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  سخن سردبیر
  اي با  ریزي متمرکز، بطور قابل مالحظه  در اقتصاد کشورهاي داراي برنامهها تعاونیغالباً 

تجربیات کشورهاي دیگر در . باشند هاي دولتی در تمام سطوح عملیاتی خود مواجه می دخالت
 در این میان دچار ها تعاونیاست که  نشان دادهریزي متمرکز به سمت اقتصاد بازار  گذار از برنامه

بحران شده و تعداد زیادي از آنها توان رقابت با بخش خصوصی را نداشته و بصورت راکد 
 نیز بودند که نه تنها توانستند به حیات خود ادامه دهند ها تعاونیبا این وجود بسیاري از . اند درآمده

 موفق ظاهر شده و توانستند به ارائه کاالها و ،د انتظاربلکه در انطباق با محیط جدید بیش از ح
  .خدمات براي اعضاء خود ادامه دهند
ي موفق کشورهاي اروپاي شرقی، ارمنستان، روسیه، ها تعاونیمطالعات موردي که در مورد 

هاي جدید کارآفرینی و مدیریتی  آسیا، چین، ویتنام و افریقا انجام شده است نشان داده که روش
اقتصاددانان، کارآفرینی را .  در اقتصاد در حال گذار نقش اساسی داشته استها تعاونیگونه  یندر ا

برداري مناسب  زیرا، کارآفرینی از طریق کشف فرصتها و بهره. اند موتور رشد اقتصادي تعبیر کرده
  .دتواند به توسعه کمک کن می... از آنها، ایجاد فرصتهاي اشتغال، تغییر در محیط زندگی و

 بـه موضـوع کـارآفرینی توجـه     1970رغم اینکه در کشورهاي پیشرفته دنیـا از اواخـر دهـه               علی
 ایـن موضـوع را   1980جدي شده و حتی در بسیاري از کشورهاي درحال توسعه نیز از اواخـر دهـه     

انـد، در کـشور مـا تـا شـروع اجـراي برنامـه سـوم توسـعه، توجـه چنـدانی بـه              مورد توجه قـرار داده   
حتی در محافل علمی و دانشگاهی نیز به جز موارد بسیار نادر، فعالیتی در این           . ی نشده بود  کارآفرین

 موجب شد کـه  1380بینی حادتر شدن آن در دهه    مشکل بیکاري و پیش   . زمینه صورت نگرفته بود   
در برنامـه  . در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسـعه کـارآفرینی مـورد توجـه قـرار گیـرد        

هاي علوم، تحقیقات و فنّـاوري، بهداشـت، درمـان و     ، توسعه کارآفرینی در سطح وزارتخانه  مذکور
هـا همچـون جهـاد     جهـاد کـشاورزي، صـنایع و معـادن و همچنـین سـایر مؤسـسه             آموزش پزشکی،   

اي از  واژه کـارآفرینی کـه ترجمـه    . هاي آنها، مطرح شده اسـت       دانشگاهی به دلیل ارتباط با فعالیت     
زایی از این   است، موجب گردیده است که معنی ایجاد کار و یا اشتغالEntrepreneurshipکلمه 

. زایـی اسـت    در حالیکه کارآفرینی داراي مفهومی وسیعتر و با ارزشتر از اشتغال   ،شود  واژه برداشت   
این برداشت ناصحیح از مفهوم کارآفرینی و همچنین وجود نیروي انسانی بیکار در جامعه بویژه در            

آموختگان دانشگاهی، موجب شده در بسیاري از سیاست هایی که براي توسعۀ آن اتخاذ            انشبین د 



 حال آنکـه کـارآفرینی داراي پیامـدهاي      ،زایی براي آن در نظر گرفته شود        شده، صرفاً جنبۀ اشتغال   
ها، ترغیب بـه نـوآوري و توسـعۀ آن، افـزایش اعتمـاد بـه             مثبت و مهم دیگري مانند؛ بروز خالقیت      

  .  ایجاد و توسعۀ تکنولوژي، تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی استنفس،
ترین مسیر  در حال حاضر که کشور ما در شرایط گریز از اقتصاد دولتی قرار گرفته مطمئن

توان گفت در ایران نیز مانند  بنابراین می. باشد جهت مردمی کردن اقتصاد، تکیه بر بخش تعاون می
ي آوردن تعاونی ها به کارآفرینی و سیستم هاي مدیریت جدید در مرحله گذار سایر کشورها، رو

هاي هاي مردمی داراي قابلیت به عنوان یکی از اشکال سازمانتعاونی ها. امري اجتناب ناپذیر است
باشد و اهمیت ویژه آنها در به کارگیري فراوانی جهت ایفاي نقش در حمایت اقتصادي جوامع می

القوه کسب و کار، حمایت کارآفرینی، تولید، ثروت و تامین خدمات اجتماعی و از امکانات ب
 با مشارکت اعضاي خود تعاونی ها. گرددرفاهی بعنوان مکمل کارآفرینی در کشاورزي بیان می

توانند نقش مهمی در امر کاهش فقر، ایجاد خود اشتغالی، و افزایش اشتغالزایی و کارآفرینی در می
هاي روستایی و کشاورزي در کشورمان، به رغم داشتن  اما اکنون تعاونی. نمایندکشاورزي ایفا 

هاي متنوع براي تولید، تامین و  هاي اولیه، فرصت اي نسبتاً طوالنی، امکانات و زیرساخت سابقه
 کارآمدي و اثربخشی مناسبی در فرایند توسعه روستایی و  از کارایی،،...توزیع خدمات و

ده و یا در نقطه سربه سر اقتصادي به   نیستند و تعداد قابل توجهی از آنها زیانکشاورزي برخوردار
ها در ایران بویژه در بخش کشاورزي و  عالوه بر این روند رشد و گسترش تعاونی. برند سر می

اند  هایی بوده  که این تشکل ها همواره متصل یه مزیت ها و یا فرصتاست بودهاي  روستایی بگونه
ساخته و عمال از روحیه خوداتکایی، رقابت و خالقیت و نوآوري در  راي آنها فراهم میکه دولت ب

رویکردي  بسیار ضروري براي » توسعه کارآفرینی«از این رو، امروزه . سطح مناسبی قرار ندارند
  . روستایی و کشاورزي استهاي تعاونیجامعه 
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  ) لید روستاییروستایی، کشاورزي و تو(ها تبیین جایگاه تعاونی
  در موفقیت کارآفرینی روستایی

  
  1هوشنگ مالکی

 ه چکید
  ایجـاد هاي اخیر به موضـوع کـارآفرینی و توسـعه آن، موجـب          رویکرد اکثر کشورهاي جهان در دهه       

توسعه کارآفرینی نیازمند شناسایی سـاختارهاي    . ه است هاي توسعه کارآفرینی در دنیا شد       موجی از سیاست  
 براي تحقق کارآفرینی در سـطح جامعـه فـراهم     رااي موثري است که بتواند شرایط الزممناسب و راهکاره  

ي روسـتایی و  هـا  یکی از ساختارهاي مناسب جهت جذب کارآفرینـان درکـشور مـا، بخـش تعـاونی            . آورد
  .باشد  میکشاورزي

  نهـاد، ي مـردم هـا   به عنوان یکی از اشکال سازماني روستایی و کشاورزي و تولید روستایی      ها  تعاونی   
  روسـتایی  جوامـع  و توسـعه اجتمـاعی    ایفـاي نقـش در حمایـت اقتـصادي         بـراي هـاي فـراوان       داراي قابلیت 

                   .باشند می
ي روسـتایی در صـورت آمـوزش  روسـتاییان و     هـا  کوشـد مـشخص کنـد کـه تعـاونی         این مقالـه مـی        

 زندگی اجتماعی و اقتصادي و ایجـاد رفـاه  بـراي    کشاورزان و درك آنها از تأثیر این تشکل ها بر وضعیت        
:  از اسـت اهـداف ایـن تحقیـق عبـارت       . باشـند    می  روستایی جایگاه مناسبی براي موفقیت کارآفرینان    اعضا،  

 موفـق و ناکارآمـد، تعیـین     روسـتایی و کـشاورزي  هـاي  هاي محیطی و نیـروي انـسانی تعـاونی       تعیین ویژگی 
 روستایی هاي تعاونی ین، مشخص کردن سبک مدیریتی در شرکت   کارآفر هاي   مدیران تعاونی  خصوصیات

                                                        
  ایی خوزستانکارشناسی ارشد مدیریت دولتی و رئیس اداره حسابرسی مدیریت تعاون روست .1

 



تعاون و روستا                                                                                                                                                                                       ١٠     
  

 
هـا و   هـا و بررسـی شـباهت    هاي مـدیریتی مـؤثر در موفقیـت مـدیران تعـاونی             و مطالعه ویژگی   و کشاورزي   

   .ها  مدیریت و رهبري تعاونی وهاي بین خصوصیات کارآفرینی تفاوت
  ستایی، کارآفرینی روستایی، توسعه روستاییهاي روستایی و کشاورزي و تولید رو تعاونی :کلید واژه ها

  
  مقدمه

یکی ار اهداف  کالن توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکـاري و توسـعه              
با نگاهی به رونـد رشـد و توسـعه جهـانی در مـی یـابیم کـه بـا افـزایش و            . فعالیت هاي شغلی است   

ن به طور فزاینده اي بیشتر می شـود، اکنـون       گسترش فناوري هاي پیشرفته، نقش جایگاه کار آفرینا       
در عرصه هاي جهانی، افراد خالق، نوآور و مبتکر به عنوان کار آفرینان، منشأتحوالت بزرگـی در             

. شـود  زمینه هاي صنعتی، تولیدي و خدماتی شده اند  واز آنان نیز به عنـوان قهرمانـان ملـی یـاد مـی               
کـار آفرینـی باعـث     .آیـد  رآفرینی به حرکت در مـی هاي توسعه اقتصادي همواره با توسعه کا       چرخ

کاهش بیکاري، افزایش بهره وري و ایجاد فرصت هاي شـغلی بـراي افـراد و در نتیجـه افـزایش در         
شایان ذکر است که کارآفرینی تنها راهکار اشـتغالزایی و افـزایش در آمـد        . شود آمد روستاییان می  

وجـود  . بهتـرین آنهـا باشـد    ایر راهکارهـاي مناسـب،  روستاییان نمی باشد، اما می تواند در کنـار سـ          
از نظـر زیـر سـاخت هـاي     (حمایت هاي مستمر از کارآفرینان روسـتایی، توسـعه بـسترهاي مناسـب        

توانـد از    می .. .در مناطق روستایی، تشویق کارآفرینان روستایی و      ) اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي      
افـزایش   وسعه روستایی، یعنی ایجاد اشتغال مفیـد، کار آفرینی، راهکار عملی مناسب براي اهداف ت  

اي و  درآمد و مشارکت و اتکا به نفـس روسـتاییان بـسازد ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش کتابخانـه                  
گیري از منابع متعدد فارسی راهبردهاي مختلف توسعه روستایی و همچنـین جایگـاه راهبـردي               بهره

ایی و اشـتغالزایی مـورد بررسـی و ارزیـابی قـرار داده         کارآفرینی در برنامه ریزي هاي توسعه روسـت       
  .است
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  بیان مسئه 

رشد سریع جمعیت و سایر تحوالت اجتماعی ـ اقتصادي پرشتاب در چنددهه گذشته از جملـه؛   
محدود شدن فرصت هاي استخدامی از طرف دولـت، عملکـرد نـامطلوب نظـام آمـوزش عـالی در           

هـاي کـاربردي، فقـدان سـاختار      کم توجهی بـه آمـوزش     تربیت نیروي انسانی ماهر و کارآزموده و        
ها، مشکالت موجـود در سـاختار    آموختگان دانشگاه   مناسب در بخش خصوصی براي جذب دانش      

ها، فقـدان ارتبـاط مـؤثر میـان دانـشگاه و           فرهنگی جامعه، مشکالت موجود در فضاي کسب و کار        
هاي کـالن   ها و برنامه  دن سیاست هاي مختلف اقتصادي، وجود مشکالت اجرایی در پیاده کر          بخش

موجب بروزمعضل بیکاري جوانان در جامعه ایرانی شده است و موجبـات کـوچ       ... اشتغال کشور و  
حل معضل بزرگ بیکـاري جامعـه فعلـی ایـران و        . جوانان روستایی را به شهرها فراهم ساخته است       

به عبارت دیگر امروزه . شود دغدغه جدي اشتغال، تنها از طریق بخش دولتی و خصوصی میسر نمی  
در عصر جهانی شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتی به تنهایی قادر به حل مشکل    

گیرد و سیاست دولـت مبنـی    باشد، زیرا استخدام در بخش دولتی به ندرت صورت می           بیکاري نمی 
 نیـرو در مراکـز   بر کاستن از بار سنگین پیکره این بخش باید عملی گردد، پـس اسـتخدام و جـذب     

   .باشد دولتی آن طوري که باید و شاید مقدور نمی

امروزه اکثر صاحبنظران بر این باور هستند که کارآفرینی تنها راهکـار مـؤثر بـراي رفـع معـضل            
 به معناي فرآیندي ارزشی که منجر به تولید کاالها یا خـدمات     کارآفرینی،. بیکاري در جامعه است   

ــراد در مــسیر اشــتغالزایی،   گــردد کــه ســرمایه شــود، موجــب مــی جدیــد مــی هــا و اســتعدادهاي اف
رسانی، افزایش سطح رفاه عمـومی جامعـه و پویـایی اقتـصاد کـشور بـه کـار گرفتـه شـده و            خدمت

   و ایجـاد شـغل   گـذاري  ، منتظـر سـرمایه     یک فـرد کـارآفرین    . دستیابی به توسعه پایدار تسهیل گردد     
   راکـد، امکانـاتی   هاي  ازسرمایه  از فرصت و استفاده صحیح اخت او خود با شن.   نیست  دولت  ازطرف
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نمایـد و بـدین    مـی   را عملـی   خـویش  ، ایـدة   منـابع  مناسـب   و مدیریت   و با سازماندهی   نموده  را فراهم 

   از افراد نیز شغل  تعداد دیگري ، براي  دولت  اتکا به  بدون شود، بلکه  می  شاغل ترتیب نه تنها خودش
بـا توجـه بـه لـزوم     .  خواهـد گردیـد    بیکاري  نرخ  کاهش  امر در دراز مدت سبب    ند، که این  یفرآ  می

توجه و اهمیت به مقوله کارآفرینی به منظور رفع بحران بیکاري در کشور، الزم است که بـا توجـه            
ینـان  انداز آینده، ساختارهاي مناسب براي توسعه کارآفرینی نیز بـه کارآفر      به نظام اقتصادي و چشم    

توانـد کارآفرینـان را در خـود     هـایی کـه مـی    ترین ساختارها و سازمان    یکی از مناسب  . معرفی گردد 
هـاي روسـتایی و     بخـصوص تعـاونی  »تعاونی«جاي دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش     

 و هـا  زیرا اکثر نیروهاي بیکار در  جامعه روستایی  ایـران بـه ویـژه تحـصیل کـرده             . کشاورزي است 
هـاي   ها فاقد سـرمایه کـافی و در گـردش بـراي آغـاز و تـدارك فعالیـت            دانش آموختگان دانشگاه  

باشـند و اغلـب بـه لحـاظ      اقتصادي و اجتماعی در روستاها و ایجاد منبع درآمـد و زمینـه شـغلی مـی       
هـاي مختلـف اقتـصادي دچـار      کمبود یا فقدان سرمایه کافی براي آغاز حرکت و فعالیت در زمینـه            

هاي روستایی و کشاورزي با گـسترش فرهنـگ تعـاون و توجیـه        تشکل هاي  تعاونی   .  هستند مشکل
کشاورزان و روستاییان نسبت به تجمیع سرمایه هاي مادي و اجتماعی  و تبدیل آنها به سرمایه هـاي       

هاي مختلف و متنوع  مادي و اجتماعی کالن و کار ساز و با کنار هم قرار دادن  مهارتها و توانمندي   
هـاي گروهـی خودشـان     توانند بسیاري از نیازهاي جامعه روستایی از جمله اشـتغال را بـا فعالیـت         می

هـاي شـکوفایی بـسیاري از     برآورده سازند و اغلب نیازهـاي جامعـه را نیـز برطـرف نماینـد و زمینـه            
ده انـد،  ها و موارد احیا نشده را  که در مناطق روستایی و کشاورزي به صورت بالقوه باقی مانـ         زمینه

   .به فعل برسانند
هاي روستایی و کشاورزي  به منظور تحقق اهداف مشخص شـده در اساسـنامه، نیازمنـد                تعاونی

 باشــند کــه از   هـا مــی  مـدیران و کارکنــان و مــشارکت اعــضایی در برنامـه ریــزي و تــصمیم گیــري  
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نـان اسـت و   هـاي کارآفری  خالقیت، نوآوري و توان کشف فرصتی جدید  که از بـارزترین ویژگـی      

 ریسک پـذیري  ،ازقبیل استقالل طلبی، نیاز به پیشرفت(خصوصیات رفتاري و روانی این گونه افراد      
بنابراین  تعاونی روستایی و کشاورزي بهترین بستر بـراي پـرورش     . می باشد، برخوردار باشند   .. )  .و

 روسـتاها واقعنـد،  و پیشرفت  مدیران و کارکنان و اعضاي کار آفرین و کسانی که در حوزه عمـل               
عوامل تشکیل دهنده یک تعاونی به جاي فردیت مبتنی بر جمع است، از ایـن رو ماهیـت   .  باشند  می

ثانیاً در تعـاونی سـود شخـصی بـه     . جمعی فکر کردن و جمعی عمل کردن را با خود به همراه دارد           
م را داشته باشند عنوان محور و یا هدف اصلی نیست و آراء و عقاید دیگران، حتی اگر حداقل سها           

توانـد روحیـه    که تعـاونی جایگـاه مناسـبی اسـت کـه مـی            روح کالم این  . شود  مورد احترام واقع می   
هـاي مثبـت آنـان نقـش بـسزایی داشـته        کارآفرینی را در افراد تقویت نموده و در شکوفایی ویژگی      

اي مطرح شده در ه به همین منظور در مقاله حاضر تالش گردیده است تا با توجه به ضرورت      . باشد
هاي روستایی و کـشاورزي و تولیـد    خصوص تعامل میان کارآفرینی و بخش تعاونی به ویژه تعاونی  

  .هاي الزم ارائه گردد روستایی، تبیین
  
 ها در پیشرفت روستاها نقش تعاونی 

می توان گفت تعاون، وسیله اي است براي افزایش و توزیع مجدد فرصـت هـاي مـشارکت در                 
و همیاري در توسعه و بهره مندي از آثار آن به ویژه آن که مـشارکت   هاي اجتماعی تصمیم گیري   

مردمی در برنامه ریزي هاي گونـاگون بـراي توسـعه روسـتایی، امـري اجتنـاب ناپـذیر اسـت؛ زیـرا               
اجراي هرگونه برنامه عمران و توسعه در روستاها، بدون همیاري و مداخلـه مـستقیم و خودخواسـته     

مشارکت فعال و خودجوش روستاییان نیز مستلزم آگاهی یافتن آنـان  . م خواهد شد  مردم محل، ناکا  
گونـه   چگـونگی ایـن  ، شـود  مـی این امر تنها بـا آمـوزش عملـی       . از ره آورد طرح هاي توسعه است      
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بـه طـور   » آمـوزش، تـرویج و توسـعه روسـتایی    «آموزش ها و روش هاي ترویجـی در بحـث هـاي          

 کـه مـشارکت، فرآینـدي آموزشـی اسـت و کلیـد       شود می اشاره اما به اختصار . مشروح آمده است  
 آزادي هند با درك این مهم، راه ترقـی  دا گاندي؛ رهبر فقی  ممهات. توسعه روستایی به شمار می آید     

  :دانست یک کشور را در دو اصل می
   خود اتکایی روستایی-1
   مشارکت و خودیاري روستایی-2

ور، قربانی کردن نفس خـویش و فـداکاري و خـدمت    به عقیده گاندي، یگانه وسیله نجات کش      
  .هر یک از افراد جامعه به دیگري اعم از فقیر و غنی است

 از پیش تعیین شده، بدون در نظر گرفتن ابتکار روستاییان، نه تنها به توسـعه            هاي  سازمانایجاد    
 البتـه ایـن   .یا دست کم نیرویی خنثی خواهد بود ،  ، بلکه در جهت مخالف آن است      کند  میکمک ن 

  :مشارکت باید دو نتیجه را در پی داشته باشد
  . منافع مستقیم محرومان جامعه را تأمین کند-1
  . به صورت فعالیتی اشتغال آفرین و درآمدزا در سطح روستاها درآید-2

  .اي برخوردار است تعاون و مشارکت جمعی در فرهنگ روستایی کشور ما از جایگاه ویژه
له ضـعف مـالی   ئ روسـتایی، مـس  هـاي  تعـاونی تـرین مـشکل، فـرا راه توسـعه         با این حـال، مهـم         

 دولت و سیستم بانکی با کمک هاي حمایتی خود می توانند این نقیـصه را رفـع    کهروستاییان است 
 تعـاونی روسـتایی،   هاي فعالیته اي، آثار مثبتی در پی خواهد آورد؛ زیرا گسترش       ئلچنین مس . کنند

  .ت اقتصادي جامعه خواهد بودگشاي بسیاري از مشکال ره
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                                  تعاونی شرکتتعریف 

به ) Competition(را اولین بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت        ) Co-Operation(واژه  
توان نـوعی   تعاون را می. تاکنون تعاریف متعددي ازتعاون و تعاونی ارائه گردیده است     . کار گرفت 
هاي اجتماعی دانست تعاون به معنـی همکـاري         گی مشترك در سطوح گوناگون فعالیت     کار و زند  

عبارت دیگـر منظـور    باشد و یا به کلمه تعاون به معناي کار مشترك می. به منظور تأمین متقابل است  
از تعاون، گروهی متشکل از افراد است که با مشارکت یکدیگر بتوانند امـوري را انجـام دهنـد کـه          

  . تنهایی قادر به انجام آن نیستیک نفر به
المللـی تعـاون کـه درسـال      المللی تعاون در سی و یکمین کنگره اتحادیه بین      آخرین تعریف بین  

تعـاونی انجمنـی مـستقل و    «:  در منچستر برگـزار گردیـد بـدین صـورت ارائـه گردیـده اسـت        1995
ك اقتـصادي، اجتمـاعی و   متشکل از افرادي است که به طور داوطلبانه بـراي تـأمین نیازهـاي مـشتر       

فرهنگی اعضا تأسیس شده و فعالیت خود را بـا مـشارکت و بـا مـدیریتی دموکراتیـک بـه اجـرا در            
        .»آورد می

                
    هاي روستایی و کشاورزي   و وظایف تعاونیاهداف تعاونی 
 )هاي دسته جمعی ایجاد امکان فعالیت(ترویج توسعه مشارکتی  -

  روستاییان از شخصیت حقوقی در قالب گروهبهره مند کردن -

 ارتقاي سطح زندگی روستاییان -

 افزایش تولید و بهره وري در جامعه روستایی -

 فراهم آوردن امکانات آموزشی مورد نیاز روستاییان -
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هاي روستایی و کشاورزي نسبت به اعضاي خود تعهـداتی         براي رسیدن به اهداف فوق، تعاونی     

هاي تعاونی به انجام این تعهدات به شرح زیر  ود بر اساس اساسنامه، شرکتدارند و با ایفاي نقش خ
  :اقدام خواهند نمود

 ارائه خدمات مالی و اعتباري -

 ارائه خدمات فنی و مشاوره اي  -

  ارائه خدمات ترویجی و آموزشی -

 ارائه خدمات بازار یابی -

 تهیه و تدارك کاالهاي معیشتی و حرفه اي اعضا -

  
    روستایی و کشاورزيي ها انواع تعاونی

هـاي تعـاونی     هاي تعاونی روستایی، شـرکت      روستایی شامل اتحادیه هاي شرکت     يها  تعاونی. 1
  .روستایی و زنان روستایی

هـاي   هـاي تعـاونی کـشاورزي و شـرکت         هاي کشاورزي شامل اتحادیه هاي شرکت       تعاونی.  2 
  .راناد  و نخلنتعاونی مرغداران، دامداران، باغداران، ذرت کارا

  هاي سهامی زراعی   هاي تولید روستایی و شرکت تعاونی. 3
                  

   کارآفرینی چیست؟ 
کارآفرینی  فرایند یا مفهـومی اسـت کـه طـی آن فـرد کـارآفرین بـا ایـده هـاي نـو و خـالق و                     

با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکت هاي نو، سازمان هاي جدیـد و        شناسایی فرصت هاي جدید،   
این امر توأم با پذیرش خطـرات اسـت، ولـی اغلـب منجـر بـه              . ورزد و آور رشد یابنده مبادرت می     ن

بنـابراین کـار آفرینـان عوامـل تغییـر هـستند کـه             .  شود معرفی محصول یا ارائه خدمت به جامعه می       
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انگیزه هاي مختلفی در کار آفرین شدن مؤثر . گاهی موجب پیشرفت هاي حیرت انگیز نیز شده اند       

باشد که از جمله آنها نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیـاز بـه داشـتن شـهرت  ومهـم تـر از همـه                   می
  توان نام برد نیازمندي به احساس مفید بودن و استقالل طلبی را می

 بـه معنـاي متعهـد شـدن نـشئت گرفتـه              entrepreneur ی از کلمه فرانسوي   نامه کارآفرین   واژه
وجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تمامی مکاتـب اقتـصادي از قـرن        کارآفرینی اولین بار مورد ت    . است

  )27.( در نظریه هاي اقتصادي  خویش تشریح نمودندرا میالدي تاکنون به نحوي کارآفرینی 16
بـه عبـارت دیگـر ویژگـی       . فرایند کاآفرینی را تخریب خالق می نامد      ) 1934 (ژوزف شومپیتر 

ارهاي جدید و یا ابداع روش هـاي نـوین در امـور جـاري          تعیین کننده در کارآفرینی همانا انجام ک      
از نظر وي نوآوري در هر یک از زمینه هـاي زیـر      . روش نوین همان تخریب خالق می باشد      . است

  )28(.شود کار آفرینی محسوب می
 ارائه کاالهاي جدید -1

 ارائه روش جدید در فرایند تولید -2

 گشایش بازاري جدید -3

 یافتن منابع جدید -4

  تشکیالت جدید در صنعتارائه هرگونه -5

رشد و فراگیـري ایـن پدیـده    . کار آفرینی موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه است     
کارآفرینی فرایندي است که طی . می تواند به تحول و دگرگونی اساسی در اقتصاد ملی منجر شود         

طره و تحمـل ریـسک   آن فرد کارآفرین با ارائه ایده و فکر جدید ایجاد کسب و کار بـا قبـول مخـا         
  .کند محصول و خدمت جدید ارائه می
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 اگر چه تعاریف گوناگونی از کارآفرینی ارائه شده است، لـیکن بیـشتر نویـسندگان و صـاحب        

شرکت هاي  نظران در مجموع، کارآفرینی را شناسایی فرصت هاي اقتصادي، ایجاد کسب و کار و
داننـد کـه در نتیجـه     هاي شناسایی شده مـی    رصتورو رشد یابنده براي بهره برداري از ف       آنو  جدید،

  .شود آن کاالها و خدمت جدیدي عرضه می
  

  کارآفرینی روستایی
کـار آفرینــی روســتایی و کارآفرینـان روســتایی در اصــل هــیچ تفـاوتی بــا ســایر کارآفرینــان و    

 را  در واقع کارآفرینان روسـتایی همـان ویژگـی هـاي کارآفرینـان سـایر منـاطق                . کارآفرینی ندارند 
  .دارند

به دلیل باال بودن ریسک در فعالیت ها و محیط هاي روستایی، همچنین به دلیل کمبود امکانات    
و ضعف مدیریت در محیط هاي روستایی، کارآفرینـان روسـتایی بایـد بمراتـب از قـدرت ریـسک          

  .پذیري بیشتري نسبت به سایرین برخوردار باشند
ي روستایی به دنبـال شناسـایی فرصـت هـاي جدیـد،         بنابراین کار آفرینی روستایی در محیط ها      

، متنوع و نوآورانـه از منـابع روسـتایی    ي زمین و در واقع، استفاده بهینهنوآوري و خالقیت در کاربر   

  )1381، بوشهري.(در جهت کسب سود بیشتر است

   ؛نمایدکارآفرینی روستایی را در مجموع سه گزاره زیر تعریف می )1994 (پترین
 .کند ایر منابع را براي پاسخگویی به یک تقاضاي بی پاسخ بازار بیسج مینیرویی که س . 1

 توانایی خلق و ایجاد چیزي از هیچ . 2

 در راستاي بهره گیـري از یـک      فرایند خلق ارزش به وسیله امتزاج مجموعه واحدي از منابع          . 3
 فرصت
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: ت اسـت از کار بـرد عبـار     آنچه در مجموع می توان براي تعریف مقوله کارآفرینی روستایی به          

  کارگیري نوآورانه منابع و امکانات روستا در راستاي شکار فرصت هاي کسب و کار به

  
    هاي کارآفرینان صفات و ویژگی

هـاي کارآفرینـان     ویژگی) 1982 (کنت، سکستون و وسپر   در دایره المعارف کارآفرینی نوشته      
انگیـزه  :  مـواردي ماننـد  .هاي شخصی تقسیم شده اسـت  هاي شخصیتی و ویژگی    به دو دسته ویژگی   

 25هاي شخصیتی و دارا بـودن سـن     عنوان ویژگی با پیشرفت، منبع کنترل درونی و ریسک پذیري،      
   .هاي شخصی بیان شده است  عنوان ویژگی با سال و نداشتن تحصیالت دانشگاهی،40تا 

 کارآفرین  این است که،کند  ویژگی منحصر به فردي که کارآفرین را از افراد دیگر متمایز می         
اي بـه کنتـرل داشـته و در مقابـل      پذیر، نیاز زیادي به موفقیت دارد، تمایـل قـوي    فردي است ریسک  

    ).1386 ،شعبان پور(ابهام بسیار شکیباست 

 به شـرح زیـر    راشش ویژگی شخصیتی براي افراد کارآفرین    ) 1376 (مردیت، نلسون و نک   
  :کنند بیان می

   خودباوري) 1(
   )  انگیزه پیشرفت(میل به نتیجه) 2(
    پذیري ریسک) 3(
    هدایت و رهبري) 4(
    خالقیت) 5(
    نگري آینده) 6(
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ــدپورداریانی ــی  ) 1381 (احم ــرین ویژگ ــت مهمت ــد اس ــواع    معتق ــان از ان ــه محقق ــایی ک ه

    :اند به شرح زیر است هاي شخصیتی کارآفرینان ارائه کرده ویژگی
    }ه پیشرفتنیاز ب{نیاز به توفیق و توفیق طلبی ) 1 (
    مرکز کنترل درونی) 2 (
  }پذیري ریسک{پذیري  تمایل به مخاطره) 3 (
    نیاز به استقالل) 4 (
    خالقیت) 5 (
  تحمل ابهام ) 6 (

هـاي بـسیار زیـادي را بـراي کارآفرینـان ذکـر           هاي محدود، برخی ویژگی      این ویژگی    باوجود
  . آمده است زیربرد که در جدول ی نام می ویژگ42تعداد ) 1983(اند، از جمله هورنادي  کرده
 توانایی محاسـبه  -5   دارا بودن امکانات-4 انرژي، عزم -3 پشتکار، اراده -2اعتماد به نفس    -1

  دانـش تولیـد و بـازارتکنولوژي،   -9 نیـاز بـه پیـشرفت   -8 خوش بینی -7 رهبري - پویایی -6ریسک
 توانـایی  -12 قـراردادن دیگـران   اْثیرتـ  توانـایی تحـت   -11 خالقیت -10آالت و تغییرپذیري   ماشین

 جهـت یـابی اهـداف      -16 هـوش    -15پـذیري     انعطـاف -14 نـوآوري    -13  برخورد مناسب با مردم   
   اســتقالل-20هــا   پاســخ مثبــت بــه چــالش-19گیــري   توانــایی تــصمیم-18اثربخــشی -17  روشــن

  قـــادات و انتها پاســـخگویی بـــه پیـــشنهاد-23 بلـــوغ، تعـــادل -22 یکپـــارچگی - صــداقت -21  
 توانـایی   -29  سـودگرایی  -28 مـشارکت    -27 دقـت    -26دوراندیـشی     25 احساس مـسئولیت   -24 

 -33 خــود مرکزگرایــی-32 شخــصیت دلپــذیر -31 احــساس قــدرت -30یــادگیري از اشــتباهات 
 -38 پرخاشـگري  -37 تحمـل ابهـام   -36 ادارك   -35 قـدرت تخیـل و تـصویرسازي         -34شجاعت  
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 حـساسیت  -42 توانـایی بـراي اعتمـاد بـه دیگـران      -41  تعهـد -40 کارآیی -39ظرفیت لذت بردن  

   .نسبت به دیگران
    :گیرد هاي فوق هشت وظیفه کلی زیر را بر عهده می کارآفرین با ویژگی

    .شود هاي محیطی آگاه می  از موقعیت-1
    .شود ها پذیراي ریسک می  براي استفاده از این موقعیت-2
    .کند گذاري می  سرمایه-3
    .کند  نوآوري می-4
    .بخشد  کار و تولید را نظم می-5
    .گیرد  تصمیم می-6
    .کند ریزي می  براي آینده برنامه-7
  .فروشد  محصول خود را با سود می-8

    
    ، شروع کارآفرینیگروهیکار 

کنـد،    مجـزا مـی    توسـعه   در حـال   را از کشورهاي  یافته  توسعه  کشورهاي  که  از معیارهایی  یکی 
   تیمـی  هـاي   فعالیـت   به اي ، افراد عالقه  نیافته   توسعه  ، در کشورهاي     است   کار کردن    گروهی  فرهنگ

   انجـام  تـري   پـایین   بیشتر، کارهـا بـا کیفیـت       انرژي   بر صرف    عالوه شود  می   امر سبب   ندارند و همین  
    .پذیرد

 و   اسـت   نیـز ضـروري     گروهـی   هـاي   یت، رشد فعال     کارآفرین   جامعه   یک   به   رسیدن براياصوال  
  رو خـواهیم   روبـه  الؤ س  ما با این حال.  فراگیر نخواهد شد  در جامعه ، کارآفرینی    ویژگی   چنین  بدون
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   بایـد بـر ایـن     فرهنگـی   شـرایط   و چـه   کنـیم   را سازماندهی  موفق  کاري  تیم  باید یک   چگونه  بود که 

    . یابد  مورد نظر خود دست هداف ا  شود تا بتواند به  حاکم گروه
    : گیرد براي تشکیل یک گروه کاري و مفید مد نظر قرار می رعوامل زی

،   خالقیـت   در زمینـه   مطالعـات   کننـد، انجـام    توجه  آن  باید به  گروه   اعضاي   که   از نکاتی    یکی -
 نظیـر    گـروه   مورد نیـاز بـراي   هاي  اعضا با تکنیک  است  الزم  و همچنین   است   و کارآفرینی   نوآوري

 آشـنا شـوند و در زمینـه      خالقیـت  هـاي   تفکـر و دیگـر تکنیـک     کـاله   شـش  ، تکنیک   فکري  یورش
    . کنند  و تمرین  مطالعه  رابطه ، بیشتر بدانند و در این  مشکل  حل هاي تکنیک

 بایـد    گـروه   اعـضاي .  اسـت  تیمی هاي   فعالیت  فرهنگ  مهم هاي  از ویژگی  صبر و انتقاد پذیري  -
.  باشـند   داشـته   صـبر فـراوان    و در برابـر نامالیمـات    بـوده   انتقـادات  ترین   سخت   پذیرش   آماده  همیشه

 قـرار   ها کنار هـم   فعالیت ها در شروع  انسان  که زمانی.  متفاوتند  شخصیتی انسانها از نظر خصوصیات 
ــد، بعــضی مــی ــاري  از خــصوصیات گیرن ــل  رفت ــه تحمــل   غیرقاب ــد  رســند، درســت  نظــر مــی  ب  مانن
هـا و   دنـده   برخـورد چـرخ    باعـث  شـوند و همـین موضـوع     نمـی   با یکدیگر جفت    که  هایی  دنده  چرخ

  آدمـی .  وجـود دارد   بـسیار اساسـی   هـا فـرق   دنده  با چرخ  انسان اما میان. شود  آنها می  میان  اصطکاك
.   است  دهد، لذا در اینجا صبر بسیار، ضروري  تطبیق یط خود را با شرا کم  کم  با گذر زمان قادر است 

   آرام شـود آرام   مـی  ها سبب  انسان  رفتاري  خصوصیات  بعضی  کار و تحمل  شروع  هاي   سختی  تحمل
   رفتارهـاي   از انجـام  شـود آدمـی    مـی  صـبر باعـث  .  یابنـد   دسـت   ارزشمندي  نتایج   صبور به   هاي انسان

    . باشد  خود در آینده  اعمال  شیرین  و شاهد نتایج  کرده ودداري خ  وغیرمنطقی شتابزده
 و از   کـرده   دعـوت   مـورد بحـث    با موضـوعات   مرتبط  از متخصصین  گروه   است   الزم  گاه  گه -

   . مند شود  بهره  آنان نظرات
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 افـراد   و  دیـدار بـا متخصـصان     بـراي  توانـد فرصـتی   مـی ...هـا و   در سمینارها، نمایـشگاه     شرکت -

    .نظر باشد صاحب
 ارزشـمند    نتـایج   نیز وارد شوند تـا بتواننـد بـه     پژوهش  کنند در عرصه    باید سعی    گروه   اعضاي -
   جامعـه   و ارزشـمند بـه    کـاربردي  هـاي  حل  و راه  افکار نو پرداخته  انتقال  به  و در کنار آن   یافته  دست

   . کنند هئارا
 نظیـر   بخـشی   و فـرح   تفریحـی  هـاي   خـود را در مکـان    جلـسات  قـع  موا  تواند در بعضی     تیم می  - 

  .ها باشد  بحث  تداوم  براي  بیشتري تواند انگیزه  خود می  این  سرسبز برگزار کند که هاي مکان
 ارتقـا دهـد و از     انگلیـسی   و زبـان   و اینترنت  رایانهزمینه را در     خویش   و دانش    باید علم    گروه -

         و از طریـق   بـرده   بهـره   خـارجی   اعضا بتوانند از منـابع      که  یی   گونه   به ،رخوردار شود  روز ب   اطالعات
   اقـدام  این.  خود بپردازند هاي  فعالیت  انتشار نتایج   به   گروه   توسط   ایجاد شده   هاي  ها و یا وب     وبالگ

  تـر و در مقیـاس    بسیار وسـیع  ی نظر در سطح  و تبادل مندان  عالقه  جذب  براي  زمینه شود که   می  سبب
 و اعتبـار    کـشور اسـت    مرزهاي  داخل  به  و دانش  علم ساز انتقال    خود زمینه    این   پدید آید که    فراملی

  .دهد  را ارتقا می ملی
   باعث  اقدام این.  کند ها ارائه  در همایش  مندان   عالقه   خود را براي    هاي   فعالیت   گروه باید نتایج   -

   بتوانـد بـا انگیـزش     و از طرفی  کرده  دریافت  ارزشمند از دیگران  بازخوردهاي  گروه  کهخواهد شد 
   . بپردازند  خویش هاي  فعالیت  و اصالح  نقد و بررسی بیشتر به

   در ایـن   اطالعـات  کسب.  کنند مطالعه»   گروه شناسی روان «  در زمینه  گروه  اعضاي  است  الزم - 
 بیـشتر    همبـستگی   بـراي   و زمینـه   از یکدیگر شده  گروه  اعضاي ساز شناخت  ینهتواند زم    می  خصوص

   .شود
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   :هایی است که عبارتند از ک تیم موفق داراي ویژگیی) 1991(  الیزابت چلبه عقیده 

هـاي خـود تعیـین نمـوده و همـواره بـراي بـه انجـام           یک تیم موفـق اهـدافی را بـراي فعالیـت      - 
چـه چیـزي را مـی خـواهیم      «کند کـه   نماید و دائما این پرسش را از خود می شان تالش می  رساندن

    . »انجام دهیم
هـایی کـه    افـراد و موقعیـت  ( یک تیم موفق همیشه در تالش است تا موانـع :  از بین بردن موانع    -

    .را از سر راه خود بردارد) کنند موثر عمل نمی
 خـود عملکـرد بـا    هـاي  فعالیـت کنـد کـه در    یک تیم موفق خود را متعهد مـی :  انتظار عملکرد -

در واقع هر یک از اعـضاي تـیم از همـدیگر انجـام عملکـردي در سـطح بـاال را                . کیفیتی ارائه دهد  
  .انتظار دارند

رسد اعضاي تیم نسبت به فلسفه، راهبرد و ارزش سـازمان خـود بـه          به نظر می  :  شناخت محیط  -
  .اند شناخت کافی دست یافته

 موفق داراي تصور روشنی نسبت به آنچـه در حـال انجـام آن هـستند بـوده و        یک تیم :  بینش - 
  .هاي مشخصی براي به انجام رساندن اهداف خود هستند داراي راهبرد

هاي داخل و خارج سازمانی بسیار خـوب عمـل مـی     اعضاي تیم در ایجاد شبکه   : سازي  شبکه - 
ا حمایت نموده و یا آنها را در جهت رسیدن بـه  توانند از آنه  هایی را که می     آنها افراد و گروه   . کنند

  .کنند اهداف شان کمک نمایند شناسایی می
آنها به آسـانی بـا   . قابلیت دسترسی هر یک از اعضا براي دیگران آسان است   :  دسترسی آسان  -

ها و بازخورد دیگران نیـز بـراي دسـت یـافتن بـه         دیگران ارتباط برقرار نموده و از تجربیات، توصیه       
   .نمایند ف خود استفاده میااهد
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اعضاي یک تیم موفق در نتیجه موفقیت برانگیختـه شـده و    : واسطه موفقیت    برانگیخته شدن به   -

هـایی کـه در نتیجـه موفقیـت کـسب       آنها از پـاداش . کند انرژي، هیجان و تعهدشان افزایش پیدا می      
   .برند نمایند لذت می می

نـشینند کـه اتفـاقی     اعضاي تیم در انتظار نمـی . استیک تیم موفق فعالیت محور    :  ابتکار عمل  -
براي آنها روي داده و یا فرصتی براي آنها به وجود آید، بلکه به سرعت و به طور مثبـت نـسبت بـه           

    .نمایند دهند و براي خود فرصت ایجاد می اتفاقات واکنش نشان می
شـان سـهیم دانـسته و در     هر یک از اعضاي تیم خود را در موفقیت سـازمان   :  مسئولیت پذیري  -

   .کنند دست یافتن به اهداف آن احساس مسئولیت می
هـایی کـه بـا آنهـا در تعامـل       هرکدام از اعضاي تیم بر سازمان و افـراد و گـروه          :  گذاري تاْثیر -

شـان اسـتفاده مـی     شان از صـداقت  ها به جاي اختیارات آنها در همه موقعیت   . گذارند   می تاْثیرهستند  
   .کنند
ناپذیر بـا   یک تیم موفق به جاي استفاده از قوانین و مقررات خشک و انعطاف      : پذیري  اف انعط -

   .کنند رهنمودها و اصول و قوانین گسترده و منعطف کار می
هاي مهم و ضروري تفاوت قائل شده و از  اعضاي تیم قادرند میان فعالیت    :  ضرورت و اهمیت   -

 کنـد  مـی  همواره نسبت به تغییر مشتاق بـوده و سـعی   یک تیم موفق. میان آنها دست به انتخاب زنند     
  .آن را با برنامه هایش تلفیق نماید

ــشارکتی - ــري م ــا را در      :  رهب ــند آنه ــادر باش ــه ق ــد ک ــت دارن ــی را دوس ــیم رهبران ــضاي ت اع
شـان   پذیري  حفظ انرژي گروه و تداوم تعهد و مسئولیتبرشان به درستی هدایت نموده و  های  فعالیت
. هـاي خـود بـا آنهـا مـذاکره نماینـد       گیـري   از رهبران خود انتظار دارند که در تـصمیم         آنها. بیفزایند
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هـر یـک از اعـضا    . کنـد  رهبري با توجه به شرایط، نیاز گروه و مهارت اعضاي گروه تغییر پیدا مـی       

  .آماده هستند در صورت ضرورت، رهبري گروه را بر عهده گیرند

 ارتباط شان را حفظ مـی  ،کنند دا از هم فعالیت می    که ج  اعضاي گروه حتی هنگامی   :  ارتباط -  
هر کدام از اعضا آزادانـه عقایـد و دیـدگاه شـان را در مـورد عملکـرد و وظـایف هـم بیـان               . نمایند

  .کنند می
 يآور بـوده و بـه منظـور ارتقـا        هایـشان نـو     اعضاي یک تیم موفق همواره در فعالیت      :  نوآوري -

    .ري برخوردارندپذی خالقیت و نوآوري از قابلیت ریسک
هایش موفق بوده و پیشرفت  مند است در انجام فعالیت   یک تیم موفق همواره عالقه    :  پیشرفت -  
هـاي جدیـد و متفـاوتی را بـراي انجـام کارهـا و          اعضاي تیم همیشه در تالش هستند تا شـیوه        . نماید

   .کار گیرند وظایف خود به

ی و بدون هیچ مشکلی با دیگران فعالیت نموده اعضاي تیم همواره قادرند به آسان  :  مشارکت -  
   .شـان بیفزاینـد   دیگران و مانع ایجاد کردن در برابر آنها بـر مـشارکت   و به جاي کارکردن در مقابل  

اي گـردد بـراي وقـوع خالقیـت و      توانـد زمینـه    مـی  مـذکور  هـاي   بدون شک ایجاد تیمی با ویژگـی      
کـه   بنـابراین در صـورتی  . ي سازندگی جامعه باشدتواند شروعی برا کارآفرینی، که این امر خود می   

تواننـد در انجـام    دهنـد داراي چنـین خـصوصیاتی باشـند مـی      ها را تشکیل مـی  هایی که تعاونی    گروه
هاي  شان و بالطبع اهداف اقتصادي کشور گام  وظایف خود مفیدتر عمل نموده و در راستاي اهداف        

   .موثري بردارند
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  فرینیها و کارآ مدیریت تعاونی 
هاي تعاونی باید داراي مدیریت قوي و کارآمد، نیروي انسانی توانـا و شایـسته و منـابع               شرکت 

زنـدگی در دنیـاي کـسب و کـار امـروز، رقابـت در       . مالی باشند تا بتواننـد در رقابـت پیـروز شـوند         
بیمـه،  گـذاري،   سـرمایه (هـاي چـالش برانگیـز     ها با فعالیت فناوري، مدیریت نوین و درگیري تعاونی  

اي در  اي حرفـه  هـا بـه گونـه    شود که تعـاونی  باعث می) صنایع کوچک و متوسط، امور مالی و غیره   
هــا بایــد فرصــت را بــشناسند و از آنهــا در  مــدیران تعــاونی. صــدد کــسب کــارایی اقتــصادي باشــند

  .راهبردهاي کسب و کار استفاده کنند
هـاي   هـاي قابـل تـوجهی در فعالیـت     هاي بزرگی وجود دارند کـه بـه پیـشرفت          هرچند، تعاونی   

انـد کـه    اي شـناخته شـده   ها به ندرت بـه عنـوان مجموعـه     اند، اما تعاونی    مختلف اقتصادي نایل آمده   
رسـد کـارایی    به نظر مـی . توانند کسب و کار را سازماندهی و بازده سرمایه باالیی را فراهم کنند    می

هـا وجـود دارد مـانع موفقیـت      در تعـاونی کـه  سـاالري   دیـوان هـا و مـشکالت    پایین مدیریت تعاونی 
    .آنهاست

. ها کمتر با مدیران بخش خصوصی مقایسه شـده اسـت      خصوصیات کارآفرینی مدیران تعاونی     
ها به خـصوصیات کـارآفرینی مـدیران آن بـستگی           اي که اثبات کند موفقیت تعاونی       تاکنون مطالعه 

بـه هرحـال، دربـاره مـدیران بخـش خـصوصی       .  پذیرفته، صورت نگرفتـه اسـت    تاْثیردارد یا از آنها     
ــه  ــادي ب ــات زی ــی    مطالع ــشان م ــه ن ــده ک ــل آم ــر    عم ــصوصیاتی نظی ــه داراي خ ــدیرانی ک ــد م : ده

هستند، آنـان را  » خوداتکایی« و»نیاز به موفقیت«، »پذیري انعطاف«، »پذیري ریسک«،  »نفس  اعتمادبه«
  »  «  .کنند هدایت میبه سمت موفقیت در کسب و کاري که مدیریت آنرا به عهده دارند، 

اي که در کالج تعاونی مالزي انجام شده است؛ برجسته ترین خـصوصیاتی کـه         براساس مطالعه   
 کیفی، شایسته محوري، مـسئولیت    ي ارتقا ؛هاي مالزي وجود دارد، عبارت از       در بین مدیران تعاونی   
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 اگـر چـه در   پذیري، صداقت و اعتمـاد و تـشکیل گـروه دادن اسـت و ریـسک پـذیري و اسـتقالل            

    .باشند ها جاي دارند، اما ضروري می ترین رده پایین
وري، ثبات و قابلیت پاسخگویی یک سـازمان        بدیهی است که توانایی و مهارت مدیران، بهره         

. مـدیر، رهبـري گـروه را بـه عهـده دارد     . ها نیـز مـصداق دارد   این امر براي تعاونی. دهد را شکل می 
اگـر شکـست   . کنـد  مـی  خود را براي کسب پیـروزي رهبـري   یروهاينگیرد و  اوست که تصمیم می   

  .بخورد، سازمان شکست می خورد
هـاي مهمـی کـه یـک مـدیر در شـروع کـار خـود بایـد بـه آن توجـه نمایـد                    یکی از مسئولیت    

  : گیري عبارتند از عوامل مؤثر در فرآیند تصمیم. گیري است تصمیم
محیط شخـصی کـارآفرین ماننـد خـانواده یـا      ) 2هاي شخصی و شخصیتی کارآفرین      ویژگی) 1

) 4هاي اجتماعی، جو اقتصادي و بودجه    هاي موثر بر محیط کار مانند نگرش        مولفه) 3محیط کاري   
   اهداف کارآفرین) 5ایده کارآفرین و ارزیابی آن 

ه ریزي ماموریت یا وظیفه بسیار سختی است، بنابراین مدیران جوامع تعاونی باید قـادر بـ        برنامه   
ریـزي کامـل قبـل از اجـراي دیگـر وظـایف مـدیریت         مهم است که یـک برنامـه    . ریزي باشند   برنامه

هـا بـا رویکـرد مـشورتی      در خصوص الگوي رهبري، بیـشتر مـدیران تعـاونی   . تعاونی صورت پذیرد  
    .اند سازگاري یافته

کیفـی،   يارتقـا : شـود عبـارت از   هـا یافـت مـی    ترین خصایصی که بـین مـدیران تعـاونی         برجسته
حـال آنکـه،   . مسئولیت پذیري، شایسته سـاالري، صـداقت و اطمینـان و تـشکیل گـروه دادن اسـت              

ایـن امـر شـاید بـه ایـن دلیـل       . ریسک پذیري و استقالل اگرچه الزمند اما کمترین اهمیت را دارنـد         
دهنـد،   گیرند و یا وظایف مـدیریتی را افتخـاري انجـام مـی     است که اکثر مدیرانی که هم حقوق می 

هاي پرخطر به دلیل تاکید اصول تعـاونی بـر سـود و ریـسک       از درگیر کردن خود با طرح    "معموال
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هـاي تعیـین شـده     هـا و سیاسـت   عالوه، بیشتر مدیران از تـصمیم  به. کنند پذیري منطقی خودداري می 

  پیـروي -هاي مدیریتی براي تعاونی دارد   که باالترین اختیار را در تصمیم گیري       هئت مدیر توسط هی 
هـاي مـشترك بـین کارآفرینـان       تـوان ویژگـی     بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده می       ). 8(کنند    می

   :گونه برشمرد موفق و مدیران تعاونی موفق را این
     انگیزه قوي از نظر فلسفی و اعتقادي براي شروع یک فعالیت اقتصادي داشتن.1 

  ي اعتماد به نفس و خودباور داشتن.2
  اي استقالل رأي  دار داشتن.3
  گیري با توجه به شرایط مکانی وزمانی   توان تصمیم داشتن.4
  بین و امیدوار   خوش داشتن.5
   صبر و استقامت الزم براي مقاومت در برابر مشکالت  داشتن.6
  کوشی و تالش مداوم براي تحقق اهداف   روحیه سخت داشتن.7
  هاي خود  براي اصالح امور و دیدگاه ودرس گرفتن ا ز آن  شکستناامید نشدن بعد از. 8
  داراي تفکر و توان برنامه ریزي . 9

هاي اقتصادي مانند خرید و فروش، تولیـد،    اطالعات عمومی الزم براي انجام فعالیت  داشتن .10
  بازار، امورمالی و حسابداري 

  شوق به کار و تالش . 11
  قل و منطق طبع بلند و اشتیاق به انجام کارهاي بزرگ بر اساس ع. 12
    داشتن اراده و آمادگی الزم براي ایثار وفداکاري تا رسیدن به هدف. 13
  بینی وضع اقتصاد و بازار  قدرت پیش. 14
  هاي نوین  قدرت ظرفیت، نوآوري و ایجاد روش. 15



تعاون و روستا                                                                                                                                                                                       ٣٠     
  

 
  یابی و تشخیص تنگناها و قدرت حل مسئله  توان مشکل. 16
  روحیه انتقاد پذیري . 17
    يانعطاف پذیر. 18
   يپذیرئولیت مس. 19
  داشتن روحیه تقسیم کار و تفویض اختیار . 20
  ئولیتداشتن توان ایجاد انگیزه در افراد براي انجام کار و پذیرش مس. 21
  طرفی و عدالت  توان قضاوت با رعایت بی. 22
  نگرش سیستمی . 23
  ور  تفکر بهره. 24
  روحیه توجه به رفاه کارکنان . 25
  ایت نظم و انضباط داشتن روحیه رع. 26
 بر اساس استعداد ئولیتداشتن برنامه براي باالبردن توان افراد از طریق آموزش و سپردن مس  . 27

    آنها
  .اعمال شیوه صحیح تشویق و تنبیه در سیستم مدیریت .28

  هاگیري   افراد در تصمیممشارکت دادن  .29 
  کار گروهی انسجام روحیهداشتن  .30
  

    و کارآفرینی تعامل میان تعاونی
  شواهد و قراین موجود در جامعه، حاکی از این است که تعاونی بستر مناسبی براي کـارآفرینی       

هـاي موفقیـت تعـاونی بـوده و میـان ایـن دو رابطـه         وکارآفرینی به منزله یکـی از پـیش شـرط         است  



  31                          در موفقیت کارآفرینی روستایی) روستایی، کشاورزي و تولید روستایی(ها تبیین جایگاه تعاونی  
    

       
یـدوار بـود   تـوان ام  مـی  ،شـود  هنگامی که کارآفرینی به حوزه تعاونی وارد می . محکمی وجود دارد  

گیـري از   شناسـایی و بهـره  «، »خالقیـت و نـوآوري   «گیري از فاکتورهایی از قبیـل         که تعاونی با بهره   
تواند در فضاي رقابتی کسب و کارهـا جایگـاه قابـل قبـولی را بـراي            می» پذیري  ریسک«و  » فرصت

 فکرهـاي  ، توانـایی خلـق  »خالقیـت «دانـیم   طـور کـه مـی    همان. خود ایجاد کرده و موفق عمل نماید    
 .جدید است که این فکرها ممکن است به ایجاد محـصوالت یـا ارائـه خـدمات جدیـد منجـر شـود             

هاي تازه براي رفع نیازهـا و   حل  نیز عبارت است از جست و جوي خالق یا غیر عادي راه  »نوآوري«
هاي  گیري از این ویژگی اند و بهره نوآوري و خالقیت از اجزاي الینفک کارآفرینی     . مسائل موجود 

تواند با ایجاد مزیت رقابتی، زمینـه موفقیـت تعـاونی را در میـان کـسب و             کارآفرینانه در تعاونی می   
   ).1991G ,.Chell(  کار مشابه، فراهم آورد

اي از فرصـتی   از سوي دیگر محیط اقتصادي که پیوسته در حال تحول اسـت، جریـان پیوسـته           
ه یک وضعیت آشفته و هبوحهاي نافع را در ب  بتواند ایدهبه شرط آنکه فرد،  آورد  بالقوه را فراهم می   

بنابراین شناسایی منابع فرصت به عنوان . کند، تشخیص دهد   نیز بدبینی که در چنین محیطی نفوذ می       
تواند موفقیـت در عرصـه    گیري از آن در نظام تعاونی می     یکی از اجزاي الینفک کارآفرینی و بهره      

   .مغان آورداقتصادي را براي تعاونی به ار
توان با توجه بـه هویـت    مناسب بودن تعاونی به عنوان یک بستر مناسب براي کارآفرینی را می       

بـراي آشـنایی بـا    . هاي کارآفرینانـه مـورد بررسـی قـرارداد          تعاونی و نقش آن در شکوفایی ویژگی      
ستناد نمود که در آن المللی تعاون درباره هویت تعاونی ا      توان به بیانیه اتحادیه بین      هویت تعاونی می  

    :باشند  می زیرها شامل موارد اصول تعاونی
     عضویت اختیاري و آزاد-
     کنترل دموکراتیک توسط اعضا-
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   مشارکت اقتصادي اعضا-
     خودگردانی و عدم وابستگی-
   رسانی  آموزش، کارورزي و اطالع-
    ها  همکاري بین تعاونی- 

    ).13( توجه به جامعه -
تواند نیازهاي سـازمانی کارآفرینـان     یانیه مذکور، تعاونی ماهیتاً فضاي مناسبی است که می        بنابر ب 

   :را برآورده سازد برخی از این نیازها عبارتند از
     نیاز به توجه، اعتماد، احترام، تشویق و حمایت- 

    نیاز به آزادي در انتخاب نقش خود در سازمان-
    ران و پرسنل خود نیاز به آزادي در انتخاب همکا- 

    نیاز به آزادي از زنجیره فرمان و سلسله مراتب سازمانی-
     نیاز به آزادي از کارهاي تکراري، روزمره و یکنواخت- 

     نیاز به اطالعات به موقع، موثق و مرتبط-
     نیاز به آموزش-
   نیاز به سرعت عمل -
و پـاگیر اداري، وجـود    قررات دسـت  یکی از دالیل عدم رشد و موفقیت کارآفرینان، وجود م         

باشـد    مقررات زائد و وجود فشارهاي درونی و خارجی تحمیلـی مـی     بعضی دیوان ساالري اداري و   
. شـود  تـرین اهـداف اقتـصادي مـی      بـه سـاده  برايهاي فراوانی  که موجب به وجودآمدن محدودیت    

 جایی براي بیان و ابـراز  شود زیرا آنان چنین محیطی باعث سرخوردگی و حتی فرار کارآفرینان می        
گیرنده  هاي تصمیم یابند و خود را درکمند دیوان ساالري و روابط ناسالم سازمان هاي خود نمی    ایده



  33                          در موفقیت کارآفرینی روستایی) روستایی، کشاورزي و تولید روستایی(ها تبیین جایگاه تعاونی  
    

       
پیوندند کـه حاصـل شـرایط و     تحرك و ساکنی می به همین دلیل آنها نیز به خیل جامعه بی    . بینند  می

ط اعضاء که در بیانیه به آن اشـاره       کنترل دموکراتیک تعاونی توس   . باشد  هاي موجود می    محدودیت
بـه عنـوان   » نیـاز بـه اسـتقالل   «یا  » طلبی  استقالل«شده است، فضاي مناسبی را به منظور ارضاي حس          

بررســی منــابع موجــود در زمینــه . آورد یــک نیــروي انگیزشــی مهــم بــراي کارآفرینــان فــراهم مــی 
خـاطر    مـورد رضـایت  دهـد کـه نظـام خـشک دیـوان سـاالري بـه هـیچ وجـه                کارآفرینی نـشان مـی    

شود کارآفرینان بـه   هاي مهمی است که سبب می   طلبی یکی از ویژگی     کارآفرینان نیست و استقالل   
به همـین دلیـل فـضاي حـاکم بـر تعـاونی، آزادي عمـل بـراي            . یاهاي خود دست یابند   ؤاهداف و ر  
ینـان را در خـود   تواند به عنوان یـک بـستر مناسـب، کارآفر       آورد و می     به ارمغان می     را کارآفرینان
  .جاي دهد

    
    رویکرد دولت نسبت به توسعه کارآفرینی در بخش تعاون

هاي الزم از کارآفرینان صورت نگرفته و به عکس  سوم، حمایت در بسیاري از کشورهاي جهان
خواري از رونق بیشتري برخوردار هستند که ایـن امـر موجـب        مشاغل داللی و واسطه گري و رانت      

ها که بـراي توسـعه اقتـصادي نـافع نبـوده بلکـه عمـدتاً مـضر هـم              فعال در این بخش   گردد افراد     می
هاي حرکت و تالش از کارآفرینانی که      بنابراین انگیزه .  باشند هستند، سودآوري بسیار باالیی داشته    

که براي نیل به اهداف اقتصادي  در حالی. قصد خدمت به توسعه اقتصادي کشور دارند، گرفته شود    
توان همچون کـشورهاي پیـشرفته بـا اعمـال مـدیریت صـحیح و توجـه الزم و             اقتصادي می  و توسعه 
    .هاي کافی از کارآفرینان و کارآفرینی موجبات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم نمود حمایت

هـا بایـد داراي    گونـه محـیط   دهد که این  نشان می» هاي کارآفرین   محیط»نگاهی به مشخصات      
اي باشـد   شرایط باید به گونه » لحاظ اقتصادي »از  : ژه باشند بدین ترتیب که    یک سري مشخصات وی   
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 بـراي  » لحـاظ مـالی  » که افراد براي تأسیس و شروع کسب و کار با موانع کمـی مواجـه شـوند، از              

المدت میسر باشـد و   هاي ارزان و طویل     گذاران، وام   هاي ریسکی، دسترسی به سرمایه      شروع فعالیت 
 کسب و کارهـاي کوچـک و تـازه      از اي فراهم شود که      شرایط به گونه   » دولتسیاست  » از لحاظ   

   .کارهاي کوچک نیز مورد تشویق و حمایت قرارگیرد و تأسیس حمایت شده و ایجاد و رشد کسب
که در حال حاضـر در کـشور مـا اهتمـام جـدي دولـت در ایجـاد اشـتغال و رفـع                    با توجه به این   

 قـانون اساسـی موجـب    44ي از طریق توجه ویژه بـه اصـل   بیکاري وحرکت به سمت عدالت محور 
گردیده است تا بخش تعاون از اعتبارات و تـسهیالت کـافی بـراي تـامین سـرمایه و ایجـاد اشـتغال                   
برخوردار باشد، فضاي مناسبی در کشور برقرار گردیـده کـه عرصـه تعـاون از وجـود یـک محـیط             

ه یـک بـستر مناسـب بـراي رشـد و توسـعه         مناسب براي کـارآفرینی برخـوردار گردیـده و بـه منزلـ            
    .کارآفرینی در کشور عمل نماید

  
   و پیشنهادهاگیري نتیجه 

هاي جدي و اجتناب ناپذیري است که جهـان امـروز بـه عنـوان یـک               توسعه کشور از ضرورت   
، سـازمان و   تـرین اهـداف فـرد، گـروه     ترین و اساسی سرنوشت محتوم آن را پذیرفته است و از مهم        

   .جانبه کشور باشد تواند توسعه همه یجامعه م
توانند یک اهـرم مناسـب بـراى توسـعه       مىي  روستایی و کشاورزي و تولید روستایی      ها  تعاونى
هاى دولت در   آیند که همگام با سیاست شمار   در سطح روستاها به      و اجتماعی و فرهنگی    اقتصادى

 مـؤثر   روسـتاها ضعیت اجتمـاعى مـردم  بهبود شرایط زندگى، کار، تولید و ارتقاى سطح درآمد و و        
 در ممالک در حال توسعه این است که از ایـن طریـق     روستایی هدف از توسعه بخش تعاون    . باشند
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 - پرداختـه شـود، بلکـه شـرایط اقتـصادى      در روسـتا هـا  هاى کهنه اقتـصادى  نه تنها به نوسازى شیوه    

  .تري نیز برقرار گردد اجتماعى عادالنه
ها به عنوان یک واقعیت انکـار ناپـذیر در طـول دو     دهد که تعاونی ان می مطالعات انجام شده نش   

. انـد   اجتمـاعی حفـظ کـرده   –هـاي اقتـصادي     قرن گذشته حضور چشمگیر خود را درتمامی صـحنه        
گیـري از فرصـت هـا، عـدم دسترسـی بـه منـابع         براساس مطالعات انجام شده عدم تـشخیص و بهـره       

شی و ارزش آفرینی، عدم برخورداري از قدرت بیـنش و  مختلف، عدم خالقیت و نوآوري و نواندی  
هــاي دوردســت، عــدم دارا بــودن حــس  انــداز و توانــایی دیــدن افــق نگــري و نداشــتن چــشم آینــده

هـاي   طلبی، عدم برخورداري از روحیه سخت کوشی، عدم توانایی اعمال رهبري در عرصه       استقالل
هـاي   ي و مـدیریت و کنتـرل ریـسک       پـذیر   اجتماعی، عدم تعهد و مسئولیت پـذیري، عـدم ریـسک          

موجود و احتمالی و عدم یکپارچگی و ناتوانی در رقابت با بخش خصوصی و سازماندهی نامناسب       
در مدیریت و نیروي انسانی و نداشتن یک سیستم آموزشی منسجم و فرایند محـور عـدم مـشارکت      

هـاي روسـتایی و    نیهـا در مجـامع تـصمیم گیـري از دالیـل ناکارآمـدي تعـاو                 مؤثر اعـضاء تعـاونی    
  .روند کشاورزي  به شمار می

هـاي کـارآفرین بـه مـدد خالقیـت،       اي بدانیم که درآن افراد و سـازمان   کارآفرینی را پدیده   اگر
نوآوري، پشتکار، آینده نگري، تعهد باال به جامعه و چاالکی به عنوان عامالن تغییر ازطریـق ایجـاد       

پردازند و قائـل   ه کاالها و خدمات موردنیاز اجتماع می  و شناسایی فرصت هاي جدید به خلق و ارائ        
به این حقیقت گردیم که کارآفرینی به عنوان رویکرد نوین اقتصادي و عامل مزیت رقابتی ملتهـا و         

اي حتـی در میـان    هـاي عمـده توسـعه      شـود و نیـز یکـی ازشـاخص          ها و کشورها برشمرده مـی       بنگاه
 مـا   هـاي اساسـی در جامعـه     توجه بـه الزامـات وضـرورت   گردد و با کشورهاي توسعه یافته تلقی می    

و مشکالت فراروي پیشرفت و توسعه در آن و همچنین با مالحظه تجارب برخی         بخصوص  مسائل  
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از کشورها وممالک توسعه یافته که گاهی درگیر مشکالت مشابه آنچه که امروزه به عنوان دغدغه    

وري، مهارت نیـافتگی   هاي اصلی بهره فت شاخصنظیربیکاري، ا (اصلی فراروي ما نهاده شده است       
هـاي روسـتایی و    کارآفرینی روسـتایی از طریـق تعـاونی     »توان    می...) دانش آموختگان دانشگاهی و   

 را به عنوان  نسخه شفابخش توسعه جامعه ایرانی به ویـژه در روسـتاها   » کشاورزي و تولید روستایی 
کارآفرینـان نقـش بـسیار مهـم و مـوثري را در ایـن       توان دریافـت کـه        بدین ترتیب می  . تجویز نمود 

  .نمایند عرصه ایفا می
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   اشتغال افزایش در روستایی توسعه نقش بررسی
  گیالن استان روستائی مناطق در  کارآفرینی و

2              مالحت دارچینی1داداشی محمدعلی  
   چکیده

 مناطق در بیکاري کاهش و اشتغال،کارآفرینی افزایش در روستایی توسعه نقش بررسی به مطالعه دراین
 بیکاري، افـزایش   معضل رفعتوسعه،   کالن و مهم اهداف از  یکی .است شده پرداخته گیالن استان روستایی
 بررسـی  نیـز  تحقیـق  ایـن   از هـدف . باشد  می روستایی و شهري مناطق در شغلی هاي فعالیت توسعه و اشتغال
 گـیالن  استان روستایی مناطق در بیکاري معضل رفع و اشتغال،کارآفرینی افزایش در روستایی  توسعه نقش
اسـتفاده   ابزارمـورد  و پیماشـی  ازنـوع   آن در تحقیـق  روش و بوده کاربردي تحقیقات نوع از روژهپ این. بود

 همراه به میدانی مطالعات اسنادي، هاي روش از اطالعات آوري جمع براي حاضر پروژه  در .است پرسشنامه
 حجـم  .باشـد   مـی  گـیالن  استان روستایی خانوارهايتحقیق، این آماري جامعه. شد استفاده اکتشافی مصاحبه

 بـا  کـه  شـد  بـرآورد  نفر 385تعداد به اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش وبه کوکران فرمول اساس بر نمونه
 افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا  شـده  آوري جمـع  اطالعـات  و برگـشت  آنها از عدد310ها، تعداد پرسشنامه توزیع

Spss روسـتایی  مناطق در که داد نشان  تحقیق این از حاصل نتایج. قرارگرفت نهایی تحلیل و تجزیه مورد 
 توسـعه  صـورت  در کـه  دارد وجـود  اشـتغال  بـراي  فراوانـی  مناسـب  هـاي  پتانـسیل  و هـا  فرصت گیالن استان

 شـکوفایی  شغلی، هاي فرصت توسعه به منجر تواند   می روستایی کارآفرینان و جوانان به توجه و کارآفرینی
  . گردد روستایی مناطق توسعه و اقتصادي

  .گیالن استان روستایی، مناطق کارآفرینی، اشتغال، روستایی، توسعه:  کلیدي هاي واژه

                                                        
  گیالن طبیعی و منابع کشاورزي تحقیقات مرکز علمی هیات و عضو بازرگانی مدیریت دکتري  دانشجوي-1
  سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران،ریزي روستایی کارشناس ارشد برنامه-2
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  مقدمه
 منظـور  بـه  مـردم  بـسیج  و گونـاگون  هاي فعالیت از وسیعی طیف براي راهبردي روستایی توسعه

 هـدف . اسـت  روسـتایی  منـاطق  در شـان  اجتماعی و اقتصادي زندگی بهبود براي آنان توانمندسازي
 تولید افزایش و روستایی مناطق اجتماعی اقتصادي، زندگی شرایط بهبود روستایی، وسعهت از اصلی

 و ها ایده تبدیل براي تالش کارآفرینی است، استانی و ملی توسعه به نیل براي اقتصادي وري بهره و
 جهـانی  بازارهاي در مشتریان به فروش براي واقعی خدمات و محصوالت به جدید هاي تکنولوژي

 بـراي  را جدیـدي  هاي فرصت کارآفرینی.گویند را کشور در واقعی هاي شغل ایجاد و المللی بین و
 سـطح  و داشـته  اقتـصادي  تولیـد  و درآمـد  افـزایش  توانند می آن کمک به که آورد می فراهم مردم

 مـی  کـارآفرین  و خـالق  کارهاي به جامعه تشویق موجب کارآفرینان.ببخشند ارتقا را خود زندگی
 مـشارکت . گردنـد   مـی  جوامـع  اجتمـاعی  و اقتـصادي  توسـعه  و رشد موجب سبب همین به و شوند

 و درآمـدزایی  افـزایش  منظـور  بـه  روسـتاها  در کـارآفرینی  و کـشاورزي  هاي فعالیت در روستاییان
..  .و خـانگی  سـنتی، مـشاغل    و دسـتی  صـنایع  جملـه  از کـشاورزي  به وابسته مشاغل تقویت و ایجاد
 روستایی، تقویـت   مناطق در کار شرایط  بهبود .دارد روستاها توسعه و رشد در اي ارزنده بسیار نقش

 و سالم اجتماعی و اقتصادي نظام توسعه، ایجاد  در  آنان مشارکت روستاییان، در خودباوري روحیه
 راه توانـد   مـی  روسـتایی  مـردم  توان و نیرو از استفاده با روستاها در کارآفرینی براي الزم بستر ایجاد
  .باشد گیالن استان در روستایی و کشاورزي اقتصاد توسعه براي رديکارب حلی

  
  تحقیق اهدف
 معـضل  رفـع  و اشتغال،کارآفرینی افزایش در روستایی توسعه نقش بررسی تحقیق این از هدف

  .باشد می گیالن استان روستایی مناطق در بیکاري
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  پژوهش پیشینه
 اشـتغال  و روسـتایی  توسـعه  وصخـص  در زیـادي  تحقیقـات  کـشور  از خـارج  در و ایران در

  : گردد می اشاره آنها از هایی نمونه به زیر در که است گرفته صورت
 اهـداف  بـه  رسـیدن  بـراي  که داشتند اظهار تحقیقاتی طی). 1381( ابراهیمی یزدي، پاپلی -1

 متوجـه  اوال بتوان گرددتا مشخص دقیقا روستایی توسعه هاي ریزي برنامه و اهداف باید کارآفرینی
 برنامـه  هـاو  سیاسـت  اًثانیـ  و است  بوده موثر اهداف این به رسیدن در اندازه چه تا کارآفرینی که شد

  .است بوده اثربخش توسعه و اشتغال و کارآفرینی به رسیدن در اندازه چه تا دولت هاي

 شـرایط  روستایی، بهبود  ریزي برنامه هدف که است داشته بیان). 1382 (لنگرودي مطیعی  -2
 در زنـدگی  شـرایط  بهبـود  و مردم زیستی استانداردهاي و سطح روستایی، ارتقاي  مناطق در زندگی
 زنـدگی  بـراي  جـذاب  فـضایی  به تبدیل را روستا محیط شرایطی چنین  ایجاد .است روستایی فضاي

  .نماید می اقتصادي وري بهره و تولید افزایش براي تالش و کار محیط و روستاییان
 ایجـاد  کـه  نمـود  ثابـت  روسـتایی  توسعه خصوص در مطالعاتی طی) 1383 (مجید پاسبان، -3

 .باشـد   مـی  اجتماعـات  و افراد، خانوارها  زندگی کیفیت بهبود براي وسیله اي  ، اشتغال و کارآفرینی
 در شـغلی  وسـیع  هـاي  فرصت ایجاد براي ظرفیتی روستایی کارآفرینی که داشت بیان همچنین وي

  .است توسعه روند در جویانه مداخله اي شیوه عنوان به یکارآفرین و روستایی و شهري مناطق
 «آمریکـا  در21 قـرن  در روستایی کارآفرینی «عنوان با کنفرانسی در) 2003 (استوت درابن -4

 را جدیـد  مـشاغل  دوسوم از بیش اقتصادآمریکا در کوچک کارآفرینی هاي شرکت که داشت بیان
 موتورهـاي  عنـوان  بـه  کوچـک  کارآفرینانـه  هـاي  شـرکت  از نیـز  سامپـسون  یـد دیو و اند کرده ایجاد

 فـروش  بـراي  واقعـی  خدمات و محصوالت به را جدید تکنولوژي و ها ایده که کند می یاد نوآوري
  .کنند می تبدیل
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 کارآفرینـان  بـراي  را جدیـد  هـاي  کـارآفرینی، فرصـت    کـه  است داشته بیان .)2002 (هنلی -5
 و دهنـد  افـزایش  را خـود  سـرمایه  و ببخشند، دارایی  بودبه را درآمدشان توانند می که کند می ایجاد

 کارهـاي  و کـسب  در جدیـد  اقتصادي تشکیالت نتیجه در را روستایی جوامع در زندگی استاندارد
  .دهند رشد متوسط و کوچک

 کوچک هاي شرکت ایجاد و کارآفرینی توسعه با که است داشته اظهار .)2005(لردکیپانیز -6
 در زیـادي  تـاْثیر  امـر  این و یابند  می دست خود نیاز مورد خدمات و کاالها هب کارآفرین، روستاییان 

  .دارد شهرها به مهاجرت و بیکاري کاهش و روستاها اقتصادي رشد

  
    و ابزار تحقیقروش

ــا  افــزایش در روســتایی توســعه نقــش تحلیــل و تحقیــق، شــناخت هــدف کــه ایــن بــه توجــه ب
 از تحقیـق  ایـن  باشـد، لـذا    می گیالن استان روستایی طقمنا در بیکاري کاهش و اشتغال،کارآفرینی

 پرسـشنامه  ابـزار  از و اسـت  پیماشـی  ازنـوع   آن در تحقیـق  روش و بـوده   کـاربردي  تحقیقـات  نوع
 اسـنادي، مطالعـات    هـاي  روش اطالعـات  آوري جمـع  بـراي  حاضـر  پـروژه  در. است شده استفاده
  .است گرفته قرار استفاده مورد اکتشافی مصاحبه همراه به میدانی
  

  و روش نمونه گیري آماري جامعه
 حجـم و اسـت  خانوار 317037 بر بالغ گیالن استان روستایی جمعیت   تحقیق، این آماري جامعه 
 شد نفرانتخاب 385تعداد به اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش وبه کوکران فرمول اساس بر نمونه

 از اسـتفاده  با شده آوري جمع واطالعات رگشتب آنها از عدد310تعداد   ها، پرسشنامه توزیع با که
 متغیرهـاي  نهایی، ابتـدا   پرسشنامه تهیه براي. قرارگرفت نهایی تحلیل و تجزیه مورد Spss افزار نرم



  43                   گیالن استان روستائی مناطق در وکارآفرینی  اشتغال افزایش در اییروست توسعه نقش بررسی     
    

 معرفـی  پرسـشنامه  در پرسـش  صـورت  بـه  نهایی هاي معرف سپس شد، تبدیل ها معرف به نظر مورد
 پـس  و تهیـه  مقدماتی عددپرسشنامه  15 تعداد آن روایی بررسی براي پرسشنامه طرح از  پس .شدند

 تنظـیم  نهـایی  پرسـشنامه   و شـد  انجـام  آن در الزم اصـالحات  ذیـربط،  واخذنظرخبرگان بررسی از
 اسـتفاده  سـنجش  ابـزار  پایـایی  بـراي  بازآزمایی مجددیا آزمون از و شد انجام اعتبار گردیدوآزمون

 نـشان  جهـت  گامـا  ضـرایب  از آنهـا  بـودن  دار معنی آزمون و متغیرها میان روابط سنجش  براي .شد
 اسـکوئر  کـاي  بـودن  دار معنـی  آزمـون  و خـوانی  هـم  متغیر، ضـریب   دو بین پیوستگی شدت دادن

  . گردید استفاده
  کوکران گیري نمونه فرمول -

  
n) ( = نمونه حجم  

) (N=  آماري جامعه افراد تعداد   
 t 96/1 = اطمینان درصد 95 درسطح استیودنت  
    d=05/0   گیري نمونه براي نظر مورد دقت 

  p= 5/0   نوآوري پذیرش احتمال
   q= 5/0  نوآوري پذیرش عدم احتمال

 در چقـدر  هـا    پاسخ که این وبرطبق طراحی لیکرت طیف براساس پرسشنامه در مندرج سؤاالت
 نـدي ب جمع نمرات سپس. شد گرفته نظر در آنها براي ضرایبی اند، داشته نظردخالت مورد شاخص

 اي نمـره  شـاخص  هر براي اند، پرنموده پرسشنامه که) روستایی (افراد از ک ی هر که طوري به شد،
زیـاد،   خیلـی  و کم، کم، متوسط، زیـاد     بسیار طبقه پنج در ها نمره تمام نهایت در و کردند کسب را

  .شد بندي طبقه

N . t٢. p . q 

(N – ١). d٢ + t٢ . p .q 
n= 
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 و تجزیـه  نیـاز  مـورد  هـاي  شـاخص  و مطالعه هدف به توجه با روستایی مناطق انتخاب فرایند در
 و الن، غـرب، جنـوب    یگ شرق مناطق (چهارگانه مناطق از یک هر براي مناسب دهستان 10 تحلیل،
 فراوانـی  و هـا  شـاخص  امتیـاز،  نظـر  از که هایی دهستان در نیز آنها بین از و انتخاب ) گیالن مرکزي

 قالــب دو در هــا رســشنامهپ. شــد تکمیــل هــا پرســشنامه انــد داشــته را فراوانــی و امتیــاز بیــشترین آنهــا
کارشناسـان، مـدیران،     بـین  در اولـی  کـه  بـود  روسـتایی  هـاي  پرسـشنامه  و کارشناسی هاي پرسشنامه
 روسـتاییان  بین در نیز روستایی پرسشنامه و شد توزیع ها دهیاري و شوراها و بومی و محلی مسئولین

 نقـاط  قـوت،  نقـاط  ناسـایی ش بـه  تحقیـق،  انجـام  بعـدي  مرحله در. گردید توزیع موردنظر مناطق در
 کـارآفرینی  خصوص در ) نمونه مورد(روستایی منطقه هر در موجود تهدیدات و ها فرصت ضعف،

  .شد پرداخته روستایی
  

   : از عبارتند تحقیق  سؤاالت
  ؟ چیست بیکاري و معضل اشتغال بحث در گیالن استان روستایی مناطق مشکالت مهمترین -1
  کدامند؟ کارآفرینی و اشتغال توسعه زمینه در رو پیش تهدیدهاي و ها فرصت -2

 منـاطق  در کـارآفرینی  و اشـتغال  توسـعه  بـراي  کـاربردي  و عملی ازراهکارهاي یک کدام - 3
  موثرند؟ گیالن استان روستایی

  

   تحقیق هاي فرضیه 
 کـارآفرینی  توسـعه  در مـوثر  ومـدیریتی  اقتصادي، اجتمـاعی، محیطـی     عوامل بین  :0H فرضیه 

  .ندارد وجود داري معنی رابطه روستایی مناطق در تغالاش وسطح
 و کـارآفرینی  توسـعه  در مـوثر  ومـدیریتی  محیطـی  اجتماعی، اقتصادي، عوامل بین :H1 فرضیه

  .دارد وجود داري معنی رابطه روستایی مناطق در اشتغال سطح
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 وبحث نتایج

  گیالن استان ستاییرو مناطق در روستاییان تحصیالت سطح فراوانی توزیع -1 شماره جدول
 تجمعی درصد درصد تعداد تحصیالت سطح

 12 12 42 بیسواد

 3/30 3/18 64 نوشتن و خواندن و نهضت

 1/43 9/12 41 ابتدایی

 1/59 12 36 سیکل

 3/72 1/13 30 دبیرستان

 100 7/27 97 باالتر و دیپلم

 3/18 حـدود  و  سوادبیـ   ازپاسـخگویان  درصـد  12کـه  دهد می نشان  1 شماره جدول هاي یافته
 و ابتــدایی ســواد داراي  پاســخگویان از درصــد 9/12و نوشــتن و خوانــدن ســواد داراي درصــد

 و دیـپلم  مـدرك  داراي نیـز  درصـد  7/27 حدود و دبیرستانی درصد 1/13 ، راهنمایی درصد16
 .باشند می باالتر

   بیکاري هشکا و زایی اشتغال در  روستایی توسعه هاي برنامه تاثیر. 2 شماره  جدول
   گیالن استان روستایی مناطق در 

 تجمعی درصد درصد تعداد متغیر

 48/ 7 7/48 147 زیاد خیلی

 1/83 4/34 115 زیاد

 3/96 2/13 36 متوسط

 9/98 6/2 8 کم

 100 1/1 4 کم خیلی

 توسـعه  هـاي  برنامـه  تـأثیر  ازپاسـخگویان،  درصـد  7/48کـه  دهـد    مـی  نشان 2شماره جدول هاي یافته
 متوسـط،  درصـد  2/13 زیاد، درصد 4/34زیاد، خیلی روستاییان بین در اشتغال ایجاد در را تاییروس

  .اند نموده ذکر کم خیلی هم درصد 1/1 و  درصدکم 6/25
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  ) 1 (شماره آزمون -

  روستایی خانوارهاي شغل با روستایی توسعه بین رابطه
 بـا  مـرتبط  و وابـسته  هـاي  شـغل  ا یـ  و کـشاورزي  اصـلی  شغل بین که دهد  می نشان آزمون این نتایج

  .دارد وجود داري معنی همبستگی گیالن استان روستایی مناطق در اشتغال سطح و کشاورزي
   1شماره آزمون. 3 شماره جدول  

 Chi-Square آزمون آزادي درجه داري معنی سطح

021/0 309 10/81*   
  
  ) 2 (شماره آزمون -

 منـاطق  در سـاکن  روسـتایی  خانوارهـاي  صیالتتحـ  سـطح  بـا  روستایی توسعه بین رابطه
   استان روستایی

 روسـتاییان  اشـتغال  سـطح  وخانوارهـا   تحصیالت سطح بین که است آن از حاکی آزمون این نتایج
  .دارد وجود داري معنی همبستگی

  2شماره آزمون. 4 شماره جدول

 Chi-Square آزمون آزادي درجه داري معنی سطح

027/0 309 27/80 

  
  ) 3 (شماره مونآز -

 منـاطق  در سـاکن  روسـتایی  خانوارهـاي  اقتـصادي  وضعیت با روستایی توسعه بین رابطه
   استان روستایی

 مناطق در ساکن روستایی خانوارهاي اقتصادي وضعیت بین که است آن از حاکی آزمون این نتایج
 وجـود  داري یمعنـ  همبـستگی  روسـتاییان  اشـتغال  وسـطح   )اقتصادي عامل( گیالن استان روستایی

  .دارد
  3شماره آزمون. 5 شماره جدول

 Chi-Square آزمون آزادي درجه داري معنی سطح

011/0 309 42/82*  
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   تحقیق فرضیات مورد در والیس کروسکال آزمون نتایج  - 6 شماره جدول
 significan  Chi- square مستقل متغیر وابسته متغیر ردیف

1 
 تاییروس مناطق در وتوسعه اشتغال سطح

 گیالن
 *27/80 027/0 روستاییان تحصیالت سطح

2 
 روستایی مناطق در وتوسعه اشتغال سطح

 گیالن
   *10/81 021/0 روستایی خانوارهاي شغل

3 
 روستایی مناطق در وتوسعه اشتغال سطح

 گیالن

 اقتصادي وضعیت
 روستایی خانوارهاي

011/0 42/82*  

 
 روستایی مناطق در وتوسعه اشتغال سطح

 النگی

 مناطق در محیطی عوامل
 روستایی

014/0 33/81 

4 
 روستایی مناطق در وتوسعه اشتغال سطح

 گیالن
 اجتماعی وضعیت

 روستایی خانوارهاي
019/0 22/80 

5 
 روستایی مناطق در وتوسعه اشتغال سطح

 گیالن
 مناطق در مدیریتی عوامل

 استان روستایی
020/0 12/81 

  

  گیري ها و نتیجه تحلیل یافته

 عامـل  کـه  دهـد  مـی  نـشان  ها داده ماتریس و والیس – کروسکال آزمون از آمده دست به نتایج
 منـاطق  در اشـتغال  افـزایش  و کـارآفرینی  توسـعه  در را گـذاري تاْثیر و اثربخـشی  بیـشترین  اقتصادي
دوم،  هـاي  رتبـه  ترتیـب   بـه  نیـز  مدیریتی و اجتماعی محیطی، عوامل و داشته  گیالن استان روستایی

 گفـت  تـوان  مـی   درصـد  95اطمینان   با دیگر به عبارت . اند داده اختصاص خود به را چهارم و سوم
 توسـعه  و اشـتغال  درسـطح  عوامـل  سـایر  بین در را گذاريتاْثیر و نقش مهمترین اقتصادي عامل که

 کـاال،  عرضـه  مناسب بازارهاي چون وجود  عواملی .دارد روستایی مناطق در کارآفرینی و روستایی
 متقاضـیان  بـه  مـالی  بانکی تسهیالت ارائه ،بازده زود و کوچک اقتصادي بنگاه هاي  به لتدو توجه

 مخـابراتی  و پـستی  خـدمات  وجـود  ،مناسـب  بـانکی  شـبکه  وجـود  ،روسـتایی  مناطق در کارآفرینی
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اصلی حمل   و بزرگ هاي جاده به نزدیکی ،روستا در اقتصادي هاي  فعالیت در تنوع وجود ،مناسب
 هـاي  تـوان  مـاتریس  در هفتگـی  و محلـی  بازارهـاي  و هـا  بازارچـه  بـه  نزدیکـی  و )ترانزیتـی (و نقل 

روســـتایی  منـــاطق در اشـــتغال افـــزایش و کـــارآفرینی توســـعه در اي ژه  وی اهمیـــت از اقتـــصادي،
 عـدم : ماننـد  عـواملی  کـه  دهـد   مـی  نـشان  تحقیق این آماري هاي تحلیل نتایج همچنین. برخوردارند

 بـاال ،  خـدماتی  هـاي   فعالیـت  در رقـابتی  تـوان  ضعف،  منطقه از خارج در فروش مناسب بازار وجود
 بالیـاي  و حـوادث  بـروز  پتانـسیل  وجود ،گذاران سرمایه نظر از گذاري  سرمایه ریسک ضریب بودن

 سـطح  در صـنعتی  و خدماتی،کـشاورزي  وسـایل  و امکانـات  کمبود...و رانش سیل، جمله از طبیعی
 بــین در سـرمایه  و بنیـه  ضــعف ،اقتـصادي  هـاي  بنگــاه و اروسـتاه  بـین  ارتبــاطی شـبکه  نبـود  ،روسـتا 

 پایـدار  توسـعه  درفقـدان  مـوثر  و مهـم  بسیار عوامل از یابی، بازار اصول با آشنایی عدم روستاییان و 
 و اقتــصادي هـاي  فعالیـت  رکـود  و اشـتغال  بیکاري،کــاهش افـرایش  آن تبـع  بـه  و روسـتایی  منـاطق 

  .باشد می گیالن استان روستایی مناطق در کارآفرینی
  

  :پیشنهادها
هاي تعاونی روستایی به عنوان یـک مرجـع    هاي سازماندهی شده مانند شرکت      تشکیل گروه  -1

  گذار حمایت کننده و سرمایه
ــوژي و فــن  بهــره-2 ــه   منــدي از تکنول ــزان خالقیــت و روحی آوري جدیــد بــه منظورارتقــاي می

  کارآفرینی
   نهفته اشتغال هاي ریزي به منظور استفاده از فرصت  برنامه-3
   الزم بهبود زیرساختها و وضع واجراي قوانین ومقررات-4
  خارج از استانداخل و گذاران   جذب و سرمایهي وگذار  تسهیل سرمایه-5
  گیري از نیروهاي خالق و کارآفرین  و شناسایی وبهره ها  استفاده از فرصت-6
  

   استفاده مورد منابع
  نور پیام دانشگاه: تهران ،» روستایی ریزي برنامه کارگاه »  .)1381 (حسین آسایش، -1
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 در کـارآفرینی  تجـارب »  .)1383 (اهللا رضازاده، حجت  و شیخان، ناهید  داریانی، محمود،   احمدپور -2
  .کبیر امیر دانشگاه :،تهران»منتخب کشورهاي

    .اطالعات نامهروز: تهران ،»ایران روستایی نیافتگی توسعه شناسی جامعه» . )1383 (ازکیا، مصطفی -3
 ،»توسـعه  حـال  در کـشورهاي  روسـتایی  توسـعه  در کـارآفرین  زنـان  نقـش » .)1383(پاسبان، فاطمـه   -4

 پژوهش و آموزش عالی  موسسه :تهران اندازها، چشم و ها روستایی، چالش  توسعه کنگره مقاالت مجموعه
   .280-281 ریزي، صص برنامه و مدیریت

 :مقـدس  مـشهد  ،»ایـران  بـر  تاکیـد  بـا  روسـتایی  ریزي برنامه » .)1382 (حسن سید لنگرودي، مطیعی -5
    .خراسان دانشگاهی جهاد
 در زنـان  موفقیـت  بهبود در ها تعاونی نقش » .)1384( و دکتر شکراله حمد حیدري      حسین آگهی،  -6
، )ش – الـف  (اول قـسمت  توسـعه،  و تعـاون، اشـتغال    کنفـرانس  منتخـب  مقـاالت  مجموعـه  ،»توسـعه  فرایند

  .51-64صص زد، یگاهدانش
 برخـی  و روستایی دختران اجتماعی مشارکت جریان در موجود موانع » .)1376(غالمرضایی، سعید  -7

 :سـنندج  مـشارکت،  در روسـتایی  زنـان  و دختـران  سـازي  توانـا  سـمینار  مقـاالت  مجموعه ،»آن کارهاي راه
  .کردستان جهادسازندگی سازمان
 دهـاتی  ماهنامـه  ، مجله »روستایی زنان هاي تعاونی در رآفرینکا زنان نقش»  .)1389 (شهناز شیري، -8

  .هفتم سال) 37-35 ص(
کـشاورزي   هـاي  فعالیـت  زمینـه  در روسـتایی  زنـان  آموزشی نیازهاي بررسی» .)1379(زهره    مانی، – 9

 ریـزي  برنامـه  پیـشنهادهابراي  ارائـه  و اصـفهان  اسـتان  تابعـه  روسـتاهاي  در تبـدیلی  صنایع و) باغی و زراعی(
  .اصفهان ارشد، دانشگاه کارشناسی نامه پایان ،»آنان آموزشی

 و هـا  چـالش » .)1382(ایـران  در کـشاورزي  بـرداري  بهـره  هاي نظام همایش اولین مقاالت مجموعه -10
  .کشاورزي جهاد وزارت برداري بهره هاي نظام طراحی و مطالعات دفتر انتشارات از» راهکارها

11- Henly A (2002),job creation by the self- employed ; the roles of entrepreneurial and 

financial capital". Small Bussiness Economics, vol 14 ,No 25, pp.175-196 
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12 -Leonard, M.(2001), Old wine in new bottles?women working inside and outside the 

ousehold.(( womens studies International forum)), vol.24,No.1,pp. 67-78. 

13- Saito, K .and Spurling, D.(1992), ((Developing agricultural for womens farmers)). 

World Bank Discussion Paper, No.156. washington DC: the World Bank.  
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  هاي شرکت شهرستانی هاي اتحادیه عملکرد ی بررس
  فارس استان  روستایی تعاونی 

  
  3موسوي اهللا نعمت سید ،2نجفی بهاءالدین ، 1معصومی حسین

  یده چک
 عملکـرد  بررسـی  بـه  مقالـه  ایـن  در کـشاورزي  توسـعه  در روسـتایی  هاي  تعاونی نقش اهمیت به توجه با

 در موجود اطالعات از نیاز مورد هاي داده. است شده پرداخته ارسف استان در روستایی تعاونی هاي  اتحادیه
 فارس استان هاي شهرستان روستایی تعاونی اتحادیه  25 زیان و سود ، سرمایه حسابهاي صورت ها، ترازنامه

 آوري جمـع  هـا  اتحادیـه  عامـل  مـدیران  با مصاحبه انجام و پرسشنامه تکمیل طریق از و  1389 مالی سال در
 از نفـري  7-5 نمونه یک با هرشهرستان در و انتخاب شهرستان 12 تعداد آنان میان از بعد مرحله در. گردید
 داد نـشان  نتـایج . شـد  انجـام  ها اتحادیه عملکرد ارزیابی براي اي مصاحبه تعاونی، يها  شرکت عامل مدیران

 قـدرت  و فـروش  زانمیـ  اتحادیـه،  عضو يها  شرکت تعداد تحصیالت، میزان عامل، مدیران عملی تجربه که
 بـه  بـراین  عـالوه . اسـت  داشته ها اتحادیه سودآوري بر معناداري و مثبت تاْثیر ها اتحادیه عامل مدیران مالی

 نتـایج . شـد  اسـتفاده  الجیـت  مـدل  از هـا  اتحادیه از تعاونی يها  شرکت رضایت بر موثر عوامل تعیین منظور
 بـر  معنـاداري  و مثبـت  تـاْثیر  هـا،  اتحادیـه  در هـا   شرکت مسها تعداد و اتحادیه با معامالت میزان که داد نشان
  .دارد روستایی تعاونی هاي اتحادیه از ها شرکت رضایت میزان

  

  .الجیت مدل مالی، مدیریت قدرت روستایی، تعاون اتحادیه، عملکرد،: کلیدي کلمات
  

                                                        
     مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزي، اقتصاد ارشد کارشناس -1
 مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه شاورزي،ک اقتصاد  استاد- 2
     مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزي، اقتصاد استاد -3
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  مقدمه

 آسـیایی  کـشورهاي  يکشاورز اقتصاد در اي ویژه جایگاه از توانمند، نظام یک عنوان به تعاونی
 نهادهـا  کـشاورزي،  تولیـدات  پایـداري  در موفقیـت  محورهـاي  از یکـی . است برخوردار اروپایی و

 توسـعه  حـال  در کـشورهاي  در جمعیت از اي عمده بخش. است بیرونی کننده حمایت وموسسات
 اقتـصادي  نظـر  از کـه  اسـت  اي گونـه  بـه  کشورها این در شرایط. است شاغل کشاورزي بخش در

 اطالعـات  وجود همراه کشورها این در موجود فقر. اند نیافته تکوین و رشدنکرده نهادها تماعیواج
 تضادهاي و قانونی هاي نظام بودن ضعیف ارتباطی، هاي ساخت زیر در ضعف بازارها، نبود ناقص،
 ایـن  کـشاورزي  بخش در را ناکارآمد اي شیوه مالکیت، حق قانونی و مرسوم نظامهاي میان موجود

 مـشکالت  و موانع از بسیاري توانند می روستایی نهادهاي نظر این از. است آورده وجود به ورهاکش
 زمینـه  تولیـد،  سازماندهی جدید شکل عنوان به توانند می محلی و روستایی نهادهاي. نمایند حل را

  .نمایند تامین تولید هاي نهاده از موثر استفاده و کارآمد بازارهاي مورد در را مشارکت
 و عـرف  و رسـوم  و آداب و هـا  سـنت  از ایـران  در چه و جهان در چه تعاون هضت ن هاي ریشه

 تعـاونی  هـاي   اتحادیـه  تعـاونی،  يهـا   شـرکت  در موجـود  هاي قدرت مجموع واز گرفته مایه عادت
 موجبـات  اسـت  قـادر  ،گـردد   می متشکل موزون ترکیب این طریق از که نیرویی و گردد  می تشکیل

 ایـن  از گیـري   بهـره  بـا . آورد فـراهم  نظر مورد هاي هدف به وصول در را ها هاتحادی کامل موفقیت
 بـه  سـازنده  و فـائق  قدرتی و گسترده نظامی یافته توسعه هاي کشور در تعاونی يها   شرکت قدرت،
  . اند آورده وجود

 و بهتـر  اقتـصادي  هـاي   فعالیـت  بـراي  قـوا  تجمع تعاونی، هاي تشکل و واحدها تمرکز از منظور 
 براسـاس  موسـسات  گونـه  این برنامه. است تر گسترده اجتماعی و فرهنگی و آموزشی خدمات ادامه
 همچنـان  و گـردد   می تدوین عضو يها  شرکت آموزشی و اقتصادي روابط تحکیم و خدمات تبادل
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 يهـا   شـرکت  تـشکیل  بـه  خـود  مـشترك  هاي نیازمندي تامین براي و آیند می گرد هم دور افراد که

 اجتمـاعی  موفقیـت  و مـالی  موفقیـت  احـراز  بـراي  نیـز  تعـاونی  يهـا   شرکت مایند،ن می اقدام تعاونی
 خـود  محـدوده  در اقتـصادي،  و اجتمـاعی  دگرگونی و رشد آهنگ به بخشیدن سرعت و تر مطمئن

 یکنواختی تمرکز، این از ناشی قدرت و نیرو بسیج با و نمایند می تعاونی اتحادیه تشکیل به مبادرت
 فــراهم جهــان همــه در را آن تعمــیم مقــدمات آورده، فــراهم کــشور و قــهمنط در را یکپــارچگی و

 و واقعـی  آزادي اقتـصادي،  هـاي  بخش وسیع کنترل و تسلط راه از تواند  می همکاري این. کنند می
  .نماید ریزي پی را پایدار صلحی بناي امر نهایت ودر ایجاد بشر افراد براي اجتماعی رفاه

 دربخـش  اقتـصادي  هـاي    فعالیـت  به کشور، اقتصادي توسعه ندارا چشم افق مدت بلند برنامه در
 رفـع  و کـشور  اقتـصادي  هـاي  بحـران  بـا  مقابلـه  بـراي  ریزان برنامه که طوري به شده، توجه تعاونی

 اجتمـاعی،  رفـاه  هاي شاخص افزایش و بیکاري نرخ کاهش غذایی، مواد زمینه در ویژه به وابستگی
 هـا  اولویت وتعیین مشکالت شناخت راستا، این در. اند ودهنم تعاونی بخش به معطوف خودرا نگاه

 خاصـی  وضـرورت  اهمیـت  از هـا  تعـاونی  هـاي   فعالیت  سطح در گذاري سیاست و ریزي برنامه در
 درکـشورهاي  شـده  انجـام  مطالعـات  کـه  اي گونـه  بـه  است، برخوردار شده یاد اهداف به نیل براي

 جوامـع،  ایـن  در کـشاورزي  بخـش  توجـه  قابل و عمده مسائل از یکی کند  می ثابت توسعه، درحال
 تنـوع  بـه  توجـه  بـا  روسـتایی  هـاي   تعـاونی  ویـژه  به توانمند هاي نظام انواع در تولید عملکرد بررسی
  ).1992مادن، (است جامعه هر فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، اقلیمی،

 بـا  شمـسی  1303 سـال  از ایـران،  در فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، نهضت یک عنوان به تعاون
 تجارت قانون توان می که نحوي به کرد، پیدا را شدن مند قانون زمینه تجارت قانون اولین تصویب

 تولیـد  تعـاونی  يها  شرکت به راجع مقرراتی قانون این در. دانست ایران در رسمی تعاون سرآغاز را
 هیچگونـه  لتـشکی  بـه  منجـر  1311 سـال  در نظـر  تجدیـد  تا قانون این لیکن گردید، وضع مصرف و
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 ماده 103 قانونی ماده 600 مجموع از 1311 سال در تجارت قانون اصالحیه در. نشد تعاونی شرکت

 تعـاونی  هـاي  صـندوق  قـانون  1325 خرداد در. دارد اختصاص تعاونی يها  شرکت پیرامون بحث به
 و یـد خر زمینـه  قـانون  درایـن . شـد  تصویب مذکور قانون اصالحیه سال همان ماه مهر ودر روستایی

 وام اعطـاي  خواران، وربا ها واسطه وتعدیل سلف معامالت ممانعت کشاورزي، محصوالت فروش
 و کـشاورزي  محـصوالت  بیمـه  وگـسترش  تعمیم دهقانان، حقوق از دفاع دامداران، و کشاورزان به

  . بود شده بینی پیش دامی
 یـک  و مـاده  زدهیـا  بـر  مـشتمل  شمـسی  1334 درمردادمـاه  ایـران  در تعاونی شرکت قانون اولین

 شـوراي  و سنا مجلسین مشترك کمیسیون تصویب از کشورها دیگر تعاونی قوانین از الهام با تبصره
 و کارمنــدان اعــزام بــه نــسبت قــانون ایــن مفــاد براســاس کــشاورزي بانــک و گذشــت وقــت ملــی

 تشویق یروستای تعاونی يها  شرکت تشکیل به را زارعین تا نمود اقدام ها روستا به خود کارشناسان
 تـصویب  از ایـران  روسـتایی  تعـاون  مرکزي سازمان سیسات قانون 1342 سال در. نمایند راهنمایی و

 قـانون  1348 درسـال  و سـاخت  فـراهم  را روسـتایی  هـاي   تعـاونی  شـبکه  گـسترش  زمینـه  و گذشت
 خردادمـاه  شـانزدهم  در. رسـید  تـصویب  بـه  تبـصره  19 و ماده 47 بر مشتمل مزبور سازمان اساسنامه

 قرار تعاونی يها  شرکت عمل مورد و تصویب فصل 25 و ماده 149 در تعاونی شرکت قانون 1350
 بخـش  اساسی، قانون 44و 43 اصول در 1358 سال در ایران اسالمی انقالب پیروزي از پس. گرفت
 کـشور  اقتـصاد  گانـه  سـه  هـاي  بخش از یکی عنوان به خصوصی و دولتی بخش دو کنار در تعاون
 مجلـس  تـصویب  بـه  تبـصره  50و مـاده  71 بر مشتمل تعاون بخش قانون 1370 سال در و شد معرفی

  .رسید اسالمی شوراي
 گرفتـه  انجـام  کشور از خارج و داخل در مطالعاتی ها آن عملکرد و ها تعاونی مبحث به  راجع

  :کرد اشاره زیر موارد به توان می مطالعات قبیل این از. است
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 اصـول   از تجـاوز  و تخلـف  دولـت،  گرانـۀ  مداخلـه  هـاي  تسیاسـ  تانزانیـا  در) 2000(بنتوراکی

 دموکراسـی،  وجـود  عـدم  خودمختـاري،  و اسـتقالل  عدم تعاونی، غیرپیشرفتۀ قوانین تعاون، اساسی
 هـاي   تعاونی موفقیت عدم علل از را کارآمد سازمانی ساختار وجود عدم و اعضا توانمندسازي عدم

 در تحـول  ایجاد به منوط را تانزانیا روستایی هاي  تعاونی موفقیت وي. کند می عنوان تانزانیا روستایی
 رهبـري  در اصـالح  بـا  اسـت  معتقـد  و دانـد  می ها تعاونی در دولت نقش اصالح و رهبري وضعیت

 اقتـصادي  توسعۀ در موفقیت شرط خود که ،یابد  می افزایش کارآیی آنها، هاي  اتحادیه و ها تعاونی
 و اعضا میان در آموزش ها، تعاونی به مربوط پیشرفتۀ انینقو وضع دولت، نقش او. است اجتماعی و

 بـر  مـؤثر  عوامـل  از را هـا  تعـاونی  در مردمـی  مـشارکت  هاي برنامه و تعاونی ترویج تعاونی، رهبران
  . داند می ها تعاونی موفقیت

 عرصـه  در موفقیـت  وجـود  بـا  هـا  تعـاونی  کـه  رسـیده  نتیجه این به خود تحقیق در) 1997(راجز
 جـایگزین  روسـتاییان،  موردنیاز خدمات موقع به وعرضه محصول خرید زمینه در اند وانستهنت تولید،

 متخـصص  افـراد  دسـت  بـه  هـا  تعـاونی  مـدیریت  که است این محققان این پیشنهاد. شوند وران پیله
  . شود تنظیم روستاییان حقیقی نیازهاي با وام اعطاي و نحوه و شده سپرده

 را کـشاورزي  توسـعه  و پیشرفت در آنها نقش و ژاپن تعاونی يها شرکت ساختار) 1992(مادن
 در آن نخـستین . انـد  گردیـده  سـازماندهی  سـطح  سـه  در ژاپـن  کشاورزي هاي  تعاونی. نمود بررسی

. هـستند  آن اصـلی  واحـدهاي  منظـوره،  چنـد  هاي  تعاونی که است يها  شرکت شامل و روستا سطح
 اسـتان  و منطقـه  سـطوح  در هـا  فعالیـت  رشته نوع برمبناي تخصصی استانی و اي منطقه هاي  اتحادیه
 نـوع  براسـاس  اسـتانی  هـاي  اتحادیـه  پیونـد . دهنـد  می تشکیل را کشاورزي هاي  تعاونی سطح دومین

 تـشکیل  را) سـطح  سـومین  (ملـی  هـاي  اتحادیـه ...  و بیمـه  اعتبـار،  بازاریابی، و خرید مانند فعالیتشان
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 تعـاونی  نهـضت  نماینـده  و سـازمانی  رده االترینبـ  کـشاورزي  هـاي   تعاونی مرکزي اتحادیه. دهد می

  . باشد می کشور وخارج داخل در کشاورزي

 اجرایـی  کـادر  و اعضا ارکان، آگاهی تعاون، به باور و شناخت مانند عواملی) 1380( آقاجانی
 ضـروري  هـا  تعـاونی  موفقیت در را الزم ي ها آموزش از آنها برخورداري میزان و شرکت امور از

  .شمرد برمی
 باعـث  تعـاونی  شـرکت  تشکیل ،گیرد  می نتیجه فارس، استان در خود مطالعه طی) 1357(نجفی

 شـده  اصـلی  محـصوالت  عملکرد افزایش و کشت زیر سطح میانگین افزایش اعضا، درآمد افزایش
  .است

 وضعیت بهبود در را روستایی تولید تعاونی نقش درتحقیقی،) 1380(مهر کیانی و راد پزشکی
  .اند کرده بررسی سبزوار شهرستان گندمکار کشاورزان ياقتصاد و فنی

 تعـاونی  اعضاي که است معتقد و داند می ها نی تعاو موفقیت کلید را اعضا) 1381(شکیبامقدم
 نیـست،  عامل مدیر یا مدیره هیئت دست در تعاونی شرکت کنترل و اختیار زیرا آنند؛ قانونی مالک

 .اعضاست دست در بلکه

 مکتـب  اصـول  از مـدیران  و اعـضا  اطالعـی  بی تجربه، با و کاردان مدیران انفقد) 1346( ناهید
 کمبـود  و پراکنـدگی  هـا،  تعـاونی  اعـضاي  و مـدیران  کارکنـان،  سـطوح  در آمـوزش  عـدم  تعاون،

 عـدم  و دهقانـان  درآمـد  میـزان  بـودن  پـایین  مقـررات،  و قـانون  نقص شتابزدگی، روستاها، جمعیت
 راه در موجـود  مـشکالت  و موانـع  از را روسـتایی  تعـاونی  ي هـا  شـرکت  در کـافی  گـذاري   سرمایه

  .است کرده اعالم آنها موفقیت
 کـشاورزي  هـاي   تعـاونی  عنـوان  با درکتابی کره، کشاورزي تعاون ملی اتحادیه) 1386(اسالمی

 گونـاگون  هـاي   فعالیـت  انگیـز  شـگفت  رشـد  از هـا  تعـاونی  مختلـف  هـاي  جنبـه  بررسـی  ضمن کره
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 هـاي  فعالیـت  در رشـد  ایـن  اخیـر  هـاي  سـال  در ویـژه  بـه . کنـد   مـی  تحکایـ  کشاورزي هاي  تعاونی

 بـه  بازاریـابی  جدیـد  نظام ایجاد سبب به بازاریابی زمینه در. است   بوده چشمگیرتر بانکی و بازاریابی
 فـروش  و سـفیدکنی  بـرنج  کارخانجـات  کـشاورزي،  محـصوالت  بازاریـابی  هـاي  مجموعه صورت
 کـشاورزي  محـصوالت  محلـی  بازار از درصدي40 مسه آوردن دست به موفق محصوالت مستقیم

 کـه  1998 سـال  در سـپرده  دالر میلیـارد  80بـا  بـانکی  و اعتباري هاي  فعالیت زمینه در است، گردیده
 سـپرده  مقـدار  بیـشترین  کـسب  بـه  موفـق  گیرد، برمی در را کره بانکی هاي سپرده کل درصد 11/8

  . است گردیده اي کره هاي بانک میان در بانکی
 و گـذاري   سـرمایه  بـر  مـوثر  عوامـل  بررسـی  عنـوان  بـا  اي درمطالعـه ) 1387(همکاران و نجفی

 و پرداختـه  فـارس  اسـتان  روسـتایی  تعـاونی  شـرکت  در کشاورزان نقدینگی تامین مناسب ابزارهاي
 ایـن  اهـداف  کـشاورزي،  هـاي   فعالیـت  در نقدینگی تامین منابع اهمیت به توجه با که نمودند عنوان
 و فـارس  اسـتان  روسـتایی  هـاي  تعـاونی  هـاي  شـرکت  گـذاري   سـرمایه  بر موثر املعو بررسی مطالعه

 از منظـور  ایـن  بـراي . باشـد  مـی  کشاورزي تولیدکنندگان نقدینگی تأمین مناسب ابزارهاي شناسایی
 در موجـود  اطالعـات  از مطالعـه  نیـاز  مـورد  هـاي  داده و آمـار  و شـد  اسـتفاده  گذاري  سرمایه تئوري

 دوره طـی  روسـتایی  تعـاونی  هاي شرکت 32 زیان و سود و سرمایه هاي ابحس صورت ها، ترازنامه
 152 نمونـه  و عامـل  مدیران از نفري 15 نمونه یک با این بر عالوه. شد آوري جمع 1385-86 مالی
 کـه  داد نـشان  مطالعـه  نتـایج . شـد  آوري جمـع  الزم اطالعات و مصاحبه ها تعاونی اعضاي از نفري
 روسـتایی  هـاي   تعـاونی  گـذاري   سـرمایه  رفتار در اساسی نقش نقدي يموجود و نقدي جریان میزان
 تاْثیر عوامل جمله از سرمایه، به بدهی نسبت و واحد اندازه نهایی، آوري سود همچنین. دارند استان
 قـدرت  معیـار  محاسـبه  از حاصـل  نتـایج . باشـند  مـی  روستایی هاي  تعاونی در گذاري  سرمایه بر گذار

 قـدرت  از روسـتایی  تعـاونی  هاي شرکت از درصد 33 مدیران که داد شانن ها شرکت مالی مدیریت
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 افـزایش  و مـالی  تـامین  بـراي  سـاختاري  مقالـه،  پایـان  در. باشـند   می برخوردار مناسبی مالی مدیریت
 مـالی  مـدیریت  قـدرت  معیار ادامه در. است گردیده پیشنهاد روستایی تعاونی يها  شرکت نقدینگی

 از حاصـل  نتـایج . شـد  محاسـبه )2 (و) 1 (معادلـه  اسـاس  بـر  روستایی اونیتع هاي  اتحادیه در مدیران
 15 از کـه  داد نـشان  فـارس  اسـتان  روستایی تعاونی هاي شرکت مالی مدیریت قدرت معیار محاسبه
 فقـط  دیگـر  عبـارت  بـه . دارد وجـود  مـالی  مدیریت قدرت تعاونی پنج در تنها بررسی، مورد تعاونی
 و بوده برخوردار مناسبی مالی مدیریت قدرت از روستایی تعاونی هاي شرکت از درصد 33 مدیران

 هـا  شـرکت  ایـن  در و بـوده  صـفر  یـا  منفـی  ارزش داراي مدیریت قدرت معیار دیگر، درصد 67 در
  .نیستند برخوردار مناسبی مالی قدرت از مدیران
 ولتـی، د بخـش  سـه  پایـه  بـر  خـود  اساسـی  قـانون  44 اصل طبق نیز ایران کشور اقتصادي نظام   

 مطـرح  آن 43 اصـل  در که چنان آن اقتصادي ساختار چنین. است شده تعریف خصوصی و تعاونی
 بـرآوردن  و محرومیـت  و فقـر  کـردن  کن ریشه و جامعه اقتصادي استقالل تامین» هدف با ،شود  می

  ). 1386 عباسی،(است شده ریزي پایه » او آزادگی حفظ با رشد، جریان در انسان نیازهاي
 اشـتغال  بـراي  کـار  امکانـات  و شـرایط  ایجاد بر تاکید با کشورمان اساسی قانون 44و 43 اصول 

 هـاي  گـروه  و افـراد  دست در سرمایه  تمرکز و دولت شدن مطلق فرماي کار از جلوگیري و کامل
 48 و 47 بنـدهاي . اسـت  نمـوده  روشـن  را کـشور  اقتصاد در تعاون بخش جایگاه نماي دور خاص،
 و فنـاوري  منـابع  بـه  دستیابی فرآیند تسهیل و سازي توانمند به نیز توسعه ارمچه برنامه کلی سیاست
  ).1386 اسالمی،(است نموده اشاره تعاون بخش مالی و اقتصادي پیوندهاي توسعه
 بـا . نهـاد  فزونـی  بـه  رو هـا  آن تعـداد  ایـران،  در کـشاورزي  هاي  تعاونی توسعه و گیري شکل با

 داشت براین را ها آن تعاونی، هاي شرکت اغلب قلیل ظرفیت و تعداد کثرت دلیل به زمان، گذشت
 وسـیله  بـه  اکنـون  بودنـد  آورده دست به خود افقی تجمیع وسیله به که را هایی موفقیت و نتایج که
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 وجـود  بـدون  کـه  طـوري  به. کنند تکثیر و تثبیت کشاورزي تعاونی هاي   اتحادیه با عمودي الحاقات

 آنـان  بقـاي  قابلیـت  حتی بلکه نداشتند، را الزم توانگري تنها نه تعاونی هاي شرکت ها، اتحادیه این
  ).1349 روستایی، تعاونی سازمان 50 شماره نشریه (بود شک مورد نیز

 عملکـرد  ارزیـابی  هـدف  بـا  حاضـر  پـژوهش  شـده،  مطـرح  مباحـث  بـه  باتوجـه  و اساس این بر
 قبیـل  از هایی پرسش به ییپاسخگو و کلی صورت به فارس استان در روستایی تعاونی هاي  اتحادیه
 هـاي   تعاونی تعداد ها، اتحادیه عامل مدیران تحصیالت و سن عملی، تجربه مالی، قدرت بین ارتباط
 صـورت  بـه  هـا  اتحادیه این عملکرد با ها اتحادیه این فروش و خرید و سرمایه میزان اتحادیه، عضو
 شـرکت  رضـایت  میـزان  با رابطه در یسواالت به تحقیق، خالل در براین، عالوه. گیرد  می انجام جزء
  .شود می داده پاسخ رضایت این بر موثر عوامل و ها اتحادیه از روستایی تعاونی هاي

  
  کلی هدف

 بـراي  راهکـار  ارائـه  و فـارس  اسـتان  در شهرستان روستایی تعاونی هاي  اتحادیه عملکرد بررسی
  ها اتحادیه این عملکرد بهبود
 

  اختصاصی اهداف
 :بین ارتباط سیبرر اول قسمت 

  مدیریت مالی قدرت  -

   عامل مدیران عملی تجربه   -
    عامل مدیران سن  -
       عامل مدیران تحصیالت  -
   ها اتحادیه عضو هاي تعاونی تعداد  -
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   ها اتحادیه سرمایه میزان  -
   ها اتحادیه فروش میزان -
  ها اتحادیه عملکرد ها و اتحادیه توسط محصوالت توافقی خرید میزان  -

  
  : میزان بین ارتباط بررسی دوم قسمت

  اتحادیه از شرکت فاصله -

   اتحادیه از شرکت خرید  -
   اتحادیه به محصول فروش  -
   اتحادیه عضو شرکت اعضاي تعداد  -
  اتحادیه از شرکت رضایت میزان اتحادیه و در) شرکاء جاري (شرکت مشارکت -

  
  ها روش و مواد

 بـدین  و بـوده  فارس استان روستایی تعاونی يها شرکت و ها اتحادیه شامل تحقیق آماري جامعه
 انتخاب روستایی تعاونی شرکت 73 تعداد و روستایی تعاونی اتحادیه 25 بر مشتمل اي نمونه منظور

  .گردید مصاحبه تعاونی يها شرکت و اتحادیه عامل مدیران با و شد
 و هـا  تشـرک  شـده  حـسابرسی  مـالی  هـاي  صـورت  و پرسـشنامه  از هـا  داده گـردآوري  منظور به

 مـورد  هـاي  آیتم وجوي جست و کاوي داده با که. است شده استفاده روستایی تعاونی هاي اتحادیه
 ایـن  بـر . شد پرداخته اطالعات و ها داده گردآوري به پرسشنامه بر عالوه مالی، هاي صورت در نظر

   اول بخـش  در. انـد  شـده  تـشکیل  بخـش  دو از مطالعـه  ایـن  در نیـاز  مـورد  اطالعـات  و آمار اساس،
 يهـا  شـرکت  اتحادیـه  زیـان  و سـود  صـورت  ها،ترازنامه در موجود اطالعات از نیاز مورد هايداده

 و آمـار  دیگـر  بخـش . اسـت  شـده  آوري جمـع 1389 مـالی  سـال  در فـارس  اسـتان  روسـتایی  تعاونی
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 عامـل  مـدیران  با مصاحبه انجام و پرسشنامه تکمیل طریق از و پیمایشی روش به نیاز مورد اطالعات

 تکمیـل  و مـصاحبه  بـر  عـالوه . اسـت  شـده  آوري جمـع  روسـتایی  تعـاونی  هـاي  شرکت هاي تحادیها
 شهرستان هر در و انتخاب شهرستان 12 تعداد آنان میان از ها اتحادیه عامل مدیران کل از پرسشنامه

 عملکـرد  ارزیـابی  بـراي  اي مـصاحبه  تعـاونی  يهـا   شـرکت  عامل مدیران از نفري 7-5 نمونه یک با
 مرودشـت،  الرسـتان،  ممـسنی،  شـیراز،  مطالعـه  ایـن  در منتخـب  شهرسـتان 12. شـد  انجـام  ها هاتحادی

 1 جـدول . باشـد  مـی  نیریـز  و فیروزآباد استهبان، آباده، سپیدان، فسا، المرد، اقلید، داراب، کازرون،
  .دهد می نشان انتخابی نمونه در را تعاونی يها شرکت و اتحادیه توزیع

  فارس استان هاي شهرستان تفکیک به  عضو شرکتهاي طریق از اتحادیه ارزیابی براي منتخب نمونه تعداد-1جدول

 شهرستان ردیف
 تعداد

 پرسشنامه
 شهرستان ردیف

 تعداد
 پرسشنامه

 شهرستان ردیف
 تعداد

 پرسشنامه
 5 فسا 11 5  کازرون 6 7 شیراز 1

 5 سپیدان 12 5 داراب 7 5 ممسنی 2

 5 آباده 13 5 اقلید 8 5 الرستان 3

 5 نیریز 14 5 المرد 9 6 مرودشت 4

    5 فیروزآباد 10 5 استهبان 5

  
 تعــداد عامــل، مــدیران تحـصیالت  و ســن عملــی، تجربـه  متغیرهــاي اثــر سـنجش  بــراي تحقیــق ایـن  در
 بـر  مدیریت مالی قدرت و محصوالت توافقی خرید میزان فروش، میزان اتحادیه، سرمایه عضو، هاي  تعاونی
 :است شده استفاده زیر مدل از فارس استان در شهرستان روستایی تعاونی هاي دیهاتحا عملکرد میزان

)  1                (  

  :باشد می زیر صورت به متغیرها که

Y =اتحادیه سودآوري X1=عملی تجربه X2 =سن 

X3=تحصیالت X4 =عضو هاي تعاونی تعداد X5 =  اتحادیه سرمایه 

X6  =  فروش میزان X7 =  محصوالت توافقی خرید میزان = pwi مالی قدرت 
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  :شود می محاسبه زیر صورت به مدیران مالی قدرت مدل این در
)()()()( iiiii PMfLMfPCfPPfPW −+++−=)2                 (  

iPP =تعاونی اتحادیه در سود کل به سهامداران میان در شده توزیع سود نسبت i،ام   

iPC =تعاونی اتحادیه در سود کل به نشده توزیع سود نسبت i،ام   

iLM =تعاونی اتحادیه اعضاي تعداد طبیعی لگاریتم i،ام   

iPM =تعاونی اتحادیه ساالنه جلسات در کننده شرکت افراد درصد iام ،  
(.)f =باشدمی زیر بصورت عملگر یک.  
  

                              )3( 

 مـدیران  مـدیریت  قدرت شاخص محاسبه در استفاده مورد متغیر چهار از یک هر ارزش ix که

 معیـار  انحـراف  σ یادشـده،  متغیر چهار از یک هر ازاي به نمونه میانگین xام،iتعاونی دراتحادیه
 مـورد  را تعـاونی  اتحادیـه  مـدیران  عملکـرد  از اي جنبـه  متغیـر،  چهار این از یک هر. باشدمی نمونه
 نمایـد مـی  بیان را مدیران مدیریت قدرت) 2 (رابطه قالب در متغیرها این مجموع. دهد  می قرار توجه

 در مـدیریت  قدرت وجود بیانگر PW مثبت ارزش دامنه این در. باشدمی+ 4 تا -4 بین آن دامنه که
  . است تعاونی  اتحادیه مدیران در مدیریت قدرت فقدان بیانگر آن منفی ارزش و مدیران

 و شهرستان اتحادیه از روستایی تعاونی يها  شرکت رضایت میزان شدن مشخص براي همچنین 
 بـه  محصوالت فروش میزان اتحادیه، از خرید میزان اتحادیه، مرکز تا فاصله مانند برآن موثر ملعوا

 اسـتفاده  زیـر  الجیـت  مـدل  از اتحادیه در شرکت مشارکت میزان و شرکت اعضاي تعداد اتحادیه،
  :است شده
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Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5     )4(  

 در. دهـد   مـی  نـشان  را اتحادیـه  از هـا   شـرکت  رضایت میزان و بوده وابسته متغیر Y رابطه این در
 Yباشـد،  نداشـته  رضـایت  واگـر  یـک  برابر Y باشد، راضی اتحادیه عملکرد از شرکت که صورتی

 X3 اتحادیـه،  از خریـد  میـزان  X2 ، اتحادیـه  مرکـز  تـا  فاصله X1. شود  می گرفته نظر در صفر برابر
 در شـرکت  مـشارکت  میـزان  X5 و شرکت اعضاي تعداد X4 اتحادیه، به محصوالت فروش میزان

  .  دهد می نشان را اتحادیه
  

  بحث و نتایج
 ،یروسـتای  تعـاونی  هـاي  شـرکت  اتحادیـه  عملکـرد  به مربوطي  ها فرضیه آزمون انجام از قبل    

 ارائـه  مـدل  این به مربوط متغیرهاي از توصیفی آماري مدل، این متغیرهاي وضعیت بهتر درك براي
 .دهـد  مـی  نـشان  را متغیرهـا  ایـن  بـه  مربوط معیار انحراف و میانگین مینیمم، م،ماکزیم 2 جدول. شد

 نـشان  را یروسـتای  تعاونی هاي شرکت اتحادیه عملکرد به مربوط هاي فرضیه آزمون نتایج 3 جدول
  .دهد می

  تاییروس تعاونی هاي شرکت اتحادیه به مربوط متغیرهاي مینیمم و ماکزیمم معیار، انحراف میانگین،-2 جدول

 سود میزان شرح
 اتحادیه

 تجربه
 )سال(عملی

 تحصیالت )سال(سن

 تعداد
 هاي تعاونی
 عضو

 میزان
 )ر.م(سرمایه

 میزان
 )ر.م(فروش

 خرید میزان
 )روم(توافقی

 مالی قدرت
 مدیران

 0,36 3828,12 21924,4 869,52 8,64 2,52 42,24 8 85,53 میانگین

 انحراف
 معیار

228,63 4,14 5,37 1,05 6,13 700,61 26560,15 9201,05 0,7 

 2 45116 105931 2828 28 4 52 20 502 ماکزیمم

 -1 0 0 36 2 1 31 2 -468 مینیمم
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  فارس استان تعاونی ي ها اتحادیه عملکرد بر موثر عوامل-3جدول

 t prob آماره معیار انحراف ضریب متغیر

c 0,32 1,01 304,9 309,32 ثابت مقدار 

X1 0,009 2,98 9,36 **27,95 یعمل تجربه 

X2 0,067 -1,97 6,063 -11,97 سن 

X3 0,037 2,28 33,03 **75,62 تحصیالت 

X4 
 هاي تعاونی تعداد

 عضو
16,69-** 6,13 2,72- 0,015 

X5 0,053 -2,09 0,05 -0,1 سرمایه میزان 

X6 0,044 2,18 0,001 **0,002 فروش میزان 

X7 0,179 -1,4 0,003 -0,005 توافقی خرید میزان 

pwi 0,012 2,81 51,24 **144,46 مدیران مالی قدرت 

R-squared= 0,79 Durbin-Watson stat= 1,74 
Adjusted R-squared= 

0,67 F-statistic= 7,09 Prob(F-
statistic)=0,0006  

  

  است درصد 5 سطح در بودن دار معنی نمایانگر **
  
 بـر  مثبـت  تـاْثیر  مـدیران،  عملـی  تجربه که دهد می نشان ها  داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج 

 باتوجـه  کهباشـد   مـی  95/27 متغیـر،  این براي شده محاسبه ضریب مقدار. دارد ها اتحادیه سودآوري
 تاْییـد  مـورد  صفر فرض و است دار معنی درصد 95 اطمینان سطح در رابطه این ،0092/0 احتمال به

 95/27 میـزان  بـه  را اتحادیه سود مدیران، تجربه در افزایش احدو هر دیگر عبارت به. گیرد می قرار
 تاْییـد  دارد، تـاْثیر  اتحادیـه  عملکـرد  بـر  مدیران عملی تجربه که فرضیه این بنابراین. دهد می افزایش

 98/2شـده  محاسـبه  tآمـاره  و 36/9 متغیـر،  ایـن  براي شده برآورد استاندارد انحراف مقدار. شود  می
  ).3 جدول (باشد می
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 معنـی  تـاْثیر  مـدیران  سـن  کـه  دهد می نشان تحقیق این در مدل برآورد از حاصل نتایج همچنین

   -97/11 متغیــر، ایــن بــراي شــده محاســبه ضــریب مقــدار. نــدارد هــا اتحادیــه ســودآوري بــر داري
 و نیـست  دار معنـی  درصـد  95 اطمینـان  سـطح  در رابطـه  این ،0670/0 احتمال به باتوجه کهباشد  می

 دارد، تاْثیر اتحادیه عملکرد بر مدیران سن فرضیه این بنابراین. گیرد نمی قرار تاْیید ردمو صفر فرض
 بـا  مقایـسه  در بـاالتر  سن با مدیران الزاما و رسد نمی نظر به هم منطقی که گیرد نمی قرار تاْیید مورد

 اسـتاندارد  افانحـر  مقـدار . ندارنـد  سـودآوري  بـر  تري مطلوب تاْثیر و باالتر کارایی جوانتر مدیران
  ).3 جدول (باشد می -97/1 شده محاسبه tآماره و 063/6 متغیر، این براي شده برآورد

 میـزان  کـه  دهـد  مـی  نـشان  تحقیـق  ایـن  در هـا  داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج براین، عالوه
 شده محاسبه ضریب مقدار. دارد ها اتحادیه سودآوري بر معناداري و مثبت تاْثیر مدیران تحصیالت

 95 اطمینـان  سـطح  در رابطـه  ایـن  ،0370/0 احتمـال  بـه  توجـه  با که باشد  می 62/75 متغیر، این براي
 در افـزایش  واحـد  هر دیگر عبارت به. گیرد می قرار تاْیید مورد صفر فرض و است دار معنی درصد
 فرضـیه  این ینبنابرا. دهد  می افزایش 62/75 میزان به را اتحادیه سود عامل، مدیران تحصیالت میزان

 با مدیران دیگر عبارت به. شود   می تاْیید دارد، تاْثیر اتحادیه عملکرد بر مدیران تحصیالت میزان که
 مقـدار . باشند برخوردار ها اتحادیه سودآوري زمینه در باالتري کارایی از توانند می باالتر تحصیالت
 در بـاال  نـسبتا  پراکندگی از حاکی هک است  03/33 متغیر، این براي شده برآورد استاندارد انحراف

 28/2 نیـز  متغیـر  ایـن  بـراي  شـده  محاسـبه  tآمـاره . هاسـت  اتحادیـه  عامـل  مـدیران  تحصیالت میزان
  ).3 جدول(باشد می

 سودآوري بر مثبت تاْثیر ها اتحادیه عضو هاي تعاونی تعداد که است آن از حاکی نتایج همچنین
 احتمـال  بـه  توجه با کهباشد   می -69/16 متغیر، این براي شده محاسبه ضریب مقدار. دارد ها اتحادیه

 قـرار  تاْییـد  مـورد  صـفر  فـرض  و اسـت  دار معنـی  درصـد  95 اطمینـان  سـطح  در رابطه این ،0157/0
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 بـه  را اتحادیـه  سـود  ها، اتحادیه عضو هاي  تعاونی تعداد افزایش واحد هر دیگر عبارت به. گیرد  می

ــزان ــه لحاصــ نتیجــه. دهــد مــی کــاهش 69/16 می ــشان کلــی طــور ب ــاْثیر دهنــده ن ــداد منفــی ت    تع
 افـزایش  بـا  که دارد وجود احتمال این دیگر بیان به. هاست اتحادیه سودآوري بر عضو هاي شرکت

  نظـر  بـه  و شـده  تـر  نیزگـسترده  هـا  آن نظـارت  تحـت  حیطـه  هـا،  اتحادیـه  عـضو  هاي شرکت تعداد
 کـارایی  از هـا  شـرکت  عملکـرد  بـر  دیهاتحا سوي از شده انجام نظارت شرایطی چنین در رسد می 

 ایـن  بنـابراین . دارد هـا  اتحادیـه  کلـی  سـودآوري  بـر  سوء تاْثیر دلیل همین به و نبوده برخوردار الزم
 مقـدار . شـود   مـی  تاْییـد  دارد، تـاْثیر  اتحادیه عملکرد بر ها اتحادیه عضو هاي  تعاونی تعداد که فرضیه

  باشـد  مـی  -72/2 شـده  محاسـبه  tآمـاره  و 13/6 یـر، متغ ایـن  بـراي  شـده  بـرآورد  اسـتاندارد  انحراف
 ).3 جدول(

 تـاْثیر  اتحادیـه  سـرمایه  میـزان  کـه  دهـد  مـی  نـشان  تحقیـق  ایـن  در مـدل  بـرآورد  از حاصل نتایج
 -1/0 متغیــر، ایـن  بــراي شـده  محاسـبه  ضــریب مقـدار . نــدارد هـا  اتحادیـه  ســودآوري بـر  معنـاداري 

 فـرض  و نیست دار معنی درصد 95 اطمینان سطح در طهراب این ،053/0 احتمال به باتوجه باشدکه می
 توانـد  نمی آماري نظر از اما کند می میل معناداري به تاحدودي گرچه. نگرفت قرار تاْیید مورد صفر

 بـر  اتحادیـه  سرمایه میزان که فرضیه این بنابراین. باشد برخوردار اتکایی قابل و ملموس معناداري از
 هـاي  سـرمایه  بـا  هـاي   اتحادیـه  دیگـر  بیـان  بـه . گیرد  مین قرار تاْیید مورد ،دارد تاْثیر اتحادیه عملکرد

 و 053/0 متغیـر،  ایـن  بـراي  شـده  بـرآورد  اسـتاندارد  انحـراف  مقدار. نیستند سودآورتر الزاما باالتر،
 در هـا  داده تحلیـل  و تجزیه از حاصل نتایج همچنین  ).3 جدول(باشد  می -09/2 شده محاسبه tآماره

 هـا  اتحادیـه  سـودآوري  بـر  معناداري و مثبت تاْثیر اتحادیه فروش میزان که دهد می نشان تحقیق این
 ایـن  ،0449/0 احتمال به باتوجه کهباشد  می 002/0 متغیر، این براي شده محاسبه ضریب مقدار. دارد

 عبـارت  بـه . نگرفـت  قـرار  تاْییـد  مورد صفر فرض و است معنادار درصد 95 اطمینان سطح در رابطه
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. دهـد  مـی  افـزایش  002/0 میزان به را اتحادیه سود اتحادیه، فروش میزان در افزایش واحد هر دیگر

 ایـن  تاْییـد . شود  می تاْیید دارد، تاْثیر اتحادیه عملکرد بر اتحادیه فروش میزان که فرضیه این بنابراین
 و انیبازرگـ  زمینـه  در کـه  حقـوقی  و حقیقـی  شخـصیت  هـر  چراکه. است توجیه قابل کامال فرضیه

 غیـر  مبـادالت  به دست عادي شرایط در و کند می پیروي اقتصادي منطق از کند می فعالیت تجارت
 از حـاکی  کـه  است 001/0 متغیر، این براي شده برآورد استاندارد انحراف مقدار. زند نمی سودآور

 18/2 نیـز  متغیـر  ایـن  بـراي  شـده  محاسـبه  tآمـاره . هاسـت  اتحادیه فروش میزان در پایین پراکندگی
  ).3 جدول(باشد  می

 تاْثیر ها اتحادیه توافقی خرید میزان که دهد می نشان تحقیق این در مدل برآورد از حاصل نتایج
 -005/0 متغیـر،  ایـن  بـراي  شـده  محاسـبه  ضـریب  مقدار. ندارد ها اتحادیه سودآوري بر داري معنی

 فرض و نیست دار معنی درصد 95 اطمینان سطح در رابطه این ،179/0 احتمال به باتوجه کهباشد  می
 اتحادیـه  عملکـرد  بر ها اتحادیه توافقی خرید میزان فرضیه این بنابراین. فترگن قرار تاْیید مورد صفر
 003/0 متغیـر،  ایـن  براي شده برآورد استاندارد انحراف مقدار. گیرد نمی قرار تاْیید مورد دارد، تاْثیر

 ).3 جدول(باشد می -4/1 شده محاسبه tآماره و

 تـاْثیر  مدیران مالی قدرت که دهد می نشان تحقیق این در ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج
 46/144 متغیر، این براي شده محاسبه ضریب مقدار. دارد ها اتحادیه سودآوري بر معناداري و مثبت

 فرض و است ردا معنا درصد 95 اطمینان سطح در رابطه این ،0129/0 احتمال به باتوجه کهباشد  می
 بـه  را اتحادیـه  سود مدیران، مالی قدرت در افزایش واحد هر دیگر عبارت به.  شده است  تاْیید صفر
 عملکـرد  بـر  مـدیران  مـالی  قـدرت  میـزان  کـه  فرضـیه  ایـن  بنـابراین . دهد   می افزایش 46/144 میزان

 قبلـی  هـاي  فرضـیه  بـه  بتنـس  توجیـه  بیـشترین  از فرضیه، این تاْیید. شود می تاْیید دارد، تاْثیر اتحادیه
 کلیـدي  همـه  از مدیر مالی قدرت متغیر مدل، در موجود متغیرهاي میان در چراکه. است برخوردار
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 ور بهـره  جهـت  در موجـود  امکانـات  از تواند  می اندازه چه تا مدیر یک که دهد می نشان و بوده تر

  24/51 متغیـر،  ایـن  بـراي  هشـد  بـرآورد  اسـتاندارد  انحراف مقدار. کند استفاده خود اتحادیه ساختن
  ).3 جدول(باشد می 81/2 نیز متغیر این براي شده محاسبه tوآماره
 بـه  توجـه  بـا  کـه  بـوده  09/7 مـدل،  کـل  بـراي  شـده  برآورد فیشر F آماره مقدار نیز، نهایت در
 قابلیـت  و معنـاداري  از مـدل  از شـده  انجـام  تخمین درصد، 95 اطمینان سطح در 000612/0 احتمال
 کـه  اسـت  درصـد 79 مدل، براي شده محاسبه  R-squared مقدار. است برخوردار باالیی اتکاي

 کـه  کند می پیروي مستقل متغیرهاي در تغییر از وابسته متغیر در تغییرات از درصد 79 دهد می نشان
 دوربین مقدار. است درصد Adjusted R-squared 67براي میزان این. است باالیی نسبتا میزان

  خودهمبـــستگی خطـــاي داراي مـــدل دهـــد مـــی نـــشان کـــه اســـت 74/1 وردي،بـــرآ واتـــسون
  ).3 جدول(باشد مین 

 اتحادیه از ها شرکت رضایت میزان به مربوط هاي فرضیه آزمون انجام از قبل مشابه، صورت به
 متغیرهـاي  از توصـیفی  آمـاري  مدل، این متغیرهاي وضعیت بهتر درك براي ،یروستای تعاونیي  ها

 ایـن  بـه  مربـوط  معیـار  انحـراف  و میـانگین  مینیمم، ماکزیمم، 4 جدول. شد ارائه دلم این به مربوط
  .دهد می نشان را متغیرها

  روستایی تعاونی هاي شرکت به مربوط متغیرهاي مینیمم و ماکزیمم معیار، انحراف میانگین،  -4 جدول

 شرح
 مرکز تا فاصله

  اتحادیه
 )کیلومتر(

 از خرید میزان
  اتحادیه

 )ر.م(

 فروش نمیزا
 به ت محصوال

  اتحادیه
 )ر.م(

 اعضاي تعداد
  شرکت

 )نفر(

 مشارکت میزان
 در شرکت

  اتحادیه
 )ر.م(

 میزان
 از رضایت

 اتحادیه

 0,85 99,55 1895,51 50,66 355,48 49,99 میانگین
 انحراف

 معیار
35,77 99,86 90,7 952,42 103,83 0,5 

 1 425,3 5032 528 8575 150 ماکزیمم
 0 24 119 0 0 5 مینیمم
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 تعـاونی  هـاي  اتحادیـه  از هـا  شرکت رضایت میزان به مربوط هاي فرضیه آزمون نتایج 5 جدول

  . دهد می نشان رای روستای
 روستایی تعاونی يها  شرکت رضایت میزان برآورد مدل به مربوط تحلیل و تجزیه از دوم گروه

 حاصل نتایج که است Eviews افزار نرم از استفاده با و است الجیت روش به شهرستان اتحادیه از
  ).5 جدول (است مشاهده قابل پیوست در تفصیل به آن از

 اتحادیـه  مرکـز  تـا  شـرکت  فاصـله  کـه  دهد می نشان تحقیق این در مدل برآورد از حاصل نتایج
 ایـن  بـراي  شـده  محاسـبه  ضـریب  مقدار. ندارد اتحادیه از شرکت رضایت میزان بر داري معنی تاْثیر

 معنـی  درصـد  95 اطمینان سطح در رابطه این ،5180/0 احتمال به باتوجه کهباشد  می 0029/0 متغیر،
 مرکـز  تـا  شـرکت  فاصـله  کـه  فرضـیه  ایـن  بنابراین. نگرفت قرار تاْیید مورد صفر فرض و نیست دار

 انحـراف  مقـدار . گیـرد  مـی ن قـرار  تاْیید مورد دارد، تاْثیر ها اتحادیه از ها شرکت رضایت بر اتحادیه
ــرآورد تاندارداســ ــراي شــده ب ــن ب ــر، ای ــاره و 0045/0 متغی   باشــد مــی 6465/0 شــده محاســبه Zآم

  ).5 جدول(
  ها اتحادیه از ها شرکت رضایت میزان مدل برآورد از حاصل نتایج  -5جدول

 ضریب متغیر
 انحراف
 معیار

 z prob آماره

C 0,015 -2,41 0,49 **-1,18 ضریب 

X1 0,51 0,64 0,004 0,002 اتحادیه مرکز تا فاصله 

X2 0,034 2,11 0,0009 0,002** اتحادیه از خرید میزان 

X3 0,045 2 0,002 0,005** اتحادیه به محصوالت فروش میزان 

X4 0,91 0,11 0,0001 2,23 شرکت اعضاي تعداد 

X5 0,027 2,2 0,002 0,004** اتحادیه در شرکت مشارکت میزان 

LR statistic (5 df)= 21,26 

Probability(LR stat)= 0,00072 

  است درصد 5 سطح در بودن دار معنی نمایانگر **
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 خریـد  میـزان  کـه  دهـد  مـی  نشان تحقیق این در ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج همچنین،

 نوع از ارتباط این و دارد اتحادیه از شرکت رضایت میزان با معناداري ارتباط اتحادیه از ها شرکت
 احتمـال  بـه  باتوجـه  کهباشـد   مـی  0020/0 متغیـر،  ایـن  بـراي  شده محاسبه ضریب مقدار. است مثبت
 قـرار  تاْییـد  مـورد  صـفر  فـرض  و اسـت  دار معنـا  درصـد  95 اطمینـان  سـطح  در رابطـه  این ،0346/0

 دهنـده  نـشان  اتحادیـه،  از هـا  شـرکت  خریـد  میـزان  در افـزایش  واحد هر دیگر عبارت به. گیرد  می
 بـرآورد  اسـتاندارد  انحـراف  مقـدار . باشـد   مـی  اتحادیه از شرکت رضایت رد افزایش واحد 0346/0
  ).5 جدول(باشد می 11/2 نیز متغیر این براي شده محاسبه Zوآماره  0009/0 متغیر، این براي شده

 بـه  محـصول  فـروش  میزان که دهد می نشان ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج براین، عالوه
. اسـت  مثبـت  نوع از ارتباط این و دارد اتحادیه از شرکت رضایت میزان با ريمعنادا ارتباط اتحادیه

 ایـن  ،0452/0 احتمـال  بـه  باتوجـه  کهباشـد   مـی  0056/0 متغیـر،  این براي شده محاسبه ضریب مقدار
 عبـارت  بـه . گیـرد   می قرار تاْیید مورد صفر فرض و است دار معنا درصد 95 اطمینان سطح در رابطه
 واحـد  0452/0 دهنده نشان اتحادیه، به ها شرکت محصول فروش میزان در ایشافز واحد هر دیگر

 مبـادالت  کـه  دهـد   مـی  نـشان  حاصـل  نتیجـه . باشـد   می اتحادیه از شرکت رضایت میزان در افزایش
 در زیـادي  تـالش  اتحادیـه  و شـود   می انجام مطلوبی صورت به ها اتحادیه و ها شرکت میان تجاري

 هـا،  شـرکت  هـاي  محـصول  خریـد  طریق از تا دارند خود متبوع هاي تشرک ساختن منتفع با رابطه
 اسـتاندارد  انحـراف  مقـدار . سـازند  ورتـر  بهره را ها شرکت و ساخته منتفع را ها شرکت این بتوانند

ــرآورد ــده ب ــراي ش ــن ب ــر، ای ــاره  0028/0 متغی ــبه Zوآم ــده محاس ــراي ش ــن ب ــر ای ــز متغی    00/2 نی
  ).5 جدول(باشد می

 هـا  شرکت اعضاي تعداد که دهد می نشان تحقیق این در ها داده تحلیل و جزیهت از حاصل نتایج
 ایـن  بـراي  شـده  محاسـبه  ضـریب  مقدار. ندارد اتحادیه از شرکت رضایت میزان با معناداري ارتباط
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 دار معنـا  درصـد  95 اطمینـان  سطح در رابطه این ،9101/0 احتمال به باتوجه کهباشد  می 23/2 متغیر،
 شـرکت  اعضاي تعداد بودن کم یا زیاد دیگر بیان به. گیرد مین قرار تاْیید مورد رصف فرض و نیست
 بـرآورد  اسـتاندارد  انحـراف  مقدار. ندارد اتحادیه از شرکت رضایت با داري معنی و آماري ارتباط
  باشــد مــی 1128/0 نیــز متغیــر ایــن بــراي شــده محاســبه Zوآمــاره  0001/0 متغیــر، ایــن بــراي شــده

  ).5 جدول(
 شـرکت  مـشارکت  میزان که دهد می نشان تحقیق این در مدل برآورد از حاصل نتایج نین،همچ

 و مثبـت  نـوع  از تـاْثیر  ایـن  و دارد اتحادیـه  از شرکت رضایت میزان بر داري معنی تاْثیر اتحادیه در
 احتمـال  بـه  باتوجـه  کهباشـد   مـی  0047/0 متغیر، این براي شده محاسبه ضریب مقدار. است مطلوب

 قـرار  تاْییـد  مـورد  صـفر  فـرض  و است ي دار معنی درصد 95 اطمینان سطح در رابطه این ،0275/0
 ایـن  نـشاندهنده  باشـد،  بیـشتر  اتحادیه در شرکت گذاري  سرمایه سهم میزان هرچه بنابراین. گیرد  می

 مقـدار . اسـت  مطلـوبی  بـسیار  امـر  ایـن  و دارد خـود  اتحادیـه  از بیـشتري  رضـایت  شرکت که است
 2/2 شـــده محاســـبه Zآمـــاره و 0021/0 متغیـــر، ایـــن بـــراي شـــده بـــرآورد دارداســـتان انحـــراف

  ).5 جدول(باشد می
 معنـی  دهنـده  نـشان  کـه  بـوده  00027/0 مدل کل براي برآوردي احتمال مقدار کلی، حالت در
  ).5 جدول(است درصد 95 اطمینان سطح در مدل برآورد نتایج بون اتکا قابل و داري

 وضـعیت  بهبـود  منظـور  بـه  زیـررا  پیـشنهادهاي  تـوان  مـی  تحقیق، از حاصل هاي یافته به باتوجه
  :کرد ارائه موجود

 توجـه  هـا  اتحادیه سودآوري بر مدیران تحصیالت سطح و عملی تجربه مثبت اثر به توجه با -1 
 بیـشتري  توجـه  مـورد  هـا  مـدیره  هیئـت  سـوي  از بایـستی  عامـل  مـدیران  انتخـاب  در عوامـل  ایـن  به

  .قرارگیرد
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 هـا  اتحادیـه  آوري سـود  در مـالی  قـدرت  و بازرگـانی  مبـادالت  میـزان  اهمیـت  بـه  هتوجـ  با -2

  . شود می توصیه ها اتحادیه توسط بازاریابی خدمات گسترش
 میـزان  افـزایش  نیـز  و) فـروش  و خریـد  میـزان  (اتحادیـه  و شـرکت  مبـادالت  میـزان  افزایش -3

  .شود می پیشنهاد تعاونی ویتتق منظور به) شرکاء جاري (اتحادیه در ها شرکت گذاري سرمایه
 میـان  مکاتبـات  سیـستم  کـردن  مکانیزه ها اتحادیه و ها  شرکت میان ارتباط کندي به توجه با -4

  .شود می توصیه ها شرکت و اتحادیه
 ایــن معرفــی و هــا تعــاونی محــصوالت بهتــر بازاریــابی منظــور بــه اســتان اتحادیــه حمایــت -5

  .شود می توصیه استانی راف و شهرستان خارج بازارهاي به محصوالت
 پیـشنهاد  هـا  شـرکت  مـالی  امـور  بر دائم نظارت و حسابرسی انجام کارایی افزایش منظور به -6

  .شود می
 نقـاط  شناسـایی  و روسـتایی  هـاي   تعاونی شبکه شناسی آسیب منظور به بیشتر مطالعات انجام -7

  .شود می توصیه ها کاستی این رفع جهت در کارآمد هاي حل راه ارائه و ضعف
 شرکت مدیران براي مستمر و اي دوره صورت به تخصصی آموزشی هاي کالس برگزاري -8

  .شود می پیشنهاد ها اتحادیه و
  
  منابع

 روسـتایی  تولیـد  تعـاونی  هـاي  شـرکت  هـاي  فعالیـت  ارزیابی و بررسی « .)1380(  م ورزنه، آقاجانی -1
  .کشاورزي دانشکدة اصفهان، صنعتی دانشگاه). 1351 -1371 (»اصفهان استان
 سـازمان  درسـایت  شده ارائه مقاله )1999 (»کره کشاورزي تعاون ملی اتحادیه » .)1386 (ع اسالمی، -2

   ایران روستایی تعاون مرکزي
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 وضعیت بهبود در روستایی تولید تعاونی يها  شرکت نقش» .)1380 (ح مهر، کیانی غ، راد، پزشکی -3

 ،)1380 تابستان توسعه، و کشاورزي اقتصاد فصلنامه ،»سبزوار ستانشهر گندمکار کشاورزان واقتصادي فنی
 362-343 صفحه ،34 شماره نهم، سال

  .ایران روستایی تعاون مرکزي سازمان: تهران ،»ها تعاونی مدیریت»). 1381 (م مقدم، شکیبا -4
 تعـاون  مرکـزي  سـازمان  : تهـران  »کـشاورزي  هـاي  تعـاونی  در مدیریت» ).1380 (موسی میرعنبري، -5

  ایران روستایی
 ،»آذربایجان استان موردي مطالعه : تعاونی هاي شرکت توانمندسازي هاي راه »). 1386 (ك عباسی، -6

  50-35 صفحه تیر، و خرداد ،189-190 شماره فرهنگی، و اجتماعی اقتصادي، ماهنامه
 انتـشارات  تهـران،  "»کـشاورزي  توسـعه  و پیشرفت در تعاونی هاي شرکت نقش » ).1364 (م ناهید، -7

  278 صفحه تعاونی، تحقیقات  و آموزش
 مجلـه  ،»ممـسنی  شهرسـتان  در تولیـد  تعاونی هاي شرکت تاسیس اثرات بررسی»). 1357 (ب نجفی، -8
  50-41صفحه ،5 شماره ،2سال ایران، کشاورزي علوم

 و گــذاري ســرمایه بــر مــوثر عوامــل بررســی » ).1387 (ع شــیروانیان، و م،ح طرازکــار، ب، نجفــی، -9
 ،»فـارس  اسـتان  روسـتایی  تعـاونی  هـاي  شـرکت  موردي مطالعه: کشاورزان نقدینگی تأمین مناسب ابزارهاي
  .شیراز دانشگاه کشاورزي دانشکده

  ).1349 (روستایی تعاونی سازمان 50 شماره نشریه -10
11.Benturaki, J., 2000, Cooperatives and Poverty Alleviation. England: 

IDS TEMA.  
12.Madan, M., 1992, Agricultural Cooperatives in Japan: The Dynamics 

of Their Development. New Delhi: International Cooperative Alliance, 
Regional Office for Asia and The Pacifics. 

13.Rogers, R.T., 1997, Agricultural Markrting Cooperatives in 
Increasingly Concentrated Markets. Available on: 
http://www.unix.oit.umass.edu/resec.241 
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هاي  سازي الگوي ورشکستگی اهلسون در شرکت مطالعه پیاده
  *تعاونی کشاورزي استان خوزستان

  
  3    سعید آقایی2    دکتر مرشید خیرالهی1دکتر علی اصغر طاهرآبادي

 
  چکیده

هـا در دهـه اخیـر و حرکـت      با توجه به وضعیت اقتصادي موجود و سیر نزولـی و زیانـده بـودن شـرکت           
سـازد، مـسئله     بحـران مـالی کـه زیـر بنـاي تولیـد ملـی را بـا خطـر جـدي مواجـه مـی                   شتابدار آنها به سـمت    

بخـش کـشاورزي و ورشکـستگی    . کند ها ومدیر مالی را به خود جلب می      ورشکستگی نظر مدیران شرکت   
 با هدف پیاده سـازي   4هاي تعاونی کشاورزي و روستایی نیز از این قاعده مستثنی نیست، این مطالعه         شرکت

. هاي تعاونی کشاورزي اسـتان خوزسـتان صـورت گرفتـه اسـت       در شرکتشکستگی اهلسونالگوي ور 
ي کشاورزي و روستایی مورد بررسـی  ها شرکتدراین پژوهش با استفاده از روش سرشماري درآمار، تمام   

هــاي دو گانــه  جامعــه آمــاري ایــن الگــو دربرگیرنــده شــرکت هــاي تعــاونی  در گــروه. قــرار گرفتــه اســت
 اتحادیـه و شـرکت کـشاورزي و روسـتایی     36باشـدکه شـامل       ستایی و اتحادیه هاي آنها می     کشاورزي، رو 

 سـاله  را در نظـر گرفتـه و ایـن دوره زمـانی      4است، و افق زمـانی )شرکت ورشکسته13غیر ورشکسته و  23(

                                                        
 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی،واحد کنگاور 1
 دانشگاه رازي کرمانشاه استادیار گروه حسابداري، 2
   کارشناس ارشد حسابداري، سازمان تعاون روستایی استان خوزستان 3
 در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه 1392 که در سال باشد میاین مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سعید آقایی *

 دفاع شده است
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اد کـه  ا نـشان د نتـایج بررسـیه  مطالعه مزبور داراي دو فرضـیه بـوده کـه    . باشد  می90 تا87 هاي    مربوط به سال  

 درصـد  97هـاي تعـاونی کـشاورزي حـدود      گوي ورشکستگی اهلسون در پیش بینی ورشکـستگی شـرکت    
هـاي ورشکـسته    صحیح تشخصیص داده و در خصوص فرضیه دوم نیز به این نتیجه رسیده است که شـرکت   

تید در ایـن مقالـه عـالوه برکتـب اسـا     . در بخش کشاورزي  با بررسی نسبت هاي مالی قابل پیش بینی هستند    
صاحب فن در این زمینه و پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و تحقیقات اینترنتی، از اطالعـات مکتـوب اداره         

  .حسابرسی سازمان تعاونی روستایی خوزستان نیز استفاده شده است
هـاي مـالی، مـدل     هاي ورشکـسته و غیـر ورشکـسته، ارزش انحـالل، نـسبت        شرکت:واژگان کلیدي   
  اهلسون، شاخص قیمت

  
 : مقدمه 

ورشکستگی ممکن اسـت  ه  باستانی است و به همین میزان هم شایع        اي  ورشکستگی تقریباً مقوله  
اش نیـست و بـدین دلیـل بـسته       کوچک که قادر به ایفـاي تعهـد اجـاره          در یک مغازه خرده فروش    

هـاي مـستمر    دلیل نداشتن نقـدینگی مطلـوب و زیـان       تولیدي بزرگ به   شود و یا در یک شرکت       می
 زیـرا آنهـا   ،حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکـستگی را بخـوبی درك کننـد    .دهد ه رخن  ساال
 کننـده  پیـشگیري  هاي حل راه و سازند آن آگاه از را توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت      می

 و موسـسات بازرگـانی و   هـا  شـرکت پس از دهـه پـنجم قـرن نـوزدهم در پـی افـزایش           .نمایندارائه  
 در روابط اقتصادي و تجاري، وظـایف مـدیر مـالی نیـز بـه صـورت چـشمگیري تغییـر            پیچیدگی ها 
 همواره مشکلی پیچیـده و در خـور تامـل    ها شرکتمسئله ورشکستگی و عدم موفقیت . نموده است 

این تنها عاملی است که هیچ یک از اسـتفاده کننـدگان صـورت هـاي مـالی انتظـار آنـرا         . است  بوده
همین نگرانی موجب گردیده که اندیشمندان حسابداري . باشند میگران آن  نداشته اند ولی همیشه ن    

هایی براي پیش بینی وضـع مـالی و موفقیـت حرفـه      و مالی در سراسر دنیا به فکر یافتن فنون و روش  
هـاي موجـود بـه اسـتفاده کننـده اطمینـان مطلـق         با این حال هیچ یـک از روش  .  باشند ها  شرکتاي  
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امـا  . مانـد   همچنـان بـه عنـوان یـک ریـسک بـاقی مـی          هـا   شـرکت موفقیـت    و احتمال عدم     دهد  مین
هاي پیش بینی که از نظر منطق مالی و اقتصادي قوي تر بوده و بیشتر به اسـتفاده کننـده بـراي                 روش

 و ایـن در دهـه هـاي اخیـر در مطالعـات      شـود  مـی تصمیم گیري یاري رسانند، بسیار سـودمند واقـع         
  )1386مزوي، ح.(متعددي به اثبات رسیده است

ان شامل گذار سرمایه باعث زیان اقشار مختلف جامعه و خصوصاً  ها  شرکتوضع نامطلوب مالی    
ان بلکه مدیران ارشـد و حـسابداران نیـز       گذار  سرمایهنه تنها   . گردد  میسهامداران یا اعتبار دهندگان     

  .عالقه مندند که به طور عملی وضعیت مالی شرکت را پیش بینی نمایند
  

   ژوهش     و علل برگزیدن موضوع پلهئبیان مس
 شـتاب فزاینـده اي در     موجب ،گسترده پیرامونی و تغییرات    فن آوري   در عصرحاضر، پیشرفت    

 دستیابی به درآمد مـورد نظـر نیـز محـدود      اقتصاد شده است و به علت رقابت روز افزون موسسات، 
تصمیم مـالی نـسبت بـه گذشـته       ،بدین لحاظ . شده و زمینه بروز ورشکستگی نیز افزایش یافته است        

 پیـشرفته پـیش بینـی و تجزیـه و     فنـون  از گیري بهرهاهمیت بیشتري یافته و مدیران را وادار ساخته با          
کـار   هـاي کنترلـی دقیـق تـر و گـستره تـري را بـه        تحلیل، نگرش خود را بلند مـدت نمـوده و روش         

   )1386حمزوي،(.گیرند
کنند که طبق تعاریف ارائـه شـده دچـار     عالیت می هایی وجود دارند و ف      در سطح کشور شرکت   

 قانون تجارت هستند،که این امر ممکن است در نهایـت منجـر بـه     141پریشانی مالی و مشمول ماده      
توانــست در  هــا مــی بــدین ترتیــب منــابعی کــه در ایــن شــرکت. ورشکـستگی و انحــالل آنهــا شــود 

 رفته و از دیدگاه کلی، تاثیر منفی بر هاي سود ده ارزش آفرین سرمایه گذاري شود، به هدر  فرصت
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 نیازمنـد  روي شاخص هاي کالن اقتصادي خواهد گذاشت و این در حالی است که کـشور شـدیداً      

  )1388ودیعی، .(تخصیص بهینه منابع تولید و ایجاد اشتغال است
یکی از شیوه هاي کمک به سرمایه گذاران، ارائه الگوهاي پیش بینی درباره دورنماي شـرکت               

 خواهـد شـد  هرچه این پیش بینی ها به واقعیت نزدیک تر باشد تصمیمات صحیح تري اتخاذ       . تاس
هـا جلـوگیري    و در نتیجه از ایجاد مشکالت نقدینگی و مالی سـرمایه گـذارن و در نهایـت شـرکت        

ورشکستگی یکی از مهمترین مـسائل بـا اهمیـت در سـطح جهـان اسـت کـه اقتـصاد همـه             . شود  می
ورشکستگی همواره طیف وسیعی از گروههـاي ذینفـع از   . دهد یر خود قرار میکشورها را تحت تاث 

ارائـه تعریفـی   . ها و بطورکلی بخش بزرگی از جامعه را به خود معطوف کـرده اسـت      افراد، سازمان 
توان مدعی شد که مدیریت،  هاي ذینفع مسئله ورشکستگی بسیار مشکل است، اما می        دقیق از گروه  

کاران، رقبا ونهادهاي قانونی بیش از سـایرین تحـت تـاثیر ورشکـستگی قـرار               سرمایه گذاران، بستان  
  .گیرند می

ها به عنوان یکی از موضـوعات عمـده      سال اخیر موضوع پیش بینی ورشکستگی شرکت       40در  
تحقیقـات آکادمیـک زیـادي تـالش کردنـد بـر اسـاس        . پژوهشی در مسائل مالی مطرح شده اسـت     

اري، بهترین مدل پیش بینی ورشکـستگی را کـشف کننـد و نـه     اطالعات موجود و تکنیک هاي آم 
تنها در کشورهاي توسعه یافته بلکه در کشورهاي در حال توسـعه پژوهـشگران بـه منظـور سـاخت                   
مدل هاي جدید، تالش هاي زیادي نموده و مدل هاي پیش بینی متعددي با توجـه بـه محـیط هـاي                  

  )1387رد، غالمپورف.(اقتصادي و مالی مختلف، ارائه دادند
تعیین میـزان کـاربرد الگـوي اهلـسون بـراي      نسبت به این پژوهش پژوهشگر تالش دارد که در       

. اقـدام نمایـد   تعـاونی کـشاورزي در اسـتان خوزسـتان        ي  هـا   شـرکت بررسی وضعیت ورشکـستگی     
   اینهمچنین پرسش ویژه اي براي تجزیه و تحلیل و یافتن راه حل مناسب برگزیده شده است که به   
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ي هـا  شـرکت کارگیري الگوي اهلسون براي بررسی وضعیت ورشکـستگی   آیا به که،  است صورت
  ؟ استتعاونی کشاورزي مفید

 
 پیشینه تحقیق

 انجام شد  فیتزپاتریک توسط1930نخستین پژوهش در حوزه پیش بینی ورشکستگی در سال        

هـاي   جموعه نسبت، نخستین تحقیق وي در مورد تحلیل م1966 در سال بیورو پس از انجام تحقیق      
تحقیقات بسیار زیـادي در زمینـه پـیش      . مالی مرتبط با پیش بینی وضعیت پیش روي شرکت ها بود          

  :بینی ورشکستگی در سه گروه شکل گرفت 
که روي نظریه پـردازي ورشکـستگی کـار    70 در دهه ویلوکس و سانتومر همچون  گروه اول 

  .کردند
 با انجـام مطالعـات تجربـی، تحقیقـات     80ه  در دهکیسی، منسا و بارتزاك همچون  گروه دوم 

مطالعـات  . خود را در مورد مناسب ترین متغیرهاي مربوط به پیش بینـی ورشکـستگی انجـام دادنـد                 
 نیز پیرامون یـافتن مـوثرترین روش تجربـی بـراي پـیش           بیور،آلتمن، اهلسون  همچون   گروه سوم 

خیر نتیجه جدیدي حاصل نـشده   از تحقیقات گروه یک و دو، در سال هاي ا     .بینی ورشکستگی بود  
 بـه عنـوان نخـستین    تحلیل ممیزيدر حالی که در گروه سوم، روش هاي جدیدي همچون روش            

 در پیش بینی ورشکـستگی مطـرح گردیـده    تحلیل لوجیت و پس از آن روش     60روش در دهه    
  )1387غالمپور فرد، .(است

وي بـا  . غیره را عرضـه کـرد  هاي پیش بینی چند مت   ، نخستین فردي است که مدل     )1977 (آلتمن
هـاي مـالی بـه عنـوان متغیرهـاي        و اسـتفاده از نـسبت   تحلیل تمایزي چندگانـه   کارگیري روش     به

مـدل  او مدل معـروف خـود را تحـت عنـوان         . دنبال پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها بود        مستقل به 
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 نـسبت مـالی   22او در این روش از. ارائه داد که در پیش بینی ورشکستگی معروف است Z امتیاز

ها براي پیش بینی ورشکـستگی بـود، پـنج نـسبت را انتخـاب کـرد در              که به نظر وي  بهترین نسبت      
هاي بعد انتقاداتی همچون قابلیت کـاربردي انحـصاري ایـن مـدل بـراي موسـسات عمـومی، از            سال

رفـع  سوي تحلیلگران و مدیران عنـوان گردید،کـه آلـتمن بـراي رفـع اینگونـه انتقـادات، موفـق بـه                  
  .عرضه نمود1983در سال Z اشتباهات اولیه شد و مدل جدیدي را تحت عنوان 

Z =0/777 X 1 + 0/847X2 +3 0/107 X 3+ 0/420 X 4 +0/999 X 5  
  . شاخص کل است و هرچه پایین تر باشد، بحران مالی شرکت بیشتر است Zدر این تحقیق

ا استفاده از نسبت هاي مالی انجـام   پیش بینی ورشکستگی ب برايبعد از آلتمن تحقیقات دیگري   
هاي آماري، روش  واسطه بهبود در جمع آوري داده ها و روش شده که هر چند در این تحقیقات به   

   ولی نتایج به دست آمده توسط محققان به صورت قابل مالحظه اي تغییر نیافت ،اصالح شد
 نـسبت مـالی بـراي یـک     40رداز تجزیه و تحلیل چند متغیره براي ارزیـابی کـارب          ) 1989(فولمر

ایـن مـدل   .  شـرکت غیـر ورشکـسته اسـتفاده کـرد      30 شـرکت ورشکـسته و     30تایی شـامل  60نمونه  
هاي سالم را به درسـتی پـیش بینـی      درصد شرکت100هاي ورشکسته و     درصد شرکت  96توانست  

کنـد   ه ایفا می نسبت مالی زیر که بیشترین نقش را در پیش بینی اولی     9و در نهایت با استفاده از       نماید
  : صورت زیر ارائه نمود  به

H= 5/528 x1+ /222x2 + /073 x3 + 1/27x4 + /12 x5 + 2/335x6 +/575x7 + 

1/083x8 + /894x9+ 6/075  

  .شود می باشد شرکت در گروه ورشکسته طبقه بندي  H<0اگر 
ورشکـسته   شرکت در دو گـروه  209، پژوهشی با استفاده از 1985 در سال    کیسی و باریتزاك  

تواند در تحلیل  و غیر ورشکسته، به منظور ارزیابی این موضوع که آیا جریان وجوه نقد عملیاتی می   
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آنها داده هـاي مـورد نظـر را در دوره زمـانی     .هاي مربوط به ورشکستگی استفاده شود، انجام دادند      
ال، نتیجـه  بـه هـر حـ   . روش آمـاري آنهـا تحلیـل ممیـز چندگانـه بـود           .  انتخاب نمودند  1971-1982

پژوهش آنها نتوانست شواهد و مدارك کافی براي استفاده از جریان وجوه نقـد عملیـاتی در مـدل               
  .هاي پیش بینی ورشکستگی فراهم آورد

، روش تحلیل ممیزي را در مقابل روش لوجیت مورد بررسی قـرار داد و بـه ایـن         )1986 (اندرو
او اظهـار نمـود کـه تکنیـک لوجیـت      . اردنتیجه رسید که لوجیت، جامعیت و اثر بخـشی بیـشتري د           

  .نسبت به تکنیک تحلیل تمایزي روش بهتري می باشد
ها را بر پایه دو نمونـه مـورد بررسـی     ، توانایی پیش بینی مدل)1990 (گیلبوت، متون و شوارتز   

 14آنهـا از  .  شرکت غیرورشکسته بود208 شرکت ورشکسته و 52قرار دادند؛ دسته اول متشکل از    
ها، نسبت جریانات نقدي عملیاتی بـه کـل دارایـی     لی استفاده کردند که از جمله این نسبت   نسبت ما 

یافتـه هـاي آنـان نـشان داد کـه اطالعـات       . هـاي جـاري بـود    ها و نسبت جریانات عملیاتی به بـدهی   
یـري نمودنـد کـه    گ همچنـین آنهـا نتیجـه   . حسابداري در پیش بینی ورشکستگی سـودمند مـی باشـد     

از ) ورشکـستگی (هـاي مـالی    از صـورت جریانـات نقـدي در پـیش بینـی بحـران            هاي حاصل    نسبت
  .اهمیت زیادي برخوردار است

ــز ــان عزی ــا یــک  ،مــدل)2006(1ادن ســال قبــل از  هــاي مختلــف پــیش بینــی ورشکــستگی را ب
 شرکت به ایـن نتیجـه رسـید کـه     89 تحقیق و بررسی 46ورشکستگی مقایسه نمود و با تحلیل نتایج    

هاي مالی بـه عنـوان متغیرهـاي توصـیفی تحقیقـات خـود        لعات انجام شده از نسبت درصد از مطا  60
 درصـد بقیـه از ترکیبـی از دو نـوع     33 درصد  از اطالعات جریانات نقـدي و  7استفاده نموده اند و    

  .قبل استفاده نموده اند که این یافته ها دال بر اعتبار محتواي اطالعاتی حسابهاي شرکت ها می باشد

                                                        
1 - M.Adnan Aziz & Homayon A.Dar 
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،در تحقیقی به ارائه مدل آماري مناسب جهت پـیش بینـی   1389 میر اسماعیلی در سال      ودیعی و 

سـال قبـل از    یـک  (t-1، )سال ورشکستگی(tهاي ها براي هر یک از سال      دقیق ورشکستگی شرکت  
و ســپس ،مقایــسه دو مــدل پــیش بینــی     ) دو ســال قبــل از ورشکــستگی   (t-2و ) ورشکــستگی
هلسون و تحلیل ممیز چندگانه فولمر در بـازار سـهام ایـران      یعنی مدل تحلیل لوجیت ا     ورشکستگی،

 شـرکت پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق     112نمونـه پـژوهش آنهـا از    . هاي فوق پرداختند براي سال 
هـاي   بـراي آزمـون فرضـیه از روش   . باشـد   مـی 1386 تـا  1380هـاي   بهادار بـا بـازه زمـانی بـین سـال       

 نتایج تحقیـق نـشان داد،   .ه اي استفاده شده است   رگرسیون لجستیک و خطی آزمون نسبت دو جمل       
هر دو مدل اهلسون و فولمر قادر به پیش بینی ورشکستگی در بازار سهام ایران می باشند و همچنین   
 .مدل تحلیل لوجیت اهلسون نسبت به مدل تحلیل ممیز چندگانه فولمر عملکرد بهتري داشـته اسـت          

 89 درصـدو  91 درصـد،  96 بـه ترتیـب   t-2 ,t-1,tدقت پیش بینی مـدل اهلـسون بـراي سـال هـاي      
 درصـد،  85درصد است، در حالی که دقت پیش بینی مدل فولمر براي سال هاي مزبـور بـه ترتیـب         

  .  درصد می باشد76 درصدو 74
هــاي پــیش بینــی  ، در تحقیقــی بــه بررســی دقــت مــدل 1389قــدرتی و معنــوي مقــدم در ســال 

نتایج حاصـل از آزمـون فرضـیه اول نـشان داد     . رداختندورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران پ 
که الگوي پیش بینی بحران مالی زمیسکی، اسپرینگیت، سی اي اسکور، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک       

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را       مک کی توانایی پیش بینی تداوم فعالیت شرکت       
گرفت به این ترتیب که مدل هاي کـه بـا اسـتفاده از تکنیـک     فرضیه دوم نیز مورد تایید قرار     . دارند

هایی که با استفاده از  مدل سازي شده بودند، نسبت به مدل      ) الگوریتم ژنتیک (هاي هوش مصنوعی    
، در پـیش بینـی ورشکـستگی از    )مدل هـاي کالسـیک    (تکنیک هاي آماري مدل سازي شده بودند      

  .قابلیت بیشتري برخوردارند
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، در تحقیـق خـود بـا عنـوان بررسـی توانـایی مـدل هـاي پـیش بینـی           1387ال  غالمپور فرد در س   
هاي پذیرفته شده در بـورس اوراق   ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکت 

نمونـه تحقیـق شـامل بیـست شـرکت        . بهادار به مقایسه و کاربرد دو مدل فوق الذکر پرداخته اسـت           
نتایج تحقیق نشان می . است1384تا  1377 در دوره زمانی     ورشکسته و بیست شرکت غیر ورشکسته     

 5/32 درصـد و  37 / 5 درصـد، 5/47هـا را دردقـت    دهد مدل آلتمن می تواند ورشکستگی شـرکت  
. درصد موارد به ترتیب در یک، دو و سه سـال قبـل از ورشکـستگی بـه درسـتی پـیش بینـی نمایـد                 

 درصـد  42 /5 درصد،5/32تگی را با دقت همچنین مدل ارائه شده توسط اهلسون می تواند ورشکس    
 درصد موارد به ترتیب در یک، دو و سه سـال قبـل از ورشکـستگی بـه درسـتی پـیش بینـی                  5/37و

  .نماید
ها در صنایع نـساجی و      ، پژوهشی با عنوان پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت        )1386(حمزوي  

 19 شـرکت بررسـی شـده    49هش از  در این پـژو   . داروسازي با استفاده از الگوي اهلسون انجام داد       
 شـرکت غیـر ورشکـسته تـشخیص داده شـد، در           30هـاي ورشکـسته و        صـورت شـرکت     شرکت به 

شرکت 33هاي غیر ورشکسته  شرکت و شرکت16هاي ورشکسته  که در ابتدا تعداد شرکت    صورتی
بـور بـا   در نتیجه بـا اسـتفاده از الگـوي مز   . شرکت را اشتباه تشخیص داده است     3بودند که این الگو     

  .هاي ورشکسته صحیح تشخیص داده شد  درصد شرکت88احتمال
 مـالی و (ارائه الگو براي پیش بینی عملکـرد  «، در پژوهشی با عنوان  )1385 (محمدجواد ساعی 

ابتـدا  » شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطالعـات منتـشره         ) بازار
.  هاي مالی شرکت هاي موفـق و نـاموفق را مـورد تحلیـل قـرار داد            تفاوت متوسط برخی از ویژگی    

ســپس دو الگــوي مجــزا از تحلیــل آمــاري الجیــت، احتمــال تعلــق یــک شــرکت بــه گــروه هــاي   
الگوي دوم نیـز بـا   . پیش بینی نمود) عملکرد بازار(هاي موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام       شرکت
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. می پـردازد ) عملکرد مالی(ینی بازده حقوق صاحبان سهام استفاده از روش شناسی مشابه، به پیش ب    

یافته هاي پژوهش، در مورد تحلیل معنی دار بودن قـضاوت اطالعـات مـالی منتـشره شـرکت هـاي             
متوسط ) اهرم مالی(ها  دهد که از نظر شاخص فعالیت، وضعیت بدهی موفق و ناموفق چنین نشان می    

هرچنـد  . هـاي آمـاري بـا اهمیتـی وحـود دارد      ، تفـاوت ها و نوع صـنعت     اندازه ارزش دفتري دارایی   
صحت پیش بینی الگوهاي تعیین شده براي  .تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست   

پیش بینی رتبه عملکرد بازده سهام و عملکرد بازده حقوق صاحبان سهام، چه در نمونه تعیین الگـو               
رفـت،   هر چند، همانگونه کـه انتظـار مـی   . اهمیت هستندو چه در نمونه کنترل آن، از نظر آماري با          

آماره هاي الگوي پیش بینی بازده حقـوق صـاحبان سـهام بهتـر از الگـوي پـیش بینـی بـازده سـهام                       
  .باشند می

، در پژوهش خود به بررسی تعدیل ضرایب الگوي آلتمن در صنعت تجهیـزات    )1384(کاشانی  
 وي، الگوي تعدیل شده آلتمن در صنعت یاد شده با    و لوازم خانگی پرداخت که طبق نتیجه تحقیق       

  .کرد  می هاي ورشکسته و غیرورشکسته را تفکیک  درصد شرکت7/90دقت 
، در پـژوهش خـود بـا عنـوان پـیش بینـی درمانـدگی مـالی            )1383(راعی و فـالح پـور در سـال        

 شـرکت  80ها با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی، به پـیش بینـی درمانـدگی مـالی در         شرکت
تولیدي پرداختند و از مدل تحلیل تمایزي چند متغیره به عنوان مـدل مقایـسه اي اسـتفاده نمودنـد و                  
طبق شواهد گردآوري شده به این نتیجه رسیدند که مدل شبکه هاي عصبی مصنوعی در پیش بینی          

یش بینـی  ها، به طور معنی داري نسبت به مدل تحلیل تمایزي از دقت پـ      درماندگی مالی این شرکت   
  .بیشتري برخوردار است
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  اهداف کلی پژوهش
هـاي تعـاونی در بخـش       ارائه یک الگو بـراي پـیش بینـی وضـعیت ورشکـستگی شـرکت               -1

    هاي تعاونی کشاورزي استان خوزستان کشاورزي، براساس اطالعات شرکت
هـاي   تعیین نرخ احتمال موفقیت این الگو در پیش بینـی صـحیح ورشکـستگی در شـرکت      -2

 شاورزي استان خوزستانتعاونی ک

  
  هاي تحقیق پرسش
هایی که در راستاي مسئله اصلی پژوهش مطرح می باشد و هدف پـژوهش پاسـخگویی             پرسش

  :مناسب به آنها ست به شرح زیر هستند
آیا شرکت ورشکست شده و ورشکست نشده بر اسـاس الگـوي اهلـسون قابـل تفکیـک و                 -1

  پیش بینی است؟
  کند؟ گیري می زان ورشکستگی را با چه خطایی اندازهاوزان متغیرهاي الگو، می -2
هـاي تعـاونی کـشاورزي را     آیا با الگوي اهلسون که اوزان آن بومی شده، می توان شـرکت    -3

 ورشکسته دانست؟

  
  فرضیه هاي پژوهش

هـا   هاي ورشکسته در بخش کشاورزي با الگوي اهلسون بر اساس داده هاي شرکت          شرکت-1
  .قابل پیش بینی هستند

هاي ورشکسته در بخش کشاورزي  با بررسـی نـسبت هـاي مـالی قابـل پـیش بینـی            شرکت -2
 .هستند
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  روش پژوهش

هـاي   هـاي مـالی شـرکت    در این پژوهش با درنظر گرفتن اطالعـات اسـتخراج شـده از صـورت            
 پرداخته شده و بـا قـرار دادن مقـدار    3-3تعاونی کشاورزي به محاسبه نسبت هاي مذکور در بخش      

هـاي    ها در مدل پیش بینی ورشکستگی اهلسون سعی در آزمون این مـدل بـراي شـرکت       این نسبت 
  .مورد نظر را دارد

  :به عبارت دیگر می توان فرآیند پیگیري شده در این پژوهش را به شرح زیر نوشت
  هاي مورد بررسی  هاي مالی گذشته شرکت جمع آوري داده هاي مربوط به صورت . 1
 استفاده در مدلهاي مالی مورد  محاسبه نسبت . 2

  براي شرکت هاي مورد بررسیyمحاسبه مقادیر  . 3

  و شرایط ورشکستگی کنونی شرکت هاي مورد بررسیyمقایسه نتیجه حاصل از محاسبه  . 4

  
  جامعه آماري

هـاي دو گانـه کـشاورزي،      جامعه آماري این الگو دربرگیرنده شرکت هـاي تعـاونی  در گـروه             
شـرکت  36تعداد شرکت هاي موجود در این پژوهش شامل     . باشد  روستایی و اتحادیه هاي آنها می     

در این پژوهش  با استفاده از روش سرشماري در آمار، تمام . و اتحادیه کشاورزي و روستایی است 
ي کشاورزي و روستایی مورد بررسی قرار گرفته اسـت و از نمونـه گیـري اسـتفاده نـشده      ها  شرکت

هـاي   دسترسی محقق به اطالعـات دقیـق صـورت   ، به علت عدم ها شرکتعلت برگزیدن این    .است
 تـا  1387(در این پژوهش از افق زمانی چهارساله . است بوده 1391مالی شرکت هاي مزبور در سال      

  .است استفاده شده) 1390
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  آوري اطالعات روش جمع
براي جمع آوري داده ها از اطالعات موجود در اداره حسابرسی سازمان تعاونی روستایی استان   

تان استفاده شده است و بدین صورت اطالعات ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه خوزس
همچنین، بـه منظـور قابلیـت اتکـاي بـاالي اطالعـات       . نقد براي دوره هاي مورد نظر گردآوري شد       

هـاي مـالی    مالی پژوهشگر که خود حـسابرس سـازمان مربـوط بـوده  ایـن اطالعـات را در صـورت          
  .راج نمودحسابرسی شده استخ

  
  ابزار سنجش

روش تجزیه و تحلیل اطالعات در ایـن پایـان نامـه بـا توجـه بـه الگـوي زیـر، روش رگرسـیون                 
  . براي تعیین اوزان استفاده خواهد شدSPSS17باشد که از نرم افزار  لجستیک و انتخاب متغیر می

998877665544332211 xxxxxxxxxy βββββββββα +++++++++=

راي پیش بینی ورشکستگی در شرایط پژوهش با استفاده از رگرسیون لجستیک مناسب ترین الگو ب       
  :باشد به شرح زیر می

  
 مـثال از  د؟ي ورشکـسته را تعیـین نمـو   هـا  شـرکت با توجه به الگوي باال باچه احتمالی می تـوان           

ي ورشکـسته تـشخیص داده شـده و چنـد     هـا  شـرکت صـورت     شرکت بررسی شده چند شرکت بـه      
ي غیر ورشکسته چـه  ها شرکتي ورشکسته وها شرکتابتدا تعداد  . باشند  میشرکت غیر ورشکسته    

ها اشتباه تشخیص داده شـده   مقدار بود؟ این الگو دقیقا تعیین می نماید که چه مقدار از  این شرکت      
  .است
  



تعاون و روستا                                                                                                                                                                                       ٨٨     
  

 
  ژوهش دلیل انتخاب الگوي ورشکستگی اهلسون در این پ

انـد و   رفتـه هاي اخیر مورد آزمون قرار گ هاي ورشکستگی که در سال     با توجه به فراوانی الگوي    
هـا   کارگیري آنها که مدیران مالی را در خصوص تداوم فعالیت و  بقـاي شـرکت        نتایج حاصله از به   

 درصـد  97کند و همچنین در صد باالي پـیش بینـی ورشکـستگی اهلـسون کـه حـدود         راهنمایی می 
گـوي  باشد و نسبت به سایر الگوها دقت باالتري دارد محقق نسبت بـه انتخـاب و پیـاده سـازي ال      می

  .است مزبور اقدام نموده

  
  متغیرهاي پژوهش

  GNP1لگاریتم کل دارایی تقسیم بر شاخص سطح قیمت : (x1)متغیر اول . 1
 کل بدهی تقسیم بر کل دارایی: (x2)متغیر دوم . 2

 سرمایه در گردش تقسیم بر کل دارایی: (x3)متغیر سوم . 3

 بدهی جاري تقسیم بر دارایی جاري: (x4)متغیر چهارم . 4

 یک، اگر کل بدهی بیشتر از کل دارایی باشد و گرنه، صفر: (x5)متغیر پنجم . 5

 سود خالص تقسیم بر کل دارایی: (x6)متغیر ششم . 6

  عملیاتی تقسیم بر کل داراییهاي فعالیتوجه نقد ناشی از : (x7)متغیر هفتم . 7

 یک، اگر سود خالص در دو سال اخیر منفی باشد و گرنه، صفر: (x8)متغیر هشتم . 8

 ازه تغییرات سود خالص که برابر است بااند: (x9)متغیر نهم . 9

ســود خــالص ســال / (|)ســود خـالص ســال جــاري | +|سـود خــالص ســال گذشــته |( 
  ) سود خالص سال جاري-گذشته

  
                                                        
1- Log(total assets/GNP price-level index) 
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  معیار تعیین ورشکستگی  طبق قانون تجارت و بخش تعاون
 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجـه توقـف    412موجب صدور ماده      به

آیـد کـه     این قانون برمـی 413همچنین از ماده . دیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شوداز تا 
 الیحـه  141طبـق مـاده     .وقفه درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدي موجب توقف بازرگانـان اسـت            

 وظایف شـرکت در صـورت ورشکـستگی بـه شـرح      1347اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  
  :زیر بیان شده است

بر اثر زیانهاي وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است            اگر  «
 صاحبان سهام را دعوت نماید تـا موضـوع انحـالل یـا     ، مجمع عمومی فوق العاده با تشکیل  صلهابالف

هرگاه مجمع مزبور راي به انحالل شرکت ندهد بایـد در     . بقاي شرکت مورد شور و راي واقع شود       
 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش     6 و با رعایت مقررات ماده       همان جلسه 

در صورتی که هیئت مدیره برخالف این ماده به دعوت مجمـع عمـوي فـوق العـاده مبـادرت              . دهد
 توانـد  مـی  نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هـر ذینفـع      شود  مینکند ویا مجمعی که دعوت      

  ».را از دادگاه صالحیتدار درخواست کندانحالل شرکت 
 143 امـا در مـاده   ،گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مـشخص نـشده اسـت    

که شرکت ورشکسته شود یا   و بیان شده است در صورتیهمین قانون ورشکستگی تصریح گردیده  
دادگـاه صـالحیت     نیـست، دیه دیون آن کافیپس از انحالل معلوم شود که دارایی شرکت براي تاْ        

تواند به تقاضاي هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکـستگی شـرکت یـا     دار می 
 منفردا یا متضامنا بـه تادیـه   است بودهکافی نبودن دارایی شرکت به نحوي از انحا معلول تخلفات او         

،ص 143ماده (  کوم نمایدمح آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست،      
   تاجري که توانـایی پرداخـت دیـون خـود را نـدارد ولـی بـه تـشخیص سـازمان               835ماده  طبق   ).65
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مـشموالن ایـن مـاده     .گیـرد   مـی  مشمول بازسـازي قـرار       ،به ادامه فعالیت تجارتی است     قادری  سرزبا

سـیدگی بـه   درخواسـت ر   مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخـت دیـون،             
 قانون تجارت سـه  549 و 541 و   412با توجه به مواد     . )836ماده  (،  تسلیم نمایند  را    رسیسازمان باز 

  :نوع ورشکستگی میتوان تشخیص داد که عبارتند از
  ورشکستگی به تقلب .   3ورشکستگی به تقصیر     .   2ورشکستگی عادي          . 1

 به دو گروه ورشکـسته و غیـر ورشکـسته بـدین     در این پژوهش به منظور دسته بندي شرکت ها      
 اساسـنامه  83یی کـه بـر مبنـاي ضـوابط موجـود و بـر اسـاس مـاده         هـا  شـرکت صورت عمل شد که  

هاي تعاونی، زیان انباشته آنها بیش از اندوخته قانونی و نیمی از سرمایه آنها بـوده بـه عنـوان       شرکت
 شرکت بـه عنـوان شـرکت ورشکـسته     13بر اساس مبناي یاد شده       .شود شرکت ورشکسته تلقی می   

 1 شرکت به عنوان شرکت غیر ورشکسته طبقـه بنـدي شـد کـه اسـامی آنهـا درجـدول شـماره               23و
   .آورده شده است
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ــان1 ـتان اهــواز تعاونی دامداران شهرستان بهبه تعاونی کشاورزي آبرسانی نظامیه شهرس

ــد2 ــادان تعاونی روستایی عقیلی شهرستان گتون ـتان آب اتحادیه شرکتهاي تعاونی روستایی شهرس

ـتر3 تعاونی روستایی پیام شهرستان باغملــکتعاونی روستایی پیشرو شهرستان شوشـ

ــه4 ـتان آبـادان  تعاونی روستایی برزگر شهرستان امیدی تعاونی روستایی اروندان شهرس

ـتان ایـذه  5 ــادانتعاونی روستایی شهید داودي شهرس تعاونی روستایی استقامت شهرستان آب

ــرمز6 تعاونی روستایی همایون شهرستان باغملـک تعاونی روستایی رهنمون شهرستان رامه

ــکتعاونی روستایی حافظ شهرستان اندیمشــک7 تعاونی روستایی پیش آهنگ شهرستان باغمل

ــرمز8 ــکتعاونی روستایی رهنما شهرستان رامه تعاونی روستایی نیرومند شهرستان باغمل

ـتان باغملــک تعاونی روستایی عدالت شهرستان دزفــول9 تعاونی روستایی شهید افراخته شهرس

ــهر10 تعاونی روستایی میثاق شهرستان مسجد ســلیمانتعاونی روستایی خادم شهرستان خرمش

تعاونی روستایی ممتاز شهرستان مسجد ســلیمانتعاونی روستایی سوسن شهرستان هویــزه11

تعاونی روستایی منار شهرستان مسجد ســلیمانتعاونی روستایی رسالت شهرستان اهــواز12

تعاونی روستایی ماهور شهرستان انــدیکاتعاون روستایی ساسان شهرستان دشت آزادگــان13

-تعاونی روستایی توحید شهرستان شــوش14

-اتحادیه شرکتهاي تعاونی کشاورزي دامداران اســتان خوزســتان15

ــادگان16 -اتحادیه شرکتهاي  تعاونی روستایی شهرستان ش

ـتان  17 ـتان خوزس -اتحادیه شرکتهاي تعاونی روستایی اس

ــول18 -اتحادیه شرکتهاي تعاونی روستایی شهرستان دزف

ــهر19 -اتحادیه شرکتهاي تعاونی روستایی شهرستان ماهش

ــد20 --تعاونی روستایی زنان عقیلی شهرستان گتون

ــذه21 -تعاونی روستایی زنان نخ ریسان شهرستان ای

ـتان گتونـد  22 -تعاونی کشاورزي دامداران عقیلی شهرس

ــول23 -تعاونی کشاورزي مرغداران شهرستان دزف

ماخذ :    آمار مکتبوب از بایگانی اداره حسابرسی سازمان تعاون روستایی خوزستان  

شرکتهاي ورشکسته شرکتهاي غیر ورشکسته  ردیف

جدول شماره  1  :  اسامی شرکتها به تفکیک ورشکسته و غیر ورشکسته
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  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش

در : متغیرهاي پژوهش قبل ازحـذف مـشاهدات پـرت   ) yپاسخ (مار توصیفی شاخص کلی      آ -1
 سال شرکت  خواهیم 144بنابراین .  سال مورد مطالعه قرار گرفته است 4 شرکت طی    36حقیق  این ت 

ها ورشکسته و   درصد از شرکت36 شرکت معادل 13. داشت که در مدل سازي ها استفاده شده اند
  .باشند میها غیر ورشکسته  درصد از شرکت64 شرکت معادل 23

  

  )y(آمار توصیفی شاخص کلی :2جدول شماره 
Y  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

0 92 63,9 63,9 63,9 

1 52 36,1 36,1 100,0 Valid 

Total 144 100,0 100,0  

 
  

  چکیده نتایج آمار توصیفی قبل از حذف مشاهدات پرت: 3جدول شماره 

 مینیمم مشاهدات  تعداد مشاهدات متغیرهاي تحقیق
ماکزیمم 
 مشاهدات

 انحراف معیار یانگینم

X1 144 5,542 9,374 7,18166 .748166 

X2 144 .142 1,956 .72756 .343413 

X3 144 -1,358 .682 .05548 .384857 

X4 144 .019 33,424 1,59339 3,745534 

X5 144 0 1 .17 .380 

X6 144 -1,301 .286 -.05755 .187446 

X7 144 -3,218 8,293 .03832 .757423 

X8 144 0 1 .36 .482 

X9 144 -8,654 5,240 -.05778 1,108340 
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 مینیمم مشاهدات  تعداد مشاهدات متغیرهاي تحقیق
ماکزیمم 
 مشاهدات

 انحراف معیار یانگینم

X1 144 5,542 9,374 7,18166 .748166 

X2 144 .142 1,956 .72756 .343413 

X3 144 -1,358 .682 .05548 .384857 

X4 144 .019 33,424 1,59339 3,745534 

X5 144 0 1 .17 .380 

X6 144 -1,301 .286 -.05755 .187446 

X7 144 -3,218 8,293 .03832 .757423 

X8 144 0 1 .36 .482 

X9 144 -8,654 5,240 -.05778 1,108340 

Valid N (listwise) 144     

  
هاي پرت معموالً بر اسـاس نمـودار چنـدك چنـدك یـا پـراکنش بـین متغیـر وابـسته و                     مشاهده

بدین ترتیب که مشاهداتی که فاصله اي از سایر مشاهدات و خط      . متغیرهاي مستقل تعیین می شوند    
البتـه در ایـن   . شـوند  مشکی رنگ وسط نمودار داشته باشند به عنوان پرت در نظر گفتـه مـی           مورب  

روش تجربه محقق بسیار مـوثر اسـت، ضـمناً نتیجـه تـشخیص مـشاهدات پـرت در ادامـه بـه وسـیله                
وسیله نمودار چنـدك چنـدك بـه مطالعـه مـشاهدات پـرت        لذا نخست به. شود رگرسیون کنترل می  
نتیجـه ایـن   . گـردد   و بعد از تـشخیص آنهـا حـذف مـی    شود میپژوهش پرداخته افتاده در متغیرهاي   

  :مطالعه در نگاره زیر چکیده  شده است
گرسیونی سـاده بـین   رشایان ذکر است که براي تشخیص مشاهدات پرت افتاده، نخست الگوي      

 را مشخص  و بر این اساس نرم افزار مشاهدات پرت افتادهشود  میمتغیرهاي مستقل و وابسته برازش      
کند که براي داشتن یک دید تصویري در نمـودار چنـدك چنـدك مـشاهدات پـرت افتـاده بـا                   می
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بـرازش   بنـابراین مـشاهدات مـشخص شـده را حـذف و مجـدداً مـدل را       . انـد  شـماره مـشخص شـده   

اي را مـشخص   دهیم که دیگر نـرم افـزار مـشاهده پـرت افتـاده      این کار را تا آنجا ادامه می    . دهیم می
 در هر مرحله نمودار چندك چندك براي مشخص تـر شـدن مـشاهدات پـرت افتـاده رسـم         نکند و 

  .شده است
بعد از حذف مشاهدات پـرت   :آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش بعد ازحذف مشاهدات پرت     -2

  .شود میافتاده دوباره براي آشنایی و توصیف بیشتر به بررسی آمار توصیفی پرداخته 
  

   نتایج آمار توصیفی بعد از حذف مشاهدات پرت افتادهچکیده : 5جدول شماره 

 مینیمم مشاهدات  تعداد مشاهدات متغیرهاي تحقیق
ماکزیمم 
 مشاهدات

 انحراف معیار میانگین

X1 144 5,542 9,374 7,18166 0,748166 

X2 141 0,142 1,487 0,70246 0,299960 

X3 140 -0,873 0,682 0,09113 0,325387 

X4 140 0,019 6,719 1,02729 0,983816 

X5 144 0 1 0,17 0,380 

X6 142 -0,611 0,286 -0,04365 0,143822 

X7 142 -0,704 0,374 0,00312 0,148868 

X8 144 0 1 0,36 0,482 

X9 141 -8,654 1,243 -0,08942 0,959698 

Valid N (listwise) 130     

 
بخش کشاورزي بـا الگـوي اهلـسون بـر         هاي ورشکسته در       شرکت : پژوهش 1بررسی فرضیه   

  .اساس داده هاي شرکت هاي قابل پیش بینی است
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  :است از مدل رگرسیونی مورد استفاده براي بررسی فرضیه عبارت

ε++++=







− pp XBXBB

p
PLn L1101 

نخـست معنـی داري عـرض از      :در برازش مدل رگرسیون لجستیک مراحل زیر طی شده اسـت          
عنی داري تک تک متغیرهاي مـستقل بـه صـورت جداگانـه مـورد      عالوه م مبدا مدل در گام صفر به   
 انجام 1در ادامه و در گام یک نخست آزمون معنی داري همزمان ضرایب . بررسی قرار گرفته است   
(( ، ضـریب تعیـین مـدل بـه روش    شـود  مـی  معنـی داري ضـرایب مـدل    تاْییـد شده که نتیجه منجر به     

 شـده اسـت کـه هـر دو     893/0  برابر 3))یگل کرك ن((  و به روش     639/0  برابر    2))کاکس و اسنل  
در ادامـه  . باشـد   درصـد مـی  90توان نتیجـه گرفـت دقـت مـدل کمینـه            و می  باشند  میمقدار مناسب   

 انجام شده است که نتیجه این آزمون نیز مویـد برازنـدگی   4» هاسمر و لمشو«آزمون نیکویی برازش  
یی برازش و معنی داري عـرض از مبـدا و   باشد، سپس مدل نها مدل براي بررسی فرضیه پژوهش می    

 در پایـان فرضـیات   باشـند  می که همگی معنی دار  گیرد  میسایر متغیرهاي مستقل مورد بررسی قرار       
، مورد بررسی قـرار  باشند میکه شرط درستی نتایج ) استقالل و ثابت بودن واریانس(زیر بنایی مدل    

  . می توان اطمینان کامل داشت شده اند، بنابراین به نتایج حاصلتاْییدگرفته و 
  

  تحلیل مدل رگرسیونی
 درصـد از تغییـرات متغیـر    89باشـد، بـدین معنـی کـه حـدود        می893/0ضریب تعیین مدل برابر   

مقـدار احتمـال مربـوط بـه برازنـدگی مـدل       . وابسته به وسیله متغیرهاي مستقل قابـل توصـیف اسـت          

                                                        
1- Omnibus tests of model coefficients 
2 -cox & snell 
3 -Nagelkerke 
4 Hosmer and Lemeshow 
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 درصـد  95بنابراین با اطمینـان  .  بزرگتر است05/0باشد که از   می 913/0برابر  ) آزمون هاسمر لمشو  (

 ) 6-4نگاره .(شود برازندگی و کفایت مدل رد نمی

باشـد کـه بـا      مـی 00/0مقدار احتمال مربوط به آزمون عدم معنی داري ضـرایب مـدل نیـز برابـر      
 بر ایـن اسـاس  . باشد  میتاْییددر نتیجه معنی داري کلی ضرایب مدل . شود  درصد رد می  95اطمینان  

  )7-4نگاره .(گیرد می قرار تاْییدفرضیه پژوهش مورد 
  

  چکیده مدل:6جدول شماره 
  آماره ها  لگاریتم درستنمایی  ضریب تعیین کاکس و اسنل  ضریب تعیین نیگل کرك

  مقدار آماره ها  138/31  639/0  893/0

      
  

  آزمون نیکویی برازندگی هاسمر و لمشو          : 7جدول شماره 
    مقدار آماره کاي دو  درجه آزادي  لمقدار احتما

  مقادیر  317/3  8  913/0

                
  آزمون معنی داري ضرایب مدل : 8    جدول شماره 

    مقدار آماره کاي دو  درجه آزادي  مقدار احتمال
  مدل  445/132  9  000/0

   
 

 بررسی معنی داري متغییر هاي موجود در مدل : 9جدول  شماره         
  متغیرها  مقدار ضریب  خطاي استاندارد  آماره والد  درجه آزادي  احتمالمقدار 

003/0  1  -4,692 1,571  8,920 X1 

052/0  1  8,868 4,561 3,780 X2 

279/0  1  -8,841 8,171 1,171 X3 

218/0  1  -5,737 4,659 1,516 X4 

996/0  1  24,214 4939,654 .000 X5 
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090/0  1  -24,435 14,418 2,872 X6 

250/0  1  4,128 3,592 1,321 X7 

795/0  1  .417 1,604 .068 X8 

397/0  1  -.281 .332 .717 X9 

  عرض از مبدا 6,194 12,413 30,893  1  013/0

  
  :مدل برازش شده نیز عبارت است از

1 2 3 4 5

6 7 8 9

30.893 4.692 8.868 8.841 5.737 24.214
1

24.435 4.128 0.417 0.281

PLn X X X X X
p

X X X X

 
= − + − − + − 

− + + −

 بزرگتـراز   xاگر احتمال برازش براي مشاهده جدید . در رگرسیون لجستیک پاسخ دو حالتی است
شود و نشان دهنده این است کـه شـرکت در گـروه         اختصاص داده می  ) y=1 (1 باشد به گروه     5/0

 و نـشان دهنـده   شـود  میطبقه بندي ) y=0 (0 باشد در گروه    5/0ورشکسته قرار دارد و اگر کمتر از      
  .این است که شرکت در گروه غیر ورشکسته قرار دارد

  شرکت ورشکسته= 1
  ستهشرکت غیر ورشک= 0

دسـت آمـده از الگـوي بـاال بـراي        برمبنـاي نتیجـه بـه    ها  شرکت طبقه بندي    10در جدول شماره    
تعلق دارد را نشان )ورشکسته یا غیر ورشکسته ( به کدام گروه ها شرکتتشخیص اینکه هر کدام از    

  .دهد می

 شرکت هاي ورشکسته در بخش کشاورزي  با بررسی نسبت : تحقیق2بررسی فرضیه شماره    
  :است از مدل برازش شده جهت بررسی فرضیه عبارت.  مالی قابل پیش بینی هستندهاي

  
باشد و بدین معنی اسـت کـه حـدود        می 738/0ضریب تعیین مدل برابر      :تحلیل مدل رگرسیونی  

مقـدار احتمـال   .  درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهاي مـستقل قابـل توصـیف اسـت             74



تعاون و روستا                                                                                                                                                                                       ٩٨     
  

 
اري مبنـی بـر عـدم وجـود ارتبـاط بـین متغیرهـاي مـستقل و متغیـر وابـسته              مربوط به فرض صفر آمـ     

بنـابراین بــا  .  کـوچکتر اسـت  05/0باشـد کـه از     مـی 000/0برابـر   )(
 تاْییـد در نتیجه مدل معنی داري می باشد و ایـن بـه معنـی         . شود  می درصد این فرض رد      95اطمینان  

   است2فرضیه شماره 
  2خالصه مدل مربوط به فرضیه شماره :    11جدول  شماره  

 آماره دوربین واتسن
خطاي استاندارد 

 برآورد
ضریب تعیین تصحیح 

 شده
 ضریب تعیین

ضریب همبستگی 
 چندگانه

1,77 .249  .718 .738 .859 

  
  2بررسی معنی داري متغیرهاي موجود در مدل :  12جدول  شماره  

  متغیرها  ر ضریبمقدا  خطاي استاندارد  آماره تی  مقدار احتمال
 عرض از مبدا 0,259 1,379 5,328 0,000

0,000 -5,592 -0,204 0,036 X1 

0,002 3,227 0,417 0,129 X2 

0,995 -0,007 -0,001 0,150 X3 

0,415 -0,817 -0,039 0,048 X4 

0,114 1,591 0,147 0,093 X5 

0,136 -1,500 -0,480 0,320 X6 

0,784 -0,275 -0,040 0,145 X7 

0,000 4,681 0,401 0,086 X8 

0,783 0,275 0,007 0,024 X9 

  :است از مدل برازش شده نیز عبارت

 
1 2 3 4 5

6 7 8 9

1.379 0.204 0.417 0.001 0.039 0.147
0.480 0.04 0.401 0.007

y X X X X X
X X X X

= − + − − +
− − + + 
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درست00تعاونی دامداران شهرستان بهبهان1
درست00تعاونی روستایی عقیلی شهرستان گتوند2
درست00تعاونی روستایی پیشرو شهرستان شوشتر3
درست00تعاونی روستایی برزگر شهرستان امیدیه 4
درست00تعاونی روستایی شهید داودي شهرستان ایذه5
درست00تعاونی روستایی رهنمون شهرستان رامهرمز 6
درست00تعاونی روستایی حافظ شهرستان اندیمشک 7
درست00تعاونی روستایی رهنما شهرستان رامهرمز 8
درست00تعاونی روستایی عدالت شهرستان دزفول9
درست00تعاونی روستایی خادم شهرستان خرمشهر10
درست00تعاونی روستایی سوسن شهرستان هویزه11
درست00تعاونی روستایی رسالت شهرستان اهواز12
درست00تعاون روستایی ساسان شهرستان دشت آزادگان13
درست00تعاونی روستایی توحید شهرستان شوش14
درست00اتحادیه شرکتهاي تعاونی کشاورزي دامداران استان خوزستان15
درست00اتحادیه شرکتهاي  تعاونی روستایی شهرستان شادگان16
درست00اتحادیه شرکتهاي تعاونی روستایی استان خوزستان17
درست00اتحادیه شرکتهاي تعاونی روستایی شهرستان دزفول18
درست00اتحادیه شرکتهاي تعاونی روستایی شهرستان ماهشهر19
درست00تعاونی روستایی زنان عقیلی شهرستان گتوند20
درست00تعاونی روستایی زنان نخ ریسان شهرستان ایذه  21
درست00تعاونی کشاورزي دامداران عقیلی شهرستان گتوند22
درست00تعاونی کشاورزي مرغداران شهرستان دزفول23
درست11تعاونی کشاورزي آبرسانی نظامیه شهرستان اهواز24
درست11اتحادیه شرکتهاي تعاونی روستایی شهرستان آبادان25
درست11تعاونی روستایی پیام شهرستان باغملک26
درست11تعاونی روستایی اروندان شهرستان آبادان27
درست11تعاونی روستایی استقامت شهرستان آبادان28
اشتباه  10تعاونی روستایی همایون شهرستان باغملک 29

درست11تعاونی روستایی پیش آهنگ شهرستان باغملک30
اشتباه  10تعاونی روستایی نیرومند شهرستان باغملک 31

اشتباه  10تعاونی روستایی شهید افراخته شهرستان باغملک32

درست11تعاونی روستایی میثاق شهرستان مسجد سلیمان 33
درست11تعاونی روستایی ممتاز شهرستان مسجد سلیمان  34
درست11تعاونی روستایی منار شهرستان مسجد سلیمان 35
درست11تعاونی روستایی ماهور شهرستان اندیکا36

جدول  شماره   10   :   طبقه بندي شرکتها بر مبناي نتایج الگوي اهلسون   

پیش بینی   
predictمدل

وضعیت پیش بینی    
مدل

وضعیت شرکتهاي تعاونی کشاورزي و روستایی    ردیف 
(Y)   ورشکستگی
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  گیري  نتیجه

 بـا پـیش بینـی    . یکی از مطالعات با اهمیت در حوزه مالی است  ها  شرکتبینی ورشکستگی    پیش
توان به نتایج بسیار رضـایت بخـشی دسـت      پس از آن ریشه یابی و حل آن، می  ورشکستگی مالی و  

ي تعاونی کشاورزي اسـتان خوزسـتان   ها شرکتدر این پژوهش پیش بینی ورشکستکی مالی   .یافت
 .  با استفاده از الگوي اهلسون مورد بررسی قرار گرفت

در  .کـسته را تعیـین نمـود   ي ورشهـا  شـرکت  درصـد  97با توجه به این الگو می توان با احتمـال          
 5/0 بزرگتراز  xرگرسیون لجستیک پاسخ دو حالتی است اگر احتمال برازش براي مشاهده جدید 

و نشان دهنده این است که شرکت در گروه ورشکسته قرار رد اختصاص دا) y=1 (1باشد به گروه   
هنـده ایـن اسـت کـه      و نـشان د شـود   مـی طبقه بندي   ) y=0( باشد در گروه       5/0دارد و اگر کمتر از    

صـورت    شـرکت بـه  10 شـرکت بررسـی شـده       36از  . شرکت در گـروه غیـر ورشکـسته قـرار دارد          
باشـند، در صـورتی کـه      شرکت غیر ورشکسته مـی    26ي ورشکسته تشخیص داده شده و       ها  شرکت

 شرکت بودند که این 23ي غیر ورشکسته ها شرکت شرکت و13ي ورشکسته   ها  شرکتابتدا تعداد   
درصدبه نحو مناسبی توانـسته پـیش     97بنابراین مدل در    . را اشتباه تشخیص داده است     شرکت   3الگو

در مجموع باید گفت که با استفاده از نتایج این پژوهش، به  .بینی ورشکستگی را درست انجام دهد
هــا بــه ورشکــستگی و همچنــین پیامــدهاي آن،  تــوان از مبــتال شــدن شــرکت عنــوان گــام اول، مــی

  .پرداخته شود آن ه و علل ئلیابی مس ته در صورتی که پس از پیش بینی به ریشهالب. جلوگیري کرد
  

  پیشنهاد براي پژوهش هاي آتی
  . مورد بررسی قرار گیردها شرکت الگوي اهلسون براي سایر شود می پیشنهاد -1
هـاي تعـاونی کـشاورزي سـایر اسـتانها           از سایر الگو ها براي پیش بینی ورشکستگی شرکت         -2

  .ه شده و با الگوي اهلسون مقایسه شوداستفاد
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ها و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فراروي شرکت
  1ی استان گیالنهاي تعاون روستایاتحادیه

  
  3، دکترمحمدصادق اللهیاري2بهروز آریانپور

 
 چکیده 

هاي مـدیران بخـش   ها از دیرباز به عنوان یکی از بزرگترین دغدغهها و سازمان      سنجش وضعیت شرکت 
هـا کمـک   تـر شـدن عملیـات سـازمان    ، زیرا از این طریق به شفاف  است  بودهدولتی و خصوصی مورد توجه      

تاثیرگذار در ) درونی و بیرونی(تعدادي از عوامل محیطی بررسی به حاضر تحقیق راستا مینه در .شودمی
 بـر  .است پرداخته SWOTتحلیل  قالب در تعاونی روستایی استان گیالن هايها و اتحادیهعملکرد شرکت

 ییشناسا دلفی روش به کمک هاتعاونی رويپیش تهدیدهاي و هافرصت ضعف، قوت، نقاط اساس این
آمـاري ایـن     جامعه.استگردیده ها ارائهتعاونی عملکرد بهبود براي مناسب راهبردهاي آن، برپایه و شده

 این از که گیردبرمی شاغل در نفر 1080حدود   شرکت و اتحادیه تعاون روستایی رابا174پژوهش تعداد 
 223، تعـداد  )2001(همکـاران  و با استفاده از جدول  حداقل حجـم نمونـه بارتلـت و     تصادفی طوربه میان

جمـع   پـس از  .پرسشنامه محقق ساخته بین اعضا و ارکان شبکه تعاون روستایی در سطح اسـتان توزیـع شـد   
 نتـایج .  انجام گرفـت SPSS19ها، تحلیل آماري با استفاده از نرم افزار سازي دادهها و آمادهآوري پرسشنامه

  وسـتایی داراي نقـاط ضـعف بیـشتري نـسبت بـه نقـاط قـوت        هاي تعـاون ر ها و اتحادیهشرکت که داد نشان
مدت و دچارشدن به بیماري روزمرگـی و  مدت و بلندهاي کوتاهریزي در برنامه  باشند و از ضعف برنامه     می

همچنین کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و ضعف آشنایی و آگاهی هیئت مدیره و بازرسان با وظایف          
                                                        

هاي ها و اتحادیهبررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید فراوري شرکت» این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان. 1
  .شده است است،  که با حمایت سازمان تعاون روستایی استان گیالن انجام »تعاون روستایی استان گیالن

 .کارشناس ارشد مدیریت کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.2
 .عضو هیئت علمی گروه کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت .3
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  تـوان عوامـل منفـی   و در صـورت بـه کـارگیري راهبـرد مناسـب مـی      برنـد  یو تکالیف قانونی خـود رنـج مـ       

هـاي موجـود   گیري از فرصتها را کاهش و در براي تقویت نقاط قوت با بهره    گذار بر عملکرد تعاونی   ثیرتاْ
 تعـاونی، وزارت  عملکـرد  بهبـود  بـراي  لـذا . هـا را افـزایش داد  تـوان عملکـرد تعـاونی   محیط خـارجی مـی  

 قـانون  44هـا و مـواد قـانونی اصـل     گیـري از ظرفیـت  باید بـا بهـره   و سازمان تعاون روستاییجهادکشاورزي 
 هـاي نظـارتی، حمـایتی و   سیاسـت  در جـدي  بـازنگري  و دهـد  افـزایش  را خود عملکردي شعاع اساسی

  .آورد عملبه تسهیالتی
، 4بـردي ، مـدیریت راه 3، تـدوین راهبـرد  2وضـعیت  سنجش يها، مدل1SWOTتحلیل   :يدی کل واژگان

  تعاون روستایی
  

  مقدمه 
هاي مختلـف هـستیم، محـیط بـا       در دنیاي امروز که شاهد تغییرات و تحوالت شگرف در زمینه          

است و تحوالت علم و تالطم و عدم اطمینان بسیاري مواجه است و رقابت، شدت زیادي پیدا کرده  
ر راسـتاي تـداوم حیـات و    بنـابراین هرسـازمانی د  . آوري براین تغییرات به شدت دامن زده است       فن

جـا کـه تهدیـدهاي     از آن. ریزي راهبردي داردمندي از برنامهکسب موفقیت بیشتر، نیاز مبرم به بهره    
ها باید جایگاه فعلی خود را کنند، لذا سازمانها را تهدید می محیطی از هرسو حیات و بقاي سازمان      

هـاي محیطـی   ها از فرصتا تکیه بر قوتشناخته، نقاط قوت و ضعف خود را دقیقاً تحلیل کرده و ب          
ریـزي  استفاده کرده و خود را براي برخـورد بـا تهدیـدها آمـاده کننـد و ایـن مهـم در قالـب برنامـه                

  ).1383آقازاده، (راهبردي امکان پذیراست 
ریزي راهبـردي، سـازمان، توانمنـدي و شـرایط محیطـی را تحلیـل کـرده و                  در چارچوب برنامه  
  ایــن نــوع. کنــدهــاي رســیدن بــه آن را مــشخص مــی بــل دســترس و روشبراســاس آن اهــداف قا

                                                        
1. SWOT analysis  
2. Assessment models.  
3. Strategy codification.  
4.Strategic management.  
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هـا و  ها و تهدیدهاي محیطی و قوتریزي با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان، فرصت      برنامه
مدت بـراي   کند و با در نظر داشتن ماموریت سازمان، اهداف بلند       هاي داخلی را شناسایی می    ضعف

هـاي راهبـردي اقـدام بـه انتخـاب      یابی به این اهداف از بین گزینـه کند و براي دست سازمان تنظیم می  
آمده به نحـو شایـسته    هاي پیشها، از فرصتها و رفع ضعف  کند که با تکیه برقوت    هایی می  راهبرد

کند تا در صورت اجراي صـحیح باعـث موفقیـت سـازمان در        استفاده کرده و از تهدیدها پرهیز می      
هاي امـروزي متـاثر از تحـوالت سیاسـی،     فرآیند عملیات در سازمان بدون شک   . میدان رقابت شود  

هاست و همساز با چنین تحوالتی محـیط درونـی آنهـا    اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی محیط آن    
رو الزم است براي   از این ). 1384طبیبی و ملکی،    (کندآوري را تجربه می   هاي شگفت نیز دگرگونی 

ریزان در سازمان، تـاثیرات  گیران و برنامه  عالیت مدیران و تصمیم   تر شدن ف  هرچه کارآتر و اثربخش   
لذا در نظر اسـت  .  محیطی در کنار عوامل درونی مورد توجه خاص قرارگیرد      هايلفهؤمانکارناپذیر  

هـا و تهدیـدهاي     هـا، فرصـت   هـا وقـوت   تا با بررسی وضعیت استفاده مـدیران از چـارچوب ضـعف           
هـا و  یکـی از ابزارهـاي راهبـردي توسـط مـدیران سـازمان      بـه عنـوان   SWOT سازمانی، مـاتریس  

. ها مورد چالش قرارگیرد و امید است نتایج حاصل موجبات بهبود عملکرد را فـراهم نمایـد      شرکت
هـاي مـدیران و   تر شـدن فعالیـت   بنابراین تاثیر عوامل محیطی در کنار عوامل داخلی توام در مطلوب 

  . ریزان انکارناپذیراستبرنامه
سـاختن   بـرآورده  براي داوطلبانه اشخاص اتحاد بر مبتنی و خودمختار مؤسسه یک تعاونی     
تحـت   و مـشترك  مالکیت یک طریق از آرزوها و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، عمومی نیازهاي

سـه   از یکـی  عنـوان  بـه  تعـاونی  ایـران    در).Sonja ,2008(باشد می شرکت دموکراتیک کنترل
مختلـف   هـاي بخـش  در فعالیـت  بـه  اساسـی،  قـانون  44 اصـل  طبـق  کـشور،  اقتصادي نظام بخش

 ایجـادانگیزه  بـراي  ابـزاري  به تواندمی و روستایی کشاورزي تعاونی بنابراین، پردازدمی اقتصادي
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 بـسزایی  روسـتایی نقـش   و کشاورزي اقتصاد توسعه در و شود تبدیل روستایی اقتصاد توسعه در

 حـالی  در ایـن  .است شده انجام این زمینه در گوناگون ابعاد از متعددي مطالعات لذا .باشدداشته

  پژوهشیSWOTمدل قالب در هاو سنجش وضعیت تعاونی ارزیابی عملکرد زمینه در که است

 بـه  ادامـه  در حـال،  هـر  بـه  . شـود می نگاه موضوع به منظر این از مقاله این در لذا و نشده انجام

  .شودمی پرداخته مرتبط مطالعات از برخی
اقتـصادي   و فنـی  وضـعیت  بهبـود  در کـشاورزي  تعـاونی  هايشرکت نقش )1379(مهر کیانی
بـین   کـه  رسـید  نتیجـه  این به وي .داد قرار بررسی مورد را سبزوار شهرستان گندمکار کشاورزان

خـالص،   درآمـد  هکتـار،  واحـد  در عملکـرد  فنـی،  دانـش  سـطح  و تعـاونی  شـرکت  در عضویت
  .دارد وجود مثبتی دار معنی رابطه بانکی موا اخذ و هانهاده به دسترسی

 را ارزیـابی  ترکیـه  کشاورزي هايتعاونی در سهامدارن  وضعیت (Özdemir,2005)اوزدمیر
سـازي،   ها، ضعف در اموري مانند سرمایه، یکپارچهشرکت دالیل ناکامی این که نشان داد و کرد

  .باشدمی ممیزي و قانون مدیریت، پژوهش، و آموزش
 خـصوصی در  و دولتـی  بخش هايفعالیت کاهش هايراه از یکی )1379(همکاران  و قنبري

 هابهترتعاونی عملکرد براي که کنندمی پیشنهاد آنها .دانندمی هاتعاونی توسعه را کشور مدیریت

 بخش خصوصی تشویق براي را الزم امکانات و شرایط ریزي،برنامه و نظارتی نقش با باید دولت

 اقتـصادي  هـاي فعالیـت  بـر  دولـت  نظـارت  طریق این از تا کند فراهم تعاونی قالب در فعالیت به

بـراي   رسـد مـی  نظـر  بـه  بنـابراین . یابـد  کـاهش  نابرابر و ناسالم رقابتی فضاي نیز و افزایش کشور
 را براي الزم امکانات و شرایط ریزي،برنامه و نظارتی نقش با باید دولت ها،تعاونی بهتر عملکرد

ارزیـابی  »عنـوان  بـا  ، در تحقیـق خـود   )1386(سـعدي   .سـازد  فـراهم  هـا تعـاونی  وسعهت و گسترش
 بـه بررسـی و ارزیـابی     SWOT بـا اسـتفاده از روش   »هاي تولید کشاورزي در استان همدان    تعاونی
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نتایج تحقیق نشان   . پرداخت) شهرستان کبودر آهنگ  (هاي تولید کشاورزي در استان همدان     تعاونی

هـا، از مهمتـرین نتـایج    ح آگاهی فنی و تخصصی و افـزایش دسترسـی بـه نهـاده      داد که افزایش سط   
تـوجهی بـه اصـول تعـاون و     هاي تولید کشاورزي و در مقابل محـدودیت سـرمایه، بـی     مثبت تعاونی 

عنـوان فرصـت و فقـدان    ترین نقاط ضعف و حمایت دولـت از بخـش تعـاون،  بـه    روزمرگی از مهم 
   .گردندهاي تولید، به عنوان تهدید، محسوب میعاونیبرنامه جامع و بلند مدت براي ت

 و هـا فرصـت  هـا، ضـعف  هـا، قـوت  » عنـوان بـا در تحقیـق خـود    ،)1387(خالدي و رحـیم زاده 
 و ملـی  اقتـصاد  در کـشاورزي  جایگـاه بـه بررسـی   » ایران کشاورزي صادرات فرآروي تهدیدهاي

 هايسیاست نیز و کاالیی و زیربخشی بخشی، تفکیک به کشاورزي صادرات وضعیت بر مروري

 هـاي قـوت  و هـا ضـعف  تعیـین  بـه  اقـدام  کارشناسـان،  نظرات دریافت طریق از صادرات، توسعه

 داده نـشان  مطالعه این نتایج. نمودند موجود هايفرصت و تهدیدها معرفی و کشاورزي صادرات

وده و بـ  آن هـاي قـوت  و هـا فرصـت  از بیشتر کشاورزي صادرات تهدیدهاي و هاضعف که است
 راهبـرد  فاقـد  کـشاورزي  صـادرات  و نبـوده  پسند مشتري و رقابتی کشاورزي، تولیدات همچنین

  .باشند میمعینی
 اعتبار تعاونی شرکت در مناسب هاي راهبرد شناسایی ، به بررسی)1387(شجاعی و همکاران

 به توجه باده هاي انجام شدهد که بررسینتایج تحقیق نشان می. اقتصاد پرداختند وزارت کارکنان

را پیشنهاد نموده  رقابتی هاي راهبرد اعتبار تعاونی شرکت براي خارجی، و داخلی عوامل ماتریس
 کـارمزد  نـرخ  کـاهش  راهبـرد  ،تـر بـیش  تسهیالت ارائه راهبرد بر پایه چهار عامل، راهبردکه این 

 نیروهـاي  تخداماسـ  راهبـرد    و سـازي مـسکن  در جدید هايفناوري از استفاده راهبرد، تسهیالت

  .گردند تدوین میگذاريسرمایه امر در متخصص
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 سرمایه، تأمین هدف با که هاتعاونی و توسعه سازماندهی شد، گفته آنچه به عنایت با بنابراین

 اسـت،  شده انجام دولتی حمایتهاي از برخورداري کشاورزان و مکانیزاسیون گسترش،اشتغالزایی

 هـاي  سـکونتگاه  در معیـشتی  و سـاختاري  مـشکالت  کاهش براي اقتصادي حل هاي راه از یکی

   .رود می شمار به منطقه روستایی
 بخـش،  ایـن  در متعدد هاي روستاییتعاونی تأسیس ازنیم قرن از بیش گذشت حال، با این با

عـدم   درگـردش،  سـرمایه  کمبـود نقـدینگی و  :از جملـه  هاي روستاییدرتعاونی مشکالت متعددي
هـا و در نتیجـه دچارشـدن بـه      در تعـاونی مـدت مـدت و بلنـد   هاي کوتـاه  برنامهریزي و تدوین    برنامه

 وظـایف و تکـالیف   بـا هـا  گی، عدم آشنایی و آگاهی هیئت مدیره و بازرسان تعاونی    بیماري روزمر 
قانونی خود، محدود شدن عوامل درآمدي و یا حذف و یا کاهش تدریجی بسیاري از درآمدها در            

، عـدم توجـه بـه     )هـاي مـوازي   گذاري بـه بخـش خـصوصی و شـرکت         وا(هاي دولت نتیجه سیاست 
، هـاي تعـاون روسـتاي   هـا و اتحادیـه  ضـعف مـدیریت در شـرکت   بازاریابی محصوالت کشاورزي،    

ضـعف  هاي تعاونی در پیشبرد اهداف، ها واتحادیهضعف همدلی بین مدیران عامل و ارکان شرکت   
 و است باقی خود قوت به همچنان ،ی روستاییهاي تعاونها و شرکتاي اتحادیههاي شبکهفعالیت
وهلـه   در بنـابراین  و انـد نکرده کسب مشکالت این رفع در چندانی هاي روستایی موفقیتتعاونی

موفـق   اقتـصادي و عملکـرد خـود    توسـعه  در روسـتایی  هـاي تعـاونی  چرا که مسئله این حل اول،
 اقتـصادروستایی  همچنین و هاعاونیت اقتصادي وضعیت بهبود در مؤثري کمک تواندمی اندنبوده

 شـناخت  نیز هاوشرکت )درونی و بیرونی(شناسایی عوامل محیطی نیازمند ابتدا در کار این .بکند

 و هـا فرصـت  ضعف، و نقاط قوت آن براساس تا است تعاونی هايشرکت سازمانی خصوصیات
 و گـردد  شناسـایی  الن روسـتایی اسـتان گـی   هاي تعاونیها و اتحادیهشرکت رويپیش تهدیدهاي
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 سطح ارتقاي براي موجود هايپتانسیل از استفاده و هاتعاونی مشکالت رفع الزم براي راهبردهاي

  .شود ارائه هاعملکردي تعاونی

  
 تحقیق روش

نقاط قوت، ضعف، فرصت  بررسی به که باشدو تحلیلی می توصیفی نوع از حاضر       تحقیق
 .اسـت  پرداختـه  هـاي تعـاون روسـتایی اسـتان گـیالن     تحادیـه هـا و ا و تهدیدهاي فـراروي شـرکت  

توسط مدیران عامل و اعـضاي   پرسشنامه تکمیل طریق از و میدانی صورت به نیاز مورد اطالعات
هـاي تعـاون روسـتایی و کارکنـان مـدیریت تعـاون            هـا و اتحادیـه    هیئت مدیره و کارکنـان شـرکت      

 174پـژوهش از بـین    آمـاري  جامعـه  .سـت بـه دسـت آمـده ا   1392سـال  در روستایی استان گیالن

در  تعداد تعاونی این .نفرعضو در نظر گرفته شده است 1080روستایی با  و اتحادیه تعاونی شرکت
بـا اسـتفاده از جـدول     نمونـه  حجـم  حـداقل  بـه ی ابیدسـت ي برا .مستقرند استان گیالن شهرستان  16

 حاضـر  پـژوهش  در. تفاده قرار گرفت مورد اس ) 2001(حداقل حجم نمونه آمار بارتلت و همکاران        
 درصـد  لـذا  .شـد داده عـودت  پرسشنامه220 تعداد تینها در. شد گرفته درنظر نفر 223 نمونه حجم

 در پرسـشنامه  تکمیل طریق از نیاز مورد هاينهایت، داده در .بود درصد 99 هاپرسشنامه بازگشت

 بررسـی  منظـور  بـه . وري گردیـد آشرکت تعاونی و اتحادیه و مدیریت تعـاون روسـتایی جمـع    هر

 .شـد  اسـتفاده  دانشگاه استادان و تعاونی کارشناسان و مشاوران ازنظر هاپرسشنامه محتواي روایی
بدین ترتیب که   . ها از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده گردید      همچنین براي سنجش پایایی پرسشنامه    

براي پرسشنامه قـسمت نقـاط قـوت بـا     هاي اولیه مقدار آلفاي کرونباخ     آوري پرسشنامه پس از جمع  
، قسمت عوامـل  89/0 سئوال  17، مقدار آلفاي کرونباخ براي قسمت نقاط ضعف با          94/0 سئوال   14
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 به دسـت آمـد کـه    87/0 سئوال 10 و براي قسمت عوامل تهدید به تعداد       89/0 سئوال   10فرصت با   

  ).1389کالنتري،(باشدها مینشان دهنده پایایی بسیار خوب پرسشنامه
تهدیدهاي فراروي  و هافرصت ضعف، قوت، نقاط از فهرستی شامل استفاده مورد   پرسشنامه

و  دهـی  وزن آمـاري  جامعه هايدیدگاه براساس آن هايشاخص که باشدمی تعاونی هايشرکت
 با توجه اما .شود پرداخته مناسب هاي راهبردهاي تبیین به آن براساس تا است شده بندياولویت

 بـه  بـراي رسـیدن   رو ایـن  از نیـست،  مسائل تمام کننده بازگو تنهایی به پرسشنامه توزیع کهاین به

 اولیـه بـین   پرسـشنامه  ابتـدا  روش، ایـن  اسـاس  بـر  . گردید استفاده دلفاي روش از درست، نتایج

 اطـالع داده  یکـدیگر بـه  هانمونه اعضاي مختلف هايدیدگاه بعد مرحله در و شد توزیع هانمونه

 هـاي جدیـد  دیـدگاه  آوريجمـع  بـه  نسبت یکدیگر، هايدیدگاه از اعضا شدن مطلع از دبع .شد

 از سؤاالت هرکدام امتیازات مجموع ابتدا پرسشنامه، نتایج بندي اولویت براي .گردید اقدام آنان

 از هاوزن قالب میانگین در امتیازات مجموع میانگین سپس و محاسبه آماري جامعه نظر اساس بر

 شـامل  دهندگان براي پاسخ آنها اهمیت درجه براساس سؤاالت بنديامتیاز .گردید راجاستخ آن

  ، متوسط4 امتیاز با  ، زیاد5 امتیاز با زیاد خیلی :است قرار بدین که باشدمی )امتیاز 5 با( گزینه 5

 استخراج ینمیانگ فراوانی بعد، درصد درمرحله. 1 امتیاز با کم خیلی  و2 امتیاز با  ، کم3 امتیاز با

 هاگزینه بندي اولویت براي و دست آمد به نسبی وزن قالب در آماري جامعه هايدیدگاه از شده

 قـوت،  نقـاط  مهمتـرین  شناسـایی  منظـور  بـه  شـد،  گفته باال در  چنانکه.قرارگرفت استفاده مورد

ن از هاي تعـاون روسـتایی اسـتان گـیال    ها و اتحادیهو تهدیدهاي فراروي شرکت هافرصت ضعف،
 در موجود هايفرصت و تهدیدها شناخت براي ابزاري تحلیل این .استفاده شد SWOT تحلیل

 سـنجش  منظـور  بـه  آن داخلـی  هـاي قـوت  و هـا ضـعف  بازشناسی و یک سیستم خارجی محیط

 ایـن   ).1384 مـسیحی،  مـرادي (اسـت  سیستم آن کنترل و براي هدایت راهبرد تدوین و وضعیت
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 طبقـه  و بازشناسـی  سیـستمی؛  درون هـاي ضـعف  و هـا قوت بندي طبقهو بازشناسی طریق از امور

 راهبردهـاي  تـدوین   وSWOT مـاتریس  تکمیـل  تهدیـدهاي بـرون سیـستمی؛    و هافرصت بندي

نقـاط   واقع این مدل، در). 1384 گلکار،(گیرددر آینده صورت می سیستم هدایت براي گوناگون
 آن براساس و انطباق ايمنطقه برون هدیدهايت و هافرصت با اي رادرون منطقه  ضعف و  قوت

 مـاتریس  1 جدول  در .دهدمی ارائه آینده در سیستم بهتر براي هدایت را مناسب هاي راهبردي

SWOTاست شده  آورده.  
 SWOT مدل -1شکل 

  Sلیست نقاط قوت 
1-  
2-  
3-  

  Wلیست نقاط ضعف 
1-  
2-  
3-  

  شرایط داخلی
  
  

              شرایط محیطی

  )راهبرد تنوع (STهاي راهبرد
  

  )راهبرد تدافعی (WTهاي راهبرد
  

  Tلیست تهدیدات
1-  
2-  
3- 

  )راهبرد تهاجمی ( SOهاي راهبرد
  

  )راهبرد بازنگري (WOهاي راهبرد
  

  Oهالیست فرصت
1-  
2-  
3- 

  1388عطایی، :مأخذ
زیر قابل ارائه  گونه که ماتریس فوق نشان می دهد، براساس تحلیل سوآت، چهار نوع راهبرد       همان
  :. است

 در. دهـد   راهبرد تدافعی بیشتر آسیب پذیري منطقه را مورد توجه قرار می):WT(راهبرد تدافعی  -1
  . شوداین راهبرد بر رفع نقاط ضعف درونی و تهدیدهاي بیرونی تاکید می
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ي از گیـر در این راهبرد با تاکید بر نقاط ضـعف درونـی، در بـراي بهـره    ): WO(راهبرد بازنگري -2

هاي تعاونی روسـتایی تـالش   ها و اتحادیههاي بیرونی براي رفع نقاط ضعف فراروي شرکت    فرصت
  . شودمی

در این راهبرد بر . در راهبرد تهاجمی، تمرکز بر نقاط قوت و فرصتهاست       ): SO(راهبرد تهاجمی -3
  .روي مزیت هاي درون منطقه اي و برون منطقه اي موجود تاکید می شود

. شـود  در راهبرد تنوع بر نقاط قوت درونـی و تهدیـدهاي بیرونـی تاکیـد مـی                ):ST(نوعراهبرد ت -4
هـاي موجـود، تهدیـدهاي بیرونـی بـه حـداقل       شود از طریـق قـوت  بنابراین در راهبرد تنوع سعی می   

  .برسد

  
 بحث و نتایج

هـا و  شـرکت  فـراروي  تهدیـدهاي  و هـا فرصـت  ضـعف،  قوت، بندي نقاط، رتبه5 تا 2 جداول در
بنـدي نقـاط   نگاهی بـه رتبـه  . است شده ارائه در استان گیالن گویان پاسخ برپایه دیدگاه هاحادیهات

-ها بهدهنده آن است که مهمترین نقاط قوت این تعاونیهاي منطقه مورد مطالعه نشان    قوت تعاونی 

ــداز ــع عمــومی : ترتیــب عبارتن ــسات مجم ــاده (برگــزاري جل ــوق الع ــات درون ) عــادي و ف و انتخاب
  ).S2(هاها واتحادیهو وجود قوانین واساسنامه شرکت)S10(مانیساز
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  گویانهاي محدوده مورد مطالعه براساس دیدگاه پاسخبندي نقاط قوت تعاونیرتبه: 2جدول 

  مجموع  نقاط قوت
  هاوزن

  میانگین
  رتبه  وزن نسبی  هاوزن

S1 :4  31/7  74/3  824   ارکانهاي  متناسب با ساختار و قوانین تعاونی براي اعضا و آموزش  
S2 :2 76/7  98/3  875  هاها واتحادیهوجود قوانین واساسنامه شرکت  
S3 :13 63/6  40/3  747  برخورداري مناسب از تسهیالت دولتی  
S4 :7 22/7  70/3  814  هامشارکت و همفکري بین اعضاي تعاونی  
S5 :11 77/6  48/3  763  لیدهاي تواجراي فرآیند تولید اشتراکی به منظور کاهش هزینه  
S6 :9 07/7  62/3  797  مندي  از نیروهاي جوان و خالقبهره  
S7 :12 72/6  44/3  758  هاي نویناستفاده از امکانات پیشرفته و فناوري  
S8 :8 11/7  66/3  802  خالقیت و روحیه کارآفرینی مدیران  
S9 : هـا  یههاي تعاونی روستایی در جذب و به کارگیري سرما   موفقیت شبکه

 اندازهاي اندك کشاورزانو پس
773  51/3  86/6 10  

S10 :     و انتخابـات  ) عـادي و فـوق العـاده      (برگزاري جلسات مجمـع عمـومی
 درون سازمانی

884  02/4  84/7 1  

S11 :مندي  مناسب از تجارب و مـشاوره مـدیران واحـدهاي مـشابه در         بهره
 استان و کشور

816  71/3  24/7 6  

S12 :ــه نقــش ســازمان تعــاو هــا و ن روســتایی در نظــارت و هــدایت اتحادی
 هاي تعاونی روستاییشرکت

870  95/3  72/7 3  

S13 :     هـاي تعـاون روسـتایی در    هـا واتحادیـه   وجود شبکه گـسترده شـرکت
 سراسر کشور

823  74/3  30/7 5  

S14 :14 45/6  32/3  727 توانایی بخش تعاون در جلوگیري از کارفرماي مطلق شدن دولت  
    100    11273 جمع کل

  هاي تحقیقیافته: ماخذ
ها در جدول شماره   هاي مورد بررسی به همراه ترتیب اولویت آن       ترین نقاط ضعف تعاونی   عمده

مـدت  هاي کوتاه ریزي و تدوین برنامه   فاکتورهاي عدم برنامه  : است، که عبارتند از    نشان داده شده   3
، کمبـود نقـدینگی و   )W11(گـی ه دچارشـدن بـه بیمـاري روزمـر    ها و در نتیجمدت در تعاونی  و بلند 

هـا بـا وظـایف و    ، عدم آشنایی و آگاهی هیئـت مـدیره و بازرسـان تعـاونی      )W1(سرمایه در گردش  
   .)W6(تکالیف قانونی خود
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  هاي محدوده مورد مطالعه براساس دیدگاه پاسخ گویانرتبه بندي نقاط ضعف تعاونی: 3جدول 

  مجموع  نقاط ضعف
  هاوزن

  میانگین
  هاوزن

  وزن
  رتبه  نسبی

W1 :2 31/6  32/4  945  کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش  
W2 :13 65/5  85/3  847  مصرف بخشی از منابع مالی براي تعدیل نیرو  
W3 :          محدود شدن عوامل درآمدي و یا حذف شدن و یا کاهش تدریجی بسیاري از

هـاي  ه بخش خـصوصی و شـرکت  واگذاري ب(هاي دولتدرآمدها در نتیجه سیاست   
  )موازي

913  15/4  09/6 4  

W4 :6 91/5  02/4  885  هاي تعاون روستاییها و اتحادیهضعف مدیریت در شرکت  
W5 :     هـاي تعـاونی در   هـا واتحادیـه  ضعف همدلی بین مدیران عامل و ارکان شرکت

  7 90/5  01/4  883  پیشبرد اهداف

W6 :   ها بـه وظـایف و تکـالیف    رسان تعاونیعدم آشنایی و آگاهی هیئت مدیره و باز
  3 14/6  18/4  920  قانونی خود

W7 :10 86/5  99/3  879  ها ي روستاییضعف  مشارکت اعضا در امور تعاونی  
W8 :8 88/5  02/4  882  هاي تعاونی روستایی  ها و شرکتاي اتحادیههاي شبکهضعف فعالیت  
W9 :ها و  جام امور جاري اتحادیهعدم به کارگیري نیروهاي مجرب و متخصص در ان

  12 70/5  88/3  855  هاي تعاونی شرکت

W10 :11 73/5  90/3  858  عدم توان شرکت در رفع احتیاجات اعضاي تعاونی  
W11 : ها و در مدت در تعاونی  مدت و بلند  هاي کوتاه ریزي و تدوین برنامه   عدم برنامه

  1 57/6  07/4  985  نتیجه دچارشدن به بیماري روزمرگی

W12 :15 62/5  83/3  843 هاآوري و تکنولوژي در اداره امور تعاونیعدم استفاده مناسب از فن  
W13 :9 87/5  4  881 هاها واتحادیهعدم حمایت نهادهاي مالی از شرکت  
W14 :           فقدان نظارت و کنترل کافی و نبود سازوکارهاي مناسـب بـراي حـل و فـصل

  14 64/5  85/3  846  هامعضالت اجتماعی تعاونی

W15 :   هـاي بخـش   هاي متنوع فعالیـت برداري مناسب از فرصت   عدم تشخیص و بهره
 ايکشاورزي و ناتوانی در استفاده موثر از ظرفیت هاي اساسنامه

835  79/3  57/5 16  

W16 :      هـاي تعـاون   ها واتحادیهعدم همکاري و قبول مسئولیت اعضا و ارکان شرکت
 روستایی

832  78/3  56/5 17  

W17 :5 6  08/3  897   توجه به بازاریابی محصوالت کشاورزيعدم  
   100    14986 جمع کل

  هاي تحقیقیافته: ماخذ
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ها در جـدول  هاي مورد بررسی به همراه ترتیب اولویت آن       روي تعاونی عمده ترین فرصت پیش   

 قـانون  44ق اصـل  حمایت دولت از بخـش تعـاونی طبـ   : است، که عبارتند از نشان داده شده   4شماره
هـاي مربـوط بـراي اعـضاء وارکـان شـبکه            ، برگزاري جلسات آموزشی توسط سازمان     )O1(اساسی
ها بتوانند براي نوآوري و یـا کـاهش   آوري جدید که شرکت     و وجود تکنولوژي و فن    ) O8(تعاونی
  ).O7(ها و بازاریابی محصوالت از آن استفاده نمایندهزینه

  هاي محدوده مورد مطالعه براساس دیدگاه پاسخ گویان تعاونیهايرتبه بندي فرصت: 4جدول 

  مجموع  هافرصت
  ها وزن

  میانگین
  ها وزن

وزن 
  رتبه  نسبی

O1 : 2 44/10  91/3  860   قانون اساسی44حمایت دولت از بخش تعاونی طبق اصل  
O2 :1 51/10  94/3  866  وجود سازمان تعاون روستایی براي حمایت از این بخش  
O3 :هـاي تعـاون     در شـبکه گـذاري  سرمایهیل بخش خصوصی به    تما

  10 43/9  53/3  777  روستایی

O4 :      هـا در خـصوص طـرح     اعطاي تسهیالت و اعتبـارات بـه تعـاونی
  5 96/9  73/3  821  توجیهی آنها

O5 : انجام مطالعات علمی و پژوهشی توسط مراکز علمی و دولتی در
  9 69/9  63/3  798   جامعهزمینه جایگاه تعاون در اقتصاد و سایر ابعاد

O6 :مندي از حمایت وجود فراکسیون تعاون در مجلس و امکان بهره
 این مهم در رفع مشکالت قانونی بخش تعاون

802  64/3  73/9 8  

O7 :   ها بتواننـد بـراي     آوري جدید که شرکت     وجود تکنولوژي و فن
ها و بازاریـابی محـصوالت از آن اسـتفاده      نوآوري و یا کاهش هزینه    

 .نمایند
829  77/3  06/10 4  

O8 :      هـاي مربـوط بـراي      برگزاري جلسات آموزشی توسـط سـازمان
 اعضا وارکان شبکه تعاونی

853  88/3  35/10 3  

O9 :  هاي فنی و اقتصادي توسط کارشناسـان  انجام مطالعات و بررسی
 و مشاوران ذیصالح

820  73/3  95/9 6  

O10 :7 88/9  70/3  814  هات تعاونیهاي مختلف براي رفع مشکالهمکاري سازمان  
    100    8240 جمع کل

  هاي تحقیقیافته: ماخذ
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 5ها در جدول شمارههاي مورد بررسی به همراه ترتیب اولویت آنعمده ترین تهدیدهاي تعاونی  

فاکتورهاي محدودیت سـازمان تعـاون روسـتایی    : ها عبارتندازاست؛ که مهمترین آننشان داده شده  
هـاي  ، ضعف حمایـت دولـت از فعالیـت   )T5(هاي روستایی  سهیالت به شبکه تعاونی   در زمینه ارائه ت   

  ).T9(هاو باالبودن کارمزدهاي مربوط به تسهیالت اعطایی به تعاونی)T1(طور مستمرتعاونی به
  هاي محدوده مورد مطالعه براساس دیدگاه پاسخ گویانرتبه بندي تهدیدهاي تعاونی: 5جدول 

  مجموع  تهدیدها
  هاوزن

  میانگین
  هاوزن

وزن 
  رتبه  نسبی

T1 :2 43/10  4  880  طور مستمرهاي تعاونی بهضعف حمایت دولت از فعالیت  
T2 :هاي مربوط روي کیفیت پایین بودن نظارت وزارتخانه و سازمان

  6 97/9  82/3  841  ها به ویژه در سطح روستاهاکار تعاونی

T3 : پرداخت بموقع مصادره اموال شرکت توسط بانک به علت عدم
  10 46/9  63/3  798  اقساط

T4 :  هـاي آموزشـی در خـصوص تخـصص و     عدم برگزاري کالس
  5 04/10  85/3  847  هاگرایش تعاونی

T5 :          محدودیت سازمان تعاون روستایی در زمینه ارائه تـسهیالت بـه
  1 58/10  06/4  893  هاي روستایی شبکه تعاونی

T6 :  ــ ــاون در جامع ــگ تع ــافتگی فرهن ــعه نی ــناخت  توس ــدم ش ه و ع
  7 84/9  76/3  830  ها و مزایاي بخش تعاونتوانمندي

T7:    سـازي صـنایع   خصوصی":رواج این نگرش در بین مسئولین که
- بسیار موثرتر از تعاونی،مادر و تقویت بخش خصوصی کارآفرین

 "سازي استسازي و عمومی

809  68/3  56/9 9  

T8 :  یـت از توسـعه    ریزي و حما  گذاري و برنامه  عدم تمرکز سیاست
  8 81/9  76/3  828  بخش تعاونی  

T9 :3 24/10  93/3  864 هاباالبودن کارمزدهاي مربوط به تسهیالت اعطایی به تعاونی  
T10 :      هـا و نارسـایی و یکپـارچگی و    تعدد قوانین حـاکم بـر تعـاونی

 منسجم و مستقل نبودن جنبش تعاونی کشور
850  86/3  07/10 4  

    100    8440 جمع کل
  هاي تحقیقیافته: ماخذ
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 بندي اولویت و وزن نسبی  و )هافرصت/ تهدیدها(خارجی و داخلی موثر عوامل ماتریس

  هرکدام 
شـده براسـاس    مطالعـه  سواالت بندياولویت  و)هافرصت/ تهدیدها(خارجی موثر  عوامل6جدول 

  . دهدوزن نسبی نشان می
  )هافرصت/ تهدیدات(خارجی موثر عوامل ماتریس: 6جدول 

  تهدیدها  هافرصت

وزن   عامل  رتبه
  نسبی

وزن   عامل  رتبه
  نسبی

1  
O2 : وجود سازمان تعاون روستائی براي

  1  51/10  حمایت از این بخش
T5 :     محدودیت سازمان تعاون روسـتایی

در زمینــه ارائـــه تـــسهیالت بـــه شـــبکه  
  هاي روستایی تعاونی

58/10  

2  O1 :  ــاونی حمایــت دولــت از بخــش تع
  ن اساسی قانو44طبق اصل 

44/10  2  T1 :      ضعف حمایت دولـت از فعالیـت-
  طور مستمرهاي تعاونی به

43/10  

3  
O8 :     برگزاري جلسات آموزشی توسـط

سازمانهاي مربوط بـراي اعـضا وارکـان        
  شبکه تعاونی

35/10  3  
T9 :   ــه ــوط ب ــاي مرب ــاالبودن کارمزده ب

 24/10  هاتسهیالت اعطایی به تعاونی

4  

O7 : ــن ــوژي و فـ ــود تکنولـ ي آور وجـ
ــرکت   ــه ش ــد ک ــراي   جدی ــد ب ــا بتوانن ه

ها و بازاریابی نوآوري و یا کاهش هزینه
  محصوالت از آن استفاده نمایند

06/10  4  
T10 :     هـا و   تعدد قوانین حاکم بر تعـاونی

ــسجم و   ــارچگی و منـ ــایی و یکپـ نارسـ
  مستقل نبودن جنبش تعاونی کشور

07/10  

5  
O4 :  ــه ــارات ب ــسهیالت و اعتب اعطــاي ت

صوص طـرح تـوجیهی   هـا در خـ     تعاونی
  آنها

96/9  5  
T4 :  هاي آموزشی  عدم برگزاري کالس

  04/10  هادر رابطه با تخصص و گرایش تعاونی

6  
O9 :هاي فنی و انجام مطالعات و بررسی

اقتصادي توسط کارشناسان و مـشاوران      
  ذیصالح

95/9  6  
T2 :  ــه و ــارت وزارتخان ــودن نظ ــایین ب پ

هاي مربوطـه روي کیفیـت کـار        سازمان
  یها به ویژه در سطح روستاهاتعاون

97/9  

7  
O10 :هــاي مختلــف همکــاري ســازمان

  7  88/9  هابراي رفع مشکالت تعاونی
T6 :        توسعه نیـافتگی فرهنـگ تعـاون در

هــا و جامعـه و عـدم شــناخت توانمنـدي   
  مزایاي بخش تعاون

84/9  
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  تهدیدها  هافرصت

وزن   عامل  رتبه
  نسبی

وزن   عامل  رتبه
  نسبی

8  
O6 :     وجود فراکسیون تعاون در مجلـس

مندي از حمایت ایـن مهـم     و امکان بهره  
   رفع مشکالت قانونی بخش تعاوندر

73/9  8  
T8 :   گــذاري و  عــدم تمرکــز سیاســت

ریزي و حمایـت از توسـعه بخـش        برنامه
  تعاونی

81/9  

9  

O5 :        انجام مطالعـات علمـی و پژوهـشی
توسط مراکز علمـی و دولتـی در زمینـه          
جایگاه تعـاون در اقتـصاد و سـایر ابعـاد        

  جامعه

69/9  9  

T7:ن رواج ایــن نگــرش در بــین مــسئولی
ســازي صــنایع مــادر و خــصوصی":کــه

ــارآفرین    ــصوصی ک ــش خ ــت بخ تقوی
ســــازي و بـــسیار مــــوثرتر از تعـــاونی  

  "سازي استعمومی

59/9  

10  
O3 :    تمایـــل بخـــش خـــصوصی بــــه

ــاون   در شــبکهگــذاري ســرمایه هــاي تع
  روستایی

43/9  10  
T3 :      مصادره اموال شرکت توسط بانک

  46/9  به علت عدم پرداخت به موقع اقساط

  هاي تحقیقیافته: ماخد
بندي سواالت مطالعـه شـده بـر اسـاس        و اولویت ) ها    فرصت/تهدید(جدول زیر عوامل موثر داخلی      

  .دهد  وزن نسبی را نشان می
  )هاضعف/ اهقوت(داخلی موثر عوامل ماتریس: 7جدول

  هاضعف  هاقوت

وزن   عامل  رتبه
  نسبی

وزن   عامل  رتبه
  نسبی

1 
S10 : ــع برگـــــزاري جلـــــسات مجمـــ

و انتخابات  ) عادي و فوق العاده   (یعموم
 درون سازمانی

84/7  1  
W11 : هـاي  ریـزي و تـدوین برنامـه      عدم برنامه

هــا و در مـدت در تعــاونی مــدت و بلنــدکوتـاه 
  گینتیجه دچارشدن به روزمر

57/6  

2  S2 :    هـا  وجود قوانین واساسنامه شـرکت
  31/6  کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش: W1  2  76/7  هاواتحادیه

3  
S12 :        نقش سـازمان تعـاون روسـتایی در

-ها و شرکت  نظارت و هدایت اتحادیه   
  هاي تعاونی روستایی

72/7  3  
W6 :           عدم آشـنایی و آگـاهی هیئـت مـدیره و

ها به وظایف و تکالیف قانونی      بازرسان تعاونی 
  خود

14/6  

4  S1 :4  31/7هاي  متناسـب بـا سـاختار و      آموزش  W3:09/6 حذف و یا ،محدود شدن عوامل درآمدي  
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  هاضعف  هاقوت

وزن   عامل  رتبه
  نسبی

وزن   عامل  رتبه
  نسبی

کاهش تدریجی بسیاري از درآمدها در نتیجه         قوانین تعاونی براي اعضا و ارکان
ــت ــت سیاس ــاي دول ــش  ( ه ــه بخ ــذاري ب واگ

  )هاي موازيخصوصی و شرکت

5  
S13 :      هـا  وجود شـبکه گـسترده شـرکت

هاي تعاون روستایی در سراسر     واتحادیه
  کشور

30/7  5  
W17 :   ــصوالت ــابی مح ــه بازاری ــه ب ــدم توج ع

  6  شاورزيک

6  
S11 :منــدي  مناســب از تجــارب و بهــره

ــشابه در    ــدهاي م ــدیران واح ــشاوره م م
  استان و کشور

24/7  6  
W4 :  هـــا و  ضـــعف مـــدیریت در شـــرکت

  91/5  هاي تعاون روستاییاتحادیه

7  
S4 :     مشارکت و همفکـري بـین اعـضاي

  7  22/7  هاتعاونی
W5 :      ضعف همدلی بین مدیران عامل و ارکان

هـاي تعـاونی در پیـشبرد       دیـه هـا واتحا  شرکت
  اهداف

90/5  

8  S8 :   ــارآفرینی ــه کـ ــت و روحیـ خالقیـ
هـا و   اي اتحادیه هاي شبکه ضعف فعالیت : W8  8  11/7  مدیران

  88/5  هاي تعاونی روستایی  شرکت

9  :S6منــدي از نیروهــاي جــوان و   بهــره
ها عدم حمایت نهادهاي مالی از شرکت     : W13  9  07/7  خالق

  87/5  ها واتحادیه

10  
S9 : هاي تعاونی روستایی     موفقیت شبکه

ــرمایه   ــارگیري س ــذب و بک ــا و در ج ه
  اندازهاي اندك کشاورزانپس

86/6  10  
W7 :     ضعف مشارکت اعضا در امور تعاونی-

  86/5  هاي روستایی

11  S5 :      اجـراي فرآینـد تولیـد اشـتراکی بـه
تیاجـات  عدم تـوان شـرکت در رفـع اح        : W10  11  77/6  هاي تولیدمنظور کاهش هزینه

  73/5  اعضاي تعاونی

12  
S7 :   ــتفاده از امکانـــات پیـــشرفته و اسـ

  12  72/6  هاي نوینفناوري
W9 : عــدم بــه کــارگیري نیروهــاي مجــرب و

هـا و     متخصص در انجام امور جـاري اتحادیـه       
  هاي تعاونی شرکت

70/5  

13  S2 :  ــسهیالت ــب از ت ــورداري مناس برخ
براي تعدیل  مصرف بخشی از منابع مالی      : W2  13  63/6  دولتی

  65/5  نیرو

14  
S14 :      توانایی بخش تعاون در جلوگیري

  14  45/6  از کارفرماي مطلق شدن دولت
W14 : فقــدان نظــارت و کنتــرل کــافی و نبــود

ــل و فــصل      ــب بــراي ح ــازوکارهاي مناس س
  هامعضالت اجتماعی تعاونی

64/5  
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  هاضعف  هاقوت

وزن   عامل  رتبه
  نسبی

وزن   عامل  رتبه
  نسبی

  15  W12 :گیــري و اســتفاده مناســب از عــدم بهــره
  62/5  ها اداره امور تعاونیآوري و تکنولوژي درفن

  16  

W15 :   برداري مناسـب از    عدم تشخیص و بهره
هــاي بخـــش  هــاي متنــوع فعالیــت   فرصــت 

کـــشاورزي و نـــاتوانی در اســـتفاده مـــوثر از 
  ايهاي اساسنامهظرفیت

57/5  

  

  17  W16 :       عدم همکاري و قبول مسئولیت اعـضا و
  56/5  هاي تعاون روستاییها واتحادیهارکان شرکت

  هاي تحقیقیافته: ماخد
دهـد کـه   طور کلـی نتـایج تحلیـل جـدول مـاتریس عوامـل مـوثر داخلـی وخـارجی نـشان مـی                ب

این افراد نقاط قـوت و فرصـت را در       . پاسخگویان بیشتر روي نقاط ضعف و تهدیدها تاکید داشتند        
راضـی  هاي تعاون روستایی کم اهمیت جلـوه داده و نـسبت بـه وضـع موجـود نا        ها واتحادیه شرکت

و انتخابـات درون  ) عـادي و فـوق العـاده   (هاي برگزاري جلسات مجمع عمومی لفهؤبنابراین م . بودند
ها به عنوان مهمترین عامل نقاط قوت و عـدم  ها واتحادیهسازمانی و وجود قوانین واساسنامه شرکت 

دچارشـدن بـه   هـا و در نتیجـه   مـدت در تعـاونی  مـدت و بلنـد   هاي کوتـاه  ریزي و تدوین برنامه   برنامه
هـا بـه عنـوان    هـا واتحادیـه  گی و همچنین کمبود نقدینگی و سرمایه در گـردش در شـرکت     هروزمر

  و  قـانون اساسـی  44حمایـت دولـت از بخـش تعـاونی طبـق اصـل        مهمترین عوامل نقاط ضـعف و       
هاي مرتبط براي اعضا و ارکان شبکه به عنـوان مهمتـرین    برگزاري جلسات آموزشی توسط سازمان    

 بـودن  نییپـا مـستمر و همچنـین    طـور  بهی تعاونهايتی دولت از فعال تیضعف حما ل فرصت و    عام
 بـه   در سـطح روسـتاها  ژهیـ  بـه و های کار تعاونتیفی کي مربوطه رويهانظارت وزارتخانه و سازمان   



   121             هاي تعاون روستایی استان گیالنها واتحادیه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدفرآروي شرکت
  

    
هـاي تعـاون روسـتایی اسـتان گـیالن          هـا واتحادیـه   عنوان مهمترین عامل تهدیدهاي فراروي شرکت     

  . باشندمی
  

  SWOTتجزیه و تحلیل : 8جدول 
  ): S(فهرست نقاط قوت   

:S10   برگـــــزاري جلـــــسات مجمـــــع
و انتخابـات  ) عادي و فوق العـاده    (عمومی

  .درون سازمانی
S2 :    هـا  وجود قـوانین واساسـنامه شـرکت

  هاواتحادیه
S12 :  ــتایی در ــازمان تعــاون روس نقــش س

هاي ها و شرکتنظارت و هدایت اتحادیه 
  تعاونی روستایی

S1 :هـاي  متناسـب بـا سـاختار و            آموزش
  فوانین تعاونی براي اعضا و ارکان

S13 : ــا وجــود شــبکه گــسترده شــرکت ه
هاي تعاون روسـتایی در سراسـر      واتحادیه

  کشور
S11 :ــره ــديبه ــارب و  من ــب از تج   مناس

 مشابه در استان    ي واحدها رانیمشاوره مد 
 و کشور

S4 : مــشارکت و همفکــري بــین اعــضاي
 هاتعاونی

S8 :خالقیت و روحیه کارآفرینی مدیران 
S6 :از نیروهاي جوان و خالقمنديبهره    
S9 :ییهاي تعـاونی روسـتا       شبکه تیموفق 

ــه کــارگ  و هــاهی ســرمايریدر جــذب و ب
  اندك کشاورزانياندازهاپس
S5 :ــدی فرآياجــرا ــ تولن ــتراکدی ــه ی اش  ب

 تولید هايمنظور کاهش هزینه
S7 : ــشرفته ــات پیــ ــتفاده از امکانــ  و اســ

   ):W(ها فهرست ضعف
W11 : برنامـه  تدوین و ریزيعدم برنامه-
 هاتعاونی در مدتبلند و مدتکوتاه هاي

 گی دچارشدن به روزمرجهیو در نت
W1 : ــد ــود نقـ ــرمایگنیکمبـ  در هی و سـ

 گردش
W6 : رهی مد ئتی ه ی و آگاه  ییعدم آشنا 

 فی و تکالفی به وظاهایو بازرسان تعاون
  خودیقانون
W3 :   ایـ  و   يمحدود شدن عوامل درآمد 

ــدن و   ــذف ش ــح ــدر ای ــاهش ت  یجی ک
 هاياستی سجهی از درآمدها در نتياریبس

 و ی بـه بخـش خـصوص      يواگذار(دولت
 )ي موازهايشرکت

W17 :  محصوالت  یابیه بازار عدم توجه ب 
 يکشاورز

W4 :و هــاضــعف مــدیریت در شــرکت 
 یی تعاون روستايهاهاتحادی

W5 : عامـل و    رانی مد نی ب یضعف همدل 
 در ی تعاونهايهواتحادی هاارکان شرکت

  اهدافشبردیپ
W8 :ــت ــعف فعالیـ ــايضـ ــبکه هـ  ايشـ

 روستایی تعاونی هايشرکت و هااتحادیه
W13 :ــدم حما ــع ــاتی ــالي نهاده از  ی م

 هاهواتحادی هاشرکت
W7 : ضــعف  مــشارکت اعــضا در امــور
 یی روستاهايیتعاون

 عوامل داخلی

 عوامل خارجی
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 نوین هايفناوري

S3 :ــوردار ــب از تــسه يبرخ  التی مناس
 یدولت
S14 :از يری بخش تعاون در جلوگییتوانا 

   مطلق شدن دولتيکارفرما
  

W10 :    ــع ــرکت در رفـ ــوان شـ ــدم تـ عـ
 ی تعاوني اعضااجاتیاحت
W9 :  مجـرب   يروهای ن يریعدم به کارگ 

ــاري   ــور جـ ــام امـ و متخـــصص در انجـ
 هاي تعاونی ها و شرکت اتحادیه

W2 : بـراي   ی از منابع مـال    یمصرف بخش 
 روی نلیتعد

W14 : و یفقــدان نظــارت و کنتــرل کــاف 
 حـل و    ي مناسـب بـرا    ينبود سازوکارها 

 های تعاونیفصل معضالت اجتماع
W12 : و اسـتفاده مناسـب    يرگیعدم بهره 
 در اداره امـور     ي و تکنولـوژ   آورياز فن 
 هایتعاون
W15 : بــرداري  و بهــرهصیعــدم تــشخ 

 هايتی متنوع فعال  هايمناسب از فرصت  
ر اسـتفاده    د ی و نـاتوان   يبخش کـشاورز  

 اي اساسنامهيهاتیموثر از ظرف
W16 : تی و قبـول مــسئول يعـدم همکــار 

 هـاي هواتحادیـ  هاشرکت اعضا و ارکان    
  ییتعاون روستا

   ):O(ها فهرست فرصت
.O2  ی یازمان تعـاون روســتا  وجـود سـ

 براي حمایت از این بخش
O1 :     حمایت دولـت از بخـش تعـاونی

  قانون اساسی44طبق اصل 
O8 :ــزار ــ يبرگـ ــسات آموزشـ  ی جلـ

 اعـضا   ي مربوط بـرا   يتوسط سازمانها 
 یوارکان شبکه تعاون

O7 : ــود تکنولــوژ  يآور  و فــنيوج
ــراي بتواننــد هــا کــه شــرکتدیــجد  ب

 و هــانــهی کــاهش هزایــ و ينــوآور
ــبازار ــتفاده یابی  محــصوالت از آن اس

   )SO ( 1ناحیه 
هــا براســاس حمایــت دولــت از تعــاونی-

 قانون اساسی بـراي بهبـود وضـع      44اصل  
شارکت و  سرمایه و اعتبارات و توسـعه مـ       

ها  به منظـور  همفکري بین اعضاي تعاونی 
  ).O1،S4(هاي کشاورزي توسعه فعالیت

جذب سرمایه از طریق تشویق و حمایت -
از بخش خصوصی و سـرمایه گـذاران بـا        

ــژه بــه آن  ــسهیالت وی ــراي اعطــاي ت هــا ب
ــرمایه ــاونی  س ــسترش تع ــذاري درگ -گ

  ).O3،S3،S9(ها
هـاي  اعطاي تسهیالت کم بهره به طـرح      -

   )WO ( 2ناحیه 
هاي ري در نحوه برگزاري کالس بازنگ-

آموزشی و توجیهی براي اعضا و ارکـان     
هــا در زمینــه اصــول، وظــایف و تعــاونی

ــاونی ــوع و چگــونگی ســاختار تع هــا و ن
تسهیالت دریافتی به منظور ارتقاي تـوان    
شــرکت در رفـــع احتیاجــات اعـــضاي   
ــدیران   تعــاونی و ارتقــاي همــدلی بــین م

  ).O8،W6،O10(هاعامل و ارکان شرکت
هــا بـازنگري در زمینــه روابـط شــرکت  -

ــه ــازمان واتحادی ــا س ــا ب ــی و ه هــاي دولت
هـا بـا    خصوصی براي رفع مشکل تعاونی    
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 ندینما
O9 : : يهــایانجـام مطالعــات و بررســ 

 توسـط کارشناسـان و      ي و اقتصاد  یفن
 صالحیان ذمشاور

O4 :        اعطاي تـسهیالت و اعتبـارات بـه
 طرح تـوجیهی    خصوصها در     تعاونی

 آنها
O10 :مختلـف   هـاي  سـازمان  يهمکار 

 هایبراي رفع مشکالت تعاون
O6 : ــس ــود فراکـ ــاون در ونیوجـ  تعـ

 تیـ  از حما منديمجلس و امکان بهره   
ــا ــانون نی ــع مــشکالت ق  ی مهــم در رف

 بخش تعاون
O5 :    وهـشی  انجام مطالعات علمی و پژ

توسط مراکز علمی و دولتی در زمینـه   
جایگاه تعاون در اقتصاد و سـایر ابعـاد    

 جامعه
O3 :  ــه ــصوصی بـ ــش خـ ــل بخـ تمایـ

هـاي تعـاون      گـذاري در شـبکه    سرمایه
  ییروستا

  
  
  
  
  
  

هـاي  جیهی براساس توان مالی شـرکت   تو
  ).S3،O4(تعاونی

ــد   - ــضا و تولیـ ــشارکت اعـ ــدبر مـ تاکیـ
هاي تولید  منظورکاهش هزینه اشتراکی به 

  ).S5(و استفاده بهینه از منابع 
اجــراي مطالعــات علمــی و پژوهــشی    -

توسـط مراکـز علمـی و دولتـی در زمینــه     
جایگاه تعاون  با بهره مندي از تکنولوژي      

منظور ارتقـاي میـزان   ید بهآوري جد و فن 
خالقیـــــت و روحیـــــه کـــــارآفرینی    

  ).O7،O5،S8(مدیران
برگزاري جلسات و دوره هاي آموزشی   -

منظـور  هـا بـه   براي اعضا و ارکان تعـاونی     
ــارآفرینی    ــه ک ــت و روحی ــاي خالقی ارتق

  ).S8،O8(مدیران و کارکنان
مندي از سازمان  تعاون روسـتایی و      بهره-

براي حمایت فراکسیون تعاون در مجلس    
-و رفع مشکالت قانونی بخش تعاون بـه       

هاي آوريمنظور استفاده از امکانات و فن 
  ).S7،O6،O2(نوین

اســـتفاده از کارشناســـان و مـــشاوران   -
-ذیصالح براي انجام مطالعات و بررسی     

هاي فنـی و اقتـصادي بـه منظـور اسـتفاده       
  ).O5،S12(حداکثري از تسهیالت دولتی

  

تاکید جدي بر کاهش دیوانساالري براي 
  ).O10،W13(دریافت تسهیالت 

هاي مقـرر  استفاده حداکثري از ظرفیت -
 قانون اساسی در بـراي بهـره        44در اصل   

متنــوع هــاي بــرداري مناســب از فرصــت
 W5،O1(هاي بخـش  کـشاورزي     فعالیت

(.  
-مـدت و بلنـد    هاي کوتاه تدوین برنامه -

مدت براي برون رفـت از روزمرگـی بـا           
بهره گیري از حمایـت دولـت از بخـش          

  ).O1،W11 (44تعاون طبق اصل 
ــاونی - اســـتفاده از شـــبکه گـــسترده تعـ

روستایی و فرصت حمایت وزارتخانـه و       
هــا، نیســازمان تعــاون روســتایی از تعــاو

براي تقویـت بازاریـابی و بازاررسـانی و         
بازارســـــــــــازي محـــــــــــصوالت  

  ).W17،O2(کشاورزي

   ):T( فهرست تهدیدها 
T5:وستایی  رمحدودیت سازمان تعاون

ــبکه    ــه ش ــسهیالت ب ــه ت ــه ارائ در زمین
 ییهاي روستا تعاونی

T1 :تی دولت از فعالتیضعف حما-
 مستمر طور بهی تعاونهاي
T9 :  ي مربـوط بـه     باالبودن کارمزدهـا

   )ST   ( 3ناحیه 
کاهش محـدودیت ارائـه تـسهیالت بـه         -

شبکه تعاون از طریق استفاده از جـذب و         
به کارگیري سرمایه و پـس انـداز انـدك         

ــشاورزان در ــاي  کـ ــندوق هـ ــب صـ  قالـ
  .S10،(T1(اعتباري

ــالق و  - اســتفاده از نیروهــاي جــوان و خ

   )WT ( 4ناحیه 
تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بـا         -

هـــاي تـــوجیهی و جـــذب ارائــه طـــرح 
تسهیالت بانکی و حمایتی سازمان تعاون    

  ).T5،W1(روستایی
ــالس - ــزاري ک ــی در  برگ ــاي آموزش ه

هـا  وص تخصص و گرایش تعـاونی     خص
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 اهتسهیالت اعطایی به تعاونی

T10 : و های حاکم بر تعاون   نیتعدد قوان 
ــا ــارچگی و یینارس ــسجم و یکپ  و من

  کشوریمستقل نبودن جنبش تعاون
T4 :ــزار ــدم برگـ ــالسيعـ ــاي کـ  هـ

 در رابطــه بــا تخــصص و    یآموزشــ 
 های تعاونشیگرا
T2 :بـودن نظـارت وزارتخانـه و        نییپا 

 کـار  تیفیک ي مربوطه رو يهاسازمان
  در سطح روستاهاژهی به وهایتعاون
T8:ــدم ــز ع ــتیس تمرک ــذارياس  و گ

 از توسعه بخش    تی و حما  يزریبرنامه
 یتعاون
T6 : فرهنگ تعـاون در    یافتگیتوسعه ن 

 و  هـا يجامعه و عدم شناخت توانمنـد     
  بخش تعاونيایمزا
T7: نی مـسئول  نی نگرش در ب   نیرواج ا 
 مـادر و  عی صـنا  سـازي یخصوص":که
 نی کــارآفری بخــش خـصوص تیـ تقو

ــس ــوثرتراریبـ ــاون  مـ ــازيیازتعـ  و سـ
 " استسازيیعموم

T3:   ــط ــرکت توس ــوال ش ــصادره ام م
بانک به علـت عـدم پرداخـت بموقـع          

  اقساط

مدیران کارآفرین به منظور جبران ضعف      
ــت   ــت از فعالیــ ــت دولــ ــاي حمایــ هــ

  ).T2،S8،S9(تعاونی
هــاي گیــري از قــوانین و اساســنامهبهــره-

ــهشــرکت ــا و اتحادی ــز  ه ــراي تمرک ــا ب ه
ــت ــت سیاس ــا و حمای ــاونی ه ــا از تع -ه

  ).T8،S2(ها
اهش ضـــعف ناشـــی از نظـــارت    کـــ-

هاي مربوط از طریـق    وزارتخانه و سازمان  
ــومی    ــع عمـ ــسات مجمـ ــزاري جلـ برگـ

)S1،T6.(  
هـاي مجـامع عمـومی      استفاده از ظرفیت  -

براي انسجام و یکپارچگی جنبش تعاونی      
  ).S1،T10(در کشور

بهره گیري از نیروهاي جوان و خالق و        -
ــا و    ــرکت هـ ــان شـ ــارآفرین در ارکـ کـ

 عنـوان مـدیرعامل و هیئـت        بـه (هااتحادیه
به منظور رشد و تعـالی شـرکت و     ) مدیره

خـــــروج از مـــــشکالت و تنگناهـــــاي 
  ).S8،T5(مالی

به منظور ارتقاي آگاهی هیئـت مـدیره و        
هـا بـه وظـایف قــانونی    بازرسـان سـازمان  

  .)W3،T5(خود
افزایش سطح مشارکت اعضا در امـور        -

تعاونی هـا بـه منظـور گـسترش فرهنـگ         
  ).W10،T7(تعاون در سطح منطقه

ارتقاي سطح بهره گیري از فن آوري و -
هــا بــه تعـاونی تکنولـوژي در اداره امــور  

ــد و   ــطح درآمـ ــردن سـ ــاال بـ ــور بـ منظـ
ــرکت    ــوال ش ــصادره ام ــوگیري از م جل

  ).T9،W12(توسط بانک
برگزاري همایش هاي ملی و منطقه اي       -

و برگزاري دوره هاي آموزشی به منظور   
هـا  آشنایی هیئت مدیره واعضاي تعـاونی   

به وظایف قانونی براي گسترش و توسعه     
ــه  ــه و منطقـ ــاون در جامعـ ــگ تعـ  فرهنـ

)W6،T6(.  
جبـران کمبـود نقـدینگی و ســرمایه در    -

هـاي  گردش از طریق کاهش محدودیت  
ناشی از ارائه تسهیالت به شـبکه تعـاونی         

  )T1،W2(روستایی

  
   و تدوین راهبردهاي توسعه  SWOTارزیابی داده ها با استفاده از مدل راهبردي

ئل بـازنگري و رفـع     در تـدوین راهبردهـا اغلـب مـسا         SWOTبراساس تحلیل جداول مـاتریس      
بنـابراین راهبردهـاي   . گرفتها مورد توجه قرار خواهند    ریزينواقص و کمبودهاي موجود در برنامه     

تـرین راهبردهـاي ارائـه شـده در ایـن      عمـده . ارائه شده بیشتر از نوع تدافعی و بازنگري خواهند بود         
  :اززمینه عبارتند
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  )SO(راهبرد تهاجمی-1

اي و بـرون  هـاي درون منطقـه  یز اشاره شد، در راهبرد تهاجمی بـر روي مزیـت      همان گونه که قبالً ن    
  بــرداري ازبــراین اســاس راهکارهــاي مناســب بــه منظــور بهــره. شــوداي موجــود تاکیــد مــیمنطقــه
  :هاي موجود به شرح زیر است برتري

اعتبارات و  قانون اساسی براي بهبود وضع سرمایه و   44ها براساس اصل    حمایت دولت از تعاونی   -1
هـاي کـشاورزي   هـا  بـه منظـور توسـعه فعالیـت     توسعه مـشارکت و همفکـري بـین اعـضاي تعـاونی          

)O1،S4.(  
جــذب ســرمایه از طریــق تــشویق و حمایــت از بخــش خــصوصی و ســرمایه گــذاران بــا اعطــاي  -2

  ).O3،S3،S9(هاگذاري درگسترش تعاونیها براي سرمایهتسهیالت ویژه به آن
  ).S3،O4(هاي تعاونیهاي توجیهی براساس توان مالی شرکتم بهره به طرحاعطاي تسهیالت ک-3
هاي تولید و استفاده بهینه از منـابع  منظورکاهش هزینهتاکیدبر مشارکت اعضا و تولید اشتراکی به   -4
)S5.(  
اجراي مطالعات علمی و پژوهشی توسط مراکز علمی و دولتی در زمینه جایگاه تعـاون  بـا بهـره                 -5

منظــور ارتقــاي میــزان خالقیــت و روحیــه کــارآفرینی  آوري جدیــد بــه تکنولــوژي و فــنمنــدي از
  ).O7،O5،S8(مدیران

منظور ارتقاي خالقیت و ها بهبرگزاري جلسات و دوره هاي آموزشی براي اعضا و ارکان تعاونی-6
  ).S8،O8(روحیه کارآفرینی مدیران و کارکنان

ل تعـاون روسـتایی و فراکـسیون تعـاون در مجلـس بـراي       مندي از وزارتخانه و سازمان مستق     بهره-7
هــاي آوريمنظــور اســتفاده از امکانــات و فــنحمایــت و رفــع مــشکالت قــانونی بخــش تعــاون بــه 

  ).S7،O6،O2(نوین
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هـاي فنـی و اقتـصادي    استفاده از کارشناسان و مشاوران ذیصالح براي انجام مطالعـات و بررسـی   -8
  ).O5،S12(یالت دولتیمنظور استفاده حداکثري از تسهبه
  
  )ST( راهبرد تنوع-2

. هاي موجود، تهدیدهاي بیرونی به حداقل برسددر راهبرد تنوع سعی بر آن است که از طریق قوت      
  :ازراهبردهاي قابل ارائه تنوع در این مطالعه عبارتند

ي کاهش محدودیت ارائه تسهیالت به شـبکه تعـاون، از طریـق اسـتفاده از جـذب و بـه کـارگیر         -1
  .S10،(T1(سرمایه و پس انداز اندك کشاورزان در قالب صندوق هاي اعتباري

استفاده از نیروهاي جوان و خالق و مدیران کارآفرین به منظور جبران ضعف حمایت دولـت از          -2
  ).T2،S8،S9(هاي تعاونیفعالیت

ها از ها و حمایتها براي تمرکز سیاست  ها و اتحادیه  هاي شرکت گیري از قوانین و اساسنامه    بهره-3
  ).T8،S2(هاتعاونی

هاي مربوط از طریق برگزاري جلسات مجمع کاهش ضعف ناشی از نظارت وزارتخانه و سازمان   -4
  ).S1،T6(عمومی 

ــت -5 ــتفاده از ظرفی ــبش تعــاونی در       اس ــارچگی جن ــسجام و یکپ ــراي ان ــامع عمــومی ب ــاي مج ه
  ).S1،T10(کشور

بـه عنـوان   (هـا کارآفرین در ارکان شرکت هـا و اتحادیـه   گیري از نیروهاي جوان و خالق و        بهره-6
ــدیره  ــت م ــدیرعامل و هیئ ــاي     ) م ــشکالت و تنگناه ــروج از م ــرکت و خ ــالی ش ــد و تع ــراي رش ب

  ).S8،T5(مالی
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  )WO(راهبرد بازنگري-3

هـا  هاي بیرونی براي رفع نقاط ضعف فراروي تعاونی    گیري از فرصت  راهبرد بازنگري سعی در بهره    
  :باشدصف راهبردهاي زیر قابل ارائه میدارد، با این و

هـا در  هاي آموزشی و توجیهی براي اعـضا و ارکـان تعـاونی    بازنگري در نحوه برگزاري کالس     -1
ها و نوع و چگـونگی تـسهیالت دریـافتی بـه منظـور ارتقـاي       زمینه اصول، وظایف و ساختار تعاونی     

ی بـین مـدیران عامـل و ارکـان       توان شـرکت در رفـع احتیاجـات اعـضاي تعـاونی و ارتقـاي همـدل                
  ).O8،W6،O10(هاشرکت

هـاي دولتـی و خـصوصی بـراي رفـع      ها بـا سـازمان    ها واتحادیه بازنگري در زمینه روابط شرکت     -2
  ).O10،W13(ها با تاکید جدي بر کاهش دیوانساالري براي دریافت تسهیالت مشکل تعاونی

انون اساسی در براي بهـره بـرداري مناسـب     ق44هاي مقرر در اصل  استفاده حداکثري از ظرفیت    -3
  . )W5،O1(هاي بخش کشاورزيهاي متنوع فعالیتاز فرصت

مدت به منظور برون رفـت از روزمرگـی، بـا بهـره گیـري از      مدت و بلندهاي کوتاه تدوین برنامه  -4
  ).O1،W11 (44حمایت دولت از بخش تعاون طبق اصل 

  ایی و فرصــت حمایــت  ســازمان تعــاون روســتایی از اســتفاده از شــبکه گــسترده تعــاونی روســت -5
  ).W17،O2(ها، براي تقویت بازاریابی و بازاررسانی و بازارسازي محصوالت کشاورزيتعاونی

  
  )WT( راهبرد تدافعی-4

در این زمینه راهبردهاي زیر . این راهبرد بر رفع نقاط ضعف درونی و تهدیدهاي بیرونی تاکید دارد          
  : شودارائه می
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هـاي تـوجیهی و جـذب تـسهیالت بـانکی و      امین نقدینگی و سرمایه در گردش، با ارائـه طـرح      ت -1

  ).T5،W1(حمایتی سازمان تعاون روستایی
هـا بـه منظـور ارتقـاي     هاي آموزشی در خـصوص تخـصص و گـرایش تعـاونی     برگزاري کالس  -2

  .)W3،T5(ها به وظایف قانونی خودآگاهی هیئت مدیره و بازرسان سازمان
فزایش سطح مشارکت اعضا در امور تعاونی ها بـه منظـور گـسترش فرهنـگ تعـاون در سـطح               ا -3

  ).W10،T7(منطقه
ها بـه منظـور بـاال بـردن     ارتقاي سطح بهره گیري از فن آوري و تکنولوژي در اداره امور تعاونی  -4

  ).T9،W12(سطح درآمد و جلوگیري از مصادره اموال شرکت توسط بانک
اي ملی و منطقه اي و برگزاري دوره هاي آموزشی به منظور آشنایی هیئـت       برگزاري همایش ه   -5

ها به وظایف قـانونی بـراي گـسترش و توسـعه فرهنـگ تعـاون در جامعـه و                  مدیره واعضاي تعاونی  
  .)W6،T6(منطقه 

هـاي ناشـی از ارائـه     جبران کمبود نقدینگی و سرمایه در گـردش از طریـق کـاهش محـدودیت               -6
  ).T1،W2(تعاونی روستاییتسهیالت به شبکه 

  
  هاپیشنهاد و گیري نتیجه

هـا بـا مـشکالت متعـددي در زمینـه هـاي مختلـف سـاختاري و         نتایج تحقیـق نـشان داد کـه تعـاونی       
هـا و  برخی از این مشکالت بـه مـسائل و مـشکالت و عوامـل درونـی شـرکت        . عملکردي مواجهند 

ریـزي کوتـاه مـدت و بلنـد      عـدم برنامـه  ها از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گـردش و       اتحادیه
ها و دچار شدن به روزمرگی و عدم آشنایی و آگاهی هیئت مـدیره و بازرسـان بـه         مدت در تعاونی  

هـا  وظایف و تکالیف قانونی و غیره مربوط می شود و بخشی از مشکالت و ضعف عملکرد تعاونی         
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نی به طور مستمر و پایین بودن به عوامل خارجی از جمله ضعف حمایت دولت از فعالیت هاي تعاو        

گذاري و ها و عدم تمرکز سیاستنظارت وزارتخانه و سازمان هاي مربوط روي کیفیت کار تعاونی
ایـن در حـالی اسـت کـه نقـاط      . گـردد ریزي و حمایت از توسعه بخش تعـاونی و غیـره برمـی    برنامه

بنـابراین رفـع ایـن مـشکالت     . نداها تاثیر گذار بوده  ضعف بیش از تهدیدها در عدم موفقیت تعاونی       
-پس با توجه به عوامل منفی تـاثیر   . ها را در رسیدن به اهداف مورد نظر یاري کند         تواند تعاونی می

باشد، بایدراهکارهاي پیشنهادي براي برطرف نمودن ها که به قرار ذیل می     گذار در عملکرد تعاونی   
  .ها ارائه گردداین موانع به منظور ساماندهی و توانمندسازي تعاونی

  
  هاعوامل منفی تاثیرگذار در عملکرد تعاونی

  .گی هها و در نتیجه دچار شدن به روزمرنداشتن برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت در تعاونی-1
ضعف آگاهی و آشنایی سهامداران از وظایف، تکالیف و اختیـارات قـانونی خـود و مـشارکت         -2

شـرکت در مجـامع عمـومی بـه عنـوان بـاالترین رکـن        (هـا تعاونیضعیف آنان در فرآیند اداره امور  
  ).گیريتصمیم

بـه عنـوان   (ها در آشنایی با وظایف و تکالیف قانونی خود     ضعف هیئت مدیره و بازرسان تعاونی      -3
  ).ارکان تعاونی

  .هاآوري و استفاده از تکنولوژي مدرن در اداره امور تعاونیفقدان فن -4
بـه دلیـل کمبـود نیـروي انـسانی      ) هدایت، حمایت و نظارت ( حاکمیتی ضعف در اعمال وظایف    -5

  .افزاري الزمافزاري و نرمماهر و متخصص و همچنین کمبود امکانات سخت
هـاي  ها به ویژه تعاونیهاي مالی موثر دولت از تعاونی ها و عدم حمایت   کمبود منابع مالی تعاونی   -6

از (هاي قانونی براي حمایـت با وجود ظرفیت یفراگیر بخش کشاورزي تحت پوشش تعاون روستای    
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با اختـصاص ردیـف   )  قانون برنامه پنجم، قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم124جمله ماده  

  .اعتباري ویژه
  .هاي موازيهاي تقریباً مشابه، یا با فعالیتهاي تعاونی با اساسنامهکثرت و تعدد شرکت-7
هـاي متنـوع فعـالیتی در بخـش کـشاورزي و      ي مناسب از فرصتبردارضعف در تشخیص و بهره -8

  .ايهاي اساسنامهها در استفاده موثر از ظرفیتناتوانی تعاونی
  .تفاوتی اعضا نسبت به تعاونیاعتمادي و در نتیجه بیبی -9

بــه ) هیئــت مــدیره، بازرســان و مــدیرعامل(هــارســانی عوامــل مــدیریتی تعــاونیضــعف اطــالع -10
عـدم برگـزاري جلـسات مجمـع       (در خصوص چگونگی اداره امـور و وضـعیت تعـاونی          سهامداران  

  ).گیريرسانی و تصمیمعمومی با رویکرد اطالع
سوء استفاده برخی از مدیران عامل و اعـضاي هیئـت مـدیره از کـم آگـاهی سـهامداران و در                  -11

  .نتیجه استفاده شخصی از منابع و امکانات تعاونی
هیئت مدیره، بازرسـان، مـدیرعامل   (هااد عوامل مدیریتی و اجرایی تعاونی    پایین بودن سطح سو    -12

  .و در نتیجه سوء مدیریت، ضعف کارایی و عدم خالقیت، نوآوري و نواندیشی) و کارکنان
هـا بـراي اداره امـور    هاي مادي و معنوي هیئـت مـدیره و بازرسـان تعـاونی         ضعیف بودن انگیزه   -13

رداري از روحیه کار و تالش و سخت کوشی براي منـافع عمـومی         ها و در نتیجه عدم برخو     شرکت
  .سهامداران

ها به مسئولین اجرایی، سیاسی و متنفذ محلی و سوء     وابستگی برخی از عوامل مدیریتی شرکت      -14
  .استفاده از موقعیت فوق براي مقاصد شخصی
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میتی در اداره امـور  هاي دولتی بـا رویکـرد اجرایـی وظـایف حـاک     دخالت پیدا و پنهان دستگاه   -15

  مخــدوش نمــودن روح دموکراتیــک حــاکم بــر (هــاهــا و ســلب اســتقالل از ارکــان تعــاونیتعــاونی
  ).هاتعاونی

گري در جامعه و همچنین ضعف حاکمیتی در خـصوص        ضعیف بودن فرهنگ تعاون و تعاون      -16
هـاي آموزشـی   استفاده از ظرفیت (سازي و ایجاد آشنایی و فرهنگ عمومی براي عامه مردم         فرهنگ

  ).ها، صدا و سیماوزارت آموزش و پرورش، دانشگاه
  .ها عموماً خاستگاه دولتی مطرح بوده تا خاستگاه مردمیگیري و تشکیل تعاونیدر شکل -17
سازي یـا مطالعـات اولیـه در خـصوص تـشکیل      سازي و زمینهضعف در اطالع رسانی، فرهنگ     -18

  .تعاونی در جامعه هدف
  

هـا بـا   گذار در توانمندسازي تعاونیهادي براي برطرف نمودن موانع تاثیرراهکارهاي پیشن 
  :گردددست آمده از تحقیق به قرار زیر ارائه میتوجه به نتایج به

  :راهکارهاي هدایتی-الف
مدت و تصویب آن در مجـامع عمـومی بـه    مدت و بلندهاي کوتاهها به تدوین برنامه الزام تعاونی  -1

  .ت اجرایی برنامهمنظور ایجاد ضمان
  .ریزي عملیاتی در شبکه و سازمان و ارزشیابی بر اساس عملکرد برنامهاستقرار نظام برنامه -2
اي واحدهاي تعاونی بـسیار فراتـر از آن چیـزي اسـت کـه      هاي اساسنامهبا توجه به اینکه ظرفیت     -3

رایط الزم بـراي اسـتفاده   بایست امکانات و شـ ها در حال حاضر مشغول به آن هستند، لذا می         تعاونی
هاي اقتصادي بخش کشاورزي اي ایجاد شده و براي انجام فعالیت    هاي اساسنامه ها از ظرفیت  تعاونی

  .در اولویت قرارگیرند
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حق نشست جلسات، ایـاب و  (ها برابر اساسنامههاي مادي و معنوي براي هیئت مدیره ایجاد انگیزه -4

به منظور افزایش سطح مشارکت  ) لکرد و درآمدزایی و غیره    هاي سالیانه بر مبناي عم    ذهاب، پاداش 
  . اعضاي هیئت مدیره و بازرسان براي انجام وظایف قانونی

الزام گذراندن دوره آموزشی براي اعضاي هیئت مدیره و بازرسـان و مـدیر عامـل بـه گذرانـدن             -5
  .ود ساعت کالس آموزشی در خصوص فراگیري و آشنایی با وظایف قانونی خ30حداقل 

اي جامعـه و الـزام   گیري تعاونی بر اساس نیازهاي واقعی و حرفـه  انجام مطالعات اولیه براي شکل    -6
  .برگزاري جلسات آموزشی و توجیهی براي متقاضیان تشکیل تعاونی قبل از تشکیل

هاي بخـش کـشاورزي بـه منظـور     ها و تشکلاستفاده از صدا و سیماي استان براي معرفی تعاونی        -7
  .ها و کارکرد آنبرداران با تعاونییشتر بهرهآشنایی ب

هاي تعـاون روسـتایی، کـشاورزي و تولیـد     ها و اتحادیهاحیاء نقش و جایگاه بازرسان در شرکت  -8
  .براساس قانون و اساسنامه با برگزاري جلسات آموزشی و توجیهی ویژه بازرسان

  : راهکارهاي حمایتی-ب
 قانون اساسی، اصالح موادي از قانون برنامـه  44ر در اصل    هاي مقر استفاده حداکثري از ظرفیت    -1

وري کشاورزي در براي حمایت از  قانون برنامه توسعه پنجم و قانون افزایش بهره       124چهارم، ماده   
  .هاتعاونی

عمده فروشی، خرده فروشـی،  (رسانی محصوالت کشاورزيهاي بازاریابی و بازار   توسعه فعالیت  -2
  ).هاي مجازي، صادرات و واردات و غیرهبازار بورس، سامانه

  .توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزي -3
  .هاي حمل و نقل محصوالت کشاورزيتوسعه فعالیت -4
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ایجـاد واحـدهاي خـدمات مکـانیزه، مـشاوره فنـی،       (هاي اقتصادي در شـبکه   تنوع بخشی فعالیت   -5

  ).پزشکی و غیرهپزشکی، دامهاي گیاهکلینیک
  .توزیع کاالهاي اساسی و معیشتی مورد نیاز اعضا -6
گرایـی  هاي حاکمیتی براي ایجاد فرهنگ تعاون و تعاون  به کارگیري و استفاده از تمامی ظرفیت      -7

در جامعه بـه عنـوان مثـال آموزشـی و کتـب درسـی مقـاطع مختلـف تحـصیلی وزارت آمـوزش و                     
  .  ها، صدا و سیما و غیرهپرورش، دانشگاه

هـاي   زیربنـایی موجـود و همچنـین احـداث زیرسـاخت      سیـسات أت هـا و  و بهبود زیرساخت  ارتقا   -8
انبـار،  : بندي، تاسیـسات نگهـداري شـامل   آوري، واحدهاي سرت و بسته  مراکز خرید و جمع   (جدید

  ).سردخانه، مراکز فروش و عرضه محصوالت کشاورزي
پـذیر  هـاي توجیـه   رائـه طـرح   همکاري و حمایت مجموع نهادهاي وابـسته بـه وزارتخانـه بـراي ا              -9

اي و اعتبـاري بـه   هاي فنی و مـشاوره    اقتصادي بخش کشاورزي در واحدهاي تعاونی و ارائه کمک        
  .ها و نظارت بر فرآیند اجراي آنهاي مناسب در شبکه تعاونیمنظور ایجاد زیر ساخت

و هـاي روسـتایی   گـري بخـش کـشاورزي بـه شـبکه تعـاونی      پیگیـري واگـذاري امـور تـصدي     -10
  .کشاورزي

هـاي روســتایی و  پیگیـري واگـذاري واحـدهاي تولیــدي بخـش کـشاورزي بـه شــبکه تعـاونی        -11
  .کشاورزي

  ).کود، سم، بذر و غیره(هاي کشاورزي هاي تهیه و تدارك نهادهواگذاري کلیه فعالیت -12
  .زيهاي تهیه و تدارك ماشین آالت و ادوات مورد نیاز بخش کشاورواگذاري کلیه فعالیت -13
هـا و  الوصول و پیش بینی خط اعتباري ویژه براي تعـاونی اعطاي تسهیالت ارزان قیمت و سهل    -14

پیگیــري بــراي بخــشودگی تــسهیالت اخــذ شــده ســالیان گذشــته واحــدهاي تعــاونی کــه از بانــک  
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کشاورزي اخذ و در اختیار اعضا قرارگرفته و اکنون این مطالبات از اعضا وصول نشده و موجبـات           

  .ها را فراهم نموده استهاي اقتصادي تعاونیفعالیترکود 
  :راهکارهاي نظارتی -ج
رسانی از عملکـرد تعـاونی بـه سـهامداران در قالـب       تاکید بر برگزاري بموقع مجامع براي اطالع       -1

  .گزارش حسابرسی سالیانه مطابق با اساسنامه
یت و انتخـاب اعـضاي هیئـت    پیگیري طرح ساماندهی مجامع و اجراي شیوه نامه  تعیـین صـالح        -2

هـا و بـه   کـرده در سـطوح مـدیریت تعـاونی    مدیره، مدیرعامل با رویکـرد اسـتفاده از افـراد تحـصیل       
  .هاي نظارتیاي به منظور تقویت اهرمکارگیري بازرسان مطلع و حرفه

ها ارتقاي سطح نظارتی ادارات تعاون روستایی و مدیریت تعاون روستایی استان با انجام بازرسی -3
ها و برخورد قاطع با مـوارد تخلـف بـه طریـق       هاي عملیاتی و سالیانه از وضعیت تعاونی      و حسابرسی 

  .قانونی
هـاي مـوازي و یـا    هاي مـوازي و همکـاري مـشابه و داراي فعالیـت    جلوگیري از گسترش تشکل  -4

  .هاي غیر فعالحذف تشکل
دادن فضاي اداري بـه منظـور اسـتقرار        ها مبنی بر در اختیار قرار     مساعدت جهاد کشاورزي استان    -5

هـا بـه   شایان ذکر است در شرایط حاضر ادارات تعاون روسـتایی شهرسـتان     (ادارات تعاون روستایی  
  ).باشندهاي تحت نظارت خود میعنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی مستاجر اتحادیه

سـطوح شهرسـتان و   هاي بخش کشاورزي در  ها و تشکل  تشکیل کارگروه توانمندسازي تعاونی    -6
  .استان

هـاي مـالی   وصول و تعیین تکلیف کلیه مطالبات بدهکاران و اسناد دریـافتی منـدرج در حـساب         -7
  .شبکه از اشخاص حقیقی و حقوقی
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  .هاپیگیري اخذ تضمین از مدیران عامل و کارکنان تعاونی -8
  .هاي تعاونیها و شرکتهدر سطح اتحادی) سیترا(افزاري سیستم یکپارچه مالیاجراي برنامه نرم -9
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  آبادهاي تعاونی روستایی شهرستان  بستانوري شرکتبررسی بهره
  خص مالم کوئیستبا استفاده از شا

  
  3 ، دکتر لورنس انویه تکیه2راد، دکتر علی کیانی1نواحمد راه

  چکیده

-هاي تعاونی روستایی شهرستان بستانوري شرکت          هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارایی و بهره
عـات مـورد   ایـن منظـور اطال  بـه . هاستکوئیست و روش تحلیل پوششی داده  آباد، با استفاده از شاخص مالم     

آوري شـده و مـورد   ، جمـع 1386 – 1390 شرکت تعاونی روستایی فعال شهرستان، طی سالهاي مالی   8نیاز  
ها با محوریت نهـاده  اي تحلیل پوششی دادهنتایج به دست آمده از روش چندمرحله. استبررسی قرار گرفته 

ها درطول دوره مورد مطالعه لیه شرکتو با دو فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیانگر کارا بودن ک            
است کـه در فـرض    با عدم کارایی مواجه بوده1390بابا در سال باشد و فقط شرکت تعاونی روستایی قره می

بازده متغیر نسبت به مقیاس، مشخص گردید کارایی  کمتر از واحد شرکت مـذکور ناشـی از عـدم فعالیـت           
دهـد کـه   کوئیـست نـشان مـی   ین نتایج حاصل از شـاخص مـالم  همچن. است بودهاین شرکت در مقیاس بهینه      

طـور متوسـط رشـد    چمن درطول دوره مـورد مطالعـه بـه     بابا، خاچیک وقره  هاي تعاونی روستایی قره   شرکت
هـا، طـی سـالهاي    وري مجمـوع عوامـل شـرکت    هرهبمیانگین ساالنه تغییر    . اندوري را تجربه کرده   منفی بهره 

                                                        
   کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه دانشجوي کارشناسی ارشد گروه مدیریت-1
   مدیرگروه و استادیار گروه مدیریت کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه-2
   استادیار گروه مدیریت کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه-3
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هـا  وري شـرکت و میانگین کل بهره794/0  ،102/1 ، 397/1 ، 0 به ترتیب 1390، 1389، 1388،  1387مالی  
  . باشد می005/0

  کوئیست، شرکت تعاونی روستایی،ها، شاخص مالموري، تحلیل پوششی دادهبهره : هاکلید واژه
  

  مقدمه 
هـاي تعـاونی روسـتایی در رژیـم گذشـته بـا وجـود داشـتن اهـداف کـالن  اقتـصادي،                  شرکت

عی، سیاسی و اهداف خرد به تبع اهداف کالن تعاون در سطح کشور، و پـشت سـر گذاشـتن       اجتما
   جهت اینکه بر پایه الگـوبرداري از سیـستم امریکـا و نیـز بـه     ها، بهقوانین مصوب متعدد طی این سال 

و نه برخاسته از اصول مذهبی، اخالقی و انسانی تاسـیس  ) سلطنتی(هاي حکومتی منظور تحکیم پایه  
اي از اهداف مخصوصا سیاسی که همان نابودي بزرگ مالکان بود      ده بودند، تنها توانستند به پاره     ش

  ).1380نسیمی،   و1380، سا،ا،ك(دست یابند 
نظـر برخـی از    قانون اساسی و به44 و 43پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز با اینکه طبق اصول         

   تاکیــد زیــادي بــر تعــاون و  3از اصــل 15،12،8،6،4 و بنــدهاي 2از اصــل ) ج(محققــین طبــق بنــد 
دالیـل متعـددي نظیـر عـدم وجـود ارتبـاط خـوب مـدیران و         شیوه هاي تعاونی گردیده است، اما به    

 سـاله عـراق علیـه    8متولیان انقالب در رده هاي میانی با تعاونی هاي روستایی، بروز جنگ تحمیلی        
رائه خدمات به صورت مجانی و یا با حداقل ها در امور دفاع مقدس و ا    ایران و درگیر شدن شرکت    

ها نتوانستند در جهت نوسازي، توسعه و بسط  جایگاه خویش اقـدامی مـوثر بـه     کارمزد، این تعاونی  
  ).1382موسسه دام و کشت و صنعت، (عمل آورند 

اند هاي گسترده و متنوعی که از بدو تاسیس بر عهده گرفتههاي روستایی علیرغم فعالیت   تعاونی
ها، نبود آموزش، هاي غلط دولت رون سازمانی نظیر سیاست گذاري    بدالیل مختلفی چون مسائل     هب

گیـري متمرکـز، عـدم وجـود همـاهنگی بـین       فقر مالی اعضاء و مسائل درون سازمانی نظیـر تـصمیم   
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سازمانی و ضعف مدیریت و عدم قبول مسئولیت توسط اعضاء بـا ناکـامی و عـدم موفقیـت مواجـه                
هاي تعاونی روستایی در ایران بـه هـیچ   بنابراین مالحظه می شود که شرکت     ). 1370کیا،  از( اندشده

وجه در عمل از اصول آزادي، اختیار، استقالل، عدالت، همکاري متقابـل، جهـانی بـودن و تکامـل          
هاي تعاونی در سراسر   که منشأ پیدایش تمامی نهضت    ) هاي تعاونی راشدیل انگلیس   اصول شرکت (

  ).1386مهاجرانی، (اندند تبعیت نکردهاجهان بوده
عنوان یکی از سه بخـش اقتـصادي در کـشور      قانون اساسی جمهوري اسالمی به بخش تعاون به       

هـاي ناشـناخته آن، باعـث     نگرد که هرگونه تالش درجهت بازشناسی و معرفی تـوان و ظرفیـت             می
هـاي   و توجـه بـه پیونـد   بهبود وضعیت اقتصادي و توسعه کشور گشته و در سایه عـدالت اقتـصادي            

هــاي گونــاگون اجتمــاعی و ارتباطــات انــسانی، کــارآیی و ســودآوري اقتــصادي را نیــز درفعالیــت 
-همچنین بر اساس سند چشم انداز توسعه کشور و ماده ). 1388فیض پور و همکاران،    (مدنظردارد

یـان برنامـه مـذکور،    قانون برنامه پنجم توسعه، سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور بایستی تـا پا    124
ــه  5از ــد ب ــد   25 درص ــزایش یاب ــد اف ــه ( درص ــت برنام ــت     معاون ــردي ریاس ــارت راهب ــزي و نظ ری

 دستیابی به این هدف تنهـا در صـورت برنامـه ریـزي مـنظم، منـسجم وعملـی بـر                  ).1390جمهوري،
هـاي بـالقوه   هاي علمـی واقعـی و شـناخت پتانـسیل       اساس  یافته هاي حاصل از تحقیقات و پژوهش        

 . تعاون و بالفعل  نمودن آنها میسر خواهد بودبخش

 کیلـومتري  45کـه در   هاي استان آذربایجان شـرقی اسـت  شهرستانیکی از  آبادشهرستان بستان
براسـاس نتـایج    . اردبیـل واقـع اسـت     وسـراب    -و تبریـز   تهـران  -شرق تبریز در مسیر ترانزیتی تبریـز      

 94985آبـاد در حـدود    هرستان بـستان ، جمعیت ش 1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال        
آبـاد  اقتصاد منطقه بـستان  .نفر است 74386و جمعیت روستایی آن )  درصد جمعیت استان2,5(نفر 

 اسـتانداري ( وجـود آب و زمـین مرغـوب اسـت       ت گرفته از  ئوابسته به کشاورزي و دامداري، و نش      
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 از اداره تعـاون روسـتایی   1390 طبق آمار استخراجی بـه پایـان سـال مـالی            .)1391آذربایجانشرقی،  

  نفـر  9777بـا عـضویت  )   درصـد اسـتان  1/6( شـرکت تعـاونی روسـتایی    11بـستان آبـاد    شهرسـتان 
با تحت پوشـش قـرار     ) حقوق بگیر و کارمزدي   ( نفر شاغل    39 ریال و تعداد     1969412000وسرمایه

 شـرکت فعـال   8که در حال حاضر فقط  . دهند ها را انجام می    تعاونی امور مربوط به   روستا173دادن  
  .باشند  شرکت غیرفعال می3بوده و 

هـاي تعـاونی   لذا تحقیق حاضر با هدف سنجش کارایی و  ارزیابی تغییرات  بهـره وري شـرکت     
  . انجام شده است1386-1390روستایی شهرستان بستان آباد در طی سالهاي مالی

  
  شینه تحقیقمبانی نظري و پی

تعاون از باب تفاعل و به معنی همکاري بیش . واژه تعاون در معنا، یکدیگر را یاري کردن است  
همکاري، یکی از معانی تعاون است چرا که در تعاون همکاري  و هم مـسلکی و  . از یک نفر است   

در تعاون ).  1382موسسه دام و کشت و صنعت،  (همگامی و همفکري و همبستگی هم مستتر است         
با هم کـار کـردن داوطلبانـه و ارادي تعـدادي از افـراد در قالـب یـک گـروه         «مفهوم کلی به معناي  

هـاي مـشترك و   اجتماعی با روابط و کـنش هـاي متقابـل اجتمـاعی اسـت کـه درجهـت رفـاه نیـاز                 
گیرد و متضمن مفاهیم رفاه، توسعه، عدالت اجتماعی،تعالی ارزشمند اخالقـی     محسوس صورت می  

 واژه تعاونی براي مؤسساتی که به صورت رسمی و بر مبناي اصول و قواعد تعـاونی            .»باشدمی  ..  .و
واژه .  برند این واژه را معموالً معادل شرکت تعاونی به کار می.شود نمایند به کار برده می  فعالیت می 

 رایـج  شرکت تعاونی به دنبال ایجاد مؤسسات اقتصادي مبتنی بر اصول تعاون از اواسط قرن نوزدهم  
  ).1382میر محمدي،(گردید
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انسان در تمام قرون و اعصار نحوه استفاده و یا اساساً استفاده صحیح و بهینه از منابع و امکانـات   
رو، موجود و در دسترس خود را بدرستی ندانسته است و معموالً کمبودها و محدودیت هـاي پـیش    

ور سـعی  د به صورت کـارا و بهـره  وي را مجبور کرده است تا درجهت جذب و تجهیز منابع موجو       
گیري بین حجم محصول و وري عبارت است از رابطه قابل اندازه  در اقتصاد مفهوم دقیق بهره    . نماید

. باشـند که براي تولید آن محصول الزم می   ) ازقبیل زمین، سرمایه و کار    (حجم عوامل مصرف شده     
؛ یعنی رابطـه بـین میـزان    »وري کاربهره«ه رود اشاره بوري به تنهایی به کار می     هرگاه اصطالح بهره  

البته روابط بـین تولیـد بـا سـرمایه     . معینی از محصول و میزان کار الزم براي تولید آن محصول دارد          
دانان می باشد که سه رابطـه فـوق بیـانگر    مصروفه و تولید با مواد اولیه به کار رفته نیز مدنظر اقتصاد           

وري کـل  بهـره « در مقابل این مفهوم، مفهوم کلـی   . باشندمی  1»وري جزئی عامل تولید   بهره« مفهوم  
ابطحـی و کـاظمی،   ( یعنی رابطه بین میزان بازده و مجموع منـابع مـصروفه قـرار دارد        2»عوامل تولید 

1375.(  
هاي تعاونی روستایی تحقیق موثري به عمل نیامده است        تاکنون در خصوص بهره وري شرکت     

هـا  شده اکثراً به بررسی عوامل موثر بر موفقیـت یـا رکـود ایـن شـرکت     و تحقیقات و مقاالت انجام   
 سوفین:  شود در این قسمت به مواردي از تحقیقات مرتبط با  موضوع تحقیق اشاره می             . اندپرداخته

Sufian, 2005)(   در بررسی بهره وري کل عوامل تولید در بانک هاي تجاري مالزي بـا اسـتفاده  
درصدي بهره وري عوامل تولید در بانـک هـاي مـالزي طـی     7ه کاهش مالم کوئیست، ب شاخص از

  عوامل رشد بهـره وري در  )Chatura B et al 2006 ,( همکارانو چاتورآبی . پی برد دوره
 شـاخص   ایالت از ایاالت متحده امریکا را با روش غیرپارامتري 9 تعاونی کشاورزي فعال در 107

وري صنایع تعـاونی، اکثـرا     رشد یا بهره اکی از آن بود که بررسی نمودند و نتایج حمالم کوئیست
                                                        
1-Partail Factor Productivity 
2-Total Factor  Productivity 
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سایه میري و همکاران  . تا بهبود در بازده خالص یا مقیاساست بودهبه علت پیشرفت در تکنولوژي 

 واحــد تولیـدي تعــاونی و  830بـا اسـتفاده از شــاخص مـالم کوئیــست بـه مقایــسه عملکـرد      ) 1384(
ي، صنعت و فرش دسـتباف پرداختنـد و نتیجـه گرفتنـد     خصوصی استان ایالم در سه بخش کشاورز 

بهره وري تفاوت معناداري بـا یکـدیگر نداشـته واز ایـن نظـر بخـش        که شاخص هاي محاسبه شده
 42عملکـرد نـسبی    ) 1384 (فالحی و احمـدي    .تعاونی همپاي بخش خصوصی عمل نموده است      

با دو فـرض بـازدهی ثابـت و    (ها هشرکت توزیع برق ایران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داد         
هـا را در  وري مجموع عوامل این شـرکت اي و نیز رشد بهره وبا نگرش نهاده  ) متغیر نسبت به مقیاس   

. وري مالم کوئیست و تابع فاصله محاسبه نمودندبا استفاده از شاخص بهره   1377-1380دوره زمانی   
شرکت و در حالـت  21 نسبت به مقیاس، است که در حالت بازدهی متغیر    نتایج تحقیق حاکی از آن    

امینـی و  .  شـرکت داراي مقـدار کـارایی واحـد هـستند     9بـازدهی ثابـت نـسبت بـه مقیـاس،  تنهـا        

هـاي تعـاونی روسـتایی اسـتان اصـفهان          با هدف ارزیابی موفقیت شـرکت     ) 1387 (اسماعیلی فالح 
 معنـی  سطح محاسبه و همتغیر چند رگرسیون تکنیک و مسیر وسنجش عوامل موثر بر آن، از تحلیل       

هـاي  هاي پژوهش بیانگر عملکرد ضـعیف شـرکت      فیشر بهره جستند و در مجموع یافته       آماره داري
وري و کـارایی فنـی   به بررسـی بهـره  ) 1388 (آبادزراءنژاد و یوسفی حاجی. تعاونی روستایی بود 

 بـا  1384-1387  شعبه از شعب بانک مسکن در استان خوزستان طی دوره زمانی       40عوامل تولید در  
نتایج حـاکی از آن بـود   . ها پرداختندکوئیست و روش تحلیل داده  وري مالم استفاده از شاخص بهره   

ــازدهی متغیــر نــسبت بــه مقیــاس در هــر یــک از ســال    ــا فــرض ب هــاي مــورد بررســی تعــداد  کــه ب
بت بـه  اند و نیز با فـرض بـازده ثابـت نـس     شعبه از کارایی صد در صد برخوردار بوده     16و16،12،16

. اســت   بــوده56/0 و 68/0 ،54/0،  67/0مقیـاس، میــانگین کــارایی شــعب مختلـف طــی ایــن دوره   
 درصـد و میـانگین کـارایی فنـی     6وري کل عوامـل تولیـد در ایـن دوره     همچنین میانگین رشد بهره   
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شعب با گرایش نهاده مدار با فرض بازده نسبت به مقیاس متغیر طـی دوره مـورد مطالعـه بـه ترتیـب       
در واقع نتایج حاصل از مطالعات قبلی پژوهشگران در حـوزه  . است  بوده 78/0 و   83/0 ، 77/0 ، 88/0

هاي تعاونی روستایی می توانـد  ها و بخصوص شرکتوري شرکتارزیابی عملکرد، کارایی و بهره  
  .ها باشدگشاي مشکالت برسر راه این تعاونیراهنما و راهگشاي مطالعات بعدي و گره

  
  تحقیقشناسی روش

 شرکت تعـاونی  11 شرکت تعاونی روستایی فعال از  8جامعه آماري تحقیق حاضر شامل تمامی       
بابـا،  داش، خاچیک، قـره  چمن، تیکمه هاي تعاونی روستایی قره   شرکت. باشدروستایی شهرستان می  

. باشـند هـاي امرالـه، متنـق و هـراب غیرفعـال مـی        کردکندي، هالن، کر و سعیدآباد فعال و شـرکت        
چنین براي اطمینان بیشتر از حقیقی بودن نتایج حاصل از بررسی و جلـوگیري از تـصادفی بـودن              هم

هاي پایان سـال  ها، که از ترازنامهشرکت) 1386-1390( ساله 5آنها، اطالعات مربوط به یک دوره      
 آبـاد ها در اداره تعاون روستایی شهرسـتان بـستان   مالی و گزارش هاي حسابرسی ساالنه این شرکت       

  .استخراج گردید، مورد مطالعه واقع شده است
 بـا دو فـرض بـازده    1هـا ها از روش ناپارامتري تحلیل پوشـشی داده  براي سنجش کارایی شرکت   

ها به ازاي سـطح معـین   حداقل استفاده از نهاده(محور در حالت نهاده3 و متغیر نسبت به مقیاس 2ثابت
با ماهیت ورودي به شـکل زیـر خواهـد     CRSی فرم پوشش.  استفاده شده است)و ثابتی از محصول   

  :بود
  

                                                        
1_ Data Envelopment Analysis (DEA) Approach  
2-Constant Returns to Scale (CRS)  

3-Variable Returns to Scale (VRS)   
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  )1 (رابطه

   
  

  
  
  
  
  
  
θ کارایی شرکت پایه )DMUo (دهدها نشان میرا نسبت به سایر شرکت.λ برداري از مقادیر 

  sها، تعدادنهادهmام، j هاي شرکت ها و ستاده به ترتیب نهادهry و ixعددي غیرمنفی است، 
 را نشان jمیزان کارایی فنی شرکت   θ مقدار.دهدها را نشان می شرکت تعدادnوها تعداد ستاده

مقدار یک نمایانگر این است که شرکت کامالً کارا . باشد می دهد که کمتر یا مساوي یک می
. تواند کاهش یابد هاي جاري نمی بنابراین سطح نهاده .است و شرکت روي مرزکارا قرار دارد

 حذف با). 1391صبوحی، (حل شود )  مرتبهn(باید براي هر شرکت مسئله برنامه ریزي خطی فوق 
 با مدل این پوششی فرم که شود می تبدیلVRS مدل به فوق مدل ثابت مقیاس به بازده اصل

  ):1383مهرگان،  (است زیر صورت به ورودي ماهیت

  
  
  
  

min y0 = θ 
s.t. 
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ي متعـددي بـا    وري کل عوامل تولید بـه روش ناپارامتریـک،  شاخـصها           براي محاسبه رشد بهره   
تحلیـل   (2، شـاخص کـل دومـار     1توان بـه تحلیـل مانـده سـولو        ویژگیهاي خاص وجود دارد که  می      

اشـاره نمـود   ) هـا تحلیـل فراگیـر داده   (4کوئیـست  وشاخص  مالم3، روش عدد شاخص  )ستاده-نهاده
  ).1389بخشوده و اکبري،(

کوئیـست در حالـت   المهـا از شـاخص مـ   وري شـرکت در این تحقیق براي ارزیابی تغییرات بهره 
 توسط اقتصاددان سوئدي بـه همـین نـام    1953کوئیست در سال شاخص مالم. مدار استفاده شد نهاده

 کـی وس و همکـاران   بـه وسـیله   1982به عنوان شاخص استاندارد زندگی معرفی شد و در سـال    
ت تکنولـوژي  سـولو   آنها همچنین تعمیمی از اندازه تغییـرا . براي اولین بار در تئوري تولید وارد شد 

 براي محاسـبه  1989 در سال و همکاران 5فار. را در حالت چند ورودي و چند خروجی ارائه دادند     

                                                        
Solow’s Residual Analysis                                 - 1  
Domar Aggregation Index (Input-Output Analysis) - 2  

3- Index Number Approach                                     
4- Malmquist Productivity Index (DEA)   
5- Fare                                                                      

)2(رابطه  
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هـا  وري کل عوامل تولید، از تکنیکهاي ناپـارامتري تحلیـل پوشـشی داده    کوئیست بهره شاخص مالم 

  ).1384علیرضائی و افشاریان،(استفاده کردند
هاي مقطعی و سري زمـانی  کل عوامل تولید با استفاده از داده   وري  در این شاخص محاسبه بهره    

هـا ممکـن   هـا و نهـاده   ، و بدون نیاز به داشتن قیمـت سـتاده         1)هاي تابلویی داده(واحدهاي اقتصادي   
  هـا و ، بـا وجـود نیـاز بـه داشـتن قیمـت سـتاده        2در حالیکه در شاخصی نظیـر ترنکوئیـست       باشد،  می

هاي سري زمـانی بـراي یـک بنگـاه       عوامل تولید صرفاٌ با استفاده از داده       وريها، محاسبه بهره   نهاده
  .پذیر استامکان

ــالم   ــاخص م ــین در ش ــره  همچن ــرات به ــست تغیی ــرات    کوئی ــه تغیی ــد ب ــل تولی ــل عوام وري ک
قابـل تفکیـک   ) رسـیدن بـه مـرز کـارایی       (و تغییرات کـارایی فنـی     ) انتقال مرز کارایی  (تکنولوژیکی

 اطالعـات  مجموعـه  دو از استفاده با را، هاشرکت عوامل کل وريبهره  اتتغییر شاخصاین  . است
بـا   مقایـسه  در هـا  داده از مجموعـه  هـر  مسافت نسبت محاسبه اساس بر ، دردو نقطه زمانی   شده داده

  محاسـبه  در مـدار،  نهـاده  گیـري  جهـت  ایـن شـاخص بـا        .کنـد می گیري اندازه مشترك تکنولوژي
  :است زیر صورت به،  t دوره و s دوره ینب تولید کل عوامل وريبهره

  

  

                                                        
-Panel Data 1 
-Tornqvist 2  

)3(رابطه  
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گیـري  ، انـدازه  t تـا    s فـارل در زمـان       معیـار  اسـاس  بر را فنی کارآیی میزان در تغییر،  آن در که
 بـه   t دوره در فـارل  فنـی  کـارآیی  بانـسبت  اسـت  برابـر  کـارآیی  در تغییـر  دیگر، عبارت  به .کند می

   را نـشان  فنـی  تغییـرات  از مقیاسـی  نیـز  عبـارت  نایـ  باقیمانـده   قـسمت .sکارایی فنی فارل در دوره     
  ).1388، آبادیحاج یوسفی و زراءنژاد(دهد می

 محـدود  یتجربـ  شـرط  براسـاس ) هـا شـرکت  (رندهگیمیتصم يواحدها تعداد نکهیا به توجه با  
 کمتـر  هـا یخروجـ  و هـا يورود تعداد مجموع برابر 3 از یستینبا هاداده یپوشش لیتحل روش کننده
. مـی شـود    دار بیـ ار جینتـا  و رنـد گییم ر  قرا کارا مرز يرو اکثرا واحدها، شدن کم با چون باشد،

 يرهـا یمتغ هـا هـا و هـم در خروجـی    هـم در ورودي تـا ه اسـت   شـد  یسع اساس برآن) 1390 دباغ،(
 همچنـین در مـواردي کـه ارزش         .گردنـد  لیتبـد  ریـ متغ کیـ  بـه ) شده اریمع ریمتغ عنوان به (همگن

دار شدن کارایی حاصل و  متغیرهاي ورودي صفر بود، به منظور جلوگیري از اریب    دفتري برخی از  
.  استفاده شـده اسـت  1 غیر ارشمیدسیکوچکنهایت نیز محاسبه تاثیر آنها بر کارایی، از اپسیلون بی  

 مورد شامل موجودي نقد صندوق مـدیر عامـل و بانـک، موجـودي کـاالي          7متغیرهاي ورودي در    
هاي فـروش، اداري و عمـومی   ها، هزینهمشارکت هاي نامرئی،دارایی،  هاي ثابت ی، دارای پایان دوره 

باشد و متغیرهاي خروجی فروش کـاال و سـایر درآمـدهاي خـدماتی را در بـر          می هاي تعاونی وام و
ــابی تغییـــرات بهـــره و کـــارایی مقـــادیر بـــرآورد بـــراي مطالعـــه ایـــن در .گیـــردمـــی    وريارزیـ

 Excelافزارازنرم هاداده بنديطبقه براي و ،DEAP 2,1 افزارنرم از روستایی تعاونی هايشرکت
  .است شده استفاده

  
  

                                                        
1_ Non-Archimedean Infinitesimal  
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  نتایج و بحث

  CRS ها با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس کارایی فنی شرکت-1
بنـابراین   .گیرددرحالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، کارایی فنی اثرات مقیاس را نیز دربر می          

نتـایج بـرآورد    .دهـد، از نظـر مقیـاس نیـز کاراسـت     ر کارایی فنی واحد را نشان می شرکتی که مقدا  
هاي تعاونی روستایی شرکت همهت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس نشان داد که  ل در حا  کارایی فنی 

 داراي مقـدار کـارایی واحـد هـستند و فقـط شـرکت       1386 – 1390مورد مطالعـه در طـی سـالهاي        
مقـدار کـارایی    .دهد مقدار کارایی کمتر از واحد را نشان می       1390ابا در سال    بتعاونی روستایی قره  

 درصـد نـشانگر فاصـله آن از مـرز     2/74، به میزان 1390بابا در سال    به دست آمده براي شرکت قره     
 8/25هاي خود را حـداقل بـه میـزان    باشد و بدان معنی است که این شرکت می تواند نهاده    کارا می 

  ) 1جدول (.هاي آن صورت گیردد، بدون اینکه هیچگونه کاهشی در میزان ستادهدرصد کاهش ده
  1386-1390هاي تعاونی روستایی طی سالهاي  نتایج برآورد کارایی فنی شرکت-1جدول

 شرکت کارایی فنی
1386 1387 1388 1389 1390 

 1 1 1 1 1 کردکندي
 1 1 1 1 1 سعیدآباد

 1 1 1 1 1 کــر
 1 1 1 1 1 هالن

باباقره  1 1 1 1 742/0  
 1 1 1 1 1 خاچیک

داشتیکمه  1 1 1 1 1 
چمنقره  1 1 1 1 1 

968/0 1 1 1 1 میانگین  
       )هاي تحقیقیافته: منبع(                 
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  VRS ها با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس کارایی فنی شرکت-2
ه کارایی فنی بدون حضور اثرات مقیاس محاسبه مـی  درحالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، ک 

کـه در حالـت   کنند، در حـالی ها در طول دوره مطالعه به صورت کارا فعالیت میشود، همه شرکت 
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس کـه کـارایی فنـی اثـرات مقیـاس را نیـز در بـردارد، شـرکت تعـاونی                    

توان چنـین اسـتنباط کـرد    بنابراین می. دهدشان نمی کارایی واحد را ن1390بابا در سال  روستایی قره 
، تنها ناشـی از  1390در سال )  درصد8/25به میزان (بابا    که مقدارکارایی کمتر از واحد شرکت قره      

    ) : 2جدول (است بودهعدم فعالیت در مقیاس بهینه 
  1386 -1390 سالهاي طی هاشرکت  مقیاس کارایی و خالص فنی کارایی -2 جدول

1386  1387  1388  1389  1390  

  
کارایی  رکتش

فنی 
 خالص

کارایی 
 مقیاس

کارایی 
فنی 
 خالص

کارایی 
 مقیاس

کارایی 
فنی 
 خالص

کارایی 
 مقیاس

کارایی 
فنی 
 خالص

کارایی 
 مقیاس

کارایی 
فنی 
 خالص

کارایی 
 مقیاس

يکردکند  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سعیدآباد

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کــر
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هالن

باباقره  1 1 1 1 1 1 1 1 1 742/0  
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 خاچیک

داشتیکمه  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
چمنقره  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

968/0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین  

 )هاي تحقیقیافته: منبع(

آبـاد بـا     تعاونی روستایی شهرستان بستان    هايوري مجموع عوامل شرکت    برآورد تغییر بهره   - 3
وري مجموعـه عوامـل     تغییرات بهره  ها نشان داد  بررسی: کوئیستوري  مالم  استفاده از شاخص بهره   
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ــاوري ایجــاد   هــا طــی ایــن ســال تولیــد شــرکت   هــا معمــوالً در اثــر رشــد مثبــت یــا منفــی تغییــر فنّ

، خاچیـک  ) -1/25(بابـا  وسـتایی قـره   هـاي تعـاونی ر    شـرکت  در را وريبهـره  منفی رشد. استشده
و هـالن   ) -2/2(هـاي تعـاونی روسـتایی کـر         ، شـرکت  1387 در سـال      )-4/19 ( و قره چمن  ) -100(
ــرکت1388در ســال ) -4/24( ــعیدآباد  ، ش ــتایی س ــاونی روس ــاي تع ــالن ) -1/20(ه و ) -9/14(، ه

، )-5/15(، هالن   )-9/34(، کر   )-9/10(هاي کردکندي    و شرکت  1389در سال   ) -2/73(خاچیک  
ــره ــا ق ــک )-9/42(باب ــه داش )-9/36(، خاچی ــره) -2/4(، تیکم ــن و ق ــال ) -7/87(چم  1390در س

وري مجموعه عوامل   ها طی سالهاي مورد مطالعه رشد مثبت بهره       باقیمانده شرکت . کنیممشاهده می 
وري  بهـره رشـد کنـیم کـه     مـشاهده مـی    3همچنین طبق مندرجات جـدول    . اندتولید را تجربه نموده   

شــرکت :   بــه درصــد عبارتنــد از1386-1390هــا بــراي متوســط ســالهايمجمــوع عوامــل شــرکت
، شـرکت  )9/6(، شـرکت هـالن   )4/8(، شـرکت کـر   )2/96(، شرکت سـعیدآباد    )8/18(کردکندي  

  ) :-9/22(چمن و شرکت قره) 57(داش ، شرکت تیکمه)-100(، شرکت خاچیک )-9/4(بابا  قره
  

  1386-1390ها طی سالهاي وري مجموع عوامل شرکت مقادیر برآورد شده تغییر بهره میانگین- 3جدول

  شرکت
تغییر 

کارایی               
  فنی

  تغییر
  فناوري

تغییر کارایی 
  خالصفنی 

تغییر 
کارایی 
  مقیاس

وري تغییر بهره
  مجموع عوامل

188/1 1 کردکندي  1 1 188/1  
962/1 1 سعیدآباد  1 1 962/1  

084/1 1 کــر  1 1 084/1  
069/1 1 هالن  1 1 069/1  

باباقره  928/0  025/1  1 928/0  951/0  
 0 1 1 0 1 خاچیک

داشتیکمه  1 570/1  1 1 570/1  
چمنقره  1 771/0  1 1 771/0  

991/0 میانگین  005/0  1 991/0  005/0  

)هاي تحقیقتهیاف: منبع(  
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هـا    تسـاله شـرک  وري کـل عوامـل تولیـد  بـراي متوسـط دوره پـنج                اما میانگین شـاخص بهـره     
وري  مجموعـه  محاسبه شده است کـه نـشانگر رونـد منفـی رشـد بهـره       ) 005/0(تر از یک    کوچک

  . ها در طول دوره مورد مطالعه استعوامل تولید شرکت
  

  گیري و پیشنهادنتیجه
دهد که هیچگونـه رشـد مثبتـی در کـارایی فنـی، فنـی خـالص یـا                 هاي این مطالعه نشان می    یافته

بنـابراین  . انـد ها همـواره ثابـت مانـده     است و مقادیر این کارایی     ایجاد نگردیده ها  مقیاس این شرکت  
هایی که از بدو ها و فراز و نشیبه دیرینه تشکیل این تعاونی  توان نتیجه گرفت که  با وجود سابق       می

اعی اند ساختار مدیریتی، اقتـصادي و اجتمـ  دالیل نامعلومی هنوز نتوانسته اند، به تأسیس به خود دیده   
هاي فنّاوري روز سازگار نمایند و متأسـفانه بـا وجـود    خود را با اوضاع و تحوالت جامعه و پیشرفت 

وري مواجـه مـی باشـند، لـذا الزم اسـت کـه       چنـین بـا افـول و عـدم بهـره      داشتن جایگاه مردمی این   
هـا، کیفیـت و کمیـت    تري درخـصوص عملکـرد ایـن شـرکت    ها و مطالعات بیشتر وگسترده  بررسی

مات آنها و ارزیابی سودآوري آنها صورت پذیرد تا بتوان با اطمینان و قاطعیت بیشتر نـسبت بـه                خد
باتوجه به نتایج حاصله از ایـن پـژوهش مـوارد زیـر       . گیري نمود ها تصمیم آینده فعالیت این شرکت   

  :شود پیشنهاد می
هـاي  مان یا تشکلوري درهر بنگاه اقتصادي، ساز کامالً روشن است که پسرفت یا عدم بهره        -1

باشد نتیجه ارزیابی رسمی و غیر رسمی، ناشی از عدم تخصیص و استفاده بهینه از عوامل موجود می
کوئیـست در  آباد با استفاده از شـاخص مـالم       بستان هاي تعاونی روستایی شهرستان   وري شرکت بهره

  منــابعی نظیــر هــا بــاوجود دراختیــار داشــتن دهــد کــه اکثریــت ایــن شــرکتمــی ایــن تحقیــق نــشان
هـاي مـواد مـصرفی و نفتـی در روسـتاهاي حـوزه عمـل و سـایر دارایـی هـا                هاي فروشگاه ساختمان
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اند در استفاده بهینه از آنها از موفقیت الزم برخودار شوند لذا پیـشنهاد مـی شـود نـسبت بـه                   نتوانسته

اسـتفاده صـحیح از   هاي راکد و بدون استفاده درجهـت  ها و داراییتبدیل به احسن نمودن ساختمان  
  .ها گام اساسی برداشته شودوري شرکتمنابع و ارتقاي بهره

ها و برخورد  معموالً ادامه فعالیت هر بنگاه اقتصادي منوط به استفاده درست و بجا از فرصت -2
از آنجاکـه شـاید هرازگـاهی در اثـر     . هـاي پـیش روي آن بنگـاه اسـت      مناسب و مقتضی بـا تهدیـد      

هـاي احتمـالی مواجـه بـوده     ها نیز با فراز و نشیب  هاي این شرکت  دولتها فعالیت سیاستهاي اقتصادي   
هـاي کـشاورزي، دراختیـار    ها نظیر اعطاي عاملیـت توزیـع نهـاده   باشد، اما سیاستهاي حمایتی دولت  

قراردادن ساختمانهاي دولتی، تصویب قوانین حمایتی مرتبط با بخش تعـاونی و تـصویب تـسهیالت      
هاي تعـاونی روسـتایی شهرسـتان    اند که شرکتهایی بوده هاي تعاونی همواره فرصت   مرتبط با فعالیت  

وري خـود ناکـام   آباد به دالیل نـامعلومی در اسـتفاده مطلـوب از آنهـا درجهـت ارتقـاي بهـره        بستان
 پیشنهاد می شود ضـمن بررسـی عوامـل مـؤثر در ایـن ناکـامی در مطالعـات بعـدي             نیبنابرااند  مانده

نیز با استفاده بهینه و ) هیئت مدیره و مدیر عامل (ها  شگران، عوامل مدیریتی شرکت   محققان و پژوه  
  . ها تدابیر الزم را بیندیشندبجا از این فرصت

 اساسـنامه ایـن   3 از آنجا که سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران به استناد بندهایی از مـاده               -3
ها ها به روستاییان، احداث ساختمان   ن شرکت سازمان، وظیفه آموزش اصول تعاون و روش اداره ای        

هـا، ارشـاد،   ها، انجـام خـدمات عمـومی و متفرقـه مـورد نیـاز شـرکت       و تأسیسات مورد نیاز شرکت 
رسد که این سازمان توسط نظر میها را برعهده دارد، لذا ضروري به راهنمایی و رهبري این شرکت    

وزش و هدایت بیشتر و کارآمد ارکان و عوامل هاي استانی و شهرستانی خود نسبت به آم     نمایندگی
  .وري گام برداردها درجهت ارتقاي بهرهمدیریتی این شرکت
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آبـاد در       درنهایت براي تحقیقات آینده، بررسی نقش اداره تعاون روسـتایی شهرسـتان بـستان             
  .گردد هاي تعاونی روستایی شهرستان پیشنهاد میعملکرد شرکت

  منابع

  انتــشارات مؤســسه مطالعــات و   : تهــران ، "وري بهــره ").1375(ی، ب ابطحــی، ح و کــاظم   -1
 . هاي بازرگانیپژوهش

 .  مراجعه حضوري،1391آباد، اداره تعاون روستایی شهرستان بستان -2

 2 در  www.ostan-as.gov.ir ازآدرس شـده  بازیابی). 1391 (آذربایجان شرقی  استانداري -3
   .اسفند

 انتـشارات :  تهـران  ،"ایـران  روستایی نیافتگی توسعه و توسعه شناسی جامعه ").1370 (م ازکیا، -4
 .اطالعات

 و اصـفهان  اسـتان  روسـتایی  تعـاون  شـرکتهاي  موفقیـت  ").1387 (م فـالح،  اسماعیلی او امینی، -5
ــابی ــر مــؤثر هــايســازه  ارزی ــوم. "آن ب ــابع و کــشاورزي فنــون و عل  دوازدهــم، ســال طبیعــی، من

 .273-288 ص)الف(46شماره
انتشارات :  کرمان،" اقتصاد تولید و کاربرد آن در کشاورزي ").1389( و اکبري، ا     .بخشوده، م  -6

  . دانشگاه شهید باهنر کرمان
 دولتـی  منتخـب  هـاي دانـشگاه  در کـل  وريبهره با پژوهشی وريبهره مقایسه ").1390 (ر دباغ، -7

  .75 -104: 47شماره شانزدهم، سال ایران، اقتصادي هايپژوهش ،"ایران
 بـا  مـسکن  بانـک  تولید عوامل وريبهره ارزیابی ").1388 (ر آباد، حاجی یوسفی و م ،زراءنژاد -8

  .117-144: 2شماره اقتصاد، و پول  ،"کوئیستمالم وريبهره شاخص     از استفاده
 انتـشارات  :عنبري، تهران موسی ، ترجمه "کشاورزي تعاونیهاي در مدیریت ").1380 (سا،ا،ك -9

   .ایران یروستای تعاون مرکزي سازمان
 بـین  وري بهـره  مقایـسه  و گیـري  انـدازه  ").1384 (میـري،ك سایه و م تقوي، ع؛ میري،سایه -10

  .24-256 : 31شماره اقتصادي، پژوهشنامه ،"ایالم استان خصوصی و تعاونی تولیدي واحدهاي

http://www.ostan-as.gov.ir
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  از استفاده بر تاکید با کشاورزي اقتصاد در ریاضی ریزيبرنامه کاربرد" .)1391 (م صبوحی، -11

 .نورالعلم و زابل دانشگاه انتشارات: زابل ،"اکسل افزاررمن
 کـل  وريبهـره  رشـد  محاسـبه  يبـرا  یقیتلف یمدل ارائه ".)1384( م ،انیافشار  و م ،ییرضایعل -12

 شـرکت  وريبهـره  رشد محاسبه و ستیتورنکوئ شاخص ،"هاداده یپوشش لیتحل يازمدلها عوامل
  .137-156:  3شماره ،11دوره ،یانسان علوم مدرس. رانیا نفت یمل

 مجلـه  ،"ایـران  در بـرق  توزیـع  شرکتهاي کارایی ارزیابی ").1384 (و احمدي، و م فالحی، -13
  .297 -320 : 71 شماره اقتصادي، تحقیقات

 ،"سـازي  تعاونی یا سازي خصوصی ").1388 (ه دوزباشی،پوش و س  دانش،  م؛ پور،فیض -14
  127-158 : 33شماره نهم، سال اسالمی، اقتصاد

 سـاله  20 انـداز چـشم  سـند ). 1391 (جمهـور رئـیس  راهبـردي  نظـارت  و ریـزي برنامه اونتمع -15
   .بهمن 15 در www.spac.ir/portal/File/showfile.aspx آدرس از شده بازیابی کشور،

 و روسـتایی  هـاي  تعـاونی  شـبکه  جـامع  کتـاب  اولـین  ").1382 (وصنعت وکشت دام موسسه -16
   .ایران کشاورزي و روستایی تعاونی مرکزي  اتحادیه: تهران  ،"ایران کشاورزي

 ،10سـال  توسعه، و روستا ،"ایران در روستایی تعاونی نظام تطور سیر").1386 (م مهاجرانی، -17
  .1-13 : 4 شماره

 انتــشارات: تهــران ،"ســازمانها عملکــرد ارزیـابی  در کمــی هــايمــدل ").1383 (م مهرگـان،  -18
   .تهران دانشگاه مدیریت دانشکده

 طلیعـه  در کـشاورزي  و روسـتایی  تعـاون  شـبکه  شـکوفایی  و تعاون").1382 (م میرمحمدي، -19
   .ایران کشاورزي و روستایی تعاونیهاي مرکزي اتحادیه انتشارات :تهران  ،"اصالحات

 ،"ایـران  کـشاورزي  بـرداري  بهـره  نظـام  اصـالح  و ها تعاونی تطور سیر ").1380 (ع نسیمی، -20
   .نایرا روستایی تعاون مرکزي سازمان: تهران

21- Chatura B, A.; Featherstone, A. M. & Langemeier, M. R. ( 2006) .What 
Determines Productivity Growth of Agricultural Cooperatives?.Journal of 
Agricultural and Applied Economics,38,1: 47-59. 
22-Sufian, F. (2005) .Source of Productivity Change of Commercial Banks in 
Developing Economy:Evidence from Malaysia.International Journal of  
Applied Econometrics and Quantitative Studies.vol.2-3:87-100

http://www.spac.ir/portal/File/showfile.aspx
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  نقش امنیت سرمایه گذاري خارجی در توسعه کشاورزي
  

  2      علی عالءالدین1دکتر سیدجمال فرج اله حسینی
  

  چکیده 
 و مهـم  بـسیار  یک ضرورت عنوان به گذاري سرمایه دمستع هاي درمحیط امنیت تأمین الزام ضوعمو
 تصمیم گیري سـرمایه گـذار   در مستقیم صورت به که  راموضوعی امنیت هر واژه در واقع. است کلیدي

ه غـذا  بخش کشاورزي به عنوان بخش پایه و راهبردي اقتصاد، تامین کننـد . دربر می گیرد ،است تأثیرگذار
 در صورت فعالیت مفید این بخش است که زمینه فعالیت و پیشرفت .براي سایر بخش ها است و مواد اولیه

توسعه و رونق صنایع  آنچه مهم است اینکه. یابد می شده و کشور به سوي توسعه سوق     فراهمسایر بخش ها    
هـاي   داشـتن ریـسک   یین ووري پـا    بخصوص بخش کشاورزي که به دلیل بهـره        شود  میمیسر ن  یک ابزار  با

 .اعطـاي تـسهیالت ارزان قیمـت احتیـاج دارد     خارج از کنتـرل همـواره بـه چنـدین ابـزار حمـایتی در کنـار                
نقش مهمی را در افزایش بهره وري به وسیله متعادل کردن و از بـین  ) FDI( مستقیم خارجیگذاري  سرمایه

 وسـیله اي بـراي   FDIشخص شده اسـت کـه   همچنین م. بردن فاصله میان سرمایه و فن آوري برعهده دارد     
 هاي گذاري سرمایهیکپارچه کردن کشورهاي درحال توسعه در بازارهاي محلی و سرمایه در دسترس براي    

  . بعدي است
     FDI ، توسعه کشاورزي،گذاري سرمایه خارجی، امنیت گذاري سرمایهامنیت، : واژگان کلیدي

                           
 

                                                        
 دانشیار دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم وتحقیقات - 1
 شناسی ارشد مهندسی کشاورزي دانشجوي کار- 2
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   بیان مسئله

ط خـاص ژئواکونومیـک ایـران    یبررسی چالش هاي موجود در بخش کـشاورزي بـه ویـژه شـر          
بانگاهی به ویژگی هاي خـاص اقتصادکـشاورزي ایـران در ابعـاد تولیـد و مـصرف، آنچـه فـراروي          

راهکارهایی مـدون و عملـی را پـیش روي تـصمیم گیـران       ، استسرمایه گذاران داخلی و خارجی  
رمایه هاي موجود و جـذب سـرمایه هـاي جدیـد داخلـی وخـارجی         فرابخشی که مأموریت حفظ س    

راعهده دار هستند قرار داده و موازنه را به نفع تمایل به سرمایه گذاري در قبـال مالحظـه ریـسک و        
 راهکاري بـراي  ، از دید سرمایه گذاران داخلی و خارجی    و زندمی  تهدیدها و چالش هاي آن رقم       

  .باشد می در این بخش افزایش رغبت و ریسک پذیري فعالیت

توسـعه در هـر    حـال  در کشورهاي براي ویژه به خارجی را سرمایه گذاري از استفاده آنچه
 و سـرمایه  پـس انـداز   میـان  شـکاف  وجـود  سازد، بخشی از جمله بخش کشاورزي ضروري می

 سـوي  از و ملـی  بـودن پـس انـداز    ناکافی دلیل به سو یک از که این کشورهاست گذاري در

 و کمبـود سـرمایه   عـام  پدیده مزبور، هاي کشور در مالی توسعه نیافتگی بازارهاي اثربر دیگر،
  .است گرفته شکل خارجی گذاري جذب سرمایه به گرایش

  
  مقدمه 

 و اشـتغال  ایجـاد  اقتـصادي،  بـه اوضـاع   رونـق دادن  بـراي  توسعه حال در کشورهاي اغلب
 روبـه رو  منـابع سـرمایه گـذاري    دکمبـو  مـشکل  بـا  ،پایـدار  اقتصادي توسعه رشد و به دستیابی

 بـه زیـان   اغلـب  کـه  مبادلـه  ناعادالنه نرخ و صادرات از ارزي ناشی درآمدهاي کمبود. هستند

 نسبت به مصرف و جمعیت انبوه و است درحال تغییر خام اولیه مواد و کاالها صادرکنندگان

 گونـه  این در مولد ايه گذاري به سرمایه تبدیل قابل پس انداز منابع که است باال، ازعواملی
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پایـدار، نیازمنـد    توسعه ودستیابی به ماندگی عقب جبران. می سازد محدود به شدت را کشورها
  . است اقتصادي بالقوه توانایی هاي و نسبی هاي جویی از مزیت بهره براي سرمایه گذاري

 گـذاران  هسرمای  اما،است انتقال و قابل نقل سهولت با نیز سرمایه شدن، جهانی فرآیند در

 .هستند گذاري سرمایه براي امن مکانی و بیشتر کسب سود دنبال به

 ایـن  در گـذاري  سـرمایه  بازده صنعتی، نرخ پیشرفته کشورهاي در گذاري سرمایه اشباع با

 بـا  از فرصـت هـاي   جویی بهره درصدد همواره سرمایه گذاران و رود نزول می به کشورها رو

 . هستند بیشتر بازده

 گـذار  درحـال  اقتـصادهاي  و درحـال توسـعه   کـشورهاي  در گذاري سرمایه یتامن چنانچه

 بیـشتري  رغبـت  و بین المللی میل گذاران سرمایه شود، فراهم الزم قانونی و بستر شده تضمین

بهـره   نیز فرصـت  میزبان کشورهاي به امر این. داشت بازارها خواهند این گونه در حضور براي
روز  آوري فـن  و دانـش  به دستیابی و زایی قتصادي، اشتغالا رشد نسبی، هاي مزیت از گیري
 سـرمایه  ورود در تسریع بنابراین،. دهد را می بین المللی عرصه در رقابتی کاالهاي تولید براي

 بـه  بـین المللـی   وسرمایه گذاران میزبان کشورهاي براي را متقابلی منافع گذاري هاي خارجی،

 . داشت خواهد دنبال

 نیـافتگی  توسـعه  عوامـل  تـرین  از مهـم  یکـی  عنوان به ،اقتصادي مباحث در سرمایه کمبود

 پـذیر  امکـان  انباشت سـرمایه  بدون اقتصادي توسعه و رشد دیگر، به عبارت. است شده مطرح

 ازکـشورها  بـسیاري  توسـعه نیـافتگی   دلیـل  متفکـران  بـسیاري از  کـه  اي بود؛ بـه گونـه   نخواهد

 .می دانند گذاري ناکافی ایهسرم درنتیجه و راکمبود درآمدو پس انداز

 تجـارت،  رشـد  موجب تولید، با افزایش و ببخشد تحرك را تولید بخش تواند می سرمایه

اصـلی   علـل  از سـرمایه یکـی   فقـدان . شـود  اقتـصادي  رشد و توسعه و زندگی مردم سطح بهبود
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 الوهوعـ  است شده شناخته فقر وتوسعه نیافتگی باطل در دور کشورها از بسیاري آمدن گرفتار

 در و شـود  می مالی تولید سطح موجب عقب ماندگی دارد، دنبال به را گسترده بیکاري برآنکه
  . انجامد فقراقتصادي می به بعد مرحله
 کمبود سـرمایه  مشکل بر آمدن فائق ،اصلی حل راه توسعه اقتصادي، به مربوط مباحث در

سرمایه هـاي   از توسعه حال در کشورهاي توسعه نیافتگی؛ استفاده و فقر باطل دور از خروج و
 خـارجی عنـوان   سـرمایه گـذاري   کلی جذب طور به و یافته توسعه هاي کشور در شده انباشته

 )1388رفیعی محمدتقی، . (است شده

 بـه صـورت   غـذا  تقاضـاي  ،گذشـته  دهـه  دو طـی  جمعیـت  مالحظـه  قابـل  رشـد  دلیـل  بـه 

 اي صـورت مـسئله   بـه  را جامعـه  غـذایی  امنیـت  و اسـتقالل  تأمین و یافته افزایش اي فزاینده 

  . است ساخته مطرح اساسی
   مهمتـرین  از زیـست  محـیط  حفـظ  و پایـدار  اشتغال،توسـعه  ایجـاد  امـروزه  دیگـر  سـوي  از

 تـاْثیر  جهـت  بـه  کـشاورزي  بخـش  .آینـد  مـی  به شـمار  کشورها اجتماعی اقتصادي هاي چالش

 .است برخوردار مهمی جایگاه زا باشد داشته شده هاي یاد زمینه کلیه در تواند می که فراگیري
 جهـت  در را مـذکور  بخش از دولت کارآمد حمایت و توجه خاص داشتن ضرورت امر این

 از یکـی  عنـوان  بـه  سـرمایه . سـازد  آشـکار مـی   جدیـد  هـاي  گـذاري  سرمایهانجام  و آن توسعه

 رد و اقتـصادي  هـاي  فعالیـت  تولیـد  افزایش سـطح  در بسزایی اهمیت تولید هاي نهاده مهمترین
 و سـرمایه  نیـز  کـشاورزي  دربخـش . دارد تولیـد  عوامـل  سـایر  وري بهـره  افـزایش  نتیجـه 

  ...)عبداللهی مهدي،. (شود میمحسوب  توسعه و رشد کلیدي عنصر گذاري سرمایه
اي پایدار و کـاهش فقـر    رشد کشاورزي و بهبود آن امري ضروري در رسیدن به رشد و توسعه             

از به تولید فن آوري هاي ضـروري، جهـت افـزایش بهـره      محدودیت توسعه و نی   . در کشورها است  
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 خارجی نقـش مهمـی را در افـزایش بهـره وري     گذاري سرمایهامنیت  . شود  میوري در آن احساس     
 Sushama(.برعهـده دارد ) بوسیله متعادل کردن و از بین بردن فاصله میان سرمایه و فـن آوري (

Deshmukh, 2012(  
هـاي موجـود    براي بهره گیري از فرصت هاي اقتصادي بتاین واقعیت موجب گردیده که رقا

کـشورها در اقتـصاد جهـانی تـشدید      در جذب سرمایه گذاري خارجی بـه منظـور ارتقـاي جایگـاه    
  )1380غنی نژاد موسی و مهدي نواب، (. گردد
 در کـشورهاي  بـراي  ویـژه  بـه  خارجی را گذاري سرمایه از استفاده آنچه دیگر، عبارت به

پـس   میـان  شـکاف  وجـود  سازد، هر بخشی از جمله بخش کشاورزي ضروري میتوسعه در  حال
 ملی انداز بودن پس ناکافی دلیل به سو یک از که کشورهاست این گذاري در و سرمایه انداز

کمبـود   عـام  پدیـده  مزبور، کشورهاي در مالی توسعه نیافتگی بازارهاي براثر دیگر، سوي از و
   . است گرفته شکل خارجی ذاريگ سرمایه جذب به گرایش و سرمایه

  
  تامین امنیت؛ ضرورتی براي سرمایه گذاري

 بسیار یک ضرورت عنوان  به،گذاري سرمایه مستعد هاي درمحیط امنیت تأمین الزام موضوع

تـصمیم   در مـستقیم  صـورت  بـه  کـه  موضـوعی را  امنیت هر واژه واقع در. است کلیدي و مهم
 )1388رفیعی محمدتقی، . (گیرد ربر مید ،است تأثیرگذار گیري  سرمایه گذار

بـویژه   گـذاران  و اطمینـان سـرمایه   خـاطر  رضـایت  درجلـب  اي مالحظـه  قابـل  سهم امنیت،
  :داشت عنوان باید کالم دریک و دهد می خوداختصاص به را خارجی گذاران سرمایه

   »اشیمب داشته را گذارخارجی سرمایه وعملکرد مثبت امنیت، نبایدانتظارحضور تأمین  بدون«
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  خارجی  گذاري سرمایه کلی دسته بندي

  :صورت می پذیرد  قالب دو در معموالً خارجی گذاري سرمایه
  )Direct Investment FDI = Foreign(خارجی  مستقیم  سرمایه گذاري-1 

 مـشارکت  بـا  یـا  و مـستقیماً  گـذار خـارجی   سـرمایه  یـا  کـشور  کـه  مـستقیم  گـذاري  سـرمایه 

 گذاران سرمایه

  .می کند گذاري سرمایه به ادرتمب داخلی
  مالی  درسبد خارجی غیرمستقیم گذاري  سرمایه-2
)FPI = Foreign Portfolio Investment(  

توسط  بورس، در قرضه اوراق و خرید سهام طریق از معموالً که غیرمستقیم گذاري سرمایه
  .می گیرد صورت خارجی گذاران سرمایه

 که می داند مؤثر هایی درشرکت را خارجی مستقیم يگذار سرمایه پول، المللی صندوق بین

 ایـن سـرمایه   عمـومی  شـکل . شوند می کنترل خارجی مؤسسات افراد یا توسط مؤثري نحو به

   . فراملیتی هاي شرکت تابعه واحدهاي شعبه ها و در گذاري سرمایه از است عبارت گذاري

هـاي روز هـر     مستژي و سیـ   گذاري خارجی با دو ویژگی برخـورداري از تکنولـو           جذب سرمایه 
 آن بـر  تـاْثیر صنعت و تامین منابع مالی به صورت سـرمایه و حتـی اسـتقراض از صـاحب سـرمایه و                 

  .توسعه و رشد اقتصادي و توسعه کسب و کار و اشتغال کشور از اهمیت خاصی برخوردار است

  
  خارجی  گذاري سرمایه انگیزه

 سـود  حـداکثر  کـسب ،گـذار خارجی  هسـرمای  هـر  اصلی انگیزه که حال عین در تردید بی

  :برد  نام را موارد زیر توان می جمله آن از که دارد همراه به هاي دیگري هدف اما است،
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  .اولیه مواد تأمین قوام از اطمینان حصول  )1
 . قیمت ارزان اولیه مواد و سایر معدنی مواد"احتماال و کار نیروي از بهره گیري  )2

 هـاي  از شـرکت  سود و حمایت به منظور حصول و بیمه یر بانکدارينظ فعالیتی به اقدام ) 3

 . یا کشور موطن خودي

 و یـا بـاالبودن   اصـلی  درموطن ووجود رقابت شدید سرمایه گذاري فرصت هاي کمبود  )4

   . مالیات ها نرخ

  
  خارجی   گذاري سرمایه خاص هاي ویژگی

 بـه  توانـد  مـی  باشـد،  گرفتـه  تالزم صـور  نسبی امکان با بلندمدت هاي گذاري سرمایه اگر

 مهارت مدیریت، تکنولوژي، به مربوط فاصله به است الزم اما کاال بینجامد، صادرات و تولید

  . شود نیز توجه خارجی بازرگانی امور تصدي و
 خـود  بـا  بلکـه  شـود،  نمـی  مـالی متوقـف   گـذاري  سـرمایه  حـد  در خارجی گذاري سرمایه

 توسعه، کشورهاي درحال نظر از خصوصاً که دارد مراهه به را و عوامل عناصر از اي مجموعه

در  تجـارب  گونـه  ایـن . اسـت  برخوردار زیادي اهمیت جهانی از اقتصاد امروز شرایط با به ویژه
 ایـن  پرکـردن  بـا  خارجی گذار درنتیجه، سرمایه و دارد وجود کمتر توسعه درحال کشورهاي

 . کند ایجاد توسعه درحال کشور تصاداق توسعه راه در را بزرگی تحول تواند فاصله ها می

 بـه  را مـدرن  تجهیـزات  و آالت تولیـد، ماشـین   تکنولـوژي  خـود  بـا  خارجی گذاري سرمایه

کـه   ،دهد میخارجی را آموزش  مالی تأمین منابع و بانکها آورده و نحوه رفتار با بازارها، ارمغان
 انجامد، می ودانش مهارت و انتقال تکنولوژي به میزبان، کشور هوشیاري صورت در امر این
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 بـدون  کـه  مـی رود  سـرعتی پـیش   چنان با امروز درجهان تکنولوژیک که تحوالت بخصوص

   . غیرممکن است درون به آن انتقال صنعتی دانش کشورهاي از بهره گیري و همکاري

  
  خارجی  گذاري سرمایه از حاصل منافع
  :است بررسی قابل ازجهات زیر خارجی گذاري سرمایه اثرات

 
  ساختار و عملکرد صنعتی  ) 1

 تـا  شـوند  مـی  فراملی موجـب  شرکت هاي طریق از مخصوصاً هاي خارجی سرمایه گذاري

  . شوند ناکارآمد جانشین تولیدکنندگان کارآمد تولیدکنندگان

  
 رشد اشتغال و سرمایه انسانی  ) 2

 نبـع وهـیچ م  باشـد  داشـته  سـاختاري  علـت  عمـدتاً  بیکاري درحال رشد، کشور دریک اگر

 افـزایش  موجـب  خارجی هاي گذاري صورت سرمایه این در نباشد، موجود نیز گذاري سرمایه

 جانـشین  گـذاري خـارجی   سـرمایه  چنانچـه  این را نیز نباید نادیده گرفت کـه . شد اشتغال خواهد

  . بود خواهد منفی حتی و ناچیز آن اثراشتغال باشد، داخلی گذاري سرمایه

 
 محلی سرمایه ايبازاره نقدینگی افزایش ) 3

حجـم   نتیجـه  در و شـده  سـرمایه  بـازار  وارد پول اضافی خارجی، سرمایه گذاران حضور با
 مـستمر  و فعال حضور با دیگر، ازسوي. یابد می افزایش بازار نقدشوندگی قدرت و معامالت

سـرمایه   تمایـل  و انگیـزه  درنتیجـه  و شـده  بیـشتر  سرمایه بازار جذابیت سرمایه گذاران خارجی،
  . یابد می افزایش سرمایه بازار در گذاري براي سرمایه داخلی ارانگذ
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 بین المللی اقتصاد با ملی اقتصاد پیوند ) 4

مـؤثر   تولید هزینه وکاهش کارآیی تواند درافزایش همچنین می فراملی شرکت هاي عملیات
 در و شدبخـ  ارتقـا  المللـی  بـین  بازارهـاي  در را کـشور  یک رقابتی موقعیت طریق ازاین و باشد

  .باشد نفع مصرف کنندگان به نهایت
  
 سرمایه تشکیل و ها پرداخت موازنه ) 5

هـا   پرداخت موازنه مثبت ناچیزي بر تأثیر گذاري، سرمایه درزمان هاي خارجی گذاري سرمایه
 طریـق سـهم   از تواند می سرمایه تشکیل این زمان گذشت ولی با. گذارد می سرمایه تشکیل و

  . باشد داشته تأثیر بیشتري سرمایه برگشت و تهانباش سودهاي سود،

 
 صادراتی بازارهاي به دستیابی ) 6

 و صـادراتی  کیفیـت  بـا  محـصوالتی  تولیـد  الزم تکنولـوژي  تواننـد  مـی  فراملی هاي شرکت
 بازاریـابی  الزمـه  اعتمـاد کـه   قابـل  و مطلـوب  و کیفیـت  موقـع  به تحویل عواملی چون تضمین

 بـاخود  را آنها به دسترسی و صادراتی بازارهاي به ات مربوطاطالع باالخره و است صادراتی

  . بیاورند میزبان کشور به

  
  خارجی گذاري سرمایه بالقوه تهدیدهاي

و  داخلـی  وبحـران هـاي   تغییـرات  وبـه  بـوده  فرّار بسیار خارجی، گذاري سرمایه که ازآنجا 
 میزبان کشور اقتصاد داري درناپای و نوسانات افزایش به تواند می است، حساس بسیار المللی بین

 . شود منجر
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 مقـررات  و قـوانین  نداشـتن  صورت وجود در(سرمایه گذارخارجی  چون دیگر، عبارت به

 در کنـد،  ثالـث منتقـل   کـشور  یا خود کشور به را سرمایه اش است لحظه قادر هر در) مناسب

 دوره اردو و گـذارد  وخامـت  بـه  رو میزبـان  اقتـصادي کـشور   وضـعیت  که شرایطی در نتیجه

 سرعت به سرمایه گذاري نوع این"معموال یابد، کاهش سرمایه بازدهی سطح یا و رکود شود

 ایـن کـشور   در اقتـصادي  نابـسامانی  تـشدید  باعـث  امـر  ایـن  و خـارج شـده   میزبـان  کـشور  از

 . شد خواهد 

 هـاي  شـرکت  بـر  خارجیان کنترل مالکیت و افزایش خطر به توان می فوق، موارد بر عالوه

ب  رفتـار  شـدن دامنـه   تـر  گـسترده  خطـر  و بهـره  نرخ و ارز نرخ افزایش نوسانات ی،داخل  مخـرّ

 عنوان دیگـر  آنها به رفتار از داخلی سرمایه گذاران روي دلیل دنباله به خارجی گذاران سرمایه

   . اشاره کرد نیز خارجی گذاري سرمایه بالقوه تهدیدات

 خـود  جـان  نجـات  فکـر  بـه  از اینکـه  قبل خطر احساس و مشاهده محض به سرمایه داران

 تأمین دیگر درجایی خود براي را امنیت تا دهند می نجات خطر از سرمایه خود را باشند؛ ابتدا

 . کنند

 یـک  بـه  ورود بـراي  خارجی که سرمایه گذاري شود توجه نکته این به باید کلی طور به

  :از جمله روبه روست، موانعی چه با عرصه اقتصادي
  
  آزاد اقتصاد بر دولتی تصاداق ترجیح ) 1

 یـک  القاءکننـده  همـواره  سـرمایه خـارجی   و گـذاري  سرمایه به نسبت منفی ذهنیت و باور

در  ذهنیـت بـه ویـژه    ایـن . است آن خطرات به نسبت تعقل با کمترین و غلط احساس و تصور
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 کلـی  طـور  بـه  کـه  اسـت  افـرادي  اندیـشه  و تأثیرتفکر تحت نوعی به سوم، جهان کشورهاي

  .  دهند می ترجیح آزاد اقتصاد به را صاد دولتیاقت
  
 دست و پاگیر مقررات و قوانین ) 2

سـرمایه   مـسیر  اسـت،  ممکـن  آنجـا کـه   تا که است مقرراتی و قوانین تصویب مانع، دومین
 حـال  کـشورهاي در  در. کنـد  مـی  تـضعیف  و دشـوار  را آن بـه  انگیزه نسبت و میل و گذاري

 نسبت به که گیرند می قرار جوي تأثیر تحت و اقتصادي سیسیا غب تصمیم گیرندگان اتوسعه

 کشورها از دسته این در که قوانینی طورکلی، به. دارند ناسازگار و نامساعد نگاه گذار سرمایه

 :است زیر شرح به ویژگی چند شود داراي می وضع

 هندهدولتی، کا اقتصاد نظام مردمی، تقویت کننده  تولیدي-اقتصادي هاي حرکت کندکننده

  .کارکردها شدن وارداتی، غیرشفاف بازرگانی مولد، طرفدار گذاري سرمایه تمایالت و ها انگیزه

 
 )دیوان ساالري(بوروکراسی  ) 3

 کـشورهاي  دولتـی  نظـام  در و پر اُفت وخیـز  پیچیده بسیار بوروکراسی به مربوط سوم مانع

 و اسـت  طـوالنی  هـا بـسیار   طـرح  رسیدن انجام به زمان کشورها، دراین. یافته است توسعه کمتر
را  بیـشتري  محـدودیت هـاي   و شـده  خـارج  قانون اغلب ازمحدوده ها شیوه نامه و نامه ها آیین

  . کنند می برقرار
 مدیریت غیراقتصادي دیدگاه ) 4

 ایـن  .اسـت  اقتـصادي  مدیریت ضعف دیدگاه یا فقدان گذاري، سرمایه موانع از دیگر یکی

 و خود فقط که سعی می کند صرفا و روبه روست کارآمدي و تجربه کمبود علم، با مدیریت
 خـوب  خـوب و  بد و بدتر، بین تمیز ودر کند حفظ بیشتر یک روز حداقل را خویش منصب
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 از و روبه روست دشواري با غیردولتی، و بین دولتی تفاوت و آینده و حال زمان بین تمیز تر،

  . جوید تواند  سود  نمی مجموع امکانات
  
 خارجی سرمایه گذاري جذب راهبرد هاي نفقدا ) 5

 ملی راهبرد هاي فقدان سرمایه گذاري خارجی، جذب درخصوص موانع مهمترین از یکی

 عملی صورت می بایست به خارجی سرمایه هاي جذب موضوع. آن می باشد مختلف ابعاد در

  . گیرد قرار دولتها کار دستور در

 
اب محیط هاي تأمین عدم ) 6  گذاري ایهسرم امن و جذّ

 را خـارجی  هاي سرمایه جذب توفیق در عدم موضوع توسعه درحال کشورهاي از بسیاري

 هـاي  محـیط  اند تا شده موفق آنها آیا که است مطرح نیز سؤال این اما. شناسند می خوبی به

 نمایند؟ ایجاد خود کشور در گذاران خارجی سرمایه حضور براي جذابی و امن

دارنـد   قـرار  خاصی اقتصادي و اجتماعی، فرهنگی سیاسی، ضايف در که کشورهایی اصوالَ
 ضـوابط  سایر و ارزي، اداري گمرکی، زائد تشریفات رعایت به مقید را خود و از جمله ایران

آزمایـشی توانـسته    ابزاري عنوان به آزاد حداقل دانند، با ایجاد مناطق می وپاگیر دست  مقررات و
  .  بیابند اي خود سعهضدتو موانع براي توجیه مناسبی اند

  
  گذاري  سرمایه امنیت شاخص هاي

 :زیر است شرح به گذاري سرمایهشده امنیت  گرفته نظر در عمده هاي گروه

 جغرافیایی محیط امنیت   شاخص هاي-1

 سیاسی امنیت هاي   شاخص-2
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 قانونی امنیت هاي   شاخص-3

 حمایتی خاص امنیت   شاخص هاي-4

 ایجـاد  امکـان  معنـی  بـه  فـوق،  هـاي کـالن   بندي دسته از یک هر در ثباتی بی عامل وجود

 باالترین معنی این است و اقتصادي هاي فعالیت حوزه در پیش بینی و غیرقابل گسترده تغییرات

آن  هـر  کـه  یابـد  می محیطی در را خود که چرا محسوب می گردد، گذار سرمایه براي تهدید
  . دهد برباد وي را سرمایه که شود اتخاذ تصمیمی آن در است ممکن
  
 جغرافیایی محیط امنیت  شاخص هاي-1

 خـارجی  و داخلـی  گـذار  سـرمایه  کـه  تـرین انتظـاراتی   مهم از یکی  :فیزیکی امنیت -1-1

 . باشد می جانی امنیت دارد، تأمین کارمحیط در خود فیزیکی حضور درقبال

 طبیعی بالیاي زبرو مستعد جغرافیایی هاي محیط که است  پرواضح :طبیعی بالیاي -1-2

 مـستعدشیوع  ومنـاطق  وحشرات حیوانات هجوم همچون مواردي وحتی سیل،زلزله،طوفان مانند

 ازخارجی اعم وفعالیت سرمایه گذار حضور براي وجذاب امن خاص؛ مکان هایی بیماري هاي

 . باشد یاداخلی نیست

 صنعتی(آب  سیته،الکتری ویژه به نیاز مورد انرژي تأمین  درصورتی که :انرژي تأمین -1-3

نظـر   نباشـد،  ممکـن  مطمـئن  مقـادیر  ودر سـادگی  آن بـه  حامل هاي ودیگر سوخت ،)شرب و
  . خواهدکرد را منفی گذاران سرمایه

 مواردي شامل زیربنایی امور درخصوص گذار سرمایه اولیه نیازهاي:  زیربنایی امور -1-4

 انرژي، تأمین هاي شبکه ب اقامتی،مناس هاي مکان کاري، دفاتر شده، سازي زمین آماده قبیل از
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 نخواهـد  احـساس امنیـت   سـرمایه گـذار   آنها وجود بدون که باشند می..  .مسیرهاي دسترسی و

 . کرد

 الزامـات  تـرین  مهـم  از نقـل  و حمـل  هـاي  زیرساخت وجود: نقل و حمل شبکه هاي -1-5

وبـین   ملـی   هـاي شبکه به اتصال البته. می گردد محسوب گذار دغدغه سرمایه بی و فعال حضور
 سـرمایه گـذاران   اولیـه  هـاي  نیازمندي تأمین تأثیرگذار در بسیار عنصري اي و جاده ریلی المللی

 . است

 سیاسی امنیت شاخص هاي -2

 گسترده درحوزه تحوالت دستخوش همواره که کشورهایی: حکومت سیاسی ثبات -2-1

 . باشند نمی خارجی رانحضور سرمایه گذا وجذاب براي امن باشند، محیط هایی حکومت می

 زیادي بین المللی هاي تنش که نقاط حساس در گرفتن قرار: المللی بین هاي تنش -2-2

 گـاهی موضـوع  . بـود  خواهـد  کسب وکار نامناسب وفضاي ناامنی معنی به نماید، تجربه می را

  .دهد یقرار م الشعاع را نیز تحت واقتصادي فنی توجیه هاي طرح قطعیات هاي  بین المللی تنش
 نهادهـاي  و هـا  سـازمان  درسطح وجود تصمیماتی درواقع: المللی بین هاي تحریم -2-3

 بین المللی

 فـضاي  وجـود  یـا  و تکنولـوژیکی  اقتصادي و ازسیاسی، اعم ها تحریم انواع براعمال مبنی

 و فعـاالن اقتـصادي   بـراي  نـاامن  فـضایی  هـایی،  تـصمیم  چنـین  اعمال اخذو جهت در مناسب
حال  وفضاي جاري موضوعی چنین نیز اگر درگذشته حتی. می گردد محسوب گذاري سرمایه
 گاهی پرهزینه و دشوار بسیار درسطوح بین المللی سوء تفاهماتی چنین رفع باشد، آن از عاري

  .  بود خواهد
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 قانونی امنیت شاخص هاي -3

 ايورودکااله بر گمرکی هاي معافیت وجود : ارزي و تجاري قوانین در شفافیت -3-1

 ورود بـر  بـاال  گمرکـی  وعوارض توسعه کشورهاي درحال نیاز مورد اي واسطه و اي سرمایه

 نهـایی  کاالهـاي  فـروش  جاي رابه چندملیتی هاي شرکت که است سیاستی کاالهاي مصرفی،

 . می کند توسعه درحال کشورهاي گذاري در سرمایه به تشویق

 توسعه، درحال کشورهاي عنوي درم اعطاي مالکیت موضوع قوانین"عموما : مالکیت -3-2

 قـانون  81 اصـل  مثـال  عنـوان  بـه . می گردند محسوب قانونی موضوعات ترین جزء سختگیرانه

 در مؤسـسات  و شرکت ها تشکیل امتیاز  دادن«دارد  اسالمی ایران صراحت جمهوري اساسی

    »است ع ممنو مطلقاً خارجیان به و خدمات معادن ، کشاورزي صنعتی، تجارتی، امور
 صـورت  بـه  شـرکت  تـشکیل  درخـصوص  معنـوي  مالکیـت  شرط و قید بی اعطاي موضوع

 فـضاي  بـراي توسـعه   راهکارهـایی  همه و همه زمین، ساله 99 هاي و اجاره خارجی صددرصد

 .گردند می محسوب گذاري سرمایه امن

 گـذار  سرمایه و سرمایه گذاري، استقالل سرمایه مبحث در مهم اصل یک :  تضمین-3-3

 هـیچ  آن کـه در  گـردد  ایجاد فضایی که است معنی بدان این. گذاري است سرمایه یطمح از

شـرح   به بحث مورد خطرات عمده. ننماید تهدید آن را عواید و سرمایه تملک ماهیت خطري
 :زیر است

 سـود نقـض   و سـرمایه  انتقال در محدودیت عامه ، ایجاد نفع به سرمایه سازي ملی احتمال

توافـق،   مـورد  بـازه زمـانی   در مالیـاتی  درحـوزه  بـه ویـژه   قانونی کالن اتمعنوي، تغییر مالکیت
   .ها مشوق و صورت یارانه ها به دولتی مداخالت
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 از یکـی  مـدت  کوتـاه  زمـانی  هـاي  دربـازه  گمرکـی  قوانین تغییر: گمرکی قوانین -3-4

 . می گردد محسوب گذاري سرمایه راندمان درکاهش مؤثر عوامل

 موانـع  وسـیع تـر،   تـر،  منـسجم  مـالی  و پـولی  بازارهـاي  هرچـه : ومالی پولی قواعد -3-5

 جریان باشد؛ تر مناسب مالی وتأسیسات قوي تر ارتباطی هاي تکنولوژي کمتر، ومحدودیت ها

 .می پذیرد صورت بیشتر شدت با و سادگی به انتقال سرمایه و نقل

 کـار  و کـسب  محیط در شده فرآیندهاي شناخته: وکار کسب فرآیندهاي  سهولت-3-6

 هستند می کند، فرآیندهایی مشخص جهانی بندي رتبه در نیز را کشور جایگاه هر نوعی به که

 .خارجی دارد سرمایه گذاران نظر تأمین با مستقیم رابطه پیچیدگی آنها یا و سهولت میزان که

 زمـان  و هزینـه  سـرمایه گـذار   تـر باشـد،   پیچیـده  کـار  و کـسب  فرآیندهاي چه هر واقع در

 کـار  و کسب مطالعه شاخص هاي. کرد خواهد هزینه خود جاري امور براي پیشبرد را بیشتري

و  سـازي  سـاده  در آنهـا  عـزم  و حرکـت  نـشان دهنـده   اقتـصادي بـاال   رشـد  بـا  کـشورهاي  در
  . دارد مربوط امور مکانیزاسیون

 
 حمایتی شاخص هاي -4

یـا   خـاص  جغرافیـایی  هـاي  درمحـدوده  کـه  هـستند  عناصري"عموما حمایتی هاي شاخص
 امنیـت  بـا  آن و ارتبـاط  حمـایتی  شـاخص هـاي   مـورد  در. گردند می معینی ارائه هاي درزمان

 :الزم است نکته دو ذکر گذاري سرمایه

 بیشتري نسبت خارجی هاي سرمایه جذب به عالقه مند درصورتی که ما کشور ، نخست-

 و بیـشتر  يهـا  مشوق حمایتی، هاي درخصوص شاخص بایست باشد، می رقیب کشورهاي به
 .گیرد کار را به نافذتري
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امنیـت   ضـریب  و اطمینان افزایش هاي زمینه خصوص نیز این در شفافیت؛ و ثبات ، دوم-
 . بود خواهد خارجی جذب سرمایه گذاري زمینه در کارا مزیتی و تسهیل سرمایه گذاري

 در واقـع  شـده  تـسطیح ( آمـاده  واگذاري زمـین  موضوع آزاد مناطق درحوزه : زمین -4-1

 می تلقی حمایتی عنصر یک) انرژي وحاملهاي زیربنایی امور به دسترسی ازنظر مناسب محیط

 شمار به ها مشوق از دیگر نیز نهایی مبلغ وتقسیط زمین درقیمت اعمال تخفیف همچنین. شود

  . می رود
 ویـزا،  صـدور  از اعـم  خـارجی  تردداتبـاع  فرآینـد  در تـسهیل  : خارجی اتباع تردد -4-2

 مـواردي  ،..  .و المللـی  بـین  مـالی  هـاي  کـارت  از اسـتفاده  امکانات هوایی منظم، وطخط وجود

 . داشت خواهند سرمایه گذار روانی ایجاد امنیت در زیادي بسیار تأثیر که هستند

 سـرمایه  مـسئولیت  بیمـه  انجام که توانایی بیمه گذارانی وجود : گذاري سرمایه بیمه -4-3

 ارزشمندي بسیار اتکاء باشند، نقطه داشته المللی بین قتصاديا فعالیت هاي در سطح را گذاري

 . محسوب می گردد سرمایه گذاران براي خارجی کشورهاي گذاري در زمینه  سرمایه در

 دلیـل  کـه  آزاد منـاطق  شـده  مزایاي شناخته مهمترین از یکی : مالیاتی هاي معافیت -4-4

 عامـل  مـی شـود،   ر مناطق آزادشـمرده د گذاران وسرمایه اقتصادي براي حضورفعاالن محکمی

  . است مالیاتی هاي معافیت
 کشورهاي در عادي و متخصص از ماهر، اعم کار نیروي وجود : ارزان کار نیروي -4-5

 هـاي  فعالیـت  رشـد سـودآوري   کـاال و  شـده  تمام قیمت کاهش در عامل تأثیرگذاري مقصد،

 . است اقتصادي

 که است درمحیط هایی اقتصادي فعالیت انجام به عالقه مند گذارخارجی، سرمایه درضمن

  .باشد نداشته کارگر نفع به اي جهت گیري یک طرفه آنها در کار قوانین
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  توسعه بخش کشاورزي

رشد کشاورزي به عنوان یک ابزار مهم براي کاهش فقر براي مدت هاي طوالنی اسـت کـه بـه      
مورد بسیارکم در دسترس است و قابـل  با این حال، آمار و ارقام در این . رسمیت شناخته شده است 

دهد که کاهش فقر روستایی با رشد در بازده و   بهره وري نیروي     نتایج نشان می  . اعتماد هم  نیست   
رشـد  . کار کشاورزي همراه شده است، اما این رابطه متغیر بوده و در هر منطقه متفـاوت  مـی باشـد      

 درصد فقیران شده اسـت  40آمد در میان تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزي، باعث رشد در   
قدرت کشاورزي نه . که خود این امر سه برابر بزرگتر از رشد در بخش هاي دیگر اقتصاد می باشد             

 بلکه دیگر بخش هاي اقتصاد نیز، از این قدرت و    ،تنها اثر فقررا به صورت مستقیم کاهش می دهد        
  ) 2010گزارش بانک جهانی، . (رشد بهره می برند

بـراي   کشاورزي به عنوان بخش پایه و راهبردي اقتصاد، تـامین کننـده غـذا و مـواد اولیـه        بخش  
  سـایر  در صورت فعالیت مفید ایـن بخـش اسـت کـه زمینـه فعالیـت و پیـشرفت        .سایر بخش هاست

توسعه و رونق صنایع  مهم این است که. یابد می شده و کشور به سوي توسعه سوق     فراهم بخش ها   
داشـتن   وري پـایین و   بخـصوص بخـش کـشاورزي کـه بـه دلیـل بهـره       ،شـود  می ن میسر یک ابزار  با

 همواره به چندین ابزار حمایتی در کناراعطاي تسهیالت ارزان قیمـت  ،هاي خارج از کنترل    ریسک
 براي  را نوع ابزارحمایتی متناسب با محصول تولیدي10در کشورهاي پیشرفته بیش از       .احتیاج دارد 

  .شاورزي در اختیار می گیرندپیشرفت بخش ک توسعه و
  پایین بودن سطح تکنولوژي در این بخش است، فن ،کشاورزي  مشکالت در بخش    مهمترین از

کشاورزي مورد استفاده قرار گرفتـه و همـین باعـث شـده کـه در       وري هاي نوین کمتر در بخشآ
  . از منابع موجود در کشور به خوبی استفاده نشود زمینه بهره وري عوامل تولید
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ایران هم از نظر ضریب مکانیزاسـیون و هـم از نظـر درجـه     ؛ به عنوان مثال در مورد مکانیزاسیون  
 سـطح کمـی از اراضـی تحـت     ، از نظر آبیاري هـاي نـوین  ؛ندارد مکانیزاسیون در سطح باالیی قرار

اسـتفاده   سـامانه هـاي نـوین آبیاري،   ازدرصـد بخـش کـشاورزی     کمتـر از ده ؛ درپوشـش قـرار دارد  
از آنجائیکه . بهره وري آب دراین بخش پایین است  در نتیجه،ست ا به صورت سنتیهو بقی  شود  می

میل ورغبت این قشر زحمت کش به تداوم   ،  کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی     با افزایش درآمد  
 ولـی باتوجـه بـه عـدم سـاماندهی مناسـب در عرصـه بازاریـابی         ،یابد میافزایش  کار در این عرصه

کمتـرین سـود حاصـل از تولیـدات ایـن بخـش عایـد تولیدکننـده              ،  کـشاورزي  وفروش محصوالت 
  .بخش کمرنگ ساخته است  به فعالیت در این راانگذار سرمایهتمایل  این موضوع  وگردد می

کـاهش سـرانه زمـین بـراي هـر شـاغل        و نیاز این جمعیت به تامین غذا،     حال با افزایش جمعیت   
ار از اقتصاد معیشتی ، سهم بـاالي  ذبه گ وضعیت رو ،مالکی در کشور کشاورزي و گسترش خرده

کشاورزي و افزایش نرخ بیکاري در میان شاغلین بخش و افزایش مهـاجرت   مصرف آب در بخش  
امینـی رامـین،    (.سازد هاي موجود را روشن می شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش ازروستاها به

1388 (  
هبـود آن امـري ضـروري در رسـیدن بـه رشـد و           همان طور که پیشتر گفتـه شـد کـشاورزي و ب           

و اقتـصاد  ) توسـعه (هـر دو موضـوع بهینـه سـازي     . اي پایدار و کـاهش فقـر در کـشورهاست         توسعه
 مـشروط بـر آنکـه خروجـی بخـش      ،وري قـسمت کـشاورزي مـی پـردازد      کشاورزي به رشـد بهـره     

  دکشاورزي با شتاب مناسب افزایش یابد و توان مقابله با فقر را داشته باش
)Dr.Sushama Deshmukh, 2012.(  
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  : نکات مهم مرتبط با کمبود سرزمین ها ؛ با مرور بر قابل کشاورزي بودن آنها 

هاي باالي تولید متناسب با سرعت رشد جمعیت و اسکان افراد مورد نیاز در ایـن منـاطق،              هزینه
براسـاس رشـد و   وري در کـشاورزي   امکانات شهري، مشخصات بهینه سازي و نیازهاي رشـد بهـره     

کـشاورزي، ابـداعات و نـوآوري هـاي تکنولـوژي و            ) محـصوالت (افزایش سفارش خروجی هاي     
  کارآیی 

محدودیت توسعه و نیاز به تولید فن آوري هـاي ضـروري جهـت افـزایش بهـره وري احـساس              
بع را  و در این راه افراد فقیربیشتر از بقیه محدودیت دسترسـی و اعتبـار بـراي اسـتفاده از منـا     شود  می

   ) Dr.Sushama Deshmukh, 2012(. دارند

 داراي بـه مـشکالت امنیـت غـذایی کـشورهاي       راهبـردي  تنها یک پاسخ     ،سرمایه گذاري زمین  
 تـا در زمینـه   اسـت سرمایه گذاري نیـاز  نوع  این براي و به طور کلی  استمنابع زمین و آب محدود 

نیـسم هـاي دیگـر، از جملـه ایجـاد ذخـایر        انـواع مکا  .  کار کرد  توانب امنیت غذایی     تراز اي گسترده 
غذایی منطقه اي، ابزار مالی مدیریت ریسک، موافقت نامه هاي دو جانبه از جمله مبارزه با تجـارت       
و بهبود سیستم هاي اطالعات بازار مواد غذایی بین المللی می تواند به تـرویج امنیـت غـذایی بـراي           

سـرمایه گـذاري محـدود در     حـال حاضـر    در.واردکنندگان مواد غذایی منابع محدود کمـک کنـد   
 بـه ویـژه در کـشورهاي    هاکـشور برخی زیرساخت ها و موسسات در حال توسعه بخش کشاورزي        

، همراه با تـالش بـراي بهبـود        موضوع به طور کلی این   . جنوب صحراي آفریقا بسیار موردنیاز است     
 غذایی ممکن است امنیـت غـذایی   یی و قابلیت اطمینان از بازارهاي جهانی به عنوان منبع مواد         آکار

  . بردبباال را براي همه ازطریق گسترش فرصت هاي تولید و تجارت 
 که شامل دستیابی بـه زمـین هـاي کـشاورزي در کـشورهاي      "تصرف زمین"جنجال و تبلیغات  

کمتـر  ده و آنچـه کـه   وبـ فقط یک فرم سرمایه گذاري  ، استدرحال توسعه براي تولید مواد غذایی  



   175                                    ي خارجی در توسعه روستایی                       گذار سرمایه    نقش امنیت 

  

مـستقل  "دستیابی به زمین لزومـا . ارائه منافع رشد قابل توجه به کشور میزبان است          که، احتمال دارد 
 و مـی توانـد درگیـري هـاي اجتمـاعی، سیاسـی و اقتـصادي را         شـود از مصونیت خطر فـراهم نمـی     

  . تحریک کند
در حال حاضر برخی از کشورهاي در حال توسعه به دنبال سرمایه گذاري هـاي خـارجی بـراي       

تخمین زده می شود کـه  . ه هستنداستفاده نشده و یا کمتر استفاده شد      "مازاد زمین " ري از بهره بردا 
 کامـل  ظرفیـت   اسـتفاده از  یکی از دالیـل   . شود تنها حدود یک چهارم از سرزمین آفریقا کشت می        

 در نظـر  این است که سرمایه گذاري هاي زیربنایی مورد نیاز بـراي تولیـد آن را آنقـدر قابـل توجـه      
المللی ممکـن اسـت    بین گذاري هاي از آن همه سرمایه.  باشد فراتر از منابع بودجه کشور   هگرفت ک 

 )David Hallam, 2009( .منافعی به همراه داشته باشدگذاري هاي زیربنایی مورد نیاز   سرمایه

 خرید یا لیزینگ بلندمـدت زمـین بـراي تولیـد      ، در بخش کشاورزي   گذاري  سرمایهشکل اصلی   
  ) FAO, 2012(. غذاست

  
   مستقیم خارجی بر بخش کشاورزيگذاري سرمایهاثر 

مبنـی بـر نـصف شـدن     ) از اسناد مورد توافـق در سـازمان ملـل   (در راستاي اهداف توسعه هزاره      
 اسـت کـه   اعـالم کـرده   )FAO(بـار جهـانی    و ، سازمان خـوار   2015میزان گرسنگان جهان تا سال      

همچنین ریشه کنی کامـل گرسـنگی تـا    . د نیاز استمیلیارد دالر وجوه اضافی مور  30ساالنه حداقل   
بـدون  (میلیارد دالر هزینـه اضـافی در برخواهـد داشـت      100 تا90 ساالنه چیزي در حدود  2050سال  
ــام،  ــن شــکاف    .)1390ن ــراي پرکــردن ای ــوده    ظرفیــت کــشورهاي درحــال توســعه ب هــا محــدود ب

هـایی کـه بـه      حقیقـت سـهم کمـک      در .هاي مالی دیگر کشورها نیز چندان کارگشا نیستن           وکمک
شـاید بتـوان دلیـل ایـن     . درصد کاهش یافته است 5به زیر  شوند،   سوي بخش کشاورزي سرازیر می    
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گرایش ضعیف به سرمایه گذاري در بخش کشاورزي را که می تواند محور توسعه قـرار گیـرد در          

  )1388امینی رامین، . (عدم اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جستجو کرد

 از  ناشـی  کـه جـود دارد  در سرمایه گـذاري و  کردنگرانی اساسی عمده اي از تبدیل به احسن     ن
این نشان دهنده ترس و وحشت ناشی .  امنیت غذایی است در طبیعی سرمایه گذاري خارجی ياجرا

ه صـ  قیمت هاي اخیر مواد غذایی، به ویژه در نتیجه کنتـرل صـادرات و شـوك هـاي عر          بودناز باال 
بـراي  .  وابستگی به بازارهاي جهانی براي مواد غذایی مخاطره آمیزتـر شـده اسـت       که است   سیاست

 بــا افــزایش جمعیــت ، درآمــد و هــستند ومحــدودیت زمــین و آب بــا ی ی کــشورهادرکــسانی کــه 
، این ترس باعث ارزیابی جـدي   هستند  به طور فزاینده اي وابسته به مواد غذایی وارداتی         ؛شهرنشینی

ســرمایه گـذاري در تولیــد مــواد غــذایی در  . شــود مـی منیتـی مــواد غــذایی  مجـدد از راهبــرد هــاي ا 
 بـه عنـوان   ، داخل کشور وجود ندارد بوده و که در آن زمین و آب با محدودیت مواجه   یکشورهای

 بخش خصوصی اسـت کـه   در  این فرصت هاي سرمایه گذاري      .  دیده می شود   يیک پاسخ راهبرد  
 . اند بودهدولت ها و موسسات مالی حاضر به حمایت 

بخــش کــشاورزي در در ســه ســال گذشــته مــوجی از عالقــه بــه ســرمایه گــذاري بــین المللــی  
جمع آوري تولید مواد غذایی از زمین هـاي کـشاورزي در     . شود  می  درحال توسعه دیده   هايکشور

خلیج فـارس بـراي حمایـت از راهبـرد     اطراف مختلف کشورهاي سرمایه گذاران در    آفریقا توسط   
 اگرچـه ایـن تنهـا یکـی ازانـواع         ؛ تابه حال بیشترین توجه رابه خود جلـب کـرده          ،غذاییامنیت مواد 

دیگر کشورهاي خـارج از  . سرمایه گذاري واقعی ویا برنامه ریزي شده با انگیزه هاي متفاوت است          
  برنامـه ریـزي  یـا  ودر آفریقـا بـوده    وسرمایه گذاري هاي عمده   ن درحال هدف قرار داد    ،آفریقا نیز 

انتظـار مـی رود شـرکت هـاي سـرمایه      . صورت گرفته استایه گذاران چینی و کره اي       توسط سرم 
 تا حدودي به دلیل قیمت باالي مواد  و مریکا نیز به سبب بازده بالقوه باال      آگذاري در اروپا و شمال      
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بررسی توجه به  ،)به خصوص که در آن تولید مواد اولیه سوخت هاي زیستی محتمل است        (غذایی  
ها بیـشتر توجـه   سرمایه گذاري بین المللـی درحـال توسـعه بخـش کـشاورزي کـشور               فرصت ها در  

  . نمایند
 ، وابـسته بـه واردات مـواد غـذایی    هايدر دراز مدت، نگرانی هاي امنیت غـذایی از ایـن کـشور     

ممکن است به خوبی در پرتو رشد جمعیـت ، افـزایش درآمـد ، محـدودیت زمـین و آب بـه طـور               
 گزینـه  . که در آن افـزایش خـود کفـایی غـذا اسـت      نیز در آنها موثر باشدفزاینده و تغییرآب و هوا  

در تولید مواد غذایی در خارج از کشور به عنوان یک عنصر ممکـن اسـت از یـک          سرمایه گذاري 
در همین حال، تعدادي از کشورهاي در حال توسـعه در آفریقـا در   . راهبرد امنیت غذایی دیده شود   

و  "مـازاد زمـین  " بـراي بهـره بـرداري از     هاییین سرمایه گذاريحال تالش شدید براي جذب چن   
 در گذشـته بـه طـور     آن کـه مالکیـت و کنتـرل    می باشـد   بین المللی به منابع زمین      تشویق دسترسی 

 . است بودهملی "معمول کامال

 پیچیـده و بحـث برانگیـز در    ، اقتـصادي بدیهی است مسائل سیاسـی، نهـادي، قـانونی و اخالقـیِ     
ت غذایی، کاهش فقر، توسعه روستایی، فن آوري و دسترسی به زمـین و آب مطـرح            امنی خصوص

 به معناي بهره ،ازسوي دیگر، عدم سرمایه گذاري در بخش کشاورزي بیش از چند دهه . شده است 
وري پایین مداوم و تولید راکد در بسیاري از کـشورهاي در حـال توسـعه، بـه ویـژه در کـشورهاي              

عدم سرمایه گذاري به عنوان یک عامل ایجاد بحران غـذایی اخیـر      . باشد می جنوب صحراي آفریقا  
تخمـین مـی زنـد     FAO.  مشکل مواجه می شـوند  این کشورهاي در حال توسعه با      و  شده شناسایی

سـرمایه   کـشاورزي،  درحـال توسـعه بخـش      کـشور    اگـر  ،   2050سـال    براي رفع نیازهاي غذایی در    
 ظرفیت خـود کـشورهاي در حـال    ودالر الزم است  یلیارد  م 83 ساالنه    به میزان  هاي اضافی  گذاري

ر کردن این شکاف محدود استتوسعه براي پ) .David Hallam, 2009(  
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 بـراي  کلیاطالعات موجود سرمایه گذاري مستقیم خارجی، فاقد جزئیات کافی و بیش از حد              

  کـه آیـا  فـت گ تـوان  مـشکل مـی   از ایـن رو   .  اسـت  »چه مقدار سرمایه گذاري درکشاورزي    »تعیین  
  . جدید و یا ادامه روند موجود است"حال توسعه کامال کشورهاي درسرمایه گذاري هاي اخیر در

سـال گذشـته     در دوهاگذاري خارجی درتوسعه بخش کشاورزي کشور به نظر می رسد سرمایه  
درحـال برنامـه ریـزي و       تعـداد  از کمتـر  شـده    پـروژه هـاي اجـرا      افزایش یافته است، اگرچه تعـداد     

تاخیر بین نهایی شدن موافقت نامه ها وشروع عملیـات واقعـی مـی        .رسانه ها است    در  شده ارشگز
گـذاري خـارجی در توسـعه کـشاورزي و سـرزمین کـشور پدیـده         سـرمایه  امـا   تواند طوالنی باشـد،   

  .جدیدي نیست
  سال براي تولید مـواد 99 اجاره بلند مدت زمین هاي کشاورزي تا ،فرم اصلی سرمایه گذاري ها   

  .غذایی است
 هکتار و  هزار10 زمین می تواند در مقیاس بزرگ شامل بیش از    هاي سرمایه گذاري از  بسیاري  

  .باشد هکتار  هزار500برخی بیش از 
است تـا  قرار گرفته خارجی  گذاري سرمایهتحت  در آفریقا ی که در سه سال گذشته مقدار زمین     

ــرآورد شــده 20 ــار ب ــده اســت  امــا زمــین تحــت کنتــرل ، میلیــون هکت ــاقی مان بخــش  و  خــارجی ب
حـدود یـک درصـد از زمـین هـاي قابـل            (کوچکی از مناطق کل زمین را در کـشور میزبـان          "نسبتا

 االمللـی بـ   گذاري هاي بـین  با این حال، سرمایه.  شامل گردیده است    اتیوپی و یا سودان    مانند )کشت
زرگ مـی توانـد قابـل    هدف قرار دادن زمین هاي خوب و اثرات محلی از سـرمایه گـذاري هـاي بـ     

  .توجه باشد
 بنـادر امکانـات   راه آهـن و   سـاخت جـاده،    به توسعه زیرساختی ماننـد     تواند سرمایه گذاري می  

  چـین و ،کـشورهاي خلـیج فـارس   از  "تاعمـد  حـال حاضـر    سرمایه گذاران بین المللـی در      ،بینجامد
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 آفریقا هـستند، امـا    درهااهداف اصلی براي سرمایه گذاري هاي اخیر کشور      بوده و     جمهوري کره 
 David. (وجـود دارد نیـز  مریکـا  آهمچنین سرمایه گـذاري در آسـیاي جنـوب شـرق و جنـوب      

Hallam, 2009(  
 مستقیم خارجی نقش مهمی را در افزایش بهره وري به وسیله متعادل کـردن و از  گذاري  سرمایه

  . بین بردن فاصله میان سرمایه و فن آوري برعهده دارد
درصد  رشد داشته باشد و مجاز اسـت  100 تا تواند میخل بخش کشاورزي در داFDI جریان 

کاري، پرورش گل، پرورش ماهی، زراعت آبی، تهیه  هاي گل  تا به صورت اتوماتیک تمامی بخش     
غذاي پرندگان، پرورش حیوانات و سبزي کاري و تمامی خدمات مرتبط با خـاك و قـسمت هـاي      

نقـش مهمـی در   ) FDI( مستقیم خـارجی  گذاري سرمایهثابت شده است که . مشابه را پوشش دهد  
  .کند میهدایت رشد اقتصادي بازي 

این کار با باال آوردن سطح تکنولوژي کشورها و ایجـاد مـشاغل جدیـد در سـطح کـل کـشور                  
 وســیله اي بــراي یکپارچــه کــردن FDIهمچنــین مــشخص شــده اســت کــه . گیــرد مــیصــورت   

 هـاي بعـدي   گذاري سرمایهی و سرمایه در دسترس براي کشورهاي درحال توسعه در بازارهاي محل    
است، اگر چه هدایت و رهبري رشد اقتصادي نیاز به کاهش فقر و باال بردن استانداردهاي زنـدگی      

  . دارد
 خــارجی در رشــد اقتـصادي کــشورهاي درحــال توســعه و در  گـذاري  ســرمایهسـهم مــشارکت  

 Dr.Sushama( .بــه فــرد اســتسیاســت هــاي تعریــف شــده آنهــا نکتــه اي ویــژه و منحــصر 

Deshmukh, 2012(  
  
  



تعاون و روستا                                                                                                                                                                                       ١٨٠     
  

 
  در کشاورزي ) FDI( مستقیم خارجی گذاري سرمایهنتایج مثبت 

  جریان یافتن منابع ورودي مالی  ) 1
  با پیداشدن و حفظ اموال و پولگذاري سرمایهرشد  ) 2

 سرریز فن آوري ) 3

  در سرمایه هاي انسانی گذاري سرمایهافزایش  ) 4

 )اشتغالزایی(ایجاد شغل بیشتر  ) 5

 انتقال دانش، مدیریت، سازماندهی و سرمایه هاي رسمی ) 6

 ي ارائه دهنده خدمات ها شرکت منطقه و هاي سازمانجدید براي ) دادوستد(تجارت  ) 7

 فایده بردن از تجارت محصوالت کشاورزي و پیشرفت زنجیره هاي ارزشی جدید ) 8

 یکپارچگی با اقتصاد جهانی  ) 9

 سازي رشد بهره وري  شبیه ) 10

  در کشاورزي ) FDI( مستقیم خارجی گذاري هسرماینتایج منفی 
  انبوهی از اثرات خارجی و رقباي داخلی مانع شونده -1
 و عایدي حاصل از بازگشت سود به کشور) مالیات مربوط(تخفیف معاوضه و تبدیل ارز  -2

 .آورند موانعی که بنگاه هاي محلی با انحصاري کردن بازار به وجود می -3

 هاي محلیاختالف در تولید اغذیه در بازار -4

 افزایش وابستگی به فن آوري، مدیریت و سرمایه انسانی خارجی  -5

 المللی افزایش وابستگی به زنجیره ارزش بین -6

 )سیاه و سفید، صفر و یک(افزایش فاصله میان فقیر و غنی و ایجاد ساختار دوجزئی  -7

 پذیرش سرمایه هاي نامتناسب در فن آوري تولید با نیروهاي محدود -8
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 ین و منابع آبی هنگام قبول وظایف مرتبط با مزارعاز دست دادن زم -9

  FDI نوسانات دست و پا گیر تصمیمات سیاسی براي جذب  -10

 هاي کشاورزي را نمی بایست فقط براساس تئـوري هـا و نتـایج         گذاري  سرمایهدر بعضی موارد    
در توسـعه و پیـشرفت   FDI  چون ممکن است در عملکـرد خـوب   ،مثبت مورد انتظار توضیح داد

ــرا ،اخلــی ســازي گمــراه شــویم د ــا دقیقــا FDI  زی ــراي    بنگــاه نیــست ام ــابع مــالی ب   یکــی از من
   ),FAO 2012.  (هاست بنگاه

برخی از کشورهاي در حال توسعه درحال تالش براي جذب و تسهیل سرمایه گذاري خارجی              
القوه گذاري مستقیم خارجی به عنـوان یـک عامـل بـ       براي آنها، سرمایه  . ندستهدر بخش کشاورزي    

  گـذاري واقعـی    سرمایهایجادگذاري دیده می شود، هر چند    رکردن شکاف هاي سرمایه   مهم براي پ 
به نظر می رسد مزایاي مالی براي میزبانی کشور از نقـل و  .  نامشخص است  عاملیخود  از این طریق    

 ارائـه بـه    ازهـاي مالیـاتی مختلـف قبـل     انتقال دارایی هـا کوچـک اسـت، درحـالی کـه بخـشودگی             
گذاري هـاي خـارجی    سرمایه  با این حال،، معنی درآمدهاي مالیاتی است     به گذاران خارجی  سرمایه

آوري، ایجاد  به عنوان مثال به طور بالقوه ارائه کمک هزینه هاي توسعه از طریق فن         . دیده می شود  
 .گیرد  قرار میتوسعه زیربنایی براي انتقال منافع بالقوه رشد مورد بحث اشتغال و

از جملـه بـا   اسـت؟  اساسی اینکه تا چه حد از سرمایه گذاري خارجی به نفع بخش داخلی     نکته  
سیستم هاي تولید خـرده پاهـاي موجـود و سـایر بـازیگران زنجیـره ارزش از قبیـل تـامین کننـدگان           

بایـد  . بخش داخلـی کـشاورزي بـا ظرفیـت جـذب اسـت      اي، ورودي، شرط الزم براي چنین رابطه    
 ي، ارتقـا )شـود  مـی  که منجر به نـوآوري و افـزایش بهـره وري   (نتقال فن آوري ی از سرمایه، ا  یمزایا

 یافتن منابع نیـروي کـار   ، از طریق محلیيتولید داخلی، بهبود کیفیت، ایجاد اشتغال و اثر چند برابر   
 تـامین مـواد غـذایی بـراي بـازار داخلـی و         بـراي  افـزایش "و ورودي و پردازش خروجی و احتماال      
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گـذاري در ایجـاد یـک محاصـره کـشاورزي       با این حال، اگر نتایج سرمایه  . یندوجود آ ه  صادرات ب 

ایـن منـافع   مـوثر باشـد،    سنتی و خرده مالک يپیشرفته در یک سیستم دوگانه با کشاورزي خرده پا 
 در  کـه باشـد منافع وجود نداشـته  سرریز اغلب ممکن است شرایط الزم براي   . گردش نخواهد کرد  

 )David Hallam, 2009( . تالش کرد مورد نیاز آنهاسیاستاد براي ایجباید  این صورت

  
  گیري  نتیجه

توسـعه،   درحـال  کـشورهاي  کشورها و بخصوص اقتصادي بررشد مؤثر عوامل ترین مهم از
 هـاي  طـرح  مـالی  منظـور تـأمین   بـه  خـارجی،  هـاي  سـرمایه  و بـه ویـژه   آوردن سـرمایه  فـراهم 

 داخلـی بـراي   منـابع  نبـودن  کـافی  واسـطه  بـه  جهـان  ازکشورهاي بسیاري. است گذاري سرمایه

 به نیز خارجی وسرمایه گذاران دارند هاي خارجی سرمایه جذب شدید به تمایل گذاري، سرمایه

 کـشورها  درسـایر  )FDI(گـذاري مـستقیم    سـرمایه  بـه  متمایـل  بـازده بیـشتر   و سود منظورکسب

 .اند شده 

 ما بایـد متکـی بـر مـشارکت قـوي بـا            وري کشاورزي پایدار؛ راهبرد    براي رسیدن به هدف بهره    
  .  کشورهاي کمک کننده، نهادهاي چندجانبه، بنیادهاي خصوصی وسازمان هاي دیگر باشد

 اقتـصادهاي  و درحـال توسـعه   کشورهاي در )FDI(گذاري مستقیم  سرمایه شرایط چنانچه

 ورغبـت  لمی المللی بین گذاران شود، سرمایه ان خارجی تضمینگذار سرمایهبراي  گذار درحال

 نیزفرصت میزبان به کشورهاي امر این .داشت خواهند بازارها در این گونه براي حضور بیشتري

 آوري فـن  و بـه دانـش   دسـتیابی  و اشتغالزایی اقتصادي، رشد هاي نسبی، مزیت از بهره گیري

 ودجریـان ور  تـسریع  بنـابراین، . دهد می را المللی بین در عرصه رقابتی کاالهاي تولید براي روز

 بـین المللـی   گـذاران  سـرمایه  و میزبـان  براي کـشورهاي  را متقابلی منافع خارجی گذاري سرمایه
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 و )FDI(خـارجی   گـذاري مـستقیم   از سـرمایه  منفعـت  کـسب بیـشترین   منظـور  به. سازد فراهم می
 زیرساختها و اقتصادي، بهبود امنیت و سیاسی ثبات تأمین آن، بالقوه تهدیدات همچنین کاهش

 . است ضروري و الزم مناسب مقررات و راي قوانیناج و وضع

 انطبـاق  بـه  همـه جانبـه   توجـه  نمی توان اهمیت کشوري هر اقتصادي رشد در است بدیهی

 مناطق به ویژه توجه میان لزوم این در. گرفت نادیده را..  .و ملی منافع فرهنگی، مزیتی، رقابت

جـذب   فـضاهاي  و مـستعدترین   شـده کنتـرل  هـاي جغرافیـایی   محـدوده  عنـوان  به آزادو شهرکها
  .می رسد نظر به ضروري ، کامالًٌ)FDI(مستقیم خارجی  گذاري سرمایه

 دهـه  سـه  در ویژه به توسعه کشورهاي درحال برخی در اقتصادي باالي رشد دالیل مطالعه

 .سازد می هویدا را آزاد مناطق تأثیرگذار و بسیار فعال نقش گذشته،

 الزم، سـاز و کارهـاي   تـدوین  آزاد و منـاطق  ایجـاد  بـا  نیـا د در متعددي کشورهاي امروزه

 در. اند فراهم ساخته خارجی گذاران سرمایه فعالیت و حضور براي امنی را و جذاب هاي محیط

درسـطحی   را گـذاري  سـرمایه  امنیـت  هـاي  شـاخص  مناطقی کـه  نیز، دنیا موفق آزاد میان مناطق
 اقتـصادي  هـاي  شـاخص  مجموعـه  تـر در  طلـوب م عملکـردي  اند، نموده ایجاد مؤثرتر و تر وسیع

  .اند نموده کسب
ــاز بــراي   ــا ایجــاد شــرایط الزم و مــورد نی اســتقرار وگــسترش امنیــت   در نهایــت مــی تــوان ب

ــالقوه آن در سیــستم نوپــاي شــرکت   درمــیهن عزیزمــان ایــران کــه قابلیــت  گــذاري ســرمایه هــاي ب
 گردیده، قابـل توجـه اسـت،    هاي کشاورزي که در ساختار وزارت جهادکشاورزي تشکیل        شهرك

 و توسـعه  و رشـد  بـه دنبـال آن   خـارجی و  گـذاران  سـرمایه  پررنـگ  و گـسترده  حـضور  شاهد
بـه خـصوص بخـش کـشاورزي باشـیم کـه بـا امنیـت          کالن هاي سایرشاخص و اقتصاد شکوفایی

  . غذایی مردم سر و کار داشته و می تواند اشتغالزایی باالیی داشته باشد
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  پیشنهادها 

   مستقیم خارجی گذاري سرمایه و افزایش  توسعه اقتصادييهاراهکار

  ایجاد باور داخلی براي جذب سرمایه گذاري خارجی -1

 پذیرش رویه هاي علمی تجربه شده در دنیا -2

 هـاي جـذب   هـا و زیرسـاخت    هاي مفیـد وسـازنده دولـت در فـراهم کـردن زمینـه              دخالت -3
 گذاري خارجی سرمایه

  اري خارجیگذ رفع جدي و سریع موانع سرمایه -4

  کاهش ریسک سیاسی -5

 خارجی گذاري گیري مناسب از سرمایه ریزي مشخص براي بهره برنامه -6

  هاي خارجی با بخش خصوصی گذاري    پیوند سرمایه -7

 تفکر علمی -8

 بهـره بـرداري از تنـوع آب و   ، کشاورزي پاك: ؛ شاملتکمیل اقتصادهاي پیشرفته صنعتی  -9
 .هوایی

  
  منابع 

، » کلیـد توسـعه پایـدار اقتـصادي ایـران     گـذاري  سرمایه امنیت   « ).1388(رفیعی محمدتقی    -1
 . 54و55 شماره ،سال هشتم

ــداللهی مهــدي  -2 ــاریخ(عب ــدون ت ــالی در بخــش  گــذاري ســرمایه«). ب ــازار م ــشهاي ب  و چال
 .»کشاورزي

 در بخـش کـشاورزي بـا نگـاهی بـه       گذاري سرمایهتحلیل وضعیت  « ).1388 ( رامین ،امینی -3
 . "هدفمند کردن یارانه ها
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گزارشات  مقاالت و آید  و عالقه مندان گرامی دعوت به عمل میاز محققان، پژوهشگران
 و خبري خود را در زمینه موضوعات مرتبط با تعاون و تعاونی، تشکلها و مشارکت و یتحلیل
  . به دبیرخانه نشریه ارسال نمایندریزبرداري با استانداردهاي  هاي بهره نظام
  استانداردهاي تهیه مقاالت •

 پذیرش مقاالت ارسالی استانداردهایی را در نظر گرفته است که رعایت تحریریه فصلنامه براي
این استانداردها عبارتند . ا ضروري استه آنها براي نگارش مقاالت پژوهشی و تحلیلی و گزارش

  :از
هاي کلیدي، مقدمه، متن، نتیجه و   واژه،هاي چکیده فارسی و انگلیسی مقاالت باید شامل بخش .1

 .منابع باشد
اي از محتواي مقاله و نتایج و همچنین   کلمه و در بر گیرنده خالصه200قاله حداکثر چکیده م .2

 .هاي کلیدي آن است واژه

 . بیشتر نباشدA4 صفحه 25حجم مقاله حتی المقدور از  .3
عنوان مقاله، نام کامل نویسنده، عنوان شغلی یا علمی نویسنده و پست الکترونیکی در صفحه اول  .4

 .مقاله نوشته شود

تایپ شده و به صورت 1,5 و با فاصله سطرBzar13 ، با فونتwordاله در محیط مق .5
 .همراه با یک نسخه پرینت به دبیرخانه نشریه ارائه گرددCDالکترونیکی و 

 .معادل واژه هاي تخصصی که در مقاله عنوان شده به زبان اصلی در زیرنویس بیاید .6
گیرد، باید فایل اصلی  که در متن مقاله قرار میشکلها، تصاویر و نمودارها و جداول عالوه بر این .7

 . نیز ارائه گردد(Excel)آن
گذاري شده باشد و نوع کمیت، همراه با واحد  آید، شماره جداول باید به ترتیبی که در متن می .8

 .ضمنا تمام جداول باید داراي ماخذ معتبر باشد. مربوط در باالي هر ستون نوشته شود
 .ان مقاله، باید از الگوي زیر استفاده شودبراي ذکر منابع در پای .9

 فراخوان و آیین نامه پذیرش مقاله



 

نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان، مترجم، عنوان کتاب، ناشر، محل و سال : براي کتاب .10
  .انتشار

، عنوان مقاله، عنوان نشریه، دوره )یا مترجم(خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان نام: براي مقاله .11
  .حه یا صفحاتیا جلد، شماره، سال نشر، صف

 
) نام خانوادگی یا نام سازمان، سال انتشار(در داخل متن مقاله وگزارش، منابع بصورت خالصه .12

 .بصورت زیر نویس ارائه و در انتهاي مقاله بصورت الفبایی آورده شود
 .مقابله باید در جاي دیگر به چاپ نرسیده باشد .13

  
  مقررات پذیرش مقاله .14
براي پذیرش .  داور ارزیابی می شوند3 یا 2ر فصلنامه، توسط مقاله هاي ارسال شده براي چاپ د •

  . داور و کسب حداقل امتیازات الزم است2مقاله جهت چاپ، نظر مثبت 
  .فصلنامه در رد یا پذیرش یا اصالحات الزم در مقاالت واصله مختار است •

  
  روستا و تعاون نامهآدرس دبیرخانه فصل  
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