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  *چکیده

 در گلستان استان تاییروس توسعه هايتعاونی شناسیآسیب هدف با پیمایشی - توصیفی روش به حاضر پژوهش    
 کل اداره تعاون کارشناسان شامل نظر مورد جامعه ست.ا فتهگر انجام یکارآفرین توسعه دهايراهبر تدوین راستاي
 گرفتند. قرار مطالعه مورد شماريتمام شیوه به که بودند نفر 42 تعداد به گلستان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون،
 اصول أکیدت" ،"بیمه و مالیات از هاتعاونی معافیت" شامل هافرصت ترینمهم که داد نشان هاپرسشنامه محتواي تحلیل

 هايطرح اجراي در دانشگاه التحصیالنفارغ و کارشناسان از استفاده امکان" و "هاتعاونی بر اساسی قانون 44 و 43
 توسعه هايتعاونی از تعاونی هايحادیهات و هابانک ضعیف حمایت" شامل هاتعاونی تهدیدهاي ترینمهم و "تعاونی

 بیمه تخفیفات وجود عدم" و "روستایی و کشاورزي تولیدات فروش مناسب بازار به دسترسی مشکالت" ،"روستایی
 جهت در بسترسازي" ،"اعتباري تسهیالت براي مساعد هايزمینه نمودن فراهم" چنینهم .هستند "اجتماعی تأمین

 منجر که آموزشی هايدوره برگزاري" ،"خدماتی و کشاورزي صنعتی، مختلف هايزمینه در روستاییان دادن مشارکت
 از پیشگیري" و "شود.می کیفیتبا تولیدات و مرغوب و ارزان خدماتی و صنعتی کشاورزي، هاينهاده دستیابی به

 در تعاونی و جمعی کار وجود عدم" و قوت نقاط ترینمهم عنوانبه "خاص هايگروه و افراد دست در ثروت تداوم
 در فناوري از مناسب استفاده و گیريبهره عدم" ،"وام اخذ براي مناسب وثیقه تأمین در توانایی عدم" ،"اعضا بین

 ناحیه در هاتعاونی شناسیآسیب داد نشان نتایج .شدند شناسایی ضعف نقاط ترینمهم عنوانبه ،"تعاونی امور ياداره
 يهافرصت از برداريبهره درصدد داخلی قوت نقاط از گیريبهره با که است آن معناي به که دارد قرار تهاجمی راهبرد
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  مقدمه
 سازوکارهاي بهترین از یکی تعاونی رویکرد  

 ماعیاجت و اقتصادي هايفعالیت در مردمی مشارکت
 براي پایدار معیشت و اشتغال و شود می محسوب

 .نمایدمی ایجاد روستایی درآمدکم و پذیرآسیب اقشار
 براي مناسب یاربس راهکاري رویکرد این چنینهم

 و )1391 ساربان، حیدري( روستاییان توانمندسازي
 بودن باال ید،تول و کار مردم، یزندگ یفیتک بهبود
 گسترش ی،اجتماع تیوضع ارتقاي درآمد، سطح

 است برابري یهپا بر توسعه و یاجتماع عدالت
 یتفعال بررسی ).1388 زادهیفشر و (احمدوند

 یاتتجرب از یحاک مختلف هايکشور در هایتعاون
 توسعه يراهگشا تواندیم که است يمتعدد و یدمف

 باشد توسعه حال در ياقتصادها در هایتعاون
   .)1386 همکاران و یفم شعبانعلی(

 حال در کشورهاي از بسیاري نندما ایران کشور  
 نحوه خصوص در اخیر قرن نیم طی در توسعه

 هايبرنامه چارچوب در روستایی مسایل با برخورد
 که نموده خاص راهبردهاي انتخاب به اقدام عمرانی،

 خدمات توسعه راهبردها، این اغلب اساسی هدف
 اقدامات طریق از روستاها عمران و زیرساختی

 رویکرد با ... و راه احداث نظیر زیربنایی و فیزیکی
 با راستا این در است. بوده کالبدي تغییرات ایجاد

 واحدهاي اندازيراه در مردم مشارکت طرح اجراي
 هايراه از یکی عنوان به روستاها در مستقر تولیدي
 توجه ضمن هاتعاونی قالب در روستا اقتصادي توسعه

 معیشت بخشی تنوع پنجگانه، يها مؤلفه به جانبه همه
 در را روستایی مناطق در اقتصادي فعالیت و

 جمعی کارآفرینی و یافتهسازمان مشارکت چارچوب
 این است. داده قرار خود کار دستور در روستاییان

 دنبالبه مشارکتی، توسعه دادن قرار اصل با طرح
 و یافتهسازمان مشارکت اقتصادي، نمندسازيتوا

 و اقتصادي توسعه در روستاییان قتصاديا کارآفرینی

 توسعه معاونت( است روستایی جامعه اجتماعی
 هايشرکت .)1393 کشور، محروم مناطق و روستایی

 استفاده هدف با هادهیاري و روستایی توسعه تعاونی
 و هاسرمایه گردآوري براي هاتعاونی هايظرفیت از

 عهجام و هادهیاري به کمک و روستاها امکانات
 هايطرح اجراي به بخشیدن سرعت و تاییروس

 را خود فعالیت روستایی مناطق در خدماتی و عمرانی
 تعاون وزارت و کشور وزارت بین اي نامهتفاهم طبق
 ).1390 همکاران، و هشجین موالیی( کردند آغاز

 جهت اقدام و ریزيبرنامه نامه تفاهم این موضوع
 تعاونی کتشر و هادهیاري تعاونی شرکت تشکیل
 اقتصادي، اهداف امر این است، روستایی توسعه

 برخی که گیردمی دربر را زیادي فرهنگی و اجتماعی
 هايبخش در گريتصدي کاهش از: عبارتند هاآن از

 اقتصادي هايفعالیت در مردم مشارکت ازدیاد دولتی،
 اقتصادي رشد و آبادانی و عمران به کمک اجتماعی، و

 و عمرانی هايبرنامه اجراي به کمک روستاها،
 از جلوگیري روستایی، مناطق در دولت خدماتی

 و اشتغال ایجاد و شهرها به روستاییان مهاجرت
 کشور روستایی مناطق در تعاون بخش توسعه
 ).1387 تعاون، وزارت و کشور وزارت نامه (تفاهم

 شامل و بوده وسیع بسیار هاشرکت این فعالیت زمینه
 تولیدي واحدهاي احداث همچون مواردي

 و غیره) و دستی صنایع صنعت، معدن، (کشاورزي،
 خدمات تفریحی، اقامتی، (واحدهاي خدماتی

 ایجاد غیره). و محصوالت داريهنگ انبار گردشگري،
 تجاري هنري، فرهنگی، آموزشی، امکانات و واحدها

 و اعضا به مالی اعتباري خدمات ارائه غیره، و
 رشد با مرتبط هايزمینه تمامی نهایت در و روستاییان

 جایگاه و اهمیت رغمعلی شود.می روستاها توسعه و
 ویژهبه هاآن عملکرد اولیه بررسی ها،تعاونی
 کشور مختلف نقاط در روستایی توسعه هاي تعاونی

      ًنسبتا  کمی شدر موازات به که است آن دهندهنشان
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 و ندانداشته مطلوبی کیفی رشد هاتعاونی این مناسب،
 ).1393 ی،ی(رضا اندنکرده ایفا را خود نقش خوبیبه
 "ب" بند که 44 اصل کلی هايسیاست ابالغ وجود با

 افزایش جمله از تعاون بخش کلی هايسیاست به آن
 خرآ تا صددر 25 به کشور صاداقت در تعاون بخش
 از تعاون بخش سهم دارد، اشاره توسعه پنجم برنامه
 نظر به و است بوده درصد 5 تا 4 حدود کشور اقتصاد

 براي مناسبی گزینه انیسازم کارآفرینی توسعه رسدمی
 هدفشان به دستیابی راستاي در هاتعاونی به کمک
 سازمانی کارآفرینی ).1393 آگاهی، و (کرمی است

 کارکنان همه تا کندمی طی سازمان که است فرآیندي
 و کنند وظیفه انجام کارآفرین یک نقش در بتوانند

 طوربه را گروهی و فردي کارآفرینانه هايفعالیت تمام
 شرکت یا مرکزي سازمان در راحت و سریع مستمر،

 و فر(فرزین برسانند ثمر به خود پوشش تحت
 و کارراه تنها رآفرینیکا اگرچه .)1384 همکاران،

 نیست روستایی مردم درآمدهاي افزایش و زاییاشتغال
 هرحالبه .است آن نوع رینورتبهره و بهترین قطعا اما

 از مناسب ترکیبی یافتن پی در روستایی کارآفرینی
 و کشاورزي از اعم اقتصادي هايفعالیت براي منابع

 ممکن سود بهترین به دستیابی براي غیرکشاورزي
 و کارآفرینی تقویت ).1393 آقائی، و (کالگر است
 ابزار از اقتصادي توسعه براي مناسب بستر ایجاد
 حال در کشورهاي ویژهبه کشورها، اقتصادي تپیشرف
 یک کارآفرینی، جهانی بیانیه براساس است. توسعه

 فعالیت سطح و ملی اقتصاد رشد میان قوي همبستگی
 و فرجی( دارد وجود سازمانی و ملی کارآفرینانه
 خطیر جایگاه به توجه با بنابراین ).1393 همکاران،

 شغلی هايفرصت ایجاد در کشور در تعاون بخش
 متوسط، و کوچک کارهاي و کسب براي مناسب

 است گرفته قرار موقعیتی در بخش این رسدمی نظر به
 تعاونی هايمهارت و هاآموزش طریق از تواندمی که

 نقش گروهی همکاري و تعاون فرهنگ اشاعه و
 کشور سطح در خالق کارآفرینی توسعه در اساسی

 به هاتعاونی .)1388 دباغی، (اکبرپور نماید ایفا
 خود مالی و انسانی منابع تا دهندمی امکان کارآفرینان

 بیشتر سرمایه تشکیل به و کنند جمع یکجا در را
 شروع به قادر تنهایی به شاید که کارآفرینانی ردازند.پب

 بهتر تعاونی راه از اندنبوده تجاري فعالیت یک
 ندنمای اقدام جدید کارهاي و کسب ایجاد به توانند می

 واضح هرحالبه ).1394 همکاران، و هاشمی حاجی(
 هايتعاونی و اعم طوربه تعاون بخش اگر که است

 طرح اهداف به بخواهند اخص طوربه روستایی توسعه
 محسوب آلیایده شرایط که اساسی قانون در شده
 تعاونی، عملکرد بهبود است الزم یابند، دست شودمی

 موانع رفع ینانه،کارآفر سازمانی فرهنگ ایجاد
 مانند و مناسب اعضاي ترکیب به دستیابی ساختاري،

 و رضایی( دهند قرار خود کار دستور در را هااین
 هايشرکت که است الزم بنابراین ،)1393 همکاران،

 و مطالعه مورد گوناگون ابعاد از ده،زیان تعاونی
 هاآن نارسایی و ضعف نقاط تا گیرند قرار تحقیق

 مشکل رفع بر  عالوه تا ودش الحاص و مشخص
 باشد سودآور و مفید خود اعضاي براي دهی، زیان

 در شناسیآسیب واژه .)1394 ایزدي، و عطایی(
 سازمانی هايآسیب شناخت معنی به عبارت ترین ساده
 معنیبه و شده اقتباس پزشکی علوم حوزه از که است

 ؛باشدمی سالم وضعیت از انحراف نوع هر
 هاينظمیبی شناخت به منجر سازمانی یشناس آسیب
 پویایی و سازنده هايفعالیت کننده مختل که اداري
 و مدیران به شایانی کمک و شود؛می ،باشدمی گروه

 صدد در ررهگذ این از تا نمایندمی سازمانی مسئولین
  .)1383 ساز،چیت( برآیند آن درمان و پیگیري

 این یهاول اطالعات آوريجمع و مشاهده از پس  
 در سازمانی کارآفرینی که آمد دست به نتیجه
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 سطح در گلستان استان روستایی توسعه هاي تعاونی
 در آن به دستیابی ظورمن به و دارد قرار پایینی

 این گلستان استان روستایی توسعه هاي تعاونی
 ضمن که دنباشمی کلی شناسیآسیب نیازمند هاتعاونی

 از گیريبهره و هافرصت و قوت نقاط شدن مشخص
 و ضعف نقاط ،کارآفرینی توسعه جهت در هاآن

 هاآن از تا شود مشخص نیز هاتعاونی این تهدیدهاي
 در گامی کارآفرینانه راهبردهاي ارائه با و شود پرهیز
    شود. برداشته هاآن عملکرد افزایش جهت

  
  تحقیق پیشینه

 نشان )1392( همکاران و بابافینی تحقیق نتایج  
 از ناشی که ساختاري مشکالت و موانع که دهدمی

 سطح در سرمایه جذب و گذاري سیاست ضعف
 به و کشاورزي هايفعالیت است، ايمنطقه و محلی
 محدود را کشاورزي هايتعاونی عملکرد آن دنبال

 خود تحقیق در )1388( همکاران و عباسی .کندمی
 ارائه در تورم احتساب عدم استان، کارشناس ضعف

 اولیه طراحی بر نظارت عدم توجیهی، هايحطر
 نصب و خرید و کارگاه ساخت زمان در فضاها

 فرهنگی، عمومی، وضعیت به توجهیبی تجهیزات،
 هايدستگاه وجود منطقه، تولیدي نیازهاي و اجتماعی
 و مدیریت ضعف متقاضیان، اطالعات ضعف مزاحم،

 هاتعاونی موفقیت عدم عوامل از را مجریان مالی توان
 محدود آگاهی )،1389( شاهین و بذرافشان .دندانمی

 هايتعاونی گیريشکل فلسفه و اصول از اعضا
 ضعف خدمات، ارائه به هاتعاونی گرایش تولیدي،
 پراکندگی سرمایه، محدودیت تعاونی، اعضا آموزش
 دولت، به هاتعاونی گرایش جمعیت، کاهش و دهات
 عدم تعاونی، به اعضا اعتماد عدم یا محدود اعتماد

 به توجه عدم ،اعضا مسئولیت قبول و همکاري
 قوانین وجود عدم کشاورزي، محصوالت بازاریابی
 هاییآسیب ترینمهم از را هاتعاونی مورد در مشخص

 کنند.می تهدید را تولید هايتعاونی که دانست
 آموزشی، عوامل )1390( همکاران و داریانی احمدپور
 و کار و کسب مهارت یریتی،مد ارتباطی، حمایتی،
 توسعه  رب مؤثر عوامل ترینمهم از را گذاريسیاست

 و فنی اي مشاوره -خدمات هايشرکت در کارآفرینی
  کردند. بیان جانزن استان کشاورزي مهندسی

 در کارآفرینی )1389( همکاران و دنیایی  
 چندبعدي و پیچیده ايمقوله را کشاورزي هاي تعاونی

 و مالی هايحمایت نظیر زیادي عوامل و کندمی بیان
 سازگار و هابانک مقررات و قوانین اصالح مالیاتی،
 توسعه ملی سند و کارآفرینی ملزومات با آن نمودن

 د.ندانمی مؤثر آن پیشبرد و گیريشکل در کارآفرینی
 که داد نشان )1393( همکاران و آریانپور تحقیق نتایج

 نقاط داراي روستایی تعاون هاياتحادیه و هاشرکت
 ضعف دچار و اندقوت نقاط به نسبت بیشتري ضعف
 بلندمدت، و مدتکوتاه يهابرنامه در ریزيبرنامه

 و گردش در سرمایه و نقدینگی کمبود روزمرگی،
 به نسبت بازرسان و مدیرهتهیأ ناآگاهی و ناآشنایی
 نتایج براساس .هستند خود قانونی تکالیف و وظایف
 بودن کشاوزي کارشناس )1392( زلجهق و ظریفیان

 ارزیابی براي مشخص الگوي فقدان مدیرعامل،
 خاك و آب از برخورداري تعاونی، مدیران عملکرد
 ترینمهم ترتیببه اعضا سواد بودن پایین و مناسب
 هستند. هاتعاونی این تهدید و فرصت ضعف، قوت،
 که داد نشان )،1393( همکاران و حسینی تحقیق نتایج

 ترتیب به هاتعاونی ضعف و قوت نقاط ترینهمم
 ضعف و اعضا تخصصی و فنی آگاهی سطح افزایش
 و است؛ هاتعاونی در توانمند مدیریت و رهبري
 بودن نامشخص و تعاونی بخش از دولت حمایت
 ترینمهم از ترتیب به حقوقی ورام در تعاونی جایگاه
 دتولی هايتعاونی رويپیش تهدیدهاي و هافرصت
 )1393( همکاران و رضایی تحقیقات نتایج هستند.

 و دولتی هاي بانک گیرانهسخت قوانین که داد نشان
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 نبود ها،تعاونی به تسهیالت پرداخت در خصوصی
 به هاآن دسترسی عدم و هاتعاونی در کافی سرمایه

 با مرتبط قوانین ضعف الزم، اعتبارات و مالی منابع
 بر هاتعاونی در الزم بسترهاي نبود و کار نیروي
 موانع ترینمهم از تیمی و گروهی هايفعالیت

 استان روستایی توسعه هايتعاونی در کارآفرینی
 نشان )1393( کریمی پژوهش نتایج باشد.می زنجان

 کمبود چون ییهاچالش با روستایی کارآفرینی داد
 موانع زیربنایی، تسهیالت کمبود مالی، منابع

 چون ییهافرصت از و وبروستر فرهنگی -اجتماعی
 طبیعی منابع و مناظر بودن فراهم زمین، بودن ارزان
 است. برخوردار محلی سنن و فرهنگ و غنی

 که رسیدند نتیجه این به )1395( همکاران و زرافشانی
 کارآفرینانه سالیانه هايجشنواره و هانمایشگاه وجود

 و ویژه تسهیالت از گیريبهره امکان کشور، در
 در کار جویاي آموختگاندانش باالي آمار و بهره کم

 و بازيپارتی و هافرصت ترینمهم از کشاورزي بخش
 بازار در بازيرانت مربوطه، ادارات در مدیریت ضعف

 هايگذاريسیاست ضعف و کشاورزي محصوالت
 و کارآفرینان تولیدکنندگان، خصوص در ملی

 تقاضاي همچنین و تهدیدها ترینمهم از کارآفرینی
 صادرات و توزیع بازاریابی، براي کارآفرینان
 کاري تنوع و کشاورزي مختلف محصوالت

 ترینمهم کشاورزي بخش در کارآفرینان هاي فعالیت
 هیأت اعضاي همکاري عدم احتمال و قوت نقاط

 فعالیت بر متولی دستگاه نظارت عدم تعاونی، مدیره
 از هااونیتع به نسبت کارآفرینان منفی دید و تعاونی

 کارآفرینان تعاونی تشکیل ضعف نقاط مهمترین
   .هستند کرمانشاه استان در کشاورزي

 در )Chelik et al., 2012( همکاران و لیکچ  
 فرصت و تهدید ضعف، قوت، نقاط بررسی
 نقاط ترینمهم دادند نشان ترکیه شیالت هاي تعاونی

 محصوالت بودن متنوع ها،تعاونی این فرصت و قوت
 ماهیگیري، مناسب تجهیزات به شدن نزدیک ي،مغذ

 خاورمیانه در ترکیه محصوالت از مثبت تصویر وجود
 پتانسیل جهان، در ماهیگیري تقاضاي افزایش اروپا، و

 کشورهاي ویژهبه نزدیک بازارهاي به ورود براي
 اوقات پروري،آبزي براي تنوع فرصت همسایه،
 والتمحص بیشتر رشد ظرفیت گردشگري، و فراغت

 مشکالت هاآن تهدید و ضعف نقاط ترینمهم و
 و کشاورزان تحصیالت سطح بودن پایین بازاریابی،

 کاهش زیست،محیط آلودگی مالی، مشکالت رگران،کا
 و پزشکان دستمزد باالي هاي هزینه و هاماهی جمعیت

 تدوین در )Rauch, 2007( راچ است. دانشگاهیان
 این به اتریش دارانجنگل هايتعاونی براي استراتژي

 با هايجنگل از زیاد برداشت کاهش رسید نتیجه
 کمبود از جلوگیري براي فرصتی ،کوچک مقیاس
 تقاضاي افزایش به توجه با آتی هايسال در چوب
 John et( همکاران و جان است. محصول این براي

al,. 2001( تمسئولی تقسیم دادند نشان پژوهشی در 
 ثرؤم هاتعاونی موفقیت بر ونیتعا اصول به پایبندي و

 در )Russa et al,. 2000( همکاران و روزا .است
 سرمایه ساختار در مدیران قدرت اثرات ارزیابی
 ضعف وجود دریافتند ایتالیا در کشاورزي هايتعاونی

 هايفعالیت انجام براي یمانع مقررات و قوانین در
 در )Ozdmir, 2004( اوزدمیر .است هاتعاونی

 در کشاورزي هايتعاونی دارانسهام روابط بیارزیا
 ،ظاهري رشد وجود با هاتعاونی این داد نشان ترکیه
 صنعتی و اجتماعی اقتصادي، توسعه در محدودي تأثیر

 جامعه و کشاورزي بخش کردن مردمی و کشور
 مشکالت از برخی به مربوط آن دالیل که نداداشته

 و آموزش سازي، یکپارچه امورمالی، مانند اساسی
  باشد.می حسابرسی و قانون مدیریت، پژوهش،
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 هاتعاونی با مرتبط شده انجام مطالعات بررسی  
 ها،تعاونی مثبت نتایج به توجه با که دهدمی نشان

 .کندمی تهدید را هاآن هم مشکالتی و مسایل
 از یکی عنوان به نیز روستایی توسعه هاي تعاونی
 شروع کشور مناطق زا برخی در که هاتعاونی  اشکال

 براي که فراوانی مزایاي کنار در اند،هکرد فعالیت به
 متعددي مشکالت با اندشتهدا روستاها توسعه و رشد

 نقش ایفاي و شده تعیین پیش از اهداف به رسیدن در
 که هستند مواجه اشتغال و ارآفرینیک زمینه در خود
 بهبود براي راهبرد تعیین و شناسیآسیب به نیاز

 این رو این از شود،می احساس ها آن موجود ضعیتو
 توسعه هايتعاونی شناسیآسیب کلی هدف با پژوهش
 توسعه راهبردهاي تدوین راستاي در روستایی

  شد. انجام کارآفرینی
 

  پژوهش روش
 از پژوهش این در استفاده مورد تحقیق روش  

 هاداده گردآوري لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ
 این تحقیق روش که این به توجه اب .است میدانی
 در بنابراین باشدمی SWOT تکنیک بر مبتنی تحقیق

 تکنیک این اصلی مولفه چهار که فهرستی اولیه گام
 پوشش را تهدید و فرصت ضعف، قوت، نقاط یعنی
 پیشینه و ادبیات ابتدا منظور این به شد. تشکیل دهد
 زمینه این در اياولیه فهرست و شد بررسی یقتحق

 فهرست از کلیدي و مهم هايگویه سپس شد. تدوین
 کارشناسان از تعدادي با مصاحبه در مزبور کلی

 جداسازي استان مختلف هايشهرستان تعاون ادارات
 تحقیق کمیته ظرن با نهایی فهرست نهایتدر و شد

 اداره تعاون کارشناسان کلیه آماري جامعه .شد تأیید
 سطح در اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل

 که بودند نفر 42 تعداد به گلستان استان هاي شهرستان
 گرفتند. قرار مطالعه مورد شماريتمام شیوه به

 مورد SWOT روش قالب در آمده دست به اطالعات

 ابتدا که صورت این به .گرفت قرار تحلیل و تجزیه
 کارشناسان نظر اساس بر هاآیتم از کدامهر دهیوزن

 هر تعداد ضرب با سپس د،ش انجام لیکرت طیف در
 و لیکرت طیف در گزینه هر ارزش در هاگزینه از یک

 در شد. محاسبه آیتم هر اولیه ضریب هاآن جمع
 را عامل هر وزنی میانگین یا درصد بعدي مرحله
 کار این براي .شد محاسبه اولیه ضریب کل به نسبت

 بر و ضرب 100 در عامل هر اولیه ضریب ابتدا
 آمده دست به عدد .کردیم تقسیم لیهاو ضریب مجموع

 شد. محاسبه ثانویه ضریب و نوشته صدم صورت به را
 تعیین نظرمورد هايآیتم از کدام هر رتبه بعد گام در

 ضریب ثانویه، ضریب در رتبه این ضرب با و شد
 راستاي در راهبردهایی نهایت در و شد محاسبه نهایی

  .یدگرد ارایه هاتعاونی این در کارآفرینی
 

  هایافته تحلیل
 توسعه تعاونی شناسیآسیب فرآیند قسمت این در  

 اي مرحله چهار فرآیند طی SWOT روش به روستایی
  .گرددمی ارائه و تدوین راهبردي ریزيبرنامه
 و تحقیق پیشینه بررسی از استفاده با - اول مرحله  

 ،تعاون کارشناسان و مسئولین با مصاحبه همچنین
  .شد تعیین تهدیدها و هافرصت و قوت و ضعف نقاط
 طیف در پرسشنامه یک طریق از -دوم مرحله  

 زیاد، -4 متوسط، -3 کم، -2 کم، خیلی -1( لیکرت
 عوامل از یک هر به کارشناسان زیاد)، خیلی -5

 ضریب یا و ارزش شد، تعیین که بیرونی و درونی
 در هاگزینه از یک هر تعداد ضرب با سپس .دهندمی

 ضریب آنها جمع و لیکرت طیف در زینهگ هر ارزش
 تا 1 هايجدول اول (ستون شد محاسبه آیتم هر اولیه

 عامل هر وزنی میانگین یا درصد بعدي مرحله در ).4
 این براي .شد محاسبه اولیه ضریب کل به نسبت را

 بر و ضرب 100 در را عامل هر اولیه ضریب ابتدا کار
 آمده دست به عدد .کردیم تقسیم اولیه ضریب مجموع
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 شد محاسبه یهثانو ضریب و نوشته صدم صورتبه را
  ).4 تا 1 هايجدول دوم (ستون

 و شد بنديرتبه عوامل و هاشاخص این سپس، -
 ارزش ثانویه، ضریب در رتبه این ضرب با درنهایت

 تا 1 جدول چهارم (ستون شد تعیین عامل هر نهایی
 از یک هر نهایی ارزش نمرات، و هاارزش جمع با .)4

 ها،دتهدی قوت، و ضعف نقاط( چهارگانه عوامل
  .)هاجدول آخر (ردیف کردیم محاسبه را )هافرصت

 نهایی ضریب ستون و )1( جدول به توجه با  
 مساعد هايزمینه نمودن فراهم که شودمی مشاهده

 جهت در بسترسازي اعتباري، تسهیالت براي
 مختلف هايزمینه در روستاییان دادن مشارکت
 هايدوره برگزاري خدماتی، و کشاورزي صنعتی،
 کشاورزي، هاينهاده دستیابی به منجر که آموزشی
 تولیدات و مرغوب و ارزان خدماتی و صنعتی

 ثروت تداوم و تمرکز از پیشگیري و شودمی کیفیتبا
 ترینمهم جمله از خاص هايگروه و افراد دست در

  اشد.بمی روستایی توسعه هايتعاونی هايقوت

  
  .قوت نقاط براي ضرایب محاسبه -1 جدول

  هاقوت
 ضریب
  اولیه

 ضریب
  ثانویه

  هارتبه
 ضریب
  نهایی

 در اشتغال جهت در روستاها سطح در موجود هايقابلیت و امکانات از بهینه تفادهاس
  321/0  24/4  076/0  178  خدماتی و کشاورزي صنعتی، هايطرح حیطه

 و کشاورزي  صنعتی، مختلف هاي زمینه در ییانروستا هايفعالیت نمودن ترتخصصی
  خدماتی

178  076/0  24/4  321/0  

  350/0  43/4  079/0  186  اعتباري تسهیالت پرداخت براي مساعد هايزمینه نمودن فراهم
 کشاورزي، هايپروژه اجراي در روستاییان دادن مشارکت جهتدر بسترسازي

  347/0  40/4  079/0  185  روستا در ... و آموزشی عمرانی،

 عمرانی هايبرنامه و هاطرح تهیه در عمومی و دولتی مؤسسات و هادستگاه به کمک
  روستاها سطح در دولت

177  075/0  21/4  317/0  

  296/0  07/4  073/0  171  تعاونی توسط کشاورزيغیر هايفعالیت انجام
  321/0  24/4  076/0  178  سهامداران درآمد افزایش

 و صنعتی و کشاورزي هاينهاده دستیابی به منجر که یآموزش هايدوره برگزاري
  شود.می باکیفیت تولیدات و مرغوب و ارزان خدماتی

185  079/0  40/4  347/0  

  335/0  33/4  077/0  182  تعاونی مجامع طریق از هاتعاونی اعضاي بین فکريهم و مشارکت افزایش
  343/0  38/4  078/0  184  وخدمات کاال توزیع تولید، فرآیند در ضروريغیر هايواسطه حذف
  339/0  36/4  078/0  183  روستاها سطح در اي حرفه و فنی آموزش براي مساعد هايزمینه ایجاد

  324/0  26/4  076/0  179  اقتصادي و عمرانی هايفعالیت در آن از سواستفاده و انتر ایجاد از جلوگیري
  347/0  40/4  079/0  185  خاص هايهگرو و افراد دست در ثروت تداوم و تمرکز از پیشگیري

  308/4      2351  جمع
  

 نهایی ضریب ستون و )2( جدول به توجه با  
 وثیقه تأمین در توانایی عدم که شودمی مشاهده

 استفاده و گیريبهره عدم وام، اخذ براي مناسب
 بودن ناکافی تعاونی، امور اداره در فناوري از مناسب
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 هیأت عضايا تخصصی و فنی مهارت و اطالعات
 مقررات و قوانین از اعضا آگاهی عدم و مدیره

 توسعه هايتعاونی ضعف نقاط ترینمهم از هاتعاونی
  باشند.می روستایی

  
  ضعف نقاط براي ضرایب محاسبه -2 لجدو

  هاضعف
 ضریب
  اولیه

 ضریب
  ثانویه

  هارتبه
 ضریب
  نهایی

  182/0  83/3  047/0  161    تعاونی سرمایه بودن پایین
  188/0  90/3  048/0  164  مناسب نقش ایفاي براي تعاونی زیرساختی و فیزیکی امکانات دکمبو
  205/0  07/4  050/0  171  وام اخذ براي مناسب وثیقه تأمین در توانایی عدم

  156/0  55/3  044/0  149  دریافتی اعتبارات اقساط بازپرداخت در تعاونی ضعیف توانایی
  200/0  02/4  050/0  169  مدیرههیأت اعضاي تخصصی و فنی مهارت و اطالعات بودن ناکافی

  200/0  02/4  050/0  169  ها تعاونی مقررات و قوانین از اعضا اهیآگ عدم
  179/0  81/3  047/0  160  عمومی مجامع در اعضا ضعیف مشارکت

  198/0  00/4  049/0  168  تعاونی هايشرکت جاري امور انجام در متخصص و مجرب نیروهاي نگرفتن کارهب
  168/0  69/3  046/0  155  هاتعاونی به اعضا اعتماديبی
  182/0  83/3  047/0  161  مسئولیت قبول به نسبت اعضا بودن اعتنابی

  179/0  81/3  047/0  160  اعضا بین در سلیقه و نظر اختالف وجود
  212/0  14/4  051/0  174  اعضا بین در تعاونی و جمعی کار فرهنگ وجود عدم

  153/0  52/3  044/0  148  کارشناسان بین در روستایی توسعه تعاونی ماندن ناشناخته
  188/0  90/3  048/0  164  روستاییان بین در روستایی توسعه هايونیتعا ماندن ناشناخته

  170/0  71/3  046/0  156  تعاونی اعضا سواديکم
  188/0  90/3  048/0  164   روستاییان خطر قدرت بودن پایین
  179/0  81/3  047/0  160  منظم رنامهب نبود

  179/0  81/3  047/0  160  تعاونی جاري امور انجام در مدیرههیأت اعضا ضعیف توانایی
  170/0  71/3  046/0  156  روستاییان جذب و عضوگیري در ضعف

  205/0  07/4  050/0  171  هاتعاونی امور ياداره در فناوري از مناسب ستفادها و گیريبهره عدم 
  177/0  79/3  047/0  156  روستایی توسعه تعاونی در کارآفرینی روحیه بودن نپایی

  860/3      00/3399  جمع
  

 نهایی ضریب ستون و )3( جدول به توجه با  
 تأکید بیمه، و مالیات از هاتعاونی معافیت مشاهده

 امکان ها،تعاونی بر اساسی قانون 44 و 43 اصل
 در دانشگاه نالتحصیالفارغ و کارشناسان از استفاده
 هايفرصت ترینمهم از تعاونی هايطرح اجراي
  باشد.می روستایی توسعه تعاونی

  

 نهایی ضریب ستون و )4( جدول به توجه با  
 و هابانک ضعیف حمایت که شودمی مشاهده
 روستایی، توسعه هايتعاونی از تعاونی هاياتحادیه

 تولیدات فروش مناسب بازار به دسترسی مشکالت
 بیمه تتخفیفا وجود عدم روستایی، و کشاورزي

 هايتعاونی ايتهدیده ترینمهم از اجتماعی تأمین
  باشد.می روستایی توسعه
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  هافرصت براي ضرایب محاسبه -3 جدول

 ضریب  هافرصت
  اولیه

 ضریب
 ضریب  هارتبه  ثانویه

  نهایی
  275/0  00/4  069/0  168  علمی و قبول قابل هايطرح ارائه صورت در هاتعاونی از اعتباري مؤسسات حمایت

  302/0  19/4  072/0  176  کشاورزي هايفعالیت و تجهیزات خرید جهت دولتی تسهیالت از برخورداري 
  312/0  26/4  073/0  179  تولید هايهزینه کاهش و اشتراکی تولید شیوه
  308/0  24/4  073/0  178  کشور و استان در مشابه واحدهاي مدیران مشاوره و تجارب از مناسب منديبهره

  265/0  93/3  067/0  165  ایرانی جامعه در قدیم از همکاري و تعاون روحیه جودو
  268/0  95/3  068/0  166  هاتعاونی طریق از اشتغال تامین هايسیاست از برخی اعمال
  330/0  38/4  075/0  184  تعاونی بر اساسی قانون 44 و 43 اصول تأکید

  298/0  17/4  072/0  175  ساله 5 برنامه در تعاونی بخش به کشور اقتصاد در %25 سهم تخصیص
  255/0  86/3  066/0  162  کشور سراسر در روستایی تعاون هايدیهاتحا و هاشرکت گسترده شبکه وجود

  285/0  07/4  070/0  171  روستایی عمران و توسعه زمینه در روستاییان فرهنگ سطح باالرفتن
  302/0  19/4  072/0  176  کشور توزار روستایی توسعه هايطرح به همکاري و کمک امکان
  319/0  31/4  074/0  181  تعاونی هايطرح اجراي در دانشگاه یالنالتحصفارغ و کارشناسان از استفاده امکان
  302/0  19/4  072/0  176  روستاها ...در و آموزشی عمرانی، کشاورزي، هايفعالیت انجام در مشارکت و گذاريسرمایه امکان

  348/0  50/4  077/0  189  بیمه و مالیات از هاتعاونی معافیت
  167/4      2446  جمع

  

  تهدیدها براي ضرایب محاسبه -4جدول

 ضریب  تهدیدها
  اولیه

 ضریب
 ضریب  هارتبه  ثانویه

  نهایی
  219/0  98/3  055/0  167  مناسب بهره با وام به دسترسی مشکالت
  209/0  88/3  054/0  163  مالز هاي نهاده به موقع به دسترسی مشکالت

  209/0  88/3  054/0  163  تعاونی در مالی منابع و سرمایه محدودیت
  243/0  19/4  058/0  176  روستایی و کشاورزي تولیدات فروش مناسب ازارب به دسترسی مشکالت

  246/0  21/4  058/0  177  روستایی توسعه تعاونی از تعاونی هاياتحادیه و هابانک ضعیف حمایت
  230/0  07/4  056/0  171  روستایی محیط و جامعه سطح در جمعیکار و تعاون فرهنگ ضعف

  184/0  64/3  051/0  153  اقساط موقع به پرداخت عدم علت به بانک توسط شرکت اموال مصادره
  227/0  05/4  056/0  170  ...) و بذر سم، (کود، تولید هاينهاده قیمت نوسان
  222/0  00/4  055/0  168  تولیدي محصوالت قیمت نوسان

  227/0  05/4  056/0  170  ...) و مالیات و دارایی اداره کشاورزي، جهاد (بیمه، ربطيذ هايسازمان ضعیف همکاري
  227/0  05/4  056/0  170  فعال) غیر هاي تعاونی (افزایش هاتعاونی این غیرطبیعی افزایش

  222/0  00/4  055/0  168  روستایی توسعه تعاونی هايشرکت در کافی گذاريسرمایه عدم
  241/0  17/4  058/0  175  اجتماعی تأمین بیمه تخفیفات وجود عدم
 و بودجه در روستایی توسعه هايتعاونی توسعه براي کافی اعتبارات و منابع وجود عدم

  233/0  10/4  057/0  172  دولت اختیار در تسهیالت

 بدون ها، تعاونی ترارزان و ترمناسب اجتماعی خدمات ارائه در دممر توقع و انتظار
  222/0  00/4  055/0  168  دولت از مناسب تسهیالت دریافت

  225/0  02/4  056/0  169  هاتعاونی اجتماعی معضالت فصل و حل براي مناسب کارهايسازو نبود
  214/0  93/3  054/0  165  هاتعاونی این در فعالیت و عضویت به روستاییان رغبت عدم
  211/0  90/3  054/0  164  روستایی توسعه هايتعاونی به اسبمن نگرش و دیدگاه معد

  011/4      3029  جمع
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 ها،ارزش و عوامل این براساس -سوم مرحله  
 توسعه هايتعاونی براي مختلف راهبرد نوع چهار

 از ترکیبی باید راهبردها این .کنیممی تعیین روستایی
  .باشد مختلف عوامل

 یافته ظامن شکل به SWOT تحلیل و تجزیه روش  
 را ها تهدید و فرصت ضعف، قوت، عوامل از یک هر
 قرار تحلیل مورد اندشده شناسایی قبل مرحله در که

 منعکس را موقعیت با متناسب هاي استراتژي و داده
 هر نمودن فهرست از پس SWOT مدل در سازد. می
 در که تهدید و فرصت ضعف، قوت، عوامل از یک

 هاي سلول در هاآن وشتنن و شده شناسایی قبل مرحله
 از داروزن امتیاز تیبتر حسب بر خود به مربوطه

 نظر مورد هاي استراتژي اهآن از یک هر تالقی محل
 به منجر ماتریس این همواره بنابراین گردد.می حاصل

  شود.می SO و ST، WT، WO استراتژي دسته چهار
 SO هاياستراتژي اجراي در :SO يها استراتژي

 هاي فرصت از داخلی قوت نقاط از استفاده با توان می
 سازمانی هر نمود. را رداريببهره حداکثر یخارج
 داشته ارقر موقعیت این در همیشه که است مندعالقه

 از داخلی قوت نقاط از گیريبهره با بتواند تا باشد
 را استفاده حداکثر خارجی رویدادهاي و ها فرصت
  بنماید.

 این WO هاي استراتژي از هدف WO: هاي استراتژي
 در است نهفته ها فرصت در که هاییمزیت از که است
   شود. استفاده ضعف نقاط جبران جهت

 هاي استراتژي اجراي در هدف WT:هاي استراتژي
WT از پرهیز و داخلی ضعف و قوت نقاط کردن کم 

 چنین در است. خارجی محیط از ناشی تهدیدات
 وضع در و بوده نامناسب یتوضع موقعیتی
 با کنیم سعی باید و گرفت خواهیم قرار آمیز مخاطره
 سایر و ادغام عملیات، کاهش واگذاري، انحالل،

  نماییم. پرهیز وضعیتی چنین از هاروش
 تالش استراتژي نوع این در :ST هاي استراتژي

 براي داخلی قوت نقاط از استفاده با تا گردد می
 رجی،خا تهدیدات منفی تاثیر زا جلوگیري

 از را تهدیدات یا و شود گرفته پیش در کارهاییسازو
  .برد بین

  
  .خارجی و داخلی عوامل ماتریس -5 جدول

  )W( ضعف نقاط  )S( قوت نقاط  

  )O( هافرصت
  حداکثر) - (حداکثر )SO( راهبردهاي

 از برداري بهره درصدد قوت نقاط از گیري بهره با
  هستیم ها فرصت

  حداکثر) -ل(حداق )WO( راهبردهاي
 بین از را ضعف نقاط ها فرصت از جستن بهره با

  بریم می

 )T( تهدیدها
  حداقل) - (حداکثر )ST( راهبردهاي

  بریممی بین از را ضعف نقاط ها فرصت از جستن بهره با
  حداقل) -(حداقل )WT( راهبردهاي

  کنیممی پرهیز تهدیدات از و داده کاهش را ضعف نقاط
  

 در که بیرونی و درونی عوامل به توجه با اکنون  
 هايتعاونی براي راهبردها انواع شد، ارائه باال جدول
  گردد.می تعیین روستایی توسعه

 انتخاب راهبرد نوع و تبیین منظور به نهایت در  
 گلستان استان روستایی توسعه هايتعاونی براي شده

 ضعف، قوت، نقاط نهایی ضریب ،SWOT روش به
 استقرارپذیري وضعیت و محاسبه تهدیدها و هافرصت

  آمد. دست به SWOT نمودار در راهبردي
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  .روستایی توسعه هايتعاونی در کارآفرینی توسعه راستاي در راهبردها انواع -6 جدول
  )s-o( حداکثر -حداکثر

 44 و 43 اصل براساس یروستای توسعه هايتعاونی از دولت حمایت - 
 تسهیالت براي مساعد هايزمینه نمودنفراهم جهت در اساسی قانون

 هايزمینه در روستاییان دادن مشارکت درجهت بسترسازي و اعتباري
  خدماتی و صنعتی کشاورزي، مختلف

 آموزشی هايدوره برگزاري در التحصیالنفارغ و کارشناسان از استفاده - 
 براي تعاونی اعضاي به دادن آگاهی براي عاونیت هايطرح اجراي و

 و مرغوب و ارزان خدماتی و صنعتی کشاورزي، هاينهاده به دستیابی
  ترکیفیت با تولیدات

 طریق از تخصصی و غیرکشاورزي شغلی هايفرصت ایجاد به کمک - 
  روستاها سطح در ايحرفه و فنی آموزشی هايدوره برگزاري از حمایت

 در روستاییان) (تجربه روستاییان همکاري و تعاون وحیهر از استفاده - 
 در موجود هايظرفیت از استفاده و التحصیالنفارغ و کارشناسان کنار

 اقتصادي هايفعالیت نمودن تخصصی جهت در هاتعاونی این اساسنامه
   روستا در جودمو هايقابلیت اساس بر روستا

  )w- o( حداقل -حداکثر    
 در بازنگري و 44 و 43 اصل در موجود هايظرفیت از استفاده - 

 هايطرح اندازي راه براي انگیزه ایجاد براي وام دریافت شرایط
  روستا ظرفیت با متناسب کارآفرینانه

 و علمی ظرفیت توسط آموزشی و وجیهیت هايدوره برگزاري - 
 و فنی آگاهی سطح افزایش منظوربه تعاون زمینه در دانشگاهی
 از تعاونی اعضا آگاهی آن تبع به و مدیرههیأت اياعض تخصصی

  هاطرح در هاآن پذیريمشارکت افزایش و تعاونی مقررات و قوانین
 با متناسب غیرکشاورزي هايفعالیت انجام جهت در ریزيبرنامه - 

 افزایش با خدماتی و کشاورزي صنعتی، هايزمینه در روستا قابلیت
 جهادکشاورزي، (بیمه، وطهمرب هاي سازمان همکاري و تعامل

  ...) و دارایی اداره بخشداري، فرمانداري،
 بازار وضعیت از تعاونی اعضاي اطالعات و آگاهی افزایش - 

 در هاتعاونی اعضا پذیريآسیب کاهش براي محصوالت و ها نهاده
  محصوالت و هانهاده قیمت شدید نوسانات مقابل

  )s-t( حداقل -حداکثر
 اعتباري خط بینیپیش و الوصلسهل و قیمت ارزان تسهیالت اعطاي - 

 در تخفیف یا بخشودگی جهت پیگیري و هاتعاونی نوع این براي ویژه
 فعالیت رکود از جلوگیري جهت در گذشته سالیان شده اخذ تسهیالت

  فعال غیر هايتعاونی فعالیت دوباره شروع و کارآفرین هايتعاونی

 و 43 اصل تاکید به توجه با هاتعاونی به بودجه تخصیص در بازنگري - 
42 

 و هاتعاونی این در کارآفرینانه هايطرح از مؤسسات بیشتر حمایت - 
  مدیران و مشاوران با کارآفرین افراد بیشتر تجارب و اطالعات تبادل امکان

 و تعاونی محصوالت بازاریابی براي تعاونی اعضا مشارکت از استفاده - 
 دالالن و هاواسطه دست در تثرو تداوم از جلوگیري

 هايبرنامه افزایش و هاتعاونی این با مرتبط هايپژوهش توسعه - 
 توسعه و اشتغال ایجاد در هاتعاونی این هايمزیت معرفی و دهنده آگاهی

  روستایی

  )w-t( حداقل -حداقل   
 افزایش و تعاونی هاياتحاده و هابانک از دولت پشتیبانی  - 

  تسهیالت اعطاي شرایط بهبود ايبر هاآن حمایت
 یا کارموازي هايتعاونی با روستایی توسعه هايتعاونی ادغام - 

 همجوار روستاهاي فعال نیمه هايتعاونی

 بازارهاي ایجاد گسترده، تبلیغات در فناوري از مناسب گیريبهره - 
 و نهاده قیمت نوسانات و بازار کنترل براي فروش مناسب

  تعاونی امور بهتر اداره همچنین و تولیدي محصوالت

 به تسهیالت اعطاي و هاتعاونی به دولت نظارت توسعه - 
  اند.کرده شرکت عضو را بیشتري اعضاي که هایی تعاونی
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  .هاي توسعههاي تعاونیآسیب یريپذاستقراروضعیت   -1شکل 

  
 وضعیت بیشترین که است آن دهندهنشان 1 شکل  

 روستایی توسعه هايتعاونی هايآسیب پذیرياستقرار
 استفاده با توانمی دارد، قرار )(تهاجمی SO ناحیه در
 حداکثر خارجی هاي رصتف از داخلی قوت نقاط از

 ،SO راهبرد به توجه با بنابراین ؛نمود را برداريبهره
 داخلی هايقوت از استفاده جهت در راهکارهایی باید

  گردد. ارائه خارجی رويپیش هايفرصت و
  

  گیرينتیجه و بندي جمع
 هايتعاونی شناسیآسیب هدف با تحقیق این  

 تدوین راستاي در گلستان استان روستایی توسعه
 منظوراینبه شد. اجرا کارآفرینی توسعه راهبردهاي
 و فرصت ضعف، قوت، نقاط شامل که ايپرسشنامه
 تحقیق پیشینه بررسی با است هاتعاونی این تهدیدهاي

 همرحل در و گردید؛ طراحی کارشناسان با مصاحبه و
 و کار تعاون، اداره تعاون، کارشناسان اختیار در بعد
 بودند شماريتمام روش به نفر 42 که اجتماعی رفاه
 تحلیل و تجزیه از پس و گرفت؛ قرار تکمیل براي

 نقاط ترینمهم هاضریب و رتبه تعیین و پرسشنامه
 هاتعاونی این هايتهدید و هافرصت ضعف، قوت،
  شد. تعیین

 از که داد نشان هاتعاونی این قوت نقاط بررسی  
 هايزمینه نمودن فراهم به توانمی هاآن ترین مهم

 درجهت بسترسازي اعتباري، تسهیالت براي مساعد
 مختلف هايزمینه در روستاییان دادن مشارکت
 هايدوره برگزاري خدماتی، و کشاورزي صنعتی،
 کشاورزي، هاينهاده به دستیابی به منجر که آموزشی
 با تولیدات و مرغوب و ارزان خدماتی و صنعتی
 ثروت تداوم و کزتمر از پیشگیري و شودمی کیفیت

 .نمود اشاره خاص هايگروه و افراد دست در
 هاتعاونی این براي ضعف نقاط مهمترین از همچنین

 بین در تعاونی و جمعی کار وجود عدم  به توانمی
 اخذ براي مناسب وثیقه تأمین در توانایی عدم اعضا،

 در فناوري از مناسب استفاده و گیريبهره عدم و وام
 مطرح هايفرصت از نمود. اشاره تعاونی امور اداره
 گلستان، استان روستایی توسعه هايتعاونی براي شده
 تاکید بیمه، و مالیات از هاتعاونی معافیت ،توانمی

 امکان تعاونی، بر اساسی قانون 44 و 43 اصول
 در دانشگاه التحصیالنفارغ و کارشناسان از استفاده
 داد نشان نتایج و ؛برد نام را تعاونی هايطرح اجراي

 از تهدیدهایی با هاتعاونی این فعالیت، صورت در که
 از تعاونی هاياتحادیه و هابانک ضعیف حمایت قبیل
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 به دسترسی مشکالت روستایی، توسعه هايتعاونی
 و روستایی و کشاورزي تولیدات فروش مناسب بازار
 همواج اجتماعی تأمین بیمه تخفیفات وجود عدم

 راهبرد که داد نشان هاتحلیل نتایج عالوه  به هستند.
 تهاجمی راهبرد جزء روستایی توسعه هايتعاونی

 راهبردها این کردن اجرایی با دبای مسئولین و باشد می
 خارجی هاي فرصت از ،داخلی قوت نقاط از استفاده با

 را کارآفرینی توسعه راستاي در را رداريببهره حداکثر
 توسعه منظور به شده هادپیشن راهبردهاي .مایندن

 هايظرفیت از استفاده شامل هاتعاونی در کارآفرینی
 شرایط در بازنگري و 44 و 43 اصل در موجود
 اندازي راه براي انگیزه ایجاد براي وام دریافت

 ،روستا ظرفیت با متناسب کارآفرینانه هاي طرح
 ظرفیت توسط آموزشی و توجیهی هايدوره برگزاري

 افزایش منظوربه تعاون زمینه در گاهیدانش و علمی

 به و مدیرههیأت اعضاي تخصصی و فنی آگاهی سطح
 مقررات و قوانین از تعاونی اعضا آگاهی آن تبع

 ،هاطرح در هاآن پذیريمشارکت افزایش و تعاونی
 غیرکشاورزي هايفعالیت انجام جهت در ریزيبرنامه

 تی،صنع هايزمینه در روستا قابلیت با متناسب
 با همکاري و تعامل افزایش با خدماتی و کشاورزي

 فرمانداري، جهادکشاورزي، (بیمه، مربوطه هاي سازمان
 و آگاهی افزایش ،...) و دارایی اداره بخشداري،

 و هانهاده بازار وضعیت از تعاونی اعضاي اطالعات
 هاتعاونی اعضا پذیريآسیب کاهش براي محصوالت

 ،محصوالت و هانهاده قیمت دشدی نوسانات مقابل در
  باشد.می
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Abstract * 
 This descriptive-survey study was conducted to diagnosing rural development cooperatives 
in the direction of codification of entrepreneurship development strategies. The statistical 
population of this study included all cooperation experts in administration of Cooperatives, 
Labor and Social Welfare of Golestan Province. Using census method, 42 of them were selected 
as research samples. Content analysis of questionnaire showed the most important opportunities 
includes co-operatives exemption from tax and insurance, emphasizing the constitution 
principles (43 and 44) on cooperatives and possibility of using experts and graduates of the 
university to implement cooperative projects. The most important threats includes weak support 
banks and cooperative unions from rural development cooperatives, problems of access to 
proper market sale of agricultural and rural production and lack of social security discounts. The 
most important strengths includes providing favorable conditions for credit facilities, 
establishing the participation of villagers in various fields of industry, agriculture and services, 
conducting training courses that lead to cheap inputs in agricultural, industrial and quality 
products and preventing the continuity of wealth remaining in the hands of special individuals 
and groups. The most important weakness includes the lack of collective and cooperative work 
among members, inability to provide proper collateral for obtaining loans and the lack of 
utilization and proper use of technology in cooperative affairs. The results showed that the 
diagnosing of the cooperatives is in aggressive strategy area and which means taking advantage 
of domestic strengths and exploiting foreign opportunities.  
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