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  چکیده

  

و بهبود کارکردهاي پیشبرد روند توسعه توسعه تشکیالت ترویج تعاون عالوه بر کمک در 

نیز اهمیت به سزایی ها  توانمندسازي تعاونگران و موفقیت تعاونی تواند در میتعاون بخش 

گزیدارهاي توسعه تشکیالت ترویج بندي  این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت. داشته باشد

ل تحقیق، با انجام مطالعه در مرحله او. کشاورزي در دو مرحله به انجام رسیده است تعاون

پس از . ترویج تعاون شناسایی گردیدتوسعه تشکیالت معیار براي  چهارو  گزینه پنجدلفی، 

نظران ترویج و  پرسشنامه توسط صاحب 21از طریق تکمیل  ها گیري، داده ترسیم درخت تصمیم

و اعضاي  کارشناسان و مدیران ارشد ستادي حوزه ترویج و کارآفرینی وزارتخانه(تعاون 

 هاي ، بر مبناي مقایسه)هیات علمی با سابقه پژوهشی و انتشاراتی در حوزه ترویج تعاون

ها و  گزینه. ها استفاده شد براي تحلیل داده Expert Choiceافزار  از نرم .شدند زوجی، گردآوري

دي بن اولویت )1/0هاي ناسازگاري کمتر از  نرخ( شناسایی شده برحسب وزن نسبی معیارهاي

، "ها و شرایط بخش تعاون تناسب با ظرفیت": اولویت معیارها عبارت است از. گردید

تناسب با ساختار اداري "، "اثربخشی به لحاظ ارایه خدمات آموزشی و ترویجی به مخاطبان"

پذیري به لحاظ امکانات و منابع وزارت تعاون و رفاه  امکان"، "و قوانین و مقررات مربوطه

ساماندهی : سازي نهادي شبکه) 1(: بندي گردید ها نیز به این ترتیب اولویت هگزین. "اجتماعی

توسعه ساختار تشکیالتی در بدنه : تشکیالت دولتی توسعه یافته) 2(شبکه ترویج تعاون؛ 

غیردولتی توسعه تشکیالتی : برون سپاري نهادي) 3(وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 

بازسازي : تداوم وضع پیشین) 4(هاي تعاون؛  ارکت اتحادیهدر بدنه بخش تعاون با مش

گیري  پس از شکل: تداوم وضع فعلی) 5(و ) سابق(تشکیالت مربوط به وزارت تعاون 

  همچنین معیارها . وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  

سلسله تحلیل توسعه تعاون، ، تشکیالت ترویج، نظام ترویج، ترویج تعاون :هاي کلیدي واژه

 .مراتبی
  

  مقدمه 

نهضت تعاون به منزله الگوي مناسب نهاد اقتصاد 

مشارکتی در تمام جهان پذیرفته شده است و یک منبع 

مطمئن، اصیل و مشارکتی براي برآورده ساختن نیازهاي 

رود  اساسی مردم به دست خودشان به شمار می

)Nazemi et al., 2010 .(هاي  چنانچه اصول و ارزش
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ار گیرد، بخش تعاون تعاون به درستی مورد استفاده قر

تواند موجب شکوفایی اقتصاد  ها می به همراه سایر بخش

 Sabagh-Kermani and(کشور و کارآتر شدن گردد 

Agheli, 2002( . هاي   برنامهدر حال حاضر، در پرتو

که در راستاي رشد اقتصادي توام با عدالت  توسعه کشور

دهی شده است، و نیز در چارچوب  اجتماعی جهت

الگوي رشد اقتصادي  که برنداز بیست سالۀ کشور ا چشم

انسانی و  سهم برتر منابع نیزهمراه با عدالت اجتماعی و 

 ،وار است، و همچنینسرمایه اجتماعی در تولید ملی است

قانون اساسی  44هاي کلی اصل  سیاستدر پرتو 

شتاب بخشیدن به که در پی  جمهوري اسالمی ایران

ازوکارهاي نهادي راهبردي از طریق س رشد اقتصاد ملی

هاي خصوصی و تعاونی در  افزایش سهم بخشنظیر 

ها  گیري موثر از ظرفیت است، توسعه و بهره اقتصاد ملی

بیش از پیش اهمیت تعاونی هاي واقعی بخش  و پتانسیل

این امر مستلزم طراحی  ).Sharifzade, 2011(یافته است 

گیري از سازوکارهاي مناسب براي توسعه ظرفیت  و بهره

بخش تعاونی براي ایفاي نقش موثر مورد انتظار در 

فرایند توسعه پایدار کشور در چارچوب راهبردهاي 

  . تبیین شده است

از طرفی توسعه پایدار بخش تعاون که در شمایل   

شود،  و ممکن می جانبه محقق گر همه توسعه یک جریان 

تردید توسعه  بی. ملزومات خاص خود را به همراه دارد

بخش تعاون چه در بعد کالن و چه در سطح خرد و 

مدار است که  محور و جامعه عملیاتی، یک جریان انسان

هاي انسانی،  بیش از هر چیزي مرهون توسعه ظرفیت

سازي و توانمندسازي تعاونگران براي همکاري  ظرفیت

 ، بسیج منابع و تشریک مساعی متعالی استافزا هم

)Sharifzade, 2011; Shabanali-Fami et al., 2006; 

Amini et al., 2009; Hezarjaribi, 2010.(  پیش از این

ترویج اهمیت و تاثیرگذاري خویش را در جریان 

هاي  زایی، کارآفرینی، فقرزدایی، توسعه فعالیت اشتغال

ارکت مردمی، اقتصادي، جلب و ساماندهی مش

پایدارسازي معیشت جوامع محلی و نظایر اینها در 

هاي مختلف اعم از توسعه کشاورزي، توسعه و  حوزه

عمران روستایی، توسعه محلی، محیط زیست، مدیریت 

هاي دولت، ابتکارات  در قالب سیاست غیرهبحران و 

هاي غیردولتی و سایر فعاالن توسعه  اهداگران و سازمان

در مقطع کنونی که بخش . رسانده است به منصه ظهور

اي را در مسیر توسعه پایدار و  تعاون حرکت گسترده

تحقق اهداف نظام جمهوري اسالمی که در سند 

هاي  گیري جهت و 44هاي اصل  انداز و سیاست چشم

گیري از  است، بهره راهبردي دولت آغاز کرده

سازوکارهاي ترویجی که مبین فعالیت ترویج در عرصه 

ترویج . تواند پیشبرنده این حرکت باشد ون است میتعا

توان با با توجه به کارکردهاي مورد انتظار از  تعاون را می

ترویج نظیر توسعه و انتقال فناوري، ارایه خدمات 

هاي هدف و تسهیلگري  اي، آموزش گروه مشاوره

)Christopolis et al., 2000; Axin, 1988; Blackburn, 

2001; Lionberger and Govin, 1994;( تعریف نمود. 

واقع، ترویج تعاون مبین فعالیت ترویج در عرصه در 

 افزایی دو پدیده ترویج و تعاون است تعاون یا هم

)Abdollahzadeh et al., 2014(.  ،ساماندهی بنابراین

ترویج در بخش تعاون با رویکردهاي جدید در عرصه 

دمند ترویج که بازتاب تکثرگرایی و مشارکت نها

اندرکاران مختلف در قالب نظام دانش و اطالعات  دست

 Anandajayasekeram(باشد  کشاورزي است، همسو می

et al., 2008 Blum et al., 1990;  .( توسعه ساختار و

هاي مهم ساماندهی نظام  یکی از مولفهتشکیالت مناسب 

این مهم از طریق . ترویج از جمله در بخش تعاون است

مراتب سازمانی،  ر تشکیالتی، تعیین سلسلهطراحی ساختا

ْسازمانی، تعیین  سازمانی و برون روابط و پیوندهاي درون

ها و منابع سازمانی و  ها و اختیارات، ظرفیت مسئولیت

هاي کلی و  مشی مدیریتی مورد نیاز، راهبردها و خط

ها و جریان گردش کار و غیره مقدور و میسر  رویه

 Aghasizadeh & Hosseini, 2004; Ghorbani(شود  می

et al., 2009; Heidary et al., 2006 .( علیرغم ضرورت

فعالیت ترویج در بخش تعاون، در حال حاضر 

 هاي موجود فاقد انسجام و یکپارچگی است فعالیت

)Fazelnia, 2008( . این تحقیق با توجه به درك شکاف

هاي کنشگري ترویج در فرآیند  موجود بین ظرفیت

آفرینی بالفعل ترویج در  سو و نقش تعاون از یکتوسعه 

، بویژه با توجه به نوپابودن تشکیالت جدید این حوزه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی امور 

توسعه بخش تعاون در کشور طراحی شده است و بر آن 

ها موثر براي توسعه تشکیالت ترویج در گزیداراست 



 153  ...بندي گزیدارهاي توسعه تشکیالت شناسایی و اولویت: و همکاران عبداهللا زاده  

هاي موجود  س شرایط و واقعیتبخش تعاون را بر اسا

بر این اساس . شناسایی و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد

در پژوهش حاضر پاسخگویی به سواالت زیر مورد نظر 

  است؛

معیارهاي تعیین کننده براي ارزیابی توسعه 

  تشکیالت ترویج تعاون کدام است؟

  اهمیت هر کدام از این معیارها چه میزان است؟

ی براي توسعه تشکیالت ترویج تعاون های چه گزینه

  وجود دارد؟

ها بر  میزان جذابیت و اولویت هر کدام از این گزینه

 اساس معیارهاي تعیین شده چگونه است؟

نقش و در مطالعات مختلف داخلی و خارجی بر 

گیري مناسب از خدمات  اهمیت دسترسی و بهره

 ها آموزشی و ترویجی در توانمندسازي و توسعه تعاونی

 Ghorbani et al., 2009; Nganwa et(تاکید شده است 

al., 2010; Ruccio, 2011; Pezeshki-Rad, et al., 

اي به مقوله ساماندهی نظام و  ؛ اما کمتر مطالعه)2011

تشکیالتی معین براي ارایه خدمات ترویجی در بخش 

واقع هر چند در بخش علمی و ه ب. تعاون پرداخته است

صورت گرفته بر نقش و اهمیت در قالب مطالعات 

هاي ترویجی در توسعه بخش تعاون تاکید شده  فعالیت

هایی در این خصوص  است و در بخش اجرا نیز فعالیت

صورت گرفته است، اما در هیچ یک از دو حوزه، به مقوله 

ها و  مند ترویج تعاون و طرح سازوکار ساماندهی نظام

  . نشده استهاي موجود براي این مهم پرداخته  گزینه

بر اساس تجربه تعدادي از کشورهاي  بخشدر این 

هاي  منتخب و پیشتاز در امور تعاون، نحوه اداره فعالیت

تعاون، سرپرستی آن و چگونگی انجام امور ترویج در 

باید توجه . شود ساختار تعاون این کشورها بررسی می

داشت که در بیشتر کشورهاي در حال توسعه آسیایی، 

مثالً در . یریت و سرپرستی تعاون دولتی استساختار مد

کویت، دولت از انواع تعاونی از ابعاد مالی و روانی حمایت 

سرپرستی دولت . ها باشدکند تا راهنماي توسعه آنمی

بر امور تعاون، نقش آموزش و ترویج تعاون را نیز شامل 

شود به طوري که بخشی از این وظایف که توسط  می

شود به وسیله دولت تأمین  نی انجام میهاي تعاواتحادیه

ها  در سریالنکا تعاونی). Ebrahim, 2009(شود  مالی می

 ,Diananeda(تحت سرپرستی وزارت تعاون قرار دارند 

اي آموزش در سطح ملی عالوه بر مراکز منطقه). 2006

-اي تعاون اداره میهاي منطقهتعاون که توسط اتحادیه

اي و یک انستیتوي طقهشوند، تعدادي انستیتوي من

شود؛ پرورش مدیر نیز توسط شوراي ملی تعاون اداره می

دولت تأسیس یک سلسله مدرسه تعاون را در سراسر 

کشور تشویق کرده؛ و انستیتوي مدیریت تعاون سریالنکا 

اي را در بخش اي و خدمات مشاورهوظیفه آموزش حرفه

ر نیز در میانما). SCDB, 2002. (تعاون بر عهده دارد

ها تحت نظارت وزارت تعاون قرار دارند و این کار تعاونی

توسط دو بخش اداره کل تعاون و اداره کل صنایع 

اخیراً با توجه به تضعیف سازمان . شودروستایی انجام می

مرکزي تعاون، آموزش عمومی و تخصصی اعضاء، رهبران 

و کارکنان را دولت از طریق ادارات مختلف و تعدادي 

همچنین یک کالج . کنداي تأمین میتوي منطقهانستی

مرکزي تعاون با تمام تجهیزات دایر است که امور 

ها را به سازماندهی و سرپرستی وظایف آموزشی تعاونی

  ). Haras, 2006a(عهده دارد 

در تایلند اداره کل توسعه تعاون وجود دارد که با  

 ها به تشکیل واحدهاي بازرگانی در همکاري تعاونی

اي در  سطح ملی اقدام کرده که با تأمین آموزش حرفه

ها نیز کوشش  تقویت دانش مردم از تعاون و تعاونی

مجمع تعاونی تایلند که  در). Naxwast, 2004(کنند   می

هاي تعاونی در آن عضویت دارند  نمایندگان کلیه سازمان

هاي آموزشی در  نیز عالوه بر کمک به ساماندهی برنامه

هاي مطالعاتی  ن دوره، سمینار، کنفرانس، دورهترتیب داد

هاي  و پژوهشی به منظور آموزش تعاون و انتشار اندیشه

اما از نظر  ). Singh, 2003(سازنده نیز فعال است 

هندوستان یکی از خدمات آموزشی ترویجی 

 - هاي خدمات آموزش عمومی ترین شبکه گسترده

عمومی و آموزش . اي و ترویجی تعاونی را دارد حرفه

مراکز : ها در حال حاضر سه سطح دارد اي تعاونی حرفه

اي تعاون، انستیتوهاي مدیریت تعاون و  آموزش حرفه

به . انستیتوي ملی مدیریت تعاونی با نام واي کنت مهتا

اي تعاون با  عالوه یک کمیته ملی براي آموزش حرفه

. عنوان اتحادیه ملی تعاون هندوستان نیز وجود دارد

مؤسسه ملی توسعه تعاون یک انستیتوي  همچنین

آموزش رهبري به نام انستیتوي آموزش تعاون دارد 

)Haras,2005b .(هاي هند،  همچنین اتحادیه ملی تعاونی
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اي یا تخصصی خود مربوط  از طریق واحدهاي حرفه

اینها شامل؛ . کند هاي ترویجی اجرا می فعالیت

هاي  رنامهاي، اجراي ب سازماندهی آموزش عمومی و حرفه

پژوهشی، تولید و انتشار ادبیات و وسایل سمعی و 

بصري، عرضه کنفرانس، سمینار، کنگره تعاونی براي 

هاي تعاونی به منظور کمک به  بندي سیاست فرمول

هاي عمرانی و توسعه روابط  دولت در طراحی سیاست

  ).Singh, 2003(المللی در زمینه تعاون است  بین

ف آموزش و ترویج تعاون در مغولستان عمده وظای

شود که عالوه بر  هاي انجام می توسط اتحادیه تعاونی

هاي اجتماعی براي تصویب قانون تعاون، اجراي برنامه

در این زمینه . توسعه فعالیت تعاونی نیز بر عهده دارند

هاي ارتباطی جهت تقویت همکاري متقابل ایجاد شبکه

 ,Mianganbayar(ها مورد تأکید است  بین تعاونی

در اندونزي اداره کل تعاون و نیز فدراسیون ملی ). 1997

اداره کل . تعاون، مسؤول آموزش و ترویج تعاون هستند

فدراسیون . یک مرکز ملی و تعدادي مرکز استانی دارد

هایی در  نیز یک انستیتو در سطح دانشگاه دارد که دوره

هاي  عالوه بر تعاونی .دهد سطح کارشناسی ارائه می

اي که امور  نشگاهی، تعاونی جوانان، تعاون مدرسهدا

دهند یک نوع تعاونی  ترویج تعاون را انجام می

پیشاهنگی نیز وجود دارد که بخشی از وظایف ترویج 

تعاون را به عهده دارند که به نوعی ساماندهی امور 

ترویج تعاون در کشور از این طریق به انجام رسیده است 

)Haras, 2005c .(ملی تعاون مالزي به عنوان  سازمان

باالترین سازمان تعاونی کشور، در تبلیغ نظام تعاون از 

هاي مختلف آموزشی، مثل آموزش عمومی طریق برنامه

). Baharoum, 2004(اي نقش اصلی را دارا است و حرفه

بر این اساس یکی از اهداف مهم سازمان نیز کمک به 

است تسریع درك ایدئولوژي تعاون توسط مردم 

)MCDB, 2002 .( عالوه بر این خدمات آموزشی و

. شود ترویجی توسط دانشکده تعاون مالزي نیز انجام می

کند و طی  هاي مختلفی اجرا میدانشکده هر سال برنامه

کند  یک سال آموزش، مدرك مدیریت تعاون اعطا می

)Singh, 2003 .( در ساختار دولتی تعاون بنگالدش

در . ها استماره یک تعاونیاي، عنصر شآموزش حرفه

این کشور نیز بخشی از خدمات آموزش و ترویج تعاونی 

. شود توسط دانشکده تعاون بنگالدش نیز انجام می

 هاي زیادي اي آن هر سال برنامه دانشکده و مراکز منطقه

 ). Singh, 2003(کنند  براي تربیت هزاران نفر اجرا می

ورهاي در بنا به تجارب بررسی شده در بیشتر کش

حال توسعه آسیایی، بیشتر امور ترویج تعاون به عهده 

هاي ملی تعاون یا ساختار مشابه از قبیل  اتحادیه

. فدارسیون ملی تعاون، سازمان ملی تعاون است

در بیشتر این کشورها سازمانی وابسته به  ،همچنین

دولت در سطح وزارتخانه سرپرستی امور تعاون کشور را 

ر برخی کشورها مانند سنگاپور، اجراي د. به عهده دارد

ه آموزش مطابق با آن براي ارایهاي نیازسنجی و  برنامه

همچنین در این . اعضا و کارمندان مورد تأکید است

کشور، تسریع آگاهی از طریق برگزاري روز خانوادگی 

بخشی از ) مشابه هفته تعاون در ایران(تعاون 

 ,Lian(دهد  هاي ترویج تعاون را تشکیل می فعالیت

هاي تعاون یا  از طرفی ایجاد مدارس و دانشگاه). 2007

هاي دانشگاه که مطابق نیازهاي به روز  تأسیس تعاونی

جهانی است نیز در برخی مطالعات مورد تأکید قرار 

همچنین اجراي ). Diananeda, 2006(گرفته است 

زیونی، برگزاري روزهاي ملی و یهاي رادیو و تلو برنامه

ی ساختارهاي مستقل ترویجی در درون سامانده

تشکیالت دولتی در برخی کشورهاي نظیر چین مورد 

  ). Singh, 2003(تأکید بوده است 

استرالیا، (اما در بیشتر کشورهاي توسعه یافته 

فعالیت  )غیرهفرانسه، انگلستان، آمریکا، سوئد و 

اي  هاي مستقل از دولت است و دولت نقش عمده تعاونی

در ایجاد تسهیالت جهت توسعه و اقدامات تشویقی در 

. جهت شرکت فعال آنها فرآیند اقتصادي را به عهده دارد

ها  مثالً در استرالیا کانون عالی تعاون در برخی دانشگاه

هاي عمومی و تخصصی  تأسیس شده که عالوه بر مشاوره

ها آموزش عام تعاون به عالقمندان را نیز به  ه شرکتب

مشابه این این ). Research Office, 1997(عهده دارد 

هاي چشمگیر  یکی از مهمترین ویژگیساختار در آمریکا 

ها  ها به دانشگاه هاي آمریکا، مراجعه اعضاي تعاونی تعاونی

هاي آموزشی و در مقابل مراجعه فارغ  جهت طی دوره

ها بصورت یک ارتباط  ن دانشگاهها به تعاونیالتحصیال

هاي  در این کشور جهت ارائه فعالیت .مقابل است

آموزشی و ترویجی عالوه بر ساختارهاي ایالتی، چندین 

انستیتو امریکایی تعاون، مجمع تعاونی (سازمان ملی 
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ها  در خدمت تعاونی) ها امریکا، شوراي ملی تعاونی

ها، نوع  تشار لیست تعاونیهمچنین تهیه و ان. باشند می

سازي بیشتر  هاي آنها در سطح ملی با هدف آگاه فعالیت

ها، مقررات و کارکردهاي آنها و  شهروندان از انواع تعاونی

 ,COPAC(گیري از آنها مورد تأکید است  مزایاي بهره

هاي منطقه تشکیل دهنده  در کانادا کل تعاونی ).2006

بر توسعه خدمات یک کنفدراسیون هستند که عالوه 

مختلف به اعضاء وظایف تبلیغ خدمات، محصوالت و 

 ,Douri(اي به عهده دارند   کاالها را نیز به صورت حرفه

هاي اتحادیه عالوه بر حفظ  در سوئد حمایت). 2004

ها، تبلیغات و آموزش  ها، توسعه فعالیت حقوق تعاونی

در فرانسه ). Kerig, 2000(شود  اعضا را نیز شامل می

اي مشخص و  ها که در زمینه اي از تعاونیمجموعه

نمایند، اقدام به تشکیل فدراسیون یا  مشترك فعالیت می

کنفدراسیون نموده و از طریق عالوه بر تأمین اهداف و 

ها و معرفی محصوالت  رفع مشکالت به توسعه فعالیت

همچنین تشکلی با عنوان تشکل . کنند خود نیز اقدام می

هاي  وجود داشته که تمامی فدراسیونها  ملی تعاونی

تعاونی را تحت پوشش خود دارد و در سطح کالن به 

. کند ها و مزایاي فعالیت در آنها اقدام می معرفی تعاونی

- ها و کنفدراسیون هاي فرانسه با ایجاد فدراسیون تعاونی

اند که به وسیله آن قادر اي ایجاد نموده ها، شبکه

ش مقامات دولتی برسانند و هستند، صداي خود را به گو

هاي  هاي فنی و تجاري به موفقیت در ایجاد همیاري

این شبکه موجب افزایش . چشمگیري دست پیدا کنند

ها شده و براي موضوعات حقوقی و  تأثیرگذاري تعاونی

هاي تبلیغاتی خدمات مشترکی  اي و طرح آموزش حرفه

دهی سازمان ).Research Office, 1997(نمایند  ارائه می

پایین به باال در نهضت تعاونی انگلستان کمک زیادي به 

به علت اینکه  . کند ارائه خدمات ترویجی موثر می

باشند، بنابراین تمایل  ها تابع محض اعضاء می شرکت

ها در قالب این  ها و فعالیت زیادي به عضویت در تعاونی

  ).Johnson, 2000(ساختار وجود دارد 

شود که علیرغم اینکه تعاون در  مشاهده می

هاي مشترکی  کشورهاي مختلف مبتنی بر اصول و شیوه

هاي ترویج تعاون به  پیاده شده است، اما فعالیت

هاي متنوع و با استفاده از اصول و عملیات مختلفی  شیوه

با توجه به اینکه کشورهاي مختلف و . شود اجرا می

ادي گوناگون با هاي سیاسی و اقتص همچنین نظام

نگرشی ویژه به مسأله تعاون و اشکال مختلف آن 

اند، بنابراین ساختار اداري و نحوه سرپرستی کل  پرداخته

هاي ترویج  هاي تعاون چگونگی اجراي برنامه فعالیت

ساختار  در واقع نوع. تعاون را نیز تعیین کرده است

هاي تعاون و همچین نوع نظام  اداري و مدیریتی فعالیت

، تعیین )داري، سوسیالیستی و اسالمی سرمایه(حکومتی 

سازي وظایف آموزش و  هاي پیاده ها و روش کننده شیوه

ساختار مستقل دولتی، ساختار . ترویج تعاون بوده است

توسعه یافته در درون تشکیالت دولتی، تکیه بر 

هاي ملی تعاون و همچنین  ها و فدراسیون اتحادیه

ون تشکیالت تعاونی کشورها، سازي نهادي در در شبکه

هاي ترویج تعاون را تشکیل داده  شکل غالب فعالیت

است که در ادامه با توجه به ساختار کنونی کشور، 

هاي مورد نظر براي توسعه تشکیالت ترویج تعاون  گزینه

  .گیرد کشور مورد بررسی قرار می

  

  تحقیق روش

هاي توسعه معیارها و گزیداردر این تحقیق ابتدا 

شناسایی شده و سپس اهمیت شکیالت ترویج تعاون ت

نسبی و اولویت آنها با استفاده از مدل فرآیند تحلیل 

تعیین و مورد تحلیل قرار گرفته ) AHP( ١سلسله مراتبی

از . است، بنابراین تحقیق از نوع اکتشافی و تحلیلی است

اي از اطالعات  سوي دیگر، به دلیل اینکه بخش عمده

اي و میدانی و  ریق مطالعات کتابخانهاین تحقیق از ط

همچنین نظرخواهی از طریق مطالعه دلفی و تکمیل 

پرسشنامه از سوي متخصصان آشنا به موضوع صورت 

از آنجا . گیرد، این تحقیق داراي ماهیت میدانی است می

گیران وزارت  تواند براي تصمیم که نتایج تحقیق می

این تحقیق از نوع  تعاون، کار و رفاه اجتماعی موثر باشد،

) 1شکل (مراحل انجام کار در دو بخش . کاربردي است

تنظیم شده است که در ادامه چگونگی انجام مراحل فوق 

  . شود تشریح می

هاي گزیدارمرحله اول با هدف شناسایی معیارها و 

مطالعه دلفی توسعه تشکیالت ترویج تعاون و به صورت 

در ابتداي . شده استانجام  از نوع پانل یا کنفرانس دلفی
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مطالعه، گروهی از محققان و مدیران فعال در حوزه 

تعاون و ترویج و نیز اعضاي هیأت علمی ترویج و آموزش 

کشاورزي داراي تجربه پژوهشی در حوزه تعاون و یا 

داراي تجربه مدیریتی مرتبط با امور تعاون شناسایی 

شبرد نفر براي کمک به پی 16شدند که از بین آنها تعداد 

به منظور تسهیل و . این تحقیق، اعالم آمادگی نمودند

نظر الزم، بر اساس بررسی  یابی به توافق تسریع دست

هاي ترویجی در ایران و  پیشینه علمی مربوط به نظام

توسعه تعاون کشور و   جهان، اسناد مربوط به برنامه

همچنین بررسی تجارب ترویج تعاون در کشورهاي 

هاي موثر در توسعه تشکیالت گزیدار مختلف معیارهاي و

ترویج تعاون شناسایی شده و براي اظهار نظر در اختیار 

پس از کسب و . )1جدول ( گروه خبرگان قرار داده شد

اعمال نظرات خبرگان در نهایت، چهار معیار و پنج 

گزینه مورد توافق جمعی قرار گرفت که در مرحله بعد 

مراتبی مورد  سلسله در تدوین پرسشنامه فرآیند تحلیل 

  ). 1شکل (استفاده قرار گرفت 

  
  مراحل انجام تحقیق) 1(شکل 

  

  هاي توسعه تشکیالت ترویج تعاونگزیدارمعرفی ) 1(جدول 

ف
دی

ر
  

به لحاظ  گزیدارنوع   معرفی سناریو  گزیدار

  سیستمی

ابزار طرح و   ماهیت نهادي

  هماهنگی

  تنوع نهادي

مولفه
 

ي
ا

  

شبکه
 

ي
ا

  

ی
دولت

ی  
غیردولت

  

نمودار 
ی

سازمان
ي  

ت نهاد
ش

نگا
  

ک
ت

 
ی

ش
خ

ب
  

تکثرگرا
  

ساختار   1

  غیرنهادمند

  

گیري وزارتخانه  پس از شکل: تداوم وضع فعلی

  تعاون، کار و رفاه اجتماعی

×  -  ×  -  ×  -  ×  -  

بازسازي ساختار   2

  گذشته 

بازسازي تشکیالت مربوط به : تداوم وضع پیشین

  )سابق(وزارت تعاون 

×  -  ×  -  ×  -  ×  -  

توسعه ساختار : تشکیالت دولتی توسعه یافته  دولتیساختار   3

تشکیالتی در بدنه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه 

  اجتماعی

×  -  ×  -  ×  -  ×  -  

ساختار   4

  غیردولتی

توسعه تشکیالتی در بدنه : برون سپاري نهادي

  هاي تعاون بخش تعاون با مشارکت اتحادیه

-  ×  ×  ×  -  ×  ×    

  ×  - × ×  -  ×  ×  -  ساماندهی شبکه ترویج تعاون: نهاديسازي  شبکه  ساختار مرکب  5
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 ها فهرست اولیه معیارها و گزینهو پاالیش انجام مطالعه دلفی 

 AHPها و تدوین پرسشنامه  شده معیارها و گزینه ت توافقفهرسدستیابی به 

 سطحی 9بر مبناي مقیاس ها و معیارها  گردآوري اطالعات بر اساس مقایسه زوجی گزینه

 ها  گزینه  معیارها و اولویت و شناسایی اهمیت  AHPها مبتنی بر چارچوب  دادهتحلیل 

  

 ها  بررسی مبانی نظري و پیشینه تحقیق و شناسایی اولیه معیارها و گزینه

و 
ها 

ار
عی

 م
ل

حلی
ت

با 
ها 

ار
ید

گز
A

H
P
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مرحله دوم با هدف تعیین وزن و اولویت معیارها و 

ها با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله  گزیدار

١مراتبی
 )AHP(  در چند مرحله انجام شده که در ادامه

  .شود تشریح می

: مراتبی سلسله درخت تشریح و ترسیم - الف

 هدف، اصلی سطح سه داراي مراتبی سلسله درخت

بر این اساس ساختار ). 1شکل (است  ها گزینه و معیارها

سلسله مراتبی تحقیق حاضر به شرح زیر تشکیل شده 

  . است

در این تحقیق هدف، : تدوین هدف: سطح اول

تعاون هاي توسعه تشکیالت ترویج گزیدار   تعیین اولویت

  .باشد کشور می

در این تحقیق : تعیین معیارها: سطح دوم

نظران در  معیارهاي چهارگانه زیر مورد توافق صاحب

  : مطالعه دلفی قرار گرفت

پذیري به لحاظ امکانات و منابع وزارت  امکان) 1

امکان عملیاتی شدن و : تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تی، منابع و قابلیت اجرایی با توجه به بنیه زیرساخ

 امکانات در دسترس؛   

 :ها و شرایط بخش تعاون تناسب با ظرفیت) 2

ها و شرایط کنونی و  میزان همسازي با خصایص، زمینه

  هاي پیشروي بخش تعاون؛        چالش
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تناسب با ساختار اداري و قوانین و مقررات ) 3

میزان همسازي با قوانین و مقررات و ساختاري  :مربوطه

  اداري موجود و آینده؛       نهادي و 

ارایه خدمات آموزشی و ترویجی به ) 4

ها  توانمندي و سودمندي براي تحقق رسالت: مخاطبان

  .   هاي مورد انتظار از ترویج تعاون کشور و ماموریت

هاي مورد نظر نیز  گزینه: ها گزینه: سطح سوم

شامل پنج گزینه زیر است که از طریق همفکري و توافق 

روهی از متخصصان و کارشناسان در مطالعه جمعی گ

  :  دلفی به دست آمده است

گیري وزارتخانه  پس از شکل: تداوم وضع فعلی

  تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بازسازي تشکیالت مربوط به : تداوم وضع پیشین

  )سابق(وزارت تعاون 

توسعه ساختار : تشکیالت دولتی توسعه یافته

  تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیالتی در بدنه وزارتخانه

توسعه تشکیالتی در بدنه بخش : برون سپاري نهادي

  هاي تعاون تعاون با مشارکت اتحادیه

  ساماندهی شبکه ترویج تعاون: سازي نهادي شبکه

با توجه به اطالعات موجود درخت سلسله مراتبی 

براي تعیین اولویت این سناریوها بر اساس معیارهاي 

  . ده استگفته شده ارائه ش

  

  
 

 نمودار درخت تحلیل سلسله مراتبی تحقیق) 2(شکل 
 

سازي  شبکه

 نهادي

سپاري  برون

  نهادي

تداوم وضع 
 پیشین 

تداوم وضع 

 فعلی

تشکیالت دولتی 

 یافته توسعه

 سناریوهاي توسعه تشکیالت ترویج تعاون  تعیین اولویت

پذیري به لحاظ  امکان

 و منابع امکانات

ها و  تناسب با ظرفیت

 شرایط بخش تعاون

تناسب با ساختار اداري، 

 قوانین و مقررات

ارائه خدمات آموزشی، 

 ترویجی به مخاطبان
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 گردآوري اساس و پایه مجموعه ، در پایان این مرحله

) AHP(هاي مورد نیاز فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  داده

اي براي مقایسات  تدوین گردید و بر اساس آن پرسشنامه

  . ها و معیارها تدوین گردید زوجی گزینه

تحقیق  معیارهاي و ها گزینه زوجی مقایسه -ب

مقایسات  هاي داده گردآوري براي: ها آوري داده و گرد

 سه اجراي و ترسیم ها و معیارهاي تحقیق، زوجی گزینه

 طراحی شامل مراحل این. است مرحله ضروري

و  نمونه جامعه تعیین ها، داده گردآوري پرسشنامه

در مرحله . باشد زوجی می هاي جداول مقایسه طراحی

 زوجی صورت مقایسه ها به داده گردآوري اول پرسشنامه

در مرحله دوم . طراحی شد ها گزینه و از معیارها یک هر

نمونه طرف مطالعه یعنی افراد خبره، صاحب تجربه و 

 صورت به در حوزه ترویج و تعاون، کارشناسی اتاطالع

 مقیاس در مرحله سوم جدول. هدفمند انتخاب شدند

ها و معیارها به صورت پیوستاري  گزینه زوجی مقایسات

   ).2جدول (اي به صورت زیر طراحی شد   درجه 9

 
  مقیاس مقایسه زوجی -) 2(جدول 

  وزن یا ارزش  ها وضعیت مقایسه

 1 یکساناهمیت 

 2 یکسان تا نسبتا بیشتراهمیت 

 3 نسبتا بیشتر یا ضعیفاهمیت 

 4 نسبتا بیشتر تا بیشتراهمیت 

 5 بیشتر یا قوياهمیت 

 6 بیشتر تا خیلی بیشتراهمیت 

 7 خیلی بیشتر یا خیلی قوياهمیت 

 8 خیلی بیشتر تا خیلی، خیلی بیشتراهمیت 

 9 حمرجاهمیت خیلی خیلی بیشتر یا کامالً 

  

هاي تحقیق در این  نمونه آماري براي گردآوري داده

مرحله به صورت هدفمند و از بین اعضاي هیأت علمی و 

نظر در حیطه ترویج و تعاون  مدیران دانشگاهی صاحب

که داراي سابقه پژوهشی و اجرایی در زمینه ذکر شده 

گیري  بدین منظور، به شیوه نمونه. هستند، انتخاب شد

نظر در این زمینه شناسایی و  احبص 52هدفمند تعداد 

و مقیاس نه  AHPپرسشنامه تهیه شده بر اساس فن 

بعد از پیگیري . میان آنها توزیع شد) 2جدول (سطحی 

آوري  مورد پرسشنامه تکمیل و جمع 25فراوان تعداد 

 21هاي ناقص، تعداد  پس از حذف پرسشنامه. گردید

س آنها مورد، مناسب تحلیل تشخیص داده شد که بر اسا

   . ها اقدام شد به تحلیل داده

براي عملیات : ها عملیات محاسبه داده - ج

  .  ها مراحل زیر طی شده است محاسبه داده

 براي ترکیب: محاسبه میانگین هندسی

 از شوندگان پرسش از یک اي هر هاي مقایسه جدول

بر این اساس، . استفاده شده است هندسی میانگین

ها با معیارها و همچنین  هاي گزین میانگین مقایسه

 محاسبه شد؛ به صورت زیر با یکدیگر معیارها

n
i

k

ij

n

k
ij aA 






1

 

است که بر  aمعیار  هندسی میانگین Aijکه در آن؛ 

 که گزینه دو نام ijشوند،  ها مقایسه می مبناي آن گزینه

 که شخصی کد kگیرند،  می قرار مقایسه مورد یکدیگر با

 در که افرادي تعداد nاست،  آمده عمل به پرسش وي از

نیز  است و شده پرسش آنان از معیار یک خصوص

  .  عالمت ضرب است

 معناي به اولویت استخراج: ها اولویت استخراج

 این در. است از معیارها یک هر در ها گزینه کردن مرتب

 نسبت معیار زیر هر وزن یا اولویت باید همچنین مرحله

 هر اولویت تعیین براي. تعیین شود معیارها نیز دیگر به

ها  شده الزم است ابتدا داده مقایسه هاي گروه از یک

سازي استفاده  نرمال شوند که از رابطه زیر براي نرمال

  شده است؛ 
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ij

ij

a

a
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 ijشده و  معیار نرمال rijمعیار،  نام aکه در این رابطه 

پس از . شوند  می مقایسه یکدیگر با هک اي گزینه دو نام

سازي میانگین موزون معیارها از رابطه زیر محاسبه  نرمال

  شد؛ 









 



N

j
ijr

N
W

1

1
   

 تعداد N  موزون، میانگین Wکه در این رابطه 

 خانه هر شده نرمال مقادیر rij  مقایسه و مورد هاي  گزینه

 از نیز ها گزینه نهایی وزن محاسبه براي. سطر است یک از
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 این اما شود، استفاده می موزون میانگین محاسبه دستور

تمامی  موزون میانگین با گزینه ر موزون میانگین بار

ها در مجموع  شد تا وزن گزینه معیارها محاسبه

ر از رابطه زیر کا براي این. هاي موجود بدست آید گزینه

  استفاده شده است؛ 

ci

n

i
aiWWW 




1

 

اول،  سطر گزینه نهایی موزون میانگین Wکه در آن 

Wai میانگین موزون گزینهi ،n و معیارها مجموعه 

. است jمیانگین موزون معیار  Wciاول و  سطر هاي گزینه

 به نسبت ها گزینه همه نهایی وزن در این مرحله ابتدا

 دستور با مطابق یکدیگر به معیارها نسبت وزن و معیارها

  . گردید محاسبه نظر مورد

 مکانیزمی )IR( ١سازگاري نرخ: نرخ ناسازگاري

شوندگان با  پرسش پاسخ اعتبار آن وسیله به که است

در . گیرد می قرار مورد سنجش اي مقایسه هاي ماتریس

AHP در  1/0از  کمتر تحمل قابل ناسازگاري نرخ میزان

براي محاسبه نرخ ناسازگاري در . نظر گرفته شده است

                                                                                  
1.Inconsistency Ratio 

امر به محاسبه میانگین بردار سازگاري از طریق ابتداي 

  :فرمول یا رابطه زیر پرداخته شده است





n

i ij

ij

W

Wa

N 1
max

*1
  

میانیگن  aسازگاري، بردار میانگین λmaکه در آن 

وزن یا  Wij، )یک سطح افقی( ijهندسی ماتریس 

 دتعدا Nو ) یک سطح افقی( ijاولویت گزینه  موزون 

براي محاسبه شاخص . مقایسه است مورد هاي گزینه

  :سازگاري نیز از رابطه زیر استفاده شده است

1
. max






n

n
TC


 

بزرگترین مقدار ویژه ماتریس maxکه در آن

 مقایسه ماتریس ویژه مقادیر مجموع nمقایسه زوجی و 

  . زوجی است

از جدول زیر تعیین  ٢محاسبه شاخص تصادفی

  : شود می

                                                                                  
2. Random Index 

 
 )Saaty, 1990( شاخص تصادفی) 3(جدول 

N 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

RI  0  0  58/0  9/0  12/1  24/1  32/1  41/1  45/1  49/1  

  

در نهایت امکان محاسبه نرخ ناسازگاري با استفاده از 

شاخص ناسازگاري  C.Iآید که در آن  رابطه زیر فراهم می

  . شاخص ناسازگاري ماتریس تصادفی است R.Iو 

IR

IC
CR

.

.
  

  ها داده تحلیل و تجزیه

یسات زوجی ها ابتدا مقا زیه و تحلیل دادهبراي تج

هدف و  با مرتبط معیارهايتک  تک ها بر اساس گزینه

با همدیگر صورت  همچنین مقایسات زوجی معیارها

در این بین ناسازگاري هر کدام از مقایسات . گرفته است

شده  فزار، رفع  با استفاده از نرم 1/0 زوجی با نرخ کمتر از

نتایج  8تا  3هاي  شکلدر ادامه با توجه به  .است

ها به تفکیک  و همچنین گزینه بندي معیارها اولویت

 شود معیارها ارائه می

 

  



 1395، 1 ، شماره47-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران            160

  
 

  محاسبه اهمیت نسبی معیارها 

ه شناخت میزان اهمیت هر کدام از نتایج مربوط ب

معیارهاي چهارگانه براي مقایسه سناریوهاي ساماندهی 

نظام ترویج تعاون در کشور و تعیین وزن هر یک از این 

با توجه به . نشان داده شده است) 3(شکل معیارها در 

معیار تناسب با "شود که؛ مشاهده می) 3(شکل 

 )01/0: ن .ن(ساماندهی نظام ترویج تعاون  يمعیارها مقایسه -3شکل 

0.203

0.292

0.239

0.267

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

امکان پذیري به لحاظ امکانات و منابع      

تناسب با ظرفیت ها و شرایط بخش تعاون 

تناسب با ساختار اداري و قوانین و مقررات

مربوطه  

اثربخشی در ارایه خدمات آموزشی و ترویجی

به مخاطبان 

 )05/0: ن. ن( پذیري به لحاظ امکانات و منابع امکانها با معیار گزینه مقایسه -4شکل 

0.164

0.307

0.202

0.2

0.127

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

برون سپاري نهادي

شبکه سازي نهادي

تشکیالت دولتی توسعه یافته

تداوم وضع پیشین

تداوم وضع فعلی

 )001/0: ن.ن(ها و شرایط بخش  ها با معیار تناسب با ظرفیتگزینهمقایسه  -5شکل 

0.179

0.218

0.216

0.225

0.162

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

برون سپاري نهادي

شبکه سازي نهادي

تشکیالت دولتی توسعه یافته

تداوم وضع پیشین

تداوم وضع فعلی

 )08/0: ن.ن(قوانین و مقررات  ،ها با معیار تناسب با ساختار اداريگزینه مقایسه -6شکل 

0.192

0.256

0.240

0.175

0.137

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300

برون سپاري نهادي

شبکه سازي نهادي  

تشکیالت دولتی توسعه یافته 

تداوم وضع پیشین

تداوم وضع فعلی

 )01/0: ن.ن(ارایه خدمات آموزشی و ترویجی  درها با معیار اثربخشی گزینهمقایسه  -7شکل 

0.226

0.295

0.217

0.149

0.113

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

برون سپاري نهادي

شبکه سازي نهادي

تشکیالت دولتی توسعه یافته

تداوم وضع پیشین

تداوم وضع فعلی

0.191

0.261

0.22

0.19

0.138

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

برون سپاري نهادي

شبکه سازي نهادي

تشکیالت دولتی توسعه یافته

تداوم وضع پیشین  

تداوم وضع فعلی 

 )07/0: ن .ن(هاي ساماندهی نظام ترویج تعاون نهایی گزینه بندياولویت -8شکل 
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 292/0نسبی با وزن  "ها و شرایط بخش تعاون ظرفیت

بیشترین اهمیت را براي ساماندهی سناریوهاي ترویج 

اثربخشی به لحاظ "بعد از آن معیار . تعاون داشته است

با وزن  "ارایه خدمات آموزشی و ترویجی به مخاطبان

تناسب با ساختار اداري و قوانین و "، معیار 267/0نسبی 

ار و نهایتاً معی 182396/0با وزن نسبی  "مقررات مربوطه

پذیري به لحاظ امکانات و منابع وزارت تعاون و  امکان"

  . قرار دارند 203/0با وزن نسبی  "رفاه اجتماعی

پذیري به لحاظ  ها بر اساس معیار امکانمقایسه گزینه

  امکانات و منابع وزارت تعاون و رفاه اجتماعی 

شود که گزینه مشاهده می) 4(در شکل 

با  "ساماندهی شبکه ترویج تعاون: سازي نهادي شبکه"

پذیري  معیار امکان"بر اساس معیار  307/0وزن نسبی 

 "به لحاظ امکانات و منابع وزارت تعاون و رفاه اجتماعی

بیشترین اولویت را براي ساماندهی نظام ترویج تعاون در 

ت تشکیال"هاي  بعد از آن گزینه. کشور داشته است

توسعه ساختار تشکیالتی در بدنه : دولتی توسعه یافته

با وزن نسبی  "وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بازسازي تشکیالت : تداوم وضع پیشین"، گزینه 202/0

، 200/0با وزن نسبی  ")سابق(مربوط به وزارت تعاون 

توسعه تشکیالتی در بدنه : برون سپاري نهادي"گزینه 

با وزن  "هاي تعاون مشارکت اتحادیهبخش تعاون با 

پس از : تداوم وضع فعلی"و نهایتاً گزینه  164/0نسبی 

با وزن  "گیري وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل

  . قرار دارند 127/0نسبی 

ها و  ها بر اساس معیار تناسب با ظرفیتمقایسه گزینه

  شرایط بخش تعاون 

توجه به معیار بیانگر این است که با ) 5(شکل 

گزینه  "ها و شرایط بخش تعاون تناسب با ظرفیت"

بازسازي تشکیالت مربوط به وزارت : تداوم وضع پیشین"

بیشترین اولویت را  225/0با وزن نسبی  ")سابق(تعاون 

براي براي ساماندهی نظام ترویج تعاون در کشور داشته 

ساماندهی : سازي نهادي شبکه"بعد از آن گزینه . است

، گزینه 218/0با وزن نسبی  "بکه ترویج تعاونش

توسعه ساختار تشکیالتی : تشکیالت دولتی توسعه یافته"

با وزن  "در بدنه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

توسعه : برون سپاري نهادي"، گزینه 216/0نسبی 

هاي  تشکیالتی در بدنه بخش تعاون با مشارکت اتحادیه

تداوم وضع "و نهایتاً گزینه  172/0با وزن نسبی  "تعاون

گیري وزارتخانه تعاون، کار و رفاه  پس از شکل: فعلی

  . قرار دارند 162/0با وزن نسبی  "اجتماعی

ها بر اساس معیار تناسب با ساختار اداري مقایسه گزینه

  و قوانین و مقررات مربوطه 

حاکی از آن است که با توجه به معیار ) 6(شکل 

 "تناسب با ساختار اداري و قوانین و مقررات مربوطه"

ساماندهی شبکه ترویج : سازي نهادي شبکه"گزینه 

بیشترین اولویت را براي  256/0با وزن نسبی  "تعاون

بعد از . ساماندهی نظام ترویج تعاون کشور داشته است

توسعه ساختار : یافته تشکیالت دولتی توسعه"آن گزینه 

 "تشکیالتی در بدنه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

: برون سپاري نهادي"، گزینه 240/0با وزن نسبی 

توسعه تشکیالتی در بدنه بخش تعاون با مشارکت 

تداوم "، گزینه 192/0با وزن نسبی  "هاي تعاون اتحادیه

عاون بازسازي تشکیالت مربوط به وزارت ت: وضع پیشین

تداوم "و نهایتاً گزینه  175/0با وزن نسبی  ")سابق(

گیري وزارتخانه تعاون، کار و  پس از شکل: وضع فعلی

  . قرار دارند 137/0با وزن نسبی  "رفاه اجتماعی

ها بر اساس معیار اثربخشی به لحاظ ارایه مقایسه گزینه

  خدمات آموزشی و ترویجی به مخاطبان 

بر اساس معیار دهد که نشان می) 7(شکل 

اثربخشی به لحاظ ارایه خدمات آموزشی و ترویجی به "

ساماندهی شبکه : سازي نهادي شبکه"گزینه  "مخاطبان

بیشترین اولویت را  295/0با وزن نسبی  "ترویج تعاون

. براي ساماندهی نظام ترویج تعاون کشور داشته است

توسعه تشکیالتی : برون سپاري نهادي"بعد از آن گزینه 

با  "هاي تعاون ر بدنه بخش تعاون با مشارکت اتحادیهد

تشکیالت دولتی توسعه "، گزینه 226/0وزن نسبی 

توسعه ساختار تشکیالتی در بدنه وزارتخانه تعاون، : یافته

تداوم "، گزینه 217/0با وزن نسبی  "کار و رفاه اجتماعی

بازسازي تشکیالت مربوط به وزارت تعاون : وضع پیشین

تداوم "و نهایتاً گزینه  149/0وزن نسبی  با ")سابق(

گیري وزارتخانه تعاون، کار و  پس از شکل: وضع فعلی

  .قرار دارند 113/0با وزن نسبی  "رفاه اجتماعی

  ها بر اساس کل معیارها بندي نهایی گزینهاولویت

 نسبت به ها، پرسشنامه تمام تحلیل و تجزیه از بعد

 هاي ن وز منظور، ابتدابدین . تلفیق آنها اقدام شده است
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 میانگین سپس و ها پرسشنامه تمام هاي گزینه نهایی

 .گردید محاسبه آنها موزون براي تعیین اولویت نهایی

ها براي ساماندهی نظام بندي گزینهنتایج نهایی اولویت

دهد که نشان می) 8(ترویج تعاون در کشور در شکل 

ساماندهی شبکه ترویج : سازي نهادي شبکه"گزینه 

بیشترین اولویت را براي  261/0با وزن نسبی  "تعاون

بعد از . ساماندهی نظام ترویج تعاون کشور داشته است

توسعه ساختار : تشکیالت دولتی توسعه یافته"آن گزینه 

 "تشکیالتی در بدنه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

: برون سپاري نهادي"، گزینه 220/0زن نسبی با و

توسعه تشکیالتی در بدنه بخش تعاون با مشارکت 

تداوم "، گزینه 191/0با وزن نسبی  "هاي تعاون اتحادیه

بازسازي تشکیالت مربوط به وزارت تعاون : وضع پیشین

تداوم "و نهایتاً گزینه  190/0با وزن نسبی  ")سابق(

وزارتخانه تعاون، کار و گیري  پس از شکل: وضع فعلی

  .قرار دارند 138/0با وزن نسبی  "رفاه اجتماعی

  تحلیل حساسیت 

تحلیل حساسیت عملکرد ) 9(همچنین شکل 

ها را از نظر  اهمیت نسبی هر گزینه نسبت به سایر گزینه

میزان اولویت هر . دهد معیارها و هدف کلی نشان می

تقاطع  گزینه از نظر هدف کلی با دیدن نمودار و محل

و خواندن اعداد روي  overallنمودارها با خط عمومی 

براي تعیین . پذیرد سمت راست، انجام می Yمحور 

میزان اولویت هر گزینه از نظر معیار مورد نظر با دیدن 

محل تقاطع نمودارها با خط عمودي معیار مربوطه و 

سمت چپ میزان اهمیت  Yخواندن اعداد از روي محول 

 . شود مشخص می

  

  
  

  ها با توجه به معیارها تحلیل حساسیت گزینه -) 9(شکل 

 

  گیري بحث و نتیجه

با توجه به ماهیت خدمات ترویجی و تنوع و 

 از گیري گستردگی بخش تعاون این پژوهش با بهره

نظران  هاي صاحب تجارب جهانی و کسب آرا و اندیشه

شناسی علمی معتبر در پی  بکارگیري روشبا امر و 

هاي مناسب براي توسعه گزیدارتدوین معیارها و 

کشور جهت به کارگیري در تشکیالت ترویج تعاون 

راه عملی براي ساماندهی و   تدوین یک سند و نقشه

بکه ترویج تعاون زمانی ش. استقرار ترویج تعاون بود

اي  تواند در یک جریان توسعه تعاون، به گونه می

اثربخش، پایدار، کارآمد و تاثیرگذار ظاهر شود که در 

تر یعنی نظام توسعه تعاون تلفیق و  وسیع قالب نظامی
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هاي مقطعی و پراکنده و  تردید فعالیت بی. نهادینه شود

یر هاي ترویج در مس تواند تمام ظرفیت نگر نمی جزیی

برخی از عناصر پارادایم . توسعه تعاون را محقق سازد

بخشی به نهادسازي،  نوین ترویج همانند اهمیت

مداري، تکثرگرایی،  سازي، مشارکت ظرفیت

هاي بدیل تامین مالی،  شدن، رهیافت تخصصی

 تسهیلگري، جلب مشارکت بخش خصوصی و بخش سوم

)Shaban Ali Fami et al.  2009; Shaban Ali Fami, 

2008; Hosseini & Sharifzadeh, 2008 ( و نظایر اینها

بطور آشکار از ساماندهی نظام ترویج تعاون حمایت 

تعاون با توجه به ساختار بخش تعاون و الزامات . کنند می

. پارادایم جدید ترویج تعاون باید تکثرگرا باشد

هاي پارادایم  تکثرگرایی نهادي به عنوان یکی از مشخصه

یج بر ضرورت ساماندهی و حضور بخش جدید ترو

ها در عرضه  غیردولتی از جمله تعاون در کنار سایر بخش

بواقع ترویج . کند و ساماندهی خدمات ترویجی تاکید می

تعاون مظهر حضور بخش سوم در کنار بخش دولتی و 

از اینرو ترویج تعاون را . خصوصی در عرصه ترویج است

تکثرگرایی نهادي . نامید 1توان ترویج بخش سوم می

مبین ضرورت لزوم همکار و تقسیم کار بین متولیان و 

اندرکاران ترویج از  کارگزاران ترویج تعاون با سایر دست

سپاري ترویج  طریق سازوکارهاي مقتضی، نظیر برون

تعاون به بخش خصوصی و یا حتی موسسات عمومی 

و گونه براي تامین  گذاري تعاونی ها، سرمایه نظیر دانشگاه

هاي  عرضه خدمات ترویجی، تسهیم منابع و ظرفیت

هاي دولتی، خصوصی و تعاون، تدوین  ترویجی بین بخش

ن راهبرد مشترك، هماهنگی اداري و مدیریتی و  نظایر آ

تواند در تعاملی  ترویج تعاون میدر این بین، . است

افزا در ساختار شکبه تعاون و با توجه به مناسبات  هم

سازي، جلب مشارکت  نهادي موجود از طریق فرهنگ

هاي تعاونی، آموزش، توسعه  مردمی و ساماندهی تشکل

اي، تسهیل  دانش و فناوري در بخش تعاون، توسعه حرفه

توسعه تعاون کارآفرینی و نظایر آن به پیشبرد روند 

  . کمک نماید

با توجه به نتایج و بر مبناي وزن نسبی بدست آمده، 

هاي توسعه گزیدارچهار معیار مورد نظر براي ارزیابی 

                                                                                  
1 .Third Sector Extension  

) 1: شدبندي  تشکیالت ترویج تعاون به این شرح اولویت

اثربخشی ) 2ها و شرایط بخش تعاون؛  تناسب با ظرفیت

به مخاطبان؛ به لحاظ ارایه خدمات آموزشی و ترویجی 

تناسب با ساختار اداري و قوانین و مقررات مربوطه؛ ) 3

پذیري به لحاظ امکانات و منابع وزارت تعاون و  امکان) 4

ریزي  بنابراین الزم است هر گونه برنامه. رفاه اجتماعی

ه کارکردي خاص از خدمات ترویج تعاون یبراي ارا

چندگانه معیارهاي چندگانه گفته شده که نمایانگر ابعاد 

در  با. خدمات ترویج تعاون هستند مورد توجه قرار گیرد

نظرگرفتن همه این معیارها و نیز وزن نسبی بدست 

هاي توسعه تشکیالت ترویج تعاون به گزیدارآمده، 

: سازي نهادي شبکه) 1: اند بندي شده ترتیب زیر اولویت

مبین  گزیداراین  ساماندهی شبکه ترویج تعاون؛

اي و تکثرگرا براي  ري مرکب و شبکهدهی ساختا شکل

در این . ساماندهی خدمات ترویجی در بخش تعاون است

حالت، موقعیت نهادي ترویج تعاون در تشکیالت دولتی 

یعنی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حداقل 

یابد و فقط یک دفتر ستادي و کارشناسانی در  کاهش می

ها به شناسایی  رستانها و شه حوزه صفی در سطح استان

خدمات ترویجی مورد نیاز و پیگیري و هماهنگی ارایه 

ها با استخدام کارشناسان ترویجی و یا  آن توسط اتحادیه

در این . کنندگان با ظرفیت اقدام نمایند قرارداد با عرضه

هاي تعاونی،  توان از موسسات خصوصی، شرکت حالت می

همانند  -رتبطهاي دولتی م ها و نیز دستگاه دانشگاه

وزارت جهاد کشاورزي در مورد تشکیالت ترویجی 

بهره  - هاي کشاورزي و اتحادیه تعاون روستایی تعاونی

   .گرفت

توسعه ساختار : تشکیالت دولتی توسعه یافته) 2 

 تشکیالتی در بدنه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

 هاي شود با توجه به سیاست در این خصوص پیشنهاد می

راهبردي توسعه بخش تعاون و نقش ستادي دفتر ترویج 

و واحدهاي صفی مربوطه در ادرات کل نسبت به 

بازنگري در ساختار سازمانی ترویج تعاون اقدام شود و 

هاي سازمانی مورد نیاز، همراه با شرح وظایف  پست

هاي ترویج تعاون، تعریف و یک سیاست  مرتبط با فعالیت

هبردي براي تامین نیروي توسعه نیروي انسانی را

متخصص مورد نیاز در ساختار تشکیالتی مربوطه در نظر 

توسعه تشکیالتی در : برون سپاري نهادي) 3 .گرفته شود
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هاي تعاون؛ این  بدنه بخش تعاون با مشارکت اتحادیه

مبین ساماندهی یک ساختار غیردولتی براي  گزیدار

ي معینی در این حالت، موقعیت نهاد. ترویج تعاون است

براي ترویج تعاون در تشکیالت دولتی یعنی وزارتخانه 

شود و  تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته نمی

هاي تعاون واگذار  ارایه خدمات ترویجی به اتحادیه

توان با گماشتن  البته در این حالت می. شود می

کارشناسانی در سطوح ستادي و صفی وزارتخانه، تقاضا و 

ت ترویجی در بخش تعاون را هماهنگ کرد عرضه خدما

هاي تعاونی سراسري را بدین منظور  و یا شرکت

در هر حال در این حالت عرضه خدمات . اندازي کرد راه

) 4. ترویجی در بخش تعاون برعهده دولت نخواهد بود

بازسازي تشکیالت مربوط به وزارت : تداوم وضع پیشین

ترویج زارت تعاون ؛در تشکیالت مربوط به و)سابق(تعاون 

ها و  استان(و صفی ) کشوري(تعاون در دو سطح ستادي 

در سطح ستادي، . داراي تشکیالتی بود) ها شهرستان

پژوهش، آموزش و  معاونتترویج تعاون در امور 

این معاونت چهار . سامان یافته بود کارآفرینی تعاونی ها

، پژوهش ها و مطالعات تعاون دفتر) الف: (دفتر داشت

آمار و  دفتر) ج(؛ ترویج و آموزش تعاونی ها دفتر) ب(

 دفتر) د(، و  توسعه فناوري اطالعات در بخش تعاونی

در ساختار پیشین، ترویج تعاون در . ریزي و بودجه برنامه

سطح یک معاونت و با نام معاونت تحقیقات، آموزش و 

متشکل از سه ) یکی از پنج معاونت وزارت تعاون(ترویج 

) ج(آموزش و ) ب(پژوهش و تحقیقات، ) الف(دفتر 

. هاي مردمی ساماندهی شده بود ترویج و توسعه مشارکت

در تشکیالت بعدي نام ترویج از معاونت مزبور برداشته 

با توجه . شده ولی کماکان در سطح یک دفتر باقی ماند

پژوهش، آموزش و کارآفرینی  معاونتبه دفترهاي شاکله 

رفت هماهنگی و تعامل ترویج  ، انتظار میتعاونی ها

به عنوان یکی از  _تعاون با آموزش و پژوهش تعاون 

ها و مسایل مزمن ترویج در ساختار وزارت  محدودیت

در ذیل مجموعه این معاونت تسهیل و  _کشاورزي

افزاي ترویج  آفرینی هم نقش همچنانتقویت شود و 

ز گیري ا ریزي و با بهره تعاون با هماهنگی دفتر برنامه

دفتر آمار و توسعه (آمار و ظرفیت فناوري اطالعات 

البته این سودمندي در . تقویت شود) اطالعات فناوري

ها و همگرایی آنها در قالب یک  گرو هماهنگی این مولفه

) پیشین(تشکیالتی   مرور چارت. راهبرد منسجم است

حاکی از این بود که در سطح صفی چارت سازمانی اداره 

در . کند از یک روند مشخصی پیروي می تعاون تقریباً

مجموع ساختار کلی این ادارات شامل اداره امور اداري و 

 و آموزش، تحقیقات ها و اداره مالی، اداره امور تعاونی

اداره تحقیقات، آموزش و . باشد ترویج در استانها می

باشد شامل رئیس  ترویج که در ادارات هم تلفیق می

ول آموزش، کارشناس ، کارشناس مسئ)کارشناس(

ریزي آموزش و  مسئول آموزش، کارشناس برنامه

باشد که البته در استانهاي  کارشناس ترویج تعاون می

در حال حاضر، استقرار چنین . مختلف متفاوت است

تشکیالتی نیازمند در نظر گرفتن کارکردهاي جدید در 

: تداوم وضع فعلی) 5و . حوزه کار و رفاه اجتماعی است

. گیري وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکلپس از 

تعاون و کار و  هاي خانه در حال حاضر، با ادغام وزارت

خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیالت  تشکیل وزارت

پیشین در نظر گرفته شده براي ترویج تعاون مضمحل 

شده و موقعیت نهادي معینی در ساختار تشکیالتی 

با وجود چنین . عاون وجود نداردجدید براي ترویج ت

رود که کارکرد ترویج و آموزش در  ساختاري انتظار نمی

  . بخش تعاون نیز اثربخش و کارآمد باشد

هر چند مضمون کلی تحوالت برشمرده شده در 

نشینی دولت از این حوزه و  حوزه ترویج مبین عقب

فضاسازي براي حضور کارگزاران خصوصی و دیگر فعاالن 

هاي  ا در مورد ترویج تعاون، همانند سایر نظاماست، ام

در مراحل ) وزارت تعاون(ترویجی، حضور محوري دولت 

گیري نظام ترویج تعاون، ساختارسازي،  ابتدایی شکل

سازي و تامین منابع انسانی و مالی  نهادسازي، ظرفیت

تنها پس از این مرحله و استقرار و بلوغ . ضروري است

تواند گام به گام  ه دولت مینظام طراحی شده است ک

ها و امور را به خود بخش تعاون واگذارد و خود  فعالیت

در این مرحله، . در نقش ناظر و راهنما ظاهر شود

بخشی به  توان شاهد گسترش حیطه پوشش و تنوع می

کارکردهاي ترویج تعاون و خودگردانی نهادي نظام 

مربوطه بود که به بهترین نحو ممکن از طریق 

) هاي تعاون براي نمونه از طریق اتحادیه(سازي  هشبک

هاي شناسایی شده گزیداربا توجه به . شود محقق می

توان نتیجه گرفت توسعه ساختاري نظام ترویج تعاون  می
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مستلزم توسعه تشکیالت و ساختارسازمانی ترویج تعاون 

در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح 

، تعاونی ترویج ، آموزش ویقاتمعاونت با عنوان تحق

هاي مربوطه، برقراري  اندرکاران و ظرفیت شناسایی دست

اندرکاران امر و طراحی و  پیوند و هماهنگی بین دست

استقرار شبکه ترویج تعاون با محوریت تشکیالت ترویج 

. اندرکاران و ذینفعان امر است دستتعاون با شمول 

  :شود یشنهاد میبدین منظور اقدامات و مالحظات زیر پ

با توجه به اهمیت معیارهاي چندگانه شناسایی  -

امکانات و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه ": شده شامل

ها و شرایط بخش تعاون و تناسب با  اجتماعی، ظرفیت

پیشنهاد  "ساختار اداري و قوانین و مقررات مربوطه

شود ظرفیت و شرایط تشکیالتی وزارت تعاون، کار و  می

احی تشکیالت ترویج تعاون در این رفاه اجتماعی در طر

وزارتخانه و جایابی این تشکیالت در حد یک معاونت و 

برقراري و پیوند و هماهنگی الزم بین این معاونت و سایر 

ها و دوایر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  معاونت

مد نظر قرار گیرد و در عین حال، جایگاه ترویج در 

شامل دفاتر مورد ) سابق(ون تشکیالت پیشین وزارت تعا

  . بازنگري قرار گیرد

تناسب با  "در راستاي ملحوظ نمودن معیارهاي  -

پذیري  ساختار اداري و قوانین و مقررات مربوطه و امکان

الگوگیري از ساختار تشکیالت "به لحاظ امکانات و منابع

هاي جهاد سازندگی و کشاورزي  ترویجی در وزارتخانه

هاي مشابه دیگر  د کشاورزي و نمونهسابق و وزارت جها

توام با درك نقاط قوت و ضعف و وضعیت نهادي هر (

و دقت در چیدمان سازمانی متناسب با ارایه ) مورد

  .شود خدمات ترویجی در بخش تعاون پیشنهاد می

سازي  شبکه"با توجه به اولویت باالي گزیدار  -

نهادي که مستلزم حضور و همکاري و پیوند 

اندرکاران مختلف است، تهیه نگاشت نهادي براي  دست

ها و  ها و مسئولیت ترویج تعاون شامل جایگاه و نقش

 شود؛ در اندکاران پیشنهاد می هاي این دست ظرفیت

 
راري ارتباطات نهادي و همین راستا، نیاز استرایزنی و برق

نامه و قراردادهاي همکاري بین تشکیالت  انعقاد تفاهم

اندرکار در دستور  هاي دست ترویج تعاون و دیگر سازمان

به منظور تحقق این گزیدار و . کار قرار گیرد

سازي نهادي در حوزه ترویج تعاون، راهکارهاي  ظرفیت

ی و حرکت در راستاي خودگردان: زیر درخور توجه است

سپاري ارایه  هاي تعاون، برون واگذاري امور به اتحادیه

، )ها براي نمونه به دانشگاه(خدمات ترویج تعاون 

هاي تعاونی ترویجی  اندازي یا کنسرسیوم یا شرکت راه

براي ارایه خدمات ترویجی در بخش تعاون با مشارکت 

اندازي  هاي ذیربط، راه سازمان نظام مهندسی و دستگاه

دفتر تخصصی در تشکیالت ترویج با موضوع واحد یا 

اندازي کمیته یا شوراي  پژوهش و آموزش و راه

سراي مجازي تعاون و با  سیاستگذاري با تغذیه از اندیشه

هاي مرتبط براي  نظران و نمایندگان بخش حضور صاحب

  .هدایت امور

ها و  تناسب با ظرفیتبا در نظر گرفتن معیارهاي  -

اختار اداري و قوانین و مقررات شرایط بخش تعاون و س

مربوطه و نیز ارایه خدمات آموزشی و ترویجی به 

ها و امکانات  توسعه ظرفیتریزي براي  مخاطبان، برنامه

اداري تشکیالت وزارت تعاون با تاکید بر امکانات و فناوري 

آموزشی و ترویجی، کاهش تمرکز در سطح ستادي 

، )وزارت تعاون(گري دولت  و کاهش تصدي) تمرکززدایی(

اندازي دفتر یا واحد خاص اداري یا تعیین کارشناس  راه

هاي ترویجی  برداري از ظرفیت مسئول براي شناسایی و بهره

اندازي و تقویت مراکز  نهادهاي فعال در حوزه تعاون و راه

هاي آموزشی دانشگاهی در  کاربردي و دوره–آموزشی علمی 

ا هدف تربیت نیروي مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ب

انسانی مورد نیاز در ساختار ترویج تعاون در نظام ترویج تعاون 

   .شود پیشنهاد می
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