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ABSTRACT
Current applied research was aimed to analyze the situation and formulate strategies for
development of cooperative extension system through strategic planning approach was
implemented in two stages. In first stage systematic literature review the situation of cooperative
extension was analyzed through a systematic literature review. In this way 44 external factors (18
opportunities and 26 threats) and 35 internal factors (17 strengths and 18 weaknesses) are
identified. In second stage finding of first stage was used to formulate a questionnaire to assess and
develop strategies based on SWOT technique and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM).
Finding of second stage revealed that final score of external factors for extension cooperative
activities is 2.356. This implies that cooperative sector couldn’t benefit from opportunities factors
or avoids threats factors. Moreover final score of internal factors for extension cooperative
activities are 2.795. This implies that effective internal factor for extension cooperative activities
are strength. Regarding cell number five in internal and external matrix, conservative strategies are
accepted in strategic planning for development of cooperative extension system. Finally by QSPM
technique attractiveness of strategies is specified.
Keywords: Cooperative Extension, Extension System, Strategic Planning, SWOT Model.
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برنامهریزی راهبردی توسعه نظام ترویج تعاون در ایران
4

غالمحسین عبداهللزاده ،*1محمدشریف شریفزاده ،2غالمحسین حسینینیا ،3علیقلی حیدری
 ،2 ،1دانشیاران گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده مدیریت کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 ،3استادیار گروه کسب و کار ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 ،4معاون آموزشی و پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مهارت ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -96/12/23 :تاریخ تصویب)97/11/17 :

چکیده
تحقیق کاربردی حاضر با رویکرد برنامهریزی راهبردی و با هدف تحلیل وضعیت و تدوین
راهبردهای توسعه نظام ترویج تعاون کشور در دو مرحله اجرا شد .در مرحله نخست با
مروری نظاممند ،وضعیت ترویج تعاون در کشور واکاوی شد .بدین ترتیب ،تعداد  44عامل
خارجی ( 18مورد فرصتها و  26مورد تهدیدها) و  35عامل داخلی ( 17مورد قوتها و 18
مورد ضعفها) شناسایی شدند .در مرحله دوم نسبت به تدوین یافتههای این مرحله در قالب
یک پرسشنامه برای ارزیابی و تدوین راهبردها بر مبنای روش تحلیل

SWOT

و ماتریس کمی

برنامهریزی راهبردی ( )QSPMاقدام شد .یافتههای مرحله دوم نشان داد که ،مجموع امتیازهای
نهایی عوامل خارجی برای فعالیتهای ترویج تعاون  2/356است .این امتیاز به این معنی است
که بخش تعاون کشور نتوانسته است از فرصتها یا پتانسیلهای موجود ،بهرهبرداری نماید و
یا از بروز عوامل تهدیدزا ،پیشگیری نماید .همچنین مجموع امتیازهای نهایی عوامل داخلی
برای فعالیتهای ترویج تعاون  2/795به دست آمد .این یافته نشان میدهد در حال حاضر
نقطه قوت ترویج تعاون در حوزه عوامل و نیروهای داخلی تاثیرگذار است .راهبردهای قابل
قبول در برنامهریزی توسعه نظام ترویج تعاون ،با توجه به قرارگیری در خانه شماره  5ماتریس
داخلی و خارجی ،راهبردهای محافظهکارانه است .با توجه به قوتهای مناسب ترویج تعاون
می توان راهبردهای تهاجمی را نیز مورد توجه قرار داد .در نهایت با استفاده از تکنیک

QSPM

جذابیت راهبردها تعیین شد.
واژههای کلیدی :ترویج تعاون ،نظام ترویج ،برنامهریزی راهبردی ،الگوی
مقدمه
امروزه ترويج به عنوان علمی بین ـ رشتهاي با
کاربردي وسیع در سطح جهان شناخته شده که براي
خود فلسفه ،نظريهها ،اصول ،مفاهیم ،اهداف و ساختار
مشخصی دارد .ترويج که در ابتدا به عنوان يك نظام
آموزشی غیر رسمی مطرح شد ،نقشهاي خود را به
حیطههاي ديگر نیز گسترش داده و توسعه منابع انسانی،

SWOT

انتقال فنآوري ،توانمندسازي محلی و سازماندهی
تشكلهاي مردمی را در دستور کار خود دارد
( .)Shahbazi, 1996; Malekmohammadi, 1998توسعه
بخش تعاون يكی از اين عرصهها میباشد ( Fazelnia,
.)2007
ترويج تعاون را میتوان با توجه به کارکردها و
وظايف مورد انتظار از ترويج تعريف نمود .کارکرد ترويج
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را میتوان مجموعهاي از اقدامات هدفمند و مرتبط به
هم در راستاي دستیابی به دستاوردها و مقاصد معین در
حیطههاي موضوعی مشخص بیان نمود .از جمله
کارکردهاي اساسی نظامهاي ترويجی میتوان به مواردي
نظیر توسعه و انتقال فناوري ،ارايه خدمات مشاورهاي،
آموزش گروههاي هدف و تسهیلگري اشاره نمود
( Leeuwis and Van Den Ban, 2004; Blackbern,
 .)2001; Oxin, 1988از طرفی يك نظام ترويجی را به
شیوههاي گوناگون و از نظرگاههاي مختلفی میتوان
تعريف نمود .با مرور و جمعبندي ديدگاههاي
صاحبنظران امر میتوان بیان داشت که نظام ترويج
تعاون مجموعه تشكیالتی انسجاميافته و نهادمند،
متشكل از مولفههاي چندگانه مرتبط با هم ،شامل مبانی
نظري و فلسفی ،جهتگیريهاي راهبردي و سیاستی،
برنامههاي مدون ،مديريت و ساختار تشكیالتی
سامانيافته ،نیروي انسانی متخصص و حرفهاي،
گروههاي هدف ،روشها و رهیافتهاي مقتضی و پیوندها
است که با برخورداري از منابع الزم و گردش شايسته
امور ،خدمات ترويجی مناسب را به فعاالن بخش تعاون
ارايه میدهد.
بر اين اساس ،نظام ترويج تعاون خدماتی از جنس
آموزش ،مشاوره ،تسهیلگري ،اطالعرسانی و ساير
خدمات حمايتی از جنس ترويج را شامل میشود
( Anandajayasekeram et al., 2008; Cristoplos and
 )Kidd, 2000که به تعاونگران ارايه میشود و آنها را
براي پیشبرد امور تعاون در چارچوب توسعه تعاونیها در
زمینهها و حوزههاي مختلف فعالیتی ياري میدهد .در
ساماندهی اين خدمات بطور همزمان به اصول ترويج و
اصول تعاون ،که به میزان زيادي همراستا میباشند،
توجه میشود .طبق آنچه گفته شد ،شكلگیري و توسعه
نظام ترويج تعاون را میتوان در راستاي تخصصیشدن
ترويج قلمداد نمود و ترويج تعاون را شكلی از ترويجی
تخصصی در نظر گرفت که به لحاظ بخش نهادي (بخش
تعاون) ،مخاطبان (تعاونگران و تعاونیها) ،ماهیت و
محتوا (توسعه تعاونیها و نیازهاي تعاونگران) و ساختار
تشكیالتی (مستقر در زير مجموعه وزارت تعاون) از
ماهیت تخصصی برخوردارند .با توجه به برداشت
سیستمی از ترويج تعاون که میتوان از آن تحت عنوان
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"نظام ترويج تعاون" ياد نمود ،میتوان نتیجه گرفت
توسعه يك نظام مقتضی و مناسب براي ترويج تعاون،
نیازمند شناسايی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهديدهاي )SWOT( 1موجود براي اين نظام و
برنامهريزي براي تقويت و بهبود آنها در مراحل بعدي
است .برنامهريزي راهبردي براي توسعه نظام ترويج
تعاون کشور با توجه به شرايط بخش تعاون و ماهیت اين
گونه برنامهريزي میتواند کاربرد داشته باشد .روش
تجزيه و تحلیل  SWOTو ماتريس کمی برنامهريزي
راهبردي ،2عالوه بر شناخت وضعیت موجود قوتها،
ضعفها ،تهديدها و فرصتها ،میتواند راهكارهاي ارائه
شده را بررسی و طبقهبندي نمايد و ابزاري براي تبديل
تهديدهاي احتمالی به فرصتها و تغییر نقاط ضعف به
نقاط قوت در ايجاد يك نظام ترويج تعاون موفق فراهم
کند .فنون برنامهريزي راهبردي در مطالعات مختلف و
حوزههاي مختلف از قبیل :گردشگري ،مديريت و
همچنین موفقیت تعاونیها ( )Hazrati et al., 2010و
ارزيابی تعاونیهاي تولید کشاورزي ( )Saadi, 2007به
کار گرفته شده است اما تاکنون مطالعهاي که بر نظام
ترويج تعاون تمرکز کرده باشد انجام نشده و اين مطالعه
از اين حیث جديد میباشد .از طرفی نبود يك ذهنیت
راهبردي مبتنی بر اصول مشخص و کارکردهاي تعريف
شده توام با تقسم کار نهادمند بین دست اندرکاران امر
با درک موقعیت خاص فعالیت نظام ترويج ضرورت
تدوين برنامه راهبردي براي ترويج تعاون کشور را آشكار
میسازد.
بنابراين اين تحقیق با هدف تحلیل نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهديد براي نظام ترويج تعاون کشور و
تدوين راهبردهاي مناسب براي توسعه اين نظام انجام
شده است و در اين راستا از روش SWOTو ماتريس
کمی برنامهريزي راهبردي استفاده کرده است .بنابراين
سواالت زير مطرح و تالش شده که به آنها پاسخ داده
شود.
( )1مهمترين نقاط ضعف ترويج تعاون کشور
چیست؟ )2( ،مهمترين نقاط قوت ترويج تعاون کشور
1. Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats
2. Quantitative Strategic Planning Matrix
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چیست؟ )3( ،مهمترين تهديدهاي ترويج تعاون کشور
چیست؟ )4( ،مهمترين فرصتهاي ترويج تعاون کشور
چیست؟ و ( ) 5کدام گروه از راهبردها براي ترويج تعاون
کشور مناسب است و از چه اهمیت و اولويتی برخوردار
است؟
مطالعاتی که در خصوص عملكرد تعاونیها ،عوامل
موفقیت و همچنین آسیبشناسی آنها در بخش تعاون
انجام شده ،عوامل مختلفی را به عنوان نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهديد برشمردهاند که به برخی از آنها
اشاره میشود.
نتايج تحقیق ) Amini and Ramazani (2006نشان
داد که به ترتیب ،شناخت اعضا ،عملكرد اتحاديه
تعاونیها ،میزان انتفاع ساير سازمانها از وجود تعاونیها،
مشارکت اعضا در امور تعاون ،میزان انتفاع اعضا از
تعاونی و مهارتهاي مديران بیشترين تأثیر را بر موفقیت
تعاونیها دارد .همچنین میزان موفقیت تعاونیها تا
حدود زيادي با عوامل درون سازمانی در ارتباط است.
میزان بهرهمندي اعضا از آموزش ،مشارکت اعضا در امور
تعاونی ،مهارت فنی و تخصصی هیات مديره و شناخت
اعضا از اصول تعاون در شرکتهاي تعاونی بسیار پايین
میباشد Saadi (2007) .از افزايش سطح آگاهی فنی و
تخصصی ،افزايش دسترسی به نهادهها ،تسهیل ارتباط
روستايیان با مراکز دولتی ،و توسعه مكانیزاسیون به-
عنوان نقاط قوت تعاونیهاي تولید کشاورزي ياد کرد.
در مقابل ،محدوديت سرمايه ،بی توجهی به اصول تعاون
و روزمرگی را مهمترين نقاط ضعف تعاونیها دانست.
وي فرصتهاي تعاونیها را شامل حمايت دولت از بخش
تعاون و حمايت نهادهاي سنتی و بومی و شخصیتهاي
اجتماعی و سیاسی کشور از اين نظام برشمرد .يافتههاي
پژوهش ) Amini and Esmaeili-Fallah (2008در
مجموع بیانگر عملكرد ضعیف شرکتهاي تعاونی
روستايی بوده و متغیرهاي سابقه عضويت در تعاونی،
ساختار تعاونی ،سرمايه تعاونی ،رشد سهم هر عضو ،سواد
مشارکت و سطح برخورداري از آموزش و سطح آگاهی
اعضا ،بر موفقیت اين شرکتها تأثیر مثبت و مستقیم
داشته است Nekoei-Naeini et al (2009) .عوامل مؤثر
در تمايز تعاونیهاي موفق از ناموفق را میزان ارتباط
شرکتها با سازمانهاي دولتی و غیردولتی ،عملكرد

سازمان تعاون روستايی در ابعاد کنترل ،نظارت و
آموزش ،سرمايهي مديران و سرمايهي اعضاي تعاونی
دانستند Hazrati et al (2010) .در تحلیل SWOT
تعاونیهاي کشاورزي بیان کرد که بخش تعاون توانايی
حل مشكالت اقتصاد روستايی را دارد ،اما برخی عوامل
مانع پیشرفت کار آنها می شوند که عالوه بر ضعف
اقتصاد روستايی ،ناشی از موانع ساختاري و ضعف
سیاست گذاري ملی و منطقه اي هستند .براي بهبود
عملكرد تعاونی ،وزارت تعاون بايد شعاع عملكردي خود
را افزايش دهد و بازنگري جدي در سیاست هاي نظارتی
و تسهیالتی ،به ويژه در سطح روستا و کشاورزي ،به
عمل آورد .مطالعهي ) Hezarjaribi (2010نشان دادکه
قابلیت و تخصص مديران باالترين تأثیر را برموفقیت
شرکتهاي تعاونی داشته است ،نتايج مطالعهي وي
همچنین نشان داد که میزان مشارکت اعضاء در امور و
مسائل تعاونی دومین متغیر تأثیرگذار بر موفقیت
شرکتهاي تعاونی است .او از باور به اصول تعاون در بین
اعضاء و میزان رضايت اعضا از عملكرد شرکت به عنوان
سومین و چهارمین متغیر بر موفقیت شرکتهاي تعاونی
ياد کرد Aedi et al (2012) .مشارکت را سنگبناي
تشكیل تعاونیها و تداوم فعالیت آنها ياد کردند.
همچنین آنان آموزش و اطالعرسانی به اعضا ،نمايندگان
منتخب مديران و همچنین اطالعرسانی به عموم جامعه
در مورد کار جمعی و وحدت منافع را از جمله اصول
موفقیت براي تعاونی دانستندBouzarjomhori and .
) Hadizadeh-Bazaz (2013در مورد نقش مؤثر دولت
در توسعهي تعاونیها ،پیگیري مواردي نظیر فراهم
نمودن محیط قانونی و سیاسی مساعد ،تسهیل دسترسی
به خدمات مشاورهاي و حمايتی ،ايجاد زمینهي مناسب
جهت ايجاد مشارکت در میان اعضاي تعاونی و تعاونیها
را پیشنهاد کردند .آنان يكی از راههاي توانمند نمودن
تعاونیها در جهت داشتن کارکرد واقعی را استفاده از
نیروهاي متخصص و مجرب به منظور ترويج و آموزش
روستايیان خصوصاً جوانان در زمینههاي مختلف
برنامهريزي ،بازاريابی و ارائه مشاورههاي الزم به آنها
دانستند Godarzi et al (2013) .فقدان بستر مناسب
براي فعالیت تعاونی ،کمبود سرمايه ،روزمرگی ،گرايش
به فعالیتهاي خدماتی و نبود آموزش را از مهمترين
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نقاط ضعف تعاونیهاي کشاورزي محسوب کرد .وي
همچنین حضور جوانان در تعاونیها ،داشتن ارتباط
مناسب با تعاونیهاي همكار ،داشتن روابط عمومی باالي
اعضا و مديران ،تولید همزمان چند محصول در يك متر
مربع را از جمله نقاط مثبت تعاونیهاي کشاورزي
دانست .کاربرد فرآيند تحلیل سلسله مراتبی در اولويت-
بندي عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی هاي روستايی
استان لرستان منجر به شناسايی برخی فرصتها (عوامل
برونسازمانی) و قوتها (عوامل درونسازمانی) تأثیرگذار
بر موفقیت تعاونی هاي مورد مطالعه به ترتیب شامل
متغیرهاي مقررات ،ويژگیهاي حرفهاي ،سرمايه مالی،
ارتباط با ساير تشكلها ،استفاده از اعتبارات ،سرمايه
انسانی ،رقابت ،ويژگیهاي فردي ،سرمايه فیزيكی و
سابقه تعاونی شده است (.)Kordalivand et al., 2017
پژوهشهايی که اخیراً در سطح جهان انجام شدهاند نیز
قوتها و فرصتهايی براي تعاونیها به شرح زير
برشمردهاند :کمك به پیشبرد توسعه محلی و در نتیجه،
بهرهگیري از حمايتهاي محلی براي پیشبرد امور
تعاونی (،)Samantha, 2016; Majee and Hoyt, 2011
پیشبرد مردمساالري در درون و بیرون تعاونی به ترتیب
به عنوان نقطه قوت و فرصتی براي تعاونیها ( Kaswan,
 ،)2014شبكهسازي در حوزه تامین و عرضه خواروبار
کشاورزي در جهت تحقق امنیت غذايی (در ايتالیا) و نیز
توسعه شبكههاي نوآوري انسجاميافته و پیشبرد نوآوري
جمعی بويژه در بین تولیدکنندگان خردهپا (در سنگال)
به عنوان نقطه قوت و بهرهگیري از فرصت حاصله از اين
عملكرد که به شكل توسعه اقتصاد محلی بروز يافته
است ( Reed and Hickey, 2016; Fonte and Cucco,
.)2017
توسعه بخش تعاون به عنوان محیطی توانمندساز
براي شكلگیري و پیشرفت تعاونیها نیازمند تحلیل
يكپارچه و واقعگرايانه محیط درونی و بیرونی تعاونیها و
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شناسايی و معرفی راهبردهاي مقتضی براي بهرهگیري از
قوتها و فرصتهاي موجود و کنترل و يا رفع ضعفها و
تهديدها در اين حوزه است .بهواقع ،تحلیل  SWOTبه
عنوان يك تحلیل راهبردي به شناخت راهبردي و
برنامهريزي راهبردي منجر و از اينرو ،به لحاظ روش-
شناسی رويكردي کاربردي و تصمیمگرايانه را دنبال می-
کند و به عنوان يك تحقیق سیاستی تاکنون در حوزه-
هاي مختلف مد نظر قرار گرفته و بنابر اين شواهد،
بكارگیري آن در مورد بخش تعاون نیز سودمند به نظر
می رسد .اين ويژگی و کاربرد مترتب بر نتايج آن از عهده
ساير تحقیقات موردي انجام شده يا در حال انجام در
زمینه تحقیقات تعاونی بر نمیآيد.
مالحظه میشود که تحقیقاتی اندکی متمرکز بر
آسیبشناسی نظام ترويج تعاون انجام شده و تحقیقاتی
که متمرکز بر شناخت نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهديدها آنها مبتنی بر اصول برنامهريزي راهبردي باشد
انجام نشده است.
تا کنون دستهبنديهاي مختلفی از نظامهاي
ترويجی شكلگرفته است .اين دستهبنديها بر اساس
معیارهاي مختلفی انجام شده است .يكی از اين معیارها،
ماهیت و کارکردهاي نهادي است که بر عهده ترويج
گذاشته شده است ( .)Azadi and Filson, 2009بر اساس
ماهیت نهادي؛ در يك نظام ترويج تكثرگرا مبتنی بر
پیكربندي نظام نوآوري ()Sulaiman and Hall, 2002؛ سه
زيرنظام را میتوان براي نظام ترويج يك کشور در نظر
گرفت .در اين بین؛ ترويج تعاون زير نظام بخش سوم را
تشكیل میدهد که به لحاظ تامین مالی و عرضه خدمات
به عنوان دو شاخص اصلی ساماندهی خدمات ترويجی
( )Swanson, 2008بیشتر بر ظرفیت تشكلهاي اجتماعی و
سازمانهاي بهرهبرداران (در اينجا؛ تعاونیها) استوار
است (شكل .)1
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 كمكهاي مالي ،حر اي و نهادي تنظيم مناسبات انعقاد قراردادها تسهيل دسترسي ب منابع دانش وناوري بخش عمومي

بخش دولتی

ساماندهي

و
با شناسي
عرض كنندگان خدمات ترويجي
 تأمين مالي انحصاري يا مشاركتي تر يتسا ي نهادي سياستگذاري ،برنام ريزي ،هماهنگي،نظارت و ار يابي مشاركتي
 -اراي خدمات در حيط هاي مورد نيا

سرماي گذاري
و همكاري مشترك

 تسهيم تأمين ماليخدمات
 تقاضا براي خدمات وحمايت نهادي

 خدمات ترويجي كمكهاااااي تر يتسااااا ان(حمايتهاي اعتباري و نهادي )
 قرارداد همكاري -سياستها

بخش سوم (ترویج تعاونی)

تشكلهاي كشاور ان و نهادهاي غيردولتي
 نيا ساانجي بااراي تعيااين خاادمات ترويجااي مااورد نيااامخاطبان
 انعقاد قرارداد با بخش دولتي يا خصوصي ار يابي روند عرض خدمات ترويجي گردآوري پرداختهاي بهر بارداران در صاورت اجارايطرح تسهيم هزين ها
 ارائ خدمات ويژ (توصي هاي ترويجي همرا باا تو ياعنهاد ها)
 -سا ماندهي و كار با تشكلها

بخش خصوصی

خدمات ماورد
نيا

 شناسايي حيط هاي باالقو و بالععالعرضة خدمات ( رصت كارآ ريني)
 انعقاد قرارداد براي عرضة خادماتخدمات
 عرض خدمات ترويجي تقويت بني ني و نهادي حر اي -جذب تقاضاهاي جديد

 پرداخت هزين ها ابالغ نيا هاي ترويجي (تقاضايسامانمند) و انجام تعديالت مورد نيا
 -اتعقاد قراردادها

شكل ( )1جايگاه ترويج تعاون در نظام ترويج تكثرگرا (حسینی و شريفزاده؛ ).1393

روش تحقیق
تحقیق حاضر از منظر گردآوري دادهها از نوع
میدانی ،از منظر کنترل متغیرها از نوع غیرآزمايشی و از
لحاظ هدف کاربردي به شمار میرود .تحقیق حاضر از
طريق پیمايش پرسشنامهاي از ديدمان متعارف تحقیقات
کمی به انجام رسیده است .اين پرسشنامه از طريق مرور
نظاممند مطالعات و اسناد موجود جهت تحلیل وضعیت
کنونی توسعه و ترويج تعاون در کشور و سپس،
دستهبندي گويههاي مستخرج در چهار بعد (قوت،
ضعف ،فرصت و تهديد) بر مبناي الگوي تحلیلی مرسوم
تدوين شد .ابتدا با بررسی گسترده ادبیات و پیشینه
تحقیق ،اسناد و مدارک مرتبط با ترويج و تعاون و

همچنین برخی نظرات کارشناسی (مصاحبه کیفی با
تعدادي از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق شامل
متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي و تعاون به علت
آشنايی و اشراف بر بحث ترويج تعاون) فهرستی از نقاط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهديدهاي براي نظام ترويج تعاون
تهیه شد ،سپس با استفاده نظرات گروهی متشكل از 37
نفر از کارشناسان و اعضاي هیأت علمی (از حوزه ستادي
و ادارت کل تعاون استانها و دانشگاههاي تهران ،زنجان،
رازي ،لرستان ،تربیت مدرس ،شیراز ،همدان ،صنعتی
اصفهان ،کشاورزي و منابع طبیعی رامین و علوم
کشاورزي و منابع طبیعی گرگان) وزندهی و رتبهبندي
تك تك عوامل از صفر (بی اهمیت) تا ( 1بسیار مهم)
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صورت گرفت .در نهايت با تنظیم عوامل راهبردي داخلی
و خارجی ،ماتريس  SWOTتنظیم شد و بر اساس آن
ماتريسهاي برنامهريزي راهبردي کمی ،راهبردها و
اولويتهاي مناسب براي توسعه نظام ترويج تعاون
مشخص شدند.
اين روش در سه مرحله انجام میشود ( Behzadfar
 .)and Zamanian, 2008; David, 2005در مرحله اول
ماتريس ارزيابی عوامل داخلی( 1نقاط قوت و ضعف) و
عوامل خارجی( 2فرصتها و تهديدها) تدوين میشود .در
ماتريس ارزيابی عوامل خارجی و داخلی ،بدون توجه به
تعداد عوامل (قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد) ،همواره
مجموع امتیازهاي نهايی براي سیستم بین ( 4حداکثر) و
( 1حداقل) قرار میگیرد .میانگین اين جمع 2/5
می شود .اگر مجموع امتیازات کمتر از اين عدد باشد ،به
اين معنی است که آن سیستم از نظر عوامل خارجی
دچار تهديد است و اگر بیش از آن باشد ،سیستم از نظر
عوامل خارجی داراي فرصت است .در مرحله دوم
ماتريس تهديدات ،فرصتها ،و نقاط قوت و ضعف
( )SWOTتدوين میشود .ترکیب و تلفیق اين عوامل
چهارگانه با يكديگر ،مبناي تدوين چهار نوع راهبرد
فراهم میکند (جدول )1؛
جدول ( )1ماتريس نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها
()SWOT
نقاط ضعفS -
موضوعات
S.W.O.T

فرصتO -
موضوعات

فرصتها
فهرست
میشود

تهديدهاT -
موضوعات

تهديدها
فهرست
میشود

نقاط
قوت
فهرست
میشود

نقاط ضعفW -
موضوعات

نقاط
ضعف
فهرست
میشود

راهبردهاي SO
با بهره جستن از
نقاط قوت از
فرصتها استفاده
میشود

راهبردهاي WO
با بهره جستن از
فرصتها نقاط ضعف
از بین برده میشود

راهبردهاي ST
براي دوري جستن از
تهديدات از نقاط
قوت استفاده
میشود

راهبردهاي WT
نقاط ضعف را کاهش
میدهد و از تهديدها
پرهیز میشود

1. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix
2. External Factor Evaluation (EFE) Matrix
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منبعDavid, 1384; Bezadfar and Zamanian, 2008 :
(3)IE

که
سپس ماتريس داخلی و خارجی
بخشهاي مختلف سیستم را در  9خانه قرار میدهد،
تشكیل میشود (شكل Bezadfar and ( .)2
.)Zamanian, 2008

شكل ( )2ماتريس داخلی و خارجی (منبع:
)Zamanian, 2008

Bezadfar and

میتوان ماتريس داخلی و خارجی را به سه ناحیه
عمده تقسیم کرد و براي هر يك از اين نواحی
راهبردهاي متفاوتی استفاده نمود .نخست براي
بخشهايی که در خانههاي  ،2 ،1يا  4قرار میگیرند،
میتوان راهبردهايی را به اجرا در آورد که موجب «رشد
و شناخت» شوند .دوم ،براي واحدهايی از سیستم که در
خانههاي  7 ،5 ،3قرار میگیرند بايد راهبردهايی را به
اجرا در آورد که هدف «حفظ و نگهداري وضع موجود»
باشد .در اين واحدها راهبردهاي رسوخ در بازار و توسعه
محصول بسیار متداول است .سوم ،براي واحدهايی که
در خانههاي  9 ،8 ،6قرار میگیرند بايد راهبردهاي
«برداشت محصول يا رها کردن» را به اجرا درآورد .در
مرحله سوم ماتريس برنامهريزي استراتژيك کمی
( 4)QSPMکه راهبردهاي قابل قبول را اولويتبندي
میکند تشكیل میشود (جدول  .)2اين روش جذابیت
نسبی راهبردها را مشخص میکند .با استفاده از اين
3. Internal External Matrix
4. Quantitive Strategic Planning Matrix
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روش میتوان به صورت عینی راهبردهاي گوناگون که
در زمره بهترين راهبردها هستند را مشخص نمود.
جدول ( )2ماتريس برنامهريزي راهبردي کمی
انواع راهبردهاي قابل اجرا
عوامــــــل
اصلی

ضريب

راهبـــــرد
اول

راهبـــــرد
دوم

راهبـــــرد
سوم

عوامــــــل
اصـــــــلی
خارجی
عوامــــــل
اصـــــــلی
داخلی

ماتريس عوامل داخلی نیز ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط
ضعف فعالیتهاي ترويج تعاون قرار گرفتند (جدول .)4
گام دوم :تعيين ميزان اهميت عوامل خارجي و
داخلي :در اين گام به عوامل فهرست شده در ماتريس
عوامل خارجی و داخلی بر مبناي اهمیت هر کدام ،وزنی
از يك تا صفر داده شد.
گام سوم :تعيين رتبه عوامل خارجي :در اين گام
به هر ي ك از عوامل خارجی و داخلی که موجب موفقیت
يا تضعیف فعالیتهاي ترويج تعاون میشوند ،رتبه  1تا
 4داده شد که اين عدد بیانگر میزان تأثیراتی که هر يك
از عوامل در عملكرد فعالیتهاي ترويج تعاون در
برنامهريزي توسعه بخش تعاون کشور دارند.

یافتهها
در اين قسمت با توجه به مراحل گفته شده در
بخش روش تحقیق با طی فرآيند سه مرحلهاي
برنامهريزي راهبردي ،ماتريسهاي ارزيابی عوامل داخلی
و خارجی و ماتريس  ،SWOTماتريس برنامهريزي
راهبردي کمی تشكیل میشود .در آخر نیز راهبردهاي
مناسب براي ايجاد و توسعه بخش ترويج تعاون پیشنهاد
میگردد.
 -1مرحله اول :ارزيابي عوامل خارجي ( )EFEو داخلي
()IFE

عوامل خارجی و داخلی تأثیرگذار براي فعالیتهاي
ترويج تعاون در کشور طی چهار گام با استفاده از
ماتريس ارزيابی محیط خارجی و داخلی مورد ارزيابی
قرار میگیرد.
گام اول :تعيين عوامل خارجي و داخلي
تأثيرگذار بر فعاليتهاي ترويج تعاون :پس از بررسی
ادبیات و پیشینه تحقیق ،عوامل عمده خارجی و داخلی
شناسايی شدند و در ماتريس ارزيابی قرار گرفتند .تعداد
 44عامل خارجی ( 18مورد فرصتها و  26مورد
تهديدها) و  35عامل داخلی ( 17مورد قوتها و 18
مورد ضعفها) تعیین شدند که در برگیرنده مواردي
است که موجب فرصت ،تهديد ،قوت و ضعف براي
فعالیتهاي ترويج تعاون میشوند .در ماتريس عوامل
خارجی ابتدا عواملی که موجب فرصت میشوند و سپس
آنهايی که فعالیتهاي ترويج تعاون را تهديد میکنند در
اين ماتريس قرار گرفتند (جدول  .)3همچنین در

گام چهارم :تعيين امتياز نهايي عوامل خارجي
و داخلي و ارزيابي آن :در اين گام ،ابتدا وزن هر عامل
در رتبه مربوط به همان عامل ضرب گرديد تا امتیاز
کامل هر عامل به دست آيد .سپس امتیازهاي تمامی
عوامل موجود در ماتريس با يكديگر جمع زده شده تا
مجموع امتیاز نهايی عوامل به دست آيد.
مجموع امتیازهاي نهايی عوامل خارجی براي
فعالیتهاي ترويج تعاون در ماتريس ارزيابی عوامل
خارجی  2/356است .اين امتیاز به اين معنی است که
بخش تعاون کشور نتوانسته است از عوامل که فرصت يا
موقعیت ايجاد میکنند ،بهرهبرداري نمايد و يا از عواملی
که موجب تهديد میگردند ،دوري نمايد (جدول .)3
نتايج اين جدول نشان میدهد که مواردي چون« :نگرش
مساعد مسئوالن کشور (اصل  ،44حمايت مدبرانه مقام
معظم رهبري) و همچنین جهتگیري راهبردي ،عزم و
اراده برنامهمند و جدي وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی براي تقويت ترويج تعاون»« ،ساختار شبكهاي
بخش تعاون متشكل اتحاديهها ،شرکتها ،ادارت کل،
اتاق تعاون و بانك توسعه تعاون و ظرفیت آنها براي
همكاري در ارايه خدمات ترويج تعاون» و «وجود
ظرفیتهاي قابل مالحظه بخش تعاون براي فعالیتهاي
ترويج (استقرار تاالرهاي انديشه ،استقرار ساختاري و
اداري ترويج ،آموزش و تحقیقات در سطح ستادي
وزارتخانه ،وجود تعاونگران مجرب ،امكان بهرهگیري از
سرباز تعاون)» از جمله مهمترين فرصتها پیش رو
بخش ترويج تعاون در سطح کشور است .همچنین

عبداهللزاده و همكاران :برنامهريزي راهبردي توسعه نظام ترويج تعاون ...

مواردي چون« :تعدد مراکز سیاستگذاري و تصمیمگیري
براي تعاونیها و محدود بودن امكانات و اختیارات وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی»« ،تعدد قوانین حاکم بر انواع
تعاونیها و عدم انسجام بین آنها که عالوه بر ايجاد
ابهامات زياد ،مانع انسجام بین انواع تعاونیها شده است»
و «عدم تنوع موضوعی فعالیتهاي کنونی ترويج تعاون
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به همراه عدم انجام نیازسنجی ،برنامهريزي ،پايش و
ارزشیابی اصولی در اين فعالیتها» نیز از جمله مهمترين
تهديدهاي پیشروي نظام ترويج تعاون در کشور است.
در پژوهشها (Bouzarjomhori and Hadizadeh-
) )Bazaz,2013; Godarzi et al., 2013نیز موارد
مشابهی براي کلیت بخش تعاون بیان شده است.

جدول ( )3ماتريس عوامل خارجی موثر بر فعالیتهاي ترويج تعاون
عوامل خارجی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4

فرصتها
نگرش مساعد مسئوالن کشور (اصل  ،44حمايت مدبرانه مقام معظم رهبري) و همچنین جهتگیري
راهبردي ،عزم و اراده برنامهمند و جدي وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی براي تقويت ترويج تعاون
ساختار شبكهاي بخش تعاون متشكل اتحاديهها ،شرکت ها ،ادارت کل ،اتاق تعاون و بانك توسعه تعاون و
ظرفیت آنها براي همكاري در ارايه خدمات ترويج تعاون
وجود ظرفیتهاي قابل مالحظه بخش تعاون براي فعالیتهاي ترويج (استقرار تاالرهاي انديشه ،استقرار
ساختاري و اداري ترويج ،آموزش و تحقیقات در سطح ستادي وزارتخانه ،وجود تعاونگران مجرب ،امكان
بهرهگیري از سرباز تعاون)
وجود قابلیتها و ظرفیت هاي محلی (نهادهاي محلی و غیردولتی به همراه ابتكارات قابل مالحظه بومی در
حوزه تعاون و خودياري به همراه آموزه هاي دينی ،سنتی و بومی برانگیزاننده تعاون و خودياري و نگرش
مساعد جامعه به بخش تعاون)
همسويی جهتگیري هاي راهبردي توسعه بخش تعاون از سوي وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
کارکردهاي ترويجی
تجربه داخلی قابل مالحظه در استقرار نظام ترويج کشاورزي (وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزي سابق و
وزارت جهاد کشاورزي)
انسجام يافتگی گروهی مخاطبان ترويج تعاون در قالب تعاونیها و همگنی نسبی نیازهاي آموزشی  -ترويجی
آنها
همسويی و همسازي نظري ،فلسفی و کارکردي ترويج و تعاون
ظرفیتهاي سامانيافته تعاونیها براي مشارکت در برنامهريزي و ارايه خدمات ترويجی (ترويج مشارکتی) و
همچنین تقاضا براي خدمات ترويجی
وجود ظرفیتهاي آموزشی و پژوهشی قابل استفاده در حوزه ترويج تعاون (انبوه فارغالتحصیالن رشتههاي
مختلف ،داير بودن رشته ترويج (کشاورزي) در دانشگاه هاي کشور ،پیشینه و ظرفیت آموزش رشته تعاون در
نظام آموزش عالی کشور)
توان بالقوه سازماندهی اقشار و گروههاي مختلف مردم؛ بطور هدفمند و در راستاي تحقق اهداف مشترک آنها
توانايی بخش در پیشگیري از تمرکز تملیك ثروت در دست افراد و گروههاي خاص
توانايی بالقوه جهت جذب و تجمیع سرمايه هاي کوچك مردمی و هدايت آنها به کار آفرينی و تولید
توسعه فناوريهاي اطالعات و ارتباطات قابل استفاده در فعالیتهاي ترويجی
توانايی سازماندهی و تجهیز بنگاه هاي کوچك و متوسط صنعتی و خدماتی در هر رشته به منظور يكپارچه
سازي فعالیتها ،ارتقاء رقابتپذيري و توسعه آنها
توانايی تامین شرايط و امكانات مالی ،فیزيكی و نرمافزاري براي ايجاد و يا تقويت اشتغال جوانان ،زنان و
ساير اقشار
توانايی حذف واسطههاي غیر ضروري و کاهش سطح قیمت ها در فرآيند تولید ـ توزيع کاال و خدمات مورد
مصرف اقشار با درآمد پايین و متوسط
توسعه و تكامل جهانی نظامهاي ترويجی
تهديدها
تعدد مراکز سیاستگذاري و تصمیم گیري براي تعاونیها و محدود بودن امكانات و اختیارات وزارت تعاون ،کـار
و رفاه اجتماعی
تعدد قوانین حاکم بر انواع تعاونیها و عدم انسجام بین آنها که عالوه بر ايجاد ابهامات زياد ،مانع انسجام بـین
انواع تعاونیها شده است.
عدم تنوع موضوعی فعالیت هاي کنونی ترويج تعاون به همراه عدم انجام نیازسنجی ،برنامهريزي ،پايش و
ارزشیابی اصولی در اين فعالیتها
تغییر و تحول جايگاه بخش تعاون در سیاستها و برنامههاي توسعهاي کشور و نوباوگی نسبی و عدم تكامل

ضريب
اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايی

0/028

3/53

0/099

0/027

3/4

0/092

0/028

3/2

0/090

0/023

3/88

0/089

0/024

3/68

0/088

0/023

3/83

0/088

0/024

3/62

0/087

0/024

3/46

0/083

0/021

3/92

0/082

0/026

3/12

0/081

0/025
0/022
0/022
0/021

3/12
3/3
3/24
3/31

0/078
0/073
0/071
0/070

0/021

3/27

0/069

0/019

3/52

0/067

0/017

3/75

0/064

0/018

3/34

0/060

0/024

1/93

0/046

0/026

1/73

0/045

0/023

1/87

0/043

0/022

1/86

0/041
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عوامل خارجی

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ضريب
اهمیت

منسجم تشكیالتی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی توسعه بخش تعاون نسبت به ساير
وزراتخانهها
عدم طراحی رهیافت هاي مقتضی براي ترويج تعاون و در نتیجه عدم بهرهگیري از ظرفیتهاي تعاونیها و
براي ارايه خدمات ترويجی
رويكرد باال به پايین و متمرکز در برنامهريزي فعالیتهاي ترويجی و فقدان همكاري بین موسسات و مراکز
ديگر تصمیمگیري براي فعالیتهاي تعاونی
برخی مداخالت گسترده خواسته و يا ناخواسته دولت در اقتصاد؛ از قبیل اولويت دادن بخش دولتی به انجـام
معامالت با شرکت هاي دولتی که موجب مخدوش شدن فضاي رقابت خواهد شد.
پايین بودن کیفیت و کمیت آموزش هاي اولیه؛ اعم از آموزشهاي نحوه تشكیل و اداره تعـاونی هـا ،کـارآفرينی،
مهارتی و کارورزي
ضعف نظام آموزشی کشور -برنامه هاي ناکافی ،روش هاي نادرسـت ،فقـدان مدرسـان کـارآزموده -و فقـدان
ارتباط بین آموزش هاي اقتصادي بازرگانی و مديريتی با نیازها و فعالیت هاي تعاونی ها
میل به کنترل مداخله جويانه دولت در تعاونیها در مقايسه با بخش خصوصی بويژه در دستگاه هـاي دولتـی
که کارکنانشان تشكیل تعاونی دادهاند.
عدم انسجام الزم بین سیاستهاي توسعه اقتصادي اجتماعی [به ويژه در ابعاد عدالت اجتماعی و رفـع فقـر و
بیكاري] و سیاست هاي توسعه بخش تعاونی ،در دولت
محدوديت قانونی عرصه فعالیت تعاونیها و منع ورود به بخش خدمات بويژه بانكداري و بیمه
ارائه خدمات گسترده دولت در سطح خرد؛ به نحويكه اغلب اشخاص حقیقی و يا بنگاههاي کوچك را بی نیـاز
از تشكل میسازد.
گسترده بودن بخش اقتصاد غیر رسمی و آزادي عمل آنها در اغلب موارد؛ که موجب کمتر شـدن هزينـههاي
تولید و خدمات آنها نسبت به تعاونیها شده و رقابت را مخدوش میسازد.
نارسايی در سیاستهاي حمايتی از بخشهاي غیر دولتی اقتصاد و نداشتن انسجام يا خط مشـی معـین؛ بـه
نحويكه مشوقهاي بخش تعاونی را در اغلب موارد بی خاصیت ساخته و خواهد ساخت.
نارسايی در سیاستهاي حمايتی دولت از توانمند سازي اقشار متوسط و کم درآمد جامعه براي ايفـاي نقـش
مؤثر در صحنه اقتصاد؛ که در اغلب موارد با توسعه بخش تعاونی در تعارض است.
محدوديتهاي فضاي کسب و کار در اقتصاد که براي توسعه بخش خصوصی نیز در اقتصاد وجود دارد.
ضعف مشاوره هاي تخصصی در کشور براي ايجاد يا توسعه واحدهاي اقتصادي و عدم توانايی يا رغبـت بـراي
استفاده از مشاوره هاي تخصصی و خدمات حرفهاي
تغییر و تحوالت اقتصادي ،سیاسی ،نهادي ،اجتماعی و فناوري مرتبط با فعالیت تعاونیها
باال بودن بهره بانكی ،کوتاه بودن مدت بازپرداخت آنها و باالبودن سهم بازپرداخت تسهیالت بـانكی از درآمـد
بنگاه نوپا
عدم دسترسی آسان تعاونیها به منابع مالی و فیزيكی ،امكانات ،اطالعات و بازارها ; کافی نبودن و نارسايی
در سیاستهاي حمايتی دولت در اعطاي منابع و امكانات عمومیبه تعاونیها
رقابتیتر شدن اقتصاد مبتنی بر کارآفرينی
تجاري بودن فعالیت بانكی در کشور و عدم دسترسی واحدهاي نوپا به منابع بانكی غیر حمايتی
کمبود سرمايه؛ ناشی از ضعیف بودن بنیه مالی و سطح مشارکت اقتصادي خانوارهاي کم درآمد کـه اکثريـت
قاطع اعضاي تعاونی ها را تشكیل می دهند.
دولتی بودن اقتصاد در اغلب بخش ها و پايین بودن سهم بخش تعاونی در مجموع اقتصاد
محدوديتهاي قانونی براي جذب سرمايه بیشتر در تعاونیها

همچنین مجموع امتیازهاي نهايی عوامل داخلی
براي فعالیتهاي ترويج تعاون در ماتريس ارزيابی عوامل
داخلی  2/795است .اين امتیاز به اين معنی است که
عوامل داخلی موثر بر فعالیتهاي ترويج داراي قوت است
(جدول  .)4نتايج اين جدول نشان میدهد که مواردي
مانند« :فعالیت بیش از  5هزار تعاونی با حدود  4میلیون
عضو در حوزههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی»« ،وجود
تعداد زيادي تعاونی موفق در ايران و قابل ترويج به
عنوان تعاونیهاي الگو» و «وجود ساختار اتحاديهها و
اتاقهاي تعاون با وجود بیش از  70هزار تعاونی فعال با

رتبه

امتیاز
نهايی

0/022

1/83

0/040

0/024

1/62

0/039

0/022

1/76

0/039

0/021

1/81

0/038

0/029

1/29

0/037

0/021

1/77

0/037

0/023

1/61

0/037

0/024

1/51

0/036

0/018

1/95

0/035

0/024

1/46

0/035

0/021

1/66

0/035

0/021

1/65

0/035

0/019

1/81

0/034

0/022

1/54

0/034

0/019

1/74

0/033

0/025

1/27

0/032

0/021

1/45

0/030

0/022
0/02

1/38
1/49

0/030
0/030

0/025

1/17

0/029

0/025
0/024

1/13
1/11

0/028
0/027

ظرفیت مناسب براي توسعه» از جمله مهمترين
قوتهاي براي ايجاد بخش ترويج تعاون در کشور است.
همچنین مواردي مانند« :عدم کفايت کمی نیروي
انسانی موجود در بخش ترويج تعاون»« ،عدم تعريف
شرح وظايف مشخص براي عامالن اجرايی ترويج
تعاون»« ،عدم استقرار بنیانهاي نظري ،فلسفی و
مفهومی ترويج تعاون»« ،پايین بودن سطح مهارتها و
مديريتهاي مرتبط با فعالیت ترويج تعاون در کشور» و
«عدم آگاهی و حمايت کامل مديران ادارات تعاون از
فعالیتهاي ترويجی» از جمله مهمترين ضعفها براي

عبداهللزاده و همكاران :برنامهريزي راهبردي توسعه نظام ترويج تعاون ...

ايجاد و استقرار نظام ترويج تعاون در سطح کشور است.
در پژوهشها قبلی Hezarjaribi, 2010; Aedi et al.,
) )2012بر قابلیت و تخصص مديران و میزان مشارکت
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اعضاء ،آموزش و اطالعرسانی به اعضا و ساير آحاد جامعه
به عنوان نقاط قوت اشاره شده است.

جدول ( )4ماتريس عوامل داخلی موثر بر فعالیتهاي ترويج تعاون
عوامل داخلی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

نقاط قوت
فعالیت بیش از  5هزار تعاونی با حدود  4میلیون عضو در حوزههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی
وجود تعداد زيادي تعاونی موفق در ايران و قابل ترويج به عنوان تعاونیهاي الگو
وجود ساختار اتحاديهها و اتاقهاي تعاون با وجود بیش از  70هـزار تعـاونی فعـال بـا ظرفیـت مناسـب بـراي
توسعه
وجود صندوق و بانك تعاون بر پايه فعالیت تعداد گستردهاي شرکت تعاونی و با سرمايه قابل توجه
وجود ادبیات علمی غنی در حوزه تعاون و ترويج در داخل و خارج کشور
فعالیت پژوهشگران مجرب در حوزه تعاون ،ترويج و ترويج تعاون در سطح کشور
تعیین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی توسعه اشتغال در کشور
وجود مروجان و کارشناسان ترويجی در سطح کشور
وجود اعتماد عمومی در اقشار متوسط و کم درآمد جامعه بـه مشـارکت و حضـور در تعـاونی هـا برخاسـته از
فرهنگ دينی مردم ،خصلت هاي اخالقی و عدالت گرايی آن ها
حضور اتاق تعاون در مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصادي کشور
تخصص و تجربه مديران ستادي ترويج و تحقیقات تعاون
وجود بازار گسترده و شبكه توزيع درون بخش تعاون
وجود قانون تعاون
تجربه برگزاري جلسات و بازديدهاي ترويجی و فعالیتهاي آموزشی در زمینه تعاون در سطوح ستادي و صفی
انتشار خبرنامه ها ،نشريات و چاپ کتب ترويجی در زمینه تعاون
فعالیت شرکتها و اتحاديههاي تعاونی باستثناء موارد صدر اصل  44قانون اساسی تقريباً در همة بخشهاي
اقتصادي
تنوع در فعالیتها و خدمات تعاونیها
ضعفها
عدم کفايت کمی نیروي انسانی موجود در بخش ترويج تعاون
عدم تعريف شرح وظايف مشخص براي عامالن اجرايی ترويج تعاون
عدم استقرار بنیان هاي نظري ،فلسفی و مفهومی ترويج تعاون
پايین بودن سطح مهارتها و مديريتهاي مرتبط با فعالیت ترويج تعاون در کشور
عدم آگاهی و حمايت کامل مديران ادارات تعاون از فعالیتهاي ترويجی
ضعف مديريت؛ ناشی از نظام مند نبودن تصدي مديريت در تعاونی ها و عدم تناسب حجم برخی فعالیت ها با
توانائی هاي مديريتی از يكطرف؛ نیز ناشی از محدوديت و ضعف در ارائـه تعريـف درسـت از اصـول حـاکم بـر
مديريت تعاونی ها و عدم مطابقت آموزش ها با ويژگی هاي مورد نظر
عدم وجود رشته هاي مرتبط با آموزش ترويج تعاون در مراکز آموزشی در سطح کشور براي تربیت نیروهاي
انسانی مورد نیاز
پايین بودن سطح حضور اعضا در مجامع عمومی؛ به دلیل باال بودن سطح انتظـار و اتكـاي آن هـا بـه نظـارت
دولت
کمبود امكانات و تسهیالت و اعتبارات براي ارايه خدمات ترويج تعاون
عدم وجود سرفصلهاي کافی براي ترويج تعاون در سرفصل هاي کنونی رشتههاي ترويجی
عدم تناسب رشته تحصیلی نیروي انسانی کنونی شاغل در ترويج تعاون
عدم پرداختن به توسعه حرفهاي عامالن ترويج تعاون
عدم استفاده مطلوب از ظرفیت اصول و ارزش هاي تعاونی در اغلب تعاونی ها
پايین بودن سطح سواد اعضاي تعاونیها بويژه در مناطق روستايی
عدم استفاده مطلوب از ظرفیت نهادهاي باالدستی تعاونی ها و ضعف آن ها در شناساندن قابلیت هـا و جـذب
اعضا
عدم بهرهگیري کامل از ظرفیتهاي دانش و فناوري از سوي تعاونیها در حوزههاي فعالیتی خويش
دور بودن شكل و کارکرد برخی تعاونیها از تعاونیهاي حقیقی؛ به ويـژه در تعـاونی هـاي کوچـك [بـا تعـداد
اعضاي اندک]
ضعف در کارآمدي نهادهاي باالدستی تعاونی ها (اتحاديه هاي تعاونی و اتاق هاي تعاون)

ضريب
اهمیت

رتبه

امتیاز
نهايی

0/035
0/034

4/12
3/93

0/144
0/134

0/032

4/15

0/133

0/033
0/035
0/033
0/034
0/033

4/01
3/64
3/71
3/59
3/56

0/132
0/127
0/122
0/122
0/117

0/028

3/99

0/112

0/024
0/028
0/026
0/024
0/021
0/022

4/28
3/53
3/65
3/71
4/1
3/78

0/103
0/099
0/095
0/089
0/086
0/083

0/022

3/77

0/083

0/036

1/99

0/072

0/031
0/037
0/031
0/036
0/029

2/32
1/88
2/2
1/86
2/24

0/072
0/070
0/068
0/067
0/065

0/032

1/75

0/056

0/034

1/64

0/056

0/024

2/13

0/051

0/025
0/034
0/027
0/021
0/028
0/028

2/03
1/48
1/83
1/2
1/54
1/5

0/051
0/050
0/049
0/044
0/043
0/042

0/019

2/18

0/041

0/022

1/82

0/040

0/023

1/66

0/038

0/019

1/98

0/038
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 -2مرحله دوم :مرحله تطبيق و تعيين راهبردها

مرحله تطبیق در دو مرحله صورت گرفته است.
مرحله تدوين راهبردهاي اولیه که از طريق ماتريس
 SWOTمیباشد و مرحله انتخاب راهبردهاي قابل قبول
که از طريق ماتريس داخلی و خارجی صورت گرفته
است.
 -2-1تشكيل ماتريس نقاط ضعف ،قوت ،تهديدها و
فرصتها (تدوين راهبرد)

در اين قسمت با اطالعات به دست آمده از مراحل
قبلی (ارزيابی محیط داخلی و خارجی) در يك ماتريس
فرصتها و تهديدهاي خارجی با نقاط ضعف و قوت
داخلی مقايسه میشوند .به همین منظور عوامل خارجی
و داخلی در ماتريس  SWOTبا يكديگر مقايسه شده تا
راهبردهاي امكانپذير تدوين گردد .راهبردهاي برنامه
توسعه ترويج تعاون کشور طی سه گام با استفاده از
ماتريس نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها تدوين
گرديد.

گام اول :تعيين فرصتها و تهديدهاي موجود:
در اين گام فرصتها و تهديدهاي شناسايی شده در
بخش ترويج تعاون در مرحله ارزيابی محیط خارجی ،در
سطرهاي ماتريس  SWOTقرار گرفت.
گام دوم :تعيين نقاط ضعف و قوت موجود :در
اين گام نقاط قوت و ضعف شناسايی شده در بخش
ترويج تعاون در مرحله ارزيابی محیط داخلی ،در
ستونهاي ماتريس  SWOTقرار گرفت.
گام سوم :تدوين راهبردهاي قوت-فرصت،
ضعف-فرصت ،قوت-تهديد و ضعف-تهديد :در اين
گام نقاط قوت داخلی و فرصتهاي خارجی ،نقاط ضعف
داخلی و فرصتهاي خارجی ،نقاط قوت داخلی و
تهديدهاي خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهديدهاي
خارجی با يكديگر مقايسه شده و نتیجه آنها به ترتیب در
خانه مربوط به گروه راهبردهاي قوت-فرصت (،)SO
ضعف-فرصت ( ،)WOقوت-تهديد ( )STو ضعف-تهديد
() )WTدرج گرديدند (جدول .)5

جدول ( )5ماتريس  SWOTترويج تعاون
نقاط قوتS -
فعالیت بیش از  5هزار تعاونی با حدود 4
.1
میلیون عضو در حوزههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی
وجود تعداد زيادي تعاونی موفق در ايران و
.2
قابل ترويج به عنوان تعاونیهاي الگو
وجود ساختار اتحاديهها و اتاقهاي تعاون با
.3
وجود بیش از  70هزار تعاونی فعال با ظرفیت مناسب براي
توسعه
وجود صندوق و بانك تعاون بر پايه فعالیت
.4
تعداد گستردهاي شرکت تعاونی و با سرمايه قابل توجه
وجود ادبیات علمی غنی در حوزه تعاون و
.5
ترويج در داخل و خارج کشور
فعالیت پژوهشگران مجرب در حوزه تعاون،
.6
ترويج و ترويج تعاون در سطح کشور
تعیین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به
.7
عنوان متولی توسعه اشتغال در کشور
وجود مروجان و کارشناسان ترويجی در سطح
.8
کشور
وجود اعتماد عمومی در اقشار متوسط و کم
.9
درآمد جامعه به مشارکت و حضور در تعاونی ها برخاسته از
فرهنگ دينی مردم ،خصلت هاي اخالقی و عدالت گرايی آن
ها
حضور اتاق تعاون در مراجع تصمیم ساز و
.10
تصمیم گیر اقتصادي کشور
تخصص و تجربه مديران ستادي ترويج و
.11
تحقیقات تعاون
وجود بازار گسترده و شبكه توزيع درون
.12
بخش تعاون
وجود قانون تعاون
.13
تجربه برگزاري جلسات و بازديدهاي ترويجی
.14
و فعالیتهاي آموزشی در زمینه تعاون در سطوح ستادي و
صفی
انتشار خبرنامهها ،نشريات و چاپ کتب
.15
ترويجی در زمینه تعاون
فعالیت شرکتها و اتحاديههاي تعاونی باستثناء
.16

نقاط ضعفW -
عدم کفايت کمی نیروي انسانی موجود در
.1
بخش ترويج تعاون
عدم تعريف شرح وظايف مشخص براي عامالن
.2
اجرايی ترويج تعاون
عدم استقرار بنیانهاي نظري ،فلسفی و مفهومی
.3
ترويج تعاون
پايین بودن سطح مهارتها و مديريتهاي مرتبط
.4
با فعالیت ترويج تعاون در کشور
عدم آگاهی و حمايت کامل مديران ادارات
.5
تعاون از فعالیتهاي ترويجی
ضعف مديريت؛ ناشی از نظام مند نبودن تصدي
.6
مديريت در تعاونی ها و عدم تناسب حجم برخی فعالیت ها با
توانائی هاي مديريتی از يكطرف؛ نیز ناشی از محدوديت و
ضعف در ارائه تعريف درست از اصول حاکم بر مديريت تعاونی
ها و عدم مطابقت آموزش ها با ويژگی هاي مورد نظر
عدم وجود رشتههاي مرتبط با آموزش ترويج
.7
تعاون در مراکز آموزشی در سطح کشور براي تربیت نیروهاي
انسانی مورد نیاز
پايین بودن سطح حضور اعضا در مجامع
.8
عمومی؛ به دلیل باال بودن سطح انتظار و اتكاي آن ها به
نظارت دولت
کمبود امكانات و تسهیالت و اعتبارات براي ارايه
.9
خدمات ترويج تعاون
عدم وجود سرفصلهاي کافی براي ترويج تعاون
.10
در سرفصل هاي کنونی رشتههاي ترويجی
عدم تناسب رشته تحصیلی نیروي انسانی
.11
کنونی شاغل در ترويج تعاون
عدم پرداختن به توسعه حرفهاي عامالن ترويج
.12
تعاون
عدم استفاده مطلوب از ظرفیت اصول و ارزش
.13
هاي تعاونی در اغلب تعاونی ها
پايین بودن سطح سواد اعضاي تعاونیها بويژه
.14
در مناطق روستايی
عدم استفاده مطلوب از ظرفیت نهادهاي
.15

عبداهللزاده و همكاران :برنامهريزي راهبردي توسعه نظام ترويج تعاون ...

موارد صدر اصل  44قانون اساسی تقريباً در همة بخشهاي
اقتصادي
تنوع در فعالیتها و خدمات تعاونیها
.17

فرصتهاO -
نگرش مساعد مسئوالن کشور (اصل
.1
 ،44حمايت مدبرانه مقام معظم رهبري) و
همچنین جهتگیري راهبردي ،عزم و اراده
برنامهمند و جدي وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
براي تقويت ترويج تعاون
ساختار شبكهاي بخش تعاون
.2
متشكل اتحاديهها ،شرکتها ،ادارت کل ،اتاق تعاون
و بانك توسعه تعاون و ظرفیت آنها براي همكاري
در ارايه خدمات ترويج تعاون
وجود ظرفیتهاي قابل مالحظه
.3
بخش تعاون براي فعالیتهاي ترويج (استقرار
تاالرهاي انديشه ،استقرار ساختاري و اداري ترويج،
آموزش و تحقیقات در سطح ستادي وزارتخانه،
وجود تعاونگران مجرب ،امكان بهرهگیري از سرباز
تعاون)
وجود قابلیتها و ظرفیتهاي محلی
.4
(نهادهاي محلی و غیردولتی به همراه ابتكارات قابل
مالحظه بومی در حوزه تعاون و خودياري به همراه
آموزههاي دينی ،سنتی و بومی برانگیزاننده تعاون
و خودياري و نگرش مساعد جامعه به بخش تعاون)
همسويی جهتگیريهاي راهبردي
.5
توسعه بخش تعاون از سوي وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با کارکردهاي ترويجی
تجربه داخلی قابل مالحظه در
.6
استقرار نظام ترويج کشاورزي (وزارتین جهاد
سازندگی و کشاورزي سابق و وزارت جهاد
کشاورزي)
انسجاميافتگی گروهی مخاطبان
.7
ترويج تعاون در قالب تعاونیها و همگنی نسبی
نیازهاي آموزشی  -ترويجی آنها
همسويی و همسازي نظري ،فلسفی
.8
و کارکردي ترويج و تعاون
ظرفیتهاي سامانيافته تعاونیها
.9
براي مشارکت در برنامهريزي و ارايه خدمات
ترويجی (ترويج مشارکتی) و همچنین تقاضا براي
خدمات ترويجی
وجود ظرفیتهاي آموزشی و
.10
پژوهشی قابل استفاده در حوزه ترويج تعاون (انبوه
فارغالتحصیالن رشتههاي مختلف ،داير بودن رشته
ترويج (کشاورزي) در دانشگاههاي کشور ،پیشینه و
ظرفیت آموزش رشته تعاون در نظام آموزش عالی
کشور)
توان بالقوه سازماندهی اقشار و
.11
گروههاي مختلف مردم؛ بطور هدفمند و در راستاي
تحقق اهداف مشترک آنها
توانايی بخش در پیشگیري از تمرکز
.12
و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص
توانايی بالقوه جهت جذب و تجمیع
.13
سرمايههاي کوچك مردمی و هدايت آنها به کار
آفرينی و تولید
توسعه فناوريهاي اطالعات و
.14
ارتباطات قابل استفاده در فعالیتهاي ترويجی
توانايی سازماندهی و تجهیز
.15
بنگاههاي کوچك و متوسط صنعتی و خدماتی در
هر رشته به منظور يكپارچه سازي فعالیتها ،ارتقاء
رقابتپذيري و توسعه آنها
.16
توانايی تامین شرايط و امكانات
.17
مالی ،فیزيكی و نرمافزاري براي ايجاد و يا تقويت
اشتغال جوانان ،زنان و ساير اقشار
.18

توانايی حذف واسطههاي غیر

استراتژيهاي SO
استقرار نظام ترويج تعاون در کلیه
.1
زيرمجموعههاي مرتبط با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
به دلیل وجود قابلیتها و مزيتهاي عمده بخش تعاون در
ارائه کارکردهاي توسعهاي براي رفاه جامعه
بهرهگیري بهینه و هدفمند از مفاهیم و اصول
.2
مربوط به تعاون در قانون اساس جهت افزايش انگیزه دولت
به منظور ايجاد ساختار ترويجی مناسب بخش تعاون جهت
اشاعه فرهنگ تعاون و بهبود قابلیت تعاونیها
شناسايی و بهرهگیري از زمینههاي و حیطه-
.3
هاي جديد با امكان فعالیت بخش تعاون و گسترش تعاونیها
و رقابت با ساير بخشها
استفاده از نیروهاي متخصص و با تجربه به
.4
منظور ايجاد و استقرار نظام ترويج تعاون از طريق جذب
نیروهاي کارآمد يا ارائه آموزشهاي تخصصی به نیروهاي در
دسترس
ايجاد هماهنگی بین نهادها و بخشهاي
.5
مرتبط به منظور يكپارچهسازي کارکردهاي ترويج تعاون به
وسیله برگزاري نشستها و به کارگیري تدابیر مديريتی
هماهنگ کننده با حضور سازمانهاي دولتی ،غیردولتی،
مردم و کارآفرينان.
بهرهبرداري از حمايتهاي بخش خصوصی
.6
براي سرمايهگذاري در بخش تعاون از طريق شفافسازي
سیاستهاي دولتی و برنامههاي محلی ،نحوه اخذ مالیات و
پرداخت يارانه و تسهیالت بانكی و . ...
بهبود ،گسترش و تقويت فنآوريهاي
.7
اطالعات و ارتباطات و کارکردهاي آن در تعاون به منظور
دسترسی ذينفعان ،بهرهبرداران و کارآفرينان به اطالعات
مورد نیاز
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باالدستی تعاونی ها و ضعف آن ها در شناساندن قابلیت ها و
جذب اعضا
عدم بهرهگیري کامل از ظرفیتهاي دانش و
.16
فناوري از سوي تعاونیها در حوزههاي فعالیتی خويش
دور بودن شكل و کارکرد برخی تعاونیها از
.17
تعاونیهاي حقیقی؛ به ويژه در تعاونی هاي کوچك [با تعداد
اعضاي اندک]
ضعف در کارآمدي نهادهاي باالدستی تعاونی ها
.18
(اتحاديه هاي تعاونی و اتاق هاي تعاون)
استراتژيهاي WO
بازنگري به نوع و نحوه برنامهريزي و حمايت
.1
دولتی از بخش تعاون ،بهرهگیري منطقی از نهادها ،قوانین و
مقررات حمايتی در جهت توسعه و تجهیز زيرساختارها،
تسهیالت ،و تجهیزات مورد نیاز نظام ترويج تعاون صورت گیرد
بازنگري به نحوه توزيع امكانات ،خدمات و
.2
تسهیالت تعاون و اولويتدهی تخصیص مجدد اين نوع امكانات
و تجهیزات به واحدهاي برخوردار از عمكرد قابل قبول ترويجی
بازنگري قوانین و مقرارت بخشهاي اقتصادي به
.3
منظور بهرهبرداري از فرصتهاي جديد ايجاد با قابلیت ورود
بخش تعاون در راستاي گسترش عدالت اجتماعی
ضمن بازنگري به نوع و نحوه بهرهگیري از
.4
مشارکتهاي مردمی در استقرار ،توسعه و گسترش واحدهاي
تعاونی به لحاظ امكانات و خدماتی ترويجی الزم است تا از
طرف نیروهاي متخصص و نهادهاي مختلف درجهت بهبود
فعالیتهاي ترويجی تعاون اقدامات مقتضی صورت گیرد
بازنگري در قوانین و مقرارت بخش تعاون به
.5
منظور تقويت آموزش و ترويج کارکردهاي تعاون براي بهره-
گیري بهینه و هدفمند از منافع و آثار مثبت بخش تعاون
حمايت ،اصالح و تقويت نهادهاي پشتیبان
.6
بخش تعاون با اولويت بخشهاي خصوصی و شبه دولتی
کاهش تصديگري و انحصار دولتی در بخش
.7
تعاون و توسعة خصوصی سازي بخش تعاون
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ضروري وکاهش سطح قیمتها در فرآيند تولید ـ
توزيع کاال و خدمات مورد مصرف اقشار با در آمد
پايین و متوسط
توسعه و تكامل جهانی نظامهاي
.19
ترويجی
تهديدها T -
تعــــدد مراکــــز سیاســــتگذاري و
.1
تصمیمگیري براي تعاونیها و محدود بودن امكانـات
و اختیارات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تعدد قوانین حاکم بر انواع تعاونیها
.2
و عدم انسجام بین آنها که عالوه بر ايجـاد ابهامـات
زياد ،مانع انسجام بین انواع تعاونیها شده است.
عدم تنوع موضوعی فعالیتهاي
.3
کنونی ترويج تعاون به همراه عدم انجام نیازسنجی،
برنامهريزي ،پايش و ارزشیابی اصولی در اين
فعالیتها
تغییر و تحول جايگاه بخش تعاون
.4
در سیاستها و برنامههاي توسعهاي کشور و
نوباوگی نسبی و عدم تكامل و ثبات نهادي وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی توسعه
بخش تعاون نسبت به ساير وزراتخانهها
عدم طراحی رهیافتهاي مقتضی
.5
براي ترويج تعاون و در نتیجه عدم بهرهگیري از
ظرفیتهاي تعاونیها و براي ارايه خدمات ترويجی
رويكرد باال به پايین و متمرکز در
.6
برنامهريزي فعالیتهاي ترويجی و فقدان همكاري
بین موسسات و مراکز ديگر تصمیمگیري براي
فعالیتهاي تعاونی
برخی مداخالت گسترده خواسـته و
.7
يا ناخواسته دولت در اقتصاد؛ از قبیل اولويـت دادن
بخش دولتی بـه انجـام معـامالت بـا شـرکت هـاي
دولتی که موجـب مخـدوش شـدن فضـاي رقابـت
خواهد شد.
پايین بودن کیفیت و کمیت آمـوزش
.8
هاي اولیه؛ اعم از آموزشهـاي نحـوه تشـكیل و اداره
تعاونی ها ،کارآفرينی ،مهارتی و کارورزي
ضعف نظام آموزشی کشـور -برنامـه
.9
هاي ناکافی ،روش هاي نادرسـت ،فقـدان مدرسـان
کــارآزموده -و فقــدان ارتبــاط بــین آمــوزش هــاي
اقتصادي بازرگانی و مـديريتی بـا نیازهـا و فعالیـت
هاي تعاونی ها
میل به کنترل مداخله جويانه دولت
.10
در تعاونیها در مقايسه با بخش خصوصی بـويژه در
دستگاه هاي دولتی که کارکنانشان تشكیل تعاونی
دادهاند.
عدم انسجام الزم بین سیاستهاي توسـعه
.11
اقتصــادي اجتمــاعی [بــه ويــژه در ابعــاد عــدالت
اجتماعی و رفـع فقـر و بیكـاري] و سیاسـت هـاي
توسعه بخش تعاونی ،در دولت
محدوديت قانونی عرصه فعالیت
.12
تعاونیها و منع ورود به بخش خدمات بويژه
بانكداري و بیمه
ارائــه خــدمات گســترده دولــت در
.13
سطح خرد؛ به نحويكه اغلب اشخاص حقیقـی و يـا
بنگاههاي کوچك را بی نیاز از تشكل میسازد.
گسترده بـودن بخـش اقتصـاد غیـر
.14
رسمی و آزادي عمل آنها در اغلب موارد؛ که موجب
کمتر شدن هزينههاي تولید و خدمات آنهـا نسـبت
به تعاونیها شده و رقابت را مخدوش میسازد.
نارسايی در سیاستهاي حمـايتی از
.15
بخشهاي غیر دولتی اقتصاد و نداشتن انسـجام يـا
خط مشی معـین؛ بـه نحويكـه مشـوقهاي بخـش
تعـاونی را در اغلـب مـوارد بـی خاصـیت سـاخته و
خواهد ساخت.
نارســايی در سیاســتهاي حمــايتی
.16
دولت از توانمند سازي اقشار متوسط و کـم درآمـد
جامعه براي ايفاي نقش مؤثر در صحنه اقتصاد؛ کـه
در اغلب موارد با توسعه بخـش تعـاونی در تعـارض
است.
محدوديتهاي فضاي کسـب و کـار در
.17
اقتصاد که براي توسعه بخش خصوصـی نیـز در اقتصـاد
وجود دارد.

استراتژيهاي ST
تنوع بخشی به امكانات ،فعالیتها و خدمات
.1
بخش تعاون به منظور جلب رضايت کنشگران و ذينفعان و
بالطبع افزايش کارآفرينان و سرمايهگذاران بخش و همچنین
به کارگیري گروههاي مختلف مردم در فعالیتهاي متنوع
بخش
تنوع بخشی و توسعه برنامههاي تبلیغاتی
.2
براي معرفی قابلیتهاي بخش تعاون و خصوصیات منحصر به
فرد آن جهت اشتغالزايی و بهبود رفاه از طريق شرکت در
جشنوارهها ،نمايشگاهها و سمینارها به طور فعاالنه
توسعه و تجهیز تعاونیهاي موجود به امكانات
.3
و تكنولوژيهاي مدرن و آموزش اعضا و مديران جهت بهره-
برداري بهینه از امكانات ارائه شده
بهرهبرداري از توان تشكیالتی ،قوانین و
.4
مقررات در جهت کاهش تهديدهاي پیش رو
به کار گیري و توسعه فرآيندهاي نوين مالی-
.5
اعتباري و تقويت بانكهاي تخصصی و توسعهاي الزم براي
توسعه بخش تعاون
طراحی ،اصالح و بهینهسازي قابلیتهاي
.6
نهادين و اصالح ساختار و محیط حقوقی بخش تعاون براي
تحقق فعالیتهاي ترويجی-توسعهاي ،سازماندهی و رقابت-
پذيري اقتصادي

استراتژيهاي WT
توسعه سرمايهگذاري در بخش تعاون »برگزاري
.1
سمینارها و نشستها بین بخش تعاون و بخشهاي خصوصی و
دولتی سرمايهگذار و ساير دستگاهها و مسؤوالن مرتبط و
کارآفرينان» ،دعوت از سرمايهگذاران داخلی و خارجی و ايجاد
تسهیالت و امتیازهاي ويژه سرمايهگذاري در زمینه احداث
تعاونیها
آموزش و اطالعرسانی به مردم در مورد
.2
کارکردهاي بخش تعاون به منظور توسعه فرهنگ تعاون در
جامعه
تدوين قوانین و مقررات ويژه جهت استفاده
.3
بهینه از قابلیتها و توانمنديهاي بخش تعاون و تعديل نقاط
ضعف قانونی آن جهت گسترش رقابت با ساير بخشها
زمینهسازي و تشويق مردم به مشارکت در
.4
جهت گسترش فرآيندهاي تعاون از طريق ارائه خدمات و
تسهیالت تعاونی و گسترش رفاه مردم و همچنین استفاده از
مشارکت بخش خصوصی در زمینههايی که مردم نمیتوانند
مشارکت يا سرمايهگذاري کنند.
ايجاد بستر مناسب براي تشكیل اتحاديههاي
.5
تخصصی توسعهاي تعاونی در جهت توسعة بخش غیردولتی در
بخش تعاون
تعامل با شرکتها و سازمانهاي خارجی به
.6
منظور راهیابی به بازارهاي بینالمللی و جذب سرمايهگذاري
مستقیم خارجی در بخش تعاون
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ضــعف مشــاوره هــاي تخصصــی در
.18
کشور براي ايجاد يا توسـعه واحـدهاي اقتصـادي و
عدم توانايی يا رغبت براي استفاده از مشاوره هـاي
تخصصی و خدمات حرفهاي
تغییر و تحوالت اقتصادي ،سیاسی،
.19
نهادي ،اجتماعی و فناوري مرتبط با فعالیت
تعاونیها
باال بودن بهره بـانكی ،کوتـاه بـودن
.20
مدت بازپرداخت آنها و بـاالبودن سـهم بازپرداخـت
تسهیالت بانكی از درآمد بنگاه نوپا
عدم دسترسی آسان تعاونیها به
.21
منابع مالی و فیزيكی ،امكانات ،اطالعات و بازارها ;
کافی نبودن و نارسايی در سیاستهاي حمايتی
دولت در اعطاي منابع و امكانات عمومیبه تعاونیها
رقابتیتر شدن اقتصاد مبتنی بر
.22
کارآفرينی
تجاري بودن فعالیت بانكی در کشور
.23
و عدم دسترسی واحدهاي نوپا به منابع بانكی غیـر
حمايتی
کمبود سرمايه؛ ناشی از ضعیف بودن
.24
بنیه مالی و سطح مشارکت اقتصادي خانوارهاي کم
درآمد که اکثريت قاطع اعضاي تعاونی ها را تشكیل
می دهند.
دولتی بودن اقتصاد در اغلب
.25
بخشها و پايین بودن سهم بخش تعاونی در
مجموع اقتصاد
محدوديتهاي قانونی براي جذب
.26
سرمايه بیشتر در تعاونیها

 -2-2تشكيل ماتريس داخلي و خارجي (انتخاب

امتياز نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
4

راهبردهاي قابل قبول)

گام اول -تشكيل ماتريس داخلي و خارجي و
تعيين موقعيت نظام ترويج تعاون :نقطه تالقی جمع
امتیازهاي عوامل خارجی و داخلی نظام ترويج تعاون بر
روي محور xها و yها تعیین کننده موقعیت اين نظام در
ماتريس داخلی و خارجی است.
گام دوم -انتخاب راهبردهاي قابل قبول:
راهبردهاي قابل قبول در برنامهريزي توسعه نظام ترويج
تعاون ،با توجه به قرارگیري در خانه شماره  5ماتريس
داخلی و خارجی ،راهبردهاي محافظهکارانه است (شكل
 .)3با توجه به قوتهاي مناسب ترويج تعاون میتوان
راهبردهاي تهاجمی را نیز مورد توجه قرار داد .به همین
منظور ابتدا راهبردهاي اولیه خانه  WOو سپس از
راهبردهاي اولیه خانه  SOدر ماتريس  SWOTانتخاب
شدند.

امتياز نهايي ماتريس ارزيابي عوامل خارجي

پس از تدوين راهبردهاي اولیه که مقايسه عوامل
داخلی و خارجی در ماتريس  SWOTراهبردهاي قابل
قبول از میان آنها با طی دو گام زير انتخاب شد.

3

2

1
4

3

2

شكل ( )3ماتريس داخلی و خارجی نظام ترويج تعاون
 -3مرحله سوم :مرحله تصميمگيري (اولويتبندي
راهبردهاي قابل قبول)

در مرحله قبل با مقايسه عوامل داخلی و خارجی،
راهبردهاي قابل قبول شناسايی گرديدند .در اين مرحله
در ارتباط با راهبردهاي قابل قبول تصمیمگیري میشود.
جذابیت هر راهبرد با استفاده از ماتريس برنامهريزي
راهبردي کمی مشخص شده و راهبردهاي داراي
جذابیت باال به عنوان راهبردهاي مورد تأکید و
اولويتدار برنامه توسعه فعالیتهاي ترويج تعاون تعیین
میشود .فرآيند اولويتبندي راهبردهاي قابل قبول در
برنامه توسعه فعالیتهاي ترويج تعاون با توجه به پنج
گام تشريح شده در قسمت مبانی نظري انجام شد .در در

1
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ترويج تعاون نقش عمدهاي دارند تعیین شد .در گام
چهارم ،جمع امتیاز جذابیت راهبردهاي قابل قبول
(حاصل ضرب وزن حاصل از گام دوم در امتیازهاي
جذابیت به دست آمده از گام سوم) محاسبه شد .جمع
امتیازهاي جذابیت نشان دهنده جذابیت نسبی هر يك
از راهبردها است که تنها با توجه به اثر عوامل داخلی و
خارجی مربوطه به دست میآيد .هر چه «جمع
امتیازهاي جذابیت» بیشتر باشد ،راهبرد مورد بحث
داراي جذابیت بیشتري با توجه به عامل در نظر گرفته
شده خواهد بود .در گام پنجم ،محاسبه امتیاز جذابیت
نهايی (مجموع امتیازهاي جذابیت هر يك از ستونهاي
ماتريس برنامهريزي راهبردي کمی) راهبردهاي قابل
قبول صورت گرفت و اولويتبندي آنها به دست آمد
(جدول  .)6امتیاز نهايی جذابیت نشان دهنده
راهبردهايی است که از بیشترين جذابیت برخوردار است.

اولین گام ،عوامل داخلی و خارجی که از ماتريس ارزيابی
محیط داخلی و محیط خارجی به دست آمد ،در سمت
راست ماتريس و راهبردهاي قابل قبول که از طريق
ماتريس داخلی و خارجی انتخاب گرديدهاند ،در باالي
ماتريس برنامهريزي راهبردي کمی ،فهرست میشوند.
در ماتريس برنامهريزي کمی توسعه فعالیتهاي ترويج
تعاون  35عامل مهم داخلی و  44عامل مهم خارجی که
در برنامه توسعه فعالیتهاي ترويج تعاون تأثیرگذار
هستند در نظر گرفته شد (جدول  .)5سپس در گام دوم،
به هر يك از عوامل داخلی و خارجی که در موفقیت
برنامه توسعه فعالیتهاي ترويج تعاون نقش عمده دارند،
با توجه به میزان اهمیت هر يك از آنها ،وزن يا ضريب
داده شد و در ستون ضرايب درج گرديد .اين وزن از
مراحل قبلی به دست آمده است .در گام سوم امتیاز
جذابیت راهبردهاي قابل قبول با بررسی عوامل داخلی و
خارجی را که در موفقیت برنامهريزي توسعه فعالیتهاي

جدول ( )6ماتريس برنامهريزي راهبردي کمی توسعه فعالیتهاي ترويج تعاون
راهبردها (ضرب ضريب اهمیت هر راهبرد در امتیاز جذابیت آن)

نقاط قوت
فعالیت بیش از  5هزار تعاونی با حدود  4میلیون عضو
در حوزههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی

0/136

0/068

0/136

0/068

0/034

0/034

0/068

0/068

0/102

0/034

0/034

0/034

0/068

0/034

وجود تعداد زيادي تعاونی موفق در ايران و قابل ترويج به
عنوان تعاونیهاي الگو

0/099

0/033

0/066

0/066

0/033

0/033

0/033

0/033

0/066

0/033

0/066

0/066

0/066

0/066

وجود ساختار اتحاديهها و اتاقهاي تعاون با وجـود بـیش
از  70هزار تعاونی فعال با ظرفیت مناسب براي توسعه

0/072

0/024

0/048

0/048

0/024

0/024

0/024

0/024

0/048

0/024

0/048

0/024

0/048

0/096

0/102

0/033

0/102

0/102

0/102

0/102

0/068

0/102

0/068

وجـود صـندوق و بانـك تعــاون بـر پايـه فعالیـت تعــداد
گستردهاي شرکت تعاونی و با سرمايه قابل توجه
وجود ادبیات علمی غنی در حوزه تعاون و ترويج در
داخل و خارج کشور

0/066

فعالیت پژوهشگران مجرب در حوزه تعاون ،ترويج و
ترويج تعاون در سطح کشور

0/024

0/048

0/072

تعیین وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی
توسعه اشتغال در کشور

0/066

0/044

0/022

وجود مروجان و کارشناسان ترويجی در سطح کشور

0/064

0/064

0/064

وجود اعتمـاد عمـومی در اقشـار متوسـط و کـم درآمـد
جامعه به مشارکت و حضـور در تعـاونی هـا برخاسـته از
فرهنگ دينی مردم ،خصلت هاي اخالقی و عدالت گرايی آن ها

0/112

0/056

حضـور اتـاق تعـاون در مراجــع تصـمیم سـاز و تصـمیم گیــر
اقتصادي کشور

0/042

0/042

تخصص و تجربه مديران ستادي ترويج و تحقیقات تعاون

0/022

0/066

0/022

وجود بازار گسترده و شبكه توزيع درون بخش تعاون

0/056

0/084

0/084

وجود قانون تعاون

0/078

تجربه برگزاري جلسات و بازديدهاي ترويجی و
فعالیتهاي آموزشی در زمینه تعاون در سطوح ستادي و
صفی

0/099

0/033

انتشار خبرنامهها ،نشريات و چاپ کتب ترويجی در
زمینه تعاون

0/105

0/048
0/044

0/022

0/044

0/048

0/056

0/066
0/056

0/056

0/042
0/056

0/042

0/084
0/052

0/066

0/066

0/066

0/056

0/056

0/056

0/052

0/056

0/112

0/112

0/063

0/063

0/063

0/066

0/066

0/056

0/084

0/078

0/078

0/056

0/052

0/132

0/033
0/07

0/099

0/033

0/063
0/084

0/099

0/105

0/105

0/035

0/105

0/105

تنوع در فعالیتها و خدمات تعاونیها

0/072

0/036

0/036

0/108

0/108

0/108

1/14

0/711

0/863

0/546

0/668

0/449

جمع

0/022

0/028

فعالیت شرکتها و اتحاديههاي تعاونی باستثناء موارد
صدر اصل  44قانون اساسی تقريباً در همة بخشهاي
اقتصادي

ضعفها

0/022

0/044

0/022

0/044

0/022

0/064

0/112

0/099

0/024

0/105
0/384

0/105

0/105

0/105

0/105

0/105

0/105

0/036

0/108

0/036

0/072

0/036

0/108

0/551

0/844

0/461

0/646

0/73

1/043

0/035
0/567
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عدم کفايت کمی نیروي انسانی موجود در بخش ترويج
تعاون

0/054

عدم تعريف شرح وظايف مشخص براي عامالن اجرايی
ترويج تعاون

0/072

0/054

0/054

0/048

0/072

تعاون

0/029

0/087

پايین بودن سطح مهارتها و مديريتهاي مرتبط با
فعالیت ترويج تعاون در کشور

0/093

0/062

عدم آگاهی و حمايت کامل مديران ادارات تعاون از
فعالیتهاي ترويجی

0/074

0/081

0/081

عدم استقرار بنیانهاي نظري ،فلسفی و مفهومی ترويج

0/037

0/087
0/093

0/093

0/062

0/037

0/074

0/074

ضعف مديريت؛ ناشی از نظام مند نبـودن تصـدي مـديريت در
تعاونی ها و عدم تناسب حجم برخی فعالیت ها با توانائی هـاي
مديريتی از يكطرف؛ نیز ناشی از محـدوديت و ضـعف در ارائـه
تعريف درست از اصول حاکم بـر مـديريت تعـاونی هـا و عـدم
مطابقت آموزش ها با ويژگی هاي مورد نظر

0/044

0/044

0/081

0/044

0/022

0/022

عدم وجود رشتههاي مرتبط با آموزش ترويج تعاون در
مراکز آموزشی در سطح کشور براي تربیت نیروهاي
انسانی مورد نیاز

0/064

پايین بودن سطح حضـور اعضـا در مجـامع عمـومی؛ بـه
دلیل باال بودن سطح انتظار و اتكـاي آن هـا بـه نظـارت
دولت

0/072

0/072

کمبود امكانات و تسهیالت و اعتبارات براي ارايه خدمات
ترويج تعاون

0/072

0/108

0/036

0/108

0/063

0/042

0/057

0/019

0/075

0/05

0/05

/038

0/019

0/063

عدم وجود سرفصلهاي کافی براي ترويج تعاون در
سرفصل هاي کنونی رشتههاي ترويجی

0/057

عدم تناسب رشته تحصیلی نیروي انسانی کنونی شاغل
در ترويج تعاون
عدم پرداختن به توسعه حرفهاي عامالن ترويج تعاون
عدم استفاده مطلوب از ظرفیت اصول و ارزش هاي تعـاونی در
اغلب تعاونی ها

0/031

پايین بودن سطح سواد اعضاي تعاونیها بويژه در مناطق
روستايی

0/068

0/068

عدم استفاده مطلوب از ظرفیت نهادهاي باالدستی تعـاونی هـا
و ضعف آن ها در شناساندن قابلیت ها و جذب اعضا

0/028

0/028

0/031

عدم بهرهگیري کامل از ظرفیتهاي دانش و فناوري از
سوي تعاونیها در حوزههاي فعالیتی خويش

0/056

0/084

0/084

0/031

0/028

دور بودن شكل و کارکرد برخی تعاونیهـا از تعاونیهـاي
حقیقی؛ به ويژه در تعاونی هاي کوچك [با تعداد اعضـاي
اندک]
ضعف در کارآمدي نهادهاي باالدستی تعاونی ها (اتحاديه هـاي
تعاونی و اتاق هاي تعاون)

0/102

جمع

0/401

0/122

0/072
0/063

0/042

0/063

0/063

0/025
0/019

0/031

0/063

0/031

0/031

0/031

0/034

0/034
0/028

0/028

0/084

0/084

0/062

0/031

0/019
0/031

0/031

0/031

0/062
0/034

0/069

0/069

0/069

0/069

0/102

0/102

0/102

0/102

0/868

0/634

0/883

0/463

0/314

0/028
0/084

0/069

0/315

0/069

0/465

0/084

0/084

0/069

0/069

0/102

0/102

0/39

0/349

0/084

0/084

0/069
0/102
0/709

0

0/376
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ادامه جدول ()6
فرصتها
نگرش مساعد مسئوالن كشور (اصل  ،44حمايت مدبرانه مقام
معظم رهبري) و همچنين جهتگيري راهبردي ،عزم و اراده
برنامهمند و جدي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي براي
تقويت ترويج تعاون
ساختار شبكهاي بخش تعاون متشكل اتحاديهها ،شركتها،
ادارت كل ،اتاق تعاون و بانك توسعه تعاون و ظرفيت آنها
براي همكاري در ارايه خدمات ترويج تعاون
وجود ظرفيت هاي قابل مالحظه بخش تعاون براي
فعاليت هاي ترويج (استقرار تاالرهاي انديشه ،استقرار ساختاري
و اداري ترويج ،آموزش و تحقيقات در سطح ستادي وزارتخانه،
وجود تعاونگران مجرب ،امكان بهرهگيري از سرباز تعاون)
وجود قابليتها و ظرفيتهاي محلي (نهادهاي محلي و
غيردولتي به همراه ابتكارات قابل مالحظه بومي در حوزه
تعاون و خودياري به همراه آموزههاي ديني ،سنتي و بومي
برانگيزاننده تعاون و خودياري و نگرش مساعد جامعه به
بخش تعاون)
همسويي جهتگيريهاي راهبردي توسعه بخش تعاون از
سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با كاركردهاي
ترويجي
تجربه داخلي قابل مالحظه در استقرار نظام ترويج كشاورزي
(وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي سابق و وزارت جهاد
كشاورزي)
انسجاميافتگي گروهي مخاطبان ترويج تعاون در قالب
تعاونيها و همگني نسبي نيازهاي آموزشي  -ترويجي آنها
همسويي و همسازي نظري ،فلسفي و كاركردي ترويج و
تعاون
ظرفيتهاي سامانيافته تعاونيها براي مشاركت در
برنامهريزي و ارايه خدمات ترويجي (ترويج مشاركتي) و
همچنين تقاضا براي خدمات ترويجي
وجود ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي قابل استفاده در حوزه
ترويج تعاون (انبوه فارغالتحصيالن رشتههاي مختلف ،داير
بودن رشته ترويج (كشاورزي) در دانشگاههاي كشور ،پيشينه و
ظرفيت آموزش رشته تعاون در نظام آموزش عالي كشور)
توان بالقوه سازماندهي اقشار و گروههاي مختلف مردم؛ بطور
هدفمند و در راستاي تحقق اهداف مشترك آنها
توانايي بخش در پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست
افراد و گروههاي خاص
توانايي بالقوه جهت جذب و تجميع سرمايههاي كوچك
مردمي و هدايت آنها به كار آفريني و توليد
توسعه فناوري هاي اطالعات و ارتباطات قابل استفاده در
فعاليتهاي ترويجي
توانايي سازماندهي و تجهيز بنگاههاي كوچك و متوسط
صنعتي و خدماتي در هر رشته به منظور يكپارچه سازي
فعاليتها ،ارتقاء رقابتپذيري و توسعه آنها
توانايي تامين شرايط و امكانات مالي ،فيزيكي و نرمافزاري
براي ايجاد و يا تقويت اشتغال جوانان ،زنان و ساير اقشار
توانايي حذف واسطههاي غير ضروري وكاهش سطح قيمتها
در فرآيند توليد ـ توزيع كاال و خدمات مورد مصرف اقشار با در
آمد پايين و متوسط
توسعه و تكامل جهاني نظامهاي ترويجي
جمع
تهديدها
تعــدد مراكــز سياســتگذاري و تصــميمگيري بــراي تعاونيهــا و
محدود بودن امكانـات و اختيـارات وزارت تعـاون ،كـار و رفـاه
اجتماعي
تعدد قوانين حاكم بر انواع تعاونيها و عدم انسجام بين آنها كه
عالوه بر ايجاد ابهامات زياد ،مانع انسجام بين انـواع تعاونيهـا
شده است.
عدم تنوع موضوعي فعاليتهاي كنوني ترويج تعاون به همراه
عدم انجام نيازسنجي ،برنامه ريزي ،پايش و ارزشيابي اصولي
در اين فعاليتها
تغيير و تحول جايگاه بخش تعاون در سياستها و برنامههاي
توسعه اي كشور و نوباوگي نسبي و عدم تكامل و ثبات نهادي
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به عنوان متولي توسعه
بخش تعاون نسبت به ساير وزراتخانهها
عدم طراحي رهيافتهاي مقتضي براي ترويج تعاون و در
نتيجه عدم بهرهگيري از ظرفيتهاي تعاونيها و براي ارايه
خدمات ترويجي

0/084

0/084

0/028

0/028

0/084

0/028

0/054

0/054

0/081

0/081

0/054

0/027

0/056

0/028

0/056

0/056

0/023

0/056

0/046

0/092

0/023

0/046

0/024

0/072

0/024

0/024

0/072

0/024

0/046

0/046

0/028

0/069
0/023

0/096

0/048
0/024

0/048

0/069

0/024

0/024

0/021

0/042

0/021

0/063

0/063

0/052

0/026

0/026

0/052

0/052

0/05

0/021
0/066

0/022

0/021

0/022

0/022
0/066

0/021

0/021

0/042

0/021

0/042

0/021

0/042

0/084

0/068

0/017
0/036
0/615

0/034
0/69

0/023

0/072

0/022

0/027

0/027

0/054

0/054

0/054

0/027

0/027

0/056

0/056

0/056

0/056

0/056

0/046

0/023

0/023

0/092

0/046

0/092

0/024

0/048

0/024

0/072

0/024

0/048

0/024

0/069

0/023

0/023

0/069

0/023

0/023

0/024

0/096

0/024

0/096

0/024

0/048

0/048

0/024

0/024

0/048

0/024

0/021

0/021

0/042

0/021

0/021

0/021

0/026

0/052

0/026

0/078

0/026

0/025

0/1

0/025

0/025

0/05

0/05

0/05

0/05

0/022

0/022

0/022

0/066

0/022

0/022

0/088

0/066

0/066

0/022

0/022

0/022

0/022

0/022

0/042

0/021

0/063

0/042

0/042

0/042

0/042

0/021

0/021

0/042

0/021

0/042

0/021

0/042

0/021

0/042

0/021

0/021

0/201

0/134

0/201

0/067

0/201

0/268

0/201

0/017

0/034

0/5

0/799

0/051
0/018
0/916

0/034
0/072
0/554

0/036
1

0/034
0/018
0/798

0/034
0/018
0/795

0/024

0/024

0/022
0/044

0/021

0/017
0/036
0/552

0/081

0/022

0/268

0/017

0/051
0/036
0/683

0/017
0/054
0/468

0/024

0/024

0/024

0/026

0/026

0/078

0/023

0/046

1/031

0/046

0/022

0/056

0/084

0/028

0/084

0/028

0/028

0/056

0/044

0/022

0/066

0/022

0/026

0/017
0/514

0/026

0/023

0/026

0/023

0/044

0/023

0/023

0/024

329

عبداهللزاده و همكاران :برنامهريزي راهبردي توسعه نظام ترويج تعاون ...

ادامه جدول ()6
رويكرد باال به پايين و متمركز در برنامهريزي فعاليتهاي
ترويجي و فقدان همكاري بين موسسات و مراكز ديگر
تصميمگيري براي فعاليتهاي تعاوني
برخـي مـداخالت گسـترده خواســته و يـا ناخواسـته دولــت در
اقتصاد؛ از قبيل اولويت دادن بخش دولتي به انجام معامالت با
شركت هاي دولتي كه موجب مخدوش شـدن فضـاي رقابـت
خواهد شد.
پــايين بــودن كيفيــت و كميــت آمــوزش هــاي اوليــه؛ اعــم از
آموزشهاي نحوه تشكيل و اداره تعاوني ها ،كارآفريني ،مهـارتي و
كارورزي
ضعف نظام آموزشي كشور -برنامه هاي ناكـافي ،روش هـاي
نادرست ،فقـدان مدرسـان كـارآزموده -و فقـدان ارتبـاب بـين
آموزش هاي اقتصادي بازرگاني و مديريتي با نيازهـا و فعاليـت
هاي تعاوني ها
ميل به كنترل مداخله جويانه دولت در تعاونيها در مقايسـه بـا
بخش خصوصي بويژه در دستگاه هاي دولتي كه كاركنانشـان
تشكيل تعاوني دادهاند.
 عــدم انســجام الزم بــين سياســتهاي توســعه اقتصــادياجتماعي [بـه ويـژه در ابعـاد عـدالت اجتمـاعي و رفـع فقـر و
بيكاري] و سياست هاي توسعه بخش تعاوني ،در دولت
محدوديت قانوني عرصه فعاليت تعاونيها و منع ورود به بخش
خدمات بويژه بانكداري و بيمه
ارائه خدمات گسترده دولت در سطح خرد؛ بـه نحويكـه اغلـب
اشخاص حقيقي و يا بنگاههاي كوچـك را بـي نيـاز از تشـكل
ميسازد.
گسترده بودن بخش اقتصاد غير رسمي و آزادي عمـل آنهـا در
اغلب موارد؛ كه موجب كمتر شدن هزينههاي توليد و خـدمات
آنها نسبت به تعاونيها شده و رقابت را مخدوش ميسازد.
نارسايي در سياسـتهاي حمـايتي از بخشهـاي غيـر دولتـي
اقتصاد و نداشتن انسجام يـا خـط مشـي معـين؛ بـه نحويكـه
مشوقهاي بخش تعاوني را در اغلب موارد بي خاصيت سـاخته
و خواهد ساخت.
نارسايي در سياستهاي حمايتي دولت از توانمند سازي اقشـار
متوسط و كم درآمد جامعه براي ايفاي نقـش مـرثر در صـحنه
اقتصاد؛ كه در اغلب موارد با توسعه بخش تعـاوني در تعـار
است.
محدوديتهاي فضاي كسب و كار در اقتصاد كه براي توسعه بخـش
خصوصي نيز در اقتصاد وجود دارد.
ضعف مشاوره هاي تخصصي در كشور براي ايجاد يـا توسـعه
واحدهاي اقتصادي و عدم توانايي يـا رغبـت بـراي اسـتفاده از
مشاوره هاي تخصصي و خدمات حرفهاي
تغيير و تحوالت اقتصادي ،سياسي ،نهادي ،اجتماعي و فناوري
مرتبط با فعاليت تعاونيها
باال بودن بهره بانكي ،كوتـاه بـودن مـدت بازپرداخـت آنهـا و
باالبودن سهم بازپرداخت تسهيالت بانكي از درآمد بنگاه نوپا
عدم دسترسي آسان تعاونيها به منابع مالي و فيزيكي ،امكانات،
اطالعات و بازارها ; كافي نبودن و نارسايي در سياستهاي
حمايتي دولت در اعطاي منابع و امكانات عموميبه تعاونيها
رقابتيتر شدن اقتصاد مبتني بر كارآفريني
تجــاري بــودن فعاليــت بــانكي در كشــور و عــدم دسترســي
واحدهاي نوپا به منابع بانكي غير حمايتي
كمبود سـرمايه؛ ناشـي از ضـعيف بـودن بنيـه مـالي و سـطح
مشاركت اقتصادي خانوارهاي كـم درآمـد كـه اكتريـت قـاطع
اعضاي تعاوني ها را تشكيل مي دهند.
دولتي بودن اقتصاد در اغلب بخشها و پايين بودن سهم
بخش تعاوني در مجموع اقتصاد
محدوديتهاي قانوني براي جذب سرمايه بيشتر در تعاونيها
جمع
مجموع نمره جذابيت راهبردها

0/024

0/048

0/024

0/044

0/044

0/042

0/042

0/021

0/021

0/021

0/084

0/021

0/048

0/044

0/021

0/022

0/022

0/021

0/116

0/021

0/046

0/023
0/024

0/024

0/024

0/021

0/054

0/072

0/048

0/024

0/024

0/046

0/046
0/024

0/054

0/048

0/024

0/024

0/018

0/048

0/042

0/024
0/019

0/044

0/019

0/088
0/038

0/019

0/025

0/022

0/248
2/404

0/044
0/022

0/057

0/038

0/019

0/022
0/038

0/057

0/025

0/025

0/084
0/044

0/042
0/088

0/04

0/04

0/025

0/075

0/048
0/025
0/448
1/971

0/075
0/024
0/864
3/075

0/336
2/619

0/042
0/019

0/057

0/019

0/088

0/021
0/044
0/02

0/025

0/025

0/025
0/799
3/033

0/038

0/075

0/021
0/044

0/280
1/660

0/096
0/380
1/578

0/048
0/422
2/087

0/075
0/048
0/295
2/520

0/072

0/072

0/072

0/018

0/036

0/036

0/048

0/042

0/063

0/023

0/023

0/023

0/025
0/245
1/610

0/048

0/042

0/021

0/021

0/021

0/021

0/019

0/019

0/019

0/022

0/066

0/022

0/019

0/038

0/038

0/019

0/075

0/025

0/025

0/05

0/042
0/022

0/021
0/044

0/022

0/042
0/044

0/04

0/02

0/04

0/025

0/025

0/025

0/025

0/025
0/048
0/704
2/253

0/025
0/048
0/446
2/885

0/025
0/048
0/373
2/214

0/025
0/048
0/515
2/254
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نتيجهگيري

با درک اهمیت استقرار نظام ترويج تعاون جهت
فرهنگسازي ،جلب مشارکت مردمی و ساماندهی
تشكلهاي تعاونی ،آموزش ،توسعه دانش و فناوري در
اين بخش ،توسعه حرفهاي ،تسهیل کارآفرينی و نظاير
آنها اين تحقیق به منظور برنامهريزي راهبردي نظام
ترويج تعاون طراحی و اجرا شد .با استفاده از تكنیك
 SWOTو مدل برنامهريزي راهبردي کمی که جزء فنون
مورد استفاده در برنامهريزي راهبردي و مطالعات
آيندهنگري میباشد ،محیط شكلگیري ترويج تعاون
تحلیل و راهبردهاي مقتضی پیشنهاد شد و تالش شد تا
جذابیت مجموعهاي از راهبردها براي ساماندهی ترويج
تعاون از طريق تجزيه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی
موثر بر نظام ترويج تعاون مشخص شود .با توجه به
موقعیت نظام ترويج تعاون در خانه شماره پنج ماتريس
داخلی و خارجی ،راهبردهاي محافظهکارانه به عنوان
اولويتهاي اصلی و راهبردهاي تهاجمی به عنوان
اولويتهاي بعدي تعیین شد.
راهبردهاي محافظهکارانه جهت انسجام فعالیتهاي
ترويج و افزايش اثربخشی ،بهرهوري و کارايی فعالیتهاي
ترويجی را افزايش داده و با نهادمندسازي و تامین
فعالیتهاي ترويجی ساختارمند و برنامهريزي شده و
هدفمند به پايداري نهادي ترويج در حوزه تعاون کمك
میکند .اغلب اين گونه راهبردهاي به نوع اشاره به
بازسازي وضع موجود از طريق بازنگري در قوانین و
مقررات ،برنامهريزيها و توزيع خدمات موجود اشاره
دارد .اين موضوع در برخی پژوهشهاي پیشین
( )Fazelnia, 2005نیز مورد تاکید قرار گرفته است .با
توجه به وضعیت ادغام وزارت تعاون در وزارت کار و رفاه
اجتماعی ،بنابراين استفاده از اين راهبردها با واقعیتهاي
موجود همخوانی بیشتري دارد .از طرفی راهبردهاي
تهاجمی که اغلب جهت تقويت و بهرهبرداري از نقاط
قوت و فرصتها تدوين میشوند با توجه به قابلیتهاي
نظام ترويج تعاون تدوين میشوند .با توجه به اهمیت
فعالیتهاي آموزشی و ترويجی که اصول و ارکانها
تعاون نیز به آن اشاره شده ،بهرهگیري از راهبردهاي
تهاجمی میتواند به توانمندسازي تعاونگران و موفقیت

تعاونی ها کمك نمايد .پیشتر برخی از راهكارها و
اقدامات مرتبط با اين راهبرد نظیر ()Fazelnia, 2005
توسط برخی پژوهشگران مطرح شده است.
بايد توجه داشت که کلیه راهبردهاي تعیین شده در
ماتريس  SWOTبراي تقويت نقاط قوت ،تعديل نقاط
ضعف ،پرهیز از تهديدها و استفاده از فرصتها مورد
توافق عامه کارشناسان و متخصصان ترويج و تعاون قرار
گرفت که در برنامهريزي راهبردي نظام ترويج تعاون بايد
لحاظ شود .با توجه به نتايج تحقیق (جمع مجموع
امتیازهاي جذابیت راهبردها) ،راهبردهاي زير را میتوان
براي ترويج تعاون به ترتیب امتیاز جذابیت باال به پايین
به شرح زير ارايه نمود:
الف) راهبردهاي اولويت اول؛ شامل :بازنگري در
قوانین و مقرارت بخش تعاون به منظور تقويت آموزش و
ترويج کارکردهاي تعاون براي بهرهگیري بهینه و
هدفمند از منافع و آثار مثبت بخش تعاون؛ ضمن
بازنگري به نوع و نحوه بهرهگیري از مشارکتهاي
مردمی در استقرار ،توسعه و گسترش واحدهاي تعاونی
به لحاظ امكانات و خدماتی ترويجی الزم است تا از
طرف نیروهاي متخصص و نهادهاي مختلف درجهت
بهبود فعالیتهاي ترويجی تعاون اقدامات مقتضی صورت
گیرد؛ و بازنگري به نوع و نحوه برنامهريزي و حمايت
دولتی از بخش تعاون ،بهرهگیري منطقی از نهادها،
قوانین و مقررات حمايتی در جهت توسعه و تجهیز
زيرساختارها ،تسهیالت ،و تجهیزات مورد نیاز نظام
ترويج تعاون صورت گیرد .يكی از ملزومات اين راهبرد
آموزش تعاونگران براي مشارکت بهینه در امور تعاونی و
پیادهسازي حاکمیت شرکتی شايسته در تعاونیها و نیز
انتخاب شايسته ارکان تعاونیها است.
ب) راهبردهاي اولويت دوم؛ شامل :بازنگري به
نحوه توزيع امكانات ،خدمات و تسهیالت تعاون و
اولويتدهی تخصیص مجدد اين نوع امكانات و تجهیزات
به واحدهاي برخوردار از عمكرد قابل قبول ترويجی؛
بازنگري قوانین و مقرارت بخشهاي اقتصادي به منظور
بهرهبرداري از فرصتهاي جديد ايجاد با قابلیت ورود
بخش تعاون در راستاي گسترش عدالت اجتماعی؛
حمايت ،اصالح و تقويت نهادهاي پشتیبان بخش تعاون
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به کارگیري تدابیر مديريتی هماهنگ کننده با حضور
 مردم و کارآفرينان؛ و، غیردولتی،سازمانهاي دولتی
شناسايی و بهرهگیري از فرصتهاي جديد با رويكرد
کارآفرينی جمعی به منظور شكلگیري تعاونیهاي
.کارآفرين با توان رقابت با ساير بخشها
 بهرهگیري:د) راهبردهاي اولويت چهارم؛ شامل
بهینه و هدفمند از مفاهیم و اصول مربوط به تعاون در
قانون اساسی جهت افزايش انگیزه دولت به منظور ايجاد
ساختار ترويجی مناسب در اين بخش جهت اشاعه
فرهنگ تعاون و بهبود قابلیت تعاونیها؛ بهرهبرداري از
حمايتهاي بخش خصوصی براي سرمايهگذاري در
بخش تعاون از طريق شفافسازي سیاستهاي دولتی و
نیز در نظر گرفتن تسهیالت حمايتی و مشوقهايی براي
 تخفیف مالیاتی و تخصیص،سرمايهگذاري مشترک
- گسترش و تقويت فن،؛ و بهبود... اعتبارات بانكی و
آوريهاي اطالعات و ارتباطات و کارکردهاي آن در
 بهرهبرداران و،تعاون به منظور دسترسی ذينفعان
کارآفرينان به اطالعات مورد نیاز با شكلدهی نظام جامع
.اطالعات بخش تعاون
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