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 مقدمه 

. و آنها نیز و... همه سازمان نامیده می شوند سهام عام و خاص ،تضامنی ،یه شرکتها اعم از شرکتهای تعاونیکل

مسائل و مشکالتی دارند که باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند و راه های برون رفت از آنها ارائه شود و 

 درمان سازمانی برای آنها تجویز گردد.

 مسائل سازمانها را در سه سطح بررسی می کنیم :

 سطح خرد-1

 سطح میانه -2

 سطح کالن -3

 سطح خرد

 در این سطح از بررسی به خود سازمان و شرکت و عوامل درونی آن می پردازیم.

 .آنچه در درون خود شرکت می گذرد 

 .چه مشکالتی در داخل وجود دارد 

 ....برای رسیدن به هدف چه مشکالتی است و 

نیم و مسائلی را که داخل شرکت مشاهده می شود. کلیه مطالب مربوط به این نوع مشکالت را طبقه بندی می ک

 بر اساس درجه  اهمیت و الویت مورد بررسی قرار دهیم.

 سطح میانه  
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یم، مشکالتی که از مین و ذینفع هایش مورد بررسی قرار می دهسازمان را در ارتباط با زنجیره تأزمانیکه مسائل 

می شود مورد توجه قرار می گیرد این سطح از بررسی را مین و ذینفع هایش به سازمان تحمیل طریق زنجیره تأ

 سطح میانه می گوییم.

 سطح کالن 

وقتی مسائل تعاونی ها را در ارتباط با برنامه ریزی ها و سیاستگذاریهای کالن کشور مورد توجه قرار دهیم وارد 

ن و مقررات و آئین نامه های یکباره قوانین عوض می شود به طوریکه قوانی سطح کالن شده ایم به عنوان مثال :

 جدید، محدودیت ها و تنگناهایی برای تعاونی ها ایجاد می کند.

نحوه ارئه تسهیالت برای تعاونی ها از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری سپرده می شود و زمانیکه  مثالً

تا روند امور به حالت عادی وزارتخانه جدید عهده دار مسئولیت شد باید مجدد با آن سازمان وارد تعامل شد. 

 درآید در این فاصله فرصت های مناسب را سازمان و یا شرکت از دست می دهد.

 SOWTماتریس

این ماتریس برای تدوین استراتژی و رسیدن به هدف های بلند مدت تعاونی ها مورد استفاده قرار می گیرد. و بر 

( سازمان را مورد مطالعه رصت های )برون سازمانیهدیدها و فاساس ضعفها و قوت های )درون سازمانی( و ت

 و نشان می دهد هر سازمان در درون خودش دارای چه نوع ضعفها و قوتهایی است. قرار می دهد

بیشتر افرادی که مهندسی سازمانی انجام می دهند یعنی درصدد اصالح زمان هستند از این ماتریس استفاده می 

در بیرون سازمان هم تهدیدها و فرصتهایی وجود  یکسری ضعفها و قوتهایی دارد.کنند. سازمان نیز همانند انسان 

دارد بنابراین بر اساس اینکه در درون سازمانها چه ضعفها و قوتهایی و چه مسائلی در بیرون سازمان به عنوان 

بررسی قرار می تهدیدها و فرصتها وجود دارد از همان سه سطح خرد، میانه و کالن مسائل تعاونی ها را مورد 

 دهیم. 
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 ضعف های شرکت تعاونی  

 در سطح خرد یتعاون هایضعف*

ارسایی ها و موانعی که در اعضاء و ساختار شرکت : ن هدف از ضعف های تعاونی ها در سطح خرد عبارتست از

 تعاونی وجود دارد.

 ضعف در هم اندیشی و بهره گیری از خرد جمعی -1

ف هستیم. در صورتیکه از ی بکنیم و در عمل به کار جمعی ضعیاندیش ، همما هنوز یاد نگرفته ایم که با هم

دیدگاه اسالم )نظر جمعی بوی وحی می دهد( و به کار جمعی توصیه شده است ولی این ضعف در ما وجود 

دارد، بطوریکه که در فرآیند جامعه دو نفر که با هم حرف می زنند یکی از آنها ناراحت می شود این عمل نشان 

درصورتیکه همه ما خود را حقیقیت مطلق می دانیم هنده عدم بهره گیری از خرد جمعی است. و هر یک از د

باید بدانیم که حقیقیت نه نزد من است نه نزد شما، بلکه پیشاپیش ماست، بخشی از این ضعف، ضعف فرهنگی 

یلی ندارد فکر کنیم کسی که است، باید هر حرف صحیح و منطقی را از هر کسی که بیان شده باشد پذیرفت دل

 سن و سال کمی دارد حرفی را که می گوید نادرست است و نظریه اش غلط است.

مطالعات نشان می دهد که نظر جمع برتر از نظر فرد است به عنوان مثال، باید بگویم طرحی را برای حل مسئله به 

یران شرکت نیز ارائه کردند. در پایان به نفر از مد 2ه را به همان مسئلنفر از کارکنان شرکتی دادند و  11

نفر کارمند راه حل هایی را ارائه داده اند که  11بازنگری طرحهای ارائه شده پرداختند و مشخص شد که آن 

 بسیار بهتر و عالیتر و اجرایی تر از راه حل مدیران بود.

 ضعف و همکاری و مشارکت در امور -2

گوییم اگر شریک خوب بود  نعوذ باهلل خدا هم می   مثالً  عمل نمی کنیم دینی، ما مشارکتی علیرغم توصیه های

و این گفته شرک است چون خودمان را با ن گفته از زیر بنا اشتباه است ) یکی برای خود شریک می گرفت و ای
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مربیان خوب ( نمونه اش در کار گروهی است به مراتب دیده ایم که تیمهای باشگاهی ما با خدا مقایسه می کنیم

خارجی قرارداد بسته ولی در پایان به کارنامه آنها رجوع می کنیم می بینیم که موفق نبوده اند. و وقتی موضوع را 

موشکافی می کنیم می بینیم کار مربی ایراد ندارد و این بازیکنان ما هستند که در کار گروهی ایراد دارند و 

ری و مشارکت نهادی نمی شود، زیرا آموزش و پرورش ما همکاری و مشارکت در تیم ما ضعیف است. همکا

 نیز کار فردی را تشویق و حمایت می کند.

 ضعف سرمایه اعضاء -3

چون اکثر کسانیکه تعاونی را تشکیل می دهند مشکل مالی دارند و می خواهند از تسهیالت کم بهره استفاده 

ی ت به راحتی داده نمی شود و تعاونیها در ابتداکنند، ولی دریافت اعتبارات دشوار و سخت است و این تسهیال

 س و دلسردی را در فعاالن بخش تعاونی ایجاد می کند.راه با مشکل مواجه می شوند و یأ

 سسانضعف تجربی و جوانی مؤ -4

 افرادی که تعاونی را تشکیل می دهند تجربه کافی برای اداره امور ندارند و چون تعاونی ها در شروع و ابتدا کار

 امور تعاونی به بدنه تعاونی نیز آسیب می رساند. هستند این ضعف در

 ضعف مهارتهای الزم  -5

به آنها واگذار می شود مهارتهای الزم را برای انجام مسئولیتی که  عمدتاً افرادی که تعاونی را تشکیل می دهند

سررشته ای در حسابداری  اصالًفردی در تعاونی به عنوان مسئول حسابدار انتخاب می شود ولی مثالً  ندارند

 ندارد.

 ضعف در مکان یابی  -6

 ضعف در امکان سنجی -7

 سیس آن .ر انتخاب نوع شرکت تعاونی برای تأضعف و عدم مطالعه کافی د -8
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العه است و افراد در ابتدا می گویند که اول نوع تعاونی که افراد برای شروع کار انتخاب می کنند بدون مط

 تعاونی را تشکیل بدهیم و بعد نوع فعالیت آن را مشخص می کنیم.

 ضعف در برنامه ریزی 9

 برنامه ریزی عبارت است از استفاده بهینه از امکانات محدود برای رفع نیازهای نامحدود.

ی توانیم از امکانات محدود به طرز مطلوبی استفاده در حالیکه ما در تعاونی به علت ضعف در برنامه ریزی نم

 کنیم و به مشکل بر می خوریم.

 ضعف در سازماندهی  -01

 ما روش سازماندهی را در تعاونیها به درستی نمی دانیم و متناسب عمل نمی کنیم و الگوی مناسبی نداریم.

 ضعف در انتخاب نیرو  -00

ا انتخاب کنیم. و نیروهای کار بلد بیشتر جذب بخش خصوصی می برای کار در تعاونی نمی توان هر نیروی ر

 شوند زیرا آنها امکانات بهتری برای این قبیل نیروها در نظر می گیرند.

 ضعف در هدایت و رهبری  -02

اکثر افرادی که در تعاونی شروع بکار می کنند تحصیالت  دانشگاهی و تجربه کافی برای مدیریت درتعاونی را 

 باال باشند. نمی توانند منابع انسانی را رهبری نمایند. و یا نیروی انسانی با بهره وریندارند و 

 ضعف در هماهنگی  -03

 ضعف در گزارش گیری و گزارش دهی  -04

 ضعف در بودجه ریزی و بودجه بندی -05

 ضعف در مدیریت -06
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 ضعف در کاربرد فناوری های روز -07

 ضعف در تولید و توزیع محصول -08

 ضعف در بسته بندی تولید  -09

 ضعف در ورود به بازار)بازاریابی( -21

 نبود انگیزه کافی در هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی ها برای تالش و کوشش بیشتر -20

تعاونیهای برای تغییر شرکت تعاونی به سایر شرکتهای غیر تعاونی، شرکتهایی با مسئولیت  تمایل باال در -22

 محدود.

 در سطح میانه  ی تعاونیضعفها*

شرکتهای تعاونی در سطح میانه هم دارای مشکالتی هستند که مانع از رسیدن تعاونیها به اهداف تعاونی می شود 

 این ضعفها عبارتند از:

 رقابت ناسالم بخش خصوصی با تعاونیها-0

شابه تعاونی چیزی فرض کنید که یک کارخانه تعاونی نوشابه داریم بخش خصوصی احتمال دارد در ظرف نو

بیاندازد و فردی را اجیر کرده تا از تعاونی شکایت نماید در عین حالی با روابط ساختگی با روزنامه ای موضوع 

 را بزرگنمایی کرده و به تعاونی لطمه بزرگی وارد نماید.

نماید و در نهایت  در این صورت اعتبار الزم به تعاونی داده نمی شود و تعاونی نمی تواند وسایل الزم را تهیه

 ورشکسته خواهد شد. 

بخش خصوصی در دستگاههای دولتی نماینده دارند که با آنها در تعامل هستند و در پی پیشرفت بخش 

( شوند با دالیل توجیهی لیخصوصی هستند با رایزنی اجازه نمی دهند که بخش تعاونی وارد بورس) بازار ما
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هام شوند و سرمایه مالی جذب امور هستند که نمی توانند وارد بورس س سأر تعاونی افرادی در رمثالً د، مختلف

 . به بهانه های مختلف از ورود آنها به بورس مانع می شوند.کنند

 مدیران تعاونیها نیز تخصص الزم برای ارشاد و راهنمایی ندارند و وقتی هم برای یادگیری ندارند.

 هانامناسب بودن فضای کسب و کار برای تعاونی -2

فضای کسب و کار در تعاونی مثل شرکتهای خصوصی مناسب نیست، حتی درباره اجاره مکانی که برای فعالیت 

انتخاب می شود افراد تمایل زیادی به دادن اجاره محل به تعانیها را ندارند و بیشتر مایل هستند که آنها را به 

 شرکتهای خصوصی اجاره بدهد.

 ی تعاونیها و بخش خصوصی توسط بانکهاتخصیص نابرابرانه اعتبار برا -3

ضامن  ،بگیریم چرخه آن )گرفتن سفته، فرممیلیون تومان از بانک وام  1میلیون تومان یا  211به طور مثال اگر 

میلیون را به یک نفر  211و...( در واحدهای امور اداری و بانکی یکسان است بنابراین بانک ترجیح می دهد 

نفر وام های یک میلیونی بدهد زیرا کارهای اداری آن  211یار راحت تر است تا به وام بدهد چون این کار بس

برابر بیشتر می شود. پس تصمیم می گیرد به یک نفر وام بدهد که می تواند مزایای احتمالی هم داشته  211

 باشد.

 اعمال موانع قانونی در ورود تعاونیها به بازارهای مالی  -4

تعاون و فقدان متخصصان الزم برای مدیریت این قبیل تعاونیها و خدمت رسانی به تنوع و گستردگی بخش  -5

 آن.

 عدم اعتقاد الزم مدیران متولی امور تعاونیها در وزارت متبوع. -6

 گرایش  04تعدد حدود  -7
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در  مثالً نوع زیر گروه تقسیم می شود. 011تا  111نوع گرایش در تعاونی داریم که به بیش از  11حداقل 

نوع گرایش می رسیم از صنعت رنگرزی تا صنایع بزرگ تا تعاونیهای نصب و راه  111صنعت به بیش از 

 اندازی دکلهای انتقال نیرو و در معادن هم همینطور این مسائل را به صورت اقالم و اقسام داریم.

گسترده فعالیتهای تعاونی در حال حاضر رشته تحصیلی تعاون برای ایجاد و پوششهای الزم برای طیف بسیار 

 ضعف دارد.

 اشاعه فرهنگ منفی در مورد تعاونیها -8

 برخی ازمدیران در نشستها، فرهنگ منفی درمورد تعاونیها را رواج می دهند.

 تالش شرکتهای تعاونی برای تبدیل به سایر شرکتهای تجاری  -9

 ساختار نامناسب نهادهای متولی امور تعاونی در وزارت تعاون -01

موریت برای آن تعریف گردیده صریح اشاره شده است و بیانیه و مأبا توجه به اینکه در قانون اساسی به طور 

بعد از کلی تالش و پس از طی مدت زمان طوالنی، مثالً است اما این بخش در جایگاه اجتماعی واقعی ندارند. 

 بانک توسعه تعاون شکل گرفت.

 0388تا  0385ن اشتغال در بخش تعاون از سال سیر نزولی تعداد اعضاء و میزا -00

 تداخل و تناقض قوانین و مقررات در مورد برخی تعاونیها به ویژه تعاونی اعتبار در وزارت تعاون -02

 نارسایی در ایجاد تعاونیهای سهام عام  -03

 نارسایی درایجاد تعاونیهای فراگیر-04

 سایر شرکتهای تجاری فقدان فضای برابر میان شرکتهای تعاونی با  -05
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چون گاهی دیده می شود تعاونی تشکیل می شود و بعد از مدتی تابلوی تعاونی برداشته می شود افراد جامعه نیز 

در این باره چون احتمال می دهند تعاونیها نتوانند بکار خود ادامه دهند. به همین دلیل بطور جدی با شرکتهای 

 د.تعاونی وارد تعامل و معامله نمی شون

 تعاونی در سطح کالن ضعف های *

 عدم هماهنگی آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بخش اقتصاد تعاون-1

بین آموزشهای دانشگاهی با نیازهای بخش تعاون هماهنگی وجود ندارد و علت این است که بعد از انقالب 

کارشناسان تعاون در زمینه های رشته تعاون را به عنوان یک گرایش در علوم اجتماعی ادغام کردند. و از 

 مختلف استفاده نشده است.

 گرایش شامل موارد ذیل بود: 0تعاون یک رشته دانشگاهی بود و دارای  قبالً

 تعاون در گرایش مدیریت ) درتمام مقطع فوق لیسانس و دکترا شرکت می کردند.( -1

 تعاون در گرایش بازرگانی   -2

 تعاون با گرایش مالی  -3

 تعاون با گرایش کشاورزی  -1

 تعاون با  گرایش اقتصاد  -0

 چرا این نارسائی بعد از انقالب ایجاد شد؟

ی که رشته تعاون بعد از انقالب منحل شد و عده ای گفتند که یتا جا .ن رشته بعد از انقالب ضعیف تر شدای

تعاون را مطرح بخش نقش  دیگر بازاری برای این رشته نیست ولی شهید دکتر بهشتی دوباره با زحمات زیاد

و بعد به علوم اجتماعی محول گردید در حالیکه این رشته اقتصادی است بنابراین رشته کرد و این رشته بر پا شد 

واحد تخصصی برای  11ای با شش گرایش که قبل از انقالب داشت به گرایشی از علوم اجتماعی تبدیل شد و 
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ف کردند و چون در علوم اجتماعی این تخصص ها را نداشتند و این رشته گذاشتند. و بعضی از دروس را حذ

ورود به تعاونی با مسئله اقتصادی روبرو می شود که هیچ سررشته ای از آن ندارند و به زمان هر فارغ التحصیل 

 مشکل بر می خورد.

 نارسایی های قانون بخش تعاون و عدم جدیت در اصالح و مناسب سازی آن  -2

 تعاونیها و ناهماهنگی میان آنهاتعدد نهادهای دولتی ذیربط در امور  -3

 عدم اعتقاد الزم به بخش تعاون در میان مدیران ارشد تصمیم گیر و تصمیم ساز در هیئت دولت و... -4

 عدم هماهنگی میان تعاونیهای ایران با اتحادیه بین المللی تعاون -5

 ر نظام بوروکراتیک ایرانتغییر جهت فرامین رشد بخش تعاونی د -6

تو و دیوان ساالری  رد له بوروکراسی تودارد مسأ عاملی که در کشور مصداق دارد در تعاونی ها هم مصداق

سیس شرکت به هم دیگر پاس می دهند که از تأ سیس یک شرکت تعاونی آنقدر متقاضی رااست. برای تأ

ی می کنند) و همین که من می گویم ( را اجرا می به رأگاهی هم قوانین را که تفسیر تعاونی پشیمان می شود و 

 کنند که اوج سنگ اندازیهاست.

 رقابت نهادهای عمومی با تعاونیها که از موقعیت رانت برخوردار می باشد. -7

،نیروی انسانی، بودجه های عمومی است. نهاد عمومی منابعه بزرگی که تعاونی با آن روبرو است رقابت نهادمسأل

 یگان در اختیار دارند و قیمت تولید آنها بسیار پایین است.و... را

سیس کنند ای دانشجو در جای دیگر بخواهند تأسیس می کند و همان تولیدی را عده أشهرداری تولیدی ت  مثالً

همه امکانات را باید به هزینه تهیه کنند چه بسا امکاناتی که شهرداری دارد مثل نحوه تبلیغات بیمه، حقوق 

کارگر و.... از تعاونی تازه تاسیس پایین تر است پس بیشترین سود و فروش در اختیار کارگاه تولیدی شهرداری 
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را پرداخت نمی کند و بهتر بازاریابی هم می کند و این است چون نه تنها پولی بابت بخش بزرگی از هزینه ها 

 رقابت نابرابر است و باعث تضعیف تعاونی می شود.

 جدید بودن بخش تعاون در میان نهادهای و بخشهای دیگر -8

 فقدان استراتژی الزم و عملی برای بخش تعاون -9

بتوانیم  بخشهایی را در کشور فعال کنیم تا برنامه ریزی برای اقتصاد تعاونی در کشور نداریم. باید بدانیم چه

مین کنیم ولی چرخه برنامه ریزی جنبه عملی و جنبه نظری دارند ولی هنوز جنبه عملی نیازهای بخش تعاون را تأ

 نداریم تا بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و استراتژی الزم و کافی نداریم.

 مایندگان مجلس شورای اسالمیعدم اعتقاد کافی به بخش تعاونی در میان برخی ن -10

آخرین اصل در سطح کالن ما چه در مجلس و کمیسیون اقتصاد دارایی و تعاونی چه در وزارتخانه تعاون و 

له خود صورت مسأشورای پول و اعتبار و متخصصین تعاونی نداریم که بتوانند از تعاونیها دفاع کنند و خود به 

 .حذف می شود 

 قوت های بخش تعاون

 قانون اساسی به بخش تعاون 44و  43ثیر اصل تاکید و تأ-0

ن از سه راجع به امور مالی و اقتصادی بحث می کند و اقتصاد دولت جمهوری اسالمی ایرا 11و  13اصل 

االقرب هر کدام که نزدیکتر صوصی تشکیل می شود و از اصل اقرب بخ ،بخش بر طبق الویت: دولتی، تعاونی

تدا بخش دولتی و بعد بخش تعاونی و در انتها بخش خصوصی مهمترند. می کند پس اب ست مهم تر است تبعیتا

است به همین دلیل یک قوتی است که اقتصاد بخش تعاون در قانون  11و 13یکی از نقاط قوت تعاونیها اصل 

  .اساسی آمده است و تغییر قانون اساسی کار آسانی نیست و این بخش می بایست اجرا شود

 وزارت خانه متولی امور تعاونی وجود  -2
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که تعاونی بسیار قوی دارند ممکن است  ار گسترده دارند مثل اسکاندیناویبعضی از کشورها که تعاونی بسی

 وزارت تعاون نداشته باشند و این هم نقطه قوتی است که در کشور ما وزارت تعاون تعاون وجود دارد.

 وزارتخانه وجود منابع انسانی بالقوه کارشناسی در  -3

وزارت تعاون یکسری نیروهای کارشناسی دارد که ما می توانیم با یک مقدار آموزشهای الزم آنها را از 

است  educationبسیار مهمتر از  trainingکارشناسهای بالقوه به کارشناس بالفعل تعاونی تبدیل کنیم .

باعث  educationبدست آوریم اما باعث می شود همگام با علم و مدرک، کار عملی نیز  trainingچون 

را رشد دهیم و علم تعاون را کاربردی  trainingمی شود فقط علمی را بیاموزیم که جنبه عملی ندارد. باید 

ر آلمان به تکنسینها بعد از شش سال کار مفید عنوان مهندسی و کارشناسی می دهند چون این د مثالًکنیم 

تکنسین آموزش کار خود را به صورت تجربی می آموزد پس کار و زمانش را بیهوده صرف نکرده است و 

در حال  مثالًا توانسته کاری را ارائه دهد که فردی با گذراندن مدارج دانشگاهی هنوز کار عملی بلد نیست. ی

سای بانکها را بعد از بازنشستگی دعوت به همکاری می کنند چون کار ضر در کشور ما اکثر بازنشستگان رؤحا

عملی و اجرایی کار را گذارنده است و بهره وری بهتری  trainingبلد هستند و با مدرک دیپلم دوره های 

 یلی دانشگاهی دارند.نسبت به افرادی دارد که کاری بلد نیستند ولی مدرک تحص

 وجود نیروهای کارشناسی و فارغ التحصیالن دانشگاهی برای تشکیل و عرضه به تعاونی  -1

وجود نیروهای فارغ التحصیل جوان دانشگاهی، به ویژه دانشگاههایی که رشته تعاون عرضه می کنند . درست 

نها را بالفعل تبدیل شود و مانند زمینی هستند است که این دانشجویان نقصهایی دارند و باید استعدادهای بالقوه آ

که آماده بذرپاشی و کشت محصول هستند، چون ذهن آماده برای آموزش دارند پس این نیروهای بالقوه  می 

 توانند کامال کاربردی شوند.

 تجربه تاریخی تشکلهای تعاونی در طول قرون و اعصار مختلف در ایران -5
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 در شکار انسانها به صورت مثالً  مانیکه انسان بر روی کره زمین پا گذاشته داریمما شیوه های تعاونی را از ز

افرادی ابزار شکار را بر سرو گردن شکار مستقر می کردند و .... و حتی  ،تعاون عمل می کردند افرادی کمین

نیز بر پایه تعاون است  زنان نیز به جمع آوری دانه های غذایی می رفتند ما حتی کفن و دفن و حتی عروسیهایمان

در زمان قدیم اگر کسی فوت می کرد اذان بی موقع می گفتند و افراد با شنیدن صدای اذان در خانه فرد  مثالً

داغ دیده جمع می شدند و در زمان جمع شدن کارها را از آشپزی، کندن قبر، آماده کردن غسال خانه، و.... را به 

فشاری به خانواده متوفی وارد نمی شد. حتی فردی نیز با ثبت کمکهای صورت تعاونی انجام می دادند و هیچ 

می داد چون آنها یک تحویل نقدی در یک برگه ای پولی برای خانواده داغدار جمع آوری می کرد و به آنها 

نیروی کاری را از دست داده بودند و هیچ کس از این کمک احساس شرمندگی نمی کرد چون او نیز در زمانی 

اقدام به این کار در قبال دیگر اعضاء خواهد کرد در عروسیها هم روال بر همین است افراد طایفه نسبت به  دیگر

مین سرمایه ای برای سامان دادن به زندگی زوجهای جوان تأدرجه خویشاوندی و نزدیکی و میزان درآمد در 

 اقدام می کردند. 

دهی کنیم تا بتوانیم با همکاری و تعاون، کارها را بهتر و در حال حاضر باید این رسمها را احیا کرد و سازمان

 راحتر انجام دهیم.

 تنوع و تعدد گرایشهای بخش تعاون در ایران  -6

تعاونیها از مرگ تا عروسی، از جوانی تا پیری و.... به انسان کمک می کند و خدماتی را ارائه می دهند. پس چرا 

بود همان رسمی را که رایج   عروسی که چند سال قبل در ایتالیا  جشن در مثالً د از این تعاونیها استفاده کرد. نبای

 در کشورمان اجرا می کردیم در کشوری مثل ایتالیا اجرا می شود. قبالًما 

اماد را نشان می داد که برای نمونه برگه ای که در آن اقالمی نوشته شده بود این لیست نیازمندیهای عروس و د

ی بود که زوجهای جوان برای تکمیل اثاثیه منزل خود آنها را الزم داشتند و افرادی که می م منزلشامل لواز
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توانند هریک از اقالم را تهیه نمایند جلوی آن را تیک می زنند و بعد از تکمیل فرم نیازمندیها سایرین کمکهای 

می رسیم که غربی ها چقدر مالی خود را به حساب زوجهای جوان واریز می کردند و با تعجب به این موضوع 

به آداب و رسوم گذشته برگشت می کنند و به تعاونیهای سنتی می رسند اما در کشورمان از نام بردن تعاونیهای 

 سنتی به علت قدیمی شدن امتناع می کنیم.

 پذیرش اقتصاد بخش تعاون در میان برخی از مدیران ارشد تصمیم گیر و نقش آن در بهبود امور اقتصادی -7

بعضی از مدیران تصمیم گیر تعاونی را پذیرفته اند و به آن عالقمند شده اند. این قبیل مدیران در سفرهای خارج 

از کشور، به کشورهایی که دارای تعاونی پیشرفته هستند برخورد کرده اند و دیدگاه مثبتی به تعاونی پیدا نموده 

 اند.

 گانی آگاهی بخشی در امور تعاونیها برای آموزش هم -8

 انطباق اقتصاد بخش تعاون با تعالیم عالیه اسالمی  -9

با تعالیم اسالم انطباق دارد همگی ما در اسالم به تعاون و همکاری دعوت شده ایم تعالیم اسالمی   کامالًتعاون 

 ما را به خرد جمعی و کار گروهی برای حل نیازمندی هایمان سوق می دهد.

بینی است و باید ما بگوئیم چون همه ما قائل به همکاری و کارگروهی هستیم گفتن نوعی بزرگ « من»در اسالم 

 و این به ما می آموزد که قویتر به کارهای جمعی بپردازیم.

اجتماعی شناخته می شوند و گذار  کنیم چون به عنوان مد بعضی روندها را نباید به عنوان تغییر ارزشی قلمداد

د که وقتی سرقتی روی می سازمانهای کنترل اجتماعی به نوعی آموزش می بینندر بعضی از کشورها   مثالً هستند

به فردی که لباسهای مندرس دارد شک می کنند در حالیکه از او هیچ عمل خالفی روی نداده است  سریعاً دهد 

انسانهای کم به  سریعاًآراسته باشد ذهنیت اشتباهی به موضوع دارند  کامالًچه بسا دزد یک فرد شیک پوش و 

ار دیگر آنهم به بضاعت و ساده زیست  شک می کنند. و این یک نوع برچسب زنی است و اگر این فرد یک ب
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. گاهی در جامعه فکر می کنیم اگر جنسی نامرغوب گردد می بایست زندان را تحمل کندموران اشتباه گرفتار مأ

 است متعلق به تعاونیهاست.

 شتغال در کشورجمعیت جوان و عالقمند به ا -11

جوانی جمعیت و عالقمندی این قشرعظیم به اشتغال از نقاط مثبت کشور ما است. ذهن بازی که جوانان دارند و 

نیروی کاری که در اختیار ماست و ما اگر بتوانیم از این استعدادها خوب استفاده کنیم یک نعمت است و اگر 

 انسانی را بطور کیفی استفاده کنیم بهترین منابع هستند.نتوانیم یک معضل است. از دیدگاه فرصت اگر منابع 

 زمینه های نو و ابتکاری برای فعالیتهای تعاونی -00

کیلومتری سواحلمان بیشتر پیشروی  10ما از دریا آنگونه که باید استفاده کنیم استفاده نکرده ایم و هنوز از 

ری می کند کشتی هایی که در یدریای آزاد ماهیگ نکردیم تا ماهیگیری کنیم در حالیکه ژاپن در خلیج فارس و

نوع کارخانه وجود دارد از صید ماهی گرفته تا فرآوری و بسته بندی ماهیها در این کشتی ها  21داخل آن 

 صورت می گیرد این در حالی است که ما هنوز به صورت سنتی ماهیگیری می کنیم.

 تهدیدها بخش تعاون  

 44تعاون در اجرای اصل عدم رعایت قانون، بخش -0

 جایگزینی شبه تعاونیها توسط نهادهای عمومی -2

در قانون تعاونی به تکرار آمده است اگر تعاونی با شرکت خصوصی در حالت مساوی برای کاری اقدام نمایند 

 طبق قانون در حالت مساوی حق تقدم با تعاونی است.

در اختیار دارند تا از تمامی حق خود دفاع کنند و شبه  که بخش خصوصی حاذقی به دلیل البیهایی و حقوقدانان

تعاونیها را جایگزین تعاونی می کنند پس درمرحله بعد شرکت تعاونی به یک شرکت سهامی یا .... تبدیل می 

 شود و با جلسه مجمع فوق العاده اساسنامه را تغییر داده و در کل روند تعاونی عوض می شود.
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 توسط نهادهای مجری  44ی از اصل تفسیر به رأ -3

ی کردن است در حالیکه در حیطه اهلیت مجلس و قانون است ولی نهاد مجری یکی از عوامل مهم تفسیر به رأ

می گوید این حرفی که من می زنم قانون است و چون قانون مکتوب تعاونی را نمی دانیم و حتی برای مطالعه به 

وانیم از هدف تعاونی دفاع کنیم و در ادامه کار هیچ توفیقی بدست آن مراجعه نکرده و نمی کنیم بنابراین نمی ت

 نیاورده و از پیش بازنده هستیم.

 .حذف بخش تعاون از اقتصاد کشور خواست اصلی برخی در بخش خصوصی است -4

بخش خصوصی بزرگترین عالقه اش این است که فقط بخش خصوصی رشد یابد و حتی از دخالت دولت هم 

همیشه بر خواسته خود پافشاری می کند تا به هدف اصلی برسد و برای رسیدن هیچگاه گامی به ناراضی است و 

 عقب بر نمی دارد دولت را تاجر خوبی نمی دانند و دخالت آن را در اقتصاد، اشتباه تلقی می کند.

ند این قشر نفر دارای جواز کسب برای تجارت و تولید در بازار و اقتصاد هست 20111111مثال در کشور ما 

ی درآمد بسیار باال می باشند ولی از دادن مالیات خودداری کرده و در برابر خواسته دولت مقاومت می ادار

نفر  2211111نمایند چون منافع شخصی خود را در خطر می بیند این درحالی است که در مقابل این قشر 

بطور مستمر و بدون کم و کاستی مالیات را کارمندان دولت هستند که با درآمدی بسیار کمتر از بازاریان 

پرداخت می نمایند .و جالب اینکه میزان مالیات پرداختی آنها بیشتر از کسبه و تجار است. در صورتیکه همین 

بازاری درموقع فروش واحد کسبی خود به آن قیمت چند میلیاردی می گذارد و برای سفرهای خود میلیونها 

لیانه . در حالیکه یک کارمند شاید درآمد ساالهای شخصی خود اسکان می یابدوی تومان خرج می کنند و در

سیار که با خود خواهد سفر کند بیشتر در چادرهای این بازاری باشد. اگر کارمندی باش برابر با مخارج مسافرت 

 حمل می کند اسکان می یابد و یا از امکانات عمومی استفاده می کنند.
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هد دولت کاری به کارش نداشته باشد بلکه با تعاونیها هم مخالفت می کند زیرا این بخش نه تنها می خوا

 ثیر تعاونیها را در کشورهای اسکاندیناوی شنیده و یا دیده اند که زندگی مردم ،درخطر است و تأ منافعشان

از اعمال آن اقتصاد، و .....را تنظیم کرده اند و نظمی را برای مردم برگزیدند که بخشهای خصوصی و دولتی 

عاجز مانده بودند پس به دنبال حذف این قسمت تا دچار سرنوشت شرکت در چارچوب قانونی بخش 

 خصوصی در کشورهای اسکاندیناوی نشوند.

 مین کننده و تسهیل کننده امور بخش تعاونعدم همکاری الزم نهادهای تأ -5

بانکها در اعطای  مثالً تعاونیها همکاری نمی کنندنهادهای تامین کننده پاره ای از امکانات برای تعاونیها، با 

اعتبارات تکلیفی که موظف به انجام آن هستند با تعاونیها همکاری نمی کنند و چون قانون را نمی دانیم از 

مسئول بانک سوال نمی کنیم که شما چقدر می بایست طبق بخشنامه وام به درخواست کننده تعاونی پرداخت 

 تسهیالت را با بخش خصوصی  یک کاسه می کنند و تسهیالت را به بخش خصوصی دهند.نمائید درحالیکه 

 سیس تعاونیهاتعاونی و عدم رغبت دیگران برای تأعدم کارایی برخی از شرکتهای  -6

بخشی از تعاونیها بدون اینکه مطالعه ای درباره نوع فعالیت تعاونی خود داشته باشند پا به عرصه هایی می گذارند 

تعاونی تصمیم می گیرد که شترمرغ پرورش دهد این درحالی است در این   مثالًاز نوع کار اطالعاتی ندارند که 

سیس یک مکانی که از نحوه بکارگیری امکانات برای تأتعاونی هم مرد و هم زن عضو هستند و این افراد 

اولین گام به مشکل ایمنی اعضاء و شترمرغ باید پرورش یابد اطالعی ندارند و در هنگام شروع اجرای عملی در 

مین محل نگهداری شترمرغ در بیابان برخورد می کنند که انجام آن از عهده زنان خارج است و در ادامه راه با تأ

 فراز و نشیبهای گوناگونی برخورد می کنند و سر خورده از ادامه کار می شوند.

 عدم استقالل تعاونی، نسبت به شرکتهای بخش خصوصی  -7
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گانی و یا صنایع نمی توانند در شرایط عادی منحل نمایند ولی بخش تعاونی هیچ بخش خصوصی را وزارت بازر

را وزارت تعاون به راحتی و با دخالتهای بیش از حدی که این وزارتخانه دارد می تواند منحل کند. وزارت 

 ایی باید انجام دهند.تعاون مشخص می کند که افراد باید در تعاونیها چگونه باشند و چه کاره

 مشکالت جذب نیروی انسانی کارآمد در بخش تعاون  -8

ب بخشهای خصوصی می شوند زیرا بخش خصوصی برای پیشبرد جذ  سریعاًروی کارآمد در بیرون سازمان نی

رود اهداف خود اقدام به استخدام افراد کارآمد با پرداخت حقوق ماهیانه باال و مزایای خوب می کند تا زمینه و

فرد به بخش خصوصی را فراهم می کند که بخش تعاون از عهده پرداختهای باال و رقابت با بخش خصوصی 

که با حقوق بخش خصوصی و با  نظر استخدام برای هر دو بخش است زمانیناتوان است. مدیری که مورد 

 تناع می کند.مزایای بهره وری، سرویس ایاب و ذهاب و... مواجه می شود از حضور در تعاونی ام

مین امکانات ی می شوند و بخش تعاون قادر به تأاین نشانگر آن است که بهترین مدیران جذب بخش خصوص

 برای ورود این مدیران به تعاونی نیستند و این یک تهدید جدی برای تعاونی است.

 عدم مشارکت تعاونیها در تدوین قوانین  -9

و مدیران تعاونی درآن دخیل نیستند و حضور ندارند قوانینی که وضع  چون هنگام تدوین قانون تعاونی، تعاونیها

تبصره  01و دارای  ماده قانونی دارد 70می شوند با اهداف کلی تعاونی مغایرت دارد. در حقوق تعاونی که 

 ز شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی دخالتی در وضع آن نداشته اند.است هیچکدام ا

 م بخش عمومی با بخش تعاون عدم همکاری الز-01

یک بخش عمومی مثل شهرداری و تأمین اجتماعی با بخش تعاونی همکاری الزم را ندارد برای مثال تأمین 

اجتماعی برای بیمه کردن اشخاص فعال تعاونی مبادرت به راهکارهایی می کند که از بیمه شدن آنها جلوگیری 

 قی می کند.آنها را به عنوان کارفرما تل مثالًمی شود. 
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 تأمین وثیقه برای دریافت وام توسط بانک-00

( از طریق تعاونی زمانی تأمین می شود که در طرح اجرای مصوبات و چشم GDPتولید ناخالص داخلی ) 20%

کارخانه ها و سازمانهای دولتی از طریق بورس به شرکتهای خصوصی یا تعاونی  %01انداز کشور می بایست 

لی است که اگر یک شرکت خصوصی و تعاونی در حالت مساوی برای مالکیت شرکت عرضه گردند این درحا

یا سازمان قرارگیرند بر اساس قانون تعاونی که به صراحت ذکر شده است حق تقدم با تعاونیها است و بانکها می 

 بایست تسهیالت الزم را در شرایط مساوی در اختیار بخش تعاون قرار دهند.

 تشکیل دهنده تعاونیها که منجر به بروز اختالف و خروج اعضاء از تعاونی می شود. عدم تجانس اعضای -12

 فرصتهای بخش تعاون  

 بازنگری قانون اساسی -0

برای تشکیل تعاونی در کشور است زیرا سهولت برای تشکیل تعاونی نسبت به  زمان در حال حاضر بهترین

تولید  %20گذشته بیشتر است و امروزه راحت ترین مراحل برای ثبت شرکتهای تعاونی وجود دارد زیرا 

و این فرصت ناخالص داخلی به تعاونیها اختصاص یافته است و این امر روند را آسان و بالمانع کرده است. 

 یی برای رشد تعاونیها در کشور است.طال

 مشکالت اقتصاد بازار سرمایه داری -2

این مشکالت ناشی از بازار و سرمایه داری است اقتصاد سرمایه داری دچار بحرانهای ادواری است در حال 

ریق حاضر در آمریکا که دچار بحران ادواری است می بینیم که بحران مسکن، اوراق مشتقه و... بود که از ط

فروش اسناد و اوراق این واحدهای مسکونی انجام شد این در حالی بود که برای یک خانه چندین بار وام از 

بانکها و سایر مراکز مالی و اعتباری دریافت شده بود و هنگام اعطای وام به افراد قدرت بازپرداخت وام توسط 

رداخت اقساط وام را نداشتند. در اقدامی بانکها برای آنها در نظر گرفته نشده بود لذا افراد گیرنده وام، قدرت پ
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دریافت اقساط وامها عملیات اجرایی را بکار بردند تا اقساط عقب افتاده را پس بگیرد و بازپرداخت اقساط لطمه 

جبران ناپذیری را به بانکها وارد کرد زیرا بانکها ابتدا می بایست حقوقدانهای قوی برای حل اختالف بین مالکین 

مساکن انتخاب می کردند، از طرفی تعهدات بانکی معوق مانده بود دولت آمریکا در راستای جلوگیری از 

میلیارد دالر در مرحله دوم برای  711میلیارد دالر در مرحله  اول  و  011ورشکستگی بانکها اقدام به تزریق 

 سر پا نگهداشتن بانکها نمود.

ای در داخل دارد که هر کشوری که در ارتباط تنگاتنگ با آن باشد پس اقتصاد سرمایه داری بحرانهای دوره 

 دچار آثار سوء آن می شود.

 مشکالت ناشی از اقتصاد متمرکز سوسیالیستی -3

به روسیه بود( نشان داد که  کشور وابسته 10اقتصاد سوسیالیستی که پایگاه اصلی آن اتحاد جماهیر شوروی، )

تگی اقتصاد به بخش دولتی است و مردم در کشورهای سوسیالیستی از مردم رستگاری نیست و نشانگر وابسراه 

دیگر کشورها اگر فقیرتر نباشد، غنی تر نیستند این دو نظام )سوسیالیستی و سرمایه داری( دارای مشکالت 

عدیده ای هستند سوسیالیست ها با مشکل عقب ماندگی و بی انگیزه بودن و سرمایه داران با مشکل بحران 

 ذا مدینه فاضله ای که این دو نظام پیش بینی و در راه طراحی آن بودند خیالی بیش نبود.ل خلی مواجه هستند.دا

و این یک فرصتی ایده آل برای ورود تعاونی به عرصه برای رقابت است که با کار گروهی و مشارکت جمعی 

در کشورها و تبدیل انسان به کاال و .... چیره می تواند بر فقر، فحشا، نابرابری، اقتصاد و.... اعم مشکالت زندگی 

گردد و بتوانند رفاه اجتماعی را در جهان طنین انداز نماید. مانند کشورهای اروپای شمالی که از نظر بهداشت 

روانی و اجتماعی و جسمی با دیگر کشورهای اروپایی بسیار تفاوت دارند. توزیع عادالنه درآمد درکشورهای 

دالنه است و استرس افرادی که درآنجا زندگی می کنند به مراتب کمتر از سایر نقاط اروپایی اروپای شمالی عا

 می باشد و بی دغدغه تر زندگی می کنند.
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 چرا اینگونه است ؟

برابر  10از اقتصاد این قبیل کشورها زیر نظر بخش تعاون است و پایین ترین حقوق  %30به خاطر اینکه حداقل 

برابر است و این  37برابر است و در کشور ما  1111آمریکا باالترین و پایین ترین حقوق است در حالیکه در 

نشانگر این است که کشور به طرف دوقطبی شدن پیش می رود که باعث مشکالت فراونی برای جامعه اعم از 

 ازدیاد بزهکاری، دزدی، خالفکاری و.... می شود.

که از راههای طی کرده کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی مجزا لذا می بایست راهی برای ادامه برگزینیم 

ن و منزلت در اینگونه کشورها ها در اداره امور موفق نبوده و شأباشد زیرا تاریخ نشان می دهد که این کشور

نفر در جهان بیش از نیمی از مردم جهان ثروت  111برای دولتمردان و سرمایه داران است به طوری که فقط 

 ند. و نظام سرمایه داری به خاطر زیاده خواهی در حال زوال و نابودی است.دار

 وجود نیروی جوان تحصیل کرده در کشور -4

 وجود امکانات بالقوه برای فعالیت بخش تعاون  -5

 وجود فعالیت هایی که بخش دولتی و بخش خصوصی عالقه مند به حضور در آن نیستند -6

رای رقابت با بخشهای خصوصی اقدام به فعالیت در اموری است که بخش یکی دیگر از فرصتهای طالیی ب

برای تمایلی در اجرای شرکتهای بیوگاز که بخش خصوصی   مثالً خصوصی رغبتی برای ورود به آن را ندارند 

شرکتهای سیس هزار تنی شهر تهران با تأ 0ه های ورود به حیطه کار را ندارند، تعاونی با اقدامی می تواند از زبال

تعاونی بیوگاز تولید کنند هم محیط زیست را حفظ کنند و هم می توانند از مزایای طالی کثیف استفاده بهینه 

 نمایند.

 وجود کشورهای همجوار با عالیق مشترک اجتماعی، فرهنگی ، تاریخی برای فعالیت تعاونی -7

 زمینه های فرهنگی پذیرش تعاونیها در جامعه  -8
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 ش خصوصی که اعتماد را کاهش می دهد.بحران در بخ -9

 دیوان ساالری در بخش دولتی که بهره وری را کاهش می دهد. -01

قابل ذکر، که در مطالب فوق الذکر نگاهی کوتاه و مختصر به بخش تعاون در ایران داشتیم. در بخش های دیگر 

 قرار خواهیم داد  که شامل :هریک از گرایش های  تعاونی ها را  به صورت جداگانه  و مفصل مورد بحث 
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 مقدمه 

پیشتازان مسائل  ،مؤسساتدر هر جامعه ای با توجه به نوع و نحوه معیشت و بافت اقتصادی آن گروهی از 

بانکی و مالی به عنوان  مؤسساتاقتصادی می باشند. در نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام های مشابه آن، 

 مشخصه این نظام ها قلمداد می شوند و همگام با توسعه اقتصادی آن جامعه فعالیت می کنند.

 مؤسساتدی، موضوع گسترش انواع طبیعی است که یکی از راههای تحقق مشارکت عامه مردم در امور اقتصا

خدمات و به یت های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی، به شیوه تعاونی است. فعال از جمله مؤسسات پولی، مالی

طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی دیگر صرف نظر از عاملهای تولیدی ویژه، نیازمند منابع مالی و پولی و 

آنها بر نخواهند آمد.  تأمیناعتبارات الزم است که افراد، مدیران و تولید کنندگان به آسانی و به تنهایی از عهده 

در توسعه و رونق  ولی و مالی که تخصیص می یابند، نه تنها)بخشی( از اعتبارات و تسهیالت پبرخی  معموالً

 ثیر بسزایی دارند.جاد اشتغال و معیشت شاغلین نیز تأثرند بلکه در ایاقتصادی کشور مؤ

در حال حاضر یکی از تعاونی هایی که در بین انواع شرکتها مورد توجه عموم بوده و با شرایط موجود اقتصادی 

ز دست نداده بلکه به علت مشکالت مالی بیشتر از گذشته از آن استقبال می شود، نه تنها ارجحیت خود را ا

شرکت تعاونی اعتبار است. این نوع شرکتها تسهیالت مربوط به پس انداز و اخذ وام را با شرایط آسان و به 

ی از انواع بهترین وجه ممکن در اختیار اعضای خود قرار می دهند. در هر صورت تعاونی اعتبار به عنوان یک

 وسیع و گسترده تعاونی ها چه از لحاظ تعداد تعاونی، تعداد اعضا، میزان سرمایه و حجم فعالیت هاست. 

در شرایط موجود کشور، اقشارکم درآمد بامدد از تشکلهای تعاونی می توانند تنگناهای مالی و معیشتی موقتی 

تنگناهای معیشتی کارکنان دولت و کارگران که  قشر خود را برطرف نمایند. نقش اینگونه تعاونی ها در گذر از 

مبالغ گروههای میانی جامعه برای رفع حوائج ضروری خود نیاز به معه هستند غیر قابل انکار است.آسیب پذیر جا

ای اعتبار هستند که می آن شاید به سادگی برایشان میسر نباشد و این تعاونیهتأمین اندک تسهیالت دارند که 
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های موجود را پر کنند و از جمله تعاونیهایی هستند که می توانند در انواع دیگر تعاونیهای شهری و خألتوانند 

و پیشبرد تعاونیها داشته باشند و می توانند تسهیالت خود را در اختیار  ءروستایی نقش مثبتی در راه رفاه اعضا

ه تعاونی های موجود در کشورهای نگاهی ب اشخاص واجد شرایط و سازمانها یا تعاونیهای عضو بگذارند.

مختلف نشان دهنده این واقعیت است که فعالیت تعاونی ها بدون تعاونی های وام و اعتبار گاهی غیر ممکن می 

شود زیرا اینگونه تعاونی ها هستند که می توانند پول را با بهره بسیار نازل در اختیار آنان قرار داده و تعاونیها را از 

 پول بی نیاز کنند.تماس با بازار 

حوزه فعالیت مشخص و محدودی دارند. لذا به سادگی از خصوصیات روحی، روانی  معموالًتعاونی های اعتبار 

و وام گیرنده به دنبال هدف آگاه هستند. در حقیقت وام دهنده  ءو شرایط زیستی و حرفه ای و امکانات اعضا

یکی است. سرنوشت بنگاه های اقتصادی، به دست اعضاء و واحدی بوده و نفع و ضرر وام دهنده و وام گیرنده 

برای اعضاء در جهت بهبود شرایط زیست آنها )بر پایه دموکراسی واقعی( شکل می گیرد. پس اندازهای اندک 

به عنوان سرمایه ایجاد  ءو اندیشه و کار و تالش اعضااعضاء منبعی را تشکیل می دهد که در کنار قوه ابتکار 

 بنگاه های اقتصادی محلی، هویت می یابد.

 تعاونی اعتبار چیست ؟

اعتبار را به طور کلی به معاوضه دارایی فعلی در مقابل وعده برگشت آن در آینده تعریف می نمایند. وام نیز نوع 

عامل پس انداز و تخصیص وام و  دو عده نیز نوع دیگری از اعتبار استویژه از اعتبار است. همچنین فروش به و

 (.3231300دی جامعه، الزم و ملزوم یکدیگرند)کیان مهر،اعتبار در توسعه اقتصا
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نیازهای مالی اعضاء در قالب پرداخت وام،  تأمین شرکت تعاونی اعتبار، شرکتی است که به منظور بنابراین  

بازکردن حساب و سپرده های مختلف و انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء از محل سپرده های آنها و 

 (.0131300سایر منابع تشکیل و ثبت می شود)وزارت تعاون، معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه آموزش،

شرکت تعاونی اعتبار شرکتی است که » :شرکت تعاونی اعتبار را اینگونه تعریف می نمایند  ،در تعریف دیگر 

وزارت کار و امور  یا )آیین نامه ای که به وسیله سازمان مرکزی تعاونطبق بین افراد گروه های شغلی مختلف 

برای مقاصد زیر  هیدبه تصویب شورای پول و اعتبار رس وشده تهیه ( کارگریی در مورد تعاونی های اجتماع

 تشکیل می شود.

 برای اعضای تعاونی افتتاح حساب سپرده های مختلف منحصراً .1

 پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای تعاونی .2

 (.11231301،)سلیم«در حدود امکانات ءانجام دیگر خدمات اعتباری برای اعضا .3

تعاونی اعتبار را اینگونه تعریف کرده است، ، شرکت (2انون شرکت های تعاونی در ماده)بر اساس تعریف ق

بین گروه های شغلی مختلف تشکیل می شود. و بر اساس  ءتعاونی است که به منظور رفع نیازمندی های اعضا

نوع عضویت، این تعاونی ها به گرایش های مختلفی تقسیم شده اند. این گرایش ها که بر مبنای تعریف شرایط 

گروه های ل گرایش های کارمندی و فرهنگیان،کارگری،ارائه شده اند که  شامعضویت مندرج در اساسنامه 

 (.231391،گوهریانشغلی و آزاد هستند)

 عملیات تعاونی های اعتبار

تعاونی های اعتبار سازمان هایی با ساختار تعاونی هستند و اعضای آنها مالک آنها بوده سپرده ها به عنوان سهم 

 .(11331390ان،به نقل از موسوی Ibid،p.4عنوان سود تقسیمی حساب می شود)الشرکه و بهره پرداختی به 
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        ,p, 1999.4) و امکان استفاده از امکانات تعاونی های اعتبار از راه عضویت در آنها فراهم می شود

Balkenhol ،11331390به نقل از موسویان.) 

تعاونی های اعتبار متولیان خاص خود را دارند و به طور در کشورهایی مانند ایاالت متحده، کانادا و استرالیا 

معمول یک اداره ملی مسئولیت نظارت بر عملکرد تعاونی های اعتبار را بر عهده دارد و امنیت الزم برای آنها 

فراهم می آورند و بانک مرکزی یا فدرال رزور هیچ گونه دخالتی در این امور ندارد؛ اما در برخی کشورها که 

ی های اعتبار در آنها بصورت نظام توسعه یافته درنیامده و به صورت کوچک و خرد به فعالیت می تعاون

پردازند، بانک مرکزی افزون بر وظیفه های پیش گفته، مسئولیت نظارت بر تعاونی های اعتباری و تدوین قوانین 

 (.79-01: 1301و مقررات ویژه آنان را نیز بر عهده دارد)مالکریمی خوزانی،

با اهمیت ترین خدمتی که تعاونی های اعتبار ارائه می دهند، اعطای وام های مصرفی و ارائه خدماتی مانند 

به نقل از   p,1991,Barron.393)دفترچه حساب، کارت های اعتباری و وام های رهنی است

از آنجا که این وام ها برای نیازهای مصرفی اعضاست به صورت خرد اعطا می شوند (. 11131390موسویان،

و به طور عمده اعطای اعتبار در تعاونی ها سقف مشخصی دارد. وام هایی که تعاونی های اعتبار اعطا می کنند 

ای رفع نیازهای با وام های دیگر نهادهای مالی تفاوت دارد. این وام ها با هدف کسب سود نیستند و بیشتر بر

استفاده می شود.  ءکم بهره به اعضامصرفی اعضاست؛ از این رو منابع جمع آوری شده، برای اعطای وام 

همچنین اقساطی که برای این وام ها در نظر گرفته می شود اقساط مناسب با توجه به توانایی وام گیرنده برای 

ن وام ها به طور کامل بدون بهره نیستند اما بهره دریافتی بازپرداخت آن است؛ اما باید توجه داشته باشیم که ای

 نرخ پایین تری نسبت به دیگر نهادهای مالی دارد و این نرخ برای اعضا بسیار منطقی و مناسب است

(34.p,1996,Turner ،11131390به نقل از موسویان.) 
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تعاونی های اعتبار اعطا می کنند، عبارتند اعطای وام با ابزار و طرق مختلفی انجام می گردد. انواع وام هایی که 

، وام های رهنی، خطر از : وام های شخصی، خدمات کارت اعتباری، وام خودرو، وام محصوالت رفاهی

 اعتباری ارزش خانه، وام روزانه و وام تجاری.

تعاونی پس انداز می در کنار سرمایه اعضا، مهم ترین منبع تجهیز منابع تعاونی های اعتبار سپرده اعضاست که در 

ک سهمی از تعاونی اعتبار می منابع مالی، مالتأمین در تعاونی سرمایه گذاری می کنند و در ازای  ءکنند. اعضا

      (. p,1999,Balkenhol.4شوند)

از جهت کارکرد، نزدیک ترین نهادهای مالی به تعاونی های اعتبار، بانک ها هستند. برخی از تفاوت های 

 ارائه گردیده است. 1اعتبار با بانک ها در جدول شماره  تعاونی های

 1جدول شماره 

 تعاونی اعتبار بانک ویژگی

 رفع نیازهای اعضا کسب سود هدف ها

 مشارکت سهامداران مالکیت

 هر شخصی می تواند سهام دار باشد

 مشارکت اعضا

شرط عضو شدن داشتن یک ویژگی مشترک می باشد 

 شده است.که در زمان تأسیس تعیین 

 سرمایه سهام داران تجهیز

 سپرده ها

 سرمایه اعضا

 سپرده

 دریافت کمک از اشخاص دیگر

 اعطای وام با نرخ های منطقی اعطای وام تخصیص

 فقط برای اعضا برای تمام متقاضیان خدمات

 به صورت تعاونی به صورت شرکتی اداره
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 هر عضو یک رأی دارد. هر سهم یک رأی دارد.

 به نسبت سهم اعضا در سرمایه به نسبت سهام سهامداران تقسیم سود

تنوع خدمات به جهت تنوع مشتریان و نیازهای  تنوع خدمات

 اعتباری آنها

 خدمات خاص و با تنوع کمتر

 مراحل ادارای ارائه خدمات اعتباری ساده مراحل ادارای ارائه خدمات اعتباری پیچیده و متعدد مراحل ادارای

 تعاونی اعتبار محصول روابط اقتصادی ساده است. روابط اقتصادی پیچیده است.  محصول بانک روابط اقتصادی

 انعطاف سازمانی بیشتر انعطاف سازمانی کمتر انعطاف پذیری

 رسمیت کمتر رسمیت بیشتر رسمیت

 نفوذ عمیق تر در آحاد اجتماعی و اقتصادی نفوذ سطحی تر در آحاد اجتماعی و اقتصادی سطح نفوذ

اهداف سازمانی مبتنی بر خط مشی دولت )بانک  اهداف سازمانی

 دولتی( یا سود سرمایه )بانک خصوصی(

اهداف سازمانی مبتنی بر کمک به اعضاء و توسعه 

 مشارکت اجتماعی

 ارائه خدمات به بنگاه های عضو ارائه خدمات به کل بنگاه های اقتصادی ارائه خدمات

 کمک به توسعه متوازن مناطق مناطق مورد نظرامکان توسعه در  امکان توسعه

نحوۀ جمع آوری 

 سرمایه

 جمع آوری سرمایه های اندک جمع آوری سرمایه های کالن

 در جهان  تعاونی های اعتبارشرکتهای تاریخچه 

در قرون معاصر و در اکثر کشورهای جهان اندیشه تعاون علیرغم وجود تفاوت های سیاسی، نژادی، مذهبی و 

داشته است و به عنوان شیوه ای منصفانه و انسانی مورد اقبال بخش اعظمی  توسعه یافتگی رشد چشمگیری میزان

از مردم جهان قرار گرفته است به طوری که هم اکنون شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با پذیرش اصول جهانی 

 تأمین ر تعاون در اکثر رشته های اقتصادی فعالیت دارند. به عنوان مثال، تعاونی های کشاورزی نقش بسزایی د

 امنیت غذایی مردم جهان ایفا می نمایند.

اعتباری گسترش یافته  -تعاونی های اعتبار نیز مانند دیگر انواع تعاونی در اکثر کشورها به عنوان مؤسسات مالی

قیمت و سهل الوصول ارائه می دهند)وزارت اعتباری ارزان  -است و به میلیون ها نفر از مردم خدمات پولی

 (.2131301نت تحقیقات، آموزش و ترویج،تعاون، معاو
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تشکیل تعاونی های اعتبار در جهان، ابتدا در کشور آلمان توسط فردریک رایفایزن و هرمان شولتز دلیج آغاز 

 عضو تشکیل داد. 09در شهر هدرسدرف با شرکت  1010شد. رایفایزن اولین صندوق تعاون اعتبار در سال 

زان آزاد بود و صندوق فقط وام های کوتاه مدت پرداخت می نمود. عضویت در صندوق مذکور برای کشاور

خدمات ارزنده صندوق مذکور موجب رشد و پیشرفت این نوع تعاونی ها در آلمان گردید به طوری که در سال 

اولین اتحادیه منطقه  1072تعاونی اعتبار در مناطق مختلف آلمان تشکیل شد و در سال چهار صندوق  1062

اتحادیه تعاونی مرکزی تأسیس گردید. اولین تعاونی اعتبار شهری با اصول و قواعد نوین  1076ال ای و به س

. در این نوع شرکت ها سرمایه فقط از بر اساس نظریات هرمان شولتز دلیچ تشکیل شد 1001در آلمان به سال 

 %0به  %01نرخ بهره از گردید. این نوع تعاونی ها بسرعت در آلمان رشد کردند و می تأمین سهام اعضاء 

 (.71-70: 1372)اهورا، کاهش یافت

ایده تعاونی اعتبار یا بانک مردم به سال های اواسط قرن نوزدهم و کشور آلمان بر می همان طور که ذکر شد، 

گردد. هرمان شولتسه دلیش و رایفایزن نخستین کسانی بودند که این ایده را در آلمان گسترش دادند. از آن پس 

طول تاریخ همواره فعالیت این تعاونی ها به ویژه در آمریکای شمالی رو به رشد بوده است. برای مثال در  و در

ب عضو قانون جذ"در آمریکا قانونی که به عنوان  1990راستای توسعه هر چه بیشتر تعاونی های اعتبار، سال 

امضا رسید، حاوی سه نکته حائز اهمیت  ن ریس جمهور ایاالت متحده بهتوسط کلینتو 1"اعتباریدر تعاونی های 

بود؛ اول اینکه به تعاونی های اعتباری که تا پیش از تصویب این الیحه به شیوه اشتراک معین چندگانه )متعلق به 

ه داده شد که به عملیات خود در چارچوب این شیوه ادامه دهند. دومین مسأله عمل می کردند، اجاز چند گروه(

  3111های اعتباری که با شیوه اشتراک معین منحصر به فرد، فعالیت می کردند و کمتر از این بود که تعاونی 

نفر عضو دارند، می توانند شیوه خود در عضوگیری را به اشتراک معین متعلق به چند گروه، تغییر داده و به بیان 

                                                                        
1 . Credit Union Membership Access Act 
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بتوانند تعداد بیشتری از افراد را جذب تعاونی خود نمایند. نکته سوم اینکه به سازمان ملی تعاونی های  ،دیگر

نفر عضو   3111اعتباری این اجازه داده شد که با اعطای معافیت های گوناگون به تعاونی هایی که کمتر 

و نوعی حمایت و ایجاد امنیت خاطر برای دارند، زمینه قدرتمند شدن این نوع از تعاونی ها را نیز فراهم آورده 

 اعضای تعاونی های اعتباری  کوچک به وجود آمد.

تعاونی های اعتباری به عنوان نهادهایی خودجوش و مردمی در کشورهای پیشرفته با وجود درآمد سرانه باال و 

البی های قوی  قابل توجه، مورد توجه شخصیت های سیاسی بوده اند. هرچند خود این مؤسسات نیز دارای

سیاسی برای دریافت مجوزهای الزم بوده و همواره مقامات قانونگذار و مسئوالن اجرایی کشور ا تحت تأثیر 

قرار داده اند، اما با وجود تمام این مسایل، نکته حائز اهمیت این است که مهم ترین عامل محدودیت در تعاونی 

ن یک ابزار قوی برای مقام های دولتی برای کوچک نگاه ه به عنواتوانست ،2"اشتراک معین"اعتباری یعنی 

داشتن این مؤسسات به کار رود، اما نه تنها این اتفاق نیافتاده، بلکه گسترش این مؤسسات همواره مدنظر بوده و 

در مقابل فشار سیستم بانکی و مؤسسات خصوصی دیگر که هدف اصلی آنها افزایش سود سهامداران خویش 

سازی منافع مشتریان خود، توسعه تعاونی های اعتباری مورد توجه قرار داشته است. این وسعت  ه حداکثربوده ن

بخشیدن، ابزاری برای بهبود شرایط زندگی افراد با درآمدهای پایین بوده است، بدین ترتیب که فضای مناسب 

ونی فراهم شود. بنابراین، برای خدمت رسانی این افراد به یکدیگر با منابع محدود خود، در چارچوب اصول تعا

ت رفاهی طبقات پایین درآمدی را بدون هیچ وضعی به نظر می رسد این دولت ها با تدبیر بسیار زیرکانه ای اوالً 

ن نظارتی و حمایتی الزم امکان خدمت رسانی مردم به با ایجاد قوانی بودجه خاصی بهبود می دهند و ثانیاً

می آورند. گروه های هدف در تشکیل تعاونی اعتباری، افرادی هستند که  یکدیگر و توزیع درآمد بهتر را فراهم

زیر متوسط درآمد سرانه است. به بیان دیگر، اشتراک معین در جایی تعریف می شود که  درآمد آنها عموماً

 (.119 -101: 1392)مالکریمی و همکار،خدمات مالی و اعتباری به دهک های اولیه درآمدی ارائه شود

                                                                        
2 . Common Bond 
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 یگاه این تعاونی ها در چند کشور اشاره می شود :قسمت بطور اختصار به جادر این 

تعاونی های اعتبار  درصد جمعیت کشور در اتحادیه 31میلیون نفر یعنی نزدیک به  01ریکا بیش از مدر آ -

 میلیارد دالر می شود. 111عضویت دارند و دارایی آن افزون بر 

 مانند بانک ها، خدمت های پولی و اعتباری به اعضاء ارایه می دهند.در کشور کانادا تعاونی های اعتبار  -

کانادایی یک نفر  3میلیون نفر است بطوری که از هر  0/11تعداد اعضای تعاونی های اعتبار این کشور حدود  

 3211شعبه و  3111اتحادیه با بیش از  1600عضو اتحادیه تعاونی های اعتبار می باشد. در این کشور 

 اه خودپرداز فعالیت دارد.دستگ

هزار نفر فعالیت دارد و حجم سپرده اعضاء  311تعاونی اعتبار با عضویت افزون بر  171در انگلستان بیش از  -

 میلیون دالر می رسد. 011و وام های پرداختی آنها به بیش از 

کارمند  27011ی چهارمین بانک بزرگ فرانسه است. این تعاون Credit & Mutualدر فرانسه تعاونی  -

میلیون بانک به توسعه محلی کمک  111معادل عالوه بر حجم عظیم گردش مالی  1999دارد و در سال 

 نموده است.

تعاونی اعتبار فعالیت دارند و گردش مالی ساالنه  2011زن آلمان بیش از یدر زیر مجموعه تعاونی های رایفا -

 آنها بیش از دو میلیارد یورو می باشد.

 درصد سازمان های اعتباری بصورت تعاونی اداره می شوند. 66کشور پرتغال در  -

میلیارد و حجم پس  191نزدیک به  2112وام های دریافتی روستاییان چین از تعاونی های اعتبار در سال  -

 میلیارد دالر بوده است. 267انداز آنها 
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حدود دو میلیون عضو د تعاونی های آن کشور( با درص 11تعاونی اعتبار )بیش از  1311در استرالیا افزون بر  -

 (.20-26: 1301فعالیت دارند)وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج،

 اعتبار در ایران های تاریخچه شرکتهای تعاونی 

واحد از  3تعداد  1337سال قبل بر می گردد. تا سال  01تشکیل تعاونی های اعتبار در ایران به حدود سابقه 

این تعاونی ها در محیط کارگری کشور تشکیل گردیده بود که با استقبال فراوان کارگران مواجه شد و به 

 آنها در محیط های اداری و کارمندی گسترش یافت. تأسیستدریج 

فصل جدیدی به تشکیل و توسعه تعاونی ها اختصاص یافت و در  1301های تعاونی سال  در قانون شرکت

به تشکیل شرکت های تعاونی اعتبار  بین افراد و گروه های شغلی مختلف  06لغایت  01فصل سیزدهم مواد 

ر روستاها تهیه ن نامه ای انجام گیرد که بوسیله وزارت تعاون و اموییو مقرر گردید، فعالیت آنها طبق آپرداخت 

 .و به تصویب شورای پول و اعتبار برسد

لغایت  67مواد در آن قانون عالوه بر شرکت ها اتحادیه های تعاونی اعتبار نیز مورد توجه قرار گرفت و در  

 تشکیل و فعالیت اتحادیه های تعاونی های اعتبار مشخص شده است.  آن قانون چگونگی  69

سازمان های بخش خصوصی و آئین نامه شرکت های اعتبار کارکنان  1301شورای پول و اعتبار در سال 

دولتی را تصویب نمود اما این آئین نامه تعاونی های اعتبار را منحصر به کارکنان سازمان های بخش خصوصی و 

غلی افراد آزاد و اشخاص گروه های مختلف شدولتی نمود و موضوع تشکیل شرکت های تعاونی اعتبار برای 

 اتحادیه های اعتبار مورد بی توجهی قرار گرفت. تأسیسحقوقی همچنین 



42 
 

با  شرکت تعاونی اعتبار کارگری و کارمندی 700بر اساس آمارهای موجود تا قبل از انقالب اسالمی تعداد 

 .در سطح کشور تشکیل شده بود میلیون ریال 376نفر عضو و  197913

و تشکیل وزارت تعاون موضوع تشکیل و  1371قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی پس از تصویب 

توسعه تعاونی های اعتبار مانند دیگر انواع تعاونی ها مورد توجه قرار گرفت و اجازه تشکیل شرکت های تعاونی 

لب مقررات قانون اعتبار برای کارمندان دولت، کارگران، صاحبان مشاغل آزاد و دیگر اقشار مختلف در قا

 بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و مطابق اساسنامه نمونه وزارت تعاون صادر گردید.

با توجه به حساسیت هایی که پیرامون تعاونی های اعتبار آزاد ایجاد شده بود و تأثیراتی که  1379در سال 

ت تعاون تشکیل شرکت نقدینگی داشتند، وزار ولی و گردشفعالیت های اعتباری این گونه تعاونی ها بر بازار پ

های اعتبار جلوگیری به عمل  های تعاونی آزاد را متوقف نمود و از گسترش شعبه های این گروه از تعاونی

 (.11 -10: 1301آورد)وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج،

 شرکتهای تعاونی اعتبار اهمیت و اهداف   

 تأمین ء جهت تعاونی اعتبار در کشور، وسیله مطمئنی برای تجمع سرمایه های اندک اعضاگسترش شرکتهای 

بخشی از نیازهای مالی آنها و تشکیل سرمایه جهت خدمت به شکوفایی اقتصاد خانواده ها و جامعه، اعطای 

دازهای اعضا، در تسهیالت اعتباری و فراهم نمودن سرمایه الزم برای فعالیتهای اقتصادی مناسب از محل پس ان

عرصه ای محدود تر از بانکها است. تقویت و حمایت از بنگاههای تولیدی محلی و منطقه ای در راستای توسعه 

اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور، می تواند از طریق تشکیل تعاونیهای اعتبار و جمع آوری سرمایه های 

ار و تالش آنها گسترش یابد، این امر با اعمال سیاستهای اندک مردم و با استفاده از قوه ابتکار، اندیشه و ک

 (.10131370،)مستعانیش و پیگیری مستمر قابل تحقق استاصولی و تال
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بعد از پیروزی انقالب اسالمی به لحاظ اینکه اساس دین مبین اسالم بر پایه اجتماع و همبستگی افراد و وحدت 

نظر گرفته شد تا جائیکه نظام اقتصادی کشور بر سه بخش دولتی،  می باشد و جایگاه ویژه ای برای تعاونی ها در

و....( وخصوصی رشد و توسعه یافت که از بین انواع  تولید تهیه و توزیع، اعتبار، مسکن، تعاونی)مصرف،

و پرداخت وام به آنان  ءشرکتهای فوق الذکر، تعاونی اعتبار به لحاظ سهولت کار آن یعنی دریافت سپرده اعضا

ایفا می نماید. این  ءبا اخذ کارمزد بسیار اندک، نقش ارزنده ای در ارائه خدمات اعتباری و تسهیالت به اعضا

 تشکیل سایر تعاونی ها قرار گیرندثر و جدی در انند، سرمشقی برای ارائه خدمات مؤنوع تعاونی ها می تو

 (.7031372)اهور،

باید در تعاونی سرمایه گذاری کرده و با پس انداز منظم، سرمایه خود را افزایش  ءطبیعی است که کلیه اعضا

سسه برای اعطای وام متحمل شده وام درست برابر مخارجی است که مؤ دهند. در تعاونیهای اعتباری، کارمزد

رایط مساوی است و در حقیقت اعضای آنها تسهیالت اعتباری را به قیمت تمام شده به دست می آورند. و در ش

 با دیگران، از محل پس انداز خود و سایر اعضا، در مواقع ضروری وام دریافت می دارند.

و همچنین اهمیت خاص شرکتهای تعاونی اعتبار بیشتر از آن جهت است که این شرکتها به لحاظ تماس نزدیکی 

وام گیرندگان رسیدگی نمایند هم که با مشتریان خود دارند، در موقعیتی هستند که بهتر می توانند هم به وضع 

دولتی  مؤسساتدر مصرف صحیح وامهای پرداختی نظارت کنند، به عالوه شرکتهای تعاونی اعتبار نسبت به 

 انجام می گیرد.  ءدارای هزینه کمتری هستند، زیرا همه وظایف آنها از جانب خود اعضا

تسهیالت اعتباری با هزینه کم فراهم نمایند. یک هدف تعاونی های اعتبار این است که برای اعضای خود و 

تعاونی اعتبار سعی می کند ضمن تقلیل خطر سوخت و ساز وام، کاری کند که مخارج شرکت به حداقل رسیده 

 و بتواند وام با نرخ بهره نازل در دسترس اعضای خود قرار دهد.
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 : دنبال می کنند زنی تعاونی های اعتبار اهداف زیر راعالوه بر هدف های ذکر شده ،

 بخشی از نیازهای ضروری مالی و اعتباری اعضاء تأمین  -1

 استفاده بهینه از پس اندازهای کوچک اعضاء -2

 ءشناسایی منابع اعتباری و جذب و توزیع اعتبارات الزم برای حل مشکالت مالی اعضا  -3

 ءسیاستگذاری در امور مربوط به پس انداز اعضا  -1

 هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های سالم اقتصادی  -0

 ترویج سنت نیکوی قرض الحسنه به شکل جمعی  -6

 ءاقتصادی و تولیدی به منظور ایجاد ارزش افزوده در پس اندازهای اعضا سرمایه گذاری در امور  -7

 (.21331309)عباسی

 و سرمایه گذاری در امور اقتصادی جمع آوری سرمایه های کوچک -0

 الت اجتماعینیازهای مشترک در زمینه ی اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و کمک به تحقق عد تأمین  -9

 و سرمایه گذاری  حرکت در راه فقرزدایی از طریق ایجاد کار -11

 سایر اقدامات و خدمات تعاونی های اعتبار

در برخی از کشور ها شرکت های تعاونی اعتبار با هدف تقویت تعاونی و گسترش خدمت رسانی به اعضاء، 

عالوه بر کارکردهای اصلی و معمول مانند جذب پس انداز و پرداخت وام، زمینه های فعالیت تعاونی را توسعه 

یزه مدیران تعاونی برای خدمت بیشتر و بر اینکه تأثیرات مثبتی در انگمی دهند. این فعالیت های ابتکاری عالوه 

 توسعه تعاونی فراهم می سازد، بنیه مالی تعاونی و سطح رفاه اقتصادی اعضاء را بهبود می بخشد.
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برای به کارگیری این پیشنهادات ضروری است هیأت مدیره دقت الزم را بعمل آورد و ضمن رعایت مقررات 

امات در اساسنامه تعاونی پیش بینی شده باشد. در غیر این صورت قبل حاکم بر فعالیت تعاونی های اعتبار این اقد

از هرگونه اقدامی باید متناسب با آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مربوطه که از سوی شورای پول و اعتبار 

عاونی امه تو وزارت تعاون ابالغ گردیده است، این موارد را از طریق برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اساسن

 اضافه نمایند. ()ماده مربوط به موضع فعالیت

 به تعدادی از این اقدامات جنبی که برخی از تعاونی های اعتبار آنها را انجام می دهند اشاره می شود.

 ًارزان تر از خرید جزئی  وسایل و تجهیزات رفاهی  مورد نیاز  اعضاء را  به طور یکجا و کلی که مسلما

خواهد بود، خریداری و به صورت قسطی به اعضاء واگذار نماید. اتومبیل، موتور سیکلت، لوازم منزل 

 و کامپیوتر از جمله این وسایل هستند.

  ،اعضاء تعاونی های صنفی به ابزار کار نیاز داشته باشند، تعاونی می تواند آنها را  خصوصاً چنانچه اعضا

 در قالب قراردادهای فروش اقساطی در اختیار اعضاء قرار دهد. خریداری و

  تعاونی می تواند به عنوان یک شریک تجاری در فعالیت های اقتصادی مطمئن سرمایه گذاری نماید. به

 عنوان مثال تولیدات اعضاء را به صورت نقد خریداری و در بازار عرضه نماید.

 مات بیمه ای از قبیل بیمه عمر، بیمه درمان، آتش سوزی، ضمن قرارداد با شرکت های بیمه انواع خد

حق بیمه را به طور اقساط  ءثالث و حوادث را برای اعضاء ارائه نمایند و اعضاسرقت، اتومبیل، شخص 

 پرداخت نمایند.

  اطالعات مربوط به قیمت کاالها و خدمات مورد نیاز اعضاء تعاونی های صنفی و سایر اطالعات مورد

اعضاء را از طریق شبکه های ارتباطی )تلفن،فکس، اینترنت و........( دریافت و در اختیار آنها قرار نیاز 

 دهند. همچنین با تشکیل بانک اطالعاتی، آخرین اطالعات را تهیه و به اعضاء ارائه دهند.
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  تأمین ء را مالی مرتبط با کسب و کار اعضاشرکت تعاونی اعتبار )گروه های شغلی( می توانند نیازهای 

مالی هزینه های بذر و نهادهای کشاورزی،  تأمین فصلی پیش می آید مثل نمایند که بنا به مقتضیات 

 هزینه انبار داری، وام برای فروش محصوالت کشاورزی، خرید موادکشاورزی و نظایر اینها.

  نقش نمایند. بدین تعاونی های اعتبار می توانند به عنوان واسطه بین مؤسسات مالی و اعضا، ایفای

صورت که از  بانک ها، صندوق تعاون، اتحادیه های تعاونی و سایر مؤسسات اعتباری وام و تسهیالت 

 قرار دهند. ءمورد نیاز  را دریافت و در اختیار اعضا

  در صورت وجود اتحادیه های تعاونی اعتبار، آنها می توانند از طریق انتقال سرمایه از مناطقی که مازاد

منابع مواجه هستند، تجهیز منابع تعاونی های عضو را سامان سرمایه وجود دارد به مناطقی که با کمبود 

تعاونی های عضو به گونه ای  دهند. این کار را با حفظ شرایط تعاونی ها و رعایت اساسنامه اتحادیه و

 انجام دهند که همواره به نفع اعضاء شرکت ها و اتحادیه تعاونی باشد.

  .برخی از تعاونی ها در زمینه تبلیغ و بازاریابی برای کاالهای تولیدی اعضاء نیز فعالیت می نمایند

 د.همچنین کاال و اقدام موردنیاز اعضاء را تهیه و در اختیار آنان قرار می دهن

  تعاونی اعتبار می تواند برای اعضاء خود کارت اعتباری صادر نمایند و ضمن قرارداد با فروشگاه های

تعاونی مصرف و سایر مراکز خرید، شرایطی فراهم می نمایند تا اعضاء بتوانند برای خرید از کارت 

 اعتباری تعاونی خود استفاده نمایند.

 منابع و مواد تولید سرمایه گذاری و بازار فروش کاال را از  اطالعات مورد نیاز خود و اعضاء از قبیل

طریق وسایل ارتباطی پیشرفته و شبکه اینترنت به طور منظم دریافت و به قیمت ارزان در اختیار اعضاء 

 قرار می دهند.

  وجوه مورد نیاز خود می توانند اقدام به فروش اوراق قرضه نمایند و سود معقولی به تأمین برای

 اران اوراق پرداخت نمایند.خرید
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  .مسکن و هزینه های مربوط به آن همواره یکی از نیازهای اساسی و عمومی اعضاء تعاونی ها می باشد

تعاونی های اعتبار می توانند در زمینه های خرید، رهن و اجاره مسکن به آنان وام طوالنی مدت 

 پرداخت نمایند.

 اء نیز می توان در مواردی از قبیل کمک هزینه تحصیل در اکثر تعاونی ها فرزندان و همسران اعض

 فرزندان خدماتی به آنها ارائه نمایند.

  تعاونی های اعتبار در صورت وجود مازاد سرمایه و تصویب اعضاء با رعایت صرفه و صالح تعاونی در

عد اعضاء شرایط مسااوراق بهادار و سایر بازارهای مالی سرمایه گذاری نمایند. همچنین ضمن تشخیص 

را تشویق نمایند، در بورس اوراق بهادار و اوراق قرضه سازمان های مالی و اعتباری سرمایه گذاری 

 کنند.

 های اداره مخارج و بودجه ریزی برای زندگی و  به آنها در زمینه به اعضا مشاور مالی ارائه دهند و

 کسب و کار کمک نمایند.

  تعاونی های اعتبار را  بپردازند و در قبال آن کارمزد معقولی چک های  بانک ها  و حواله های سایر

 دریافت نمایند.

  از طریق هماهنگی مؤسسات مسافرتی اقدام به تهیه تورهای مسافرتی با قیمت مناسب برای اعضاء و

، )وزارت تعاونخانواده آنها نمایند. همچنین می توانند برای سایر داوطلبان نیز این اقدام را انجام دهند

 (.10 -22: 1301معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج،

 اعتبار های تعاونیو نقش  ویژگی های 

و همکاری از ویژگیهای جوامع سنتی و مذهبی است مردم ایران در گذشته و حال و برای مقابله با تعاون 

دشواریهای اقتصادی، اجتماعی از چنین روش و راه حلهایی سود برده و اکنون نیز می توانند از آن استفاده کنند. 
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رسمی در اقتصاد ایران گسترش تا به حال روش تعاونی و همکاری متقابل به طور  1311و  1313از سالهای 

و راه اندازی مؤسسات تعاونی می بایستی به ثبت برسند تا رسمیت یابند. راه اندازی و یافته، به طوری که تشکیل 

به کارگیری سازمانهای پولی، مالی، اعتباری در قالب روش تعاونی به منظور توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور 

ی گردند. بخش تعاونی به صورت یک بخش تعادل بخش بین بخش دولتی و جایگاه قانونی دارند و توصیه م

 خصوصی در اقتصاد ایران طراحی گردیده است.

یکی از راههای تحقق مشارکت عامه مردم در امور اقتصادی گسترش انواع مؤسسات تعاونی در شعبه های 

است. زیرا مسائل اعتباری و مالی و  گوناگون و از جمله، مؤسسات پولی، مالی در شکل تعاونی و در پهنه کشور

های مردم، اعطای وام و اعتبار و تعیین نرخ بهره و سود متعلقه به امور مربوط به آن از قبیل جذب پس انداز 

قدری اهمیت دارند که هیچ یک از فعاالن اقتصاد کشور نمی توانند بی نیاز از استفاده آنها در گردش و چرخش 

 ار داشته باشند.فعالیت مناسب اقتصادی قر

هر نوع فعالیت اقتصادی، نیازمند منابع مالی، پولی اعتباری است که افراد، مدیران و تولیدکنندگان، منفرداً از 

آن بر نمی آیند. اعتبارات تخصیص یافته نه تنها در رونق اقتصادی مؤثرند بلکه در زندگی معیشتی  تأمین عهده 

بیکاران و شاغلین نیز تأثیر بسزایی دارند بانکهای تجارتی و مؤسسات پولی، مالی واسطه در امر جذب پس 

در زمان مناسب و با نرخ بهره کم در اندازها و اعطای وام و اعتبار به روش بازار کمتر می توانند وجوه مزبور را 

روستاییان قرار دهند. چون مؤسسات یاد شده اختیار، دامداران، صنعت کاران کوچک و تولیدکنندگان به ویژه 

به طور معمول قادر به ارزیابی درست از عوامل تولید و امکان نظارت بر نحوه مصرف وامها و فعالیت واحدهای 

عالیت آنها محدود است نمی باشند. شرکتهای تعاونی اعتباری و بانکهای تعاونی، یاد شده که عموماً کوچک و ف

مؤسسات سازگاری هستند که به سادگی از عهده رفع مشکل فوق بر می آیند. چون وام دهنده و وام گیرنده  به 

ها و دنبال یک هدف هستند و نفع و ضرر وام دهنده و وام گیرنده یکی است. مؤسسات پولی، مالی، بانک
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صندوقهای تعاونی می توانند در اتحادیه های خود عضویت یابند تا نیازهای مالی سنگین خود و اعضاء 

نمایند. از طرف دیگر بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور به طور نامرئی  تأمین شرکتهای تعاونی را 

لی و مالی دارند و پی آمدهای آنها اثرات و پنهان صورت می پذیرد که تأثیر بسزایی در آشفتگی های بازار پو

مخرب فزاینده ای بر نرخ بهره و بازار مرابحه از خود به جای می گذارند. با گسترش و توسعه تعاونی های 

ونی اعتباری و اقتصاد تعاونی بخش عمده ای از منابع مالی بازار غیر متشکل پولی مالی جذب فعالیتهای بخش تعا

یر آن جلوگیری و کاهش معامالت نامطلوب پولی، مالی زیر زمینی، ایجاد ثبات و تنظیم خواهد شد و اولین تأث

نرخ مرابحه می باشد از آنجایی که فعالیت تعاونی ها توأم با روح برادری، برابری و تقوا استوار است. بنابراین 

ش سرمایه در فعالیتهای انگیزه سودجویی، حب افراط گرایانه مالکیت در تعاون گرایان غالب نمی باشد و نق

تعاونی ناچیز شمرده می شود و انسان و نیازهای حیاتی و اساسی او اهمیت دارند، لذا نقش واسطه ها و مبادالت، 

بورسی و غیرضروری به حداقل خود تقلیل می یابند که این امر اثرات چشم گیری در کاهش قیمت ها، ایجاد 

. تحقق امور یاد شده معضالت و مشکالت اقتصادی، اجتماعی تعادل، تخفیف نرخ بهره و.... خواهد داشت

جامعه را از قبیل بیکاری، تورم، کمبود کاالها و خدمات و.... به حداقل تخفیف داده و از این نظر گسترش 

فعالیت تعاونی ها به حل مشکالت اقتصادی اجتماعی جامعه کمک شایان توجهی خواهد کرد، از این دیدگاه 

بردی به شرح زیر ارائه می گردد تا با به کارگیری آنها آهنگ سریع تری در رفع مشکالت و رهنمودهای کار

 معضالت یاد شده حاصل شود.

قرار داشته و از این نظر در مصرف  ءاعتباری تعاونی و بانکهای تعاونی تحت نظارت و کنترل اعضا مؤسسات-ا

وامها نظارت می نمایند و این عمل دو طرفه بانک را در سرعت بخشیدن به رفع نیازهای واقعی اعضا کمک می 

 نمایند.
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اعطای وام بدون وثیقه بوده و همچنین اشکاالت وصول به حداقل تقلیل می یابد زیرا وام گیرنده و وام دهنده -2

 خودی و یکی است.

تعاونی اعتباری و بانکهای تعاونی در جمع آوری پس اندازهای صاحبان حرف و روستاییان،  مؤسسات -3

صنعت گران کوچک مردم متوسط الحال و افتتاح حساب پس اندازی برای آنها محل وثوق است و این امر 

 را افزایش می دهد. مؤسساتقدرت تشکیل سرمایه این 

 مؤسساترشناسی که ویژه دیگر بانکهای دولتی و خصوصی است در تفاوت سلیقه و پیچیدگی کار، کا -1

اعتباری تعاونی یا وجود نداشته و با به حداقل کاهش می یابند، بنابراین به موقع و در هنگام ضرورت و در اسرع 

وقت به کمک طرف های قرارداد اعتباری خود که همانا اعطای اعتبار به تعاونی ها و تولیدکنندگان و توزیع 

 کنندگان است می شتابند و از این طریق پی آمدهای مثبت اقتصادی غیر قابل تردیدی حاصل می گردد.

نرخ بهره و کارمزد اعتبارات را در پایین ترین سطح  مؤسساتعدم تمرکز و پایین بودن هزینه های این  -0

 ت.ممکن قرار داده و از این نظر برای وام گیرنده، فوق العاده مقرون به صرفه اس

تولیدکنندگان به ویژه در  ،ی، اجتماعی، کشاورزان، روستاییانقخالاصول و قواعد تعاونی با خصوصیات ا -6

 جوامع مذهبی سازگاری داشته که این امر در بهبود روابط مبادالتی و بازرگانی جامعه بسیار پر اهمیت است.

 ءبه کلیه اعضا است، از این دیدگاه اعضااز آنجایی که مالکیت واحدهای اعتباری به طور مشاع و متعلق  -7

ثیر فوق العاده ای خواهد بوده و این شرایط در وضع اداره سازمانهای تعاونی تأ مؤسساتشریک سود و زیان این 

 به اینکه بهبود بازار پولی، مالی و کاهش نرخ بهره وام ها از تبعات آن خواهد بود. مضاعفاًداشت و 
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جایی که هدف تعاونی های تولیدی افزایش درآمد تولیدکنندگان و سازمانهای تولیدی است و هدف ناز آ -0

اعتباری تعاونی نقش تغذیه کننده  مؤسساتتعاونی های مصرف کاهش هزینه های مصرف کنندگان می باشد و 

اعتباری  مؤسساتمالی  مالی هر دو شعبه را عهده دار است، لذا تبعات چنین روابطی میتواند چرخه تجهیز منابع

یاد شده دو چندان نماید که عواید حاصله در نهایت نصیب  مؤسساتتعاونی را از طریق مازاد و ذخایر 

ثیرات همه جانبه ای اه بیشتری برخوردار می نماید و تأتعاونگران و جامه خواهد شد و این امر تعاونگران را از رف

 مالی به ویژه فعالیت های پنهان اقتصادی کشور به جای خواهد گذاشت.در نظم بخشیدن به بازار آشفته پولی و 

ناگفته پیداست که تحقق موارد گفته شده افزایش بهره وری تولید، افزیش اشتغال، کاهش تصدی گری  -9

دولت، تقلیل تورم، بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی را که از تبعات چنین روابطی است به همراه خواهد آورد 

وصیه می شود سهمی از اقالم کاالهای وارداتی کشور را به بخش تعاون تخصیص داده تا با امکانات بالقوه لذا ت

و بالفعل تولیدی خود کاالها و خدمات مورد نظر را تهیه و توزیع نمایند و از این راه خدمتی دو چندان ارزنده 

 در رفع تنگناهای اقتصادی کشور نمایند.

ای نسبی بخش تعاونی و اشتغالزایی فوق العاده آنها) مستقیم و غیر مستقیم( فعالیت های با توجه به برتری ه -11

گوناگون تعاونی ها توصیه می شوند تا شرایط عضویت هرچه بیشتر دانش آموختگان، به ویژه جستجوگران کار 

های مختلف تولیدی  در قالب تعاونی ها فراهم گردد و با اشراف به اصول تعاونی و تفکر کار گروهی از ظرفیت

خدماتی کشور بهره بردای بیشتری صورت پذیرد، این فعالیت مستلزم منابع مالی کافی است که بخشی از آنها به 

ی اعتباری تجمع می گیرد و در این صورت در کنار ویت در تعاونشکل دارایی های شخصی متقاضیان عض

به ارائه خدمات گوناگون آموزشی، فنی، تولیدی، بخش خصوصی و دولتی تعاونی ها و اعضای آنها می توانند 

بهداشتی و... اقدام نموده و از طرف دیگر خیل عظیمی از فرهیختگان بیکار کشور به اشتغال، درآمد و عمل 

 (.37-30: 1300در جامعه دست یابند)کیان مهر، مثمرثمر
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  جایگاه قانونی تعاونی اعتبار

( موضوع تشکیل شرکتهای 01-00-06)مواد1301مصوب سال قانون شرکتهای تعاونی  13بر اساس فصل 

تعاونی اعتبار بین افراد و گروههای شغلی مختلف مطرح شده و به تصویب رسیده است و تشکیل آن بر اساس 

آیئن نامه ای تعیین شد که وزارت تعاون و امور روستاها تهیه خواهد کرد و به تصویب شورای پول و اعتبار 

همچنین به منظور باز کردن حسابهای مختلف و پرداخت وام با بهره و انجام سایر خدمات  وقت خواهند رساند.

 00اعتباری برای اعضاء این فصل تمهیداتی را پیش بینی نموده است. در این فصل مازاد برگشتی مطابق ماده 

، تعاونیها مجاز 06اده به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل گردیده و مطابق م  قانون فوق کالً

غیر قابل تقسیم و به حساب به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نمی باشد. بر این اساس زمانی که سود 

این  67-72قانونی طبق قانون در نظر گرفته می شود. موضوعیت مالیات نیز از بین می رود. مواد  ذخیره ی

در روستاها و خصوصاً لکرد اتحادیه های تعاونی اعتبار قانون، قانونی بودن تشکیل و چگونگی وضعیت عم

م امور روستایی سایر تعاونی ها و برای انجاو اینگونه اتحادیه ها را مرجح بر جوامع کارگری را معین می کند 

 (.10 -19: 1301)ستوده بقا،قلمداد نموده است

  اعتبار های  تعاونیانواع 

مقررات حاکم بر آنها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و نوع آنها متناسب های اعتبار از لحاظ اهداف و تعاونی 

 با ویژگی های شغلی و اجتماعی اعضاء مشخص شده است.

این تعاونی ها عموماً در بین گروه های شغلی مانند کارمندان یک مؤسسه، کارگران یک کارخانه، گروه های 

 اجتماعی مانند زنان خانه دار یا دانشجویان تشکیل می شود. محلی مانند اهالی یک روستا یا محله و گروه های
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اعضاء این تعاونی ها از لحاظ تعلقات سازمانی و شغلی دارای ویژگی های مشترکی هستند که آنها را به یکدیگر 

 پیوند می دهد تا برای رفع نیازها و دستیابی به هدف های مشترک با یکدیگر همکاری و همیاری نمایند.

 های اعتبار از لحاظ ویژگی های شغلی و حرفه ای اعضاء به انواع زیر تقسیم می شوند :تعاونی 

این تعاونی ها همانگونه که از نام آنها مشخص است با مشارکت کارکنان  

هستند و نام مؤسسات و دستگاه های دولتی تشکیل می شود. اعضاء این تعاونی ها شاغل دستگاه های دولتی 

 مؤسسه در عنوان تعاونی قید می گردد.

گرچه مطابق قانون اساسی و قانون عادی مربوطه کارکنان دولت نمی توانند عضویت هیأت مدیره و مدیر عاملی 

 ءشرکت های خصوصی و تعاونی را بپذیرند اما تعاونی های کارمندی از این ممنوعیت مستثنی هستند، لذا اعضا

 یر عامل این تعاونی ها از بین اعضاء که کارکنان مؤسسه دولتی هستند انتخاب می شوند.هیأت مدیره و مد

این تعاونی ها نیز در شرکت ها و مؤسسات اقتصادی و تولیدی  

دی ندارند. تشکیل می شوند که تابع مقررات قانون کار هستند و تفاوت های زیادی با تعاونی های اعتبار کارمن

حوزۀ عمل و اهداف آنها نیز مطابق ضوابط و آئین نامه های مربوط به تعاونی های اعتبار و اساسنامه مربوط 

 خواهد بود.

منظور از گروه شغلی مجموعه اشخاصی هستند که در یک حرفه خاص فعالیت  

 ای هستند مانند تاکسی داران، درود گران و....می کنند و عموماً دارای یک نوع تشکل صنفی و حرفه 

اعضاء این گروه های شغلی ممکن است مانند کارکنان یک مؤسسه دولتی یا بنگاه اقتصادی در مکانی مشخص 

مسقر نباشند بلکه بر اساس حرفه خود دارای یک سازمان و تشکل صنفی می باشند. گستره فعالیت تعاونی های 
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بت به تعاونی های کارگری و کارمندی وسیع تر است و می تواند نیازهای حرفه ای اعتبار گروه های شغلی نس

 آنها را نیز در برگیرد.

گروهی از تعاونی های اعتبار در قالب گرایش های فوق جای ندارد و گستره ارائه  

شعبه و ارائه خدمات بانکی از جمله  تأسیسبه خدمات این تعاونی ها فراتر از اعضاء بوده و مانند بانک ها اقدام 

جمع آوری پس انداز و ارائه تسهیالت اعتباری به مشتریان غیر عضو نیز می نمایند. عملکرد این گروه از تعاونی 

ها خارج از روح کلی حاکم بر تعاونی های اعتبار بوده و نرخ تسهیالت آنها عموماً از سطح تعاونی های 

 اصناف باالتر است.کارگری، کارمندی و 

ک ها دارد تا به طور کلی نحوه عمل و کارکرد این گروه از تعاونی های اعتبار شباهت بیشتری به عملکرد بان

 (.10-17: 1301)وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج،تعاونی های اعتبار 

  نثار یا تعاونی سنتی اعتبار روستایی

ازدواج جوانان وجود دارد، مشکالت اقتصادی است. بدین معنا که زوجین به علت یکی از موانعی که بر سر راه 

عدم توانایی مالی قادر به ازدواج به موقع نیستند. این مسئله عالوه بر عوارض سوء روانشناختی و جامعه شناختی 

ان روستایی بر می موجب تضعیف نهاد خانواده می گردد. تعاونی سنتی نثار حداقل این مشکل را از سر راه جوان

 دارد و ازدواج آنان را تسهیل می نماید.

مراسمی است که مهمانان شرکت کننده در جشن عروسی طی آن هدایای نقدی خود را به  "نثار"منظور از 

عروس و داماد تقدیم می نمایند. در برخی از روستاها به این مراسم شادباش یا شواشی و... نیز گفته می شود. این 

 ماعی در اکثر روستاهای ایران مرسوم است.رسم اجت
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هدیه دادن به عروس و داماد در جشن عروسی یا چند روز پس از آن در سراسر ایران مرسوم است. اما نحوه 

اهدای هدیه متفاوت است. در شهرها این مراسم بیشتر به صورت طال و کادو اجرا می شود، اما در روستاها 

هدایای نقدی نیز به عروس و داماد تقدیم می گردد. اما آنچه  گوسفند،دی مانندعالوه بر هدایای غیرنق عمدتاً

که در تعاونی سنتی اعتبار حائز اهمیت است. دو طرفه بودن این همکاری در شکل و قالب سنت اجتماعی است. 

د. دو طرفه و آنچه رفتارهای تعاونی را از رفتارهای انسان دوستانه و نوع دوستانه متمایز می سازالً اصوچون 

، رفتاری جمعی است به منظور رفع نیاز مشترک و بر اساس کمک . چه اینکه رفتار تعاونیآنهاست متقابل بودن

 گفته می شود. Cooprationو مساعدت متقابل. لذا از دیدگاه تخصصی به آن 

پیش بینی می شود. در مراسم جشن عروسی در روستا، زمانی برای جمع آوری هدایای نقدی مهمانان و مدعوین 

این زمان بسته به آداب و رسوم روستاها متفاوت است. در برخی روستاها صبح، در برخی عصر و در بعضی 

 دیگر شب هنگام این مراسم اجرا می شود.

از اقوام داماد هستند. داماد را  هنگام جمع آوری هدایای نقدی دو الی سه نفر از نزدیکان و معتمدین که ترجیحاً

روی صندلی می نشانند و مهمانان اطراف او حلقه می زنند. ابتدا پدر داماد و سپس برادران و خواهران و عموها، 

دائی و خاله های داماد و آنگاه اقوام عروس هدایای خود را به یک نفر از سه نفر مسئول جمع آوری هدایا 

ارش وجه نقد با صدای بلند مبلغ و نام اهداکننده را اعالم می دارد و سایر تحویل می دهند. وی پس از شم

 می گویند. "شادباش"یا  "شواش"مهمانان هم آوا با هم 

میزان هدیه پدر داماد و اطرافیان وی از میزان هدیه سایر مهمانان بیشتر است. ضمن اعالم مبلغ فرد دوم نام  معموالً

یادداشت می کند و نفر سوم شیرینی به اهداکننده تعارف می نماید. سپس نوبت به  اهداکننده و مبلغ را در لیستی

اجرای ایـن بـرنامه در سایر مدعوین می رسد و آنان نیز به ترتیب فوق هدایای خود را تحویل می دهد. البته در 

 اعـالم بلند در برخی روستاها نام اهدا کننده و مبلغ اهدایی مثالً تفاوتهای مختصری وجود دارد. روستاها بـرخی
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 جامان اندمهمانان در اتاق نشسته در برخی روستاها این مراسم همانطور که .شودشود و در بـرخی نمیمـی

اماد قرار در اختیار د هدایا و مجموع لیست هدایای نقدی، آوری و تهیه لیستبه هـر حـال پس از جمع. شودمی

 .گیردمی

روستائیان توسط سایر هم ازدواج که مراسم و در دامـاد مـوظف اسـت این لیست را نزد خود نگهداری نموده

بنابراین  را یا در برخی موارد مبلغی بیشتر هدیه نماید. هدیه این متقابالً شود،دعـوت می اهدا کـنندگان() خود

 نماید و در طولداماد مبلغی یکجا دریافت می اما با این تفاوت که است سویههـدیه یـکطرفه نـیست، بلکه دو 

هـمیاری  یـا لذا باید این رفتار را تعاونی کند.می بازپرداخت را آن آرام و تدریجی کامالً سـال به طور  چـند

 .دانـست

و حداکثر  (تومان گیرد ده میلیون ریال)یک میلیونمی قرار داماد در اختیار ارثنـ طـی مـراسم حداقل مبلغی که

بدون تشریفات بروکراتیک  کارمزد، بودن تر وامیبه عبارت ساده است. تومان( )ده میلیون یکصد مـیلیون ریـال

اختیار یک زوج جوان  در براساس یک سنت اجتماعی ، صرفاًگرفتن و وثیقه و در نـوبت قـرار ضمانت و دادن

 تعداد )چـون دارنـد و تـدریجاً آن احتیاج به اً تشکیل زندگی خانوادگی شدید تدایگیرد کـه در ابـقرار می

چیزی نیست جز  و ضمانت پرداخت هم نمایدمی ایـن وام را بـازپرداخت (باشدنمی مراسم بیشتر ازدواج مراسم

: 0831)شعبان پور،نـام نـهادیم "تعاونی سنتی اعتبار روستایی" را"نـتار" سنت و رسم اجتماعی.از این جهت مـا

38- 34.) 

 ایـران در جامعه کنونی نتار کـارکردهای

آن  آشکار کارکرد در اینجا به سه ایـن رفتار مبتنی بر تعاون دارای کـارکردهای عدیده آشکار و پنهان است که

 .نماییماکتفا می

 اجتماعی انسجام و حفظ تـقویت روابـط انسانی -1
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شناسان مـعتقدند در این فرآیند روابط بسیاری از جـامعه به مدرن، حرکت جوامع از حـالت سـنتی بـه تـوجه بـا

 "بیگانگی" دچـار نـوعی انسانها را غیرشخصی شدن روابط اجتماعی، رود،ضعف می عاطفی و انسانی رو به

های نوین نـیز های سـنتی در حـال شـکسته شدن و ساختساخت حال رشـد کـهجوامع در  خصوصاً  نماید.می

 دیدگاه رفتار مبتنی بر تـعاون این از روبروست، اند، انسجام اجتماعی با تهدیدات زیادیهنوز نهادینه نشده

 .گرددروسـتایی ایران می موجب تحکیم روابط انسانی و در نتیجه حـفظ انـسجام اجـتماعی در جـامعه "نـتار"

 تـحکیم مـبانی خانواده -2

بدین معنا کـه زوجـین بـه  ست.مشکالت اقتصادی ا جوانان وجود دارد، ازدواج راه یکی از موانعی که بر سر

و  عـالوه بر عوارض سوء روانشناختی مـسئله ایـن مالی قادر به ازدواج بـه مـوقع نـیستند. علت عدم توانایی

را از سر راه جوانان  تعاونی سنتی نتار حداقل این مشکل گردد.می موجب تضعیف نهاد خانواده شناختیجامعه

 .نمایددارد و ازدواج آنان را تسهیل میروستایی بر می

 سرمایه اولیـه و ایجاد اشتغال تأمین  -3

مبلغی  هزینه ازدواج، تأمین عالوه بر  ار،ثموارد هدایای ناشی از مراسم ن یپژوهشی حاکی است در برخ هاییافته

مسئله برای یک  این ایـجاد اشـتغال نماید. آن تواند بادهد که میسرمایه اولیه در اختیار داماد قرار می را به عنوان

ایران که نرخ بیکاری دائم رو به تزاید است، بسیاری حائز اهمیت است و زوجین را  آنهم در جامعه زوج جوان،

 )همان(.سازدمی امیدوار ندگی خودز به

 نیاز به تعاونی های اعتبار در روستاها

بسیار باال است. مشکل عمده و در  معموالًدر نقاطی که هنوز شبکه بانکی گسترش نیافته است. نرخ بهره وامها 

اعتبار بجای وصول وامهای تأمین زان هنگامی است که مراجع خصوصی عین حال طاقت فرسای کشاور
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در اکثر ممالک آسیا و آفریقا رسم  معموالًپرداختی به نقد، معادل آنرا به جنس از وام گیرندگان دریافت دارند. 

بر این است که پیله وران تحویل میزان معینی از محصول را قبل از برداشت محصول و به قیمتی که خود تعیین و 

به عمل می آورند. در واقع این نوع وام دهی برای  ، کشاورزتحمیل می کنند، درخواست و توافق الزم را قبالً

 کشاورزان از اثرات این قبیل اعتبارات وقوف کامل ندارند. کشاورز بسیار گران تمام می شود و غالباً

در آن دسته از ممالک درحال توسعه ای که دولت با اجرای اصالحاتی در این زمینه اقدام نموده است. مانند 

یا و برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. محدودیت و موانعی در برابر روش ممالک جنوبی قاره آس

 تأمین این وصف اتخاذ تدابیری از لحاظ  غارتگرانه وام دهندگان و زمین داران بزرگ ایجاد شده است. با

 اعتبارات مورد نیاز بخش روستایی از توفیق چندانی برخوردار نگردیده است. 

دولتی در موقعیتی نبوده اند که عملیات سودگرانه رباخواران را تحت کنترل خود درآورند، زیرا ورین مأم غالباً

اینان بر حسب عادت و بر اساس اعتماد متقابل هیچ  نوع مدرک کتبی دال بر دادن وام از کشاورزان دریافت 

 نمی نمایند.

دلیل ایـن اتـکا آن اسـت  به وام و اعـتبار بـاشد.هـر طبقه دیگری از اجتماع متکی  از بـیش کشاورز طبقه شاید

همچنین به  دارند. تریمرتب صاحبان حرف و مشاغل درآمد در صورتی که کشاورز فـصلی است. که تولیدات

تواند پول زمـین را بپردازد کند چـرا کـه نـمیصـاحب زمـین شد به وام و اعتبار نیاز پیدا مـی محض آنکه زارعی

اصالحات درازمدت دیگری  ممکن است برای انجاماز طرفی  .کند بـرای کـشت تجهیزات الزم را تهیهو هم 

ف صنعت و تـجارت، بـازده خالپیدا کـند.کـشاورز بـه وام درازمدت نیاز دارد زیرا زراعت بر احتیاج به قرض

دیگری نیاز به اعتبارات  ا عاملیرًاخ گذارند.طبیعی بر تولیدات آن اثر می عوامل فـوری نـدارد چـرا کـه

و وضع زراعت  افزایش یافته کشاورزی ازدیاد محصوالت کشاورزی را افزایش داده است و آن هم فعالیت برای

محصوالتی که از لحاظ تجارت  مایحتاج غذایی خارج شده و کشتتأمین و  تـولید برای سدجوع حالت از
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کشاورزی  آالتماشین امروزی احتیاج به تهیه زارع در نتیجه ز گردیده است.صرفه و سود بودند آغا مقرون به

 تغییر نکرده، سال زراعی که باشد.اش در سراسر سال میدارد،کود شـیمیایی، بـذر و سیر کردن خود و خانواده

مـجبور است که  ـشت،هزینه ک تأمین  برای زارع اینبنابر آیدزودتر به دست نمی محصول هم بیشتر شده ولی

این اعتبار را  معموالً . ندالت خود نیز نیاز به اعتبار دارمحصو همچنین کشاورزان برای فروش وام بزند. دست به

 چنان پیچیدهاست کـه فـروش محصوالت آن آن این دلیل کنند.می تـحصیل جمعیه به صورت گروهی و دسـت

یک نفر کشاورز  خود را بفروشد و نفعی ببرد. تواند محصوالتنمی شده است که هیچ کشاورزی به تنهایی

خود را  کـشت کند و همسایگان و کشاورزان دیـگر در هـمین زمان محصول مـحصول یک ممکن است فقط

بخواهند محصوالت خود را به  زارعین با رقابت هم و در یک زمان اینواضح است اگر کلیه  کنند.عرضه می

 توانست مـحصول خـود را تا بهار انباراگر زارع می پول خوبی به دست نخواهند آورد. بفروشند محل بازرگان

از باد و  آن حفظ از محل مناسب، محصول ولی الزمه این کار انبار کردن آورد.می کند پول بهتری به دست

ها الزم اسـت که مـحصول مـیوه نند اقسامدر مورد بسیاری از انواع محصوالت ما دزد،آتش و آفت است. باران،

 .پول خود صبر کند زارع باید برای نگهداری کنند و در این میان ها یا انبارهای مخصوصرا در سردخانه

خواهد با کمک وام بر درآمد خـود دارد.تولیدکننده می کننده بـا اعتبار برای تولیدکننده فرقاعتبار برای مصرف

گرفته و به  تولیدکننده ارزش کار را بر ارزش پول نقد وامی که رود پیش ها طبق نقشهر تمام برنامهبـیفزاید و اگـ

 .افزایدکار انداخته می

باشد زارع  موجود برای محصول او در شهرها بازار خوبی برداشت محصول، دیـگر ممکن است هنگام از طـرف 

خود را از  تواند محصولکشاورزی بدون کمک نمی ن داده که هیچتجربه نشا کند.آن را حـمل مـی چـگونه

 و فقط تعداد کمی از کشاورزان بگذراند برای کشاورزان با موفقیت مراحل پیچیده انبار،کارخانه، بـازاریابی،

شرکت تعاونی فروش و  اینجاست که خود انبار کـوچکی دارنـد. نشدنیهستند که برای مـحصول ضایع
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بندی و کنسرو کردن و بسته برای نیز بازاریابی و فروش ولی شرکت تعاونی کشاورزان مفید است. ریابی برایبازا

 :شوندمی گروه تقسیم 4طور کلی بـه کشاورزی به سازمانهای اعتبارات تعاونی است. نیازمند اعتبار سردخانه به

 .کنندفعالیت می دولت از کمک دریافتآن دسته هستند که با استقالل و بدون  : گروه اول

دولت برخوردار هستند.که در ایران بیشتر تعاونیهای اعتبار از دسته دوم  حمایتهای کم و بیش از: گروه دوم

 (.21-20: 1377)خدایی،باشندمی کارگری یا صـورت تـعاونیهای اعتباری کارمندی هستند که به

 تبارمسائل و مشکالت تعاونی های اع

با توجه به همه فواید و برتری های شرکت های تعاونی اعتبار با مشکالتی مواجه هستند که به کارایی و قابلیت 

 آنها لطماتی وارد می سازد. که از جمله این مشکالت و مسائل عبارتند از:

 مشکالت تعاونی اعتبار را می توان در سه بخش تشکیل، فعالیت و نظارت طبقه بندی کرد:

 عدم تفکیک قوانین ناظر بر فعالیت های تعاونی اعتبار گروه شغلی و تعاونی های اعتبار آزاد-0

مهم ترین مشکل که تعاونی اعتبار گروه شغلی با آن مواجه هستند ایجاد محدودیت در تشکیل این گروه از 

له بیشتر از عدم تعیین تکلیف تعاونی های اعتبار برای جلوگیری از تشکیل تعاونی های اعتبار آزاد است. این مسئ

 تعاونی های اعتبار آزاد ناشی می شود. 

با توجه به اینکه عملکرد تعاونی های اعتبار گروه شغلی در ایفای نقش خود در مرتفع نمودن نیازهای اعتباری 

یخ تار 100/0و تجمیع سرمایه های اندک اعضا مورد اقبال عمومی واقع گردید، به استناد بخشنامه  ءاعضا

معاون وزیر تعاون وقت مبنی بر امکان تشکیل تعاونی اعتبار با عضویت کارکنان دولت، کارگری،  6/2/1373

تعدادی از تعاونی های اعتبار  1370و  1376صاحبان مشاغل آزاد و دیگر اقشار مختلف مردم، طی سال های 
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و رفع نیازهای اعتباری متقاضیان به  تشکیل شده و شروع به فعالیت نمودند که با قبول سپرده های عموم مردم

 گسترش و فراگیر نمودن خدمات خود به عموم مردم مبادرت ورزیدند.

این دسته از تعاونی های اعتبار به کلیه متقاضیان خدمات اعتباری ارائه خدمات می نمودند و عضویت برای کلیه 

 نوان تعاونی های اعتبار آزاد نامبرده می شود.اقشار مردم آزاد بود که از این دسته از تعاونی های اعتبار با ع

با توجه به گسترش عرصه ارائه خدمات این تعاونی ها و نبود قانون و مقررات خاص ناظر بر این دسته از فعالیت 

های تعاونی های اعتبار و احتمال ایجاد اختالل در سیستم پولی کشور، توجه کلیه متولیان بازار پول معطوف به 

 ین گروه از تعاونی ها گردید و لزوم وجود قانون خاص این دسته از فعالیت ها مطرح شد.ساماندهی ا

از طرف وزیر وقت تعاون طی  19/7/1379با توجه به اوج گرفتن فعالیت تعاونی های اعتبار آزاد در تاریخ 

( قانون شرکت 01)با توجه به ماده تشکیل تعاونی های اعتبار به صورت آزاد ممنوع و صرفاً 3071/1بخشنامه 

تشکیل شرکت تعاونی اعتبار فقط برای گروه های شغلی مختلف )کارمندی،  1301های تعاونی مصوب سال 

کارگری صنوف و...( مجاز شمرده شد و طی بخشنامه های مختلف مقرر شد تا ارائه خدمات اعتباری و سپرده 

 منحصر به اعضای تعاونی اعتبار باشد. گذاری صرفاً

ع زمانی گروهی از صندوق های قرض الحسنه و نهادهایی نظیر صرافی ها نیز وجود داشتند که مسائل در این مقط

طی نامه شماره  6/2/1303و مشکالتی را در برخی موارد کشور ایجاد کرده بودند. بر اساس این در تاریخ 

را  در خصوص بر  بند 11دبیر هیئت دولت با عنوان وزارت امور اقتصاد و دارایی  31233/م/12233-02

نامه مذکور در « 7» بند طرف شدن مشکالت به وجود آمده توسط صندوق های قرض الحسنه تکلیف کرد که

خصوص تعاونی های اعتبار بود و تکلیف می کرد که وزارت تعاون از صدور مجوز تشکیل تعاونی های اعتبار 

 ید بانک مرکزی خودداری کند.د بدون تأیجدی
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تی که سایر نهادهای پولی ایجاد کرده بودند، توجه متولیان بخش پولی را به تعاونی های قابل ذکر است مشکال

بود و به طور گسترده در کشور تسری پیدا می کرد  1379اعتباری آزاد که آغاز فعالیت اصلی آنها در سال 

ه، مولی الموحدین، در خراسان رضوی تشکیل شده بودند )ثامن االئممعطوف ساخت. تعاونی های اعتبار عمدتا ً

عسگریه، کارسازان آینده که به طور آزاد تشکیل شده بودند و تعاونی اعتباری میزان که در ساختار کارمندی و 

با عضویت کارکنان دادگستری تشکیل گردیده بود( و یک مورد در تهران )تعاونی اعتبار راهیان بانک صبا( که 

حوزه بانکی و  ری افراد با تجربه بخش بانکی فعالیت خود را دربجز مورد اخیر بقیه تعاونی ها با به کارگی

اعتباری گسترش دادند. تصمیم مسئوالن بخش پولی کشور منجر به تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی 

گردید در حالی که تا این سال این دسته از تعاونی ها به فعالیت خود ادامه می دادند. در واقع  1303در سال 

کل اصلی ایجاد شده توسط تعاونی های اعتبار آزاد و وجود یک تشکل جدید با این عنوان بود، اما قانون مش

تنظیم بازار در خصوص سازماندهی این تعاونی ها راهکاری ارائه ننموده است و آیین نامه این قانون انجام کلیه 

به اعضای خود ارائه خدمت می نمایند  اًعملیلت بانکی بجز حساب جاری را برای تعاونی های اعتباری که صرف

 مجاز شمرده است.

قانونی مربوط به فعالیت تعاونی های اعتبار با  خألای اعتبار آزاد ارائه ننمود و این امر چارچوبی را برای تعاونی ه

عضویت عموم مردم و یا ارائه خدمات به عموم مردم از طرف تعاونی های اعتبار را مرتفع نساخت، بلکه تعاونی 

های اعتبار گروهی شغلی را که عمده فعالیت آنها قرض الحسنه می باشد را با آیین نامه ای مواجه نمود که 

 از خدماتی است که این تعاونی ها اقدام به ارائه آن می کنند. چارچوب آن فراتر

 مشمولیت تعاونی های اعتبار گروه شغلی در قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی -2

در کنار فعالیت تعاونی های اعتبار، گروهی از نهادهای پولی نظیر صندوق قرض الحسنه و صرافی ها نیز وجود 

دهای پولی، به عنوان بازار غیر متشکل پولی مطرح شد و به دنبال مشکالتی که این داشتند که مجموعه این نها
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تنظیم بازار غیر » گروه ایجاد نمودند و نگرانی متولیان بخش پولی و لزوم قانونمند نمودن تشکیل و فعالیت آنها

نیز همچنان  توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید. این قانون 22/11/1303در تاریخ« متشکل پولی

 موجب محدودیت در تشکیل و فعالیت های شرکت های تعاونی اعتبار گروه شغلی شده است.

 : نکات قابل توجهی از این جنبه در این قانون وجود دارد که به شرح زیر است

 تعریف عملیاتی بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به -

صورت دریافت انواع وجوه، سپرده ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام، اعتبار و سایر تسهیالت و 

صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری اطالق شده است و تشکیل و فعالیت و اشتغال به 

مجوز از بانک مرکزی ممنوع اعالم  این عملیات توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان بدون دریافت

 شده است.

به موجب قوانین  این قانون عنوان شده است که بانک ها و صندوق هایی که قبالً (1ماده )« 1»در تبصره  -

 شده اند بر اساس مفاد همان قوانین مجاز به ادامه فعالیت هستند. تأسیسخاص 

های کارمندی، کارگری، فرهنگیان و گروه های شغلی فعالیت تعاونی های اعتبار گروه های شغلی )گرایش 

خاص( از مصادیق اشتغال به عملیات بانکی نیست، زیرا به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان 

وجوه و اعتبار اشتغال ندارند و عرضه کننده و تقاضا کننده هر دو یک شخص است. عضویت در این گروه از 

نیازهای اعتباری با تجهیز سرمایه های  تأمین رای شرایط خاص بوده و هدف آنها د و داتعاونی های اعتبار محدو

شارکت اندک اعضاست. در واقع رویکرد این تعاونی ها تقویت و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و روحیه م

 ثری در ارائه خدمات اجتماعی به اعضا جهت رفع مشکالت آنان در مقاطعاست و این تعاونی ها نقش مؤ
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حساس از جمله در زمینه های تحصیل، رهن و اجاره و ساخت مسکن، ازدواج، بیماری و سایر مشکالت اعضا 

 ایفا نموده اند.

مشکل اصلی این است که از یک طرف تعاونی های اعتبار که از نظر نوع فعالیت با صندوق های قرض الحسنه 

است مشمول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی تفاوت زیادی ندارند و تنها چهارچوب مدیریتی آن متفاوت 

می باشند، حال آنکه صندوق های قرض الحسنه همچنان بر اساس مفاد قوانین خاص خود مجاز به فعالیت می 

رعایت استاندارهای خاص و  1301باشند و از طرف دیگر طبق قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 

شورای پول و اعتبار  1301در آیین نامه مصوب سال  ر قبالًهمچنین رعایت مقررات پولی و بانکی کشو

لزوم  تصریح و تبیین گردیده است. در واقع تعاونی های اعتبار گروه شغلی دارای قانون خاص بوده و صرفاً

شورای پول و اعتبار  1301کردن قوانین و مقررات موضوعه بازنگری در آیین نامه مصوب سال  روزآمد

 انون تنظیم بازار باید راهکاری راحت برای ساماندهی تعاونی های اعتبار آزاد ارائه می نمود.مطرح بوده است و ق

بی توجهی به مقررات موجود و کارآمد و تصویب قوانین جدید غیر ضروری در خصوص تعاونی های اعتبار  3

گروه شغلی

، فعالیت و نظارت بر شرکت های تأسیسدستورالعمل اجرایی » به دنبال تصویب تنظیم بازار غیر متشکل پولی

به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. با  1306/ 3/6در یک هزار و نود و دومین جلسه تاریخ « تعاونی اعتبار

توجه به اینکه به زعم متولیان بخش پولی و سیاست های اعتباری کشور، فعالیت تعاونی های اعتبار از مصادیق 

 باشد. دستورالعمل مذکور در مورد این تعاونی ها نیز موضوعیت یافت. اشتغال به عملیات بانکی می

شایان ذکر که تعاونی های اعتبار کارمندی، کارگری و گروه های شغلی که در چارچوب قوانین و مقررات 

موضوعه و خاص فعالیت نموده اند نیز مشمول این قانون گردیده اند که با مراجعه به قوانین موجود و عملکرد 
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یید ن تشکل های اقتصادی موفق، مورد تأین دسته از تعاونی ها می توان اذعان داشت که این تعاونی ها به عنواا

، فعالیت و نظارت بر این دسته از شرکت های تعاونی تأسیسمسئولین و اعضا بوده و مشکل قانونی در زمینه 

 وجود ندارد.

دیق اشتغال به عملیات بانکی به شمار رفته است در حالی که در این آیین نامه فعالیت تعاونی های اعتبار از مصا

در خصوص فعالیت آن دسته از تعاونی های اعتبار)گرایش آزاد( که دارای فعالیت گسترده  مورد صرفاً این

 درعضوگیری و ارائه خدمات هستند مصداق می یابد.   

قانونی در خصوص تعاونی های اعتبار  خألبا اینکه از ابتدا ضرورت این هماهنگی و تقسیم وظایف و رفع   

گرایش آزاد وجود داشته است، ولی این دستورالعمل به عنوان دستورالعمل خاص تعاونی های اعتبار گروه های 

شغلی مورد تصویب قرار گرفته است و نیاز قانونی فعالیت تعاونی های اعتبار آزاد را حل ننموده و صرفا منجر به 

 جرای قانون می شود.گسترش سلسله مراتب ا

در واقع امکان قانونی نظارت بر تشکیل و فعالیت تعاونی های اعتبار گروه های شغلی نظیر کارمندی، فرهنگیان، 

و همچنین قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری  1301کارگری و کلیه گروه های شغلی خاص در قانون سال 

قانونی  خألین نامه های مربوطه وجود داشته و ( و آی1377)با اصالحات سال  1371اسالمی مصوب سال 

 اصلی مربوط به تشکیل و فعالیت تعاونی های اعتبار آزاد می باشد.

نبود قانون ناظر بر شرکت های تعاونی اعتبار آزاد و عدم امکان حضور تعاونی ها در بازارهای پولی و  -4

مالی 
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های قانونی موجود اعتبار آزاد که با استفاده از خألعلیرغم گذشت بیش از یک دهه از فعالیت تعاونی های 

تعاونی اعتبار آزاد در کشور و تقاضاهای متعدد برای تشکیل  111فعالیت خود را آغاز کردند و تشکیل حدود 

 این گروه از تعاونی های اعتبار تاکنون قانون خاصی جهت تشکیل و فعالیت این تعاونی تصویب نشده است.

بانک های غیر دولتی  می گردد به اینکه قانون اجازه تأسیس تعاونی های اعتبار آزاد باز مخالفت با فعالیت

( قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 90و ماده ) 31/9/1379مصوب 

موادی از برنامه  قانون اصالح» امکان فعالیت پولی و اعتباری را در انحصار شرکت های سهامی عام با توجه به 

چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهموری اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 

 امکانپذیر است.« چهارم قانون اساسی

شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مندرج 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و  اصالح موادی از»در قانون 

تشکیل می شود .این تعاونی ها در حوزه عملیات « اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ه از آنها ( این قانون تشکیل می گردند. تفاوت اصلی این تعاونی ها ک0بانکی بر اساس شرایط مندرج در ماده )

به تعاونی های نسل جدید تعبیر می شود اهمیت سرمایه در مقایسه با تعاونی های متعارفی است که عضو در آنها 

 اهمیت دارد.

درصدی توسط این  20ورود این تعاونی ها به عرصه فعالیت پولی و بانکی در بخش تعاون در حصول سهم 

 بخش نقش بسزایی خواهد داشت.
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( این قانون تشکیل می گردند 0ام در حوزه عملیات بانکی بر اساس شرایط مندرج در ماده )تعاونی های سهام ع

نحوه بلوک بندی شرکت سهام »و « نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهام عام»و آیین نامه های 

 به تصویب رسیده است.1309نیز در سال « عام

قایسه با شرکت های دیگر) تعاونی و غیر تعاونی( عالوه بر قابل ذکر است شرکت های تعاونی سهام عام در م

درصدی برای درآمد  20استفاده از مزایای قانون تجارت از مزایای مربوط به شرکت های تعاونی نظیر تخفیف 

درصدی حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی  21مشمول مالیات ابرازی تعاونی ها، تخفیف  

ارائه  -بجزمالیات ها -و در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق هایی را برخوردارند

 ( بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود.%21می کند، این حمایت برای تعاونی ها بیست درصد)

ه دنبال علیرغم وجود مزیت های فوق برای شرکت های تعاونی سهام عام در مقایسه با شرکت های سهام عام، ب

پولی و  مؤسساتپیگیری های انجام شده در خصوص ساماندهی تعاونی های اعتبار آزاد در فرآیند تبدیل به 

اعتباری و یا بانک مالحضه می شود این ساماندهی در قالب حقوقی شرکت سهامی عام صورت پذیرفته و 

ن آینده در این قالب حقوقی) و نه تعدادی از تعاونی های اعتباری نظیر عسگریه، مولی الموحدین و کارسازا

 سسه مالی واعتباری مجاز به ادامه فعالیت گردیده اند.سهام عام( و به شکل بانک و یا مؤ تعاونی

این مسئله می تواند دالیل مختلفی، از جمله عدم استقبال از تشکیل، عدم هدایت این تشکل ها به تشکیل تعاونی 

زارت تعاون به عنوان نهاد نظارتی و بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش سهامی عام یا نبود توجه به جایگاه و

اقتصادی کشور در بخش پولی و اعتباری کشور داشته باشد. اما در هر حال خروج این شرکت ها از بخش تعاون 

 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی داشته باشد که خود نیازمند 20می تواند مانع مهمی در تحقق هدف سهم 

 آسیب شناسی جدی می باشد.
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( قانون برنامه 96ماده )« 1»عدم پذیرش وزارت تعاون به عنوان ناظر بر شرکت های تعاونی اعتبار نیز در تبصره 

پنجم وجود دارد که در آن ایجاد و ثبت تعاونی های اعتبار و همچنین ثبت تغییرات آنها را فقط با اخذ مجوز از 

 فتن وزارت تعاون امکانپذیر برشمرده است.بانک مرکزی و بدون در نظر گر

 ساختار نامناسب اتحادیه های استانی و سراسری تعاونی های اعتبار  -5

بررسی ساختار اتحادیه های استانی و اتحادیه سراسری تعاونی های اعتبار در کشور نشان دهنده نفوذ و مشارکت 

توجه به این تفکر، اتحادیه ها نقشی در ساماندهی و رفع  تعاونی های اعتبار آزاد در این اتحادیه ها هستند که با

مشکالت تعاونی های اعتبار گروه شغلی نداشته اند. وجود تعاونی های اعتبار آزاد در ترکیب هیئت مدیره این 

اتحادیه ها به دلیل قانونی بودن فعالیت این تعاونی ها مشکالتی را برای تعاونی های اعتبار گروه شغلی فراهم 

وده است که موجب کاهش انگیزه تعاونی های اعتبار گروه شغلی برای عضویت در اتحادیه های موجود و یا نم

ایجاد اتحادیه های جدید گردیده است و مشکالتی که تعاونی های گروه شغلی به دلیل وجود تعاونی های 

ط و یا مشارکت در اتحادیه های اعتبار آزاد با آن مواجه بوده اند سبب کاهش انگیزه ایجاد اتحادیه های مرتب

 موجود شده است.

نبود ابزارهای نظارتی قوی بر شرکت های تعاونی اعتبار از طرف بانک مرکزی و وزارت تعاون  -6

گستردگی و پراکندگی این تعاونی ها در سراسر کشور در کنار کمبود امکانات کمی و کیفی نظیر نیروی 

نظارتی بر  اصوالًانسانی متخصص و ابزار فنی، موجب شده است که نظارت بر این تعاونی ها ضعیف بوده و یا 

 ت پولی این تعاونی ها صورت نپذیرد.جنبه عملیا

 نبود آمار عملکردی  -7
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ی دیگر از مشکالت عمده در مسیر برنامه ریزی، نبود اطالعات مربوط به عملکرد این تعاونی ها در کشور یک

ی ها در بخش پولی کشور و میزان است. به دلیل نبود اطالعات امکان برآورد صحیح از سهم این تعاون

و حساب های ملی و تفکیک ثیرگذاری آن بر بازار پولی وجود ندارد، لذا لزوم اصالح نظام آمارهای ملی تأ

 بخش های خصوصی و دولتی مطرح است.  آمار بخش تعاون در این زمینه با

 عدم برقراری ارتباط با تشکل های اعتباری جهانی  -8

جهان تشکیل گردیده اند که با هدف حمایت از اتحادیه های های مستقلی در سطح بین المللی در سازمان 

فکری و مالی فعالیت می نمایند. هدف اصلی این سازمان ها در کشورها ایجاد تعاونی تعاونی های اعتبار از جنبه 

های اعتبار کیفی و پایدار در جهان به عنوان یکی از وسیله های توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری است. 

 اهداف کلی این سازمان ها عبارتند از:

 ارائه خدمات فنی و آموزشی -

 حمایت های مالی  -

 تدوین قوانین و روش کنترلی تعاونی های اعتباری به صورت استاندار -

 همکاری و حمایت از تعاونی های اعتباری -

 راه اندازی این حرکت عظیم در پنج قاره جهان -

 آماده سازی پرسنل و کارکنان برای حضور مثبت در مدیریت تعاونی های اعتباری -

( کنفدراسیون آسیایی WOCCU) 3حادیه های اعتبارینمونه این تشکل های بین المللی شورای جهانی ات

 مؤسسات. اتحادیه های اعتباری ست که اهداف مذکور تشکیل شده است( اAACCU) 4اتحادیه های اعتباری

                                                                        
3.  World Council of Credit Unions 
4.  Association of Asia Confedration Credit Union 



70 
 

که تحت مالکیت و کنترل اعضای خود می باشند و با هدف ترویج پس انداز و فراهم مالی تعاونی هستند 

 ارائه سایر خدمات مالی به اعضای خود اداره می شوند.آوردن اعتبارات با نرخ معقول و 

میلیون نفر عضو این تعاونی ها هستند.  127کشور جهان وجود دارد که حدود 97اتحادیه های اعتباری در 

شورای جهانی اتحادیه های اعتباری و کنفدراسیون آسیایی اتحادیه های اعتباری که با این اهداف تشکیل شده 

 اند.

آنها به این نهادهای بین المللی امکان توسعه این تعاونی ها را با ارائه یه های قوی و امکان ارتباط اتحادوجود 

آموزش های مرتبط و پیاده سازی سیستم های نظارتی و اصالح قوانین و مقررات موجود فراهم می سازد که در 

ویت در این تشکل ها صورت پذیرفته حال حاضر از سوی تعدادی از تعاونی های اعتبار آزاد اقداماتی برای عض

عدم خدمات گیرندگان این تعاونی ها در خود تعاونی  مثالًیق آنها با اهداف تعاونی اعتبار)که به دلیل عدم تطب

 5ویت آنها با مشکل مواجه شده است.ها( و همچنین شرایط تحریم در خواست عض

 میزان سپرده پذیری در تعاونی های اعتبار9- 

نهصد تعاونی اعتبار موجود در کشور تعدادی اندک از آنها هستند که افزون بر حق عضویت از  در بین حدود

سپرده های اعضا نیز به عنوان منبع مالی استفاده می کنند. به رغم اینکه امکان سپرده پذیری در قانون و مقررات 

های این نهاد است، اکثر قریب به مربوطه برای تعاونی های اعتبار پیش بینی شده است و نیز این امر در هدف 

اتفاق تعاونی های اعتبار ایران از اعضای خود سپرده دریافت نمی کنند؛ این در حالی است که در تعاونی های 

اعتبار متعارف یکی از خدمت های بارز تعاونی های اعتبار دریافت سپرده با نرخ هایی مناسب تر از  دیگر 

 نهادهای مالی از اعضای خود است.

                                                                        
ت . فاطمه گوهریان، بررسی مسائل و مشکالت شرکت های تعاونی اعتبار با رویکرد اصالح قانون بخش تعاون، مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعا 5

 6-09، صص 0931اقتصادی، اردیبهشت 
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در تعاونی های اعتبار ایران، عدم تمکن مالی و فقدان پس انداز کافی  ءعلت اصلی عدم دریافت سپرده از اعضا

برای اعضاست. تعاونی های اعتباری که در کشور ما شکل گرفته اند تعاونی های اعتباری صنفی هستند؛ بنابراین 

. این قشر از جامعه همواره منابع کمی در اختیار کارگران و کارمندان، اعضای این تعاونی ها را تشکیل می دهند

 دارند و حتی در صورت بروز هزینه های ناگهانی به منابع مالی نیاز پیدا می کنند.

 نرخ سپرده های تعاونی اعتبار10-

طبق ماده شانزده دستور العمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار، نرخ سود علی 

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، در چارچوب مصوبه های قانونی به وسیله هیئت مدیره شرکت الحساب 

این دستورالعمل نرخ سود تسهیالت و کارمزد در چارچوب مصوبه های  21تعیین می شود. و نیز طبق ماده 

را شورای پول و  قانونی به وسیله هیئت مدیره تعیین خواهد شد. از طرفی محدوده سود سپرده ها و تسهیالت

اعتبار تحت عنوان سیاست های پولی مشخص می کند. در ابالغ این سیاست بین نهادهایی که سپرده می پذیرند 

و تسهیالت می دهند از بانک ها گرفته تا مؤسسه های اعتباری و تعاونی های اعتبار هیچ تفکیکی نمی شود؛ 

حداکثر سود سپرده های یکساله و حداکثر سود  1393برای مثال، در سیاست های پولی و اعتباری سال 

م کردند که این محدوده برای تمام مؤسسه های اعتباری از جمله درصد اعال 22تسهیالت غیرمشارکتی را 

 بانک ها و تعاونی های اعتبار یکی است.

سپرده مشاهده با بررسی تعاونی های اعتباری که سپرده دریافت می کنند، نرخ های گوناگونی را نسبت به نوع 

 درصد متغیر است. 26-11می کنیم. این نرخ ها با توجه به تعاونی اعتبار و نوع سپرده از 
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 22مؤسسه های اعتباری می توانستند حداکثر  1393همان طور که بیان شد طبق سیاست های پولی سال 

را رعایت و برخی  درصد سود ساالنه را به سپرده ها تخصیص دهند. برخی تعاونی های اعتبار این سقف

 سودهای باالتری به سپرده گذاران خود اعطا کردند.

در نظر می گیرند نباید برابر با نرخ های دیگر نهادهای  های اعتبار برای سپرده هابنابراین نرخ هایی که تعاونی 

الزام های قانونی مالی و بانک ها باشد؛ زیرا این موضوع با هدف های تعاونی های اعتبار در تضاد است؛ بنابراین 

 باید به صورتی باشد که تعاونی های اعتبار بتوانند نرخ های مناسب تری نسبت به بانک ها پیشنهاد دهند.

 تسهیالت تعاونی های اعتبار11-

اکثر تعاونی های اعتبار منابع خود را به شکل تسهیالت قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می دهند و فقط 

هزینه کارمزد ارائه تسهیالت را تا سقف چهار درصد دریافت می کنند. همان طور که در قوانین و مقررات 

ت خود را از  راه قراردادهای گوناگونی که تعاونی های اعتبار اشاره شده است که این نهادها می توانند تسهیال

در قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان شده است اعطا کنند اما به جز تعدادی اندک از تعاونی های اعتبار، بقیه 

فقط از تسهیالت قرض الحسنه استفاده می کنند. علت این امر آن است که تعاونی های اعتبار منابع کافی برای 

راردادهای گوناگون را ندارند و منابع اندک خود را به وسیله قرض الحسنه در اختیار اعضا قرار بهره گیری از ق

می دهند. از طرفی اکثر تعاونی های اعتبار سپرده ای دریافت نمی کنند؛ بنابراین تعهدی برای پرداخت سود 

مشارکتی که بازپرداخت آنها به در نتیجه علتی وجود ندارد که از قراردادهای مبادله ای و یا سپرده ندارند؛ 

 همراه سود است استفاده کنند.

مالی تأمین طبق نظر کارشناسان، وزارت تعاون می تواند از جایگاه خود بهره گیرد و حمایت هایی را برای 

تعاونی های اعتبار انجام دهد؛ اما این امر تاکنون اتفاق نیفتاده است و وزارت تعاون در قوانین و مقرراتی که 
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تصویب می کند حمایتی از تعاونی های اعتبار نداشته است. ادغام وزارت تعاون و وزارت کار و رفاه در این امر 

بی اثر نبوده است. گسترده شدن وزارت خانه باعث غفلت از تعاونی از تعاونی های اعتبار و از بخش تعاون شده 

در توسعه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری است؛ این در حالی است که مقام معظم رهبری پافشاری بسیاری 

 اسالمی ایران دارند.

 نرخ تسهیالت تعاونی های اعتبار 12-

با نرخ مناسب است. همان طوری که گفته شد نیازهای اعتباری خانوارها  تأمین کار ویژه تعاونی های اعتبار 

نوع در اعطای تسهیالت و پذیرش عمده تعاونی های اعتبار به علت کمبود منابع نقدینگی امکان ارائه خدمات مت

سپرده را ندارند؛ اما تعداد معدودی از تعاونی ها وجود دارند که افزون بر قرض الحسنه از دیگر قراردادها برای 

 اعطای تسهیالت استفاده می کنند.

در حالی درباره تسهیالت، تعاونی های اعتبار نرخی نزدیک نرخ بانک ها و گاهی فراتر از بانک ها دارند؛ این 

است که تعاونی های اعتبار باید نرخی مناسب تر از بانک به اعضا پیشنهاد دهند؛ بنابراین طبق هدف های تعاونی 

های اعتباری که نرخ مناسب پیشنهاد می دهند در جهت هدف های خود گام بر می دارند و آن دسته از تعاونی 

 ید نرخ خود را کاهش دهند.های اعتباری که نرخی برابر با نرخ بانک ها دارند، با

 شرط سپرده کردن پول برای دریافت تسهیالت13-

در  بررسی شرایط اعطای تسهیالت در تعاونی های گوناگون موضوعی که در اکثر تعاونی های اعتبار به چشم 

اعطای باید پولی را نیز نزد تعاونی سپرده کنند. برخی برای  می خورد این است که اعضا برای دریافت تسهیالت
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تسهیالت شرط وجود حداقل سپرده را برای اعضا قرار می دهند. برخی دیگر از تعاونی ها سقف تسهیالت 

 6اعطایی و نرخ آن را با توجه مقدار سپرده، مشخص می کنند.

 از دیگر مسایل و مشکالت تعاونی های اعتبار به صورت موردی به لیست زیر می توان اشاره کرد:

 دهندگان خصوصی، بزرگ مالکان و بانکهای تجارتیرقابت با وام -1

آشنا نبودن مدیران تعاونی های اعتبار با روش های صحیح مدیریت مؤسسات مالی و عدم بکارگیری روش  -2

های نو و ابتکاری موجب شده است که این تعاونی ها به شیوه های سنتی و ابتدایی اداره شوند. این شیوه اداره 

 دن سطح کارایی و بهره وری بسیاری از تعاونی های اعتبار شده است.کردن موجب پایین بو

 محدود بودن منابع مالی و نحوه مصرف اعتبارات -3

مهم ترین مشکل و چالش تعاونی های اعتبار انجام تعارض بخش تعاون با تعاونی های اعتباری عمومی )  -1

سسه و شرکتی که قصد وارد شدن در ؤزمینه هر مونی است. زیرا در این فعالیت مالی و اعتباری با مجوز تعا

مجوز فعالیت دریافت فعالیت های مالی را داشته باشد باید عالوه بر دستگاه مربوط به خود از بانک مرکزی نیز 

مراحل طوالنی تر  مجدداً یید و احراز صالحیت توسط وزارت تعاون بایستی أسسه مربوطه پس از تؤکنند. یعنی م

 .(و پیچیده تری را برای کسب مجوز های قانونی از بانک مرکزی طی کند

کمبود سرمایه و کافی نبودن سپرده اعضاء از دیگر مشکالت اساسی تعاونی های اعتبار است. کمبود منابع  -0

و بر اعتماد و اطمینان های اعضاء بدون پاسخ باقی مانده مالی موجب می شود، بسیاری از انتظارات و درخواست 

 آنها نسبت به تعاونی اثر منفی داشته است. 

                                                                        
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، نویسنده : موسویان و همکاران، . تلخیص و اقتباس از مقاله آسیب شناسی تعاونی های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب،  6

 021-021، صص،0931، بهار 60سال شانزدهم، شماره 
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 عدم وجود انگیزه در نیروهای کارآمد و بازرسی -6

 ضعف برنامه های آموزشی منظم و مبتنی بر اصول علمی و بانکداری -7

 عدم همکاری الزم از سوی سیستم بانکی کشور و باال بودن نرخ کارمزد بانکی -0

 منابع مالی و کادر پرسنلی  تأمین و دستگاههای مربوطه در  مؤسسات عدم همکاری -9

 یربط.اعتبار ذنبود رغبت کافی و عدم استقبال مدیران دستگاهها از فعالیت تعاونیهای  -11

 اثرات سوء نرخ تورمی برای افزایش سرمایه گذاری اعضاء -11

 برای ترمیم نقدینگی مورد نیاز.عدم ارتباط تعاونیهای اعتبار به فعالیت های جانبی  -12

 وجود صندوقهای قرض الحسنه در کنار تعاونیهای اعتبار. -13

و فراگیر مانند اتحادیه های استانی و سراسری موجب شده است، این عدم وجود تشکل های سراسری  -11

سجام و یکپارچگی الزم تعاونی ها نتوانند نظام یکپارچه پولی و اعتباری را در سطح کشور مستقر نمایند و از ان

 برخوردار باشند.

 ارائه مدل مطلوب تعاونی های اعتبار 

 ساختار تعاونی های اعتبار 

قالبی که تعاونی های اعتبار تحت آن تشکیل می شود قرارداد شرکت است. مؤسسان تعاونی اعتبار که اعضا 

هستند در ابتدا گرد هم می آیند و با تشکیل سرمایه تعاونی اعتبار که تحت عنوان حق عضویت شناخته می شود 
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اونی اعتبار که به تصویب مؤسسان می بنابر عقد شرکت، شرکت تعاونی اعتبار را پدید می آورند. اساسنامه تع

 رسد  قرار عقد شرکت است و اعضا به آن پای بند خواهند بود.

مهم ترین نکته درباره اعضای تعاونی اعتبار وجود پیوند مشترک بین آنهاست. درباره تعاونی اعتبار خاص 

ه باشند؛ برای مثال، کسانی می توانند عضو تعاونی اعتبار باشند که در یک ویژگی مشخص اشتراک داشت

کارکنان شرکتی یا حرفه ای خاص یا ساکنان منطقه ای مشخص که عمده افراد آن از یکدیگر شناخت دارند و 

یکدیگر را می شناسند می توانند یک تعاونی اعتبار را تشکیل دهند و عضو آن باشند. پیوند مشترک در زمان 

 ی شود.تأسیس تعاونی اعتبار مشخص و در اساسنامه بیان م

این پیوند مشترک هستند، تعداد کمی دارند، تعاونی اعتبار می تواند از پیوند مشترک چنانکه افرادی که مشمول 

می  مربوط به چند گروه استفاده کند. به این شکل که چند گروه که با همدیگر ارتباط دارند یک تعاونی تشکیل

تشکیل تعاونی اعتبار دهند، این تعاونی اعضای فراوانی  دهند؛ برای مثال، چنانکه کارکنان دانشگاهی در تهران

نخواهد داشت و به تبع آن در تجهیز و تخصیص منابع اختالل پدید می آید. بر اساس پیوند مربوط به چند گروه 

می توان تعاونی اعتباری برای کارکنان دانشگاه های تهران تشکیل داد. بر این اساس دایره افرادی که می توانند 

تعاونی اعتبار عضو شوند افزایش می یابند و با عضویت افراد بیشتر، پول بیشتری در تعاونی اعتبار سپرده می  در

 به مراتب بیشتر از یک تعاونی اعتبار کوچک خواهد بود. طای تسهیالت در این تعاونی اعتبار شود و قدرت اع

الزامی برای این نهادهای مالی است اما برای پدید بنابراین رعایت پیوند مشترک بین اعضای تعاونی اعتبار امری 

ساختن امکان عضویت افراد بیشتر در تعاونی، در گروه های با تعداد جامعه کم می توان از پیوند مشترک مربوط 

 به چند گروه استفاده کرد.

 نهادهای ناظر تعاونی های اعتبار 
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ه عنوان نهادی مالی درباره اعتبار و بازار پول فعالیت می در کشور باید سازمانی بر فعالیت تعاونی های اعتبار که ب

به صورت تخصصی بر تعاونی های اعتبار  -ترجیحا بانک مرکزی –کنند، نظارت داشته باشد. نهادی ملی 

این نهاد وظیفه صدور و لغو مجوز و نظارت مستمر بر تعاونی های اعتبار را دارد. بر این نظارت داشته باشد. 

های اعتبار برای دریافت مجوز فعالیت فقط به یک نهاد مراجعه می کنند و در طول زمان فعالیت  اساس تعاونی

 خود فقط تحت نظارت آن نهاد هستند.

قوانین و مقرراتی که تعاونی های اعتبار به رعایت آنها ملزم است، ویژه این نهادها وضع می شود؛ البته برای 

وانین و مقررات مرتبط مانند قانون بخش تعاونی و سیاست های پولی وضع این قوانین و مقررات باید دیگر ق

 مصوب مجلس و شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در نظر گرفته شود.

بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز باید به عنوان متولیان نظارت بر بازار پول در وضع قوانین و مقررات، 

در این بازار در نظر بگیرند. مهم ترین امر در عنوان یکی از نهادهای فعال شرایط خاص تعاونی های اعتبار را به 

این بازار رعایت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار برای انواع سپرده ها و تسهیالت است. مهم ترین ویژگی 

ه اعضای خود های تعاونی های اعتبار که از ویژگی های ماهوی آنها نیز شمرده می شود، ارائه نرخ های منطقی ب

نسبت به بانک هاست. شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ های مربوط به سپرده ها و تسهیالت تعاونی ها باید این 

از سوی این نهادها فراهم باشد و مقداری  ءنکته را در نظر بگیرد که امکان پیشنهاد نرخ های مناسب به اعضا

 تفاوت در نرخ این نهادها در نظر گرفته شود.

مهم ترین امر در این شیوه، نظارت متمرکز بر تعاونی های اعتبار است. تمرکز در نهاد ناظر و تمرکز در قوانین و 

مقررات باعث کاهش تشریفات اداری، نظارت تخصصی، کارایی نظارت و گسترش تعاونی های اعتبار خواهد 

 شد.
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 روش های تجهیز و تخصیص منابع 

مالی خرد و رفع نیازهای خانوارها برای هزینه های مصرفی است. تأمین مهم ترین کارکرد تعاونی های اعتبار 

تعاونی های اعتبار برای عملکرد بهتر در این باره باید بتوانند از یک طرف خود را به خوبی تجهیز کنند و از 

 اعضا تخصیص دهند. طرف دیگر با ابزاری مناسب و در جهت هدف های خود منابع را به

در حقیقت این دو امر به یکدیگر وابسته هستند نهادی می تواند تخصیص خوبی داشته که تجهیز خوبی انجام 

داده باشد. درباره تعاونی های اعتبار کشورمان مالحضه کردیم که تعداد کمی از آنها سپرده می پذیرند و اکثر 

تجهیز می شوند. در ادامه روش های تجهیز و تخصیص  ءعضاقریب به اتفاق آنها فقط به وسیله حق عضویت ا

 منابع در تعاونی ها ارائه می شود.

 تجهیز منابع 

ماهیت تعاونی های اعتبار شرکت است و نخستین چیزی که برای تشکیل شرکت نیاز است به اشتراک گذاشتن 

سرمایه می باشد؛ بنابراین نخستین منبعی که تعاونی های اعتبار از آن بهره مند می شود سرمایه ای است که اعضا 

 تأمین وارد شرکت می شود. نخستین منبع وارد شرکت می کنند. این سرمایه از راه خرید واحد به وسیله اعضا 

مالی تعاونی اعتبار، سرمایه اعضاست؛ اما برای تداوم فعالیت و کارایی باالتر این نهادها باید از راه های دیگر نیز 

 منابع را جمع آوری کنند.

برای پس انداز  دومین منبع، سپرده اعضاست. تعاونی های اعتبار می توانند از اعضای خود سپرده بپذیرند. اعضا

می توانند وجوه اضافه خود را در تعاونی سپرده کنند. از این راه می توانند هم پول خود را در جای امن قرار 

دهند و در صورتی که سپرده مدت دار باشد از سود آن بهره مند شوند. تعاونی های اعتبار نیز می توانند برای 

مانند اعطای امتیاز و اولویت در پرداخت تسهیالت در صورت نیاز  تشویق اعضا به پس انداز بیشتر، امتیازهایی



79 
 

اعضا در نظر بگیرند. در تعاونی های اعتبار سپرده اعضا به دو گروه سپرده های قرض الحسنه و سپرده های 

 سرمایه گذاری مدت دار تقسیم می شود.

سپرده ها اعضا، انگیزه های متفاوتی ه گذار تعلق نمی گیرد. در این در سپرده های قرض الحسنه سودی به سپرد

دارند. آنان با بهره گیری از سپرده قرض الحسنه می توانند از سرویس های دریافت و پرداخت تعاونی اعتبار 

استفاده کنند، با انگیزه های خیرخواهانه پول خود را از راه این سپرده ها در اختیار تعاونی اعتبار استفاده کنند، با 

ر خواهانه پول خود را از راه این سپرده ها در اختیار تعاونی اعتبار قرار می دهند تا این نهادها انگیزه های خی

 منابع بیشتری برای رفع نیازهای اعتباری اعضا در اختیار داشته باشد.

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشمول پرداخت سود می شود. در این سپرده ها اعضا پول خود را در 

عاونی اعتبار قرار می دهند و به تعاونی وکالت می دهند تا آن را در تسهیالت اعطایی خود به کار گیرد. اختیار ت

تعاونی های اعتبار با بهره گیری از سپرده های سرمایه گذاری در قراردادهای مبادله ای، نیازهای اعتباری اعضا 

از سود کسب شده از این تسهیالت، حاشیه را برطرف کرده و با آن کسب سود می کنند. تعاونی های اعتبار 

 را کسر می کنند و بقیه سود را به سپرده گذاران می پردازند. -حق الوکاله –سود تعاونی 

همان طوری که گذشت حداکثرسازی سود هدف اصلی تعاونی اعتبار نیست؛ بنابراین باید بر خالف بانک و 

دیگر مؤسسه های اعتباری حاشیه سود پایینی برای خود در نظر بگیرند. حاشیه سود پایین در تسهیالت اعطایی از 

ش پیدا می کند. با در نظر گرفتن دو جهت اهمیت دارد. در این صورت سود دریافتی از تسهیالت اعطایی کاه

نیازهای اعتباری اعضا با نرخ منطقی و مناسب دست  تأمین این نکته تعاونی های اعتبار به هدف خود مبنی بر 

یافته اند. از طرف دیگر با اعمال حاشیه سود کم تعاونی های اعتبار سود بیشتری به سپرده های اعضا اختصاص 

های اعتبار به هدف خود مبنی بر تشویق اعضا به پس انداز دست یافته اند. در  می دهند. در این صورت تعاونی

مثال زیر تفاوت حاشیه سود کم و حاشیه سود زیاد را مقایسه می کنیم؛ برای مثال، اگر هزینه تمام شده عملیات 
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ی سود برای سهام برای بانک ها و تعاونی های اعتبار مساوی دو درصد باشد بانک ها چون به دنبال حداکثر ساز

 داران هستند در نتیجه حاشیه سود چهار درصد و تعاونی ها با حاشیه سود دو درصد کار می کنند.

 درصد 2حاشیه سود  درصد 4حاشیه سود  

 درصد 23 درصد 21 سود تسهیالت اعطایی

 درصد 21 درصد 21 سود سپرده گذاران

 درصد 2 درصد 2 هزینه ها

 23-تعاونی های اعتبار می توانند با احتساب حاشیه سود کمتر، تسهیالت را با نرخ کمتریمالحضه می کنیم که 

به سپرده ها پرداخت کنند که در مقایسه با نظام بانکی  -درصد 21-اعطا کنند و همزمان سود باالتری  -درصد

 مناسب تر است.

  تخصیص منابع 

نیازهای اعتباری اعضا مهم ترین فعالیتی است که تعاونی های اعتبار انجام می دهند.  تأمین اعطای تسهیالت و 

در بین قراردادهای موجود برای اعطای تسهیالت تعاونی های اعتبار از قرض الحسنه و قراردادهای مبادله ای 

اعتبار است. همان  خود استفاده می کنند. این به علت ماهیت خاص تعاونی هایبرای تخصیص اعتبار به اعضای 

نیازهای مالی خانوارها برای هزینه های مصرفی دارد. تأمین طور که گذشت تعاونی های اعتبار کوشش در 

خانوارها همواره برای نیازهای مانند خرید مسکن، خرید خودرو، خرید کاال و خدمات، هزینه های تحصیل، 

ین منظور قرض الحسنه و قراردادهای مبادله ای کاربرد هزینه های درمان و..... تسهیالت دریافت می کنند. به ا

فراوان دارد. بر خالف قراردادهای مشارکتی که کاربرد آنها برای رونق کسب و کار مناسب است و به طور 
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عمده برای کسب سود بیشتر استفاده می شوند. به این منظور تسهیالت قرض الحسنه، مراحبه، استصناع، اجاره به 

 خرید دین برای تعاونی های اعتبار پیشنهاد می شود.شرط تملیک و 

 روش تقسیم سود 

در تبیین مالکیت تعاونی های اعتبار بیان شد که این نهادها در قالب قرارداد شرکت شکل می گیرد. به این شکل 

نامه، شرکت را تأسیس می کنند. در اساس که اعضای تعاونی های اعتبار با تشکیل سرمایه و توافق بر اساسنامه

اعضا مانند شرکت های سهامی توافق می کنند سود به نسبت سرمایه اعضا بین آنها تقسیم شود. در پایان سال 

مالی تعاونی بعد از کسر هزینه ها و پرداخت سود سپرده گذاران ممکن است مقداری سود در تعاونی شناسایی 

یم می شود. البته اعضا با هدف کسب سود عضو شود. این سود به نسبت سرمایه ای که اعضا دارند بین آنها تقس

تعاونی اعتبار نمی شوند بلکه هدفشان پس انداز و استفاده از تسهیالت تعاونی اعتبار است؛ اما اگر سرانجام 

  7سودی برای تعاونی بر جا ماند به این شکل بین اعضا تقسیم خواهد شد.

  پیشنهادات و راهکارها

مطرح شده در حوزه تعاونی های اعتبار می توان راهکارهای زیر را مسائل با توجه به شناسایی مشکالت و 

 پیشنهاد نمود :

در بودجه ساالنه کشور برای تعاونیهای اعتبار کارکنان دولت و اعتبارات ارزان قیمت  تسهیالتپیش بینی -1

 )وام ازدواج، درمان، تحصیل، فرزندان(

 به آموزش مدیران و اعضاء در جهت تقویت کادر مدیریت تعاونیهاتوجه کافی  -2
                                                                        

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، نویسنده، موسویان و همکاران، تلخیص و اقتباس از مقاله آسیب شناسی تعاونی های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب،  . 7

 026-092، صص،0931، بهار 60سال شانزدهم، شماره 
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 کوشش در مشارکت هر چه بیشتر اعضاء به پس انداز -3

توجه بیشتر به گسترش و توسعه تعاونیهای اعتبار و همچنین حل و فصل مشکالت تعاونیهای غیر فعال و  -1

 راکد

 تشکیل بانک اعتباری متمرکز -0

 و ترغیب اعضاء در پس اندازهای کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد راههای تشویقی -6

جستجوی راههایی از طریق مسئولین برای همکاری بین سیستم بانکی و تعاونیهای اعتبار برای افزودن بر  -7

 ظرفیت مالی تعاونیهای اعتبار

از تسهیالت داده سهولت در امر دادن تسهیالت از طریق بانک توسعه و تعاون به منظور بهره گیری بیشتر  -0

اقساط تسهیالت را طوالنی تر و زیادتر نمایند تا تعاونی ها بتوانند حداکثر استفاده را از آن تسهیالت  –شده 

 داشته باشند.

 باالبردن روحیه تعاونی در مردم از طریق رسانه ها و مطبوعات توسط دولتمردان و کارشناسان مربوطه. -9

 هایمـشخصه رجحان دارد و سود بـیشتر از مدیریتی دیگر ابزارهای سرمایه به شـایان ذکر است که امروزه -00

 بنابراین .باشدرسانی به اعضاء میدر تعاونیهای اعتبار خدمت )سود( این مطلوبیت باشد،خوب می مـدیریت

و یا  پول گردش فزایش ضریبپول و ا گردش بخشیدن به سرعت و با آزاد های اعـتبارتـعاونی توان از طـریقمی

 بخش بر معیشتی از فشارهای اجتماعی های اعتبار کارمندی و کـارگری جـهت رفع تنگناهایاز طریق تعاونی

 .اقتصادی و سیاسی جامعه کاست
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به خوبی تشریح گردیده است که  1301چارچوب اصلی قوانین مربوط به تعاونیهای اعتبار در قانون سال -12

ی مواد مربوط به تعاونی های اعتبار و انجام اصالحات و روز آمد نمودن آن، چارچوب قانونی مناسبی با احیا

 جهت فعالیت این گروه از تعاونی ها حاصل می گردد.

 برگزاری همایش های تعاونی اعتبار منطقه ای و کشور )جهت برخورداری از تجارب و هماهنگی کارها(. -13

عالیت آن گروه از تعاونی های اعتبار که خارج از ضوابط مربوطه و با نرخ سود ایجاد محدودیت برای ف -11

گردیده است و بعضاً اهداف منفعت طلبانه مؤسسین را دنبال می نمایند. ضابطه مند نمودن این تعاونی  تأسیسباال 

ها موجب می شود که تعاونی های اعتبار جایگاه و منزلت واقعی خود را نزد جامعه و دولت بازیافته و از حمایت 

 های مادی و معنوی آنها بهره مند شوند.

تکاری و ارتقای سطح خدمات تعاونی های اعتبار جهت پاسخ  سریع  و مطلوب به ارائه روش های نو و اب -10

درخواست های اعضاء از اقدامات ضروری برای توسعه این تعاونی ها محسوب می شود. زیرا که این اقدامات 

می  موجب برانگیختن انگیزه اعضاء برای افزایش سطح سرمایه گذاری و تقویت بنیه مالی تعاونی های اعتبار

 شود.

ارتقاء سطح دانش و مهارت مدیران تعاونی ها مؤثرترین عاملی است که تأثیرات مطلوبی بر کیفیت  -16

 خدمات و سطح فعالین تعاونی ها بر جای می گذارد.

که بر قواعد و اصول صحیح علمی و تجربه شده اداره امور تعاونی مستلزم آگاهی و بکار بستن روش هایی است 

بهره مندی از دانش مدیریت و بکارگیری روش های صحیح در زمینه های مربوط به برنامه ریزی استوار باشد. 

کنترل مالی و توسعه روابط انسانی موجب افزایش بهره وری منابع مالی و انسانی تعاونی گردیده و افزایش 

افرادی که از این رضایت اعضاء و جلب مشارکت آنها را به همراه دارد. تجربه نهضت تعاون نشان می دهد 
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روش بی اطالع اند، نمی توانند از تجارب و تخصص هایی که در قلمروهای اقتصاد، تجارت، بانکداری و سایر 

 رشته های علمی مربوط به تعاونی های اعتبار وجود دارد به آسانی استفاده نمایند.
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 :دومبخش 

 

 مسکن تعاونی
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 مقدمه 

اساسی ترین نیازهای طبیعی انسان پس از غذا مسکن است. نیاز به مسکن برای حفاظت انسان در برابر یکی از 

سرما و گرما و خطرهای جانوران و محلی امن برای استراحت و آسایش، از گذشته تاکنون به عنوان نیازی 

امن برای خانواده به حساب آمده  بنیادی مطرح شده است. مسکن برآورنده ی نیازهای روانی، اجتماعی و محلی

و با توجه به افزایش جمعیت و توسعه ی شهرنشینی و یکی از حادترین معضالت جوامع توسعه نیافته و در حال 

یران درآمده است. تأمین زمین، مصالح ساختمانی و مدیریت قوی برای حل این مسأله، از توسعه، از جمله ا

نظر گرفته شده است و در ایران برای رفع این مشکل، با اهمیت دادن به  ضروری ترین عوامل رفع نیاز مسکن در

قانون اساسی در ایجاد تعاونی ها و از جمله تعاونی های مسکن، زمینه ی مشارکت مردمی افزایش  11اصل 

 (.13231391یافته و از تصدیگری دولت کاسته شده است)خراسانی و همکاران،

که در راستای منافع اعضای خود تالش می نماید در طول هادی مردمی عاونی مسکن به عنوان نشرکتهای ت

خویش نقش عمده ای در پایداری قیمت مسکن و عرضه آن به قیمت مناسب به اعضای خود داشته اند.  تأسیس

لذا تقویت شرکتهای تعاونی مسکن می تواند سهم عمده ای در ساخت و ساز مسکن داشته و در عرصه هائی از 

 (.2131301ی اقتصادی یاری رسان دولت باشند)صالحی و همکار،افعالیت ه

از آنجایی که بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران شناخته 

شده است لذا از این رهگذر نقش تعاون به لحاظ جایگاه پایه ای که در اقتصاد دارد، می تواند راهگشای بسیاری 

از موانع و مسائل باشد. شرکتهای تعاونی مسکن به سبب توانایی جذب مشارکت های کوچک و همچنین 

کارایی و بهره وری کالن و بهینه سرمایه های خود، می توانند زمینه ساز بستری مناسب جهت اعمال سیاست 

اد کارشناسان و صاحبنظران های دولت در راستای تحقق بخشیدن به ماده سی و یکم قانون اساسی باشند. به اعتق
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تعاون و مسائل اقتصادی، استفاده صحیح از توانایی های سیستم تعاون در امر ساخت و ساز مسکن و همچنین 

شرایط حاضر اصولی ترین و یا شاید آخرین راه پاک عال مردم و سرمایه های آنها، در جلب و جذب مشارکت ف

 (.1306ت)وزیر،کردن تصویر زشت مشکل مسکن از چهره جامعه اس

 عوامل تشدید کننده مشکالت مسکن 

مسکن برای مردم و ایجاد تسهیالت و امکانات کافی برای همه خانواده ها به منظور داشتن واحد مسکونی  تأمین 

مناسب و موافق اصولی بهداشتی از جمله نیازهای مهم تمام کشورها و در ردیف برنامه های بزرگ اقتصادی و 

له تازه ای نیست، لکن امروزه به نحو قابل توجهی مایه ت. مشکل خانه سازی به هیچ وجه مسأاساجتماعی دولتها 

 نگرانی بسیاری از جوامع بشری گردیده است. 

از آنجا که علل کمبود مسکن متعدد و گوناگون می باشد، این مشکل بسیار پیچیده و بغرنج جلوه می کند. 

زند عبارتند از: افزایش جمعیت، مهاجرت از جوامع روستایی به عواملی که مشکل مزبور را شدیدتر می سا

شهرها، تمرکز روزافزون کارگران در مراکز صنعتی شهری، ناکافی بودن مصالح ساختمانی و لزوم سرمایه 

 گذاری هنگفت.

از نظر کارگران و به طور اعم تمام خانواده های کم درآمد مشکل واقعی عبارت از این است که اگر بخش 

عینی از درآمد خود را برای خرید مسکن کنار بگذارند، آیا قادر خواهند بود که به تنهایی و بدون کمک م

دیگران صاحب مسکن مناسبی بشوند یا نه ؟ بررسیهای متعددی که در این زمینه به عمل آمده نشان می دهد که 

رفع مشکالت مزبور کمک نموده و  در اکثر موارد جواب منفی است. بنابراین، استفاده از شیوه هایی که به

 کامالً طبقات ضعیف جامعه را در تجمع امکانات مالی محدود خود و جلب کمک دیگران یاری دهد، امری 
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ضروری است. در این مورد، توسل به راه حل تعاونی انتخابی ارجح به نظر می رسد و شرکتهای تعاونی مسکن 

 و تشریک مساعی و همکاری آنها بدین منظور است. مناسب ترین سازمان برای جلب و تشویق افراد

مسکن امروزه در کشور ما به یک کاالی استراتژیک تبدیل شده کاالیی که شهروندان حیات و ممات خود را با 

داشتن آن محاسبه و ارزیابی می کنند. با این حال مسکن کماکان یک بحران برای طبقات کم درآمد بویژه 

 در این راستا هم اکنون یک روند منطقی در حل بحران مسکن وجود ندارد.اقشار آسیب پذیر است و 

 نبود یک استراتژی مشخص  -

 وجود دالالن زمین   -

 عدم استفاده از فن آوری های نو در ساخت و ساز -

 ن هزینه تمام شده واحدهای مسکونیباال بود -

 سنگین ساختن تمام ساختمانها  -

 انین و ساخت و ساز مسکن .....وجود مراکز متعدد تصمیم گیر درعرصه قو  -

باعث شده که ساخت مسکن در کشور به یک کالف در هم پیچیده تبدیل شود که با هر تصمیم گیری و تکانه 

 ای این پیچیدگی به نقاط کوری تبدیل شود و بحران زا شدن آن افزون می گردد.

 ؟تعاونی مسکن چیست 

ماینده بخش مسکن تعاونی می باشد، درحقیقت تنها نهاد جهانی ناتحادیه بین المللی تعاون که  کمیته مسکن،

دارای  ًً یک شخصیت حقوقی متشکل از گروهی افراد که عموما: » تعاونی مسکن را اینگونه تعریف کرده است

امکاناتی محدود بوده و به لحاظ شکل مسکن نیازهای مشترک را احساس نموده و نیل به داشتن سرپناه را در 

عضویت داوطلبانه بوده و کنترل اکتی)تعاونی( سایه همکاری مشترک خویش محقق می دانند. در چنین شر
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« مورد نیاز شرکت تقریبا یکسان است سرمایه تأمین دموکراتیک اعمال می شود و در مشارکت اعضاء در زمینه 

 (.1631301)م. کورانا،

 تعریف دیگری از تعاونی مسکن چنین تعریف کرده اند: در همچنین در

 شرکت تعاونی مسکن شرکتی است که برای تمام یا قسمتی از امور مشروحه زیر تشکیل می شود:

یا به اقساط به  اً ری خانه ها و آپارتمانها نقداگذاساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و والف( تهیه زمین و 

 اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان

 ب (خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضا نقدا یا به اقساط.

 .ء( واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاج

 متعلق به آنها. ء و نظارت در ساختمانهایمهندسی برای اعضا -( انجام خدمات نقشه کشی  د

و سیم کشی و ایجاد  کشی و یا اقدامات مربوط به لوله کشی و کابل ء( انجام تعمیرات ساختمانهای ملکی اعضاه

 دستگاههای تهویه و حرارت مرکزی.

ن و مقررات بخش قوانی( نگاهداری و اداره ساختمانها، تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط)و

 (.10931309تعاون،

 مفهوم جدید تعاونیهای مسکن 

، تنها تأمینجدیدی که از عملکرد تعاونیهای مسکن در اذهان وجود دارد، به تالش یک تعاونی برای مفهوم 

یک سرپناه راحت همراه با اجزاء دیگر و  تأمین ء خود محدود نمی شود، بلکه برای برای اعضا "سرپناه"یک 
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نیازمندیهای درونی و پیرامونی و ارائه خدماتی که شادی و تندرستی انسان در تمام طول سال موجب می سایر 

شود اطالق می گردد. ویژگی یک تعاونی مسکن آن است که یک عمر مسکن مطمئن و متضمن از حق دائمی 

خواستها و مسائل  ا به شکل مسکن را تضمین می کند. بعالوه، تعاونیهای مسکن باید خود را وقفسکونت ی

اجتماعی نمایند. از جمله این مسائل اجتماعی، ساخت آپارتمانهای مناسب با نیازمندیهای سالخوردگان، افراد 

معلول، خانواده های جوان و افراد مجرد و همچنین منظور کردن مسائل زیست محیطی و روابط همسایگی در 

کودکستانها، وسایل تفریحی بلحاظ فرهنگی، است. تسهیالتحیهای ساخت واحدهای مسکونی جدید، طرا

میزان اهمیت، همان نقشی را ایفا می نماید که طراحی مسکن با اولویت مسائل زیست محیطی و دیگر 

 موضوعات، مورد نیاز جامعه می باشد.

از عناصر مسلم  "همبستگی"و  "ادامۀ دموکراتیک"هستند. اصولی مانند  "خودیار"تعاونیهای مسکن تشکلهای 

 و غیر قابل تفکیک تعاونیهای مسکن می باشند.

سازمانی نیستند، بلکه در عین حال به نحوۀ رفتار و روابط بین اعضاء و تشکیالتی  تعاونیهای مسکن صرفاً 

 آپارتمان نشینان در کنار هم، شکل انسانی می دهند.

(، کم بضاعتنسبتاً ط اعضاء ایجاد یک محیط زندگی مناسب برای انسانها با قیمتهای مناسب )قابل تهیه توس

ایمنی و استحکام الزم واحدهای مسکونی و توسعۀ روابط دوستانه بین همسایگان، از جمله عناصر و ابزار تأمین 

 الزم برای تداوم کار یک تعاونی مسکن است.

 وجود "انسجام ملی"در محیط کنونی زندگی ما و در شرایطی که مجادله ها و بحثهای فراوانی در خصوص 

دارد و مهمتر از آن، کالبد اجتماعی ما تحت تأثیر کشمکشها و تنش های ناشی از اختالفات زبانی، مذهبی )فرقه 

زاییدۀ سوء تفاهمها و عکس العمل های متقابل در معرض از هم پاشیدگی قرار دارد،  های متعدد مذهبی( عموماً
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ا مشارکت در کارها و با یکدیگر زندگی کنند و تعاونیهای مسکن به اعضاء می آموزند تا بطور داوطلبانه و ب

برای از بین بردن اینگونه کشمکشها و تنش ها و ایجاد جامعه ای آرمانی تالش کنند که در آن مردم با درکی 

متقابل نسبت به هم و داشتن تمایل به کار مشترک برای نیل به رفاه و آسایش عمومی، فعالیت کنند. مردم از 

تشریک  "تعاونی مسکن"ر و سلیقه، صرف نظر از مرام و مذهب با یکدیگر در تشکیل نوع کا رهتمام اقشار و با 

مثابۀ یک خانواده بزرگ گردهم  اعضاء تعاونی، به همساعی و در تداوم اهداف با هم همکاری می کنند. کلی

 رفاه عمومی و اعضاء به مشورت و تصمیم گیری، می پردازند. تأمین جمع شده و در زمینۀ امور تعاونی و 

یگی و ساطات در بین اعضاء یک تعاونی مسکن، منجر به خلق جامعه ای سالم و ایجاد روحیه هماین قبیل ارتبا

 (.16-17: 1301کورانا،اتیک در کل جامعه خواهد گردید)م.وکردر نتیجه افزایش مشارکت و حضور دم

 مسکنهای تعاونی نقش

 لت در جهتوکمک به د و به دنبال آن شروع به ساخت مسکن توسط شرکتهای تعاونی مـسکن بـاعث تأسیس

باور داشت که هرزمانیکه دولت یکی از  توانمی مسکن در کشور بوده است و بر این ادعا سازیانبوه سیاست

ایـن شرکتها باعث سقوط  فـعالیت است قرار دادهمهمترین عوامل تولید یعنی زمین را در اختیار تعاونیهای مسکن 

همه واحدهای ساخته شده بوسیله شرکتهای تعاونی در خنثی که این توان گفتقیمت مسکن شده و هم می

 .است نبوده تأثیربی کردن بازار کاذب معامالت مسکن در حد خود

 .ریزی داردتأمل و برنامه جای خودتـوجه بـه امکانات عرضه و تقاضای موجود به واحدهای مسکونی 

 :گردند عبارتند ازعواملی که ناشی از تقاضا برای واحدهای مسکونی می

 یترشد جمعی -
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 از مهاجرت ناشی رشد -

 استهالک واحدهای مسکونی -

 بـازسازی واحـدهای غـیر استاندارد به واحد استاندارد -

 نفوذ فرهنگ بیگانهگـسترده به خانوار کوچکتر به علت  خـانوار تـبدیل -

 وضعیت ازدواج -

 بار تکفل خانوارها -

 خانوارها و سلیقه فرهنگ -

 سیاستهای اقتصادی و رفاهی و روابط اجتماعی حـاکم بـر جـامعه -

 جامعه در وضعیت رشد درآمد و توزیع آن -

 (.43-42: 0834)اداره کل تعاونی های عمرانی و مسکن،...قیمت واحـدهای مـسکونی و -

 مزایای تعاونی مسکنمنافع و 

 مزایای ناشی از عضویت در تعاونی مسکن بی شمار است از جمله :

هدف اصلی تعاونی مسکن، از بین بردن استثمار تعاونی مسکن سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی است. -1

 اقتصادی می باشد چرا که تنها از سوی اعضاء کنترل می شود.

مسکن دولتی، شرایط و موقعیتهای را فراهم می نماید، به گونه ای که اعضاء ف تعاونی سکن بر خالتعاونی م -2

و کنترل قرار می دهند. ح و برنامۀ ساخت را مورد ارزیابی در مرحلۀ نوین طراحی واحدهای مسکونی، طر

ۀ کمتر بعالوه، تعمیرات ساختمان هم در دست اعضاء بوده و این بدان معناست که انجام هرگونه تعمیراتی با هزین

 و روشی به مراتب بهتر صورت می گیرد.
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می حد مسکونی را بنحو مطلوبی تأمین تعاونی مسکن رضایت اعضاء در ابعاد کمی و کیفی ساخت یک وا-3

نماید. از آنجا که یک تعاونی مسکن، مشارکت اعضاء در خصوص ساخت واحدهای مسکونی مورد نظر 

ا، مسکن ساخته شده توسط تعاونی پاسخگوی به نیازهای جدید و خویش را درسطحی باال، تأمین  می نماید. لذ

واقعی اعضاء )ساکنان چنین ساختمانی( را نسبت به دیگر سیستم های سازندۀ مسکن، بمراتب بهتر و ارزانتر 

 محقق می کند.

نسبت به  عالوه بر این موارد، تعاونیهای مسکن، با ایجاد حس مسئولیت در بین استفاده کننده واحد مسکونی،-1

میرات بعد از سکونت در خانه های تحویل شده به ایشان و نیز تأمین  راهکارهای ضروری عهمکاری آنها برای ت

 در عین حال مؤثر اینگونه تعمیرات، تعهد الزم را در اعضاء تقویت می نماید.

ت که براساس تهیه و اجرای طرحهای مناسب بلحاظ هزینه، همواره در دستور کار تعاونیهای ممکن اس-0

رساندن هزینه های باالسری هر یک از واحدهای مسکونی و  لکوششهای دسته جمعی اعضاء برای به حداق

 صرفه جویی اقتصادی در ساخت منازل به طرق گوناگون تأمین  می شود.

اء وامهای مورد نیاز هر یک از پروژه های مسکونی در دست احداث، توسط تعاونی تأمین  و در اختیار اعض-6

قرار می گیرد و کل اعضاء نیز متقابالً مسئولیت بازپرداخت وامهای دریافتی را برعهده دارند. در همین رابطه، 

سایر هزینه های ساخت و نگهداری )تعمیر( تأسیسات، اختصاص تضمین بازپرداخت وامها و تأمین  چکی بعنوان

 می یابد.

ورده و به این ترتیب نسبت به کت تعاونی را بدست آکت در امور شراعضاء تعاونی حق اعمال رأی و مشار-7

 در اعضاء گامهای مؤثری برداشته شده است. "مناعت طبع " و  "حس اعتماد به نفس"توسعه و ترویح 
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از اینرو می تواند فعالیتهای اجتماعی متعدد و متنوعی از  ت تعاونی به تنهایی یک جامعه است،یک شرک -0

خاص، ارائه خدمات بهداشتی، بهبود شرایط محیط زیست، اصالح رفتارهای  قبیل سازماندهی برنامه های

 اجتماعی و سالمت روانی جامعه، بخصوص اعضاء خود را بر عهده بگیرد.

از دیگر فعالیتهای اقتصادی تعاونی بعنوان مثال، مشارکت در تشکیل و راه اندازی تعاونیهای مصرف، بانکها،  -9

و با  "اقتصاد تعاونی"در قالب طبعاً باشگاهها و سایر خدمات عمومی )مشاع( مورد نیاز جامعه می باشد که 

 (.1731301یابد)م.کورانا،ء در تمام زمینه ها تحقق می رعایت مصالح  و منافع عمومی اعضا

 تشریح اصول تعاونی ها در تعاونی مسکن 

 عضویت آزاد و اختیاری 

ت ارائه شده توسط شرکت می عضویت در یک تعاونی مسکن برای همه افرادی که مایل به استفاده از خدما

آزاد است. ترغیب آحاد جامعه به عضویت در تعاونی مسکن و ارتقاء سطح مشارکت آنها در تصمیم باشند،

گیری و اداره شرکت، موجب تشویق آنها برای عضویت فعال و دسترسی به خدمات شرکت می شود. به 

، رنگ، زبان، کارگیری اعضاء در اداره امور شرکت و استفاده از توانمندی های آنان فارغ از امتیازات نژادی

مذهب، عقاید سیاسی، تعلقات اجتماعی، وابستگی های ملی و میهنی، سن و سال، وضعیت خانوادگی، تولد و یا 

انواع معلولیتها، برای همه به طور یکسان و آزاد خواهد بود. یک تعاونی مسکن، در چارچوب خدمات رفاهی 

اشخاص یا گروههای خاصی که به نحوی دچار ضرر برای اعضاء خود و به عنوان بخشی از تدارکات ویژه برای 

زیانهای اقتصادی گردیده اند. شرایط یکسانی را )موقعیتهای برابر( فراهم می نمایند تا زمینه دستیابی به و 

 امکانات و تسهیالت برای همه اعضاء ایجاد شود.
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یزیکی، اجرائی یا دیگر مشکالتی تعاونی های مسکن باید نهایت تالش خود را برای از بین بردن هر گونه مانع ف

و... که به نحوی موجب محدودیت یا کاهش دسترسی اعضاء به امکانات و خدمات شرکت می گردد، 

به گونه ای مناسب انجام مصروف دارند و یا تالشهای کافی برای جبران نارسائیها و خسارات وارده به اعضاء را 

 دهند. 

بانه می بایست در مورد نحوه رفع نیازمندی های اسکان خویش از مردم خودشان و در آزادی کامل و داوطل

طریق تعاونیهای مسکن با طرق دیگر تصمیم گیری نمایند. هیچ کس نباید در مورد پیوستن به یک تعاونی در 

اجبار باشد و اعضاء می بایست بتوانند آزادانه و با ارائه تذکرات معقول نسبت به ترک عضویت از تعاونی 

 قدام نمایند.مسکن، ا

 کنترل دموکراتیک توسط اعضاء 

مالکیت یک تعاونی مسکن متعلق به افرادی است که از خدمات ارائه شده توسط آن بهره مند می شوند. برای 

 بهره مندی خانواده های غیر عضو از خدمات شرکت، محدودیت وجود دارد.

برخوردار باشند. شرایط عضویت می بایست به اعضاء تعاونی های مسکن می بایست از حق رأی دادن یکسان 

گونه ای تعیین و حق عضویت  به نحوی تقسیم )توزیع( گردد که مشارکت مساوی در امور شرکت، تشویق و 

 ترویج گردد.

بنابراین، کنترل دموکراتیک تعاونی های مسکن، تنها از طریق انتشار کامل اطالعات و ایجاد زمینه فرصتهای 

 ت اعضاء در سرنوشت خویش، افزایش می یابد.برابر برای دخال



96 
 

کنترل مجامع عمومی تعاونی های مسکن، بر مبنای دمکراسی و با همان شیوه ای که از سوی اعضاء تعیین 

 گردیده است، می بایست تمرین شود.

 مشارکت اقتصادی اعضاء 

نتایج این سرمایه گذاری هم به سرمایه تعاونی مسکن فعاالنه مشارکت نموده و از  می بایست در تأمین اعضاء

بهره مند شوند. تعاونی هم می بایست نسبت به اختصاص مازاد سرمایه به  )به نسبت سرمایه خود( طور مساوی

نحوی که هیچ یک از اعضاء دچار عوارض ناشی از هزینه های انجام شده برای دیگر اعضاء نگردد، عمل کند. 

ش اهداف دراز مدت و برنامه های آتی شرکت اختصاص یابد. مازاد بخشی از سرمایه تعاونی باید برای گستر

 سرمایه تعاونی، می بایست برای تحقق هر یک از مقاصد ذیل مورد استفاده قرار گیرد :

 توسعه فعالیتهای تجاری بازرگانی تعاونی. -1

 تأمین  و افزایش خدمات قابل ارائه به اعضاء -2

 ر امور و استفاده از خدمات شرکت تعاونیارائه پاداش اعضاء به نسبت مشارکت آنها د -3

 حمایت از گسترش بیشتر نهضت تعاون. -1

 تعهد نسبت به ارائه خدمات 

نیازمندی های اعضاء و ایجاد سرپناه با کیفیت خوب و قیمت نی می بایست در ارتباط با تأمین شرکتهای تعاو

کامل نماید مسئوالن تعاونی مکلف به مناسب، ساخت واحدهای مسکونی اجاره ای، ایمنی اعضاء و..... اهتمام 

ارائه بهترین و با کیفیت ترین خدمات اما با قیمتی مناسب می باشند. تعاونی های مسکن می بایست برای ایجاد 

سرپناه و رفع نیازمندیهای جانبی اعضاء، شرایط رام که در آن عالوه بر تأمین محیطی امن همراه با آرامش و احت
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اء در حل مشکالت و گرفتاریهای دیگر اعضاء شرکت نیز فراهم شود، برنامه ریزی مناسب جهت مشارکت اعض

 و تالش نمایند.

 )استقالل )خودگردانی 

ل یسازمانهایی مستقل و تحت کنترل اعضاء خود می باشند. چنان چه مقرر شود که این قب رکتهای تعاونی،ش

م می بایست به طور آزادانه و اد و..... شوند، این اقداشرکتها در هر زمینه ای با دولت وارد گفتگو و یا عقد قرارد

 تعاونی صورت گیرد.« استقالل»رعایت احترام نسبت به اصل با 

 آموزش -آگاهی، تعلیم 

تعاونی های مسکن می بایست برای آمادگی اعضاء و کارکنان شرکت در پذیرش مسئولیت، تعمیق تعهدات و 

آموزشی الزم را برگزار نمایند. شرکتهای تعاونی مسکن باید در جستجوی گسترش انواع تعاونی ها، دوره های 

یافتن راه های تعلیم و تربیت جوانان، افزایش آگاهی های مدیران و برنامه ریزان، جامعه به طور عام، بهره مندی 

 هر چه بیشتر از مزایای تعاون، همت و تالش نمایند.

 همکاری در بین تعاونی ها 

در سطوح مختلف « اتحادیه تعاونی های مسکن»بین نهضت تعاونی های مسکن از سوی  همبستگی و اتحاد

 سازمانی اعم از منطقه ای و بین المللی، تعمیق و گسترش می یابد.

از جمله وظایف تعاونی های مسکن در درون نهضت، همکاری نزدیک با دیگر انواع تعاونی به ویژه در امور 

ه های عضویت، همچنین ارائه کمک به توسعه بخش تعاون و تالشهای وسیعی تجاری بازرگانی و تقویت زنجیر

 که در این زمینه انجام می شود، را می توان ذکر نمود.
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 توجه به جامعه و نسل های آینده 

نیازهای اعضاء خود، بخشی از یک جامعه بزرگتر می باشند و نسبت به نسلهای عاونیهای مسکن، عالوه بر تأمین ت

 ولیت ویژه ای را بر خود فرض می دانند، تعاونی های مسکن باید :آینده، مسئ

جلوه علمی اسکان پایدار انسان در مراحل مختلف طراحی، ساخت، و بهره برداری از ساختمان تعاونی  -

 باشند.

 در بهبود کیفیت زندگی افراد ساکن در حول و حوش این گونه تعاونی ها مشارکت نمایند. -

 لت و احترام رفتار نمایند.با کارکنان خود با عدا -

 اصول عدالت اجتماعی را در کلیه امور جاری خود رعایت نمایند. -

از منابع در اختیار خود، به صورت معقول استفاده نمایند تا نسلهای آینده نیز همچنان از خدمات تعاونی  -

 مسکن بهره مند گردند.

 .8سراسر جهان باشندور متبوع خود و همواره درصدد  رشد نهضت تعاونی مسکن در کش -

 امتیازات منحصر به فرد تعاونی های مسکن

شیوه تأمین  مسکن از طریق تعاونیها، در راستای برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور، 

همراه با تصمیم وزارت مسکن و شهرسازی که سیاست پس انداز، انبوه سازی، کوچک سازی و مساکن 

اجتماعی را دنبال می کند، نسبت به سایر بخشهای کم فعال دولتی و سوادگرانه خصوصی، امتیازات حمایتی و 

 منحصر به فردی دارد که می توانیم آنها را تحت مشخصه های زیر بررسی کنیم.

                                                                        
 .66-66، صص: 019، شماره 0933در دنیا، اقتصاد: تعاون، فروردین تلخیص و اقتباس از مقاله، از سرزمین های دور خبرهایی از تعاونی های مسکن . 8
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. فنی و 9. مطلوبیت محیطی 0. مکانی 7. سیاسی 6. قانونی 0قی . اخال1. فرهنگی 3. اجتماعی 2ادی .اقتص1

 ایمنی

در تأمین  مسکن مناسب با مشکالت  خصوصاً نیازهای خود یت جامعه فعلی ایران برای تأمین اکثر . اقتصادی :0

امروزه خوش بین ترین برنامه ریزان پذیرفته اند که حتی ارزان ترین خانه با ساده ترین «جدی روبرو هستند. 

یکی از معقولترین و در «. طرح نیز از توان مالی حداقل یک سوم خانوارهای شهری جهان سوم خارج است

کن شهری، ایجاد و گسترش، شرکتهای تعاونی است. چرا که جدا از مساضمن عملی ترین راهها برای تأمین 

اهداف انسانی و پیگیری عدالت اجتماعی استفاده از مشارکت و همکاری مردم پذیرفته ترین شیوه رفع نیاز به 

 مسکن است.

ماعی کم الیه های اجت خصوصاً در واقع شرکتهای تعاونی با عملکرد خوب این امکان را برای متقاضیان مسکن م

رد که بتوانند با کمترین هزینه، نیاز مسکن خود را برآورده سازند. گرانی زمین، درآمد شهری فراهم می آو

مصالح ساختمانی، تأسیسات و دستمزدها از یک طرف و افزایش جمعیت شهری از طرف دیگر، توجه به 

و با صرفه ضرروی کرده های مناسب تعاونیهای مسکن و گسترش خانه سازی را به عنوان یکی از بهترین راه حل

مسکن توسط شرکتهای تعاونی برای اقشار کم درآمد با کمترین هزینه از آنجا ناشی می شود که  است. تأمین

شرکتهای تعاونی مشارکت اعضاء و نیز با صرفه جویی در سود از طریق تولید یا تماس با تولیدکننده اصلی و 

 می رسانند. خدمت را به حداقل مام شده کاال یاخرید انبوده بهای ت

ابعاد اجتماعی تعاونیهای مسکن هرگز کمتر از ابعاد اقتصادی آن نیست، در نهاد تعاونی، . اجتماعی : 2

همکاری، همیاری، شناخت همدیگر و اتحاد و همبستگی اعضاء به نحو ملموسی دیده می شود. عدالت 

یها پیگیری و به نحو احسن اجرا می شود. چنانچه اصل اجتماعی که هدف غایی هر برنامه ریزی است در تعاون

 مشابه سازی در تولید مسکن انبوه در تعاونی خود نوعی یگانگی و یکرنگی اجتماعی را القا می کند.
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در تعاونیهای مسکن، هر عضو در هر شرایط اجتماعی، اقتصادی فقط دارای یک رأی می باشد و کسی را بر 

ام به حقوق دیگران است رتان سوم نوعی تمرین دموکراسی و احبرای جوامع جه دیگری برتری نیست. این عمل

در تعاونیها قبول تعهد، مسئولیت مشترک و توسل به »عاونیها مطرح می شود. بطور کلی که به بهانه تهیه خانه در ت

ی را بوجود می کار گروهی اساس کار بود، و ویژگی دو جانبه اجتماعی، اساس قوانین و اجرای شرکتهای تعاون

 .«آورد

توجه « تعامل». بنابراین در تعاونیها نه تنها به این واقعیت دمسکن و فرهنگ همیشه در تعامل هستن .فرهنگی :3

بایسته و شایسته ای شده بلکه ضمن بکارگیری معیارهای صحیح فیزیکی به ارزشهای مطلوب فرهنگی نیز تأکید 

 شاخته شود.فراوان می شود، تا برای انسان خانه 

عنایت به معماری بومی، هویت ملی و محلی و رعایت نقش و فضاهای مناسب با باورها و شئون فکری و 

خلوت گزینی و آرایشهای آرام بخش، همراه با پیش  فرهنگی افراد و هماهنگ با پیشه و توجه به محرومیت،

سترسیهای مناسب، همه مسایلی هستند که بینی دقیق نهادهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، هنری، بهداشتی و ... د

 عمالً در  تعاونیهای مسکن مطمح نظر قرار می گیرند.

قی در عصر صنعت، زندگی شهر نشینی را تا اندازه ای خشک، بی روح، و یک خأل عاطفی و اخال قی :.اخال4

اطفی این خأل تا قی و عاونی با عنایت کامل به مسایل اخالبعدی نموده است. در صورتیکه در تشکلهای تع

 حدودی جبران می شود.

گی اولویت به جمع گرایی، جزو اصول اولیه همسای خصوصاً تبادل افکار، گذشت، ایثار، همیاری و همبستگی، م

 و خلل ناپذیر تعاونیها می باشد.
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در مقابل اقلیت مرفه که چندین خانه و آپارتمان در اختیار داشته و اجاره بها را به صورت تصاعدی  سیاسی : .5

باال می برند، اقشار زیادی از مردم بی خانمان وجود دارد که روز به روز با افزایش اجاره روبرو هستند. این 

خود ثبات سیاسی جامعه را به خطر می وضعیت جامعه را با تنش، بی عدالتی و اضطراب روبرو کرده و به دنبل 

اندازد و چه بسا این تنش ها به آشوبهای خیابانی منتهی می شود. به باور بسیاری تحلیگران آشوبهای چند سال 

پیش مشهد و حومه تهران از آن گونه است. لذا از دید سیاسی، مردم را از طریق تشویق و تحریک به ایجاد 

دارد، یعنی با تأمین  نیزهای مسکن، بی عدالتی و اضطراب زدوده شده و ثبات تعاونیهای مسکن نتایج مثبتی 

 سیاسی جامعه تضمین می گردد.

در تعاونیهای مسکن قانونمندی و عنایت به آیین نامه ها و دستورالعملها از بدو دعوت اعضاء قانونمندی :  .6

تمر قانون و مقررات مربوط به تعاونیها از برای تشکیل مجمع عمومی تا جلسات عادی و فوق العاده و نظارت مس

پیش تعیین شده با برنامه صورت می گیرد. در واقع تعاونیها نوعی برنامه ریزی بخشی و زمانبندی شده با 

حاکمیت دقیق قانون است. بطوری که این قانون مداری در همه شئون و جریانات تعاونی سازی و جاری می 

اری از اولویتها و تسهیالت مالی و اعتباری یمایتهای مختلف قانونی و بساز حاونیهای مسکن تع مضاعفاًباشد. 

 برخوردار است.

شرکتهای تعاونی مسکن، انتخاب محل و مکان اسقرار مجتمعهای مسکونی را در زمین مناسب،  مکانی : .7

کنند. بطوری که همگام با طرح جامع شهر و وعایت تناسب کاربریها، براساس برنامه ریزی دقیق محاسبه می 

اولویتها و دسترسیها هرگز فراموش نمی شود. چنانکه در انبوه سازی تراکمها تشدید نشده و رشد صحیح متصل 

یا منفصل شهری مورد توجه قرار می گیرد. فاصله گیری از تراکمهای جمعیتی، مکان یابی در مناطق مناسب که 

ته و چشم اندازهای مناسبی می آفریند، رویه عملی جنبه کاربری مطلوب کشاورزی و خدمات ضروری را نداش

ه کشور دنبال شده است. مسکن در برنامه توسعاین روند سیاستگذاری در تعاونیهای تأمین در تعاونی ها است. 
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کاهش سطح زیر بنا، افزایش انبوه سازی نسبت به انفرادی سازی، بهسازی، نوسازی بافت قدیمی »بطوریکه 

 عمده در برنامه هاست. هایشهرها و... از سیاست

وقتی امور مربوط به مسکن به جای اقدامات فردی و سودگرانه از طریق تعاونیها پیگیری  . مطلوبیت محیطی :8

شود، به استناد نهادی و قانونی بودن شرکتهای تعاونی از یک سو و گروهی عمل کردن و انبوه سازی از سوی 

اعمال گردد. عالوه بر این خود اعضاء و هیأت مدیره شرکتهای دیگر باعث می شود نظارت مستمر و دقیقی 

تعاونی روند کارها را پیگری می کنند. تا با رعایت دقیق تر ضوابط اساسی و حیاتی، خوبسازی و مطلوبیت و 

 روان بخشی به شدت ملحوظ شود. متعاقباً رعایت شرایط جغرافیایی زیر نیز پیگیری می گردد:

ناسب، مصالح، اندازه در و پنجره، نوع و شیب پشت بام، نماکاری متناسب با اقلیم، انتخاب معماری م -الف

شدت و جهات باد، سمت تابش خورشید، نوع بارش، تعداد روزهای ابری، آفتابی، یخبندان، ارتفاع محل و 

 باالخره توپوگرافی زمین مورد توجه قرار می گیرد.

عداد اشکوب و غیره با محیط فیزیکی، فرهنگی و در یک کالم تعادل و تناسب مساحت زیر بنا، ارتفاع، ت -ب

 توازن مسکن با محیط طبیعی و محیط فرهنگی رعایت می شود.

گردد. بطوری که ی حیاتی و خدمات مربوطه ضروری می فضاهارعایت تراکمهای الزم برای تأمین  –ج 

 د.تراکمهای فیزیکی و بیولوژیکی منجر به فشار بر طبیعت و منابع نگرد

اجتناب از ایجاد زمینه هر نوع آلودگی در حال و آینده بطور دقیق  حفاظت از پاکی و سالمت محیط و –د 

 رعایت و نظارت زیست محیطی ملحوظ می گردد.
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پیش بینی درست کمی و کیفی دسترسیها )حمل و نقل و ارتباطات( طرح کوچه و خیابان و شیب بندی،  –ه 

مناسب آنچنان مطمح نظر قرار می گیرد که محیط مسکونی از نظر روانشناختی  چهره سازی و چشم انداز زیبا و

 محیط زیست، مشکلی نداشته باشد.

پایداری و امنیت محیط از لحاظ زلزله، سیل، طوفان، تابش شدید آفتاب و رانش زمین قویاً مورد توجه قرار  –و 

 می گیرد.

 ملحوظ می گردد.انرژی ارزان و مناسب در تعاونیهای مسکن تأمین  -ز

و محتوی سیماسازی بناها، مطابق الزامات ه های مناسب، براساس مطلوبیت فرم رعایت طرح و نقش –ح 

کارکردی و بهره گیری کامل از همه فضاهای درونی و بیرونی هماهنگ با نیازهای جسمی و روحی بر مبنای 

 سنت و صنعت فراموش نمی شود. 

که از اصول تعاونیها است، اعضاء و دست اندرکاران خانه سازی را به اصول   آموزشهای مداوم . فنی و ایمنی :9

و هر نوع آلودگی محیطی ملزم می کنند. ایجاد آرامش و دوری از سرو صدا ایمنی، اصول فنی، استحکام،

یمن رعایت فاصله الزم از بزرگراهها و قطبهای صنعتی و جمعیتی از یکسو و مقاومت مصالح، پیروی از مقررات ا

سازی و اجرای دقیق ضوابط قانونی و حقوقی شهرسازی، از سوی دیگر باعث می شود، تا هماهنگی با طرحهای 

رعایت آب، برق و گاز و فاضالب مساکن همراه با آینده نگری و رعایت گردد. تأمین  کامالً فضیلی جامع و ت

 (.91-99: 1377شود)صرامی،لحوظ می شراف خانه ها شدیداً ماصول ایمنی و باالخره عدم ا

تاریخچه تعاونی مسکن در ایران و جهان
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در دانمارک و دیگر کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان،  1001آغاز فعالیت تعاونیهای مسکن به سال 

. در آسیا تعاونیهای مسکن به مقیاس زیادی در (01131370)معتمدی،اتریش و سوئد به یک دهه بعد می رسد

کراچی به همت تعاونیهای مسکن انجام گرفته است. مالزی و اکستان فعالیت داشته و توسعه شهرو پ هندوستان

سری النکا کشورهای دیگری هستند که در آنها شرکتهای تعاونی مسکن به عنوان اهرمهای اجرایی در تقلیل 

ونی هنوز در مراحل عامشکل مسکن به خصوص در مناطق پرجمعیت نقش بسزایی دارند. در آفریقا شرکتهای ت

 (.011اولیه هستند)همان،

شد و متعاقبا  تأسیستوسط کارکنان شرکت نفت  1331در ایران شرکت تعاونی مسکن برای اولین بار در سال 

، بانک رهنی ایران را 1316مصوب « تشویق پس انداز مسکن»ت کردند. قانون شرکتهای دیگر به این امر مبادر

 1310ای تعاونی مسکن نمود و با تهیه اساسنامه نمونه این شرکتها، از سال و تقویت شرکته تأسیسمور مأ

شرکت تجاوز کرد. از سال  361 زا 1301شد. تعداد این شرکتها تا  شرکتهای تعاونی مسکن شروع تأسیس

دولت همه ساله اعتباراتی جهت پرداخت وام به شرکتهای تعاونی مسکن در اختیار بانک رهنی ایران  1302

انع استفاده درصد هزینه طرح از محل سرمایه تعاونیها م 21زمین و تأمین می داد اما مقررات بانک مبنی بر  قرار

 (.010از تسهیالت بانکی شد)همان،

(. تا سال 1131376سسه رویداد،می دانند) مؤ 1321ر ایران از سال بعضی منابع،تشکیل تعاونیهای مسکن د

واحد رسیده است. بر اساس سیاستهای اتخاذ شده تا سال  676ن به تعداد تعاونیهای مسکن در ایرا 1307

نفر در سال  117110واحد افزایش یافته و تعداد اعضای آن از  9111، تعداد تعاونیهای کشور به1379

 (.1131301رسیده است)حسینی، 1379سال نفر در  731197/1به  1307

 جایگاه قانونی تعاونی مسکن 
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و گروههای کم درآمد، توسعه بخش تعاونی و به  ءمسکن برای اعضا تأمین در ایران تعاونی مسکن با هدف 

منظور جلوگیری از سو مدیریت و مبارزه با عوامل سوداگر و توزیع عادالنه امکانات و تقویت انگیزه همکاری و 

ونی ارزان قیمت به منظور تحقق اصل ایجاد امکانات و تسهیالت بیشتر در امور مربوط به ساخت واحدهای مسک

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده اند. 31

قانون اساسی جمهموری اسالمی ایران؛ داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و  31اصل 

ران زمینه اجرای دولت موظف است با رعایت الویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگ

 این امر را فراهم کند.

( اختصاص به 01-02-03)مواد1301قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال  12و همچنین بر اساس فصل 

اشاره شده است که منابع مالی و اعتباری شرکتهای تعاونی مسکن از  02شرکت تعاونی مسکن دارد. در ماده 

مایه و ذخایر شرکت. ب( پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن. طروق مختلف تشکیل می شود که شامل :الف( سر

در اختیار این نوع شرکتها  مؤسساتج( اعتبارت بخش دولتی. د( سایر منابع اعتباری که به وسیله اشخاص و 

گذاشته می شود. ه( در مورد شرکت های تعاونی کارگری مسکن عالوه بر منابع مالی و اعتباری مذکور در این 

می نمایند. و همچنین مطابق  تأمین رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری الزم را برای این شرکتها ماده بانک 

در شرکت تعاونی مسکن انجام معامالت و ساختمان و تمام اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده  03ماده 

 (.1303)قوانین و مقررات بخش تعاون،است برای غیر عضو ممنوع می باشد

 عوامل موفقیت تعاونی مسکن 
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در تعدادی وجوه و عوامل مشترک اند هر چند که ماهیت واقعی و نقطه  معموالًموفق ترین تعاونی های مسکن 

وابسته باشند و هر متفاوت باشد. این عوامل که به یکدیگر قوت این عوامل بسته به مورد ممکن است با یکدیگر 

 از مدیریت خوب، پیوندهای مشترک و توسعه منابع انسانی.کدام موجب تقویت دیگری است عبارتند 

 الف: مدیریت

سوب می شود. عناصر مدیریتی تأثیرگذار در تعاونی مسکن، مدیریت عاملی حیاتی برای دستیابی به اهداف مح

ی سیستم ها(، کارکنان و مهارت ها و در نهایت رهبربر یکدیگر همچون استراتژی)راهبرد(، ساختار، نظام مندی)

 بایستی مورد توجه قرار گیرند. این عناصر به شرح ذیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 استراتژی )راهبرد( -0

در کلیه مثال ذکر شده در ذیل، یک استراتژی، برنامه عملیاتی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. 

که توسط وزرات مسکن و شهرسازی  در اتیوپی، راهبردی بسیار بستهاستراتژی مدون و شفاف دنبال شده است. 

تعریف شده است و تعاونی های مسکن بایستی در قالب آن عمل نمایند دنبال می شود. در زیمبابوه جامعه 

( اهدافی را تعیین و دنبال می نماید در حالیکه دولت هنوز نتوانسته است راهبرد مشخصی را CPWCSتعاونی )

 عاونیهای مسکن ترسیم نماید.برای اجرای سیاست های حمایتی خود از ت

 ساختار -2

 اساساً ساختار یک سازمانی بایستی با برنامه های سازمان و همچنین فلسفه وجودی آن همخوانی داشته باشد. 

شرکت تعاونی با یک وزارتخانه و یا یک شرکت خصوصی تفاوت دارد. ساختار یکسانی وجود ندارد و بنابراین 

اسب با نیازهایشان شکل گیرد. در اتیوپی، تعاونی های ساده و کوچک از یک مجمع ساختار تعاونیها بایستی متن
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عمومی با عضویت تمامی اعضاء و شش کمیته برای بدنبال نمودن کارها تشکیل می شود. این کمیته ها عبارتند 

ی و مهندسی، از: کمیته اجرایی که بر کار سایر کمیته ها نظارت دارد و کمیته هایی برای حسابرسی، امور فن

مواد و مصالح ساختمانی، حمل و نقل و کمیته فعالیت های اجتماعی؛ تشکیل این کمیته ها برای  تأمین خرید و 

در مراکزی که کمبود مصالح وجود دارد امری ضروری خصوصاً اداره نمودن فرآیند پیچیده ساختمان سازی 

 است.

متمرکز دارد. عالیترین سطح جامعه، مجمع کارگران است ( از نظر مدیریتی ساختاری CPWCSجامعه تعاونی )

)که مسکن نیز یکی از فعالترین آن محسوب می شود( ی را برای اداره کلیه امور جامعهکه یک کمیته اجرای

انتخاب می نماید. یک کمیته مدیریتی که در واقع پروژه های مسکن سازی را اداره می نماید به کمیته اجرایی 

 گزارش می دهد.

در حد مشاوره به آنها در بنیاد با اعضاء رابطه ای کمرنگ  متفاوت دارد. رابطه کامالً ( ساختاری PAG)بنیاد.

مورد پروژه های مختلف تا رسیدن به توافق دو جانبه است. بعد از گذر از این مرحله برای هر فعالیتی قرار دادی 

زمین، اخذ وام برای ساختمان سازی و یا ارائه  تأمین فیمابین طرفین منعقد می شود. این فعالیت می تواند خرید و 

دهد که چگونه ( به خوبی نشان می J.I.GOMEZدرآمد باشد. مطالعه تعاونی مسکن)طرح و برنامه برای ایجاد 

و با کنار گذاشتن شیوه های مدیریت آمرانه که در آن قدرت در دست یکنفر یا « سعی و خطا»با استفاده از اصل 

 یک هیئت متمرکز می شود توانسته اند ساختاری مبتنی بر مشارکت عمومی ایجاد نمایند.

نفره از اعضاء که برای خرید زمینی دور یکدیگر جمع می شوند، ممکن است   20تا  11کوچک  یک گروه

ساختار تشکیالتی ساده ای را بوجود آورند و کلیه تصمیمات خود را در جلسات مستمر و منظم هفتگی اتخاذ 

ش خودیاری متقابل و ی مانند ساختمان سازی به رونمایند. از طرف دیگر یک گروه بزرگتر با اهداف پیچیده تر

کمیته ای خاص محول شده باشد  به  که در آن هر بخش از کار به ساختاری پیچیده ترطبعاً یا مالکیتی اشتراکی 
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کمیته ای مدیریتی که دارای مسئولیتی عمومی است تشکیل می شود لیکن در کنار  معموالًنیاز خواهد داشت. 

آن کمیته هایی نیز برای اداره امور مالی، آموزش و نیز کمیته ساختمان سازی که کار سازماندهی ساخت مسکن 

 توسط خود اعضاء را برعهده خواهد داشت می توان ایجاد نمود.

ساختار آنها مبتنی بر مشارکت مردمی است از نظر تشکیالتی با سازمان های ساً اساسازمان های مانند تعاونی که 

دولتی متفاوت اند. اولی ساختاری ساده دارد که در آن جایگاهی برای جلب مشارکت های مردمی پیش بینی 

 گردیده است و دیگری از ساختاری مبتنی بر رعایت سلسله مراتب تصمیم گیری که در آن تعداد اندکی حق

 اتخاذ تصمیم دارند برخوردار است.

 نظام -3

و یا هر سازمانی( از آنها برای دستیابی به اهداف و برنامه های لفی وجود دارد که مدیران تعاونی)روش های مخت

گیرند. طراحی این نظامات از نقطه نظر ارائه اطالعات و گزارشات بسیار حیاتی است. اجرایی خود بهره می 

گزارش می دهد .در « کمیته اجرایی»به « کمیته عملیاتی»اونی اتیوپی به گونه ای است که یک برای مثال نظام تع

 تعاونی ها نظامات بایستی منعکس کننده فرآیند مستمر و مداوم مشارکت مردمی باشند.

 کارکنان و مهارتها -1

ی بسیار با کننده موضوعسازمانهای پشتیبانی خصوصاً به خدمت گرفتن کارکنان و متخصصان در سازمانها 

وزارت مسکن و شهر سازی اتیوپی با داشتن چهار بخش فنی، مالی و حسابرسی،  اهمیت است. برای مثال،

آموزش و سازمان تعاونی ها که همگی کارکنانی تحصیلکرده و مجرب دارند از ساختاری متعادل برخوردار 

 است. 
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 رهبری -5

) در سطوح مقدماتی، اعضاء کمیته ها رای دستیابی به موفقیت است. نوع و شیوه مدیریت یکی از عوامل اصلی ب

بایستی، شنونده باشند و به یاد داشته باشند که فقط وظیفه  معموالًکه در سطح خود یک مجموعه مدیریتی است( 

ی انجام خدمت رسانی به اعضاء تعاونی ها را برعهده دارند. آنها همچنین بایستی کارآیی و توانمندی الزم را برا

( مثال های خوبی برای این امر می باشد. در حالیکه PAG( و )بنیاد.CPWCSها داشته باشند.)جامعه ردادن کا

نیاز به داشتن اینگونه قابلیت ها در اعضاء امری بدیهی است هنوز هم شیوه های مدیریت آمرانه جزو ویژگی 

 های مدیریتی بسیاری از مدیران تعاونی ها است.

بصورت فردی و چه بصورت گروهی( در همه تعاونیهای مورد مطالعه مثبت ارزیابی شده است. )چه رهبری

رهبریتی که از درک و بینش کافی برای برای متبلور و شفاف سازی پروژه ها، توانمندی الزم برای سازماندهی 

( .PAG( و )بنیادCPWCS)جامعه ماموریت ان بهره کافی داشته است اعضاء و همجنین هدایت پروژه تا پایان

مدیرانی داشته اند که با تکیه بر توانمندی و همت واالی خود امور را هدایت می نمودند و با جلب مشارکت 

از پشتیبانی کامل آنها برخوردار بودند هر چند که در عمل و بطور سازمان یافته مورد حمایت هیچ  ءاعضا

 تشکیالتی قرار نداشته اند.

کار ساده ای نیست. تعاونی هایی )مانند اتیوپی( که در بطن یک تشکیالت دولتی شکل دستیابی به این توازان 

باید مدیرانی توانمند برای نیاز به رهبریتی آینده نگرانه نداشته باشند اما بطور قطع و یقین  احتماالً گرفته اند 

ر آن رهبری و هدایت ( از جمله مواردی است که دGOMEZسازماندهی و اداره امور بکار گیرند. تجربه )

تعاونی بجای تکیه بر مهارتها در امر ساختمان سازی به مدیریتی مبتنی بر توان و مهارت ها در زمینه توسعه 

 اجتماعی متکی بوده است.
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 ب : پیوندهای مشترک

ن موفقیت در دستیابی به اهداف مستلزم این است که تمامی اعضاء یک تعاونی به اهداف آن معتقد و برای رسید

به آنها در خود احساس تعهد و التزام نمایند. ممکن است تمامی اعضاء درک و شناخت یکسانی از نیاز مشترک 

خود داشته باشند لیکن کسب اطمینان از اینکه همگی آنها نسبت به رفع نیاز مشترک عمال خود را ملزم می بینند 

زمند بکارگیری شیوه هایی برای جلب مشارکت کاری است که احتیاج به زمان بیشتری دارد. رهبری تعاونی نیا

 عمومی است. ساختار تعاونی نیز بایستی به گونه ای باشد که زمینه الزم را برای مشارکت عمومی فراهم آورد.

وجود پیوندهای مشترک میان اعضاء مسئله ای بسیار حیاتی برای موفقیت یک تعاونی است. تمامی اعضاءتعاونی 

در برخی زمینه ها دارای وجوهات مشترکی هستند  اًخواهند آمد قطع به عضویت تعاونی در اًبعدو یا کسانی که 

و همین مشترکات است که آنها را بهم پیوند داده در تالش برای دستیابی به اهداف مورد توافق شان راسخ تر 

است. این نیاز « ترکنیاز مش»شناسایی آن  اًصرف می نماید. در تمامی اشکال تعاونی، عنصر واقعی این پیوند

مشترک ممکن است حذف واسطه از بازار توزیع محصوالت کشاورزی، یا خرید کاالی مصرفی ارزانتر و یا 

 دستیابی به مسکن بهتر و ارزانتر باشد.

تعریف جامعتری برای پیوند مشترک با استفاده از سایر مشترکاتی مانند تعلقات مذهبی، همسایگی، محل کار و 

به عنوان یکی از  اًسسات اعتباری غالبمؤسسات بدست آمده است. عضویت در مؤرک در یا عضویت مشت

مؤسسات این امکان وجود دارد که بتوان از منابع مالی اینگونه  معموالًثر مطرح است چرا که ترکات مؤمش

وجود یک نیاز مشخص که بتواند به عنوان یک  Cebuدر شهر سیبو  PAGنیاد استفاده نمود. در مورد فعالیت ب

پیوند دهنده عمل نماید کافی به نظر می رسید و مهمتر از آن وجود یک رهبریت قوی و در عین حال الهام 

چشمگیر و تعیین کننده بود. وام های ساختمانی بر اساس  کامالً بخش و اعضائی متعهد به آرمانهای تعاونی 

 گروهی اعضاء برای  بازپرداخت آنها سریعا در اختیار تعاونی قرار می گرفت. تعهدات و التزامات جمعی و
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به عنوان یک عامل مشترک پیوند دهنده عمل می نماید. وجود این « محل کار»در بسیاری از تعاونی های مسکن 

حقوق  عامل کار تعاونی را ساده تر می کند چرا که باز پرداخت وام های دریافتی، از طریق کسر بخشی از

 کارکنان شاغل در آن محل که عضو تعاونی هستند امکان پذیر می باشد.

مالی و اعتبار شکل می گیرد و خود  مؤسساتدر برخی کشورها، تعاونی های مسکن بر اساس عضویت افراد در 

یک واحد  ر. وجود مشترکاتی از قبیل اقامت داین امر زمینه مالی مناسبی را برای آغاز فعالیتها بوجود می آورد

همسایگی، حضور در یک مکان مذهبی، محل کار مشترک به نوبه خود موجب پیوند میان اتحادیه های اعتبار 

 گردید.

مروجین و مسئوالن توسعه امر تعاون، هنگام تأسیس یک شرکت تعاونی بایستی سؤاالت زیر را در نظر داشته 

 باشند.

  آنها را به یکدیگر پیوند می دهد؟بالقوه تعاونی چه کسانی اند و چه عواملی اعضاء 

  آیا در میان آنها مشترکاتی از قبیل نگرانی از تخلیه اجباری خانه، بدمسکنی، اجاره های باال و یا تمایل

 گروهی اعضاء برای اقامت در یک واحد همسایگی وجود دارد که آنها را به هم پیوند دهد؟

 و تشکیالت و یا یکسان بودن محل کار  آیا عوامل مشترک دیگری مانند عضویت در یک سازمان

 وجود دارد؟

  آیا برخی عوامل منفی وجود دارد که بایستی در نظر گرفته شوند مانند ناهمگون بودن بافت اجتماعی

در یک منطقه جدید شهری، تفرقه و جدایی ناشی از وابستگی به گروههای متفاوت مذهبی، دسته بندی 

 های سیاسی و تعلقات مذهبی. 
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عین عاملی مشترکی و پیوند دهنده در یک شرایط ممکن است در شرایط دیگر به عنوان عامل تفرقه بروز در 

 نمایند.

 ج : توسعه منابع انسانی 

که موفقیت آنها تا حدود زیادی به میزان تفاهم میان ام تعاونی های مسکن نشان می دهد.تجربه مشترک تم

و توانمندی ها در میان آنها بستگی دارد. بسیاری از مسائل و  قیت هاخالاعضاء و وجود تنوع در مهارتها، 

مشکالت در تعاونی ممکن است از عدم آمادگی و تمایل حتی یک عضو معمولی برای مشارکت در امور ناشی 

 شود.

برای اینکه اعضاء قادر باشند در فرآیند اداره امور تعاونی مشارکت نمایند الزم است ساختار مناسبی برای جلب 

مشارکت عمومی وجود داشته باشد. در عین حال ارتقاء سطح مهارتی اعضاء از طریق آموزش موجب تقویت 

این ساختار می گردد. موارد مختلفی از امور اجرایی تعاونی شامل برگزاری دوره های عموی تر برای اعضاء 

های آموزشی برای تعاونی عادی و دوره های تخصصی برای رهبران منتخب تعاونی می تواند به عنوان دوره 

« تعاونی چیست؟ یک سازمان غیرانتفاعی» وزش می توان مواردی مانند : . در خصوص زمینه های آممطرح باشد

روش های آزادمنشانه نظارت و »، « نحوه اداره تعاونی ها»، « ساختار تشکیالتی»، « تصرف»، « اهداف تعاونی»، 

، « حقوق و تعهدات اعضاء»، « افزایش آگاهی اعضاء پیرامون قوانین خصوصاً جنبه های قانونی و » ، « کنترل

سازماندهی امور و ساختمان سازی توسط خود »، « روش های هدف گذاری و برنامه ریزی فعالیت های تعاونی»

 (.21-23: 1376، را می توان ذکر کرد)علیخان زاده،« افراد

 شرکتهای تعاونی مسکنمشکالت 

 مدیریت(مشکالت رکن اجرائی ) 
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یکی از مواردی که باعث ایجاد مشکل در تعاونی های مسکن گردیده ضعف در مدیریت و اداره امور شرکت 

تعاونی بوده است. هیئت مدیره تعاونی رکن اجرایی شرکت تعاونی می باشد و مسئولیت اداره شرکت تعاونی را 

از اعضاء تشکیل و به دلیل جاذبه موجود در به عهده دارد. در برخی از موارد شرکت تعاونی با تعداد معدودی 

سرمایه گذاری بخش مسکن، سایر افراد حتی در برخی از موارد علیرغم نداشتن شرایط عضویت در پروژه های 

تعاونی مشارکت نموده و به عضویت تعاونی درآمده اند در نتیجه به تبع افزایش تعداد اعضاء حجم سرمایه 

واجه گردیده است. و از طرفی صرف نظر از موارد قانونی مدیران تعاونی گذاری تعاونی با رشد زیادی م

ا نداشته و همین امر ء زیاد و حجم سرمایه گذاری باال رتوانمندی الزم برای اداره یک تعاونی با تعداد اعضا

 شموجب ایجاد مشکالت بسیار پیچیده ای برای تعاونی گردیده است. از طرف دیگر با عنایت به قانون بخ

از میان اعضاء تعاونی انتخاب گردد. و تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران هیئت مدیره شرکت تعاونی بایستی 

همین امر دایره انتخاب اعضاء را محدودتر نموده و اعضاء ناچار به انتخاب افرادی به عنوان هیئت مدیره میگردند 

 (.1391نیستند)دنیائی،که عمالً دارای توانایی الزم برای اداره امور تعاونی 

 مشکالت رکن بازرسی 

مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال مالی انتخاب می 

(. بازرسی یکی از ارکان مهم یک شرکت تعاونی به عبارت 1377کند)قانون تعاون جمهوری اسالمی ایران،

د که متأسفانه به دلیل عدم درک صحیح اعضاء از این مقوله توجه دیگر رکن نظارتی شرکت تعاونی می باش

کافی از ناحیه اعضاء تعاونی و همچنین دستگاه های نظارتی در این زمینه معمول نمی گردد. عدم توجه به تعیین 

ب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران در زمان انتخا 11ماده  2حق الزحمه بازرس، برابر تبصره 

بازرس از عواملی است که موجب می گردد افراد توانمند عالقه ای به حضور در این جایگاه از خود نشان 
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ندهند. در نتیجه این رکن مهم تعاونی در اختیار افرادی قرار می گیرد که دارای توانمندی الزم و کافی برای 

 (.1391تصدی سمت مذکور نباشند)رسولی،

 از کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرسیعدم استقبال افراد توانمند  

مشکالت موجود تعاونی های مسکن که در اکثر موارد نوع مدیریت و اداره تعاونی در ایجاد آن بی تأثیر نبوده 

باعث گردیده تا اعضایی هم که دارای توانمندی الزم برای اداره امور تعاونی می باشند خود را درگیر مسائل 

ان افرادی می شوند که دارای توانمندی کافی نمی تعاونی ننمایند در نتیجه اعضاء ناچار به انتخاب مدیران از می

علیرغم اینکه انتخاب بازرس شرکت تعاونی می تواند از میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر باشند. همچنین 

عضو صورت پذیرد. شرکت تعاونی نسبت به انتخاب بازرس از میان اعضاء تعاونی که اکثرا دارای تجربه و 

حق الزحمه تعیین شده برای بازرسی به میزانی می  معموالًد اقدام می نمایند و تخصص الزم و کافی نمی باشن

 (.1391باشد که افراد توانمند استقبالی از حضور در رکن بازرسی از خود نشان  نمی دهند)دنیایی،

 عدم استقبال از دوره های آموزشی و ضعف آشنایی با قوانین و مقررات بخش تعاون 

از دیگر عوامل مؤثر در ایجاد مشکالت تعاونی ها عدم آشنایی مدیران تعاونی با قوانین و مقررات تعاونی می 

باشد و عمدتاً به دلیل تراکم کاری و مشغله های دیگر موجود در تعاونی، این باور در مدیران تعاونی ایجاد شده 

ن تعاونی با قوانین و مقررات صورت می گیرد ی مدیران و بازرسادوره های آموزشی که با هدف آشنایکه در 

برای آنان مفید نبوده لذا ضرورتی جهت حضور در دوره های مذکور وجود ندارد. در صورتی که ضعف 

آشنایی با برخی مسائل هر چند جزئی و تصمیمات و اقدامات نادرست در آینده تبدیل به معضالت بزرگی برای 

ان شرکت های تعاونی از دوره های بازرسو استقبال ضعف مدیران و  تعاونی و اعضاء می گردد. بی توجهی

کافی با مقررات و گردیده تا مدیران آشنایی الزم و  موزشی برگزار شده توسط ادارات تعاون موجبآ
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دستورالعمل های تعاونی را کسب ننموده و در نتیجه شرکت های تعاونی با مشکالت عدیده ای مواجه 

 (.1391گردند)دنیائی،

 عدم استقرار سیستم مالی مناسب 

بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان اداره کل تعاون طی سال های گذشته نشان می دهد که در اکثر تعاونی 

در اوایل فعالیت و شروع پروژه ها سیستم مناسب مالی وجود نداشته و پیش بینی ها و خصوصاً های مسکن 

لی شرکت تعاونی و پروژه در نظر گرفته نشده است و همین موضوع تمهیدات الزم متناسب با حجم فعالیت ما

ل در امر جوابگوئی به اعضاء تعاونی شده و حتی باعث ایجاد مغایرت هایی در احتساب خالگاهاً باعث ا

پرداخت های اعضاء گردیده و فعالیت و کار مضاعفی را جهت اصالح اشتباهات به تعاونی تحمیل کرده 

 (.1391است)عسگری،

 عدم استقرار سیستم اداری مناسب 

افرادی به عنوان کارکنان تعاونی استخدام و مشغول به کار  معموالً با افزایش حجم فعالیت تعاونی های مسکن 

فاقد سابقه کار و تجربه و تبحر کافی می باشند نمی توانند  معموالًمی گردند که در اغلب موارد این افراد که 

را برآورده سازند از طرفی مدیران عامل تعاونی هم در صورت آشنایی با مسائل  نیازهای اداری شرکت تعاونی

موزش موارد مورد نیاز به کارکنان را نداشته و همچنین این امر باعث و انگیزه الزم برای آمذکور دارای فرصت 

گردد و بخشی می گردد ردیابی و پیگیری مکاتبات صورت گرفته و همچنین نامه های دریافتی با مشکل مواجه 

به موارد مذکور گردیده و وقت کمتری برای پرداختن به مسائل اصلی از توان مدیران تعاونی صرف رسیدگی 

 (1391باقی بماند)رسولی،

 عدم رعایت مهلت های قانونی 
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چنین آئین نامه های مربوطه مهلت هایی برای تصدی سمت های هئیت مدیره و بازرسی در قانون تعاون و هم

همچنین زمان های برگزاری مجامع عمومی و ارسال اخطاریه ها برای اعضاء تعاونی در  ها و تعاونی ها،اتحادیه 

نظر گرفته شده است که عدم توجه و عدم آشنایی با موارد مذکور باعث تضییع حقوق اعضاء می گردد. و در 

گزاری مجامع سربار زده و حتی در برخی از موارد نیز علیرغم اتمام مهلت هیئت مدیره ها، مدیران تعاونی از بر

برابر پیگیری ادارات تعاون نیز از خود مقاومت نشان داده و از برگزاری مجامع عمومی برای انتخاب مدیران 

 (.1391جدید طفره می روند)اصغری،

 ضعف مشارکت اعضاء در تصمیم گیری ها 

مؤسسات مشارکتی محسوب می شوند و فقدان آگاهی اعضاء موجب می شود از سطح  ماهیتاً تعاونی ها 

مشارکت اعضاء در اداره تعاونی کاسته شده و به تدریج از حوزه های تصمیم گیری و نظارت کنار گذاشته می 

شنایی با شوند. این امر باعث می شود تعاونیها از پشتوانه ها و حمایتهای معنوی و مادی اعضاء محروم شوند)آ

 قوانین و مقررات بخش تعاون(.

مشارکت اعضاء در تصمیم گیری ها و تعیین خط مشی شرکت تعاونی در موفقیت و یا عدم موفقیت شرکت 

تعاونی تأثیر شگرفی دارد و این مشارکت با حضور اعضاء در مجامع عمومی و رأی گیری ها تجلی می یابد. 

کن در طی سالهای اخیر نشان می دهد میزان حضور اعضاء در مدارک مجامع عمومی تعاونی های مسبررسی 

کل اعضاء بسیار پایین بوده است بطوریکه در تعاونی های با تعداد اعضاء زیاد، تعداد اعضاء  دمقایسه با تعدا

 (.1391درصد کل اعضاء بوده است)اصغری، 11حاضر در مجامع حدود 

 عدم آشنایی اعضاء با تکالیف و حقوق قانونی خود 
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و سایر عضو در شرکتهای تعاونی دارای حقوق، اختیارات و مسئولیت های مشخصی است که قانون تعاون 

قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت آن را معین کرده است. اعضاء در بدو عضویت تعاونی با قبول اساسنامه 

از حقوق و اختیارت قانونی بهره مند گردیده و در مقابل تکالیف و مسئولیت های ناشی از آن را می پذیرند. 

کلیه اعضاء  11ق نظارت دارند و به موجب ماده ن تعاون اعضاء در کلیه امور تعاونی حقانو 11ماده مطابق 

 23مکلفند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل نمایند و مطابق ماده 

 اعضاء نسبت به میزان سهام خود مسؤلیت مالی دارند)آشنایی با قوانین و مقررات بخش تعاون(.

گیرد ولی متأسفانه اعضاء تعاونی رش مفاد اساسنامه تعاونی صورت می عضویت در تعاونی ها با فرض پذی

توجهی به این امر ننموده لذا هیچ گونه اطالعی از مفاد اساسنامه پیدا نمی نمایند لذا از حقوق قانونی خود مطلع 

 نشده و از حقوق قانونی خود محروم می مانند.

ی از موارد پیش بینی بودجه تعاونی را با مشکل مواجه نموده منابع تعهد شده توسط اعضاء در پاره ا تأمین عدم 

است. و در نتیجه شرکت تعاونی در عمل به تعهدات خود با مشکل مواجه می گردد به طوری که این موضوع 

و حتی رکود و تعطیلی پروژه تعاونی شده و نارضایتی اعضاء را به در برخی موارد باعث تأخیر در اجرای پروژه 

 (.1391رد )رسولی،دنبال دا

 منابع تعهد شده توسط اعضاء تأمین عدم اخذ تضمین های الزم توسط هیئت مدیره برای  

در پاره ای از موارد هیئت مدیره شرکت های تعاونی ضمانت های الزم را در خصوص وصول منابع تعهد شده 

که به منظور اجرای پروژه مورد نیاز می باشد اخذ نمی نمایند و در عمل به هنگام درخواست وجوه از اعضاء که 

مع آوری نقدینگی موردنیاز نشده و می گیرد هیئت مدیره موفق به جبدون برنامه مشخصی نیز صورت  معموالً

پروژه ها با تأخیر و مشکل مواجه می گردد. حتی در برخی موارد علیرغم اخذ تضمین های الزم در نتیجه اجرای 



118 
 

بصورت چک در وجه شرکت تعاونی می باشد هیئت مدیره به دلیل برخی مالحظات اقدامات الزم  معموالًکه 

 (.1391نمی نماید)رسولی،در جهت وصول منابع تعهد شده معمول 

 مشکالت مادی و مسأله کمبود سرمایه 

نان سرمایه ای نیستند که چرا که اعضاء عموما دارای چکار در بخش تعاونی با مشکل سرمایه روبه رو است. 

 گام های بلند و مورد نیاز خود را بردارند و از سوی دیگر اعتبارات و منابع مالی هم که می تواند از سویبتوانند

بانک ها یا بخش خصوصی جذب شود نیازمند وثیقه و اعتبار مالی دارندگان تعاونی است. این در حالی است 

که تهیه زمین، یکی از منابع اصلی و قابل اتکا برای اقدام به ساخت تعاونی های مسکن و رکن آغازین فعالیت، 

ت که غالبا تمام اعضای تعاونی ها در یک سطح خود نیاز به سرمایه ابتدایی دارد،از طرفی این نکته قابل توجه اس

 نیستند و توان مالی و درآمدی متفاوتی دارند که در بسیاری موارد این امر خود مشکل ساز است.

سکونی توسط تعاونی های ضعف بنیه مالی اعضاء یا برآوردهای مالی اشتباه، احداث واحدهای مدر نتیجه 

در مراحل  اًتمام می شود و اکثربسیار طوالنی و با توجه به تورم مصالح ساختمانی، بسیار گران  اًمسکن اکثر

پایانی، واحدهای مسکونی مذکور به علت تمام شدن منابع مالی، از نظر کیفی به شدت نزول کرده و پس از 

 د.مدتی از شروع بهره برداری، هزینه های استهالک ساختمان ها قابل توجه خواهد بو

به صورت موردی به لیست زیر می توان اشاره مسکن از دیگر مسایل و مشکالت تعاونی های 

 کرد:

 نبود هماهنگی الزم بین ارگانهای ذیربط مثل مسکن و شهرسازی، تعاون و بانک ها و شهرداری ها-1
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شده)عدم افزایش عدم اختصاص اعتبار الزم برای ساخت از سوی مسئولین ذیربط با توجه به تورم ایجاد -2

 سقف وام برای تعاونی ها(

 نبود سیستم هدایت و نظارت و کنترل مناسب و کاربردی در شرکت تعاونی -3

 باال بودن هزینه های طراحی و نظارت توسط نظام مهندسی -1

 عدم برنامه ریزی دقیق، پیش بینی ها، برآوردهای مورد نیاز در خصوص دریافت مطالبات و مسائل فنی-0 

 جود تورم، بحران پولی در سیستم پولی کشورو-6

 زیاد بودن بیمه و مالیات-7

 عدم ثبات قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها-0

 طوالنی شدن پروژه های مربوط به تعاونی های مسکن-9

 سهم باالی قیمت زمین در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی تعاونی-11

 عضا در نتیجه کاهش اعتماد متقابل و ضعف مشارکت پایین بودن سرمایه اجتماعی در میان ا-11

 پیشنهادات و راهکارها

 :های مسکن در کشور به شـرح زیـر قـابل طرح استتعاونی پیشنهادات اساسی زیر در جهت اصالح وضعیت

 سطح کالنپیشنهادات -0

ی رشد حـمایتی بـرا هایسیاستو اتخاذ  قوانین تقویت بخش تعاون در اقتصاد کشور از طریق اصالح : الف

 و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد کشور؛ های تعاونی در کشورفعالیت
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بـه اصـالح  مسکن و شـهرسازی، از جمله وزارت های مرتبط در ساختار دولت،اهتمام دولت و وزارتخانه : ب

 شور؛در ک مسکن وسازو ساخت ساختاری و ارتقای جایگاه بخش تعاون در تولید

اساسی و جهانی  های مردمی از طریق تـبلیغ و آمـوزش عـمومی اصولمشارکت ۀفرهنگسازی در حوز : پ

 رشد فرهنگی و کاهش فقر در سطح کشور؛ جهتتعاونی در 

اجتماعی و از آن جمله  هایاساسی کلیه فعالیت سرمایه عنوان اجتماعی به تـقویت مـیزان اعتماد و سرمایه : ت

به منظور افزایش مشارکت اجتماعی، در واقع یکی از عوامل موفقیت تعاونی ها  های مسکنعضویت در تعاونی

مشارکت اعضاء در امور تعاونی هاست جوهره اصلی مشارکت، سرمایه اجتماعی است که بین اعضاء وجود 

یش سرمایه اجتماعی، مشارکت دارد اعتماد به تعاونی ها می تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد و با افزا

می یابد، برای ایجاد اعتماد اجتماعی و افزایش مشارکت باید الگوهایی برای افزایش مشارکت اعضاء افزایش 

 تری در مسائل تعاونی داشته باشند.اعضاء طراحی گردد تا اعضا مشارکت بیش

 سطح مـیانیپیشنهادات  -2

 .های تعاونیشرکت سیاسی و فرهنگی اقتصادی، های اجتماعی،نظامبه ابعاد گوناگون خرده  تـوجه : الف

ها بـه وزارت تـعاون و منابع دولتی به که وابستگی تـعاونی ایگونه ها بهمستقیم از تعاونی حـمایت غـیر:  ب

 .حداقل کاهش یابد

 بهره گیری از تجربیات سایر کشورهای جهان در زمینه تأسیس تعاونی های مسکن. ج :

یکی از تجربیات ذی قیمت در کشورهای توسعه، تهیه مسکن اجتماعی توسط دولت است در این موارد دولت 

جربه این مسکن های ساخته شده را به اقشار ضعیف و متوسط به صورت ارزان اجاره می دهد) مانند انگلستان( ت
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دوم حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن است که نقش بسیار اساسی در کاهش قیمت مسکن دارد و 

اقشار ضعیف را می تواند صاحب مسکن سازد. تجربه دیگر پرداخت یارانه به تعاونی های مسکن است که یک 

 سری ضوابط را رعایت می کند.

ه ای که از صرفه جویی های ناشی از مقیاس برخوردار گردند أسیس زنجیره های تعاونی های مسکن به گوند : ت

 و قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد.

 سـطح خـردپیشنهادات  -3

 توان در جـهت بـهبودمی وکارهای اجرایی تعاونی وجود دارد که اشکاالتی در ساز بر اساس مطالعه انجام شده،

 :شودها اشاره میزیـر بـه بـرخی از آندر  ها تـوجه کرد.های مسکن به آنوضعیت تعاونی

 ؛هابعد اجتماعی تعاونی ها از طریق تشکیل جلسات مستمر و اهمیت دادن بهتقویت انسجام درونـی تـعاونی:  الف

 مسکن؛ ی های موفق در حوزهبه انـتقال تـجربیات تعاونی کمک:  ب

 های مسکن؛تعاونی خصوصاً و ها نظارت بـر حسن اجرای قوانین و مـقررات تـعاونی :  پ

اعضای تعاونی که  از از جمله ایجاد امکان قانونی حذف آن تعداد ها،تصریح قـوانین و مـقررات تعاونی : ت

 قادر به انـجام تـعهدات مالی خود نیستند؛

عـامل  هیأت مدیره و مـدیران بندی انجام تـعهدات تـوسط روسا،های قـانونی بـر زماناعمال نـظارت:  ث

 های مسکن؛تعاونی

 شده در تعاونی برای ایجاد تفاهم بین اعضا؛ اتخاذ رسانی دقیق از تصمیماتاطالع:  ج
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 های کـارگری،کـارمندی، فرهنگیان و آزاد؛های متفاوت برای تعاونیدر نـظر گـرفتن تسهیالت و حمایت:  چ

 های مسکن آزاد؛تـقویت هـرچه بـیشتر تعاونی :  ح

 های مسکن؛تعاونی مدیران تعهدات به ساختمانی برای ایجاد امکان عمل مصالح قیمت بـه تثبیت کمک:  خ

 های پیـشین؛تـعاونی های جدید با اعـضای فـعالتعاونی تأسیسهای ناکارآمد و تعطیل نـمودن تـعاونی:  د

 مسکن با تعداد اعضای متوسط هاینیتعاو و توسعه های حمایتی و قـانونی بـرای ایجاداعـمال سیاست : ذ

 (؛عضوی 211-311)

های عامل تعاونی اعضا و مدیران های عـمومی رؤسـا،نظر گرفتن شرایط تخصصی به عنوان صـالحیت در : ر

 مسکن؛

بـین سازمان وزارت تعاون، ادارات کل تعاون  هایهـمکاری تـقویت وکارهای قـانونی در جـهت ایجاد سـاز : ز

مسکن و  ها،بانک ساز مسکن از جمله شهرداری، و با سایر ادارات مرتبط با ساخت هاادارات تعاون شهرستان و

 ذیربط هایشهرسازی،آب و برق و مخابرات و سایر سازمان
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  مقدمه

تاکنون، مسیر پر فراز و نشیبی را گذرانده و توانسته اند با تعاونیها از آغاز پیدایش خود در اواسط قرن نوزدهم 

تکیه بر اصول عدالت جویی و مردم ساالری، نظر عموم مردم را به خود جلب نمایند و امروزه نقش سازنده 

که در این زمینه دارای تشکیالت منسجم تری صادی اجتماعی، به خصوص در جوامعی تعاونیها در عرصه اقت

ینه کردن دپیش احساس می شود. صاحبنظران کشورهای درحال توسعه نیز گسترش و نها هستند، پیش از

 فرهنگ تعاون را در باورهای اقشار گوناگون جامعه به شکل جدی مورد توجه و مطالعه قرار داده اند

(2004,Malcom Harper .) 

وان یکی از قطب های مطرح شرکت های تعاونی مصرف یکی از انواع قدیمی و مهم تعاون می باشند که به عن

در توزیع کاال و خدمات از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و نقش مهم و حیاتی را در جهت تحقق عدالت 

اجتماعی و توزیع عادالنه ثروت ایفا می نمایند. اگر قدرتی که در اختیار تعاونیهای مصرف از نظر تعداد مصرف 

دارد را در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که چنانچه این پخش  کننده عضو در سطح کشور و پشتیبانی قرار

منسجم تر عمل کند می تواند به یک قدرت بزرگ در برابر فروشندگان و تولیدکنندگان تبدیل شده که نوع 

کیفیت و قیمت کاال را تعیین کند و به یک سازمان و نهاد مدافع واقعی حقوق مصرف کننده مبدل شود)حسن 

 (.2131303پور،

از طرفی یکی از نگرانی های مردم در سطح جامعه، کاهش قدرت خرید آنان و بروز تورم به اشکال مختلف 

است و دولت ها سعی می کنند برای جبران این کاهش قدرت خرید، همه ساله به حقوق کارکنان دولتی و 

کنند که خود این موضوع حقوق کارگران )حداقل حقوق در نظر گرفته شده در قانون کار( درصدی اضافه 

یکی از دالیل تورم به حساب می آید زیرا به محض عملیاتی شدن چنین تصمیمی، قیمت های بازار اضافه شده 
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و در نتیجه مشکل قدرت خرید مردم حل نمی شود. بر این اساس یکی از بهترین و منطقی ترین روش هایی که 

رید جامعه را افزایش دهد، تشکیل تعاونی های مصرف می تواند بدون اثرگذاری در افزایش تورم، قدرت خ

توسط خود کارکنان و حمایت دولت از آنها و مدیریت توانمند در اداره آن )اجناس مورد نیاز کارکنان و یا 

ارزانتر به دستشان برسد( می ل کمحالت به صورت مستقیم و بدون واسطه دالالن و بقیه مخارج واسطه ای به ش

 (.230-239: 1309باشد)عباسی،

تعاونی های مصرف واقعی می توانند مالک صحیحی برای تعیین قیمت ها و نظارت بر آنها در اختیار دولت قرار 

دهند و راهنمای تعیین قیمت ها باشند و معیارهای معقول، دقیق و سنجیده ای را به دست دهند. عالوه بر آن، 

زانتر الزم تشخیص داده، تا به سرعت از سیر صعودی قیمت ها کاسته شود. ارفروش کاالهای معینی را به قیمت 

بر این اساس، شرکت های تعاونی مصرف، با توجه به دالیلی که بیان گردید و مصادیق تجربی پیش، به خوبی 

افع عمومی، می توانند عامل توزیع و فروش عادالنه تصور شده و همکاری آنها با هدف مشترک در حفظ من

 (.211ی مقدور خواهد بود)همان،عمل

 شرکت تعاونی مصرف کنندگان چیست ؟

است که به منظور تأمین و توزیع انواع کاالهای مصرفی و ارائه خدمات مورد نیاز اعضاء تشکیل و  شرکتی است

با عضویت کارگران  "فروشگاه تعاونی"ثبت می شود. تعاونی مصرف کنندگان یا به اصطالح معروف 

نشین تشکیل می گردد. وظیفه اصلی این گونه ، مستخدمین دولت و سایر مردم شهرکارمندانکارخانجات،

های تعاونی ها عبارتست از تأمین کاال و سایر نیازمندی های اعضاء و توزیع آن بین آنها با قیمت 

 (.1307منصفانه.)وزارت تعاون،
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دو نوع تولید و مصرف تقسیم نموده شرکت های تعاونی را به  1311همچنین طبق قانون تجارت مصوب سال 

 و برای هریک تعریف جداگانه ای ارائه داده است :

شرکت تعاونی مصرف را اینگونه تعریف کرده اند، شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که  192در ماده 

 برای مصارف زیر تشکیل می شود :

را شرکاء ایجاد کرده یا فروش اجناس الزمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مذبور  -1

 خریده باشند.

 تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها. -2

فعالیت اصلی این دسته از تعاونی ها تهیه اجناس و کاالهای مورد نیاز زندگی اعضای خود می باشد. این تعاونی 

یک یا چند فروشگاه درست می کنند تا اعضای تعاونی و سایر مردم اجناس مورد نیاز خود را از آنها  معموالًها 

خریداری کنند. هدف شرکت های تعاونی، تأمین نیاز مصرف کنندگان آن است که مرغوبترین اجناس را با 

 (.1300مناسب ترین قیمت در اختیار اعضای خود قرار دهند)اختر محققی،

با اقدامات دولت وقت گسترش پیدا کرد. در این سال رضاخان وزیر کشور  1321عاونی در سال شرکت های ت

وقت را مأمور کرد که در رأس هیأتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم به مفهوم قوانین تعاونی به شهرها 

کننده را برانگیزد.  و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده حس مسئولیت جمعی مردم به ویژه طبقات تولید

اولین اتحادیه تعاونی های مصرف  1313اقداماتی نیز از جانب دولت در این مورد صورت گرفت. در سال 

قانون  1301هزار تومان می باشد. در سال  30کارمندی با عضویت پانزده تعاونی و سرمایه ای معادل 

ب رسید که مواردی از آن هنوز هم مبنای کار شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصوی

تعاونیهاست. در حال حاضر انبوهی از کاالهای سهمیه ای و مجموعه ای بزرگ از کلیه کاالهای ضروری و 
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مورد نیاز از طریق انبارهای وسیع اتحادیه سراسری همه روزه به مراکز استانهای کشور حمل می شود و از آن 

های تعاونی مصرف زیر پوشش در کلیه شهرها و بخشهای کشور اسالمیمان قرار طریق در اختیار اعضای شرکت

حمل و نقل اتحادیه در طول شبانه روز مشغول کاالرسانی به انبارهای مجتمع هستند که می گیرد. ناوگان 

یرد و بالفاصله بخشی از آن به استانها حمل می شود و بخشی در اختیار تعاونی های مستقر در تهران قرار می گ

 این سیر گردشی بارها و بارها در طول سال تکرار می شود.

اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان دولت همراه با مجموعه اتحادیه ها و تعاونی های عضو خود 

یکی از اهرم های اقتصادی قدرتمند دولت جمهوری اسالمی جهت ارائه خدمات رفاهی و معیشتی کارکنان 

ترین شهرها و بخشهای کشور انواع کاالها را با مطمئن ترین روش توزیع در اختیار خانواده دولت است تا دور

 های کارگزاران دولت در سراسر کشور قرار می دهد.

مبتنی بر اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی  اًمصرف در اتحادیه های مربوط، عمدتتشکیل تعاونی های 

 اقتصاد جمهوری اسالمی است. اهداف مزبور به شرح ذیل است :

ارایه خدمات آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون و تعاونی های عضو و باال بردن سطح علمی -1

 تعاونی.و فنی و تخصصی و اطالعات مورد نیاز اعضای آنها و گسترش تعلیمات 

ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری -2

 آمار و اطالعات و گزارشات اقتصادی به آنان و وزارت تعاون.

 کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های موضوع فعالیت خود.-3

 (.00-09: 1300)وزارت تعاون،برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها کمک به-1
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 جایگاه قانونی تعاونی مصرف کنندگان

( اختصاص به تعاونی مصرف کنندگان دارد. که 79-01بر اساس  فصل یازدهم قانون شرکتهای تعاونی مواد)

مین نیازمندیهای انواع کاالهای مصرفی به منظور تأ شرکت تعاونی مصرف کنندگان برای تهیه 79مطابق ماده 

 : اعضاء و خانواده های آنان همچنین برای انجام تمام  یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می شود

 تهیه آب شرب -1

 مین وسایل توزیع گازتأ -2

 مین وسایل توزیع برقتأ  -3

 خدمات بهداشتی و درمانی   -1

 تدارک وسائل حمل و نقل   -0

 باشگاه ها و رستوران ها ایجاد -6

 سیس انواع آموزشگاه هاتأ  -7

چنین بیان شده است که در اساسنامه می توان پیش بینی کرد که معادل نصف مازاد  01و همچنین مطابق ماده 

برگشتی حاصل از معامالت غیر عضو در صورت تقاضای او برای خرید سهام شرکت با داشتن شرایط عضویت 

یابد که در این صورت بقیه مازاد برگشتی طبق مقررات این قانون به حساب ذخیره  برای این منظور اختصاص

 (.10031309نونی غیرقابل تقسیم منتقل می شود)دفتر حقوقی وزارت تعاون،قا

 نقش تعاونی های مصرف  

 نقش تعاونی های مصرف در توزیع عادالنه کاال 
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پدیده تعاونی های مصرف در میان اقشار اجتماعی با مفهوم خرید عادالنه کاال همراه شده  طی کمتر از دو دهه

است. این مفهوم بیشتر، از آن جهت، در کانون توجه قرار گرفته که گرایش دسترسی به کاالهای ارزان، مقرون 

ه میان درآمد و هزینه، به صرفه و دارای نرخ عادالنه به امری اجتناب ناپذیر تبدیل گشته است. اکنون فاصل

خانوارها را وا می دارد تا در سبد مصرف خویش بخشی از کاالهای ارایه شده در تعاونی های مصرف را 

جایگزین کنند. تمایل به این موضوع با افزایش حجم کاالهای تعاونی گسترش می یابد. اما واقعیت آن است که 

در گردش تعاونی های مصرف به شکل مطلوبتری تحقق  این خواسته عمومی تنها از راه گسترش سرمایه های

می یابد. سرمایه هایی که از راه جلب مشارکت های عمومی تأمین خواهند شد و تعاونی های مصرف را رونق 

خواهد بخشید. امروزه تلقی هر شنونده از کلمه تعاون، مشارکت در امور خیر و عام المنفعه و همچنین خرید 

ترین آنها در بین اقشار  انواع تعاونی ها، تعاونی های مصرف شناخته شده ترین و ملموسارزان است و از بین 

مختلف جامعه به خصوص کارمندان دولت و کارگران است. در حقیقت از طریق انواع تعاونی های مصرف 

ب و مناسب است که اعضاء امید دارند از پول و سرمایه خود دفاع کنند و این سرمایه ها بتواند به شکل مطلو

مایحتاج آنها را اعم از مواد خوراکی، لوازم خانگی و پوشاک، برآورده کند. تعاونی های مصرف عالوه بر 

 تأمین اقالم مورد نیاز مردم با قیمت های مناسب می توانند نقش مهمی در تعدیل قیمت ها ایفا کنند

 (.1371)مهرگان،

  کاالهانقش تعاونی های مصرف در کاهش و ثبات قیمت 

متفاوتی شامل بقاء، توسعه و انتفاع است. صاحبان مؤسسات، برای انتفاع معانی  اًاهداف بنگاه های اقتصادی عمدت

قائل هستند. در مؤسسات تجاری، منظور از انتفاع، کسب سود بیشتر از سرمایه است، در حالی که در شرکت 

، عضایاز مصرف کنندگان، ضمن رعایت همه حقوق اهای تعاونی مصرف و به عبارتی تعاونی های تأمین کننده ن

یکی از اهداف اصلی، تهیه کاال و خدمات مربوط و عرضه آن به نحو مناسب، مطلوب و منصفانه به اعضاء و 
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تهیه سایر مشتریان است. تعاونی های مصرف، با اتخاذ تدابیر معقول و اجرای سیاست های منطقی در خرید و 

ابع تولید، به نمایندگی از طرف مصرف کنندگان نقش مؤثری را ایفا می کنند. طبیعی کاالهای مورد نیاز از من

است که فقدان سازمان و تشکیالت مناسب و فراگیر توزیع باعث می شود که تولید کننده محصول خود را 

به مصرف کننده ارزانتر از حد معقول به عوامل واسطه غیر مفید بفروشد و این عوامل نیز کاال را به قیمتی گران 

به عوامل واسطه، امکان و فرصت توسعه و تحمیل کنند. در این میان، تولید کننده، به علت فروش کاالی ارزان 

افزایش تولید را از دست می دهد و از طرف دیگر، قدرت خرید مصرف کننده به علت خرید گران، کاهش می 

افزایش نامعقول سطح قیمت ها می شود. در این راستا، یابد که ماحصل آن به نفع عوامل واسطه بوده و موجب 

تعاونی ها، به ویژه تعاونی های مصرف می توانند مانند سدی استوار در مقابل این هرج و مرج اقتصادی گیرند. 

وجود شرکت های تعاونی سبب می شود که سایر عوامل توزیع کاال در رقابت مؤثر تعاونی ها، مجبور به کاهش 

نی مصرف در هر منطقه یا محله ت ها شوند. تجربه نشانگر این واقعیت است که تأسیس شرکت تعاوهزینه و قیم

 کاهش یا حداقل ثبات قیمت ها را در پی داشته است. تأثیر مستقیم ایجاد تعاونی ها در تعدیل و تثبیت سطحای،

قتصاد متحول و در حال دگان، امری اجتناب ناپذیر است. در یک انکنقیمت ها، در جهت حفظ منافع مصرف 

توسعه که همواره احتمال ترقی قیمت ها وجود دارد، توسعه شرکت های تعاونی مصرف و حمایت اصولی آنان، 

راه صحیح و منطقی برای جلوگیری از تورم و افزایش بی رویه قیمت ها؛ به ویژه بهای کاالهای مصرفی مور نیاز 

 (.1300عمومی است)ایمان دوست بافنده،

قیمت ها، کنترل قیمت ها از آن جهت است که بی ثباتی در بهای عرضه کاال و نوسان پیوسته و شدید اهمیت 

منشاء زیان متقابلی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوده و افزایش بی رویه و ناهمگون بهای مواد اولیه، 

صاحبان صنایع را در توسعه فعالیت دستمزدها و عدم اطمینان از امکان فروش محصوالت در شرایط تورم شدید، 

ها نگران ساخته و یا الاقل به رعایت جانب احتیاط در گسترش برنامه های تولیدی که مغایر با هدف های توسعه 
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است وادار می سازد. سودآوری غیر معقول امور بازرگانی، به صورتی که حاصل احتکار، گرانفروشی و یا تبادل 

انجام کار مفید باشد، انگیزه اقدام به فعالیت های تولیدی را کاهش داده و  و دست به دست شدن کاال بدون

صاحبان سرمایه به جای قبول خطر احتمالی سرمایه گذاری در شرایط اقتصادی نامطمئن، به سمت داد و ستد در 

قیمت  بازار و عملیات واسطه گری متمایل گردیده و کمبود تدریجی تولید، بی شک خود موجبی برای افزایش

ها خواهد بود. نکنه دیگر این که، اگر چه گران فروشی و گرانی دو مقوله جدا و قابل تمیز از هم می باشند. اما 

ته و گرانی، گران فروشی را ارتباطی متقابل و ارگانیک با یکدیگر دارند. بدین معنی که با هم رابطه مستقیم داش

گرانی و افزایش قیمت ها و اصوالً تداوم می بخشد.  کرده و گران فروشی، گرانی را دامن زده وتشدید 

گرانفروشی حاصل عوامل و شرایطی است که عدم تعادل در جریان عرضه و تقاضای کاالهای مختلف که باید 

سازمان با تدابیر مناسب در مقام رفع علل و تعدیل اثرات و نتایج آن برآمد را موجب می شوند، از آن جمله 

های مصرفی بوده که پاسخگوی نیازهای جاری جامعه نمی باشد. وجود واسطه ها و دالالن نابسمان توزیع کاال

متعدد در مراحل مختلف میان تولید و مصرف یک کاال، به خصوص مواد مصرفی مورد احتیاج عمومی، سبب 

تا مرحله می شود که بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی، قیمت کاال به میزان غیر قابل قبولی از مرحله تولید 

مصرف افزایش یابد. فقدان یک سازمان صحیح و فراگیر توزیع، تولید کنندگان را وادار می کند که محصول 

خود را ارزان تر از حد معقول به عوامل و واسطه های غیر مفید بفروشند و عوامل مزبور کاالهایی را که ارزان 

به ناچار تولید کننده امکان توسعه و افزایش تولید را  خریده اند به قیمتی گران به مصرف کنندگان عرضه نمایند.

به ناحق از دست می دهد و سطح رفاه مصرف کننده نیز کاهش می یابد. در این میان یک گروه محدود که هیچ 

درآمدهای غیر معقول تحصیل می کنند و با  گونه وظیفه و نقش اقتصادی موجه و مفید و قابل دفاعی ندارند،

اضافی در بازار، خود عاملی برای ایجاد تمایالت صعودی قیمت ها به شمار می آیند. گسترش ایجاد تقاضای 

شبکه شرکت های تعاونی و بهره گیری هر چه بیشتر از آنها به معنای واقعی کلمه، به از میان رفتن این وضع می 

ضه کاال، قیمت ها را به انجامد، شرکت های تعاونی می توانند با به کار بستن یک سیاست معقول خرید و عر
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میزان قابل مالحضه ای کاهش داده و از طریق استرداد منافع به اعضای خود، مزایای قابل توجهی را نصیب آنان 

از منابع تولید و در بهترین  مستقیماً می توانند کاالهای عمده مورد نیاز عمومی را  گردانند. تعاونی های مصرف

شرکت های تعاونی روستایی یا تعاونی های تولید( احیاناً تولیدکنندگان )و از خود وضع به قیمت مناسب 

خریداری نمایند و با افزودن سودی عادالنه به بازار عرضه دارند. در نتیجه، تولید کننده کاالی خود را با قیمت 

کاهش  بهتری می فروشد و مصرف کننده ارزان تر می خرد و دوگانگی میان تولید و مصرف تا حدود زیادی

می یابد و اندک سود احتمالی تعاونی ها نیز یا مصروف توسعه سازمان ها و نهضت تعاونی می شود و یا در پایان 

سال مالی به خود مصرف کنندگان آن هم به نسبت میزان خریدشان مسترد می گردد. وجود فروشگاه های 

ؤثر تعاونیها، خواه ناخواه به بهبود وضع کار تعاونی سبب می شود که سایر عوامل توزیع کاال، در مقابل رقابت م

و فعالیت خود و تقلیل هزینه ها و قیمت ها مجبور گردند و به هرحال ناچار شوند از سیاست قیمت شرکت های 

تعاونی پیروی نمایند. تأثیر مستقیم ایجاد تعانی ها در تعدیل و تثبیت سطح قیمت ها در جهت حفظ منافع مصرف 

یعی و غیرقابل اجتناب است، چرا که در صورت عدم رعایت قیمت های تعاونی از طرف کنندگان، امری طب

به تدریج خریدهای خود را به بخش تعاونی انتقال خواهند داد. به بیان دیگر، سایر فروشندگان، مشتریان مختلف 

و استفاده عموم مداخله شرکت های تعاونی، به گسترش مزایای تعاون به همه گروه های اجتماعی و به اطالع 

افراد جامعه از قیمت های عادالنه تعاونی و کاهش محسوس زیاده ستانی گران فروشان از مصرف کنندگان 

 (.1361منتهی می شود)مهام،

  نقش تعاونی های مصرف در شبکه توزیع کشور 

در راستای پس از پیروزی انقالب اسالمی تشکیل و گسترش شرکت های تعاونی مصرف همانند سایر تعاونی ها 

تغییر روابط اقتصادی و در جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در تأمین نیازمندی هایشان با استقبال بی سابقه ای 

مواجه شده و رشد فراگیری پیدا نمودند. تعاونی های مصرف در وضعیت چند نرخی بازار و شرایط جنگ 
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یع کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی مورد تحمیلی و حصر اقتصادی به عنوان یکی از کانال های مطمئن توز

اقتصادی دولت که در سالهای  حمایت همه ارگان ها و نهادهای دولتی قرار داشته اند. با توجه به سیاست های

 مبتنی بر موارد زیر بود : 1376عمدتا تا سال  گذشته

 تولید و توزیع عادالنه کاال -

 حذف واسطه های غیرضرور -

 )بازار غیر رقابتی(کاهش و تثبیت قیمت ها  -

 حفظ قدرت خرید اقشار کم توان اقتصادی و آسیب پذیر جامعه به خصوص حقوق بگیران -

شرکت های تعاونی مصرف با توجه به این که هدفی جز خدمت و ارائه و تحویل کاالها با قیمت ارزان تر از 

نه به عنوان یک شبکه کمترین هزی بازار و )هدف نهایی آنها سوددهی نیست( در آن شرایط اقتصادی توانستند با

به عنوان یک ابزار و بازوی اجرایی دولت در توزیع کاالهای اساسی و مورد نظر دولت نقش  مطمئن توزیع

مهمی را ایفا نمایند و کاالهایی که توسط تعاونی ها توزیع و عرضه می شد با توجه به تفاوت قیمت زیاد آنها با 

ردش سریع کاال، عدم احتیاج به سرمایه کالن و مراجعه، می گردید توقع بازار آزاد که در نتیجه موجب گ

اعضاء باال رفته بود. بدین ترتیب پس از تغییر شرایط و سیاست های اقتصادی دولت و آزاد سازی قیمت ها  و 

ود کاهش تفاوت قیمت کاالها در تعاونی های مصرف با بازار آزاد این تفکر در بعضی از افراد جامعه به وج

رقابتی کارایی الزم را ندارند. در صورتی که با توجه به آمده بود که تعاونی های مصرف در شرایط بازار 

مشخصه های تعاونی های مصرف و شاخص های عملکرد آنها در سال های اخیر نشان می دهد که در شرایط 

االها و خدمات از منابع دست اول رقابتی بازار آزاد نیز کارایی الزم دارند و در صورتی که تهیه و تأمین ک

صورت پذیرد و ارائه و عرضه خدمات و کاالهای اساسی مورد نیاز اعضاء دقیق تر انجام شود و همچنین روابط 
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نزدیک و صمیمی تری با اعضاء ایجاد گردد، موجبات تحکیم پیوند مناسب اعضاء و تعاونی خواهد شد و تمامی 

 (.1376این گروه از تعاونی ها می گردد)مستعانی،این عوامل نیز باعث توسعه فعالیت 

 در جهان تعاونی مصرف تاریخچه 

اوایل قرن نوزدهم به دنبال جنگ های پانزده ساله علیه ناپلئون و خالی شدن خزانه دولت انگلیس، فقر و  در

به طوری که خاتمه جنگ و اعالم صلح در حقیقت سرآغاز یک دوره بیچارگی بر سر مردم بریتانیا سایه افکند 

فقر و بدبختی گردید. بیکاری روزافزون، کاهش مزدها، تورم اقتصادی و فشار روز افزون بر طبقات کم درآمد، 

)عصر آغاز گسترش نظام سرمایه داری و 1301کارگران و مصرف کنندگان دست به هم داد تا اینکه در سال 

یه داران( چند نفر از کارگران فقیر و درمانده کارخانه های بافندگی شهر کوچک راچدیل در قدرت سرما

انگلستان، در محلی دوستانه که بیشتر جنبه شورای داشت، گرد هم جمع شدند و ضمن گفتگو پیرامون مصائب 

آشنایی داشتند. این  جستجوی راه حلی برآمدند. در بین افراد چند نفر با افکار رابرت آونو مشکالت خود در 

گروه طرح ایجاد یک شرکت تعاونی مصرف را به دوستان خود پیشنهاد نمودند. البته، چون تا آن تاریخ شرکت 

بود که موفقیت چندانی نداشتند و سرانجام آنها انحالل و های تعاونی زیادی در انگلستان به وجود آمده 

شکالت اقتصادی باید از طریق سیاسی اقدام نمود. عده ای ورشکستگی بود، عده ای معتقد بودند که برای حل م

عدم کارایی امور اداری، فنی و اصول و دیگر بر این باور بودند که عدم موفقیت شرکت های تعاونی ناشی از 

مدیریت آنها بود. این افراد معتقد بودند که اگر شرکت های تعاونی بر مبنای اصول علمی و منطقی دائر گردد و 

ریتی خوب اداره شود، موفق خواهند بود. باالخره، طرفداران اصول تعاونی موفق شدند در آن مجمع با مدی

سیاسی شرکتی را پایه گذاری نمایند که از اشتباه ها و خطاهای شرکت های گذشته مصون بماند و بر اصول و 

بافنده و از  اً نفر کارگر که اکثر  20قواعدی صحیح و برنامه ای منظم استوار باشد. به منظور اجرای طرح فوق،

لیره سرمایه اولیه، کار خود  20نظر مالی در مضیقه بودند، تصمیم گرفتند که با پس انداز سه پینی در هفته و با 
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در شهر راچدیل، شرکت تعاونی مصرف خود را  1011دسامبر سال  21را شروع کنند. این گروه در تاریخ 

ان سال، آن را به نام شرکت تعاونی پیشقدمان منصف راچدیل به ثبت اکتبر هم 20تأسیس نمودند و در 

نوع کاالی سالم  0رساندند. محل شرکت، یک دکان محقری بود که در ابتدا هفته ای دو شب باز بود و فقط 

 عرضه می نمود.

رمایه نفر و س 911عضو داشت و بعد از ده سال، اعضای آن به  71در آخر سال اول، شرکت تعاونی راچدیل 

لیره رسید.نظر به اینکه عده ای با شرکت تعاونی راچدیل مخالفت می کردند و از فروش  711شرکت به 

به تشکیل شعبه عمده فروشی  1001اجناس عمده به آن خودداری می نمودند، شرکت تعاونی راچدیل در سال 

 (.3131360مبادرت نمود)شیرانی،

 تاریخچه تعاونی مصرف در ایران 

و همبستگی از خصایص ایرانیان و جزء رسوم ملی مردم این مرز و بوم محسوب می شود. در  همکاریحس 

گذشته قواعد و مقررات خاصی در زمینه همکاری های اجتماعی به صورت مدون وجود نداشت تا حاکم بر 

ون و اعمال و افعال مردم باشد بلکه یک نوع تعهد اخالقی بر روابط مردم حکومت می کرد. این روح تعا

همبستگی که تابع آداب و رسوم بود، در اثر تطور اوضاع و احوال اتماعی متحول شده و با نیازمندی های مردم 

زمان تطبیق یافته است. در زمان شاه موضوع تجارت و تشکیل شرکت ها بر پایه اصول و قواعد متداول دنیا مورد 

رح مختصات تعاونی تولید و مصرف پرداخته شد. در توجه قرار گرفت و به تبعیت از قانون تجارت فرانسه به ش

قانون تقسیمات کشوری و نیز قانون عمران به تصویب رسید که در آن ها تشکیل شرکت های  1316سال 

تعاونی توصیه گردیده بود. لذا برای آشنایی و آگاهی مردم به قوانین و هدایت و تشویق آنها به همکاری و قبول 
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ر امر تشکیل شرکت های تعاونی هیأتی از وزارت کشور مأمور بررسی، تدارک و مسئولیت های اجتماعی د

 (.1301مقدمات اجرای این امر شد)کشوری،

اقدامات عملی در زمینه نهضت تعاون به منصه ظهور رسید و بر این اساس  1321تا  1311در فاصله سال های 

چندین شرکت تعاونی مصرف تشکیل گردید. اما از آنجایی که شرایط، به خصوص از جهت آمادگی و 

ن و اداره تعاونی ها مردم مساعد نبود و مؤسسین شرکت ها نیز آشنایی چندانی با اصول و مبانی تعاوپذیرش 

اولین شرکت  "خودمان"نداشتند، شرکت های مذکور دوام نیاوردند و از میان رفتند. شرکت تعاونی مصرف 

و سال های بعد از  1331تشکیل شد و موجودیت خود را تا سال  132تعاونی مصرف ایران است که در سال 

ریال تشکیل گردید و تا سال  22111مایه نفر و سر 01آن نیز حفظ کرد. این شرکت در آغاز با عضویت 

نیز در سال  "سپه"ریال سرمایه بود. شرکت تعاونی مصرف  2111111عضو و بالغ بر  021دارای 1336

یعنی پس  1316عضو به وجود آمد. این شرکت در پایان سال  991ریال و  32011با سرمایه اولیه  1320

عضو بوده است. شرکت تعاونی مصرف  13713و ریال سرمایه  11163111سال دارای  19از گذشت 

سپه اولین شرکت تعاونی ایران است که به عضویت اتحادیه بین المللی تعاون درآمده است. این شرکت تعاونی 

 "اتحادیه شرکت تعاونی مصرف "شرکت تعاونی مصرف دیگر اتحادیه ای به نام  13به همراه  1313در سال 

 .(1301را تشکیل دادند)فرامرزی،

بر اثر تحوالت نهضت تعاونی که ناشی از مقابله با بحران جنگ و مبارزه با سختی معیشت بود در قانون برنامه 

پیش بینی شد که مبالغی وام به شرکت های تعاونی پرداخت گردد و این شرکت  1327هفت ساله اول مصوب 

به  1310معاف شوند. اما در سال  سال 0ها از پرداخت حق الثبت، تمبر سهام و مالیات بر درآمد به مدت 

منظور حقوق دولت و الزام برخی از تعاونی ها به پرداخت مالیات، موضوع معافیت مالیاتی را که تمام شرکت 

های تعاونی از آن برخوردار بوده اند از آنان سلب و برای کمک به کارگران و روستاییان فقط تعاونی های 
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شرت  19مجموعا  1331تا  1321ات معاف شدند. در فاصله سال های کارگاری از پرداخت مالیروستایی و 

تعاونی مصرف کارگری و کارمندی در نقاط مختلف کشور تشکیل شد که فقط سه شرکت از آن تعداد ترقی 

کرده و عملیات خود را وسعت دادند. هفت شرکت دیگر وضع چندان رضایت بخشی نداشتند و نه شرکت 

د از این شرکت ها منحل شده و یا به صورت شرکت های تجاری درآمدند. مهمترین درص 0/17باقیمانده یعنی 

ها را می توان کمبود سرمایه، عدم آشناییی با اصول و مبانی تعاون، دخالت دادن امور علل انحالل این شرکت 

 سیاسی در کار شرکت، عدم مدیریت صحیح، رقابت مؤسسات تجاری و نیز نقایص قانونی دانست

 (.1301،)کشوری

مسایل مربوط به شرکت های تعاونی از قانون تجارت جدا گردید و الیحه قانونی  1332برای اولین بار در سال 

ماده تهیه و به وسیله دولت به تصویب رسید. این قانون گرچه حاوی اصول و مبانی  11شرکت های تعاونی در 

به تعاونی حق رأی داشته باشد و این خود برخالف  تعاون بود اما به دولت اجازه می داد که به نسبت کمک مالی

یکی از اصول مهم تعاون است که عامل انسانی را برتر از سرمایه شناخته و اصل تساوی آرا را مبنای تصمیمات 

اصالح گردید و الیحه قانونی  1331قرار داده است. قانون مذبور که دارای نقایص دیگری نیز بود در سال 

آن بر حسن اجرای  0ماده و یک تبصره بود که ماده  11به تصویب رسید. این قانون دارای شرکت های تعاونی 

را که واجد شخصیت حقوقی مستقلی بود مقرر داشته  "شورای عالی تعاون "، تشکیل شورای دائمی به نام قانون

به وضع آنها برای تصویب اساسنامه شرکت های تعاونی و رسیدگی  1316است. شورای عالی تعاون تا سال 

شرکت تعاونی را به تصویب رسانده که از آن میان  713جلسه تشکیل داد و طی آن اساسنامه  711بیش از 

 شرکت تعاونی، مصرف شهری بوده است)همان(. 110شرکت تعاونی، مصرف کارگری و  111

حمایت از تعاونی ها سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تصویب رسید که هدف  برای 1312در سال 

اصلی این سازمان کمک به پیشرفت نهضت تعاون در مناطق روستایی و کمک اعتباری به اجرای برنامه هایی 
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هره برداری با کمک سازمان عمران منطقه ای به منظور بمستقیماً و شرکت های تعاونی روستایی بود که اتحادیه 

به منظور توسعه امور تعاونی کشور، بسط مفاهیم آن،  1319کامل از عوامل کشاورزی داشتند. در اسفند ماه 

آشنایی مردم با اصول، قواعد و تعلیمات تعاونی، فراهم نمودن تدریجی موجبات همکاری افراد، تجمع و تمرکز 

ای تعاونی کشور، مجلس وقت وزارت تعاون و امور سرمایه های کوچک، توسعه منابع اعتباری و بسط سازمان ه

روستاها را تأسیس نمود. پس از مطالعه و تحقیق تطبیقی در قوانین تعاونی سایر کشورها سرانجام در خرداد ماه 

ماده به تصویب رسید و مقرر شد که این قانون به مدت  119فصل و  20قانون شرکت های تعاونی در  1301

 (.1307ایشی اجرا شود)بید آبادی،پنج سال به صورت آزم

پس از انقالب اسالمی نیز موضوع مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی مورد توجه 

مساجد و در محالت مختلف قرار گرفت و تحت تأثیر روحیه تعاون و همبستگی عمومی، تعاونی هایی در کنار 

ادامه ا کرده و در چارچوب اساسنامه های موجود به فعالیت خود تشکیل گردید که به تدریج شکل رسمی پید

دادند. در زمینه تعاونی های مصرف، تعاونی های مصرف محلی در شهرها به وجود آمدند که به یکی از عاملین 

مهم توزیع کاالها، به ویژه کاالهای ضروری و مشمول سهمیه بندی ها تبدیل گردیدند و روز به روز بر نقش و 

شرکت در پایان سال  0091یت آنها در توزیع کاال افزوده شد. به طوری که تعداد این شرکت ها به اهم

افزایش یافت. پس از پیروزی انقالب اسالمی و بروز مشکالت متعدد اقتصادی در کشور، نظام توزیع  1367

دی داشته باشند. به طوری که زیا نسبتاًکاال متوسل به تعاونی ها گردید و همین امر سبب شد تا تعاونی ها رشد 

درصد روبرو بوده است. از لحاظ تعداد اعضاء نیز نرخ رشد  1/11تعداد این تعاونی ها سالیانه با نرخ رشد 

درصد روبرو بوده اند  1/10درصد و همچنین از نظر سرمایه تعاونی های مصرف با رشد سالیانه  0/10معادل 

   .(1301)مستعانی،

 تعاونی مصرفهای انواع شرکت
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 تعاونی-1: عبارتند از انـواع اصـلی تعاونیهای مصرف وجود دارد. انواع و اشکال گوناگون تعاونیهای مصرف

 .تعاونی روستائی -1 مؤسسات، تعاونی کارکنان -3تعاونی چندمنظوره، -2( ،عمومی)عام مصرف

مردم تشکیل داده و در تملک دارند.از این نوع این نوع تعاونی را عموم  : (مصرف عمومی)عام تعاونیهایالف : 

در این نوع تعاونی در سه شکل خرده فروشی، سوپر مارکت و  .ژاپن، سنگاپور و تایلند وجود دارد در تـعاونی

 فروشگاه بزرگ یا چند شعبه ای وجود دارد.

اجتماعات کوچک خرده فروشی : این نوع فروشگاه به صورت واحد کوچک خرده فروشی در روستاها یا -1

رات از تأمین و عرضه برنج، شکر، روغن خوراکی، اتشکی می شود. فعالیت عمده این نوع فروشگاه ها عب

 کنسرو، مواد پاک کننده، نوشت ابزار، لوازم خانگی و .... به اعضاء می باشد.

این نوع فروشگاه سوپر مارکت : سوپر مارکت فروشگاه بزرگی است برای فروش اقالمی از قبیل خواروبار. -2

 متر مربع قرار داشته و خرید مشتریان به صورت سلف سرویش انجام می شود. 1111در سطحی حداقل برابر 

گروه کاال مانند  0متر مربع بوده و در آن بیش از  1111فروشگاه بزرگ : سطح این نوع فروشگاه حداقل -3

 مصرفی بادوام عرضه می شود.پوشاک، مبلمان منزل، لوازم خانگی، کفش و سایر کاالهای 

عملیات این  نماید.به روستائیان و شهرنشینان خدمت می ءاعضا تعاونی طبق نیاز این نوعتعاونیهای چندمنظوره:

 فـرآوری، ،و بازاریابی فروش ،های اعتباری، عرضه محصوالت کشاورزیایست از فعالیتتعاونی آمیخته نوع

در  وجود دارد و ویتنام النکاسری نـوع تـعاونی در از ایـن عملیات بیمه و غیره، کنندگان،مین نـیاز مصرفأتـ

فعالیت و  از جزوی کنندگانمین نیاز مصرفأت مصرف وجود ندارد، که تعاونیهای جنوبی اندونزی و کره

 .داد قرار چندمنظوره تـعاونیها را در گروه تعاونیهای تعاونیهای کشاورزی است و مـیتوان ایـنگونه سازمان
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 و کارمندان گرانتوسط کار لشکری یانـوع تعاونی در مؤسسات کشوری  ایـن: تعاونیهای کارکنان مؤسسات

 این اعضای کننده نیاز مصرفی اعـضا یـا چـندمنظوره باشد.مینأت اًنوع تعاونی میتواند صرف این .رددگمی تشکیل

 یا کارخانجات شبکه بانکی دولتی، مـؤسسات تجاری، عمومی، کارکنان دستگاههایتواند شامل تعاونی می

 النکاسـری فـیلیپین، مالزی، ،نژاپاندونزی،هند،نوع تعاونی در بسیاری از کشورها از جمله بنگالدش، این .باشند

 .وجود دارد و تـایلند

نـیز به روستائیان خدمت  مـصرفی نیاز از طریق تأمین در هند، تعاونیهای اعتبارات کشاورزیتعاونیهای روستائی:

 (.1373)پردایت،نمایدمی

 مصرف اندازی تعاونیهای راه چـگونگی

 :زیـر اسـت هایمـستلزم جـنبه ،مصرف اندازی تعاونیراه

 شـده های از پیش تـعیینفعالیت عـملیات و -

 سرمایه -

 نیروی انسانی موردنیاز -

 تجهیزات محل کار و اثاثه و -

 کاال -

 مدیریت -

مدیره و کارکنان باید تصویر  و کار هیأت کـسب قـبل از شـروعشده: تعیین های از پیشعملیات و فعالیت

 تعاونی چه کاری باید انجام آتـی تـعاونی و اصـول و چـگونگی کسب و کار آن داشته باشند. روشـنی از بـرنامه

چه کاالهائی باید خرید و فروش شود؟کاالهای  ،برای مثال کسانی؟ چهچرا و برای  چه وقت، چگونه، دهد،
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چه قیمتی در معرض فروش ه و ب نقد یا نسیه، قیمتی بـاید خریداری شود؟به چه نحو، چهه موردنیاز از کجا و ب

شکل در چه ه ب قیمت کاال نگهداری شود؟ نحو رفته به چه حساب اقالم کاالی خریداری و فروش قرار گیرد؟

چه طریق ه هزینه عملیات ب اقالم کاالی انبار چـگونه جـایگزین و کنترل شود؟ معرض دید خریداران قرار گیرد؟

نحو خدمات  چهه ب سطح فروش چگونه افزایش یابد؟ یابد؟ پائین نگهداری شده و درآمد افزایش در سطح

چه اموری  چه کسانی، اداره شود؟ نلی و غیره چگونه، معامالت،امور اداری و پرسمنابع مالی شود؟ ارائه مطلوب

 .رقابت شود خصوصی بخشو چگونه با  چه نحو بـاید انـجام دهند؟ه را ب

مخارج  باشد.نیاز می مالی و منابع اندازی تعاونی و دایر نمودن فروشگاه و انجام عملیات روزانهبرای راهسرمایه:

امتیازات از  اخـذ مجوزهای الزم و سایر اثاثه و تـجهیزات، ساختمان، زمین،اندازی شـامل بهای تأسیس و راه

 در عنوان سرمایهو سایر منابع به باشدباشد و سایر امتیازات از جمله سرمایه ثابت میجمله سرمایه ثابت می

 بداند برای تأمینبـنابراین در بدو امر هیأت مـدیره بـاید  رسد.گردش در امور جاری عملیات به مصرف مـی

مین أباید ت چه محلی نیاز از و مسئله مهم اینکه وجوه مورد. چه مبالغی نیاز دارده های جاری و ثابت بدارائی

چه مقداری از آن از طریق وام بـانکی و چـه  مین میشود،أنابع مالی از محل سهام اعضا تشود؟چه مقدار از م

 .و مؤثر اداره شود عاقالنه نحوه چگونه باید بو منابع مالی  مبلغی از سایر منابع؟

موفقیت  باشد.معامالت تعاونی می امور و انجام اندازی و ادارهاز عوامل مهم راهمنابع انسانی یکی نیروی انسانی:

ه اندازی و اداردر راه بنابراین .وظایف کارکنان دارد انـجام وۀنحعاونی مصرف بـستگی زیـادی بهت یا شکست

اسب با تـوانائی آموزش داده و متن نحو مناسبه باید تعدادی از کارکنان جدید االستخدام را ب آمیز تعاونی،توفیق

افزایش  با حجم کار و معامالت بوده و به تناسب بـاید مـتناسب کـارکنان تعداد البته، مین گردند.أت و مسئولیتشان

 .یابند
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با چه  چه نوع کاال، بندی شود.طبقه و بـه دقت کاالی مصرفی باید خـریداری  اقالمبندی کاال:تدارک و طبقه

گشایش مدارس یا  فصل )سال نو،هائیمناسبت چـه و در چـه فـصلی و در چه قیمتی؟ه و ب مقدار ، چهکیفیتی

 چگونه ر اینها،و عالوه ب کاال چگونه در شرایط مناسب مـستقر و نگهداری شود؟ اقالم برداشت محصول(؟

 .به فروش برسد و سریع خوب کاالها

 امور عمومی، ی اداره این امر شامل مدیریت اسـت. و مـتفاوتی متعدد مـدیریت تکالیف و وظایفمدیریت:

 در هر حال، .است سسهؤم بر اینها مدیریت عالی عالوه مدیریت پرسنلی و مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی،

در نهایت اختالط  نمایند. ها را رعایتقانونی و دسـتورالعمل مدیره و مدیر عامل و کارکنان باید مقرراتهیأت 

 کندمی را مشکل کار مردم های افراد مربوط از جمله اعضا، کارکنان و مدیران و عمومخواسته و پیچیدگی

 (.3231373)پردایت،

 در تعاونی های مصرف فروش کاالسیاست 

امروزه  فعالیتهای شرکت تعاونی مصرف را در دو قالب فروش کاال و ارائه خدمات ویژه تعریف نماییم،اگر 

 تعاونی فروش هر نوع کاالیی شرکت در کلی طورباشد. بهتمامی فعالیت ایـن شـرکتها محدود به فروش کاال می

یان خرید را شناسایی و براساس انتظارات ها، نوع مشاغل و گروه سنی متقاضسلیقه باید طبقه اقتصادی، مصرف

اند قرار گرفته آن ای که درشرکتهای تعاونی در تعامل با جامعه واقع در .آنان اقدام بـه تـهیه و فروش کـاال نماید

متقاضیانی که از قشر باسواد و جوان  باشند.نیازمند شناسایی بازخورد عملکرد خود و تـصحیح و بهبود آن می

صرف یافتن و  بندی، میزان وقتی که در فروشگاهنوع بسته کـاالها، شـکل ظاهری، نـوگرایی به ،هستند جامعه

هرحال جهت به دهند.اهـمیت بیشتری می مایند و نوع برخورد فـروشندگاننخرید جنس موردنظر خود می

 : نماییمسه دسته تقسیم می توسط شرکت تعاونی مـصرف آنـها را بـه شده ارائه بررسی بهتر کاالهای
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 و سریعتر دهدمی این دسته از کاالها از آن جهت که منابع مالی کـمتری به خود اختصاص : مواد مصرفی -الف

قـبیل کاالها عبارتند از:  ایـن و فروش رسد از درجه اهمیت باالیی برخوردارند. مـسأله مهم در تهیهبه فروش می

نگهداری و  ها و مشتقات تهیه،با هزینه مقایسه در سود حاصله زمان قابل نگهداری کاال، توجه به حجم تقاضا،

 ....توزیع و

ترین  است اطالعات الزم راجع بـه اجناس را در کوتاه عالقمند از طرفی به لحاظ تنوع مواد مصرفی خریدار

الم قیمت آن در جذب و جلب خریداران نظر نصب اتیکت معرفی کاالها و اع این از .زمان ممکن کسب نماید

 .است بسیار مؤثر

شود مورد خـریداران تقاضا می سـوی از طور روزانه یا هفتگیدر میان مواد مصرفی آن دسته از موادی که به

است مبادرت به  الزم ویژه شرکتهای تعاونی مصرف در جهت جذب خریدارانباشند، بهتوجه فروشگاهها می

یارانه از طرف دولت دارای نرخ دولتـی یـا نرخ  پرداخت با زیع آن دسته از مایحتاج عمومی نمایند کهتهیه و تو

 .منجمد و کلیه اجناس کوپنی قرمز ، گوشتاز آن جمله شیر اند،تعدیل شده

خانگی  حق عضویت قادر به ارائه لوازم اندک هایروشن است شرکتهای تعاونی با سرمایه: لوازم خانگی -ب

نهادهای ذیربط به قیمت تعزیراتی از  طریق در حال حاضر بـرخی کـاالهای داخلی از قیمت نیستند.گران

که  است حالی گیرد. البته این درشرکتهای تعاونی قرار می اختیار ها درکارخانه خریداری و از طریق اتحادیه

ی تـعاونی در تـهیه و تـوزیع این نوع کاالها نه تـنها سـودی اخذ و شرکتها متقاضی قیمت پایه آن قبال از اعضای

 شوند.می و توزیع و نگهداری نقل و انتقال هایو هزینه بلکه گاهی اوقات متحمل مشتقات ،کنندنمی کـسب

به آن تعاونی است ولی کـار فـروش لوازم خـانگی نباید محدود  شرکتهای هایهرچند اینگونه توزیع جزء جاذبه

تهیه و فروش کاالهای  به گذاری اشخاص حقیقی اقدامسرمایه شرکتها از محل اعـتبارات خـود و یا برخی .شود

 .ریزی و اهداف از پیـش تـعیین شـده همراه استدر عین حال کمتر با برنامه که نمایندخانگی می
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به تولیدکنندگان لوازم  مستقیم توانند بـا مراجعهمی شرکتها النئومس هت تهیه و فروش لوازم خانگیج در

 ، شـرکتهایاز طرفی نظر به کمبود منابع مـالی تهیه کنند. مستقیماًمورد تقاضای اعضا را  کاالهای خانگی

فروش کاال الن عمدهعـام خانگی به یـکی از لوازم غرفه اختیار گذاردن در توانند در ابتدا باتـعاونی مصرف می

 است که به ایـن تـرتیب سـود طبیعی .گذاری در معرض خرید قرار دهنددر شهر اینگونه وسایل را بدون سرمایه

اگر فـعالیتهای شـرکت  دیگر عرضه لوازم خانگی راههای از گردد.تقسیم می مابینفی قرارداد براساس حاصله

امروزه تمامی فعالیت این  تعریف نماییم، ویژه خدمات کاال و ارائه تـعاونی مصرف را در دو قالب فروش

طور کلی در فروش هر نوع کاالیی شرکت تعاونی مصرف باید . بهباشدمی کاال فروش بـه مـحدود شـرکتها

 نان اقدام بـهنوع مشاغل و گروه سنی متقاضیان خرید را شناسایی و براساس انتظارات آ ها،سلیقه طـبقه اقـتصادی،

 .تـهیه و فـروش کاال نماید

گذاری کالن این است که شرکت تعاونی مصرف به عنوان یـک واسـطه قیمت فروش برخی بدون سرمایه

جهت فـروش در اخـتیار مـتقاضیان قرار دهد و  را اجناس را از مناطق مختلف اخذ و نوع کاال و قیمت آن

بـدیهی است در این  نظر خود را سفارش دهـند. بخشی از قیمت،کاالی موردمتقاضیان نیز با پرداخت تمام و یا 

در این  کاالی موردنظر را بدون عـیب تـحویل خـریدار دهد. در زمان مقرر شودمی صورت شرکت متعهد

 .وارداتی بـاشد و یا خدماتی عال شرکتهای تجاری، تولیدی،فتواند نماینده حالت شرکت تعاونی می

ای است که در آن گفته شد شرکتهای تعاونی متأثر از سازمان زمینه و جامعه که گونههـمان : ر لوازمسـای -ج

 اجناس به تهیه و فروش برخی مبادرت قـرار گـرفته،لذا شرکت تعاونی براساس نیازهای ویژه آن جامعه باید

سطح سواد و محل استقرار شـرکت  سلیقه، شغل، نماید. روشن اسـت حـجم تقاضای این اجناس براساس سن،

 .بینی استتـعاونی قابل پیش
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 ارائه خدمات ویژه 

مصرف نقش آنان را مـحدود بـه فروش اجناس  تعاونی از آنجا کـه شـرح وظـایف و اساسنامه شرکتهای

نظر به  ار آید.تواند بخشی از فعالیتهای اقتصادی این شـرکتها بـه شمکند، ارائه خدمات ویژه به متقاضیان مینمی

بـه راحتی  اند،ها، استعدادها و امکانات ویژه قرار گـرفتهتوانایی سـازمانهایی بـا بـستر ایـنکه شـرکتهای تعاونی در

به عنوان مـثال شـرکت تعاونی مصرف اداره  دهند. توانند اینگونه امکانات و قابلیتها را در معرض فروش قرارمی

های اعضا، از امکانات اجاره گرفته شـده از اداره خـود و نیز توانایی اسـتفاده با تواندآموزش و پرورش می

 آزمونهای آزمایشی، انجام تهیه و انتشار راهنمای دروس، ،امتحانیفعالیتهایی نـظیر تـهیه و انتشار نمونه سؤاالت 

انـواع کـالسهای تـقویتی، تست و  اجرای، تحصیلی ،هاینامهصحافی و جلدگیری و تـکثیر جـزوات، تایپ پایان

در معرض ارائه به  تهیه و انتشارات نـشریات و بـسیاری موارد دیگر را گیری هـوش و اسـتعداد تحصیلی،اندازه

ها و برآورد حداقل سود تـعیین بایست بـراساس هـزینهدر عین حال، نـرخ ایـن خدمات مـی. متقاضیان قرار دهد

خـواهد  رسد ارائه خدمات ویژه از سوی شرکت در صورت حجم زیاد تقاضا سـودآورنظر میچرا که به  شود.

 (.37-30: 1302)بحرانی،بود

 در تعاونی های مصرف  مـشتری مـداری و ایجاد انگیزه در خریداران

ها بی مشتریتا رضایت نس دسایر اماکن عرضه باید تمهیداتی فراهم کنن مانند هـم های مـصرف تـعاونیفروشگاه

 : عبارتی اعضاء و مشتریان برای مـراجعه بـه فـروشگاه انگیزه کافی داشته باشند از قبیل . بهجلب شود ءو اعضا

 کننده کاال مـطابق ذائقه و سلیقه مصرف و عرضه ارکدت 

 کاالنگه داری مناسب  وسائل شتنبندی مناسب و دارعایت موازین بهداشتی و عرضه کاال در بسته 

  داشتن شتاب الزم در محاسبه بـها و تـحویل کـاال 
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 و مؤثر برای معرفی تعاونی و کاال مناسب تبلیغات انجام 

  برخورد خـوب با مشتری 

های تعاونی داب فروش است و فروشگاهآترین رعایت جزئی مصرف الزمه رونق کار یک فروشگاه تعاونی

بلکه شعار حق با مشتری است را سـرلوحه کـار قرار  را فراموش کنند. آداب این ـودنبنباید به اتـکاء تـعاونی 

 با ساعات کار، برخورد رها کاربرد ندارد و باید شرایط کار از نظدر فروشگاه معمول اداری دهند. رفتار

تفتیش سبد کاالی  خوانی داشته باشد. مثالًای هممعهبـا رفـتارها و هنجارهای اجتماعی هر جا مـراجعین

را  همدیگر بزرگ در کالن شهرها کاربرد دارد در یک شهر کوچک که افراد فـروشگاههای خـریداری کـه در

 نمود. و اجرا تر را یافتدر اعمال کنترل روشی مناسب باید که آیدشناسند نوعی توهین بـه حـساب مـیمی

وقـت  کـه اینیاید وسرعت کار به گونه وجود به توهین به مشتری بهبـاشد که شائ ی اعمال کنترل باید به شـیوه

اجتماعی از جمله اموری -از جهات روانی دیگر .آداب فروشندگی مانند هر آداب اجتماعینگردد تلف مـشتری

و در  گانبـزر بیند در کتب اخالق شود.میزده میاست.گاهی انسان شگفت بوده است کـه هـمواره مورد توجه

های تعاونی باید هم گام با مردم و بحث قرار گرفته است. بنابراین فروشگاه مورد کـنار سـایر آداب زندگی

کتاب فارسی  در .و تبلیغات پیش برود کاال و عرضه اجتماعی و نیازهای آنان در نمایش و هـنجارهای آداب

 دانینچ دکان داری مشتری گو کردن آن خالی از لطف نیست.ه بازکپیـش داستانی بود  هایدهـه دبـستان در

به تعبیر نظر حـل مـعما » به پیر محله که .بود مشتری نامناسب با بـرخورد نداشت و کم رونقی کـسب نـاشی از

داد و  سربسته جعبه پیر به او کور را شناخت. هقطن پیر فرهیخته با چند پرسش مشکل خود را بازگفت. «کردمی

 پس از نبیند. و آسیب نـشود بـازسفارش کرد که در جایی مناسب در دکان بگذارد و مراقبت کند که جعبه 

در  جعبه را گرفت و بـدرود گـفت و قصد رفتن کرد. داردکان شاهد رونق کار و کسب خواهد بود. زمانی

تـریدی نـیست ولی تو هم  هیچ جادویی جعبه این جازاع پیـر او را فـراخواند و گـفت اگرچه در رسید که آستانه
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 داب فروش و مشتری مداری را بـه او آمـوخت.آباید از امروز آغازگر روش جدیدی در دکان خود باشی و 

فرزانه را به کار بست و به تدریج شاهد رونق کار و کسب شد پس از زمانی جعبه را  دار رفت و دستوردکان

ـه در درون جعبه چیزی کدار با شگفتی دیـد پیـر جعبه را گشود و دکان گذاری کـرد.پیر سـپاساز و  برگرداند

رونق کسب تو شـد تغییر رفتار تو ه آن چه ک کـه پیر افـزود ای که مانند جادو و عزیمت باشد نیست.یا نوشته

ای که مشتری . دورهاست بیان شده «حجره» و «دکان» این داستان اگـرچه بـرای دوره بـود و او بـه خدا سپرد.

ولی مـاهیت آن یـعنی مـشتری  خریدچوب خطی می ابرد و گوشت ررا با دستار بـه مـی شده کاالی خریداری

درقالبی  مـشتری مـداری و بازاریابی امروزه .هم کاربرد دارد هامداری در فروشگاههای تـعاونی و سـوپر مارکت

بخصوص  اقتصادی به بنگاههای ظران و کارشناسان مسائل اجتماعی و بازاریابینو و جدید وسیله صاحب ن

دار و رنگارنگ در رسـانه هـای همگانی و استفاده از شود.گواه آن تبلیغات گسترده و دامنهتوزیعی عرضه می

 ها و چـهرهطنز و مناسبتو کارتون و  و جـانوران بر و جایگاهها و وسائط نـقلیه و هـمه ابزار و عـوامل انـسانیامع

 (.8930832ی)امامی،وامل برای معرفی کاال و جلب مشتربرداری از همه عیعنی بهره مطرح است. های

 ثر بر بهره وری شرکتهای تعاونی مصرف عوامل مؤ

طور بهو دست اندرکاران این رشته بیان گردیده است  فن این مـختلفی کـه از طرف زبدگان تعاریف از صرفنظر

و مهارت عوامل  ، استعدادتوان ،کار آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی دستبه : وری را عبارت ازکلی بهره

وری در شـرکتهای طور اخص بهرهدانند و بهمی و مـکان انسانی و زمین و ماشین و پول و تـجهیزات و زمـان

جهت ارائه  در و مکان زمان ،مالی ه از عوامل انسانی،از حداکثر استفاد توان عبارت،تـعاونی مـصرف را می

 .بیشترین خدمات به اعضاء و مشتریان دانست
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وری دو دسته از عوامل انسانی و مادی نقش شود کـه در امر بهرهگیری مـیتعاریف فوق چنین نـتیجه بنابراین از

و میزان  چگونگی لذا در ادامه بحث ی است.و بدون تردید محوریت با عامل انسان کندمی بـازی اسـاسی را

 .کارآیی هر کدام را بیان خواهیم نمود

 عـوامل انـسانی 

به ارائه خدمات مـناسب و الزم نخواهد بود مگر در سایه داشتن  قادر مصرف شـکی نیست که هر شرکت تعاونی

داشته و خود را ملزم بـه اجـرای آن  بر مسئولیتها و رسالتها خودآگاهی واشراف کامل که و پرسنلی مدیران

 :وری یک شرکت تعاونی مـصرف عـبارتست ازمهمترین عوامل انسانی موثر در بهره کلی طوربه .بـدانند

 اعضاء-0

اند تـشکیل شـده جمع هم شرکت از تجمع افرادی به نام عضو که در جهت اهداف معینی دور هر معموالً 

گیری و حیاتی شـرکت تـصمیم کلی در مجامع عمومی حاضر شده و در رابطه با اهدافگردد و همین افراد مـی

 نمایند.باشند انتخاب میمی شرکت اصلی ریزنـموده و مهمتر از همه هیئت مدیره را که سیاستگزار و برنامه

تصمیماتی اتخاذ خواهند  باشند نگری الزم برخورداربدیهی اسـت کـه ایـن افراد اگر از دانش و آگاهی و روشن

 .بود وری بـیشتر در شرکت تعاونی خواهدنمود که نتیجه بـهره

گردد با وری شرکت میب افـزایش بهرهجو اتخاذ تصمیماتی کـه مـو ءچون ارتقای سطح آگاهی اعضا بنابراین

اطالعات  سطح ی و تبلیغیباشد که از طـریق کـار فرهنگدارند لذا بر مدیران فرض می مستقیم ایرابطه هم

 .را باال برند ءاعضا

 هیئت مدیره و بازرسان -2
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که با مصوبات و تصمیمات و نظارت مستمر  باشندمی هیئت مدیره و بـازرسان گـروهی مـنتخب از بین اعضاء

الیق و  عاملیمدیر شک نقش آنها در انتخاببیعـهده دارند.  بـر خود وظیفه راهبری و هدایت شرکت را

مسلما جمعی  در جهت پیشبرد امور ضروری و حیاتی است. خـود نظر بـینهماهنگی و همراهی با او وحـدت

 .باشند مفید حال شرکت به توانندرسند نمیبندی واحـدی نـمیبه جـمع خود متفرق و پراکنده که بین

 مدیر عامل-3

 باتجربه، باهوش، سالم، ری در تعاونیهای مصرف مدیران الیق،وافزایش بهره و مـحور چنانکه گفته شد اسـاس

اجرائی را  امور سرپرستی خود نقش سنگین که با همکاری مـجموعه پرسـنل تحت باشدمی نگرریز و آیندهبرنامه

  :بایدحداکثر برساند می به وری را در شـرکت خـودمـدیر اگـر بخواهد بـهره یک .بر عهده دارند

باشد و آن را  داشته مدت و بلندمدت شرکتاهداف کوتاه به در جـهت نیل دقـیق ایبرنامه:ریزیبرنامه( لفا

 .مـشخص نـماید دقیقاً برای خود و هیئت مدیره تـبین و راهـهای رسیدن به آن اهداف را

 گیری اسـت سرعتهرگونه تـصمیم زیربنای اطالعات متحول کنونی جـهان بـدون تـردید در: اطالعات( ب

 داشتن نحوی تخصصی شـده اسـت که بدونها آنقدر سریع و مسائل جوامع بشری بهتغییرات در همه رشته

 .است غـیرممکن تـقریبا تصمیم اتخاذ کاریاطالعات الزم و همه جـانبه از رشته

ف کافی نداشته باشد نه تنها قادر نیست مـشکالت و نـسبت بـه روند اجرائی شرکت اطالع و اشرا عامل اگر مدیر

 نـماید تـدوین وریبهره افزایش هایی سـازنده در جـهتو بـرنامه شناسایی و برطرف نماید، را موجود مـوانع

 .گیری او هم از دقـت و درسـتی برخوردار نخواهد بودتصمیم بلکه
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مجرب و کارآمد و مناسب جهت امور اجـرائی شـرکت از اهمیت انتخاب نیروهای : نیروی انسانی کارآمد( ج

که باید کارآیی و شـایستگی آنـها را بـرای مسئولیتی ، مـیگزینش افـراد اوالً در بسیاری برخوردار است.

 را برایباید افراد می ،اًثالث وجدان کاری را مدّنظر قرار داد. سالمت فکر و جسم، ،اً پذیرند در نـظر گرفت. ثانیمی

باید از نـظر مـعیشتی فـکری آسوده شوند آموزش کافی داد و همچنین مدیر عـامل مـیکـه گـمارده می کاری

 .داشته بـاشند

تواناییها و تخصص او در جای خود  با باید هر فرد شاغل در تعاونی را متناسبمدیر عامل می: تـقسیم کار( د

 ایـن مـوضوع نـقش استعداد هر فرد در سیستم تعاونی اسـتفاده گـردد.قرار دهـد تـا از مـجموعه توان و 

 .وری دارددر افزایش بهره مـستقیمی

اگر  اً مسلم باید سیستم دقیقی جهت نظارت و پیگیری امور در تعاونی به وجود آورد.عامل می مدیر: نظارت( ه

به  نیست پیگیر خوب و بد اعمالشان و کـسی گرددکارکنان احساس کنند که بر کارشان نظارتی اعمال نمی

 .وری آنان کاسته خواهد شدکاری روی آورده و از میزان بهرهتدریج به کم

نقلیه و انبارداری و  مالی، تدارکات، در یک شرکت تعاونی افراد مختلفی در امور فروشندگی،: ارزشیابی( و

اگر مدیر عامل نتواند سیستم  کاری با یکدیگر تفاوت دارند.که از نظر راندمان  هـستند کار مـشغولغیره به

 وجود آورد تشویق افراد دلسوز و پرکار و تنبیه افراد ناالیقصحیح ارزشیابی از کارکنان در قسمتهای مختلف به

یق و خـواهد بود که این به نوبه خود باعث دلسردی افراد الیق و سوء استفاده افراد ناال امری مـحال کارو کم

 .وری خواهد بودبهره نتیجتا کاهش

  مادیعوامل 



151 
 

اسـت کـه  مادی عوامل ای را داردوری شرکتهای تعاونی مصرف نقش عمدهدومین عاملی که در افزایش بهره

 .گرددباشد میشامل سرمایه، جا و مـکان مـی

 رسانی است.ثری در افزایش خدماتؤدر تعاونیها عامل م شکی نیست که سرمایه و عوامل مالی: سرمایه .0

به هر اندازه که مدیریت شرکت بـتواند از  .دهدمی حق عضویت اعضاء تشکیل طور معمول سرمایه شرکت رابه

را نسبت به افزایش سرمایه و تمرکز آن جلب نماید به همان میزان قدرت کاالرسانی و  ءطـرق مختلف نظر اعضا

بـا  معموالًبرای اعضای خود تضمین نموده است، استفاده از تسهیالت بانکی که  ارائه خدمات بهتر و بیشتر را

 مدیران معموالً نـرخهای باالیی در بـخش تجاری همراه است یکی دیگر از راههای تأمین منابع مالی است که 

وری استفاده و الیق در مواقع ضـروری و خاص از آن در جهت باال بردن ارائه خدمات یا افزایش بهره جسور

 .نمایندمی

 :بایدشرکت تعاونی مصرف امروزی می

 .و مکان مناسبی از نظر جغرافیایی قرار گرفته باشد محل در : الف

 .تجهیز شده باشد کامالً ویترین و امکانات عرضه کاال  داخـلی، از نظر وضـعیت  : ب

 .خرید برای عموم افراد آزاد باشد شده های معینی که جـهت اعـضا در نـظر گرفتهبجز سهمیه : ج

های مختلف خود عرضه نماید و از روشهای حتی االمکان کاالها و اقالم مورد نیاز اساسی مـشتریان در غرفه : د

بارکد کاال و  از وقت کار مشتریان جـلوگیری از اتـالف سهولت و جـهت استفاده 9عرضه کاال به صورت باز

گیری افزار مناسب بهرهو سخت افزارفروش و اداری از نرم انبار، در امور مالی، نماید. وسیستم ماشینی استفاده 

 (.0-6: 1377د)عظیمی زاده،شو
                                                                        

9. Open 
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 برنامه ریزی خرید در شرکتهای تعاونی مصرف

در یک شرکت تعاونی مصرف، خرید مناسب و به موقع، نقش مهمی در موفقیت تعاونی بازی می کند، زیرا با 

ت شدیدی که در بازار وجود دارد، امکان بازی با قیمت ها محدود بوده و بنابراین توفیق شرکت توجه به رقاب

 بستگی زیادی به موضوع خرید خواهد داشت.

اگر شرکت تعاونی بدون برنامه ریزی اقدام به خرید کند، ممکن است کاالیی را بیش از اندازه الزم تهیه کرده و 

اجناس مازاد و غیرضروری شود و عالوه بر هزینه انبارداری مقادیری از کاال در این صورت، انبار شرکت پر از 

 ضایع شده یا از مد روز و پسند مشتریان خارج گردد.

به عکس حالت فوق جنسی کمتر از میزان مورد احتیاج خریداری شود، تعاونی در مضیقه آن نوع کاال قرار 

 بروند. گرفته و به علت جور نبودن کاال، مشتریان از دست

نکته مهم دیگر در مورد مدیریت خرید در تعاونی ها این است که ممکن است مأمور خرید تحت تأثیر 

فروشندگان کاال قرار گرفته و خرید مقرون به صرفه ای انجام ندهد. از این رو، هر شرکت تعاونی با توجه به 

 موقعیت خاص خود باید سیاست خرید معینی طرح ریزی کند.

، شرکت های تعاونی مصرف بهتر است در برنامه ریزی خرید خود موارد زیر را به دقت رعایت به طور کلی

 (.11131370کنند)نایک،

 چه کاالئی باید خرید؟ -1

 باید خرید؟چقدر  -2

 چه موقع باید خرید؟ -3
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 از کجا باید خرید؟ -1

 با چه نرخی باید خرید؟ -0

 چه کاالیی باید خرید؟-1

از میان اقالم کاالهای مصرفی موجود در بازار آن دسته را انتخاب می کنند که  معموالًشرکت های تعاونی 

احتمال می دهند مشتریانی در بین اعضای خود داشته باشد. انتخاب اقالم کاال در تعاونی مصرف، در هیأت 

ه خرید می مدیره و کمیته خرید انجام می شود و سپس اعضای کمیته خرید جزئیات آن را تعیین کرده و اقدام ب

 نمایند.

در ابتدا، در مورد طبقه بندی کاال تصمیم گیری می شود. به طور مثال مشخص می شود که کاالهای خوراکی، 

لوازم خانگی، پوشاک، مواد پروتئینی و...... در فروشگاه عرضه خواهد شد. سپس در مورد نوع و مارک کاال و 

چه کیفیت و قیمتی را باید خریداری کرد، برنامه ریزی می این که از انواع مختلف یک کاال، کدام نوع و با 

 شود.

البته، انتخاب اقالم کاالی مورد نیاز شرکت مسأله ای نیست که فقط یک بار و برای همیشه انجام شود بلکه 

جریانی است که به طور مستمر ادامه خواهد داشت. زیرا، عرضه محصوالت جدید و تغییراتی که در بازار به 

ی آید، ایجاب می کند که در اقالم کاالهای قابل عرضه تغییراتی داده شود و مقادیری از اقالم موجود وجود م

 حذف و اقالم جدیدی اضافه گردد.

در هنگام عید، میزان خرید مصرف کنندگان باال می رود و  داشت که در بعضی از فصول سال مثالًباید توجه 

 الهای جدیدی تهیه و در دسترس مشتریان قرار گیرد.الزم است متناسب با نیازهای آن ایام کا

 چه مقدار باید خرید؟-2
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معلوم شده و یا حداقل تخمین زده  دارد که میزان احتمالی تقاضا قبالًحجم سفارش هر کاالئی بستگی به آن 

 شده باشد. میزان کمی تقاضا را می توان بر اساس ارقام فروش قبلی برآورد کرد، ولی الزم است تغییرات

 احتمالی در قدرت خرید اعضاء و احتیاجات فصلی را در نظر گرفت.

فارش های کوچکتر خریداری از نظر تئوری، شرکت تعاونی می تواند کاالهای مورد احتیاج را یک جا یا در س

 کند. اما در عمل، حجم سفارش های خرید خود نکات اساسی را در نظر بگیرد :

از سفارش کاال به میزان بیش از احتیاج ضروری خریداری کند تا انبار شرکت مملو از کاال نشود. زیرا،  الف :

شرکت نیست و در عین حال تعاونی باید به  ار کردن بیشتر از اندازه کاال، از لحاظ اقتصادی به صرفه و صالحانب

گردش سرمایه توجه داشته باشد، یعنی اقالم کاال به سرعت به فروش رود، به عبارت دیگر فاصله زمانی بین 

 خریدها به حداقل تقلیل داده شود.

فروشگاه از آن از کمبود بعضی از اقالم کاال جلوگیری شود، بدین معنی که در فاصله تحویل دو محموله،  :ب 

 جنس خالی نماند.

 بنابراین، حداقل سفارش کاال بایستی با توجه به برنامه و امکانات تحویل آن کاال از طرف فروشنده تنظیم شود.

 حداکثر سفارش کاال باید با توجه به موارد زیر تعیین گردد : :ج 

 : می کند. کاالهای فاسدشدنی در حجم سفارش محدودیت ایجاد معموالً دوام کاال 

 : باید دید آیا فضای کافی برای انبار کردن آن جنس وجود دارد یا خیر. فضای انبار 

 : بدین معنی که منابع مالی شرکت برای پرداخت بهای جنس سفارش شده کافی است یا  میزان سرمایه

 اعتباری در دسترس شرکت، قابل بررسی است.خیر. در این مورد تسهیالت 
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هزینه های خرید باید مورد توجه قرار گیرد. اگر شرکت سفارش های عمده بدهد، می در عین حال، موضوع 

تواند از تخفیف بیشتر عمده فروشان استفاده کرده هزینه های خرید، حمل و نقل و هزینه های اداری مربوط را 

 کاهش دهد و در نتیجه بهای تمام شده کاال کاهش پیدا کند.

قیمت کاالیی در میان باشد، خرید عمده به صرفه شرکت خواهد بود. اما این  ضمنا اگر احتمال افزایش و ترقی

نوع خرید، مستلزم افزایش سرمایه راکد و افزایش هزینه های انبارداری و بیمه است. عالوه بر آن، نباید فراموش 

 ه خواهد شد.کرد که در صورت تنزل قیمت ها و تغییر در بازار تقاضا، شرکت تعاونی با زیان بزرگتری مواج

بدیهی است که هیچ شرکتی نمی تواند مالحظات فوق را در مورد هر سفارشی در نظر بگیرد. و طریق مطمئن 

برای سفارش کاال آن است که همیشه حداقل برآورد مورد احتیاج را سفارش دهیم و اگر به سفارش های عمده 

خرید شود، با نرخ بهره سرمایه ای که برای می پردازیم، میزان سودی را که از بابت تخفیف نصیب شرکت می 

 آن کاال به صورت راکد درآمده، مقایسه کرده و صرفه و صالح تعاونی را تشخیص دهیم.

 باید خرید؟ موقع چه-3

برای جلوگیری از کمبود کاال در فروشگاه الزم است که قبل از پایان موجودی و در فاصله تقریبی بین زمان 

 ن درخواست کاال ارسال گردد.سفارش کاال و دریافت آ

کاالهایی  همچنین برای تأمین کاال در ایام جشن ها سفارش الزم پیش بینی شود و در فروشگاه موجود باشد.

نظیر وسایل گرم کننده، بارانی، چتر، البسه پشمی و نظایر آن باید قبل از شروع فصل زمستان تدارک شود و به 

ایل سردکننده و امثال آن، قبل از تابستان خریداری گردد. به طور کلی باید همین ترتیب، لوازمی نظیر، پنکه، وس

 قبل از این که کاالهای فصلی مورد تقاضای مصرف کنندگان واقع شود، باید تدارک دیده شود.
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در هنگام خرید کاالهای فصلی باید دقت نمود تقاضای خرید نباید بیش از نیاز باشد و سفارش چنین کاالهایی 

 اقعی باید صورت پذیرد که فروشنده کاال بتواند آن را در زمان تحویل دهد.در مو

اگر به هر دلیل فروشنده قادر به تأمین به موقع کاالهای فصلی نباشد، سفارش خرید باید لغو شود زیرا چنین 

در خارج از فصل به فروش نخواهد رفت و ناگزیر تا سال آینده باید در انبار نگهداری شود  معموالًکاالهایی 

 که این امر ضمن صدمه دیدن کاال موجب خسارت شرکت نیز خواهد بود.

 از کجا باید خرید؟-4

 پس از آن که شرکت تعاونی تصمیم الزم را در مورد کیفیت و کمیت کاال اتخاذ کرد، آنگاه انتخاب منبع

خرید آن مطرح می شود و شرکت باید مطالعه کند که از چه منبعی می تواند با شرایط بهتر و مناسب تری 

 کاالی مورد نیاز خود را تهیه کند.

در بسیاری موارد اتحادیه عمده فروشی شرکتهای تعاونی مصرف، منبع اساسی تهیه کاال به شمار می آیند و 

ی مزبور هستند، می توانند قسمت اعظم کاالی مورد نیاز را از آن چون تعاونی های مصرف عضو اتحادیه ها

 منبع تهیه کنند.

اگر اقالم کاالی موجود در اتحادیه تعاونی به اندازه ای نباشد که احتیاجات شرکت تعاونی را تأمین کند و این 

ید از سایر منابع امر به ویژه در مورد تهیه میوه، سبزیجات و گوشت مشاهده می شود، شرکت ناگزیر به خر

 خواهد بود.
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شرکت تعاونی مجبور به تهیه کاال از خارج از اتحادیه تعاونی باشد، باید از منابع مختلف در خواست چنانچه 

کند، قیمت های پیشنهادی خود را ارائه دهند و تعاونی پس از مقایسه قیمت ها و در نظر گرفتن سایر عوامل از 

 تحویل کاال نسبت به سفارش آن اقدام کند. جمله کیفیت و حسن شهرت و شرایط

عامل دیگری که در سفارش کاال واجد اهمیت بسیار است، قابل اعتماد بودن فروشنده است. زیرا، اگر فروشنده 

 ای بهترین قیمت را پیشنهادکند، ولی به تعهدات خود عمل نکند، پیشنهاد او بی نتیجه خواهد بود.

ه های مترتب بر آن نظیر : قیمت کاال، مالیات، هزینه های بسته بندی و حمل و خرید کاال الزم است هزینهنگام 

 نقل و سایر هزینه هایی که الزم است تا آن کاال به شرکت برسد، مورد محاسبه قرار گیرد.

 با چه نرخی باید خرید؟-5

قیمت پایین نمی تواند باید به خاطر داشت که نرخ کاال را  با توجه به کیفیت آن بررسی کنیم. زیرا، صرفا 

 معیاری برای خرید کاال باشد.

مأمور خرید باید از دانش و تجربه الزم درباره نوع، کیفیت و دیگر خصوصیات کاال برخوردار باشد و همچنین 

 بتواند از طریق استعالم، به نرخ واقعی کاال در منابع مختلف دسترسی یابد.

باشد که الزم است کاال را با نرخ رقابتی با سایر فروشگاه ها به  شرکت تعاونی باید به این نکته توجه داشته

را با نرخ کمتری نسبت به کاالی مشابه در سایر فروشگاه عرضه کند.  فروش برساند. گاهی نیز باید یک کاال

 الزمه چنین تدابیری، دقت کافی در نرخ خرید انواع کاال است.

ی ها برای این که بتوانند سفارشات بیشتری برای کاالی خود برخی از شرکت ها و فروشندگان عمده و کمپان

دریافت کنند، فوت و فن و حقه بازی های فراوانی به کار می برند. بطور مثال، بعضی از اجناس را به ازاء خرید 
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را  بیشتر به طور رایگان و یا به عنوان هدیه به خریدار می دهند. یا زمینه مسافرت و بازدید از کشورهای خارجی

فراهم می کنند. شرکت های تعاونی مصرف در چنین مواردی نباید گول بخورند و بیش از اندازه مورد نیاز کاال 

 سفارش بدهند.

سیستم خرید شرکت تعاونی باید به نحوی طراحی شود که مدیر عامل و کمیته خرید بتوانند بر آن نظارت کامل 

ک نفر کار خطرناکی است چرا که یک فرد ممکن است داشته باشند. واگذاری مسئولیت خرید به عهده ی

شرایط نامطلوبی برای شرکت به وجود آورد و با خرید اضافی و یا خرید از بستگان خود، موجبات ضرر و زیان 

شرکت را فراهم کند. اگر مأمور خرید بداند که بر کار او نظارت می شود و ممکن است مورد بازخواست قرار 

 (.1301شتباه نخواهد شد)مستعانی،لت و اگیرد، هرگز دچار غف

 مشکالت تعاونی مصرف کنندگان در ایران 

 تعاونی های مصرف در ایران مشکالت بسیاری دارند که اهم آنها عبارت اند از:

تعاونیهای مصرف کنندگان کمبود اعتبار و کمی سرمایه یکی از مشکالت مهم تعاونیها به خصوص در  -1

کنندگان است. که در اینجا بی مناسبت نیست نظریات یکی از علمای اقتصاد و دانشمندان تعاونیهای مصرف 

یکی از علل عقب ماندگی » تعاونی به نام برنارد الورنی را به عنوان راه حل ذکر نماییم؛ الورنی می گوید:

ست که تا حدی تعاونیهای مصرف کنندگان در هر سرزمین و یکی از دالیل عدم رشد آنها نداشتن سرمایه ا

  .بسیاری آنها را در تنگنای مالی و اقتصادی قرار می دهد

سسات خصوصی و ؤرف کنندگان، امر رقابت آنها با میکی از مهم ترین مشکالت تعاونیهای مص-2

و تضعیف آنها به عمل می آید؛ شکی نیست که  سسات برای تعاونیهاؤاز طرف آن مکارشکنیهایی است که 

با منافع بسیاری از فروشندگان کاالها و به خصوص گرانفروشان  تعاونی مصرف کنندگانوجود شرکتهای 
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سسات کوشش خواهند داشت به صورتهای مختلف با تعاونیها رقابت و در ؤدر برابر این ممخالفت عملی دارد و 

و عمال تنظیم قیمت کارشکنی نمایند؛ بعضی از عرضه کنندگان کاال که شرایط بازار را در اختیار دارند  مواردی

بر عهده گرفته اند می توانند به آسانی برای شکست دادن تعاونیهای کاالهای خود را ارزانتر از معمول بفروشند؛ 

 .تا تعاونیها نتوانند با آنها رقابت نمایند

 ضعف مدیریت و استفاده نکردن از دانش و تجربیات مدیریتی -3

 ام نبودن سیستم خرید و فروشنامناسب بودن فروشگاه و بروز و بهنگ -1

 نداشتن آموزش مرتبط مدیران و کارکنان -0

 نداشتن حسابدار و نیروی مالی مجرب و کارآزموده -6

 نداشتن نیروهای کارآمد و متخصص -7

 عدم نظارت وزارت تعاون به تعاونی های مصرف -0

 سایر مردم به دلیل تبلیغات کم رسانه اینداشتن روابط عمومی قوی و ناشناخته بودن تعاونیها برای ادارات و  -9

 عدم اطالع کافی عوامل تعاونی از بازاریابی و بازاررسانی -11

 بی توجهی اعضاء نسبت به برگزاری مجامع عمومی -11

 کنترل به اقالم کاالی محدود و تحت ءاتکا -21

 ءاعضا موزش کافیآو کـمی تـجربه هـیأت مدیره و عدم و کار آگاهی از رمـوز کـسبعدم -21
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 ءشناسی اعضاوظیفهوفاداری و  کـمبود مشارکت،-21

 نامناسب آنان و سرپرستی کارکنانکمبود آموزش -21

مناسب  کردن و انبار مینأوجود مـراکز ت رکز و عمده و عـدممتم وجود نمایندگی برای خریدهایعدم -21

 کاالی مـوردنیاز اصلی

 و راهکارها پیشنهادات

 : در زمینه کمبود سرمایه و در نهایت عدم موفقیت تعاونیهای مصرف راهکارهای زیر پیشنهاد می شود-1

 لین شرکتهای تعاونی مصرف باید ضمن جلب برای تحقق این امر مدیران و مسئو : فروش سهام جدید

الزم برای  از طریق ارائه کاالهای متنوع، ارزان و با کیفیت مناسب به ارائه آموزشهای ءرضایت اعضا

 شرکت های تعاونی مربوطه اقدام نمایند. ءاعضا

  وضع قوانین جدید در مورد استفاده تعاونی های مصرف از تسهیالت بانکی و اعتباری و ارائه وام های

 بلند مدت و با بهره کم برای آنها

  صندوق تعاوناخذ کمک از 

  استفاده از نقدینگی اتحادیه ها 

 د نیاز از طریق شبکه تعاونی های مصرف بزرگ نظیر شهر و روستا، مین بخشی از کاالهای مورتأ

 فرهنگیان و...

 سسات مالی بخش خصوصیاستفاده از تسهیالت اعتباری مؤ 
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یکی دیگر از مشکالت موجود در این حوزه عدم وجود مهارت های مدیریتی در مدیران این شرکتها می -2

 : ت. که برای این مشکل راهکارهای ذیل پیشنهاد می گرددباشد که این قضیه موجب عدم موفقیت آنها شده اس

 .حضور مدیران جوان و تحصیلکرده، در کنار هیأت مدیره با تجربه 

  برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به مدیریت، حسابداری و تعاون برای

 مدیران و اعضای هیأت مدیره.

  بوده و فعالیت آنها در تعاونی های مصرف به عنوان شغل دوم برکناری و عزل مدیرانی که دو شغلی

 آنها محسوب می شود.

  ایجاد رشته های اختصاصی در زمینه مدیریت تعاون در دانشگاهها و تربیت مدیرانی متخصص در زمینه

 مدیریت تعاونی.

کشور ما در حال های مصرف در اغلب تعاونی : مصرف هایکاری در تعاونی بهبود سـیستمها و روشهای-3

 نه تنها رضـایت مـشتریان موجود و روشهای سیستمها شوند.سنتی اداره می حاضر با روشها و سیستمهای

مشابه به شـدت  با فروشگاههای سازد بلکه توان رقابت آنها راوجه بر آورده نمیفروشگاههای تـعاونی را به هیچ

 .آوردمی پایین

ی طراحی یبا تفکر مشتری گرا و و مدرن هگیری از امکانات پیشرفتها با بهرهای سازمانامروزه سـیستمها و روشـه

اطالعات الزم را  بلکه دهندمی افزایش در انجام فعالیتها را که دقـتاین سیستمها و روشها ضـمن ایـن. گردندمی

رضایت  ین حـال در تـمام این مراحل جلبع و در دهندجهت اداره هرچه بهتر قرار می نیز در اختیار مدیران

 .گیردمشتریان مدنظر قرار می

 مدیریت استمرار سیستم اطالعات-الف
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ریزی امکان نـظارت بـرنامه های مـصرفکارآمد در تعاونی( M.I.S) وجود سیستم اطالعات مدیریت

 .سازدپذیر میرا امکان مختلف گزارشات فراهم آوردن اطالعات ویژه و تهیه  استراتژیک،

 قیمتهای مورد دلخواه و جذاب بـرای آنـها، مصرفی، عادات کنندگان، تغییرمصرف آگاهی از سلیقه و عالئق

ضمن  گردد.پذیر میامکان کمک سیستم اطالعات مدیریت و...به کنندگانمصرف تقاضای فصلی نوسانات

و سرمایه و نقش  یها، بدهییدارا انواع نقدینگی، موجودی کـاال، که با استقرار این سیستم از آخرین وضـعیتاین

 .گرددمطلع می در فعالیتهای تعاونی آنها ها و تأثیرهزینه انواع و تأثیر

 سیستم فروش باز به بسته تبدیل سیستم فروش -ب

آسان از میان کاالهای  و انتخاب سـترسی و بـرخورد مشتریان به کاالها در فروشگاهفراهم آوردن امکان د

توسط  معموالً فروش بسته که سیستم گردد.درآنها مـی موجب رضـایت فروش بـاز، هایمختلف در سیستم

 آید و رضایت مـشتریان حـاصلنمی گیرد چنین شرایطی فراهمدر اختیار مشتری قرار می کاال فروشندگان

 فروش افزایش نـخواهد حجم کاالها با سطح برخورد مشتری علت پایین بودن به کهگردد ضـمن ایننمی

 .داشت

گردد و با رعایت اصول و طراحی می سیار جذابب نحوی فروشگاهها به در فـروشگاههای مدرن امروزی

 محیط فروشگاه جذاب یابد.می اختصاص خاصی هر بخش از فروشگاه به گـروه کـاالهای استانداردهای خاص،

 به راحتی در بین مشتریان گردد.ی م برای خـریدار فـراهم مطبوعی فضای ...و دما لحاظ نور، و دلپذیر بوده و از

و متنوع  های متعددکمار های موردنظر خود را از میانآیند که کـاالای فروشگاه به حـرکت درمـیراهروه

شود و می کاالها بیشتر آنها در مورد و اطالعات کنندبرخورد می نزدیک کنند با کـاالهای جدید ازانتخاب مـی

 .است رضایت برای آنها فراهم آمـده سرعت در کـمترین زمـان ممکن و بیشترین امکان انجام خرید به
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 فـضای مورد در استانداردهاد. شونمی اداره بـا سیستم فروش بسته اًدر کشور مـا غـالب های مـصرفنیتعاو

ها به صورت اصولی و صحیح انجام چیدن کاال در قفسه بندی و نحوهقفسه گردد.فـروشگاهها رعایت نمی

ندرت با اصول برخورد با ان برخورد مشتریان با فروشندگانی که بـهمیز بودن سیستم، بـستهگیرد و به عـلت نمی

ناراضی از فروشگاه خارج  اًرسد و غالباکـثر میآشنا هستند به حـد و روشـهای صحیح فروشندگی مـشتریان

 .شوندمی

 صنعت ارائه خدمات روزافـزون بـهو  حاکمیت تفکر مشتری در بازار تجارب:  ارائه خدمات ویژه و تکمیلی-4

رقابت شـدید و تـنگاتنگ  ضرورت تـبدیل کـرده است و در میان رضایت آنها را به یـک مشتریان و جلب

 .تر خواهد بوددست آورد موفق بتواند رضایت مـشتریان بـیشتری را به هرکسی که

فروش اقساطی کـاال  ون تحویل کاال در منزل،همچ خدماتی انتظار دارند های مصرف امروزهاعضای تعاونی

و دیگر خـدمات مـورد نیاز خـود را  چه که در بـازار آزاد وجـود دارد(اقل کمتر از آنقیمت)حد بـدون افزایش

و خدمات توریستی...را دریافت  و سالمندان نگهداری و مـراقبت از کودک درمانی، -بهداشتی خدمات همچون

این  های مصرف و سازماندهی مجدد آنها در جهت فراهم آوردن امکان ارائهکه ساختار تعاونیبه طوری نمایند.

  است. نـوع خـدمات در کشور ما ضروری

دگرگونی و بهبود فعالیت  منشاء تحول، تواندو مؤثر اعضاء می مشارکت فعاالنه : افزایش مشارکت اعضاء-5

 مشارکت اعضاء به شرکت در مجامع عمومی نباید محدود گردد)اگرچه همین مورد نیز در ها گـردد.تعاونی

و پیوند  مختلف نظر اعضاء در ارتباط با مسائلهمفکری و تبادل د(های مصرف کشور وجود ندارتعاونی اغلب

 .دائمی و مستمر آنها با هیأت مدیره و بازرسان بسیار مؤثر و مفید خـواهد بود
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آمیز باشد و تمایل به کار فردی بیشتر تواند همواره موفقیتما کار گروهی نمی کشورآمیزی که در بالغهتصور مـ

کارهای افزایش مشارکت و گسترش تعامل فکری بررسی راه عنوان یکی از موانع جهت به است ز کار گروهیا

الش سیستماتیک منظمی جهت ارتقاء میزان ت در حـالی است که تاکنون هیچگاه است ایـن بین اعضاء درآمده

 .نیامده است تعاونیها به عمل مشارکت اعضاء در

آگاهی و دانش اعضاء در مورد اختیارات و توانمندیهای خود در تعاونی)برگزاری گـردهمائیهای  ارتقاء سطح

 بـروشور وارسال برای اعضاء،انتشار  ترویجی برای اعـضاء، برگزاری گردهمائیهای آموزشی( خـود در تعاونی

گروههای )تعاونی و...(،تشکیل گروههای همکار نصب شعارهای آن در محل تعاونی، چاپ پوستر و نصب

 دهنده دیدگاههایارتباطی اعضاء انعکاس نماینده یا سرگروه دارد و به عنوان عامل که هرکدام یک کوچکی

انتقال عـضویت به زنان)در مواردی که آقایان به  خواهد بـود(گروه به هـیأت مـدیره و یا گروههای بزرگتر 

تواند در می تعدادی از راهکارهایی است که باشند( در تعاونی مصرف فعالی توانند عضونمی علت مشغله کاری

افزایش مشارکت اعضاء در  های مصرف مورد توجه قرار گیرد.جهت ارتقاء مشارکت اعضاء در تعاونی

 .ها را افـزایش دهدتواند اثربخشی تعاونیمی هاتعاونی

با توجه به تأثیر سطح آگاهی اعضاء بر میزان توسعه ی تعاونی ها و به ویژه تعاونی های مصرف پیشنهاد می -6

شود سازمان ذیربط از جمله اداره تعاون این گروه را تحت آموزش تعاون قرار دهند. فلسفه و اهداف تعاون و 

را به آنان به خوبی آموزش دهند و آموزش تا مرحله ای ادامه یابد تا همه افراد به فرهنگ  شرکت های تعاونی

 تعاون گری تجهیز شوند و روحیه ی تعاون گرایی در آنان تقویت و تثبیت شود. 

ایجاد فروشگاههای تعاونی مصرف بزرگ و زنجیره ای با مشارکت سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی  -7

روشگاههای مشترک موجب افزایش سرمایه و تعداد اعضاء شده و تأمین بهتر نیازهای اعضاء را هم به صورت ف

 به دنبال دارد. نمونه هایی از این تعاونی های مشترک را در بعضی کشورها مثل ژاپن می توان مشاهده نمود.
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ایش فروش و جذب اختصاص دادن کاالهای یارانه ای از سوی دولت به تعاونی های مصرف موجب افز -0

 اعضاء و سرمایه بیشتر و رونق فعالیت این تعاونی ها می گردد.

یکی از نقش های مهم تعاونی مصرف کاهش واسطه ها و فروش کاالها با قیمت مناسب به اعضاست. برای -9

مصرف دسترسی به کاالهای با کیفیت و قیمت مناسب پیشنهاد می شود ارتباط و تعامل بیشتری بین تعاونی های 

 و تعاونی های تولید و توزیع برقرار شود.

اختصاص دادن کاالهای یارانه ای از سوی دولت به تعاونی های مصرف موجب افزایش فروش و جذب  -11

 اعضاء و سرمایه بیشتر و رونق فعالیت این تعاونی ها می گردد.

ها به اعضای خود بلکه به سایر تبلیغات موجب توجه بیشتر عموم مردم می شود. تعاونی های مصرف نه تن-11

مردم و غیر اعضاء نیز می توانند ارائه خدمت نمایند. در این زمینه پیشنهاد می شود به منظور جذب بیشتر توجه 

عموم مردم به تعاونی های مصرف از رسانه های جمعی و حتی مطبوعات برای تبلیغ و گسترش اطالع رسانی به 

 ده شود.سمت توجه به این تعاونی ها استف
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 مقدمه 

کنار یکدیگر آسایش را برای ساکنان یک منطقه ه در توسعه و امنیت دو الزام زندگی بشر امروزی هستند، ک

های سیس شرکت م مستثنی نیستند. بخش تعاون با تأفراهم می سازند. مناطق مرزی کشور ما نیز از این دو امر مه

 10همسایگی با  ،استان مرزی 16ت. ایران با داشتن تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این مهم داشته اس

کیلومتر مرز مشترک دارای قابلیت های متعددی برای تجارت خارجی است.  0700کشور آسیایی و داشتن 

صادی و محدودیت های بین المللی برای نوسانات بازارهای نفتی و اتکا اقتصاد ایران به درآمد نفت، تحریم اقت

داشتن روابط خارجی با سایر کشورها، رشد اقتصادی سریع چین و تسخیر بازارهای خاورمیانه و جهان و ناتوانی 

نده تجارت خارجی ایران کشور ما در رقابت خارجی با کشورهای توسعه یافته، همه و همه از عوامل تهدید کن

 (.1306می باشند)رزقانی،

از مرزهای کشور را به بخشی از جمعیت کشورمان را مرزنشینانی تشکیل می دهند، که رسالت حراست از طرفی 

شیوه معیشتشان روستایی و یا عشایری است، برای اسکان دائم در مناطق  اً. این جمعیت که اکثرعهده دارند

رین راههایی که می توان سرمایه های مرزی نیاز به برآورده شدن نیازهای اقتصادی خود دارند و یکی از مهم ت

اندک مرزنشینان را جمع آوری کرد و در فعالیت تجاری به کار انداخت، شکل گیری و گسترش تعاونی 

پخش شده و آنها بخش عمده ای از  ءمرزنشینان است تا به این وسیله اثرات رشد این تعاونی ها در زندگی اعضا

 ت منطقه ی مرزی سازند.دراعطوف به صافعالیت های کشاورزی و صنعتی خود را م

گذشته های بسیار دور ساکنان مناطق مرزی به عنوان گروهی متمایز از دیگر عوامل بازرگانی خارجی مطرح 

بوده اند. دالیل این تمایز را می توان در اثراث اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی این گروه بر مناطق مرزی و 

شواهد نشان داده هر وقت تسهیالت مربوط به این مناطق کاهش یافته و فعالیت کشور دانست. کل  اًنهایت
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بازرگانی در قالب مبادالت مرزی رونق خود را از دست داده است، پدیده های مهاجرت، قاچاق و گرایش به 

(. این موضوع خود می تواند به یک 1300تجارت های غیر رسمی افزایش یافته است)هوشمند و دیگران،

برای امنیت ملی و اختالل در توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شود که تعاونی های مرزنشین می توانند آن  چالش

 را از یک تهدید به فرصت تبدیل نمایند.

و همچنین یکی از راه های مؤثر و اجتماعی کنترل و پیشگیری پدیده قاچاق کاال می تواند راه اندازی تعاونی 

بر اشتغال زایی و درآمد زایی نقش مهمی در سالمت ورود و خروج کاال به  های مرز نشین باشد که عالوه

از طرفی دیگر شکل و  .کشور ایفا نموده و گرایش به مسئله قاچاق کاال در میان مرزنشینان کمتر خواهد شد

خواهد گیری تعاونی های مرزی یکی از راه های مکانیزه شدن فعالیت های تجاری و تبادالت مرزی مرزنشینان 

بود که زمینه سازی شکل گیری این قبیل تعاونی ها اثرات مثبت و قابل توجهی مانند پیشگیری از ورود کاالهای 

غیر مجاز یا حتی مجاز از مبادی غیر رسمی را نتیجه خواهد داد که این مسئله عالوه بر اشتغال زایی و ترویج امر 

بود که محور اصلی آن مناسبات این تعاونی ها با مراکز همکاری به تدریج زمینه ساز امنیتی پایدار خواهد 

 .اقتصادی قرار می گیرد

 اهداف تعاونی های مرز نشینان تعریف و 

مین نیازمندی های آنان أان مناطق مرزی کشور و به منظور تبا عضویت ساکن که شرکتی استتعاونی مرزنشینان، 

با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادالت مرزی بر اساس قانون بخش تعاونی تشکیل و ثبت می شوند و 

 (.0931ک زاده،)بیو در حوزه شرکت فعالیت می نمایندبرای عضو و غیرعض

العه روند شکل گیری مبادالت مرزی و ارائه تسهیالت مربوطه به مرزنشینان این نکته به وضوح مشخص می با مط

شود که در گذشته علت اصلی برقراری تسهیالت واردات و صادرات برای ساکنان مرزی، نوعی حمایت در 
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 1361بوده ولی در سال جهت جلوگیری از تخلیه جمعیتی این مناطق و پیشگیری از پیامدها و اثرات سوء آن 

سازمان مرکزی تعاون کشور به جهت سازماندهی افراد مرزنشین تصمیم به تشکیل تعاونی های مرزی با اهداف 

 دقیق تری گرفت.

، ایجاد اشتغال و درآمد مناسب حاشیه ای در یدر هر حال یکی از اهداف عمده اعطاء تسهیالت به مبادالت مرز

ناطق برای مرزنشینان به جهت نگه داشت جمعیت در مناطق مرزی و تثبیت مسائل کنار فعالیت های معمول این م

امنیتی بوده است و تجربه نشان داده که هر گاه به گونه ای این تسهیالت کاهش یافته، بالفاصله اثرات خود را در 

ن داده است. از مهاجرت مردم این مناطق و رونق مبادالت قاچاق، جهت جایگزین نمودن مبادالت یاد شده، نشا

سوی دیگر خود این مسائل نیز باعث ایجاد مشکالت امنیتی سیاسی و دفاعی در این مناطق حساس از کشور شده 

یری شرکت های تعاونی مرزنشینان را هم در گ(. به طور کلی عمده ترین اهداف شکل 1371است)مختاری،

 نمود : ابعاد اقتصادی و هم ابعاد اجتماعی می توان به شرح ذیل بیان

 .بهره گیری مناسب تر از مبادالت مرزی برای اعمال سیاست توسط دولت 

 .سمت و سودهی به فعالیت مرزنشینان از قاچاق کاال به سمت تجارت سالم 

 .امکان تأمین مناسب مواد غذایی و کاالهای ضروری در مناطق مرزی 

 .تسهیل در عرضه مایحتاج مورد نیاز به مناطق دورافتاده و مرزی 

 یشگیری از مهاجرت و توقف تخلیه جمعیتی این مناطق.پ 

 .بهبود وضع معیشتی مردم منطقه از طریق تأمین درآمد برای آنان 

 .استفاده مرزنشینان از مزایای قانون مبادالت مرزی 

 .تجمع تشکل مرزنشینان و تعامالت درون منطقه ای 

  این مواد در این مناطق.مبارزه با گرانی و تورم مواد غذایی به دلیل کمبودهای عرضه 
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 .تنوع بخشی به درآمد افراد و کاهش آسیب پذیری آنها از وابستگی به کشاورزی یا دامداری 

 .تقویت اعتماد افراد منطقه نسبت به دولت جمهوری اسالمی و خنثی شدن تبلیغات سوء بیگانگان 

 رایی ملیایجاد روحیه تعاون و همکاری بین جمعیت های اقلیت در مناطق مرزی و همگ 

 (.1307)وزیر،

 ضرروت شکل گیری شرکت های تعاونی مرزنشینان

طبقه بندی وزارت تعاون شرکت های تعاونی مرزنشینان زیر مجموعه ی تعاونی های مصرف محسوب شده و  در

با هدف تأمین نیازهای مصرف کنندگان مناطق مرزی، خدمت رسانی به مرزنشینان و ایجاد مبادله آنها با ساکنین 

نسوی مرزها صورت پذیرفته است. این تعاونی ها ضمن حمایت از ساکنان مناطق مرزی با توجه به اعمال آ

تسهیالتی که برای ورود و خروج کاال و رفع مشکالتشان می تواند اعمال کنند، به واردات و صادرات غیر مجاز 

ز محل فعالیت های اقتصادی سالم را نظم بخشیده و در بسیاری از نقاط مرزی کشور امکان ایجاد ارزش افزوده ا

فراهم می نماید. البته این عامل به نوبه خود در ارتقاء موقعیت درآمدی مرزنشینان، ایجاد اشتغال و جلوگیری از 

 مهاجرت نیز مؤثر خواهند افتاد.

لم و از سوی دیگر با اعطاء تسهیالت ویژه جهت استقرار بخش های تولیدی در مناطق مرزی و با مشارکت سا

فعال بخش خصوصی و همچنین کمک های حمایتی بخش دولتی، به مرور زمینه های صادراتی در این مناطق 

بیشتر می گردد و تجهیز امکانات این مناطق، از یک سو باعث رشد و توسعه صادرات به کشورهای همجوار و 

که این گروه انجام می رداتی انگیزه قوی جهت افزایش کمی و کیفی تولید داخلی شده و از سوی دیگر با وا

 انگیزه ای مثبت در جهت رقابت سالم تولیدات داخلی نیز فراهم می آید. اًدهند، مسلم
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با مطالعه تاریخچه قوانین و مقررات کشور این نکته دریافت می گردد که از اولین سال های به نظم درآمدن 

فعالیت های بازرگانی خارجی در ایران، ساکنان مناطق مرزی کشور، همیشه به عنوان گروهی جدا از دیگر 

علت برقراری این اصوالً داشته اند. عوامل بازرگانی خارجی مطرح بوده و تسهیالتی بیش از دیگران در اختیار 

گونه تسهیالت برای ساکنان نقاط مرزی، با هدف رفع نیازهای مردم و جلوگیری از قاچاق کاال و تخلیه مناطق 

مرزی همراه بوده است. به عنوان نمونه در منطقه بوشهر از زمان حکومت قاجار که ایران به صورت ملوک 

حکام برای ورود و خروج کاال عوارض کمتری دریافت می نمودند و به این الطوایفی اداره می شد، خوانین و 

طریق مرزنشینان با صدور اقالمی چون گندم، جو و سایر دانه های خوراکی دام و محصوالت دامی، برخی از 

نیازهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و در مقابل نیازهای خود را  از آنها تأمین می نمودند 

 (.1306)هوشمند،

 تاریخچه تعاونی های مرزنشینان 

از جمله تعاونی های موجود در کشور است که عملیات آنها به طور کلی در ارتباط با  تعاونی های مرزنشین

صادرات و واردات می باشد و این عملیات در چارچوب قوانین مربوط به مبادالت مرزی که سالیانه در قوانین و 

ور منعکس می گردد، صورت می پذیرد. مرزنشینان کشور از همان ابتدای به مقررات صادرات و واردات کش

نظم درآمدن فعالیت های بازرگانی خارجی و پس از تأسیس گمرگ ایران توسط بلژیکی ها اجازه یافتند که 

یند. کاالهای نظیر دام زنده، علوفه، غالت و غیره را به ازای هر نفر تا هزار ریال به خارج از کشور صادر نما

به پیشنهاد « قانون مبادالت مرزی»تحت عنوان  1311اولین قانون مبادالت مرزی جهت مرزنشینان در سال 

 1310( قانون مبادالت مرزی در سال 1هیأت دولت به تصویب رسید و باالخره بر اساس تبصره الحاقی ماده )

ن و بوشهر تشکیل و توانستند نسبت به شرکت های تعاونی مرزنشینان در سه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگا

 (.1370صدور و ورود کاالهای موضوع مبادالت مرزی و انجام تشریفات گمرگی اقدام نمایند)هاشمی،
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بر اساس آن قانون، انواع کاالهایی که مرزنشینان مجاز به صدور و ورود آن بودند مشخص و مقرر گردید که 

کار مبادالت تنها توسط تعداد  مرزنشینی صادر شود، اما عمالً  کارتهر سال برای ساکنین مرزی فوق الذکر 

اندکی آن هم از طریق خرید ارزان کارت ها از دیگران انجام می پذیرفت و از سوی دیگر در واردات کاال نیز 

کشش بازار مطرح نبود و از اینرو با اقبال خوبی روبرو نشد و از گستردگی الزم برخوردار نگردید. پس از 

پیروزی انقالب اسالمی ایران، دالیلی چند باعث فعالیت مجدد تعاونی های مرزنشین و رونق مبادالت مرزی 

گردید که از آن جمله می توان به محدودیت های وارداتی و همچنین اختالف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد 

اشاره کرد. البته استفاده از مزایای فوق  به ویژه امکان وجود صرفه اقتصادی در استفاده از قانون مبادالت مرزی

به طور انفرادی برای مرزنشینان چندان میسر نبود و در نتیجه برای تشکیل تعاونی های مرزنشین قوت گرفت؛ به 

سازمان مرکزی تعاون کشور جهت هماهنگ و متشکل نمودن مرزنشینان در استفاده  1361طوری که در سال 

)ابراهیم زاده و نی های مرزی به صورت گسترده نمودم به تشکیل تعاواز قانون مبادالت مرزی اقدا

 (.1301بریمانی،

تاریخچه مبادالت مرزی نشان می دهد که مرزنشینان از زمان های بسیار دور به سبب مناسبات عشیرتی با ساکنین 

و مقررات مربوط به آنسوی مرزها و به منظور رفع نیازهای خود، با دریافت تسهیالت ویژه و با حفظ قوانین 

 صادرات و واردات کشور به امر مبادله می پرداختند.

از  آنجائیکه قسمت های عمده ای از مناطق مرزی در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی در قلمرو مناطق 

 جنگی بوده، لذا تعاونی های مرزنشینان بطور عمده در استانهای جنوب و جنوب شرقی کشور تشکیل گردیدند.

دیگر تقسیم بندی حاصل از قانون موصوف که بر اساس فواصل و اهمیت استراتژیک و دوری و نزدیکی نقاط 

مرزی به کانون های شهری کشور صورت گرفته، امتیازات تقسیم بندی شده بین هر یک از مناطق، مختلف می 

 باشد.
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ازارچه های مرزی مؤید این مطلب است مقایسه بین امتیازهای تخصیصی به تعاونی های مرزنشینان در قیاس با ب

 اساساً باالتر است. زیرا نسبتاً که تسهیالت اعطایی به تعاونی های مرزنشینان به لحاظ موقعیت استراتژیک آنها 

 تعاونیها و مقررات اجرایی آنها به تناسب مقتضیات زمان جنگ تحمیلی طراحی شده اند.

کاالیی را می توان از طریق تعاونی ها صادر تقریبا هرگونه  1360مطابق تصویب نامه سال 

با فروکش شدن جنگ تحمیلی امتیازات  1367-1377(. ولکن در خالل سالهای 1370کرد)محمودی،

تعاونی های مرزی نیز کمتر شده و در نتیجه از فعالیت آنها کاسته شده است. حذف اقالم صادراتی مانند پسته، 

از فهرست اقالم صادراتی تعاونی های مرزی) به سال ، پوست ان، فرش دستباف، ساالمبورکشمش، زعفر

(، ملغی کردن بسیاری از امتیازات گمرکی، کاهش اقالم دارویی از فهرست اقالم صادراتی تعاونی ها، 1366

دالر از آن میلیون  21میلیون دالر به  101از  باالخره کم شدن سقف مصوب مبادالتافزایش سود بازرگانی و 

 (.1301یشرو،جمله اند)پ

همچنین نتایج بررسی های بعمل آمده در شیوه انجام کار، ساختار نیروی انسانی، بهره گیری از شیوه های نوین 

بازاریابی توسط تعاونی های مرزنشینان حاکی از این نکته است که در طول دهه های گذشته تغییرات محسوسی 

 نی ها بصورت سنتی به روند کار خود ادامه دهند.روی نداده است و این عامل باعث گردیده تا این تعاو

از سوی دیگر در بررسی اثرات فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان بر توزیع درآمد، مشخص گردید که به 

علت محدود بودن اقالم وارداتی و سهم ناچیز آن در هزینه های تشکیل دهنده مخارج خانوارها، ادامه فعالیت 

ر بهبود توزیع درآمدها داشته است. هر چند که با توجه به اینکه در مقابل صادرات انجام آنها تأثیرات زیادی د

شده واردات نیز صورت خواهد گرفت، لذا درآمدی بصورت ارزی به بودجه دولت اضافه نخواهد شد. لیکن به 

نموده و کاالهای مورد دلیل اینکه شرکت های تعاونی مرزنشینان، کاالهای مازاد بر نیاز کشور را به خارج صادر 
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نیاز اعضاء خود و مناطق همجوار خویش را وارد می نمانید، اغلب دولت را از واردات اینگونه کاالها بی نیاز 

 (.1392نموده و از این طریق صرفه جویی ارزی را در پی خواهند داشت)رحیم زاده،

 زمینه های اجتماعی تأثیر گذاری شرکت های تعاونی مرزنشینان

رگذاری های این شرکت ها در ابعاد اجتماعی پرداخته یقسمت به بیان کارکردهای اجتماعی و بیان تأث در این

گذاری اجتماعی و اقتصادی امری مشکل و در کر است که تفکیک زمینه های تأثیرمی شود. البته شایان ذ

ضیل به بیان برخی از آنها بسیاری از موارد غیرقابل تفکیک می باشد ولی در این قسمت سعی شده است تا به تف

 که شاید در ابعاد اقتصادی نیز تأثیر گذار باشند، اشاره گردد.

تجربه فعالیت های مرزی در زمینه مبادالت کاال و ارائه تسهیالت ویژه به این قشر در طول  مسائل جمعیتی :

اکنان این مناطق با ماندگاری سالیان متمادی نشان داده است که همواره بین میزان تسهیالت ویژه داده شده به س

 جمعیت در این مناطق رابطه مستقیم برقرار بوده است.

مرزنشینان، در صورت نبود ساختارهای قانونی و حقوقی مشخص نظیر شرکت های تعاونی  مسائل قاچاق :

فعالیت موجب افراد مرزنشین به صورت پراکنده و غیرسامان یافته اقدام به مبادالت می نمایند که این پراکندگی 

بروز و ظهور پدیده قاچاق نیز می شود. اما فعالیت افراد مرزنشین در ساختار شرکت های تعاونی مرزنشینان 

 موجب می گردد تا رسمیت مبادالت اجازه ظهور مبادالت قاچاق را به حداقل ممکن برساند.

کشور از جمله آسیب پذیرترین با توجه به اینکه مناطق مرزی هر قانون گریزی، جرایم و ناهنجاری ها :

نقاط هر کشور چه از نظر نظامی و چه سیاسی و اقتصادی می باشند، بنابراین مرزنشینان همواره در معرض آسیب 

های اجتماعی متعددی قرار دارند و این ریسک باال و در معرض خطر بودن به صورت موضوعی عجین شده با 
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جوامع مرزی در قالب شرکت های تعاونی مرزنشینان تا تشکل یافتن ساختار زندگی مرزنشینان در آمده است که 

 حد بسیار باالیی از این ناهنجاری ها جلوگیری می کند.

 اً ماعی که در آن جا حاکم است، عموممناطق مرزی با توجه به شرایط خاص محیطی و اجت سرمایه اجتماعی :

ه سایر نقاط کشور دارا می باشند. مشارکت ضریب امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی پایین تری نسبت ب

مرزنشینان در قالب شرکت های تعاونی مرزنشینان و ایجاد ساختار رسمی برای فعالیت هدفمند آنان ضمن ارائه 

برخی از تسهیالت ویژه، می تواند احساس سهیم بودن این افراد را در ساختار رسمی اقتصاد کشور تقویت نمایند 

ه جمعی برای اهداف مشترک، می تواند سرمایه اجتماعی را در مناطق مرزی گسترش و انگیزش مشارکت دست

 داده و موجب اعتماد باالتر افراد را به هم فراهم آورد.

ایجاد منافع مشترک در اثر شکل گیری تعاونی های مرزنشینان در سطوحی دیگر می تواند  انسجام اجتماعی :

مرزی فراهم آورد. گسترش انسجام اجتماعی در کشور و جلوگیری از واگرایی از سرزمین اصلی را در مناطق 

ت آنان و اخذ شین و دادن هویت قانونی و رسمی به فعالیتعاونی های مرزنشینان با متشکل کردن افراد مرزن

تسهیالت قابل توجه از دولت این امکان را فراهم می نماید که میزان اعتماد متقابل و همکاری افراد مرزنشین با 

 دولت و دولت با مرزنشینان را در سطحی مناسبی ارتقاء دهد.

ه آنها می پیدایش شرکت های تعاونی مرزنشینان و ارائه تسهیالت ویژه قانونی و مالی ب عدالت اجتماعی :

تواند در خالف این مسأله حرکت نماید. شرکت های تعاونی یاد شده از طریق مشارکت افراد مرزنشین تأسیس 

می گردد و بنابراین قادر است تا به عنوان یک نهاد اجتماعی و اقتصادی حافظ منافع جوامع مرزنشین باشد و 

 تا از قافله توسعه سایر مناطق کشور عقب نماند. نگاه به توسعه مناطق مرزی را به طور تخصصی دنبال نمایند
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فعالیت پراکنده مرزنشینان در قالب شرکت های تعاونی مرزنشین به شکل گیری  نظام آماری و اطالعاتی :

یک نظام جامع آماری و اطالعاتی که از نوع فعالیت آنها و همچنین سایر جوانب مرتبط با زندگی مرزنشینان 

که خود می تواند در مراحل بعدی به نحو شایسته ای در اختیار برنامه ریزان و تصمیم  کمک فراوانی می نماید

وضعیت مطلوب گیران اقتصادی و اجتماعی کشور قرار بگیرد تا با در نظر گرفتن وضعیت قبلی در ترسیم 

 کمترین انحراف را داشته باشند.

تا حدودی از قید و بند ساختارهای تشکیالتی  معموالًمناطق مرزی  استقرار نهادهای مدنی و حقوقی :

منسجم و ساختار های حقوقی مرسوم در جوامع کم بهره هستند. شرکت های تعاونی مرزنشینان در مناطق مرزی 

به عنوان یک نهاد مدنی و حقوقی رسمی فعالیت خود را در دور افتاده ترین مناطق نسبت به مرکز کشور دارا می 

 ی تواند تأثیر گذاری خود را از راه های مختلفی ارائه نماید.باشند. این فعالیت م

ایجاد منافع مشترک از طریق تشکیل تعاونی های مرزنشینان و گردهم گسترش روحیه تعاون و مشارکت : 

قرار دادن افراد در قالب یک شرکت تعاونی روحیه تعاون و همکاری را در مرزنشینان به نحو قابل مالحضه ای 

 موجبات همکاری های محلی بیشتری را نیز فراهم آورد.افزایش می دهد. این تعاون و همکاری ها می تواند 

برخی از منافع اجتماعی شکل گیری شرکت های تعاونی مرزنشینان عالوه بر آن که اثرات  جاد اشتغال :ای

 اجتماعی دارا می باشند، دارای عملکردهای اقتصادی نیز هستند. اشتغالزایی یکی از این نمونه ها است.

ست تا در راستای سیاست فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان در مناطق مرزی توانسته ا گسترش صادرات :

های بازرگانی خارجی کشور نقش غیرقابل انکاری در بازرگانی خارجی داشته باشد. این موضوع همچنین 
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اثرات مطلوبی را بر فعالیت پیله وران فعال در این مناطق گذاشته و مبادالت تجاری و بازرگانی آنها از ورود و 

 ا سطوح باالتری از تولیدات ارتقاء یافته است.خروج کاالهای مصرفی به سمت و سوی مبادالت ب

با توجه به اینکه اکثر ساکنان مناطق مرزی را کشاورزان و دامداران تشکیل می  تنوع منابع درآمدی خانوار :

مستقیمی با وضعیت اقلیمی و طبیعی منطقه داشته و دارد، در  کامالً دهند و فعالیت این دو گروه شغلی ارتباط 

یعی نظیر خشکسالی و سایر حوادث، وضعیت معیشتی این افراد به شدت تحت تأثیر و صورت وقوع حوادث طب

نوسانات درآمدی قرار می گیرد و بنابراین میزان آسیب پذیری آنان در صورت اتکاء به یکی از منابع تأمین 

زیاد می گردد. بنابراین ایجاد منبع تأمین درآمدی تحت عنوان مشارکت در سهام تعاونی درآمد، خیلی 

 مرزنشینان به سبد درآمدی آنان اضافه گردیده و تنوع منابع درآمدی را ایجاد می نمایند.

: همچنین وجود یک ساختار اقتصادی فعال به نام شرکت تعاونی مرزنشینان در  ارتقاء ساختارهای اقتصادی

ناطق مرزی زمینه را برای گسترش خدمات و سایر زیربناهای دیگر اقتصادی از طرف دولت فراهم می نماید تا م

 موجبات رونق اقتصادی این مناطق به مروز فراهم گردد.

ارائه  معموالًبا توجه به اینکه مناطق مرزی از جمله دور دست ترین مناطق می باشند،  برقراری نظام توزیع :

دولت به نحو مطلوبی صورت نمی پذیرد. در این حالت است که راه اندازی تعاونی های  خدمات توسط

مرزنشین در این مناطق می توانند نقش دولت را در ارائه کاالهای مورد نیاز این افراد بر عهده 

 (.99-112: 1300بگیرند)آذری،

 در حوزه صادرات عوامل مؤثر بر فعالیت تعاونی های مرزنشینان

 مدیریتیعوامل  .0
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کلیدی فعالیت های تعاونی محسوب می شود. مدیریت مشارکتی از طریق به دموکراسی از مهمترین جنبه های 

کارگیری سیستم های غیر متمرکز در شکوفایی استعدادها و خالقیت ذهنی کارکنان بسیار مؤثر است. مشارکت 

بشناسند بلکه بدانند چرا باید آن وظیفه را در مدیریت تعاونی ها باعث می شود کارکنان نه تنها وظایفشان را 

انجام دهند. بنابراین عاملی که چهره تعاونی ها را جذاب می کند مشارکت است. بخشی دیگر در مدیریت 

سنجش و اصالح عملکرد، برای به دست موضوع نظارت و ارزیابی از کارها می باشد. نظارت عبارت است از : 

سازمان و طرح های اجرایی آن، با کامیابی به انجام رسیده است. از جهتی آوردن این اطمینان که هدف های 

دیگر اختیار از جمله مفاهیمی است که در علوم مختلف معنا و ابعاد مختلفی پیدا می کند. اختیار به پذیرش یا 

ه مورد ارضای افراد بستگی دارد. زمانی که مدیر می خواهد دستوری بدهد باید شرایطی بر آن حاکم باشد ک

 پذیرش زیردستان قرار گیرد.

 عوامل سازمانی 2

شرکت های تعاونی از آن غافلند، این که تمام  معموالًنکته ای که در مدیریت تعاونی ها حائز اهمیت است و 

شرکت های تعاونی باید سازمان و مدیریت صحیح و روشنی داشته باشند، سازمان های پویا، سازمان هایی هستند 

و آموزش مستمر، بستر مورد نیاز برای پویایی و تغییر را فراهم کرده اند. بنابراین تعاونی ها باید  که با فراگیری

عالوه بر طراحی مناسب ساختار سازمانی، در ساختار خود تجدید نظر کرده و فعالیت های خود را به مقیاس 

ی تواند کارکنان را برای تمرکز وسیعی در انجام فرآیند ارزش افزوده گسترش دهند. از طرفی سیستم پاداش م

تالش هایشان بر روی اهداف سازمانی دارای انگیزه کند. سیستم پاداش یک سازمان همچنین عامل ساختاری 

عمده ای است که برای تأثیر گذاری بر تصمیمات پرسنل در مورد فعالیت ها به کار برده می شود)هارلی و 

 (.2110گرین،
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 عوامل اقتصادی و سیاسی 3

توسعه نیافته، کمبود سرمایه است. تشکیل و توسعه شرکت ز مشکالت و مسائل اساسی توسعه کشورهای یکی ا

های تعاونی در مناطق شهری و روستایی، بهترین راه تجمع امکانات مالی اندک افراد متوسط جامعه و طبقه 

شود، نقش مهمی در کارگر و کشاورز است. سرمایه تعاونی ها که در حقیقت نقدینگی آنها محسوب می 

توانایی این شرکت ها برای تأمین کاالی مورد نیاز اعضاء و مشتریان شرکت و در نتیجه افزایش رضایت آنان 

 دارد.

تعاونی های می توانند یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی به شمار آیند که همگام با سیاستهای دولت در 

طح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقای س

بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است که از این طریق نه تنها به نوسازی شیوه های کهنه اقتصادی 

 اجتماعی عادالنه تر نیز برقرار گردد. -پرداخته شود، بلکه شرایط اقتصادی

 عوامل اجتماعی .4

ری اختیار به مردم، توسعه خدمات اجتماعی، حمایت و حفظ طبیعت اشتغالزایی و تعاونی ها از طریق واگذا

ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت و ترقی زنان، منجر به رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و در نهایت بهبود 

ئون عملکرد شرکت های تعاونی می شوند. تعاونی ها محل اجتماع افرادی هستند که با سطح ثروت، سواد و ش

شخصی متفاوت بر پایه تساوی و برابر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و بدین گونه حس اعتماد به نفس، 

 اهمیت به شأن انسان و احساس تعلق در آنها بارور می شوند.

 عوامل آموزش و فرهنگ سازی .5
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د تفکر تعاونی را به آموزش تعاونی و اقتصاد تعاون به عنوان یک ضرورت آموزشی در مقاطع تحصیلی می توان

عنوان یک تفکر پویا در جامعه رشد دهد. یکی از مسائلی که می تواند پویایی و بالندگی اقتصاد تعاون را در پی 

 داشته باشد فعالیت های تعاونی و آموزش آنها در آموزشگاههاست.

نیها، اتحادیه ها و در کانادا نهضت تعاون از دانشگاه شروع شد و سپس آموزش تخصصی تعاون در سطح تعاو

رهبران تعاونی به صورت علمی ارائه شد و اکنون شرکت های تعاونی در این کشور با مشکلی مواجه 

 (.1300نیستند)اکبری،

 عوامل فناوری  اطالعات .6

ذخیره و نگهداری به کمک سامانه های فناروی اطالعاتی می توان دانش موجود در ذهن تک تک پرسنل را 

مورد نیاز در اختیار دیگر کارکنان سازمان قرار داد و یا از بسترهای مبتنی بر فناوری اطالعات نمود و در مواقع 

 (.1300مانند اینترنت، اکسترانت، پورتال و گروه افزارها برای افزایش فعالیت بهره گیرد)کریمی،

 مشکالت تعاونی های مرزنشینان 

دچار مشکالت عدیده ای بوده اند، به نحوی که این مسائل مرزنشینان طی سالهای گذشته قبل و بعد از انقالب 

مانعی در جهت فعالیت و مبادالت هرچه بیشتر آنها شده است. در دوران حاضر که مبادالت تجاری بین کشورها 

بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و تکنیکی انجام می گیرد، رشد و توسعه مبادالت این گروه صرفا به شیوه 

 همین دلیل باعث پیچیده تر شدن این مشکالت شده است. سنتی بوده و

تعاونی های مرزنشینان از جمله تعاونی های هستند که عملیات آنها به طور کلی در ارتباط با صادرات و واردات 

کاال می باشد. و این عملیات در چارچوب قوانین مربوط به مبادالت مرزی که سالیانه در قوانین و مقررات 
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واردات منعکس می گردد، صورت می گیرد. بر اساس قانون نقاطی که مشمول مبادالت مرزی می صادرات و 

 گردند مشخص شده اند. و همچنین انواع کاالهای که مجاز به صدرو و ورود آن هستند نیز اعالم گردیده است.

دنبال آن تعاونی های  پس از پیروزی انقالب اسالمی دالیل چندی وجود داشت تا مبادالت مرزی رشد یافته و به

مربوط تشکیل گردند. محدودیت های وارداتی و همچنین اختالف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و امکان 

وجود صرفه اقتصادی در استفاده از قانون مبادالت مرزی موجب گردید که مرزنشینان به تدریج به سمت این 

 قانون روی آورند و از مزایای آن استفاده نمایند.

استفاده از مزایای این قانون به طور انفرادی برای مرزنشینان بنا به محدودیت های حمل و نقل و... مشکل بود. و 

اما این تعاونی ها آن چنان که باید  بدین ترتیب انگیزه الزم برای تشکیل این شرکت های تعاونی شکل گرفت.

نها شده است. این مسائلی می باشند که مانع از رشد آدرگیر   اًو عمدت تجارت فعال ظاهر نشده اند در عرصه

مسائل دالیلی مختلفی را شامل می شود. در دوران حاضر که مبادالت تجاری بین کشورها بر اساس آخرین 

دستاوردهای علمی و تکنیکی انجام می گیرد، رشد و توسعه مبادالت این گروه صرفا به شیوه سنتی و همین 

 یده تر شدن این مشکالت شده است.دلیل باعث بیشتر و پیچ

ای مبادالت مرزی می باشند مرزنشینان جهت انجام مبادالت مرزی به صورت انفرادی ملزم به داشتن کارت ه

این قانون به سال های قبل از انقالب باز می گردد که در آن مرزنشینان از پرداخت کلیه عوارض و  که منشأ

شرکت های تعاونی و انسجام و اجتماع این نوع از تعاونی ها که عقال و  مالیات معاف بودند. اما پس از تشکیل

که از آن جمله مالیات های سنگین و پرداخت ه ترند مشکالت عدیده ای بروز کرد عمال از هرحیث شایست

عوارض حمایت از مصرف کننده استاندار بهداشت و ....وضع گردید که این موارد با اصل حمایت و گسترش 

 ها که از سیاست های دولت بوده درتضاد می باشند.تعاونی 
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از دیگر مشکالت می توان به کسر دریافتی هایی اشاره کرد. که عدم ثبات ارزش گذاری کمرگی دلیل آن 

است. همچنین عدم اعالم به موقع قانون و مقررات و آیئن نامه های مربوطه از مواردی است که مشکالت زیادی 

د دیگر مربوط به مضایقه و تبعیض در مورد صادرات بعضی از اقالم صادراتی مجاز می به وجود می آورند. مور

باشد. منجمله فرش و پسته که ارز آورترین اقالم صادراتی کشور به شمار می روند، ولی تعاونی های مرزنشینان 

ی ها برمی گردد. به برخی مشکالت دیگر نیز وجود دارد که به خود تعاون از صدور این اقالم منع گردیده اند.

طور مثال در برخی موارد رقابت منفی تعاونی ها با یکدیگر در خرید و صادرات کاال و همچنین 

واردات،صدمات و زیان های جبران ناپذیری بر این تعاونی ها وارد می آورد. که می توان با هماهنگی و وحدت 

 ه وجود آمدن این شرایط شد.رویه و اقدام به مبادله از طریق اتحادیه مربوط مانع از ب

ثیر دارند، ت و واردات کاال غیر نفتی کشور تأمی توان به طور خالصه گفت کلیه عواملی که به نوعی بر صادرا

به نوعی بر انجام مبادالت مرزی اهالی مرزنشین و شرکت های تعاونی آن ها نیز اثر می گذارد و هرچه اینگونه 

 ه، مسائل و مشکالت آن ها بیشتر و پیچیده تر شده است. فعالیت ها افزایش و یا رونق یافت

ثیر قرار می دهد و شود. که عملیات یک شرکت را تحت تأشرکت می  محیط شامل عوامل خارج از سازمان و

 یا از عملکرد سازمان و شرکت تاثیر می پذیرد.

. در یک دسته بندی کلی می ، صنعت و ...استسهامداران، عرضه کنندگانمشتریان، رقبا،  این عوامل شامل :

 توان محیط یک سازمان را به دو بخش محیط دور دست و محیط عملیاتی بخش بندی کرد.

سسات پدید می قطع نظر از وضعیت عملیاتی مؤ معموالًمحیط دوردست: مجموعه ای از عواملی که فراتر و 

سسه به یند، در حالی که مؤد می نماسسه ایجا، تهدیدات و محدودیت هایی برای مؤآیند. این عوامل، فرصت ها
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ثیر متقابل بر آن ها داشته باشد. این عوامل عبارتند از سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی، فن ندرت می تواند تأ

 .شناختی

سسه در جذب و ؤعوامل موجود در وضعیت بالفصل رقابتی که بسیاری از چالش ها سر راه م محیط عملیاتی :

تالش برای فروش سودآور کاالها و خدمات از آن ناشی می شود. نمونه بارز این  بدست آوردن منابع الزم یا

کنندگان و بستانکار و بازار رخ مشتریان، شهرت در میان تأمین  عوامل عبارتند از: موضع رقابتی مشتریان، نیم

 سسه قرار دارد.ثیر مؤس. این عوامل بیشتر تحت تأکار در دستر

 عوامل درونی  الف :

 عدم پراکندگی و عدم وجود هماهنگی  -0

یکی از دالیلی که مانع قدرت یافتن تشکیالت تعاونی های مرزنشینان شده است، پراکندگی و عدم هماهنگی 

تعاونی ها می باشد. بدلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی مناطق مرزی و محرومیت آنها از بعد اقتصادی، اجتماعی 

ای فراد تحصیل کرده و با سواد و عالقه مند به همکاری و انجام فعالیت هو فرهنگی و عدم حضور گسترده ا

شرکت  اًاین گونه افراد بی بهره و اکثر تشکل های تعاونی مرزنشینان از خدمات اًاجتماعی و اقتصادی و.... غالب

تعاونی آنها در های تعاونی مرزنشینان به صورت سنتی تشکیل و اداره می شود و در یک رده باالتر اتحادیه های 

استانها نیز به همین روش تشکیل و فعالیت و اداره می شوند . در نتیجه از یک طرف بدلیل پراکندگی تعاونی ها 

ت مدیره و بازرسان آنها و عدم داشتن سواد ف هماهنگی و همکاری بین اعضای هیأو از طرف دیگر بدلیل ضع

فقدان آموزشهای تخصصی و عدم آشنایی کافی آنها و مدرک تحصیلی و تجارب و اطالعات الزم و همچنین 

به قوانین و مقررات مبادالت مرزی و عدم استفاده به موقع از دستاوردهای علمی و استفاده از وحدت رویه در 
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انجام امور مبادالت مرزی، در واقع عملکرد پراکنده و غیر منسجم مدیران شرکت های تعاونی مشکالت مادی 

 راهم نموده است.را برای اعضاء آن ف

این پراکندگی خود موجب عملکرد مجزای تعاونی ها و در بهترین حالت عملکرد مجزای اتحادیه تعاونی های 

 یک استان بدون هماهنگی با سایر استانها شده است .

ت فارس و خوزستان به صوروجود تعاونی های مرزی در پنج استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، 

ه خود نیز باعث بروز اشکاالت متعددی برای آنها شده است. برای مثال چنانچه چند تعاونی بدون اطالع پراکند

از یکدیگر اقدام به صدور کاالهای مشخصی نمایند، از یک سو به علت افزایش تقاضا برای صادارت، این کاال 

ن افزایش می یابد. همچنین با در کشور کمیاب شده و از طرف دیگر قیمت خرید این کاال برای صادرکنندگا

این امر کاهش قیمت را به ضرر تعاونی ها به دنبال  اًی فوق در بازار فروش خارجی مطمئنعرضه یکباره کاال

خواهد داشت که این وضع به صورت مشخص و مکرر در قیمت واحد کاالهای خریداری تشکیالت منسجم 

ممکن است  ،ورت این عدم ارتباطکاهش داده است در صخارجی آسیب پذیر نموده و قدرت چانه زنی آنان را 

باعث عرضه بیش از حد و کاهش  اًرود کاالهای مشابه نموده و نتیجتتعاونی های متعدد در آن واحد اقدام به و

که این وضع نیز به شکل حادتری در قیمت های واحدهای رر یکدیگر در بازار داخلی گردند. قیمت به ض

 می باشد. کاالهای وارداتی مشخص

 مسائل مربوط به آمار و اطالعات  -2

عات مطالعه و بررسی دقیق فعالیت های تعاونی های مرزنشینان از جنبه های مختلف مستلزم وجود آمار و اطال

سفانه عملکرد انفرادی مرزنشینان در قبل از انقالب و حتی بعد از آن تا سال دقیق و به هنگام می باشد. متأ

مار و اطالعاتی از چگونگی فعالیت های این گروه به دست هماهنگ کننده هیچ آ نبود یک واحد و 1361
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توسط سازمان مرکزی تعاون کشور و عضویت افراد  ،با تشکیل تعاونی های مرزی 1361ل نمی دهد. در سا

اطالعات خی از آمار و مرزنشین در آن، امکان تهیه آمار و اطالعات مدون فراهم گردیده هرچند از آن پس بر

ولی در بسیاری از موارد آمارهای مذکور دارای اشکاالتی از جمله ناقص بودن، به هنگام نبودن و  ،ثبت گردیده

 نحوه محاسبه متفاوت بوده است.

قیمت های وارداتی و یا صادارتی یک کاالی مشابه در برخی از موارد تا حد غیر قابل باوری در بین تعاونی های 

مختلف متفاوت می باشد. همچنین آمار و اطالعات مدونی از چگونگی واردات و صادرات تعاونی ها در هر 

به تهیه و کنترل آمار تعاونی های  مرحله و مشکالت جنبی آنان موجود نمی باشد. موظف نبودن وزرات تعاون

 داشته است. تهیه و ارائه آمار مربوطه، به دورمرزی نیز تعاونی ها را از حساسیت و دقت در 

یر روش تدوین و تهیه نمی توان استفاده نمود. آمار بازرگانی یاز آمار بازرگانی خارجی ایران نیز به دلیل عدم تغ

ایران صورت می گیرد، بر اساس نومانکالتور بروکسل) که ایران خارجی که توسط گمرگ جمهوری اسالمی 

. و در آمار تعاونی های مرزنشینان در آن مشخص نمی باشد. از ستنیز مطابق آن عمل می کند( تنظیم گردیده ا

ثبت سفارش ها تفکیک نمی گردند  به اطالعات قطعی رسید؛ زیرا اوالً طریق آمار ثبت سفارش نیز نمی توان

 و لزوما به واردات منجر نمی شود. ثبت سفارش، یکی از مراحل واردات می باشد اًانیث

از دیگر سو مدیران اکثر شرکت های تعاونی مرزنشینان هم بدلیل عدم داشتن سواد کافی و آشنایی به امور 

ی ها فاقد نتیجه تعاون وظایف محوله رغبتی به مکانیزه نمودن سیستم اداری مالی تعاونی های خود ندارند. در

آمار و اطالعات صحیح و دقیق و بهینه از عملکرد صادارتی و وارداتی و اداری و مالی خود می باشند و به همین 

 لحاظ امکان برنامه ریزی اصولی را از آن ها گرفته است.

 کمبود امکانات -3



186 
 

یکی دیگر از مشکالت تعاونی های مرزی کمبود و یا نبود امکانات)که به منزله پشتیبانی واردات و صادارت 

به لحاظ مکان استقرار و امکانات دفتری و شخصهای مورد نیاز،  معموالًاست( می باشد. تعاونی های مرزی 

 کاالهای وارداتی خود ندارند، جهت عرضه یفروشگاه همچنین اکثر این تعاونی ها، دچار کمبود می باشند.

عدم وجود انبار و سردخانه نیز از یکسو محدودیتی برای صادرات به شمار می رود؛ به این صورت که در حالت 

وجود انبار و سردخانه مناسب، می توان کاالهای صادارتی را در موقع مناسب از داخل کشور خریداری نموده و 

همزمان نمی باشند. به بازارهای مقصد در خارج از کشور صادر  موالًمعهمچنین در موقع مناسب دیگری که 

صادارت تعاونی ها را کاالهای کشاورزی تشکیل می دهند، لذا  معموالًکرد؛ به بیانی دیگر با توجه به اینکه 

 در زمان برداشت محصول می باشند؛ زیرا همان زمان به علت وجود معموالًپایین ترین قیمت کاال در داخل، 

پایین ترین قیمت در طول  معموالً  قاچاق، قیمت کاالی فوق در بازار خارجی، خصوصاً صادرکنندگان دیگر و 

سردخانه ای برخوردار باشند. می  خصوصاً سال می باشد. حال چنانچه تعاونی ها از خدمات مناسب انبار داری و 

های وارداتی نیز مصداق دارد.همچنین نداشتن توانند منافع بسیاری زیادی حاصل نمایند. این وضع در مورد کاال

در  اًبه آنان تحمیل می نمایند و ثانی هزینه زیادی را وسایط حمل و نقل، مشکل دیگر تعاونی ها می باشد که اوالً

همچنین نبود و یا کمبود وسایل ارتباطی  مواقع نیاز مشکالت زیادی درجهت تهیه وسیله مناسب وجود دارد.

.... نیز از محدودیت ها می باشد. وسایل ارتباطی سریع می توانند تعاونی ها را از وضعیت  نظیر تلفن، فاکس

البته پراکندگی  بازارهای خرید و فروش و تحوالت آنان باخبر ساخته و قدرت رقابتی ایشان را افزایش دهند.

ولی  ا غیر ممکن می سازد.محل تعاونی ها در مناطقی که محروم نیز می باشد، دسترسی به اکثر امکانات فوق ر

تمرکز امکانات مذکور در اتحادیه های تعاونی هر استان و حتی مشترکا با سایر تعاونی ها و همچنین با هماهنگی 

کمبود امکانات باعث شده است تا کاالهای صادارتی سهولت امکان پذیر می باشد. همین  وزارت تعاون به

 صادر گردیده و ارزش افزوده آن نصیب کشور مذکور گردد. مجدداً کشور عمدتا از طریق کشور امارت 
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 کمبود سرمایه   -4

از افراد کم درآمد و با درآمد ثابت مناطق مرزی تشکیل یافته اند که  اًنی مرزنشینان عمدتشرکت های تعاو

 خصوصاً تعاونی ها اعضاء به نسبت سهم خود در شرکت های تعاونی سهیم می باشند. لذا میزان سرمایه مورد نیاز 

و نتیجه ضعف سرمایه  به دلیل پرداخت ارزی( بیش از سرمایه موجود آنها می باشد. دردر مورد واردات )

ت و واردات شرکت های تعاونی مرزنشینان اثر منفی گذاشته است. این نقدینگی همواره بر عملکرد صادرا

 شوند:تعاونی ها جهت جبران کمبود سرمایه خود می توانند به دو راه متوسل 

راه اول: استفاده از وام بانکی است که صرفا به صورت مضاربه در اختیار آنان قرار می گیرد. بدین ترتیب که 

باقیمانده سود  %01سود، معامله بین بانک و تعاونی نصف می شود. و کلیه هزینه ها )اعم از ثابت و متغیر( از 

نکی بصرفه نمی باشد. راه دوم اینکه آنها مجبور به نسیه حاصل تامین می شود. به همین دلیل استفاده از وام با

تاجران سایر استانها بشوند که آنها نیز از تعاونیها برای اهداف خود بهره برداری نموده  خصوصاً گرفتن از تجار، 

لذا همان گونه که بانک ها از کمک و همکاری با شرکت ها قوی و  و آنان را آلت دست خود قرار می دهند.

در حدود با اعتبارات و تسهیالت اعطائی ) ا دریغ نمی ورزند، الزم است که تعاونی های مرزنشینان را نیزکار

له را به خوبی ا می توانند امکانات عملی این مسأقانون و مقررات کشور( پشتیبانی نمایند. دولتی بودن بانکه

 فراهم نمایند.

اقدام به ورود کاالهای مجاز و مجاز مشروط، بر اساس سیس تاکنون ت های تعاونی مرزنشینان از بدو تأشرک

البته نظر به این که یکی از دالیل اعطا امتیازات خاص مبادالتی  .رات و صادارت و واردات نموده اندقانون، مقر

کاالهای  معموالًمین نیازهای اولیه زندگی این گروه بوده، لذا کاالهای قابل ورود و مرزنشینان به مرزنشینان تأ

مصرفی است که مورد استفاده روزمره آنان می باشند.اما این کاالها نیز در طول زمان تغییراتی نموده و در طول 
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زمان کاالهای قابل ورود آنان محدود گشته که برخی از آنها جزو اقالم سود آور تعاونی ها بوده است، 

 ه، مرزنشینان را دچار مشکالت بیشتری نموده است.محدودیت هایی هم که بر میزان ورود اقالم کاال اعمال شد

عضویت مضاعف 5

برخی از اختالفات قومی و  اًتعاونی به وظایف خود و وجود بعض به دلیل ضعف آشنایی مدیران شرکت های

طایفه ای و همچنین عدم حضور نیروهای کارشناسی الزم در سازمان های مرتبط و عدم آشنایی کافی به 

احراز سکونت اهالی مرزنشین بدون بررسی و وقت کافی صورت پذیرفته، عضویت مضاعف وظایف، همه ساله 

 آنها را در شرکت های تعاونی مرزنشینان به دنبال دارد.

 عدم صدرو برگه سهام   -6

مدیران شرکت های تعاونی مرزنشینان به موجب اساسنامه مورد عمل تعاونی ها، وظیفه دارند تا نسبت به صدور 

سفانه این مهم به طور کامل در شرکت های تعاونی صورت ود اقدام نمایند. ولی متأبرای اعضای خبرگه سهام 

 نمی پذیرد.

 عدم برگزاری به موقع مجامع عمومی سالیانه و انسجام قانونی -7

برخی از شرکت های تعاونی مرزنشینان بدون توجه به اساسنامه مورد عمل از برگزاری به موقع مجامع عمومی 

خود خودداری در نتیجه در خصوص عملکرد گذشته و سیاست ها و خط مشی های آینده اتخاذ تصمیم  سالیانه

 قانونی به عمل نمی آید، درنتیجه هزینه های متقربه فاقد مصوبه مجامع عمومی مربوط است.

 عوامل بیرونی 

 وزارت تعاون و واحدهای تابعه -0
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نظارت بر شرکت های تعاونی مرزنشینان را بر عهده دارند، به وزرات تعاون و واحدهای تابعه که وظیفه اساسی 

دلیل کمبود امکانات از قبیل نیروی کارشناسی کارآمد و کافی در بخش آموزش و نظارت خود، وسائط نقلیه، 

پراکندگی تعاونی های مرزنشینان در سطح استان های مرزی، توان الزم را برای ارائه خدمات آموزش و نظارتی 

 ندارد.

 مشکالت قانونی  -2

امتیازات خاصی در قانون مقررات صادرات و واردات در نظر گرفته شده،  ،گرچه برای تعاونی های مرزنشینانا

ولی این تسهیالت نتوانسته است در حدی باشد که پاسخگوی تمامی نیازهای تعاونی باشد. مبادالت انجام گرفته 

باشد. بنابراین تصویب قانون مبادالت مرزی به تنهایی نتواسته  بسیار پایین تر از مبادالت بالقوه تعاونی ها می

است. مرزنشینان را به سوی فعالیت های رسمی بازرگانی سوق دهد. برای حل این نقصیه، بایستی از یک سو این 

دن آنها در نظر گرفته قوانین تصحیح و تکمیل گردند و از سوی دیگر کمک ها و ضمانت هایی جهت اجرا ش

را می توان مورد استفاده قرار داد که تنها از  1371یید مطلب باال آمار جمعیت مرزنشین در سال ر تأشوند. د

ظرفیت وارداتی خود استفاده نموده و ارزش سرانه صادارت و واردات آنها به  %9/1ظرفیت صادارتی و  3/2%

 ریال بوده است. 0177و  1071ترتیب 

ای ارزی از دیگر مشکالت می باشد . اگر چه پیمان ارزی و مدتی که در همچنین کوتاه بودن مهلت واریز پیمانه

آن قید می شود بر اساس محاسبات و معیارهای خاصی اندازه گیری شده، ولی حقیقت این است که در این میان 

 قه کم و وضعیت خاص آنها درنظر گرفت.اتی را برای تعاونی ها به علت ساببایستی امتیاز

 تغییر قوانین و مقررات مبادالت مرزی   -3
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مشکل دیگری که به طور اساسی تعاونی های مرزنشین با آن مواجه هستند. تغییر پیایی روشها و ضوابط در 

ت در سال های متمادی تغییر نموده و تعاونی ها به طوری که قوانین واردات و صادراقوانین و مقررات می باشد. 

ن فعالیت های خود را شکل می دهند دچار لطمات و زیان های متعددی گردیده اند، نیز که بر اساس این قوانی

به طوری که مدیران شرکت های تعاونی مرزنشینان قادر نمی باشند مبادالت مرزی سالیانه خود را بر اساس یک 

 برنامه ریزی اصولی تهیه و تدوین و به مرحله اجرا بگذارند.

 قاچاق کاال  -4

رسمی کاال، مبادالت غیر رسمی نیز به تناسب دوری و نزدیکی مرزهای آبی و خاکی به  به موازات مبادالت

 مناطق جنوب و شرق کشور جریان دارد. خصوصاً بازارهای مصرف و توزیع ، در بسیاری از مناطق مرزی 

نوع  مبادالت غیر رسمی کاال عمدتا توسط قاچاقچیان و بر محور نمودن کاالهای لوکس مصرفی و صادرات هر

کاالیی که سودآور باشد انجام می گیرد. به طور کلی قاچاق کاالهای صادارتی به زیان کلیه صادرکنندگان 

مجاز می باشد ولیکن در این میان آن گروه از صادرکنندگان که کاالهای بخصوصی را صادر می نمایند. 

فوق بیش از دیگران زیان می  وهمچنین سهم قابل توجهی در صدور آن کاال دارند، در صورت قاچاق کاالی

 بینند.

از آنجا که مبادالت کاالهای قاچاق فاقد کنترل می باشند، لذا بدون کیفیت و استاندار الزم در بازارهای خارجی 

عرضه شده و بدین ترتیب سبب می شوند. تا به کاالهای مشابه نیز با همان دیده نگرسته شود. عالوه بر آن از 

ر زمانهای مختلف و نامشخص و بدون برنامه ریزی صادر می گردد، لذا قیمتها را به زیان آنجا که قاچاق کاال د

صادرکنندگان رسمی آن کاال تغییر می دهد. در سالهای گذشته یکی از اقالم عمده قاچاق را زعفران، زیره و 

ی توجهی به امر قاچاق، پسته که جزو کاالهای اصلی صادراتی مرزنشینان می باشند تشکیل می داده اند. مطمئنا ب
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از یک سو مبادالت رسمی کاال) ازجمله مبادالت مرزنشینان( را تحت تاثیر قرار داده و طبق شواهد تجربی 

گذشته ممکن است به یک جانشین شغلی برای مرزنشینان تبدیل گردد. از آن جا که مسئله قاچاق یکی از مهم 

 ترین مشکل تعاونی های مرزنشینان است.

 گی در صادارت و وارداتبی برنام -5

این مشکل بسیار پیوند نزدیکی با مشکل پراکندگی و عدم هماهنگی تعاونی دارد. در تعاونی ها، هیئت مدیره از 

طرف کلیه اعضاء اقدام به صادرات و واردات کاال می نماید. هیئت مدیره با در نظر گرفتن وضعیت موجود، 

با مجموع ارز حاصل از صادرات مجدداً  ادر می کند. این هیئت اقدام به خرید محصول نموده و سپس آن را ص

 لذا تعاونی ها بر این اساس، اوالً  و ارز آزاد، اقدام به واردات محصول آن هم بر اساس شرایط موجود می نمایند.

برنامه مشخصی برای زمان صدور، مقدار آن و نوع کاالی صادارتی ندارند و ثانیا اطالعات تعاونی ها به علت 

بسیار  معموالًعدم ارتباط با یکدیگر و با سایر صادر کنندگان و کم اطالعاتی از وضعیت بازار داخلی و خارجی 

االی صادارتی بنمایند. از طرف دیگر این تعاونی چه بسا در شرایط نامناسبی اقدام به خرید ک ناقص می باشد. و

ها به صورت مجزا، اقدام به خرید کاالی صادراتی می نمایند، در حالی که می توانند با یکدیگر اقدام نموده و 

بدون هماهنگی با سایر تعاونی و صادر کنندگان انجام می گیرد. لذا  معموالًمنتفع گردند. کاالهای صادارتی نیز 

تفاق افتاده است که همزمان، دیگران نیز به صدور محصول مشابه اقدام نموده و با این عمل باعث کاهش بسیار ا

 درآمد صادراتی یکدیگر شده اند.

عدم هماهنگی بین تعاونی ها در داخل، کماکان در خارج نیز به قوت خود باقی است. درحالی که این گروه 

می توانند به فروش کاالهای صادراتی  ی و در شرایط مناسب ترتحت نظر وزارت تعاون به صورت نیمه انحصار

و خرید کاالهای وارداتی نمایند. در مورد واردات نیز به علت مشکالت فوق ممکن است همزمان و بدون اطالع 

با سایر صادرکنندگان به واردات محصول مشابه اقدام نمایند که باعث ضرر و زیانهای زیادی بر آنها می گردد. 
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این ترتیب بی برنامگی در صادرات و واردات یکی دیگر از موارد در این زمینه است. مدیریت تعاونی ها به به 

دالیل متعدد عملکرد مطلوبی نداشته است که از عوامل فوق می توان به مواردی همچون پایین بودن سطح 

ییراتی که در این موارد رخ می تحصیالت، عدم آموزش، عدم اطالع از قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و تغ

دهد، اشاره نمود. در حقیقیت طی سالیان گذشته به دلیل اختالف بین نرخ ارز آزاد و رسمی و کمبود کاال در 

از ایران خارج نموده و مبالغی ارز تحصیل نمایند  اًی داشته اند تا کاالی خود را صرفسع معموالًداخل تعاونی ها 

اهمیت ثانوی پیدا کرده است. از طرف دیگر سودآوری واردات تعاونی ها به دلیل  که بدین لحاظ مبالغ فروش،

 امتیازات خاص آنان نیز مزید بر علت گردیده تا مدیریت تعاونی ها ضرر خود را بیشتر از طریق رفع نمایند.

 محدودیت صادراتی   -6

آن هم بر اساس قانون مقررات شرکت های تعاونی، هرساله مجاز به صدور کاال مجاز و مجاز مشروط ضروری 

تقریبا بدون تغییر بوده ولی در این  1360صادرات و واردات بوده اند. البته کاالهای قابل صدور آنها تا سال 

ادراتی مانور ص سال با حذف پسته ،ساالمبور ،پوست، روده ، زعفران و کتیرا از فهرست کاالهای قابل صدور،

 اردات آنان تاثیر منفی گذاشته است.بر و اًآنها محدود گشته و متعاقب

 سیاست های تعدیل اقتصادی -7

به دنبال برقراری آتش بس ایران و عراق و شروع دوران بازسازی اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

یک سری اقدامات جدید، به عنوان سیاست های آزاد سازی اقتصادی را اعالم  1369ایران در مهر ماه سال 

کزی اهداف اقدامات فوق را رشد تولید و اشتغال، بهبود تراز پرداختها، یکی نرخی کردن ارز، نمود. بانک مر

حرکت به سمت تعادل اقتصادی اعالم نمود. سیاست های فوق اگرچه در  اًزاد سازی بازرگانی خارجی و نهایتآ

نطباق خود با شرایط و جهت رشد و توسعه کشور می باشد. ولی اثراتی منفی بر عملکرد تعاونی که قادر به ا
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الزامات تازه نبودند، گذاشته است. حرکت به سمت نرخ تعادلی ارزی و آزاد سازی تجارت خارجی دو اهرم 

به دالیل از پیش گفته، این تعاونی ها در شرایط حاضر  اًی ها را از آنها گرفته است. مسلمعمده سودآوری تعاون

در حال کاهش حضور خود در بازرگانی خارجی می باشند که این  نه تنها قادر پیشرفت نیستند. بلکه به سرعت

 مطلب لزوم تصمیم جدی در مورد آنان را بیش از بیش ضروری می سازد.

 کمبود امکانات ارزی در استان های مرزی  -8

از جمله دیگر مشکالت سر راه مبادالت تعاونی های مرزنشینان، به کمبود یا عدم وجود امکانات مناسب مورد 

عدم امکانات کافی  -1ز در استان های مرزی اشاره نمود. برخی از این کمبودها شامل موارد زیر می باشند: نیا

اداره استاندار در خصوص امکانات آزمایش استاندار کاال  -2در گمرکات در جهت تسریع در ترخیص کاال 

لیل کمبود وسایط نقلیه جهت ستاد حمل و نقلیه د -1اداره کشاورزی به جهت استاندار ضدعفونی کاال  -3

 امکانات ارتباطی سریع  -0حمل کاال 

 مشکالت بسته بندی کاال  -9

بسته بندی مناسب، عامل مهمی در کاهش ضایعات، افزایش توجه خریداران و بازاریابی و کسب اعتبار برای 

موفقیت در بازار بوده و  فروشنده می باشد. عالوه بر این امروزه بسته بندی مناسب و جالب توجه از عاملهای مهم

به منزله شخصیت کاال محسوب می شود. اما در سالهای گذشته تعاونی ها به علت مشکالت مالی، اغلب 

کاالهای صادراتی خود را در بسته بندی های نامناسب به بازارهای خارجی عرضه کرده اند. این مسائل از یکسو 

ین آمدن قیمت فروش کاالهای فوق گردیده به طوری که ضایعاتی را در برداشته و از طرف دیگر باعث پای

صادر می نمایند، مجدداً امروزه کشور امارات کاالهای تعاونی ها را خریداری نموده آنها را با بسته بندی مناسب 
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ت مجدد در سالهای گذشته در مورد کاالهای پسته ، زیره و کشمش که در بسته بندی نامناسب برای مثال صادرا

 ر گونی صادر می شده صورت گرفته است.و حتی د

البته ضعف روشهای بسته بندی، مشکل صادرات کل کشور نیز می باشد، لیکن این موضوع به علت مشکالت 

خاص و تجربه کم تعاونی ها، در مورد آنها بیشتر می باشد. به هر حال ضعف در امکانات بسته بندی و عدم 

عرضه کاال، باعث تلف شدن بسیاری از تالش ها و هزینه های تولید توجه صادرکنندگان به این نقش مهم در 

بل توجهی گردید. و سودآوری را کاهش داده است. بسته بندی کاالهای مختلف، نیاز به امکانات مناسب و قا

کافی به این امر مهم در گذشته از رشد کیفی و حتی کمی مناسبی سفانه به دلیل عدم توجه دارد که متأ

تی نبوده است . اهمیت این مسئله به حدی است که کاالهای صادراتی ایران علی رغم داشتن مرغوبیبرخوردار 

به دلیل عدم جذابیت الزم به لحاظ بسته بندی مورد تقاضای خریدار واقع  اًصرف ،باالتر از کاالهای مشابه رقیب

الش خود تعاونی ها بستگی نگردیده است که این مشکل در کوتاه مدت به کمک دولت و در بلند مدت به ت

 دارد.

 مالیات و محدودیت اقالم وارداتی  -01

قلم و نیاز مرزنشینان به سه  10درآمد سالیانه به عنوان مالیات، محدود بودن فهرست اقالم وارداتی به  %20اخذ 

کاالی برنج ،چای و شکر و تولیدی نبودن تعاونی ها و خرید محصوالت با واسطه و باال رفتن هزینه کاالهای 

دات سه قلم کاالی یاد شده، به شرط پرداخت صادراتی از دیگر مشکالت مهم تعاونی های مرزنشینان است. وار

مابه التفاوت آن به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده برای تعاونی های مرزنشینان در حالی است که 
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این کاالها به صورت قاچاق و به طور گسترده وارد منطقه می شود و قیمت آن نیز کمتر است و تعاونی ها در 

 10ن کاالها نبود تقاضا مواجه خواهند بود.صورت واردات رسمی ای

 از دیگر مسایل و مشکالت تعاونی های مرزنشینان به صورت موردی می توان  به لیست زیر اشاره کرد:

پایین بودن سطح آگاهی اعضا و مسئولین و مدیران شرکت های تعاونی از قوانین و مقررات جاری و عدم -1

 مرزی با کشورهای مربوطتجربه و آشنایی با مقررات مبادالت 

 دخالت برخی از مسئولین محلی با توجه به ساختار و جایگاه شرکت های تعاونی مرزنشینان در استان -2

 اخذ مابه التفاوت بر اقالم کاالهای وارداتی  -3

 عدم همخوانی و تناسب فهرست اقالم کاالهای وارداتی به نیازمندی های اهالی ساکن در مناطق مرزی  -1

عدم پیش بینی تسهیالت مناسب برای امکان سرمایه گذاری بیشتر شرکت های تعاونی مرزنشینان در مناطق  -0

 مرزی 

نتیجه عدم شناخت از بازار های  عدم وجود دفاتر نمایندگی به منظور بازاریابی و تحقیقات بازاریابی، در -6

 مصرف در خارج از کشور.

 پیشنهادات و راهکارها

                                                                        

 .1307تهران : نشر پایگان؛ وزیر، محمود؛ روند پیدایش و گسترش شرکت تعاونی های مرزنشین، . تلخیص و اقتباس از کتاب  10
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می توان راهکارهای زیر را مرزنشینان مطرح شده در حوزه تعاونی های مسائل یی مشکالت و با توجه به شناسا

 پیشنهاد نمود :

 الف : بهبود فضای حقوقی )محیط قانونی کسب و کار(

 اصالح قانون ساماندهی مبادالت مرزی -1

 مبادالت مرزیتهیه پیشنهاد اصالحیه تبصره های ماده آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی -2

افزایش و تسهیل در فرآیند تخصیص سهمیه ارزی و تعیین کاالهای مجاز وارداتی با مشارکت دستگاههای -3

 مسئول.

 اقدام جهت بازنگری و اصالح لیست کاالهای تخفیف معافیت از حقوق ورودی-1

 کمک به فعال شدن شوراهای ساماندهی مبادالت مرزی استانها.-0

 رتی ب : برنامه های نظا

تهیه و اجرای سیستم ساماندهی تعاونی های مرزنشینان و لینگ با سامانه مدیریت مرزنشینان وزارت صنعت -1

 معدن تجارت و گمرک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شفاف سازی فعالیت تعاونیهای مرزنشین

 زمانهای مسئولنظارت بر عملکرد صادرات و واردات شرکتهای تعاونی مرزنشینان با همکاری سایر سا-2

 بازدید و بررسی عملکرد قانونی تعاونیهای مرزنشین با اجرای نظام نظارتی)سالیانه دوبار(-3

 نظارت و بررسی صورتهای مالی برای کلیه تعاونیهای مرزنشین-1
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 نظارت بر مجامع عمومی تمامی تعاونیهای مرزنشین-0

 مرزنشینان جهت تقویت نظارتهای درون شبکه ایتشکیل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی در رشته -6

 11اعالم تخلفات مزبور به شورای ساماندهی مبادالت مرزی استانهای مربوطه بر اساس تبصره ذیل ماده -7

 قانون ساماندهی مبادالت مرزی

 استفاده از حسابرسان صاحب صالحیت-0

 هدایتی -ج : برنامه های حمایتی

 ه ها و کارگاههای آموزشی عمومی و تخصصی بصورت استانی و یا منطقه ایتدوین برنامه و برگزاری دور-1

اولویت در تأمین سرمایه در گردش شرکتهای تعاونی مرزنشینان از محل منابع در اختیار بخش تعاون و سایر -2

 بخشها با هدف تقویت بنیه مالی آنها

 تعاونیها متناسب فعالیت آنهاکمک به ایجاد وحدت رویه و مکانیزه کردن واحدهای مالی -3

 کمک به عضویت سایر دارندگان کارت مبادالت مرزی در تعاونیها-1

تشویق تعاونیهای مرزنشینان به سرمایه گذاری در مناطق مرزی و تولید محصوالت و خدماتی که نقش -0

 مؤثری در بهبود و ارتقاء صادرات آنها دارند.

ه فعالیت تعاونیهای مذکور به مبادی ذیربط جهت ایجاد شفافیت در انعکاس کلیه اطالعات و آمار مربوط ب-6

 فعالیت و جلب حمایت دستگاههای ذیربط 



198 
 

 ساماندهی اتحادیه های استانی و اتحادیه سراسری به منظور توانمند سازی تعاونیها از طریق آنها-7

 نهاکمک به حضور فعال و طرح مشکالت در شوراهای ساماندهی مبادالت مرزی استا-0

طرح موضوعات عمومی تعاونیهای مرزنشین در کمیته مشترک وزارتخانه های متبوع، صنعت، معدن و -9

 (.17-10: 1391، علی،11تجارت، کشور و گمرک جمهوری اسالمی ایران)فرامرزی
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 گردشگری تعاونی



200 
 

 مقدمه 

های خدماتی به ویژه گردشگری بیست و یکم، سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش قرن 

گفته می شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر است.

ی کشورهایی تریلیون دالر خواهد رسید. در این فرآیند، دستیاب 2خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به 

که از جاذبه های وسیع گردشگری برخوردار هستند به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت، ساالنه 

میلیارد دالر ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران، این رقم قابل توجه  21درآمدی حدود 

 فعالیت(. توسعه 731307دهد)نوبخت،است و می تواند تمامی فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار 

منوط به جاذبه های متنوع طبیعی، فرهنگی، و تاریخی است. کشورهای  اًتوریستی با انگیزه گردشگری غالب

پیشتاز در بخش گردشگری یا به لحاظ چشم اندازهای طبیعی مانند دریاچه ها، سواحل آفتابی و کوهستان های 

و یا به لحاظ عناصر دیگر و ایجاد برخی جاذبه های مصنوعی و  پر برف، یا به لحاظ قدمت تاریخی خود

همچنین ایجاد ساختاری سازمانی و فراهم آوردن بستر سرمایه گذاری های گسترده توانسته اند به تقاضای 

وسیعی از نیازهای جهانگردی پاسخ داده، از تأثیرات و دستاوردهای آن نیز به همان اندازه بهره مند شوند 

(. تعاونی های گردشگری به مثابه رابط بین دولت و مردم عمل می کنند. در اکثر 1631300)تقوایی،

کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای آسیایی، بویژه هند، تعاونی های گردشگری نقش مهمی در توسعه ملی 

وچک و بزرگی این کشورها ایفا کرده اند. تعاونی های گردشگری زیر مجموعه ای از کل تعاونی ها، جوامع ک

از انسان های متعهد و مسئول هستند که به حفظ ارزش های اخالقی در تمامی جنبه های تجارت اعتقاد دارند. 

او را یک اولویت می دانند و آن را در تعاونی ها، شرکت های مردمی تلقی می شوند که انسان و نیازها و آمال 

 (.3931309هند)فرزین،دستور کار تعاونگران و اعضاء تعاونی ها قرار می د
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بنابراین با توجه به نقش و کاربرد تعاونیهای گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و بویژه 

نقش تعدیلی آن در رشد و توسعه اقتصادی مناطق مختلف و تحصیل درآمد ارزی و ایجاد زمینه برای سرمایه 

، تأثیر آن در کمک به افزایش نرخ رشد استغال، ایجاب می گذاری های مکمل در رشته های گوناگون و نهایتا

 (.031300کند که در کشور حداکثر توجه به ایجاد تعاونیهای گردشگری معطوف گردد)امینی،

از طرفی مطالعات علمی و تجربه کشورهای موفق در زمینه گردشگری نشان می دهد که سرمایه گذاری در  

عالیت های کوچک و متوسط با کمترین سرمایه بسیار پر بازده است بخش تعاونیهای گردشگری بخصوص در ف

در که می تواند نقش محوری در توسعه کشور و همچنین کاهش بیکاری و جذب سرمایه داشته باشد. نکته مهم 

قانون  11این خصوص نقش بخش تعاون در رونق این بخش است، با توجه به توجهات خاص دولت به اصل 

ه نظر می رسد بخش تعاون می ایگاه مناسب بخش تعاون در کنار بخش خصوصی و دولتی باساسی و همچنین ج

گزینه مناسبی برای رونق گردشگری باشد. وجود تعاونی ها در گردشگری نه تنها منجر به ایجاد تعداد تواند 

تعاونی های خدماتی و شغل بیشتر می گردد، بلکه در نحوه بهبود توزیع درآمد نیز مؤثر خواهد بود. شکل گیری 

تولیدی مرتبط با گردشگری می تواند حلقه مفقوده بین جاذبه های توریستی کشور و گردشگری را پر نماید 

 (.031306)نظری،

 گردشگری اهمیت و اثرات

چنان مابین انسان و طبیعت فاصله انداخته و او را فرسوده ساخته که نیاز به شدن در عصر حاضر آن صنعتی

سرگردانی  شود.روز بیشتر احساس می بـه روز ها و...ها، زیـارتگاهمـوزه ،طبیعت دامان اوقات فراغت درگذران 

کشاند و روح ابتکار را در یکند، استعدادها را به زوال محوصله میفـراغت انـسان را دلمرده و بی اوقـات در

تـنشها  ر نهایت ایجاد تنش کرده و چنانچه از ایـناین مسائل د .(مسئله اجتماعی سازد)بعدخفه می نطفه

 .)بعد سیاسی مسئله(جـلوگیری نشود مشکالت فراوانی را برای حکومتها فراهم خواهد آورد
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های آن ایجاد عوامل مساعد دیگر از طریق ایجاد تشکل کنار و در رشد و توسعه صنعت جهانگردی و توریسم

 .ها باشدحل بسیار خـوبی جـهت جـلوگیری از اینگونه تنشراه تواندمی تعاونی جهانگردی

به اثرات اقتصادی آن اشاره  صنعت توریسم است که ذیالً اقتصادی بعد ،اما آنچه که بیشتر مورد توجه اسـت

 .گرددمی

 خروج ارز از جلوگیری (الف

ال و کا صدور جای ی بدانیم و بهاقتصادای از فعالیت اگر صنعت گـردشگری و جـهانگردی را نـوع ویژه

بدون شک  کنیم، جلب فراد خارجی را برای خرید کاال و خدمات به کشورا خدمات به بـازارهای جـهانی،

 .صنایع صادراتی خواهد بود ترینیابنده رشد گردشگری در سالهای آینده یـکی از مـنابع مـهم درآمد و از

شاید گفته شود  دهند.دیـگر انتقال می کـشورهای ارز و درآمد خود را بهمرفهین هرساله مبلغ هنگفتی از 

 تواند چاره کار باشد.امـا ایـن راه نمی افراد جلوگیری کـرد. خروج از توان جهت جلوگیری از خروج ارزمی

ر نهایت آفریند و داست و ارضاء نـشدن نـیاز تنش می نیاز یک زیرا گردشگری مانند خوراک و پوشاک

توان بـدون سـرکوب یـک نیاز برای بنابراین می دنبال خواهد داشت. به ناخشنودی سیاسی و اجتماعی را

 .رونق بخشید را جلوگیری از خروج ارز بخش گردشگری

 جذب ارزهای خارجی به داخل کشور ( ب

است زمانی  ممکن زیرا .روشن نخواهند داشت ای اند آیندهمـتکی بـه نفت تصادیاقـ کشورهایی که از نظر

منابع را از  این ارز مـورد نیاز منابع نفتی خود را چوب حراج زده و به سرعت کـسب برسد که مجبور شوند برای

 .دست بدهند
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 ایو جـذابیته وهواییب پیشرفته و وجود آثار تاریخی، تنوع آ کشورهای در اوقات فراغت روزافزون افزایش

 .اقتصاد تک محصولی باشد از تواند منبع بزرگ درآمد و راه درمانی برای خروجفرهنگی در کشور ما می

 اشـتغال خرافزایش نـ ( پ

های گـوناگون اقـتصادی در بخش .برآوردهابهترین بخش کارآفرین مطرح است عنوان توریسم و جهانگردی به

 گذاریدامداری و صنعت سرمایه بخش کشاورزی، در یـک نـفر بیانگر این مطلب است که برای اشـتغال

در افزایش نرخ اشتغال سهم مهمی را  توریسم لذا صنعت وجود دارد. نیاز بـه صنعت گردشگری نـسبت بیشتری

 .کندایفا مـی

این نوع  : اولیهاشتغال  -1: است در مـجموع سـه نـوع اشتغال نیروی انـسانی در مـورد گردشگری قابل تفکیک

ها و قبل از انـجام سـفر یـا در حین مسافرت به فراهم آوردن زمینه هایی است که برایدر فعالیت اًعمدت اشتغال

 رسانی از اینو اطـالع سسات گـردشگریؤمـ فـعالیت ؛وری قـرار داردهای بـهرهاطالع بیشتر از پتانسیل منظور

های گردشگری را ای از اشتغال در فعالیتکه سهم عمده این نوع اشتغال : یازهامین نأاشتغال در ت - 2است. نوع

مقصد است  در کـه گردشگر را تا زمانی روزمره های است که بطور مستقیم نیازهایفعالیت در شود،شامل می

ها ها و فعالیتتورانرس داری،هتل ونقل،در حمل هااین نوع اشتغال دامنه وسیعی را از فعالیت سازد.برطرف می

 با بیشتر این نوع اشتغال که : اشتغال غیر مستقیم -3شود.و ورزشی شامل می در ارائه خدمات تفریحی

فعالیت در احداث  آید.فراهم می گذاری در گردشگریهای تولیدی مـرتبط اسـت همزمان با سرمایهفعالیت

 نیز و شود(ونقل)تا جایی که سهم گردشگری را شامل میحملوسایل  تولید ها قبل از آن،ها و کلیه فعالیتهتل

 .سیسات زیربنایی در زمره این نوع اشـتغال اسـتأت در ایجاد گردشگری سهم

باشد این نوع اشتغال به خود را دارا می مختص هایدر این میان اشتغال مستقیم حاصل از گردشگری ویژگی

 : نمود بندیتقسیم تواندمی فعالیت وابسته به نوع
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 های مرتبط،نگهداری ومـرمت،کـارشناس اشتغال وابسته به جـاذبه گـردشگری همچون مدیریت جاذبه، -

 .مسئول بازدید

 مهمانپذیر، نوازی همچون خدمات اقامتی رسمی)هتل،هتل آپارتمان،خدمات مهمان بهاشتغال وابسته   -

ها و...(،خدمات حـسینیه مـدارس، شخصی، )منازلرسمی غیر خدمات اقامتیمهمانسرا(،

 (،خدمات تجاری رسمی)مراکز خرید و بازارها ها و...(،فروشیاغـذیه آشـپزخانه، پذیرایی)رستوران،

 رسانیاطالع و...(، بازارهای موقت فروش، هایدکه ،هاخدمات تجاری غیر رسمی)دستفروشی

 ()راهنماهای گردشگری

لیدر  تـورهای مسافرتی)مدیر تور، های مسافرتی،آژانس همچون افرتیوابسته به خدمات مس اشتغال -

 .......(عوامل اجرایی تور و تورها،

 به أنقل از مبد وونقل همچون دسترسی به مقصد)شامل وسایل حملاشتغال وابسته به دسترسی و حمل -

مـقصد)شـامل جابجایی دسترسی در  قطار و...(، هواپیما، اتوبوس، مقصد خودروهای شخصی،

 (گـردشگر در مقصد

های ورزشی)مدیر و عوامل مجتمع اشتغال وابسته به خدمات تفریحی در کنار جاذبه اصلی همچون، -

های بازی مجتمع و مکان ای و...(،های رایانهبازی )شامل سینما،فرهنگی هایمجتمع و مـکان اجرایی(،

 .....(یزات بازی و سرگرمی وابـزار و تجه و سرگرمی)شامل شـهر بـازی،

 مین برق،آب،گاز و...)کادر مودر نیاز(،أت بنیادی همچون تاشتغال وابسته به امکانات و تسهیال -

 گردشگری. پلیس درمانی)کادر مورد نیاز(، وخـدمات بـهداشت

 اجرایی(،اشتغال وابسته به عـناصر نـهادی و سـازمانی همچون مدیریت سازمان)مدیر،کارشناسان،عوامل  -

 (اجرایی عوامل ،بازاریابی و تبلیغات)مسئول مرتبط،کارشناسان
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های گـردشگری مرتبط و تنها با فعالیت گونه که از نام آن پیداست به طور مستقیماشـتغال غیر مستقیم همان

 اقتصاد مشخص در سرمایه گذاری در گردشگری به کل تشکیلسرمایه نیست بلکه تـنها بـا نسبت حجم

خود ظرفیت اشتغال را باال  به خود و خدماتی سروکار دارد که فعالیت با شک توسعه گردشگریبی گردد.می

 شودمی سبب باال رفتن اشتغاالت بخش کشاورزی بـطور غیر مستقیم ای که توسعه گردشگریگونهبه برد.می

بطور کلی  یابد.افزایش می ثیر آنأتحت ت ورزیکشا ولیداتت باال رفتن تقاضا به سبب ورود گردشگران، با زیرا

زمینه  در اشتغال در بیشتر مواقع باشد.های اشتغال میفرصت از مزایایی گردشگری در یک مقیاس وسیع ایجاد

تواند این می و نقل(. حمل کشاورزی،،های اقتصادی دارد)مانندگرایش بـه همپوشی با دیگر بخش گـردشگری

 .دیگر اقتصادی باشد هایبرای درآمدهای پایین در بخشبه عنوان مکملی 

 افـزایش صـادرات پنـهان ( ج

پرداختهایی که  مثالً .صادرات نامرئی گویند نمایند،به کاالها و خدماتی کـه گردشگران خارجی خریداری می

تواند داشـته کـشورمان مـیتأثیر بسیاری بر اقتصاد  شود،سـوغات و... انـجام می ،ونقلحمل ،خوراک برای هتل،

نقل  و عالوه براین وجود یک سیستم حمل از جـمله مواردی که مـوازی بـا رشد صنعت دستی است. بـاشد.

که تقاضا برای گردشگری در تـعطیالت بـا توجه به این بر رشد صـنعت تـوریسم دارد. شگرفی صحیح تأثیر

 کوتاه نمودن زمان مسافرت از برای نقل مناسب و صنعت حمللذا وجـود یـک  مدت افـزایش یـافته،کـوتاه

باال بردن کیفیت صنایع دستی، رشد صنعت توریسم  ایجاد جذابیتها در مراکز گردشگری، به گردشگاهها، شهرها

جانبی صنعت  مزایای نقل از و ، گسترش صنعت حملدستی رشد صنایع به عالوه، را به همراه خواهد داشـت.

 .یسم است که تعداد زیادی را به کار مشغول خواهد کردتور

اجـتماعی و سـیاسی دارای اهمیت  که امروزه صنعت گردشگری از دیدگاههای مختلف اقتصادی،این اًنهایت

سازمان جهانی جهانگردی  باشد.کشورهای جهان یکی از منابع مهم درآمد می از بسزایی است و در بسیاری



206 
 

میالدی درآمد ناشی از صنعت گردشگری بالغ بر ده تریلیارد دالر خواهد  2121در سال بینی نموده که پیش

میلیارد  21کشور گردشگر جهان در این سال افزون بر  21ترین کشور در فهرست پایین تـرتیبی که بـه .بود

درآمـد  از یـرانا بنابراین سهم میلیارد دالر خواهد بود. 01متوسط درآمد کشورهای گردشگر  دالر و حد

و  جهانگردیبه عنوان  2111با توجه به نامگذاری سال  مـیلیارد دالر بـاشد. 01گردشگری بایستی دست کم 

 و ایجاد های جهانگردی به جهانیانفرصت خوبی را جهت معرفی جاذبه( WTO ) گفتگوی تمدنها توسط

و  لذا بـا فراهم آوردن امکانات جود آورد.عزم ملی در تـوسعه فـرهنگ عمومی برای گردشگری بـو یک

 تأسیسات و...( ونقل، اقامتگاهها،)حمل های مختلفشرایط مناسب جهت تشکیل تعاونیهای گردشگری در زمینه

محصولی و اتکا به منابع نفتی مهم درآمد ملی گسترش یافته و دوران تک منبع گردشگری به عنوان یک صنعت

 (.01-00: 1302جوادی،مشرف )یابدپایـان مـی

جلب و جذب گردشگر )جهانگرد( در مؤثر عوامل

 عـوامل طـبیعی -3

باشد از جمله اقلیم سواحل دریـای مـختلف مـی کامالً دارای چـهار و پنـج ناحیه  اقـلیمی نظر از ایران ما کشور

تابستان و اعتدال در  گرما دردیگری اقلیم کوهستانی که از خصوصیات آن  خـزر که از نوع مدیترانه است،

 باشد کـه بـرای ورزشهای زمـستانی مـناسب اسـت.فصل پایـیز و اواخـر تابستان و سرمای شدید در ارتفاعات می

های مستقل و بعضی حوضه ارتفاعات نظر از حاشیه متصل بهحالت دیگر اقلیم فـالت مرکزی است که صرف

ن تـرتیب ایران سرزمینی است که در فصول مـختلف دارای آب و هـوایی دارای آب و هوای بیابانی است. بـدی

های مختلف امکانات متنوعی فراهم سلیقه برای باشد و از ایـن لحـاظمـتفاوت در مـناطق مختلف می کامالً 

روشنگر فـرانسه و اسـپانیا بـا ایران  مقایسه آب و هوای کشورهای اروپایی جاذب جهانگرد مانند یونان، است.

 .باشدایران و کـشورهای مـذکور مـی از تشابه اقلیمی قسمتی
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 اجـتماعی عـوامل -2

های تاریخی کشورمان هستند و همچنین شیراز، همدان،کرمانشاه و...از مهمترین جاذبه ابـنیه تاریخی در اصفهان،

 و مراسم لباسهای محلی رسوم، ،. آدابباشندمی های گردشگری دینیمراکز مذهبی در مشهد و قم نیز از جاذبه

و استفاده از موسیقی  ایمنطقه هایتشکیل جشنوارهبا های گردشگری در ایران است که دینی از جمله جـاذبه

ها اگر اروپایی باشد و همین جاذبه تواند جاذب جهانگردان خسته از ماشین،ملی از جمله مـواردی اسـت که می

 .کثیری از جهانگردان را داردتقویت گردد توان جذب عده 

 اقتصادی عوامل -3

از  توان مهمترین وسیله جلب سیاح در هر کـشور قـلمداد نمود به عبارت دیگر کشوری کهاقتصادی را می عامل

است از نظر صنعت  ضروری و امکانات عوامل اجتماعی یا طبیعی مناسب برخوردار بوده اما فاقد تسهیالت

از کشورهای  برخینمونه بارز این مسئله  د بـه میزان قابل توجهی جاذب جـهانگرد بـاشد.توانگردشگری نـمی

دلیل عدم  به وسیع های توریستی به مقیاسوجود برخورداری از جاذبه باشند که باآسیایی و آفریقایی می

منتشره  طبق آمار ریست بـاشند.اند جاذب تـوبرخورداری از امکانات و تسهیالت مـورد نـیاز جهانگردان نتوانسته

 را از صنعت جهانگردی از طرف سازمان جهانی جهانگردی طی سالهای اخیر کشورهایی که بیشترین بهره

درصد  63باشند، کشورهای اروپایی با برخورداری از اند در درجه اول کشورهای اروپایی میبرده المللیبین

المللی د ارزی حاصل از ورود جهانگردان بیشترین سهم از بازار بیندرصـد درآمـ 03المللی و جهانگردی بین

شاید مهمترین علت این سهم باال نزدیکی کشورهای اروپایی به همدیگر  را در اختیار دارند، صنعت گردشگری

و تردد راحت و سریع گردشگران اروپایی به کشورهای همجوار بـاشد پس از کـشورهای مناطق 

 27المللی و درصدی از جهانگردان بین 21باشند که سهم در مرتبه بعدی می آمریکا ناطقاروپا،کـشورهای م

 .انددرصد از درآمد حاصله از جهانگردان را به خود اخـتصاص داده
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ها و وجـود جـاده از جهانگردان به قیمت مـناسب، پذیرایی ای از عوامل اقتصادی از قبیل تأسیساتمجموعه

ریزیهایی در جهت رفاه جهانگردان ونقل و بطور کلی برنامهتسهیالتی مختلف مربوط به حمل ا،مطلوب بودن آنه

توان گفت که وجود عوامل بطور کلی می کشور است. هر جـلب جهانگرد در از جمله مهمترین عـوامل 

مل کننده شرایط باشد و عوامل اقتصادی کااجتماعی و طـبیعی بـرای جـلب جهانگردان و سیاحان کافی نمی

 .باشدجلب جهانگرد می

امنیت و  جهانگردی صنعت ترین عامل ایجاد و گسترشمهمترین و ضروری که داشت توان اظـهاردر کل می

توان جهانگردی اجتماعی در هر کشور اسـت و بـا شرایط بحران و ریسک در کشور نمی وجود امنیت سـیاسی،

 (.731302گردشگری و هتلداری،)دفتر تعاونیهای را جذب نمود

 تعاونی گردشگری چیست ؟

و برای  سعی در افزایش درآمد ملی دارند. و شاخص توسعه، اصـل یـک امروزه همه کشورهای جهان به عـنوان

از راهـکارهای گوناگون و متعددی با مدیریت کارآمد و تدبیر و هوشمندی سود  نیل به این هدف مهم نیز

ها، صنعت ت الن و دولئودر نزد مـس راهکارها ترین اینترین و مـحبوبشناخته شده ازیکی  جویند.می

 .گردشگری است

موفق  از راه توسعه و گسترش صنعت گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی، بسیاری از کشورها،

طوری که حتی به ناسانند.به مردم جهان بش را شاندرآمدهای فراوانی به دست آورند و نیز کشور خود اند،شده

 برای مثال کشورهای اسکاندیناوی، شود.تنها از راه صنعت گردشگری تأمین می درآمـد بعضی از کشورها،

آورند و در این درآمد فراوانی بدست می خارجی تایلند، چین و ژاپن و فرانسه از راه جلب گردشگران ترکیه،

طور مثال کشور مجارستان دارای گردد بهز همین راه تـأمین مـیکشورها مقادیر قابل توجهی از درآمد ملی ا
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حالی است که سالیانه بیش از ده میلیون نفر گردشگر خارجی از این  در جمعیتی معادل ده میلیون نفر است و این

 کنندکـشور بـازدید می

در  کند.شگری کسب میآوری از صنعت گردتوان تصور نمود این کشور چه درآمد سرساممی وصف، این با

 ایـران ها و راهبردهای صحیح گـردشگری،برنامه توان انتظار داشت با انتخاب و اجرای سیاستها،یک مقایسه می

این صورت درآمد حاصل از صنعت گردشگری کشورمان  در .باشد میلیون نفر گردشگر 01میزبان  ساالنه نیز

 .خواهد بودچیزی برابر درآمد ناشی از صادرات نفت 

و  حـفظ تقویت همکاری و مشارکت مردم، تـولید درآمـد، اشـتغال، ایجاد باعث بدون تردید صنعت گردشگری

 ایجاد وحدت و همبستگی در میان مردم، بهبود وضع بهداشت و آموزش، مـنابع طبیعی و آثار باستانی، احـیا

لیـکن مـتأسفانه به دالیل متعدد در  خواهد بـود. کشور المللیو بین افزایش حس قدرشناسی و شهرت ملی

اگر کشورمان در راستای  رو؛ازاین. زمینه توسعه صنعت گـردشگری کـار مهمی انجام نشده است کشورمان در

بایست نکات ذیل را مـورد توجه قرار داشته باشد می گفتن تـوسعه صـنعت گـردشگری بخواهد حرفی برای

 دهد

 از مزایای گردشگری آگاه نمودن مردم -

 (طـبیعی های فرهنگی، مذهبی،جاذبه گردشگری به مردم و جهانیان) هایجاذبه شناساندن -

 ایـجاد بـازارهای گردشگری -

 شفاف و روشن در زمینه گردشگری و مقررات قوانین تدوین -

 لتدو نظارت مندان تحتایجاد تشکلهای گـردشگری بـا همکاری و مشارکت مردم و عالقه -

 (...امنیت گردشگری و امکانات، های جلب گردشگران )قوانین،ایجاد زمینه -

 به گردشگران و مورد انتظار  مطلوب ایـجاد زمـینه مـناسب برای ارئه خدمات -
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 ارائه اطالعات صحیح و مناسب و به مـوقع بـه گـردشگران -

 گردشگری هایجاذبه زیباسازی -

 گردشگرانایجاد اقامتگاههای مناسب ویژه  -

 (.031302)عباسی،...وی ایجاد تعاونیهای گردشگر -

از اشکال مشارکت در گردشگری که امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است. مشارکت در قالب ایجاد یکی 

تعاونی های گردشگری است. تعاونی های گردشگری به عنوان ارتباطی بین دولت و مردم و یا به عبارتی مابین 

دولتمردان، مجریان و دست اندرکاران عمل می کنند. در واقع تعاونی های گردشگری، جایگاه و توده مردم و 

بستر مناسبی برای پیوند این دو )دولت و مردم( با هم بوده و با اجرای برنامه ها و انسجام فعالیت هایی که منافع 

وانند این مهم را تحقق بخشند هر دو طرف را تأمین نموده و باعث مشارکت آنها با هم شود به خوبی می ت

امروزه در اکثر ممالک پیشرفته و حتی در کشورهای آسیایی بویژه هند، تعاونی های (. 1306)فرزین،

گردشگری نقش مهمی را در توسعه ملی این کشور ها ایفا کرده اند. در واقع این کشورها از تعاونی های 

سعه اقتصادی و اجتماعی کشور سود برده و توانسته اند از گذار در توأثیر شگری به عنوان ابزاری مهم و تگرد

طریق تشکیل و گسترش این نوع تعاونی ها در کشور، به ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی برای مردم منطقه از 

 یک طرف و کسب درآمد ارزی و توسعه ملی از طرف دیگر اقدام نمایند. 

تعاونی ها، جوامع کوچک و بزرگی از انسان های متعهد و تعاونی های گردشگری زیر مجموعه ای از کل 

مسئول هستند که به حفظ ارزش های اخالقی در تمامی جنبه های تجارت اعتقاد دارند. تعاونی ها شرکت های 

تعاونگران و ر ی دانند و آن را در دستور کامردمی تلقی می شوند که انسان و نیازها و آمال او را یک اولویت م

 اونی ها قرار می دهند. اعضای تع
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عالوه بر نیازهای اقتصادی بیشتر، نیازهای اجتماعی و ذهنی مردم دل مشغولی اصلی تعاونی هاست. تعاونی ها به 

 )همان(.عه محلی خود، بی تفاوت نبوده اندگوناگون جامه ب خاطر انسان محور بودن هرگز نسبت به جنبه ها

نقش خود را در توسعه گـردشگری  کشورها از ردولتی در بسیاریتعاونیهای گردشگری به عنوان تشکلهای غی

 اسکان، راهنمایی، مراحل گردشگری مشتمل بر تبلیغات، پذیرش، کلیه این تعاونیهای اند.بـه خـوبی ایفا کرده

چندمنظوره و این تعاونیها گاهی  کنند.می و برگزار مسافرت و... مـرتبط بـا گردشگران را به خوبی ساماندهی

 خصوصاً امور مربوط به گردشگران) همه تعاونیهای چندمنظوره در کنند.منظوره فـعالیت مـیگاهی تـک

این امور  برعهده دارند. امور شود و تعاونیهای یـک مـنظوره نـیز بخشی ازمی انجام تعاونی توسط جهانگردان(

ایجاد تعاونیهای توریستی به  .شودمی خـاص به گردشگرانتبلیغ و نیز خـدمات  ونقل، راهنمایی،شامل حمل

منظور بهره برداری از ترکیب ساختاری تعاون و توریسم زمانی امکانپذیر خواهد بود که شرایط، امکانات و 

ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد و برقراری آنها فراهم باشد بنابراین روشن است که زمانی تعیین تعاونیهای 

در انواع گوناگون و متفاوت آن میسر خواهد بود که افزون بر شناسایی فعالیتها و مهیا بودن شرایط  توریستی

مذکور برای ایجاد انواع واحدهای توریستی مورد نیاز اعم از تأسیسات پذیرایی اقامتی، آژانسهای مسافرتی، 

 ه فراهم باشد.ت بهره گیری از آنها نیز به صورت بالقوامؤسسات مطالعاتی و..... امکان

تعاونیهای توریستی را با توجه به ویژگیهای توریسم در اشکال گوناگون تولیدی و توزیعی )توسط تعاونیهای 

موجود( می توان به صورت نوبنیاد و یا از تبدیل بنگاههای توریستی که به صورت تجاری ایجاد شده اند به 

 اد.تعاونیهای توریستی تبدیل و مورد بهره برداری قرار د

در عملکرد تعاونیهای توریستی مؤثر واقع می شوند، این عوامل را می توان در دو دسته عوامل عوامل گوناگونی 

درونی و عوامل بیرونی مدنظر قرار داد، از جمله عوامل درونی عامل نحوه مدیریت قابل ذکر است. باید توجه 

ه می شوند و یا متعلق به یک تعاونی می باشد داشت که مدیریت امور در واحدهایی که به صورت تعاونی ادار



212 
 

بایستی به ساده ترین شکل و با پایین ترین هزینه مورد بهره برداری قرار گیرند تا آنکه هزینه تمام شده خدمات 

توریستی ارائه شده در اندازه ای باشد که افزون بر سودآور بودن، پرداخت آن از توان توریسم اجتماعی خارج 

 نباشد.

است. روشن است که کم و کیف امکانات مالی در اختیار تعاونیهای توریستی درونی دیگر امکانات مالی عامل 

به عنوان عامل مؤثر در اختیار تعاونیهای توریستی به عنوان عامل مؤثر در عملکرد تعاونیها از جایگاه ویژه ای 

توسط بانکها، مؤسسات دولتی و.... بایستی برخوردارند، به طور نمونه با فراهم کردن امکانات و تسهیالت مالی 

در تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونیهای توریستی بر اساس برنامه های مشخص اقدام الزم انجام شود. از عوامل 

و کیفیت توریسم ملی اشاره خارجی مؤثر بر عملکرد تعاونیهای توریستی نیز می توان به توسعه بالفعل کمیت 

توریسم ملی را اشاره کرد. بهبود کیفیت توریسم ملی را می توان از عمده ترین عوامل مؤثر کرد. بهبود کیفیت 

 بر عملکرد تعاونیهای توریستی به شمار آورد.

همچنین با افزایش تعداد توریست ها اعم از داخلی و خارجی، ظرفیت پذیرایی و به طور کلی تقاضا برای 

ه همان اندازه افزایش خواهد یافت. این واقعیت منجر به افزایش ت توریستی در زمینه های گوناگون بخدما

درآمد، بهبود مدیریت، تربیت نیروی انسانی بیشتر و پدیدار شدن فرصتهای شغلی فراوانتر خواهد شد بنابراین 

نمود)دفتر خواهد  توسعه توریسم از نظر کمی موجبات بهبود و توسعه عملکرد تعاونیهای توریستی را فراهم 

 (.20-29: 1303ویج و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت تعاون،تر

زمینه گسترش تعاونی ها بعد از پیروزی انقالب اسالمی با تغییر در ارکان ها و ایدئولوژی های حاکم بر جامعه از 

بیش ابعاد حقوقی، قوانین، سیاست ها و برنامه های دولت و زمینه اجتماعی و غیره فراهم شده است. لذا می توان 

حضور قدرتمند  از گذشته بر نقش آنها تأکید کرد. وجود زمینه مناسب حقوقی و تشکیالتی از طرفی و خالء

 (.1306آنها در عرصه فعالیت های گردشگری بیش از هر چیزی نوید بخش توسعه آنها می باشد)فرزین،
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 بررسی تعاونی های گردشگری از دیدگاه های مختلف

ای گردشگری از دیدگاه های مختلف شامل : دیدگاه اقتصادی، دیدگاه اجتماعی و در این بخش جایگاه تعاونیه

 (.1306دیدگاه سیاسی مورد توجه قرار می گیرد)فرزین،

 دیدگاه اقتصادی 

می توان گفت که صنعت گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای متعادل و هماهنگ کننده اقتصادی و توزیع 

 پذیرفته شده است.متعادل درآمدها برای همه 

از طرف دیگر تجربه نشان داده است که گردشگری عمده ترین عاملی است که در برنامه های توسعه اقتصادی 

بر هر سه بخش اقتصاد یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات بیش از سایر فعالیت ها اثر مستقیم و مؤثر دارد. دقت 

که حجم مبادالت گردشگری بین المللی حدود بیش از در آمار و ارقام بین المللی گویای این واقعیت است 

بیست درصد کل مبادالت بین المللی را شامل می شود. بنابراین به نظر می رسد که رشد و توسعه مبادالت 

گردشگری با توسعه گردشگری داخلی به عنوان اساس این پدیده و در رشد و توسعه متعادل و هماهنگ 

ل درآمدها تأثیر بسزایی دارد. بویژه آنکه ضریب فزاینده در این بخش از فعالیت اقتصادی و همچنین توزیع متعاد

 در مقایسه با سایر بخش های فعالیتی برای کشور ما ایران باالتر از ارقام مزبور باشد.

 عالوه بر این صنعت گردشگری تنها زمینه فعالیتی است که پول از جیب افراد و جوامع مرفه تر به جوامع و افراد

کم درآمد وارد می شود و شاید به همین دلیل است که در تدوین و اجرای برنامه های توسعه گردشگری پیوسته 

متوجه کوشش در جهت مبادله با مناطق و کشورهای پردآمد استوار است و استراتژی توسعه گردشگری ملی 

مین اساس می توان گفت که توسعه مبادله با کشورها یا بازارهای با درآمد باال و ثروتمند می باشد و بر ه

گردشگری داخلی عمده ترین عامل توسعه متعادل و هماهنگ در سطح مناطق یک کشور است و می تواند به 

عنوان عامل محرومیت زایی مورد استفاده باشد. زیرا به دلیل خاصیت منحصر بفرد نظام گردشگری، گردشگر 
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به مقصد حرکت کند و به همین دلیل است که پول همراه  بایستی برای خرید محصول گردشگری از مبدأ خود

 گردشگر حرکت می کند و در سطح مناطق مرور بازدید به مصرف می رسد.

به هر حال از آنجا که با افزایش درآمد سرانه، افزایش مدت اوقات فراغت از کار و غیره و در نهایت رشد و 

یسه با سایر رشته ها تشکیل سرمایه مورد نیاز و تأمین نیروی توسعه بی اندازه زیاد فعالیت های گردشگری در مقا

انسانی مجرب و ماهر از عمده ترین مسایل مربوطه می باشد. تردیدی نیست که تعاونی های گردشگری با توجه 

به هدف و رسالت و نقشی که می توانند در زمینه های مذکور ایفا کنند می تواند برای جذب سرمایه های 

رگیری نیروی انسانی ماهر و ایجاد فرصت های شغلی جدید شیوه ای پسندیده باشد واقعیتی که کوچک و بکا

 بازگوکننده اهمیت تعاونی های گردشگری در انواع مختلف آن می باشد.

بی تردید می توان گفت ایجاد، تأسیس و توسعه شرکت های تعاونی گردشگری می تواند اثری هم پایه اثری 

توسعه اقتصادی گذاشت داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری از کشورها با که ماشین بخار در 

 توجه به اثرات ناشی از توسعه گردشگری در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی از یک سو و کاهش هزینه ها،

اونی های جلوگیری از انباشت سرمایه و کمک به برقراری عدالت اجتماعی و.... از سوی دیگر، ایجاد تع

گردشگری را در برنامه های توسعه اقتصادی خود قرار داده اند. بدیهی است که تحقق بهره گیری از اندیشه 

ایجاد تعاونی های گردشگری مستلزم دو اصل اساسی آگاهی به موضوع و فراهم ساختن زمینه های الزم برای 

 تفاوت از کشورهای دیگر است.ایجاد اینگونه تعاونی های می باشد. شرایطی که در هر کشوری م

 دیدگاه اجتماعی 
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بیش از هر  13و گردشگری جایگزین  12پدیده گردشگری در شکل نوین آن بویژه اشکال گردشگری اجتماعی

اهم کننده موجبات تسریع تعالی فرهنگی و برقراری شرایط همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام رچیزی می تواند ف

 و حتی ملل گوناگون باشد.

چنانچه فرهنگ را به معنای مجموعه ای از باورها، رفتارهای فردی و اجتماعی، شیوه زندگی و چگونگی  زیرا

برخورد با اینگونه مسائل و غیره تبیین کنیم. در این صورت، تردید نیست که توسعه گردشگری ملی عمده ترین 

است. به ویژه در جامعه هایی که عامل گسترش، صیقل، بهبود، هماهنگی و تفاهم و در نهایت اعتالی فرهنگی 

دارای آداب و رسوم و سنت های متفاوت و فراوان می باشند از جمله کشور ایران، در این صورت و با توجه به 

اینکه گردشگری را بعضی از صاحبنظران فرهنگ اوقات فراغت نیز نامیده اند تردیدی نیست که نقش و اثر 

گوناگون آن در فرآیند توسعه گردشگری از اهمیت ویژه ای  دشگری در انواع و اشکالتعاونی های گر

برای گروه کم درآمد  خصوصاً برخوردار است. بویژه گردشگری اجتماعی که هدف آن استفاده مردم از سفر م

 است، فراهم کننده توسعه گردشگری اجتماعی می باشد که اساس توسعه گردشگری فرهنگی است.

های گردشگری به عنوان یکی از عمده ترین عوامل توسعه گردشگری در تغییر  بنابراین، روشن است که تعاونی

و تحول فرهنگی بخاطر همپوشی اهدافی که بخش تعاون و بخش گردشگری به عنوان رسالت خود پذیرفته اند 

 به شمار می رود.

 دیدگاه سیاسی 

اآرامی های سیاسی در جوامعی که از با توجه به اینکه یکی از عمده ترین دالیل بروز نارضایتی های منجر به ن

این لحاظ همواره با مشکل روبرو بوده اند، ناشی از فقدان مشارکت و تصدی مستقیم کلیه افراد فعال جامعه در 

گفته می شود که عمده ترین بیان ساده تر  اجتماعی و فرهنگی شناخته شده است و به -فعالیت های اقتصادی

                                                                        
12. Social tourism 
13 .Alternative Tourism 
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جام امور و پیشرفت در زمینه های متفاوت، عدم آگاهی آنان نسبت به مشکالت علت نارضایتی مردم از کندی ان

فرا راه اجرای برنامه های در دست اجرا و یا پیش بینی شده برای اجرا می باشد. بنابراین با فراهم ساختن امکان 

ر، روشن شدن مشارکت هر چه بیشتر مردم در امور، بویژه واگذاری تصدیات اقتصادی، نخستین بازتاب این کا

مردم از مشکالت  هیچ امری به آن سادگی که تصور می رود نیست. لذا با آگاه شدناین واقعیت است که انجام 

به لحاظ مشارکت یافتن هر چه  اًران حکومتی کاسته خواهد شد. ثانیاز شدت توقع از کارگزا فرا راه کار اوالً

 بیشتر مردم در اجرای امور، برطرف ساختن مشکالت نیز تا حدودی تسهیل و تسریع خواهد شد.

تعاونی های گردشگری خصوصاً به این ترتیب، ایجاد و بهره گیری از تشکل های کاری بویژه در شکل تعاونی م

به معنای واقعی آن، موجب خواهد شد که تعداد بیشتری از افراد جامعه رأسا در امور مشارکت جویند. در این 

صورت می توان و باید پذیرای این واقعیت بود که به طور کلی ایجاد یا تأسیس تعاونی های گردشگری بطور 

نجام امور و آشنایی با مسائل و مشکالت تا اندازه ای از اخص موجب خواهند شد با مشارکت یافتن مردم در ا

 (.1306خشونت و بازتاب های سیاسی حاصل از کمبودها جلوگیری شود)فرزین، احتماالًبروز نارضایتی ها و 

 اهداف و استراتژی های کالن فعالیت تعاونی های گردشگری

، لزوم توجه عمیق به 31یل دهه و اوا 31توجه جدی دولت به توسعه صنعت گردشگری در اواخر دهه 

تشکیل "گسترش فرهنگ گردشگری با اهمیت دادن به مشارکت های مردمی در توسعه این صنعت در قالب 

را فراهم ساخت. به همین دلیل دفتر تشکیل و توسعه تعاونی ها طی گزارشی بدنبال  "تعاونی های گردشگری

و نحوه تشکیل توسعه تعاونی های گردشگری را بصورت  تدوین و تبیین راهبردهای توسعه بخش تعاون، اهداف

 زیر تشریح نمود. اهم اهداف تشکیل تعاونی های گردشگری طبق گزارش مزبور بشرح زیر است :

 گسترش مشارکت های مردمی در فعالیت های گردشگری با هدف کاهش تصدی گری دولتی  -1

 جمهوری اسالمی ایران و قانون بخش تعاونایجاد اشتغال درجهت اهداف تعیین شده در قانون اساسی  -2
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گسترش سرمایه گذاری ها در بخش گردشگری و کمک به عمران و آبادی قطب های گردشگری در   -3

 ایران

 ایرانایجاد زمینه برای بهره برداری اقتصادی از قطب های گردشگری  -1

 جذب در آمدهای ریالی و ارزی حاصل از فعالیت های گردشگری  -0

ایرانی و خارجی با آثار کهن و تمدن باستان و فرهنگ اسالمی و جاذبه های طبیعی از تماس شهروندان   -6

 طریق گردشگری 

 سهیم نمودن اقشار مختلف و پراکنده در سرزمین ایران از در آمدهای ناشی از فعالیت های گردشگری  -7

 لح و دوستی گسترش شناخت اقلیم، طبیعت، تاریخ و فرهنگ ایران و اقوام ایرانی با هدف تقویت ص -0

 تقویت فرهنگ محافظت از محیط زیست -9

 حضور در معادالت و روابط بین المللی بخش جهانگردی از طریق تماس با تعاونی های سایر ملل -11

 ..(1306برنامه ریزی برای بهره برداری پایدار از آثار طبیعی و حیات وحش )فرزین، -11       

 در جهان و ایران  تاریخچه تعاونیهای گردشگری

توریسم پدیده ایست که به عنوان عمده ترین زیربخش بازرگانی ملی، نه تنها اتباع یک کشور بلکه ملل جهان را 

در مبادالت توریستی و به بیان دیگر مبادالت بازرگانی ملی و متقابل به یکدیگر نزدیک می سازد. بسیاری از 

گردشگران داخلی و خارجی موفق شده اند درآمدهای کشورها از راه توسعه و گسترش صنعت و جذب 

 فراوانی به دست آورند.

TICA امور مربوط به توریسم  ره دسازمان است ک 13) انجمن بین المللی تعاونیهای توریسم( در برگیرنده

 دخالت دارند و هدف عمده آنها توسعه این بخش در سطح ملی و بین المللی به وسیله اجرای اصول زیر است :
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حمایت از سازمانهای ایجاد کننده فرصتها جهت گردشگری، سفر و ارائه کننده خدمات )باقیمتهای  -

 سازمانها. ءمناسب و کیفیت مناسب( برای اعضا نسبتاً  

تکمیل اطالعات افراد در زمینه توریسم به وسیله تبلیغات دقیق و قابل مشاهده و همچنین خدمات قابل  -

 دسترسی

مسافران بازدید کننده از کشورهای مختلف و تشریک مساعی فعاالنه با تمامی اطالع رسانی به  -

( و IFTPOسازمانهای بین المللی به ویژه فدراسیون بین المللی سازمانهای مسافرتی دسته جمعی)

 که تاکنون فاقد این سازمان بوده اند. ICAکمک به برپایی تعاونیهای توریسم در کشورهای عضو 

 .هبود کیفیت خدمات عرضه شده به جهانگردانفعالیت در جهت ب -

به طور کلی پیشروترین کشورها در خصوص ایجاد تعاونیهای توریستی، کشورهایی هستند که تشکلهای تعاونی 

در آنها از سابقه طوالنی برخوردار است. تشکلهایی که ارائه دهنده برخی خدمات توریستی بوده اند مانند 

و... که در آغاز تعاونیهای  مصرف یا جامعه عمده فروشان آنها به عنوان تعاونی انجام انگلیس، ایتالیا، هندوستان 

این مهم را عهده دار بودند، با بروز اندیشه تعاونیهای توریستی این واحدها را به تعاونیهای توریستی تبدیل کرده 

 اند.

سهای مسافرتی مشتمل بر فروش آژان در انگلستان تعاونیهای توریستی بیشتر در زمینه ارائه خدمات مربوط به

کامل فعال می باشند و رهای شهری و میان شهری و تورهای مین محل اقامت، برقراری تورزرو جا، تأ ،بلیط

براساس قراردادهای ویژه با آژانسهای مسافرتی مستقل اعم از تعاونی و غیر تعاونی و تفویض نمایندگی با حق 

 را گسترش می دهند. استفاده از آن تعاونی فعالیت خود

 در کشور ایتالیا، تعاونیهای توریستی در چهار رشته اصلی یا کلیدی فعال هستند:
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 آژانس های مسافرتی -

 هتل های تعاونی -

 سازمان تعاونی ترتیب دهنده تورهای توریستی در ارتباط با طبیعت -

 سیسات و تجهیزات پالژهاتعاونیهای تأ -

ی بازنشستگان و گروههای کم رأدر ایتالیا را توریسم اجتماعی)  عمده ترین بخش در تعاونیهای توریستی

 درآمد( و توریسم خارجی تشکیل می دهند.

قبیل برقراری دوره های آموزشی برای  در مالزی، هدف از ایجاد فدراسیون تعاونیهای توریستی مواردی از

تعاونیهای عضو جهت تولید صنایع  کارکنان از جمله راهنمایی گردشگران، تهیه کنندگان اغذیه و... و تشویق

دستی، ایجاد مکانهای ارزان برای اقامت شبانه روزی تورهای تفریحی، تشویق فعالیتهای عضو به ایجاد مکانهای 

 سیاحت ،حمل و نقل و... و بازاریابی برای تورهای ترتیب داده شده توسط  تعاونیهای عضو بیان شده است.

ریهای توریستی در یک شورای فدرال متمرکز بوده و بعدها به نام اداره همکا 2311در اتریش، پیش از سال 

 توریسم در وزارت اقتصاد آن کشور متمرکز و فعال شده است.

اداره »کمک به همکاری در زمینه های گردشگری در اداره ای به نام  2311در ایاالت متحده آمریکا از سال 

 مسافرتی ممالک متحده تغییر نام یافت. به سرویس 2312متمرکز بود و در سال « مسافرت

یافتی از اتحادیه تعاونی چک، تعاونیهای توریستی منحصرا محدود ر جمهوری چک بر اساس گزارشهای درد

سیسات کوهستانی و... با ه در زمینه چشمه های آب معدنی، تأبه آژانس های مسافرتی می باشند. اتحادیه هایی ک

 سساتی دولتی بودند که با دگرگونی ساختار اداری روبرو شده اند.کال مؤوان تعاونی وجود داشته اند عن
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افزون بر ارائه خدمات  COOP TOURIST TRAVEL AOENCYتعاونی گردشگری در بلغارستان 

ائه دهنده خدمات اقامتی می باشند)دفتر ترویج و توسعه مشارکتهای مسافرتی با اختیار داشتن چندین هتل ار

 (.1332191،مردمی وزارت تعاون

ونی گردشگری غیر تعا 122تعاونی گردشگری فعال و  177بررسی ها نشان می دهد که در کشور در ایران  

(. استان گیالن، تهران و خراسان رضوی به 1300مرکز آمار و تحقیقات وزرات تعاون، فعال وجود دارد)

 ها را دارا می باشند. تعاونی گردشگری فعال، بیشترین حجم تعاونی 16،21،21ترتیب با داشتن 

کم می باشد. داده های نسبتاً طبق بررسی های انجام شده، گستره فعالیت تعاونی های گردشگری در کشور 

آماری نشان می دهد که تعاونی های گردشگری فعال، بیشتر به فعالیت هایی مانند برگزاری تورهای داخلی و 

و مهمانپذیری، اسکان و خدمات مربوطه، سفره خانه و خارجی و ارائه خدمات مسافرتی، خدمات مهمانداری 

رستوران، ارائه خدمات به زائرین و خدمات سیاحتی زیارتی و مجموعه های تفریحی و شهربازی مشغول می 

 .باشند

 انواع تعاونی های گردشگری

( خصوصی -تعاونی های گردشگری می توانند با نام ها و ساختار های مختلف در بخش خصوصی )خصوصی

عمومی( و یا بین بخش خصوصی و عمومی شکل گیرند. تعاریف زیر در خصوص  -یا بخش عمومی)عمومی

 ارائه گردیده است: 1990انواع مختلف تعاونی ها توسط کمیسیون گردشگری کانادا در سال 

روی هم گذاشتن منابع به منظور دست یافتن به منافعی که به تنهایی به دست نمی آید) مانند  : 14کنسرسیوم 

 فناوری مشترک و خدمات مشترک(.

                                                                        
14. Consortium (ائتالف چند شرکت با هم برای انجام امور انتفاعی( 
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یک طرح تعاونی که به طور معمول در برگیرنده مهارت ها و منابع مختلف و در پی  : 15سرمایه گذاری مشترک

 درون خود ماهیت همکاری و تعاون دارد. فرصتی برای سرمایه گذاری است. طرح آغازین اغلب در

و  .مشترکتبلیغات طی برای محصوالت یا خدمات آنها  بین شرکای بازار است توافقی  : 16بازاریابی تعاونی

اغلب به حداکثر ساختن ظریفت شبکه های توزیع شرکای مختلف و آشنا شدن با بازارهای هدف از طریق یک 

 شریک درون بازاری می انجامد.

 دستیابی به اهداف مشترک بوده و تر برای طوالنی مدت  موافقت یکبه طور کلی  : 17استراتژیکف ائتال

 اصطالحشامل گردد. با منابع و تخصص مکمل را ممکن است شامل سازمان های کوچک و بزرگ 

بازار  ، اهداف بسیار مهمی را در توسعهب شده است که این گونه ائتالف هابه این دلیل انتخا« استراتژیک»

 کسب و کار شرکا دارند.

سازمان های فعال در صنایع مختلف که از مهارت های ، اری مشترکدر این نوع همک : 18روابط زنجیره ارزش

منحصر به فرد ولی مکمل برخوردار هستند، توانایی های خود را به هم مرتبط می سازند تا ارزش بیافرینند. این 

 رکی که در نواحی مختلف انجام می شود به انسجام می رسد.رابطه با فعالیت مشترک یا نیمه مشت

یک ائتالف چند سازمانی که در آن کسب و کارهای عضو برای رسیدن به اهداف مشترک  : 19یشبکه سازمان

 همکاری می کنند.

مین کنندگان أمات حاشیه ای و فرعی سازمان به تقراردای که طی آن، خد : 20 واگذاری به غیر)پیمانکار(

 (.1031306)فرزین،ر می گرددثالث واگذاشخص 

                                                                        
15. Joint venture 

16 . Co-operative Marketing 
17 . Strategic Alliance 
18. Value-Chain Relations  
19 . Organization Network 
20 .Third Party Providers 
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 مشکالت تعاونی های گردشگری 

« عوامل کلی »عوامل موثر بر مشکالت و مسائل تعاونیهای گردشگری  را می توان در دو گروه عمده که شامل 

 تقسیم کرد.« عوامل خاص»و 

 الف (عوامل عام 

بـر صنعت توریسم بطور اعم و بر تعاونیهای توریستی توان اشاره کـرد کـه به مواردی می در این دسته از عوامل،

و مـانع از توسعه صنعت توریسم و تعاونیهای  گـذاشته صنعت توریسم بطور خاص تـأثیر از به عنوان جزیی

 : این دسته از عوامل عبارتند از اند.گردشگری گشته

اقامتی  واحدهای کمبود و زمینی(، دریایی ونقل)هوایی،موانع زیـربنایی نـظیر کمبود امکانات حمل -0

گذاری در امور بازاریابی و تبلیغات عـدم سـرمایه بخش توریسم و جهانگردی، در گذاریمناسب،کمبود سرمایه

 .و مواردی نظیر آنها

روند که ماهیت آنها تا حـدودی نـاشناخته و مردم کمتر بـه سـراغ فعالیتهایی می اًعموم پذیری:عدم ریسک -4

مردم بومی کشور با توجه به بافت روستایی و  آنها نیز برای آنها نـامفهوم و مـبهم باشد. در مـزایا و معایب فعالیت

و  تـوسعهاصوالً  از اینرو،  کاری بیشتری نسبت به فعالیتهای جـدید دارنـد.مـحافظه ماهیت روستا منشی آنـها،

 .سازی و ارائه آگاهیهای الزم صورت گیردبایست بـا زمـینهمی جدید در کشور، هاینهادها و پدیده پیـشرفت

در سطح کالن و در بـین مـسؤوالن ذیربط کشور و چه در  چه نامناسب و علمی، عدم مدیریت صحیح، -8

راه و ترابری و همچنین درسطح  ها،مـهمانخانه ها،هـتل های مسافرتی و خدماتی،بـین آژانس و در خرد سطح

 .تـعاونیهای گـردشگری رهبران
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ها و پتانسیلها و موانع و مسایل موجود بر سر راه تـوسعه زمینه امکانات، کاربردیو  فقدان بررسیهای علمی -3

در سـطح کـشور کـه این مسئله بـه عـدم ارتباط بین دانشگاهها و  گردشگری تعاونیهایآن  تـوریسم و به تبع

 .گرددسـازمانها بـرمی

بویژه  والن در پذیرش توریستئستر الزم در بین فرهنگ مردم و مسو فراهم نمودن ب سازیم زمینهعد -2

شناختی ویژه و ژرفـانگر در زمـینه فـرهنگ عبارتی عدم انجام بـررسیهای جـامعه به های خـارجی و یاتـوریست

 .سازی آنریزی و انجام اقدامات الزم برای زمینهمردم و در نتیجه عدم بـرنامه

، اجـتماعی،فـرهنگی و سیاسی توریسم نهادینه نشدن و عدم اعتقاد قبلی به اهمیت موارد چهارگانه اقتصادی -6

 .گیران و مـسؤوالن و جهانگردی در نزد تصمیم

 ب(عـوامل خـاص 

نـیز وجـود موانع خاص تـعاونیها  ،توریستیثر بر گسترش و توسعه توریسم و تعاونیهای ؤجدای از موانع کلی م

گیرند که در ایـن دسـته، عـواملی جای می درواقـع، گردند.دارند که مانع از تحقق اصول و اهداف آنـها مـی

  :گردنداین عوامل شامل موارد ذیل می .گردندبرمی مهمتر از همه به بخش تعاون بطور خاص

 رات کل تعاون اسـتانعدم همکاری و ارتباط بین سازمان ایرانگردی و جهانگردی و ادا -0

 .در توسعه آن والن و سازمانهای ذیربط در امور تعاونی و نقشئنه نشدن و عدم اعتقاد کامل مسنهادی -4

های بودجه و امکانات بخش تعاون و امکاناتی که دولت برای رسانی به مردم در خصوص تبصرهعدم اطالع-8

بارز  کامالً در روستاها  بویژه مسئله این. تدارک دیده استاشـتغال در جامعه ترغیب مردم در ایجاد و گـسترش 

 .است
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لیل ه داهداف،کارکرد و ویژگیهای تعاونیها ب، های الزم به مردم در زمینه ماهیتعدم ارائه آگاهی و آموزش -4

 ر توسعهاندرکاران به تعاون و شرکتهای تعاونی دعدم اعـتقاد کـافی دست و نیز رسانیاطالع ضـعف سیستم

 .باشدمشهودتر می تر است،رسانی در آن ضعیفاین مورد نیز بویژه در روستاها که سیستم اطالع کشور،

 در بـخش خـصوصی و در نتیجه خأل کادر فـنی، مـجرب و متخصص در و متخصص مجرب جذب افراد -2

 .تعاون و تعاونیهای گردشگری بخش

 تسهیالت قانونی درنظر گرفته شده است. عدم اجرای مصوباتی که برای ارائه -6

 گذاری کافی مردمانداز و سرمایهعـدم پس -3

 از دیگر مسایل و مشکالت تعاونیهای گردشگری  به صورت موردی می توان  به لیست زیر اشاره کرد:

عدم وجود داده ها و اطالعات آماری کافی در زمینه گردشگری و صنعت توریسم در کشور. گردشگری -1

احتیاج به برنامه ریزی برای پیشرفت و توسعه دارد که این امر به آمارهای دقیق و صحیح در زمینه های مختلف 

صنعت گردشگری وابسته است و اینکه چه نیازی را در حوزه گردشگری باید برآورده سازد. نیازهای زیر بنایی 

جرایی، نیروی انسانی، تبلیغات، تعداد همچون راه ها، ارتباطات حمل و نقل، هتل ها، امکانات خدمات و ا

توریست ها، زمان ورود، مدت اقامت، نوع سفر، راهنمایان تور و آموزش از جمله مواردی است که باید 

پاسخگوی آن باشیم. ارائه اطالعات و آمارهای دقیق از تعداد، وضعیت و سطح خدمات رسانی مراکز پذیرایی 

سفانه چنین خلی و خارجی است که متأی است که مورد نیاز مسافران دابین راهی به تفکیک مناطق از ملزومات

اطالعاتی موجود نیست و جا دارد در این راستا طرح جامع فرهنگی کشور آمار و اطالعات دقیق و مورد نیاز از 

ت مراکز پذیرایی درون شهری و بین راهی را کسب و ارائه دهد برای افزایش درآمدهای غیر نفتی از طریق صنع

گردشگری تصمیمات و برنامه ریزی های جدید اتخاذ شود. عدم وجود اطالعات کافی از سوی دیگر موجب 
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در تعیین مزیت  ناتوانی در تحلیل ابعاد متغییرهای اجتماعی، اقتصادی بخش توریسم می شود. و در نتیجه

 استراتژیک تعاونی های گردشگری نیز دچار مشکل و ضعف خواهیم شد.

یی با اصول تجارت جهانی و بازاریابی در این حوزه، بی توجهی به گردشگری در بخش صادرات عدم آشنا -4

به دلیل افزایش بی رویه مدیران فاقد تخصص الزم، موجب عدم درک صحیح از این صنعت و ناکارآمدی آن 

 شده است. 

ری های خاص عدم حمایت جدی در ترویج گردشگری و جلب توریسم و عدم توجه جدی به سیاستگذا -8

در این خصوص در نهایت موجب ناتوانی در ایجاد پیوند استراتژیک میان بخش تعاونی و بخش گردشگری 

 خواهد شد.

معضالت اجرایی و قانون در سیستم اداری و بانکی، کمرگی و بازرگانی، روشن نبودن تعریف حقوق -3

 دی این مشکل را مضاعف می کند.جهانگردان و ناآشنایی نهادهای مرتبط با حقوق و مقررات جهانگر

 .ای ندارند واحد و تعریف شده چارچوب گردشگری و هتلداری هایطور کلی ساختار سازمانی تعاونیبه

استانهای گردشگر پذیر کشور همچون خراسان رضوی، فارس، اصفهان و تهران به استثنای شمالی از تعداد -1

 تعاونی گردشگری کمتری برخوردارند.

اکثر تعاونی های گردشگری در  -گستره محدود فعایت تعاونی های گردشگری کشور در بخش گردشگری-1

 فعال هستند. -بخش برگزاری تور و خدمات هوایی و مسافرتی و خدمات مهمانداری

 فصلی بودن فعالیتهای گردشگری  -7

 عدم حضور تعاونی های گردشگری خارجی در ایران-9
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 ز تعاونی های گردشگری ثبت شدهعدم فعالیت بسیاری ا-3

 سهم باالی تعاونی های گردشگری غیر فعال در ایران-23

 بازرسی و نظارت ضعیف دستگاه تعاون-22

عدم وجود رابطه ای تعریف شده بین تعاونی های گردشگری و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و  -21

 صنایع دستی

مانها و نهادهای بین المللی گردشگری و تعاونی در جهان و عدم ارتباط بین تعاونی های گردشگری و ساز-21

 منطقه

عدم جهت دهی صحیح مردم برای فعالیت در عرصه های مختلف صنعت گردشگری از طرف وزارت  -21

 تعاون و سایر ارگانهای مربوطه

 عدم حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری-21

 ای گردشگری و همگانی بودن قوانین تعاونی عدم قوانین و مقررات واحد برای تعاونی ه -21

 فی مابین دستگاههای اجرایی کشور و تعاونی های گردشگری ،ختالف فاحش در تعیین خدمات حقوقیا -27

 پیشنهادات و راهکارهها

 گردشگری هایتعاونی های پیشنهادی جهت تشکیلعرصه -الف

 بازاریابی داخلی و خارجی -0
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شرکای بازار برای کاالها یا خدمات آنها با تـبلیغات مـشترک به منظور  توافقی است بین بـازاریابی،های تـعاونی

 .و دسترسی به بازار پوش بهبود بـهبود کـفایت و کـارایی بازاریابی، ،مقصد بهبود چهره منطقه

 های بـازاریابی یک جاذبه خاصتـعاونی -2

 مانند تخت جـمشید بـا مشارکت نهادهای دولتی، غیردولتی و اهـالی ه خاصها بر محوریت یک جاذباین تعاونی

 .شودتشکیل مـی مـنطقه

 عمومی تفریحی های امـاکنتـعاونی -3

ها با مشارکت عموم مردم منطقه، کسبه خرد و کالن این تعاونی ی.های آب معدنی و مـراکز یـیالقمهاز قبیل چش

پیشنهاد بـه  و ارائه توسعه هایارائه طـرح و عموما در بازاریابی برای منطقه، شدهو نهادهای مـحلی تـشکیل 

 .کنندفعالیت می دولت و قـانونگذاری

حضور در بازارهای  مراکز تفریحی و نهادهای محلی جهت ها،ها، هتلهای بازاریابی تـوسط آژانـستعاونی -4

 .خارجی

 و تـورگردانی اقـامتیهای ارائه خدمات تشکیل تعاونی-5

بخش عمده ای از تعاونی های گردشگری کشور در این حوزه فعالیت می نمایند اما به  اگر چه در حال حاضر

دلیل بافت نامناسب شرکاء، عدم حمایت و نظارت مناسب از طرف وزارت تعاون و سازمان گردشگری و عدم 

 حمایت ها و رهنمودهای استراتژیک از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.

 و گردشگری های حمل و نقلخشبین ب ائتالفتـقویت  -6
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 فصلی بـودن ها در مقابله با پدیدهتعاونی نـوع ایـن .تبدیل شود های کارآمدیتواند به تعاونیاین ائتالف می

(seasonality) بـسیار مـؤثر است گـردشگری مـناطق. 

 اکوتوریسمگـردشگری به منظور حفظ محیط زیست و توسعه منابع  هایایجاد تـعاونی -7

 .مناطق بـر طـبیعت فـرهنگ بومی مبتنی هایها در عرصهها،جنگل،رودخانهاز قبیل حیات وحش

کـشاورزی  هایمـشارکت در فـعالیت های صـنایع دسـتی،های گردشگری روستایی در حـوزهایجاد تعاونی-8

 .شهرها از مهاجرت از روستاها به ریگیمشارکت زنان و جلو به منظور کاهش بیکاری، گردیطبیعت روستایی،

 های گردشگری کشاورزیایجاد تعاونی -9

تعاون و سازمان میراث فرهنگی،گـردشگری و صنایع دستی و  وزارت با مشارکت وزارت جهاد و کشاورزی،

 .در این زمینه های دیگرهای کشوراستفاده از تجربه

 های گردشگری ورزشیتشکیل تعاونی -01

های فرصت تقویت بازاریابی، ورزشی در شهرها و روستاها، ایجاد پایگاه اطالعاتی رویدادهایهدف  با

ها و گردشگری و شهرداریاز طریق مشارکت سـازمان تـربیت بدنی سازمان رسانیتحقیقاتی و اطالع آموزشی،

 .شوراهای شهر و روستا و بخش خصوصی

 ر گردشگرید های آموزشی و پژوهشیتعاونی تشکیل -00

 .خصوصی های گردشگری و بخشقطب آموزشی، مؤسسات ها،از طریق مشارکت دانشگاه

 .اینترنتی های گردشگری بازاریابیتشکیل تعاونی -02
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 گردشگری تـشکیل تـعاونی برای ایجاد مناطق نمونه -03

 .مقصد های بازاریابی برایتالش تـقویت جـهت های مـقصد تـوسط شوراهای شهر و روستاتشکیل تعاونی-04

 هاها و سایت موزهموزه رهداا تشکیل تعاونی برای -15

 .آموزشی ها و مؤسساتفرهنگی منطقه،مدارس،دانشگاه ریق مشارکت مردم عالقمند و میراثطاز 

 های گـردشگریساختار تـعاونی و تقویت ،حقوقیها و راهکارهای تأمین مالیاستراتژی ب :

 های فنی،جهت اخذ کمک UNWTO سازمان کشور با های گردشگریتقویت ارتباط بین تعاونی-1

 .های تبلیغاتیتبادل آمار و فعالیت و اعتبار، اخذ وام ارتباطات و اطالعات،

 ای،منطقه هایاهـمیت ایجاد هـمکاری کشور با اتحادیه اکـو، گردشگری هایتعاونی تقویت ارتباط بین -2

 .، کسب تجربیات و بازاریابی،آموزشهای اطالعاتیذ کمکاخ

و سازمان میراث  های گردشگریهای رسمی بین تـعاونیتدوین ضوابط مشخص جهت ایجاد همکاری-3

 .دستی و صنایع ،گردشگریفرهنگی

 .گردشگری از طریق سازمان گردشگری هایایجاد یک نظم نـظارتی بـر تـعاونی -1

 .گردشگری در کشور هایواحد برای تعاونی مقررات تدوین -0

در چارچوب قوانین و مقررات حقوقی که  اختیار در اصـول اسناد تر نظام برنامه و بودجه به صـوراستقرا -6

 .حمایت حقوقی مـستقیم دارد جنبه نظارتی و از طرفی
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 ،قراردادهای کنسرسیوم تعاونی در قالب تعاونی به منظور ایجاد در ضـوابط و مقررات تشکیل تـسهیل -7

 .، روابط زنجیره ارزشاستراتژیک ائتالفات

 .گردشگری های کارشناسی مرتبط باهای درسی دورههای گردشگری در سرفصلگـنجاندن درس تعاونی -0

های گاهدر نمایش های گـردشگریبرای شرکت تـعاونی گردشگری ایجاد تسهیالت بیشتر تـوسط سازمان -9

 .بین المللی

اداره و  تأمین مالی، های گردشگری روستایی جهتقوی و مؤثر وزارت تعاون در تشکیل تعاونی حضور -11

 .سهام به مردم منطقه ول زمان و واگذاریطو کاهش حضور آن در  اولیه هایسال ریزی دربرنامه

 .هااونیتـأمین مالی تع سرمایه صندوق تعاون جهت افزایش -11

گردشگری با نقدینگی  هایتعاونی و همچنین فعالیت های اولیههای مالیاتی در سالاعمال قوانین معافیت -12

 .اندک

های آب ها، چشمه)از قبیل جنگلاکوتوریستی ،فرهنگی های تاریخی، باستانی،واگذاری اداره جاذبه -13

و تجار محل و نهادهای  ،کسبهمنطقهطـریق مـشارکت اهالیهای گردشگری از تعاونی به حیات وحش( معدنی،

 .غیردولتی منطقه از طریق شهرداری عمومی

وع فعالیت این ن طارتبا جهت به قوانین تجارت گردشگری خارج از هایبرای تعاونی خاص ایجاد قوانین -11

 .هاتعاونی

 دستی که به ن مـیراث فـرهنگی،گردشگری و صنایعامدر ساز برخی قوانین محدودکننده و تغییر اصالح -10

مجوزهای فعالیت در  ارائه از قبیل شروط کند.می گردشگری عمل هایموانعی در تشکیل تعاونی عنوان
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های گردشگری در حضور تعاونی و همچنین نبود ضوابط مشخص برای و اقامتی های تورگردانیعرصه

 .و پذیرایی سیاحتی ،متیغـیر از اقـا هاییعـرصه
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 مقدمه

پیروزی انقالب اسالمی سرآغاز عنایت ویژه به جامعه عشایری کشور به شمار می آید. جمهوری اسالمی، این 

داد. پیرو چنین « قالبذخایر ان»به آن لقب جامعه را به عنوان جامعه ای مولد و پیشتیبان انقالب معرفی نموده و 

له جامعه عشایری مطرح می شود. حفظ و ادامه حیات این جامعه و خدمات رسانی به آن به منظور توجهاتی مسأ

 رفع تضییقات و فقر زدایی؛ در سرلوحه برنامه های کمک به این قشر محروم قرار می گیرد.

قبل از انقالب و علی القاعده مغایر اسکان عشایر بود. دیدگاه  این سیاست در حقیقت مخالف سیاست دوره های

قانون اساسی جمهوری  11کید اصل در مورد نهاد تعاونی و همچنین تأ مثبت برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور

کشور، مشروعیت یکی از اشکال فعالیت های اقتصادی اسالمی ایران و به رسمیت شناختن تعاونی به عنوان 

یشتر این نهاد را تقویت نمود و تکیه گاه قانونی آن را مستحکم ساخت. وقوع جنگ تحمیلی و متعاقب هرچه ب

آن کمیاب و گران شدن کاالها از یک سو و برنامه جیره بندی کاالهای اساسی )برنج، روغن نباتی، قند و شکر 

ستاها و جامعه عشایری فراهم و مواد شوینده( زمینه های شکل گیری و تقویت تعاونی ها را در شهرها و رو

ساخت. به طوری که تعاونی ها به عنوان تنها نهاد ذیصالح برای دریافت کاالها و خدمات و عرضه آن به 

ضویت  در این تعاونی ها مصرف کنندگان شناخته شدند و استفاده کنندگان از این کاال و خدمات مشروط به ع

 (.6931301گردیدند)شاه حسینی،

مادی در سطوح ملی و مدیریت درون گروهی محلی  -ونی عشایری به دلیل تجمیع منابع کالبدیشرکت های تعا

و به عهده گرفتن بخش قابل توجه از خدمات توزیعی، تولیدی و کشاورزی در برای ایجاد خدمات پایدار 

 (.1300کشور ارگانی مهم محسوب می شوند)عباسی و همکاران،

 وضعیت کلی عشایر ایران
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ه شرایط اقلیمی و جغرافیائی سرزمین ایران کوچ نشینی در این مرز و بوم دارای پیشینه ای تاریخی بوده با توجه ب

در صحنه  و عالوه بر اینکه تا یک قرن پیش کوچ نشینان قسمت عمده ای از جمعیت کشور را تشکیل می دادند،

مراحلی از تاریخ حاکمیت سیاسی سیاسی نیز طی چندین قرن از قدرت و اقتدار سیاسی برخوردار بوده و در 

 ایران و برخی از سرزمینهای اطراف را نیز در اختیار داشته اند.

عشایر کوچرو ایران دارای سه ویژگی عمده می باشند: اول اینکه اساس معیشت ایشان متکی بر دامداری سنتی و 

بین انسان و دام برقرار است.  نگهداری دام است، بطوریکه در میان عشایر رابطه اقتصادی و حتی عاطفی خاصی

دوم کوچ کردن و جابجا شدن بین ییالق و قشالق که به منظور تعلیف دامها از پوشش گیاهی طبیعی تازه و نیز 

بهره جویی از تنوع آب و هوایی صورت می گیرد، جابجایی و پراکندگی کوچ نشینی در ایران با مقتضیات 

 ئی مطابقت دارد.طبیعی، اقلیم، جهت و شکل مناطق جغرافیا

و زاگرس و نه های ارتفاعات مهم از جمله البرز اکثر عشایر ایران با توجه به عمودی بودن کوچشان بین دام

دورانی در دشتهای وسیع و در مناطقی که تفاوت  اً شوند. کوچ افقی و بعض دشت های مجاور آنها جابجا می

ت وجود ندارد، از جمله سیستان و بلوچستان محسوسی از نظر پوشش گیاهی بین ارتفاعات و محلهای پس

صورت می گیرد. سومین ویژگی عشایر ایران وابستگی به ساختار سیاسی و اجتماعی ایل که از جمله شاخصهای 

 (.1731372اخت یک فرد عشیره ای است می باشد)اداره کل امور تعاونی ها، سازمان امور عشایری،مهم شن

 ری تعاونیهای عشای و اهمیت  اهداف

ی عشایری با توجه به ویژگیهای ساختاری خود می توانند در ایجاد پس انداز، سرمایه گذاری، ایجاد تعاونیها

فرصتهای شغلی، ارائه خدمات مورد نیاز جامعه و خرید محصوالت تولیدی نقش بسیار مهمی داشته باشند. زیرا 

ه در دوران خشکسالی، موجبات تولید بیشتر و ارائه بویژه ها و انجام فعالیتهای مولد تعاونیها با بکار گرفتن سرمای

 خدمات بهتر به اعضاء خود می گردند. 
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و از طرفی دیگر عشایر جمهوری اسالمی ایران از جمله تولیدکنندگان مواد گوشتی و لبنیاتی کشور هستند که  

دارند؛ و لیکن این تواناییها تاکنون به تواناییهای زیادی در کاهش وارداتی کشور در زمینه های مزبور را بالقوه 

دالیلی گوناگون، از جمله عدم حمایتهای دولتی عملی نشده اند؛ تا قبل از تأسیس تعاونیهای عشایری؛ مبادالت 

عشایر به سختی و با روابط مبادالتی نابرابر صورت می گرفت؛ ولی تأسیس این تعاونیها عالوه بر انجام امور فوق 

 ی را برای شرکت عشایر در بازرگانی خارجی به طور مستقیم فراهم آورده است.زمینه های مساعد

که در بین عشایر وجود  و تـعاونی هـمکاری سازمان امور عشایر ایران با توجه به حس، بعد از انقالب اسالمی

قانون  33بنای اصل اهـداف زیر و بر م بـا این شـرکتها اقدام به تأسیس شرکتهای تعاونی عشایری نمود. دارد،

 :اساسی جمهوری اسالمی تشکیل گردیدند

 .مردم بـه دسـت خود مردم و در حقیقت مردمی کردن امور کار واگذاری-0

 .و...از دوش دولت و اداره امـور تـوسط خود مردم و بـازرگانی توزیع ،پرسنل سبک شدن بار هزینه، -4

 .ولت و محو بیگانگی بین این دوبا د عشایری ایجاد ارتباط بین جامعه -8

 .تأمین و توزیع احـتیاجات اولیـه عشایر توسط خودشان -3

 .خران و کوتاه کردن دست این غـارتگران از جـمله عـشایریو سلف دالّالن مبارزه با -2

 .بین عشایر و شرکتهای تعاونی عشایری عادالنه برقراری رابطه مبادله -6

 .سطح آگـاهیهای عـلمی جـهت افزایش تولیدات عشایری بردن و باال آموزش فنی -3

 .و صـنایع دستی آنها به تولیدات دامی و لبنی و رونق دامداری سنتی)عـشایری( کمک -3

 .و لوازم تولیدی امکانات تهیه و توزیع -9

 .عشایری برای تولیدات فروش ایجاد بازار -01
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 .وابستگیکمک به خودکفائی کـشور و قـطع -00

-009: 0833)سلیم،امر خدمات فرهنگی،آموزشی و رفاهیایجاد تشکل در عشایر جهت تسهیل در  -04

003.) 

 ایگاه قانونی آنهاتشکیالت تعاونیهای عشایری و ج

سازندگی و الحاق تأسیس شد. پس از تشکیل وزرات جهاد 1361 شرکتهای تعاونی عشایری که از سال

در واقع بخشی از تعاونیهای روستایی وزراتخانه تعاونیهای عشایری که  ایران به اینسازمان سازمان امور عشایر 

محسوب می شدند توسط وزیر وقت کشاورزی به لحاظ تسریع در امور کلیه اختیارات و وظایف قانونی که در 

رات تعاون ( و اصالحیه های بعدی و آیین نامه مربوط به آن بر عهده وز1301قانون شرکتهای تعاونی )مصوب 

و امور روستاها بود و اجرای آنها از جمله در مورد اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی کشاورزی )عشایری(، به 

 موجب قانون تغییر نام وزرات کشاورزی و منابع طبیعی به وزرات کشاورزی واگذار شده بود به سازمان امور

ور عشایر نسبت به اجرای اختیارات و وظایف مذکور با مسئولیت سازمان ام اًعشایر ایران تفویض گردید که راس

 اقدام نمایند.

هم اکنون نیز وظیفه حمایت، هدایت و نظارت بر تعاونیهای عشایری و اتحادیه های آنها و همچنین اتحادیه 

مرکزی شرکتهای تعاونی عشایری ایران به عهده سازمان امور عشایر ایران است که از طریق اداره کل امور 

ا این وظیفه قانونی عملی می گردد)اداره کل امور تعاونی ها، سازمان امور یها و ادارات کل استانهتعاون

 (.1031372عشایری،

 تاریخچه تعاونی عشایری در ایران

مین اعتبار بانکی روستائیان، صندوقهای تعاونی روستایی بوجودآمد؛ جهت تأ 1310رای اولین بار در سال ب

 ر چندان محسوسی در زندگی روستائیان نگذاشت. تاسیس این صندوقها تاثی



237 
 

مین اعتبار مالی أاین صندوقها به شرکتهای تعاونی تغییر نام دادند که عمده فعالیت این تعاونیها ت 1339در سال 

جهت مالکین و کشاوزران بود. این شرکتها می بایست ضمن حذف ارباب و نزول خواران روستایی که همیشه 

به مخاطره می افکندند، وظایف دیگری را نیز انجام دهند که عبارت بود از: تهیه بذر، وسایل منافع دهقانان را 

مورد نیاز کشاورزان و همچنین تامین آب زراعی، بسته بندی، حمل و  آبیاری، دفع آفات نباتی و تهیه کاالهای

این بود که افراد برای برنامه شرکتهای تعاونی روستایی بر اساساً نقل محصوالت کشاورزی و دامی اعضا 

به خاطر حذف ارباب و نبودن مدیریت مناسب  اًهمکاری دور هم جمع شوند و مشکالت خود را که عمدت

جهت رتق و فتق امور روستاها بوجود آمده بود حل نمایند. اما چون این تشکیالت پایه مردمی نداشت، پیشرفت 

ثیر چندانی در ی تعاونی قبل از انقالب اسالمی تأهاچندانی بدست نیاورد. در مجموع می توان گفت که شرکت

 زندگی روستائیان و عشایر نداشت.

با استفاده از اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی اقدام به ایجاد شرکتهای تعاونی عشایری  1370در سال 

شرکت عشایری با عضویت  20استان عشایری تعداد  7جمعا در تا پایان سال مزبور گردید که در این زمینه 

نفر از عشایر تشکیل گردید. در سالهای بعد این اقدام در سطح سایر استانها نیز اجرا و عشایر  10111حدود 

 پوشش درآمدند که آمار تفکیکی آن در سالهای بعد بشرح جدول زیر می باشد:بیشتری زیر 

 وام توزیع شده تعداد اعضاء هتعداد شرکت تشکیل دهند سال

 میلیون ریال 251 05111 25 0357

 میلیون ریال 511 24111 35 0358

 میلیون ریال 2511 31111 28 0359

 میلیون ریال 5111 55111 74 0361

 

 اقدامات به عمل آمده توسط واحدهای تعاونی عشایری به دو دوره زیر قابل تقسیم است:
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 (59تا  57عشایری ایران )سالهای  الف : قبل از تاسیس مرکز

 اً ی مختلف تشکیل گردیده بود که جمعشرکت تعاونی در استانها 70سیس مرکز عشایری ایران جمعا قبل از تأ

این تعاونیها ترکیبی بود از روستائیان و عشایر  ءنفر را تحت پوشش قرار می دادند لیکن اعضا 70111حدود 

ئیان عضو شرکتهای مزبور عالوه بر دریافت وام از شرکتهای تعاونی اسکان یافته و عشایر کوچرو، روستا

روستائی از وام های تخصیص یافته برای عشایر نیز استفاده می نمودند ولی چون پرداخت وام در آن سالها فقط 

ثری در تحول زندگی عشایر ایفا نمی نمود و فقط باعث بهتر شدن ورت نقدی بود این پرداختها نقش مؤبه ص

 ع پیله وران و سلف خران محلی می گردید.وض

 ب : بعد از تشکیل مرکز عشایری ایران

واحد شرکت  111و سه ماهه اول سال جاری جمعه حدود 1361بعد از تشکیل مرکزی عشایر ایران در سال 

استان عشایری کشور تشکیل گردیده و دگرگونی های اساسی در وضعیت مزبور به عمل  10تعاونی عشایر در 

 ده است.آم

مین آن بخصوص بعد از جنگ تحمیلی و احتیاجات ضروری عشایر و مشکل تأبدلیل کمبود کاالهای اساسی 

ز طریق آن بسا قیمتهای عادله این کاال و نیاز های عشایر و عرضۀ مولین اقدام واحدهای تعاونی مزبور تأا

 و قشالق( می باشد.سیس یافته در مراکز تجمع عشایر )ییالق فروشگاههای ثابت و سیار تأ

اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفته تسویه روستائیان و عشایر اسکان یافته از این واحدها می باشد و این 

 کار با صدور کارت های شناسائی و دفترچه های جنسی برای عشایر متحرک ونیمه متحرک صورت می گیرد.
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کزی تعاونیها در ی شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه مربا تشکیل اتحادیه های استان 1361همچنین در سال 

ناطق رسانی به عشایر تقویت و اتحادیه های مذکور نقش بسیار فعالی در کاالرسانی به متهران شبکه کاال

 21.عشایری عهده دار گردیده اند

 مدیریت شرکتهای تعاونی عشایری

اصل »همچنین مطابق یکی از اصول تعاون ی و بر اساس ضوابط و مقررات اساسنامه شرکتهای تعاونی عشایر

انجام  ءمدیریت و اداره امور شرکتهای تعاونی می بایست توسط اعضا« اداره و مدیریت دمکراتیک تعاونی ها

 گیرد.

ل نظارت و مدیریت این شرکتها می باشد. در بدین لحاظ در شرکتهای تعاونی عشایری نیز هیأت مدیره مسئو

ت مدیره پنج نفر است که سه نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر ی، تعداد اعضای هیأی تعاونی عشایرشرکتها

ت یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک منشی عضو علی البدل می باشند. هیأت مدیره از بین اعضای هیأ

ر صورت ت مدیره، وظایف او را نائب رئیس انجام می دهد. همچنین دتخاب خواهد کرد. در غیاب رئیس هیأان

ی از استعفا، فوت، ترک عضویت یا هر منع قانونی دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضا اصلی بشود، یک

دعوت شده و ت مدیره برای بقیه مدت به جانشینی عضو مذکور در هیأت مدیره اعضای علی البدل به دعوت هیأ

یره برای انجام امور شرکت، فرد واجد شرایطی ت مدمدیره انجام وظیفه می کند. هیأ تبه عنوان عضو اصلی هیأ

ت عامل موظف انتخاب تا زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. هیأ را از بین اعضا و یا خارج به عنوان مدیر

 هر زمان مدیر عامل را عزل نماید. مدیره می تواند در

                                                                        
 .06، صفحه 3، شماره 0960عشایری،  دوره جدید؛ مجله تعاون، بهمن .آشنائی با شرکتهای تعاونی  21
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ت مدیره میزان کلی معامالت به تصویب هیأو مدیر عامل در حدود وظایف و بر طبق برنامه ای که درآن، نوع 

می رسد، مجاز است هر نوع معامله ای را که برای شرکت صالح بداند و به نفع اعضا تشخیص دهد طبق اصول 

 (.7231301ازگانی و با موافقت کتبی رئیس هیأت مدیره انجام دهد)شاه حسینی،ب

 ایرانعملکرد تعاونی های عشایری 

استان، شامل  23سال تجربه، در تمامی مناطق عشایری در  31یری ایران، با بیش از شبکه تعاونی عشا امروزه

نفر را بر عهده  1171111هزار عضو و جمعیتی بالغ بر  206به درصد خاک کشور، خدمات رسانی  61

 دارد.

گزارش عملکرد تعاونی های عشایری که هر ساله توسط دفتر امور تعاونی ها و مشارکت مردمی  بر اساس

شرکت تعاونی در  213در حدود سازمان امور عشایر ایران جمع آوری و تدوین می گردد، در حال حاضر 

شده و با  اتحادیه در استان ها تشکیل  21مناطق عشایری در حال فعالیت هستند. با مشارکت این شرکت ها 

مشارکت اتحادیه ها و شرکت های استانی، اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری تشکیل شده است. برای 

فروشگاه ثابت و سیار تأسیس شده است.  1111خدمات رسانی به عشایر عضو شرکت های تعاونی در حدود 

اد شرکت ها، اتحادیه تأسیس شایان ذکر است در استان های مرکزی و همدان، به علت کم بودن عشایر و تعد

و به عشایر استان های  نشده است. عشایر استان هرمزگان نیز تحت پوشش تعاونی های استان کرمان هستند

قزوین از طریق استان های همجوار خدمات رسانی می شود. در کردستان نیز عشایر مازندران،گیالن، یزد، 

 زندگی نمی کنند.

باب انبار در اختیار اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری  270عا تعداد برای خدمات رسانی به اعضاء جم

هزار نفر و مجموع سرمایه و ذخایر   2قرار دارد. تعداد کارکنان اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در حدود 

 میلیون ریال بوده است. 207در حدود  1307اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری تا پایان سال 
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م ترین فعالیت های تجاری شرکت های تعاونی عشایری عبارت است از : توزیع آرد سهمیه ای عشایر، مه

علوفه دامی، سوخت فسیلی، لوازم مصرف زندگی و کاالهای یارانه ای عشایر که شامل روغن، قند و شکر و 

نیاز عشایر در حدود  کاالهای موردبرنج می شود. ضمنا اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری برای حمل 

 70قانون بودجه، در حدود  2دستگاه کامیون و تریلر در اختیار دارند. همچنین ساالنه از محل تبصره  211

میلیارد ریال در اختیار اتحادیه ها و شرکت های تعاونی قرار می گیرد که این اعتبارات برای تأمین علوغه دامی 

 کوچکی از نیاز اعضای شرکت های تعاونی را تأمین می کند.هزینه می شود، متأسفانه این مقدار بخش 

اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری، برای پشتیبانی از تولیدات عشایر نیز فعالیت هایی را انجام می دهند. 

مهم ترین این فعالیت تأمین علوفه دامی است. اگر چه اتحادیه ها و شرکت های تعاونی برای خرید تولیدات 

عشایر اقدام هایی را انجام داده اند، ولی میزان این فعالیت ها تا فاصله ایده آل بسیار زیاد است. کمبود دامی 

سرمایه برای خرید دام مازاد قابل عرضه عشایر به بازار مصرف، نداشتن تجهیزات ویژه، تداخل وظایف با 

فروش کاال به عشایر، از مهم ترین  دام و عرضه آن نسبت بهشرکت پشتیبانی امور دام و سخت تر بودن خرید 

دالیل عدم موفقیت تعاونی های عشایری در خرید و بازاریابی تولیدات دامی عشایر محسوب می شود. ضمن 

اینکه تأمین سوخت عشایر و بویژه توزیع سیلندر گاز در بین عشایر در سال های اخیر، از موفقیت های قابل 

جموع اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری در توزیع کاالهای مورد توجه تعاونی های عشایری بوده و در م

 (.66-67: 1309نیاز زندگی عشایر توفیق نسبی داشته اند)رحیمی،

 مشکالت تعاونی عشایری 

مشکالت تعاونی های عشایری را که بیشتر آنها با مشکالت تعاونی روستایی مشابه است می توان به سه بخش 

ج( مشکالت محیطی، اجتماعی، فرهنگی ب( مشکالت اقتصادی  : الف( عبارت استکلی تقسیم کرد که 

 ساختاری. مشکالت مدیریتی،
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 الف( مشکالت محیطی، اجتماعی، فرهنگی 

اگرچه به صورت سنتی همکاری و  امعه عشایری با فرهنگ تعاون رسمی.عدم آشنایی کافی و مناسب ج-1

سیس تعاونی های عشایری، بیشتر ولی با گذشت بیش از دو دهه از تأ همیاری در جامعه عشایری وجود داشته،

 عشایر همانند بخش عمده مردم کشور، با قوانین تعاونی آشنایی ندارند.

ری از این تعاونی ها توسط ضعف مشارکت مردم در اداره تعاونی ها به دالیل گوناگون از جمله این که بسیا-2

اتفاق آنها خود جوش نیستند. لذا برخی از مردم تعاونی ها را نیز اداراتی سیس شده و اکثریت قریب به دولت تأ

دولتی می دانند که فقط برای حل برخی از مشکالت آنها وجوهی را از مردم دریافت کرده اند. بسیاری از 

 عشایر حتی فروشگاه تعاونی را فروشگاه دولتی تلقی می نمایند.

عشایری که این موضوع ترویج فرهنگ تعاونی را در بین این جامعه با پایین بودن سطح سواد اعضای تعاونی -3

عاونی، داشتن سواد چالش جدی مواجه می سازد. آموزش، زمینه اصلی توسعه است و برای انجام آموزش های ت

درصد از  63عشایر کوچنده توسط مرکز آمار ایران  1307سفانه طبق سرشماری سال ضروری است. متأ

بیشترین قشر با سواد، نوجوانان  اًدر حد خواندن و نوشتن است. ثانی این سواد بیشتر اوالً  بوده اند کهعشایر با سواد 

 سال هستند و باالخره این که، این نسبت برای زنان جامعه عشایری بسیار کمتر از مردان است. 10کمتر از 

مقابل تغییرات. از آنجا که سنت  خو گرفتن مجموعه تعاونی های عشایری با روش های گذشته و مقاومت در-1

گرایی در جامعه عشایری شدید تر از مناطق شهری است، مقاومت در مقابل تحوالت بیشتر است. به عنوان مثال 

مقاومت در مقابل ادغام تعاونی ها با یکدیگر، تغییر یک فروشنده، روش های توزیع کاال و... را می توان از 

 دانست. دیگر مشکالت تعاونی های عشایری

وجود فرهنگ قوی و قبیله ای در جامعه عشایری و اثرات آن بر اداره تعاونی ها. یکی از سه ویژگی خاص -0

در تعریف عشایر، وابستگی قومی و قبیله ای این جامعه است که بدون توجه به این موضوع نمی توان برای 
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ی دادن، حمایت در موضع گیری، رأا که مسائل قومی جامعه عشایری تصمیم صحیحی اتخاذ نمود. از آنج

کردن و مخالفت کردن اثر مستقیمی دارد، بنابراین در انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان و در نهایت مدیر 

 عامل و حتی فروشندگان نیز مسائل قومی و طایفه ای نقش اساسی دارد.

عشایر در یک منطقه ثابت نباشند و همین موضوع  به کوچ عشایر که باعث می شود اوالً مشکالت مربوط -6

های فراوانی خدمات رسانی به آنها را مشکل می کند و برنامه هایی از جمله باز پرداخت وام ها را با سختی 

در تیر ماه تهیه می شود و قبل  معموالًبرگزاری مجمع عمومی از آنجا که صورت های مالی  اًروبرو می سازد. ثانی

 به منطقه ییالقی در سایر استان ها کوچ کرده اند، با مشکل مواجه می شود. از آن عشایر

پراکندگی بیش اندازه عشایر که باعث می شود انجام وظایف قانونی شرکت تعاونی و خدمات رسانی به این  -7

بوشهر در فصل قشر از جامعه توسط تعاونی ها با سختی و هزینه های زیاد انجام شود. به عنوان مثال عشایر استان 

 ییالق در استان های فارس و اصفهان پراکنده می شوند.

 ب ( مشکالت اقتصادی

از دیگر مشکالت تعاونی های عشایری محسوب می شود. فقر شدید جامعه  ءپایین بودن سرمایه اعضا-1

است. در  عشایری، خشکسالی های پی در پی و سایر بحران ها، عرصه اقتصادی را بر جامعه عشایری تنگ کرده

هزار ریال در کل کشور تجاوز نمی  911حال حاضر متوسط سرمایه هر خانوار عشایری در تعاونی ها از حدود 

هزار ریال حتی  911ی مبلغ ریال می رسد، ول 1011111کند. اگرچه این رقم برای برخی تعاونی ها به رقم

ات و ست و بدیهی است پرداختن به تولیدمین نیازهای ضروری زندگی خانوارهای عشایری نیز کافی نیبرای تأ

 با وام های بانکی با مشکالت عدیده ای مواجه می شود. اًتوسعه و بازاریابی آنها صرف

مشکالت بخش کشاورزی و فعالیت شرکت های تعاونی در این بخش. شاید مهمترین مشکل کشاورزی -2

باشد. از آنجا که کل  خدمات و مسکنبه ایران، پایین بودن میزان سود تولید در بخش کشاورزی نسبت 
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الت عدیده ای روبروست، تعاونی های مرتبط با این بخش نیز اورزی ایران و بویژه زراعت با مشکمجموعه کش

خود به خود دارای مشکالتی می باشند. به عنوان مثال صادرات محصوالت لبنی عشایر به علت بهداشتی نبودن و 

 بازارهای جهانی با محدودیت های فراوانی روبروست.کیفیت پایین بسته بندی و... در 

پایین بودن سهم تعاونی های عشایری در اقتصاد جامعه عشایری. در اقتصاد ایران، تعاونی ها تنها بخش اندکی -3

از اقتصاد را به خود اختصاص داده اند. اگر چه این نسبت برای تعاونی های عشایری اندازه گیری نشده، ولی به 

مشهود  کامالً رسد این سهم بیش از متوسط آن در کل جامعه است. هرچند این نقصان در این جامعه نیز نظر می 

 سفانه سهم تعاونی های عشایری در میزان مبادالت عشایر همواره رو به کاهش است.است. از طرف دیگر متأ

 ساختاری –ج ( مشکالت مدیریتی 

سفانه در شکالت تعاونی های عشایری است. متأا، از جمله مدخالت های بی مورد بخش دولتی در تعاونی ه-1

انتخاب هیئت مدیره اتحادیه ها و شرکت ها و مدیران عامل و فروشندگان گرفته تا تعیین سیاست های تعاونی 

ها، توسط مسئولین دولتی دخالت هایی صورت می گیرد. از آنجا که یکی از اصول بین المللی تعاون، استقالل 

ست و حتی با کمک کردن به تعاونی ها نمی توان در آنها دخالت نمود، فرهنگ دخالت در تعاونی ها تعاونی ها

 در تعاونی های عشایری، به صورت امری رایج در آمده است.

کمبود آگاهی مدیران و کارکنان تعاونی ها برای اداره تعاونی ها از دیگر مشکالت تعاونی های عشایری -2

سفانه همان طور که مناطق روستایی نیز وجود دارد. متأناطق کمتر توسعه یافته و به ویژه است که این مشکل در م

مدیریت در سایر بخش های کشور، با مشکالت فراوانی روبروست، در تعاونی های عشایری که اکثر اعضای 

دیران عامل آن ها بی سواد هستند، جذب مدیران کارآمد و آگاه به سختی انجام می شود. حتی سواد برخی م

تعاونی های عشایری از خواندن و نوشتن تجاوز نمی کند. در نتیجه برگزاری کالس آموزش برای برخی از آنها 

،کمتر از پنج درصد مدیران عامل شرکت های تعاونی . طبق آمار موجودبی اثر و یا بسیار کم نتیجه است
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آنها دیپلم دارند. از طرف دیگر به درصد  01عشایری دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند و در حدود 

 آموزش های بدو خدمت نیز تاکنون توجه الزم نشده است.

عدم اجرای کامل مفاد اساسنامه توسط مسئوالن تعاونی ها نیز از مشکالت تعاونی های عشایری است. بخش -3

رید و بازاریابی عمده وظایف اتحادیه ها و شرکت های تعاونی به پشتیبانی از تولیدات عشایر از جمله خ

مین مایحتاج روزمره زندگی آن ها نیز مورد توجه قرار گرفته ایر اختصاص یافته و در کنار آن تأمحصوالت عش

است. در حالی که به دالیل مختلف از جمله آسان بودن مایحتاج زندگی، چه از بازارهای  داخلی و چه 

ودن کیفیت برخی محصوالت تولیدی عشایر از بازارهای خارجی و مقررات سخت صادرات و همچنین پایین ب

فته است. لذا همانطور دات عشایر کمتر مورد توجه قرار گرجمله صنایع دستی، خرید و بازاریابی و صادرات تولی

مین ارزاق یارانه ت تعاونی های عشایری را از بدو تأسیس تاکنون، تأنیز اشاره شد بیشترین بخش خدما که قبالً

خانگی تشکیل داده و مهم ترین فعالیت تعاونی ها برای پشتیبانی از تولیدات عشایر، تامین  ای و آرد و لوازم

 علوفه دامی است.

نامشخص بودن وضعیت مالکیت و نگهداری بخشی از دارایی های دولتی که در اختیار تعاونی هاست، از -1

گاه، جایگاه سیلندر پرکنی گاز، دیگر مشکالت این تعاونی هاست. در حال حاضر ده ها انبار،کامیون، فروش

مزرعه، تاسیسات دامداری و ... متعلق به سازمان امور عشایر در اختیار تعاونی عشایری قرار گرفته است. از آنجا 

که مسئوالن تعاونی ها این اموال را متعلق به شرکت تعاونی نمی دانند، در حفظ و نگهداری و توسعه آنها جدی 

دلیل اینکه این تعاونی ها در حال حاضر از این ساختمان ها و امکانات به صورت  نیستند. از طرف دیگر به

 رایگان استفاده می کنند،کمتر برای تامین ساختمان اداری، انبار و.... برنامه ریزی کرده اند.

ی شفاف نبودن ارتباط میان نظام تعاونی های عشایری و قانون بخش تعاون، مشکل دیگر مدیریت تعاونی ها -0

عشایری است. همانطور که در سابقه تعاونی های عشایری گفته شد، این تعاونی ها، زیر پوشش سازمان تعاون 
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توسط وزیر وقت کشاورزی مسئولیت هدایت، نظارت و حمایت از  1361روستایی ایران بودند که در سال 

جمهوری اسالمی ایران در سال  آنها به عهده سازمان امور عشایر گذاشته شد. پس از تصویب قانون بخش تعاون

و مستثنی شدن تعاونی های روستایی از این قانون، تعاونی های عشایری نیز که نوعی از این شرکت ها  1371

بودند از شمول قانون بخش تعاون مستثنی شدند. پس از آن تعاونی های روستایی قسمتی از مفاد قانون بخش 

ند، ولی تعاونی های عشایری هنوز پس از گذشت نزدیک دو دهه از تعاون را در اساسنامه های خود لحاظ کرد

هستند. اگر چه در زمان اجرا،  1301تصویب قانون بخش تعاون، تابع قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 

 فقط به مفاد اندکی از قانون بخش تعاون توجه می شود.

طریق مبادالت نیز از نقاط ضعف شبکه تعاونی  عدم استفاده از توانمندی های شبکه تعاونی های عشایری از -6

های عشایری است. اگرچه ارتباطات تجاری محدودی بین شبکه تعاونی های عشایری وجود دارد، ولی ارتباط 

این شبکه به صورت عرفی با تعاونی های روستایی و تعاونی های تحت پوشش زراعت تعاون هم محدود است. 

ارد بازار رقابتی شده و بدین ترتیب نقش تعیین به صورت انفرادی و اًها عمدت ن موضوع باعث شده تعاونیلذا ای

 ثیرگذاری در اقتصاد نداشته باشند.کننده و تأ

عدم تجانس شرکتها با یکدیگر و اختالف شدید در وضعیت تعاونی ها، به طوری که برخی از تعاونی های  -7

 ر عضو دارند.هزا 0عضو و برخی دیگر بالغ بر  61عشایری در حدود 

باال بودن تعداد کارکنان بعضی از شرکت های تعاونی عشایری. از آنجا که هر چند سال مدیران عامل -0

شرکت های تعاونی تعویض می شوند، برخی از آن ها پس از برکناری یا استعفا، در شرکت تعاونی به کار خود 

الن امور عشایر استان و شهرستان، برخی کارمندان فاقد ادامه می دهند و یا اینکه با اعمال نفوذ مدیرعامل یا مسئو

تخصص که مورد نیاز شرکت تعاونی نیستند به استخدام شرکت در می آیند که تا سال ها به جز هزینه هیچ نفعی 

 برای شرکت های تعاونی ندارند.



247 
 

امل موجب کم در برخی از شرکت های تعاونی که همین ع ءعدم توزیع سود و اعالم نشدن آن به اعضا -9

 تعاونی عشایری می شود. یایر برای افزایش سهام در شرکت هاعالقگی عش

وجود برخی از شرکت های تعاونی غیر فعال در برخی از استان ها. به عنوان مثال در استان چهارمحال و  -11

و اتحادیه  بختیاری شرکت هایی وجود دارد که فقط دفاتر حسابداری آن ها در محل امور عشایر استان است

 تعاونی های استانی به صورت مستقیم نسبت به فروش کاال به فروشندگان شرکت اقدام می نمایند.

 نداشتن برنامه بلند مدت و میان مدت در اکثریت اتحادیه ها و شرکت های تعاونی. -11

استان( دارند،  عدم هماهنگی بین اتحادیه شرکت های تعاونی استان هایی که عشایر برون کوچ )خارج از -12

 22جهت خدمات رسانی به عشایر میهمان به منظور کاهش هزینه ها.

 و راهکارها پیشنهادات 

می توان راهکارهای زیر را مسائل مطرح شده در حوزه تعاونی های عشایری با توجه به شناسایی مشکالت و 

 پیشنهاد نمود :

 فرهنگ تعاون رسمی در جامعه عشایریآموزش اعضا و آشنایی با تعاونی ها و ترویج و گسترش -1

 تالش برای افزایش نقش و مشارکت اعضا در اداره شرکت ها -2

تالش برای تحت پوشش قرار دادن عشایر شرکت های تعاونی عشایری و تعاونی های تولید دیگر، از جمله  -3

 تعاونی های فرش روستایی

 توسعه تعاونی هاکمک به افزایش سطح سواد در جامعه عشایری به منظور  -1

                                                                        
د؛ فصلنامه . اقتباس از مقاله مروری بر مشکالت اقتصادی اجتماعی و مدیریتی تعاونی های عشایری و راه های برون رفت از آنها، نویسنده، رحیمی، احم 22

 .9-2، سال دوم؛ شماره 0933تعاون و روستا؛ بهار و تابستان 
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مور شدن نیروهای دولتی در شرکت ها و تعاونی ها نظیر جلوگیری از مأ رعدم دخالت بی مورد دولت د -0

اتحادیه هایی تعاونی و جداسازی محل شرکت ها و اتحادیه ها با ساختمان های دولتی و حذف نام وزارت جهاد 

 کاغذهای اداری شرکت ها و اتحادیه ها و.... سازندگی و سازمان امور عشایر از تابلوهای شرکت، سربرگ

 ترویج افزایش سرمایه گذاری اعضا در شرکت های تعاونی عشایری و گسترش فرهنگ توزیع سود اعضاء -6

 تالش به منظور تخصیص بیشتر اعتبارات و تسهیالت کم بهره به تعاونی ها -7

ی متخصص و کارآمد و ارائه آموزش ب نیروهاذکمک و راهنمایی شرکت ها و اتحادیه ها برای ج  -0

 تخصصی به مدیران و کارکنان تعاونی ها

 یابی تولیدات عشایریای پشتیبانی و تنوع خرید و بازارو مدیران تعاونی ها بر ءآگاه نمودن و هدایت اعضا -9

دیه ها و واگذاری دائم یا موقت امکانات دولتی که در اختیار تعاونی هاست به خود این شرکت ها و اتحا -11

 همچنین واگذاری بخشی از وظایف دولتی به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری

مستثنی شدن قطعی تعاونی های عشایری از قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران و یا اجرای کامل  -11

 ونی های کشورمهوری اسالمی ایران برای همه تعاقانون بخش تعاون ج

ش سودآوری بخش کشاورزی که خود به خود توسعه مناطق روستایی و عشایری را به تالش برای افزای -12

 دنبال خواهد داشت.

اعمال سیاستگذاری واحد در تعاونی های روستایی و عشایری و فرش دستباف روستایی از طریق یک  -13

 ستاد مرکزی.

 تالش برای افزایش سهم تعاونی های عشایری در اقتصاد جامعه عشایری -11

تالش برای ایجاد ارتباط بیشتربین تعاونی های عشایری و تعاونی های عشایری با تعاونی های روستایی و  -10

کل این تعاونی ها با سایر تعاونی های کشور. ایجاد یک تشکیالت غیردولتی، با عضویت اتحادیه مرکزی 



249 
 

فرش دستباف روستایی، اتحادیه  تعاونی های روستایی، اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری، اتحادیه مرکزی

مرکزی تعاونی های دامداران، تعاونی های مرتع داران و تشکیالت مشابه دیگر برای تقویت نقش تعاونی ها در 

 تصمیم گیری های کشور و افزایش ارتباط  بین آن ها.

ری در کمک و راهنمایی شرکت های تعاونی عشایری برای بهره گیری از جاذبه های مختلف گردشگ -16

 مناطق عشایری به منظور افزایش درآمد اعضای خود

 بازخرید کردن نیروهای مازاد و غیر کارا در تعاونی ها -17

فعال کردن تعاونی های غیر فعال و تشریفاتی از طریق راهنمایی هیئت مدیره برای استخدام مدیر عامل  -10

 تحصیلکرده و فعال

تعاونی های عشایری و ارائه پیشنهادهای کاربردی توسط سازمان بررسی وضعیت  انجام مطالعات دقیق و -19

 امور عشایر و اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری

فعال شدن سازمان تعاونی روستایی در کانون های اسکان عشایر و لغو عضویت عشایر اسکان یافته از  -21

 تعاونی های عشایری و عضویت آن ها در شرکت های تعاونی روستایی

 راهنمایی تعاونی ها و به ویژه اتحادیه ها برای تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت -21

که عشایر برون کوچ دارند تا ای و بین استانی بین استان هایی  ایجاد هماهنگی با انجام نشست های منطقه -22

رسانی شده و بدینوسیله از هزینه های بی بدینوسیله به عشایر میهمان توسط شرکت های استان میزبان خدمات 

 مورد جلوگیری شود.

اتحادیه مرکزی، به منظور انجام وظایف تخصصی از جمله بهبود  رایجاد شرکت های اقماری تخصصی د -23

 صنایع دستی و بازاریابی و صادرات آنها و یا توسعه گردشگری در مناطق عشایری
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خصصی برای تعاونی ها و جامعه عشایری، توسط اتحادیه مرکزی تالش برای انتشار حداقل یک نشریه ت -21

 تعاونی های عشایری به صورت ماهنامه

ایجاد پایگاه اینترنتی عشایری توسط اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری برای معرفی استعدادهای بهره  -20

 برداری نشده مناطق عشایری و ازجمله جاذبه های گردشگری
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 مقدمه 

رابطه ناگسستنی دارد، با او زندگی می کند و در خلوت او راه دارد. فرش فرش در فرهنگ ایران با قوم ایرانی 

ایران زاده سر پنجه های خالق و دستان بخشاینده هنرمندانی است که در فقیرانه ترین شرایط زیستی به کار و 

ام به راستی به جز فرش دستباف ایرانی کدی را بر صفحه روزگار حک نمایند. تالش مشغولند تا چهره ملت

مصنوع دست بشر را می توان یافت که در ال به الی هر یک از پرزها و گره های آن یک دنیا احساس و اندیشه 

ر زندگی و دیرپای یک ملت پی برد پنهان باشد و از مشاهده نقوش ارزنده آن بتوان به راز عظمت و س

 (.0731379)خوشفر،

نفتی ظرفیت بالقوه و زیادی را برای کسب ارز  صنعت فرش از جمله صنایعی است که در بخش کاالهای غیر

دارد. از طرفی با توجه به اینکه این صنعت افراد زیادی را به خود مشغول کرده است می تواند عاملی مهم در 

ایجاد اشتغالهای دائمی و فصلی برای افراد جامعه باشد. در واقع چرخه صنعت فرش ایران از ابتدائی ترین مراحل 

فرصت شغلی را در خود جای می دهد. درصد باالیی از قشر   31دن به دست مصرف کننده حدود تولید تا رسی

عظیم روستاییان به طور دائمی و یا فصلی به تولید فرش مشغولند و بافندگان شهری نیز گاهی از این طریق امرار 

به دالیل متعددی کاسته معاش می کنند. از قدرت رقابت صنعت فرش دستباف ایران اگر چه طی دو دهه گذشته 

شده است اما اکثر دست اندرکاران، صاحب نظران و مسئوالن این حوزه اذعان می دارند این صنعت کهن و 

ارزشمند ایرانی در صورت تدوین و اجرای یک راهبرد مدون و مشخص می تواتند جایگاه شایسته خود را در 

 (.01:1309)قزاآنی قمصری و همکاران،بازار فرش جهان بازیابد

یکی از راه های شناسایی فضای تولید فرش دستباف، استفاده از نظام تعاونی است که در میزان تولید و تخصیص 

منابع در بخش های مختلف اقتصادی نقش مهمی بر عهده دارد و سبب ایجاد رقابت در فعالیت های تولید می 

های اقتصادی و تولیدی هستند که بر  (. تعاونی های فرش دستباف تشکل6131300)مظهری و همکاران،شود
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اساس قانون تعاون و در چارچوب اساسنامه مصوب و بر مبنای نیازهای مشترک بافندگان فرش و برای نیل به 

 (.1631372اهداف از پیش تعیین شده تشکیل شده اند)سلطانی نیا،

 تعاونی فرش دستباف چیست ؟

عنوان خویش فرمایی، کارفرمایی و مشارکتی)تعاونی( در صنعت فرش دستباف کشور سه نظام تولیدی تحت 

پدید آمده است که هر کدام از نظام های تولیدی یاد شده دارای ویژگی های هستند که آنها را از یکدیگر مجزا 

 (.1300می کند)مظهری و همکاران،

به صورت انفرادی  اًدتدها و یا کارگاه های تولیدی عم: در این نظام تولیدی، واح نظام تولید خویش فرمایی-1

و خانگی است و مدیریت به صورت مستقیم و اجرای کلیه مراحل تولید فرش بر حسب تصمیمات شخص بافنده 

نیز گفته می شود، مواد اولیه و « شیوه تولید به حساب خود»انجام می گیرد. در نظام تولید خویش فرمایی که 

ده تأمین می شود و هر بافنده بسته به ذوق و سلیقه خود و با توجه ابزار قالیبافی و همچنین نقشه ها توسط خود بافن

به امکانات و محدودیت هایی که با آن روبروست نسبت به انتخاب نقشه و نوع بافت و همچنین مدت زمان 

، 1301بافت، اقدام می کند و پس از اتمام کار بافت فرش، محصول تولیدی خود را به فروش می رساند)پاشا،

 (.1300بری و خاقانی،کیانی ا

در بعضی موارد نیز بافندگان در این نظام، تولید فرش را بر اساس سفارش پذیری انجام می دهند. در این حالت 

سفارش دهنده بر اساس قرارداد رسمی و یا غیر رسمی طرح فرش مورد نظر خود را به بافنده داده و بر اساس 

حویل می گیرد. در حالت سفارش پذیری در نظام خویش موعد مقرر و قیمت مشخص فرش را از بافنده ت

فرمایی سود یا زیان حاصله متوجه بافنده است. بنابرابن بافنده مسئول کمیت و کیفیت کار خویش است لذا سعی 

می کند با توجه به وقت و امکانات قابل دسترس خود، فرآیند تولید فرش را تعدیل نموده و با وضعیت و خواسته 

 (.1306اعضاء خانواده سازگار نماید)مظهری و همکاران،های خود و 
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منظور از نظام تولید کارفرمایی، نظام تولیدی است که در آن کارفرما ممکن است  نظام تولید کارفرمایی :-2

یک فرد یا یک نهاد دولتی باشد، که نسبت به تأمین مواد اولیه، دار قالی و نقشه اقدام و پس از تولید محصول و 

به فروش می رساند. واحدهای تولیدی  اًفندگان، محصول تولیدی را خود شخصت دستمزد به بافنده یا باپرداخ

که تحت این نظام به فعالیت مشغول اند ممکن است از نظر مالکیت خصوصی و یا دولتی باشند. یکی از مهم 

می کنند، واحدهای  ترین واحدهایی که دارای مالکیت خصوصی بوده و تحت این نظام مبادرت به تولید

به بافت فرش مشغول هستند. در « تولید به حساب دیگران»تولیدی خانگی و کارگاهی هستند که تحت عنوان 

واقع در این شیوه تولیدی بافندگان به سفارش شخص یا اشخاص حقوقی و حقیقی در خانه و یا کارگاه فرش را 

رش دهنده تحویل می دهند. در این حالت مواد اولیه و بافته و در قبال دریافت دستمزد معین، فرش را به سفا

نقشه را سفارش دهنده تهیه می کند و تمام سود و زیان حاصله ناشی از فروش فرش نیز متوجه سفارش دهنده یا 

 (.1300کارفرما است)کیانی ابری و خاقانی،

های تولید فرش دستباف هستند  منظور از نظام مشارکتی همان تعاونینظام تولید مشارکتی)تعاونی تولید( : -3

(. در نظام تعاونی 1306که از یکی از نهادهای دولتی مجوز تأسیس دریافت نموده اند)مظهری و همکاران،

تولید یا مشارکتی فرش دستباف، تعدادی از بافندگان به طور مشترک مواد اولیه و وسایل قالیبافی را تهیه می 

ا هم همکاری دارند و دارای تصمیم گیری مشترکی در مراحل تولید فرش کنند و در تمام مراحل تولید، اعضاء ب

 (.1301هستند)زمانی،

این تعاونی ها از مهم ترین اشکال تولید فرش دستباف در کشور هستند که با هدف حمایت از قشر محروم و 

ت اجتماعی و اقتصادی در مولد قالیباف کشور و سازماندهی آنها در قالب نظام تعاونی، به منظور دستیابی به عدال

این هنر و صنعت ملی و بازگشت حداکثر ارزش افزوده ناشی از تولید و تجارت فرش دستباف به بافندگان و 

همچنین بهبود کیفی تولیدات و توسعه صادرات فرش دستباف ایران تشکیل شده اند)اداره کل امور 

 (.031371تعاون،
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 باف اهمیت و ضرورت تشکیل تعاونی های فرش دست

صاحب نظران معتقدند تعاونی های فرش دستباف نیز با توجه به اثرات مثبتی که دارند، می توانند در راستای 

اجتماعی جامعه قالیباف کشور مثمر  -وضعیت اقتصادیرش دستباف و همچنین بهبود بهبود وضعیت صنعت ف

زات مورد نیاز مین تجهیتوزیع مواد اولیه، تأ شامل تهیه وثمر باشند. این تعاونی ها فعالیت ها و اقدامات متعددی 

کنترل کیفی تولیدات، استاندار نمودن مواد اولیه و ابزار کار و نیز بازاریابی و فروش فرش بافندگان، نظارت و 

  های تولید شده را صورت می دهند.

ه گرفته و در اختیار از طرفی شرکتهای تعاونی فرش تهیه و تأمین وسایل مورد نیاز بافندگان خود را بر عهد

بافندگان قرار می دهند و اعضاء مجبور نیستند که هر یک به طور جداگانه مواد اولیه مورد نیاز را از فروشگاهها 

ه و تولید مقرون به صرفه می خریداری نمایند. بدین ترتیب هزینه های تولید فرش نیز کاهش یافت

 (.0931379گردد)خوشفر،

اجتماعی تعاونی ها به ویژه تعاونی های فرش دستباف  -در خصوص اثرات اقتصادی بررسی مطالعات انجام شده 

بیانگر آن است که این تعاونی ها اثراتی در سطح کالن و خرد به همراه داشته اند که بهبود وضعیت اقتصادی و 

ادی تعاونی های اجتماعی قالیبافان عضو از مهم ترین اثرات آن ها در سطح خرد می باشد. از جمله اثرات اقتص

تأمین مواد  های تولید، کاهش هزینهافزایش کمیت فرش دستباف، فرش دستباف می توان به افزایش درآمد،

مین تسهیالت و اعتبارات و از جمله اثرات اجتماعی آنها نیز می توان به افزایش اولیه، تأمین ابزار کار و تأ

ه و محیط کار و برخورداری از خدمات اجتماعی مشارکت اجتماعی، منزلت اجتماعی، بهبود شرایط کارگا

 اشاره کرد.

 دستباف فرش تعاونیهای هـدف تشکیلا



256 
 

زمـان که وجود  هـر دهدمـی اند نشانتولید کنندگان شکل گرفته سابقه تشکیل تعاونیهای که برای سازماندهی

وجود  اند.بخود گرفته بـیشتری تـعاونیها تـشکل عوامل تولید وجود داشته است، روابط ناعادالنه و نابرابر بین

تحقق  بـافندگان فـرش در جهت کـه گردید موجب بین عوامل تولید در صنعت فرش دستباف روابط ناعادالنه

آیند و با تـوجه بـه اینکه هیچ روشی  جمع جمهوری اسالمی ایران گردهم قانون اساسی 11و  31اهداف مواد 

 هایآوری سرمایهاههای قـالیبافی و جـمعگارگبه قالیبافان و  دادن سامانو  برای سازماندهی عاونیبجز شیوه ت

لذا بـراساس مـصوبه  فرش متصور نبود، تولید بخش اقتصادی توانمند در کوچک آنان در جهت ایجاد مجموعه

تولید کنندگان فرش دستباف بـمنظور  تولیدی و تعاونی شرکتهای محترم وزیران تشکیل هیأت 16آذرماه 

 .قرار گرفت توجه دستباف ایران مورد حـمایت از قـالیبافان و توسعه صادرات فرش

فروش و تأمین  مربوط به تولید، فعالیتهای انجام هدف از تـأسیس تـعاونی، در اساسنامه تعاونیهای فرش دستباف

ذیل  و اهم آن بشرح شده ارزش افزوده فرش ذکر تـولید و بـاال بـردن یهاهزینه و کاهش قالیبافان نیازمندیهای

 :باشدمی

 .اعضاء مـوردنیاز تهیه و تأمین و تبدیل انواع مواد اولیه و ابـزار کـار -1

 ...فرش و و مکمل جنبی صنایع ونقل،، حملتأسیسات ،انبار تهیه و احداث کارگاهها، -2

منظور فروش  کشور و قبول تولیدات اعضاء بصورت امانی به و خارج اخلبـازیابی و فـروش فرش در د -3

 .آنها

 .در کـنفرانسها، نمایشگاهها و سایر مجامع و حـضور آموزش اعضا -1

افزوده بیشتری به بافنده  ارزش تعاونی فرش مـتضمن بـازگشت سهم شرکتهای بر موارد فوق تشکیل عالوه

 (.931371تعاونی های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان،)اداره کل امور باشدمـی

 عالوه بر اهداف ذکر شده، اهداف اساسی تشکیل شرکتهای تعاونی فرش را می توان به قرار زیر بر شمرد :
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متشکل کردن قشر عظیمی از بافندگان فرش دستباف که همواره از محروم ترین و مظلوم ترین اقشار  -1

 جامعه بوده اند.

مین و تهیه ابزار و مواد اولیه مورد نیاز بافندگان با کیفیت أبرنامه مدون و پیوسته جهت تن یک تدوی  -2

 مطلوب.

 برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت فرش ایرانی و صادراتی کردن آن.  -3

بازاریابی تولیدات و شرکت مستقیم آنها در بازارهای جهانی و کمک به صادرات فرش جهت افزایش   -1

 بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور.درآمد بافندگان و 

ایجاد اشتغال برای مردان و زنان روستایی، به خصوص زنان خانوارهای روستایی و کسب درآمد برای   -0

 وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تاثیر بسیار مهمی خواهند داشت. آنها که در بهبود

 ب.بهبود کیفی تولیدات و جلوگیری از تولید نامرغو -6

 (.0931379)خوشفر،مساعدت در رفع مشکالت اجتماعی قالیبافان نظیر: بیمه و.. -7

 وظایف تعاونی های فرش دستباف

 وظایف تعاونی های فرش دستباف به شرح زیر است :

ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و باال بردن سطح -1

 تخصصی و ارائه اطالعات مورد نیاز اعضاء و گسترش تبلیغات روانی.علمی و فنی و 

ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری -2

 اطالعاتی و تهیه گزارش های اقتصادی و اجتماعی آنان در وزارت تعاون.

 هماهنگی و حفظ تعاونی های موضوع فعالیت خود. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و-3
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کمک به برقراری ارتباط و همکاری بین تعاونی ها، بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و -1

 خارجی.

 ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی تجاری، اعتباری و تشکیل صندوق قرض الحسنه.-0

 مشترک و بازاریابی و خرید و فروش صادرات و واردات تعاونی های عضو.تأمین نیازهای -6

ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنها و ارائه خدمات -7

 مشاوره ای.

 حل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضای آن.-0

 نظارت بر التزام تعاونی های عضو به رعایت قوانین مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط-9

 (.6031371اجراء طرح های سنتی وابسته به فرش)وزارت تعاون،-11

 تاریخچه شرکتهای تعاونی دستباف در ایران

از سابقه ای چند هزار ساله در هنر قالی باقی است. این صنعت که  –از مهم ترین صنایع دستی کشور صنعت 

به جهت  هنر قالی بافی اوالً-. صنعتکشور برخوردار است با زندگی و فرهنگ مردم ایران عجین شده است

به علت اینکه سرمایه چندانی نمی خواهد اشتغال زایی فراوانی دارد. از سوی دیگر  اًارزش افزوده باال و ثانی

 (.6031372مشاغل جنبی این صنعت نیز متعدد و متنوع است)وزارت تعاون،

نکته شایان توجه در این صنعت، وضعیت قالی بافان، اصلی ترین عامل تولید است، شرایط نامناسب روابط و 

ر صنعت فرش است موجب شده تا از سود حاصل از تولید کمترین سود نصیب آنان نظام تولیدی که حاکم ب



259 
 

شود. این مسئله شرایطی را فراهم آورد تا عالقه مندان و دلسوزان در صدد جستجوی رهیافت یک نظام تولیدی 

 نوین که متضمن سود حداکثر سود برای تولید کنندگان اصلی باشد برآیند.

اسالمی ایران در چارچوب اهداف جمهوری اسالمی مبنی بر استقرار عدالت اجتماعی و بعد از پیروزی انقالب 

اقتصادی در زمینه صنعت فرش دستباف ایران و به منظور حمایت از هنرمندان و قالیبافان و توسعه صادرات فرش 

تولید و  دستباف، نظام تعاونی به عنوان یکی از کارآمدترین شیوه ها در جهت حل مشکالت و تنگناهای

تشکیل شرکتهای تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف در  1361صادرات فرش دستباف ایران مطرح و از سال 

شرکت تعاونی فرش دستباف تحت پوشش وزرات تعاون  33تعداد  1372سطح کشور آغاز گردید. تا سال 

مذکور در همه استانهای کشور  در نقاط مختلف ایران تشکیل شد که به لحاظ پراکندگی جغرافیایی تعاونی های

و در اکثر شهرستانهایی که قالیبافی در آنها رایج بود، حضور داشتند. شرکتهای تعاونی تولید کنندگان فرش 

کارگاه قالیبافی در اقصی نقاط کشور  131631دارای  1371دستباف تحت پوشش وزارت تعاون تا سال 

 تهای فوق اشتغال به کار داشته اند.نفر بافنده فرش در شرک 261111بوده و بالغ بر 

متر مربع انواع فرش دستباف بوده که  1313602تولید شرکتهای تعاونی فرش دستباف در همان سال برابر

بالغ بر دویست میلیارد  1372تا پایان سال  1360از سال  .دومی ششامل  تولید فرش دستباف ایران را  21%

شرکتهای  1372فرش در سطح کشور اختصاص یافته است. از سال  ریال اعتبار بانکی به شرکتهای تعاونی

-00: 1379)خوشفر، ت جهاد سازندگی فعالیت می نمایندتعاونی فرش دستباف روستایی تحت پوشش وزرا

07.) 

تعاونی فرش دستباف در کشور فعال بودند. این  111قبل از پیدایش وزارت تعاون تعداد قابل ذکر است  

 هزار ریال داشتند. 011/1073نفر عضو، سرمایه ای برابر با  112173 تعاونیها با تعداد
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سیس وزارت تعاون و با حمایتهای که در سازماندهی شرکتهای تعاونی، اتحادیه های استانی و سراسری پس از تأ

ی به عمل آمد این صنعت پیش از پیش رونق گرفت. در این راستا با بهره مندی از تسهیالت مقرر در تبصره ها

بودجه حمایتهای مالی و اعتباری صندوق تعاون، مشارکت در برپایی نمایشگاههای متعدد خارجی و داخلی 

ادامه یافت. لیکن  1371زمینه گسترش تعاونیها و بالتبع آن توسعه بیشتر صادرات فرش فراهم شد. این رشد تا 

یافتی دچار مشکل گردیدند که اهم بنا به دالیل مختلف تعاونیها در بازپرداخت تسهیالت در 1371در سال 

 دالیل ناتوانی آنها در باز پرداخت تسهیالت مذکور عبارتند از:

 تنزیل قیمت فرش و کاهش ارزش رسمی دالر-0

و تغییر فاحش نرخ  1371اردبیهشت  31با عنایت به ارزش برابری نرخ ریال با دالر در قبل و بعد از تاریخ 

ریال قیمت فرش در بازار تنزیل یافت که این امر به خودی خود کاهش  3111ریال به  6711برابری آن از 

مزیت تولید فرش را نیز بدنبال داشت، از طرف دیگر بالغو امتیازات و واردات در مقابل صادرات و برقراری 

درصد  31پیمان ارزی در همان سال فرش دچار ضربه دیگری شد که منجر به تنزیل قیمت فرش به میزان 

 گردید.

 رکود بازار فرش  -2

موجب افزایش قیمت تمام شده فرش گردید و همزمان با تثبیت نرخ برابری  1371تورم شدید داخلی در سال 

 ریال به دالر صادرات فرش دچار اختالل و در نهایت موجبات رکود بازار فرش گردید.

 وجود دیون بانکی  -3
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اصل و دیون استفاده شده در سنوات گذشته علیرغم رکود  الزام استفاده کنندگان از تسهیالت بانکی به پرداخت

بازار، هزینه های مضاعفی را به تعاونیها وارد نمود تا جایی که به موجب محاسبات انجام شده با احتساب نرخ 

 120درصد کارمزد، تسهیالت دریافتی با احتساب ضریب تکاثر مربوط به  16کارمزد بانکی سالیانه از قرار 

اونی تحت پوشش تع 390گردید و از اصل تسهیالت فزونی گرفت و موجبات غیر فعال شدن درصد بالغ 

 (.3231302خویی،فاطمه وزارت تعاون گردید)

 دستبافاقدامات ضروری جهت ارتقاء عملکرد تعاونی های فرش 

کیفیت تولید می از جمله عواملی که باعث باال بردن : الف( آموزش جهت بهبود و ارتقاء کیفیت تولید و بهبافی

شود یکی کیفیت مواد اولیه است و دیگری آموزش بهبافی و رسیدگی به قالیبافان در طول بافتن قالی توسط 

مواد  کیفیت تولید نیز باالتر می رود. ولی کیفیتیت مواد اولیه هر چه بیشتر باشد،استاد کار ماهر می باشد. کیف

ولیه را در باشد، چرا که ممکن است افرادی مرغوب ترین مواد اکیفیت تولید نمی  اولیه تنها عامل باال رفتن

ولی مهارت کافی در بافتن فرش نداشته باشند. مهارت و تخصص در فرش بافی مهم ترین اختیار داشته باشند. 

این مهارت نیز با نظارت استادکاران بر فعالیت قالی بافان  عاملی است که باعث باالرفتن کیفیت تولید می شود.

 اصل می شود.ح

گذراندن دوره های آموزش بهبافی برای کسانی که دوره های نوآموزی را گذارنده و مدتی بافندگی نموده و 

 : دارای تجربه می باشند به چند دلیل مفید و ضروری می باشد

ضایعات ناشی از عدم پشم، پنبه، رنگ و... بهتر استفاده می کنند و از  افراد تولید کننده از مواد اولیه مانند: 1-

 صحیح جلوگیری می شود.

 زمان مود نیاز برای بافت فرش کاهش یافته و راندمان تولید و درآمد تولیدکنندگان افزایش می یابد.-2

 با ارائه کیفیتی مناسب بازار فروش این فرشها همواره حفظ شده و ارزش تولید تثبیت می گردد. -3
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که عبارت است از دار قالی، نقشه ها و طرحها، چاقو و قیچی و... که شرکتهای ابزار کار  : مین مواد اولیهب ( تأ

تعاونی این ابزار کار و مواد اولیه را با کیفیت خوب و قیمت ارزانتر از سایر بخشها در اختیار قالی بافان قرار می 

 دهند.

 ج ( استفاده از نیروی خالق و مستعد به ویژه زنان جامعه در امر سازندگی 

سعی می شود که طرحهای روی نقشه ها متناسب با محیط یا استانی  معموالً :د ( احیای نقشه های اصیل و بومی 

که افراد درآن زندگی می کنند باشد، همچنین طرحهای اصیل از جمله مناره های مساجد و آثار باستانی بیشتر 

 جلب توجه می کنند.

به این که فرش سرمایه عظیمی برای کشور محسوب می شود و  با توجه : وری سرمایه های سرگردان( جمع آه 

از صادرات کشور و باعث ارزآوری می شود باید نسبت به جمع آوری این سرمایه های سرگردان که فقط در 

 دست معدودی از افراد قرار دارد اقدام شود.

نفر عضو  01دستباف حداقل باید با توجه به این که یک شرکت تعاونی فرش  : و ( ایجاد اشتغال برای افراد

 .داشته باشد، توسعه شرکتهای تعاونی فرش موجب اشتغالزایی می گردد

که ویژگی یارانه را در خود دارد با کارمزد پایین و :  51و  3،4،5ز ( اعطای تسهیالت اعتباری تبصره های 

 حمایت شده می تواند در رفع مشکالت مالی بافندگی موثر واقع شود.

با توجه به این که کلیه اعضاء تعاونی های فرش دستباف باید طبق :  جاد درآمد اقتصادی برای افراد شاغلح ( ای

متناسب با میزان کار و مشارکت و سهام استفاده شرکت شاغل باشند و از سود حاصله قانون بخش تعاون در 

 گونه شرکتها جامه عمل می پوشد.شعار ادغام کار و سرمایه در این کنند.

زنان ضمن تربیت کردن کودکان و  : ط ( آشنا کردن فرزندان به مناسبات اجتماعی همراه با مناسبات اقتصادی

کنند. بدین  دی و امور مربوط به آنان آشنا میاجتماعی کردن آنها، در عین حال آنان را با مزایای کار تولی
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نامرئی تحقق می یابد و ضمن آن ایفای ترتیب فرآیند جامعه پذیری کودکان در حین کار و زندگی به صورت 

 (.0931379ادی به کودکان آموزش داده می شود)خوشفر،نقشهای تولیدی و اقتص

 مشکالت تعاونی های فرش دستباف 

 مسائل و مشکالت تعاونی های فرش دستباف به قرار زیر است :

فرش  های تعاونیکه یکی از مشکالت اساسی  :کمبود سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و ابزار کار-1

 دستباف می باشد.

حصیالتشان پایین می اغلب مدیران سطح ت :کمبود نیروهای مدیر و متخصص جهت گردش امور تعاونی ها-2

کافی و الزم در امور اجرایی، بازرگانی و اداری و مالی ندارند و اشتغال و مشارکت آنها در باشد و تجربه 

ی جنبه فرعی دارد. و اغلب آنها در خارج از حوزه عملیات فعالیت تعاونی زندگی می کنند و شرکتهای تعاون

 ساعات کار و حضور آنها در شرکتهای کافی نیست.

محدودیت فضای دفتر و فروشگاه کمبود امکاناتی از قبیل خودرو و انبار و فروشگاه مرکزی، مواد اولیه و.. : -3

گاه و نمایشگاه تعاونی در یک باب مغازه که به دلیل کوچکی ابعاد آن امکان شرکت و متمرکز بودن دفتر فروش

محلی  عرضه و به نمایش گذاردن فرشهای موجود در آن به سختی صورت می گیرد و استقرار انبار تعاونی در

 دیگر و وجود فاصله بین اعتبار و دفتر تعاونی، موجب اتالف وقت اعضاء می شود.

فقدان  :ی و حرفه ای و بازرگانی برای مدیران، بازرسان و کارکنان و اعضاء تعاونیفقدان آموزشهای فن-4

آموزشهای فنی و حرفه ای و بازرگانی برای مدیران، بازرسان و کارکنان و اعضاء تعاونی در زمینه های متناسب 

وجب بی اطالعی با نوع مسئولیت و فعالیت آنان از جمله مشکالت تعاونی فرش دستباف است که این مسئله م
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اغلب آنان از چگونگی و مقتضیات بازارهای داخلی و جهانی فرش و نوآوریها و تحوالت حاصله در تولید و 

 تجارت و صادرات این صنعت و توانمندی کشورهای صادرکننده رقیب می شود.

عدم بازاریابی کافی و فروش تولیدات اعضاء-5

ها تـأمین مـنابع اعـتباری است زیرا پیچیدگی مقررات باعث تعاونی بزرگترین مشکلالزم : عدم تأمین اعتبار -6

 با ای را که بانک در ارتباطشده اسـت کـه تـعاونیها قـادر بـه جـذب اعتبارات نباشند و از سوی دیگر تهیه وثیقه

 (قه ملکیخواهند،بسیار مشکل است و تعاونیها قادر به ارائه آن نیستند.)مثل وثیواگذاری اعتبارات می

ء برای تشکیل مجامع عمومی بدلیل عدم توجه بعضی از اعـضا :عدم استقبال برای تشکیل مجامع عمومی   -3

 .استقبال آنها روبرو هستیم عدم است،باکـه نشأت گرفته از فقر فرهنگی 

 و راهکارها پیشنهادات 

می توان راهکارهای زیر  فرش دستباف مطرح شده در حوزه تعاونی هایمسائل با توجه به شناسایی مشکالت و 

 را پیشنهاد نمود :

خدمات درمانی مناسب برای حفظ سالمتی و خصوصاً برخوردار نمودن بافندگان از انواع پوشش بیمه ای -1

 اشتغال و تولید بافندگان

 به منظور حفظ یکپارچگی بخش تعاون ضروری است کلیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف کشور در-2

هدایت  چهارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران سازماندهی و اداره شوند و تحت نظارت،

 و حمایت دستگاه مجری قانون فوق )وزارت تعاون( قرار گیرند.
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به منظور برنامه ریزی در امور بازاریابی، تبلیغات و توسعه صادرات فرش ایران کمیته ویژه ای مرکب از مرکز -3

ه صادرات ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسالمی ایران، توسع

شرکت سهامی فرش ایران، اتحادیه سراسری تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف ایران و اتحادیه صادرکنندگان 

 فرش ایران تشکیل شود.

ه منظور حضور مستقیم آنها در بازارهای جهانی و از این فرش ب تعاونیهای ریزی و حمایت الزم ازبرنامه -3

 .فرش به قالیبافان کشور میسر گردد حداکثر ارزش افـزوده نـاشی از تـولید و تجارت طریق بازگشت

های این صنعت و برپایی کـالسهای آمـوزشی و انـتشار جزوات و بولتن در تعمیم و تنظیم نظام بهداشت کار -0

 بمناس

این تبلیغات  اقدام نماید. تواند با تـبلیغات عـمومی نـسبت به شناساندن فرش دستباف ایرانتعاون میبخش -6

 .تواند باشدمی برگزاری نشستها با تـجار خـارجی و تهیه فیلم و تیزرهای تبلیغاتی شامل

ر جهت ارتقاء کیفیت اعـطاء تـسهیالت و اعتبارات بانکی به شرکت تـعاونی و هـمچنین آموزش اعضاء د -7

 تولیدات خود

تأمین نیروهای متخصص، در این زمینه باید آموزش بیشتری برای نیروهای متخصص استفاده کننده در زمینه  -3

کارکنان و  ،و حرفه ای برای مدیران، بازرسان های مختلف تعاونی نظیر: امور مالی، بازرگانی، مدیریت و فنی

 فعالیت و مسئولیت آنا در تعاونی برگزار گردد.تناسب با نوع اعضاء تعاونی م

ایجاد ارتباط بین مراکز علمی و تحقیقاتی با دستگاههای اجرایی جهت بهره برداری از آخرین یافته های -9

 علمی و پژوهشی در زمینه فرش دستباف.
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دستباف به منظور استفاده از کارشناسان رشته اقتصاد و تعاون و رفاه اجتماعی در شرکتهای تعاونی فرش -11

 بهبود عملکرد تعاونی از یک طرف و اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهها از طرف دیگر.

برگزاری همایش علمی در زمینه مسایل و مشکالت تعاونی های فرش دستباف ارائه راهکارهای علمی و  -11

 اجرایی جهت حل مسائل و مشکالت.

قش قابل توجهی در صادرات فرش دستباف دارد بخش تعاون می با توجه به اینکه برگزاری نمایشگاهها ن -12

تواند در نمایشگاههای معتبر بین المللی اقدام به خرید غرفه نموده و این غرفه ها را به صورت رایگان و یا با 

 پرداخت یارانه در اختیار تعاونی های فرش دستباف قرار دهد .

وی دولت به بازارهای خارجی جهت شناسایی بازار اعزام می گروههایی از س معموالًبا توجه به اینکه  -13

شوند بخش تعاون می تواند جهت حمایت از تعاونیهای فرش دستباف افرادی از مدیران متخصص این تعاونی ها 

 .را جهت آشنایی با این بازارها با این گروهها هموار نماید

صورت تخصصی وارد صادرات فرش دستباف  سیس تعاونیهای صادرات فرش دستباف بهأبخش تعاون با ت-13

 شده و فاصله موجود بین تولید کننده و صادر کننده را پر نماید .

اطالعات کافی از آن  دسـتباف در نـمایشگاههای خارجی فرش بخش تعاون قبل از شرکت تعاونیهای -21

ز بـرگزاری نمایشگاهها نسبت به نمایشگاهها را در اختیار تعاونیهای فـرش دستباف قرار دهد.همچنین بـعد ا

 .اقدام شود آوری اطـالعات ایـن نمایشگاهها جهت تجربیات بعدیجمع
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 مقدمه 

سال تحقیق دانشمندان نشان می دهد که ماهی غذای سالمتی است. ماهی غذایی مقوی، سرشار از  31نتایج 

با  3مواد معدنی است و تنها منبع عمده ای است که می تواند چربیهای غیر اشباع امگا پروتئین، ویتامین و 

گرم  31. اگر روزانه تنها (1301،همکار)نصیری و اختیار انسان قرار دهد ای را در -اچ -زنجیره بلندبه نام وی

کاهش می یاید و از ماهی مصرف شود و یا دو وعده غذایی در هفته را ماهی تشکیل دهد، بیماری های قلبی 

طرفی ثابت شده است که مصرف آبزیان استرس، لخته شدن خون و مهمتر از آن، سطح چربی و پروتئین چرب 

مین نیازهای ن، مصرف آبزیان اهمیت زیادی در تأبنابرای(. Paveles،1989 )دار خون را کاهش می دهد

ه در این راستا تعاونیها بهترین سازمان برای بهبود غذایی انسان و صید و پرورش آبزیان نیز نیاز به توسعه دارد ک

می توانند از مساعدتهای مالی و فنی ت به حساب می آیند، چرا که اعضاء وضعیت اقتصادی و توسعه شیال

. تجربه موفق تعاونیهای صید و (1300)کومار،یکدیگر برخوردار باشند و میزان تولید خود را افزایش دهند

ید، سرمایه گذاری، توزیع، مختلف نشان داده است که تعاونیها در اشتغال، تول پرورش آبزیان کشورهای

مصرف و...حضوری گسترده دارند و تعاونیهای شیالت ژاپن با رقمی برابر با  اعتبار، ،واردات ،صادارت

از کل ارزش تولید و فرآوری  %71هزار نفر عضو دارند، قریب به  301واحد تعاونی که حدود  61990

. در نیکاراگوئه تعاونیهای صید سنتی (1303)وزارت تعاون،سطح ملی را به خود اختصاص می دهند در ماهی

درصد از محصوالت شیالتی  61تعاونی را در قالب فدراسیون سازماندهی کرده اند . که مسئولیت صدور  60

 (.1370ن دالر در آمریکا بر عهده دارند)اتحادیه بین المللی تعاون،میلیو 11به ارزش 

 تعاونی صیادی چیست ؟
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تعاونیهای صیادان بنا به مقتضیات جغرافیایی از جمله تعاونیهایی هستند که در نقاط مرزی کشور) در ساحل دریا 

و دریاچه ها و خلیج فارس( مستقر می باشند و به فعالیت مشغول اند؛ در تعریف تعاونیهای صیادی چنین آمده 

 است :

است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام یا قسمتی از مقاصد شرکت تعاونی صیادی، شرکتی 

 زیر تشکیل می شود :

 قایقها و تهیه وسایل و ادوات صیدتدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر  -1

 صید ی و سایر آبزیان پس از کسب پروانۀصید ماه -2

 سیس فروشگاهتأ -3

 پرداخت مساعده به صیادان -1

 (.11031301های حرفه ای و خانوادگی صیادان)عباسی، مین نیازمندیسایل و تأتهیۀ و -0

هدف از تشکیل شرکتهای تعاونی صیادی بهبود وضعیت اقتصادی صیادان، یافتن دانش و مهارت بیشتر، گسترش 

عالیت احترام و همکاری متقابل در جامعه صیادی و کمک به حل مشکالت یکدیگر می باشد. بعالوه اساس ف

شرکتهای تعاونی صیادی به همکاری و خویاری اعضاء وابسته است و منافع حاصل هم به همه اعضاء تعلق دارد 

 (.931376)دفتر امور تعاونیهای تولیدی و خدمات تولیدی وزارت تعاون،

 صـیادی تعاونیهای تاریخچه پیدایش

برداری بهره مسائلی را در رابطه با در کشور مطرح شد، 1311تـحوالت و دگـرگونیهایی که در دهه 

حذف مدیریت  نبود. تأثیرکشاورزی،منابع طبیعی و ...بوجود آورد که در بـقیه بخشهای فعالیت اقتصادی بی

 .موضوع تـشکیل تـعاونیهای روستایی را مطرح کرد روستاها به دنبال اجرای قـانون اصالحات ارضی، از مالکان
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حضور  مع هذا حضور خودش بود، از حذف قدرت سیاسی مالکان در روستاها،با اینکه هدف عمده دولت 

ظاهر دموکراسی و جلب مشارکت مردم را داشته باشد و هـم در  طلبید که هم،دولت در روستاها محلی را می

 روستایی را مطرح کرده تعاونی لذا شرکتهای عمل اهرم مطمئنی جهت حضور و اعمال نقطه نظرات دولت باشد،

هـزار  0و همزمان با جریان تقسیم زمینها به تشکیل آنها اقدام نمود به نحوی که ظرف مدت کوتاهی بـیش از 

 .پدید آمد روستایی شرکت حداقل در قالب آمار در مناطق

برداری از دریا و مشکالتی که دولت و یا شرکت شیالت در رابطه با صیادان غیر مجاز)یا اصطالحا در زمینه بهره

 1131فضای ایـجاد شـده پس از دگرگونیها و اصالحات سالهای  در داشت شیالت را بر آن داشت که آزاد(

 .تشکیل تعاونیهای صیادی را مطرح نماید به بعد،

 :بوده است مـؤثر صـیادی توجه شیالت به تشکیل تعاونیهای جلب در رسد که چهار عامل زیربه نظر می

 زیرا تعاونی د سازمانی که از طریق آن امکان اعمال نظارت بر صید وجود داشته باشد.ضرورت وجو : عامل اول

 .آوردامکان کنترل را فراهم می یک تشکل مردمی، صورت به

 به مـنزله گـسترش دمـکراسی اجتماعی،را ها وجـود فـضای سـیاسی در آن زمان تشکیل تعاونی : دوم عامل

زمان از اقتصاد مشارکتی یا اقتصاد دموکراتیک صحبت  آن در نمود و دولتمیو اقتصادی مطرح  سیاسی

عنوان کردن تعاونیها برای رفع مـشکل صـیادان بـا عنایت به تبلیغات راجع به تعاونیها که در آن  لذا کرد،می

 .شدو...عمل مناسبی برای دولت به منظور اعمال نظارت محسوب می دارند حـاکمیت انـسانها

اشاعه فعالیتهای صید و صیادی در کشورهای مختلف جـهان از جـمله جـهان سوم تحت پوشش  : سوم عامل

 حفظ ماهیگیران سنتی هـمچون کشاورزان خرده پا تنها در قالب تعاونیها قادرند با زیرا است ها بودهتعاونی

خود  نوبه به لذا تـشکیل تـعاونیها ید را پیدا کـنند.اقتصادی فعالیت خود امکان استفاده از تکنولوژی جد استقالل
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نوین فراگیری فنون  و وسایل نوعی اثبات ادعای پیشرفت در جهت ایجاد سازمان مـناسب بـرای استفاده از ابزار

 .آمدجدید صید به حساب می

تأیید شیالت قرار داشت مانند  هایی که مورداز شیوه اسـتفاده و گـسترش وجود شیوه پیـمانکاری : عامل چهارم

و  تور هاها و به صورت انتظاری از یک طرف و قابلیت کنترل دریچهآن صـید از کـرانه در شیوه صید با پره کـه

 .استانداردهای الزم از طرف دیگر،نـکاتی بـودند کـه جهت حفظ ذخایر الزم بود رعایت

صورت  به آن مشخص بودن نسبی زمـان ریـختن تور و بیرون کشیدنتمرکز صید در صیدگاه و  اینها عالوه بر

 از شـرکت تـعاونی صیادی که در هریک آورد.امکان نظارت کارشناسان شیالت را فراهم مـی گروهی،

مضافا  کند، حـفظ توانستشد، تمام ویژگیهای مزبور را مـیصید با پره توسط پیمانکاران تشکیل می جایگاههای

 .گذاشتتر را نیز به نمایش میاینکه ظاهری انسانی و عادالنهبه 

 گـروهی از جانب وزارت کشاورزی و شورای عالی تعاون به منطقه ساحلی اعزام1313الس رترتیب دبه ایـن

برداری از دریا، شیوه مناسب بهره عنوان به حلی متضمن تشکیل تـعاونیهای صـیادیو ضمن ارائه راه گردید

 .بـه تـصویب شورای عالی تعاون کشور رسید 1311تهیه کردند که در آبـانماه  را اسنامه مربوطاس

 حفظ اهداف عـمده ایـن تـعاونی را گردید. تشکیل آستارا در 1311 ماه شرکت تعاونی صیادی در آذر اولین

کوتاه کردن دست سماکان  (ذخـایر )حـفظاز میان بردن موانع تکثیر ماهی نسل ماهی)وظیفه کنترل ذخایر(،

 .تواند ذکر کردصیادان می درآمد و باال بردن صورت دولتی( )عرضه به

 در مدت کوتاهی بدون درخواست و انتظار صیادان طبق نظر مقامات مسئول در منطقه ،صـیادی تـعاونیهای

تا فصل  رسید. شرکت 31کتهای تـعاونی به شـر تـعداد از دو ماه کمتر مدت یـافت به نحوی که در گـسترش
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 را صیاد هزار نفر 1 رویـهمرفته شرکت افزایش یافت کـه 11به  شرکتها تعداد1310یـعنی سال  صید بـعدی،

 .در عضویت داشـتند

بـه جای پیمانکاران  اًفقط بـه صورت صید باپره و عـمدت قبل از انقالب ماهیگیری تعاونیهای قابل ذکر است که

و بـیرون  دریـا در تور و ریختن دارد ای از ماهیگیرانباپره نیاز به همکاری عده صید پره تشکیل یـافتند. صید

 .شودکشیدن آن از آب به صورت گروهی انـجام مـی

بهره به  وام بدون با پرداخـت شـش میلیون ریال 1310شـیالت در همان آغاز فـعالیت تـعاونیها یعنی در سال 

هریک از تعاونیها امکان خرید تور و ابزار صید از پیمانکاران سـابق و یـا برای تعاونیهای تازه تأسیس که در 

فـراهم آورد.در بسیاری از تعاونیها، همان  را زمـینه خرید ابزار از بازار مـناطق جـدید تشکل شـده بـودند.

را پیدا کردند و وام مـزبور را بـابت ادوات صید خود مدیر عامل آن پیمانکاران سابق سمت رئیس شرکت یا

را در هـمان سال اول مستهلک از بـهای مـاهی تـحویلی تـعاونیها کسر گذاشته و آنـ را برداشتند.شیالت این مـبالغ

)دفتر اسـت گـرفته ارعوض در اختیار آنها قـر بال نموده در حالیکه ماهیگیران چنین باور داشتند که این مبالغ

 (.30-39: 1372امور تعاونی های کشاورزی،

 مناطق تشکیل و نحوه عملکرد شرکتهای تعاونی صیادی

 استانهای شمالی کشور-1

نوع از  3نوع از گونه های ماهیان استخوانی، کلیکا و خاویاری صید می شوند و  3در استانهای شمالی کشور 

که ذیل به تعریف هر یک از  نامهای پره، دام گستر و کلیکا ایجاد شده است.شرکتهای تعاونی صیادی تحت 

 تعاونیهای مذکور می پردازیم.
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  شرکت تعاونی صیادی پرده 

یک پره به صید  از طـریق اًکه مـشترک نـفر( 19)بطور متوسط  گروهی از صیادان تشکل با این تعاونیها

 .است پردازند بوجود آمدهمی

که در نزدیکی ساحل در  مـتر است 29 تـا 3متر و عـرض  2133تا  2333 از یک تور بزرگ بطول پره عبارت

 شود به همین دلیلسـاحل کـشیده مـی سمت به آن شود و سپس با کمک تراکتور و یا بدونمی دریای گسترده

این شیوه در بـطن خـود . باشدق گروهی میکار دقی بر تقسیم کاربرد پره مستلزم مشارکت و همیاری مبتنی

ترین تعاونیها در عـرصه تعاونیهای پره یکی از واقعی گفت توانحاوی نوعی همیاری و تعاون است و در واقع می

 .شوندمی تـولید محسوب

)به استثناء  است موتوری آن از نیمی باشند کهفروند قایق می 1تا  1دارای  هرکدام بطور مـعمول این تعاونیها

همچنین این تعاونیها  و خلیج گرگان که فاقد قایق موتوری هستند( مازندران تعاونیهای مـستقر در شـرق دریای

 شرکت سرمایه جزیی از که و آسـایشگاه صیادی هستند تجهیزات دسـتگاه تـراکتور، 1 تا 1هر کدام دارای 

 .گرددمی محسوب

در بـازار بـفروش  بصورت حق العمل کاری ها(سماکان)واسطه طریق از ماهی صید شده را اًشرکتها عموم

نحوه  کنند،تقسیم می بین اعضاء های جاریذخیره سرمایه و هزینه کسر رسانند و درآمد حاصله را پس ازمی

شرق مازندران عموما اعضاء دارای  تعاونیهای در تابع شیوه یکسانی نیست بطوریکه اعـضاء تـوزیع درآمـد بین

که کارشان جنبه تخصصی  و صیادانی صیاد( سهم مساوی هستند در حالیکه در بـسیاری از تـعاونیها لوسـمان)سر

مشاغل دیگری  در فصول غیر صید به تعاونی اکثر صیادان عضو دارند.بقیه دریـافت مـی از سهمی بیش .دارد

نـسبی سـطح  بودن باال پره، دار بودن فعالیت تعاونیهایسابقه اشتغال دارند. کشاورزی و کارگری خصوصاً 
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کـه این تعاونی از  صید باعث شده اسـت فصل طی گاهدر صید صیادان چنین حضور جمعیآگاهی اعضاء هم

سایر انواع تعاونیهای  به نسبت ترینظر مشارکت اعضاء در تعیین هـیئت مـدیره و هـدایت آن وضعیت مناسب

ارائه خدمات  فعالیتها، دامنه توسعه و خودجوشی الزم جهت پویای فاقد تعاونیها این صـیادی داشـته باشند اما

 .است اعضاء بین آوری صید از دریا و تـقسیم درآمـدباشند و کـارکرد اصلی آن در جمعرفاهی و شغلی مـی

گسترش آن با ممانعت  نسبت ذخـایر تـعادل با تعارض در است که اییوه صـید پره تنها شیوهاینکه شـه نظر بـ

 دهد کـه تـعاونیهای دامگستر در قالبمی نخواهد شد و حتی شرکت شیالت ترجیح شرکت شیالت مواجه

 (.11-11: 2171)مجله تعاون،تعاونیهای پره تشکیل گردند

  گسترشرکت تعاونی صیادی دام 

لیکن  به صورت فردی صورت گیرد، توانداگرچه در صورت وجود امکانات می گیر،صید با دامهای گوش

دو یا سه نفر بایک قایق  ترتیب که هربه این نمایند.نوع صید می این به در گـروههای کوچک اقدام معموالً

سراغ  به قایق روز یـک یا دو بار با هند.آنگاه هـردرشـته تـور در دریا قرار می چندینو  موتوری به دریا رفته

 .نمایندحمل می گیرند و با قایق به ساحلاند را میهایی که در تور گیر کردهتورها رفته و ماهی

صیادان کم  لذا ،بـودن قایق موتوری است از آنجا که اینگونه صـید نـیازمند خرید چندین رشته تـور و دارا

کنند و بدون داشتن مالکیت در برای صاحبان وسایل صید کار می به صورت کارگر سهم بر، معموالًسرمایه 

گردد عضو یک تعاونی مشخص می هرچند گروه صید که از طریق قـایقهای آنـها برند،ابزارسهمی از صید می

 .اردهستند، تعاونی مزبور صرفا جنبه نظارتی و توزیع برخی امکانات دولتی بین صیادان را د

متشکل از یـک یا دو قایق موتوری  گـروه صـید، یا واحد صید هر باشد.هرتعاونی دارای چندین واحد صید می

 (.39-11: 1372)دفتر امور تعاونی های کشاورزی،باشندصیاد عضو می و دو تا چهار نفر و در مواردی بیشتر،
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برداری ماهیان غیر خـاویاری نظامهای بهره آمده، پیش در بدو انقالب اسالمی بعلت اوضاعقابل ذکر است 

گردید تخریب شدید منابع و ذخایر می ممنوعیت صید به روش دامگستر که باعث آسـیب جدی دید و علیرغم

 .و صدمات زیادی به ذخایر وارد آمد طریق لطمات این ای این روش مخرب شروع شد و ازتوسط عده

تا امر نظارت و کنترل بر صید آسانتر باشد  تشکیل تعاونی دامگستر شدند ملزم به صـیادان مزبور 1316در سـال 

 در همان سـال های مـناسب صـید از جمله پره هدایت نمایند.را نسبت به اتخاذ شیوه آنان مدتی تا پس از

 کل گردند پروانه صیدبه صیادانی که در چهارچوب تعاونیهای دامگستر متش اًنمود صرف اعالمشیالت  شـرکت

تـالش  بعد نیز شرکت شیالت جـهت حـفاظت بهتر منابع دریای مـازندران شد و از آن زمان به خواهد داده

این تعاونیها  که تنگتر نماید زیرا دامهایی هر طریق ممکن محدوده کار این تعاونیها را نموده است تا به

دام مـیاندازد و بشدت  غیراستاندارد و بچه ماهیان خاویاری را نیز بـه ماهیان میگسترانند عالوه بر ماهیان استاندارد

 .رسانندمی به ذخایر دریا آسیب

 1تا  2مستقل از تعدادی گروه  باشد که متشکلعضو می 111 هریک از این تعاونیها بطور متوسط دارای حدود

سماک  به بازار یا به مستقیماً پردازند و مـاهیان صید شـده را بوسیله یک قایق به صید مـی اًمشترک نفره است که

آوری ماهی و عرضه آن به بازار هـیچ نقشی ندارد و درآمدی لذا تعاونی عمال در عملیات جمع .دارندمی عرضه

تور بین  مثل برخی از وسایل صید تـوزیع دامـگستر، کند.کارکرد اساسی تـعاونیکسب نمی نیز از این بابت

مستقیم شیالت و  حـجم فعالیت باشد بـنابرایننقش دیگر تعاونی ارتباط باشرکت شیالت می اعضاء است.

حسابدار و مدیرعامل را  دسـتمزد های جاری مثل اجاره دفـتر و یـانیست که حتی هزینه ایگونهمعامالت آن به

بنابراین اینگونه تعاونیها پس از گاهی اقدام به دریافت مبالغی از اعضاء بـابت تأمین  بتوان از آن پرداخت نموده

 وجود مستمر و مستحکمی بین اعـضاء تعاونی ارتباط گفت تواننمایند در واقع میهای جاری شرکت میهزینه

اند و در مواردی تشکیل نداده عمومی ساالنه خود را نیز بـطوریکه در بـسیاری موارد شرکتها حتی مجمع ندارد
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اعضاء تشکیل گردیده  نصف مجمع در نوبت دوم و با حضور کمتر از اًبعض است م که مجمع تشکیل شدهه

)از قبیل کارگری و  مشاغل دیگری تـعاونیها نیز همانند تعاونیهای پره اکثرا دارای اعضاء این است.

 (.26-27: 1372)مجله تعاون،باشندمی)کشاورزی

 شرکت تعاونی صیادی کلیکا 

تورهای ) با وسایل بسیار ساده 0981صید کلیکا در ابتدای دهه  روسها پیشگام صید کـلیکا در خـزر هـستند.

کارآمدی چون تورهای  ابـزار ازاسـتفاده  0931تا اینکه در سال شد انجام می Setnet) ای ثابتتله

 .ساین متداول شدپرس

تدریج با گذشت یک دهه و طی سـالهای دهـه پنـجاه با استفاده از نور و روش قیفی تحول چشمگیری در ه ب

با  صید کلیکا عمالً  1970صید با ایـن روش به حدی بود که در سال  میزان طوریکهصید کلیکا بوجود آمد به

در دریای  کلیکا ذخیره مقدار ارائه گـردید 1992 در بـرآورد انجام شده که در سـال  رکود مواجه گشت.

شده است همچنین میزان ذخیره کلیکا ماهیان در خزر جنوبی)سهم ایران(که  محاسبه تن 0611111خزر کال 

هزار  840انـجام گردید، مجموع  مازندران شیالت طی فعالیت تحقیقاتی با همکاری روسیه و مرکز تحقیقاتی

 .تن اعالم گردید

فروند کشتی صیادی مجهز  2گردد.در این سال تعداد باز می 0821کلیکا ماهیان به سال  صید صنعتی زمان

 .و کادر فنی از شوروی سابق به ایـران وارد شـدند کارشناس 32 همراه با

برداری از ذخایر آبزیان که ثروت کلیکا استفاده از اجرای سیاست مدیریت مشارکتی در بهرهاولیه صید روشهای

کـشور  کار شرکتهای تعاونی صیادی که اشتغال تعداد قابل توجهی از نیروی آماده مستقیم و مشارکت استملی 

 .را تـأمین نموده است،نتایج بسیار مثبتی در اشتغال پایدار و حفاظت از ثروتهای ملی دارد
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روشهای ذکر  0829در سال  و لوله خرطومی بود تا اینکه مکش سیستمروش های اولیه صید کلیکا استفاده از 

 .دارد به روش صید با تور قیفی داد که کـارآمدترین روش بـود و تاکنون نیز ادامه را خود شده جای

مورد استفاده  اولیه کلیکا منبعی بسیار مناسب جهت تأمین پروتئین مورد نیاز و در صنعت پودر ماهی ماده ماهی

بیشتر به حفظ ذخایر ایـن مـاهی  هـرچه تـوجه یت ویژه این گروه از آبـزیانباشد بنابراین با عنایت به اهممی

 (.43-43: 0834)محب ملکی،یابدبـسیار ضرورت می

تعقیبی اسـت کـه بـا  در آبهای عمیق بصورت آن ای و زیستگاهگله ماهی کلیکا بدلیل ریزی و حرکت صید

 در آن بودن قـیمت و پائین روش صید گیرد.پیچیدگی نسبییم صورت و مجهز استفاده از شناورهای بزرگ

 .این ذخایر به میزان ناچیزی صورت گیرد از برداریبـازار باعث شده است که بهره

 چوبی نفر عضو دارند.صید ماهی کیلکا توسط تـعاونیها بـوسیله شـناورهای 21تا  11این تعاونیها بین  از هریک

دارند و بـه بازار عرضه می مستقیماً را خود صید حاصل گیرد.این تعاونیهاای صورت میکیسه یطریق تورها و از

تـاکنون در زمـینه تثبیت  پذیر است ولیآسیب اً ماهی پر نوسان و شدید رسانند.علیرغم آنکه بازار اینبفروش می

 .اسـاسی صورت نگرفته است به حجم باالی ذخایر اقـدام صنایع جنبی باتوجه اندازینرخ ماهی و راه

 استانهای جنوبی کشور -2

در استانهای جنوبی کشور سه نوع از ماهیان، ماکول و غیرماکول و میگو صید می شوند که هر کدام نیاز به 

 ادوات صید جداگانه ای دارند.

 انواع تـعاونیهای صیادی
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بدلیل قلت درآمد  لیکن گرددمـحسوب میافراد  از اشتغال بسیاریاصلی معیشت و  محور گـرچه صید و صیادی

است نـتوانسته  حـرفه این ها بر شبکه توزیع مـاهی،ساختار سنتی ابزار و وسایل صید و نیز تسلط واسطه از ناشی

های شغلی انگیزه درآمـد صـید و ایجاد افزایش برای باشد. برای ماهیگیران متوسط وسیله تأمین یک زندگی

آیند. شـمار مـی به تعاونها از ارکان اساسی توسعه این حرفه ارتقاء تکنیک صید و تأمین مایحتاج ماهیگیران،

همه ابعاد بـه رسـالتش جـامعه عمل  در تعاون نتوانسته است دالالن شبکه و دیرپائی گـرچه به دلیل انسجام

های اقتصادی و حمایت از چنانچه بازگرداند، ترین سازمانی که بتواند منابع صید را به صیادبپوشاند مناسب

 .است تعاونی نظام سـیاسی دولت بـرخوردار گـردد،همین

 .شوندفعالیت دارند به سه نـوع تـقسیم می و شمالی  ی جنوبیهای صیادی که در استانهاحاضر تعاونی حال در

 تعاونیهای تولیدی -2

 تعاونیهای خدماتی -1

 (.1232171)دفتر امور تعاونی های کشاورزی،های صیادیاتحادیه -1

  مشکالت تعاونی های صیادی

های صیادی نیز تعاونیبرد که ای رنج میواقعیت این است که بخش صیادی در کشور از مسائل عمده و عدیده

توانیم کنند خواسته یا ناخواسته از آن متأثر هستند. بنابراین میبعنوان تشکلهایی که در این بخش فعالیت می

 بندی نمائیم.های صیادی را بصورت زیر طبقهمشکالت تعاونی

  الت بخش صیادیالت بخش صیادیمشکمشک  الف(الف(

شیالت و دیگر مراکز مسئول در امر صید و های سازمان این گونه مسائل و مشکالت مربوط به سیاستگذاری

 گیرد.صیادی هستند. که در حقیقت مشکالت مربوط به واحد فنی و تخصصی امر شیالت و آبزیان را در بر می
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 توان بصورت زیر برشمرد.باشد میعمده مسائلی که در این زمینه مطرح می

 درت تجدید شوندگی دریارویه و مازاد بر قریب منابع دریایی بدلیل استفاده بیخ. ت1

برداری از منابع دریایی را نداشته و بصورت غیر قانونی اقدام . صید غیر مجاز تعدادی از صیادان که پروانه بهره2

سهم صیادان مجاز و قانونی از صید  ،دریاییشوند تا ضمن آسیب دیدگی ذخایر نمایند. که باعث میبه صید می

 دریا کاهش یابد.

امناسب در بخش صیادی باعث شده تا ضمن اینکه مقدار زیادی از صید بدست آمده توسط . بازاریابی ن3

صیادان نیز از درآمد کمتری برخوردار شوند و سطح زندگی آنان بدلیل  ،ان از کیفیت الزم برخوردار نباشدصیاد

 کمبود درآمد به شدت نزول پیدا کند.

کنند بیشترین سود ممکن را زار صید و صیادی اقدام میهایی که  به خرید و فروش در بادر این بین واسطه

 آورند.بدست می

های برد به همین دلیل انجام فعالیتجامعه صیادی کشور به شدت از کمبود سواد رنج می سوادی؛. بی1

 آموزشی برای افزایش قابلیتهای این گروه از تولیدکنندگان ضروری است.

آبزیان در دریا بسیار زیاد است اما علی رغم اینکه همه مسئوالن به این های کار در صید . مشکالت و سختی0

امر اذعان دارند متأسفانه بدلیل بار مالی از پذیرفتن این شغل بعنوان  شغلی زیانبار و سخت طفره رفته و در نتیجه 

 بهره هستند.صیادان از مزایای قانونی آن بی

  های صیادیهای صیادیمسائل و مشکالت تعاونیمسائل و مشکالت تعاونیب( ب( 

ترین این مشکالت باشد. عمدههای صیادی میسته از مشکالت مربوط به ساختارها و نحوه مدیریت تعاونیاین د

 عبارتند از:

 هافقدان نظم قانونی و حقوقی در تعاونی -1
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ها به منظور نبود سواد کافی و اطالعات مناسب در سود اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل و بازرسان تعاونی -2

 سب تعاونیاداره منا

 عدم توان نظارتی وزارت تعاون -3

 هافقر اطالعات اعضاء از حقوق قانونی خود در تعاونی -1

 اند.های صیادی در آن تشکیل شدهای و فرد محوری در مناطقی که تعاونیرایج بودن فرهنگ عشیره -0

 عدم وجود ساختارهای مناسب برای ایجاد درآمد در تعاونی -6

 بانکی تهمچنین دشواری در نحوه دریافت تسهیال کمبود سرمایه و-7

 جدید صید و روشهای آشـنایی با سیستمها جـهت حـرفه این در عدم آموزش صیادان و نیروهای شاغل-0

 ای الزم و کامل عدم حمایتهای بیمه-9

دالالن و سماکان در باعث حضور  کـه صـیادان عدم وجود نقدینگی و سرمایه در گردش الزم در دسـت-11

 د.گردنصیب ایـن قـشر می عمال حاصله و سود شده محصوالت بازار این

 مستهلک بودن تجهیزات و ادوات مورد استفاده -11

رویه صید که منجر به آسیب دیدن ذخـایر آبـزیان گشته و رکود فعالیت شرکتهای صدور مجوزهای بی-12

 .شودعینی این مطلب در مـورد کـلیکا دیده می درپی خواهد داشت.نمونه تعاونی را

 ونقل پیـشرفته و کـافی جـهت محصوالت صید شده تا بازارهای مصرفعدم وجود سیستم حمل-13
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در مناطق صید تا در صورت خصوصاً به تعداد کافی  دریایی عـدم وجـود واحدهای فرآوری محصوالت-11

 .ت بـه اشـکال با مـاندگاری طـوالنی تـبدیل گرددافـزایش صـید و بازار نامناسب این محصوال

در تبیین قوانین و  خصوصاًو اجرایی  مـدیریتی هایگیریعدم مشارکت شرکتهای تعاونی در تـصمیم -10

 هانامهآیین

برای کلیۀ تعاونی های صیادی صدق می کند. ولی مشکالت و فوق الذکر مسائل و مشکالت عالوه بر اینکه  

وجود و هچنین تعاونی های صیادی جنوب  کلیکاتعاونی های صیادی مسائلی در حوزه تعاونیهای صیادی پره و 

حل ه که به صورت مجزا به بررسی مسائل و مشکالت تعاونی های ذکر شده می پردازیم و در نهایت را دارد 

 فت از مسائل مطرح شده ارائه می دهیم که این مسائل و مشکالت عبارتند از :های برای برون ر

  پره صیادی  مسائل و مشکالت تعاونی های 

 کاهش صید ماهیان از طریق پره نسبت به سالهای گذشته-0

در ریزی آن بـه علت بهم خوردن شرایط زیست محیطی تخم و تـکثیر در سالهای اخیر صید ماهیان و زاد و ولد

ورود  پل سازی، جاده سازی، ها،رویه از شن و ماسه کف رودخانهبرداری بیها از طریق بهرهبستر رودخانه

به  شده است. فراوانی و مـشکالت ها به دریا دچار آسـیبهاکارخانه صنعتی واحدهای پساب فاضالب شهری،

 شد و کاهش صید نسبت به گذشته سببطور چشمگیری کاسته ای که صید ماهی به ازای هر عضو بهگونه

از  تکثیر و پرورش بچه ماهی فعالً  هایایـستگاه بدین جهت در حـال حـاضر صیادان شده است. درآمد کاهش

 .رسانندطـریق اداره شـیالت کـار تکثیر را به انجام می

 ونقل آنصید و حمل و ادوات ابزار باال بودن هزینه خرید -2
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های باشد لذا هزینهرود قدیمی میو ادواتی که در این شـیوه بـه کـار می روش سنتی است ابزارصید پره یک 

تعمیر و بازسازی تور و طناب  تعویض، تور ماهیگیری، تجهیزات به ها مربوطجاری و اصلی سالیانه ایـن تـعاونی

اره و گسسته شده به ناچار برای بکارگیری بودن و کشش زیاد،بـرخورد بـا امـواج دریا، پ طویل است که به علت

تعمیر یا  بازسازی، زیاد و هزینه صید یا در طول دوره در صورت لزوم با صرف وقت زیاد فـصل شروع قبل از

یا فعال  جدید ماهیگیری تور رو شایسته اسـت کـه احـداث واحدهای تولیدی طناب،ن ای از گردند.تعویض می

حذف  ضمن گذاری اعضا و تسهیالت بانکیهای پره با سرمایهـوجود از طـریق اتحادیهنمودن واحدهای م

این تجهیزات به  ،منطقه و هوایی طناب و تور صید پره متناسب بـا شـرایط آب ونقل این ادوات،های حملهزینه

 ءن فعالیت ضمن اشتغال اعضاحاصل از ای سود راحتی در دسترس تعاونیها قرار گیرد تا ایـن طـریق و در نـهایت

 .برگردد های تعاونی تولیدی به آناندر شرکت

 آالت فرسودهبـودن هـزینه تعمیر و نگهداری ماشین بـاال3

وینچ کـه عـمر مفید آن به اتمام رسیده و فرسوده  ،، قایقآالتی نظیر تراکتورتعداد زیادی از این تعاونیها از ماشین

بنابراین  ند.به هزینه زیـاد بـازسازی و تـعمیر قبل از شروع فصل صید دار نیاز که کننداند استفاده میشده

 .آالت جـدید جـایگزین آنها گردندو فرسوده تعویض و ماشین قدیمی آالتماشین ضرورت دارد که

 بـه دلیل عوامل طبیعی و انسانی صـیدگاهها شـدن نامساعد-4

و  تبعضی از تعاونیها به دالیل مختلف از جمله پیشروی و پسـروی دریـا تـغییر مالکی به صیدگاههای متعلق

 .گرددنامناسب می ماهی برای صید اًمحدوده صیدگاه بعض کاربردی
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در غیر  هماهنگی ادارات ذیربط به نقاط مناسب منتقل گردد. با کـه صیدگاههای متعلق به این تعاونیها اسـت الزم

آبی یا گـرم آبـی  سرد اجرای طرحهای پرورش ماهی دارد که اعضای این تعاونیها جهت ضـرورت صـورتاین 

 .واگذاری و صدور مجوز فعالیت طرحهای مـذکور در اولویـت قـرار گیرند و در هدایت

 بازاریابی و فروش مـحصول صـید شده از مند نشدن صیادبهره-5

 توجه بـوده و آسـانتر از مرحله صید است. قابل ماهی مانند سایر کاالها و فروش بازایابیحاصل از  سود کسب

 بازار به شـرکتهای تعاونی وسـیله طـریق ماهی فروشان به ندرت به از اًچـارچوب مـاهیان صید شـده غـالبدر این 

شـرکتهای تعاونی از سود این مرحله  رسد و بدین تـرتیبو به فروش می ماهی فروشان غیرتعاونی منتقل

 .شـرکتهای تـعاونی فروش ماهی ضروری است شدن مندهذا جهت بهره عـلی اند.بهرهبی

مدیریت شرکتهای تعاونی بازار ماهی فروشان احداث  با همکاری ادارات مربوطه با سـاحلی شـهرهای در -

واسطه ماهی هـماهنگی بـه عمل بی فـروش جـهت های مـصرفیگردد و یـا بـا مساعدت ادارات تعاون با تعاون

 .آید

ای و توان به فروشگاههای زنجیرهمخصوص حمل ماهی حتی می خودروی به تـعاونیها تـجهیز صورت رد-

تعاونیهای مصرف استانهای مـجاور عرضه نمود تا درآمد حـاصل از فـروش به شـرکتهای تـعاونی صـیادی 

 .نماید برگشت

 کاهش شـدید قیمت ماهیان صید شده به دلیل عرضه زیاد ماهی از منابع تولیدی داخلی-6

 آب بـندانها، مـانند برداشت ماهی از مزارع پرورشی آبـهای داخـلی زمان صید تـعاونیهای پره در دریـای خزر،

 ل از شروع فصل سرما است.شـالیزارها و واحدهای تولیدی پرورش مـاهی سـرد آبی به صورت همزمان و قب
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جـهت حـفظ قـیمت واقـعی لذا کند. شدت افت می به دین ترتیب به دلیل عرضه زیاد مـاهی بـه بـازار قیمت آنب

توان با بازاریابی صحیح و اجرای طرحهایی همچون طرحهای عمل آوری و کنسرو ماهی، و مـعقول ماهی می

مربوطه و نیز با ارائه تسهیالت بانکی سهم  و اتحادیه شرکتهای تعاونیگذاری با مدیریت و سرمایه کردن منجمد

دار مخصوص حمل ماهی حتی به استانهای بـخش تعاون و یا تجهیز این تعاونیها به خودروهای سردخانه

 اً ئنماهی ممانعت به عـمل آیـد مطم حد قیمتگسترده افزایش داد تا از نزول بی سطح بازار فروش را در همجوار،

 .گرددبا اجرای این طرحها ضمن افزایش درآمد تعاونیها به رونق اشتغال نیز کمک می

 واقعی ماهی در کشور تقاضای عدم وجود -7

به این دلیل تقاضای فعلی ماهی کمتر   سرانه مصرف ماهی در کشور به مراتب کمتر از حـد مـتوسط جهانی است

حد الزم و افزایش میزان تقاضای واقعی نـیاز بـه ترویج و  مصرف به میزان رساندنلذا  از تقاضای واقعی است.

 مرغ از طرفی ماهی با سایر محصوالت پروتئینی نظیر انجام نشده است. تبلیغ دارد که تاکنون در حـد مـورد نیاز

رکتهای شبدین جهت احیای مصرف ماهی ضرورت ترویج و تبلیغ آن در جامعه بـا کـمک  کند.می رقابت

 .دولتـی مربوط امری ضروری است اداراتو  تعاونی صیادی

 پرداخت سود و کارمزد و جریمه دیرکرد اعتبارات سالهای گذشته -8

کاهش میزان صید ماهیان به دالیل ذکر شده بسیاری از تعاونیها قادر به پرداخت اقساط وامهای اخذ شـده در 

به ناچار جریمه دیرکرد را نیز باید پرداخت  ونیها عالوه بر اصل کارمزد وامزمـان مقرر نـبوده در نتیجه این تعا

 ای که بسیاری از تعاونیها برای نجات از این بحران به سلف خـران و مـاهی فـروشان )سماک(بـه گونه نمایند.

 ه میزان قـیمت را منوط به فروش ماهی صید شده )بدون توجه ب اعتبار اند و این افراد پرداختروی آورده

 .دهنداعتبار موردنیاز را در اختیار تعاونیها قـرار مـی به خود نموده یا با اخذ بهره باال، واقـعی(
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)به  در زمان مناسب چارچوب الزم است که توزیع و اخذ اقساط اعتبارات دولتی)بانک کشاورزی( ایـن در

 نیاز اعتباری تعاونیها و توزیع نامناسب اعتبارات دولتیتوجهی به زیرا بی صورت گیرد. برداری(هنگام بـهره

که بیشترین نیاز برای  چرا گردد.مین سـرمایه در گـردش سالیانه موجب بحران میأجهت ت کشاورزی( )بـانک

صید توزیع  فصل اواسط های جاری کمی قبل از فصل صید است که متأسفانه دراین اعتبارات جهت تأمین هزینه

باشد و این در حالی بازپرداخت اقـساط کمی بعد از پایان فصل صید می توانایی بیشترین از طرفی د.گردمی

 .گرددفصل صید سال بعد تعیین می اواسط در رسید بدون توجه به این موضوع است که تاریخ سر

 صیادی پره جهت امرار مـعاش صـیادان درآمد ناکافی بودن-9

واقع است و  کناره( )جاده ساحلی لب صیدگاههای شرکتهای تعاونی پره در کنار جاده اصلیبا توجه به اینکه اغ

بعضی از تعاونیها مالک زمین صـیدگاه خـود بوده یا دارای  باشد،مربوط می یا با مسیر اصلی با این جاده

زمینه  عالیتهای صیادی،درآمد در کنار ف کسب جهت گرددلذا پیشنهاد می باشند،نامه بلندمدت میاجاره

و واحدهای پذیرایی مختصر، لنج سواری و....را  سیاحتی ،هایی همچون طرحهای گردشگری و توریستیفعالیت

الزم است مجوز این  رون ای از .نمایند مهیا باشدبرای فصل تابستان و روزهـای خـاص که تردد مسافران زیاد می

اخذ سپس با کمک ادارات تعاون نسبت به  و جهانگردی ایرانگردی اداره فعالیتها را از ادارات ذیربط نظیر

ـدیهی اسـت با ارائه ب )عالوه بر صیادی( اقدام نـمایند.طـرح فـعالیت اصالح اساسنامه تعاونی در مورد تـنوع

 ن طرحها قابل اجرانفع ایاز سهم بخش تعاون برای شرکتهای تعاونی صیادی ذی طرحها اعتبار الزم برای این نوع

 .بود خواهند

 سـنتی بـودن صـید پره-01
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روش نوین صید ماهی در دریا جایگزین روش  که، و صیادی الزم اسـتد با توجه به پیشرفت ابزارها و لوازم صی

نه توان از تجربه سایر کشورهای ساحلی جهان مانند نـروژ کـه سـالیازمینه می این در .سنتی پره توصیه گردد

تا  0دلخواه) ابعاد به در ایـن روش قفسهای پرورش ماهی تن صید ماهی دارد بهره گرفت. هزار حدود چهار صد

بـه حـد الزم اقدام به صید  مـاهی رشد گردد تا پس ازمتر(ساخته شده و در دریا به صورت شناور رها می 0

باشد و متوسط هزینه صید این روش جدید اتـیلن می سبک وزن نـظیر پلی شیمیایی شود.جنس این قفس از مواد

 (.26-27: 1302)عابدی،است هزینه صید پره 01%

 : می توان راهکارهای زیر را پیشنهاد نمود صیادی پرهدر حوزه رفع مشکالت تعاونی های 

 ،کاهشنیاز ادوات مورد: کـاهش هـزینه خرید ابزار و مانند گرددمی ها رفعتعاونی انسجام عواملی که با-1

فروش و کسب  بـازار جلوگیری از کاهش شدید ماهی در فصل صـید و گـسترش آالت،هزینه تعمیر ماشین

 .درآمد از منابع غیرصیادی

ادارات و نهادهای  دستگاهها، سـایر پیگیری شرکتهای تعاونی با هـمکاری طریق مسائل و مشکالتی که از-2

پرداخـت و بـازپرداخت  زمـان اصالح کارمزد تسهیالت بانکی، کاهش گردد مانند:یدولتی مرتبط رفع م

در  ماهی جهت افزایش سرانه مصرف و ترویج تبلیغ جدید صیادی، روش و ترویج تسهیالت بانکی، ارائه

 .23کـشور

  و مشکالت تعاونی های صیادی کلیکامسائل 

 شناورهانداشتن اسکله مناسب جهت پهلوگیری -1

                                                                        
، 0932عاون، دوره جدید، مهر . تلخیص و اقتباس از مقاله بررسی مسائل و مشکالت شرکتهای تعاونی صیادی پره، نویسنده : مهرداد عابدی؛ مجله ت 23

 .26-23؛ صص  061شماره
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از جمله مشکالت موجود برای صید ماهی کلیکا عدم وجود اسکله مناسب برای پهلوگیری شناورها می باشد. 

 نداشتن بندر مناسب برای پهلوگیری باعث می شود که صید کمتر انجام گیرد.

 عدم الیروبی رودخانه -2

 مشکالت بازاریابی -3

زاریابی می باشد به طور کلی در کل میزان صید شده تقریبا یکی از مسائل اساسی این گونه تعاونیها مشکل با

آنان روزانه صنایع تبدیلی شده و تبدیل به پودر می شود که مناسب ترین غذا برای مرغداری ها می باشد.  91%

اما مشکل اینجاست که آیا کارخانجاتی که ماهی کلیکا را به پودر تبدیل می کنند جوابگوی صید ماهی انجام 

تند؟ در بعضی مواقع اتفاق افتاده که میزان صید بسیار باال بوده است اما چون صنایع تبدیلی و کارخانه شده هس

های پودر ماهی جوابگوی این میزان صید نبوده اند صیادان مجبور شده اند که تعداد زیادی از ماهی های صید 

این  1373و  1372. از جمله در سال شده را به دریا بریزند و این خسارات زیادی به شرکتها وارد می کند

 واقعه رخ داده بود.

بخش دیگر بازاریابی بر می گردد به مصرف انسانی ماهی کلیکا که مورد استقبال قرار نمی گیرد. یکی از 

سفید،کپور و... است. زیرا ماهی کلیکا از اندام بسیار  کفال،واع ماهیهای جانشین مثل ماهی علتهای آن وجود ان

وردار است و زود فاسد می شود. همچنین به محض صید یا باید در سردخانه نگهداری شود یا این که ریزی برخ

 به مصرف رسانیده شود. به عالوه از بوی خوبی هم برخوردار نیست.

مطرح گردد قیمت ماهی کلیکا و پودر ماهی می باشد.  مسئله دیگری که باید در این بخش) مشکالت بازاریابی(

یک عامل آن صید  عامل باعث کاهش ناگهانی قیمت ماهی کلیکا و پودر ماهی گردیده است :تاکنون دو 

ناگهانی ماهی می باشد که در اثر افزایش صید قیمت آن کاهش می یابد در حالی که چیزی به صیادان تعلق نمی 
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دیگر که باعث کاهش  گیرد. به گونه ای که در بعضی موارد هزینه تمام شده بیشتر از قیمت آن می باشد. عامل

 قیمت ماهی کلیکا و پودر ماهی می شود، ورود بی رویه پودر ماهی خارجی به کشور است.

4

یکی دیگر از مشکالت شرکتها اساسنامه این شرکتها می باشد و آن هم زمانی مشکل ایجاد می شود که فردی از 

که وزارت تعاون آن را تدوین ) خارج شود. طبق اساسنامه اعضاء تعاونی ها به دلخواه می خواهند از شرکت

کرده است( هر یک از اعضاء تعاونیها به دلخواه می تواند از شرکت خارج شود و می تواند سهم خود را به 

شرکت پا هر فرد دیگری بفروشد و شرکت هم می تواند هریک از اعضاء را که بیش از حد مجاز غیبت نماید 

 یره اخراج نماید.به تصویب هیأت مد

از طرف دیگر مسئوالن وزارت تعاون نیز تا زمانی که فرد دیگری جایگزین آن شود. مانع از اخراج وی می 

شوند در هر حال ممکن است که هیچ شخصی حاضر نشود که سهم را بخرد و از طرف دیگر غیبت فرد نیز زیاد 

حاضر  رحالی که خودش در سرکا رفت می کند. در شرکت سود نیز دریامی شود و فرد از بابت سرمایه خود د

چندین سال نیز این وضعیت پیدا کند. علت این که کمتر فردی  یای شود و ممکن است حتی چندین ماه نم

 حاضر است که این مهم را بخرد  این است که ارزش سهم بسیار زیاد است.

وجود آمده است و این زمینه را برای  این یکی از مشکالت شرکتها می باشد که االن برای اعضاء شرکت به

تبدیل شرکتهای تعاونی به شرکتهای سهامی فراهم می کند. زیرا فردی که سهمی در یک شرکت دارد و سرمایه 

او در شرکت است، در حالی که هیچ مشارکتی در امر بهره وری ندارد و از سود آن برخوردار می باشد به مثابه 

 ت تعاونی.یک شرکت سهامی است نه یک شرک

 : می توان راهکارهای زیر را پیشنهاد نمودکلیکاصیادی در حوزه رفع مشکالت تعاونی های 
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گیری مناسب و مطمئن تمهیدات زیر بنایی به منظور پهلوایجاد  : ایجاد امکانات زیربنائی)سرمایه گذاری(-0

کلیکا مورد مصرف انسانی و ایجاد برای شناورها، تغییر در شیوه صید شناورها به منظور ارتقاء کیفیت ماهی 

امکانات مناسب برای تخلیه مناسب و سیستم حمل و نقل سردخانه، برای رساندن با کیفیت مناسب برای 

 کارخانجات عمل آوری.

استفاده از متخصصین و انجام تحقیقات و مطالعات مورد نیاز در جامعه در زمینه آشنایی با تحقیق و توسعه :  -2

ها و انجام آزمایشات مربوط به علوم تغذیه ماهی کلیکا، زیرا این مسئله باعث افزایش میزان  این گونه ماهی

 مصرف ماهی در کشور بیشتر می شود.

استفاده از مکانیزم های متفاوت تبلیغات و بازاریابی برای مصرفی و شناساندن این نوع : تبلیغات و بازاریابی-3

: بسته بندی مناسب که یکی از فاکتورهای  زش و ارزان قیمت از جملهماهی ها به عنوان یک ماده غذایی باار

سسات ماده غذایی، استفاده از مؤ مهم بازاریابی است و استفاده از بروشورهای تبلیغاتی مناسب برای معرفی این

 تحقیقاتی و بازاریابی به منظور تبلیغ و بازاریابی مناسب و همچنین استفاده از رسانه های گروهی.

روش های توزیع و عرضه ماهی کلیکا نقش عمده ای در ارائه خدمات موثر به مصرف توزیع و فروش:-4

کنندگان و ایجاد تمایل و عالقه در آنها به مصرف دارد. نظام توزیع باید به گونه ای باشد که مصرف کننده به 

نماید و امکانات مناسب توزیع  راحتی و در سریع ترین زمان ممکن برای مصرف بتواند به راحتی آنها را تهیه

مراکز تهیه و توزیع  ترویج و توزیع کلیکا در مراکزی که دارای سلف سرویس و مثالً هرچه بهتر فراهم نماید.

ی شیالت و فروشگاهها و سوپر هادها و ارگانها و حتی رستورانهازندانها و ن غذا هستند مثل دانشگاهها، پادگانها،

 .24مارکتهای سطح کشور

                                                                        
، 011، شماره 0933، دوره جدید، دی . تلخیص و اقتباس از مقالۀ مطالعه ای پیرامون تعاونی های صیادی کیلکا، نویسنده: صادق صالحی؛ فصلنامه تعاون 24

 .66-61صص 
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  مسائل و مشکالت تعاونی های صیادان جنوب 

 : اهم مشکالت تعاونیهای صیادان جنوب را بشرح زیر می توان خالصه نمود

 )پهلوگاه تخیله و بارگیری( کمبود و نارسائی اسکله-0

اکثر اسکله ها فرسوده و از نظر تعداد ناکافی است و در فصل صید پهلوگیری برای تخلیه با  "هرمزگان "در

 دشواری صورت می گیرد.

 )پناهگاه دریائی کنار ساحل( کمبود و در مناطقی نبود موج شکن -2

محدود و در حد پوشش کلیه شناوری های ماهیگیری نیست و در نقاطی موج شکن های موجود در مناطق 

فعالیت در  مطلقا موج شکن وجود ندارد. این امر خطر مالی و جانی در امر صید را افزایش داده و موجب کاهش

 این زمینه و باعث تنزیل میزان صید در خلیج فارس شده است.

نبودن شبکه خبری رادیوئی مناسب جهت اعالن وضع جوی برای کمک به صیادان و پیشگیری از حوادث  -3

 دریائی.

 فقدان هماهنگی الزم در بین سازمانهای دولتی در رابطه با تمور صیادی -4

 صید و پیشگیری از ضایعات آبزیان در فصل وفور ماهی و میگو ...عدم توان شیالت در خرید -0

نظر به اینکه در بندرعباس اسکله کافی وجود ندارد امکانات شیالت جنوب محدود است، در مواردی محموله 

 صید بعضی از شناورها که برای تخلیه در نوبت هستند فاسد شده و غیر قابل مصرف می گردد.

 شیالت داری آبزیان توسطپایین بودن نرخ خری -6
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صیادان بندری معتقدند با توجه با افزایش قیمتها و بهای محصوالت جانشینی از جمله قیمت گوشت سفید و 

 قرمز، قیمت اعالن شده توسط شیالت برای محصوالت دریائی نازل می باشد.

 قه سفر چند روزه دریائی برای صیدکمبود امکان فراهم نمودن آذو -7

می جمعی برای مدتی بطور متوسط پنج روز جهت صید به دریا  لنج صیادی با حدود ده نفر ابوابیک  معموالً

مین آذوقه مورد نیاز از قبیل برنج، روغن و... می باشد که در وضع ای این ایام مسئول صید مکلف به تأبر رود

 موجود آذوقه به سختی و با قیمت گران تهیه می گردد.

 بروز حوادث مالی و جانی در دریا خانواده آنها در صورتمین صیادان و عدم تأ -8

مین اجتماعی برخوردار نبوده و در صورت بروز حوادث جانی و مالی، صیادان فقیر جنوب حتی از حداقل تأ

 خانواده آنها سیه روز می شوند.

  نبودن ابزار و ادوات صید و موتور و قطعات یدکی به قیمت رسمی -9

 غن موتور و مواد مصرفی جهت رنگ آمیزی و مرمت وسائط صیدکمبود سوخت و رو -01

 کمبود آموزش حتی در امور فنی و تعاون و ضعف بنیه مالی و مدیریت. -00

 سخت گیری شیالت در مورد فروش صید به شیالت -02

 هکارهاو را اتپیشنهاد

های شیوه با شاغل در ایـن امرایجاد کارگاههای آموزشی و افزایش سـطح دانـش صیادی و آشنا نمودن افراد -1

 نـوین و تـکنولوژی روز دنیا
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 ای برای صیادانای الزم و پوشـشهای کامل بیمهنظر گرفتن حمایتهای بـیمه در -2

 صیادان مالی ها از طریق تخصیص سرمایه در گردش مـورد نـیاز و افزایش توانکوتاه نمودن دست واسطه-3

 آبزی جـهت عـرضه اشکال ماندگارتر و بازار پسـندی بـیشتر محصوالت فـرآوریایـجاد واحـدهای -1

 مجهز نمودن ناوگان و تجهیزات صیادی به ابزار جدید-0

 های مورد نیازونقل محصوالت آبـزی و ایـجاد سردخانهافزایش و تجهیز ناوگان حمل-6

 ترتر و قابلیت مصرف راحـتبهداشتی تر،تنوعطریق تـبلیغات و عـرضه مـ از ایجاد بازار مـصرف مـناسب-7

 هاواسطه دست دهندگان جـهت کـوتاه نمودنتقویت بنیه مالی پرورش-0

در مقابل خطراتی نظیر خـشکسالی و بـیماریهای مـختلف که منجر  محصوالت اجرای صحیح و کارآمد بیمه-9

 .دگردبه بروز لطمات سنگین می

 .دهندگان با قیمت مـناسبنیاز پرورشهای مورد تأمین نهاده-11
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 تعاونی آموزشگاهی
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 مقدمه 

بر آموزه های معلم ها، جوانان اکثر مهارت ها، عالیق و دانستنی های خود را از همساالن فرا گرفته و در  عالوه

واقع گروه های همسال تأثیر زیادی در تطبیق جوانان با نظم اجتماعی، مفاهیم و ارزش های آن )از قبیل 

ان( خواهند داشت. نهادسازی و تعهدهای متقابل، روح همکاری، همبستگی و احساس مسئولیت در قبال دیگر

تجمیع جوانان در فعالیت های گروهی از جمله راهکارهایی است که می توان به کمک آن، اقدام به انتقال 

الگوها و فرهنگ های مناسب توسط همساالن به خوشان نمود. یکی از این نهادها و تشکل ها، ساماندهی جوانان 

 (.22031309ه ها و مدارس می باشد)عباسیدر قالب فعالیت های تعاونی در آموزشگا

 گروهی فعالیتهای آنان به آموزان و تشویقروحیه همکاری در بین دانش تعاونیهای آموزشگاهی به منظور تقویت

شرکتها امور به صورت فعالیت مشترک با  در این گردد.و آشـنایی بـا امـور اجتماعی و اقتصادی تشکیل می

 نظر و تـعاطی افکار منطبق با زندگی اجتماعی جریانبراساس تبادل ابتکارات و خالقیتهای فردیاز  گیریبهره

اتخاذ  توجه بوده و آنـان را به سوی کار دقـیق و مـنظم،پرجاذبه و قابل آموزاندانش برای داشته و نتایج حاصله

ای را نموده و روحیات مثبت و سازنده ی و فکر جمعی هدایتأاحترام به ر ساس تفکرات جمعی و تصمیم برا

 (.9330931)مجله تعاون،سازدآنان بارور می مشکالت و موانع اجتماعی در اذهان ساختن برای مرتفع

 بر دیگر انواع گوناگون شرکتهای که مترتب-تعاونیهای آموزشگاهی سوای از مـاهیّت عام آموزشی خود

 شوند؛ مدیریت ای مؤثر و کارآمد،شیوه و تربیت به کاردان و اصیل تعلیم اگر با همّت واالی اهالی-تعاونی است

ابزاری  ۀاین تعاونیها می توانند به مثاب همتای آموزش و یادگیری خواهند بود.بی واقع یک منبع و موقعیت در

 .سازند و تسریع لتسهی آموزان رادانش قرار گیرند تا فرایند تعلیم و تربیت ارزشمند در دسـت مـربی آگاه
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 .مهارت و بینش است های دانش،آموزان در جنبهتوانمندسازی دانش نظام تعلیم و تربیت، ۀاگرچه هدف عمد

و  عنایات و آرمانهای واالی تـعلیم اما باید توجه داشت که این هدف در واقع زیرساخت مناسبی را برای تحقق

رشد اجتماعی،  صفات انسانی، ایات و مقاصد تعلیم و تربیت گسترشعن تریناز اساسی سازند.فراهم می تـربیت

 .آموزان استتفکر منطقی در دانش ۀگرایی و توسعکمال

آموزان باید توانائیهایی را در دانش ،گسترش صفات انسانی و فرایند اجتماعی کردن برای «25ریون» از دیدگاه

 :ازبرخی از مهمترین آنها عبارتند  که کرد تقویت

توانائی همکاری مؤثر با دیگران، هدایت مؤثر، اطالعات مؤثر، یادگیری به کمک خویشتن، تصمیم گیری، 

قضاوت کردن صحیح، پیش بینی، ابداع، اصالح رفتار )در صورت ضرورت(، نظارت بر اعمال خود، خالقیت، 

 ابتکار، اعتماد به نفس.

 گرانهنگاهی تیزبین و تحلیل با و نیز مزبور نگریسته شودبه توانائیهای  اگر با نگاهی عمیق و جستجوگرانه

 شک دریـافت خـواهد شد که تعاونیهای بدون گـیرند؛ قرار موردنظر افتند،می فرایندهایی که در تعاونیها اتفاق

مربیان و  اگر مدارس را متحقق سازند. مهمی از هـدفهای تعلیم و تربیتی بخش آموزشگاهی قادر خـواهند بـود،

و ابزار  این تعاونیها یک منبع بنگرند،آموزشگاهی با دیدی علمی،آموزشی و تربیتی تعاونیهای به مدارس معلمان

 درواقع در فراخنای چنین خواهند بود. آموزانانسانی و رشـد اجـتماعی دانش برای گسترش صـفات سودمند

تنیده  گرایانه درهمتوسعه اینقطه در تربیتی هـداف و آرمانهایآموزشگاهی بـا ا دیدگاهی است که تعاونیهای

 .خواهد شد

                                                                        
25. Raven 
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تواند دو نقش اساسی را از تعاونیهای آموزشگاهی می برداری صحیح و منطقیبا عنایت به مطالب یاد شده، بهره

 آموزاندانش مادّی ائجحو شرکت تعاونی مصرف، یک ۀهم به مثاب آموزان ایـفاء کند.دانش برای رفـع نـیازهای

 به ارمغان آورد آنان برای را کارکردهای تعلیم و تربیتی یک رویّه یا نهاد تربیتی ۀبه منزل برآورده سازند و هـم را

 (.2132177)عباسی،

 تعاونی آموزشگاهی چیست ؟

مراکز آموزشی به منظور شرکت تعاونی آموزشگاهها شرکتی است که با عضویت دانش آموزان یا دانشجویان 

آموزش عملی مقررات شرکت های تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می 

 : شود

 تشویق اعضاء به پس انداز  -1

  ءایجاد فروشگاه و تهیه وسائل تحصیلی و مصرفی اعضا  -2

 ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء  -3

 تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء  -1

 شگاه و تهیه وسائل تفریحات سالم برای استفادهتأسیس با -0

 تدارک وسائل بهداشتی و درمانی اعضاء  -6

ستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن)دفتر حقوقی وزارت خرید مصنوعات و کارهای د -7

 (.16231309تعاون،

تعاونیهای آموزشگاهی تعاونی » زشگاهی این چنین تعریف می کنندو همچنین در تعریفی دیگر از تعاونی آمو

هایی هستند که در مدارس با عضویت دانش آموزان تشکیل گردیده و عرصه ای برای تمرین مشارکت و 
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این تعاونی ها به جای رویکرد اقتصادی، بیشتر رویکرد آموزشی و تربیتی و « فعالیت های جمعی خواهد بود

دف اصلی از تشکیل این تعاونی ها، آموزش و ترویج اصول و مفاهیم تعاون در بین دانش پرورشی دارند و ه

حس مسئولیت  آموزان و تشویق آنان به همکاری و همیاری با یکدیگر و شرکت در کارهای گروهی و رشد

 (.22031300پذیری و احترام به رأی و نظر دیگران است)عباسی،

 اهداف تعاونی های آموزشگاهی

 : از عبارتند آموزشگاهی اصلی از تشکیل تعاونیهایاهداف 

 .همفکری و همکاری در انجام خدمات گـروهی و اجتماعی ایجاد روحیه کمک متقابل، - 

 .اقتصادی و اجتماعی امور ایجاد روحـیه مـشارکت در- 

 .موقع و به گیری صحیحآموزش چگونگی تصمیم- 

 .پیروی از آنان ومآشنایی با مقررات و قوانین و لز- 

 چگونگی شرکت در انتخابات،کاندیدا شدن، دمـکراسی تعاونی و اساسنامه شرکت، اصـول آشنایی با-

 .هیأت مدیره سییوظایف و نقش مدیرعامل و ر خرید سهام، گیری،رأی

 .مراتب رسمی سازمانی سلسله آشنایی با - 

 .سـالم اقتصادیفروش و ایـجاد رقابت  و آشنایی با نحوه خـرید -

 .اداره یک شرکت برای مشی خط ریزی و تعیینآشنایی با چگونگی برنامه-
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 .ایجاد قدرت جلب اعتماد در افراد دیگر - 

 .و اجتماعی فردی مـشکالت رفـع فعالیت و تالش بـرای - 

التحریر و غیره از لوازم خوراک، پوشاک، : آموزان از جملهتأمین ملزومات و کاالهای موردنیاز مصرفی دانش-

ب مناس نازل و با کیفیت در سطح کـشور بـا قـیمت مصرف فرهنگیان تعاونی هایطریق مراکز توزیع و اتحادیه

 (.1332171)مجله تعاون،

 اهمیت تعاونیهای آموزشگاهی

اعی در دانش از اهمیت و فواید تربیتی تشکیل تعاونی های آموزشگاهی، تقویت روحیه همکاری و اشتراک مس 

عی و آموزش و آموختن احترام به رأی اکثریت و دفاع از آموزان، آموزش عملی و قواعد و رسوم کار جم

ایجاد روحیه تحمل آراء و عقاید مخالف در دانش آموزان، کمک به باروری مدیریت در جامعه  ،حقوق اقلیت

گاهی به منظور جمع آوری اندوخته های و افزایش بهره وری، تشکیل صندوق پس انداز در تعاونی های آموزش

تصاد و معیشت به دانش کوچک دانش آموزان به طور منظم و راه حلی اصولی برای آموزش شیوه های اق

 (.22031300آموزان است)عباسی،

به دانش  سیس تعاونی آموزشگاهی در مدارس، شیوه مشارکت در فعالیت های گروهی عمالو همچنین با تأ

ابعاد در باروری یادی در ذهن نوجوانان جای گرفته و حس تعاون به صورت بنآموزان آموخته می شود و 

ثیر بسزایی خواهند داشت. در این گونه شرکت ها دانش آموزان خود مالک و سهامدار سازنده شخصیت آنان تأ

ا حداقل قیمت و با کیفیت مناسب را نیز ب ءشرکت می باشند، ضمن اینکه این تعاونی ها کاالی مورد نیاز اعضا

جلوگیری می  و.... مین و از خرید بی رویه دانش آموزان از منابع غیر مجاز و غیر بهداشتی نظیر دستفروش هاتأ

آنان پس از کسر چند درصد بابت آموزش تعاون در مدرسه، پاداش نمایند. سود حاصل از فعالیت های اقتصادی 
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تقسیم می شود و بدین طریق هر دانش آموز از  ءعینا بین اعضانفعه و برخی هزینه ها کارکنان، امور عام الم

 (.3931370به دیگران نیز بهره مند می گردند)مجله تعاون،مزایای همکاری و کمک 

سفانه بیشتر افرادی که از مراکز آموزشی و نتایج عملکردی نشان می دهد که متأاز طرف دیگر، بررسیهای و 

ارغ التحصیل می شوند، به دلیل نداشتن تجربه و مهارتهای عملیاتی مورد نیاز بازار، با مشکالت بسیار دانشگاهی ف

روبه رو هستند و اعتماد به نفس کافی برای شروع کار ندارند و به همین دلیل بیشتر تمایل به انجام فعالیتهای 

و ایده ها و آموخته های خود را در قالب دفتری و غیر تولیدی دارند و کمتر در نقش کارآفرین عمل می کنند 

یک حرفه یا شغل پیاده می سازند. از طرف دیگر، ترکیب سنی کشور حاکی از جوان بودن آن دارد و لذا توجه 

به نهادهای مرتبط با جوانان که آینده سازان جامعه می باشند، اهمیت ویژه ای دارند. آشنایی با تعاون در سنین 

می مهم برای ورود این افراد به عرصه های مختلف باشد. تعاون در قلمرو آموزش و نوجوانی می تواند گا

پرورش و نهایتا ایجاد تعاونیهای آموزشگاهی تمایل به فعالیتهای اجتماعی دارد که حس مسئولیت پذیری و به 

نان را برای ورود مین نیازهای جمعی در نوجوانان و جوانان تقویت کنند و آکارگیری ابتکارات را در راستای تأ

 (.1301مشکالت آماده سازند)بنی فاطمه، به زندگی مستقل آینده و دفع موانع و

قانون  11کیدات سیاستهای اصل ت توجه به تعاونیهای آموزشگاهی تأو همچنین یک بعد دیگر، از اهمی

های آموزشگاهی می کشور و همچنین راهبردهای توسعه بخش تعاون بر توسعه تعاونیتوسعه اساسی، سند برنامه 

قانون اساسی در بند ب، دو مورد به شکل تخصصی تر با بحث  11باشد با گونه ای که در سیاست های اصل 

حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی از جمله  .1تعاونیهای آموزشگاهی مرتبط می باشد

له کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیالت اعتباری حمایتی به وسی

ر حمایتهای الزم . توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و سای2اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی و 

 (.1306و توانمندی تعاونی های آموزشگاهی)معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، کارآمدیبه منظور افزایش 
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 های آموزشگاهی  کارکردهای تعاونی

شرکت تعاونی هستند و در  و فعالیتهای یک هابرنامه اهداف، ساختار، دارای های آموزشگاهیاگرچه تعاونی

آموزش و  اما از جنبه گسترش و تـوسعه باشد،و هویدا می آنها همه اجزاء و عناصر یک سازمان تعاونی بارز

 .کنندمی عمل همانند یک مدرسهها تعاونی این آموزان،یـادگیری در دانش

متعدد و گوناگون آموزشی و  ای فرض کرد که در آنها فعالیتهایمدرسه توانهای آموزشگاهی را میتعاونی

 دارای فعالیتها دارای نظام و قاعده منطقی بوده و در واقع این افتد.و مستمر اتفاق می مداوم طور پرورشی به

 .ریزی شده استهدفمند و برخوردار از ساختار منظم و برنامه یـافتهآموزش سـازمان  نوعی

شوند و تحصیلی وارد می و مهارت به هر پایه یا مقطع دانش پایین سطوح آموزان باهمانند مدارس که دانش

 کنند،ی گذر میتردوران آموزش از آن پایه یا مقطع با دانش و مهارت بـیشتر و تـوسعه یـافته طی از گاه پسآن

مسئولیت و اجرای وظایف  از ورود به تـعاونی آمـوزشگاهی و در فـرآیند قبول پس آموزان مدارسدانش

 .یابدمی و توسعه رشد مدرسه تعلیم و تربیت و مهارت آنان همسو با اهداف دانش، اطالعات محوله،

کرد که به موجب هـدفها و فـعالیتهای  تلقی زشیآموزشگاهی را موقعیت آمو هایتوان تعاونیبنابراین می

 آموزشی مـناسبی را ها مـوقعیتهایاین تعاونی زیرا باشند.می مدارس اخلدواقع یک مدرسه در  آن در آمـوزشی

 ی،اخالق اصول برخی ای را بیاموزند و همویژه و مهارتهای دانش هم تا سازند.فراهم می آموزاندانش برای

واقـعیت پذیـرفت که  یک یـک توان این طرز تلقی را به مثابهپس مید. اجتماعی و فرهنگی را فراگیرن

برآورده  بـه آسانی مدارس توقع دارد، از انتظارات آموزشی را که جامعه آموزشگاهی برخی از هایتعاونی

 .سازندمی
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ای هستند که قادرند ام تعلیم و تربیت و نیز آموزشهای مدرسهیار و یاور نظ آموزشگاهی هایتعاونی براین باور،

جبران  آموزاندانش آمـوزشی مدارس را برای کـمبودهای بـرخی آموزشی را محقق ساخته و نیز اهداف برخی

 کمک بـه ای از آموزشهای تـرمیمی و تـکمیلی را در راستایتوانند مجموعهمی و همچنین و مرتفع سازند

 .آموزان فراهم سازنددانش آمـوزشهای مـدرسه برای

 آموزاندانـش مدرسه مطلوب برای تربیت های آموزشگاهی به مثابه یکتعاونی که بتوان این امر)یعنیبرای آن

با و هماهنگ  همسو که هاتعاونی این و تربیتی در ذیل به برخی از کارکردهای آموزشی اثـبات نمود، را هستند

 :شودکارکردهای مـدارس هـستند بـه اختصار اشاره می

 پرورش شخصیت 

سو نگر و چند جانبه هم نحوی جامع، آموزان را بههستند که شخصیت دانش مدارسی های آموزشگاهی،تعاونی

الق گیری از اخو جسم خود با بهره از فکر آموز عضو،در جریان فعالیتهای تـعاونی هـر دانش دهند.رشد می

نحوی  آموزان بهدانش در فـرآیند ایـن فعالیتها،. ورزداجتماعی در انجام فعالیتها همت مـی نیکو و رفتار پسندیده

 کنند و ضـمناستفاده می تعاونی سوی هدف توانمندیهای خود برای پیشبرد امور به هماهنگ و همسو از کلیه

 کنند.و از آن پیروی می شناختوهای شخصیتی جامعه را خواهند تقویت اعـتماد به نفس و اطمینان از خود، الگ

 .شد خواهد آموزانشخصیت دانش جانبهفرآیند مزبور موجب رشـد هـمه بنابراین

 خود ارزشیابی 

بینند تـا آموزان تدارک میدانش هستند که یک فرصت مناسب را برای همه مدارسی های آموزشگاهی،تعاونی

تا براساس نتایج  دهند و تشخیص نقاط ضعف و قوت خود را فعالیتهای اجـتماعی خود را بیازمایند، در عـرصه
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 این خود را در ابعاد مختلف مرتفع سازند. خود را بـه کار گیرند و موانع رشد و توسعه نـیروی ارزشیابی این خود

 .باشدمی آموزاندانش عالیساختن زمینه رشد و تـ ترین فرصتها برای فراهمیکی از مناسب

 احساس مسئولیت 

در  آموزان توسعه خواهند بخشید.مسئولیت را در دانش احساس هستند که مدارسی های آمـوزشگاهی،تعاونی

آموز خواهد آموخت کـه در مـقابل وظایف خود، اهداف تعاونی،گروه عضو های آموزشگاهی هر دانشتعاونی

بنابراین ایـن  .دهد نشان بایست بـه نحو مطلوب رعایت کرده و در عملولیت را مـیدارد و این مـسئ مسئولیت

 .خواهد شد آموزان تقویتشناسی در دانشاحـساس مسئولیت و وظیفه

 مشارکت 

همکاری و همیاری را خواهند آموزان درس مشارکت، هستند که به دانش های آموزشگاهی مدارسیتعاونی

 همیاری، گیری گـروهی، مشارکت،تصمیم هنر کار کردن با دیگران، ها،در ایـن تعاونی آموزاندانشت. آمـوخ

 .گیرندبـه خوبی یاد می گـروهی و...را کـار و فنون ارتـباطات اجتماعی

 دموکراسی 

 آزادیکه ضمن آن آموزان باز است.دانش هستند که درب آنـها بـه روی همه های آموزشگاهی مدارسیتعاونی

تواند نمی تعاونی مقررات پایه هیچ فردی بدون دلیـل و بـر است. بیان و اندیشه در آن یک اصل پذیرفته شده

 آورد. عمل بهآموزان را از ورود به تعاونی بـاز دارد و نیز از همکاری، بیان نظر و عـقیده و...آنـان ممانعت دانش

 شکل آموزانآن به عنوان یک اصل موفقیت و پیشرفت در دانش بنابراین پذیرش دمـوکراسی و رعـایت

 .گیردمی
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 گرذهن تحلیل 

زیرا هر  آموزان را پرورش خواهند داد.گری دانـشهستند که قدرت تـحلیل های آموزشگاهی مدارسیتعاونی

ارائه  پیشبرد امور تـعاونی تعاونی را تحلیل کـند تا راه مـناسب را برای آمده بـرایآموز بـاید مسأله پیـشدانش

حل را انتخاب ترین راهمناسب پس از تحلیل و بررسی منطقی، ایشیوه به بین راههای ارائه شده همچنین از کـند.

 .نماید

 مدیریت و رهبری 

آموزان رشـد و گسترش را دانـش«رهبری»و  «مدیریت» هستند که دو خصیصه های آموزشگاهی مدارسیتعاونی

سازماندهی،  ریزی،برنامه نیازسنجی،)یتهای تـعاونی فـرآیند مدیریتمؤثر فعال آموزان برای انجامدانش هند.دمی

گروه به سوی اهداف  همچنین رهبری دهند.توجه قرار مـی مورد را بـه نـحوی مطلوب نظارت و ارزشـیابی(

های و مسئول رویکردی است که در تـعاونی منتخب آموزانتصمیمات گرفته شده توسط دانش تعاونی و اجرای

 برای تمرین و تـکرار و مـحیطی بـرای های آموزشگاهی محلیتعاونی رو،ازاین د.افتـوزشگاهی اتفاق میآم

 .باشندمی آموزانو گـسترش مدیریت و رهبری در دانش رشـد

 توجه بـه غـیر خود 

را در  )شنونده خوب بودن( دیگران گوش دادن به صحبتهایهستند که هنر  مدارسی های آموزشگاهی،تعاونی

محیط و دیـگران تـوجه دقـیق  آموزان خواهند آموخت بهدانش ها،تعاونی در این کنند.آموزان تقویت میدانش

ش گو و برای اظهار نظر درست و مـنطقی بـاید قـبل از هـرچیز بـه آراء و نـظرات دیگران به خوبی باشند داشته

 .نمایند نظر خود اظهار استدالل و استنتاج گاه برپایه قوه درک،سپس آنها را تحلیل کنند و آن فرا دهند،
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 ایفای نقش 

های اصیل سازی از تعاونیشبیه همانند یک هستند که در عین جدی بودن، های آموزشگاهی مدارسیتعاونی

آموزان سازی دانش در این شبیه کند.آموزان تقویت میدانش انگیزه را در بـینمسابقه و تحریک رقابت، روحیه

گیرند تا از ایفای آن به کار می را خود دارند و تالش را به عهده نقش یک پردازند و هرکداممی به ایفای نقش

 یهایآموزشی مناسب دانست کـه در آن بـاز توان یک فرصتآموزشگاهی را می هایبه خوبی برآیند تعاونی

نقش خود در  ایفای آموزان آموزشهای فراوانی را برپایهواقعیت دانش و در جریان این شبه افتندمی واقعی اتفاق

 .طی خواهند کرد جامعه واقعی

 آموزش اقتصاد 

مدیریت بازرگانی  تجارت، اصول بازاریابی، هستند که اصول علم اقتصاد، مدارسی های آموزشگاهی،تعاونی

زیرا این  آموزند.می آموزانوجود مخاطرات اقـتصادی بـه دانش و بدون ترین روشبا سهل الوصول و...را

یک سازمان کوچک اقتصادی نیز  هستند، موقعیت آموزش یادگیری که یک فرصت یا حالها درعینتعاونی

 بـه عمال مربوط به آن را اقتصادی ها عرضه و تقاضا و انفعاالتتعاونی این در مدارس، شوند.محسوب می

 .گذارندمی نمایش

 تفکر و قـضاوت منطقی 

آموزان در دانـش را منطقی هستند که دو رویکرد تفکر و قـضاوت مدارسی های آموزشگاهی،تعاونی

 مسائل، به نسبت ویژه محیط هایی که باید فرد بدیهی است در محیط های اجتماعی و به. دهندپرورش می

 ادله قضاوت و داوری عکس العمل نشان دهد، ناچار است برای پذیرش نظرها و...از طریق اظهار رخدادها،
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های تعاونی از ایـن جنبه سنجیده و منطقی بـاشد. دارای قضاوتی خود از سـوی دیگران، و اسـتدالالت

 .واهند دادخ آموزان پرورشرا در دانش منطقی قضاوت آموزشگاهی هم تفکر و هم

 اصول بهداشت 

به  عضو تعاونی مدرسه، آموزاندر دانش هستند که عادات و رفتار بهداشتی را های آموزشگاهی مدارسیتعاونی

اصول بـهداشتی را رعـایت  و از جمله متعدد تعاونی خود باید امور نکته پی خواهند برد که برای موفقیت این

 انسان است. و هم موجب سالمتی کندارت و فاسد شدن مواد جلوگیری میبهداشت هم از خس رعایت کنند.

 .خواهد شد تقویت آنان در مرتبط به زندگی سالم و بهداشتی بنابراین از این جنبه عادات

 تقویت حس زیباشناسی 

 آموزان تقویتدانششناسی و خالقیتهای هنری را در هستند که حس زیبایی مدارسی های آموزشگاهی،تعاونی

از رازهای موفقیت  منظم و جذاب یکی های زیبا،با قفسه و غرفه فروشگاه تـعاونی یـک داشتن خواهد بـخشید.

زیباسازی تعاونی خود تالش خـواهند ورزید و  آموزان در جهتپس دانش تعاونی است. و فروشگاه سازمان هر

تالش آنها برای ارائه خود در  کنند،می ارائه اختیار دارند، در هنری( راتو ابتکا چه را از هنر)خالقیتهاهر آن

 .شودمی آنان خالقیتهای هنری موجب شـکوفایی و پرورش زمینه، ایـن

 نظم و انضباط 

 حضور به موقع، کنند.تقویت می آموزانهستند که نظم و انضباط را در دانش مدارسی های آموزشگاهی،تعاونی

قرار  وسایل، بـودنمنظم  رفتار برپایه مـقررات، اجتماعی، رعایت آداب شده، بینیپیش م امور در وقتانجا

آموزان آموزشگاهی توسط دانش هایهستند که در تعاونی مواردی از جمله...گرفتن هرچیز در جای خود و 
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یابد و تبدیل به تقویت می آنان در ظم و انضباطمثبت و نیکوی ن نـتیجه خصیصه در گیرند.مـی قـرار مورد توجه

 .یک عادت خواهد شد

 وظایف شهروندی 

را  «شهروند خوب» آموزان وظایف و کارکردهای یکهستند که به دانش مدارسی های آموزشگاهی،تعاونی

نشان دادن  سعه صدر، آراء و عقاید، بـه احترام نوعدوستی، حمایت از انسانها، احترام به دیگران، آموزند.می

 است جمله وظایف یک شهروند خوب و...از اجتماعی رعایت مقررات مقابل رخدادها، در و شکیبایی تحمل

 .آموزان گسترش خواهد دادخصلتهای مطلوب اجتماعی را در دانش های آموزشگاهی اینکه تعاونی

 آموزدانش-تقویت ارتباط معلم 

 اصـلی تـشویق عامل معلمان یعنی گیرند.که با کمک معلمان پا می هستند مدارسی های آموزشگاهیتعاونی

این امر در واقع موجب تقویت ارتباط معلمان و بود. و فعالیت تعاونی خواهند کیلتش برای آموزاندانش

بیانی  به خواهد بود. آموزان بسیار مؤثردانش یادگیری آموزان خواهد شد که در بهبود تحصیل و پیشرفتدانش

آموزان در هر معلم و دانش یافته توسعه آموزشگاهی مـولود ارتـباط هایتعاونی که گفت تواننمی نیز دیگر

 .مدرسه است

 رعایت قانون و مقررات 

ن چارچوب مقررات و قوانی در و دموکراسی هستند که در آنها آزادی عمل مدارسی های آموزشگاهی،تعاونی

 چون و چرا از معلمان خود نیستند.به اطالعات بی ناچار هاتعاونی این در آموزاندانش زیرا اولیه است یک اصل

باشند و هیچ گونه مانعی برای این کار احساس نمی یعنی بـرای اظـهار عقاید و نظرات خود دچار محدودیت
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رفتار خود را با قانون و مقررات  آموزان به این طریقشپس دان تعاونی. نخواهند کرد مگر مقررات و قوانین

 .سازگار و منطبق خواهند ساخت

 تسهیل فرآیند اجتماعی شدن 

کنند و فعالیتهای اجتماعی را تجربه مـی آموزان همهستند کـه در آنـها دانش مدارسی های آمـوزشگاهی،تعاونی

فرآیند اجتماعی شدن  به این ترتیب کنند.را طی می «جتماعیا زندگی» یک دوره آموزشی مربوط واقـع در هـم

تسهیل  ها به نحوی مطلوب و اسـاسیتعاونی اساسی نظام تعلیم و تربیت است در این که یکی از هدفهای

 .گرددمی

 مهارتها تکرار و تـمرین 

لیتها و مهارتهای مناسب را آموزان تکالیف و فعاهستند که در آنها دانش مدارسی های آمـوزشگاهی،تعاونی

ها در این تعاونی که برخی از تکالیف و مهارتهایی کنند.می بـرای رشـد و توسعه و تعالی خود تکرار و تمرین

 :گیرند عبارتند ازو تمرین قرار می مورد تکرار

مشاهدات برای تنظیم یک  آموزان از دانش و معلومات خـود بـا اسـتفاده گیری دانشبهره : نویسیگزارش-

 معامالت، تعاونی، گزارشها درباره وضعیت و امـور مختلف تنظیم انواع مانند: گزارش از رویدادهای تعاونی،

پژوهش یا پروژه عملی در مدارس  تحقیق، عنوان تحت وضعیت اجناس و...)این امر تعاونی، صورت موجودی

 (.شودآموزان مـحول مینـشعموما به دا به عنوان یک فعالیت آموزشی

آموزان مهارتی است که دانش کردن با دیگران و در حضور جمع مکالمه،گفتگو و صحبت : صحبت کـردن - 

عوامل درونی و  در این فرآیند برخی شود.تـکرار و تمرین می آمـوزشگاهی آموزان در تعاونیدانش از سوی
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تدریج کنار گذشته خـواهد شـد و خـواهند  آموزان به...از سوی دانشبازدارنده مانند کمرویی، خجالتی بودن و

 .برقرار کنند دیگران توانست از طریق صحبت کردن ارتباط مؤثر و مطلوب با

تهیه و تنظیم یک واقعه  آموزان از دانش و مـعلومات خـود بـرایدانش گیریبهره : تنظیم صورت حساب -

مجامع  مانند تنظیم صورت جلسات شود.می ها تجربهدر این تعاونی است که مهارتهایی اجتماعی از جمله

 .(در مدرسه است انشاء درس تمرین گروهی و...)ایـن امـر هـمانند تصمیمهای مذاکرات، عمومی،

نورپردازی  تابلونویسی، آرایی، غرفه بندی،آموزان در تزئین تعاونی و نیز قفسههمکاری دانش : ارائه خود -

موارد اظهار و  گونهو درون مایه خود را در این نموده تـقویتشود که ابتکار و خالقیت خـود را می و...موجب

 .تجربه کند

مواردی اسـت که در این  برای رفع نیازهای تـعاونی از جـمله : با دیگران نوشتاری قراری ارتباطمکاتبه بر - 

درخواستها، مکاتبه برای  های اداری،نوشتن نامه مانند: د.شوآموزان تجربه و تمرین میدانش ها از سویتعاونی

 ...و خرید جنس و کاال بـه مؤسسات

اهداف و فعالیتهای  موضوعات، خود و درباره در بیان آراء و نظرات سخنرانی در حـضور دیگران : سخنرانی -

 .آموزان تـقویت خـواهد کردرا در دانـش فن سخنرانی و...شیوه بیان و به کارگیری انجام شده

 انجام امور مالی و محاسبات شرکت تعاونی با استفاده از منطق ریاضی و استدالل از جمله : حسابداری - 

 .شودهای دانش آموزشگاهی انجام و تمرین میآموزان در تـعاونیاست که توسط دانـش مهارتهایی
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همکاری و...از جمله مواردی هستند کـه  سود، چرخش مالی، انتخاب کاال، فروش، : نندو...مواردی دیگری ما -

 تمرین و تجربه شود و پیوسته تکرار،آموزان به کار گرفته میدانش های آموزشگاهی از سویمـدام در تـعاونی

 .گرددمی

آموزان بیاموزند و برای دانش به کنند تاها همه موضوعات آموزشی هستند که مدارس هـر جـامعه تـالش میاین

زیادی وقت و  معلمان کنند،مدارس سالها تـالش مـی شوند. سعادتمندانه و متعالی در آینده آماده یک زندگی

نمایند و...تا دولتها منابع مادی و انسانی زیادی را صرف این کار می کنند،می آموزشها این نیروی خود را صرف

تقویت کنند.با این وجود گاهی  آموزانزندگی فردی و اجتماعی را در دانش هایخـصیصه آموزان ایـندانش

با کمترین صرف منابع در کمترین زمان  آموزشگاهی هایتـعاونی کهحال آنـ شوند.نیز موفق نمی راه در این

 (.9-21: 2173)عباسی،سازندها و آرمانها تجهیز میخصیصه آموزان را بـه ایـندانـش

 تاریخچه تعاونیهای آموزشگاهی در جهان 

جهان دارند. تفکر اولیه ایجاد تعاونیهای آموزشگاهی در  رطوالنی دنسبتاً اهی نیز سابقه ای تعاونیهای آموزشگ

 (.2131301)شهریور، فرانسه نضج گرفت

شد شکل آن از ابداعات می اهمیتی تلقیبی که یک ابتکار فـردی و در ابـتدای کار فوق العاده مـدارس تعاونی

بعد از جنگ  «0903» سال در است. ملت فرانسه بوده و در هرحال در اجرا به صورت فرانسوی آن تجلی کرده

تحمل ویرانیها و آسیبهای دردآور ناشی از آن و سپس در مـرحله بازسازی محیط  چهار ساله جهانی اول،

از  که در پیش روی مردم بود انگیزه استفاده کاری و حجم وهبه زندگی پس از جنگ با انب زندگی و شکل دادن

 گیریآموزان سرآغاز شکلاز نیروهای توانا و جوان و سرشار دانش نیروهای مختلف از جمله انگیزه استفاده

 .به صورت رسمی بوجود آورد را اجـتماعاتی شـد که بعدها تعاونیهای مدارس
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ای از صفات را در اطفال ایجاد شوند، مجموعهجمعی تشکیل می کار دسته دادن انجمنهایی که به منظور انجام

 .نـدارد امکان کالسیک دهند که با تعلیماتکنند و پرورش میمی

در ابتدا ایشان بدون اینکه  وجود آورد. تعاونیهای مدارس را در کشور فرانسه به «0903» آقـای بروفی در سال

 مالی نظر کند مسئله تحصیل منابعصرف رفتمی انتظار سازمانها و اجتماعی که از این از تمام فواید آموزشی

سال جنگ به آنها کمترین توجهی نشده و بسیار  «3» تـجدید و تـکمیل وسایل و مبلمان مدارس که در برای

 .نمود کهنه و فرسوده شده بودند را مطرح

بـپا خیزد و از نو ساخته شود  خواهد دوبـارهجنگ،کشوری که مـی فردای آن روزها عقیده بر این بود که در در

 .روشـهای جدید و ابزار نو مجهز شود بـاید بـه

برای بهبود وضع مـادی و  کودکان مدرسه در فرانسه نیز به صورت ابتکاری است که جامعه تعاونی شرکت

 .نمایندمی را با محیط اجـتماعی مـتناسبکنند و فعالیت خود اخـالقی خـود در آنجا کار می

با این وصف  شده است، تکیه آن مدرسه بیشتر روی فواید آموزشی اینکه از بدو پیدایش شرکت تعاونی با

و  این وصف آمـوزگاران با .است آن تکیه شده آمـوزشگاران و مـدیران مـدارس بیشتر روی فواید آموزشی

اند باید اذعان نمود در کل شرکت تعاونی بوده مالی منابع ز هر چیز به فکر تأمینمدیران مدارس بیشتر ا

 .است اشتباه آن هایهـر یک از جنبه اهمیت شـمردنبـی

نتایج قابل مالحظه آن در  به نکشید که مـدارس رو بـه فزونی گذاشت و طولی به تدریج تعداد شرکتهای تعاونی

واقعی تعاونی مدرسه  سازمانهای عـلمی اخالقی و فکری که حـاصل تـجربه تماعی،های آموزشی اجزمینه

عمومی  جزء برنامه تعلیمات مـدرسه تـعاونی و در نهایت در کشور فرانسه تشکیل شـرکت باشد توجه شد.می
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تر طور وسیعتر و بهکوچکدر سـطح  .شـد تـشکیل و دفتری به نام دفتر مرکزی تعاونیهای مدارس قرار گرفت.

 .اقـدام نـماید تعاونی تأسیس توانست نسبت بهمدرسه حتی هر کالس می در یک

 انگیزه ایجاد سـازمان. است آمده و متوسطه به مدارس راهنمایی 0933 فوریه 01ر بخشنامه وزارتی مورخ د

خانوادگی را در آنجا توسعه دهـد و  و روح دهد دکه مدرسه را به خانواده پیون تـعاونی مـدارس این بوده است

 است کـه کـودک بـوسیله آن بدون ای بین خانه و اجتماعیا واسطه اتحاد یـا بعبارت دیگر مدرسه یک خط

 (.03-09: 0833)ملکی،میشود به محیط اجتماع کشانیده خانواده اینکه احساس کند از محیط

 ی در ایران تاریخچه تعاونی های آموزشگاه

کوتاه دارند. در قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال نسبتاً در کشور ایران تعاونیهای آموزشگاهی سابقه ای 

 1301سیس این تعاونیها عمال به سال گاهی به طور رسمی تصویب شد اما تأ، تشکیل تعاونیهای آموزش1301

فعالیت مشغول شدند. پس از پیروزی انقالب  بر می گردد که تعدادی تعاونی در برخی از مدارس تشکیل و به

سیس وزارت تعاون، موضوع تاسیس و ن اقتصاد تعاونی و تأاسالمی ایران با تصویب قانون اساسی و رسمیت یافت

گسترش تعاونیهای آموزشگاهی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت به طوری که همه فعالیتها، اهداف و 

ای آموزشگاهی رو به توسعه نهادند منظم و قانونمند شکل گرفته و تعاونیهسیاست های ذیر ربط به شیوه ای 

 (.1131301)آقاسی،

مورد بررسی قرار  کامل به طور که در ذیل وضعیت تعاونی های آموزشگاهی را قبل از انقالب و بعد از انقالب 

 .می دهیم

 اونیهای آموزشگاهی قبل از انقالبتع 
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در ایران نیز در اوائل  مورد توجه قرار داشت کشورها تمامی در گونه کههای تعاونی همانفراگیر نمودن شیوه

 در یـکی از جلسات شـورایعالی هماهنگی تعاونیهای 2111 سـال اوائل دهه پنجاه مدنظر قرار گرفت.تا اینکه در

ه شرکتهای تعاونی کشور ب قانون 99تبصره یک ماده  ایاجر در تبصره 9ماده و  23ای در نامهکشور آئین

 .تصویب رسید

 :نمودند ذکر گونهکه اهداف کلی را این

 آموزان و دانشجویان و تشویق و عادت دادن آنان بهشرکتهای تعاونی به دانش اصول و مقررات آموزش عـملی-

 .اجتماعی امور

 : بندی جـامعه مورد نظرتقسیم

 آموزشی مؤسسات آموزان و دانشجویان و هر یک ازشرکتهای تـعاونی آمـوزشگاهها را که با عضویت دانش

 د:خواهد شد به دو گروه تقسیم نمودنتشکیل 

هنرستانها و  ای،مدارس فنی و حرفه دبیرستان، راهـنمایی، شرکتهای تعاونی دبستانها و مـدارس  : الف 

 .روزی و یا غیر آنکشاورزی اعم از شبانه اهنمایی و مراکز آموزشو ر مقدماتی دانشسراهای

 .معلم و انستیتوها آمـوزش عـالی و مراکز تربیت و مـؤسسات دانشگاهها شرکتهای تعاونی ب:

 و شماره ثبت و یا تاریخ تشکیل بودند تاریخ ادارات آموزش و پرورش پس از تأسیس اینگونه تعاونیها موظف

مربوطه اعالم دارند و همچنین محل ثبت شرکتها ادارات  شهرهای را به ادارات تـعاون و امور روستاهایانحالل 

نـسخ تـرازنامه و حساب و سود و زیان جهت ضبط  فعالیتها ادامه و پرورش مناطق اعالم شـده بود که در آموزش
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و  طرف آموزش از فوق نسخه از صورتهای یک طور.و همین شودادارات ارسال می این به در پرونده مربوطه

 .گردد و امور روستاهای حوزه عمل شرکت فرستاده تعاون پرورش محل به اداره کل

 نامه کلی تعاونیهایو آئین با اساسنامه شرکتهای تعاونی آموزشگاهی مـطابق نامهمجموعه مفاد اساسنامه و آئین

 مجموعه حسن اجرای آن و ایجاد هماهنگی در عنوان با مذکور نامهه آئینادام در باشد.کهبزرگساالن می

هماهنگی تعاونیهای آموزشگاهی مرکب از یک نفر  آموزشگاهی شورائی به نام شورای شرکتهای تعاونی

 وزارت نماینده عالی،یک نفر عـلوم و آموزش و پرورش، یک نفر نماینده وزارت آموزش وزارت نماینده

شرکتهای تعاونی با  قانون 211ماده  1تعاون و امور روستاها به موجب بند  وزارت مقرر شده بود که بازرگانی

 .نمایدمی را و سایر مفاد قانونی اساسنامه نمونه شورا اقدام به تصویب نظرات این از استفاده

 وضع شرکتهای تعاونی آموزشگاهی توانستند هر موقع بهمیو امور روستاها  تعاون و همچنین بـازرسان وزارت

 .رسیدگی نمایند

 تعاونیهای آموزشگاهی بعد از انقالب 

تشکل یافتن  جهات در اقداماتی استان تهران تربیتی از طریق امور 2112-11انقالب از سالهای  بعد از

مربوط به تشکیل  فرمهای ها ونامهاساسنامه نمونه و آئین سطح تهران انـجام یـافت و با ارائه در تعاونیهای مدارس

خود  تابعه مدارس در شرکتها این اقدام به تشکیل آموزش و پرورش تهران مناطق مدارس شرکتهای تعاونی

 .نمودند

مـرکزی شد و در داخل مناطق مـذکور تری دنبال میگسترده و جدی مناطق فعالیتها به صورت از در برخی

 مناطق این مدارس و تجهیزات مـورد لزوم مـدارس تـشکیل شد و اکثر امکانات تهیه و توزیع مـشخص جهت

ضوابط تعاونیها را در پیش گرفته اما بیشتر به تهیه و توزیع اجناس  اجرای حدودی تا (3-23جمله )از



314 
 

طور رکزی تـعاونیهای کـشور فعالیتهای مزبور و همینسازمان مـ ایطی نامه 2111در تابستان سال  د.پرداختنمی

اداره کل امور تربیتی وزارت  تعاونیهای مدارس را در سطح کـشور بـه فراگیر نمودن تر در جهتاساسی حرکت

 .آموزش و پرورش پیشنهاد نمود

ریزی و طی ابالغی وظیفه برنامه سابق( پیرو این پیشنهاد مسئولین ذیربط آموزش و پرورش)اداره کل امور تربیتی

به دلیل آنکه کارشناسی امور ) مدیریت فرهنگی هنری خود محول نمود  کـشور را بـه مـدارس اجرای تعاونیهای

 (در این مدیریت قرار داشت اجـتماعی

مرکزی  تهیه و سازمان 2111ای در سال ها و کارشناسیهای الزم اساسنامه نمونهپس از انجام سیر نظرخواهی

کارشناسان وزارت آموزش  تبصره با همکاری 21ماده و  11 سال شد این اسـاسنامه مـشتمل بـرکشور ار تعاون

  تدوین و طی بخشنامه شماره و پرورش
530/2102 

73

5
/9 

و پرورش  آموزش طریق اجرا بـه اسـتانهای کشور از جهت 

وزارت  به امضاء رسید آمده است 2171پرورش که در سال  وزرای تعاون و آموزش و ابالغ شد در توافقنامه

تعاونی آموزشگاهی انجام دهد  شرکتهای مالی را در تقویت بنیه الزم مساعدتهای تعاون بـاید در حـد امـکانات

 که اتحادیه آموزشگاهی مادامی گردیده کـه کـاالهای مورد نیاز تعاونیهای و اتحادیه مصرف فرهنگیان مـوظف

تـوافقنامه مـوظف  1کند و آموزش و پرورش نیز طبق بـند  آموزشگاهی تشکیل نگردیده است تأمین تعاونیهای

ادارات کل تعاون در استانها معرفی نماید، آنان  رابط و ناظر تعاونیهای آموزشگاهی به را بعنوان شخصی است

 .ن و آموزش و پرورش گردندکننده ادارات کـل تـعاون با اتحادیه مصرف فرهنگیاهماهنگ

بـه کارشناسی فعالیتهای  2111 از سـال تعاونیهای آمـوزشگاهی به باشد که پیگیری امور مربوطالزم به ذکر می

 ید تعاونیهایگرد فرهنگی وزارت آموزش و پرورش موکول اداره کل توسعه اردوگاهها و کانونهای گروهی

و  استانها در ایسلیقه برخوردار نبود بیشتر بصورت م و وحـدت خاصیاز انـسجا 2171آموزشگاهی تا سال
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تـعاونیها و آمـوزشگاهها بـا همکاری وزارت تعاون و اتحادیه  2171کرد اما بعد از سال مدارس فعالیت می

 .عمال وارد دور جدیدی از فعالیتهای خود گردید کشورفرهنگیان  مصرف

تعاونی آموزشگاهی  بـنیه مـالی شرکتهای در تقویت را مکانات مساعدتهای الزموزارت تعاون باید در حد ا

 مادامیکه موظف گردیده که کاالهای مورد نیاز تـعاونیهای آمـوزشگاهی انجام دهد و اتحادیه مصرف فرهنگیان

 توافقنامه 1بق بند است تأمین کند و آموزش و پرورش نیز ط آموزشگاهی تشکیل نگردیده اتـحادیه تعاونیهای

در استانها معرفی  آموزشگاهی به ادارات کل تعاون و نـاظر تـعاونیهای رابـط را بعنوان موظف است شخصی

 .با اتحادیه مصرف فرهنگیان و آمـوزش و پرورش گردند کننده ادارات کل تعاونهماهنگ نماید،آنان

 است: اقدامات زیر انجام گرفته آموزشگاهی در وزارت تعاونتعاونیهای  بطوریکه بـا تشکیل ستاد پشتیبانی

توسط اتحادیه  مورد نـیاز تـعاونیهای آموزشگاهی که تهیه و تنظیم دستور العمل تأمین و توزیع کاالهای-2

 19نامه مذکور مدت موظف است طـبق آئیـن گردد و اتحادیهمصرف فرهنگیان در استانها و مناطق تأمین می

 5118035 شماره را تـأمین کـند که طی بخشنامه آموزشگاهی تـعاونیهای کاالهای مورد نیازساعت 

54/12/28 
توسط  

 .استانها و مـناطق تـابع استانها ابالغ شد وزارت تعاون به

 530/5240 نامه شمارهطی بخش تهیه و تنظیم دستور العمل اجرائی که-1

53/11/2 
ن در ایـ گردید به استانها ابالغ 

شرح -آموزشگاهی سود حـاصله از درآمـد تعاونیهای هزینه نمودن آموزان عضویت دانش دسـتور العمل نحوه

 .پرورشی و خـدمتگزار مشخص شده است وظـایف مـربیان

 530/5002 براساس بخشنامه شماره-1

54/11/1 
جدید متوسطه  نظام االحداث جدیداستانها ابـالغ شده در مدارس  که بـه 

 شود.بینی شـده اسـت و هم اکنون عملی می فضا برای تعاونیهای آموزشگاهی پیش مترمربع 13الی  21
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مخصوص ضـمن خـدمت به  تعاونیهای آموزشگاهی آموزشگاههای نفر از مـدیران عامل 1333بیش از -1 

 .کردند سـاعته را سـپری 13یا  و ساعت 21 مدت

شد که براساس آخرین می ده هزار تعاونیهای آموزشگاهی در استانها تشکیل دساله دوم توسعه بای 1 در طرح-1

 .کشور تـشکیل گـردیده است در سراسر آموزشگاهی تعاونی 1333بـیش از  17آمار در سـال 

لیکن به  باشد،امور تربیتی در مـدارس مـی از فعالیتهای نوپای یـکی آموزشگاهی با عـنایت به اینکه تـعاونیهای

و لیکن بعلت  باشدمی و بااهمیت آموزان و اولیا بسیار مفیددانش نقش مشارکتی و تربیت اجتماعی آن برای علت

: 2177)ملکی،عمال با رکـود مـواجه شده است آنان ناهماهنگیهای مـوجود در ارگـانهای ذینفع و عدم همکاری

11-11.) 

 یگاه قانونی شرکت های تعاونی آموزشگاهیجا

( اختصاص به شرکت های تعاونی آموزشگاهی دارد. 07-00-09قانون شرکتهای تعاونی ) مواد  11فصل   

دانش آموزانی که سن آنها کمتر از سن قانونی است با راهنمایی و هدایت مربیان و معلمان  00که مطابق ماده 

آیین نامه شرکتهای تعاونی آموزشگاهی از طرف وزارتخانه  00ماده  1ه تشکیل می شود. و همچنین در تبصر

آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی تنظیم و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور به 

این ماده که این چنین بیان می کند ثبت شرکتهای تعاونی  2مورد اجرا گذارده می شود. و همچنین تبصره 

هها و هرگونه تغییر در اساسنامه و همچنین نحوه انتخاب هیئت مدیره و بازرسان و مدیر عامل و تقسیم آموزشگا
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این  1مازاد برگشتی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و مشمول مقررات آیین نامه مذکور در تبصره 

 26ماده خواهد بود.

،حسابی در نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بانک  هر شرکت تعاونی آموزشگاهی موظف است 09و مطابق  ماده 

یکترین بانک تعاون کشاورزی ایران و در صورت وجود نداشتن شعبه یا نمایندگی این بانک در محل در نزد

باز خواهد کرد و کلیه عملیات مالی شرکت و دریافت و پرداخت سپرده های اعضاء باید به وسیله آن  27دولتی

 (.162-163: 1309ی وزارت تعاون،بانک انجام شود)دفتر حقوق

 موضوع فعالیت تعاونیهای آموزشگاهی 

 : موضوع فعالیت تعاونیهای آموزشگاهی طبق اساسنامه مصوب به شرح ذیل است

 .ءایجاد فروشگاه و تهیه وسایل تحصیلی و مصرفی اعضا-1

 تدارک وسایط نقلیه برای ایاب و ذهاب دانش آموزان. -2

 و فروش آنها. ءی دستی اعضاخرید مصونات و کارها -3

 و سایر دانش آموزان و کارکنان آموزشگاه. ءسیس و راه اندازی رستوران و بوفه برای اعضاتأ -1

دانش آموزان  درمانی، ورزشی و رفاهی و عرضه و فروش آن به ،تدارک و تأمین امکانات وسایل بهداشتی -0

 (.1131370و کارکنان آموزشگاه)مجله تعاون،

                                                                        
 6/9/0916. اصالحی مورخ  26

 1/02/0911. اصالحی مورخ  27



318 
 

 زان موفقیت تعاونیهای آموزشگاهی ثر بر میؤعوامل م

 : الزامی است عامل آموزشگاهی و میزان موفقیت آنها حضور سه بطور مشخص در زمینه هدایت تعاونیهای

آموزشهای بنیادی تعاونی و  فعالیت تـعاونیهای آموزشگاهی و گیرندهدانش آموزان به عنوان محور اصلی -0

 یخدمات رفاه

 هدایتی و حمایتیارگانهای -4

 وزارت تعاون-الف

 وزرات آموزش و پرورش-ب

 الزم به موقع و مساعدتهای مالی رسانی کاال-8

مدارس و اعـتقاد آنـان به  آنان در خصوص ماهیت فعالیت تعاونیهای آموزان و توجیههمراهی والدین دانش-3

 (.4330832)فرخی،آموزشگاهی شرکتها نیز در پیشرفت نهضت تعاونیهای مزیت مشارکت در این

 مراحل تشکیل تعاونیهای آموزشگاهی 

  :ترجیحا مراحل ذیـل طـی شود، در آموزشگاهها ضـروری است برای تشکیل تعاونی

در این مرحله مدیران و معلمان مدرسه نقش بیشتری در تشکیل و  آزمایشی: ایجاد تعاونی به صورت-الف

اساسی آن  در همین حال هدف دهند.آغاز راه غالب فعالیتهای تعاونی را انجام میدر  مدیریت تعاونی دارند.آنان

 شوند کار به آنان محول گردد. انجام این امور را بیاموزند تا آماده آموزان نحوهاست که دانش
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مورد  تعاونیامور و فعالیتهای انجام شده  در این مرحله کلیه مرحله آزمایشی: ارزیابی تعاونی در پایان-ب

است که  در واقع هدف این مرحله آن گردند. ضعف آن شناسایی شده و اصالح گیرد تا نکاتارزیابی قرار می

آموزان دانش آموزان مناسب گردد و تعاونی بدون عیب و نقص بهتعاونی به دانش زمینه برای محول کردن

 تحویل شد.

جنبه  گردد و تعاونیآموزان محول میدانش له کلیه امور تعاونی بهایجاد و تثبیت رسمی تعاونی: در این مرح -ج

 کند.رسمی پیدا می

مدرسه  گردند،کارآیی تعاونیکه موجب می آموزشگاهی،برخی از عوامل اساسی در فرایند توسعه تعاونیهای-

 بهبود یابد،عبارتند از:

تعاونی به نحو  ه و ارادی( تالش کنند تا فعالیتهایای از رشد برسند که خود)آگاهانآموزان به مرحلهدانش-الف

 .رهبری( -)استقالل و خودمطلوب انجام شوند

 .صرفا مادّی( آموزان باشد)نهمعنوی دانش-مادّی تعاونی پاسخگوی نیازهای-ب

 )همه اعضاء و مسئولین تعاونی بهیط اعتماد و اطمینان انجام شوندشرا فعالیتهای تعاونی همواره تحت-ج

 ای نایل شوند که به یکدیگر اعتماد داشته باشند(.مرحله

آموزان مورد دانش آموزشگاهی هنگامی از سوی باید آگاه باشند که یک تعاونی مدیران و معلمان هر مدرسه-

 : باشد حمایت قرار خواهد گرفت که حد اقل شرایط ذیل فراهم شده

 رک کرده باشند.تعاونی را واقعا د سودمندی آموزان،دانش الف(

 شوند. آموزان به درستی برآوردهدانش نیازهای مادّی و تربیتی ب(
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 تحت مسئولیتهای مختلف جلب شود. آموزان برای همکاری با تعاونیمشارکت بخش اعظمی از دانش ج(

به  وری استفراهم کند.برای این کار ضر آموزانیادگیری مناسبی را برای دانش تعاونی قادر باشد تجربیات د(

 استقالل و مدیریت امور مالی اعطاء شود. آموزان اختیار،دانش

ها ارتباط منطقی برقرار آموزشگاهی(نیز سایر اتحادیه کنند)با اتحادیه تعاونیهای مدیران مدارس باید کوشش -

آموزان و دانش ای از تعاونی مدرسه را موجب خواهد شدهای حمایت اخالقی و حرفهزیرا این امر زمینه کند.

بیشتری به عمل  توانند برای نوآوری، ایفای نقش و گسترش تعاونی خود عرصه وسیعتری یافته و تالشمی

 آورند.

شرکتهای تعاونی  بر دیگر انواع گوناگون که مترتب-آموزشی خود سوای از ماهیّت عام تعاونیهای آموزشگاهی

ای مؤثر و کارآمد، مدیریت شوند؛در شیوه ل تعلیم و تربیت بهو اصی اگر با همّت واالی اهالی کاردان-است

توانند به مثابهء ابزاری آموزش و یادگیری خواهند بود.این تعاونیها می همتایمنبع و موقعیت بی واقع یک

 آموزان را تهسیل و تسریع سازند.دانش ارزشمند در پست مربی آگاه قرار گیرند تا فرایند تعلیم و تربیت

حساس  اندازی تعاونی مدرسه،نقشگیری و راهمدیران و معلمان باید به این امر آگاه باشند که در هنگام شکل -

شود و باید عواقب کار را به خوبی بسنجد و اوّل به دست آنان گذاشته می و حیاتی دارند.در واقع خشت

آموزان، .آنان در ابتدای کار به اتفاق دانشفعالیتهای مربوط را بسیار منطقی و با تأمل کافی به انجام رسانند

تشخیص  می دهند و در اوّلین فرصتی که مؤسس،هیأت مدیره و...(را تشکیل هیأت ساز)مانند:گروههای تصمیم

بعد  از این مرحله به آنان واگذار می نمایند. قادر به انجام امور هستند.کار را به آموزان به تنهاییدانش دادند،

 (.10-19: 1377)عباسی،کننده را بر عهده خواهد داشتایتن مدرسه نقش هدایتگر، ناظم و حممسئولی

 اعضا و گردانندگان شرکت تعاونی آموزشگاهها و وظایف آنان
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 رئیس هیأت مدیره 

 نایب رئیـس هـیأت مدیره 

 مـنشی هیأت مدیره 

 نفر 1عضو اصلی  

 نفر 1البدل عضو علی 

 رنف 1بازرس  

 مدیر عامل 

 حسابدار 

 عاملین فروش 

 هیأت مدیره و وظایف آن 

نفر که به عنوان عضو اصلی  7،یا  1ای مرکب از اداره شرکتهای تعاونی آموزشگاهها به عـهده هـیأت مـدیره

این افراد تـوسط کـلیه کسانی که عضو شرکت تعاونی آموزشگاهی هستند در مجمع  بود. باشند خواهدمی

شرکت را به  اداره سال 1گردند و به مدت آید انتخاب مییری بـه عـمل مـیگردند و رأی گعمومی کاندیدا می

علی البدل  عضو نفر عـضو اصـلی دو نفر بعدی که آرا بیشتری دارند به عنوان 7یا  1یا  1گیرند.بعد از عهده می

 .گردندمی صـورت خـارج شدن و یا استعفا یکی از اعضا اصلی جانشین آنها در گردند کـهمحسوب می

یک  خویش جلسه خود از میان اولین بعد از آنکه اعضای گردانندگان شرکت تعاونی انـتخاب شـدند آنها در

نمایند،یک نـفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر به عنوان منشی نیز در این نفر را به عنوان رئیس انـتخاب مـی

 .گرددجلسه مشخص می

 وظایف هیأت مدیره 
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 روز 1مدیره با حضور یکی از مربیان و معلمان به انتخاب رئیس مدرسه در  هـیأت تـشکیل جـلسات-2

 تشکیل جـلسات مـجمع عمومی-1

 اجرای تصمیمات مجمع عمومی-1

 قبول درخواست عضویت افراد در شرکت-1

 شرکت و رسیدگی به حسابها مخارج جاری بر نظارت-1

 وافق رئیس آموزشگاهانتخاب مـدیر عـامل با نظر م-1

 موافق رئیس آموزشگاهنظر  انتخاب حسابدار شرکت با-7

 بازرسین یا ناظرین و وظایف آنان 

شـرکت را  کارهای بر سال نظارت 1گردند که به مدت دو نـفر به عنوان بازرس انتخاب می عـمومیدر مجمع 

را به رئیـس آمـوزشگاه و هـیأت مدیره یادآوری اگر چنانچه تخلفی مـشاهده کـردند آن  گیرند.بـه عهده می

مطرح  دهندمی طور فوق العاده تشکیل توانند در مجمع عمومی که بهنمابند.در صورت عدم اصـالح مـیمی

 .نمایند.این افـراد حـق دخالت مستقیم در اداره شرکت را ندارند

 :ناظرین امور تعاونیهای آمـوزشگاهی قـرار داردعالوه بر مـوارد مذکور اقدامات زیر نـیز در حـیطه وظایف 

 کل تعاون در راستای تعهدات وزارت تعاون تماس مستمر با اداره الف(

 تشکیل جلسات مشترک با اداره کـل تـعاون آموزش و پرورش جهت پیشبرد کارهای تعاونیها ب(
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 تعاونتشکیل سـمینارهای آمـوزشی برای عوامل اجـرایی بـا هماهنگی اداره  (ج

 رقابت سـالم بـین شرکتهای تعاونی آموزشگاهی ایجاد د(

 شناسایی منابع تهیه و توزیع اقدام موردنیاز تعاونیهای آموزشگاهی هـ(

 کنترل بر توزیع صحیح اجـناس شـرکت تعاونی و(

 نظارت بر نظافت و بهداشت در توزیع تغذیه ز(

 و وظـایف آن مدیر عـامل 

از معلمان  معموالًگردد که ه از سوی هیأت مـدیره و رئیس آموزشگاه انتخاب میمدیر عـامل فـردی اسـت ک

 : دارد باشد و وظایف زیر را برعهدههمان آموزشگاه می

 ها و کوشش در جهت حفظ و نگهداری دفاتر مالیثبت کـلیه هـزینه-2

عمومی و هیأت مدیره مدیر مـسؤول و مـجری کـلیه امـور شـرکت براساس اساسنامه و مـصوبات مـجمع -1

 .است عامل

 آموزانسهام بین دانش فروش-1

 و به کارگیری نیروها فروش انتخاب عاملین-4

 انتخاب مکان مـناسب بـرای فـروش کاال و اجناس تعاونی-1

 و تـوزیع بـین آنها آموزاندانـش ارتباط و هماهنگی با بخش تـعاون و تـأمین مـایحتاج-1
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 .شرکت در دفتر مالی مالی داری کلیه فعالیتهایثبت و نگه-7

 عاملین فروش و وظایف آنها 

توانند از افراد گردند که میمی انتخاب فروشگاه عاملین فروش کسانی هستند که از طرف مدیر عامل جهت کار

ای به درسش لطمهآموزان که به صورت چرخشی باشد تا و یا از میان دانش سرایدار یـا خدمتگزاری مدرسه بوده

 :عبارتند از آنها وظیفه در هر صورت وارد نگردد.

 رعایت بهداشت فردی و نظافت کامل در محیط فروشگاه-2

 .کلیه اجـناس بـه قیمتی که هیأت مدیره مشخصی نموده است فروش-1

 (.11-11: 2191)ملکی،توزیع عادالنه کاال بین شاگردان-1

 مشکالت تعاونی های آموزشگاهی 

مدیر  اصوالً  مشکالت مدیریتی از مهم ترین مشکالت این تعاونی ها می باشد. باتوجه به اینکه مدیر تعاونی -1

خود مدرسه است و اشتغاالت فراوانی دارد، این امر موجب تداخل وظایف و عدم تمرکز کافی و رسیدگی به 

امور مربوط به تعاونی می شود. بنابراین، شاهد وجود یک نهاد و یا واحد مستقل حقوقی و یا فرد حقوقی در 

له مشاوران و کارشناسی که دارای به مسأ همچنین هنوز مدرسه به عنوان مدیر اصلی و مختص این سمت نیستیم. 

تخصص ویژه باشند و بتوانند به طور انحصاری در این زمینه به همکاری با مدیر تعاونی و ارائه راهکار بپردازند، 

 به طورجدی پرداخته نشده است.
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خی مشکالتی که در خصوص سهام دانش آموزان پیش می آید، هم از موارد قابل بررسی است. گاهی بر -2

حتی فقط یک فصل و یا ترم را در مدرسه ای می گذارنند و در تعاونی  دانش آموزان فقط یک سال و یا

در خصوص سهم آنها  اصوالً آموزشگاهی و مدرسه سهیم می شوند. اما با ترک مدرسه پس از این دوره کوتاه 

 پیگیری خاص انجام نشده و بالتکلیف می مانند.

ان بیشتر برای ثبت نام در مدارس و آموزشگاههای تعاونی می بایست با بخش به منظور جذب دانش آموز -3

دولتی رقابت نمود و خدمات بیشتر و با کیفیت بهتری را ارائه نمود. بدین منظور نیازمند سرمایه گذاری در 

امر از زمینهای ایجاد سایت کامپیوتر، آزمایشگاه مجهز، وسایل ورزشی و کمک آموزشی و.... هستند. که این 

 جمله مشکالت شرکت های تعاونی آموزشگاهی می باشد.

 موزان برای اداره کردن تعاونیهای آموزشگاهی عدم مشارکت دانش آ  -1

آموزشگاهی  برای ایجاد و اداره کردن تعاونیهای آموزانبرخی مشاهدات حاکی از آن است که مشارکت دانش

گیریها تصمیم مدرسه و گاهی نیز معلمان به تنهایی مدیر یا ناظم موارد،گونه در این است. بسیار اندک و نامریی

گیرند و رأسا به می آموزان به عهدهجلب مشارکت دانش و حتی انجام امور اجرایی تعاونی مدرسه خود را بدون

در حالی است که  روح فلسفه و اصول تعاونی است.این بدیهی است این امر مخالف ورزند.می انجام آنها اقدام

مدرسه را چگونه  تعاونی» و یا «چکار کنیم؟» سئوال که این ۀ سازی دربارهای آموزشگاهی،تصمیمدر تعاونی

مسئوالن و  گونهآموزان و صرفا با هدایت و نظارت رهبریو یا... نه تنها باید با مشارکت دانش «توسعه دهی؟

گیریها بتوانند خود را اظهار آموزان در این تصمیمرد دانشبلکه باید تالش ک پذیرد، مدیران مدرسه صورت

 رهبری حرکت کنند. -استقالل و خود کنند و به سوی
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کمبود سرمایه، کمبود نقدینگی، عدم دسترسی سریع به منابع مالی مورد نیاز، ضعف مدیریت و افزون بر آن -0

دارنده فرا راه رشد برنامه ریزی شده توسعه تعاونی تقبل مسئولیت مدنی بعنوان یک فعالیت جانبی را از عوامل باز

 های آموزشگاهی می باشد

عدم همسویی طرح تعاونی آموزشگاهی با ساختار جدید آموزش و پرورش در مواردی همچون منابع -6

 انسانی، منابع مالی، فضاهای آموزشی و برنامه ریزی درسی

آموزان و اولیا آنان درخصوص اهمیت و نقش عدم فرهنگ سازی در جامعه به ویژه در میان دانش  -7

 تعاونیهای آموزشگاهی در زندگی دانش آموزان.

عدم پرداخت وام تعاونی های آموزشگاهی از سوی بانکهای عامل به علت وجود مشکالت دستورالعمل -0

 مربوط.

 نامشخص بودن میزان حدود و اختیارات ادارات تعاون.-9

 اسب جهت عضویت دانش آموزان در تعاونی.عدم وجود ابزارهای تشویقی من-11

 پیچیده و طوالنی بودن مراحل تشکیل و ثبت تعاونی ها برای مدیران مدارس. -11

 عدم همکاری مناسب ادارات تعاون با آموزش و پرورش استانها. -12

 نبود اعتبار ویژه جهت تقویت جایگاه و بنیه مالی تعاونیهای آموزشگاهی. -13

 برنامه ها از سوی ادارات تعاون به نوعی که فقط به آمار و ارقام توجه می کنند.عدم پیگیری -11

 عدم همکاری اتحادیه های مصرف فرهنگیان استانها در بخش تهیه و توزیع کاال.-10
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 پیشنهادات و راهکارهها 

 مین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز تأ-0

 و حمایت هماهنگی و همراهی تـعاونیهای آموزشگاهی برتـوسعه  چنانچه ذکر شد اساس موفقیت برنامه

نسبی  مزیتهای توجیه والدین به آموزشهای تعاونی، آموزان از طریقتوانمندیهای دانش افزایش مسئول، ارگانهای

 .و تدارک و پشتیبانی و کاالرسانی به آنها استوار است مشارکت فرزندانشان در فعالیتهای تعاونی

 و مناسب از ابزار مالی مورد نیاز و برخورداری از تجهیزات کافی سرمایه و منابع به دسترسی رابـطهدر ایـن 

 :پذیر استکار بوده و کسب آن از طریق زیر امکان پیشرفت اصلی

 اداره شرکت، طریق عـالوه بـردستیابی بـه سرمایه کافی برای این از افزایش مستمر سرمایه اعضاء که -

 .شودایجاد می آموزاندانش نداز نیز درس اعـادت نـیکوی پ

 .آنان نیاز مورد همراهی و حمایت ارگانهای مسئول در جهت مساعدتهای مالی و ارائه تسهیالت -

سایر  و یا تعاون تالش در جهت تحصیل اعتبار توسط اولیـاء آمـوزشگاه از مـنابع اعتباری درون بخش -

 (.وجـود ظرفیت بالقوه دریافت اعتبار در شرکت ورتموسسات مالی)در صـ

 انجام پژوهشها و اقدامات تحقیقی مرتبط-2

به فعالیت تعاونیهای آموزشگاهی عالوه بر فعالیت در جـهت جـذب  منظور واقعیت بخشیدن به گرددمی توصیه

 واگذاری یابیزمینه قی نـیز در خصوصتحقی برخی از اقدامات نیاز از طرق یاد شده، مورد نـقدینگی و تجهیزات

 مـنابع تحصیل طریق ضمن تعاونیهای مدارس صورت پذیرد تا از این بخشی از خدمات عمومی آموزشگاهها به

 .فراهم گـردد نیز آموزشی مربوط به خود مشارکت نوجوانان در اداره واحدهای مـورد نـیاز زمینه
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 و آموزشی مناسب استفاده از روشهای ترویجی -3

چاپ و انتشار نشریات ترویجی،  )تولید فیلم و نمایش در مدارس، از روشهای ترویجی و آموزشی مناسب

آوردهای تعاونیهای آموزشگاهی بـرگزاری نمایشگاه و دست آموزان،بـین دانـش در مسابقه برگزاری سخنرانی،

آنگاه پس از آشنایی و ایجاد  اسـتفاده معقول و منطقی گرفت،دیگر،  و راهکارهای ای و ملیدر سطوح منطقه

 .تعاونیها را فراهم ساخت و گسترش توسعه ،بستر تأسیس آموزان و والدین،عالقه در دانش

 گنجاندن مفاهیم و ارزشها و اصول تعاونی ها در کتاب های درسی -4

افکار عمومی جامعه را برای  و کالً برداریم ثریؤم مو اساسی قد اییها بطور پایهاگر بخواهیم در مـورد تـعاون

شود و در اجرای این نظریه باید از کالسهای می مطرح تعاونی تربیت افراد آماده سازیم امر تعاون و همکاری بین

با سازماندهی  تنها نمادی، ای واقعی و نهمدار زندگی اقتصادی به گونه در مدرسه دبستان آغـاز کـرد و با ادغام

 ایگـونه بـه و حساب ی الفبارآغاز که یادگی ای و فنی به آن از همانو با دادن خصلتی حرفه تعاونی آن به شیوه

است کاهش  و واقعیت میان آموزش معموالًای را که توان فـاصلهخورد و نه بـرعکس، مـیتـابعی بدان پیوند می

 .نداشته باشد قرار جامعه در حاشیه در آن کودک، داد و نوعی مدرسه ایجاد کرد که

دبـستانها بـا عباراتی  درسی ممکن است در کتابهای درآوردن این اندیشه، برای آماده سـاختن و بـه مـرحله عمل

 تعاونی در مدارس که نیازهای ساده کوچک فروشگاههای ایجاد ساده کودک را با مفهوم تعاون آشنا ساخت.

مکانها به دست  قرار دهد و اداره این آنها اختیار التحریر را در کان از قبیل خـوراکیهای بـهداشتی و لوازمکود

نظارت و مشارکت فعال  برای آنها خواهد بود که نیازها به و عملی علمی یک درس و آموزش کـودکان،

 .مسئولین مدارس دارد
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بنابراین گنجاندن  تر خواهد بود.تر و جدیفعالیت این تعاونیها گسترده هدامـن و دبـیرستان در مراحل راهـنمایی

همراه با ایجاد  آموزانو دانش نوآموزان و درک کـتابهای دبستانی و دبیرستانی متناسب با فهم در موضوع تـعاون

هد شد و اعتقاد به تعاون و خوا های تربیت تعاونیفـراهم شـدن زمـینه موجب های تعاونی در آموزشگاهشرکت

 است که صورت این کرد و در خواهد ایـجاد را در کـودکان و نـوجوانان اجتماعی هایفعالیت عادت به

 .در سراسر مملکت امـیدوار بـود واقعی توان به گسترش تعاونیمی

آنان برای بازدید و ارزیابی از ت حق الزحمه ناظران و ایجاد زمینه در جهت حضور مستمر و منظم پرداخ-0

 فعالیت تعاونی ها.

 تالش در جهت بهبود و اصالح نگرش مدیران و برخی از مسووالن -6

 ایجاد پست سازمانی مستقل در سطح ادارات و مناطق و سازمان های آموزش و پرورش -7

 برگزاری دوره های آموزشی -0

 م مورد نیاز تعاونیها از سوی اتحادیه تعاونیهای فرهنگیاندر اختیار قرار دادن ملزومات و امکانات و اقال-9

 تبلیغات در صدا و سیما و رسانه های گروهی به منظور آگاهی بخشی به خانواده ها و دانش آموزان.-11

 اختصاص اعتبار ویژه و مساعدت به مدارسی که نسبت به تشکیل تعاونی آموزشگاهی اقدام کرده اند.-11

ل جدید با تشکیالت بسیار ساده و دادن اختیارات تام به مدیران مدارس در خصوص تدوین دستورالعم-12

 مسائل مالی تعاونیها 

 برداشتن قوانین مالی دست و پاگیر تعاونیها-13
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 در نظر گرفتن اعتبارات الزم برای این بخش از سوی هر دو وزارتخانه-11

 مدرسه آوردن فعالیت تعاونی آموزشگاهی در شرح وظایف مدیران-10

 سیس اتحادیه کشوری تعاونیهای آموزشگاهیتأ -16

 تخصیص وامهای دراز مدت و کم بهره به تعاونیهای آموزشگاهی.-17
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 مقدمه :

نابراین در بررسی مسائل و مشکالت سازمان ها و شرکت های تعاونی می بایستی نگاهی فرآیندی داشته باشیم ب

د نباید مثالی را بیان می کنیم اگر روند امور در یک شرکت تعاونی با مشکل مواجه شو برای روشن شدن مطلب

بلکه در یک نگاه فرآیندی  .و با برخورد با او به زعم خودمان به حل مشکل بپردازیم به دنبال فرد خاطی باشیم 

نی در کدام بخش از آن  امور دچار مشکل باید بررسی کنیم از نقطه صفر تا صد امور مربوط به شرکت تعاو

است لذا به جای یافتن مقصر)فرد( به اصطالح به دنبال آن بخشی از گردش امور بپردازیم که با سایر بخش ها و 

سیستم های سازمانی هماهنگی کافی ندارد و بنابراین در کشف و اصالح امور به دنبال شناخت اجزاء یک پدیده 

( تا مرحله خروجی Inputو نتیجه کارکردها و عملکردها را از مرحله ورودی )نخواهیم بود بلکه اثر 

(Output مورد بازبینی قرار می دهیم  و از طریق اصالح فرآیند سعی در رفع مشکل می کنیم کما اینکه در )

بررسی کاهش ضایعات در تصادفی ها و سوق دادن دادن حد آن به سمت صفر ضرورت دارد که با نگاهی 

( را در چرخه عمل سازمانی مورد توجه و امعان نظر قرار دهیم و بخش Sigma 6فرآیندی زمینه های کاربرد )

های تعدیل کننده و تشدیدکننده را شناخته و زمینه های افزایش اثر بخشی، کارآیی و بهره وری آنرا در ساز و 

ان به یک حلقه از اقدامها تشبیه کرد که به طور کارهای سازمان به کار گیریم. به بیانی بهتر هر فرآیند را می تو

مستمر و پیوسته در حال انجام هستند و اگر این حلقه از اقدامها به طور صحیح عمل کنند از نتیجه و برآیند 

عملکرد آنها نتیجه مطلوب و صحیح به دست می آید که در قانون یا مرکز این حلقه تقررّ می یابد بنابر آنچه 

ریایه و ن بیانگر فرآیند سازمانی است که بتقابل میان تک تک اجزاء حلقه با کانون و مرکز آگفته شد کنش م

اساس آن فرآیند برنامه ریزی استراتژیک طراحی می شود. نتیجه و آنچه در این ایده فرآیندی مدنظر است 

نها می شود به بیانی بهبود عملکر سازمانی است که به نوبه خود موجب بهینه سازی فرآیند ها و همسوسازی آ

بهتر با نگرش فرآیندی به پدیده های عمل کننده در سازمان تصادفی زمینه ای الزم برای مهندسی مجدد 
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فرآیندها و سازمان دهی مجدد کسب و کار تصادفی فراهم می شود و به طوریکه ساختار های قدیمی و اندیشه 

شده و متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و  های مدیریتی ناشی از چنین ساختاری با دگرگونی مواجه

اجتماعی به بازسازی و باز توانی تصادفی می انجامد. برای روشن شدن بحث ضرورت دارد که اشاره ای به 

کلیات فرآیندی و اجزای تشکیل دهنده آن بشود تا با وضوح بیشتری راهکارها و راهبردهای الزم برای شناختن 

 ه های ساختن و حل مسائل را به کار ببریم.مسائل تصادفی و را
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 اجزای طرح کلی فرآیند
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 کلیات فرآیند

، نظریه پرداز مشهور مدیریت مطرح گردید 28دیدگاه فرآیندی از اواخر دهه هشتاد میالدی توسط مایکل همر

که اساس آن بر ایده ها و مشاهدات ساده طبیعی استوار می باشد. در واقع ایده اصلی فرآیند نگری، یک چیز 

مهم نیست که یک پدیده چه اجزایی دارد، مهم این است که چه اثری دارد و نتیجه "بیشتر نیست و آن، این که 

ه، یک مفهوم جدید نیست و قرن ها قبل در علومی مثل فیزیک و ریاضیات وجود البته این اید "آن چیست.

داشت. بعنوان مثال، وقتی از نیرو و اصطکاک بین دو جسم صحبت می کنیم، معادالت و مشاهدات مان هیچ 

ی که در ارتباطی با قرار گرفتن اتم ها، نیروهای الکترو مغناطیسی و معادالت بنیادی ماکسول ندارند. حتی هنگام

تحلیل میدان های نیرو، معادالت ماسکول را بکار می گیریم، آگاهی از بسیاری فرضیات ریز اتمی ریاضی که 

 ایجاب کننده تعامل های ماکسول هستند، الزم نمی آید.

در فرآیند گرایی سازمانی هم صادق است. وقتی از فرآیند تولید یک محصول، سخن به  دقیقاً ،چنین الگویی

آید، مجموعاً از اعمال طراحی، ساخت، تست و... نیست که ذهن را اشغال می کند، بلکه شمایی کلی  میان می

از محصول تولید شده و مشخصات آن به ذهن متبادر می گردد. دقیق شدن و نگریستن به جزئیات، تنها هنگامی 

 طعات را بهینه سازی کنیم.الزم است که بخواهیم با اجزای یک فرآیند کار کنیم. مثالً فعالیت های تست ق

تطابق شگفت انگیز دیگری که بین نگرش فرآیندی و سیستم های طبیعی وجود دارد، در نحوه تعامل، تقویت و 

 کسب بازده از کارکرد هماهنگ مجموعه ای از فرآیندهاست.

برای مثال، یک قطعه آهن را در نظر بگیرید. در این قطعه، میلیون ها مولکول مغناطیسی کوچک قرار دارند که 

جهت قرار گرفتن آنها کامالً تصادفی است. به همین دلیل، خود قطعه آهن، اثر مغناطیسی ندارد. چنانچه به وسیله 

                                                                        
28 .Michael Hammer 
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و کنیم، این قطعه آهن به یک آهن ربا تبدیل یک آهن ربا یا وسیله مشابهی این مولکول ها را مرتب و همس

خواهد شد و خواص تک تک مولکول هایش را نشان خواهد داد. هرچه این تعداد مولکول ها مرتب تر باشند، 

 خاصیت مغناطیسی نیز بیشتر خواهد بود.

 

یک مولکول  چنین ایده ای، برای فرآیندها نیز موجود است. اگر هر فرآیند و زیر فرآیندی سازمانی را با

مغناطیسی که یک جهت میدان مغناطیسی دارد، مقایسه کنیم، مشاهده می شود که برای کسب حداکثر سود و 

نتیجه از فعالیت فرآیندها، حداکثر همسویی و هماهنگی در آنها الزم است. اساس چنین نگرشی است که 

د عملکرد سازمانی سبب بهینه سازی متفکرانی مثل مایکل همر را بر این ایده استوار ساخته است که بهبو

فرآیندها و همسو سازی آنها خواهد شد. رشد و پیشرفت این ایده، به مهندسی مجدد فرآیندها و سازماندهی 

دوباره کسب و کار بسیاری از سازمان های بزرگ، و در هم ریختن ساختارهای قدیمی و تفکر سنتی انجامیده 

 است.
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آیند بصورت یک حلقه از اقدامات تصور می شود که بطور مداوم در حال امروزه در نگرش فرآیندی، هر فر

انجامند و از عملکرد صحیح کلیه آنها، یک هدف  مطلوب کلی حاصل می شود که در مرکز این حلقه جای 

می گیرد. در توضیح یک فرآیند سعی می شود که رابطه متعامل بین تک تک اجزای حلقه و جهت گیری 

و معین باشد. مبتنی بر چنین نگرشی، فرآیند برنامه ریزی استراتژیک مورد نظر طراحی می مرکزی آن، معلوم 

شود. توجه داشته باشید که در عرض این فرآیند، محیط، سرآمدی و فرآیندهای هر سازمان قرار دارد که هدف 

کار می باشد. در کناره  نهایی کلیه عملیات زیر بنایی و بلند مدت است و قطعاً در راستای توسعه پایدار کسب و

های هر مثلث، خروجی های هر فعالیت جای گرفته و سر هر مثلث جهت انتقال مفاهیم و نتایج برای دستیابی به 

اهداف مورد نظر را نشان می دهد. نشانگرهای ارتباطات بین محیط و فعالیت های هر بخش موجود، نحوه تعامل 

 حیط و تعامل آنها را با هدف اصلی سازمان نشان می دهد.و  تأثیر  پذیری متقابل مراحل مختلف و م
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 بخش دوم : 

 

 ساختار فرآیند
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 معیارهای  اساسی در طراحی و تدوین مدل پیشنهادی

معیارهایی که در طراحی و تدوین فرآیند برنامه ریزی استراتژیک مورد توجه قرار گرفته و می توان بر مبنای 

 : اثربخشی،کارآیی و انطباق پذیری این مدل را مورد ارزیابی قرار داد شامل موارد ذیل می باشد آنها،

 سادگی و کاربر دوستانه بودن 

برنامه ریزی استراتژیک یک فعالیت گروهی است و در سطوح مختلف یک سازمان انجام می گیرد. بدین 

نیروی انسانی سازمانها، درکی مشترکی از موضوعات منظور فرآیند برنامه ریزی به گونه ای طراحی شده که 

استراتژیک داشته باشند. از طرفی، استفاده از زبان ساده و روان برای درک بهتر مفاهیم ذهنی در میان کلیه 

 سطوح برنامه ریزی مورد توجه بوده است.

 فراگیری و مفاهیم ذهنی 

است. اشتراک و همسویی مدل  29بر کار دانش پایهکلید دستیابی به سرآمدی در عصر اطالعات و دانش، تمرکز 

های ذهنی و بینش تک تک افراد هر مجموعه، همسویی را در کلیه فعالیت ها و جهت گیری کالن ایجاد می 

نماید. مفاهیمی چون سازمان یادگیرنده، کیفیت جامع و سرآمدی، عموماً مبتنی بر این مفاهیم هستند و بدون 

به چنین مجموعه ای ممکن نیست. یکی از محورهای اساسی فرآیند برنامه ریزی، آنها، اطالق لفظ سازمان 

است. بدین منظور در طراحی و تدوین فرآیند مورد نظر  30اشاعه و نهادینه کردن چنین مدلی از تفکر سیستمی

 به این موضوع توجه خاصی شده است.

 )ظرفیت سازی اجرایی و مدیریت فرآیندها )دیدگاه تکنولوژیک 

                                                                        
29 .Knowledge Work 

30 .Systems Thinking 
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مانی که رشد و توسعه را به عنوان یک استراتژی انتخاب کرده و در این میان، دستخوش تغییرات و اثرات ساز

حاصل از گسترش عرصه فعالیت است، ناگریز از ظرفیت سازی و ایجاد زمینه رشد برای دست یابی به سرآمدی 

 در آینده است.

نوان یک تکنولوژی فرآیند نگریسته شده و تالش بر بع ،به مقوله برنامه ریزی استراتژیک در تدوین این فرآیند

این بوده که کلیه اجزای مختلف آن اعم از سخت افزاری، اطالع افزاری، انسان افزاری و سازمان افزاری مورد 

 توجه واقع شود.

  روش های گزارش دهی 

متعادل بعنوان یک چهارچوب پیشرفته در مدیریت عملکرد مورد توجه اغلب سازمان  31مدل کارت های امتیازی

های پیشرو و سرآمد می باشد. توجه به مفاهیم پایه ای کارت امتیازی متعادل و جایگاه آن در این فرآیند از 

سازی و  عناصر کلیدی طراحی این مدل است. در این فرآیند، سیستم های ارزیابی، تدوین اهداف، فرموله

 نمایش استراتژی، در چارچوب کارت امتیازی خواهد بود.

 انعطاف پذیری 

معرفی یک فرآیند جامع، کامل و در قواره یک سازمان به صورتی که بی نیاز از گسترش، باز بینی و تغییر باشد، 

و افراد درگیر در برای هیچ سازمانی ممکن نیست. فرآیند برنامه ریزی به گونه ای طراحی شده تا برنامه ریزان 

این فرآیند، بتوانند تغییرات مورد نیاز را ایجاد نمایند و در عین حال فضایی بسیار آزاد به منظور پذیرش و جذب 

ایده ها و روش های جدید ایجاد شود. همانطور که مالحضه خواهد شد فرآیندهای جداگانه ای برای هر قسمت 

نها ارتباط موجود، رعایت پیش نیازها و اهداف نهایی مشترک در از فعالیت برنامه ریزی تعریف شده است و ت

                                                                        
31 .Balanced score card 
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بین کلیه اجزاء است به شکلی که در مسیر حرکت یک استراتژی از باال به پایین، شرایط الزم برای استقالل افراد 

 و عملکردها رعایت گردیده است.

 ساختار و اصول اساسی فرآیند

 الف: مدل سیستمی 

اغلب تعامل های سیستماتیک وجود دارد که در بسیاری از فعالیت ها و کارها صدق  مدل ساده ای برای نمایش

معروف است. روش سیستماتیک، تحلیل و نمایش بسیاری از  32می کند. این مدل،که به سیستم حلقه بسته کنترل

 پدیده ها را تشریح می کند.

 

ورودی این مدل با تعیین مفاهیم ذهنی، آمال ها و آرزوها شروع می شود که آنرا چشم انداز می نامیم. این 

مفاهیم تغییر نمی کنند یا بسیار کم تغییر می کنند و اساسا ًمعیار و میزان اصلی در کلیه نتیجه گیری ها هستند. 

ها و کارهاست تا به این معیارها عمل شود.  پس از این مرحله، اخذ تصمیماتی بر اساس یک سری از فعالیت

                                                                        
32 .Closed Loop Control System 
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فرآیندها و روش های اجرایی درون سازمانی، این تصمیمات را به اقدامات اجرایی تبدیل می کنند که این 

 اقدامات بر محیط و بازار اثرگذار است.

ی است که برخی نشان داده شده، سیستم پیچیده ا33بازار و حوزه عملکرد که در این نمودار با یک جعبه  ،محیط

از رفتارها و پارامترهای آن مهم است. در مرحله بعدی، سیستم ارزیابی، به گونه ای طراحی می شود که آن 

پارامترهای مهم را اندازه گیری و تحلیل کند. این اطالعات تحلیل شده با آنچه مبنا و هدف قرار گرفته است، 

حلقه اطالحی کامل می شود و  ،ی شود. و به این ترتیبدی گرفته ممقایسه می شود و تصمیمات عملیاتی  جدی

 سیستمی پویا و انعطاف پذیر به دست می آید.

لقه با دقت آشنا باشند و  کلیه کسانی که با موضوعات مرتبط با این فرآیند درگیر هستند، باید به رفتار این ح

وجود چنین درکی، به پیشرفت سریع در عوامل و چگونگی انجام فعالیت های این حلقه را تحلیل نمایند. تأثیر 

 کیفیت و کمیت فعالیت ها و اثر بخشی بیشتر کارها منجر شد.

 ب :ساختار مبتنی بر تکنولوژی فرآیند

جنبه دیگری که نوعی نگرش کلی به این فرآیند است، جنبه تکنولوژیک آن است. مرکز انتقال تکنولوژی در 

 ت زیر تعریف  می کند :، تکنولوژی را با عبار34آسیا و اقیانوسیه

شامل کلیه قسمت های مربوط به ماشین، تجهیزات، ابزارها و متعلقات آن. سیستم های  0

 مخابراتی، اطالعاتی و ملزومات اداری از این زمره اند.

                                                                        
33 . Black Box 

34 .Apctt : Asian Pacific Centre For Transfer Of Technology 

35. Hardware 
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شامل روش های اجرایی مستند و اطالعاتی برای بکارگیری سخت افزار است که  2

 فرآیندها مستند، برنامه های آموزشی و موادکمک آموزشی را در بر می گیرد.

شامل نیروی انسانی ماهر و کارشناسانی که سخت افزار و اطالع افزار را به کار می گیرند  3

د، مجریان،کارشناسان،تسهیل کنندگان برنامه ریزی استراتژیک از جمله عناصر این جزء رهبران، مدیران ارش

 هستند.

میته شامل سیستم سازماندهی، رهبری و عامل اصلی پیوند سه جزء دیگر با هم است. ک 1

عات و ارتباطات بین استراتژیک، گروه ها و تیم های کاری به همراه شبکه اطالراهبری، کمیته برنامه ریزی 

 آنها، این قسمت را تشکیل می دهد.

مدیریت تکنولوژی، فعالیتی در جهت ادغام استراتژی تکنولوژی با استراتژی کسب و کار در سازمان است این 

ادغام و یکپارچه سازی نیازمند هماهنگی سنجیده فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه، تولید و خدمات با 

 ربوط به بازاریابی ، مالی و نیروی انسانی است.فعالیت های م

 مدیریت تکنولوژی از چهار قسمت تشکیل شده است :

 مدیریت تکنولوژی تحقیق و توسعه  -

 مدیریت تکنولوژی محصول  -

 مدیریت تکنولوژی فرآیند -

 مدیریت تکنولوژی اطالعات  -

                                                                        
36. Informationware 
37. Humanware 
38. Orgaware 
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اقیانوسیه گنجانده می شوند، با این تکنولوژی های فرآیند نیز در چهارچوب تعریف مرکز تکنولوژی آسیا و 

تفاوت که جزء سخت افزار آن از اهمیت و دخالت کمتری برخوردار است و در عوض جنبه اطالعاتی، انسانی 

و سازمانی قوی تری دارد. با این تعبیر، برنامه ریزی استراتژیک، یک فرآیند نیست، بلکه یک تکنولوژی فرآیند 

 است.

زان می رود، توجه به طبقه بندی موضوعات و مفاهیم مطرح شده در این چهارچوب انتظاری که از برنامه ری

است، ضمن آنکه شناسایی جایگاه هر جزء از تکنولوژی در برنامه ریزی استراتژیک و نقش هر عامل را در 

 تصویر کلی مورد بررسی قرار دهند.

 اجرایی –ج : ساختار عملیاتی 

و کلیه مفاهیم 40، پیگیری 39استراتژیک ،گزارش دهی، نمایش دهی و پایشدرک کلی از ساختار برنامه ریزی 

 مرتبط با آن در این قسمت مورد توجه قرار می گیرد.

ها شروع می شود. ، تعیین مفاهیم ذهنی اولیه و تبدیل آنها به خواسته 41برنامه ریزی استراتژیک با رویا پردازی

ری و اهداف جسورانه است که این مجموعه مفاهیم ذهنی را ، ارزش ها و اصول رفتاچشم انداز شامل مأموریت

در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک تشکیل می دهند. این مفاهیم، جهت گیری نهایی سازمان را تعیین می کند و 

در طول حیات سازمان، به ندرت تغییر می نمایند و حتی با تغییر کلی در سطوح سازمانی دستخوش دگرگونی 

 ند. این مفاهیم، شخصیت و موجودیت سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می کند.عمده نمی شو

 به چگونگی تعیین مفاهیم ذهنی و نحوه بازنگری آنها، در بخش روشهای اجرایی پرداخته خواهد شد.

                                                                        
39 .Monitoring 

40 .Tracking 

41 .Dreaming 
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 -یا در صورت وجود آنها، پس از بازنگری و مرور آنها( یک ارزیابی درونی پس از تعیین مفاهیم ذهنی )

، انجام خروجی های ع آن با رقبا و رابطه آن با محیطبیرونی جهت تشخیص موقعیت فعلی سازمان و مقایسه وض

 بیرونی، عموما بر دو دسته تقسیم بندی می شوند: -ارزیابی درونی 

 نیازها و چالش ها : شامل مشکالتی است که برای تحقق مفاهیم ذهنی، باید مرتفع شوند.  -کاستی ها

 موضوعات تهدیدها و ضعف ها را در بر می گیرد و باید برای رفع آنها، تدابیری اندیشیده شود.این 

  موضوعات استراتژیک: عوامل مثبت محیطی و درونی، فرصت ها، قوت ها و راه کارهای بلند مدت و

های چند جانبه ای که باعث وجود مزیت رقابتی و سرآمدی در سازمان می گردد، می باشند. استراتژی 

 کالن سازمانی جزو این موضوعات هستند.

بیرونی خوب، باید بتواند حداکثر موضوعات فوق را از اطالعات و بررسی های خود  -یک ارزیابی درونی 

 استخراج نماید.

درونی، فرآیند دقیق و معیارهای خاص وجود دارد که در جای خود  -برای خروجی ها و نوع ارزیابی درونی 

 د شد.توضیح داده خواه

تعیین مجموعه ای از اهداف کالن است. ویژگی مهم اهداف کالن، زمان طوالنی و حجم وسیع مرحله بعدی، 

کار برای رسیدن به آنهاست. معیارها و مالحضات خاصی برای اهداف کالن و نحوه تعیین آنها وجود دارد که 

ساس ترین مرحله برنامه ریزی باشد. بایستی رعایت شوند. شاید تعیین مجموعه اهداف کالن، مشکل ترین و ح

حلقه اتصال مفاهیم ذهنی پایدار، به مفاهیم  مشکل و حساس بودن آن، عمدتاً به این دلیل است که اهداف کالن،

و اقدامات اجرایی در محیط های بسیار متغییر و پویاست. بنابراین، در تعیین اهداف کالن می بایست دقت زیادی 

سنجش کارکرد و عملکرد سازمانها، دستیابی به همین اهداف خواهد بود. دستیابی به  به خرج داد. مالک نهایی

 اهداف کالن، نمایانگر عمل به مفاهیم ذهنی است.
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کامالً از نظر زمانی، حوزه و نحوه یین اهداف خرد می رسد. اهداف خردپس از اهداف کالن، نوبت به تع

به صورت ساالنه و  معموالًسط مجریان تعیین می شود و سنجش، با اهداف کالن متفاوتند. اهداف خرد، تو

حالت مرحله به مرحله تدوبن می گردد. هر هدف کالن، شامل چند هدف خرد است که تأمین کننده و زمینه 

ساز جنبه های مختلف آن می باشد. اهداف خرد از نظر زمانی و جنبه ای از هدف کالن که بر آن تمرکز می 

کنار هم قرار می گیرند. رسیدن به کلیه اهداف خرد، به معنای رسیدن به هدف کالن کنند، در پی هم و در 

 مربوطه است.

پس از تعیین اهداف خرد، نوبت به سیستم سنجش عملکرد می رسد. در مدل پیشنهادی، تأکید خاصی بر این 

 سیستم می شود. برای سنجش عملکرد، از سیستم کارت امتیازی متعادل استفاده می شود.

وقتی سیستم ارزیابی عملکرد تعیین شد، نوبت به برنامه ریزی اقدامات و عملیاتی می رسد که برای نیل به اهداف 

باید انجام گیرند. برنامه های اجرایی به گونه ای تهیه می شوند که هر کدام یک هدف خرد را تأمین کند. 

 انه ها و افراد مجری آن کامل می شود.فرآیند تعیین برنامه های اجرایی، با اختصاص بودجه و تعیین نش

 42بطور کلی، برای هر هدف خرد یک برنامه اجرایی وجود دارد. پیشرفت برنامه اجرایی با مفاهیمی به نام نشانه

سنجیده می شود. هر نشانه، نمایانگر تکمیل شدن یک مرحله از کار است. مثالً چنانچه هدف خردی به همراه 

باشد، ممکن است یک نشانه برای ماه سوم، یکی برای ماه هفتم و یکی برای پایان  برنامه اجرایی اش، یکساله

سال تعیین شود. ترکیب زمانی و کلیه امور مربوط به نشانه ها، کالً به افراد و مسئولین اجرایی مربوط می شود و 

کل امور قرار  هیچ مالک خاصی ندارد، بهتر است گزارش دهی به شکلی باشد که استفاده کننده در جریان

 گیرد و سیر منطقی وجود داشته باشد.

                                                                        
42 .Milestone 
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برای بودجه بندی فرآیند خاصی پیش بینی نشده است. روال عمومی بودجه ریزی، همان است که در سازمانها و 

 تحت نظر مدیریت مالی، برای کلیه برنامه ها و پروژه ها اجرا می شود.

است. اسناد پیگیری برای گزارش دهی، سنجش دوره ای هر برنامه اجرایی با مجموعه ای سند پیگری همراه 

عملکرد و مستند سازی استفاده می شوند. هر سند پیگیری، چیزی مثل صورت جلسه است که در آن، کلیه 

 اطالعات الزم برای گزارش دهی، ذکر و بررسی می شود.

 خروجی های فرآیند

می شود. خروجی فعالیت های برنامه ریزان در  در این بخش به نتایج و دست آوردهای اصلی فرآیند پرداخته

 این فرآیند، شامل موارد ذیل می باشد :

 تدوین و بازنگری چشم انداز   

   بیان  مأموریت 

   گزارش نحوه تدوین  مأموریت 

 )اطالعات ارزیابی شده، پیشنهادات مطروحه و ارزیابی آنها )طبق فرم ارزیابی  مأموریت 

 وین شدهارزش ها و اصول رفتاری تد 

  گزارش نحوه تدوین ارزش ها و اصول رفتاری 

 اطالعات ارزیابی شده، پیشنهادات مطروحه و ارزیابی آنها 

  تعیین اهداف کالن 

 گزارش نحوه تعیین اهداف کالن 
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 اطالعات ارزیابی شده، پیشنهادات مطروحه و ارزیابی آنها 

 بیرونی  –ارزیابی درونی   

  اساس افراد درگیر، فعالیت های انجام شده و پیشنهادات و انتقاداتگزارش پیاده سازی ارزیابی بر 

 اطالعات جمع آوری شده به همراه تفسیر و تدبیر اندیشی آنها 

 تعیین نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت ها 

 تدوین استراتژی های سازمانی و طبقه بندی موضوعات استراتژیک 

 تعیین مجموعه اهداف کالن   

  کالن به همراه طبقه بندی و سلسه ارتباطات آنهامجموعه اهداف 

 گزارش نحوه اجرا 

 اهداف پیشنهاد و رد شده به همراه فرم ارزیابی آنها و دالیل رد  در موارد  مرتبط 

 تعیین اهداف خرد  

 مجموعه اهداف خرد به همراه طبقه بندی آنها بر طبق هدف کالن مربوطه، زمان بندی و ارتباط آنها 

 ه اجرایی طبق فرآیندگزارش برنام 

  اهداف خرد پیشنهاد و رد شده به همراه فرم ارزیابی آنها و دالیل رد  در موارد مرتبط 

 تعیین سیستم سنجش عملکرد  

  مجموعه معیارها، تعریف دقیق، رابطه و طبقه بندی آنها و زمان بندی سنجش 

 ریمستندات مربوط به سنجش معیارها = افراد مسئول + نحوه اندازه گی 

 گزارش برنامه اجرایی طبق فرآیند 
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 معیارهای پیشنهاد و رد شده به همراه فرم ارزیابی و دلیل رد آنها 

 تهیه برنامه اجرایی  

 )برنامه اجرایی) افراد مسئول، زمان بندی ها، ربط به اهداف خرد و کالن، نشانه ها 

 بودجه ها 

 سند پیگیری اجرا 

 خروجی نهایی )جمع بندی ( 

  استراتژی سازمانچارت نمایش 

  بسته برنامه استراتژیک 
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 روش های اجرایی



352 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش های اجرایی  :  1-3
 

 

 تدوین چشم انداز         



353 
 

 تدوین چشم انداز

اصول چشم انداز یک تصویر ذهنی انگیزه بخش از آینده مطلوب است که در آن  مأموریت، ارزش ها و 

 رفتاری و اهداف کالن مورد بررسی قرار می گیرد.

تدوین صحیح یک چشم انداز کمک می کند تا طریقه ارائه خدمات و محصوالت مورد بازنگری قرار گیرد و 

 برای مقابله با انتظارات آینده پیش بینی های الزم اتخاذ گردد.

سازمانها تدوین و از آن منبع، سرچشمه می گیرد و در چشم انداز ارزشمند چشم اندازی است که توسط راهبران 

مرحله بعد، مشارکت راهبران و بقیه سطوح سازمانی اهمیت ویژه ای را پیدا می کند که نقطه کانونی انگیزه ها و 

 اهداف کلیه افراد به حساب می آید.

ویر ذهنی شکل می گیرد. پس تدوین/ بازنگری چشم انداز در سازمان با تمرکز کمیته راهبری بر مفاهیم و تصا

از طرح کلیات آن و بررسی کلیه جوانب، از طریق یک سمینار آموزشی به نظر خواهی گذاشته می شود. چرا 

که تدوین چشم انداز ، یک فعالیت بسیار گسترده تیمی است. در این سمینار، مفاهیم اولیه، تصاویر ذهنی و 

توضیح داده می شود و سپس از کلیه کارکنان خواسته می  مالحضات موجود در تدوین/ بازنگری چشم انداز

 شود تا نظر را به چشم انداز و سوأالت زیر به صورت خالصه پاسخ دهند:

 سازمان به دنبال چیست و هدف نهایی کلیه فعالیت ها و کارها را در چه چیزی می توان جستجو نمود؟ 

 ن چیست؟تصویر مورد نظر سازمان در جامعه، مشتریان و ذی نفعشا 

 نقش سازمان در بهبود کیفیت زندگی افرادی که به آنها کاال یا خدمات عرضه می کند، چگونه است؟ 

کمیته راهبری با بررسی نظرات و پاسخ سوأالت )در صورت نیاز بخشی از این بررسی به کمیته برنامه ریزی و 

 تهیه می نماید.مدیریت برنامه ریزی واگذار می شود( یک بیان نهایی برای چشم انداز 



354 
 

 2جهت بررسی نظرات و پاسخ سواالت ،از فرم ارزیابی تصویر آینده و پیش رو که در پیوست شماره  توجه :

آمده است، استفاده خواهد شد. استفاده از این فرم، حالت یکپارچه ای به بررسی می دهد و کارها را ساده تر می 

 نماید.

 معیارهای یک چشم انداز بزرگ

  یاد ماندنی است.خالصه و به 

 .جذاب و چالش گر است 

 .ایده آل مطلوب را به تصویر می کشد 

 .بر مشتریان، کارکنان و کلیه ذی نفعان تکیه دارد 

  .سطوح کارکرد را  در آینده مطلوب، توضیح می دهد 

 .فراتر از شرایط عادی هر زمان است 
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 فرم ارزیابی بیان تصویر آینده مطلوب

 

  بیان تصویر آینده پیشنهادی 

 

 مربوط به : 

 ............................سازمان              واحد.....................................................        ........................................

 

ضریب = ارزش ×امتیاز خام   

 معیارهای ارزیابی

 ارزش ضریب امتیاز خام توضیح واژه کلیدی

    تصویری واضح و روشن از چگونگی آینده مطلوب است. وضوح

    هنگامی که بیان می شوند، جاذبه و کشش ایجاد می کند. جذابیت

    آنچنان موجز و خالصه است که می توان به خاطر سپرد. خالصگی

    این تصویر می انجامد.انجام مأموریت ، به دستیابی به  همسویی با  مأموریت 

    در ضمن خود، چالش و اقدامات اساسی بسیاری را دارد. چالشگرایی

  مجموع ارزش های گذاشته شده جمع
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 روش های اجرایی  :  3- 2
 

 

 مأموریتتدوین                
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 تدوین مأموریت

 ارزش یک سازمان و کاری است که انجام می دهد.مأموریت، یک بیان کوتاه و پر معنی از علت وجودی، 

مأموریت  باید به خالصه ترین صورت ممکن، مشتریان کاال و خدمات را توضیح دهد، بگونه ای که با گذشت  

 زمان و تغییرات جزئی در نوع یا نحوه عرضه آنها، تغییری نکند.

معیارهای یک  مأموریت  مناسب، در لیست پیوست آمده است. تعیین  مأموریت، مانند تدوین چشم  توجه :

 انداز است بویژه که  مأموریت  سازمان در قالب چشم انداز بیان می شود.

 در تعیین  مأموریت  باید به این سواالت پاسخ داده شود:

 ما چه کسانی هستیم؟ 

 چه کارهایی انجام می دهیم؟ 

 ارها را برای چه کسی انجام می دهیم؟این ک 

 چرا این فعالیت ها انجام می شود؟ 

: سعی شود این سوأالت از دید مشتری یا ذی نفع بیرونی پاسخ داده شود. یعنی یک فرد بیرون از سازمان توجه 

 چه نظراتی را باید درباره این موضوعات داشته باشد؟

 فرآیند تعیین  مأموریت  

 سازمان شرح داده شود :دلیل وجودی -0
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چرا سازمان بوجود آمده است؟ قرار بود چه مشکالت یا نیازهای را رفع کند و یا چه فرصت هایی را مورد 

 استفاده قراردهد؟

 چه خدمات و کاالهایی را عرضه می کند؟

 جایگاه مشتریان و ذینفعان شرح داده شود:  -2

 ن تشخیص داده شود.مشتریانت و ذینفعان طبقه بندی شود و نیازهایشا

 نیازها یا مشکالت بارز وضعیت فعلی شرح داده شود : -3

 این مشکالت چه مغایرتی با هدف اصلی دارند.

 نیازهای اصلی یا مشکالتی کماکان الینحل باقی مانده اند، ذکر شود.

 مأموریت  فعلی بازبینی و دوباره نویسی شود. جمالت مناسبی پیشنهاد شود.  -4

 مأموریت  سازمان عوض شده است؟آیا  

 آیا  مأموریت  سازمان، در کلیه جهات واضح و آشکار است؟ 

 آیا  مأموریت  سازمان، توسط کارکنان، ذینفعان و مشتریان درک شده است؟

 از به کار بردن کلیه مفاهیم بغرنج، تخصصی ، تکنیکی، اصالحات و مخفف ها اجتناب شود. توجه :

 ویژگی های یک  مأموریت  مناسب 
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 .علت وجودی سازمان را مشخص می کند 

  نیازهای اساسی و مشکالت مهمی که کارکرد سازمان آنها را در دستور کار خود قرار داده، در بر می

 گیرد.

 .مشتریان اصلی و استفاده کنندگان از خدمات و کلیه ذی نفعان سازمان را معلوم می کند 

 ای سنجش عملکرد کالن سازمان است.میزان و معیاری بر 

 .خالصه، صریح و سلیس است 
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 فرم ارزیابی اهداف کالن

 :بیان هدف کالن 

 :شماره هدف 

 

 مربوط به : 

 ....................................................................سازمان              واحد.....................................................        

 معیارهای ارزیابی

 ارزش ضریب امتیاز خام توضیح واژه کلیدی

    از  مأموریت  پشتیبانی می کند. پشتیبانی

    با اختیارات و توانایی مسئولین سازگار است. سازگاری

    مطلوب است.مشخص کننده یک نتیجه  نتیجه گرایی

    یک جهت گیری استراتژیک و بلند مدت دارد. جهت گرایی

    به آسانی و در اثر شانس به دست نمی آید. چالشگرایی

    به شرط اقدام صحیح ،قابل دستیابی است. واقع بینی

    به سه سال یا بیشتر نیاز دارد. زمان طوالنی

    انداز، مفید و الزم است.برای انجام  مأموریت  و چشم  ارزش 

    بر نحوه عملکرد و محوبیت سازمان واحد موثر است. تأثیر   

    برای فرد غیر مسئول و ناآشنا ، معنی دار است. اعتبار معنایی

  مجموع ارزش های معلوم شده جمع 
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 روش های اجرایی  :  3-3
 

 

 ارزش ها و اصول رفتاری          
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بطور کلی، ارزش ها و اصول رفتاری فاکتورهای ذهنی هستند که رفتار یک سازمان را هدایت می کنند و به 

اصول رفتاری بصورت ضمنی درک و پیاده  معموالًطراحی و پیاده سازی استراتژی ها جهت می بخشند. اگرچه 

 می شوند ولی بیان صریح آنها به توسعه سریع سازمان کمک می کند.

پیشرفت "و  "ارضای مشتریان  "،  "انجام صحیح کار در اولین تالش "، اصول و ارزش ها هدفی شبیه معموالً

 دارند. "مداوم

 نقش ارزش ها و اصول رفتاری 

 .مالک تصمیم گیری مشترک در کلیه شغل ها و موقعیت هاست 

 .باورهای مشترک کارکنان هر سازمان است 

 فرهنگ سازمان است. راهنمای مؤثر در تغییر و ارتقاء 

 .انگیزش دهنده به کارکنان است 

 .باورهای پایه درباره یک محیط کاری مطلوب است 

 تبیین اصول رفتاری و ارزش ها

بیرون کشیدن اصول و ارزش ها از متن هر سازمان، چالشی سخت برای هر مدیر است. اصول و ارزش ها، باید 

 ن را نشان دهد.فلسفه مشترک بین راهبران و کلیه افراد سازما

گاهی اوقات، اصول و ارزش ها بصورت مسئولیت هایی در قبال کارکنان، ذی نفعان، جامعه، مشتریان و محیط 

بیان می شوند.گاهی، اصول را به عنوان ارزش هایی در حوزه کیفیت یا سرآمدی در تولید و خدمات بیان می 

 کنند.
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 سازمان را با چهار چیز نشان می دهد :یک مجموعه کامل از اصول و ارزش ها، طرز برخورد 

 ...انسان ها : کارکنان، مشتریان، سهامداران، جامعه و 

 ....فرآیندها : روش های تصمیم گیری، عملیات تولید، فروش، خدمات مشتریان و 

 ....عملکرد : انتظارات کیفیت، مسئولیت پذیری خدمات و 

 ه و....محیط : محیط زیست، دارایی ها، اشیا، ضایعات، جامع 

 فرآیند تعیین اصول و ارزش ها

اصول و ارزش ها، چیزهایی نیستند که بتوان به یک سازمان تحمیل کرد یا سریعاً به آن آموخت. تعیین اصول و 

ارزش هایی که بین همه مشترک باشند، مثل بقیه مفاهیم ذهنی اولیه، فقط از طریق مشارکت همگانی و نظر 

خالصه و کاملی از این ارزش ها کاری بسیار مشکل همراه با تفکر عمیق  خواهی ممکن است. تهیه مجموعه

است و بار عمده آن بر دوش مدیریت ارشد و راهبران سازمان است. باید توجه داشت که تعیین ارزش ها یا 

 اصولی که راهبران به آن متعهد نباشند و بدان عمل نکنند، هیچ استفاده ای برای سازمان ندارد.

 از اصول رفتاری و ارزش ها، می توان از فرم پیوست استفاده نمود. "مجموعه  "ارزیابی هربرای 
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 فرم ارزیابی ارزش ها و اصول رفتاری

 

 .مجموعه ارزش ها و اصول رفتاری ضمیمه شده است 

 

 مربوط به :

 ...........واحد.........................................................   .............................................................سازمان            

 

 معیارهای ارزیابی

 ارزش ضریب امتیاز خام توضیح واژه کلیدی

    برای نیل به چشم انداز و عمل به  مأموریت  الزم است. پشتیبانی 

    مجموعه ارزش ها به سادگی قابل حفظ کردن است. خالصگی  

    به سرآمدی و پیشرفت اعضا می انجامد. توسعه بخشی 

    نحوه رفتار با ذی نفعان، یکدیگر و مشتریان را معلوم می کند. تمایز

    اصول رفتاری ،کیفیت ارائه محصول و خدمات را معین می کند. کیفیت 

    مجموعه تهیه شده، بسیاری از زمینه های رفتاری را در برمی گیرد. هماهنگی

    هر ارزش، شامل چند اصل رفتاری است. ساخت یافتگی 

  مجموع ارزش های بدست آمده. جمع
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 روش های اجرایی  : 1-3
 

 

 بیرونی -ارزیابی درونی                       
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 بیرونی -مراحل ارزیابی درونی

بیرونی، فرآیندی است که به منظور درک موقعیت سازمان و شرایط آن در محیط، انجام می  -ارزیابی درونی

بیرونی، زیربنا و مالک کلیه تصمیم گیری های استراتژیک و  -گیرد. اطالعات و بینش حاصل از ارزیابی درونی

 می گیرد :اساسی می باشد. ارزیابی درونی و بیرونی در سه مرحله انجام 

 جمع آوری اطالعات -1

 تحلیل، ریشه یابی و تدبیر اندیشی -2

 تدوین و مستند سازی    -3

 جمع آوری اطالعات-1

در این مرحله، داده ها و شواهد مربوط به چهار زمینه ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدها جمع آوری می 

 گردد.

پایین  "نوشته شود:  "تناسب مالی با رشد شرکتعدم "باید موضوعات دقیق بیان شوند. مثالً به جای  : توجه

 "پایین بودن رشد مالی شرکت نسبت به رشد نیروی انسانی "یا  "بودن توان مالی نسبت به اندازه شرکت

 

چنانچه موضوعی وجود داردکه به نوعی، سبب بوجود آمدن موضوعات دیگر می شود، می بایست  توجه :

می شود. یا اینکه فالن تهدید  Y، باعث تقویت نقطه قوت  Xذکر شود. مثالً گفته شود رفع نقطه ضعف 

 محیطی، باعث بوجود آمدن یک قوت می شود. این کار، برای مرحله بعدی مفید خواهد بود.
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منابعی که اطالعات از آنجا جمع آوری می شوند، ذکر شود. بدیهی است که این منابع باید موثق و  ه :توج

 معتبر باشند، بطوری که بتوان در موقعیت های آتی هم به آنها رجوع کرد.

  بیرونی از فاکتورهای پیوست استفاده شود. -برای شروع فعالیت ارزیابی درونی 

 تحلیل، ریشه یابی و تدبیر اندیشی  -2

این مرحله با، بررسی آنچه گردآوری شده است، آغاز می گردد. باید هر موضوع)بهمراه موضوعات مرتبط با 

آن( از چهار وجه زیر مورد بررسی قرار گیرد : وجه مالی، وجه مشتریان و بازار، وجه فرآیندهای داخلی، وجه 

 نوآوری و رشد.

معلول ترسیم شود که در نهایت، به  تأثیر ی که وجود آن   -، یک سلسله از روابط علت برای هر موضوع

موضوع در آینده سازمان خواهد داشت ختم شود. پس موضوعات بر حسب اهمیتشان و وقوع  تأثیر  زمانی که 

 دارند، اولویت بندی شود.

تأثیر ات چهار وجه مذکور در پی یکدیگرند. برای سنجش اثرات هر موضوع، حرکت از آخر به اول   توجه :

انجام پذیرد، یعنی از وجه نوآوری و رشد شروع شود تا اثرات مالی پیش رود و بر عکس، در طرح موضوعات 

 از جنبه مالی شروع و به موضوعات مرتبط با نوآوری و رشد ختم شود.

 

سلسله روابط ترسیمی، نوع و سرعت  تأثیر  موضوعات را نشان می دهد. مثالً چنانچه یک موضوع،  توجه :

بطور مستقیم به مشتری ارتباط داشته باشد،  تأثیر ی سریعتر و مهمتر از یک موضوع مرتبط به جنبه رشد و 
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 ی مستقیم و شدیدتری دارند.نوآوری خواهد داشت. مهمترین و حیاتی ترین مسائل آنهایی هستند که  تأثیر  مال

 

در بررسی موضوعات، حتی االمکان دقت و خالصه گویی رعایت شود و از بررسی بیش از حد پرهیز  توجه :

 شود. موضوع تا آنجا بررسی شود که کشش، و جای بررسی دارد.

 تدوین و مستند سازی نتایج -3

د ممکن خالصه شود. تنها به موضوعاتی پرداخته پس از پایان بررسی و تحلیل موضوعات، لیست تهیه شده تا ح

شود که نقش حیاتی، پایه ای، ریشه ای، بلند مدت و وسیع دارند. سپس منابع و تدابیر مربوط به موضوعات 

 تحلیل شده در چهار وجه جمع آوری و مستند سازی گردد.

 : خروجی این مرحله، زیر بنا و مرجع کلیه کارهای دیگر خواهد بود.توجه 

 

روبروشدن با مشکالت سازمانی، بخصوص مشکالت درونی، سخت و ناراحت کننده است. سعی  معموالً توجه : 

شود با دیدی باز، مسائل تحلیل شود چرا که روش درست حل یک مسئله، فکر کردن به آن است، نه فراموش 

 کردن صورت مسئله.

 نحوه انجام فعالیت ها

بیرونی  -روش دیگر بجز کار تیمی ممکن نیست. تیمی که ارزیابی درونی بیرونی، به هیچ -کار ارزیابی درونی

 را انجام می دهد، باید شامل افراد متخصص، مطلع و آشنا به سازمان و محیط کارکرد آن باشد.
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بطور کلی، افرادی که مراحل مختلف را انجام می دهند، لزوماً یکسان نیستند. برای نمونه، سه مرحله اصلی را 

 زیر می توانند انجام دهند: تیم های

 جمع آوری اطالعات : -0مرحله 

 کلیه کارکنان : نظر سنجی درون سازمانی                                                       

 تیم جمع آوری داده ها                     مشتریان )یا گروهی از آنها(: نظر سنجی کتبی

 کارشناسان مسائل خارجی و مشاوران مدیریت ارشد                                                             

 تسهیل کننده برنامه ریزی استراتژیک )هماهنگ کننده(                                                              

 تحلیل و تدبیر اندیشی :  -2مرحله 

 کمیته راهبری                                                       

 تیم تحلیل و تعیین راه حل                  مجمع مدیران

 مشاوران هیأت مدیره و مدیریت ارشد                                                             

 تسهیل کننده برنامه ریزی)هماهنگ کننده(                                                              

   تدوین و مستند سازی :  -3مرحله 

 مدیران واحدها                                                      

 تیم تدوین و مستند سازی                کمیته برنامه ریزی استراتژیک

 گروه ها وتیم های کاری                                                            

 تسهیل کننده برنامه ریزی                                                          
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 :I  پیوست   

 بیرونی مورد استفاده قرار می گیرد: -فاکتورهایی که در ارزیابی درونی

 : ضعف ها و قوت ها ارزیابی درونی

 درک کلی از حوزه فعالیت سازمان :-0 

 .سابقه تاریخی رویدادهای مهمی که اتفاق افتاده است 

 انتظارات مشتریان و ذی نفعان 

 سازمان "عملیاتی  "ساختار 

 ساختار و نحوه اجرای برنامه ها 

 دستاوردهای سازمان 

  استفاده قرار می گیرد.نظام ارزیابی عملکرد موجود که در حال حاضر مورد 

 جنبه های سازمانی : -2

  اندازه و ترکیب نیروی کار 

  فرآیندهای موجود و ساختار سازمانی 

  موضوعات مرتبط با منابع انسانی 

 موضوعات مربوط به سرمایه و توانایی ها 

  میزان کاربردITدرجه اتوماسیون در سازمان، کیفیت و نحوه ارتباطات ، 

  روش های جذب و پیگیری اطالعات 
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 نیازهای شناسایی شده برای بهبود 

 فاکتورهای مالی -3

 بودجه 

 اعتبارات  و تعهدات موجود 

 هزینه های جاری در قیاس با امکانات موجود 

  ارتباط بودجه ساالنه با ساختار برنامه استراتژیک 

  درجه پاسخگویی بودجه به نیازهای فعلی و استراتژیک 

 بیرونی : فرصت ها و تهدیدهاارزیابی 

 فاکتورهای متمرکز بر مشتریان -1

 مشخصات سن ،وضع تاهل ،آموزش و.... مشتریان 

 سمت گیری های توزیع جمعیت، آموزش و بقیه امکانات و اطالعات بازار 

 متغییرهای اقتصادی -2

 ....نرخ بیکاری، بهره و 

 میزان وابستگی مشتریان به شرایط اقتصادی 

  آینده اقتصادی پیش رو و شرایط آن 

  ساله  5پیش بینی های مالی کشور، بودجه سال آینده و برنامه های 

 میزان حساسیت سازمان به شرایط اقتصادی 

 دستاوردهای فناوری  -3
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  اثر تکنولوژی های جدید بر فعالیت های فعلی و محصوالت سازمان 

  و جهان بر سازمان اثر پیشرفت های مورد انتظار در تکنولوژی کشور 
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 : روش های اجرایی   0-3

 

 

 استراتژی های سازمانی                     

 و                  

 موضوعات استراتژیک                       
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 های سازمانی و موضوعات استراتژیکاستراتژی 

در یک محدوده خاص قرار  معموالًموضوعاتی هستند که ، موضوعات استراتژیک استراتژی های سازمانی و 

بر حسب  معموالًنمی گیرند و بخش بزرگی از )یا کل( سازمان را تحت  تأثیر  قرار می دهند. این موضوعات را 

مهم ترین نتیجه ای که به بار می آورند، دسته بندی می کنند. هر دسته، مجموعه ای از نیازهای اجرایی و بودجه 

 و فعالیت های مختلف است.

 معوالً موضوعات استراتژیک، از کانال های زیر معلوم و معین می شوند:

 بیرونی  -ارزیابی درونی 

  /سیاسی/ اجتماعی (نیروهای خارجی )موضوعات اقتصادی 

  ره یافت ها و مالحظات راهبران سازمان 

موضوعات استراتژیک، مفاهیمی را بیان می کنند که اهمیت حیاتی برای سازمان دارند تنها پس از بررسی این 

 موضوعات است که سازمان قادر خواهد بود اهداف کالن برای خود وضع کند.

آن دسته مفاهیمی نیستند که قابل تشخیص در جلسات و همایش طبق آنچه گفته شد، موضوعات استراتژیک، از

ها باشند.این موضوعات، در طی کل فرآیند برنامه ریزی به تدریج خود را نشان می دهند و باید برای مواقع 

 نیاز)وقتی که اهداف کالن تعیین می شوند( ضبط و ثبت شوند.

هستند  "یا همه یا هیچ "یا از نوع  "موفقیت یا شکست کامل  "از نوع  معموالً موضوعات استراتژیک،  توجه :

 و نهایتا توسط راهبران و ذی نفعان اصلی شرکت تصویب می شوند.

 

 معیارهای استراتژی سازمانی 

 .قسمتی از  مأموریت  و دلیل وجودی سازمان را به صورت خواسته ای بلند مدت نشان می دهد 
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 وسیع دارد. حالتی کلی، چند جانبه و 

 .بیان کننده نوعی مزیت رقابتی پایدار و انگیزه کسب آن است 

 .طرحی یکپارچه ،جامع و متمایزکننده از اولویت ها و تصمیمات است 

  ابزار جهت دهنده ای برای تعیین و توضیح اهداف بلندمدت و پشتیبانی برای بقیه مراحل مدیریت

 استراتژی هاست.

 ا معین می کند.در بطن خود یک ایده و روش ر 
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 روش های اجرایی  :  3-6
 

                      

 اهداف کالن                            
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 اهداف کالن تدوین 

اولین گام به سمت پیاده سازی مفاهیم ذهنی، تدوین اهداف کالن است. این مرحله، مرحله بسیار مشکلی 

از یک طرف باید چالشگر و بلند پرواز بود و از طرف دیگر باید به محدودیت های اجرایی اندیشید.  است.زیرا

مناسبی از اهداف کالن، به درستی تعیین شود،گامی بسیار بزرگ به سمت فعالیت و کارکرد  "مجموعه"چنانچه 

ستند. این مجموعه باید ه "مجموعه"استراتژیک برداشته شده است. همانطور که مطرح شد اهداف کالن یک 

ویژگی های یک سیستم هماهنگ و یکپارچه را داشته باشد. لذا بسیار اهمیت دارد که در تعیین اهداف، به جنبه 

 های مختلف و انواع نیازها در سطح سازمان نگریسته شود.

یندهای داخلی، مالی، مشتری، فرآ "وجه"بیرونی ، موضوعاتی در چهار  -از آنجا که قبالً در ارزیابی درونی

نوآوری و رشد دسته بندی و مورد بررسی قرار گرفته است اهداف کالن نیز خود به خود در چنین طبقه بندی 

قرار می گیرند. یعنی در نهایت، مجموعه ای از اهداف کالن وجود خواهد داشت که در چهار وجه فوق طبقه 

 بندی شده و روابط علت و معلولی بین آنها برقرار باشد.

: یک مجموعه اهداف طبقه بندی شده،کافی نیست. عاملی که باعث پاسخگویی و کارکرد صحیح برنامه وجه ت

ریزی با چهارچوب باال می باشد، روابط علت و معلولی بین اجزا و جنبه ها می باشد. همواره بایستی توجه خاص 

ردبانی حرکت به سمت حالت ایده داشت که چهار وجه ذکر شده برای اولویت بندی و برقراری سلسله مراتب ن

 آل استفاده می شود.
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 معیارهای اهداف کالن 

سال یا بیشتر( باید تأمین  3در زمان نسبتا طوالنی )مثالً  معموالًاهداف کالن، نتایج مطلوب و نهایی هستند که 

 شوند.

هر کشور،سازمان، واحد، اهداف کالن در کلیه سطوح سازمانی در کلیه سطوح سازمانی معنا و مفهوم دارند. 

 شخص می تواند اهداف کالنی برای خود داشته باشد.

 

به  معموالً تفاوت عمده اهداف کالن و موضوعات استراتژیک، در این است که موضوعات استراتژیک  توجه :

 چند زمینه مربوط می شوند. ولی اهداف کالن فقط در یک جنبه خاص معنی دارند و تعیین می شوند.

 

 هدف کالن مناسبویژگی های 

 .از طریق سلسله روابط علت و معلول، به  مأموریت  مربوط است 

 .با اختیارات و توانایی های سازمان سازگار است 

 .فقط با یک وجه ارتباط مستقیم دارد 

 .منعکس کننده یک جهت گیری زیر بنایی استراتژیک است 

  تالش( است.چالش گرا، واقع بینانه و قابل دستیابی )بشرط 
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 .برای مدیریت فعالیت ها اهمیت دارد 

 .برای ذی نفعان و مشتریان مهم است 

 .برای کسی که با واحد یا کسب و کار سازمان آشنا نیست، معنادار است 

 فرآیند تعیین اهداف کالن 

 گروه ها و تیم های کاری را در این فرآیند تعیین شوند.-1

تشکیل شده باشد تا اهدافی  "مجریان"و  "رهبران"باید بطور متعادل از تیمی که اهداف کالن را تعیین می کند 

 تعیین شود. "اجراپذیری"و  "آینده نگری"با هر دو جنبه 

ترکیب این تیم، بستگی به نوع اهداف کالن دارد. اگر اهداف کالن سازمانی مورد نظر باشد، کمیته ای مرکب 

انا کمیه برنامه ریزی استراتژیک است، تشکیل می شود. اگر از کمیته راهبری و کلیه مدیران اجرایی که هم

 اهداف کالن در یک سطح پایین باشد گروه های کاری می توانند چنین کاری را انجام دهند.

 بیرونی بازبینی گردد. -داده ها و اطالعات به دست آمده در ارزیابی درونی  -2

بیرونی، باید بین کلیه   -هایی مرحله ارزیابی درونی قبل از شروع مرحله هدف گذاری، اطالعات تحلیل شده ن

برنامه ریزان توزیع و مطالعه شود. نکته قابل توجه اینکه، این اطالعات باید در چهار وجه طبقه بندی و تحلیل 

 شده باشند.

 کمبودها ی موجود و زمینه های پیشرفت تحلیل شود. -3

 شناسایی شود.در هر وجه مورد تحلیل، کمبودها و کاستی ها 

 مشخصه های ارزیابی شده ای که، می توانند در دستیابی به چشم انداز، موثر واقع شوند، شناسایی می گردد.

در جریان این فرآیند، تصویر آینده مطلوب در مقایسه با شرایط فعلی به دست می آید و نتایج مطلوب  توضیح:

 تعریف و مشخص می شود.
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 لوب، جهت گیری های مشخص شوند.برای دستیابی به نتایج مط -4

 .تعیین شود که سازمان یا مدیریت مورد نظر، به سمت صحیح حرکت می کند یا خیر 

 .تعیین شود که چه تغییراتی در خط مشی یا روش های اجرایی موجود مورد نیاز است 

 نقاط  حصول اطمینان شود که اگر سازمان در همین جهت ادامه دهد، مشکالت حل می شوند؟ یا اینکه

 قوت و ضعف باقی خواهند ماند؟ درباره نیازهای مشتریان هم همین سوأل تکرار شود.

  یک مجموعه آزمایشی از اهداف کالن نوشته شود، روابط علت و معلول برقرار شود. و این مجموعه

 مورد پاالیش و بازبینی قرار داده شود.

 صورت لزوم دوباره نوشته شود. اهداف کالنی که قبالً تعیین شده اند، بازبینی شود و در 

 برای  بازبینی اهداف از فرم بازبینی اهداف که در پیوست ارائه شده است، استفاده شود. 

 بیرونی و بخشی که درباره سمت و سوی حرکت، انجام داده شده، اهداف  -بر اساس بازبینی درونی

 پیشنهادی را برای چرخه برنامه ریزی بنویسید.

حتماً برای مجموعه اهداف پیشنهادی، دیاگرام علت و معلول بصورت سلسله مراتبی رسم شود و در  توجه :

 .تحلیل هر مجموعه، سیر روابط و اعتبار آنها نیز مورد توجه قرار گیرد

 

باتوجه به دیاگرام رسم شده، مشخص شود که آیا این مجموعه اهداف، ارضا کننده و کافی هستند یا خیر، در  

 لزوم این اهداف بایستی تغییر یابند. صورت

بسیار ضروری است. باید بخاطر  "یکپارچه"و  "سیستمی"توجه : در کلیه مراحل این فرآیند، وجود دید 

قابل تصحیح است. اقدامات ضربتی و   "سیستم"داشت که هر کجا کاستی دیده می شود، تنها با اصالح 

 مقطعی جایی در تفکر استراتژیک ندارند.
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مدیریت / مسئولیت ها و کارکنانی که باید در دستیابی به اهداف کالن مشارکت داشته باشند، شناسایی گردند.  

 سعی شود موضوعات تا حد ممکن، واضح و روشن مطرح شوند و نه بیشتر.

 هر چیز، باید تا حد ممکن ساده شود، نه بیشتر نکته :

 آلبرت انیشتین 

 

 حصول اطمینان شود.از قابل دستیابی بودن اهداف 

فاکتورهایی که آنها را ساده یا مشکل می کند شناسایی شود و در صورت لزوم، بیان هدف تغییر کند. مجموعه 

 اهداف به ترتیب اهمیت شماره گذاری شود.

 

برای شرکت یا واحدی که قبالً چنین کاری نکرده است. تعیین هدف یک تالش تیمی و جمعی  جمع بندی :

( است. کلیه افراد  تأثیر گذار باید جزئی از تیم باشند. تیم بازبینی و جمع بندی، باید حتی االمکان)و نه بیشتر

 کوچک باشد تا بتواند موضوعات را به راحتی حل و فصل کند.
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 ارزیابی اهداف کالنفرم 

 : بیان هدف کالن 

 : شماره هدف 

 

 مربوط به :

 ..............................................................       ....................................................واحدسازمان          

 

 معیارهای ارزیابی

 ارزش ضریب امتیاز خام توضیح واژه کلیدی

    از  مأموریت  پشتیبانی می کند. پشتیبانی

    با اختیارات و توانایی مسئولین سازگار است. سازگاری 

    مشخص کننده یک نتیجه مطلوب است. نتیجه گرایی

    یک جهت گیری استراتژیک و بلند مدت دارد. ت گیریهج

    به آسانی و در اثر شانس به دست نمی آید. چالشگرایی

    به شرط اقدام صحیح، قابل دستیابی است. واقع بینی

    به سه سال یا بیشتر نیاز دارد. زمان طوالنی 

    برای انجام  مأموریت  و چشم انداز، مفید و الزم است. ارزش 

    بر نحوه عملکرد و محوبیت سازمان واحد مؤثر است. تأثیر   

    ناآشنا،  معنی دار است.برای فرد غیر مسئول و  اعتبار معنایی

  مجموع ارزش های معلوم شده جمع
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 روش های اجرایی  :  7-3
 

 

 سنجش و ارزیابی عملکرد                     
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هنگامی که یک سازمان، چشم انداز، مأموریت  و اصول رفتاری و اهداف کالن درستی برای خود تعیین نماید 

متعهد باشد، آماده گام برداشتن به سمت نتایج است. آنچه سازمان برای سنجیدن میزان دستیابی به نتایج  و به آنها

مجموعه "خود به آنها نیاز دارد، مالک ها و معیارهایی برای سنجش عملکرد صحیح است. انتخاب یک 

و مقاصد، یکی از مهمترین از معیارهای عملکرد نتیجه گرا برای سنجش موفقیت در رسیدن به اهداف  "متعادل

و مشکل ترین جنبه های فرآیند برنامه ریزی استراتژیک است، چرا که کلیه هماهنگی های بین زمینه ذهنی و 

 زمینه اجرایی باید خود را در آن نشان دهد.

 هدف  ارزیابی عملکرد

آن میزان از اطالعات صحیح، که در صورت استفاده درست، موفقیت سازمان در استراتژی ها  دقیقاًاندازه گیری 

 و اهداف را تضمین نماید.

 طبقه بندی معیارهای عملکرد

 از دید نتایج کسب شده، معیارهای عملکرد را می توان شامل این انواع بر شمرد :

 43ورودی 

 "تعداد فرم های تقاضای شغل که دریافت شده اند. "مقدار منابع الزم برای حصول یک نتیجه. مثالً 

 44خروجی  

تعداد افراد استخدام شده یا تعداد آبگرمکن های  "مقدار خدمات و کاالی ارائه شده را نشان می دهد. مثالً 

 "تولید شده در سال

. 

  46و ثمر بخشی  45بازدهی 

                                                                        
43 .Input 

44 .Output 
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توان بصورت کوتاه مدت و بلند مدت مطرح نوعی معیار برای نمایش میزان دستیابی به اهداف. بازدهی را می 

 نام برد. "میزان کاهش در در صد محصوالت برگشتی "کرد. یک مثال از معیار بازدهی را می توان 

گاهی اوقات خروجی با بازدهی اشتباه گرفته می شود. بازدهی، میزان ثمربخشی و موفقیت را در نظر می  

 گیرد. در حالیکه خروجی، فقط میزان کار انجام شده است، حتی اگر ثمر بخش نباشد.

 48یا  بهره وری 47کارآیی 

ان یا هزینه تعریف می شود. در بصورت یک نسبت واحد محصول کار یا کار انجام شده در زم معموالًکارایی 

 واقع، نوعی سرعت یا صرفه انجام کار است.

 مثال های عمده مالک کارایی، شامل :

 .نسبت خروجی به ورودی= درصد آبگرمکن هایی که به فروش می رسند 

 .نسبت زمان به خروجی= زمان الزم برای تبدیل ایده به محصول 

  درخواست تعمیر محصول.نسبت هزینه به ورودی= هزینه پاسخگویی به 

 .نسبت هزینه به بازدهی= هزینه تولید یک واحد محصول بدون اشکال 

 49کیفیت 

معیارهای کیفیت، آن دسته از معیارهای هستند که میزان موفقیت در پاسخگویی به انتظارات مشتریان و ذینفعان  

مؤدبانه، مسئولیت پذیری، جامعیت را نشان می دهند بطور ضمنی چیزی مربوط به قابلیت اطمینان، دقت، رفتار 

 خدمات و جوابگویی محصوالت در یک معیار کیفیت نهفته است.

 "هزینه صرف شده در گارانتی محصوالت  "مثالی از یک معیار کیفیت 

                                                                                                                                                                                                                               

  45.Outcome 

. Effectiveness 46 

. Efficiency 47 

.Productivity 48 

.Quality 49 
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 معیارهای عملکرد از دید مقطع 

 معیارهای عملکرد از دید مقطع مورد استفاده در فرآیند، به دو دسته تقسیم می شوند :

 50معیارهای پیشران 

معیارهای هستند که میزان ظرفیت سازی و زمینه سازی انجام شده در رسیدن به یک هدف کالن یا استراتژی را 

 است. "نفر ساعت آموزش در زمینه سیستم های اطالعاتی جدید"نشان می دهند. یک مثال از معیار پیشران 

 51معیارهای پیامد

صل شده از یک فعالیت پیشران را نشان می دهند )در مقیاس با معیارهای معیارهای هستند که میزان نتیجه حا

یک معیار پیامدی  "سود سهامداران"پیشرفته(. اکثر معیارهای قبلی گفته شده، از نوع پیامد هستند. همچنین 

 است.

 معیارهای عملکرد از دید ماهیت و روش اندازه گیری 

 اندازه گیری، نیز به دو گروه تقسیم می شوند:معیارهای عملکرد از دید ماهیت و روش 

 52معیارهای نرم 

معیارهای هستند که بصورت عددی قابل پردازش نیستند و عمدتاً جنبه نظری و دیدگاهی دارند، مثالً میزان 

بصورت طیفی از نظرات و با استفاده از  معموالً رضایت مشتریان از یک محصول، عدد یا درصد نیست بلکه 

شبه کمی )لیکرت و...( سنجیده می شود. این معیارها را می توان با بعضی شرایط و مالحضات، به ابزارهای 

 صورت عددی هم نشان داد، ولی باز هم قابلیت پردازش عددی ندارند.

 53معیارهای سخت 

                                                                        
50 .Leading 
51 .Lagging 
52 .Soft 
53 .Hard 
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مت قی"معیارهای هستند که جنبه عددی دارند و عمدتاً نماینگر وقوع قطعی یا نتیجه محقق شده هستند، مثل 

 "میزان خرید هر مشتری"و  "سهام

 مشخصات یک معیار مناسب

 .معنی دار است : یعنی  در ارتباط مستقیم با اهداف و  مأموریت  است 

 آنچه را مورد اندازه گیری است، نشان می دهد و به آن مربوط است. 54معتبر است : 

 .به مسئولیت سازمان یا واحدی که برایش تعریف شده است، مربوط است 

 .نقطه نظر و انتظار ذی نفعان و مشتریان را نشان می دهد 

 .قابل اعتماد و مطمئن است: بر اساس اطالعات دقیق و صحیح تعیین می شود 

 .به هزینه زیادی برای جمع آوری نیاز ندارد 

 .با سیستم های فعلی پردازش اطالعات، سازگار است 

  .در مورد معیارهای مالی، این موضوع حائز قابل قیاس با مقدارش در دوره های زمانی مختلف است

اهمیت است. چرا که تورم و بقیه عوامل، تغییراتی در معیارها می دهند و یک معیار باید مصون از این 

 ها باشد.

 .پردازش  و تحلیل آن ساده است 

 .قابل استفاده زمانی: مقدار آن با توجه به زمان، پیشروی فرآیند را نشان می دهد 

 های سنجش عملکردتعیین مالک 

سنجش عملکرد، به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب و اصالح جهت حرکت انجام می گیرد. یکی از مشکل 

متعادل، یکپارچه،  "مجموعه"ترین جنبه های برنامه ریزی، و مخصوصاً برنامه ریزی استراتژیک، انتخاب یک 

 معنی دار و نتیجه بخش از معیارهای عملکرد است.

                                                                        
54 .Valid 
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کن است انتخاب معیارهای نادرست، به تمایالت نادرست و سوءعملکرد منجر شود. مثالً اگر بر : ممتوجه 

تعداد مشتریان، پاسخ داده شده، تمرکز کنید، ممکن است افراد پاسخگو، پاسخ های سرسری کوتاه به مشتریان 

یارها، جلوگیری از این بدهند تا تعداد تماس هایی که برقرار می شود افزایش یابد. یک معنای تعادل در مع

 تمایالت است.

 

چهارچوب کارت امتیازی متعادل بعنوان سیستمی برای فرآیند سنجش عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است. 

 ایده اساسی کارت امتیازی متعادل بر سه عنصر استوار است:

بیرونی به تفضیل  -درباره این روابط، در قسمت مربوط به اهداف و ارزیابی درونی روابط علت و معلولی:-1

صحبت شده است. نکته قابل طرح در اینجا این است که تمامی افرادی که در برنامه ریزی استراتژیک درگیر 

ه موضوعات هستند، دیدی سیستماتیک درباره ارتباط چهار وجه کارت امتیازی متعادل و اثرات مرحله به مرحل

 و اهداف بر هم داشته باشند.

در الیه های  معموالًتمامی روابط علت و معلولی مطرح شده، از یک پیشرانه عملکرد) پیامدها و پیشرانه ها : 2

در زمینه مالی یا مشتریان و در الیه های خارج  معموالًذهنی درون سازمان( شروع و به یک پیامد نهایی )

ر این چارچوب برای سنجش عملکرد، توجه به سیر تبدیل پیشرانه ها به پیامدها و سازمان( ختم می شود. د

 فرآیند تبدیل مفاهیم و مدل های ذهنی به منابع مالی و سرمایه از اساسی ترین پیش نیازهاست.

 در کسب و کار امروز، به راحتی می توان با مسائل ذهنی و تئوریک شود.ارتباط نتایج با موضوعات مالی:  -3

کارت امتیازی متعادل، این الزام را ایجاد می کند که تاکیدی شدید بر پیامدها) مخصوصا جنبه مالی( صورت 

گیرد. نهایتاً تمامی روابط علت و معلول، باید به یک پیامد مالی منجر شود.ممکن است این ایده ساده یا تکراری 
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ردد، سرآمدی و بقاء سازمان، تا حدودی به نظر برسد، ولی چنانچه همین ایده ساده، یک ارزش محسوب گ

زیادی تضمین می شود. فراموش نشود که بسیاری از ارزش ها و اصول رفتاری، که اساس قوام و یکپارچگی 

 سازمان هستند، ساده و حتی بدیهی اند.

کارت امتیازی متعادل، برای سنجش موضوعات عملکردی، چهار وجه کلی برای طبقه بندی پیشنهاد می کند 

 ه حالت طیف گونه دارند.ک

 وجه مالی -1

 وجه مشتری   -2

 وجه فرآیندهای داخلی   -3

 وجه نوآوری و رشد. -4

هسته مرکزی کلیه این وجوه، که در ارتباط مستقیم با هر چهار وجه است، مفاهیم ذهنی اولیه مربوط به استراتژی 

 )شامل چشم انداز، مأموریت، ارزش ها و اصول رفتاری( و اهداف کالن است.

فاده از کارت امتیاز متعادل، درک استراتژیک و عملیاتی را افزایش می دهد، حجم گزارشات را کاهش و است

اثر بخشی آنها را افزایش می دهد، و ارتباطات و جریان اطالعات را تسهیل می کند. به این دالیل و دالیل 

 استراتژیک شمرده اند.را یکی از مهم ترین ابزارهای برنامه ریزی 55دیگر، کارت امتیازی متوازن 

با توجه به شرایط خاص موجود، کوشش شده است که در فرآیند حاضر، حداکثر استفاده ممکن از کارت 

امتیازی متوازن به عمل آید. آنچه برای این مرحله از برنامه ریزان خواسته می شود، کاربرد کارت امتیازی 

داشتن سه ایده اساسی آن در کلیه مراحل برنامه ریزی متوازن بعنوان یک چهارچوب ارزیابی عملکرد و در نظر 

 است.

                                                                        
55 .BSC 



390 
 

بدیهی است که با چنین مدل ذهنی، گزارش ها و مستند سازی فرآیندها و برنامه ها، توجه به ایده های سه گانه و 

 جنبه های چهارگانه انجام خواهد پذیرفت.

 گردد : برای تهیه مجموعه معیارهای کارآیی، مالحظات کلی زیر بایستی رعایت

 .مجموعه معیارهای پیشنهادی، کل برنامه را مورد سنجش و پوشش قرار دهد 

 .حتی االمکان، خالصه، سر راست و موجز باشد. معیارهای غیر الزم تعریف نشود 

  مجموعه معیارهای، اجزای مستقل داشته باشد. یعنی هر معیار را بتوان مستقل از بقیه سنجید و اندازه

ولی این موضوع با   "منجر می شوند "در کل، اهداف و وجوه به یکدیگر  گیری کرد. گو اینکه

فرق می کند. وابستگی به این معناست که معین بودن یک یا چند معیار، یک معیار  "وابستگی"

 مشخص دیگر را معین کند.

  معیاری که که در پیوست آمده، مورد بررسی قرار داده شود "فرم ارزیابی معیارها  "با  دقیقاًهر معیار .

 خوب نباشد، مثل ساعتی است که ندانیم با چه سرعتی کار می کند.

  برای تهیه مجموعه معیارهای عملکرد، فرآیند زیر در دستور کار قرار گیرد. چنانچه در جایی ناگزیر

 هرگونه تغییری در فرآیند بوجود آید، آن تغییر به دقت توضیح داده و مستند گردد.

آیند پیشنهادی، ایده آل نباشد. ولی قدر مسلم، از جهت یکپارچه سازی و جهت دهی و ممکن است فر توجه :

 کنترل امر برنامه ریزی، بدان نیاز داریم.

 

 فرآیندهای تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد 

 مفاهیم ذهنی مرور شود. -1
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 .مأموریت، چشم انداز، ارزش ها و اهداف کالن مرور شود 

  بیرونی و اینکه چطور به انتخاب مجموعه اهداف کالن منجر  -ارزیابی درونیگزارش های مربوط به

 شده است، با اندیشه و تفکر بررسی شود.

، برای مجموعه اهداف کالن و سلسله ارتباطات علت و معلولی که بین آنها موجود است، 1از روی مرحله -2

دقت شود که حداقل یک معیار برای هر هدف،  مجموعه ای از معیارها با اهداف کالن تعیین شده، متناظرگردد.

 تعیین شود و چنانچه یک معیار کافی است، معیار اضافی دیگری نباشد.

مالک های عملکرد ارزیابی شود. هر معیار و کل معیارهای پیشنهادی، با استفاده از فرم ارزیابی، با در نظر  -3

. در خصوص معیارها می بایست بسیار دقیق بود. گرفتن مالحضات کلی سنجیده شده و مورد بررسی قرار گیرد

 چرا که با آنها، بسیار کار خواهیم کرد.

 .معیارهای زائد و آنهایی که مورد پذیریش نیستند، حذف شوند 

 (مجموعه معیارها از نظر نوع معیارهاIP ،OP،OC ،EF ،PR ،QU( ، )LD ،LG( ، )S  ،H طبقه )

 بندی شوند.

 که مسئول اندازه گیری آن خواهد بود. هر معیار را کسی تعیین کند 

 انتخاب گردد. 56مجموعه معیارهای کلیدی عملکرد -4

  مجموعه معیارها طبقه بندی شوند و نوع، خانواده، جنبه و هدفی که به آن تعلق دارند، بهمراه زمان

 بندی مربوط به اندازه گیری آن، مستند گردد.

 .طریقه اندازه گیری آن معیار مستند هستند 

 در هر برگه مربوط به هر معیار، تعریف دقیق آن معیار ذکر شود. توجه :

                                                                        
56.Key Performance Indicators 
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 میزان اطالعات الزم تعیین گردد. سوأالت ذیل طرح و بدانها پاسخ الزم داده شود :  -5

 هم اکنون چه اطالعاتی در حال جمع آوری است؟ آیا این اطالعات نیازها را پاسخ می هد؟ 

  آوری شود؟چه اطالعات جدیدی باید جمع 

 آیا مشکلی در جمع آوری اطالعات موجود است؟ 

 آیا کارهای مربوط به جمع آوری اطالعات را می توان در چارچوب فعالیت های فعلی گنجاند؟ 

 چه فرم ها یا برگه های گزارش دهی باید تهیه و اصالح شوند؟ 

 آیا نیازهای سخت افزاری یا نرم افزاری وجود دارد؟ 

 هستند؟ )منابع مالی، فناوری، رسوم و...( محدودیت های دیگر چه 

 میزان عملکرد پایه تعریف شود. -6

مشخص شود که برای هر معیار چه اعدای )یا میزانی( برابر با شرایط عادی،خوب،بسیارخوب و بد است. این 

 موضوع بخصوص در تحلیل اطالعات برای افراد ناآشنا و مدیران ارشد، بسیار مفید است.

 مالحضه یک ایده اولیه از مجموعه معیارها، به مراجعی که به پیوست معرفی شده اند، مراجعه شود.توجه : برای 
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 منابع و مآخذ فارسی :

ابراهیم زاده، عیسی؛ بریمانی، فرامرز؛ تحلیلی بر تعاونی های مرزنشینان و جایگاه ساختاری و عملکردی  -

 .1301؛ 01جغرافیایی، شماره آن در سیستان و بلوچستان، پژوهش های 

نقش ماهیگیری و پرورش آبزیان در امنیت غذایی، ترجمه مجید خدیوی »اتحادیۀ بین المللی تعاون؛  -

 0311مقدم، مجموعه مقاالت مطرح شده در کنفراس بین المللی تعاون، گروه برنامه ریزی شیالت 

(ICA.ژنو، سوئیس، وزارت جهاد کشاورزی ) 

 .1300جامعه شناسی تعاون؛ تهران : نشر مؤلف، اختر محققی، مهدی؛  -

اداره کل امور تعاونیهای تولید کنندگان و مصرف کنندگان، مجله تعاون: دوره جدید، فروردین  -

 69؛ شماره 0936

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان؛ آسیب شناسی شرکت تعاونی مسکن دانشگاه  -

کارشناسی برای بهبود وضع موجود، مجری میکروپروژه : شرکت تعاونی زنجان و ارائه راهکارهای 

 .1391اندیشه سازان سبز زنگان، بهار 

مجله تعاون  ؛ نگاهی به مشکل مسکن و راه حل های تعاونی،اداره کل تعاونی های عمرانی و مسکن -

  21شماره  ؛ 1372شهریور  :

 .1391مهدی؛ کارشناس حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان،  اصغری، -

اصول اداره شرکت های تعاونی اعتبار؛ وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، تهران :  -

 .1301انتشارات پایگان،

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/33584/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87_%da%a9%d9%84_%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c_%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%88_%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/6743
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/6743
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مجله : ، مسکنهای  تعاونی مشکالتو بررسی  مسکنتحلیلی از وضعیت ؛ افشار،هاشم 

 29شماره  ؛ 1372بهمن  ،تعاون 

، اتحادیه 11اکبری، هادی؛ عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونی ها، دوماهنامه فرهنگ و تعاون، شماره  -

 .1300تعاونی های مصرف فرهنگیان؛

 .101شماره  ؛ 1300دی ، تعاون مجله : ؛ فراز و فرود تعاونی های مصرف،زین العابدین امامی، -

، 21تعاون، شماره اهور، بدری، بررسی تعاونی های اعتبار شهری غیر کارگری استان همدان، ماهنامه  -

 0932مهر 

ایمان دوست بافنده، صادق؛ راهکارهایی برای افزایش نقش تعاونی ها در ایجاد اشتغال منطقه ای،  -

 .1300مجموعه ای مقاالت همایش تعاون و توسعه منطقه ای، اداره تعاون شهرستان تربت حیدریه؛ 

ونی مرزنشینان خراسان رضوی، آذری، لطفعلی؛ بررسی و سنجش رضایتمندی فعالیت شرکت های تعا -

 .1300؛  2، شماره 12فصلنامه روستا و توسعه، سال 

آذری، لطفعلی؛ هوشمند، محمود ؛ نقوی، سمیه سادات؛ سنجش رضایتمندی از فعالیت شرکت های  -

 .1300، تابستان 2، شماره 12تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی؛ فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 .61؛ شماره 1370تعاونیهای آموزشگاهی؛ مجله : تعاون؛ دوره جدید، مهر آشنایی با  -

 .3، شماره 0960آشنائی با شرکتهای تعاونی عشایری،  دوره جدید؛ مجله تعاون، بهمن  -

؛ شماره 1301آقاسی، فاطمه؛ با تعاونیهای آموزشگاهی آشنا شویم؛ مجله : تعاون؛ دوره جدید، مهر  -

121. 

 ،1377دوره جدید، آذر تعاون،  ه:؛ مجلگروه اقتصاد شرکتهای تعاونی اعتبار، بایدها و نبایدها در -

  07شماره 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/122177/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86?q=%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86&score=36.084827&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/122177/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86?q=%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86&score=36.084827&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/6749
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/6749
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/35115/%d8%b2%db%8c%d9%86_%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86_%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/9723
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/7839/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87_%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/7839/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87_%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/7599
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بحرانی، عبدالعباس؛ چالشهای پیش روی شرکتهای تعاونی مصرف کارمندی و کارگری؛ مجله تعاون؛  -

 .113؛ شماره 1302مرداد 

ور تعاونیهای اداره کل ام، 73و نیمه اول سال  72و  71ررسی وضعیت تعاونیهای اعتبار در سالهای ب -

شماره  ،1371اردیبهشت ، تعاون  :؛ مجلهخدمات تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وزارت تعاون

11  

 ه:مجلدفتر تعاونیهای خدمات وزارت تعاون، ، وضعیت تعاونیهای گردشگری و هتلداری بـررسی -

 .112شماره ؛  1302دوره جدید، تیر تعاون، 

تعاونی های توریستی در ایران )مقایسه وضعیت گردشگری ایران و بررسی وضعیت گردشگری و  -

جهان(، دفتر ترویج و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت تعاون؛ مجله : تعاون، دوره جدید، اسفند 

 .162؛ شماره 1303

بنی فاطمه، حسین؛ بررسی و شناخت موانع تشکیل و فعالیت تعاونیهای آموزشگاهی و ارایه راهکارهای  -

 .1301جهت رفع این موانع، اداره کل تعاون آذربایجان شرقی؛  مناسب

، فصلنامه پژوهش های "نقش تعاونی های تولید در توسعه مناطق روستایی"بید آبادی، محمد؛  -

 .19جغرافیایی، شماره 

؛ 176بیک زاد، جعفر؛ نقش شرکتهای تعاونی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، ماهنامه تعاون؛ شماره  -

1300. 

شا، نوراهلل؛ تحقیق پیرامون مسائل اقتصادی و اجتماعی تولید فرش دستباف به صورت خانگی و پا -

کارگاهی در استان همدان، طرح پژوهشی،  وزارت جهاد سازندگی سابق، معاونت آموزش و 

 .0931تحقیقات؛ 
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)با توجه  خصوصیات اصلی شرکت های تعاونی؛ امیری،حسینمترجم : ؛ پرادیت ماشیما -

 12شماره  ؛1373، اسفند ، مجله : تعاون( مخصوص به تعاونیهای مصرف

ی فرش دستباف استان زنجان بر پور صادق، ناصر؛ بهلولی، نادر؛ حاجی خانی، مهدی؛ نقش تعاونیها -

 .9؛ شماره 0933توسعه صادرات این فرش؛ مجله : تعاون؛ پاییز 

پیشرو، حمداهلل؛ بررسی راهکارهای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در تعاونی های مرزی استان بوشهر؛  -

 اداره کل تعاون استان بوشهر، )بی تا(.

اعظم؛ نقش و جایگاه برنامه ریزی چند بعدی در  تقوایی، مسعود؛ احسانی، غالمحسین؛ صفرآبادی، -

توسعه توریسم و اکوتوریسم )مطالعه موردی: منطقه خرو طبس(؛ مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 

 .1300؛ 21شماره 

سسه ؤم (؛)قسمت سوم صیادینقاط ضعف و قوت تعاونی های  صیادیو  صید انداز چشم 

   31شماره  ؛ 1372دوره جدید، اسفند  ،تعاون  :مجله؛ هماهنگی تعاونی های صیادی

چشم انداز صید و صیادی)قسمت دوم( نظام های بهره برداری الف : وضعیت نظام بهره برداری در  -

 .49، شماره 0834آبهای شمال؛ مجله: تعاون، دوره جدید، بهمن 

تعاونیهای گردشگری، پدیده ای نوین در توسعه "حبیب پور، کریم؛ گنجی، احمد؛ عنبری، موسی؛  -

؛ شماره 1302صنعت توریسم )مطالعه موردی : استان مازندران(؛ مجله : تعاون، دوره جدید، تیر 

112. 
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 مجله : تعاونی های مصرف؛ سازمان های حمایت از مصرف کننده،  ؛شکراهلل حسن پور، -

 111شماره  ؛1302اردیبهشت  تعاون،

وضعیت تعاونی های مسکن در کشور؛ دفتر تعاونیهای عمران  مسکن وزارت حسینی، حمیده؛ گزارش  -

 .1301تعاون، نشریه تعاون، آبان 

 ؛1377مرداد و شهریور  ،فرهنگ و تعاون : مجله ،اعتبار تعاونیهای ؛ منصوره خدایی، 

  7شماره 

 -خراسانی، محمد مظلوم؛ نوغانی، محسن؛ کیش بافان، بی بی فاطمه؛ بررسی میزان مشارکت اقتصادی -

؛ جامعه 1300-09اجتماعی در تعاونی های مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 

 .1391(، شماره چهارم، زمستان 11، شماره پیاپی)22شناسی کاربردی، سال 

،  مازندران استاندر  دستباف فرشهای  عاونیت مشکالتمسائل و  ؛غالمرضا خوشفر، 

 116شماره  ؛ 1379دوره جدید، تیر ، تعاونمجله : 

تعاونی های کشاورزی؛ نگاهی به پیشرفت تعاونی های صیادی در ایران؛ مجله : تعاون؛ دوره دفتر امور  -

 .43: شماره 0834جدید، شهریور 

دفتر امور تعاونیهای تولیدی و خدمات تولیدی وزارت تعاون؛ نقش شرکتهای تعاونی صیادی در مناطق  -

 0836؛ دی 36ساحلی کشور؛ مجله : تعاون، شماره 

 .1391؛ کارشناس ارشد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استان زنجان؛ دنیائی، حمید -

مجله : (، پیشنهادی؛ تحول و دگرگونی، پیشنیاز توسعه تعاونی های مصرف )راهکارهای رابطی،رئوف -

  120شماره  ؛1301اردیبهشت   ،تعاون

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/33518/%d8%b4%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%be%d9%88%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/7157
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/30000/%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d9%87_%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/111169/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1?q=%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1&score=17.56337&rownumber=7
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/111169/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1?q=%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1&score=17.56337&rownumber=7
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/211/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/211/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/6197
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/6197
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/6197
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/216329/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%81%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/140086/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86?q=%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%81%20%2B%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86&score=3.7709713&rownumber=3
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/140086/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86?q=%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%81%20%2B%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86&score=3.7709713&rownumber=3
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/236/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/236/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/7618
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/33701/%d8%b1%d8%a6%d9%88%d9%81_%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/236/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/236/%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86


398 
 

تعاونی های مرزنشین در حوزه صادارت استان رحیم زاده، صفیه؛ بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت  -

 .1392گلستان؛ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان، تابستان 

اقتصادی اجتماعی و مدیریتی تعاونی های عشایری و  ؛ مروری بر مشکالتاحمد رحیمی، 

؛ ، سال دوم1309بهار و تابستان  ،تعاون و روستا ها ؛ مجله : راه های برون رفت از آن

 3و  2شماره 

رستم نژاد، غالمحسین؛ گزارشی از شرکت تعاونی فرش دستباف استان کرمانشاه؛ مجله : تعاون، دوره  -

 26؛ شماره 0932جدید، شماره 

ر و رفاه اجتماعی استان رسولی، غالمرضا؛ کارشناس تعاونی های مسکن اداره کل تعاون، کا -

 .1391زنجان؛

زرقانی، سید هادی؛ مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین المللی با تأکید بر کارکرد امنیتی انتظامی مرزها،  -

 .1306تهران : دانشکده علوم انتظامی ناجا، معاونت پژوهش اداره چاپ و نشر؛ 

قیمت تمام شده در شرکت تعاونی فرش زمانی، محمد؛ بررسی روند تغییرات بهره وری عوامل تولید و  -

دستباف بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، 

0931. 

اردیبهشت  ؛تعاون : مجله؛ محمد علی علیخان زاده،مترجم :  سازماندهی و توسعه تعاونیهای مسکن، -

  60شماره  ؛1376

؛ 1301اردیبهشت  ،تعاون ه:مجل نگاهی به وضعیت تعاونیهای اعتبار در ایران، ؛محمود ستوده بقا، -

  120شماره 
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سلطانی نیا، حسین؛ بررسی نقش تعاونی ها در تولید و صادرات فرش دستباف ایران، پایان نامه  -

 .0932کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران؛ 

تحول تعاونی های در ایران و جهان؛ انتشارات : دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم  سلیم، غالمرضا؛ سیر -

1301. 

عاونی عشایری استان سمنان )وضع موجود، فعالیتها، مشکالت، شرکتهای ت ؛علی رضا شاه حسینی، -

  163شماره ؛ 1301جدید، فروردین  دوره ،تعاون (؛ مجله :  و پیشنهادها تنگناها

، شماره 0931شعبان پور، غالمرضا؛ نثار یا تعاونی سنتی اعتبار روستایی ایران؛ مجله تعاون : خرداد  -

003. 

شیرانی، علیرضا؛ اصول سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها، تهران؛ سازمان مرکزی تعاون کشور،  -

1306. 

تعاونی های صیادی کیلکا؛ مجله : تعاون، دوره جدید؛ دی صالحی، صادق؛ مطالعه ای پیرامون  -

 .111؛ شماره 1370

دوره جدید، آبان  ،تعاون مجله : ؛ال و آیندهتعاونی های مسکن، پیشینه، ح ؛نصرت اهلل صالحی، -

 131شماره  ؛ 1301

بررسی وضعیت مسکن در دو دهه اخیر با تأکید بر فعالیت ؛ علی رضا سحرخیز،؛ صالحی،نصرت اهلل -

  03شماره  ؛ 1301تابستان ، بررسی های آمار رسمی ایران  ه :مجلهای تعاونی مسکن، 

صرامی، حسین؛ تأمین مسکن برای کم درآمدهای شهری از طریق تعاونی ها، فصلنامه : تحقیقات  -

 .10؛ شماره 1377جغرافیایی، بهار 
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طالبی، محمد علی؛ بررسی نقش تعاونی های مرزنشینان در توسعه منطقه ای )نمونه مورد تعاونی های  -

استاد راهنما : دکتر محمود جمعه پور، پایان نامه کارشناسی ارشد،  مرزنشینان خراسان جنوبی(،

 .1309دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی،

عابدی، مهرداد؛ بررسی مسائل و مشکالت شرکتهای تعاونی صیادی پره؛ مجله تعاون : دوره جدید، مهر  -

 .032، شماره 0834

دوره جدید، دی  ،تعاون : تعاونی صیادان، مجلهررسی شرکتهای ؛ بعباسی، ابراهیم 

 11شماره  ؛ 1373

  11شماره  ،1373بهمن : تعاون؛  مجلهگزارشی از شرکتهای تعاونی اعتبار،  ؛ابراهیم عباسی، -

عباسی، محمد رضا؛ تعاونیهای آموزشگاهی، مدرسه ای است در مدرسه؛ مجله : تعاون؛ دوره جدید،  -

 .110؛ شماره 1379شهریور 

عباسی، محمد رضا؛ کارکردهای تربیتی تعاونیهای آموزشگاهی؛ مجله : فرهنگ و تعاون، فروردین  -

 .0؛ شماره 1377

؛ 1301کارکردهای تربیتی تعاونیهای آموزشگاهی؛ مجله : فرهنگ و تعاون، تیر  عباسی، محمد رضا؛ -

 .30شماره 

 . 0933چاپ دوم، باور تعاون، تهران: موسسه توسعه روستایی ایران،؛ محمد عباسی، -

عباسی، محمدرضا؛ گسترش تعاونیهای گردشگری؛ ضرورت امروز؛ مجله : تعاون، دوره جدید، تیر  -

 .112، شماره 1302

عبدی، فاطمه؛ تأثیر شرکتهای تعاونی در توسعه ی گردشگری؛ دفتر تعاونیهای خدماتی، زمستان  -

1393. 
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 ،فرهنگ و تعاون  ، مجله :ارتقاء بهره وری، در شرکتهای تعاونی مصرف ؛محمد حسین عظیمی زاده، -

  6شماره ؛ 1377خرداد و تیر 

؛ 1376علیخان زاده، محمد علی؛ سازماندهی و توسعه تعاونیهای مسکن؛ مجله : تعاون، اردبیهشت  -

 .60شماره 

دوره جدید،  ،تعاون تعاونی آموزشگاهی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر ، مجله :؛  عمادی،کورش -

 163شماره ؛  1301فروردین 

دوره جدید، بهمن تعاون،  : مجلهوضعیت شرکتهای تعاونی فرش دستباف در ایران  ؛فاطمه خویی،سبا -

  120شماره ؛  1301

؛ 1301فرامرزی، علی؛ پیدایش و نقش تعاونیهای مصرف در ایران و جهان، مجله تعاون، دوره جدید، -

 .120شماره 

 0936، اردبیهشت 0939فرامرزی، علی؛ وضعیت و عملکرد شرکتهای تعاونی مرزنشین در سال  -

دوره  فرخی، طاهره؛ فصلی نو در توسعه تعاونیهای آموزشگاهی و ضرورتهای آتی؛ مجله : تعاون، -

 .61؛ شماره 1370جدید، دی 

فرزین، محمدرضا؛ آسیب شناسی تعاونی های گردشگری در ایران، مجله : تعاون، دوره جدید، فرودین  -

 .100و  107؛ شماره 1306و اردبیشهت 

فرزین، محمدرضا؛ شناخت جایگاه و حوزه های فعالیت تعاونیهای گردشگری در جهان و ایران،  -

 .0؛ شماره 1301ی؛ بهار مطالعات مدیریت گردشگر

قزاآنی قمصری، ایمان؛ قدرتی، حسن؛ رضایی، حسین؛ عوامل مؤثر بر صادرات فرش دستباف در قالب  -

( مطالعه موردی تعاونیهای فرش در استان اصفهان؛ مجله : تعاون، سال بیست SWOTماتریس سوات )

 .0933، تابستان 2و یکم، دوره جدید، شماره 
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تعاون؛ وزارت تعاون، معاونت پژوهش، آموزش و کارآفرینی؛ تهران : قوانین و مقررات بخش  -

 . 1309انتشارات ونوس، 

کشوری، بهمن؛ تاریخچه شرکت های تعاونی مصرف ایران؛ تهران: سازمان مرکزی تعاون کشور؛  -

1301. 

کومار، ر؛ خالص شدن تعاونی ها به منظور موفقیت در چالش های جهانی، ترجمه: حمید انصاری،  -

 .1300مجموعه مقاالت برگزیده از مناطق مختلف جهان، وزارت تعاون، 

دوره جدید، فروردین  ،تعاون  :مجله تصاد کشور ،نقش تعاونی های اعتبار دراق؛ کیان مهر،محمد ولی -

  170شماره  - 1300

ایسه ارزش افزوده فرش دستباف در شرایط تولید کارفرمایی و کیانی ابری، مهدی؛ خاقانی، حسین؛ مق -

 .0931؛ 61خویش فرمایی، گلجام، شماره 

گروه ترجمه : از سرزمین های دور خبرهایی از تعاونی های مسکن در دنیا؛ مجله تعاون، فروردین  -

 .113؛ شماره 1379

مرزنشینان به منظور ارائه ( شرکت های تعاونی SOWTگزارش کارگاه مشارکتی : تحلیل محیطی) -

معاونت پژوهش، آموزش و کارآفرینی تعاونی ها، دفتر  -راهکارهای کاربردی، وزارت تعاون

 .1309تحقیقات و ارتقاء بهره وری بخش تعاون، مجری طرح : مهندس مهرداد تیموری؛ بهار 

وزش و ( شرکت های تعاونی مسکن و مصرف آمSOWTگزارش کارگاه مشارکتی: تحلیل محیطی ) -

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه  -پرورش به منظور ارایه راهکارهای کاربردی؛ وزارت تعاون

 1300آموزش، پاییز 
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( شرکت های تعاونی های اعتبار کشور به منظور SOWTگزارش کارگاه مشارکتی: تحلیل محیطی ) -

و توسعه آموزش، پاییز  معاونت پژوهش، برنامه ریزی -ارایه راهکارهای کاربردی؛ وزارت تعاون

1300 

: شماره 0860گزارشی از مسائل و مشکالت صیادان شمال و جنوب؛ مجله تعاون، دوره جدید، مرداد  -

6. 

گوهریان، فاطمه؛ بررسی مسائل و مشکالت شرکت های تعاونی اعتبار با رویکرد اصالح قانون بخش  -

 .0931اردیبهشت تعاون، مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی، 

تحلیل  ؛مشرف،سید محسن؛ شعبان علی فمی،حسین؛ سعدی،حشمت اله؛لطیفی،سمیه 

مجله :  تباف روستایی استان همدان ،های فرش دساجتماعی تعاونی -اثرات اقتصادی

 32شماره ؛ ، سال چهاردهم 1393بهار  تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی 

مسکن و تعاونیهای مسکن تعاونیهای مسکن تشکلهای خودیار ؛ محمود رجبی، م :مترج، م.کورانا -

  122شماره ؛  1301آبان  ،تعاون :مجله، هستند

دوره ، بررسی وضعیت شرکتهای تعاونی صیادی و پرورش ماهی ؛مجله : تعاون؛ محب ملکی، جلیل -

  111شماره ؛  1302جدید، شهریور 

 .1371مختاری، یداهلل؛ وضعیت تعاونی های مرزنشین استان بوشهر؛ وزارت تعاون؛  -

 17شماره  ؛1306تیر ، فرهنگ و تعاون   : مجله مدیریت و بازاریابی در اتحادیه های تعاونی مصرف، -

  

 .0931وزارت تعاون ،؛ ون و گسترش عدالت اجتماعی مستعانی، محمد حسین، تعا -

مستعانی، محمد حسین؛ تعاونیهای مصرف، مردمی ترین شبکه توزیع؛ مجله تعاون، دوره جدید؛  -

1376. 
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؛ وزارت تعاون، معاونت  "فنون فروشندگی"مستعانی، محمد حسین؛ مدیریت تعاونی های مصرف  -

 .1301پایگان،تحقیقات، آموزش و ترویج، تهران : انتشارات 

دوره  تعاون، ه:مجل ؛ تعاونیهای گردشگری؛ بخشی مناسب برای کارآفرینی ،شهین مشرف جوادی، -

  119شماره  ؛ 1302جدید، بهمن 

مظهری، محمد؛ شاه نوشی فروشانی، ناصر؛ رفیعی، هادی؛ ارزیابی نظام های تولیدی فرش دستباف با  -

، شماره 2: گلجام، سال استفاده از تکینک های چند معیاری : مطالعه موردی آذربایجان شرقی، مجله 

09 ،0933. 

معتمدی، مسعود؛ رهیافتی بر وضعیت مسکن اقشار فقیر، چاپ اول، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی،  -

 .1370سازمان ملی زمین و مسکن، 

مالکریمی خوزانی، نعمت اهلل؛ مطالعه تطبیقی ساختار اتحادیه های اعتباری و صندوق های قرض  -

 .1301فقهی اقتصادی؛ تهران : دانشگاه امام صادق )ع(،  الحسنه در ایران: تحلیل

مالکریمی، نعمت اهلل؛ زارعی، احسان اهلل؛ بررسی وضعیت تعاونی های اعتبار در جهان و مروری بر  -

نحوه سازماندهی و نظارت بر تعاونی های اعتبار صنفی و آزاد در ایران؛ فصلنامه روند، سال بیستم، 

 .1392و تابستان ، بهار 62و  61شماره های 

 .7؛ شماره 1377ملکی، صفی اهلل؛ تعاونیهای آموزشگاهی؛ مجله : فرهنگ و تعاون، مرداد و شهریور -

ملکی، صفی اهلل؛ ضرورت آموزش و شناساندن فعالیتهای تعاونی به دانش آموزان؛ مجله : فرهنگ و  -

 .17؛ شماره 1379تعاون، فروردین و اردبیهشت 

دوره جدید، مهر تعاون؛  ه :مجل بر اهمیت؛ تعاونیهای آموزشگاهی ،نگاهی دوباره ؛ ملکی،حسن -

  110شماره  ؛1302
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ررسی عوامل اجتماعی اثر گذار بر موفقیت تعاونی ب ؛امید علی احمدی،؛ میثم موسایی، -

 .31شماره ؛ 1307پاییز  مطالعات جامعه شناختی، مجله : های مسکن در ایران ،

(، آسیب شناسی تعاونی های 0931علی حسینی، مهدی ) موسویان، سید عباس؛ فاضلیان، سید محسن؛ -

، بهار 60اعتبار و ارائه الگوی مطلوب، فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد اسالمی، سال شانزدهم، شماره 

0931. 

(؛ بحثی درباره تورم و امکان تعدیل و تثبیت قیمت 1مهام، حسن؛ تورم و شرکت های تعاونی مصرف ) -

 .1نی، نشریه اقتصاد تعاون، دوره جدید، شماره ها از طریق شرکت های تعاو

مهرگان، نادر؛ نقش تعاونی ها در تعدیل قیمت ها و مبارزه با تورم؛ نشریه اقتصاد تعاون، دوره جدید،  -

 .1371، 02شماره 

 .1370نایک، ان، کی؛ مدیریت نوین تعاونی های مصرف، اتحادیه اسکاد،  -

نصرتی، علی رضا؛ تکلوی ورنیاب، فاطمه؛ پور صادق، ناصر؛ )بی تا( بررسی تطبیقی بانک ها و تعاونی  -

؛ دومین کنفراس بین MADMهای اعتبار جهت اتخاذ استراتژی های انتخاب بازار با تکنیک های 

 المللی بازاریابی خدمات مالی، مرکز بازاریابی خدمات مالی 

 .1301ورش و امنیت غذایی، اداره کل شیالت استان کرمانشاه؛ نصیری و همکار؛ آب، آبزی پر -

نظری، سهراب؛ امکان سنجی ایجاد تعاونی های گردشگری در استان همدان با توجه به استعدادها و  -

 . 1306پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و طبیعی آن؛ اداره کل تعاون استان همدان؛

اونی های تولید کنندگان و مصرف اداره کل امور تعنقش تعاونیهای فرش دستباف در اقتصاد کشور،  -

  13شماره  ؛1371دوره جدید، فروردین  ،تعاون  :مجله؛ کنندگان

  19شماره  ؛1306آبان ،فرهنگ و تعاون  ه :مجل ه در تعاونی های مصرف،نقش سرمای -
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نگاهی به پیشرفت تعاونی های صیادی در ایران، دفتر امور تعاونی های کشاورزی ، مجله  

 21شماره  ؛ 1372دوره جدید، شهریور  تعاون،: 

 : مجله ،سازمان امور عشایری -اداره کل امور تعاونی ها  نگاهی به عملکرد شرکتهای تعاونی عشایری، -

  21شماره  ؛ 1372دوره جدید، شهریور  ،تعاون 

هام؛ توسعه صنعت گردشگری در ایران، موانع و راهکارها، مرکز تحقیقات نوبختی، محمدباقر؛ پیروز، ال -

 .1307استراتژیک، انتشارات دانشگاه تهران،

 0838وزارت تعاون؛ اصول و اندیشه های تعاون، تهران : نشر شریف؛ چاپ اول؛  -

 وزیر، محمود؛ بررسی ارتباط عوامل مؤثر در کارایی عملکرد شرکتهای تعاونی مسکن؛ تهران: -

 . 1306انتشارات پایگان: 

 .1307وزیر، محمود؛ روند پیدایش و گسترش شرکت تعاونی های مرزنشین، تهران : نشر پایگان؛  -

هاشمی، محمد؛ مونوگرافی تعاونی مرزنشینان حرمک؛ اداره کل تعاون سیستان و بلوچستان، زاهدان؛  -

1370. 

میزان تأثیر شرکتهای تعاونی  (، بررسی عملکرد اقتصادی و اجتماعی و0936هوشمند، محمود) -

مرزنشینان در اقتصاد خانوار و رضایتمندی اعضای آن در خراسان رضوی، تهران : وزارت تعاون، دفتر 

 .آموزش و ترویج تعاون

هوشمند، محمود؛ آذری، لطفعلی؛ سادات نقوی، سمیه؛ بررسی و سنجش رضایتمندی فعالیت شرکت  -

 .1300داره کل تعاون خراسان رضوی؛ های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی، ا
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