
 
 

  
  

  
  

  1388 بهمنو دي  ،211و  210 شمارهسال بيستم،  ،تعاون
  

  ثر بر ترويج و توسعه فرهنگ  تعاون درؤبررسي عوامل م
  استان سيستان و بلوچستان

  
  3، دكتر حسن صديقي2،دكتر عليقلي حيدري1رضا منصور بستاني

  چكيده 
ري از كشورها يكي از بخشهاي اساسي ساختارهاي اقتصادي و بسيادر نظام تعاوني 

است  87مربوط به سال  مقاله حاضر مستخرج از تحقيقي توصيفي. اجتماعي محسوب مي شود
جامعه آماري تحقيق شامل . نيز دانست "كاربردي"و به لحاظ هدفي كه دارد مي توان آن را 

نفر  132بخش تعاون در استان سيستان و بلوچستان است كه از ميان آنها كليه دست اندركاران 
براي تجزيه و تحليل اطالعات . به عنوان نمونه به شيوه كامالً تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتند

براي اولويت بندي متغيرهاي مؤثر بر ترويج  (.C.V)ضريب تغييرات  ي، ازعالوه بر آمار توصيف
  .دشون استفاده و توسعه فرهنگ تعا

تحصيالت فوق ديپلم دارند و بيش از  بررسينتيجه مطالعه نشان داد كه بيشتر افراد مورد 
از نظر پاسخگويان، از بين متغيرهاي اقتصادي مؤثر بر توسعه . درصد از پاسخگويان مردند 81

  هاي رسانهت و از بين متغيرهاي آموزشي، وجود برنامهـفرهنگ تعاون، سياستهاي اقتصادي دول
                                                            

 e-mail:j_bostany2@yahoo.com                                                علمي دانشگاه زابلعضو هيئت . ١
، تعاون وري بخشهو ارتقاي بهرمديركل دفتر تحقيقات و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند .  2

  وزارت تعاون
  ت علمي دانشگاه تربيت مدرسئعضو هي.  3
 



  211و210 شماره –تعاون                                                                               36
ها و در اين راستا برنامه. در اولويت اول و مورد تأكيد و تأييد قرار گرفتند) تلويزيون(ملي 
 گذاري دولت در امر توسعه فرهنگـاستـزي و سيـريامهـرنـر بـن متغيـريـرتـت مؤثـداف دولـاه

مورد مطالعه، نظام اولويت بندي متغيرهاي اجتماعي نيز نشان داد كه از ديدگاه افراد . بوده است
از بين . آموزش رسمي جامعه در اولويت اول تأثيرگذاري بر توسعه فرهنگ تعاون قرار دارد

، ديدگاه مسئوالن دولتي متغيري است كه پاسخگويان از نظر ،مورد بررسينگرشي پنج متغير 
  . داده شد در تأثيرگذاري بر توسعه فرهنگ تعاون در اين منطقه مؤثرتر از ساير متغيرها تشخيص

  
  :هاكليدواژه

  ترويج و توسعه، فرهنگ تعاون، سيستان و بلوچستان
  

  مقدمه 
گونه در همان ابتداي حركتهاي جمعي و تعاون دهدنشان ميبشر نگاهي به گذشته 

تشكيل اولين  كه صاحب نظران  طوريه ب ،استوجود داشته زندگي مردم در روي كره خاكي 
نخستين اجتماعات  .اجتماعات تعاوني را مربوط به هزاران سال قبل از ميالد مسيح مي دانند

تعاوني در بين كشاورزان و ماهيگيران بيشتر رواج داشته است و همچنين اجتماعاتي وجود 
 ،تهيه مي نموده و در اختيار افراد قرار مي دادند را مشتركاً خودداشته اند كه مايحتاج زندگي 

هاي ولي در هر حال اين اجتماعات تعاوني داراي تشكيالت و سازمان منظم نبوده و تنها دسته
پورافضل، ( اندمختلفي از افراد، چه در شهرها و چه در روستاها با هم همكاري متقابل داشته

1347،12(.    
مجموعه همياريها و معاضدتهاي گروهي از مردم و  تعاون به صورت سنتي خود شامل

معضالت مي باشد و مظاهر آن در تمام اجتماعات انساني  سازييا يك جامعه به منظور آسان
  .شناسدنمي سنتي شكل خاصي ندارد، متعلق به كسي نيست و حد و مرزيتعاوني. شودمي ديده

  ردم روستاهاـان مـوان در ميـي تـم را رانـدر اي اونـو تعاري ـرز همكـه طـونـرين نمـبهت
ن اكرد كه به صورت يك سنت پسنديده از دوران باستان تاكنون همچنان ميان كشاورزمشاهده
 1303تعاون به طور رسمي اولين بار در قانون تجارت سال ، ولي مبحثاستمتداول بوده ايراني

   .)34، 1363حسني، (شمسي مطرح شد 
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انواع برجسته مشاركت در جامعه انساني و از جمله در جامعه تعاونيهاي سنتي يكي از 
 ،با اين اوصاف. دننامهاي مختلف در مناطق مختلف كشور وجود داره كه ب هستندايران 

وجود آمده و به همين ه هاي مختلف بفعاليتهاي تعاوني در بين تمام اقشار جامعه و در زمينه
 وجوددر جامعه ايران به علت . ثر بوده استأر متنسبت نيز از خرده فرهنگ هاي آن گروه و قش

فرهنگ تعاون در بين مردم از غناي خاصي برخوردار  ،اسالمي –فرهنگ بسيار غني ايراني 
تعاونيها در ايران داراي اشكال مختلفي از جمله تعاوني مصرف، مسكن، توليدي، اعتبار، . است

با (هستند كه بخش مهمي از جمعيت كشور را در شهر و روستا در برمي گيرند... صنعتي و 
د سابقه تعاون در بين جامعه ايراني، با وجود قدمت بسيار زيا). ميليون عضو 20بيش از 

تشكلهاي تعاوني در ايران در مقام مقايسه با خيلي از كشورهاي جهان به لحاظ كاركرد 
ها آندر اكثر نيز و ميزان سرمايه گذاري و كارايي  ، وضعيت مطلوبي ندارنداقتصادي و اجتماعي

اي تعاوني در ايران از پشتوانه فعاليتهكه عملكرد قابل قبولي نيست و اين در حالي است  داراي
اولين قانون تعاوني ايران  1332سال  درشود كه يادآور مي .قانوني خوبي برخوردار بوده است

 1334سال  در .تصويب رسيده به صورت اليحه قانوني ب ،از قوانين خاص ديگر كشورها با الهام
نون تعاون ايران تصويب شد گذشت و اولين قاوقتاز تصويب مجلسمزبور با اصالحاتياليحه

  .)www. aftab.ir( قرار گرفت 1341خصوص بعد از سال ه كه پايه و اساس تعاونيهاي زيادي ب
. درصد است 5 وردهاي انجام شده حدودآطبق برسهم بخش تعاون در اقتصاد كشور 

گرفته،  طبق هدفگذاري صورت. دهد درصد از كل اشتغال كشور را پوشش مي12اين بخش 
هزار  63درصد برسد و در هر سال بايد 25اين سهم در پايان برنامه پنجم توسعه كشور به بايد 

اي بلندمدت در هريزي گذاري و برنامه در هدف. فرصت شغلي توسط اين بخش ايجاد شود
د و در اين ودرصدي برخوردار ش 400ساله كشور، بخش تعاون بايد از رشد 20انداز  سند چشم

د و هيچ فرصتي وي الزم براي رشد اين بخش بررسي شظرفيتهاانمنديها و راستا بايد تمامي تو
از اي شناخت و آگاهي پيش از هر چيز براي دستيابي به موفقيت در چنين عرصه. از دست نرود

هاي موجود در بين مردم و همچنين شناسايي عوامل ديدگاه ها و فرهنگ و خرده فرهنگ
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 ،دباشن بهبود تعاونيهاي موجود در كشور ياري رسان آموزشي، اجتماعي و فني مي تواند در
سنن مردم را نشان مي دهد و در مورد تعاون نيز فرهنگ  وچرا كه فرهنگ باور و اعتقادات 

اعتقادات و باور هاي مردم به حركتهاي متشكل و هدفمند در دستيابي به اهداف  مبينتعاون 
حكايت از ريشه هاي عميق  نيز ايران يعامتجانگاهي به تاريخ  .اقتصادي و اجتماعي است

مد از اين امندي و استفاده كاربا اين حال بهره .داردفرهنگ تعاون در بين جوامع مختلف ايراني 
دار نبوده و يو بايد معن ستان آن طور شايدچمقوله در بين مردم از جمله در استان سيستان و بلو

  .ه استدوو مشكالتي همراه ب استقرار تشكلهاي تعاوني در اين منطقه با موانع
شيوه ها و روشهاي متفاوتي براي ترويج و توسعه فرهنگ  ،به اعتقاد صاحب نظران
كارگرفته شده است كه اين شيوه ها از مؤلفه ها و متغيرهاي ه ب تعاون در كشورهاي مختلف

  . دند و تأثير بسيار زيادي نيز در رشد و گسترش تعاونيها دارنزيادي تأثيرپذير
هم از (ثر بر ترويج و توسعه فرهنگ  تعاون ؤبررسي عوامل مف اصلي اين پژوهش، هد

در استان سيستان و ) بعد رسمي و ساختاري و هم از بعد غيررسمي و فرهنگ سازي عمومي
االت زير پاسخ ؤسعي شده است به ساين هدف كلي  بلوچستان مي باشد كه براي دستيابي به

  :داده شود
ثر بر ترويج و توسعه فرهنگ  تعاون در استان سيستان و بلوچستان مهمترين عوامل مو -
 كدامند؟

توسعه فرهنگ تعاون در استان سيستان و بلوچستان برندهبازدانده و پيشعوامل و موانع -
 چيست؟ 

 ن نسبت به بخش تعاون چگونه است؟ باورها و نگرشهاي مسئوال -

 نقش ترويج در شكل دهي فرهنگ تعاون چيست؟ -

  عناصر و مؤلفه هاي ترويج تعاون كدامند؟ -
ن و پژوهشگران به عوامل و ادر بررسي مباني نظري اين تحقيق از ديدگاه متخصص

عناصر مختلفي در توسعه فرهنگ تعاون اشاره شده است كه جهت رعايت اختصار تنها به ذكر 
  .ي شودجمعبندي ارائه م) 1مدل (سپس در قالب مدل فرضي  و برخي از آنها اشاره
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علومي كه به  ترويج به عنوان يك شيوه آموزشي غيررسمي در تمامي علوم انساني و
در تمامي مؤسسات دولتي كه به نوعي  .نوعي با انسان سروكار دارند جايگاه خود را يافته است

ل عمده در فعاليتهاي ئبودجه از مسا معضل نيروي انساني ماهر و ،با آموزش سروكار دارند
آموزش  آموزشي، هر حال تعدادي از كارشناسان علوم تربيتي و به .وب مي شودترويجي محس

كارگيري روشهاي جديد ه امروزه در كليه فعاليتها با ب .دانند ديربازده مي بر وهزينه يرا فرايند
از جمله اين رويكردها در ترويج  .مين سود گام بر مي دارندأت در جهت كاهش هزينه ها و

  :ازتعاون عبارتند 
  ؛كارگيري ترويج خصوصيه ب -

  ؛بهره گيري از طرحهايي مانند سربازمروج تعاون -
  ؛ترويج اتاقهاي تعاون در بخش آموزش و فعال سازي اتحاديه هاي تعاوني و -
   ؛ترويج امر آموزش و فعال سازي تعاونيها در -
  ؛ترويجي توسعه تعاونيهاي آموزشي و تشكيل و -
  آنها؛بهره گيري از مشاركت  هاي اجرايي و توسعه همكاري با دستگاه -
  ؛هاي ترويجي تعاون توسعه نمايشگاه -
  ؛امر ترويج فعال سازي كليه كارشناسان بخش تعاون در -
   ؛سيما و مشاركت فعال با صدا -
  ؛لوح فشردهو مناسب از فناوريهاي جديد مانند اينترنت  ري مؤثر ويبهره گ -
  ؛در تعاونيهااستفاده از شيوه هاي تشويقي  -
  .موفق با روشهاي مناسب ترويجي معرفي تعاونيهاي الگو و -

هاي ترويجي در شركتهاي پردازان تعاون، انجام برنامهاز نظريه )1380( پاتيش كومار
داند و در همين ارتباط موارد زير را به عنوان تعاوني را متناسب با شرايط و ملزوماتي مي

  : ركتهاي تعاوني مطرح مي كندراهبردهاي آموزشي و ترويجي ش
گردانندگان سيستم . بايد كامالً در ارتباط با منابع قابل دسترس باشدرويكرد آموزشي .1

 . آموزش تعاون بايد بدانند هزينه آموزشهاي نوين بسيار باالست
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آنها به نقش و تاريخي تعاون تأكيد شود تا  جايگاهبايد بر آموزش كاركنان در زمينه  .2
  . اجتماعي پي ببرند -اهميت تعاونيها در تحقق عدالت اقتصادي 

اصول تعاون و ارزشهاي تعاوني نبايد در سطح بحثهاي نظري باقي بمانند و مؤسسات  .3
 اي براي آموزشآموزشي بايد آنها را در جلسات آموزشي خود بگنجانند يا جلسات ويژه

 .ماينداصول و ارزشهاي تعاوني برگزار ن
ذار بر فعاليتهاي ـرگـأثيـده و تـكنننـعييـي تـاملـت، عـت دولـالـزان دخـيت و ميـاهـم .4

. حمايتهاي مالي و آگاه نمودن مردم شود هئنقش دولتها محدود به ارا و لذا بايد هاستتعاوني
 .و مقتضيات منابع انساني اداره شوند تيكدموكرااصول بهتر است تعاونيها بر اساس 

داوطلباني كه شرايط الزم براي ورود به مراكز آموزشي را ندارند نبايد در كالسها  .5
 .حضور پيدا كنند

هاي براي ترغيب كاركنان به حضور در دوره هاي آموزشي، تعاونيها بايد انگيزه .6
 .مادي ايجاد نمايند

 زمانهايزيرا آنها نقش مهمي در سا ،دشوار استايگيرندگان وظيفهآموزشمديريت .7
گيرندگان بايد آموزش .كامل نخواهد بود د كه بدون آن، دوره هاي آموزشيـكننخود ايفا مي

 دانشگاهيو مدارك شرايط الزم تحصيالت داشتن . ال دقت و ظرافت انتخاب شوندـبا كم
توانايي انجام تحقيقات دانشگاهي، يادگيري  بايدآنها براي داوطلبان به تنهايي كافي نيست و 

مباحث كالس و تحقيقات عملي را دارا و مهمتر از همه به تعاونيها و فعاليتهاي تعاوني واقعاً 
 .مند باشندهعالق

افرادي كه نياز چنداني به آموزش . مدون براي تأييد داوطلبان وجود نداردرويكردي  .8
زيرا از گروه هاي مورد نظر  اعزام شوند،بيش از ساير افراد به دوره هاي آموزشي  نبايد ندارند

 .در آموزش محروم مي شوند
اي آموزي، تعاونيهاي بزرگ بايد كتابخانهبراي توسعه فعاليتهاي آموزشي و حرفه .9

ود را وجود يك كتابخانه داخلي به تعاونيها كمك خواهد كرد تا كاركنان خ. ويژه داير نمايند
 .هاي مورد نظر آشنا سازندبا آخرين دستاوردها در زمينه
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توسعه 
فرهنگ 
 تعاون

قوانين و  
 سياستها

دانش و  
 اطالعات

وضعيت  
 اقتصادي

وضعيت  
اجتماعي 

نگرش و  
باورها  

روشهاي 
آموزشي

امكانات 
 آموزشي

مديريت 
 تعاون

  ها بايد از برگزاري دوره هاي تكراري جلوگيري JTCو  ICA نظير مؤسساتي. 10
 .تغيير در رويكردها مهمترين نياز آنان مي باشد. ند و دوره هاي آموزشي را بهنگام سازندنك

  اي آموزشي سنتي تبعيت ـوه هـوز از شيـهن JTC وزي ـآمهـرفـك حـوچـراكز كـم .11
ها را خشي دورهـكنندگان مي تواند اثربوب براي شركتـاي مطلـهوهـاده از شيـاستف. دـكننيـم

 .مهارت و نگرش شركت كنندگان را تسهيل نمايدو افزايش دهد و تغيير در ميزان دانش 
 .به نظر مي رسدآموزي زمينه هاي تخصصي ويژه، مناسب تجهيز مراكز حرفه .12
) ICMs(آموزي بايد روابط خود را با مؤسسات مديريت تعاوني مراكز حرفه .13

پاتيش كومار، (ها نيز ارتباط مؤثرتري با مؤسسات مالي برقرار نمايند  ICMs افزايش دهند و
1380(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحقيق مدل فرضي تحقيق برگرفته از مطالعات نظري و پيشينه. 1مدل
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  شناسي تحقيق روش
عه ـطالـاده از مـله اول با استفـرحـدر م ؛ه استـرفتـگ امـانج حـطـعه در دو سـالـطـن مـاي
اي و جستجوي اينترنتي و مراجعه به مراكز اسناد و كتابخانه كشور و سازمانها و  كتابخانه

تعاون و تعاونيهاي موجود در هاي ثانويه مربوط به بخش  نهادهاي مرتبط با موضوع تحقيق، داده
 و رديدـال گـي دنبـدانـه صورت ميـق بـحقيـت ه دوم،ـرحلـدر م. دـردآوري شـور گـح كشـطس
ن تعاوني استان سيستان و بلوچستان نسبت به بخش نگرش مسئوال ،گيري از پرسشنامه ا بهرهـب

لحاظ  بهيفي است و اين تحقيق از نوع توص .شدبررسي و تجزيه و تحليل ها تعاون و تعاوني
زيرا با استفاده از نتايج تحقيقات، در پي  ؛است "كاربردي"از نوع  ،هدفي كه دنبال مي كند

بهبود و اصالح وضعيت موجود در بخش تعاون است و نتايج آن براي دست اندركاران اين 
خشي از اين پژوهش بر پايه ـكه بـه به اينـوجـا تـمچنين بـه. ودـد بـواهـاده خـل استفـابـخش قـب

نظرسنجي از دست اندركاران تعاون به شرح و توصيف شرايط فعلي مي پردازد، پژوهش 
  .   حاضر از لحاظ گردآوري داده ها توصيفي پيمايشي است

براي  (.C.V)ضريب تغييرات  ، ازبراي تجزيه و تحليل اطالعات عالوه بر آمار توصيفي
  .گرديداولويت بندي گويه ها استفاده 

گيري پنج در مرحله نمونهصورت گرفت و استان سيستان و بلوچستان در تحقيق  اين
و مركز استان  انتخاب و ) شمال، جنوب، شرق و غرب(شهرستان استان از مناطق چهارگانه 

  . هاي مورد نياز گردآوري شدداده
ريتي ـديـرشي، مـادي، آموزشي، اجتماعي، نگـل اقتصـعوام لـامـحقيق شـاي تـرهـمتغي

   .است) ريزي و سياستگذاريبرنامه(
 و كارشناسانت مديره  تعاونيها و ئه اعضاي هيـل كليـامـق شـن تحقيـاري ايـه آمـامعـج

 ،موجود در استانبر اساس اطالعات . رؤساي ادارات تعاون استان سيستان و بلوچستان است
براي  .نفر مي باشد 200ادارات استان جمع كليه مديران عامل تعاونيها و رؤساي واحدها و 
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درصد حجم  5كوكران استفاده گرديد كه با درجه خطاي  فرمولبرآورد حجم نمونه آماري از 
  . تصادفي مورد مطالعه قرار گرفت نمونه فوق به شيوه كامالً .دشنفر تعيين  132نمونه 

ه در اين تحقيق ـالعـورد مطـه مـامعـا از جـهردآوري دادهـراي گـاده بـورد استفـزار مـاب
  . باشدميسؤال اصلي  23پرسشنامه است كه شامل 

  
  هاتجزيه و تحليل يافته

  ويژگيهاي فردي و شغلي پاسخگويان .1

  ) درصد 6/63(نفر  84با فراواني  نتيجه مطالعه نشان داد كه اكثريت افراد مورد مطالعه -
همچنين سن . درصد از پاسخگويان مردند 81و بيش از  داراي تحصيالت فوق ديپلم مي باشند

  .سال مي باشد 50درصد افراد مورد مطالعه كمتر از  84
سال و حداكثر  1بررسي سابقه كار افراد مورد مطالعه نشان مي دهد حداقل سابقه كار  -

) درصد 6/35(نفر  47سال با فراواني  15-11و بيشترين فراواني به گروه  باشدميسال  29
   .استمربوط 

  متغيرهاي اقتصادي مؤثر در توسعه فرهنگ تعاون. 2

وجود ساختارهاي اقتصادي قوي در جامعه يكي از متغيرهاي اقتصادي مورد مطالعه  -
از افراد مورد مطالعه اين متغير را در حد زياد و خيلي زياد در ) درصد 4/86(نفر  114است كه 

  .اند توسعه فرهنگ تعاون مؤثر دانسته
ه عامل ـطالعـورد مـراد مـد از افـدرص 97ش از ـه بيـد كـدهيـان مـي نشـررسـه بـنتيج -

سياستهاي اقتصادي دولت را در حد خيلي زياد و زياد در توسعه فرهنگ تعاون در منطقه 
 .سيستان و بلوچستان مؤثر دانسته اند

هنگ ميزان سرمايه گذاري دولت عامل مؤثر در توسعه فر پاسخگويان، بر اساس  نظر -
اين عامل را ) درصد 3/86(نفر  114به طوري كه از كل افراد مورد مطالعه  شدتعاون ارزيابي 

  .ندستدر حد خيلي زياد و زياد در امر توسعه فرهنگ تعاون مؤثر دان
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درصد از پاسخگويان حمايتهاي مالي و تسهيالتي از تعاونيها را در حد خيلي  7/70 -
  .نداستهتعاون مؤثر دان زياد و زياد در امر توسعه فرهنگ

درصد از افراد مورد مطالعه وجود بازارهاي مناسب در منطقه را در حد  74بيش از  -
  .زياد و خيلي زياد در امر توسعه فرهنگ تعاون مؤثر دانسته اند

  متغيرهاي آموزشي مؤثر در توسعه فرهنگ تعاون . 3

نواره تعاون را در حد زياد و درصد از افراد مورد مطالعه برگزاري جش  2/46بيش از  -
  .خيلي زياد در امر توسعه فرهنگ تعاون مؤثر دانسته اند

تعاون هنگ رفهاي رسانه ملي در توسعه بيشترين فراواني در خصوص نقش برنامه -
  .مي باشد) درصد 2/90(نفر  119مربوط به گزينه زياد با فراواني 

فرهنگ درصد از افراد مورد مطالعه يكي از متغيرهاي دخيل در توسعه  75بيش از  -
  .آموزشهاي مهارتي و فني در حوزه تعاون ارزيابي كرده اند تعاون را ارائه

تعاون از ديدگاه پاسخگويان تأثير مثبتي در امر توسعه فرهنگ  وفقوجود الگوهاي م -
را در حد زياد و خيلي تأثير آن درصد  4/67به طوري كه  شتهتعاون در منطقه مورد مطالعه دا

  .زياد دانسته اند
و ترويجي در  يوجود مراكز آموزش ،درصد از افراد مورد مطالعه 7/69از ديدگاه  -

  . ندابوده ثرؤحد زياد و خيلي زيادي در توسعه فرهنگ تعاون م
اي در حد زياد فني و حرفهوجود مراكز  ،درصد از افراد مورد مطالعه 4/64از ديدگاه  -

  .ندابوده و خيلي زيادي در توسعه فرهنگ تعاون موثر
در توسعه را هاي تعاون درصد از افراد مورد مطالعه تأثير برگزاري نمايشگاه 8/56 -

  .انددانستهدر حد زياد و خيلي زياد  فرهنگ تعاون
در توسعه ت تعاون اچاپ و انتشار نشريپاسخگويان، تأثيردرصد از  50از ديدگاه  -

  .ارزيابي شده است در حد زياد و خيلي زياد فرهنگ تعاون
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تعاون در تعداد كارشناسان ترويجي  ،درصد از افراد مورد مطالعه 8/50از ديدگاه  -
  .شته استاستان  نقش زياد و خيلي زيادي در توسعه فرهنگ تعاون دا

در حد را دسترسي مردم به مراكز آموزش تعاون  پاسخگوياندرصد از  57حدود  -
  .اندانستهخيلي زياد و زياد در امر توسعه فرهنگ تعاون مؤثر د

  توسعه فرهنگ تعاون متغيرهاي اجتماعي مؤثر در.4

درصد از افراد مورد مطالعه وجود رهبران تعاون  3/52هاي اين تحقيق، بر اساس يافته -
  .زياد در امر توسعه فرهنگ تعاون مؤثر دانسته اند در منطقه را در حد خيلي زياد و

درصد از پاسخگويان سياستهاي آموزشي تعاون در منطقه را در حد خيلي زياد  3/55 -
  .و زياد در امر توسعه فرهنگ تعاون مؤثر ارزيابي كرده اند

كاركرد نظام آموزش رسمي جامعه را در توسعه ) 3/55(اكثريت پاسخگويان  -
  .در منطقه سيستان و بلوچستان در حد متوسط تا خيلي كم ارزيابي كرده اند فرهنگ تعاون

مؤثر فرهنگ تعاون در  ادرصد از پاسخگويان وجود رشته تعاون در منطقه ر 53 -
  . دانسته اند
نقش تعداد تشكلهاي تعاون در منطقه در  ،درصد از پاسخگويان 3/61از ديدگاه  -

  .انسته شده استخيلي زياد مؤثر دتوسعه فرهنگ تعاون در حد زياد و 
در را وجود افراد خبره و متخصص تعاون تأثير درصد از افراد مورد مطالعه  2/74 -

  .انددر حد خيلي زياد و زياد ارزيابي كردهمنطقه در امر توسعه فرهنگ تعاون 
توسعه فرهنگ تعاون در منطقه در حد خيلي زياد  درنقش مراكز تربيت مربي تعاون  -

  . ارزيابي شده استياد و ز
  در توسعه فرهنگ تعاوندولت برنامه ريزي و سياستگذاري مؤثر متغيرهاي . 5

تعاون در توسعه فرهنگ دولت نتيجه بررسي در خصوص برنامه ريزي و سياستگذاري 
درصد از افراد مورد مطالعه وجود قوانين مناسب در حوزه تعاون را  70د كه بيش از هدمينشان 



  211و210 شماره –تعاون                                                                               46

درصد  85ين بيش از چنو هم ستهتعاون در حد خيلي زياد و زياد مؤثر دانفرهنگ در امر توسعه 
از عوامل مؤثر ديگر واگذاري تصدي امور به تعاونيها را يكي ) نفر 114( مطالعهاز افراد مورد 

ر در كنار اين دو عامل، وجود برنامه ها و اهداف دولت د. نداستهدانتعاون فرهنگ در توسعه 
  .تشخيص داده شده استحد خيلي زياد براي توسعه فرهنگ تعاون ضروري 

  متغيرهاي نگرشي و باورهاي مؤثر در  توسعه فرهنگ تعاون .6

ن دولتي  براي توسعه فرهنگ نوع ديدگاه مسئوال، درصد پاسخگويان4/95از ديدگاه  -
  .تعاون در حد زياد و خيلي زياد مؤثر مي باشد

ن را در جهت پاسخگويان باورها و سنتهاي مسئوال) نفر 116(درصد  87بيش از  -
  .توسعه فرهنگ تعاون  در حد زياد و خيلي زياد موثر دانسته اند

ن در فرهنگ آبراي توسعه تعاون ه مديريت مسئل ،درصد پاسخگويان 4/73از ديدگاه  -
  .حد خيلي زياد مؤثر مي باشد

ن اي مسئوالو اطالعات فني و حرفه دانشتأثير  ،درصد پاسخگويان 8/84از ديدگاه  -
  .ارزيابي شده استتعاون در حد خيلي زياد فرهنگ توسعه  در

توسعه  را دردرصد پاسخگويان شكل گيري تعاونيها بر اساس نيازهاي مردم  6/60 -
  .انددانستهتعاون در حد خيلي زياد مؤثر فرهنگ 

  موانع و مشكالت مؤثر در توسعه فرهنگ تعاون  .7

ضعف قوانين در جامعه را يكي از موانع و مشكالت ) درصد 66(يت پاسخگويان اكثر -
  . )1جدول ( در عدم توسعه فرهنگ تعاون دانسته اند )در حد زياد و خيلي زياد(مهم 

نبود اتحاديه هاي قوي در منطقه را در حد خيلي زياد و زياد  پاسخگويان درصد 3/58 -
  .)1جدول (مانعي در جهت توسعه فرهنگ تعاون دانسته اند

از موانع و مديران از تعاون را يكيشناخت ناكافي) درصد 4/86(اكثريت پاسخگويان  -
  .)1جدول ( اند فرهنگ تعاون دانستهنيافتگي در توسعه  )زياددر حد زياد و خيلي(مهممشكالت
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ن به اطالعات مربوط به تعاونيها را ضعف دسترسي مسئوالپاسخگويان درصد  6/60 -
  . )1جدول (توسعه فرهنگ تعاون در منطقه دانسته اند ي برايمانع

 يكي ديگر ازكارگيري روشهاي مناسب ترويجي را ه عدم ب پاسخگويان درصد 7/50 -
  .)1جدول (ته اندموانع توسعه فرهنگ تعاون در منطقه دانس

توسعه فرهنگ تعاون در  درعدم رونق اقتصادي در جامعه را  پاسخگويان درصد 47 -
  .)1جدول (ندانسته اند چندان مؤثر منطقه 

توزيع فراواني موانع و مشكالت مؤثر در توسعه فرهنگ تعاون. 1جدول   

 خيلي كم كم زياد خيلي زياد گزينه

 درصد فراوني درصد فراوني درصد فراوني درصدفراوني

 - - 60 5/45 27 5/20 45 1/34 ضعف قوانين در جامعه

 59 7/44 18 6/13 44 3/33 11 3/8 نبود اتحاديه هاي قوي در منطقه

 - - 57 2/43 57 2/43 18 6/13 شناخت ناكافي مديران

ضعف دسترسي  مسئوالن به 
  هااطالعات مربوط به تعاوني

47 6/35 33 0/25 52 4/39 - - 

 18 6/13 49 1/37 36 3/27 29 0/22ترويجي مناسبروشهايكارگيريبهعدم

 - - 59 7/44 3 3/2 70 0/53 عدم رونق اقتصادي در جامعه
 هاي تحقيقيافته: ذخمأ 

  ه فرهنگ تعاوناولويت بندي متغيرهاي اقتصادي مؤثر در توسع. 8

از شاخص ضريب  مطالعهمتغيرهاي مورد  يدبنبراي بررسي ميزان تأكيد و اولويت
استفاده گرديد و نتيجه بررسي نشان داد كه از بين متغيرهاي اقتصادي، ) C.V.(تغييرات 

 و بعد از آن وجود اندسياستهاي اقتصادي دولت بيشترين تأكيد را داشته رپاسخگويان ب
  .)2جدول (ساختارهاي اقتصادي قوي در جامعه قرار دارد 
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  فرهنگ تعاوناولويت بندي متغيرهاي اقتصادي مؤثر در توسعه . 2جدول
  رتبه (.C.V)ضريب تغييرات   انحراف معيار  ميانگين  گويه  رديف

  1 41/3 59/0 17/0 سياستهاي اقتصادي دولت  1
  2 63/0 20/0 15/3 وجود ساختارهاي اقتصادي قوي در جامعه  2
  3 38/3 73/0 21/0 ميزان سرمايه گذاري  دولت  3
  4  28/3 85/0 25/0  قوانين و مقررات بانكي  4
  37/3 90/0 26/0 5  بازارهاي مناسب در منطقهوجود   5

  6  07/3 87/0 28/0  حمايتهاي مالي و تسهيالتي  6

  7  15/3 03/1 32/0  خريد تضميني محصوالت  7
 هاي تحقيقيافته: مأخذ

  ي آموزشي مؤثر در توسعه فرهنگ تعاون اولويت بندي متغيرها. 9

هاي رسانه وجود برنامه ،از ديدگاه پاسخگويان ،محاسبه شده C.V.بر اساس شاخص
  .)3جدول ( ترويجي در اولويت بعدي قرار دارد -در اولويت اول و وجود مراكز آموزشيملي

  فرهنگ تعاوناولويت بندي متغيرهاي آموزشي مؤثر در توسعه . 3جدول 
  رتبه (.C.V)ضريب تغييرات  معيارانحراف  ميانگين  گويه  رديف

  1 06/3 30/0 09/0 هاي رسانه مليبرنامه  1
  2  81/2 61/0 21/0  وجود مراكز  آموزشي و ترويجي  2
  3  09/3 72/0 23/0  برگزاري جشنواره تعاون  3

  4  05/3 72/0 24/0  آموزشهاي مهارتي و فني  4

  62/2 67/0 25/0 5  برگزاري نمايشگاه هاي تعاون  5
  6 42/2 64/0 26/0 يهاي راديويبرنامه  6
  7 85/2 76/0 26/0 وجود مراكز فني و حرفه اي  7
  10/3 86/0 27/0 8  وجود الگو هاي موفق تعاوني  8

  56/2 71/0 27/0 9 تعاون در استانترويجيتعدادكارشناسان  9
  56/2 95/0 37/0 10  دسترسي مردم به مراكز آموزش تعاون  10
  68/2 05/1 39/0 11  تعاونچاپ و انتشار نشريات   11

 هاي تحقيقيافته: مأخذ
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 ندي متغيرهاي اجتماعي مؤثر در توسعه فرهنگ تعاونولويت ب.10

از ديدگاه پاسخگويان نظام آموزش رسمي جامعه در اولويت ،  .C.Vبر اساس شاخص 
  .)4جدول (اول و وجود رهبران تعاون در منطقه در اولويت بعدي قرار دارد

تعاونفرهنگ مؤثر در توسعه اجتماعي اولويت بندي متغيرهاي . 4جدول   

  رتبه (.C.V)ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  گويه  رديف
  1  46/2 51/0 20/0  نظام آموزش رسمي جامعه   1

  2  60/2 63/0 24/0  وجود رهبران تعاون در منطقه  2
  3  71/2 73/0 26/0  سياستهاي آموزشي  تعاون در منطقه   3

  4  66/2 87/0 32/0  مراكز تربيت مربي تعاون   4

  40/2 84/0 34/0 5  تعداد تشكلهاي تعاون در منطقه   5
  6  40/2 93/0 38/0  وجود رشته تعاون در منطقه   6
  7  94/2 19/1 40/0  وجود افراد خبره و متخصص تعاون   7
 هاي تحقيقيافته: مأخذ

  فرهنگ تعاونمؤثر در توسعه  ياولويت بندي نگرشهاو باورها.11

ن دولتي در اولويت اول و ديدگاه مسئوال ،پاسخگويان نظراز ، .C.Vبر اساس شاخص 
  .)5جدول ( ن در اولويت بعدي قرار داردباورها و سنتهاي مسئوال

  و باورهاي مؤثر در توسعه فرهنگ تعاون اولويت بندي متغيرهاي نگرشي. 5جدول 

  رتبه (.C.V)ضريب تغييرات  معيارانحراف   ميانگين  گويه  رديف

  1  55/3 65/0 18/0 ديدگاه مسئوالن دولتي  1

  2  96/2 54/0 18/0 باور ها و سنتهاي مسئوالن  2

  3  26/3 88/0 26/0 مديريت تعاون در منطقه  3

  67/2 71/0 26/0 4  براساس نياز هاي مردم تعاونيهاگيريشكلعدم  4

  5  08/3 99/0 32/0 اي مسئوالندانش و اطالعات فني و حرفه  5
 هاي تحقيقيافته: مأخذ
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  ريزي و سياستگذاري مؤثر دولت در توسعه فرهنگ تعاون اولويت بندي متغيرهاي برنامه.12

ا و اهداف دولت در ـههـاز ديدگاه پاسخگويان ، وجود برنام،  .C.Vبر اساس شاخص 
  .)6جدول (د اولويت بعدي قرار داراولويت اول و واگذاري تصدي امور به تعاونيها در 

  ريزي و سياستگذاري مؤثر دولت در اولويت بندي متغيرهاي  برنامه. 6جدول 

  توسعه فرهنگ تعاون

  رتبه(.C.V)ضريب تغييرات   انحراف معيار  ميانگين  گويه  رديف

  1  50/3 57/0 16/0  برنامه ها و اهداف دولت   1

  2  02/3 54/0 17/0  واگذاري تصدي امور به تعاونيها   2

  3  07/3 74/0 24/0 وجود قوانين مناسب در حوزه تعاون   3
 هاي تحقيقيافته: مأخذ 

  و پيشنهادگيري نتيجه
  ،جوان و ميانسال هستند )درصد 80بيش از (با توجه به اينكه اكثريت پاسخگويان  .1

  بيشترين افراد داراي سابقه كاريبه اينكه نظر و  آيندبه شمار ميبنابراين از اقشار فعال جامعه 
  . ندابوده لذا از تجربه كافي براي اظهارنظر برخوردار ،سال مي باشند 11-15 

  لذا ،ت پاسخگويان داراي تحصيالت كارداني مي باشندـريـه اكثـكـه اينـه بـوجـا تـب .2
ز آموزش عالي ساله پس از انقالب براي توسعه مراك 30رغم تالشهاي  بهتوان نتيجه گرفت يـم

ن سطح تحصيالت مسئوال ،اي خاص به اين مناطقـه هـاص سهميـروم و اختصـاي محـدر استانه
و اين موضوع مي تواند در توسعه فرهنگ تعاون نيز است بوده ن تر ـاييـظار پـد انتـه از حـطقـمن
  .ثيرگذار باشدأت

درصد از افراد مورد مطالعه عامل سياستهاي اقتصادي دولت را در  97با اينكه بيش از  .3
اما  ،اندحد خيلي زياد و زياد در توسعه فرهنگ تعاون در منطقه سيستان و بلوچستان مؤثر دانسته

  درصد پاسخگويان عدم رونق اقتصادي جامعه را در حد زياد و خيلي زياد در 47تنها 
لذا مي توان نتيجه گرفت بخش قابل  ؛ثر دانستندؤفرهنگ تعاون در منطقه م توسعه نيافتگي
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  توجهي از پاسخگويان هنوز عامل و موتور اصلي توسعه را بيرون از جامعه مورد نظر فرض
  .هاي مطرح در سه دهه اخير منافات داردنظريهكنند و اين موضوع با مي

  زان ـمي) دـدرص 3/86(ر ـنف 114 عنيـي انـگويـاسخـت پـريـكه اكثـه اينـه بـوجـا تـب .4
بنابراين عالوه بر  ،اندگذاري دولت را عامل مؤثر در توسعه فرهنگ تعاون ارزيابي كردهسرمايه

پاسخگويان معتقدند سرمايه گذاري  ،سياستگذاري دولتي در توسعه فرهنگ تعاون ارجحيت
  .است ضروري مستقيم دولت در زمينه توسعه فرهنگ تعاون كامالً

ضرورت سياستگذاري اقتصادي دولت در توسعه تعاون  ركيد باالي پاسخگويان بأت .5
اين موضوع نشان مي دهد شايد يكي از داليل عدم  .از زاويه ديگر نيز قابل تحليل مي باشد

نبودن شرايط و بستر الزم در بخش دولتي  فراهمتوسعه دو بخش اقتصادي تعاون و خصوصي 
  .موجود خود در بخش اقتصادي باشدبراي واگذاري سهم 

ثير جشنواره هاي ترويجي را در توسعه فرهنگ أدرصد پاسخگويان ت 78كه از آنجا  .6
تعاون در حد زياد و خيلي زياد ارزيابي نموده اند و اين در حالي است كه اين فعالت تنها سه 

لذا در اين مدت محدود توانسته است جايگاه خوبي  ،سال اخير آغاز شده و قدمت كمي دارد
  .ند و جا دارد به كميت و كيفيت برگزاري اين جشنواره ها بيش از گذشته توجه شودكپيدا 

با توجه به اينكه اكثر افراد مورد مطالعه يكي از متغيرهاي دخيل در توسعه تعاون را  .7
و  اندردهك در حوزه تعاون ارزيابي )آموزشهاي غير رسمي( ه آموزشهاي مهارتي و فنيئارا

در امر توسعه  اي را در حد زياديهمچنين درصد قابل توجهي وجود مراكز فني و حرفه
طور عام و در ه لذا ايجاد و توسعه اين مراكز در سطح كشور ب ،نداستهدانفرهنگ تعاون مؤثر 

  .ويت بااليي برخوردار استاز اولبه طور خاص به ويژه استان سيستان و بلوچستان محروممناطق
 و الگوهاي مناسب تعاون در امر توسعه فرهنگ تعاون در منطقهتأثير مثبت با توجه به  .8

الگوها نمونه هاي عملي و كاربردي موفقيت در يك زمينه خاص مي باشند و افراد اين اينكه 
ثير جشنواره و أيج تلذا اين نتيجه با نتا ،ثير بيشتري از همگروه هاي خود مي پذيرندأجامعه ت

  .نمايشگاه نيز همخواني دارد
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كاركرد نظام آموزش رسمي جامعه در توسعه فرهنگ شدن تأثير در حد كم ارزيابي  .9
اول اينكه چون در حال حاضر مراكزي براي اين  :قابل تحليل است لحاظتعاون در منطقه از دو 

ذا ديدگاه مثبت چنداني بين پاسخگويان وجود نداشته ـل ،داردـود نـان وجـح استـمنظور در سط
آينده كه نتايج آن در  هايياعتقاد كافي به كادر سازي و توسعه زير ساخت اينكهدوم . است

رند اكاربرد د كه سريعاً ايدوره هاي غير رسمي و ترويجيوجود ندارد و لذا مشخص مي شود 
  . مقبولترند

با توجه به اينكه اكثر پاسخگويان ضعف قوانين در جامعه را يكي از موانع و  .10
افراد مورد مطالعه وجود  بيشترمشكالت مهم و مؤثر در توسعه فرهنگ تعاون دانسته و از طرفي 

لذا الزم است  ،اندقوانين و مقررات مناسب را براي توسعه فرهنگ تعاون ضروري دانسته
و پيگيري هاي الزم را  تشكيل شودنه اصالح قوانين بخش تعاون كارگروهي تخصصي در زمي

  .وردآعمل ه جهت عملياتي نمودن اصالحات پيشنهادي ب
ن به پاسخگويان شناخت ناكافي مديران و ضعف دسترسي مسئوال اينكه اكثربه  نظر .11
 ،انددانستهستانو بلوچفرهنگ تعاون در منطقه سيستانمربوط به تعاونيها را موانع توسعهاطالعات

اول نياز به آموزش دارند تا  هلهدهد متوليان بخش تعاون استان در ولذا اين موضوع نشان مي
  . با شناخت بهتر بخش بتوانند در جهت توسعه فرهنگ تعاون در منطقه اقدام نمايند

 درراد خبره و متخصص تعاون  و همچنين كارشناسان كادر ـود افـوج ودنـر بـؤثـم .12
پاسخگويان به كمبود نيروي انساني هم از بعد نيروهاي كه توسعه فرهنگ تعاون نشان مي دهد 

  .ظف و افراد خبره فعال در بخش اعتقاد دارندؤظف و هم نيروهاي غير مؤكارشناس م
در توسعه فرهنگ تعاون را پاسخگويان نقش تعداد تشكلهاي تعاون در منطقه  اكثر .13

سبب توسعه فرهنگ تواند توسعه كمي تعاونيها در منطقه مي توان گفتميو لذا  نداستهدان ثرؤم
  .تعاون شود
با توجه به اينكه اكثر پاسخگويان وجود برنامه هاي آموزشي و ترويجي در رسانه  .14

 از سويياند و توسعه فرهنگ تعاون دانسته مؤثر بر ت اول متغيرهاي آموزشيِملي را در اولوي
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و افراد زيادي را تحت  ردو هزينه كمتري دا استانه ـن رسـلي ايـالت اصـازي رسـگ سـرهنـف
و توسعه فرهنگ توسعه كمي و كيفي برنامه هاي ترويج  بهلذا جا دارد  ،پوشش قرار مي دهد

  . تعاون در صدا و سيما اقدام شود
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