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  چكيده

  گيـري بيشـتر از بخـش تعـاون،     با توجه به لـزوم توسـعة متـوازن  کشـور و در راسـتاي بهـره      
ي مرزنشينان خراسان رضوي با موقعيت ويژة اين استان ها تعاونيعلمي نقش و جايگاه بررسي 
  جـواري بـا دو کشـور تركمنسـتان و افغانسـتان در شـمال شـرق کشـور دارای اهميتـی          در هم

لحـاظ هـدف، از نـوع كـاربردي اسـت و از نظـر روش، تحقيـق        پژوهش حاضر به. ويژه است
ي تعاوني مرزنشينان، ها شركتبا توجه به كاركردهاي متنوع . رودشمار میاسنادي و  ميداني به

در ميـزان   هـا  تعـاوني آيد كه در عمل، عملكرد اقتصـادي ايـن   هاي پژوهش چنين برمیاز يافته
آميز نبوده و در مجموع، در مقايسه با ساير مـوارد  تأثيرگذاري بر اقتصاد خانوار چندان موفقيت

  .همراه شده است ها تعاونياعضاي كمتر  رضايتمنديو كاركردها، با 

  .سنجش)/ استان(خراسان رضوي / مرزنشينان/ ي تعاونيها شركت/رضايتمندي: هاكليدواژه
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  مقدمه 

از آغاز پيدايش زندگي اجتماعي، انسان با ياري جستن از مشاركت و تعـاون موفـق بـه    

اين رويكرد بشر  هرچند، در آعاز،. استمرار حيات و غلبه بر موانع رشد خود شده است

ای نمود اما با گذشت زمان و گسترش ابعاد اقتصادي  و اجتماعي زندگي، جلوهساده می

در عصر حاضر نيز بر گستره، اشكال و كاركردهاي تعاون بـيش  . پيچيده به خود گرفت

بـرای نمونـه، در جوامـع سـنتي دارای وسـعت و سـاختار       . از پيش افزوده شـده اسـت  

دتر از جوامع صـنعتي، مشـاركت و تعـاون در اشـكال عميـق و      اجتماعي ساده و محدو

نفـع و  هاي ذيمقصود اصلی از زندگي تعاوني دستيابي انسان. خوردپوياتر به چشم مي

به ديگر سـخن، در  . گيري از رفاه اقتصادي استكننده به رفاه اجتماعي با بهرهمشاركت

زندگي بر وجود نـوعي ارتبـاط   زندگي تعاوني، انسان محور همة امور است و بناي اين 

متقابل و متعامل پويا و منطقي ميان خود مردم و نيز بين مردم و محيط استوار است كـه  

در قلمـروی رخـدادهاي   . يابـد در همكاري و مشاركت، نمودهاي آن جلـوة عينـي مـي   

نـام گرفتـه   » ي تعـاوني هـا  شـركت «اقتصادي، قالب و تشكيالت سازماني اين همكاري 

  . است

مثابه گروهي متمايز از ديگر عوامل هاي بسيار دور، ساکنان مناطق مرزي بهشتهاز گذ

اثرات اجتماعي، سياسي، امنيتي و اقتصادي اين گـروه  . اندبازرگاني خارجي مطرح بوده

تـوان از داليـل ايـن تمـايز     بر مناطق مرزي و در نتيجه، اثرات آن بر کـل کشـور را مـي   

دهد، هر گاه تسهيالت مربوط بـه ايـن منـاطق کـاهش     که شواهد نشان میچنان. دانست

يافته و فعاليت بازرگاني در قالب مبادالت مـرزي رونـق خـود را از دسـت داده اسـت،      

  . هاي مهاجرت، قاچاق و گرايش به تجارت غيررسمي افزايش يافته استپديده
ي مرزنشـينان، بخـش تعـاون    هـا  تعـاوني گيري و توسعة از آنجا که در جريان شکل

شور در حيطة بازرگاني خارجي نيز تا حدودي زمينة فعاليت يافته است، و با توجه به ک
هـاي دولـت در   قانون اساسي که برای واگذاري برخي ديگر از تصـدي  ۴۴ابالغية اصل 

زمينة بازرگاني خارجي به بخـش تعـاون، بسـتری مناسـب را فـراهم سـاخته، بررسـي        
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گيري نهادهاي رسـمي  با مطالعة شکل. استهای تعاونی ضرورت يافته گونه شرکت اين
ها گمرك را در ايران تأسيس کردنـد،  در کشور و پس از آنكه براي نخستين بار، بلژيکی

آنها نيز براي مرزنشينان امتيازهايي قائل شدند؛ و بر همين اساس، به هر نفر اجـازه داده  
ار ريال بـه خـارج صـادر    ميزان هزشد كه كاالهايي مانند دام زنده، علوفه و غالت را به

در آن هنگـام، بـه   . کنند، كه بعدها اين مبلـغ بـه هـزار و پانصـد ريـال افـزايش يافـت       
مرزنشينان اجازة ورود كاالهايي نظيـر چـاي، بـرنج و پارچـه نيـز كـه واردات آنهـا در        

  ). ۱۳۶۹عسگري و همکاران، (شد انحصار دولت بود، داده مي
بر اساس اليحة قانون تشـويق صـادرات و صـدور     اين امتيازها ادامه داشت تا اينكه

، گرچه اقدام به صدور كاال منوط به اخذ پروانة تجارت خارجي )۱۳۳۱مصوب (پروانه 
بود اما ساكنان مناطق مرزي از داشتن پروانة تجارت خارجي معاف بودند، مشـروط بـر   

االهايي كه از آنکه ارزش صادرات آنها كمتر از صد هزار ريال باشد؛ و همچنين، برای ك
کردند، از پرداخت عـوارض يـك در هـزار    ای وارد ميطور مبادلهجوار بهكشورهاي هم

  ). ۱۳۷۱نورمحمدي، (تشويق صادرات معاف بودند 
مرور، در قوانين و مقررات صادرات و واردات، اين تسهيالت براي ساکنان مناطق به

 -در قالب قانون مبادالت مرزي ، فعاليت اين گروه۱۳۴۴مرزي افزايش يافت تا آنكه در 
. به نظم درآمد -كه در بيست و يكم بهمن ماه همين سال به تصويب هيئت دولت رسيد

ترتيب استفاده از قانون مبادالت مرزي بدين صورت بود كه هر سـاله، بـراي اشـخاص    
شد؛ ولي از آنجا كه در گذشته، عرضة كاال مشمول اين قانون كارت مرزنشيني صادر مي

صورت كنوني نبود و از سـويي، اخـتالف بـين نـرخ رسـمي ارز و نـرخ آزاد وجـود        به
نداشت و هنوز تعاوني مرزنشين نيز تشكيل نشده بـود، از ايـن قـانون چنـدان اسـتفاده      

دهي افـراد مرزنشـين، سـازمان مركـزي تعـاون كشـور       ، برای سازمان۱۳۶۱در . شدنمي
بـدين   ها تعاونيصلي از تشكيل اين هدف ا. ي مرزي گرفتها تعاونيتصميم به تشكيل 

امكان استفادة بهتر از مبادالت مرزي براي مرزنشينان و توزيـع درسـت كـاال،    : شرح بود
سوی فعاليتی سالم و مثبت، شكسـتن بـازار سـياه    دهی مرزنشينان از قاچاق کاال بهسوق

ة مواد غذايي و كاالهاي ضروري در اين منـاطق، كاسـتن از مشـكالت دولـت در زمينـ     
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رساندن مواد غذايي و لوازم مختلف زندگي بـه مرزنشـينان، جلـوگيري از مهـاجرت، و     
  . بهبود وضع مردم منطقه از طريق تأمين درآمد براي آنها

هـای  ي مـرزي ابتـدا در اسـتان بوشـهر و سـپس، در اسـتان      ها تعاونيبر اين اساس، 
از فروپاشي اتحاد پس . هرمزگان، سيستان و بلوچستان، فارس و خوزستان شكل گرفتند

بسـت، پايـان جنـگ تحميلـي     هاي شمالي کشور از بنجماهير شوروي و خروج استان
گيـري  رفته شـکل عراق با کشورمان، و برقراري آرامش و ثبات نسبي در افغانستان، رفته

  . هاي مرزي کشور نيز آغاز شدي مرزنشينان در ساير استانها تعاوني
و در  ۱۳۷۷هـاي تعـاوني مرزنشـينان در    شرکتدر استان خراسان رضوي، نخستين 

، سـرخس  )آباد، چاپشلو، و نوخنـدان لطف(، درگز )آبادصالح(جام هاي تربت شهرستان
شروع به فعاليت کردند؛ و پس از آن، در ) سنگان(، قوچان، کالت، و خواف )مرزداران(

، ۱۳۸۰در  همچنين،. ، دو شرکت در تربت جام و درگز به جمع قبلي اضافه شدند۱۳۷۹
نيز يک شرکت در زاوين کـالت شـروع بـه     ۱۳۸۲دو شرکت در سرخس و تايباد و در 

در حـال حاضـر، در اسـتان خراسـان رضـوي، سـيزده شـرکت تعـاوني         . فعاليت کردند
  .پردازندمرزنشينان به انجام مبادالت مرزي با دو کشور افغانستان و ترکمنستان مي

رزي و ارائة تسـهيالت مربـوط بـه مرزنشـينان     گيري مبادالت ماز مطالعة روند شکل
آيد که در گذشته، علت اصلي برقراري تسهيالت واردات و صـادرات بـراي   چنين برمی

ساكنان مرزي نوعي حمايت در راسـتای جلـوگيري از تخليـة جمعيتـي ايـن منـاطق و       
دهــي ، بــرای ســازمان۱۳۶۱پيشــگيري از پيامــدهای نــامطلوب آن بــوده اســت؛ امــا در 

تـر، بـه تشـكيل    ينان، سازمان مركزي تعاون كشور بر آن شد که با اهـدافی دقيـق  مرزنش
ي هـا  تعـاوني گيـري  اينک با توجه به اهميـت اهـداف شـكل   . ي مرزي بپردازدها تعاوني

مرزنشينان و گذشت مدتی مناسب از زمان تأسيس آنها در خراسان رضوي و همچنـين،  
استان بـا کشـورهاي آسـياي مركـزي و     جواري اين در شرايط هم ها شركتكاركرد اين 

لحـاظ مسـائل   چـه بـه   هـا  تعـاوني ي اقتصادي اين ها فعاليتوجود مرزهاي طوالني، که 
ازپيش در کانون توجه قرار گرفتـه اسـت،   اقتصادي و چه از نظر اجتماعي و امنيتي بيش
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اقتصاد و  و نيز ميزان اثرگذاري فعاليت آنها بر ها تعاونيپرداختن به ارزيابي عملکرد اين 
  . يابدی خانوارهاي مرزنشين عضوآنها ضرورت میمند رضايت

   تحقيق انجام اهميت و ضرورت

با توجه به تأکيد سياستگذاران اقتصادي کشور بر لزوم استفادة بيشتر از بخش تعاوني و 

از ســويی، لــزوم توســعة متــوازن منــاطق مختلــف کشــور، اهميــت و نقــش تأثيرگــذار 

همچنـين، از يـک سـو، بـا توجـه بـه       . شود ميخوبي احساس ن بهي مرزنشيناها تعاوني

اليه شمال شرقي کشور و همسايگي با دو موقعيت ويژة استان خراسان رضوي در منتهي

کشور ترکمنستان و افغانستان با کيلومترها مرز مشترک و نيـز وجـود هفـت شهرسـتان     

قـراري ثبـات سياسـي در    مرزي اين استان با جمعيتی قابل توجه و از سوی ديگر، بـا بر 

ي مرزنشـينان  هـا  تعاونيي اقتصادي بوده، جايگاه ها فعاليتساز رونق افغانستان که زمينه

گذشته از آن، چنانچـه پديـدة شـوم    . خراسان رضوي در کشور اهميتی ويژه يافته است

روية جمعيت مرزي ايـن  هاي بيهاي مناطق مرزي و مهاجرتقاچاق در کنار محروميت

تـوان بـه اهميـت و    بر اثر خشکسالي تشديد شده نيز مد نظر قرار گيـرد، مـي  استان که 

هـاي تعـاوني مرزنشـينان    ضرورت کارکردهاي اقتصادي، امنيتـي، و اجتمـاعي شـرکت   

خراسان رضوي در راستای اسـتقرار سـاختاري متناسـب بـا شـرايط و حفـظ جمعيـت        

ی هـا  فعاليـت  موجود، حذف پديدة قاچاق، توسعة اقتصـادي منـاطق مـرزي، گسـترش    

  .اقتصادي سالم، افزايش ضريب امنيتي و رونق اقتصادي اين مناطق پی برد

  رضايتمنديمفهوم 

هاي مشتريان در مورد عملکرد هر سازمان تا حـد زيـادي   ها و نگرشآگاهي از برداشت

هـا از  ای کـه سـازمان  گونـه کند، بـه گيری بهتر در سازمان مورد نظر کمک ميبه تصميم

توانند مشخص کنند که آيا آن يابند و میيا انتظارات مشتريان خود آگاهی میها خواسته

هـا يـا   گيـری از برداشـت  براي بهـره . سازند يا خيرها يا انتظارات را برآورده میخواسته
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هاي مشتريان در ارزيابي کيفيت محصوالت يا خدمات، بايد آنها را بـا ابزارهـاي   نگرش

اگر سنجش اين ابزارها نادرست باشد و نظرات . يددقت سنجسنجش رضايت مشتري به

بسا تصميمات مبتني بر اطالعات آن بـراي موفقيـت   دقت نشان ندهد، چهمشتريان را به

منـد از اطالعـات دقيـق در بـارة     هاي بهرهاز سوي ديگر، سازمان. بار باشدسازمان زيان

ننـد بـراي ارائـة    تواهاي مشتريان در مورد کيفيت خدمت و محصول خـود مـي  برداشت

  .گيری کنندخدمت به مشتريان، بهتر تصميم
بـراي  . هاسـت سنجش برداشت مشـتريان عـاملی مهـم در جنـبش کيفيـت سـازمان      
هـا بتواننـد بـه    گنجاندن درک و تلقي مشتريان در اقدامات بهبود کيفيـت، بايـد شـرکت   

تفاده از هـاي آن اسـ  هاي مشتريان خود بپردازنـد کـه يکـي از راه   سنجش دقيق برداشت
  . پرسشنامه است

هاي بخش خدمات يـا سـاير   هاي رضايت مشتري براي سازماناستفاده از پرسشنامه
برخالف صنايع توليدي کـه در  . رودشمار میترين روش بههاي غيرتوليدي مناسبرشته

توان کيفيت را با شاخصی عيني مانند اندازة قطعات توليدی ارزيابي کرد، امکـان  آن، می
حتـي  . اری از معيارهاي کيفي عيني در بخـش خـدمات چنـدان فـراهم نيسـت     برخورد

معيارهايي سخت مانند زمان مورد استفاده در شرايط غيرتوليدي نيز ممکن است کيفيت 
  . واقعي خدمت را منعکس نکنند

  روش تحقيق

لحاظ هدف، از نوع كاربردي است و از نظـر روش تحقيـق نيـز بـه دو     تحقيق حاضر به
در بخـش اوليـه، بـراي مطالعـة عملکـرد اقتصـادي و       . شـود وت انجام مـی صورت متفا

رود کـه بـدين   کار مـی هاي تعاوني مرزنشينان، روش مطالعة اسنادي بهاجتماعي شرکت
شـود؛ و در بخـش   منظور، اطالعات و آمار مورد نياز از آمار و ارقام ثبتي استخراج مـی 

ي تعـاوني مرزنشـينان اسـتان در    هـا ديگر پژوهش، که بررسي ميزان اثرگـذاري شـرکت  
آنهاسـت، مطالعـة ميـداني و تحليـل      رضـايتمندي اقتصاد خانوار اعضای آنها و سنجش 

  . گيردآماري صورت می
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هـاي تعـاوني مرزنشـينان اسـتان     جامعة آماري تحقيق شامل همـة اعضـاي شـرکت   
 خراسان رضوي است، که در قالب قانون تعاون جمهـوري اسـالمي ايـران و قـوانين و    
مقررات صادرات و واردات کشور تشکيل شده و طبق تعريف قانون، افراد مرزنشين بـا  

بر اسـاس  . اندقبول شرايط و ضوابط مقرر قانوني در بخش تعاون، در آن عضويت يافته
صـورت زيـر   رابطة کوکران، براي تعيين حجم نمونة آماري، تعداد نمونة مـورد نيـاز بـه   

  :محاسبه شده است
  

 eو ) درصـد  ۹۵/۰(ضـريب اطمينـان   t جامعة آمـاري،   Nحجم نمونه، n که در آن، 
با توجه به عدم دسترسي به واريانس متغيرهـاي عملکـرد،   . دقت احتمالي مطلوب است

  :گيردمبنا قرار مي ۲۵/۰برابر با ) q=۵/۰و  P =۵/۰(حداکثر واريانس ممکن 
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هاي مختلف مبتنی است، تعـداد  حليل در گروهاز آنجا که روش آماري پژوهش بر ت
بـين آنهـا   ) بر حسـب شـرکت و شهرسـتان   (ها ها به نسبت سهم هر کدام از گروهنمونه

  . شود ميتقسيم 

  پيشينة تحقيق 

ي مرزنشينان در محدودة اسـتان خراسـان   ها تعاونياز آنجا که تاکنون در زمينة عملکرد 
لعـاتی چنـد در محـدودة موضـوع مـورد      اي صورت نگرفته اسـت، مطا رضوي، مطالعه

  .شويمبررسي در اين مقاله را يادآور می
بنـدی  اي کـه در وزارت تعـاون انجـام داده، بـا دسـته     ، در مطالعـه )۱۳۷۱(مختاري 

ي مرزنشينان استان بوشهر از نظر نحوة تشکيل، اداره و حوزة فعاليت آنها، بـه  ها تعاوني
  . ستها پرداخته ابررسی وضعيت اين تعاونی

هاي تعاوني مرزنشينان کشـور را  ، در پژوهش خود، عملکرد شرکت)۱۳۷۲(صانعي 
هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس و خوزستان با دو هـدف  براي استان
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هـا و نيـز   ي تعاوني مرزنشينان ايـن اسـتان  ها شركتيکی، شناسايی : بررسی کرده است
الت اجرايي حقـوقي و گمرگـي، و سـاير مـوارد     بررسی نظام ادارة امور مديريت، مشك

در اقتصـاد   هـا  شـركت ربط در فعاليت آنها؛ و ديگری، مطالعـة نقـش عملكـرد ايـن     ذي
  .خانوادة اعضا و منطقه

هاي بازرگـاني  اي که در مؤسسة مطالعات و پژوهش، در مطالعه)۱۳۷۳(نورمحمدي 
جمله عملکرد آثار مبادالت  هاي اقتصادي مبادالت مرزي و از آنصورت گرفته، به جنبه

و نيز امکانات بـالقوه و آينـدة مرزنشـينان پرداختـه و بـرای رفـع مسـائل و مشـکالت         
  . مرزنشينان، پيشنهادهايي کلي و عمومي ارائه کرده است

اي که در حوزة مديريت امور پژوهشي دانشگاه هرمزگان ، در مطالعه)۱۳۸۰(خدايي 
توان تجـارت را  پردازد که از رهگذر آن، میاناتي میانجام داده، به بررسی شرايط و امک

مثابه عنصری جدانشدني از زندگي مردم اسـتان هرمزگـان بـه مجـاري قـانوني آن بـا       به
همچنين، اين بررسي امكان نظرسنجي و شناخت مشـكالت  . سوددهي معقول وارد کرد

  . مبادالت مرزي استان را نيز فراهم آورده است
ي هـا  تعـاوني تحليلـي بـر   «اي بـا عنـوان   ، در مطالعـه )۱۳۸۴(اني زاده و بريمابراهيم

، رونـد  »مرزنشينان و جايگاه ساختاري و عملکردي آن در استان سيسـتان و بلوچسـتان  
ها را بررسی کرده و بر اساس گيري، توزيع فضايي و عملکرد اقتصادي اين شرکتشکل

ستای توسعة فعاليت و افزايش نقش اند که در راهاي اين تحقيق، نشان دادهنتايج و يافته
ريـزي و  ترين گام عبارت است از برنامـه ي مرزنشينان در بازرگاني کشور، مهمها تعاوني

دهـی  و سـوق  هـا  تعـاوني هاي الزم برای ايجاد تحـول سـاختاري در ايـن    سياستگذاري
  .فعاليت آنها از جنبة صرفًا توزيعی به رويکرد توليدي

  وني مرزنشينانوضعيت موجود شرکت هاي تعا

هاي برنامه سوم توسعه، متوسط تعداد دارندگان کارت مبادالت مـرزي در هـر    طي سال
و سـپس در سـال    ۱۳۸۲نفر در سال  ۱/۴به  ۱۳۷۹نفر در سال  ۰/۴خانوار مرزنشين از 

اين در حالي اسـت کـه تعـداد دارنـدگان کـارت      . نفر رسيده است ۰/۴به  مجددًاپاياني 
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در حـدود   ۱۳۸۴ي هر خانوار در استان خراسان رضـوي در سـال   مبادالت مرزي به ازا
  .نفر بوده است ۷/۴

  انهاي تعاوني مرزنشيناقتصادي شرکت -ماليتحليل 
ي تعاوني مرزنشينان خراسان رضـوي در چنـد بخـش    ها شركتاقتصادي  -شرايط مالي

و برخـي از   هـا  شـركت نخست، مشخصات عمـومي  . گيردمختلف مورد تحليل قرار مي

شوند و سپس، با نگاهی به وضعيت موجود هاي اقتصادي مورد نظر بررسي ميخصشا

هاي مورد نظر در ي تعاوني مرزنشينان اين استان، به بررسی برخي از شاخصها شركت

  .شود ميست، پرداخته ها شركتنوعي بيانگر عملكرد اين زمينه كه به
  

  ۱۳۸۵راسان رضوي، هاي تعاوني مرزنشينان خهاي شرکتبرخي شاخص -۱جدول 

 شرکت تعاوني بخش شهرستان
  سال 
تأسيس

 نسبت 
 سرمايه
  فعلي 
به اوليه

 )ريال( سرانة سرمايه

  شاغالن   فعلي   اوليه 

 ۴۱۶۶۶۶۶۷ ۲۲۳۶۷۶۷۱۷  ۱۳۷۷۶/۱آبادوحدت صالحآبادصالح جامتربت
۳۲۰۲۶۹۳۸۳۶۲۳۷۵۰۰۰۰۰  ۱۳۷۷۳/۸آباد درگزلطفآبادلطف درگز
۱۴۹۵۳۴۴۸۴۶۲۹۵۱۷۵۰۰۰  ۱۳۷۷۵/۷پدرام درگزچاپشلو درگز
۲۶۷۹۳۶۳۵۹۸۴۱۸۶۰۰۰۰۰  ۱۳۷۷۹/۵وحدت نوخنداننوخندان درگز
 ۱۲۶۷۶۶۷۳۶۰۹۸۷۵۰۰۰۰  ۱۳۷۷۷/۱۵وحدت سرخسمرزداران سرخس
۱۲۷۷۹۶۳۷۹۱۱۹۲۶۴۹۸۰۱  ۱۳۷۷۸/۲۳باجگيران قوچانمرکزي قوچان
۱۰۸۷۸۸۶۳۵۰۱۶۲۴۶۶۶۶۷  ۱۳۷۷۵/۱۲کالت نادرمرکزي کالت
۲۲۶۳۴۵۲۸۷۰۴۲۲۹۶۲۵۰۰  ۱۳۷۷۳/۷سنگان خوافسنگان خواف
 ۴۵۷۲۵۰۰۰ ۲۲۵۲ ۱۳۷۹۳/۱۱۸۷۳صبور جاممرکزي جامتربت

 ۶۹۱۷۹۱۰۰ ۱۳۷۹۸/۱۱۶۶۲۷۸۸۹۲مرکزي درگزمرکزي درگز
۱۳۸۰۸/۲۴۰۴۱۱۲۵۱۲۰۲۶۷۷۸۰۰۰۰سفير سرخسمرکزي سرخس
۳۲۶۲۵۶۴۴۱۶۲۵۰۰ ۱۳۸۰۰/۶۹۹۸۵وغارونگنجينه دمرکزي تايباد
۴۴۶۸۳۱۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۳۶۲ ۱۳۸۲۳/۸ هزارمسجد کالت زاوين کالت

  های پژوهشيافته: مأخذ 
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  ۱۳۷۸-۸۴هاي تعاوني مرزنشينان خراسان، هاي شرکتبرخي شاخص -۲جدول 

 سال
  تعداد
هاشرکت

تعداد دارندگان 
  کارت 

 در هر خانوار

 )دالر(رانه واردات س )دالر(سرانه صادرات 

 ازای هر نفربه  در هر خانوار ازای هر  نفربه  در هر خانوار

۱۳۷۸  ۱۸ ۳/۴ ۴/۶۴۵ ۲/۱۵۱ ۴/۵۸۲ ۵/۱۳۶ 
۱۳۷۹ ۱۸  ۰/۴  ۹/۴۲۷ ۵/۱۰۷  ۰/۳۷۶ ۴/۹۴ 

۱۳۸۰ ۲۳ ۵/۴ ۳/۳۲۰ ۲/۷۱ ۲/۱۰۲ ۷/۴۴ 
۱۳۸۱  ۲۵ ۰/۴ ۶/۱۰۵ ۷/۲۶ ۲/۹۲ ۳/۲۳ 

۱۳۸۲  ۲۵ ۱/۴ ۹/۱۰۵ ۹/۲۵ ۸/۵۰ ۴/۱۲ 

۱۳۸۳  ۲۸ ۰/۴ ۰/۷۷ ۲/۱۹ ۷/۴۳ ۹/۱۰ 

۱۳۸۴∗ ۱۳ ۷/۴ ۸/۸۵ ۱/۱۸ ۱/۵۶ ۸/۱۱ 
 پژوهش هایيافته: مأخذ
ها مربوط بـه اسـتان خراسـان    مربوط به استان خراسان رضوي و اطالعات ساير سال ۱۳۸۴اطالعات  ∗
  .است) شامل سه استان کنونی(

  سهم بخش تعاوني در درآمد خانوار
هاي آمارگيري از هزينه و درآمد خـانوار،  آمده از نتايج طرح دست بهبر اساس اطالعات 

 ۱۳۷۹ميليـون ريـال در    ۶/۹از  خراسان رضـوي ميانگين درآمد ساالنة خانوار در استان 

 ۱۳۸۳ميليـون ريـال در    ۴/۱۶، با روندی رو به رشد، به حدود )۱۳۸۰مركز آمار ايران، (

فزايشی نسبتًا قابل توجه طي ايـن دوره  دهندة ارسيده كه نشان) ۱۳۸۴مركز آمار ايران، (

هايی انـدك،  نفر، با نوسان ۴۶/۱در اين ميان، متوسط تعداد افراد خانوار از حدود . است

طـي همـين دوره، ميـزان    . نفر در هر خانوار در پايان ايـن دوره رسـيده اسـت    ۵۹/۱به 

ن ريـال در آغـاز   ميليو ۶/۵متوسط درآمد ساالنة خانوار از منابع درآمدي مشاغل آزاد از 

ميليون ريال در پايان دوره افزايش يافته است؛ به عبارت ديگر، سهم درآمـد از   ۹۸/۷به 

اي گونهمشاغل آزاد از كل درآمد ساالنة خانوار روستايي استان با كاهش مواجه بوده، به

در همين حال، رشد ميـزان  . درصد كل درآمد رسيده است ۶۳/۴۸درصد به  ۵/۵۸كه از 

بگيري بخش تعاوني محسوس بوده و آمد خانوار روستايي استان از محل حقوقسهم در

همچنين، در مـورد سـهم درآمـد غيرپـولي از     . درصد رسيده است/ ۵درصد به  ۰۲/۰از 
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 ۱۸/۰درصـد بـه    ۰۳/۰بگيري بخش تعاوني نيز اين رشـد وجـود داشـته، كـه از     حقوق

  .درصد افزايش يافته است
  

  نوار روستايي استان يك خا ةنمتوسط درآمد ساال -۳جدول 
  )ريال( درآمد بر حسب انواع

  ۱۳۸۳  ۱۳۸۲  ۱۳۸۱  ۱۳۸۰  ۱۳۷۹  شرح انواع درآمد

  ۵۹/۱  ۴۹/۱  ۵۲/۱  ۵۶/۱  ۴۶/۱  متوسط تعداد افراد داراي درآمد در خانوار

 ۱۶۴۱۰۷۲۲ ۱۴۹۹۰۹۶۱ ۱۲۸۳۴۸۶۶  ۱۰۳۴۱۷۰۷ ۹۶۵۲۶۹۰  جمع كل درآمد خانوار

  ۸۱۶۸۸  ۹۰۸۵۸  ۱۶۰۹۲  ۴۱۵۴  ۱۸۴۲  ونيبگيري تعادرآمد پولي از حقوق

  ۳۰۱۷۴  ۱۳۴۸۹  ۳۳۰۹  ۵۷۷  ۳۰۵۶  بگيري تعاونيدرآمد غيرپولي از حقوق

  ۷۹۸۰۷۹۵  ۸۰۵۸۵۸۱  ۶۶۴۱۳۷۳  ۵۹۱۹۲۲۹ ۵۶۴۶۸۵۱  درآمد از مشاغل آزاد

  ۱۳۸۰-۱۳۸۴مركز آمار ايران، : مأخذ

توسـعه،    سالة برنامة سـوم مطالب ياد شده بيانگر اين واقعيت است كه طي دورة پنج

تدريج كاهش يافتـه و  سهم منابع درآمدي بخش خصوصی به نفع سهم بخش تعاوني به

. به عبارتي، بخش تعاوني جايگاه خود را در سبد درآمدي خانوار ارتقـا بخشـيده اسـت   

آيد كه همين رونـد البتـه بـا شـتابی کنـدتر بـراي       همچنين، از اين اطالعات چنين برمی

اي كـه سـهم درآمـد خـانوار     گونـه نيز وجود داشـته، بـه   خانوارهاي روستايي در كشور

روستايي از مشاغل بخش تعاوني در آغاز دوره در كشور بيش از استان بوده اما در گذر 

زمان، در پايان دوره، سهم بخش تعاون در تأمين درآمد خانوار روستايي استان از ميـزان  

خصوصي از تأمين درآمـد  هرچند، سهم بخش . اين سهم در كشور نيز بيشتر شده است

ساالنة خانوار در كشور روند صعودي داشته اما در پايان دوره، سهم اين بخش در استان 

  .همچنان بيشتر است
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  سهم بخش تعاوني مرزنشينان در اقتصاد استان
آيد ي مرزنشينان خراسان رضوي با اقتصاد استان چنين برمیها تعاونياز مقايسة تحليلي 

 ۸۳/۹حدود . ستها تعاونيگونه چك از اقتصاد استان مربوط به اينكه حجمی بسيار كو

دهـد و از طرفـي،   هـاي مـرزي تشـكيل مـي    درصد صادرات استان را صادرات بازارچه

اي را بــه خــود درصــد از صــادرات بازارچــه ۷۴/۸ي مرزنشــينان هــا تعــاونيصــادرات 

  .اختصاص ، در حالي كه سهم واردات بسيار ناچيز است

ي مرزنشينان خراسان رضوي ها تعاونياطالعات موجود، نسبت سرماية طبق آخرين 

درصد بـوده، در حـالي كـه     ۱۴/۱۸در حدود  ها تعاونيگرفته از اين به صادرات صورت

نسـبت  . درصـد اسـت   ۷۱/۲۷ي مرزنشينان در حدود ها تعاونياين نسبت براي واردات 

خالص داخلي استان در حدود ي مرزنشينان خراسان رضوي به توليد ناها تعاونيسرماية 

همچنـين، بـا آنكـه سـهم     . رودشمار مـی درصد است كه سهمی بسيار اندک به ۰۱۱۹/۰

درصد بوده اما همـين نسـبت    ۹۴/۱۸۱صادرات به واردات براي استان خراسان رضوي 

  ) . ۲(درصد است ۷۵/۱۵۲ي مرزنشينان ها تعاونيبراي 

  وني مرزنشيناني تعاها شركتهاي اجتماعي تأثيرگذاري زمينه

های تعاونی مرزنشينان در اين قسمت، به کارکردهاي اجتماعي و نيز تأثيرگذاري شرکت

هـاي  البتـه شـايان يـادآوری اسـت کـه تفکيـک زمينـه       . پـردازيم در ابعاد اجتماعي مـی 

بـا  . تأثيرگذاري اجتماعي و اقتصادي کاری دشوار و در بسياري از موارد، ناممکن است

تفصيل اشاره شود، که ها بها، سعي شده است که به برخي از اين زمينهاين همه، در اينج

  . البته شايد در ابعاد اقتصادي نيز مطرح باشند

ي مرزي در زمينة مبـادالت كـاال و ارائـة تسـهيالت     ها فعاليتتجربة  :مسائل جمعيتي -

رائـة  دهد كه همواره بين ميـزان ا ويژه به مرزنشينان در طول ساليان متمادي نشان می

ای مستقيم برقرار تسهيالت ويژه به ساكنان اين مناطق با ماندگاري جمعيت آنها رابطه

  . بوده است
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در صــورت نبــود ســاختارهاي قــانوني و حقــوقي مشــخص نظيــر : مســائل قاچــاق -

ای پراكنـده و نابسـامان   گونـه بـه  مرزنشـينان ي تعاوني مرزنشينان، مبادالت ها شركت

اما با فعاليت افـراد  . انجامدپيدايش پديدة قاچاق نيز ميگيرد و الجرم، به صورت می

ي تعاوني مرزنشينان و رسميت مبـادالت آنهـا، امکـان    ها شركتمرزنشين در ساختار 

  . رسدظهور مبادالت قاچاق به حداقل می

از آنجا كه مناطق مرزي، چه از نظر نظامي و چه : هاگريزي، جرايم و ناهنجاريقانون -

رونـد،  شـمار مـی  پذيرترين نقاط هر کشـور بـه  اقتصادي، از آسيب لحاظ سياسي وبه

گونـه  هاي اجتماعي قرار دارند و ايـن همواره مرزنشينان در معرض بسياری از آسيب

تشکل يافتن جوامـع  . مخاطرات شديد با ساختار زندگي مرزنشينان عجين شده است

ها تا حد بسيار بااليي هاي تعاوني مرزنشينان از اين ناهنجاريمرزي در قالب شرکت

  .کندجلوگيري مي

ضرايب امنيت و سرماية اجتماعي در مناطق مـرزي، بـا توجـه بـه     : سرماية اجتماعي -

تر از ساير نقـاط کشـور   شرايط خاص محيطي و اجتماعي حاکم بر آنها، عمومًا پايين

 هاي تعاوني مرزنشينان و ايجاد ساختاربا مشارکت مرزنشينان در قالب شرکت. است

تـوان  رسمي براي فعاليت هدفمند آنها همراه با ارائة برخـي از تسـهيالت ويـژه، مـي    

احساس سهيم بودن اين افراد را در ساختار رسمي اقتصاد کشور تقويـت کـرد؛ و بـا    

تـوان سـرماية اجتمـاعي در    جمعي براي اهداف مشترک، مـي انگيزش مشارکت دسته

  . د باالتر افراد به يکديگر شدساز اعتمامناطق مرزي را گسترش داد و زمينه

ي مرزنشـينان در  ها تعاونيگيري با ايجاد منافع مشترک در اثر شکل: انسجام اجتماعي -

توان به گسترش انسجام اجتماعي در کشـور و نيـز جلـوگيري از    سطوحي ديگر، مي

ي مرزنشـينان، بـا   هـا  تعـاوني . واگرايي از سرزمين اصلي در مناطق مـرزي پرداخـت  

مرزنشينان و دادن هويت قانوني و رسـمي بـه فعاليـت آنهـا و نيـز بـا        متشکل کردن

گرفتن تسهيالت قابل توجه از دولت، امکان ارتقای مناسب همکاری و اعتماد متقابل 

  .کنندمي فراهممرزنشينان و دولت را 
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هاي تعاوني مرزنشينان و ارائة تسهيالت قانوني و با پيدايش شرکت: عدالت اجتماعي -

. توان شرايط حاکم بـر نقـاط مـرزی را بهبـود بخشـيد     ها، میبدين شرکت مالي ويژه

-شوند و از اينهاي تعاوني ياد شده از طريق مشارکت مرزنشينان تأسيس ميشرکت
توانند در قالب يک نهاد اجتماعي و اقتصادي حافظ منـافع جوامـع مرزنشـين    رو، می

ل کننـد تـا از قافلـة توسـعة     باشند و با نگاهی تخصصی، توسعة مناطق مرزي را دنيا

  .ساير مناطق کشور عقب نمانند

هـاي تعـاوني   فعاليت پراکندة مرزنشـينان در قالـب شـرکت   : نظام آماري و اطالعاتي -

گيري يک نظام جامع آماري و اطالعاتي از نوع فعاليت و نيز ساير مرزنشينان به شکل

ای شايسته گونهبعد، به کند که در مراحلآنها بسيار کمک مي زندگيجوانب مرتبط با 

گيران اقتصادي و اجتماعي کشـور قـرار داد تـا بـا در     ريزان و تصميمدر اختيار برنامه

نظر گرفتن وضعيت پيشين، در ترسيم وضعيت مطلوب، کمتـرين انحـراف را داشـته    

  .باشند

معموًال منـاطق مـرزي از قيـد و بنـد سـاختارهاي      : استقرار نهادهاي مدني و حقوقي -

. انـد بهـره ي منسجم و ساختارهاي حقوقي مرسوم در جوامع تا حدودي کـم تشکيالت

-مثابه يک نهاد مدني و حقوقي رسمي در دورافتـاده هاي تعاوني مرزنشينان بهشرکت
هـاي گونـاگون   بسـا ايـن فعاليـت از راه   ، کـه چـه  کنندمیترين مناطق کشور فعاليت 

  . تأثيرگذار باشد

ايجــاد منــافع مشــترک از طريــق تشــکيل  بــا: گســترش روحيــة تعــاون و مشــارکت -

ي مرزنشينان و گرد هم آوردن افراد در قالب يک شـرکت تعـاوني، روحيـة    ها تعاوني

توان يابد؛ و از اين رهگذر، ميمرزنشينان بسيار افزايش مي ميانتعاون و همکاري در 

  . هاي محلي بيشتر را فراهم آوردموجبات همکاري

مرزنشـينان،   تعـاوني  هـاي شـرکت  گيـري شـکل  اجتماعي منافع از برخي :ايجاد اشتغال -

زايي يکي از همين اشتغال. اقتصادي است عملکردهاي داراي اجتماعي، اثرات بر عالوه
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اندازی  راه به اقدام مرزنشينان تعاوني هايشرکت ،رضوي خراسان استان در .هاستنمونه

  .رتباط مستقيم داشته استاند که با ايجاد اشتغال در اين مناطق ايي کردهها فعاليت

هـاي بازرگـاني خـارجي کشـور، فعاليـت      در راسـتاي سياسـت  : گسترش صـادرات  -

هاي تعاوني مرزنشينان در مناطق مرزي نقشی انکارناپذير داشته است، نقشـی   شرکت

جا گذاشته و مبادالت وران فعال در اين مناطق نيز اثراتی مطلوب بهکه بر فعاليت پيله

سوي مبادالتی با سطوح آنها از ورود و خروج کاالهاي مصرفي به تجاري و بازرگاني

  .باالتر توليدات ارتقا يافته است

از آنجا که بيشتر سـاکنان منـاطق مـرزي را کشـاورزان و     : تنوع منابع درآمدي خانوار -

دهند و همواره فعاليت اين دو گروه شغلي ارتباطی کامًال مستقيم دامداران تشکيل مي

يمي و طبيعـي منطقـه دارد، در صـورت وقـوع حـوادث طبيعـي نظيـر        با وضعيت اقل

پذيرد شدت تأثير میهای درآمدي بهمعيشتي اين افراد از نوسان وضعيتخشکسالي، 

پـذيري آنهـا   و در صورت اتکای آنها تنها به يکي از منابع تأمين درآمد، ميزان آسـيب 

درآمـدي در قالـب مشـارکت در     بنابراين، با ايجاد يک منبع تأمين. رودبسيار باال می

تـوان  های شغلی، مـی سهام تعاوني مرزنشينان و افزودن آن به سبد درآمدي اين گروه

  . در منابع درآمدي آنها تنوع ايجاد کرد

وجود يک ساختار اقتصادي فعال به نام شرکت تعاوني : ساختارهاي اقتصادي ارتقای -

زيربناهـاي  سـاير  خـدمات و  مرزنشينان در منـاطق مـرزي زمينـه را بـراي گسـترش      

رونق اقتصادي اين منـاطق  از اين رهگذر، د تا سازدولت فراهم مي سویاقتصادي از 

  .دشوفراهم  تدريجبه

دليل دورافتـادگی  معموًال ارائة خدمات دولت به مناطق مرزی به: برقراري نظام توزيع -

ايطی، در در چنـين شـر  . پـذيرد مطلـوب صـورت نمـي    ایگونهبهآنها از مرکز کشور 

توانند در ارائة کاالهاي مورد نياز اين افراد ي مرزنشينان ميها تعاونيگونه مناطق،  اين

  .نقش دولت را بر عهده بگيرند
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  رضايتمنديسنجش 

ي تعاوني مرزنشـينان  ها شركتاعضاي  رضايتمنديشده براي سنجش پرسشنامة طراحي
ـ       گونـه  ا فعاليـت ايـن  خراسان رضوي شامل تركيـب جـامعي از همـة مسـائل مـرتبط ب

ي ها شركتهای اصلي از اعضاي اين پرسشنامه شامل شش دسته پرسش. ستها شركت
ي يـاد شـده و انتظـارات    ها شركتتعاوني مرزنشينان است كه كليات مربوط به فعاليت 

گيری از اين شش دسته پرسـش، بـه تحليـل و بررسـی     با بهره. گيرنداعضا را در بر می
هـای اقتصـادي، اجتمـاعي، مـديريت، عملكـرد عمـومي،       ينهدر زم رضايتمنديسنجش 

سـنجش  . پرداختـه شـده اسـت    هـا  شـركت قوانين و مقررات، و عملكرد عمـومي ادارة  
شود؛ و از آنجا كه در اين مطالعه، با نگـاهی  هاي گوناگون انجام میروشبه رضايتمندي

وزن هـر پرسـش   هـا، ارزش و  دهنـدة پرسـش  مثابه اهميتشونده بهويژه به نظر پرسش
. بوده است) ۱(ی مشتریمند رضايتتوامان تعيين شده، معيار مورد نظر شاخص سنجش 

ی موجـود بـا حـداكثر    منـد  رضـايت توان اختالف سـطح  با استفاده از اين شاخص، می
  ).۱۳۸۳بت، (را تعيين کرد  رضايتمندي

ی منـد  رضـايت بر اساس شاخص سنجش  رضايتمنديبنابراين، براي محاسبة ميزان 

در هـر کـدام از متغيرهـا اسـتخراج      رضايتمنديمشتری، با استفاده از رابطة زير، درصد 

  :شود مي
  

  : آنكه در 

CSM = بديهي است كـه  . ي تعاوني مرزنشينانها شركتاعضاي  رضايتمنديدرصد

 ۱۰۰كامل است و هر جه اين ميزان از  رضايتمنديبه معني  ۱۰۰در اين شاخص، مقدار 

  دهد؛ ايجاد شده را نشان مي رضايتمنديبيشتر انتظارات با  كمتر باشد، فاصلة

iα = ؛  )گواهميت هر پرسش از نظر پاسخ(ميزان اهميت هر مؤلفه 

iβ = بـراي سـنجش ايـن    ). گوامتياز هر پرسش از نظر پاسخ(ميزان امتياز هر مؤلفه

را  ۱تـا   ۵ياد تا هيچ در نظر گرفته شده است كـه امتيـازدهي از   اي از بسيار زامتياز، بازه
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n =های مورد بررسي با ميـزان  ها، كه بسته به دسته پرسشها يا پرسشتعداد مؤلفه

  .متفاوت است رضايتمنديكل 
ينان از ي تعـاوني مرزنشـ  هـا  شـركت اعضـاي   رضايتمنديدر زمينة اقتصادی، ميزان 

های درآمدي اعضا از طريق در برقراري ثبات در نوسان ها شركتعملكرد اقتصادي اين 
درصـد،   ۳۶/۴۲درصد، افزايش منابع درآمدي اعضـا   ۲۹/۴۶گسترش منابع درآمدي آنها 
درصد، ارتقـای   ۸۸/۵۹شده توسط شركت تعاوني مرزنشينان ارتقای كيفيت كاالي مبادله

درصد، هدايت توليدات منطقه بـه سـمت توليـد كاالهـا بـا       ۸۷/۴۰توان توليدي منطقه 
زايـي مسـتقيم و   درصـد، اشـتغال   ۳۹/۲۸گيـري بازارهـاي خـارجي و صـادراتي     جهت

درصد، جلوگيري از گسـترش اقتصـاد غيررسـمي و مشـاغل كـاذب       ۲۹/۶۷غيرمستقيم 
ق هاي ديگر بـه منـاط  گذاريدرصد، و برقراري زمينة مناسب برای جذب سرمايه ۴۰/۵۵

  . درصد بوده است ۸۸/۶۰مرزي نيز 
گيـري و  نسبت به ايجاد محدوديت در شـكل  رضايتمنديدر زمينة اجتماعي، ميزان 

درصد، جلوگيري از مهاجرت جمعيت مرزنشين و خـالي   ۵۵/۸۲گسترش پديدة قاچاق 

درصـد، برقـراري امنيـت و آرامـش در منطقـه و       ۳۳/۶۲شدن نقاط مرزي از جمعيـت  

درصـد، انگيـزش    ۷۹/۶۵ريق حضور و نفوذ اشرار در مناطق مـرزي  كاهش ناامني از ط

روحية همكاري و مشاركت محلي از طريق سهيم شـدن افـراد در فعـاليتی در راسـتای     

درصد، ايجـاد همبسـتگي ملـي و انسـجام اجتمـاعي و       ۸۶/۶۶ها جلوگيري از واگرايي

حية اعتماد به دولـت  درصد، انگيزش رو ۷۵/۶۴مرز پرهيز از تأثيرپذيري از عوامل برون

درصد، كاهش جرايم  ۹۹/۶۰در مناطق مرزي و همگرايي مناطق مرزي با دولت مركزي 

و مفاسد اقتصادي و غيراقتصادي ناشـي از حضـور كمرنـگ دولـت در منـاطق مـرزي       

جـوار از طريـق تعـامالت    درصد، و توسعة ارتباطات فرهنگي با كشورهاي هـم  ۲۹/۵۳

  . درصد بوده است ۷۳/۴۸بيشتر تجاري و غيرتجاري 

از نحـوة ادارة عمـومي شـركت     رضايتمندي، ميزان ها شركتدر زمينة ادارة عمومي 

هـاي شـركت   گيـري درصد، نحوة مشاركت اعضا در تصـميم  ۸۷/۵۵تعاوني مرزنشينان 
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درصـد، دقـت در انجـام     ۴۵/۹۶درصد، نحوة برخورد كاركنان شركت با اعضـا   ۹۰/۷۳

درصد، سرعت در ارائـة خـدمات    ۱۷/۸۰ي پيشبرد امور سازماني در راستاهماهنگي بين

درصد، و تمايل مثبت در ارائـة   ۲۳/۷۴درصد، سهولت در ارائة خدمات  ۹۵/۷۷به اعضا 

  . درصد بوده است ۵۰/۹۰خدمات 

هاي مختلف بخـش عملكـرد قـوانين و مقـررات بـدين      در مؤلفه رضايتمنديميزان 

 ۸۹/۶۵قررات و عدم تغييرات پـي در پـي   ميزان ثبات و پايداري قوانين و م: شرح است

 ۲۳/۶۹ هـا  فعاليـت سـاز در انجـام   درصد، نبود قوانين يا وجود تنگناهاي قانوني مشـکل 

درصـد، وجـود    ۷۳/۷۲ ها شركتهاي قانوني مورد عمل در فعاليت جاري درصد، رويه

درصـد، وجـود محـدوديت در اقـالم وارداتـي       ۰۵/۶۰سقف ارز تخصيصي به شـركت  

درصـد، وجـود محـدوديت در اقـالم      ۲۸/۵۷ي تعـاوني مرزنشـينان   هـا  شـركت توسط 

درصد، و وجـود محـدوديت قـانوني در شـرايط      ۶۹/۵۵ ها شركتصادراتي توسط اين 

  .درصد ۶۳/۸۵عضويت و الزامات مربوط 

در بخش عملكرد عمـومي   رضايتمنديهاي پژوهش، ميزان همچنين، بر اساس يافته

 ۵۰/۵۷اعضا در بخش داخلي يا بـازار داخـل كشـور   ارائة خدمات به : بدين شرح است

درصـد،   ۲۸/۴۴درصد، ارائة خدمات به اعضا در بخش خارجي يا بازار خارج از كشور 

درصـد، حـذف يـا     ۲۱/۷۴ارائة امكانات پشتيباني شامل انواع خدمات شرکت به اعضـا  

طـاي  درصـد، و اع  ۳۸/۶۲هاي اداري مناسـب  ساالری از طريق اتخاذ رويهكاهش ديوان

  . درصد ۴۲/۵۳ها و حذف يا كاهش عوارض معافيت

: هـای عملكـرد مـديريت بـدين شـرح اسـت      در مؤلفه رضايتمنديهمچنين، ميزان 

درصد، مهارت و تخصـص الزم نـزد    ۲۳/۷۸پذيري مجموعة مديريتي شركت مسئوليت

درصد، و نظـم و انضـباط    ۳۲/۸۴درصد، رعايت قانون و عدالت  ۶۲/۴۷مديران شركت 

  .درصد ۰۲/۸۵كاري 
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  كل رضايتمنديسنجش 
ي عمومي، قـوانين  ها فعاليتكل تركيبي از عملكرد مديريتي، عملكرد  رضايتمنديميزان 

  .و مقررات، ادارة عمومي، و عملكردهای اقتصادي و اجتماعي شركت است

از ادارة عمـومي و نيـز عملكـرد     رضـايتمندي اطالعات بيانگر آن اسـت كـه ميـزان    

هاسـت و كمتـرين ميـزان    تعاوني مرزنشينان بيش از سـاير بخـش   يها شركتمديريتي 

  .بوده است ها شركتدر بخش سنجش عملكرد اقتصادي  رضايتمندي

هـا، عمكـرد اقتصـادي    هـای پـژوهش، در مقايسـة بـا سـاير بخـش      بر اساس يافتـه 

اعضـا را فـراهم    رضـايتمندي ي تعاوني مرزنشينان خراسان رضوي موجبـات  ها شركت

تحـرك بيشـتری صـورت     هـا  شركتي اقتصادي اين ها فعاليتاست در  نساخته و الزم

همچنين، بيشترين . ها را نيز به دنبال خواهد داشتشک كارآيي ساير بخشگيرد، كه بی

ي تعـاوني مرزنشـينان خراسـان رضـوي     هـا  شـركت در ميان اعضاي  رضايتمنديميزان 

  .ستها شركتمربوط به نحوة ادارة عمومي اين 

بيش  ها شركتدر عملكرد اجتماعي  رضايتمنديه اين است كه ميزان نكتة قابل توج

از عملكرد اقتصادي آنها بوده و به ديگر سخن، سطح بيشتري از عدم رضايت مربوط به 

به نسبت اهداف اقتصـادي   ها شركتبنابراين، اهداف اجتماعي . عملكرد اقتصادي است

   .مؤثرتر بوده و بيشتر نظر اعضا را تأمين کرده است

ي تعـاوني  هـا  شـركت اعضاي  رضايتمنديتوان با نگاهي كلي به مباحث پيشين، مي

در مجموعة عوامـل مختلـف در    ها شركتمرزنشينان خراسان رضوي را از عملكرد اين 

اعضـا از فعاليـت    رضـايتمندي کـه ميـزان كـل    حد متوسط به باال ارزيـابي کـرد، چنـان   

ی كامـل  منـد  رضايتدرصدي با  ۳/۴۳درصد بوده و اختالف  ۷/۶۵در حدود  ها شركت

سازد كـه ميـزان   هاي مورد بررسي آشكار میهای بخشاما نگاهی به مؤلفه. داشته است

 ۴/۷۸ي تعـاوني مرزنشـينان از ادارة عمـومي شـركت بـا      ها شركتاعضاي  رضايتمندي

 ۸/۷۳بـا   ها شركتآنها از عملكرد مديريت اين  رضايتمنديدرصد در باالترين سطح و 

آيـد كـه هـر چنـد، ميـزان      هـا چنـين برمـی   از ايـن يافتـه  . ر رتبة دوم قرار دارددرصد د
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همة اعضا از ادارة عمومي شركت نسبت به ساير موارد در حد باالتري قرار  رضايتمندي

اند؛ و بـدين  تر از ساير عوامل دانستهاي مناسبدارد، اما آنها عملكرد مديران را تا اندازه

  .گونه اي منعكس شده استارة عمومي شركت نيز بهترتيب، نقش مديران در اد
  

  )درصد(هاي مختلف در بخش رضايتمنديميزان انتظار و عملكرد  - ۴جدول 

  های سنجشمؤلفه
  رضايتمندي

  اختالف عملكرد با انتظار  انتظار  عملكرد

  ۲/۲۶  ۱۰۰  ۸/۷۳  عملكرد مديريت

  ۶/۴۱  ۱۰۰  ۴/۵۸  عملكرد عمومي شركت

  ۴/۳۳  ۱۰۰  ۶/۶۶  رراتعملكرد قوانين و مق

  ۶/۲۱  ۱۰۰  ۴/۷۸  ادارة عمومي شركت

  ۵/۴۸  ۱۰۰  ۵/۵۱  عملكرد اقتصادي

  ۴/۳۴  ۱۰۰  ۶/۶۵  عملكرد اجتماعي

  ۳/۳۴  ۱۰۰  ۷/۶۵  كل رضايتمندي

  هاي پژوهشنتايج يافته: مأخذ

ي تعاوني مرزنشينان خراسان رضوي از قـوانين  ها شركتاعضاي  رضايتمنديميزان 

 رضـايتمندي در رتبـة سـوم قـرار دارد و از ميـزان كـل       ها شركت و مقررات اجرايی در

بـه خـود    هـا  شـركت از عملكـرد اجتمـاعي    رضـايتمندي رتبـة چهـارم را   . بيشتر است

ي تعاوني مرزنشينان از ابعاد اجتماعي بهتـر  ها شركتدر حقيقت، . اختصاص داده است

ين حال، كمترين ميـزان  در هم. اند رضايت اعضا را جلب کننداز ابعاد اقتصادي توانسته

ست و نيازمند بازنگري و تـدوين  ها شركتمربوط به عملكرد اقتصادي اين  رضايتمندي

ي اقتصادي اين ها فعاليتراهكارها و راهبردهايي مشخص در اين زمينه است تا با رونق 

ای مؤثرتر به گسـترش نقـش اقتصـادي آنهـا در ابعـاد مختلـف       گونه، بتوان بهها شركت

  . نوار پرداختاقتصاد خا
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اعضـاي   رضـايتمندي هـا، ميـزان   هاي مورد نظـر در تمـامي بخـش   با توجه به مؤلفه

ي تعاوني مرزنشينان خراسان رضوي از توسعة ارتباطات فرهنگي با خارج در ها شركت

بوده و مؤلفة نحوة برخـورد  ) درصد ۷۳/۴۸(در كمترين ميزان  ها شركتاثر فعاليت اين 

  .را داشته است رضايتمنديدرصد بيشترين ميزان  ۴۵/۹۶كاركنان شركت با 

  نتايج و بحث

گيري مبادالت مرزي و ارائة تسهيالت مربوطه به مرزنشـينان، ايـن   با مطالعة روند شکل
که در گذشته، علت اصلي برقراري تسهيالت واردات و  شود ميروشنی مشخص نکته به

ري از تخلية جمعيتي ايـن  صادرات براي ساكنان مرزي نوعي حمايت در راستای جلوگي
هـاي  اطالعـات و يافتـه  . گيري از پيامدها و اثرات نامطلوب آن بوده استمناطق و پيش

ي تعاوني مرزنشينان، كاركردهايي متفـاوت  ها شركتدهد كه از پژوهش حاضر نشان می
ي هـا  فعاليـت رود كه طيفـی گسـترده از معـادالت انسـاني و محيطـي شـامل       انتظار مي

هـاي  همچنين، بر اسـاس يافتـه  . گيردهنگي، امنيتي و اقتصادي را در بر مياجتماعي، فر
ي تعاوني مرزنشـينان در  ها شركتپژوهش، مشخص شد كه در عمل، متأسفانه عملکرد 

آميز نبـوده  بخش اقتصادي و نيز ميزان تأثيرگذاري آنها بر اقتصاد خانوار چندان موفقيت
ي هـا  تعـاوني از عوامـل مربـوط بـه فعاليـت      توان بـا بسـياری  است، که داليل آن را مي

اي كـه در مجمـوع، در مقايسـة بـا سـاير مـوارد و       گونـه مرزنشينان مرتبط دانسـت، بـه  
  .را به همراه داشته است ها تعاونيكمتر اعضاي  رضايتمنديكاركردها، موجبات 

تـوان  هاي تعاوني مرزنشينان را ميگيري شرکتترين اهداف شکلطور کلي، عمدهبه
تر گيري مناسببهره: ه در ابعاد اقتصادي و چه در ابعاد اجتماعي، بدين شرح برشمردچ

دهـي فعاليـت مرزنشـينان از    هـای دولـت، سـوق   از مبادالت مرزي براي اعمال سياست
سوی تجارت سالم، امکان تأمين مناسب مواد غذايي و كاالهـاي ضـروري   قاچاق كاال به

های اساسی در مناطق دورافتـاده و مـرزي،   زمندیدر مناطق مرزي، تسهيل در عرضة نيا
گيري از مهاجرت و توقف تخلية جمعيتي اين مناطق، بهبود وضـع معيشـتي مـردم    پيش

منطقه از طريق تأمين درآمد براي آنها، اسـتفادة مرزنشـينان از مزايـاي قـانون مبـادالت      
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دليـل کمبـود   بـه  مرزي، انسجام تشكل مرزنشينان، مبارزه با گراني و تورم مـواد غـذايي  
پذيري آنها از وابستگي بخشي به درآمد افراد و کاهش آسيبعرضه در اين مناطق، تنوع

به کشاورزي يا دامداري، تقويت اعتماد افراد منطقه نسبت به دولت جمهوري اسالمي و 
خنثي شدن تبليغات سوء بيگانگـان و نيـز ايجـاد روحيـة تعـاون و همكـاري در ميـان        

  . مناطق مرزيهاي ساکن  اقليت
ي مرزنشـينان در  هـا  تعـاوني ي اقتصادي ها فعاليتدر اين پژوهش، با نگاهی به سهم 

ها بـر  هاي اجتماعي تأثيرگذاري فعاليت اين شرکتاقتصاد استان خراسان رضوی، زمينه

همچنـين، در مرحلـة بعـد و بـا ارائـة      . اعضاي آنها مورد بررسي و تحليل قرار گرفـت 

هاي تعاوني مرزنشينان با شـرايط کنـونی   آيا فعاليت شرکت«كه پرسشنامه، بدين پرسش 

با توجه به عملكرد اقتصـادي  . پاسخ داده شد» اعضای آنها را فراهم آورده؟ رضايتمندي

دليل عدم امكان دستيابي به ميزان دقيق در شرايط موجود، به ها شركتبسيار ضعيف اين 

اعضـا از بخـش    رضـايتمندي ريافت كه نـه  توان دتأثيرگذاري آنها بر اقتصاد خانوار، می

اند نقشی در خـور توجـه در سـاختار    توانسته ها شركتاقتصادي در سطح باالست و نه 

  . اقتصادي خانوارها از خود بر جاي بگذارند

ي تعـاوني  هـا  شـركت هاي تأثيرگذاري فعاليت ترين زمينهدر دنبالة مباحث نيز عمده

مسـائل جمعيتـي،   : قتصادي بدين شرح ارائـه شـد  های اجتماعي و امرزنشينان در حوزه

هـا، گسـترش تعـامالت فرهنگـي و     گريـزي، جـرايم و ناهنجـاري   مسائل قاچاق، قانون

مرزي، امنيت اجتماعي، انسجام اجتماعي، عدالت اجتماعي، نظـام آمـاري   اجتماعي برون

ايجاد و اطالعاتي، استقرار نهادهاي مدني و حقوقي، گسترش روحية تعاون و مشارکت، 

اشتغال، گسترش صادرات، تنوع منابع درآمدي خانوار، ارتقـای سـاختارهاي اقتصـادي،    

همچنــين، در بحــث . ي انفــراديهــا فعاليــتبرقــراري نظــام توزيــع، و کــاهش هزينــة 

ي تعاوني مرزنشينان خراسان رضوي، با بررسی و تحليـل  ها شركتاعضاي  رضايتمندي

 ها شركتر شش بخش جداگانه، عملكرد اين هاي مختلف ددر مؤلفه رضايتمنديميزان 

اي كه ميـزان كـل   گونهدر مجموعة عوامل مختلف در حد متوسط به باال ارزيابي شد، به
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 ۳/۴۳درصـد بـوده و اخـتالف     ۷/۶۵در حـدود   ها شركتاعضا از فعاليت  رضايتمندي

رد هـاي مـو  های بخـش اما با نگاهی به مؤلفه. درصدي با رضايت كامل آنها داسته است

ي هـا  شـركت اعضـاي   رضـايتمندي شود كه باالترين ميزان بررسي، اين نكته آشكار می

بنابراين، هر چنـد،  . گردد برمیدرصد  ۴/۷۸تعاوني مرزنشينان به ادارة عمومي شركت با 

ي مرزنشـينان در منـاطق   هـا  تعـاوني اهميت بيش از پيش ساختارهاي تعـاوني و  نقـش   

بـا تأثيرگـذاري مثبـت بـر      هـا  فعاليـت زم است اين مرزي بر همگان آشكار است، اما ال

اعضا نيز همراه شود و در ساختار اقتصادي ايـن   رضايتمندياقتصاد خانوار و در نتيجه، 

  .تر داشته باشدجوامع، عملكردی مناسب

 هايادداشت
1. Consumer Satisfaction Measurement (CSM)  

های مرزنشينان استان خراسـان  ری به اتحادية تعاونیبا مراجعة حضو ۱۳۸۵اين آمار و اطالعات در  -۲
  .آمده است دست بهرضوی 
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  »پيوست«

  

  پرسشنامه 

تا چه  به نظر شما، شركت تعاوني مرزنشينان
 ميزان در پيشبرد اهداف زير موفق بوده است؟

  گواهميت از نظر پاسخ  گوامتياز از نظر پاسخ
  بسيار
 )۵(زياد

  زياد
)۴(  

متوسط
)۳(  

  كم
)۲( 

  هيچ
)۱(  

  بسيار
 )۵(زياد

 زياد
)۴( 

  متوسط
)۳(  

  كم
)۲(  

  هيچ
)۱(  

                      كاهش نوسانات درآمد خانوار
                      ارتقای سطح درآمد خانوار

                      ارتقای كيفيت كاالهاي مورد مبادله
                      ارتقای توان توليدي منطقه

                      با اهداف صادراتيهدايت توليد كاالها 
                      زايي مستقيم و غيرمستقيماشتغال

                      ايجاد محدوديت براي گسترش مشاغل كاذب
                      گذاريبرقراري امنيت اقتصادي جهت سرمايه

شركت تعاوني مرزنشينان تا چه  نظر شما، به
 در پيشبرد اهداف زير موفق بوده است؟ ميزان

  گواهميت از نظر پاسخ  گوز نظر پاسخامتياز ا
  بسيار
 )۵(زياد

  زياد
)۴(  

متوسط
)۳(  

  كم
)۲( 

  هيچ
)۱(  

  بسيار
 )۵(زياد

 زياد
)۴( 

  متوسط
)۳(  

  كم
)۲(  

  هيچ
)۱(  

                      گيري قاچاقايجاد محدوديت در شكل
                      جلوگيري از مهاجرت جمعيت مرزنشين

                      برقراري امنيت و آرامش در منطقه
                      انگيزش روحية همكاري و مشاركت محلي
                      ايجاد همبستگي ملي و انسجام اجتماعي

                     مرزي اعتماد به دولت در مناطق انگيزش روحية
                      كاهش جرايم و مفاسد در مناطق مرزي

                     توسعة ارتباطات فرهنگي با كشورهاي همجوار



  ۱۱۱ ۲، شماره ۱۲فصلنامه روستا وتوسعه، سال …هاي تعاوني سنجش رضايتمندي از فعاليت شركت

 

 

ما، مديريت شركت تعاوني مرزنشينان تا به نظر ش
  چه حدي در اهداف زير موفق بوده است؟

  گواهميت از نظر پاسخ  گوامتياز از نظر پاسخ
  بسيار
 )۵(زياد

 زياد
)۴(  

متوسط
)۳(  

  كم
)۲( 

 هيچ
)۱( 

  بسيار
 )۵(زياد

 زياد
)۴( 

متوسط
)۳(  

  كم
)۲( 

 هيچ
)۱( 

                      پذيريمسئوليت
                      مهارت و تخصص الزم
                      رعايت قانون و عدالت
                      نظم و انضباط كاري

به نظر شما، عملكرد شركت تعاوني مرزنشينان تا 
  چه حدي در موارد زير موفق بوده است؟

  گواهميت از نظر پاسخ  گوامتياز از نظر پاسخ
  بسيار
 )۵(زياد

 زياد
)۴(  

متوسط
)۳(  

  كم
)۲( 

 هيچ
)۱( 

  بسيار
 )۵(زياد

 زياد
)۴( 

متوسط
)۳(  

  كم
)۲( 

 هيچ
)۱( 

                      ارائة خدمات به اعضا در بازار داخل كشور
                      ارائة خدمات به اعضا در بازار خارج از كشور

                      ارائة امكانات پشتيباني به اعضا
                      ساالریحذف يا كاهش ديوان

                      ها و حذف يا كاهش عوارضاعطاي معافيت

 رضايتمنديبه نظر شما، موارد زير تا چه حدي 
  شما را به همراه داشته است؟

  گواهميت از نظر پاسخ  گوامتياز از نظر پاسخ
  بسيار
 )۵(زياد

 زياد
)۴(  

متوسط
)۳(  

  كم
)۲( 

 هيچ
)۱( 

  بسيار
 )۵(زياد

 زياد
)۴( 

متوسط
)۳(  

  كم
)۲( 

 هيچ
)۱( 

                      ثبات و پايداري قوانين و مقررات
                      نبود تنگناهاي قانوني

                      هاي قانوني مورد عملرويه
                      وجود سقف ارز تخصيصي

                      وجود محدوديت اقالم وارداتي
                      وجود محدوديت اقالم صادراتي

                      وجود محدوديت قانوني در شرايط عضويت

شركت تعاوني شما از فعاليت  رضايتمنديميزان 
  مرزنشينان در موارد زير چگونه است؟

  گواهميت از نظر پاسخ  گوامتياز از نظر پاسخ
  بسيار

)۵(زياد 
 زياد

)۴(  
متوسط

)۳(  
  كم

)۲( 
 هيچ

)۱( 
  بسيار

 )۵(زياد 
 زياد

)۴( 
متوسط

)۳(  
  كم

)۲( 
 هيچ

)۱( 
                      نحوة ادارة عمومي شركت

                      گيرينحوة مشاركت اعضا در تصميم
                      نحوة برخورد كاركنان شركت
                      سازمانيدقت در انجام هماهنگي بين

                      سرعت در ارائة خدمات
                      سهولت در ارائة خدمات

                      تمايل مثبت در ارائة خدمات


