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چكيده: هدف اصلى پژوهش حاضر، بررسى داليل و ريشه هاى ضرر و زيان تعاونى هاى 
روستايى و بيان راهكارهاى اجرايى و اولويت بندى آنها براى ساماندهى و بهبود وضعيت 
تعاونى هاى مذكور است. زيرا تعاونى هاى روستايى به لحاظ ماهيت شبكه اى و مردمى بودن، 
از امكانات و شرايطى برخوردار است كه در صورت حمايت و مديريت صحيح و كارآمد، 
مى تواند به تحقق اهداف توسعه اى در روستاها و بخش كشاورزى، بسيار كمك كند. در 
پژوهش  حاضر، ابتدا اهداف شكل گيرى تشكل ها و سازمان تعاون روستايى بيان گرديد؛ 
سپس مهمترين داليل زيان تعاونى هاى روستايى با استناد به ساير پژوهش هاى پيشين، 
اسناد موجود و آراى مقامات محلى و اعضاى تشكل ها از طريق پرسشنامه هاى خاص 
استخراج شد. در ادامه، راهكارهاى مربوط به نحوه ارتقاى وضعيت و ساماندهى تشكل هاى 
زيان ده بيان گرديد. سپس با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبى كه چارچوبى را براى 
همكارى و مشاركت گروهى در تصميم گيرى ها مهيا مى كند، اولويت بندى راهكارهاى 
مذكور انجام شد. بر اساس نتايج پژوهش، انتخاب اعضاى هيئت مديره و مديرعامل از 
بين افراد آگاه، خبره و فعال، اولويت نخست در فرايند ساماندهى تعاونى هاى مورد نظر 
در  كه  فروشندگان  و  كاركنان  ساماندهى  و  بازرس  انتخاب  چنانچه  مى شود.  محسوب 
رده هاى بعدى قرار دارند، به اين مجموعه اضافه شود، آنگاه مى توان گفت كه ساماندهى 
منابع انسانى، اولويت و نياز اصلى تعاونى هاى زيان ده است. به اعتقاد خبرگان، توسعه 
فعاليت هاى اقتصادى، نظير ايجاد صندوق قرض الحسنه و اعطاى تسهيالت به اعضا، ايجاد 
صنايع تبديلى و تكميلى و خريد و فروش محصوالت كشاورزى كه به منابع مالى فراوان و 

نقدينگى نسبتاً زيادى نياز دارد، از اولويت هاى بعدى ساماندهى تعاونى ها است.

روش  اولويت بندى،  تعاونى ها،  ساماندهى  زيان ده،  روستايى  تعاونى هاى  كليدواژه ها:  
AHP، استان يزد
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مقدمه
تاريخ  در  مشترك،  هدفى  به  دستيابى  براى  كردن  كار  هم  با  معناى  به  كلى  مفهوم  در  تعاون 
زندگى بشر ريشه دارد. تعاون، قواعد و مقررات نانوشته اى دارد و از آن با عنوان همكارى سنتى نيز 
ياد مى شود. تعاون بر خالف تصور عده اى، پديده جديدى نيست، بلكه با انسان متولد شده و در همه 

دوران هاى زندگى بشر وجود داشته است.
اما به لحاظ حقوقى، تعاون از شخصيت تعريف شده با كاركرد اقتصادى خاص برخوردار است. در 
اين تعريف، بخش تعاونى هدف خاصى دارد كه اعضا به دنبال تحقق آن هستند و از مزاياى آن نيز 
به طور يكسان برخوردار مى شوند. در اين تعريف، به جاى سرمايه، اعضا و خدمات آنها مورد توجه و 

تأكيد قرار مى گيرند. 
با اين تعريف، مى توان جايگاه بخش تعاونى را در نظام هاى حكومتى و اقتصادى جوامع بينابين 
بخش هاى  كنار  در  مذكور،  بخش  توسعه  ظاهراً  كرد.  جستجو  سوسياليستى  و  محض  سرمايه دارى 
دولتى و خصوصى مى تواند در نظام اقتصادى تعادل ايجاد كند و آسيب هاى حاصل از انحراف به سمت 

فردگرايى (اصالت سرمايه) يا دولت گرايى را كاهش دهد (نمازى و همكاران، 1385). 
اما مفهوم واقعى تعاون در ممالكت رو به رشد، به بهترين وجه در تعريفى توصيف شده كه سازمان 
ملل متحد درباره آن بيان كرده است. بر اساس تعريف سازمان ملل متحد، شركت تعاونى، از شخصيت 
حقوقى برخوردار است و هدف از تشكيل آن، پيروى از هدفى مشترك براى كليه اعضا است. در شركت 
تعاونى بيشتر به اعضا و خدمات آنها توجه مى شود تا به سرمايه اعضا. درهاى آن به روى همه افرادى 
كه بخواهند از مزاياى آن بهره مند شوند، باز است. اعضا بر اساس اصول دموكراتيك، به اداره تعاونى 
مى پردازند. اعضاى تعاونى با توجه به قوانين و تقريباً به طور يكسان، سرمايه شركت تعاونى را تأمين 
مى كنند و سود آن نيز به طور عادالنه بين آنها تقسيم مى شود. همچنين در شركت تعاونى، متناسب با 
هدف اقتصادى تعيين شده براى آن، به رشد ميزان معلومات عمومى و فنى اعضا توجه ويژه اى مى شود 

(ميرمحمدى، 1382؛ بخش توسعه بين المللى1، 2008). 
در حالى كه در جامعه روستايى ما به دليل فقدان متولى مشخص در امور مختلف، از جمله توسعه 
فعاليت هاى اقتصادى، بخش عظيمى از نظام و پتانسيل توليدى كشور (به دليل مهاجرت نيروى فعال 
و مولد از روستا) بدون استفاده مى ماند يا با حداقل توان و ظرفيت، به فعاليت مى پردازد. عالوه بر اين، 
ورود مهاجران روستايى به شهرها، موجب افزايش مسائل شهرى از قبيل بيكارى، فقر، حاشيه نشينى 

1. Department for International Development (DFID)
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امور  براى  را  مشخص  متولى  وجود  ضرورت  فوق،  پديده هاى  است.  شده  اجتماعى  ناهنجارى هاى  و 
روستاها و نيز ساماندهى فعاليت هاى آن، به ويژه در حوزه اقتصاد دوچندان مى كند.

هدف  با  ايران،  مردم  همدلى  و  مساعى  تشريك  محورهاى  اولين  عنوان  به  روستايى  تعاونى هاى 
بازاريابى  و  بازرگانى  ساماندهى  اقتصادى،  فعاليت هاى  توسعه  تعاون،  روحيه  تقويت  و  گسترش 
محصوالت مازاد و عرضه خدمات تعاونى در روستاها، مى تواند در اين فرايند تأثير مهمى داشته باشد. 
حضور چندين ساله تعاونى ها در مناطق روستايى، توليد كشاورزى و نيز تجارب ارزنده آنها در عرضه 
خدمات به مناطق مذكور، نشان داده است كه شبكه تعاونى هاى روستايى با وجود همه چالش ها و 
مهمترين  عنوان  به  مى تواند  همچنان  موقعيت ها،  برخى  در  ضعيف  عملكرد  نيز  و  پيش رو  مشكالت 
تشكل غيردولتى1 حاضر در روستا، مسئوليت هاى مهمى را در توسعه فعاليت هاى اقتصادى، اجراى 
سياست هاى دولت و به طور كلى، رونق و پويايى اقتصاد روستا بر عهده گيرد. تجربه نيز نشان داده 
است كه تعاونى هاى روستايى در شرايط و مقتضيات گوناگون، توانايى انجام امورى فراتر از وظايف 

خود را دارد (دهقانى زاده، جهان آبادى و باقى زرگر، 1388).
نكته حائز اهميت اين است كه بايد شرايطى فراهم گردد تا شبكه تعاونى هاى روستايى بر اساس 
باشد.  داشته  را  روستاييان  امور  راهبرى  و  محوله  وظايف  انجام  توانايى  زمان،  با  همگام  و  مقتضيات 
چه بسا بى توجهى به اين موضوع، موجب دورى تشكل ها از اصل مأموريت خود شود و به نارضايتى 

روستاييان، كشاورزان و بى مهرى آنها به شبكه بينجامد. 
با توجه به مطالب مذكور، هدف اصلى پژوهش  حاضر، بررسى داليل و ريشه هاى زيان تشكل هاى 
و  اجرايى  فعاليت هاى  و  راهكارها  بيان  و  روستايى  تعاون  سازمان  نظارت  تحت  روستايى  تعاونى 
روستايى است. در مقاله حاضر،  اولويت بندى آنها در فرايند ساماندهى و بهبود وضعيت تعاونى هاى 
ابتدا اهداف شكل گيرى تشكل ها و سازمان تعاون روستايى بيان مى شود. سپس برخى از پژوهش هاى 
داخلى و خارجى پيشين درباره داليل عدم موفقيت شركت هاى تعاونى مورد بررسى قرار مى گيرد. در 
ادامه، مهمترين داليل زيان تشكل هاى مذكور به استناد ساير پژوهش هاى پيشين و آراى خبرگان 
استخراج و بررسى مى شود. در  و مقامات محلى و اعضاى تشكل ها، بر اساس پرسشنامه هاى خاص 
نهايت نيز راهكارهاى نحوه ارتقاى وضعيت تشكل ها و ساماندهى تشكل هاى زيان ده بيان مى گردد و با 

استفاده از روش تحليل سلسله مراتبى اولويت بندى مى شود.
1. واقعيت آن است كه هم به لحاظ تعاريف و اصول اوليه و هم به لحاظ تجارب غالب كشورها در تشكيل تعاونى ها، تشكل هاى 
مذكور بايستى داراى شخصيت حقوقى مستقل باشند ليكن در ايران، وابستگى قابل توجه آنها به منابع درآمدى وابسته به 

دولت و نيز دخالت هاى دولتى در اداره تعاونى ها، شائبه دولتى بودن آنها را دامن مى زند.
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مرورى بر اهداف و وظايف تشكل هاى تعاونى روستايى 
شركت هاى تعاونى روستايى با مشاركت و سرمايه گذارى اعضا (روستاييان و كشاورزان) تشكيل 
مصرفى  مواد  عرضه  فروشگاه هاى  و  توزيع  مراكز  خريد،  مراكز  انبار،  كار،  دفتر  ايجاد  با  و  است  شده  
انجام  را  ترويجى  و  بازرگانى  توليدى،  خدماتى،  مختلف  فعاليت هاى  غيره،  و  سوختى  فرآورده هاى  و 

مى دهد.
بر اساس ماده 5 اساسنامه شركت هاى تعاونى روستايى، موضوع و حدود عمليات شركت عبارت 

است از (به نار، جهانگيرفرد و سلمان، 1388):
1) خريد و تهيه مواد و وسايل مورد نياز معيشتى و حرفه اى اعضا.

فروش  يا  نقل  و  حمل  بسته بندى،  طبقه بندى،  تبديل،  نگهدارى،  جمع آورى،  عمليات  انجام   (2
محصول اعضا.

3) انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه اى يا زندگى اعضا مانند تهيه ماشين آالت كشاورزى 
و استفاده مشترك از آنها، تهيه وسايل حمل و نقل براى استفاده اعضا و تهيه مسكن، تأمين و توزيع 
آب مشروب و آب براى مصارف زراعى اعضا با رعايت قانون ملى شدن منابع آب، پيش بينى نيازهاى 
بهداشتى، بهدارى و آموزشى به منظور استفاده جمعى و مشترك، توزيع نيروى برق، گازرسانى، ايجاد 
شبكه تلفن، تلقيح مصنوعى دام ها و مبارزه با امراض و آفات نباتى و حيوانى با همكارى سازمان هاى 

مربوطه.
4) بهره بردارى جمعى و مشترك از اراضى ملكى يا استيجارى.

براى  ابريشم  كرم  پرورش  و  زنبوردارى  آبزيان،  دامپرورى،  و  دامدارى  مجتمع هاى  ايجاد   (5
بهره بردارى جمعى مشترك اعضا.

6) تأمين اعتبارات و وام هاى مورد نياز اعضا با همكارى سازمان هاى مربوطه.
7) افتتاح حساب هاى سپرده و پس انداز در حوزه فعاليت شركت در بانك كشاورزى.

همان  طور كه در موارد فوق مالحظه مى شود، تعاونى هاى روستايى، مملوس ترين و نزديك ترين 
مركز خدمات رسانى به روستاييان و بزرگ ترين شبكه توزيعى و بازرگانى كشور در روستاها محسوب 
خدمات  عرضه  در  دولت  توانمند  بازوى  عنوان  به  مى تواند  روستايى  تعاونى هاى  شبكه  مى شود. 
اقتصادى و اجتماعى در روستاها و كاهش بار تصدى گرى دولت براى استقرار عدالت اجتماعى و اجراى 

سياست هاى توسعه اى در سطح روستاها مؤثر باشد. 
چندمنظوره است و فعاليت هاى مختلف خدماتى، توليدى، بازرگانى  تعاونى هاى روستايى اصوالً 
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و ترويجى را انجام مى دهد. به طورى كه توزيع وام هاى حرفه اى و معيشتى اعضاى تعاونى ها، سوخت 
مورد نياز روستاييان، توزيع سهم فراوان نهاده هاى كشاورزى نظير كود شيميايى، سموم دفع آفات 
و بذرهاى گياهى، توزيع ماشين آالت كشاورزى و قطعات يدكى آنها و نيز توزيع كاالهاى اساسى و 
يارانه اى روستاييان، نظير روغن نباتى، قند، شكر، آرد و بخش فراوانى از خريد تضمينى محصوالت 
كشاورزى در تعاونى هاى مذكور انجام مى شود. عالوه بر اين، خريد و فروش توافقى محصوالت و تهيه 
كاالهاى مصرفى و مواد غذايى مورد نياز روستاييان، در فروشگاه هاى تعاونى انجام مى شود. خدمات 
آموزشى و ترويجى، از ساير فعاليت هاى اين شبكه است و خدمات ماشينى نيز از طريق تأسيس و 

توسعه مراكز مكانيزاسيون انجام مى شود. 
با بررسى سوابق و پيشينه تاريخى مشخص گرديد كه شبكه تعاونى هاى روستايى در دوران حيات 

خود، كارنامه درخشانى در عرضه خدمات به قشر محروم و زحمتكش روستايى داشته  است.

مرورى بر اهداف، وظايف و فعاليت هاى سازمان تعاون روستايى
در  را  نظارت  و  حمايت  هدايت،  وظيفه  دولتى،  شركت  يك  عنوان  به  روستايى  تعاون  سازمان 
و  توسعه  با  تا  است  شده  تالش  مذكور  سازمان  در  دارد.  عهده  بر  روستايى  تعاونى  تشكل هاى  قبال 
تقويت تشكل هاى تعاونى بخش كشاورزى، گامى مثبت براى تحول در وضعيت اجتماعى و اقتصادى 

توليدكنندگان بخش برداشته شود. 
اهداف كالن سازمان با توجه به ماده 3 اساسنامه سازمان مركزى تعاون روستايى ايران عبارت  

است از (به نار، جهانگير و سلمان، 1388):
• تأمين بستر مناسب براى پيشرفت، گسترش و تقويت تعاون در روستاها.

• توسعه عمليات اقتصادى، بازاريابى، بازرگانى و خدمات تعاونى در روستاها. 
در يك تقسيم بندى كلى، اهم فعاليت هاى سازمان در هر يك از موارد سه گانه را مى توان در ذيل 

بيان كرد:
1. اهم فعاليت هاى هدايتى

• آموزش اصول تعاون و روش اداره شركت ها و اتحاديه هاى تعاونى به روستاييان. 
• اشاعه و ترويج فرهنگ تعاون به منظور توسعه شبكه تعاونى ها.

• تعليم و تربيت كادر مورد نياز سازمان و شبكه تعاونى روستايى و كشاورزى.
2. اهم فعاليت هاى حمايتى
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• عرضه خدمات فنى و مشاوره اى.
• تأمين نيازهاى مالى و اعتبارى شركت ها و اتحاديه هاى تعاونى.

• عرضه خدمات حقوقى به منظور دفاع از منافع مادى و معنوى شركت ها و اتحاديه هاى تعاونى.
• بازاريابى و بازاررسانى محصوالت كشاورزى.

• ايجاد تأسيسات و امكانات زيربنايى براى توسعه و بهبود فعاليت شركت ها و اتحاديه ها.
• تأمين كاالهاى معيشتى و نهاده هاى حرفه اى مورد نياز اعضاى شبكه.

• ايجاد و تقويت روابط بين انواع تعاونى ها.
3. اهم فعاليت هاى نظارتى

• عرضه خدمات حسابرسى به شركت ها و اتحاديه هاى تعاونى روستايى و كشاورزى.
و  شركت ها  كشاورزى  و  اجتماعى  اقتصادى،  فعاليت هاى  در  مراقبت  و  راهنمايى  نظارت،   •

اتحاديه هاى تعاونى روستايى و كشاورزى.
• عرضه خدمات براى تهيه و تنظيم بودجه ساليانه، اسناد مالى، دفاتر قانونى تعاونى ها و كنترل 

موردى در طول دوره مالى.

مرورى بر ساير پژوهش هاى پيشين 
روستايى  تعاونى هاى  موفقيت  بر  مؤثر  عوامل  بررسى  درباره  همكارانش  و  نكويى  پژوهش  نتايج 
برگزار  آموزشى  دوره هاى  كم  كيفيت  كافى،  آموزش  عدم  كه  است  داده  نشان  كرمانشاه  شهرستان 
شده و نيز عدم تناسب آموزش هاى مذكور با نياز اعضا و مديران تعاونى، از داليل شناخت كم اعضا و 
مديران درباره اصول تعاون بوده است. به لحاظ انگيزه عضويت در شركت هاى تعاونى نيز بيشتر اعضا 
به اجبار در زمان اصالحات ارضى يا به منظور تأمين نيازهاى حرفه اى خود در شركت عضو شده اند. 
از اين رو، ميزان مشاركت اعضا كم برآورد شده است. همچنين، نتايج يافته هاى پژوهشگران نشان 
داده است كه سازمان هاى دولتى و غيردولتى مرتبط با تعاونى ها، تأثير مهمى در موفقيت تعاونى ها 
دارد. عالوه بر اين، در پژوهش مذكور درباره بررسى ازكيا بحث شده كه در آن داليل عدم موفقيت 
تعاونى هاى روستايى، به دو دسته عوامل برون سازمانى و درون سازمانى تقسيم گرديده است. به اعتقاد 
وى، سياست هاى اعتبارى نادرست، عدم توجه به بازاريابى و بيمه محصوالت كشاورزى، عدم توجه به 
آموزش و ترويج كشاورزى، واگذارى وظايف غيرمرتبط به تعاونى ها، سياست نادرست دولت در تشكيل 
تعاونى ها و نيز فقر مالى اعضا، از عوامل عمده برون  سازمانى است. عامل درون سازمانى نيز تصميم گيرى 
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متمركز است كه به اعتقاد وى، همه تصميم هاى مسئوالن اداره هاى سازمان مركزى، در تهران و بدون 
به  دستورالعمل  و  بخشنامه  صورت  به  و  مى شود  اتخاذ  دستورالعمل ها  و  اعضا  نظر  نيازها،  به  توجه 

واحدها ابالغ مى گردد (نكويى، على بيگى و زرافشانى، 1388).
لطيفيان در پژوهش خود كه درباره بررسى عملكرد شركت هاى تعاونى كشاورزى استان خراسان 
انجام شده است، كمبود سرمايه و اعتبارات الزم، عدم تأمين نيازها و خواسته هاى اعضا و عدم تعامل 
اعضا با شركت را از مهم ترين عوامل عدم موفقيت تعاونى هاى مورد بررسى دانسته است. همچنين 
كمبود ابزار كار و زيرساخت ها، به استناد گزارش هاى سازمان تعاون روستايى استان خراسان، از ساير 

تنگناهاى تعاونى هاى روستايى و كشاورزى بوده  است (لطيفيان، 1385).
شهرستان  تعاونى  شركت هاى  عملكرد  ارزيابى  درباره  خود  پژوهش  در  همكارانش  و  صبورى 
پراكندگى  تعاونى،  تعليم هاى  لزوم  و  تعاون  مكتب  اصول  از  بى اطالعى  بى اعتمادى،  و  انزوا  گرمسار، 
دهات و كمبود جمعيت، فقدان مديران كاردان و باتجربه، شتابزدگى، نقض قانون و مقررات تعاونى، 
درآمد كم دهقانان و عدم سرمايه گذارى كافى را مهمترين داليل عدم موفقيت تعاونى هاى روستايى 

در ايران دانسته اند (صبورى، محمدى و ترزبان، 1384).
عالوه  آنها  داده اند.  انجام  تعاونى ها  بر  شدن  جهانى  تأثير  درباره  پژوهشى  نيز  شائمى  و  انصارى 
بر بررسى اهميت جهانى شدن براى تعاونى ها، خطرها و تهديدهاى پيش روى تعاونى ها را نيز مورد 
بررسى قرار داده اند. برخى از خطرها و تهديدهاى مذكور، فقدان حمايت و مشاركت اعضا در كسب و 
كار تعاونى ها، ساختار ضعيف برخى از تعاونى ها، نبود كار متحدالشكل در ساختار سازمانى تعاونى هاى 
مركز كه به عدم همبستگى تعاونى در سطح كشور منجر مى شود، بى ميلى تعاونى ها در ابتكار و نوآورى 
در حوزه هاى مختلف، ورود بخش خصوصى به حوزه فعاليت تعاونى ها و استخدام بيش از حد نيروى 

انسانى در تعاونى ها است (انصارى و شائمى، 1384).
به اعتقاد چامبو1 شركت هاى تعاونى به ويژه تعاونى هاى كشاورزى در آفريقا، با چالش هاى بسيارى 
مواجه است كه پنج نمونه از مهمترين آنها عبارت  است از: رقابت سخت تعاونى ها با ساير شركت ها 
كه بعضى مواقع بدون هيچ قاعده روشنى پديد مى آيد، سياست ها و قوانين كنترلى دولت در قبال 
تعاونى ها، چالش هاى مديريتى درون تعاونى ها، مشاركت اعضا و توانمند سازى آنها (كه در اين حوزه 
اعضاى  از  بيشتر  بسيار  تعاونى ها،  خدمات  از  آزاد  استفاده كنندگان  اوالً،  دارد.  وجود  چالش  نوع  سه 
واقعى آنها هستند، دوم اينكه، ساختار انگيزشى براى جذب اعضا، هنوز حاشيه اى و قديمى است و 

1. Chambo
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سوم اينكه، آموزش به اعضا در حدى نيست كه اطالعات كافى و مفيدى را به آنها دهد و موجب ايجاد 
تغييرات كيفى در زندگى آنها شود) و در نهايت، چالش هاى سرمايه گذارى در تعاونى ها است (چامبو، 

.(2009
و  استقالل  عدم  تعاونى،  غيرپيشرفته  قوانين  تعاون،  اصول  از  تخلف  دولت،  مداخالت  بنتوراكى1 
از  را  كارآمد  سازمانى  ساختارهاى  نبود  و  اعضا  توانمندسازى  عدم  دموكراسى،  فقدان  خودمختارى، 
داليل عدم موفقيت تعاونى هاى روستايى تانزانيا دانسته است. وى اصالح نقش دولت، وضع قوانين 
برنامه هاى  و  تعاونى  ترويج  تعاونى،  رهبران  و  اعضا  ميان  در  آموزش  تعاونى ها،  به  مربوط  پيشرفته 

مشاركت مردمى را در تعاونى ها، از عوامل مؤثر بر موفقيت تعاونى ها مى داند (بنتوراكى، 2000).

چارچوب كلى و نظرى پژوهش
با عنايت به اينكه در پژوهش حاضر، راهكارهاى ساماندهى تعاونى هاى روستايى، بر اساس شناخت 
داليل عدم موفقيت آنها مورد توجه است، تعاونى ها به صورت سازمان هايى با نظام باز مديريتى تعريف 

مى شود. 
نظام باز، با محيط خود به يك تعادل پويا مى رسد. هر سازمان داراى نظام باز، عالوه بر برقرارى 
ارتباط دائمى با محيط بيرون، همواره خود را با تغييرات درون سازمانى نيز منطبق مى كند. تعاونى 
نمونه اى از يك سازمان است كه پيوسته با محيط خارج در ارتباط است و بر شرايط و عوامل بيرونى 

نيز تأثير مى گذارد (صفرى، 1384). 
عوامل درون سازمانى، توسط تعاونى ها كنترل پذير است و عوامل برون سازمانى نيز خارج از كنترل 
تعاونى ها است. از اين  رو، در پژوهش حاضر، اهم فعاليت ها و راهكارهاى مورد نياز براى ساماندهى 
وضعيت شركت ها را مى توان به مجموعه عوامل داخلى و خارجى تقسيم كرد. فعاليت هاى اقتصادى 
شركت، مباحث مرتبط با مديريت و نيروى انسانى، سرمايه و مسائل مالى و در نهايت، نظارت داخلى، 
مهم ترين عوامل درونى است كه از درون بر موفقيت و ساماندهى تعاونى ها تأثير مى گذارد. به لحاظ 
بيرونى نيز مباحث نظارت بيرونى (اعمالى از سوى سازمان هاى ناظر از جمله سازمان تعاون روستايى) 

و حمايت و هدايت، به عنوان دو عامل اصلى مورد توجه است.

1. Benturaki
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الگوى پژوهش
اسنادى  روش  با  اطالعات،  و  آمار  جمع آورى  است.  تحليلى  و  توصيفى  حاضر،  پژوهش   روش 
از  اطالعات،  تحليل  و  تجزيه  براى  و  شده  انجام  مصاحبه)  انجام  و  پرسشنامه  (تكميل  پيمايش  و 

نرم افزارهاى مختلف به ويژه EXPERT CHOICE و EXCEL استفاده شده است. 
در پژوهش حاضر، ابتدا داليل عدم موفقيت و زيان دهى تعاونى ها بررسى شده است. اطالعات مورد 
نياز در اين مرحله، با دو روش حاصل گرديد. بخشى از آنها با بررسى پژوهش هاى موجود (كه تعدادى 
از آنها در بخش پيشينه پژوهش بيان شد) و بخشى ديگر نيز با تكميل پرسشنامه، انجام مصاحبه و 
به  استان)  سطح  زيان ده  نظر (تعاونى هاى  مورد  تشكل هاى  در  موجود  مالى  مدارك  و  اسناد  بررسى 

ترتيب زير استخراج شد. 
1. پرسشنامه اول، ويژه مديران عامل و اعضاى هيأت مديره تعاونى ها، همرا با پرسش هاى باز و 
بسته درباره سرمايه، مباحث آموزشى، سابقه مديريت، ميزان مشاركت هيئت مديره در اداره شركت و 
وضعيت عملكرد و سود و زيان به تفكيك فعاليت هاى مختلف تعاونى به صورت رشته اى و داليل عدم 

موفقيت و بروز زيان در هر مورد.
2. پرسشنامه دوم، ويژه اعضا و خبرگان ساكن در مناطق حوزه عمل شركت ها، همرا با پرسش هاى 
باز و بسته با مضامين نحوه تأمين مايحتاج و فروش محصوالت مازاد، ميزان ارتباط با شركت، داليل 

بروز وضعيت فعلى شركت، داليل اصلى زيان و راهكارهاى پيشنهادى براى عارضه يابى محلى. 
درباره وضعيت مطالبات (بدهكاران،  عملكرد شركت  3. بررسى دقيق اسناد و مدارك مربوط با 
اسناد دريافتى و وام هاى معوقه)، بستانكاران، اسناد پرداختى و وضعيت بدهى به بانك به منظور تحليل 
عمليات مالى تشكل ها و بررسى جنبه هاى زيان آنها توسط گروهى متشكل از افراد خبره و مجرب 

(حسابرسان سازمان تعاون روستايى استان). 
4. مصاحبه حضورى و گفتگو با مقامات محلى (بخشدار، شوراهاى اسالمى و دهياران مناطق حوزه 

عمل شركت) درباره داليل بروز زيان در تعاونى و راهكارهاى ساماندهى آنها. 
در مرحله بعدى پژوهش، با بهره گيرى از آراى صاحب نظران دانشگاهى و ساير اشخاص متخصص 
و مجرب در حوزه تعاونى ها در قالب جلسات حضورى، نتايج بررسى هاى انجام شده در مرحله قبلى 
گرفت  قرار  مجدد  سازماندهى  و  بررسى  مورد  تعاونى ها)  زيان دهى  و  موفقيت  عدم  داليل  (درباره 
"درخت  تدوين  گرديد.  مشخص  مورد  هر  در  شركت  ساماندهى  و  وضعيت  بهبود  راهكارهاى  و 
و  فعاليت ها  اولويت بندى  و  خبره  افراد  آراى  از  استفاده  با  تعاونى ها"  ساماندهى  نحوه  سلسله مراتبى 
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راهكارهاى بيان شده براى ساماندهى و ارتقاى وضعيت تعاونى هاى مورد نظر با استفاده از فن تحليل 
سلسله مراتبى گروهى1 (AHP گروهى) آخرين مرحله پژوهش است.

جامعه آمارى پژوهش، همه شركت هاى تعاونى روستايى داراى مانده زيان سنواتى در شهرستان هاى 
استان يزد و اعضاى آنها بوده است كه به استناد اسناد و گزارش هاى موجود در سازمان تعاون روستايى 
مورد  فوق،  شركت هاى  همه  موضوع،  خاص  اهميت  به  عنايت  با  است.  واحد  آنها 31  تعداد  استان، 
بررسى قرار گرفت و پرسشنامه اول (ويژه مديران عامل و اعضاى هيأت مديره تعاونى ها) درباره آنها 
تكميل گرديد. همچنين بر اساس آراى خبرگان و براى بهره گيرى حداكثر از آراى اعضا و با توجه به 
محدوديت هاى زمانى و امكانات، مقرر گرديد كه پرسشنامه دوم را افرادى تكميل كنند كه 1) ساكن 
حوزه عمل شركت و عضو تعاونى باشند، 2) در تعامل و ارتباط مستمر با شركت باشند و از وضعيت 

آن مطلع باشند، 3) ساكن آبادى هاى داراى حداقل ده خانوار باشند. 
دليل  به  كه  است  گرفته   قرار  روستاهايى  محدوده  در  فوق،  تعاونى هاى  اكثر  اينكه  به  عنايت  با 
تعاونى  در  نيز  مذكور  مناطق  در  حاضر  افراد  از  برخى  و  دارد  كمى  جمعيت  گسترده،  مهاجرت هاى 
عضو نبوده اند، پرسشنامه دوم توسط همه افراد مشمول و در دسترس، در روز مراجعه به حوزه عمل 
شركت تكميل گرديده است. فقط براى 10 مورد از شركت هاى فوق با حدود 6000 نفر عضو، امكان 
نمونه گيرى وجود داشت و نمونه اى به حجم 15 درصد از اعضا (حدود 900 نفر) انتخاب و پس از آن 
به طور تناسبى، تعداد نمونه الزم از هر شركت (به عنوان يكى از طبقات ده گانه) مشخص گرديد2. در 

مجموع، 1400 پرسشنامه ويژه اعضا در پژوهش  حاضر تكميل گرديد. 

فرايند تحليل سلسله مراتبى 
تصميم سازى يكى از مهم ترين ويژگى هاى انسانى است. برخى از تصميم ها اهميت چندانى ندارد 
و برخى ديگر نيز از اهميت فراوانى برخوردار است. از آنجايى كه تصميم صحيح و به موقع مى تواند 
تأثير بسزايى داشته باشد، ضرورت وجود يك فن قوى كه بتواند انسان را در اين حوزه يارى كند، 
كامًال محسوس است. يكى از كاراترين فنون، فرايند تحليل سلسله مراتبى يا AHP است كه توماس 

ال ساعتى براى اولين بار در سال 1980 مطرح كرد (قدسى پور، 1381).
با  تصميم گيرى  براى  شده  طراحى  نظام هاى  جامع ترين  از  يكى  سلسله مراتبى،  تحليل  فرايند 

1. Analytical Hierarchy Process
2. براي هر شركت تعداد نمونه از طريق تقسيم تعداد اعضاي شركت بر 6000 ضرب در حجم كل نمونه (900 نفر) به 

دست آمد.
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معيارهاى چندگانه است، زيرا اين فن، امكان فرموله كردن مسأله را به صورت سلسله مراتبى فراهم 
مى كند و امكان در نظر گرفتن معيارهاى مختلف كمى و كيفى نيز در مسأله وجود دارد.

AHP امكان تحليل حساسيت روى معيارها و زيرمعيارها را دارد. عالوه بر اين، از آنجايى كه روش 

بر اساس مقايسه زوجى بنا نهاده شده است، قضاوت و محاسبه ها را تسهيل مى كند و ميزان سازگارى 
و ناسازگارى تصميم را نشان مى دهد كه از مزاياى ممتاز اين فن در تصميم گيرى چندمعياره است. 

توماس ساعتى (بنيان گذار اين روش) چهار اصل زير را به عنوان اصول فرايند تحليل سلسله مراتبى 
بيان كرده و همه محاسبات، قوانين و مقررات را بر اصول مذكور بنا كرده است (قدسى پور، 1381).

اصل 1) شرط معكوسى1: اگر ترجيح عنصر A بر عنصر B، برابر n باشد، ترجيح عنصر B بر عنصر 
n خواهد بود.

1 A برابر 
اصل 2) اصل همگنى2: عنصر A با عنصر B بايد همگن و مقايسه پذير باشد. به بيان ديگر، برترى 

عنصر A بر عنصر B نمى تواند بى نهايت يا صفر باشد.
اصل 3) وابستگى3: هر عنصر سلسله مراتبى به عنصر سطح باالتر خود مى تواند وابسته باشد و اين 

وابستگى، به صورت خطى تا باالترين سطح مى تواند ادامه يابد.
اصل 4) انتظارات4: هرگاه تغييرى در ساختار سلسله مراتبى رخ دهد، فرايند ارزيابى بايد مجدداً 

انجام شود.
معموالً حل مسائل از طريق فرايند تحليل سلسله مراتبى را مى توان در چهار مرحله زير ساماندهى 

كرد (ژو و بوچمن5، 2002).
الف- ساخت و ايجاد سلسله مراتب مورد نظر. در اين مرحله، هدف كلى، معيارها و گزينه ها به 
صورت يك ساختار سلسله مراتبى بيان مى شود. ساختار سلسله مراتبى، نمايش گرافيكى از مسأله است 

كه در رأس آن، هدف كلى و در سطوح بعدى، معيارها و گزينه ها قرار دارد.
تعداد عناصر مورد مقايسه و ترتيب مقايسه ها، مهم و تأثيرگذار است و بايد به خوبى كنترل شود. 
هر چه تعداد عناصر در يك سطح زيادتر باشد، احتمال وجود ناسازگارى در فرايند مقايسه ها (در مراحل 
بعدى) بيشتر خواهد بود. تعداد عناصر در يك سطح بهتر است   باشد (عادل آذر و رجب زاده، 1381).

ب- تنظيم ماتريس مقايسه هاى زوجى. در اين مرحله الزم است كه گزينه ها با توجه به معيارها 
1. Reciprocal Condition
2. Homogenity
3. Dependency
4. Expectations
5. Zhu & Buchmann
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و معيارها با توجه به هدف كلى، به صورت زوجى با يكديگر مقايسه شود (اهميت نسبى عناصر هر 
مرحله، نسبت به يكديگر با توجه به عناصر مرحله باالتر مقايسه مى شود). دامنه مقايسه ها نيز 1 تا 9 
در نظر گرفته مى شود. وزن ها نيز با توجه به موارد زير از ماتريس مقايسه هاى زوجى حاصل مى شود.

1. نرمال كردن هر ستون از طريق تقسيم هر عنصر به جمع كل ستون.
2. جمع عناصر هر سطر (در قالب يك ستون جديد).

3. نرمال كردن ستون جديد از طريق تقسيم هر عنصر به جمع كل ستون. مقادير حاصل، بيانگر 
وزن هاى مورد نظر است. 

انجام  افراد  قضاوت  اساس  بر  زوجى،  مقايسه هاى  آنجايى كه  از  مقايسه ها.  سازگارى  بررسى  ج- 
امكان ناسازگارى ميان قضاوت ها وجود خواهد داشت. نرخ سازگارى1 (CR) شاخصى  مى شود، غالباً 
است كه با استفاده از آن مى توان ناسازگارى قضاوت ها را مشخص كرد. مقدار CR براى هر ماتريس 

مقايسه اى به ترتيب زير حاصل مى گردد.
اين  در  است.    WMWA صورت  به  شده  نرمال  وزنى  بردار  در  مقايسه ها  ماتريس  ضرب   .1

M ماتريس مقايسه ها است. W بردار وزنى نرمال شده ماتريس مقايسه ها و  رابطه، 
. )( W

WAaverageRA 2. محاسبه نرخ متوسط به صورت 
)1( است كه n رتبه ماتريس 

)(
n

nRACI 3. محاسبه شاخص سازگارى2 (CI) به صورت 
مربع مقايسه هاى زوجى است.

شاخص   RI رابطه  اين  در  است.   
RI

CICR صورت  به  سازگارى)  (نرخ   CR مقدار  محاسبه   .4
ناسازگارى تصادفى است كه مقادير آن از جدول مربوطه مشخص مى شود.

محدوده قابل قبول ناسازگارى در هر تصميم، به تصميم گيرنده بستگى دارد، اما در وضعيت كلى، 
ساعتى پيشنهاد مى كند كه اگر ناسازگارى تصميم، بيشتر از 0/1 باشد، بهتر است تصميم گيرنده در 

قضاوت هاى خود تجديدنظر كند.
ازاى  به    ∑

n

j
jiji waAHP

1

رابطه  از  استفاده  با  نظر  مورد  مقادير   .AHP مقادير  محاسبه  د- 
 i ها امتياز گزينه  ija mi  حاصل مى شود. در اين رابطه، n تعداد معيارها، m تعداد گزينه ها،  ,...,2,1

jw وزن معيار j است. در معيار j و 

1. Consistency Ratio
2. Consistency Index
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داليل عدم موفقيت شركت هاى تعاونى روستايى و زيان دهى آنها
به استناد مطالب بيان شده در بخش روش پژوهش، مهمترين داليل زيان ده شدن تشكل ها را 

مى توان در ذيل بيان كرد.
محدود شدن دامنه فعاليت هاى شركت

قبل از ورود ساير دستگاه ها، سازمان ها و بخش خصوصى به روستاها، به دليل نبود رقيب، همه 
امور روستاييان از طريق تعاونى هاى روستايى انجام مى شد. اين وضعيت، موجب ايجاد ارتباط نزديك و 
تنگاتنگ بين اعضا و شركت مى شد و اعضا از وضعيت شركت و شركت نيز از نياز اعضا مطلع مى گرديد. 
اما به تدريج، با استقرار سازمان هاى مختلف و انجام امور مربوط به خود و حتى تشكيل نهادهاى دولتى 
با كاركردى مشابه با تعاونى هاى روستايى، دامنه فعاليت هاى شبكه تعاونى ها محدودتر گرديد؛ ارتباط 
دوطرفه شركت و مردم كاهش يافت و فقط انجام امورى نزد تشكل ها ادامه يافت كه به لحاظ اقتصادى، 

سودى را عايد آنها نمى كرد و در درازمدت نيز موجب زيان دهى آنها مى شد. 
كم سوادى و تخصص كم اركان مديريتى و كاركنان اغلب شركت ها 

كم سوادى و بى سوادى مدير عامل و اعضاى هيئت مديره و كاركنان در بسيارى از موارد و همگام 
نشدن با مقتضيات روز در حوزه فعاليت هاى شركت، افزايش ميزان آگاهى و دانش روستاييان و عدم 
بكارگيرى آراى آنها در حيطه تصميم سازى، تصميم گيرى و اجراى فعاليت هاى تشكل ها، باعث شد كه 

رضايت اعضا از تشكل ها و نحوه عرضه خدمات آنها كاهش يابد.
كمبود انگيزه براى حضور افراد تحصيل كرده و متخصص در مجموعه مديريتى تشكل ها

عملكرد ناصحيح اركان تشكل ها در سنوات قبل، كمبود منابع مالى و اعتبارى مشخص و موانع 
قانونى به منظور تأمين حقوق و مزاياى مناسب براى اعضاى هيئت مديره و مديرعامل، موجب دلسردى 
به  تحصيلكرده،  و  توانمند  افراد  تا  گرديد  موجب  وضعيتى  چنين  اين،  بر  عالوه  شد.  تشكل ها  اركان 

عضويت در هيئت مديره و قبول سمت مديرعامل تمايل نداشته باشند. 
اهميت يافتن نقش واسطه ها و دالالن

ايجاد و بهبود شبكه راه هاى ارتباطى بين شهر و روستا باعث گرديد كه بسيارى از دادوستدها 
و خدمات بازرگانى اعضاى تعاونى هاى روستايى، با مركز شهرستان يا استان (به ويژه شهرستان هاى 
نزديك به مراكز استان) انجام شود كه اين وضعيت، باعث كاهش درآمد تشكل ها گرديد. عالوه بر اين، 
ورود واسطه ها باعث كاهش تأثير تعاونى ها در يكى از مهمترين وظايف خود يعنى بازاريابى و بازرگانى 
محصوالت كشاورزى و توليدات روستايى شده است. وضعيتى كه در اكثر موارد، فقط سود كالنى را 
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نصيب دالالن كرده است. 
مهاجرت هاى گسترده روستاييان و خالى از سكنه شدن اغلب سكونتگاه هاى روستايى

 مهاجرت گسترده روستاييان، به ويژه جوانان روستايى به شهرها به داليل متعدد از جمله رونق 
كم نظام اقتصادى (كمبود فرصت هاى شغلى و منابع درآمدى) باعث شده است كه عضو جديد، جذب 
تشكل ها نگردد و در بسيارى از موارد نيز برخى افراد عمًال از عضويت خارج شوند. عالوه بر اين، خالى 
شدن روستاها از جمعيت، موجب شده است تا در حال حاضر بيش از نيمى از اعضاى بعضى شركت ها 
(به ويژه در مناطق ييالقى) در روستا سكونت نداشته باشند و به طور فصلى ساكن گردند كه در اين 

موارد، درآمد تشكل ها براى هزينه ها و تأسيسات موجود شركت كافى نيست.
نبود چشم انداز و راهبرد هاى مشخص و جامع براى حركت هدفمند مجموعه

 نبود راهبرد مشخص و واحد در شبكه و سازمان متولى آن و عدم استفاده بهينه از فرصت ها در 
گذشته، به تحرك كم، سردرگمى تعاونى هاى روستايى و اكتفاى آنها به انجام برخى فعاليت هاى خاص 
منجر شده است. اين موضوع، يكى از داليل كاهش درآمد و افول كارآفرينى در تشكل ها محسوب 

مى شود.
1. فقدان ارتباطات سازنده و مؤثر بين سازمان ناظر و شبكه 

شبكه  بر  ناظر  دولتى  نهاد  عنوان  به  روستايى  تعاون  سازمان  بين  كارآمد  و  صحيح  ارتباط  عدم 
نحوه  بر  سازمان  نظارتى  نقش  كاهش  موجب  گذشته،  ساليان  در  روستايى  تعاونى  تشكل هاى  و 
فعاليت هاى شبكه شده و نتايجى مانند اتخاذ برخى تصميم هاى نابجا و غلط در تشكل ها و هدر رفتن 

منابع و موقعيت هاى پيش روى آنها را پديد آورده است.
2. عدم تعيين محدوده دخالت دولت در حوزه فعاليت تشكل ها و تعدد دستگاه هاى متولى

3. باور ضعيف به توانايى تشكل ها براى پذيرش انجام فعاليت ها
4. ضعف مالى بهره برداران براى پشتيبانى و تقويت تشكل ها 

5. نهادينه نشدن فرهنگ تعاون و ترجيح منافع شخصى بر منافع گروهى در برخى مواقع
6. آشنايى ناكافى اعضا و اركان تشكل ها با ماهيت تعاونى ها و عدم استفاده بهينه از فرصت ها و 

امكانات موجود
عملكرد  جمله  از  متعدد،  داليل  به  قبل  سال هاى  در  شبكه  به  اعضا  و  مردم  اعتماد  كاهش   .7

نامناسب مجموعه
8. وجود نيروهاى مازاد و غيركارا در واحدها به صورت استخدامى از سنوات قبل
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ايجاد ساختار سلسله مراتب نحوه ساماندهى تعاونى ها
ايجاد ساختار سلسله مراتب، اولين گام در بررسى يك مسئله با روش A.H.P است. به عبارت 
ديگر، اولين اصل تفكر تحليلى كه به A.H.P مرتبط مى شود، ايجاد ساختار سلسله مراتبى موضوع 
است كه در آن، سطوح موضوع مورد نظر به طور منطقى و منظم به هم مربوط مى شود (عادل آذر و 

رجب زاده، 1381).
اساس  بر  و  خبره  گروه  آراى  از  استفاده  با  گرديد  تالش  پژوهش  از  بخش  اين  در  رو،  اين  از 
نتايج بخش قبلى، يعنى داليل زيان دهى شركت ها و انتظارات و توقعات اعضاى شركت ها، خبرگان و 
مقامات محلى، اهم فعاليت ها و راهكارهاى ضرورى به منظور ساماندهى وضعيت شركت ها استخراج و 
اولويت بندى گردد. بدين ترتيب، با انتخاب ساماندهى و بهبود وضعيت شركت ها به عنوان هدف كلى، 
32 فعاليت يا گزينه شناسايى شد كه با توجه به مطالب بيان شده در بخش چارچوب نظرى پژوهش، 

در دو معيار اصلى (عوامل داخلى و خارجى) و شش معيار فرعى دسته بندى گرديد. 
براى توجيه ضرورت اولويت بندى مى توان گفت كه با عنايت به محدوديت شديد نيروى انسانى 
انسانى  نيروى  محدوديت  نيز  و  ناكارآمد  و  زيان ده  واحدهاى  ويژه  به  تشكل ها،  سطح  در  امكانات  و 
نظارت  و  اجرا  منظور  به  استان،  روستايى  تعاون  سازمان  و  شهرستان  روستايى  تعاون  اداره هاى  در 
بر حسن اجراى برنامه ها و فعاليت هاى مذكور، اولويت بندى فعاليت هاى از الزام هاى اصلى پيش روى 
تدوين برنامه عملياتى مورد نظر است. بدين منظور از مدل AHP گروهى (فن تحليل سلسله مراتبى) 

استفاده شده است.
ساختار سلسله مراتب مورد نظر براى ساماندهى وضعيت تعاونى هاى مذكور، در نمودار زير مالحظه 

مى شود. 
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ساماندهي و بهبود 

 وضعيت شركت

مجموعه عوامل 

 خارج از شركت

 

مجموعه عوامل

 داخلي شركت

نظارت بيروني 

 )سازماني(

 حمايت و هدايت

حسابرسي به موقع 

 ساليانه و عملياتي 

 

نظارت بر اتخاذ تصميمات

مناسب و قانوني توسط 

  هيئت مديره

افزايش نظارت 

سازماني بر اجراي 

ئت مديرهمصوبات هي

افزايش بازديدهاي 

عملياتي موردي توسط 

  اداره شهرستان

افزايش بازديدهاي 

عملياتي موردي توسط 

 سازمان استان

حمايتهاي صنفي و 

توسط ارگانهاي حقوقي

 دولتي

ارائه خدمات مشاوره 

اي و فني توسط 

 ارگانهاي دولتي

ي مالي ازها ارائه كمك

سوي ارگانهاي دولتي

ي آموزشيهاتوسعه دوره

كاربردي ويژه اركان و 

 كاركنان شركت

حمايت و پشتيباني از 

سوي تشكلهاي استاني 

 و مادر

مديريت و نيروي سرمايه فعاليت اقتصادي

 انساني

خريد و فروش 

 محصول

تهيه و توزيع

  ها نهاده

تهيه و توزيع

خوراك دام و طيور

توسعه، تجهيز و 

ساماندهي 

 فروشگاهها

فعاليتهاي جديد  انجام

به ويژه در حوزه صنايع

 تبديلي و تكميلي

انجام تصديهاي دولتي

بويژه فعاليتهاي آبي و 

 خاكي

افزايش سرمايه

 توسط اعضاء

افزايش سرمايه از 

طريق پذيرش اعضاي

 جديد

ساماندهي وضعيت 

سرمايه از طريق 

 ساماندهي اعضاء

ايجاد صندوق قرض 

الحسنه و اعطاي 

 ه اعضاءتسهيالت ب

وصول مطالبات و

 وامهاي معوقه

فروش اموال مازاد

بازپرداخت اقساط

 معوقه بانكي

تأمين نقدينگي

 موردنياز شركت

پويا و فعال نمودن

 مجمع

انتخاب هيئت مديره

 فعال

انتخاب مديرعامل

 شايسته و فعال

انتخاب بازرس

 متخصص و فعال

تشكيل مناسب و به 

موقع جلسات هيئت 

 يرهمد

ساماندهي نيروي 

) كاركنان(انساني 

 شركت

  نظارت داخلي 

افزايش نظارت 

بازرس بر عمليات 

 شركت

افزايش نظارت هيئت

مديره بر عمليات 

 شركت

نمودار (1): درخت سلسله مراتبى ساماندهى وضعيت شركت هاى تعاونى روستايى زيان ده و ناكارآمد
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اولويت بندى فعاليت هاى مرتبط با ساماندهى شركت ها
همان  طور كه بيان شد، در پژوهش  حاضر از فن AHP براى اولويت بندى برنامه ها و فعاليت هاى 
مورد نياز به منظور ساماندهى تعاونى ها استفاده گرديد. با تدوين پرسشنامه، اولويت بندى بر اساس 
مدل AHP (فن تحليل سلسله مراتبى) و نظرخواهى از حداقل ده نفر از مطلعان و افراد صاحب نظر 
فعاليت ها  اولويت بندى  شركت ها)  و  محلى  خبرگان  سازمانى،  ارشد  پرسنل  از  (اعم  شركت ها  درباره 

انجام شد.
بر اساس مبانى نظرى مدل AHP گروهى، ابتدا در يك جلسه چندين ساعته، فرايند كار، نتايج 
حاصل و نيز هدف از طراحى پرسشنامه اولويت بندى، براى افراد گروه تشريح گرديد و سپس اعضاى 
گروه به تكميل پرسشنامه (مقايسه هاى زوجى) پرداختند. همچنين به منظور دستيابى به كمترين 
از  بود،  مجاز  حد  از  بيش  پرسشنامه اى،  سازگارى  نرخ  كه  مواردى  در  دقيق تر،  نتايج  و  خطا  ميزان 
تكميل كننده پرسشنامه خواسته شد تا به تجديدنظر در امتيازهاى داده شده خود بپردازد، به نحوى 

كه به اصل اولويت هاى وى خللى وارد نشود.
شايان ذكر است كه در پژوهش حاضر، تعداد افراد تكميل كننده پرسشنامه اولويت بندى، يازده نفر 
و نرخ سازگارى كلى 0/06 است. از آنجايى كه نرخ سازگارى كلى، كمتر از 0/1 است، ماتريس تلفيق 
كه  است  اين  توجه  قابل  نكته  است.  برخوردار  مقبول  سازگارى  از  زوجى،  مقايسه هاى  گروهى  شده 
به دليل استفاده از ميانگين هندسى، نرخ سازگارى ماتريس هاى گروهى، كمتر از نرخ سازگارى تك 
تك ماتريس هاى انفرادى است. نتايج حاصل از اولويت بندى فعاليت ها در جدول (1) بيان شده است.

نتايج حاصل از اولويت بندى نشان مى دهد كه انتخاب اعضاى هيئت مديره و مديرعامل از بين 
افراد آگاه، خبره و فعال، اولويت نخست در فرايند ساماندهى تعاونى هاى مذكور محسوب مى گردد. 
اگر انتخاب بازرس و ساماندهى نيروى انسانى (كاركنان و فروشندگان) را نيز به اين مجموعه اضافه 
كنيم، آنگاه مى توان گفت كه ساماندهى منابع انسانى، اولويت و نياز اصلى اين دسته از تعاونى ها است.
تأمين و توسعه منابع مالى و افزايش نقدينگى مورد نياز شركت ها و توسعه فعاليت هاى اقتصادى 
و درآمدزا با تأكيد بر فعاليت هايى كه نياز چندانى به سرمايه و نقدينگى فراوان ندارد، از جمله انجام 
فروشگاه هاى  ساماندهى  و  تجهيز  توسعه،  و  خاكى)  و  آبى  فعاليت هاى  ويژه  (به  دولتى  تصدى هاى 

مصرف، در اولويت بعدى قرار دارند.
توسعه فعاليت هاى اقتصادى، نظير ايجاد صندوق قرض الحسنه و اعطاى تسهيالت به اعضا، ايجاد 
صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى و خريد و فروش محصوالت كه به منابع مالى و نقدينگى 
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فراوانى نياز دارد، در اولويت هاى بعد قرار گرفته  است.
در ضمن، بروز خشكسالى هاى پى در پى و كاهش شديد منابع آبى در استان، سبب محدوديت 
بسيار فعاليت هاى كشاورزى در مناطق مختلف استان شده و بر برخى از فعاليت هاى اصلى شركت هاى 
تأثير  بسيار  محصوالت  فروش  و  خريد  و  كشاورزى  نهاده هاى  توزيع  و  تهيه  نظير  روستايى،  تعاونى 

گذاشته است.
فعلى  مقتضيات  و  واقعيت ها  با  اولويت بندى،  از  حاصل  نتايج  كه  گفت  مى توان  خالصه،  طور  به 
تطابق  بررسى  مورد  شركت هاى  عمل  حوزه  در  ويژه  استان، به  كشاورزى  مناطق  روستايى و  جامعه 

فراوانى دارد.

جدول (1): اولويت بندى اجراى فعاليت ها به منظور ساماندهى وضعيت شركت هاى تعاونى روستايى 
AHP زيان ده و ناكارآمد استان يزد بر اساس روش

اولويت بر 
اساس روش 

AHP

عنوان فعاليت
امتياز اكتسابى 

(ميانگين 
موزون وزن ها)

اولويت بر 
اساس روش 

AHP

عنوان فعاليت
امتياز اكتسابى 

(ميانگين 
موزون وزن ها)

انتخاب مديرعامل 1
0.0922046شايسته و فعال

انجام تصدى هاى 
دولتى به ويژه 

فعاليت هاى آبى و 
خاكى

0.047779

وصول مطالبات و 2
0.0694837وام هاى معوقه

تشكيل مناسب و 
به موقع جلسه هاى 

هيئت مديره
0.040852

انتخاب هيئت مديره 3
انتخاب بازرس 0.0685918فعال

0.038952متخصص و فعال

4
افزايش نظارت هيئت 

مديره بر عمليات 
شركت

0.0668499
توسعه، تجهيز 
و ساماندهى 

فروشگاه هاى شركت
0.036311

5
اعطاى كمك هاى مالى 

به شركت از سوى 
ارگان هاى دولتى

بازپرداخت مطالبات 0.05480410
0.03348معوقه بانكى
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ادامه جدول (1): اولويت بندى اجراى فعاليت ها به منظور ساماندهى وضعيت شركت هاى تعاونى روستايى 
AHP زيان ده و ناكارآمد استان يزد بر اساس روش

اولويت بر 
اساس روش 

AHP

عنوان فعاليت
امتياز اكتسابى 

(ميانگين 
موزون وزن ها)

اولويت بر 
اساس روش 

AHP

عنوان فعاليت
امتياز اكتسابى 

(ميانگين 
موزون وزن ها)

تأمين نقدينگى مورد 11
حسابرسي به موقع 0.03304718نياز شركت

0.021324ساليانه و عملياتي

12
ساماندهى نيروى 
انسانى (كاركنان و 

فروشندگان)
0.03287719

حمايت و پشتيباني 
از سوي تشكلهاي 

استاني و مادر
0.021021

13

افزايش نظارت 
سازمانى بر اجراى 
مصوبه هاى هيئت 

مديره

0.03202120
افزايش بازديدهاي 
عملياتي موردي 

توسط اداره شهرستان
0.020659

14

افزايش حمايت هاى 
صنفى و حقوقى 

سازمان تعاون و ساير 
ارگان هاى دولتى

افزايش سرمايه توسط 0.03095321
0.019774اعضاء

31فروش اموال مازاد15  0.02819322
ارائه خدمات مشاوره 

اي و فني توسط 
ارگانهاي دولتي

0.018229

16
افزايش نظارت 

بازرس بر عمليات 
شركت

0.02586523

نظارت بر اتخاذ 
تصميمات مناسب و 
قانوني توسط هيئت 

مديره

0.017475

17

ساماندهي وضعيت 
سرمايه از طريق 

ساماندهي وضعيت 
اعضاء

پويا و فعال نمودن 0.02558324
0.016206مجمع
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ادامه جدول (1): اولويت بندى اجراى فعاليت ها به منظور ساماندهى وضعيت شركت هاى تعاونى روستايى 
AHP زيان ده و ناكارآمد استان يزد بر اساس روش

اولويت بر 
اساس روش 

AHP

عنوان فعاليت
امتياز اكتسابى 

(ميانگين 
موزون وزن ها)

اولويت بر 
اساس روش 

AHP

عنوان فعاليت
امتياز اكتسابى 

(ميانگين 
موزون وزن ها)

25

توسعه دوره هاي 
آموزشي كاربردي 

ويژه اركان و كاركنان 
شركت

0.01566129
افزايش بازديدهاي 
عملياتي موردي 
توسط سازمان استان

0.013544

26
افزايش سرمايه از 

طريق پذيرش اعضاي 
جديد

0.01382130
ايجاد صندوق قرض 

الحسنه و اعطاي 
تسهيالت به اعضاء

0.013341

تهيه و توزيع خوراك 27
ايجاد صنايع تبديلي 0.01378331دام و طيور

0.012907و تكميلي

خريد و فروش 0.01360232تهيه و توزيع نهاده ها28
0.010809محصول

منابع: يافته هاى پژوهش

نتيجه گيري
پايگاه هاى  شبكه اى،  ماهيت  لحاظ  به  روستايى  تعاونى هاى  شبكه  گرديد،  بيان  كه  طور  همان  
ثابتى در مناطق روستايى و توليد كشاورزى دارد و با برخوردارى از چتر حمايتى، نظارتى و هدايتى 
دولت (سازمان تعاون روستايى) و پشتوانه اعتماد و عضويت مردم، امكانات بالقوه و بسيار نيرومندى را 
درون خود پديد آورده است كه در صورت مديريت صحيح و كارا، مى تواند به تحقق اهداف توسعه اى 
در روستاها و بخش كشاورزى، كاهش تصدى گرى هاى دولتى و در نهايت، شكوفايى و پويايى اقتصاد 

روستا كمك فراوانى كند. 
هدف اصلى پژوهش  حاضر، بررسى داليل و ريشه هاى زيان تشكل هاى تعاونى روستايى و بيان 
راهكارها و فعاليت هاى اجرايى و اولويت بندى آنها براى ساماندهى و بهبود وضعيت تعاونى ها است. ابتدا 
اهداف شكل گيرى تشكل ها و نيز سازمان تعاون روستايى مرور گرديد. سپس مهمترين داليل ضرر 
و زيان تعاونى هاى روستايى به استناد ساير پژوهش هاى پيشين و نيز آراى خبرگان، مقامات محلى 
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ساماندهى  و  تشكل ها  وضعيت  ارتقاى  نحوه  راهكارهاى  نهايت،  در  شد.  استخراج  تشكل ها  اعضاى  و 
تشكل هاى زيان ده بيان و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبى اولويت بندى گرديد. همچنين به 
منظور تجزيه و تحليل اطالعات، نرم افزارهاى مختلف به ويژه EXPERT CHOICE و EXCEL مورد 

استفاده قرار گرفت.
بر اساس نتايج پژوهش حاضر، انتخاب اعضاى هيئت مديره و مديرعامل از بين افراد آگاه، خبره 
نيز  و  بازرس  انتخاب  چنانچه  است.  مذكور  تعاونى هاى  ساماندهى  مسير  در  نخست  اولويت  فعال،  و 
ساماندهى نيروى انسانى (كاركنان و فروشندگان) را نيز به اين مجموعه اضافه كنيم، آنگاه مى توان 

گفت كه ساماندهى منابع انسانى، اولويت و نياز اصلى اين دسته از تعاونى ها است.
اعطاى  و  قرض الحسنه  صندوق  ايجاد  نظير  اقتصادى  فعاليت هاى  توسعه  خبرگان،  اعتقاد  به 
تسهيالت به اعضا، ايجاد صنايع تبديلى و تكميلى و خريد و فروش محصوالت كشاورزى كه به منابع 

مالى و نقدينگى فراوانى نياز دارد، اولويت هاى بعدى ساماندهى تعاونى ها است.
به طور كلى، مى توان گفت كه نتايج حاصل از اولويت بندى، با واقعيات و مقتضيات فعلى جامعه 
روستايى و مناطق كشاورزى استان، به ويژه در حوزه عمل شركت هاى مورد بررسى تطابق بسيارى 
دارد. براى اينكه شبكه تعاونى هاى روستايى ناكارآمد و زيان ده بتواند گام مؤثرى براى رونق و پويايى 

اقتصاد روستا بردارد، توجه به راهكارهاى زير سودمند است:
1. تدوين برنامه هاى عملياتى و اجرايى كوتاه مدت و ميان مدت ويژه تشكل ها با توجه به اولويت هاى 

حاصل از پژوهش حاضر.
به  آيين نامه ها  و  دستورالعمل ها  مقررات،  قوانين،  اصالح  جمله  از  مناسب  بستر  كردن  فراهم   .2
منظور ايجاد انگيزه و امكان بكارگيرى نيروى انسانى توانمند در اركان تعاونى ها و پرداخت حق الزحمه 

متناسب با خدمات آنها.
3. گسترش سازوكارهاى نظارتى در تعاونى ها (اعم از نظارت درونى و بيرونى از طريق سازمان 

تعاون روستايى). 
به  دولتى  تصدى گرى هاى  و  اجرايى  فعاليت هاى  واگذارى  اولويت بخشى  و  شدن  ضابطه مند   .4

تشكل هاى تعاونى به  ويژه در بخش كشاورزى.
با  و  مناسب  بانكى  تسهيالت  اعطاى  جمله  از  مختلف،  طرق  به  تعاونى ها  مالى  بنيه  تقويت   .5
براى  شرايط  كردن  فراهم   كوتاه مدت،  در  دولت  اعتبارى  حمايت هاى  از  بهره مندى  آسان،  دسترسى 

فروش اموال و دارايى هاى مازاد و غيره.
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از  تعاونى ها  براى  درآمدزا  و  اقتصادى  فعاليت هاى  توسعه  براى  مناسب  بستر  كردن  فراهم   .6
طريق تدوين و اجراى بسته هاى حمايتى از جمله حمايت هاى حقوقى، صنفى، مشاوره اى و فنى و نيز 

تسهيالت بانكى بلندمدت، ارزان قيمت و با دسترسى آسان.
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