










 استان يهاي تعاوني كشاورز  شركتوضعيتبررسي 
 روي انساني پراکندهيدهي ن در سازمان خراسان

  )ارهاي مناسبك راهي هارائ(
  

 *نايفياحمد لط
 
 
  چكيده

هاي مـشترك بـه دور هـم جمـع            اهداف و انگيره   ي  پايه در زندگي اجتماعي هر گروه از مردم كه بر        
ل خـود را بـراي بـارور سـاختن           تعداد افـراد گـروه و تـشكّ        اهدخو  مياند،   ل را بنا نهاده   شده و يك تشكّ   

به افزايش  بيني شده و نيز غلبه بر مشكالت مبتال برنده به سوي اهداف پيش پيش نيروي تقويت و اليتفّع
 مـي ل مردطبيعتاً هنگامي كه جمعيت و نيروي انساني ذي مدخل و مشاركت جوينده در يـك تـشكّ        .دهند
   .خواهد شد ثرترؤل بيشتر و مي و معنوي آن تشكّرت ماّدباشد، نيرو و قد بيشتر

  هـاي تعـاوني کـشاورزي در بخـش کـشاورزي             شـركت  ي  هـاي عمـده     اليتي از فعّ  يك زمينهن  يدر ا 
هـاي    و کـشاورزي در تـشکل      يي روسـتا  ي  دهي نيروي انساني پراکنـده      سازمان با   جذب و  ،ييو روستا 

  .ندكنشاورزان را تأمين هاي ك نديم نيازبا آنتعاوني کشاورزي است تا 
. هاي تحقيق توصيفي است اسـتفاده شـده اسـت           يابي كه يكي از شيوه      در اين تحقيق از روش زمينه     

  .نامه بوده است آوري اطالعات پرسش ابزار جمع
هاي تعاوني كشاورزي در جذب نيـروي انـساني           هدف پژوهش حاضر تعيين سطح عملكرد شركت      

  . استفاده شده استtي آزمون  اي آزمون فرضيه تحقيق از آمارهبر. پراكنده در بخش كشاورزي است
عوامـل   نيتر مهم در مقابل اعضا     خود داتبه تعهّ  نکردن  عمل هاي کشاورزان و   يزمنديادم تأمين ن  ع

ي   دهي نيروي انساني پراکنـده       در جذب و سازمان    اي تعاوني کشاورزي  ه  تثر در عدم موفقيت شرک    ؤم
و  هيت را کمبـود سـرما     يـ دم موفق عـ ن  يـ بعـضي از علـل ا      ن،يولؤمـس . شـناخته شـدند   بخش کشاورزي   

  .دانند هاي تعاوني كشاورزي مي سودمندي  وداعتبارات الزم براي بهبود عملکر
  
  :هاي كليدي واژه

  هاي كشاورزي نيروي انساني پراكنده، جذب، تعاوني
  
  

   علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسيي ار دانشکدهياستاد *
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  مقدمه
اي از اشخاص است كه با اشتراك مـساعي و از طريـق               كت تعاوني اجتماع عده   شر

كاركردن در پـي تحـصيل منـافعي هـستند كـه در حالـت فـردي بـه دسـت آوردن آن                       
هـا، سـود بـردن، قـدرت طلبـي و انحـصارگرايي               در تشكيل تعـاوني   . پذير نيست   امكان

  )١٨، ص ١٣٧٧ها،  پرويز نامغ، مديريت تعاوني. (ارزش و اعتباري ندارد
ي فكري، جسمي و      ها  بنا به تعريف ديگر، تعاوني نهادي است كه امكانات و توانايي          

آوري   جمع نيستند، آفريني  نقش به قادر تنهايي به كه را افراد ي  پراكنده و ناچيز ي    سرمايه
ها را در راه ارتقاي سطح رفاه  هاي دولتي، آن ها و هدايت    ي حمايت   كند و با پشتوانه     مي
  .گيرد ضاي به كار مياع

  جــذب، هــاي نــسل امــروز  شــروع و پيــدايش تعــاونيي در دنيــاي تعــاون از نقطــه
  نهضت تعـاوني   ي   يك رويكرد ديرينه   ،دهي نيروي انساني در اين مؤسسات       سازمان و
راچـديل در سـطح      آن به تشكيل نخستين شركت تعاوني        ي  كه سابقه  آيد  حساب مي  به

 نفر ٢٨ تعداد ١٨٤٤در انگلستان است كه در سال      هريش نام راچديل .گردد  يمبر جهان
 ليره  ٢٨آوري    هاي سياسي متفاوتي داشتند، با جمع       از نّساجان آن شهر كه اغلب گروه      

ضوابط و اصول مورد عمل . وران راچديل كردند اقدام به تأسيس شركت تعاوني پيشه    
گلـستان و ديگـر     هـاي تعـاوني در ان       گروه بعداً مـورد اسـتفاده و تقليـد سـاير شـركت            

  .المللـي تعـاون گرديـد       كشورها قرار گرفت و منشا بـسياري از قـوانين و اصـول بـين              
ي تشكيل شركت تعاوني راچديل شكل گرفت و حركت نخست            از هنگامي كه تفكر اّوليه    

محور  يك عنوان به نيز جديد، عضو جذب گرديد، جاري حاضر عصر در تعاوني نهضت
تعاوني، براي بنيانگذاران    شركت در جديد واقع جذب اعضاي   در .شد متولّد تفكر و توجه

ايـن  . ها، مهم بود    هاي آن   و مديران شركت تعاوني راچديل عالوه بر بسياري از دغدغه         
صد و پنجاه سال از آن روز،         در حالي است كه هنوز پس از گذشت زماني بيش از يك           

هـاي   ها و مديران شركت   يهاي مهم تعاون    يكي از مشغله   ها،  تعاوني در جديد عضو جذب
اين امر يعنـي، جـذب نيـروي انـساني پراكنـده در بخـش       .  تعاوني در جهان شده است 

هاي كشاورزي ايـران، بـسيار مهـم و           كشاورزي نيز براي مديران و مسؤوالن تعاوني      
  .باشد حياتي مي
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هاي كشاورزي در شهرهاي استان خراسـان بـزرگ           با توجه به غالب بودن فعاليت     
ي كشاورزي    جذب نيروي انساني پراكنده    براي موجود شرايط در بخش اين وانت عدم و
ي بخش كشاورزي     پراكنده فّعال نيروي اين كشاورزي، هاي  تعاوني در آن سازماندهي و

به دليل كمبود توليد و درآمد و عدم وجود امكانات مناسـب و حمايـت در روسـتاها و                   
رهاي بزرگ اسـتان بـه ايـن شـهرها          هاي زياد در شه     بخش كشاورزي و وجود جاذبه    

فروشان و فروشندگان     دالالن، سوداگران، خرده   تعداد بر روز به روز و آورند  مي هجوم
در ايـن رابطـه جـذب       ) ١٥-١٣، ص   ١٣٨٠ي تعاون،     مجله. (شود  افزوده مي ... گرد  دوره

  هـاي تعـاوني كـشاورزي    نيروي انساني پراكنده در بخش كشاورزي از طريق شـركت       
هـاي كـشاورزي نيـز در صـورت           تعاوني. اي برخوردار است    ت و جايگاه ويژه   از اهمي 
 گيري از نظر كارشناسان و مشاوران متخصص موفق خواهند شد، رشد و شكوفايي              بهره

هاي مطلوبي دست يابند و از ايـن راه منـافع             تعاوني خود را تضمين كنند و به موفقيت       
. ري براي اعضاي خود داشته باشند     هاي بيشت   اعضاي خود را تأمين كنند و سودمندي      

بديهي است اين اقدام مهم، موجـب جلـب توجـه كـشاورزان پراكنـده و غيـر عـضو و                     
  .ترغيب آنان براي قبول عضويت در تعاوني خواهد شد

  
  لهأبيان مس

باشد كـه     بخش تعاون يكي از سه بخش نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران مي           
  .پردازد هاي مختلف اقتصادي مي به فعاليت

هاي ديني، اخالقي و انساني،        براساس آرمان  كهتعاون بخش نوپا و نوبنيادي است       
 يـاري و معاضـدت و كـار         هم ي  درآمد و در سايه     به منظور توانمندكردن قشرهاي كم    

 هاي  فعاليت دصرد ٨٤ حدوداً دهد  مي نشان اخير آمار و ارقام .است آمده وجود به جمعي
هـاي اقتـصادي كـشور        درصـد فعاليـت   دوازده  دولتي و   بخش   توسط كشور اقتصادي

 ي  مجلـه  (.پـذيرد   درصد توسط بخش تعاون انجام مي     چهار  توسط بخش خصوصي و     
 هـاي دولتـي و      اين ارقام بر ايـن نكتـه داللـت دارنـد كـه بخـش              ) ٤ص ،تعاون و فرهنگ

اقتـصادي   بخـش  سه اين در تعاون بخش ولي ارندبرخورد الزم استحكام از خصوصي
خود اختصاص داده است كه اين ضعف عملكرد بخش تعاون     هب را سهم كمترينكشور  

هاي انجام گرفته در سطح جهاني مـشخص          از طرف ديگر در بررسي    . دهد  را نشان مي  
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حجـم زيـادي از      انـد  شده است كه اغلب كشورهاي در حال رشد و رشد يافته توانسته           
هاي تعاوني    شرکت ز طريق  ا سطح روستاها و بخش كشاورزي را      نيروهاي انساني در  

هـاي   خـود درآورنـد و نيازمنـدي   ) عـضويت (تحت پوشـش   دهي و سازمانکشاورزي  
  )٤ي تعاون، ص  مجله (.كشاورزان را تأمين نمايند

تـر   پذير  اقتصادي آسيب  ي  هاي اقتصادي كوچك و خرد در عرصه        امروزه سازمان 
هـاي    يي از قبيـل شـركت     هـا   بنـابراين سـازمان     ؛رخوردارند ب و از قدرت رقابتي كمتري    

هـاي بـالقوه و بالفعـل خـود را           تـوان و ظرفيـت      تعاوني كشاورزي ناچارند بـراي بقـا،      
هـاي    كارهـاي اساسـي بـراي شـركت        تـرين راه   مهم در اين زمينه يكي از    . افزايش دهند 

 هاي تعـاوني    طبيعتاً به ظرفيت   ،با افزايش اعضا   .تعاوني كشاورزي افزايش اعضا است    
 انديـشه و عمـل   ي افزوده شده و از جنبه ..).نيروي انساني و   ه، امكانات، اعم از سرماي  (

هـاي كـشاورزي بـراي نيـل بـه ايـن         تعـاوني . تر خواهد شد   به مرزهاي بالندگي نزديك   
شركت  هاي  تبليغ سودمندي  كارهاي مختلفي از قبيل    به انتخاب و استفاده از راه      منظور

ساطي به اعضاء مقبوليت يافتن تعاوني بـه         كاال و خدمات اق    ي  تعاوني كشاورزي، ارائه  
 فعاليـت،  ي  علت عملكرد خوب، جلب توجه از طريق معتمدان و رهبران اجتماعي منطقـه            

و  اد اشـتغال  جـ به مردم روسـتايي و اي       تصويري صحيح از تعاوني كشاورزي     ي  ارائه
ي هاي تعـاوني كـشاورز      به همين منظور در اين مقاله عملكرد شركت       . دنپرداز  غيره مي 

 نيروي انـساني پراكنـده در بخـش كـشاورزي مـورد             دهي   سازمان استان خراسان در  
  .بررسي و ارزيابي و تحليل قرار گرفته است

  
   موضوعي پيشينهمروري بر 

  تعاوني كشاورزي
و خدمات   صنعتي، بازرگاني  هاي ي كه در بخش   يها تمام پيشرفت  با امروز دنياي در

 در  .كار كشاورزي اشتغال دارند   ه   زمين ب  ي  رهايجاد شده هنوز هم سه پنجم جمعيت ك       
ال از راه كـشاورزي     ال و غيرفعّ  درصد جمعيت فعّ   نود   اهفتاد ت بعضي از كشورها بين     

  و فقر كشاورزان ممالك عقب نگه      بار تدرآمد وضع رقّ    از نظر   كه ندكن امرار معاش مي  
  .است ها چشمگير داشته شده با تراكم روزافزون جمعيت آن
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 تعاوني و اصول مكاتـب آن در حـل مـشكالت            ي  ايت و شايستگي شيوه   امروزه كف 
اكثر كـشورهاي   . هاي شرقي و غربي آشكار شده است       كشاوزي در مقايسه با سيستم    

  راهعنـوان بهتـرين  ه   اصـول مكاتـب تعـاوني بـ        ي  جهان همكاري كشاورزان را بر پايه     
كشاورزان  تر براي تأمين زندگي به   و روستاها عمران و كشاورزي ي  توسعه و پيشرفت

  .اند روش خوبي براي مقابله با اين مشكالت دانسته  كشاورزي را،يپذيرفته و تعاون
ي است كه به منظور كمك به كشاورزان        يها   فعاليت ي   كشاورزي شامل كليه   يتعاون

 .آيد عمل ميه  صنعتي بي   قسمت اعظم مواد غذايي و مواد اوليه       ي  كننده عنوان توليد ه  ب
 ضـروري و    ي  ل زير در بسياري از كـشورها جنبـه        يداله  هاي تعاوني ب    يتاين نوع فعال  
  )٩٩-١٢٠، ص ١٣٦٨عليرضا شيراني، . (كرده است حياتي پيدا

بخش کشاورزي   در توليد ابزار شدن شدن کشاورزي و مکانيزه     امروزه صنعتي  -١
شرايطي  ورندآ  مي دست هب خود مزارع از کوچک کشاورزان که محصولي ميزان و

ده که به تنهايي قـادر بـه تـأمين          كربرا ي واحدهاي کوچک کشاورزي ايجاد       را  
هاي  بردن بازدهي فعاليت کشاورزي مورد نياز خود نيستند و براي باال آالت ماشين
  .هاي تعاوني متمرکز شوند چارند در سازمان خود نا

ت و آفا ي ودن عوامل جوّ  ب علت نامساعد  به کشاورزي بخش در مخاطرات ميزان -٢
 بسيار ملخ نباتي و حيواني از قبيل طوفان وآفات سالي، خشک سيل، سرما، سماوي،

مخاطرات،براي واحدهاي   با مقابله براي جديد هاي تکنيک کارگيري هب و . است زياد
   .پذير نيست کوچک کشاورزي به تنهايي و بدون پيوستن به سازمان تعاوني امکان

  
  کشاورزي يها تعاوني در کشاورزي بخش ي هپراكند انيانس نيروي دهي سازمان و جذب رويكرد

هاي مشترك بـه    اهداف و انگيرهي  پايه در زندگي اجتماعي هر گروه از مردم كه بر        
انـد تعـداد افـراد گـروه و          هگرفتم  يصمتاند،   دور هم جمع شده و يك تشكل را بنا نهاده         

رنده به سوي اهـداف     ب تقويت نيروي پيش   ل خود را براي بارور ساختن فعاليت و       تشكّ
طبيعتاً هنگامي كه جمعيت    . بيني شده و نيز غلبه بر مشكالت مبتال به افزايش دهند            پيش

باشـد،   و نيروي انساني ذي مدخل و مشاركت جوينده در يـك تـشكل مردمـي بيـشتر                
برآيند  و عمل و تقويت    انديشه سويي  هم دليل هب لتشكّ آن معنوي و يماّد قدرت و نيرو

  .خواهد شد مؤثرتر بيشتر و گر مل مداخلهنيروهاي عوا
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هـاي     به گواه شواهد كنوني و تجربيات گذشته، ازآغاز پيدايش تشكل          اساسبر اين   
 يي و مداوم   همواره يك اقدام جدّ    ،و ياريگر  سنتي هاي  تعاوني سپس و اجتماعي ي  اوليه

  .ه استوجود داشتياران   ياران، ياوران و هم تعدادتالش براي افزايشي  در زمينه
 در  دهـي آن     رويكـرد جـذب عـضو جديـد و سـازمان           ي  مل در زمينه  أ قابل ت  ي  نكته
بـسياري از    صـد وپنجـاه سـال گذشـته،        يـك  تعاوني آن است كه در طـول      هاي    شركت

ابـداع و   ها پيشنهاد، كارهاي مناسب براي تشويق مردم در جهت پيوستن به تعاوني        راه
به چه ميزان مؤثر واقع شـده اسـت          كار و  ه را اما اين كه كدام      ؛به كار گرفته شده است    

 ، هاي شركت تعـاوني     تبليغ سودمندي : يي مانند  كارها راه.  كافي دارد  ي  جاي بحث و مطالعه   
  ...اعـضا و   كاال و خدمات اقـساطي بـه  ي ارائه كاهش و يا اقساطي كردن حق عضويت،     

مورد استفاده   بداع و ها ا    تعاوني يي بودند كه براي كمك به اعضا      يكارها  راه ي  از جمله 
  . اند فته قرار گر

  
  ها در كشورهاي مختلف وضعيت تعاوني

ي منفعت اسـتوار   جنبش تعاون در سوئد اساساً بر حاكميت عضو و توزيع عادالنه         
ها فراهم ساختن موجبات دسترسي عضو به منابع توليد     هدف اصلي اين تعاوني   . است

ملي در راه تحقق حاكميت عضو شـمرده        ي ع   مورد نياز است كه اين شيوه تنها وسيله       
بهتـري را در     تـر و    ايـن اسـت تـا شـرايط مطلـوب          بـر  نهـضت  اين تالش تمام. شود  مي

 بـه  اسـت  كننـدگان   مـصرف  و اعـضا  نيـاز  خدمات كه مورد   و ها و كيفيت توليدات     قيمت
ايـن تـالش، بخـش      . حق بايد گفت در اين مهم كامالً موفق بوده اسـت           و به  آورد وجود

ترين جنبش تعاوني در جهـان مبـدل    ترين و قوي ترين و منظم    وئد را به بزرگ   تعاون س 
ي اول ناشي از اصل حاكميت        تمام موفقيت نهضت تعاون سوئد در وهله      . ساخته است 

  .باشد كننده مي اعضا و مصرف
  رسد سـوئد توانـسته اسـت صـّحت ايـن ادعـا را كـه رقابـت و اقتـصاد                      به نظر مي  

  ثر رفاه و كارايي اقتصادي و اجتماعي اسـت ثابـت كنـد و ايـن         ي حداك   كننده  آزاد تعيين 
در رقابت بوده است تا شرايط را براي رقابت         ) تعاون(به لطف ادغام تفاهم و همكاري       

 شـركت  ٢٠٤تعـاون سـوئد    ي اتحاديـه  ١٩٧٨ سـال  در .گردانـد  فـراهم  سالم و منصفانه  
 جمعيـت   ١٩٧٦ سـال    در.  عضو، در اختيار داشت    ٩٥٥/٨٤٥/١فروشي تعاوني با      خرده
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اگر با توجه به رشد كم، جمعيت سـوئد را در سـال             .  نفر بوده است   ٣٦٨/٧٩٢/١سوئد  
 درصـد از مـردم سـوئد تحـت          ٣/٢٢ نيز برابر همين رقـم فـرض كنـيم بـيش از              ١٩٧٨

 ١٩٦٠در حالي كه در آغـاز سـال         . اند  ي تعاون قرار داشته     هاي اتحاديه   پوشش فعاليت 
. انـد   هـا بـوده      ايـن كـشور تحـت پوشـش فعاليـت تعـاوني            تنها چهارده درصد از مردم    

  ) ٢٢-١٦، ص ١٣٤٩سازمان مركزي تعاون كشور، (
در تجزيه و تحليل نهضت تعاوني در هلند بايد بـه يـاد داشـت كـه تأسـيس اولـين                     

هاي تعاوني خود به خود صورت گرفته و هيچ طـرح دقيقـي مـورد اجـرا قـرار                     شركت
هـاي     اول مبـّين ايـن امـر اسـت كـه اولـين شـركت               ي  اين مطلب در درجه   . نگرفته است 

اعتقـاد  » بگذاريـد انجـام دهنـد     «اي به وجود آمد كه جامعه به خواص           تعاوني در دوره  
هـاي اقتـصادي      گـروه . ي دخالت دولت در امور اقتصادي مطـرح نبـود           داشت و مسأله  

ي  كه به ويـژه ناشـ  –مختلف به منظور بهبود بخشيدن به وضع اجتماعي متزلزل خود       
هـاي تعـاوني     تصميم به تأسـيس شـركت      –شان در بازار بود       از قدرت رقابتي ضعيف   

موفقيـت  . كاران نيز برقراري تعادل در بـازار بـود          آرزوي كشاورزان و سبزي   . گرفتند
مقيـاس   در را پيـشروان  ي  تجربـه  كـه  كرد تشويق را سايرين تعاوني هاي  اولين شركت 

هـاي تعـاوني بـه        هـايي از شـركت      ودي شـبكه  تري دنبال كنند، به نحوي كه به ز         وسيع
توان گفت كه     مي. نفع را به طور محسوسي بهبود بخشيد        وجود آمد كه وضع افراد ذي     

 بينـي   پـيش  را آن گـذارانش   پايـه  كـه  يافـت  توسـعه  نحـوي  بـه  شك فعاليت تعاوني بدون  

هاي تعاوني مصرف هلند مصّمم بودند كه نظـر اجتمـاعي را بهبـود                شركت. كردند  نمي
هـاي    امروزه اين سوسياليسم تعاوني طرفـداران معـدودي در محافـل شـركت            . خشندب

محصوالت  ي  تهيه تعاوني، هاي  شركت اين اساسي هدف اكنون هم .دارد مصرف تعاوني
  .باشد ترين قيمت ممكن براي اعضا مي مرغوب با پايين

 ايـن . دهـد   اي را تـشكيل مـي       ي اجتماعي قابل مالحظه     در هلند نهضت تعاوني پديده    

براسـاس   هاي متفاوت زندگي اقتـصادي حـائز اسـت و           نهضت اولين نقش را در رشته     
هـاي بخـش      ارقامي كه در اين مطالعه ذكـر گرديـد، اهميـتش گـاهي از اهميـت فعاليـت                 

 هـزار شـركت تعـاوني در هلنـد         تنها اين امر كه بيش از پـنج       . كند  خصوصي تجاوز مي  
 افراد شاغل دارند، گـستردگي نهـضت        ٠٠٠/٤٥ها متجاوز از      وجود دارد و اين شركت    
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توان تنها براسـاس   دهد؛ به اضافه مفهوم اجتماعي نهضت را نمي را به خوبي نشان مي   
  . اين ارقام مورد قضاوت قرار داد

 تعاوني به نظـارت بـر منـافع          عامل مهم موفقيت نهضت تعاوني هلند، تمايل شركت       
ن بـه اصـل پرداخـت برحـسب         تـوا   در اين خصوص مـي    . باشد  درازمدت اعضايش مي  

هـاي تعـاوني      به كار بردن اين اصل از جانب كارخانـه        . كيفيت عرضه شده اشاره كرد    
هايي را در كيفيت شير توليد شده از انواع مختلف گاوهاي             لبنيات امكان دارد كه تفاوت    

كمـي  . شيرده قائل شد و بتوان اين امر را در برگزيدن چهارپايان اهلـي درنظـر گرفـت     
هايي را براي     هاي تعاوني وابسته نبودند به سهم خود انجمن         كه به شركت   رعينيزا بعد

توان ساير ابتكارات نهضت تعاوني را برشمرد كه كمي           مي. بازرسي شير تشكيل دادند   
عـالوه بـر ايـن در بـسياري از          . هـا گرديدنـد     هاي رقيب مجبور به تقليد از آن        بعد بنگاه 

ه نظارت بر منافع فوري تنها اعضايشان محدود        تعاوني ب  شركت موارد هدف موردنظر  
 هاي  شركت ي مالي هاي مركزي اعتبار كشاورزي در تغذيه مثالً وضعي كه بانك. گردد نمي

نمايد كه تنها به خـدمت بـه نفـع            تعاوني كشاورزي به خود گرفتند به روشني ثابت مي        
ر باالبردن مقـام    هدف غايي بيشت  . شود  منافع اعضاي اين مؤسسات اعتباري اكتفا نمي      

  )٨٣-٩٠، ص ١٣٥٢وزارت تعاون و امور روستايي، . (باشد فعاليت به طور كلي مي
  

  روش تحقيق
. يـابي اسـتفاده شـده اسـت        در انجام اين کار تحقيقـي از روش توصـيفي و زمينـه            

گيري  تصميم يندادر شناخت وضع موجود و ياري دادن به فر     تواند  مي توصيفي تحقيق
 بهبـود   بـراي هـاي مناسـب       لحـ    راه ي  تواند ارائه کننده    يابي مي  مينهروش ز . مؤثر باشد 

مهدي . (دباش ها مي    اين داده  ي  ترين راه تهيه   نامه ساده   کارهاي عملي باشد و پرسش     راه
 )١٣٧٥ساده، 

  
  (N)ي آماري  جامعه

اي  منظور جامعه . گويند  جمعيت آماري را گاهي جمعيت اصلي يا جمعيت کل نيز مي          
شود کـه ايـن جامعـه حـداقل           ع مورد تحقيق در ارتباط با آن انجام مي        است که موضو  

هاي  شرکت ياعضا ي  کليه تحقيق اين در آماري ي  جامعه .است مشترک صفت يک داراي
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 باغــداران، زارعــين، و کــشاورزان از متــشکل( خراســان اســتان کــشاورزي تعــاوني
  ي آمـاري ايـن تحقيـق        جامعه با توجه به تلقي مزبور       .شود  را شامل مي  ...) کاران و  پنبه

  :  باشد هاي خاص خود به ترتيب زير مي با ويژگي
هاي تعاوني کشاورزي تهيـه و توزيـع محـصوالت کـشاورزي اسـتا ن                شرکت -١

دهي   در جذب و سازمان    خراسان که در اين تحقيق سنجش عملکرد اين جامعه        
 .  مورد اجرا گذاشته شده استيروي انساني پراکنده روستايين

ن خراسان که از خدمات ارائه شده        هاي تعاوني کشاورزي استا    شرکتاعضاي   -٢
 . کنند در شرکت تعاوني کشاورزي استفاده مي

 
  گيري روش نمونه

 بـه طـوري     ؛گيري انتخاب واحدها و افرادي از جمعيت اصلي اسـت           منظور از نمونه  
العـات  هاي اصلي بوده باشند و براي کسب اط         که واحدها و افراد مزبور داراي ويژگي      

 تـصادفي   ساده ،  تصادفي  : شامل  گيري  نمونه  هاي  روش . گيرند  قرار   استفاده   مورد  خاصي
هاي   واحد گاهي انتخاب افراد و   . شود  مي  اي  مرحله  چند  و  اي  خوشه  اي  طبقه  سيستماتيک

 الزماز اين رو . يستدر يک مرحله ممکن ن   ي آماري به ويژه بزرگ      از يک جامعه    نمونه
گيري شـود و ايـن امـر در مـواردي کـه              گيري در چندين مرحله پي       که کار نمونه   است

ادغام چنـد روش مختلـف بـه وجـود      گيري از تلفيق و  روش مورد استفاده براي نمونه    
  عبـاس  ،سرمد زهره( .اي استفاده شود    گيري چند مرحله    آمده باشد الزم است از نمونه     

  )۱۳۷۸، حجازی الهه و بازرگان
  

  (n)ي آماري  ونهحجم نم
 از اسـتان  ) بجنورد، جـاجرم، فـردوس و مـشهد       (شهرستان  چهار   اول   ي  در مرحله 

  . شدندانتخاب خراسان به روش تصادفي 
طور ه  عضو ب  ٨٥هاي تعاوني کشاورزي هر شهرستان        دوم از شرکت   ي  در مرحله 

ري  آماي نفر هستند که نمونه سيصد تصادفي انتخاب شدند که در مجموع تعداد اعضا
  . دهند  مورد بررسي را تشکيل ميي جامعه
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  آوري اطالعات روش و ابزار جمع
تـوان بـه دو قـسمت مهـم          وري اطالعات مربوط به اين پژ وهش را مي        آ  روش جمع 

  :دكرتقسيم 
   

  )ميداني(آوري اطالعات اوليه   جمع-١
 و اسـت کـه در ايـن تحقيـق بـه منظـور ارزيـابي          نامـه   پرسـش   ي  تهيه  آن  ترين رايج

دهي نيروي انساني     سازمانجذب و   ر  هاي تعاوني کشاورزي د    بررسي عملکرد شرکت  
 اسـتفاده شـده    يهـاي اعـضا    پراکنده در بخش کشاورزي و چگونگي تأمين نيازمنـدي        

  . است
  

  آوري اطالعات ثانويه   جمع-٢
 و  اسناد و مدارک و مـشورت بـا متخصـصين          ي  اي و مطالعه    شامل منابع کتابخانه  

هاي اطالعـاتي     ستفاده از پايگاه  اولين مربوطه و    ؤکاران طرح و مس    و با هم  بحث و گفتگ  
  .هاي مرتبط و مقاالت است  پايان نامه، نشريات،اينترنت

  
  روايي

نامه هدف مورد    االت پرسش ؤ اين مطلب است که تا چه اندازه س        ي  كننده  روايي بيان 
دد در اين تحقيق روايي  گر  روايي نيز به طرق مختلف تعيين مي       .کنند را سنجش مي   نظر

 خـصوصيتي از    اروايـي محتـو    . انجام گرفتـه اسـت     اروايي محتو  طريق به نامه  پرسش
 لهأنامه مس   ي يک پرسش  اکند تا چه اندازه محتو     که مشخص مي  است  گيري   ابزار اندازه 

 ي  هاين ارزشيابي اغلب اوقـات در نتيجـ        .کند ا موقعيت مورد نظر محقق را سنجش مي       ي
شود که در اين تحقيق براي تعيين روايي محتوا از نظر             تخصصين انجام مي  قضاوت م 

 انادتهاي کشاورزي و سازمان تعاون روستايي و اس   ولين و کارشناسان تعاوني   ؤمس
اوما سكاران،   (.ييد قرار گرفته است   أنامه مورد ت    استفاده گرديده است و روايي پرسش     

١٣٨٠ (  
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  )صحت(پايايي 
 بـه اجـرا گذاشـته شـود         اً در شرايط مشابه مجدد    آزمون اگر   به اين معني است که    
  .مده استآ قبل به دست ي يد که در مرحلهآ همان نتايجي به دست مي

هـا بـه شـرح        نامـه   مطابق محاسبات انجام شده ضرايب آلفاي کرانباخ براي پرسش        
  ).  استفاده گرديدSPSSافزار   به دست آوردن آلفا از نرمبراي (.زير است

الي که مربوط به بررسي عملکرد      ؤسبيست  نامه    لفاي کرانباخ براي پرسش   ضريب ا 
 بخـش  پراکنـده در  يـروي انـساني     ندهـي     تعـاوني کـشاورزي در سـازمان        هاي شرکت

  . گرديد درصد٨٨ برابر با ،باشد کشاورزي مي
  

  ي تعيين مقدار هدف يا عملكرد موفق طريقه
وضـعيت  پـنج   ليکرت بـا امتيـاز      اي     گزينه پنجنامه     مطلوب در پرسش   ي  چون گزينه 

ي   پراکنده انساني نيروي دهي  سازمان و جذب در کشاورزي تعاوني  هاي شرکت  مطلوب
 لـذا بـراي     ،وردن اين امتياز دور از انتظار است      آدهد و به دست       را نشان مي  روستايي  

 دهي  در جذب و سازمانهاي تعاوني کشاورزي   شرکت قتعيين مقدار هدف يا عملکرد موفّ     
 چهـارم در    ي  در گزينـه  چهـار   در اين تحقيـق امتيـاز       روي انساني پراکنده روستايي     ني

) يا خوب زياد( اي ليکرت به عنوان مقدار هدف و عملکرد موفق       گزينه پنج ي  نامه  پرسش
   .نظر گرفته شده است در  فرضيهآزموندر 

  
  ها فنون آماري و روش تحليل داده

 مناسب استفاده شـود وبـراي انتخـاب         براي بررسي فرضيه بايد از آزمون آماري      
  بـه تناسـب   . توجـه داشـت    آزمـون هـاي آن     رض فـ   آزمون آماري مناسب بايد به پـيش      

بررسي   در آزمونن  آاستفاده از    يا عدم  استفاده و  مورد در آزمون هر هاي فرض  يشپ
   .شود گيري مي ها تصميم فرضيه

اي يـک      يـک نمونـه    test-t  فرضيه از آزمون پـارامتري     آزموندر اين تحقيق براي     
 ها اسـت     نرمال بودن داده   آزمونپيش فرض اين    . طرفه و دو طرفه استفاده شده است      

هاي  آزمون و احتمال نرمال،   نگار بافت هاي  نمودار رسم طريق از ها  داده بودن که نرمال 
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. استييد قرار گرفته    أدارلينگ مورد بررسي و ت     - اسميدنف و آندرسن   کو لموگروف، 
   .باشد مي f  وtهاي پارامتري از جمله  هاي آزمون نياز  جزء پيشنرمال بودن

 ي  هزيرمجموعـ  يک ي  مطالعه از حاصل هاي  داده استنباطي مارآ از استفاده با چنين هم   
افزار  نرم زمينهدر اين   . دهند ورد استنباط قرار مي   مرا   بزرگ گروه خصوصيات کوچک
   .به کار گرفته شده است  spssآماري

  
  ي تحقيق هفرضي
   اصلي ي فرضيه

انـساني  نيـروي    دهـي   هاي تعاوني کشاورزي استان خراسـان در سـازمان         شرکت
  . پراکنده در بخش کشاورزي موفق بوده است

  
 هاي تعاوني کشاورزي استان خراسان وضعيت شرکت

بر  ، جمعيت استان بالغ   ٧٥سال   مسکن و نفوس عمومي سرشماري آخرين اساس بر
)  نفر٣٤٢١٩٣٧بالغ بر ( در نقاط شهري درصد ٦/٥٦ تعداد اين از که بوده نفر ٦٠٤٧٦٦١

  .اند ي ساکنيدر مناطق روستا)  نفر٢٦٢٢١٣٤بالغ بر  ( درصد٤/٤٣و 
نفر  ٥٤٦١٠٩ نفر و ساکن در روستاها ٧٣٥١١١شهرها حدود خانوارهاي ساکن در

  .باشد  خانوار مي٣٥٠٩و تعداد خانوارهاي غير ساکن بالغ بر 
  رين اطالعات دريافتي از سازمان تعـاون روسـتايي اسـتان خراسـان            بر اساس آخ  

   شـرکت   ٢٠٢هاي تعـاوني کـشاورزي و         شرکت ي   اتحاديه هشت، تعداد   ١٣٨٠در سال   
بـا تعـداد    ) ال هـستند  هـا فّعـ     شـرکت از ايـن شـرکت       ١٩٢که تعداد   (تعاوني کشاورزي   

 اي به مبلغ    خيرهريال و ذ   ٣٨٢/١١٢/١٠٦/٤١اي به ميزان       نفر عضو و سرمايه    ١٥٨٩٢١
گزارش عملکرد سازمان تعـاون     . (ريال در سطح استان وجود دارد      ٧٨٢/٧٠١/٦٨٩/٢٢

  )۱۳۸۰ ،روستايی استان خراسان
  

  هو آزمون فرضينامه  نتايج پرسش
از طريق آمار توصيفي  ها، نامه هاي پرسش با توجه به مباني نظري اطالعات و داده

  .ها پرداخته شده است  فرضيهها و آزمون و استنباطي به تحليل داده
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االت براساس  ؤامتيازبندي س  ها،  نامه  پرسش جهت سهولت در بيان نتايج حاصله از      
 . رتبه انجام گرديدپنجمقياس ليکرت در 

 نيـروي  دهي  درجذب و سازمانشرکتبه اين معناست که عملکرد :  مطلوبي  گزينه
. طح مطلـوبي قـرار دارد      فعاليـت مربوطـه در سـ       ي  در حوزه انساني پراکنده روستايي    

 .گردد بنابراين عملکرد شر کت مطلوب ارزيابي مي

 دهـي   درجـذب و سـازمان    به اين معناست که عملکرد شر کت        : )وبخ(  زياد ي  گزينه
 فعاليـت مربوطـه بـاالتر از حـداقل سـطح         ي  حوزهنيروي انساني پراکنده روستايي در      

کـه در ايـن تحقيـق        گردد  مي شر کت موفق ارزيابي   وضعيت  بنابراين   قابل قبول است،  
  .نظر استعا مّد موفق يا معيار اّدوضعيت زياد به عنوان معيار ي گزينه

 نيروي  دهي  جذب و سازمان   در شرکت عملکرد که به اين معناست  :  متوسط ي  گزينه
بنـابراين  .  ميانه قرار دارد    فعاليت مربوطه در حدّ    ي   در حوزه  انساني پراکنده روستايي  

  .گردد  سطح حداقل مورد انتظار قرار ميعملکرد شر کت در
 نيـروي  دهـي    درجـذب و سـازمان     به اين معناست که عملکرد شر کـت       :  کم ي  گزينه

قدر غيرقابل قبـول اسـت کـه          فعاليت مربوطه آن   ي   در حوزه  انساني پراکنده روستايي  
  .ن اقدام گرددآبايست نسبت به بهبود  مي

 فعاليـت مربوطـه     ي   شر کت در حـوزه     به اين معناست که عملکرد    : کم  خيلي ي  گزينه
بايـست اقـدامات جـدي و        يز و غيرقابل قبول است که بـراي بهبـود آن مـي            چنا قدر آن

  .اي انجام داد ريشه
 

  )۱ ي شماره( نامه نتايج پرسش
نيروي  دهي  سازمان در کشاورزي تعاوني هاي شرکت عملکرد سنجش ي  نامه  پرسش(    

  )اورزيانساني پراکنده روستايي در بخش کش
هـاي مـوردنظر را از ديـدگاه         اي شاخص    گزينه پنجال  ؤ س بيستنامه با     اين پرسش 

  . آماري مورد سنجش قرار داده استي  نفر نمونهسيصد
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  )۱( ي جدول شماره

  
  

هاي تعاوني   هاي آماري حاصل از سنجش عملکرد شرکت        داده )١(ي    شمارهجدول  
ده روسـتايي در بخـش کـشاورزي        دهي نيـروي انـساني پراکنـ        کشاورزي در سازمان  

  .دهد استان خراسان را ارائه مي
   مطلـوب را انتخـاب     ي  آماري گزينـه   ي    درصد افراد نمونه   ٧/٣ دهند مي نشان ها  داده

  .دهند و عملکرد شر کت را مطلوب ارزيابي کردند که کمترين تعداد را تشکيل مي
 فعاليت  ي  در حوزه   را شرکت عملکرد و انتخاب را )زياد( خوب ي  گزينه درصد ٨/٣١

 ي  ه درصد گزينـ   ٣/١٦. دندكرارزيابي  ) موفق(اقل سطح قابل قبول     مربوطه باالتر از حدّ   
ارزيـابي   اقل مـورد انتظـار    در سطح حـدّ    کت را  و عملکرد شر   دندكرانتخاب   متوسط را 

 کـم  ي دهد اکثر افراد گزينه که نشان مي  دندكرانتخاب    کم را  ي   درصد گزينه  ٣٨. دندكر
بايـست   داننـد کـه مـي    قدر غيرقابل قبول مـي   و عملکرد شر کت را آن     نتخاب نمودند   را ا 
  . نسبت به بهبود آن اقدام گرددفوراً
ي   هدر حـوز  را  کـت     عملکرد شـر   و اند دهكر خيلي کم را انتخاب      ي   درصد گزينه  ٦/٩

بايـست   که براي بهبـود آن مـي       دانند مي ناچيز و غيرقابل قبول    قدر فعاليت مربوطه آن  
  ي خـوب     درصـد اعـضاي گزينـه      ٥/٣٥بنـابراين   . داد انجـام  اي  ريـشه  و يّد ج اقدامات
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  هـا را    يعني حدوداً يـك سـوم اعـضا عملكـرد شـركت           . اند  خوب را انتخاب كرده       و خيلي 
  هـا را     درصد اعـضا عملكـرد شـركت       ٦/٣٧. اند  در سطح موفق و مطلوب ارزيابي كرده      

كـرد شـركت را در سـطح ضـعيف           درصد اعضا عمل   ٦/٣٧در سطح موفق و مطلوب و       
  هـم چنـين   . باشـد   ي اصلي تحقيق مي     اين ارقام مؤيد رد شدن فرضيه     . اند  ارزيابي كرده 

انـد كـه ايـن         درصد اعضا عملكرد شركت را در حّد متوسط به باال ارزيابي كرده            ٨/٥١
انـد در     هاي تعاوني كـشاورزي توانـسته       ي اين واقعيت است كه شركت       كننده  ارقام بيان 

ي بخش كشاورزي باالتر از سطح متوسـط عمـل            ي جذب نيروي انساني پراكنده      زمينه
  .كنند

  
   تحقيقي آزمون فرضيه

  يـک طرفـه   ( اي  يک نمونه  test t- تحقيق از آزمون پارامتري      ي  براي آزمون فرضيه  
  .است ها فرض اين آزمون نرمال بودن داده استفاده شده است و پيش )و دو طرفه

  
 :فرضيه

دهي نيروي انساني پراکنده در بخش  اوني کشاورزي در سازمانهاي تع رکتش«
  ».اند کشاورزي موفق بوده

  .استفاده شده است t-test آزمون ي مارهآبراي آزمون فرضيه از 
  :)دو طرفه( اول ي در مرحله  tآزمون 

پراکنـده   دهي نيروي انـساني     هاي تعاوني کشاورزي در سازمان     شرکت: H0ض  فر
 H0: µ=80 .اند موفق بوده

پراکنـده   دهي نيروي انـساني     هاي تعاوني کشاورزي در سازمان     شرکت :H1فرض  
 H1: µ≠80. اند بوده الکمتر يا بيشتر از حد موفق فّع

 ٤×٢٠=٨٠ ضرب حاصل از است هدف مقدار يا موفق عملکرد که هشتاد عدد :توضيح(
 ي گزينه امتيازچهار نامه و عدد  االت پرسشؤتعداد س بيست   عدد که است مدهآ دست هب

  ).باشد رتبه ليکرت ميپنج مقياس ر د زياد
برابر صـفر    )١-١(ي     يا سطح احتمال مشاهده شده در جدول شماره        pچون مقدار   

  .دشو ييد ميأت H1  رد و فرضH0تر است بنابراين فرض   کوچک٠٥/٠است و از 
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دهـي نيـروي انـساني        سـازمان  هاي تعـاوني کـشاورزي در      ه عبارت ديگر شرکت   ب
  .اند  موفق فعاليت داشتهدر بخش کشاورزي کمتر از حّد پراکنده

 دهي سازمان در ها شرکت عملکرد ياآ که است اين )طرفه کي( دوم ي رحلهم در t آزمون
  کمتر است؟ )هشتاد( موفق نيروي انساني پراکنده در بخش کشاورزي از حّد

خـش کـشاورزي    ب دهي نيروي انساني پراکنده در      ها در سازمان   شرکت :H0 فرض
 H0: µ=80. موفق بودند

کمتر  دهي نيروي انساني پراکنده بخش کشاورزي       ها در سازمان   شرکت :H1 فرض
 H1: µ<80. اند از حد موفق عمل کرده

برابـر صـفر     )١-١(ي    در جدول شماره   يا سطح احتمال مشاهده شده       pچون مقدار 
  .دشو ييد ميأت H1  رد و فرضH0تر است بنابراين فرض   کوچک٠٥/٠است و از 

دهـي نيـروي انـساني        سـازمان  هاي تعـاوني کـشاورزي در      به عبارت ديگر شرکت   
  .اند  موفق فعاليت داشتهدر بخش کشاورزي کمتر از حّد پراکنده
  و امتياز موردنظر )٥٦(چنين با توجه به اختالف ميانگين امتياز محاسبه شده   هم

 امتياز کمتر  ٢٤ها   که اين شرکت  توان اذعان داشت     مي )هشتاد( يعني عملکرد موفق  
   .)٨٠-٥٦ =(٢٤: اند  موفق فعاليت داشتهحّد از
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Confidence Intervals 
 
Variable N Mean StDev SE Mean 95.0 % CI 
Score 300 56.000 10.050 0.580 ( 54.858, 57.142) 
 
T-Test of the Mean 
 
Test of mu = 80.000 vs mu not = 80.000  
 
Variable N Mean StDev SE Mean T P 
Score 300 56.000 10.050 0.580 -41.36 0.0000 
 
T-Test of the Mean 
 
Test of mu = 80.000 vs mu < 80.000 
 
Variable N Mean StDev SE Mean T P 
Score 300 56.000 10.050 0.580 -41.36 0.0000 
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 خراسان   کشاورزي استان  تعاوني هاي رکتش كه اين مورد در فرضيه آزمون رايب
و   بـر اسـا س اعـداد       ؛انـد  دهي نيروي انساني پراکنده روستايي موفق بوده        ر سازمان د

شرح  به ييدأالذکر مورد ت   ماري فوق آ مورد پژوهش نيز نتايج      ي  ارقام واقعي در جامعه   
  .زير قرار گرفته است

 کت اجتمـاعي و  مشاري که تعاون بر پايه با توجه به مباحث نظري بيان شده و اين       
ن آاعـضاي    چـه تعـداد    هاي تعاوني هـر    اقتصادي اعضا بنا نهاده شده است و شرکت       

بـه عبـارت ديگـر يکـي از         . موفق خواهند بود   ،مشارکت بيشتري داشته باشند    زيادتر و 
هاي شرکت    نها در فعاليت  آتعاوني جذب اعضاي بيشتر و مشارکت        هاي اهداف شرکت 

  .باشد مي
هاي تعاوني   وري شده تعداد اعضاي شرکت    آ   اطالعات جمع   بر اساس  زمينهدر اين   
 ١٥١٠٠٥عـضو بـه      ١٤٩٥٤٩ از ١٣٨٠-١٣٧٥ هاي استان خراسان طي سال    کشاورزي

  .نفر افزايش يافته است
 . داراي روند نامنظمي بوده است،اين روند افزايشي طي شش سال مورد بررسي

  
درصـد افـزايش     ٢/١ي  هاي تعاون   شرکت يتعداد اعضا  ٧٥به عبارت ديگر طي سال    

 ٦٩/١ هاي تعاوني اعضا شرکت تعداد ١٣٧٨ و ١٣٧٧طي سال که در حالي. يافته است

 يتعداد اعـضا   ١٣٨٠و ١٣٧٩ولي در سال     دهد کاهش نشان مي  د  درص ٦٥/٠ و درصد
 )١-٢ي   شمارهجدول.(درصد افزايش يافته است ٦/٢درصد و  ٨/٤تعاوني  هاي شرکت

 درصـد  ٢٧/٦ که طي شش سـال مـورد مطالعـه            كرد بيانتوان   مجموع چنين مي   در
با توجه به اين مطلب و بدون در نظـر گـرفتن سـاير عوامـل                .روند افزايش داشته است   

نـساني  ا دهـي نيـروي     هاي تعـاوني در سـازمان      د که شرکت  كراستنباط   توان مي چنين
 رشد  در حالي که اگر ساير عوامل محيطي و از جمله          .اند روستايي موفق بوده   پراکنده

انـد   انـد بلکـه نتوانـسته      نظر گرفته شود نه تنهادر جذب نيـرو موفـق نبـوده            جمعيت در 
هـاي   شـرکت  اين تحليل در مورد تعداد     .نندكمحيط حفظ    با هماهنگ را موجود وضعيت

  .کند خراسان نيز صدق مي تعاوني کشاورزي استان
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  )٨٠-٧٥( هاي تعاوني کشاورزي استان خراسان شر کت) ٢(ي  شمارهجدول 
  

  
  

   درصد٢٧/٦ ،٨٠-٧٥ هاي ر در ساليدرصد تغي
  

 

هاي  تعداد شرکت  سال
  تعاوني کشاورزي

در صد تغييرات 
  ساالنه

  )ريال( ميزان سرمايه  تعداد اعضا

٣٢٤/٢٦٢/٦١٨/٣٦  ١٤٩٥٤٩  -  ١٧٧  ٧٥  
٠٠٠/٨٧٥/١٠٠/٢٥  ١٥١٣٣٥  +١٩/١  ١٧٨  ٧٦  
٠٠٠/٦٠٥/٣١٣/٣٣  ١٤٨٧٨٠  -٦٩/١  ١٨٦  ٧٧  
٠٠٠/١١٥/٣٩٥/٤٢  ١٤٧٨٠٨  -٦٥/٠  ١٩٣  ٧٨  
٤٣٨/٤٢٤/٩٤٢/٣  ١٥٤٩١٢  ٨/٤  ١٩١  ٧٩  
٣٨٢/١١٢/١٠٦/٤١  ١٥٨٩٢١  ٦/٢  ٢٠٢  ٨٠  
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   نتايج تحقيقي صه خال

دهي نيروي انـساني پراکنـده در بخـش کـشاورزي       هاي تعاوني در سازمان    شرکت
گرچه براساس ارقام و اعداد و بـدون در نظـر گـرفتن سـاير عوامـل از                   موفق نبودند، 

 سـال رشـدي     شـش اند ظـرف مـدت       هاي تعاوني توانسته   کت ت شر يه افزايش جمع  جمل
  . درصد داشته باشند۲۷/۶معادل 
دهي   سازمان جذب و   براي  کشاورزي  تعاوني  هاي شرکت کشاورزان،  نظر  اساس  بر
را  خود عملکرد بايد چيز هر از قبل کشاورزي بخش در روستايي پراکنده انساني نيروي

 مشتريان تعاوني اقدامات مناسـب انجـام    مندي اعضا و   هت رضايت جدر   وبهبود دهند   
روستايي  کار نيروي و کشاورزان جذب رايب را خود اعتبار و طريق وجهه  اين از تا دهند

ي  زمينـه  اقـدامات بهتـري بايـد در      هم چنين کشاورزان اظهار داشتند     . دنبه اثبات رسان  
 ،  کـشاورزي  ايهـ   يد عـضويت در تعـاوني     دادن در مورد فوا     تشويق عضويت، آگاهي  (

 و تـشکيل تعـاوني کـشاورزي      گشا بودن، راهنمايي براي عضويت در تعاوني و        مشکل
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تئوريـک   مباني در .انجام دهند . ..اد اشتغال جتعاوني و اي   عضو نمونه کشاورزان معرفي
هـاي اثرگـذار در جـذب و       لفـه ؤاين تحقيق نيز بـه صـراحت اشـاره شـد کـه يکـي از م                

 نيروي انساني پراکنـده در بخـش کـشاورزي کـسب موفقيـت در تـأمين                 دهي  سازمان
 بنـابراين   .هاي اعضاي موجود و عمل کردن به تعهدات در مقابل اعضا است            نيازمندي

  .گردد با توجه به نتايج تحقيق پيشنهادات زير ارائه مي
دهي نيروي انساني پراكنده بخش كـشاورزي          جذب سازمان  ي   در زمينه  اهپيشنهاد

  : هاي كشاورزي از طريق تعاوني
 هاي تعاوني از سوي بخش كشاورزي در پراكنده انساني نيروي دهي سازمان براي -١

تواند استقرار يك واحد سـازماني        كشاورزي استان خراسان الگوي مطلوب مي     
هـاي تعـاوني      شـركت  سـاختاري اتّحاديـه     ويژه با عمليات مخصوص در سطح     

كشاورزي  ند نيروي انساني پراكنده در بخش     كه اين واحد بتوا    باشد كشاورزي
 هاي غيررسمي شكل بدهد    صورت گروه  به ها آن مشترك نيازهاي به توّجه با را
هاي   شركت يعني رسمي هاي گروه به را آن سپس ضروري هاي آموزش ضمن و

 . ندكديل بتعاوني كشاورزي ت

بيـشتر   هرچه دهي  سازمان هاي تعاوني كشاورزي براي جذب و       شركت مديران -٢
 ليتؤومس تحت گران تعاون جمعيت به بخشيدن فزوني و ها  تعاوني در جديد عضو
اساسي نظـر معتمـدان و رهبـران         بايست به عنوان يك اقدام مناسب و         مي دخو

عملكردهاي آن  ليت خويش وؤوسوي تعاوني كشاورزي تحت مس ه  روستا را ب  
يت تعاوني كشاورزي   ها را به عضو    نند و با برقراري ارتباط مناسب، آ ن       ك جلب

يان برخوردار خواهنـد شـد      ي بدون شك نه تنها از حمايت روستا       .خود درآورند 
 روسـتايي تلقـي     ي   جامعه يبلكه يك سازمان امن مردمي و مثبت به حال اعضا         

خواهند شد و در چنين وضعيتي نيروي پراكنده روستايي در بخش كشاورزي            
 بيشتري براي عضويت در تعاوني      ي  قهعال و اين باور با شرايط سهل، تمايل      بر

كه  رهبران روستايي افرادي هستند    معتمدان و .  كشاورزي را پذيرا خواهند شد    
 رفتـار،  مـنش، (اجتماعي   برخي وجوه وصفات ارزشمند    به دليل برخورداري از   

امور اجتماعي مورد احترام و تبعيت ديگران        در بيشتر ...) بازنگري و  شخصيت،
 .گيرند قرار مي
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 و جــذب بــراي کــشاورزي تعــاوني هــاي شــرکت کــشاورزان، نظــر ساســا ربــ -٣
دهي نيروي انساني پراکنده روستايي در بخش کشاورزي قبـل از هـر               سازمان

مشتريان  مندي اعضا و   رضايت  هتج  در  چيز بايد عملکرد خود را بهبود دهند و       
براي اعتبار خود را     تعاوني اقدامات مناسب انجام دهند تا از اين طريق وجهه و          

مباني تئوريک اين    در .ندنجذب کشاورزان و نيروي کار روستايي به اثبات رسا        
گـذار در جـذب و       هـاي اثـر    لفـه ؤتحقيق نيز به صراحت اشاره شد که يکـي از م          

 نيروي انساني پراکنـده در بخـش کـشاورزي کـسب موفقيـت در               دهي  سازمان
ر مقابـل اعـضا    دات د کردن بـه تعّهـ     هاي اعضاي موجود و عمل     تأمين نيازمندي 

بعضي از علل اين عدم موفقيت را کمبود سـرمايه و اعتبـارات              ولين،ؤمس .است
مـديران  . داننـد  هـاي تعـاوني کـشاورزي مـي        الزم براي بهبود عملکـرد شـرکت      

هاي تعاوني كشاورزي استان خراسان بايد انتظارات اعضاي موجود را            شركت
نند و سـپس بـه   كاند عمل  دههايي كه به اعضاي خود دا      اول برآورده و به وعده    

المثل معـروف   به مصداق ضرب .  هاي خود بپردازند    تشويق عضويت در تعاوني   
اگر مديران در جهت رشد     ،  »بگويد ارن كه عطّ  آ نه بويد،ب خود كه است نآ مشك«
ريزي  برنامه انساني و مالي شرايط با متناسب و خويش متبوع تعاوني ي  توسعه و

يان يهاي حاصله را مـردم و روسـتا          آورند، سودمندي  الزم را به عمل    واقعي و 
روستايي  مردم به دهان از طريق اعضا    به دهان نقل .ديد خواهند خويش چشم به

هـاي تعـاوني    سـودمندي  و هـا  جـذابيت  است كه همه را از    كار مؤثر  خوديك راه 
 .كشاورزي مطلع خواهد كرد و افراد متقاضي عضويت فزوني خواهد يافت

نظر  گيري از  شود با بهره    هاي تعاوني كشاورزي پيشنهاد مي      ركتبه مديران ش   -۴
 شناسي و  ن  روا اجتماعي و مديريتي و    مشاوران و متخصصان علوم، تجاري و     

نـافع اعـضاي     م و را تـضمين   رشد وشكوفايي تعاوني خـود    ... شناسي و  مرد م 
 هـاي  ده باعـث جـذب تـو    نند و اين امر خود به خود نيـز       كتعاوني خود را تأمين     

 . روستايي به تعاوني خواهد شد
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  ها يادداشت
  
١- N ي  واژهّرف  مع Number    در صورتی که با حـروف بـزرگ        . به معنی تعداد است

باشد و اگر با حروف کوچـک نوشـته         تعداد کل جامعه می    ي  ه  كنند  انينوشته شود ب  
  .باشد  موردنظر از کل جامعه میي شود يعنی نمونه
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