژوهشيافته: مأخذ
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  هون چندگانيرگرساز  گيریبهرهبا  متغير وابستهبر  مؤثرج براورد عوامل ينتا
از  گيـری بهـره بـا   »توليد يتعاونهای شرکتبه اهداف  يابيدست«بر  مؤثرج براورد عوامل ينتا

  . آمده است ٦ل گام به گام در جدو روش

  ون چندگانهيج براورد رگرسينتا -۶جدول 

 متغير
ب يضر

)B(  

ب استاندارد يضر

)Beta(  
  t آمارة

  طح س

  يداريمعن

 ٠٠١/٠ ٤٩١/٣ - ٣٠٨/١٨  ثابت ضريب

 ٠٠٠/٠ ٠٦٠/٤ ٣٠٦/٠ ١١٥/٥ يشده در تعاونکارگرفتههب يهايفناور يسازگار

 ٠٠٠/٠ ١٦٩/٥ ٣٦٧/٠ ٤١١/٥ يو اعتبار يفن يهااعتبارات مربوط به کمک

 ٠٠٠/٠ ٤٥٣/٤ ٢٥٥/٠ ٧١٣/٥ از کشاورزانيمورد ن يهانهاده تأمينکود و سم و  عرضة

 ٠١٨/٠ ٤٦٢/٢ ١٨٠/٠ ٣٥٤/٣ )يالتيش و ،ي، داميزراعاز جمله ( يکشاورز مةيب

 ٠٠٠/٠ ٤٨٨/٤ ٢٦٢/٠ ٥١٠/٤ ياراض يکپارچگياعتبارات 

 ٠٠٠/٠ ٣٨٤/٤ ٣٦٢/٠ ٢٧١/٥ تعاونی ل شرکتيگازوئ نةيهزتأمين 

 ٠١٨/٠ ٤٥٢/٢ ١٩٧/٠ ١٣٢/٣ يانرژ يهاحامل تأمين

 ٠١٢/٠ ٦٢٢/٢ ١٧٢/٠ ٥٦٦/٢ يديمحصوالت تول ينيد تضميخر

 ٠٤٩/٠ ٠١٦/٢ ١٢٢/٠ ٧٨٤/١ برق شرکت يهانهيهز

  های پژوهشيافته: مأخذ

اسـت   آناز  يحـاک  »توليد يتعاون هایشرکت به اهداف يابيدست« برمؤثر عوامل براورد  جينتا
ـ  يهايفناور يسازگار يرهايمتغ ،)بتا(ضريب  مقدارکه با توجه به  ، يشـده در تعـاون  کارگرفتـه هب

 ةمـ ياز کشـاورزان، ب يـ مـورد ن  يهانهاده تأمينکود و سم و  ةدولت، عرض  يو اعتبار يفن يهاکمک
ل يـ گازوئهزينة  تأمين، ياراض يکپارچگي، اعتبارات )يالتيش و ،ي، داميزراعاز جمله ( يکشاورز
 يهـا نـه يپرداخت هز و ،يديمحصوالت تول ينيد تضمي، خريانرژ يهاحامل تأمين، تعاونی شرکت

دارنـد و بـا توجـه بـه      توليد يتعاونهای شرکتبه اهداف  يابيدسترا در  تأثيرن يشتريبق شرکت بر
  .کنندين ميير وابسته را تبيرات متغييدرصد از تغ نودرها با هم ين متغيا ،)٢R( ضريب تعيين زانيم
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 »توليد يتعاونهای شرکتبه اهداف  يابيدست« ةون چندگانيج رگرسينتا ةخالص -٧ جدول

 ريغمت
 يب همبستگيضر

(r)  

 نييب تعيضر

)٢R( 

  ب يضر

  شدهليتعد

 ٦٥٩/٠ ٦٦٥/٠ ٨١٦/٠ يشده در تعاونکارگرفتههب يهايفناور يسازگار

 ٧٠٩/٠  ۷۱۹/۰ ٨٤٨/٠ دولت  يو اعتبار يفن يهاکمک

 ٧٥٤/٠ ٧٦٧/٠ ٨٧٦/٠ از کشاورزانيمورد ن يهانهاده تأمينکود و سم و  ةعرض

 ٨٠٣/٠ ٨١٧/٠ ٩٠٤/٠ )يالتيشو ، ي، داميزراعمله ج از( يکشاورز مةيحق ب

 ٨٣٠/٠ ٨٤٥/٠ ٩١٩/٠ ياراض يکپارچگياعتبارات 

 ٨٤٦/٠ ٨٦٣/٠ ٩٢٩/٠ تعاونی ل شرکتيگازوئ ةنيهز تأمين

 ٨٦١/٠ ٨٧٨/٠ ٩٣٧/٠ يانرژ يهاحامل تأمين

 ٨٧٣/٠ ٨٩١/٠ ٩٤٤/٠ يديمحصوالت تول ينيد تضميخر

 ٨٨٠/٠ ٩٠٠/٠ ٩٤٨/٠ برق شرکت يهانهيپرداخت هز

  های پژوهشيافته: مأخذ

   شنهادهايو پ يريگجهينت

 يهـا يفناور يسازگار ،مورد مطالعه يرهاين متغياز بون جندگانه نشان داد که يرگرس جةينت
 تـأمين کـود و سـم و    ة، عرضـ دولـت  يو اعتبار يفن يهاکمک ،يکارگرفته شده در تعاونهب

، اعتبارات )يالتيش و ،ي، داميزراعاز جمله ( يشاورزک ةمي، باز کشاورزانيمورد ن يهانهاده
ـ ، خريانـرژ  يهـا حامـل  تـأمين ، تعاونی ل شرکتيگازوئ هزينة تأمين، ياراض يکپارچگي د ي

بـه اهـداف    يابيدسـت «بـرق شـرکت در    يهـا نـه ي، پرداخـت هز يديمحصوالت تول ينيتضم
ـ تول يتعاون يهاشرکت ـ مؤثر »دي  Hornaday and( بـانکر  و هورنـادي  قـات يتحقج ينتـا . دن

Bunker, 1970(، چاندراسکرا )Chandrasekera, 1990(، گابريـل  و )Gabriel, 2002( ـ ن ز ي
از عوامـل   يکي »يکشاورز يهاع نهادهيه و توزيته«. ندکنيد مييتأرا حاضر ق يتحق يهاافتهي
ن يـ گاه ايت جايتقو. است يد کشاورزيتول يتعاونهای شرکتبه اهداف  يابيدر دست يديکل
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ـ تول يتعـاون  يهـا هـا بـه شـرکت   هنهاد ع يه و توزيته کار يو واگذارها يعاونت د و گسـترش  ي
 . پژوهش حاضر است ياستيس يهاهياز توص آنها يو عمود يافق هایتعامالت شبکه

از يـ مـورد ن  يانـرژ  تأميندر  يتعاون يهابه شرکت يتوجهکمانگر يبحاضر ق يج تحقينتا
 زمينـة هـا در  بانـک  يعـدم همکـار  هـا و  يتعـاون  در گردش ةيو سرما ينگيکمبود نقد ،آنها
 اسـت  يتعـاون  يهال شرکتيتشک يبرا يالت بانکيبودن سود تسه و باال يفيالت تکليتسه

د و يـ تول يهاگردش درآوردن چرخد در به يتول يهايتعاون يضعف مالاز  که همگی حاکی
 رو،از اين. است يبخش کشاورز مهم يهاقهلاز ح يکي مثابهها بهيتعاون دينضرورت توجه ب

 يهـا ين بانک از تعـاون يا ياتبصره يمال يهاتين حماييف و تبيتعرنيز ت بانک تعاون و يتقو
 يهاپيشـنهاد  ديگـر ها از ارانهي يمنددر طرح هدف يگاه بخش کشاورزيجا يد و بازنگريتول

 .پژوهش حاضر است

ـ تول يتعاون يهاشرکت ـ اول يهـا گـام  فـراوان، د بـا وجـود مشـکالت    ي  يه را در راسـتا ي
 ،استقالل کامل خـود  و رو شيبا رفع موانع و مشکالت پ رفته،رفتهو  اندبرداشته يگردانخود
علت کمبود منابع ، بهديتول يتعاون يهاشرکت با اين همه،. ندپردازمی کارآمد يهاتيفعالبه 
بيشـتر  خود گرفتـه و  به  يکرد تجاري، روييبناريدولت از امور ز يهاتيو کاهش حما يمال

 ايـن  د دريـ کـردن تول  يتعـاون  ؛ بدين ترتيب،اندآورده يو بازرگان يخدمات يهاتيفعال ره به
ـ ، فعالبيشتر آنهاو در است شده  يکمتر عمل هاشرکت  يبـه شـکل انفـراد    يديـ تول يهـا تي

حرکت بـه سـمت    يالزم برا ةزيد انگيتول يتعاون يهاران عامل شرکتيمد. رديگيصورت م
بـه   ييگوپاسخ يها براران شرکتياکثر مد که گفته شد،و چنان د را ندارنديدن تولکر ياونتع
، اندرو آورده يو خدمات يبازرگان يهاتيبه فعال يتعاون يهاازها و به حرکت درآوردن چرخين
مناسـب و   يهـا استين سييف و تبيتعر. د استيتول يتعاون يهاشرکت يبرا يزنگ خطر که

ـ تول يتعاون يهاشرکت يد از سويدن تولکر يعمل به قانون تعاون نيز ط ويرامتناسب با ش د و ي
. رودشـمار مـی  بهت موجود يرفت از وضعها تنها راه برونشرکتاين  ييبناريت از امور زيحما
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 ةمـاد  نيز و ۱۴۳ ةماد »و«عمل به بند پيشنهاد پژوهش حاضر  ،مشخصطور ، بهن ارتباطيدر هم
 .ران استيا ياسالم جمهوري ةتوسع پنجم ةالسپنج ةبرنام ۱۴۶

  هايادداشت

 كـردن حـداقل  آالت كشـاورزي و خـارج از رده    اشـين نوسـازي م  :پنجم توسعه ةبرنام ١٤٣ ةماد» و«بند  -۱
ماشيني كردن بر مبناي اقليم و شـرايط و   ةكشاورزي و توسع ةآالت فرسود ماشين  دستگاه هزار دويست
كردن  پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني اي كه در گونهكشاورزان هر منطقه بهو توانايي  قابليت ،همچنين

  .اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد ٥/١به  ١٣٨٨سال  در از يك اسب بخار در هكتار
 كشاورزي در واحـد  هايوري و بازده زمين بهره یمنظور افزايش توليد و ارتقابه :برنامة پنجم توسعه ١٤٦ ةماد

هـاي توليـد   هاي حقوقي با اولويت تعـاوني هاي حقوقي و مالي الزم را از تشكيل تشكلهكتار، دولت حمايت
هـاي  سـازي زمـين   هاي تشـويقي بـراي يكپارچـه   اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياست راستایكشاورزي در 

  .آورد كشاورزي به عمل مي
1. International Cooperative Alliance (ICA) 

2. International Labour Organization (ILO) 

3. coefficient of variation (CV) 
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