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 چکیده
ان با مهم و ضروری است. منطقه سیست اریبس ستانیحاضر در منطقه س طیشراهم بودن با توجه به امروزه مسئله همکاری و با

وکار کسب ی. اجرابردیرنج م یبخش کشاورز یو کم رونق یو کاهش منابع آب دارینبود اشتغال پا ،یهمچون بیکار یمعضالت
 یوکار تعاونکسب یاجرا شود،یروستاها م یهاتیو مز هاهیاز هدر رفت سرما یریوگباعث جل ییتعاون روستا در مناطق روستا

 ید اقتصادتوسعه روستا و رش یروستا جهت استفاده از تحصیالتشان در راستا کردهلیبه افراد تحص یفرصت مناسب نیهمچن ها
استان  یعاکار و رفاه اجتماداره کل تعاون،  یوهشپژ یهاتیموضوع که برگرفته از اولو تیروستا است. لذا با در نظر گرفتن اهم

منطقه سیستان بوده  یها در روستاهاتعاونی وکارمشکالت توسعه کسب ییپژوهش شناسا نیهدف ا ،استو بلوچستان  ستانیس
 یشد که توسط خبرگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع نیشاخص تدو 13و  نهیگز 68 هیپرسشنامه بر پا 20راستا  نیاست. در ا

 ستانیدانشگاه س دیشهرستان زاهدان و اسات مهیبلوچستان، دفاتر ب ستانیاستان س ییروستا یو بلوچستان، اداره تعاون ستانیاستان س
استخراج  یبرا GRA solver 2015افزار ( و نرمGRA) یخاکستر یتئور کیمنظور از تکن نیاست. بد دهیگرد لیو بلوچستان تکم

 ینگیعبارت است از: کمبود نقد ستانیمنطقه س یهایموانع و مشکالت تعاون نیترآمده، مهمدستبه جیشد. بر اساس نتا ستفادها جینتا
 هیقاء روحارت یمناسب برا یعدم وجود بستر فرهنگ نیگرفته است. همچن یاول جا تیدر گردش مالی در اولو هیجهت تأمین سرما

در  تیعالف وهیبا ساختار و ش یدانشگاه کردگانلیتحص ییناعدم آش گرید یدوم قرارگرفته است. از طرف تیدر اولو یهمکار
رفته گ یسوم جا تیدر اولو یهای تعاونشرکت یکاریو رفع مشکالت ب ییراهنما یمراکز مشاوره برا جادیو عدم ا یتعاون شرکت

 یها در منطقه در جهت رفع موانع بازسازتعاونی وکارکسبتوسعه  های رساختیحاصله الزم است ز جیبا توجه به نتا نیاست؛ بنابرا
 شود.
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 مقدمه
ای است که در روستا یک واحد تولیدی، فرهنگی، مسکونی، اجتماعی ـ ارزشی و سرمایه

یاتی عنوان ذخایر حبههای اقتصادی آن تعداد زیادی از عوامل انسانی، منابع طبیعی و پتانسیل
 (.13۹3کنند )رضوی، کشور وجود دارد که نقش مهمی در رشد و توسعه یک جامعه ایفا می

یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای هر منطقه، 
های تعاونی روستایی یکی باشد که شرکتها و مؤسسات موجود در روستاها میتقویت نهاده

 جوامع در (. تعاونی13۸۸همکاران،  و باشد )پهلوانیترین این نهادها میترین و مهمباسابقهاز 

که طوریبه است، شدهمکان تبدیل و زمان از فراتر و جامع مفهومی به مختلف بشریت
 منافع کنندهتأمین باشد، که هدفشانمی بین افراد گروه متقابل ارتباط مکمل و نوعی دربردارنده

 اجتماعی و اقتصادی دستاوردهای ترین(. مهم13۸۸اعضاست )کرباسی و همکاران،  ازهاینی و

 (.13۹4است )دانشنامه تعاون،  بوده مشارکت و همکاریشان خاصیت هاانسان
 بیشتری تأکید اشکال سایر با مقایسه در که است مشارکت حقوقی هایشکل ازجمله تعاونی

 جهان اقتصاد از توجهیقابل بخش تعاونی هایدارد. شرکتهای انسانی و عدالت محور جنبه بر

از  روستایی هایتعاونی بین،باشند. دراینمی پایدار توسعه عاملی برای و دهندمی تشکیل را
اهمیت یافته است  بسیار روستایی توسعه در هاآن نقش چراکه برخوردارند، ایویژه جایگاه

 (.13۹4)رضایی و همکاران، 
ارکت گیری مشهای موجود در شکلیکی از تشکلعنوآنها بهکه بررسی تعاونیدر اینجاست 

باشد، ای میمردم برای توسعه شهرهای کوچک و روستاها که عاملی برای توسعه منطقه
های تعاونی در مناطق کمتر و توسعه شرکت سیتأس(. Khoshfar, 2000یابد )ضرورت می

آوری منابع مالی اقشار کم درامد رترین راهکار برای جمععنوان مؤثو روستایی، به افتهیتوسعه
 (.Zhu & Leonard, 2009است )شده جامعه، معرفی

توان در جهت ها در مناطق روستایی میهای تعاونیاندازی، ارتقاء و بهبود زیرساختبا راه
 Hassanوکار نوین در مناطق روستایی اقدامات الزم را ایجاد نمود )توسعه و گسترش کسب

& Kong, 2016.) و مهم  های کارآفرین روستایی یکی از ابزارها و راهکارهای اساسیتعاونی
های شغلی، افزایش میزان درآمد و سرعت بخشیدن به روند در راستای افزایش و بهبود فرصت
 (.Arbabi et al., 2015)آیند رشد و توسعه روستاها به شمار می

-عنوان راهوکارهای کوچک بهکارآفرینی روستایی و توسعه کسبهای نوین امروزه نظریه

سازی مناطق روستایی جهت توزیع عادالنه درآمد، حلی مناسب برای توانمندی و ظرفیت
(. 13۹3شده است )یعقوبی فرانی و همکاران، کاهش شکاف طبقاتی بین شهر و روستا ارائه

نعی همچون: عدم تأمین منابع مالی، موانع وکارهای جدید با مواکارآفرینان برای ایجاد کسب
 (.13۹4اداری و ریسک باالی مالی مواجه هستند )عطایی و ایزدی، 
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 پژوهشگران و شدهتبدیل مسئوالن و مردم اصلی هایدغدغه از یکی به در حال حاضر اشتغال

 فضا بهبود راستایدر  کارهای اثربخشراه با ارائه تا است داشتهوا تکاپو به را کشور و مدیران

 برای جدید شغلی هایبیشتر فرصت هرچه به ایجاد پایدار اشتغال وکار، رشد و توسعهکسب

 سخت و ایران در وکارکسب اندازیاما راه؛ (13۹1اقدام نمایند )احسانی و همکاران،  جوانان

 رتبه جهانی، که بانکطوریاست. به شده گذشته از ترنامناسب فضای آن و باشدپیچیده می

 گزارش را 124 کشور موردبررسی، رتبه 134 میان در وکارکسب انجام ازنظر سهولت را ایران

 (.World Bank Group, 2017است ) کرده
های مشارکت آمیز در بسیاری از موارد، عامل مؤثری از طرفی در ایران تعاون و همکاری

در طول تاریخ ایران دارای فراز و  گیری تحوالت اقتصادی و اجتماعی بوده است کهدر شکل
-های کشاورزی میبنابراین تعاونی؛ (13۸۸باشد )کرباسی و همکاران، های مختلفی مینشیب

عنوان عاملی برای ایجاد انگیزه در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور محسوب شوند. توانند به
ده در تولید و اشتغال های تولیدی کوچک و متوسط زودبازها در ایجاد فعالیتنقش تعاونی

ها بخصوص برنامه ششم برای تعاونی و 14۰4انداز توجهی در سند چشمبیشتر، سهم قابل
های تعاونی در (. با توجه به سیر تحوالت تعاون و اندیشه13۸۶مظفری، است )شده بینیپیش

یان تر اخصوص در ارتقای سطح تولید و اشتغال نمایران، جایگاه تعاون در اقتصاد کشور به
ها و همچنین بررسی و شناسایی بنابراین شناخت بیشتر و درک اهمیت تعاونی؛ شده است

 (.Eid & Martinez-carrasco plwite, 2014)یابد ها ضرورت میموانع و مشکالت آن
های تعاونی فعال استان سیستان و بلوچستان در سال شده، تعداد شرکتطبق مطالعات انجام

شده استان های ثبتاز کل تعاونی درصد 1۰۰باشد که این تعداد تعاونی می 13۶، تعداد 13۹۷
های فعال در سال گذشته رشد داشته است. )مرکز آمار دهد و نسبت به تعاونیرا تشکیل می

های اما تعداد شاغلین شرکت؛ (13۹۸و اطالعات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ل یافته است. برای از بین رفتن معضال نسبت به سال گذشته کاهشتعاونی استان در این س

قتصادی های اکه فعالیتطوریباشد بهبیکاری نیازمند مشارکت بخش تعاونی و خصوصی می
 قیمت مدنظر قرارگرفته شود )ادارهافراد در قالب تعاونی و امکان دسترسی به منابع مالی ارزان

ای از (. متأسفانه بخش عمده13۹۷بلوچستان،  و سیستان استان تعاون، کار و رفاه اجتماعی کل
دت مهای مقطعی ایجاد اشتغال غیر پایدار و کوتاهمنابع در اختیار بخش دولتی صرف طرح

که (. درحالی13۸۶مدت با بحران اشتغال در کشور شده است )مظفری، جهت مقابله کوتاه
شته اند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار داتوتخصیص بهینه منابع موردنیاز بخش تعاون می

 درواقع (.13۹4باشد و از هدر رفتن منابع با توجه به محدودیت آن جلوگیری کند )بیطرف، 

 و ملی ناخالص تولید افزایش کارآفرینانه، موجب کوچک وکارهایکسب آمیزایجاد موفقیت
 کارآفرینان بیشتر شوند کهمی ثباع فراوانی مشکالت و موانع ولی شود.اقتصادی می توسعه

 موانع و با قطعا   کردند اقدام چنانکه یا و نکنند اقدام وکار خودکسب اندازیراه برای بالقوه
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 وکارهاکسب شکست آمار البته گیرند. شکست قرار در معرض حتی و شوند مواجه مشکالتی

 نبود بیکاری، همچون معضالتی سیستان با (. منطقه13۹1است )عربی،  بیشتر مراتبایران به در

 و کارآفرینی روستایی تعاونی رسدمی نظر برد. بهمی رنج مکرر سالیخشک و پایدار اشتغال

 در فرایند ایویژه جایگاه از منطقه این روستایی نواحی موجود وضعیت به توجه با روستایی

 عدم منابع، از افراد پایین وریبهره کامل، یا فصلی است. بیکاری روستایی برخوردار توسعه

 است داده نشان مختلف مطالعات در وکارفضای کسب ضعف و گذاریسرمایه برای جذابیت

 تعاونی ایجاد و کارآفرینی اشتغال ایجاد با و اندبوده روستایی نواحی در موجود معضالت از که

در  کارآفرینی توسعه که باورند براین پژوهشگران از بسیاری برخواست. آن با مقابله به توانمی
 به کمک سرمایه، تولید اشتغال، ایجاد واسطهبه روستایی مناطق در مختلف هایزمینه و اشکال

 توسعه پیشران نظام کلیدی یهامؤلفه از یکی فقر، کاهش و در جامعه درآمدها عادالنه توزیع

 در هاتعاونی مطالعه زمینه در رود. مطالعات متعددیمی شمار به ملی توسعه حتی و روستایی

 حاضر موردمطالعه حال در مکانی موقعیت این در موضوع این اما است، گرفته ایران صورت

 و کار تعاون، اداره کل پژوهشی هایاولویت اساس بر موضوع این است. همچنین نگرفته قرار
شناسایی مشکالت  مطالعه، این از هدف لذا، باشد.می بلوچستان و استان سیستان اجتماعی رفاه

 موضوع این به کمتر که باشد،می سیستان ها در روستاهای منطقهوکار تعاونیتوسعه کسب

 .است شدهپرداخته

 
 پیشینه تحقیق

جدید  شرایط ایجاد موجب میالدی سوم هزاره اوایل فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، تحوالت
 طریق طراحی از دولت صنعتی، درکشورهای است. شده هاتعاونی برای سازگاری و لزوم

مؤثری  هایگام سیاسی، و اجتماعی اقتصادی، ابعاد در هاتعاونی توسعه برای هاییچارچوب
 عدم مشکالتی همچون توسعهدرحال کشورهای در اما؛ (13۹2است )شکیبایی مقدم،  برداشته

 افزایش و محیطی استاندارد شرایط نبود ها،گذاریشفافیت سیاست نبود انتظارات، تطبیق

 ایران در مسائل (. این13۹4 ایزدی، و وجود دارد )عطائی کمی لحاظ به هاتعاونی غیرطبیعی

 تجهیزات و خدمات کمبود زیربنایی، موانع رینظدارای مشکالتی  و خوردمی چشم به نیز

 و روستایی مناطق در ایمنطقه و ملی گذاریو سیاست ریزیبرنامه ضعف از ناشی کشاورزی
 تعاونی بخش قوانین و اصول ریزی،برنامه تطبیق کامل عدم با مرتبط مسائل کشاورزی، بخش

(. افراد مناطق روستایی اغلب 13۹3دارد )موسوی و همکاران،  وجود روستایی هایمحیط با
مطیعی گردیده است ) کارآفرینیی و نوآوری دارند که این امر مانع شتیمعشیوه زندگی سنتی و 

وجود افراد خالق و  رغمبه(. بر این اساس در مناطق روستایی، 13۹1مکاران، لنگرودی و ه
ینه ی گوناگونی در این زمهاتیمحدودنهادینه نشده است، زیرا  کارآفرینینوآور، سبک فعالیت 

 در کشاورزی تعاونی هایشرکت برخی از ،جهیدرنت(. 13۹2وجود دارد )اذر و همکاران، 
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 و گردد )حضرتیمی منحل شدن تعاونی و موجب مانندبازمی خود فعالیت ادامه از راهنیمه
 هاگیری تعاونیشکل الزم در زمینه ها وسازی زیرساختآماده (. بنابراین،13۹1 بابایی فینی،

 جوامع برای گزافی هایهزینه کشاورزی، توسعه مسائل به توجهیبی و یابدمی ضرورت

(. در زمینه عوامل مؤثر بر موفقیت 13۹4 ایزدی، و داشته است )عطائی همراه به روستایی
های، در ابتدا به مطالعات داخلی و سپس ها و همچنین موانع موجود در سر راه تعاونیتعاونی

 شده است.به مطالعات خارجی در ادامه پرداخته
 و هاتعاونی توسعه های(. در تحقیقی به بررسی چالش13۹۷کریمیان و همکاران )

عامل بر اساس  14آمده، دستاند. طبق نتایج بهبویراحمد پرداخته شهرستان روستایی هایتشکل
 ی،زیرساخت شده است که به ترتیب شامل:ها استخراجهای این تعاونیعنوان چالشاهمیت به

 آموزشی، حمایتی، فنی، بازاریابی، فروش، مشکالت رسانی،اطالع اقتصادی، اجتماعی، سرمایه

 فردی بوده است. و مدیریتی اجتماعی، قانونی، محیطی،
شناسی زنجیره ارزش کارآفرینی (، در مطالعه با عنوان آسیب13۹۸) یآبادنیا و علیحسینی
های روستایی استان کرمانشاه( به مطالعه وکارهای روستایی )مطالعه موردی تعاونیدر کسب
عنوان ظر بهتأمین منابع مالی موردنآمده، نبود سیستم صحیح برای دستاند. طبق نتایج بهپرداخته

 شده است.ترین چالش این زنجیره بیانمهم
 کارآفرینی ترویج موانع بر ای به بررسی تحلیلی(، در مقاله13۹۸مالشاهی و مردای )

مده، عواملی آدستاند. طبق نتایج بهسیستان و بلوچستان به مطالعه پرداخته استان در کشاورزی
ر گذاری دقوانین و مقررات اداری، مشکالت بازاریابی محصوالت، عدم آشنایی سرمایه رینظ

مانع اصلی بر سر راه  4عنوان گذاری و کارآفرینی و ضعف مالی کارآفرینان، بهزمینه سرمایه
 کارآفرینان در بخش کشاورزی استان عنوان گردیده است.

وامل مؤثر بر بازاریابی جمعی (، در پژوهشی به بررسی ع13۹۸عباسی و همکاران )
 اند. بر اساس نتایجهای تولید کشاورزی استان کردستان پرداختهکارآفرینانه در تعاونی

الت، جمعی محصوآمده رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی، برندسازی دستهدستبه
 بازاریابی گروهی، میل به نوآوری گروهی وجود دارد.

 در کارآفرینی توسعه بر مؤثر (، در مطالعه به بررسی عوامل13۹۸ملکی و همکاران )

ی آمده، توسعه کارآفریندستاند. طبق نتایج بهایالم پرداخته کشاورزی استان تولیدی هایتعاونی
اری بین دکه رابطه مثبت و معناطوریتر از آن بوده است، بههای در حد متوسط و پایینتعاونی

ها وجود نی، آموزشی ـ اطالعاتی و سیاسی با توسعه کارآفرینی تعاونیعوامل اقتصادی، سازما
 داشته است.

(، در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت 13۹۸لرستانی و همایونی نژاد )
اند. طبق نتایج آباد غرب پرداختههای تعاونی کشاورزی در شهرستان اسالموکارکسب
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، وکارهای تعاونی با عوامل: اقتصادیرای بین موفقیت کسبآمده، رابطه مثبت و معنا دادستبه
 شناختی، سیاسی ـ اداری وجود دارد.مهارت مدیران، روان

های تولیدی بخش کشاورزی ای به بررسی مشکالت تعاونی(، در مقاله2۰1۶پوژارا )
ریت یهای بازاریابی، کمبود همکاری، مدآمده: نبود مهارتدستپرداخته است، طبق نتایج به

 های این بخش بوده است.ضعیف و ناکارا و عدم درک متقابل ازجمله مشکالت تعاونی
های روستای کنیا پرداخته ای به بررسی عوامل بازدارنده تعاونی(، در مطالعه2۰1۷استوفرن )
های عامل، جز عوامل بازدارنده تعاونی ۷این است که  دهندهنشانآمده دستاست. نتایج به
ی فرهنگی، فقدان دانش و دیدگاه صحیح در هارساختیزکه شامل: نبود بوده است 

، نبود یرساختیزتولیدکنندگان و رهبران، نبود سود، کارا نبودن قوانین و مقررات، مشکالت 
ا هرسانی مناسب، وابستگی به دولت و بدگمانی به ساختار تعاونیسرمایه کافی، نظام اطالع

 باشد.می
 هایتعاونی مدیریت مشکالت ای به بررسی عمده(، در مطالعه2۰1۹) باخد برنداو و بریتن

ها مشکالت این تعاونی عمده آمدهدستبه اند. طبق نتایجبرزیل پرداخته جنوب در روستایی
 از: اندعبارت

ابت، رق عین اماکنند می رقابت بخش این در موجود هایشرکت سایر با تعاونی هایشرکت-1
 کنند.رعایت نمیتعاونی را  اصولی

 .بیندمی دشوار را جدید بازارهای در است، رقابت هاتعاونی مدیریت مسئول که تیمی-2
 باشد.می کم تعاونی در تعاونی اعضای مشارکت-3
 .دهندمی نشان خود ازطلبانه فرصت رفتارهای تعاونی اعضای و همکاران-4

 الیم عملکرد بر تخصص و اندازه (، در پژوهشی به بررسی تأثیر2۰2۰پوخارال و همکاران )
 مالی عملکرد رب مثبتی تأثیر آمده، ریسکدستاند. طبق نتایج بهکشاورزی پرداخته هایتعاونی
 وسطت که محصوالتی تنوع بر اساس ریسک تأثیر همچنین .داشته است هاتعاونی متوسط
 از را رآمدد ترینبیش هاتعاونی اغلب باشد، زیرامی متفاوت شوند،می گرفته کار به هاتعاونی
 و دارایی به بدهی سودآوری، نسبت این، بر عالوه .کنندمی دریافت مزرعه و گندم فروش
شده، این ها داشته است. با توجه به مطالب ارائهتعاونی مالی عملکرد بر مثبتی تأثیر آن اندازه

رسانی، های )زیرساختی، سرمایه اجتماعی، اطالعپژوهش به بررسی و سنجش شاخص
نی، گذاری، ف، فروش، سیاستآموزشیمدیریتی، اقتصادی و مالی، حمایتی ـ پشتیبانی، 

 در هاوکار تعاونیسبتوسعه ک اجتماعی، محیطی و فرهنگی( مؤثر در شناسایی مشکالت

 پرداخته است. سیستان منطقه روستاهای
 ( مشکالت1که:  پاسخ دهد سؤاالت اساسی پژوهش حاضر درصدد است به این رونیازا

ی مشکالت توسعه بندتیاولو( 2؟ اندکدم منطقه روستاهای در هاوکار تعاونیتوسعه کسب
 است؟ها در منطقه سیستان به چه صورت وکار تعاونیکسب
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 ی تحقیقشناسروش
 25حاضر ازنظر روش، از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش،  پژوهش

های روستاهای منطقه سیستان بوده است که با استفاده از روش کوکران حجم مورد از تعاونی
 (GRA)باشد. در این پژوهش از تکنیک تئوری خاکستری تعاونی منطقه می 2۰نمونه 

 بوده است: مورداستفاده گردیده است که این تکنیک به شرح زیر
سیستم خاکستری گردیده است.  مطرح 1۹۸2تکنیک تئوری خاکستری توسط دنگ در سال 

. شودهای خاکستری توصیف میهای خاکستری و ماتریسی اعداد خاکستری، معادلهوسیلهبه
 ایبازه اما است نامشخص آن مقدار که شودمی اطالق عددی خاکستری به عدد دیگرعبارتبه

باشد عددی را با نا عدد خاکستری قادر میشده است. شناخته گیردبرمی در را آن مقدار که
 کیفیهای صورت متغیرگیری، بهها در یک تصمیمطور مثال رتبه معیاراطمینانی تعریف کند. به

های عددی اطالعات ن کرد که این بازههای عددی بیاتوان آن را با بازهگردد که میمطرح می
ها (. در این تکنیک برای وزن دهی شاخص2۰1۷قنبری و راد، نامطمئن را شامل خواهد شد )

 های پرکاربردروش از شود. روش آنتروپی شانوناز روش انتروپی شانون استفاده می

 این روش شود. درمی استفاده معیارها محاسبه وزن برای که است شاخصه چند گیریتصمیم

 پژوهش معیارهای آن هایستون و پژوهش هایگزینه آن سطرهای ماتریس که یک تشکیل با

شکل صورت شکل تئوری خاکستری به .پردازدمی معیارها وزن محاسبه به دهدتشکیل می را
 :(Liu & Lin Forrest, 2010. )باشدیم( 1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الگوریتم سیستم خاکستری -1شکل 

 
 
 
 

 

 خروجی ورودی

 متغیرهای خاکستری متغیرهای خاکستری

 شناخته شدهاطالعات 

 اعداد خاکستری

 اطالعات شناخته شده
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 :باشدیمی تکنیک خاکستری به شرح زیر هاگام
 هاآنگام اول: تعیین معیارها و وزن 

توان از طریق را می  هامعیاردارد، بنابراین وزن وجود گیرنده تصمیم فرض آن است که 
 زیر محاسبه کرد:

(1                      )                                                                                                                   
توان آن و می گیرنده استامین تصمیمبرای   معیاروزن  که در آن 
 خاکستری نشان داد. را با عدد

 گام دوم: تعیین مقادیر هر معیار
، کم، متوسط و خیلی زیاد( برای م)مانند خیلی ک )کیفی( های زبانیشامل استفاده از متغیر
ر صورت زیتوان بهرا می معیارهاها، مقدار با توجه به این متغیرها. معیارمشخص نمودن مقدار 

 نمود:برآورد 
(2             )                                                                                                                          

گیرنده و امین تصمیمبرای  معیارمقدار  که در آن 
 (.Li et al., 2007) نشان داد توان آن را با عدد خاکستری می
 م سوم: ایجاد ماتریس تصمیم خاکستریگا

   
  
 اند.شدهباشند که به عدد خاکستری تبدیلهای زبانی میها متغیرکه در آن ( 3)
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 سازی ماتریس تصمیم خاکستریچهارم: تعیین نرمالگام 

(4                                                      )                                                                             

 شود:صورت زیر نشان داده میبه افزایشی  معیارهایکه در آن برای هرکدام از 

(5                                         )                                                                                                               

 شود:صورت زیر نشان داده میبه کاهشی  معیارهایبرای هرکدام از 

(۶                               )                                                                                                                          

 گام پنجم: ایجاد ماتریس تصمیم وزنی هنجار شده
 صورت زیر نمایش، ماتریس وزنی نرمالیزه شده بهمعیارهابا فرض اهمیت متفاوت هرکدام از 

 شود:داده می

(۷                                 )                                                                                                  

 (.Dong et al., 2006) باشدمی که در آن، 
 

 گام ششم: انتخاب بهترین گزینه
، بهترین گزینه ممکن معیار مختلف برای 

 توان از طریق زیر برآورد کرد:را می 
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(۸) 
     

       
 گام هفتم: محاسبه درجه امکان خاکستری 

 شود:صورت زیر نشان داده میهای مختلف به( برای گزینه4۸-3با استفاده از تساوی و رابطه )

                                                 

 (۹) 
 های مختلفگزینهبندی گام هشتم: رتبه

 Li) تر باشد، رتبه آن گزینه بهتر خواهد بودهر چه درجه امکان خاکستری یک گزینه کوچک

et al., 2007)  . 
تایی بر  ۹ مقیاس با زوجی پرسشنامه بر اساس مقایسات 2۰از آوری اطالعات برای جمع

ها است. پرسشنامه ( ارائه گردیده1جدول )است که در  شدهنیتدوشاخص  13گزینه و  ۶۸پایه 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان، اداره تعاونی  توسط خبرگان

اساتید دانشگاه سیستان و  و بیمه شهرستان زاهدان دفاتر روستایی استان سیستان بلوچستان،
وطه، مرب توسط خبرگان هاپرسشنامهاست. پس از تکمیل  شدهلیتکم 14۰۰بلوچستان در سال

 استفاده گردیده است GRA solver 2015افزار داده از نرم لیوتحلهیتجزجهت 
 

 های مدلمعرفی شاخص و گزینه -1ل جدو

 شاخص
کد 

 شاخص
کد 
 گزینه

 عنوان گزینه

 

 ساختیزیر

 
C1 

O1 تعاون بخش به نسبت مسئوالن ضعیف باور 
O2 کشور علیه یالمللنیب هایوجود تحریم 

O3 روستایی ینیکارآفر عرصه در پژوهشی تخصصی مراکز رشد میزان بودن پایین 

سرمایه 
 C2 اجتماعی

O4 مشارکت سطح بودن پایین 

O5 هاآن بین اختالف وجود و تعاونی مسئوالن و اعضا بین متقابل اعتماد نبود 

O6 ماهر و متخصص انسانی نیروی کمبود 

O7 
 توزیع و عدالت اجتماعی گسترش و هاشرکت بر مداوم نظارت بودن ضعیف

 ثروت عادالنه

 max ...max max max max max max1 1 1 1 1 2 1 11 2a a aM i m i m i i m i m i i m i m ini i in                      

   1 maxmax

1

n
P P N GM Mi ij jn j
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 C3 رسانیاطالع

O8 
 در شرکت فعالیت شیوه و ساختار با دانشگاهی کردگانلیتحص آشنایی عدم

 بیکاری مشکالت رفع و راهنمایی برای مشاوره عدم، مراکز و تعاونی

 تعاونی هایشرکت
O9 موفق تعاونی هایشرکت با بیکار النیالتحصفارغ مستقیم ارتباط ایجاد عدم 

O10 
 و ایجاد به آنان ترغیب جهت مردم رسانیاطالع عدم انبوه، یهارسانه نبود

 اشتغال گسترش
O11 کشاورزی هایمحیط در ارتباطات و یرساناطالع یهادستگاه ضعف 
O12 کارآفرینی زمینه در ترویجی نشریات و هارسانه از استفاده 

 C4 مدیریتی

O13 
مدیریت،  تغییر و جابی جابه و مدیران و اعضا ربط،ذی هایسازمان ناهماهنگی

 هاتعاونی

O14 
 ارزشیابی نظام وجود عدم و تعاونی مدیران اجرایی توان بودن پایین و ضعف

 هاتعاونی بازرسی و

O15 
 با مدیر مشورت عدم و هاتعاونی مدیران تخصصی و علمی توان بودن ناکافی

 مورد مشکالت در اعضا

اقتصادی و 
 C5 مالی

O16 بانکی نظام با مرتبط موانع 

O17 
تسهیالت  مانند) یمال منابع به نبود دسترسی و تعاونی سرمایه و اعتبار کمبود
 یاندازراه ی( برابانکی

O18 تعاونی شرکت بازده به نسبت های کشاورزینهاده تأمین هایهزینه بودن باال 

O19 هاتعاونی موردنیاز مالی در گردش سرمایه تأمین جهت نقدینگی کمبود 

O20 
 تعاون صندوق و بانک قانونی و انتظارات وثیقه تأمین در تعاونی توانایی عدم

 موردنیاز در قبال تسهیالت

O21 
 نرخ بودن باال و طرح واقعی نیاز به میزان تسهیالت اعطاء عدم و پایین درامد

 تورم
O22 تعاون صندوق یا بانک تسهیالت توسط پرداخت زمان بودن طوالنی 

O23 
 و آن بازپرداخت مشکالت بانکی و ستمیاز س خارج باال بهره با پول اخذ
 اقساط افتادن عقب

O24 مالی در سندهای یانگارسهل و اشتباهات میزان 

O25 تعاونی در گذاریسرمایه و اعضا اقتصادی فعالیت میزان 

O26 
 در نامناسب هایسیاست ها وتعاونی مالیاتی و اقتصادی شفاف قوانین

 قیمتی نوسانات گذاری وقیمت
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حمایتی 
 پشتیبانی

 

 

C6 

O27 
 کردن عملی برای افراد به ندادن فرصت و جدید هایایده از استقبال عدم

 ایده ارائه در ناصحیح برخورد و هاایده

O28 خوردهشکست کارآفرینان و آفرینانه کار اقدامات از رعاملیمد تیحماعدم 
O29 هاتعاونی از حمایت در کافی دولتی ثبات نبود 

O30 
 ارتباطی تسهیالت نبود و تعاونی هایفعالیت از حمایت با مرتبط قوانین ضعف

 سریع و مدرن یونقلحمل و

O31 
 و هاشرکت و و متوسط کوچک وکارهایکسب از دولت حمایت نبود

 حمایتی و ایمشاوره مؤسسات، خدمات

 C7 آموزشی

O32 هاآموزش نبودن یکارد و کارآفرینانه هایآموزش نبود 

O33 آموزش به اعضا باور عدم و اعضا نیاز با هاآموزش تطابق عدم 

O34 هاتعاونی در الزم ایمشاوره خدمات و خود کاری زمینه در افراد مهارت عدم 

O35 هاتعاونی مدیران و اعضا برای آموزش نبود 

O36 نوین هایفناوری با هاتعاونی مدیران و اعضا ناآشنایی 

O37 
آموزشی  هایبرنامه اجرای و هاتعاونی در آموزشی نوین هایروش از استفاده
 تعاونی وکارکنان مدیران کارآفرینی هایتوانمندی بهبود برای

O38 کار بازار با متناسب سرفصل تدوین 

O39 
از  استفاده و اعضاء مشاوره و راهنمایی جهت کارآفرینی رشد مراکز ایجاد

 کارآفرینی یهامهارت از برخی تدریس جهت موفق و برتر کارآفرینان

 فروش

C8 

O40 
با  مؤثر ارتباطات نبود و کاالها فروش زمینه در اطالعات به دسترسی فقدان
 فروش و توزیع یهاشبکه و هاکنندهنیتأم

O41 
 بودن و پایین تعاونی شرکت تولیدی محصوالت شدهتمام قیمت بودن باال

 محصول قیمت فروش
O42 بازار به تولیدات ونقلحمل خدمات مشکالت 

O43 
هنگام  در دالالن و واسطه عوامل وجود و محصول واسطهیب و مستقیم فروش
 هاتعاونی سوی از محصوالت فروش

O44 
 محدودیت و خارجی مشابه قیمتارزان کاالهای ورود علت به بازار اشباع

 بازار

 
O45 محصوالت پایین قیمت و بازاریابی خدمات ضعف 

O46 تولیدی محصوالت کیفیت بودن پایین و مرغوبیت عدم 

O47 بازار یثباتیب و هاتعاونی سوی از بازاریابی ضعف 
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O48 جدید مشتری یافتن برای مؤثر تبلیغات 

O49 سیتأس تازه هایشرکت به بالقوه مشتریان یاعتمادیب 

O50 
مشاوره  ارائه و هاآن جذب دشواری یا کار بازار در توانمند انسانی نیروی نبود

 تعاونی اعضای به محصوالت فروش و بازاریابی
O51 ملی و یامنطقه بازارهای با ییاشدا و رقابتی بازار وجود 

O52 بازاریابی و تولید زمینه در مدیران سوی از بلندمدت جامعه یزیربرنامه نبود 

O53 محلی فروش بازارهای و هاشگاهینما در افراد حضور زمینه یسازفراهم 

 گذاریسیاست

C9 

O54 دولت طرف از کارآفرینی موانع و هامحدودیت 

O55 
 به دولتی یهامشوق اعطای و کارآفرینی با های مرتبطپژوهش از تیحماعدم

 هاتعاونی

 O56 
 کاهش و دولت طرف از هاتعاونی موردنیاز قوانین تصویب و عدم تدوین

 هاتعاونی اداره و تأسیس اداری مراحل

 C10 فنی

O57 

 زمین تأمین جهت مشکل وجود و طرح اجرای جهت مناسب یابیمکان عدم

 و

 هاتعاونی استقرار موردنیاز زیربنایی امکانات

O58 
فناوری  بودن پایین و طرح برای اولیه تکنولوژیکی و فنی مالی، توجیه فقدان
 هاآن فرسودگی و تجهیزات ،آالتنیماش

O59 ایده یریگشکل برای مناسب امکانات و تجهیزات ایجاد 

 C11 اجتماعی
O60 

 مسئوالن ،هاسازمان دیگر با تعاونی ارتباط ضعف و روستاییان بین انسجام نبود

 مرتبط هایشرکت و
O61 اعضا تحصیالت سطح بودن پایین و هاتعاونی از افراد نامناسب درک 

 C12 محیطی

O62 شهری مراکز از تعاونی شرکت بودن دورافتاده و پراکندگی 

O63 هم از اعضا فعالیت محل و سکونت محل بودن دور 

O64 محیطی نامساعد شرایط 

 C13 فرهنگی

O65 بومی دانش کنار در رسمی دانش مناسب یریکارگبه 

O66 همکاری روحیه ارتقاء برای مناسب فرهنگی بستر وجود عدم 

O67 یگرواسطه و داللی فرهنگ 

O68 
ضعف  و تیمی کار ضعف ایرانی، یهاخانواده در خطرپذیری فرهنگ فقدان
 جامعه در ینیکارآفر روحیه ترویج و یسازفرهنگ

 13۹۸ی، آبادیعل، حسینی نیا و 13۹۷، کریمیان و همکاران، 13۹5منبع: خسروی و همکاران، 
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 و بحث هاافتهی
ه ی بوده است کخاکستر تئوریها برحسب نهایی گزینه بندیدهنده اولویت( نشان2جدول )

 :استبه شرح زیر 
 

 یخاکستر تئوریبرحسب  هایی گزینهنها بندیاولویت -2 جدول

 امتیاز گزینه زیر شاخص نتیجه

O19 ۶15۹/۰ هاتعاونی موردنیاز مالی در گردش سرمایه تأمین جهت نقدینگی کمبود اقتصادی و مالی 

O66 5۹۷3/۰ همکاری روحیه ارتقاء برای مناسب فرهنگی بستر وجود عدم فرهنگی 

O8 رسانیاطالع 
در  شیوه فعالیت و ساختار با دانشگاهی کردگانلیتحص آشنایی عدم

 مشکالت رفع و راهنمایی برای مشاوره عدم مراکز و تعاونی شرکت

 تعاونی هایشرکت بیکاری
5۹42/۰ 

O16 5۹3۰/۰ بانکی نظام با مرتبط موانع اقتصادی و مالی 

O50 ارائه و هاآن جذب دشواری یا کار بازار در توانمند انسانی نیروی نبود فروش 

 تعاونی اعضای به محصوالت فروش و مشاوره بازاریابی
5۸۷5/۰ 

O20 و بانک قانونی و انتظارات وثیقه تأمین در تعاونی توانایی عدم اقتصادی و مالی 
 موردنیاز در قبال تسهیالت تعاون صندوق

5۸4۸۰2/۰ 

O65 5۷5۹5/۰ بومی دانش کنار در رسمی دانش مناسب یریکارگبه فرهنگی 

O26 اقتصادی و مالی 
 نامناسب هایسیاست ها وتعاونی مالیاتی و اقتصادی شفاف قوانین

 قیمتی نوسانات گذاری وقیمت در
5۷1۰4/۰ 

O42 5۶۷3۰5/۰ بازار به تولیدات ونقلحمل خدمات مشکالت فروش 

O58 فنی 
 بودن پایین و طرح برای اولیه تکنولوژیکی و فنی مالی، توجیه فقدان

 هاآن فرسودگی و تجهیزات ،آالتنیماشفناوری 
5۶3۷31/۰ 
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O52 فروش 
 و تولید زمینه در مدیران سوی از بلندمدت جامعه یزیربرنامه نبود

 بازاریابی
55۶۸25/۰ 

O68 فرهنگی 
 و تیمی کار ضعف ایرانی، هایخانواده در خطرپذیری فرهنگ فقدان
 جامعه در ینیکارآفر روحیه ترویج و یسازفرهنگضعف 

552443/۰ 

O40 فروش 
 ارتباطات نبود و کاالها فروش زمینه در اطالعات به دسترسی فقدان

 فروش و توزیع یهاشبکه و هاکنندهنیتأمبا  مؤثر
55۰331/۰ 

O47 54۶۷51/۰ بازار یثباتیب و هاتعاونی سوی از بازاریابی ضعف فروش 

O5 سرمایه اجتماعی 
 اختالف وجود و تعاونی مسئوالن و اعضا بین متقابل اعتماد نبود

 هاآن بین
54۶55۸/۰ 

O15 مدیریتی 
 عدم و هاتعاونی مدیران تخصصی و علمی توان بودن ناکافی

 مورد مشکالت در اعضا با مدیر مشورت
544۷۹/۰ 

O17 اقتصاد و مالی 
 مانند) یمال منابع به نبود دسترسی و تعاونی سرمایه و اعتبار کمبود

 یاندازراه برایتسهیالت بانکی( 
542۶51/۰ 

O9 یرساناطالع 
 هایشرکت با بیکار النیالتحصفارغ مستقیم ارتباط ایجاد عدم

 موفق تعاونی
5423۹۹/۰ 

O51 53511۷/۰ ملی و ایمنطقه بازارهای با ییاشدا و رقابتی بازار وجود فروش 

O38 531332/۰ کار بازار با متناسب سرفصل تدوین آموزشی 

O59 51۹۰5/۰ ایده یریگشکل برای مناسب امکانات و تجهیزات ایجاد فنی 

O53 فروش 
 فروش بازارهای و هانمایشگاه در افراد حضور زمینه یسازفراهم

 محلی
51۶4۶5/۰ 

O25 513۰۷4/۰ تعاونی در یگذارهیسرما و اعضا اقتصادی فعالیت میزان اقتصادی و مالی 
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O44 فروش 
 و خارجی مشابه قیمتارزان کاالهای ورود علت به بازار اشباع

 بازار محدودیت
512454/۰ 

O55 یگذاراستیس 
 هایمشوق اعطای و کارآفرینی با های مرتبطپژوهش از حمایت

 هاتعاونی به دولتی
51۰542/۰ 

O43 فروش 
 دالالن و واسطه عوامل وجود و محصول واسطهیب و مستقیم فروش

 هاتعاونی سوی از محصوالت هنگام فروش در
5۰۹۰۰5/۰ 

O7 سرمایه اجتماعی 
 اجتماعی عدالت گسترش و هاشرکت بر مداوم نظارت بودن ضعیف

 ثروت عادالنه توزیع و
5۰5۶۶4/۰ 

O21 اقتصادی و مالی 
 باال و طرح واقعی نیاز به میزان تسهیالت اعطاء عدم و پایین درامد

 تورم نرخ بودن
5۰51۹۶/۰ 

O23 اقتصادی و مالی 
 بازپرداخت مشکالت بانکی و ستمیاز س خارج باال بهره با پول اخذ

 اقساط افتادن عقب و آن
4۹۸۰54/۰ 

O61 4۹۸۰15/۰ اعضا تحصیالت سطح بودن پایین و هاتعاونی از افراد نامناسب درک اجتماعی 

O11 4۹۸۸24/۰ کشاورزی یهاطیمح در ارتباطات و یرساناطالع یهاستمیس ضعف یرساناطالع 

O64 4۹2۶5/۰ محیطی نامساعد شرایط محیطی 

O37 آموزشی 
 هایبرنامه اجرای و هاتعاونی در آموزشی نوین هایروش از استفاده

 و کارکنان مدیران کارآفرینی هایتوانمندی بهبود آموزشی برای

 تعاونی
4۹۰۹25/۰ 

O46 4۹۸1۶1/۰ تولیدی محصوالت کیفیت بودن پایین و مرغوبیت عدم فروش 

O39 آموزشی 
 و اعضاء مشاوره و راهنمایی جهت کارآفرینی رشد مراکز ایجاد

 از برخی تدریس جهت موفق و برتر از کارآفرینان استفاده

 کارآفرینی هایمهارت
4۸۶14۶/۰ 
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O4 4۸4۶۸۷/۰ مشارکت سطح بودن پایین سرمایه اجتماعی 

O60 اجتماعی 
 دیگر با تعاونی ارتباط ضعف و روستاییان بین انسجام نبود

 مرتبط هایشرکت و مسئوالن ها،سازمان
4۷۶۷5۷/۰ 

O54 4۷2۶۶5/۰ دولت طرف از کارآفرینی موانع و هامحدودیت کاهش و حذف یگذاراستیس 

O22 4۷۰۰۰2/۰ تعاون صندوق یا بانک تسهیالت توسط پرداخت زمان بودن طوالنی اقتصادی و مالی 

O62 4۶۸55۶/۰ شهری مراکز از تعاونی شرکت بودن دورافتاده و پراکندگی محیطی 

O63 4۶۷4۶4/۰ هم از اعضا فعالیت محل و سکونت محل بودن دور محیطی 

O18 اقتصادی و مالی 
 بازده به نسبت های کشاورزینهاده تأمین هایهزینه بودن باال

 تعاونی شرکت
4۶51۹5/۰ 

O57 فنی 
 تأمین جهت مشکل وجود و طرح اجرای جهت مناسب یابیمکان عدم

 هاتعاونی استقرار موردنیاز زیربنایی و امکانات زمین
4۶35۶1/۰ 

O1 4۶۰۷۰۸/۰ تعاون بخش به نسبت مسئوالن ضعیف باور یرساختیز 

O13 مدیریتی 
 و جابی جابه و مدیران و اعضا ،ربطیذ یهاسازمان ناهماهنگی

 هامدیریت تعاونی تغییر
4۶۰1۶4/۰ 

O3 یرساختیز 
 ینیکارآفر عرصه در پژوهشی تخصصی مراکز رشد میزان بودن پایین

 روستایی
45۹54۹/۰ 

O31 حمایتی ـ پشتبانی 
 هاشرکت و و متوسط کوچک وکارهایکسب از دولت حمایت نبود

 حمایتی و ایمشاوره مؤسسات خدمات و
452435/۰ 

O35 452243/۰ هاتعاونی مدیران و اعضا برای آموزش نبود آموزشی 

O14 مدیریتی 
 نظام وجود عدم و تعاونی مدیران اجرایی توان بودن پایین و ضعف

 هاتعاونی بازرسی و ارزشیابی
45۰۸۶۶/۰ 



                                                                      1400 تابستان، 38، شماره 10جلد     228   

O49 44۸353/۰ سیتأس تازه هایشرکت به بالقوه مشتریان اعتمادیبی فروش 

O41 فروش 
 پایین و تعاونی شرکت تولیدی محصوالت شدهتمام قیمت بودن باال

 محصول قیمت فروش بودن
44۷545/۰ 

O48 44۶۸2۷/۰ جدید مشتری یافتن برای مؤثر تبلیغات فروش 

O56 گذاریسیاست 
 کاهش و دولت طرف از هاتعاونی موردنیاز قوانین تصویب و تدوین

 هاتعاونی اداره و تأسیس اداری مراحل
44۶1۰1/۰ 

O12 444۰۹2/۰ کارآفرینی زمینه در ترویجی نشریات و هارسانه از استفاده رسانیاطالع 

O32 443۹۸1/۰ هاآموزش نبودن کاربردی و کارآفرینانه هایآموزش نبود آموزشی 

O30 پشتیبانی-حمایتی 
 نبود و تعاونی هایفعالیت از حمایت با مرتبط قوانین ضعف

 سریع و مدرن ونقلیحمل و ارتباطی تسهیالت
4431۸2/۰ 

O45 441۸۶۸/۰ محصوالت پایین قیمت و بازاریابی خدمات ضعف فروش 

O10 رسانیاطالع 
 به آنان ترغیب جهت مردم رسانیاطالع عدم انبوه، هایرسانه نبود

 اشتغال گسترش و ایجاد
4414۸5/۰ 

O29 4354۷۹/۰ هاتعاونی از حمایت در کافی دولتی ثبات نبود حمایتی پشتیبانی 

O6 4321۶۷/۰ ماهر و متخصص انسانی نیروی کمبود سرمایه اجتماعی 

O36 4343۹۶/۰ نوین هایفناوری با هاتعاونی مدیران و اعضا ناآشنایی آموزشی 

O27 حمایتی پشتیبانی 
 عملی برای افراد به ندادن فرصت و جدید هایایده از استقبال عدم

 ایده ارائه در ناصحیح برخورد و هاایده کردن
42۶35۸/۰ 

O28 حمایتی پشتیبانی 
 کارآفرینان افرینانه و کار اقدامات از مدیرعامل حمایتعدم

 خوردهشکست
4۰۸۷51/۰ 

O67 3۹5۷2۶/۰ گریواسطه و داللی فرهنگ فرهنگی 
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O34 آموزشی 
 در الزم ایمشاوره خدمات و خود کاری زمینه در افراد مهارت عدم

 هاتعاونی
3۹5۰52/۰ 

O33 3۸25۷5/۰ آموزش به اعضا باور عدم و اعضا نیاز با هاآموزش تطابق عدم آموزشی 

O24 35۸۸۷۸/۰ مالی در سندهای یانگارسهل و اشتباهات میزان اقتصادی و مالی 

O2 322242/۰ کشور علیه یالمللنیب یهامیتحر یرساختیز 

 ی پژوهشهاافتهمنبع: ی
 

 های منطقه سیستانوکار تعاونیبندی مشکالت توسعه کسب(، اولویت2جدول )بر اساس 
گزینه  ۶۸در بین  اساس این جدول نخستین و بیشترین میزان اولویتبر  به شرح زیر است:

 بوده است. این گزینه معرف کمبود ۶15/۰، با مقدار شاخص مربوط به گزینه 13نسبت به 

که این گزینه طوریباشد، بهها میتعاونی موردنیاز مالی در گردش سرمایه تأمین جهت نقدینگی
اندازی، وکارها برای راهبدون تردید، کسبی اقتصادی و مالی بوده است. هارمجموعهیزجز 

 این در حالی است که تأمین مالی .استبه منابع مالی نیاز  هاتعاونی پایداری، رشد و موفقیت
ها و های نوآورانه همواره یکی از موانع بزرگ بر سر راه صاحبان این ایدهبرای توسعه ایده
ساب حوکارهای نوپا کار دشواری بهاز منابع بیرونی برای کسب و جذب سرمایهکارآفرینان بوده 

عامل عمدتا  بیشترین تأثیر منفی را در وضعیت محیط  این منطقه موردمطالعهآید. در می
اها های روستبنابراین کمبود نقدینگی در تعاونیوکار به خود اختصاص داده است؛ کسب

ژه ها بوده است و نیازمند توجه ویوکار تعاونید و توسعه کسبترین موانع رشسیستان جز مهم
 مسئوالن به این بخش با توجه به محرومیت این منطقه را دارد.

عنوان اولویت دوم بیان گردیده است. ، بهآمده گزینهدستهمچنین بر اساس نتایج به
 برای مناسب فرهنگی بستر صورت عدم وجودباشد که بهمی 5۹۷/۰ضریب این گزینه برابر با 

های همکاری تعریف گردیده است. از طرفی این گزینه شامل زیرمجموعه ارتقاء روحیه
رفع  برای ای کهگونهبه هستند، جمعیدسته عموما  دارای ماهیت هافرهنگی بوده است. تعاونی

هدف  باشند.های متعدد میهای الزم در زمینهنیازمند همکاری خود اعضای مشترک نیازهای
 وضعیت اقتصادی و ارتقای روحیه همکاری و بهبود اعضا به خدمت هاتعاونی تشکیل اصلی

صورت کار به که تعاون هایارزش و اصول چنانچه که گفت توانباشد. میمی آنان اجتماعی و
 یک در ها،بخش سایر همراه با تعاون بخش قرارگیری، مورداستفاده درستیبه باشد جمعیدسته

بنابراین  ؛گرددمی منطقه در آن وریارتقای بهره کشور و اقتصادی رشد موجب سالم اقتصاد
اهمیت این گزینه از قبل نمایان تر شده و نیازمند توجه بیشتری به این موضوع در منطقه 

 سیستان است.
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که  بندی صورت گرفته، سومین اولویت مربوط به گزینهبر اساس پژوهش و اولویت
 تعاونی و در شرکت فعالیت شیوه و ساختار دانشگاهی با کردگانتحصیل آشنایی معرف عدم

تعاونی با ضریب  هایشرکت بیکاری مشکالت رفع راهنمایی و برای مشاوره مراکز ایجاد عدم
رسانی های اطالعکه این گزینه در زیرمجموعهطوریگرفته است. بهتعلق 5۹4/۰اهمیت 

ترین مسائل از مهم یکیعنوآنبهموضوع بیکاری  و های اشتغالچالشقرارگرفته شده است. 
رینی توسعه کارآفکارهای هر دولتی . یکی از راهآیدبه شمار میمنطقه سیستان  جتماعی روز درا

 تسوی اشتغال و گسترش فرهنگ کارآفرینی ضرورکه سوق دادن افراد بهطوریبه. خواهد بود
بوده است که دانشگاه و مراکز آموزش عالی ی نیکارآفریابد. یکی از موارد مؤثر در خلق می

این است؛ بنابر شدهتبدیلاندازی به چشم به یکامروزه حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین 
به اشتغال مولد و کارآفرینی کمک  توانددر دانشگاه می تانیفعالو شیوه  توسعه بخش تعاون

ریزی و بنابراین با برنامه؛ گرددمیرشد درآمد ناخالص ملی توجهی داشته باشد و موجب قابل
های منطقه نمود تا موجب التحصیل را جذب تعاونیتوان افراد فارغگذاری الزم میسیاست

 ها منطقه موردمطالعه گردد.وری تعاونیافزایش اشتغال و افزایش بهره
بانکی  نظام با مرتبط صورت گزینه موانعکه به چهارمین اولویت متعلق به گزینه

ی از یکباشد. های اقتصادی و مالی عنوان میشده است. این گزینه یکی از زیرمجموعهعریفت
ها و گیریها، تصمیممحور بودن فعالیتدانشهر تعاونی، توسعه رشد و محورهای اساسی 

از  بتوانندهای اقتصادی زمان وقوع بحران تا در می باشد. اقتصادیمناسب های گذاریسیاست
ینی عواقب ببه مدیریت بحران و پیش بتوانند؛ و های مختلف بهره گیرندبانکی مال تسهیالت

از سوی رهبر معظم  14۰۰گذاری سال بنابراین با توجه به نام؛ بپردازند اقتصادی ناشی از آن
های ذاریگریزی و سیاستی است تا با برنامهضرور گذاریها، مانعتولید، پشتیبانیبه سال 

های سازند تا بسترهای الزم برای تقویت بنیه برطرفط با نظام بانکی را الزم موانع مرتب
 های روستاهای سیستان محقق گردد.اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار تعاونی

2Oعنوان گردیده است. این گزینه همان  322/۰ترین اولویت با ضریب عنوان کم، به
باید ساختی جای دارد. ی زیرهارمجموعهیزکشور بوده است که در  علیه یالمللنیب هایتحریم

ها بر اقتصاد کشور سایه انداخته و امکان فعالیت توجه داشت در شرایط فعلی امروز که تحریم
توانند ها میگرفته است، تعاونیرا بسیار محدود کرده و شکاف طبقاتی زیادی در کشور شکل

و شکاف طبقاتی به وجود آمده را به به اشتغال در کشور کمک کنند  هامیبدون مواجه با تحر
بدون در نظر گرفتن  ستیبایمبنابراین شدت کاهش دهند، دلیل وجود مشکالت اقتصادی به

 های حوزههای صحیح به رشد و پویایی تعاونیگذاریریزی و سیاستها به برنامهتحریم
 سیستان اقدام نمود.
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 ی و پیشنهادهاریگجهینت
رسانی، شاخص: زیرساختی، سرمایه اجتماعی، اطالع 13استفاده از در این پژوهش با 

نی، گذاری، فمدیریتی، اقتصادی و مالی، حمایتی ـ پشتیبانی، آموزشی، فروش، سیاست
گزینه از مشکالت توسعه  ۶۸بندی اجتماعی، محیطی و فرهنگی به شناسایی و اولویت

ت. هر یک از عوامل بایستی جهت رفع شده اسهای منطقه سیستان پرداختهوکار تعاونیکسب
 های تعاونی روستایی منطقه موردمطالعه رفع گردد.چالش

ها تعاونی موردنیاز مالی در گردش سرمایه تأمین جهت نقدینگی با توجه به اینکه گزینه کمبود
ها در منطقه موردمطالعه بوده است، همواره وکار تعاونیترین مشکالت توسعه کسباز مهم
وکارهای نوپا کار از منابع بیرونی برای کسب ز موانع بر سر راه کارآفرینان جذب سرمایهیکی ا

ها و دیگر مخارج را جبران کند، نقدینگی نتواند هزینه کهیهنگامآید. حساب میدشواری به
اند، دچار انحالل و ورشکستگی سقوط حتی مشاغلی که مراحل نخستین رشد خود را طی کرده

 برای نقدینگی جذب مناسب هایروش یریکارگبهشود که با نابراین پیشنهاد میب شوند.می
 و هاتعاونی مالی توانایی افزایش جهت منطقه روستایی هایتعاونی اقتصادی توان افزایش
 سیستان اقدام منطقه هایتعاونی سهام خرید طریق از مردم گذاریسرمایه و مشارکت توسعه

همکاران  یی ورضا( و 2۰15همکاران )نمود. اهمیت این گزینه با نتایج پژوهش اربابی و 
 ( هم سو می باشد.13۹4)

عه، های منطقه موردمطالوکار تعاونیبا توجه به اینکه یکی دیگر از مشکالت توسعه کسب
در حوزه سیستان بوده ها همکاری تعاونی ارتقاء روحیه برای مناسب فرهنگی بستر عدم وجود

سازی زمینه و شود که ایجاد انگیزه و تقویت روحیه کارآفرینی و امادهاست، پیشنهاد می
قه های روستایی منطهای الزمه برای تقویت روحیه کارآفرینی در بین اعضای تعاونیبستر

قای ارت موردمطالعه فراهم گردد، زیرا بهبود شرایط زندگی در نواحی روستایی، درواقع موجب
سطح و بهبود شرایط زندگی در فضای روستایی شده است. برای رسیدن به این هدف نیازمند 

جانبه، همکاری و همدلی باشد. در مناطقی که زمینه مشارکت همهمشارکت و همکاری مردم می
اند تغییرات اساسی در روستا ایجاد اهالی روستا وجود داشته است، مردم توانسته بین همه

و انگیزه  کننددر این راستا است که روستاییان برای رفع مشکالت روستای خود اقدام می کنند.
شود. اهمیت این گزینه در مطالعه در بین مسئوالن نیز برای ارائه خدمات بیشتر فراهم می

 شد. دی( تائ2۰1۹باخد ) ( و برنداو و بریتن2۰1۶(، پوژارا )13۹۷همکاران )کریمیان و 
در  فعالیت شیوه و ساختار دانشگاهی با کردگانتحصیل آشنایی ل عدمبا توجه به مشک

 هایشرکت بیکاری مشکالت رفع راهنمایی و برای مشاوره مراکز ایجاد عدم تعاونی و شرکت

 هایزمینه ها،تعاونی با دانشجویان بیشتر چه هر معرفی و گردد که به آشناییتعاونی، پیشنهاد می
د، سیستان پرداخته شو منطقه در روستایی هایتعاونی این کار به آغاز چگونگی و آنان کاری

 در بلوچستان و سیستان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، همچنین ضرورت بازنگری اداره
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 هاآن انعکاس و هاتعاونی بر حاکم ساختاری هایحلراه ارائه و خود کالن و خرد هایسیاست
 مرتبط هایسازمان بهتر همکاری برای مناسب بسترهای آوردن فراهم و ربطذی مراجع به را
 ایجاد زمینه در ها و مؤسسات عالیدانشگاه کارآفرینی، مراکز ازجمله هاتعاونی با

 .نمایند اقدام زاییاشتغال و نوپا وکارهایکسب
اشد، بمیبانکی در منطقه موردمطالعه  نظام با مرتبط با توجه به اولویت چهارم که موانع

 کردند، یجادا آنان برای هابانک که موانعی به های روستاییمشکالت تعاونی از بسیاری متأسفانه
 ساختن موظف برساند، ثمر به باید امروز شرایط در مرکزی بانک که کاری ترینمهم. گرددبرمی
 14۰۰ال س گذارینام به توجه با رهبری معظم مقام هایتوصیه جهت در حرکت برای هابانک
 برطرف ار بانکی نظام با مرتبط موانع الزم هایگذاریسیاست و ریزیبرنامه با بنابراین؛ است
 هایاونیتع پایدار اقتصادی رشد و اقتصادی هایبنیه تقویت برای الزم بسترهای تا سازند

( 13۹۸) یآبادگردد. اهمیت این گزینه با پژوهش حسینی نیا و علی محقق سیستان روستاهای
 ( همسوست.13۹5همکاران )و خسروی و 

های منطقه وکار تعاونیآمده، کمترین مشکل توسعه کسبدستبر اساس نتایج به 
 ها در اقتصادکشور بوده است. در شرایط تحریم، تعاونی علیه المللیبین هایموردمطالعه تحریم

وکارهای تعاونی را ظام کسبای که اصول تعاون و نگونهباشند. بهدارای اهمیت بسزایی می
خواه امروز عنوان نمود. این الگو در شرایط ظالمانه ترین دستاورد انسان عدالتشاید بتوان مهم

؛ از باشدتواند بسیار کارستحریم برای پاسخ به نیازهای اقتصادی و رفع مشکالت ایجادشده می
طقه نگاهی ویژه برای رشد و های این منگردد که مسئوالن به تعاونیبنابراین پیشنهاد می

 شکوفایی داشته باشند.
 خاکستری تئوری تکنیک ازکارگیری توان به بهها برای مطالعات آینده میازجمله پیشنهاد 

شناسایی  برای شودمی اشاره نمود، بنابراین پیشنهاد استوار فازی تحلیل تکنیک بر اساس
 مانند فازی بندیرتبه هایاز تکنیکحوزه سیستان  تعاونی وکارهایکسب مشکالت توسعه

 .شود حاضر مقایسه مطالعه دستاوردهای با نتایج و قرار گیرد مورداستفاده TOPSISتکنیک 

 در هاتعاونی وکارکسب توسعه مشکالت از طرفی این پژوهش با موضوع شناسایی

 اه اجتماعیهای پژوهشی اداره کل تعاون کار و رفسیستان بر اساس اولویت منطقه روستاهای
عالیت آن های فشده است. با توجه به ماهیت تعاونی و زمینهاستان سیستان و بلوچستان انجام

صورت مجزا پرداخته شوند و درنهایت یک الگوی شود به بررسی هر بخش بهتوصیه می
 های مختلف ارائه گردد.تخصصی برای هر یک از بخش

های ناشی از گیرند، عالوه بر محدودیتمیهایی که در داخل کشور صورت عموما  پژوهش
اند، در مطالعه های جانبی و ناشی از نظام اداری کشور نیز مواجهخود تحقیق، با محدودیت

 حاضر:
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این  مشکالت از یکیآن تکمیل عدم و پرسشنامه به افراد از برخی پاسخگویی عدم
 .است پژوهش بوده

 کهطوریبه است؛ پژوهش این تمشکال از دیگر یکی پژوهش، پذیریتعمیم عدم

استان سیستان و  تابعه های تعاونی روستاییشرکت دیگر در پژوهش نتیجه این
 انجام محل مختص به صرفا  کار و نتیجه نیست تعمیمقابل ادارات سایر و بلوچستان

 .باشدمی تحقیق
 

 قدردانی و تشکر
ان اجتماعی استان سیستان و بلوچست بدین وسیله ار اداره کل تعاون وزارت تعاون کار و رفاه

 جهت حمایت مالی و معنوی از این طرح تشکر و قدر دانی می گردد.
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 .2شمالی، صفحه  خراسان استان در کشاورزی هایبر وضعیت تعاونی
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 و کشاورزی تعاون چرداول. و شیروان شهرستان موردی مطالعه ایالم استان کشاورزی

ی بر توسعه کارآفرینی، تعاون و سرآغازن روستایی ، تعاو13۸۸بیگی، ف.، مهدی، م.، یاوری، غ. ر.، 
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وکارهای کسبی زنجیره ارزش کارآفرینی در شناسبیآس، 13۹۸آبادی، و.، حسینی نیا، غ. ح.، علی
های روستایی استان کرمانشاه(، تعاون و کشاورزی، سال هشتم، مطالعه موردی تعاونی ) ییروستا
 .2 ، صفحه13۹۸ ، پاییز31 شماره

های شرکت نقش و اهمیت ، بررسی13۹3خسروی پور، ب.، برادران، م.، رواحی نژاد، م.، قوچانی، ا. م.، 
 .1 شماره جامعه، و کار فرهنگی و علمی اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، ماهنامه بخش در تعاونی

 هایویژگی و ضرورت ، بررسی13۹۰خسروی پور، ب.، برادران، م.، غنیان، م.، منفرد، ن.، گودرزی، ز.، 

 .135کارآفرین، کار و اجتماع، شماره  کشاورزی تعاونی یک
تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی  ،13۹5ی، م.، واکبرا.، غالمرضایی، س.، رحیمیان، م.،  خسروی،

ماره شهای کشاورزی با استفاده از رویکرد تئوری بنیایی، تعاون و کشاورزی، سال پنجم، در تعاونی
 .13۹5 زییپا، 1۹

 پردیس کشاورزی، توسعه و اقتصاد دانشکده تعاون، توسعه پژوهشی ، مؤسسه13۹4دانشنامه تعاون، 

 تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی
 کشاورزی وکارهایکسب یاندازراه موانع ، شناسایی13۹۷نژاد، م.، مدرسی، م.،  نمکی، م.، فرهادی ده

 در کارآفرینی تهران(، نشریه استان ارگانیک کشاورزی واحدهای موردمطالعه:) رانیا در ارگانیک

 .1۰۹تا  1۰۷صفحات  دوم، شماره پنجم، کشاورزی جلد
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های تولید کشاورزی ، تحلیل عامل موانع تعاونی13۹5یوانی فر، س.، رشید پور، ل.، ، س.، کآذررسولی 
 ، صفحه13۹5 ، تابستان1۸ شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا، تعاون و کشاورزی، سال پنجم، شماره

 .114و  113
 کارآفرینی روستایی، نشریه هایتعاونی توسعه در کارآفرینی جایگاه و نقش ، بررسی13۹3رضایی، ر. ا.، 

 اول. شماره اول، کشاورزی، جلد در
 توسعه کارآفرینی موانع تحلیل و ، شناسایی13۹4م.،  پایبندی، محمدی و .م.س حسینی، ،.ا .ر رضائی،

 توسعه روستایی. راهبردهای زنجان، فصلنامه استان روستایی توسعه هایتعاونی در سازمانی
 مناطق کمتر و روستاها در مستقر تولیدی واحدهای اندازی درراه مردم مشارکت ، طرح13۹3، .ا رضوی،

 .جمهوری ریاست محروم مناطق و روستایی توسعه معاونت ، تهران:افتهیتوسعه
های زودبازده در بخش کشاورزی زایی تعاونی، عوامل مؤثر بر تولید و اشتغال13۹5کش، ی.، محمدی، ا.، زراعت

 .1۰3 ، صفحه13۹5 ، بهار1۷ کشاورزی، سال پنجم، شمارهو بویراحمد، تعاون و  هیلویکهگاستان 
های تولید روستایی استان همدان، های تعاونی، چالش و موانع توانمندی13۹۷سامیان، م.، موحدی، ر.، 

 .154و  152 ، صفحات13۹۷ ، بهار25 تعاون و کشاورزی، سال هفتم، شماره
روی، کنفرانس  پیش مشکالت و موانع و ها، تعاونی13۹۰شجاعی، م.، فروزان، ب.، شرف دین، ف.، 

 ملی کارآفرینی تعاون: جهاد اقتصادی.
، شناسایی مخاطرات اثرگذار 13۹۷شهریاری مقدم، ش.، پور برازجانی، م. ا.، محمدی، ح.، سارانی، و. ا.، 

 رهی، سال هفتم، شماو کشاورزهای تعاونی کشاورزی در منطقه سیستان، تعاون بر مدیریت شرکت
 .۷۷ ، صفحه13۹۷ بهار، 25

چاپ هفتم(، ) یدولتها برای دانش جویان رشته مدیریت ، مدیریت تعاونی13۹2شکیبا مقدم، م.، 
 انتشارات میر، تهران.

های تولید کشاورزی در ایجاد مشاغل ، نقش تعاونی13۹1شیخ سوینی، م.، عمانی، ا. ر.، نوراله وندی، ا.، 
 دشوار. مولد، اولین همایش کشاورزی در شرایط

 ارائه اشتغال و توسعه و رشد روی پیش هایفرصت و هاچالش موانع، ، بررسی13۹۷شکیبایی، ع. ر.، 

 و لرستان کرمان، هایاستان موردی اشتغال )مطالعه هایشاخص بهبود بر تأثیرگذار راهکارهای
 .2۶، صفحه 13۹۶اسفند  و بهمن ،12 و 11 هایاقتصادی شماره هرمزگان(، مجله

 هایتعاونی موفقیت عدم و موفقیت بر مؤثر ، عوامل13۸۸، ب.، عباسی، پ.، زادهرسولعباسی، ر.، 

 .۷3 ، صفحه13۸۸ بهمن و دی ،211 و 21۰ شماره بیستم، سال اردبیل تعاون، استان تولیدی
آفرینانه در ، عوامل مؤثر بر بازاریابی جمعی کار13۹۸، م. ش.، عبداهلل زاده، غ. ح.، زادهفیشرعباسی، ل.، 
 .1 ، صفحه3۰شماره های تولید کشاورزی استان کردستان، تعاون و کشاورزی، سال هشتم، تعاونی

های ، عملکرد تعاونی13۹۶فالحتکار، ا.، موالیی هشجین، ن. ا.، قرشی میناباد، م. ب.، معتمدی مهر، ع. ا.، 
برز(، )استان ال ساوجبالغ توسعه کشاورزی در اشتغال زنان و تولید محصوالت کشاورزی روستایی

ی انجمن جغرافیای ایران(، دوره جدید، سال پانزدهم، المللنیبجغرافیا )فصلنامه علمی پژوهشی و 
 .111 ، صفحه13۹۶ ، پاییز54 شماره

سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی بر اساس  ریتأث، بررسی 2۰1۷قنبری، س.، بهشتی، ر.، 
 ی کاربردی.شناسجامعهمطالعه موردی: کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه،  (BSC)متوازنکارت امتیازی 
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 هایشرکت توسعه بر مؤثر عوامل بندیاولویت و ، شناسایی13۹۹مهربانی، ح.،  زارعی، ق.، طریقت

ی روستایی، هاپژوهشسراب، فصلنامه  شهرستان در رویکرد ترکیبی از استفاده با روستایی تعاونی
 .1۶3تا  1۶1 ، صفحات13۹۹ ، بهار1، شماره 11 دوره

های روستایی)مطالعه موردی: بر زیان دهی تعاونی رگذاریتأثهای ، سازه13۹4عطایی، پ، و ایزدی، ن.، 
 کشاورزی ایران. آموزشدر استان فارس(. علوم ترویج و  ریرکبیامتعاونی روستایی 

 در تولید هایتعاونی موفقیت بر مؤثر عوامل یاسشنبیآس، 13۹5کرمی اصل، ح. ا.، زراعت کش، ی.،  

 .2شهرستان گچساران، صفحه  شهری و روستایی بخش
 شهرستان روستایی هایتشکل و هاتعاونی توسعه یهاچالش، 13۹۷کریمان، ر.، کالوس، ع.،کرمی، ا.، 

 .۶4 تا ۶2صفحات  13۹۷ پاییز ،2۷ شمارة هفتم، سال کشاورزی، و بویراحمد، تعاون
در استان  تماممهینهای تعاونی ، بررسی مشکالت طرح13۸۸کرباسی، ع.، یعقوبی، م، و شهبابی، ش، 

 سیستان و بلوچستان.
وکارهای تعاونی کشاورزی در ، عوامل مؤثر بر موفقیت کسب13۹۸لرستانی، س.، مرادی نژاد، ه.، 

 .۷5 ،۷4، صفحه 13۹۸ نییپا، 31 آباد غرب، تعاون و کشاورزی، سال هشتم، شمارهشهرستان اسالم
ر های مستقوکارهای تعاونیبندی عوامل مؤثر بر رکود کسب، شناسایی و اولویت13۹5مراد نژادی، ه.، 

، صفحات 13۹5 ، پاییز1۹ در شهرک صنعتی شهرستان ایالم، تعاون و کشاورزی، سال پنجم، شماره
 .۹۰ تا ۹3

های تعاونی مرزنشین شناسایی و تحلیل مشکالت شرکت ،13۹4مرادی نژاد، ه.، فریادرس، ز.، واحدی، م.، 
 .15۸ و 1۶۰، صفحات 13۹4، زمستان 1۶ ی، سال چهارم، شمارهو کشاورزشهرستان ایالم، تعاون 

 ، صنایع کوچک در اقتصاد امروز، تهران، انتشارات مازیار13۸۶مظفری، م.، 
 در توسعه روستایی هایتعاونی تهدیدهای و هافرصت ضعف، قوت، نقاط تحلیل ،13۹۷مرادی، ح.، 

 .13۹۷ زییپا، 2۷ گلستان، تعاون و کشاورزی، شماره استان
. تبیین عوامل مؤثر بر 13۹2ترکاشوند، ز.،  ف؛ و مطیعی لنگرودی، س.، قدیری معصوم، م.، دادورخانی،

 نهای زرند و سامن شهرستاتوانمندسازی روستاییان در توسعه کارآفرینی )مطالعه موردی: بخش
 ی جغرافیای انسانی.هاپژوهشمالیر(. مجله 

ای ه، شناسایی و مقایسه عوامل مؤثر بر اشتغال پایدار شرکت13۹4مرادی، م.، مرادی اورزمان، س. ش.، 
، 13۹4 ، زمستان1۶ تعاونی و خصوصی در شهرستان نهاوند، تعاون و کشاورزی، سال چهارم، شماره

 .23و  24 صفحه

 تولیدی هایتعاونی در توسعه کارآفرینی بر مؤثر ، عوامل13۹۸آرایش، م. ب.، .، واحدی، م.، م ملکی،

 .55تا  52، صفحه 13۹۸ زمستان ،32 شماره هشتم، سال کشاورزی، و ایالم، تعاون کشاورزی استان
های ، شناسایی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر در عملکرد تعاونی13۹۷موسایی، م.، محمدی فرد، ا. ا.، 

 ، زمستان2۸ وستایی استان کهگیلویه و بویراحمد، تعاون و کشاورزی، سال هفتم، شمارهتولید ر
 .1۷4 ، صفحه13۹۷

و  سیستان استان در کشاورزی کارآفرینی ترویج موانع بر ، تحلیلی13۹۸مالشاهی، م.، مرادی، ا.، 
 .1 ، صفحه1، شماره 11 بلوچستان، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد
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 و ایران تطبیقی حقوقی تعاونی، تحقیقات هایشرکت بر حاکم ، اصول13۹5ی، غ. ع.، مالکی، ج.، یوسف
 دوم. و سی شماره نهم، سال ،المللنیب

 فعالیت اجتماعی و اقتصادی اثرات ، بررسی13۹3مکانیکی، ج.، میر حسینی، ن. س.، فال سلیمان، م.، 

نیشابور،  شهرستان سروالیت موردی بخش مطالعه عضو: خانوارهای بر دامداری تعاونی هایشرکت در
 (.15 )پیاپی چهارم، شماره چهارم، )جغرافیا(، سال فضایی یزیربرنامه پژوهشی- علمی فصلنامه

 در کارآفرینی الگوی ، توسعه13۹۷نخعی، غ. م.، سبحانی، ع. ر.، مستقیمی، م. ر.، حسینی، س. م. ر.، 

المللی تحوالت نوین در مدیریت، اقتصاد و بینروستایی، دومین کنفرانس  تعاونی هایشرکت
 حسابداری.

 و وکارکسب توسعه طرح اقدامات و مطالعات ، خالصه13۹5تعاون، کار و رفاه اجتماعی.،  وزارت
 .1۹تا  4 صفحات 13۹5و بلوچستان، پاییز،  سیستان استان )تکاپو( پایدار اشتغال
و اطالعات  آمارو بلوچستان در یک نگاه مرکز  سیستان ، استان13۹۸تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  وزارت

 .25 ، صفحه13۹۸ راهبردی، دی
 13۹۷وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان، 

، عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی، فصلنامه 13۹3یعقوبی فرانی، ا.، سلیمانی، ع. و موحدی، ر.، 
 مطالعات زنان.
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Abstract 
Today, the issue of cooperation and togetherness is very important and necessary 

considering the current situation in the Sistan region. Sistan region suffers from 
problems such as unemployment, lack of sustainable employment and reduction of 
water resources and stagnation of the agricultural sector. The implementation of rural 
cooperative business in rural areas prevents the loss of capital and benefits of rural 
areas. The implementation of cooperative business is also a good opportunity for 
educated people in the village to use their education for rural development and rural 
economic growth. So considering the importance of this issue, which is derived from 
the research priorities of the General Directorate of Cooperatives, Labor and Social 
Welfare of Sistan and Baluchestan Province, The purpose of this study was to identify 
the problems of business development of cooperatives in the villages of Sistan 
region.In this regard, 20 questionnaires based on 68 options and 13 indicators were 
developed by experts of the General Department of Cooperatives, Labor and Social 
Welfare of Sistan and Baluchestan Province, Rural Cooperatives of Sistan and 
Baluchestan Province, Zahedan Insurance Offices and professors of Sistan and 
Baluchestan University. For this purpose, Gray Theory (GRA) technique and GRA 
solver 2015 software were used to extract the results. According to the results, the 
most important obstacles and problems of cooperatives in Sistan region are Lack of 
liquidity to raise working capital, which is the first priority. In addition, the lack of a 
proper cultural context to promote the spirit of cooperation is a second priority. On 
the other hand, the lack of familiarity of university graduates with the structure and 
method of activity in cooperatives and the lack of counseling centers to guide and 
solve the unemployment problems of cooperatives is the third priority. Therefore, 
according to the results, it is necessary to rebuild the business development 
infrastructure of cooperatives in the region in order to remove obstacles. 

Key words: Rural Cooperatives, Technique GRA, Sistan. 
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