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تحلیل عملکرد شرکتهای تعاوني تولید روستایي خودگردان استان همدان
بر اساس الگوی SWOT
*2

شاپور ظریفیان 1و مختار بهادری قزلجه
 .1دانشيار دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه تبريز

 .2کارشناس ارشد توسعة روستايي ،دانشگاه تبريز
(تاريخ دريافت -91/09/08 :تاريخ تصويب)92/02/28 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحليل عملکرد تعاونيهاي توليد خودگردان استان همدان و ارائة راهبردهاي
مناسب براي توانمندي و پايداري آنها انجام گرفته است که به لحاظ هدف ،کاربردي و به لحاظ
روششناسي ،توصيفي -تحليلي است .جامعة آماري تحقيق مشتمل بر اعضا ،هيئتمديره و مديران عامل
تعاونيهاي توليد با حداقل سه سال سابقة فعاليت و کارشناسان دولتي امور اين تعاونيهاست .اطالعات از
 22کارشناس و  63مديرعامل جمعآوري شد و سپس  16تعاوني در جهات جغرافيايي استان به تناسب
انتخاب شدند .هيئتمديره به تعداد  36نفر و حجم نمونة اعضا با استفاده از جدول مورگان به تعداد 660
نفر مشخص و با روش نمونهگيري طبقهاي با انتساب متناسب به طور تصادفي انتخاب شدند .گردآوري
دادهها به صورت اسنادي و ميداني بوده و عالوه بر مشاهده و مصاحبه از پرسشنامه استفاده شده است که
صاحبنظران روايي صوري پرسشنامه را تأييد کردند .براي محاسبة پايايي پرسشنامه از روش آلفاي
کرونباخ استفاده شد و ارقام حاصل ( 0/22تا  )0/86قابل قبول بود .براي تحليل دادهها از روش SWOT

استفاده شد .بر اساس نتايج ،کارشناس کشاورزي بودن مديرعامل ،فقدان الگوي مشخص براي ارزيابي
عملکرد مديران تعاوني ،برخورداري از منابع آب و خاک مناسب و پايينبودن سطح سواد اعضا بهترتيب
مهمترين توانايي ،ضعف ،فرصت و تهديد اين تعاونيها هستند .در پايان ،به منظور اصالح کارکرد
تعاونيهاي توليد و تناسب آن با اهداف پيشنهادهايي ارائه شده است.
واژههای کلیدی :تحليل  ،SWOTخودگرداني ،شرکت تعاوني توليد روستايي ،عملکرد ،همدان
مقدمه
تشکيل و توسعة تعاونيهاي توليد روستايي يکي از مهمترين
سياستهاي توسعة بخش کشاورزي و جامعة روستايي ايران
در چهار دهة اخير بوده است .پيشينة تشکيل اين تعاونيها
به سال  9431خورشيدي و تصويب قانون تعاونيکردن توليد
و يکپارچگي اراضي با حفظ مالکيت فردي زارع در حوزة
* نويسندة مسئول:

عمل تعاونيهاي روستايي بازميگردد .اين قانون براي مقابله
با مسائل ناشي از اجراي اصالحات ارضي و با هدف اعمال
مديريتي واحد و تخصصي در جهت حداکثر بهرهبرداري از
منابع آب و خاک ،انجام کارهاي زيربنايي ،استفادة صحيح از
نهادهها و وسايل و ماشينآالت کشاورزي و افزايش توليد و
درآمد سرانه کشاورزان روستايي و بهبود زندگي آنان تصويب
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شد ) .(Abdollahi,1999بر اساس مادة يک قانون
تعاونيکردن توليد و يکپارچهسازي اراضي تنها کشاورزان
عضو تعاونيهاي روستايي مشمول اين قانون هستند
) .(Benar et al., 2012اين در حالي است که در جريان
اصالحات ارضي شرط واگذاري زمين به زارعان عضويت آنان
در تعاوني روستايي بوده است )Mohajerani and Asgari,
 (2004; Taleb, 1998که خود نشان از نوعي عضويت
اجباري کشاورزان در اين تعاونيها دارد .عالوه بر اين پيشتر
با تشکيل سازمان مرکزي تعاوني روستايي تقريباً تمام
اختيارات تعاونيهاي روستايي اخذ و به اين سازمان واگذار
شد و در واقع شرکتهاي تعاوني ،دولتي شدند
).(Mohajerani and Asgari, 2004
تجديد حيات تعاونيهاي توليد روستايي در دوران بعد از
انقالب نيز با کمکهاي بالعوض و تسهيالت بانکي کمبهره ،توأم
با گسيلداشتن مديران عامل و نيروهاي فني دولتي به اين
تعاونيها همراه بود .بر اين اساس ،در اواخر دهة  9470براي
نخستينبار سياست خودگرداني تعاونيهاي توليد از سوي دولت
اتخاذ شد ) (Bureau of Farming Systemes, 2007و در
همين راستا دستورالعملي در سال  9432خورشيدي از سوي
وزير جهاد کشاورزي صادر شد که هدف آن منطقيکردن
حمايتها ،بهويژه حمايتهاي مالي ،از تعاونيهاي توليد بود ،به
گونهاي که ضمن حفظ استقالل اين شرکتها و پرهيز از رابطة
مستقيم مالي وزارت جهاد کشاورزي با آنها ،کمک دولت
مطابق قانون تشکيل تعاونيهاي توليد در قالب اعتبارات
بالعوض يا وام صورت پذيرد .هدف از خودگرداني نيز تأکيد بر
استقالل مديريتي اين تعاونيها بيان شد ،به گونهاي که انتخاب
و پرداخت حقوق و مزاياي مديرعامل توسط هيئتمديرة شرکت
انجام گيرد و مديرعامل در راستاي انجام وظايف قانوني و اجراي
مصوبههاي هيئتمديره با استقالل کامل امور شرکت را دنبال
کند و پاسخگوي منافع اعضا باشد و هيچگونه شائبة وابستگي به
دولت احساس نشود )Bureau of Production
 .(Cooperatives and Peasant Units, 2005با وجود اين،
در هيچيک از بندهاي دستورالعمل به قابليت و ميزان آمادگي
تعاونيهاي توليد به پذيرش خودگرداني توجه و تأکيدي نشد و
در عمل نيز نهتنها از ميزان حمايتهاي مالي و اعتباري دولت
از اين تعاونيها کاسته شد ،بلکه با الزاميشدن خودگرداني در
سالهاي بعد از آن يکباره و در يک بازة زماني کوتاه ادارة امور
اين تعاونيها به خود اعضاي آنها واگذار شد.
در استان همدان ،نخستين تعاوني توليد روستايي در

سال  9452با مديريت عامل دولتي تشکيل شد و تا سال
 9457به فعاليت خود ادامه داد .در سال  ،9461تجديد
حيات تعاونيهاي توليد در استان مورد توجه قرار گرفت
( )Bahadori Ghezeljeh, 2000به طوريکه تا سال
 9410در مجموع  75واحد با بيش از  29هزار نفر عضو در
 293روستا و آبادي در مناطق مختلف استان تشکيل شد.
مساحت کل اراضي مزروعي حوزة عمل اين تعاونيها بيش از
 219هزار هکتار است که حدود  953هزار هکتار آن آبي و
 944هزار هکتار آن نيز ديم است و نزديک به  40درصد کل
اراضي مزروعي 59 ،درصد از اراضي آبي و  29درصد از
اراضي ديم استان در حوزة عمل اين تعاونيها قرار دارند
( (Office of Agricultural Systems Operation in
.Hamadan Province, 2112
گفتني است تا سال  9477تمامي  22تعاوني توليد
روستايي استان را مديران عامل دولتي اداره ميکردند و تا
سال  9439تنها سه واحد از  25تعاوني توليد استان
خودگردان شدند؛ اما در سال  9432با تشکيل  1تعاوني و
افزايش شمار آنها به  43واحد يکباره  93تعاوني توليد
خودگردان شدند که اين تعداد در سال  9434به  91واحد
افزايش يافت ( .)Bahadori Ghezeljeh, 2006روند
خودگرداني تعاونيها در سه سال منتهي به سال 9437
کندتر شد ،به طوريکه از مجموع  30تعاوني توليد استان
 22واحد آن خودگردان بودند؛ اما در سالهاي  9437و
 9433تعداد  45تعاوني توليد ديگر به شکل خودگردان در
مناطق مختلف استان تشکيل شد و به موازات آن  95واحد
از تعاونيهاي غير خودگردان ،خودگردان شدند .در حال
حاضر 72 ،واحد از  75تعاوني توليد روستايي استان
خودگردان هستند )Office of Agricultural Systems
.(Operation in Hamadan Province, 2112
بيترديد ،خوداتکايي و خودگردانبودن تعاونيها ناشي از
ماهيت آنهاست که در تمامي اصول راچديل  -بهويژه اصول
استقالل ،آزادي و اختيار  -کامالً هويداست ()Najafi, 2002؛
اما بايد توجه داشت در بيشتر کشورهاي جهان سوم
روستاييان سالها تحت سلطة ثروتمندان محلي بودهاند و اين
امر موجب کاهش قدرت تصميمگيري و ابتکار و ايجاد نوعي
روحية وابستگي در امور مختلف در آنها شده است .چنين
وضعيتي اجازة رشد مهارتهاي سازماني و رهبري را از
روستاييان گرفته است ،به طوري که امروزه نميتوانند پاسخ
درستي به نيازهاي مشارکت بدهند .در واقع ،اين روستاييان
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به حاشيه رانده شدهاند و اعتماد به نفس آنها کاهش يافته
است و به دليل ضعف و فقر بيشتر وقت و انرژي خود را صرف
تأمين معاش ميکنند و برايشان فرصت مشارکت وجود ندارد
) .)Shabanali fami et al., 2005مطالعات نيز نشان دادهاند
تعاونيها در کشورهاي جهان سوم شبهتعاونيهايي هستند که
از طريق نهادهاي دولتي از باال تحت کنترل قرار ميگيرند و
تالش براي خودگرداني آنها به نتايج مثبتي منتهي نشده
است (.)Verhagen, 1980
مطالعات انجامگرفته در مورد تعاونيهاي توليد روستايي
عمدتاً از نوع ارزشيابي است ) (Abdollahi, 1999و فقر
مطالعات راهبردي ،که با لحاظکردن عملکردهاي مورد
انتظار از تعاونيهاي توليد بعد از خودگرداني آنها صورت
گرفته باشد ،کامالً احساس ميشود.
مطالعهاي در غرب سودان نشان داده است که
تعاونيهاي کشاورزي موجب افزايش درآمد اعضاي خود در
مقايسه با کشاورزان غير عضو شدهاند )Abdolrahman
 (and Smith, 1996و بر اساس نتايج مطالعهاي در تانزانيا
سياستهاي مداخلهگرانة دولت ،نبود دموکراسي و استقالل
و خودگرداني ،فقدان ساختار سازماني کارآمد و
توانمندنکردن اعضا از جمله علل موفقنبودن اين تعاونيها
هستند ) .(Benturaki, 2000مطالعهاي در مصر نشان داد
که تعاونيهاي کشاورزي توانايي اندکي در بسيج و
بهکارگيري منابع دارند ،از فعاليتهاي آنها سود اندکي
متوجه کشاورزان شده و سطح رضايتمندي اعضاء از
فعاليتهاي تعاوني پايين است ) .(Farhat Abdel, 2004بر
مبناي نتايج تحقيقي در تايلند نيز سطح رضايتمندي اعضاء
بسيار پايين بوده و از آنها فقط در مقام ياريگري استفاده
ميشود و قدرت و کنترل اصلي در دست مديران و غير
خوديهاست ).(Thongma, 2008
مطالعهاي در عربستان نشان ميدهد که اين تعاونيها با
حمايتهاي دولتي شکل گرفتهاند و اعضاي آنها آگاهي
اندکي دارند و بيشتر آنها در مجامع عمومي شرکت
نميکنند .کمبود ماشينآالت و فراهمنکردن تجهيزات
توليدي ،خدمات مالي و بازاريابي از سوي تعاونيها و
دخالتنکردن آنها در صنايع روستايي از جمله مهمترين
مشکالت اين تعاونيها به شمار ميرود ).(Alnafissa,2009
نتايج مطالعهاي در ويتنام نيز نشان ميدهد اغلب تعاونيهاي
کشاورزي همان تعاونيهاي روستايي تغيير شکل يافتهاي
هستند که با سرماية اندکي تشکيل شدهاند .بسياري از اين
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تعاونيها بر خدمات آبياري ،آموزش و ترويج کشاورزي ،تهيه
بذور و حفاظت مزرعه و تدارک خدمات گوناگون زراعي
تمرکز دارند و نقش اندکي در آمادهسازي زمين ،تأمين کود
و سم و بازاريابي و خدمات مالي ايفا ميکنند و فقدان
کارکنان کيفي و کمبود سرمايه مشکلي جدي در اغلب اين
تعاونيهاست ).(Mau Dung, 2011
در ايران ،نتايج برخي مطالعات در خصوص تعاونيهاي
توليد روستايي در دهة  9450خورشيدي که جملگي
غيرخودگردان بودند ،حکايت از عملکرد موفق اين تعاونيها
در افزايش توليد و افزايش متوسط درآمد اعضا و توسعة
مکانيزاسيون داشته ) (Norouzi, 1976و به توفيقنداشتن
نسبي آنها در کاهش هزينهها و جلوگيري از مهاجرت
روستاييان اشاره ميکند ) .(Norouzi, 1977مطالعات بعد
از پيروزي انقالب به طور عمده از دهة  9470خورشيدي به
بعد انجام گرفتهاند؛ از جمله مطالعة تعاوني توليد اصفهانک،
که کادر مديريت آن از اعتبارات دولتي حقوق دريافت
ميکردند ،نشان داد که فعاليت اين تعاوني مطابق اساسنامه
و آييننامههاي آن نبوده است اما اعضا با درنظرگرفتن
اهدافي چون برخورداري از امکانات دولتي شايان توجه براي
تأمين خدمات و نهادههاي مورد نياز خود به ابقاي شرکت
رأي دادهاند ) .(Azkia, 1996در بررسي عملکرد تعاونيهاي
توليد روستايي استان همدان نيز به موفقيت آنها در زمينة
توسعة مکانيزاسيون بهبود روشهاي آبياري ،افزايش
بهرهوري عوامل توليد و توزيع نهادههاي مورد نياز اعضا،
بهويژه بذور اصالحشده ،اشاره شده است اما اين تعاونيها را
در امر يکپارچهسازي اراضي و تبديل نظام خردهمالکي به
اشتراکي و انجام فعاليتهاي گروهي موفق ندانستهاند
).(Rouhani, 2000
نتايج مطالعهاي در استان زنجان نشان ميدهد که
تعاونيهاي توليد به داليلي همچون پايينبودن سطح سواد
در منطقه ،اطميناننداشتن کشاورزان به دولت ،عادتکردن
مردم به واگذاري کارها به دولت ،کمرنگشدن اهداف اولية
تعاوني ،استفاده از پرسنل فني غير ماهر و نبود بازاريابي
مناسب براي فروش محصوالت نتوانستهاند مشارکت
کشاورزان را به نحو مطلوبي جلب کنند )Nejatian,
 .(2000بر مبناي نتايج تحقيقي در استان مازندران اين
تعاونيها در زمينة يکپارچهسازي اراضي و ارائة خدمات پس
از توليد عملکرد چنداني نداشتهاند اما در توزيع نهادههاي
کود و سم مؤثر بودهاند ) .(Darvishinia, 2001بررسي
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ديگري نيز نشان داده است که وابستگي اين نهادها به
دستگاه دولت و چيرگي پنداشتهاي نامشارکتجويانه نزد
تمام طرفهاي درگير مهمترين موانع موجود در برابر افزايش
اثربخشي تعاونيها در فرايند توسعة پايدار روستايي هستند
) .(Masoumi, 2007اين در حالي است که بر اساس نتايج
تحقيقي در استان فارس ميانگين کارايي اقتصادي
تعاونيهاي توليد خودگردان بيشتر از تعاونيهاي توليد با
مديريت دولتي بوده است ).(Shajari et al., 2009
مطالعة تعاوني توليد روستايي سبزدشت با استفاده از
تحليل  SWOTنشان داده است که افزايش تعداد اعضا،
حمايتهاي دولت از تعاوني (بهويژه در ابتداي تأسيس آن)،
ارائة آموزشهاي مفيد به اعضا و هيئتمديره ،مکانيزهشدن
فرايند توليد و حفظ محيط زيست از جمله قوتهاي تعاوني
و فقدان تجربة حرفهاي کارشناس فني تعاوني ،نبود تخصص
مديريت ،فقدان تجربة عملي در روشهاي نوين توليد و
ضعف در همکاري بين گروهي از جمله ضعفهاي آن است؛
همچنين حمايت قانوني از توسعة تعاون ،تسهيل ارتباطات
کشاورزان ،امکان ارائة خدمات مکانيزاسيون و گسترش
فعاليتهاي نوين بازاريابي برخي فرصتهاي اين تعاوني و
بيسوادي و کمسوادي کشاورزان ،خردي اراضي ،کمبود
منابع مالي و توان فني کشاورزان ،کمبود سرماية تعاوني و
اعتبارات تخصيصي به آن ،ناکافيبودن امکانات مکانيزاسيون،
سهلانگاري دولت در مديريت الگوي بهينه کشت و نهادينه-
نکردن فرهنگ تعاون در ميان کشاورزان برخي تهديدهاي
پيش روي اين تعاوني است ).(Fatemi and Jafari, 2011
پژوهش حاضر در پي يافتن پاسخ به اين پرسش اساسي
انجام گرفته است که به لحاظ عملکردي تواناييها و ضعفهاي
داخلي و فرصتها و تهديدهاي بيروني تعاونيهاي توليد
خودگردان کدامند و در ارتباط با تشکيل ،توسعه و
توانمندسازي آنها کدام راهبردهاي مقتضي را ميتوان اتخاذ
کرد.
روش تحقیق
اين تحقيق به لحاظ هدف ،کاربردي و به لحاظ روششناسي،
توصيفي _ تحليلي بوده و به صورت پيمايشي در استان همدان
انجام گرفته است .جامعة آماري شامل اعضا ،هيئتمديره و
مديران عامل تعاونيهاي توليد خودگردان با حداقل سه سال
سابقة فعاليت و نيز کارشناسان دولتي دستاندرکار اين
تعاونيهاست .مديران عامل  46نفر و کارشناسان دولتي  23نفر

از طريق سرشماري انتخاب شدند؛ سپس  94تعاوني (45
درصد جامعة آماري) در جهات جغرافيايي استان به تناسب و با
استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده تعيين و هيئتمديرة
تعاونيهاي منتخب به تعداد  65نفر با سرشماري انتخاب شدند.
حجم نمونة اعضا با استفاده از جدول مورگان  450نفر تعيين و
در ادامه اعضا با روش طبقهاي با انتساب متناسب به صورت
تصادفي انتخاب شدند .گردآوري دادهها و اطالعات به روش
اسنادي و ميداني بوده و در کار ميداني از مشاهده ،مصاحبه و
پرسشنامة ساختارمند استفاده شده است .گويههاي پرسشنامه
مشتمل بر قوتها و ضعفهاي عملکردي تعاونيهاي توليد
روستايي و فرصتها و تهديدهاي آنها بود و از پاسخگويان
خواسته شد شدت و ضعف هريک از گويهها را در يک طيف
يک تا سه (براي اعضا و هيئتمديره) و يک تا پنج (براي
مديران عامل و کارشناسان) گزينهاي درج کنند .روايي صوري
پرسشنامه را صاحبنظران تأييد کردند و از روش آلفاي کرونباخ
براي برآورد پايايي آن استفاده شد که نتايج حاصل ( 0/72تا
 )0/34پايايي پذيرفتهاي را نشان داد .در ادامه ،به منظور جمع-
بندي نظرات گروهها ،نظرات مديران عامل و کارشناسـان با
استفاده از نرمافزار  SPSSبه طيف سهگانه تبديل شد.
براي تجزيهوتحليل دادهها روش  SWOTمورد استفاده
قرار گرفت که روشي براي شناسايي قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهديدهاي سازمان ) (Hit et al., 2005است.
اين روش مبتني بر دو سري تجزيهوتحليل است که گام
نخست آن آناليز عوامل داخلي و شامل بحث در مورد
تواناييها و ضعفها مطابق با اهداف  SWOTبوده و گام
دوم آناليز عوامل بيروني است که بحث در مورد فرصتها و
تهديدهاي مربوط به آنها را در بر ميگيرد )Harfst et al.,
 .(2010اطالعات حاصل از اين تحليل را ميتوان به شکلي
نظاممند در درون يک ماتريس نشان داد )(Ulgen 2004
 .and Mirze,در ماتريس  ،SWOTراهبردهاي چهارگانهاي
شکل ميگيرد .راهبرد  S-Oدر پي فرصتهايي است که
براي تقويت نظام مناسب هستند ،راهبرد  W-Oبه بازنگري
ضعفها به منظور پيگيري فرصتها ميپردازد ،راهبرد S-T
راهکارهايي را معرفي ميکند که مدير نظام با استفاده از
تواناييها آسيبپذيري از تهديدهاي بيروني را کاهش دهد و
باالخره راهبرد  W-Tطرحي دفاعي براي پيشگيري
ضعفهاي شرکت از حساسيت فزاينده به تهديدهاي بيروني
ايجاد ميکند ).(Chang, 2006
در اين تحقيق ،پس از تعيين ميزان اهميت (شدت و
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است .از سوي ديگر" ،فقدان الگوي مشخص براي ارزيابي
عملکرد مديران تعاونيهاي توليد خودگردان" مهمترين ضعف
آنهاست" .ضعف در مشارکت و اثربخشي تعاونيهاي توليد
در توسعة کشاورزي منطقه" -که در تحقيق Farhat abdel
) (2004نيز مورد اشاره بود -دومين ضعف مهم است و
سومين آن نيز به " بيبهرگي هيئتمديرة تعاونيها از دانش،
تخصص و مهارت کافي براي مديريت " مربوط است.

ضعف) هريک از مؤلفههاي عناصر تحليل از سوي
پاسخگويان ،آمارههاي ميانگين ،انحراف معيار و ضريب
تغييرات آنها محاسبه و اولويتبندي شدند؛ سپس با
جمعبندي نظرات همة گروهها در قالب عناصر چهارگانة
تحليل  SWOTو محاسبة ضريب تغييرات هريک و مقايسة
آنها با يکديگر ماتريس  SWOTتشکيل و تحليل شد و در
پايان راهبردهاي ممکن و مؤثر در خصوص توسعه و
توانمندسازي اين شرکتها ارائه شد.

ب) سنجش عوامل بیروني

بر اساس نتايج حاصل از بررسي عوامل برونسازماني
(جدول )2در زمينة فرصتها به لحاظ اهميت" ،برخورداري
حوزة عمل تعاونيهاي توليد از منابع آب و خاک مناسب"
در رتبة نخست" ،حمايت دولتي و اعطاي امتيازات خاص به
تعاونيها" -که Alnafissa (2009)،(1996) Azkia
و  (2011) Fatemi and Jafariنيز در نتايج تحقيق خود
به آن اشاره داشتهاند -در رتبة دوم و "تسهيل روابط
تعاونيها با ديگر نهادها ،سازمانها و مراکز دولتي و غير
دولتي از طريق بخش دولتي متولي امور تعاونيهاي توليد"
رتبة سوم اهميت را به خود اختصاص داده است.

نتایج و بحث
الف) سنجش عوامل دروني

نتايج حاصل از سنجش محيط داخلي در جدول  9منعکس
شدهاند .از يک سو ،در حوزة تواناييها "بهکارگيري کارشناس
کشاورزي در مديريت عامل تعاوني" به لحاظ اهميت در رتبة
نخست و "برگزاري مجامع عمومي ساالنه" در رتبة دوم قرار
دارد" .عملکرد مؤثر تعاوني در تأمين نهادههاي کشاورزي
مورد نياز اعضا" -که با نتايج تحقيقات )(1996
 (2001) Darvishinia ،(1998) Rouhani،Azkiaو
 (2011) Mao Dungمطابقت دارد ،در رتبة سوم اهميت

جدول  .1رتبهبندی قوتها و ضعفهای عملکردی تعاونيهای تولید روستایي خودگردان از دیدگاه چهار گروه مشارکتکننده در تحقیق
شناسه
S01
S02
S03
S04
S05

2/226
2/260
2/298
2/226
2/236

S06

2/690
2/616

0/128
0/131
0/228
0/182
0/206

S07

ميانگين*

انحراف معيار
0/121

0/0623
0/0691
0/0332
0/0968
0/0261
0/0822
0/0982

0/222

ضريب تغييرات

رتبه
3
2
8
16
9
12

W04
W05
W06

19

شناسه
W01
W02
W03

0/168
0/229

W07

ميانگين*
1/826
1/866
1/320
2/220
1/820
2/060
2/116

انحراف معيار

پرداخت نکردن مستقيم سود سهام به
اعضا

0/282
0/139
0/602
0/263
0/126

ضريب تغييرات
0/1620

تأمين نکردن تسهيالت مورد نياز اعضا

0/0832

0/1628
0/0223
0/1009
0/1639

نداشتن موفقيت مطلوب در افزايش
سرمايه (سهام اعضا)

0/1086

رتبه

افزايش کارايي اقتصادي تعاوني بعد از
خودگرداني

23

افزايش بهرهوري عوامل توليد

6

افزايش درآمد اعضا

16

انگيزش تمايل در کشاورزان عضو به
نوگرايي

کمبود سرمايه و توان مالي تعاوني

20

برقراري ارتباط و مشارکت بين اعضا

ضعف عملکرد در جلب اعتماد کافي
اعضا به تعاوني

21

ارتقاي سطح رفاه عمومي در روستا

ضعف عملکرد در افزايش آگاهي
اعضا از اصول و فلسفة شکلگيري
تعاوني

9

ايجاد رضايتمندي شغلي اعضا

ضعف عملکرد در افزايش
مسئوليتپذيري اعضا در مورد تعاوني

16

قوتها

ضعفها
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ادامۀ جدول  .1رتبهبندی قوتها و ضعفهای عملکردی تعاونيهای تولید روستایي خودگردان از دیدگاه چهار گروه مشارکتکننده در تحقیق

شناسه
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22

2/616
2/626
2/620
2/680
2/268
2/628
2/666
2/226
2/228
2/626
2/620
2/266
2/616
2/320
2/606

0/280
0/112
0/261
0/266
0/206
0/223
0/262

S23

2/228
2/188

0/223
0/222
0/232
0/262
0/226
0/113
0/112
0/196

S24

ميانگين*

انحراف معيار
0/202

0/0862
0/1122
0/0982
0/1012
0/1081
0/1128
0/0968
0/1022
0/0292
0/0211
0/0966
0/0996
0/0812
0/1099
0/1009
0/0226
0/0280

0/222

ضريب تغييرات

رتبه
12
22
18
22
26
28
12
26
6
6
13
20
11
23
21
2

W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22

10

شناسه
W08
W09
W10
W11
W12
W23
W24

ميانگين*
2/066
1/266
2/108
2/160
1/390
2/106
2/006
1/826
1/668
1/830
2/120
2/208
1/966
1/826
1/338
1/218

0/126
0/602
0/093

سازماندهينکردن اعضا در قالب
گروهها

0/262

روزمرگي و فقدان برنامهريزي در
تعاوني

0/198

اطالعرسانينکردن بهموقع و دقيق در
مورد فعاليتهاي تعاوني به اعضا

0/122

موفقنبودن تعاوني در توليد جمعي
(تعاونيکردن توليد)

0/092

برخورداري اندک کارکنان فني تعاوني
از دانش و مهارت الزم

0/128

تأمين نيروي فني و متخصص کافي
براي تعاوني

0/613

تمايل مديران تعاوني به وابستگي به
دولت

0/212

تمايل اندک مديران تعاوني به مشارکت
اعضا در امور مديريتي تعاوني

0/216

برخورداري اندک مديرعامل از تجربه
و تخصص مديريتي الزم

0/209

رضايتبخشنبودن فعاليتهاي
آموزشي و ترويجي

0/192

تأميننکردن بهموقع امکانات
مکانيزاسيون مورد نياز اعضاء

0/291

ايفاي نقش نکردن در بازاريابي و
فروش محصوالت اعضا

0/290

قابل توجه نبودن مشارکت و اثربخشي
تعاوني در توسعة کشاورزي منطقه

1/916

انحراف معيار
0/292

0/1262
0/0826
0/0236
0/1206
0/0638
0/1209
0/0990
0/0282
0/0362
0/0962
0/1263
0/0931
0/1106
0/1112
0/1136
0/1392
0/1613

نداشتن فعاليت مؤثر در زمينة صنايع
روستايي

0/131

ضريب تغييرات

رتبه

برخورداري از دفتر کار مناسب

26

جلب عضويت قريب به اتفاق
کشاورزان روستاهاي حوزة عمل

8

تمرکز فعاليتهاي تعاوني بر روي
اعضاء

3

خودگرداني و ايفاي نقش نکردن
مستقيم دولت در مديريت تعاوني

22

گسترش بيمة محصوالت کشاورزي در
حوزة عمل تعاوني

2

ارائة خدمات بيمه تأمين اجتماعي به
اعضاء

19

ارائة خدمات آموزشي و ترويجي به
اعضا

12

تأمين نهادههاي ضروري مورد نياز
اعضا

2

احداث انبار چند منظوره

2

انجام عمليات زيربنايي

10

ايفاي نقش بيشتر در توسعه کشاورزي
در مقايسه با واحدهاي خرد و مشاعها

22

ايفاي نقش در حفظ و پايداري محيط
زيست(پايداري زيست محيطي)

11

افزايش آگاهي و مهارت فني و
تخصصي کشاورزان

13

توسعة مکانيزاسيون در منطقه

12

افزايش عملکرد محصوالت کشاورزي

فقدان امکانات مکانيزه و خودرويي
مناسب

18

ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در
منطقه

دخالتنکردن در تعيين الگوي کشت

22

کاهش هزينههاي توليد

کمتوجهي به سازوکار بازار آزاد

26

قوتها

ضعفها
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ادامۀ جدول  .1رتبهبندی قوتها و ضعفهای عملکردی تعاونيهای تولید روستایي خودگردان از دیدگاه چهار گروه مشارکتکننده در تحقیق

2/316

0/101

2/608

0/632

2/686

شناسه

ميانگين*
2/390

0/022

0/0136
0/0683
0/1628
0/1021

انحراف معيار

ضريب تغييرات

رتبه
1
2

S25
S26
S27

W26

1/920

60

W25

2/160

0/226
0/122

22

شناسه

ميانگين*

انحراف معيار

ضريب تغييرات

S28

0/222

S29

2/626

0/603

0/1206

S30

2/696

0/220

0/0828

16
29

W27

2/126

0/099

* ميانگين از 6

0/0236

کاهش مراجعات اعضا به مراکز دولتي

فقدان الگوي مشخص براي ارزيابي
عملکرد مديران تعاونيها

1

مشارکت مدير عامل تعاوني در
جلسات تصميمگيري بخش کشاورزي
منطقه

0/1069

برخورداري تعاوني از جايگاه باالتر
نسبت به ديگر تشکلهاي روستايي

0/0319

همکاري با پژوهشگران

برخورداري اندک هيئتمديره از دانش،
تخصص و مهارت کافي براي مديريت
تعاوني

رتبه

برگزاري مجامع عمومي ساالنة

موکولشدن تشکيل مجامع عمومي به نوبت
دوم با مشارکت تعداد اندکي از اعضا

12

بهکارگيري کارشناس کشاورزي براي
مديريت عامل

6

قوتها

ضعفها

منبع :يافتههاي تحقيق

جدول  .2رتبهبندی فرصتها و تهدیدهای تعاونيهای تولید روستایي خودگردان از دیدگاه چهار گروه مشارکتکننده در تحقیق
شناسه

O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07

ميانگين*

2/228
2/680
2/318
2/228

2/660

0/126
0/103
0/028
0/132

2/626

2/228

انحراف معيار

0/130
0/128
0/128

ضريب تغييرات

0/0368
0/0229
0/0606
0/0262
0/0202
0/0216
0/0363

رتبه

16
12
2
16
6
2
11

شناسه

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07

ميانگين*

2/366
2/606
2/296
2/690
2/628

0/212
0/138
0/163
0/120
0/262
0/122

2/096

0/061

0/0196
0/0922
0/0322
0/0361
0/0616
0/1166
0/0291

2/686

انحراف معيار

ضريب تغييرات

رتبه

افزايش سرمايهگذاري دولت در
بخش روستايي و کشاورزي منطقه

کاهش کمکهاي بالعوض دولت به
تعاونيها بعد از خودگرداني آنها

1

حمايت دولت و اعطاي امتيازات
خاص به تعاونيها

عادتدادن تعاونيها به دريافت کمک
مالي و يارانة دولتي

26

موقعيت جغرافيايي مناسب محل
تعاونيها

باالبودن ميزان ريسک در بخش
کشاورزي

16

امکان مشارکت جوانان و زنان
روستايي در توسعة منطقه

اختالفات قومي و دروني بين روستاييان
حوزة عمل تعاوني

16

تمايل کشاورزان به عضويت

باالبودن ميانگين سني کشاورزان عضو

10

امکان مشارکت کشاورزان در
تصميمگيريها و تعيين راهبردهاي
توسعة کشاورزي

کافينبودن فعاليتهاي سازمانها به
منظور آشنايي کامل اعضا با اصول و
فرهنگ تعاون

22

حفظ مالکيت خصوصي و حقوق
ناشي از آن

پايينبودن سطح سواد اعضا

9

فرصتها

تهديدها
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O18
O19

شناسه

ميانگين*

2/166
2/288
2/638
2/326
2/268
2/226
2/696
2/260

O08
O09
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17

0/028
0/182

2/280

0/129
0/162

0/0306
0/0361
0/0613
0/0962

2/636

0/262
0/230

0/0691

0/093

0/1082

22
2
10
12

2/226

0/111
0/182

0/0222
0/0822
0/1031

21

T13
T14
T15
T16
T17

2/008

انحراف معيار

0/116
0/028

0/0662
0/0192
0/0800

0/206

ضريب تغييرات

رتبه

8
1
13
3
19
26

T08
T09
T10
T11
T12

12
6

T18
T19
T20

شناسه

ميانگين*

2/698
2/610
2/266
2/226
2/668
2/236
2/666
2/666
2/268
2/696
2/688

0/090
0/162
0/216
0/102
0/199
0/191
0/163
0/139

2/220

0/183
0/138
0/032
0/112

0/0803
0/0261
0/0222
0/0222
0/0622
0/0618
0/0821
0/0629
0/0860
0/0269
0/0398
0/0366

2/626

انحراف معيار

0/0639

0/128

ضريب تغييرات

رتبه

کمرنگشدن اهداف اصلي تعاونيهاي
توليد

12

امکان ارتباط تعاونيها با انواع
شرکتها و اشخاص حقيقي از طريق
اتحاديه

توجيهنکردن مطلوب اعضاي
تعاونيهاي توليد در مورد وظايف و
اهداف اين تعاونيها

20

تسهيل روابط تعاونيها با ديگر
سازمانها از طريق بخش دولتي
متولي امور تعاونيها

تدويننکردن برنامة جامع و بلندمدت
براي توسعة تعاونيهاي توليد

19

ايفاي نقش هدايتي و نظارتي دولت
بر عملکرد تعاونيهاي توليد

متناسبنبودن جايگاه بخش دولتي
متولي امور تعاونيهاي توليد با وظايف
و مسئوليتهاي آنها در قبال تعاونيها

2

تمايل سازمانهاي دولتي و خصوصي
به ارتباط با روستاييان از طريق
تعاونيهاي توليد

جابهجاييهاي پيدرپي در جايگاه
سازماني بخش دولتي متولي امور
تعاونيهاي توليد

8

اعطاي کارگزاري و پيمانکاري برخي
خدمات به تعاونيهاي توليد

واگذاري برخي خدمات مرتبط با
وظايف تعاونيها به ديگر مؤسسات و
شرکتها

6

پوشش بيشتر فعاليتهاي آموزشي و
ترويجي در حوزة عمل تعاونيهاي
توليد

کمبود عمومي و تأميننکردن بهموقع
نهادههاي کليدي مورد نياز

11

باالبودن اثربخشي فعاليتهاي
آموزشي و ترويجي در حوزة عمل
تعاونيهاي توليد

مقررات سختگيرانه و طوالنيبودن
فرايند اخذ تسهيالت بانکي براي اجراي
طرح

22

فراهمبودن امکانات جديد براي
بازاريابي محصوالت کشاورزي

کافينبودن اعتبارات تخصيصي دولت
براي يکپارچهسازي اراضي تعاونيها

3

مناسببودن روستاهاي حوزة عمل
تعاوني براي اجراي طرحهاي خاص
کشاورزي

تهديد پايداري فعاليتهاي تعاوني ناشي
از خشکسالي و کاهش منابع آب

21

افزايش حضور کارشناسان کشاورزي
در ميان کشاورزان عضو تعاونيها

کافينبودن اقدامات دولت در زمينة
تدوين و مديريت الگوي بهينة کشت

18

برخورداري حوزة عمل تعاونيها از
منابع آب و خاک مناسب

توجه دولت به کشت برخي از
محصوالتي که با منافع تعاونيها
هماهنگ نيست

13

اختصاص اعتبارات ساالنه به
تعاونيهاي توليد از سوي دولت

افزايش قيمت حاملهاي انرژي و
نهادههاي کشاورزي

12

فرصتها

تهديدها
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2/120

0/282

2/636

شناسه

ميانگين*

انحراف معيار

ضريب تغييرات

18
0/1621

رتبه

شناسه

T21

O20

20

T22
T23

O21

0/212

0/0920
T24
T25

O22

2/620

O23

2/668

0/262

0/1002
9

0/121

0/0698

T26
T27

0/219
0/086

T28

ميانگين*

2/166
2/226
2/220
2/606
2/226
2/228

0/132
0/082

0/0268
0/0669
0/0962
0/0622

2/286

2/626

انحراف معيار

0/616
0/216
0/092
0/236

ضريب تغييرات

28
12

شناخت کافي مديران و کارکنان دولتي
مرتبط با امور روستاها از تعاونيهاي
توليد

0/1262
0/0922
0/0202
0/1021

دولتي و متمرکز بودن نظام برنامهريزي
براي تعاونيها و فقدان همهجانبهنگري

رتبه

نقش اصلي دولت در تشکيل تعاونيها

6

* :ميانگين از 3

کمتوجهي به آموزش مديران تعاونيها

23

عالقهمندي پژوهشگران به مطالعه در
حوزة عمل تعاونيهاي توليد

عادتکردن اعضا (کشاورزان) به
واگذاري تصدي امور به دولت

22

وجود حمايتهاي قانوني متعدد
براي توسعة تعاونيهاي توليد

نبود رابطة مشارکتي واقعي ميان دولت و
تعاونيها

2

انجام امور حسابرسي تعاونيهاي
توليد توسط اتحاديه

نبود مرجعي قاطع براي حل اختالفات
احتمالي ميان مؤسسات دولتي و
تعاونيها

26

وجود اتحادية تعاونيهاي توليد

وجود برخي ناهماهنگي و تداخل
وظايف ميان تعدادي از مراکز دولتي و
تعاونيها

2

فرصتها

تهديدها

منبع :يافتههاي تحقيق

از سوي ديگر" ،پايينبودن سطح سواد کشاورزان عضو"
مهمترين تهديد اين تعاونيها شناخته شده که در نتايج
تحقيق  (2011) Fatemi and Jafariنيز مورد اشاره بوده
است" .خشکساليهاي پيدرپي و خطر کاهش منابع آب" و
نيز "وجود مقررات سختگيرانه و طوالنيبودن فرايند اخذ
تسهيالت بانکي براي اجراي طرحهاي توسعة کشاورزي در

منطقه" بهترتيب دومين و سومين عامل مهم در حوزة
تهديدها رتبهبندي شدهاند.
با جمعبندي نتايج مندرج در جدولهاي فوق جدول 4
حاصل ميشود که بر اساس آن ميتوان ناحية استقرارپذيري
راهبردي عملکرد تعاونيهاي توليد روستايي خودگردان
استان همدان را مطابق شکل  9تعيين کرد.

جدول  .3جمعبندی عناصر تحلیل  SWOTعملکرد شرکتهای تعاوني تولید روستایي خودگردان مورد مطالعه

قوتها
فرصتها

ميانگين

انحراف معيار

ضريب تغييرات

2/222
2/688

0/162
0/163

0/066
0/036

منبع :يافتههاي تحقيق

ضعفها
تهديدها

ميانگين

انحراف معيار

ضريب تغييرات

1/926
2/228

0/190
0/129

0/098
0/026
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شکل  .1استقرارپذیری راهبردی عملکرد شرکتهای تعاوني تولید روستایي خودگردان استان همدان

نتیجهگیری و پیشنهادها
بيشترين استقرارپذيري راهبردي تعاونيهاي توليد روستايي
خودگردان در ناحية  WTو سپس در ناحية  WOواقع شده
است که بهترتيب اتخاذ راهبردهاي تدافعي و بازنگري را اقتضا
ميکنند .در واقع ،بايد با اتخاذ راهبرد تدافعي و حرکت به سوي
راهبرد بازنگري شرايط الزم را براي حرکت به سوي راهبردهاي
تنوع ( )STو تهاجمي ( )SOفراهم آورد .به دليل گستردگي و
تنوع فعاليتهاي تعاونيهاي توليد و تعدد و تنوع فرصتها و
تهديدهاي موجود و محتمل درج همة راهبردهاي پيشنهادي
امکانپذير نيست و از اين رو تنها به گزينهاي از مهمترين
راهبردهاي ممکن اشاره ميشود.
الف) راهبردهای تدافعي

 .9پرهيز از تشکيل شرکتهاي تعاوني توليد روستايي
خودگردان از سوي دولت :تشکيل تعاونيهاي خودگردان از
سوي دولت در واقع اعضا را در قالب سازماني قرار ميدهد که
در خصوص مناسبات دروني و بيروني آن اطالع و تصور
صحيحي ندارند؛ بنابراين از همان ابتدا ساختار نرمافزاري اين
تشکلها با کمتوانيها و مشکالت عديدهاي مواجه ميشود؛ از
اين رو پيشنهاد ميشود ضمن خودداري از تشکيل دولتي
تعاونيهاي توليد ،صدور مجوز تشکيل آنها مشروط به خواست
و ابرام کشاورزاني شود که ضمن آگاهي کافي از قانون تشکيل
اين تعاونيها از تمايل و توان الزم براي ادارة اين سازمانها و
حرکت در راستاي اهداف آن برخوردار باشند؛
 .2تعيين تکليف تعاونيهاي توليد غير فعال :ضرورت
دارد تکليف اين گونه تعاونيها از طريق اعضاي آنها
مشخص شود و در صورت اقتضا در مورد تجديد فعاليت
آنها اقدام يا با ديگر شرکتها ادغام يا منحل شوند.

ب) راهبردهای بازنگری

 .9اصالح نوع و چگونگي مناسبات دولت با تعاونيهاي
توليد روستايي :به گونهاي که دولت ضمن ايفاي وظايف
هدايتي ،حمايتي و نظارتي خود از يک سو موجبات وابستگي
تعاونيها به دولت و شائبة دولتيشدن آنها را ايجاد و
تقويت نکند و از سوي ديگر روند کاهش کمکهاي دولت
بعد از خودگرداني آنها به مفهوم رهاسازي و در مقام
تهديدي براي تعاونيها نباشد؛ بنابراين پيشنهاد ميشود که
وزارت جهاد کشاورزي در تشکيالت سازماني خود جايگاهي
بايسته براي نظام بهرهبرداري منظور کند و با تهيه و تدوين
دستورالعمل صريح و کاربردي و لحاظکردن جايگاه تعاونيها
در تصميمسازيها ،تصميمگيريها و تهيه و تدوين
برنامههاي عملياتي و فعاليتهاي اجرايي مناسبات دولت را
با اين شرکتها نظاممند سازد؛
 .2اصالح ساختار سازماني تعاونيهاي توليد روستايي:
بازمهندسي ساختار سازماني تعاونيهاي توليد با لحاظکردن
تشکيل گروههاي تعاوني (هميار) ،تهيه و تدوين
آييننامههاي داخلي شرکت مشتمل بر مجموعة وظايف،
تعيين شاخصهاي ارزشيابي عملکرد مديران و کارکنان
همچنين تهيه و تدوين نظام انتخابات ،انگيزش و پاداشها
مطابق اهداف ذکرشده در قانون تشکيل تعاونيهاي توليد
روستايي و اساسنامة آنها و شرايط کنوني جامعه ميتواند
ضمن تقويت وفاق عمومي و مشارکت آگاهانه و مسئوالنة
اعضا در امور تعاوني موجبات انطباق اهداف اعضا با تعاوني را
فراهم آورد و مشارکت را از مقام ياريگري به جايگاه
تصميمگيري و اجرا ارتقا بخشد؛
 .4اصالح نظام آموزشي و ترويجي تعاونيهاي توليد
روستايي :در اين خصوص ،تهيه و تدوين نظام آموزشي و
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 امکانات موجود و خواست بازار و عملياتيکردن آن با،منابع
مشارکت اعضا را ممکن و تسهيل ميسازد؛
 تعاونيهاي: بهينهسازي مصرف نهادههاي کشاورزي.4
توليد ميتوانند از توانمندي خود در تأمين نهادههاي مورد
نياز اعضا در جهت بهينهسازي مصرف نهادهها بهرهمند
شوند؛ چراکه کاهش هزينههاي توليد و افزايش درآمد
حاصل از فعاليتهاي کشاورزي را به همراه دارد و موجبات
.حفظ محيط زيست را نيز فراهم ميآورد

ترويجي خاص متناسب با اهداف و ويژگيهاي تعاوني توليد
 بايد افزايش، در چنين نظامي.قابل پيشنهاد است
نقشآفريني تعاونيها در توسعة کشاورزي و روستايي
 کاهش تهديدهاي ناشي از ناآگاهي اعضا و رفع،منطقه
ضعفهايي چون برخورداري اندک هيئتمديره و مديران
 تخصص و توانمنديهاي، مهارت،عامل تعاونيها از دانش
.مديريتي الزم براي ادارة امور تعاوني مد نظر قرار گيرد
ج) راهبردهای تنوع

د) راهبردهای تهاجمي

 پيگيري تعاونيهاي توليد روستايي و اتحاديههاي.9
آنها به منظور بهرهمندي از ظرفيتهاي قانوني موجود براي
توسعه و بهبود فعاليتها؛
 استفادة تعاونيهاي توليد از فرصتهاي ناشي از.2
تمايل سازمانها و نهادها براي ارتباط و ارائة خدمات به
.کشاورزان از طريق اين تعاونيها

 از سوي دولت و با مشارکت: انجام مطالعات پايه.9
تعاونيهاي توليد به منظور تعيين قابليت و استعداد حوزة
عمل آنها براي اجراي طرحهاي آبوخاک به موازات
استقرار و نهادمندي تعاونيها در منطقه؛
 برخورداري تعاونيها از منابع: توليد مشتريمحور.2
آبوخاک مناسب و حضور مهندسان کشاورزي در مديريت
 امکان تدوين الگوي کشت متناسب با استعداد،عامل آنها
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