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 چكيده
ني كشاورزي از يك سو و نياز به بازنگري مباها در زمينه بازاريابي محصوالت گرايش به گسترش فعاليت تعاوني

ر كشورهاي ويژه د هاي كشاورزي بهسنتي تعاوني در پاسخ به شرايط جديد  از سوي ديگر  سبب گرديده كه تعاوني
باشند يهايي خاص مهاي بازارگرا با ويژگيها ايجاد تعاونيپيشرفته دستخوش تحوالتي گردند. يكي ازاين نوآوري

نتي هاي منتقدين به مباني سترين ديدگاهاند. در اين مقاله نخست به مهمنام گرفته "هاي نسل جديدتعاوني"كه 
هاي كشاورزي نسل جديد مورد بحث قرار گرفته و در تعاوني پرداخته و پس از آن برخي تجربيات و عملكرد تعاوني

رزي در هاي كشاواتي در ساختار موجود تعاونيتواند به سياستگزاران براي انجام اصالحهايي كه ميپايان به آموزه
 ايران كمك نمايد پرداخته خواهد شد.
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 مقدمه
جديد  هاييافته در پاسخ به نيازهاي جديد به تدوين استراتژيهاي كشاورزي بويژه دركشورهاي توسعهتعاوني

باشد. در اين ترين اين تغييرات حركت از استراتژي توليدگرا به استرتژي بازارگرا مياند. يكي از مهممبادرت كرده
هاي اونيتع"هاي خاص ايجاد شده كه هاي كشاورزي با ويژگيمسير در كشورهايي چون هلند آمريكا و كانادا تعاوني

ي شده هاي كشاورزبرخي انتقاداتي كه به اصول كهن تعاونيشود. در اين مقاله نخست به ناميده مي "نسل جديد
اي نسل جديد هتر آن يعني تعاونيهاي تعاوني بازارگرا و نوع پيشرفتهمورد بحث قرار گرفته و سپس به به ويژگي

ايي و هاي روستهاي تعاونيپرداخته و در پايان با توجه به تجربيات موجود پيشنهاداتي براي گسترش فعاليت
 اورزي كشور ارايه خواهد شد.كش

يافته كوچك بوده و در فروش و واحدهاي توليد كشاورزي در كشورهاي گوناگون اعم از در حال توسعه و توسعه
دهد هاي انجام شده در كشورهاي مختلف نشان ميباشند. بررسيهايي روبرو ميوري محصوالت خود با دشواريآفر

هاي شود. بر اين اساس تعاونيصوالت كشاورزي عايد عوامل بازاريابي ميكه بخش عمده منافع حاصل از فروش مح
دانند. وري و فروش محصوالت اعضا را در بازارهاي مناسب ميآآوري فركشاورزي يكي از وظايف عمده خود را جمع

سته در حال پيو ايكنندگان در بازار در نتيجه افزايش درآمد و يا آگاهي از مسايل تغذيهاز سوي ديگر سليقه مصرف
تغيير است. افزايش اشتغال بانوان در خارج از خانه سبب شده است كه تقاضا براي محصوالت آماده شده افزايش 

وري سبب تغيير در مكان زمان و شكل عرضه آيابد. پيشرفت تكنولوژي در زمينه حمل و نقل نگهداري و فر
از  كه بسيارياست يند جهاني شدن سبب گرديده آو همچنين فرگرديده است. اين تغييرات بازار  محصوالت

خود نيز  و مالي استراتژي در ساختار سازمانيويژه در كشورهاي پيشرفته با دگرگوني درههاي كشاورزي بتعاوني
 هاگذاريرمايهگونه سنگذاري جديد و تامين منابع مالي براي ايتغييراتي ايجاد كنند. الزمه استراتژي بازارگرا سرمايه

ر توسعه نوآوري د هاي چون ادغام عمودي تحقيق وگذاري گسترده در زمينهباشد. بازارگرايي مستلزم سرمايهيم
 باشد.محصول و توسعه عالئم تجاري مي

يت و مالي هاي مالكگذاري قابل مالحظه در تعاوني نداشته و بايستي شكلاعضاء تعاوني معموالً تمايلي به سرمايه
ر تأمين نيازهاي مالي ايجاد شود. در غير اين صورت تهديدهاي جدي كه موجب دادن عالئم فردي جديدي به منظو

آيد كه به نوبه خود منجر به ايجاد اخالل در جريان سرمايه اعضاء وجود ميهگردد، بمي اي نادرست به اعضاءانگيزه
 گيرد.شود. اين خطرات با جزئيات بيشتري مورد بحث قرار ميبه تعاوني مي

 مسایل الگوی سنتی تعاونی
توان به دو گروه مسايل مربوط به مسايل عمده الگوي سنتي تعاوني در مسير حركت به سوي بازارگرايي را مي

 هاي تعاوني تقسيم نمود:ترتيبات سازماني و اداره فعاليت
بسياري از پژوهشگران تعاوني معتقدند كه حقوق مالكيت و ساختار اداري  مسائل بنگاهي ترتيبات سازماني تعاوني:

، ويتاليانو 8811گيرد )نلسون، شود كه از جدايي مالكيت و مديريت سرچشمه ميها موجب پيدايش مسائلي ميتعاوني



 3...های کشاورزینسل جدید تعاونی

يري و مسير گموضوع جهت 1و مدير بنگاه 2رابطه ميان مالك سرمايه 8(. بر اساس تئوري بنگاه8881، هارت 8811
 كند:مسائل زير را ايجاد مي 4سازد. ساختار قراردادي ادعاي پسمانداهداف دو طرف را مطرح مي

باشند. زماني كه حقوق مالكيت ماهيت عمومي بودن ادعاي پسماند: اعضاء تعاوني به طور مشترك مالك آن مي
ها بر اصل آزادي (. تاكيد تعاوني8884 شود )جانسونرا موجب مي5اشتراكي و نامشخص باشد رفتار سواري مجاني

ر هاي تعاوني كمكي نمايد. از سوي ديگعضويت به معناي آن است كه عضو جديد مجبور نيست كه به ارزش دارايي
د ندارد. انعضو مستعفي هيچ حقوقي نسبت به سرمايه مشترك كه در طول مدت عضويت در ايجاد آن سهيم بوده

هاي نترل تصميمات در شركتگيري از دست داده و كضاء تمايل خود را به تصميمشود كه اعاين موضوع سبب مي
 شود.گيري ميانجام نشده و اين امر سبب پيدايش مسئله تصميم تعاوني

شود. ها از نظر اندازه مزرعه، محصول، سن و برخي اوقات مليت حادتر مياين مسئله به موازات متنوع شدن تعاوني
ته تر، فروختر هنگامي كه مزارع به جاي انتقال به نسل جوانله افق زماني به صورت جديبه عنوان مثال، مسئ

دهد، با محدوديت روبرو ماند رشد سرمايه را، چنانچه مطالعات تجربي نشان ميشود. ساختار پسشود، ايجاد ميمي
 هاي داراي حاشيه بازار بيشترليتفعاگذاري در (. در نتيجه، اعضاء تمايلي به سرمايه2002سازد )ارنست و يانگ،مي

 در زنجيره غذا )به سبب وجود ريسك بازاري قابل مالحظه( ندارند.
ت بندي، توسعه محصوالها كه در استراتژي بازارگر وجود دارد مانند عالمت گذاري، بستهگذاريبسياري از سرمايه

اعضاء بر هيئت مديره در جهت افزايش مازاد گيرند. به جاي آن، جديد و تحقيق و توسعه در اين گروه جاي مي
 (.8885آورند )كوك، هاي بلندمدت فشار ميگذاريبرگشتي و توزيع منصفانه سود به جاي سرمايه

 هاي رايجهرچند مسائل موجود ميان بدنه و مديريت در مدل تعاونيهاي تعاوني: مسائل مربوط به اداره فعاليت
ها نيز به داليل زير به همان اندازه مسائل مربوط به اداره امور بازرگاني تعاوني آورند وليمسائل جدي به وجود مي

 اهميت دارند.
اند. اين شيوه عمل بر اين فرضيه بهره جسته« 6رفتار مساوي»هاي تعاوني از شيوه هاي زيادي، شركتبراي سال

( به عنوان 2088باشد )لينگ كسان ميهاي گوناگون يبنا نهاده شده كه تصميمات تعاوني همگن و ترجيحات گروه
احد تعيين قيمت يكسان براي و گوياي« رفتار يكسان»باشد. مهم رفتار يكسان مي ءمثال قيمت مساوي كه جز

تر باشد. بدين گونه، اعضاء بزرگبدون توجه به حجم معامله مي ضه شده و يا محصول خريداري شدهكاالي عر
و همچنين اعضايي كه محصول كنند پرداخته تري خريداري ميكم نهادههزينه مساوي با اعضايي كه ميزان 

جم دارند. بدين گونه اعضاء با حتر دريافت ميدهند، قيمت برابر با اعضاء كوچكبيشتري به تعاوني تحويل مي
 نمايند.تري متحمل شده و يا درآمد خالص بيشتري به ازاء هر واحد دريافت ميتر هزينه كممعامله كم

                                                 
1 Agency theory  

2 Owner-principal  

3 Manager agent 

4 Residual Claims 

5 Free rider 

6 Equal treatment 
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 شود. هرچند بهبود كيفيت محصوالتمربوط مي« تنوع محصوالت زراعي»به  "رفتار مساوي"يچيدگي مهم ديگر پ
تري وجود دارد. پيدايش شود، امروزه حتي چالش بزرگبندي قابل اعتماد تعاوني مربوط ميمزرعه به نظام درجه

جر باشد منا محيط كه ناشي از تنوع تقاضا مياي، غذاهاي سازگار ببازارهاي جديد، به عنوان مثال، غذاهاي منطقه
ال سازد. جوهره و اعمبه تنوع بيشتر توليدات در سطح مزرعه شده است. اين امر ضرورت تنوع قيمت را آشكار مي

 سازد. هاي بازاري را دشوار ميبرداري از چنين موقعيتشناخت و بهره« رفتار مساوي»
دم سازند. عوني، به طور سنتي، خريد محصوالت را به اعضاء محدود ميهاي تعا، شركت«قيمت مساوي»افزون بر 

ها از منابع تمايل به متنوع ساختن منابع خريد و يا انواع محصوالت مانع از كارآيي عمليات بازرگاني براي خريد نهاده
راعي ودن محصوالت زتواند در نتيجه فصلي و متغير بگردد. افزون بر اين، مسائل تداركاتي جدي ميتر ميارزان

ريان نگام انجام معامله با مشتههاي توزيعي بهخام به عملكرد مطمئن فعاليتجاد شود. غيريكنواختي جريان مواداي
دي هاي توليها بلكه محصوالت نهايي تحت تأثير محدوديتنه تنها نهاده ،زندفروشي لطمه ميصنعتي و خرده

. زنند كه در رقابت با محصوالت اعضاء باشدبهايي دست توانند به فعاليتهاي تعاوني نمياعضاء قرار دارد. شركت
كنندگان هاي مورد تقاضاي مصرفخود را از تركيب محصوالت رقابتي كه از ويژگيبالقوه  به طور هابنابراين، تعاوني

عمودي در  ، توسعههامالكيت سازماني سنتي، نحوه كنترل و مديريت تعاوني بدين ترتيب، سازند.است، محروم مي
هاي بازار در سطح مزرعه و فرآوري و ايجاد برداري از فرصتهايي كه موجب ارزش افزوده، بهرهجهت فعاليت

تبديل  نتي مانع ازهاي سترتيبات سازماني تعاونيو  سازدگردد را با محدوديت روبرو ميپسند ميهاي مشتريارزش
 دد.گرگرايي به بازارگرايي ميآنان از توليد

ها آن است كه پسماندهاي جريان درآمدي ساز ديگر مالكيت مشترك در تعاونيمد مشكلاافق ادعاهاي پسماند: پي
 شود. بنابراين، منافعگذاري آنان در شركت مربوط ميميزان سرمايه به و نه به ميزان معامالت اعضاء با شركت

ها و اين شود و نه در دوره توليدي داراييد عضو ميبرداري عايگذاري در طول زمان عضويت و يا بهرهسرمايه
 (.2005شود )چاداد وهمكاران،موضوع سبب ايجاد مسئله افق و يا دوره زماني مي

قابليت مبادله پسماند: رفتار ريسكي اعضاء با يكديگر متفاوت بوده و مجموع خطرات در نتيجه عدم وجود بازار ثانوي 
ليوي فوقابليت مبادله حقوق مالكيت پرتو توانند به سبب عدم وجودنمي شود. اعضاءبراي سهام تشديد مي

د است به دست آورند و در نتيجه مسئله پورتوفوليو ايجاكننده ترجيحات ريسكي آنها گذاري خود را كه بيانسرمايه
 شود.مي

فيه ي موجب تصهاي سهامتصميمات مربوط به مالكيت: جدايي پذيرش تحمل خطر پسماند از مديريت در شركت
له مديريت وسيهگيري )اتخاذ تصميم و اجراي آن( بگونه كه مديريت تصميمشود. بدينگيري ميفرآيند تصميم

شود. بازار اعمال شده و كنترل تصميمات )تصويب و نظارت( به وسيله مالكين كه همان سهامداران باشند، انجام مي
هامداران كننده از سوي سدهد و اين يك مكانيسم كنترلريت نشان ميسهام عالئم الزم را براي ارزيابي عملكرد مدي

هاي تعاوني، درگيري اعضاء در كنترل تصميمات الزم بوده و باشد. در نتيجه نبود چنين مكانيسمي در شركتمي
آيد. در اين حالت وظائف مديريت اين امر به صورت محدود شدن عضويت در هيئت مديره به اعضاء كشاورز در مي

توان ها نميباشد. در تعاونيام پاداش مناسب پيش نياز مديريت قوي ميشود. نظگيري به خوبي انجام نميتصميم
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مالكيت سهام و يا اختيار سهام را به عنوان ابزاري براي پرداخت پاداش به مديريت مورد استفاده قرار داد )گرهام 
 (.2002وهمكاران،

 دهی برای بازارگراییسازمان
ر قابل بحث به شرح زيو تسهيل رفتار منطبق بر بازارگرايي د شده ياترتيبات سازماني الزم براي غلبه بر مسائل 

 است.
شوند و بازارگرايي در زنجيره تعاوني بدون ايجاد انگيزه در اعضاء اعضاء دارايي با ارزش شركت تعاوني محسوب مي

قاد قرار ايي مورد انتها به سبب توليدگرتواند شكوفا گردد. در گذشته، اعضاء تعاونيبراي ادغام در زنجيره غذا نمي
و بنابراين  شده كوباند. ولي امروزه، از ديد كارشناسان، ترتيبات مالكيت امور مالي است كه به طور عمده سرگرفته

بايستي مورد توجه ويژه قرار گيرد. شيوه سازماندهي ساختار مالي است كه ماهيت عالئم دريافتي از سوي اعضاء را 
ئم درست به اعضاء منتقل شده و انگيزه الزم براي پذيرش بازارگرايي در تعاوني سازد. براي آنكه عالمشخص مي

 فراهم شود، الزم است كه در ترتيبات مالكيت مالي حاكم به شرح زير تجديد نظر شود.
ها در ميان اعضاء تعاوني قابل مالحظه تنوع در ترجيحات، خطرات و هزينه؛ هاپذيري در رفتار تعاونيانعطاف -8

هاي ها به توافقيابد. تعاونيها، اين تنوع افزايش ميهاي با ريسك بيشتر و ادغام تعاونيباشد. با ورود به فعاليتمي
ين شوند. نتيجه چنها ناخشنود مياي به منظور حفظ وفاداري اعضاء نياز دارند، در غير اين صورت برخي گروهتازه

هاي ي كشاورزان ارزشمند نبوده و انتقال عمليات آنان به شركتهاي سازماني براوضعيتي به سبب افزايش هزينه
تواند تواند به حل اين مسئله كمك نمايد چرا كه ميمي« رفتار بر مبناي عدالت»گردد. ناپذير ميخصوصي اجتناب

ر هاي الزم را براي باقي ماندن دهاي مختلف را تشخيص داده و انگيزههاي متفاوت گروهترجيحات و مساعدت
 هاي مختلف بر اساسها به گروهتعاوني فراهم نمايد. به عنوان مثال، يك راه حل پايدار و مؤثر سازماندهي تعاوني

گذاري به منظور پاسخگويي به ترجيحات و نيازهاي گوناگون در زير يك مديريت واحد مكان، محصول و يا سرمايه
 (. 8880باشد )سكستون،مي

تأمين سرمايه اعضاء بايستي متناسب با مساعدت و يا به بيان ديگر حجم معامالت ؛ تقويت حقوق مالكيت فردي -2
سهام كمك كند. « 8قابليت انتقال و رواني»تواند به اعضاء باشد. افزون بر اين، ايجاد بازار ثانوي براي سرمايه مي

(. به 8885ائل بيانجامد )كوك، تواند ميان اعضاء بالفعل و بالقوه به اصالح برخي مسسهام متناسب با مساعدت مي
تواند عالئم الزم را براي ارزيابي عملكرد بازاري تعاوني و انتخاب پرتوفوليوي عنوان مثال، سهام قابل مبادله مي

ر مانند تهاي ريسكيگذاري در فعاليتگذاري مناسب ايجاد نمايد. در چنين شرايطي، اعضاء براي سرمايهسرمايه
ها كه عاونير واقع، برخي تبندي نشانه دار و تداركات انگيزه بيشتري خواهند داشت. دا بستهتوليد محصول جديد و ي

گذاري بيشتر در تعاوني تشويق كنند، به ايجاد بازار ثانوي براي مبادله سهام ميان اعضاء را به سرمايه مايل هستند
توانند باشد. اعضاء ميواد خام و يا محصول مياند. هر سهم در برگيرنده حق تحويل ميزان معيني ماعضاء اقدام كرده

 باشد، با يكديگر مبادله نمايند. سهام خود را در شرايطي كه بازتاب ارزش عملكرد بازاري تعاوني مي

                                                 
1 Transferability and Liquidity 
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سكي در هاي ريگذاريگفته شده به حداقل كردن هزينه معامالتي در سرمايهيد سازمان حقوق مالكيت به شيوه تجد
پذير بوده طلبانه آسيبآوري در مقابل رفتارهاي فرصتمايد. بسياري از معامالت مربوط به فننزنجيره غذا كمك مي

 باشد از دست برود. در نتيجه، احتمال اينكه تعاوني بتواند بهكه تعاوني در مالكيت اعضاء مينتواند به سبب آو مي
گذاري در براين، اعضاء به تأمين مالي سرمايهشود. بناجويانه به سود اعضاء اقدام نمايد، تضعيف مياي بهرهشيوه

كنند. در حمايت از چنين ادعايي، ادبيات مربوط به مديريت استراتژي، اين نظريه مراحل توليد و تبديل تمايل پيدا مي
كه در هاي مكمل به سبب آنته از نوآورياي به هم پيوسو يا مجموعه 8«مندنوآوري نظام »سازد كه را مطرح مي

باشند، بايستي به صورت دروني سازماندهي شوند )استفانسون و هاي معامالتي قابل مالحظه ميرنده هزينهبرگي
 تواند به شكست بازار بينجامد. گذاري الزم انجام نگرفته و مي(. در غير اين صورت سرمايه2008همكاران،

نتيجه مبادله ميان اعضاء و تعاوني اهميت فزاينده ادغام عمودي در بخش غذا ؛ هماهنگي عرضه مواد خام -1
ر اين، اعضاء با شرايط تحويل است. افزون ب 2باشد. جنبه مهم اين روند كاربرد جدي اصل مبادله بر مبناي هزينهمي

جات هاي خاص به كارخانشوند. اين موضوع به لحاظ اطمينان از تحويل مقادير و كيفيتتري مواجه ميگيرانهسخت
خواهند كه حق تحويل خاصي را خريداري هاي تعاوني از اعضاء ميد. به عنوان مثال شركتباشتبديل ضروري مي

 كنند. به همين دليل، قراردادهايي با بيان جزئيات محصول تحويلي گسترش يافته است.
ايي، كنندگان نهنيازهاي كارخانجات تبديل و مصرف در پاسخ به اهميت فزاينده پاسخگويي به؛ تنوع خريد-4

له اين سياست خريد متنوع مربوط به معام .باشندها از آزادي بيشتري در داد و ستد با غير اعضاء برخوردار ميتعاوني
ي واحد هاتواند تا زماني كه صرفهسازد. چنين استراتژي ميبا غير اعضاء را كه مواد خام متفاوتي دارند ميسر مي

تر سازد، سودمند باشد. به عنوان مثال، فصلي بودن الت را غنيو سبد محصو بزرگ ايجاد، نوسانات فصلي را كاهش
بتواند به مشتريان خود به  1زميني مانع از اين شد كه شركت تعاوني هلندي نشاسته اوبو محدوديت توليد سيب

ي تصميم گرفت كه منابع طور منظم و مداوم محصوالت خود را عرضه نمايد. براي حل اين مسئله، شركت تعاون
ران كازمينينفر از سيب خام خود را تنوع بخشد. در مرحله نخست، شركت تصميم گرفت كه دو هزارمواد خريد

آلماني را به عضويت بپذيرد. در مرحله بعد نسبت به خريد نشاسته ذرت و گندم در سطح جهاني براي برآوردن 
هيه ع و جهاني ساختن منابع تيق تنوتعاوني از طر ترتيب،المللي اقدام نمود. بدين نيازهاي خاص مشتريان بين

 خام ارزان و مطابق نياز مشتريان صنعتي اقدام نمايد.ست به عرضه منظم و به هنگام موادخام توانمواد
هاي لقهبر و ريسكي مانند حهاي سرمايهفعاليت؛ الملليهاي مشترك براي عمليات بازاريابي و بينايجاد شركت-5

فزاينده، نياز به  ايالمللي، به گونهه محصوالت جديد، تحقيق و توسعه، و عمليات بينتر زنجيره تبديل، توسعپايين
هاي تواند در شركتگويي به نيازهاي بازار ميپذيري و پاسخسازماندهي مجدد اساسي دارد. سرعت عمل، انعطاف

 تر انجام شود.مستقل تعاوني آسان

                                                 
1 Systematic innovation 

2 Business at cost principle  

3 Avebe 



 7...های کشاورزینسل جدید تعاونی

هاي مشترك شوند. معموالً اينگونه شركتها بيشتر جذب ميتگذاران خصوصي به خريد سهام اينگونه شركسرمايه
، و استراتژي گيري پاسخگوهاي بازاري جالب، تصميماز مزاياي كنترل مالي بهتر، كاهش ريسك، دسترسي به فعاليت

در ها از بزرگترين شركت 2و داينس كرون 8هاي ام. دي فودزهاي تعاوني دانمارك به نامتر برخوردارند. شركتسالم
گذاران نهادي به منظور ايجاد دو شركت پيش آهنگ بوده و موفق به جلب همكاري سرمايه باشند كهمي اين زمينه
اند كه در زمينه تبديل و عرضه شده 4و توليپ اينترناشنال 1هاي ام. دي فودز اينترناشنالالمللي به نامبزرگ بين

 دارند.محصوالت فرآوري شده در بازارهاي جهاني فعاليت 
اند، غالباً به هنگام اتخاذ تصميمات كارآفرين از اي سازماندهي شدههايي كه در نظام اتحاديهدر مقايسه، تعاوني

هاي محلي عضو اتحاديه نامطلوب بوده و هماهنگي ميان برند. رقابت ميان اعضاء تعاونيهايي رنج ميضعف
اين راه حل هرچند سودمند است اما در برخي ( 8884سازد )جانسونرا دشوار مي هاي بازاريابي و فرآوريفعاليت

ننده كهاي عقيدتي كه از نظر اعضاء تعيينها در زمينهموارد، ممكن است موجب محدود شدن همكاري ميان تعاوني
را انجام  (R&D)هاي گوشت دانمارك با همكاري يكديگر تحقيقات و  توسعه است، شود. به عنوان مثال، تعاوني

ي هاي خصوصها و شركتدهند. در مقايسه، زماني كه نفوذ در بازارهاي خارجي مورد نظر باشد، اتحاد ميان تعاونيمي
اي براي ايجاد هماهنگي ميان چندين مرحله در زنجيره غذا ترجيح دارد. اين مسائل سبب شده كه ساختار اتحاديه

سرعت عمل و تمركز بر بازارهاي محدود مناسب نباشد. اين واقعيات سبب هاي اداري، نبود به سبب افزايش هزينه
 اي در هلند و ديگر كشورهاي اروپايي شده است.كاهش ساختارهاي اتحاديه

هاي بزرگي هاي پيچيده و تغيير شرايط بازار چالشپيشرفت دانش مديريت، اتحاديه؛ گيريف تصميميتقسيم وظا-6
مديره  گيري بايستي ميان هيئتد كرده است. اين به معناي آن است كه وظايف تصميمها ايجابراي مديريت تعاوني

ريتي هاي مديف خود را به خوبي انجام دهند. ظرفيتياي تقسيم گردد تا هر دو بتوانند وظاو مديران عامل به گونه
ها بايستي توانايي تعاوني شده است. تر و تخصصيتر، ريسكيبايستي افزايش يابد زيرا تصميمات مديريتي پيچيده

ن، باشد. افزون بر ايداشته باشند. نظام پاداش مناسب، الزمه جذب مديران ماهر ميرا جذب مديران توانا و با انگيزه 
يري در تعاوني گتواند موجب كارآيي بيشتر مديريت تصميمگيري عملكرد مديريت بر مبناي معيارهاي بازار مياندازه

عملكرد  ،ژي بلندمدت رشته فعاليت را تدويناستراتدر همان حال، هيئت مديره بايستي بتواند،  (.8885شود )روير، 
 هاي توليدي و بازاريابي ترسيم نمايد. بسياريگرايانه را براي فعاليتتر از آن ديدگاهي آرمانمديريت را داوري و مهم

كارشناسان ورزيده خارج از تعاوني براي مشاركت در  كنترل تصميمات، از وجود ها، در برخورد با پيچيدگياز تعاوني
ين ذكر كنند. شش موردي كه پيش از اگيري استفاده ميهيئت مديره به عنوان ابزاري براي كمك به فرايند تصميم

تواند به مورد زير كه در جهت بازارگرايي سازماندهي كرد و اين امر مي ها راتوان تعاونياي است كه ميشد، شيوه
 باشد، منجر گردد. كننده مي، در اين فرآيند داراي نقش تعيينه عقيده بسياري از پژوهشگران تعاونيب

                                                 
1 MD Foods 

2 Danish Crown 

3 MD Foods International 

4 Tulip International 
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هاي خصوصي، هدف اصلي و كه در شركتدر حالي؛ معرفي سهام براي سازگار ساختن منافع اعضاء و مديريت -1
طه با ها در رابت آسان است، در تعاونيدست آوردن سود بوده و طراحي انگيزه براي ارزيابي عملكرد مديريهآشكار ب

ها بر مدار خاصي است كه اعضاء ويژه در سطح عملياتي، سردرگمي وجود دارد. تمركز تعاونيهاهداف، ب ماهيت دقيق
باشند. در طلبانه، به دنبال حداكثر كردن سود ميهاي تعاوني با مديريت جاهكنند. در برخي موارد، شركتعرضه مي

دست آورند. در گروه دوم كه حداكثر قيمت را از فروش محصوالت به ها به دنبال آن هستندتعاوني روه نخست،گ
باشد كه هاي اقتصادي ميمديريت در پي گسترش عمليات يا بهتر ساختن درآمد خالص تعاوني از طريق فعاليت

هاي با ادغام عمودي براي سازمانممكن است با فعاليت اصلي اعضاء رابطه دوري داشته باشد. در واقع هر دو هدف 
 باشد.غير بهينه و غيرمربوط مي

اء باشد كه به معناي حداكثر كردن منافع اعضتنها راه حل مطلوب مي حداكثر ساختن رفاه اعضاء و يا صاحبان تعاوني
ي سهام به (. براي رسيدن به چنين هدفي معرف8811باشد )سكستون و ايسكاو، گذار و مالك ميبه عنوان سرمايه

گذاري عضو پيشنهاد شده است. پرداخت سود بر روي سهام بر مبناي عملكرد اقتصادي شامل عنوان نماينده سرمايه
كند، و متفاوت از قيمتي است كه اعضاء براي تحويل محصول دريافت مي هاي بازاريابي و فرآوري سودآورفعاليت

گذار ايجاد كند. بر اين اساس، افزايش ارزش اين سهام و سرمايه تواند سازشي ميان تمايالت افراد به عنوان عضومي
 توانند تصميمات خود را به بهترين شكل اتخاذ كنند.دهد و آنان ميگذاران و مديريت ميعالئمي به سرمايه

هاي كشاورزي جديد در حال گسترش است كه گفته شد، تعاوني بازارگراي جديد كه در تعاوني آنچهبر اساس 
 نشان داده شده است. (8) هاي بازارگر در جدولهاي اساسي تعاونيباشد. ويژگيمتفاوت از تعاوني توليدگرا مي

 بازارگرا گرا وهای توليدهای تعاونیویژگی (1)جدول 
 تعاوني بازارگرا تعاوني توليدگرا استراتژي بازار

 ساختار سازماني

  هزينهاستراتژي بازار بر مبناي 

 اي(محصول )فله هم ريختن روي 

 اي و ادغامتوسعه افقي از طريق ساختار اتحاديه 
 هاي ديگربا تعاوني

 استراتژي بازار بر مبناي تنوع محصول 

 گذاري شدهبندي و نشانهمحصوالت بسته 

  ادغام عمودي از طريق متحدين استراتژي، كنسرسيوم تحقيق و توسعه
(R&D) هاي مشترك براي بازاريابي و توزيعو شركت 

 روابط اداري )كنترل(

 اشكال سازماني تعاوني محض 

 فقط اعضاء 

 كنترل دموكراتيك 

 محدود بودن هيئت مديره به اعضاء 

 اعضاء گيري به وسيلهتصميم

 هاي با مسئوليت محدود و مانند آنساختار سازماني نو شامل شركت 

 هاي سومگذار و طرفاعضاء اصلي و تعداد محدودي اعضاء سرمايه 

  متناسب بر مبناي مساعدت و تعداد سهامرأي 

 مشاركت كارشناسان و مالكين بيروني 

 گيريجدايي وظايف تصميم

 روابط مالي

 اعضاء به تنهايي 

  عضويت آزاد 

 حق ورودي محدود 

 سرمايه مشترك 

 حداقل سود سهام 

 اعضاء و تعداد محدودي غيرعضو 

 بسته و يا عضويت مشروط 

  مساعدت و يا خريد حق تحويلحق ورودي قابل مالحظه متناسب با 

 سهام قابل انتقال با منافع حاصله از آن 

 نرخ بهره رقابتي روي حساب سرمايه و يا سود بر مبناي عملكرد روي سهام 

روابط معامالتي 
 )منفعت(

 محدوديت معامالت با غيرعضو 

 گذاري مساويقيمت 

 خريد محصول همگن 

 تعهد تحويل و قبول تعهد 

  بر مبناي منافعمعامالت با غير عضو 

 گذاري عادالنه )متنوع(قيمت 

 خريد متنوع در پاسخ به تقاضاي مصرف كنندگان 

 مقدار و كيفيت مشخص مورد نياز از طريق قرارداد يا حق تحويل 

 (8881منبع: گرهام و همكاران )



 1...های کشاورزینسل جدید تعاونی

 ای از تعاونی بازارگراتجربه تعاونی گل در هلند : نمونه
هاي تعاوني گل در اين كشور هلند به عنوان قلب بخش گل و گياهان زينتي در جهان محسوب شده و شركت

اي صد ساله داشته و در رابطه با توليد، اصالح و صادرات گل فعاليت دارند. در اين ميان شركت تعاوني گل سابقه
لف تشكيل و با عرضه گل در بازارهاي حراج به هاي مختدر دو دهه اخير از ادغام تعاوني 8نام فلوراهلنده هلند، ب

كت كند. فلوراهلند، شرالمللي ايفا ميعنوان مركز اطالعات و معامالت نقش مهمي در بازار گل در سطح ملي و بين
« 2ندارتباط فلوراهل»گري ملي به نام يك سازمان واسطه« حراج گل»اي است و داراي شش مركز تعاوني پيشرفته

 باشد.گذاري مشترك با شركت آلماني ميالمللي با سرمايهرت بينو يك بخش تجا
اي در بازار گل داشته و از طريق شبكه اينترنتي به هم مربوط بوده و بازارهاي حراج در مناطق مختلف سهم عمده

  كنند.واحد عمل مي از حمايت تداركاتي نيرومندي برخوردار بوده و به صورت شبكه
هاي بزرگ و چند مليتي است، به دنبال افزايش سهم و موقعيت ري كه مشخصه آن وجود شركتفلوراهلند، در بازا

اي ترين انواع گل و گياهان زينتي ارتباط بازرگاني گستردهخود در بازار است. اين شركت با عرضه بهترين و متنوع
نات فروش را براي اعضاي خود با المللي دارد. تعاوني گل مزبور بهترين امكابا بازارهاي فروش گل در سطح بين

حداقل هزينه فراهم ساخته است. اين تعاوني داراي شش هزار عضو بوده و مجمع عمومي آن ساليانه دو بار برگزار 
 گيرند.شده و در آن اعضاء درباره موضوعات مهم تصميم مي

هش يافته است. هيئت مديره مسئول نفر كا 8به  2080هيئت مديره تعاوني قبالً داراي يازده عضو بوده ولي در سال 
شخص شده از هاي مكادر مديريت تعاوني مسئوليت اجراي سياست باشد.هاي تعاوني ميتعيين استراتژي و سياست
 دهد. مجموعه مديريتي شامل مديرعامل،عهده داشته و به هيئت مديره گزارش مي سوي هيئت مديره را بر

« ستيهيئت سرپر»باشد. افزون بر اين، تعاوني داراي تداركات و ارتباطات مي مديربازرگاني، مديرامور مالي و مدير
 كند.هاي الزم را ارائه ميمركب از شش نفر متخصص بوده كه بر امور شركت نظارت داشته و راهنمايي
دو  و در هلند بازاراي بوده كه سيزده تعاوني گل در مناطق مختلف فعاليت داشته و داراي پانزده بازار حراج منطقه

ديگر در خارج از هلند )بلژيك و اسرائيل( فعاليت دارند. اين بازارها، محلي براي عرضه گل از سوي اعضاء اين بازار 
باشند. تعاوني گل موفق به ايجاد زنجيره عرضه گل در سراسر كشور شده و مراكزي در مناطق مختلف مناطق مي

باشد. اين ناميده شده و تعداد آن پنج عدد مي« 1گرين پرت»اكز براي عرضه عمده گل ايجاد كرده است. اين مر
انديشي و همكاري به منظور اتخاذ تصميمات بنيادي براي توسعه مراكز عالوه بر عرضه گل پايگاهي براي هم

  باشد.كسب و كار مي
ر كشور شده ريابي گل دبرد منافع اعضاء گام برداشته، موجب تقويت بخش توليد و بازاتعاوني گل، همچنين در پيش

كند. تعاوني و هماهنگي الزم را ميان آموزش كشاورزي و نيازهاي كسب و كار گل و گياهان زميني ايجاد مي
باشد. اي، ملي و اروپايي نيز ميگذاري در سطوح محلي، منطقههاي اعضاء در سياستكننده تمايالت و ديدگاهبيان
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كنندگان درباره موضوعاتي چون پايداري، مذاكره با سياستمداران و ادارهتعاوني گل به طور مستمر در ارتباط و 
باشد. افزون بر اين، تعاوني گل در گسترش زنجيره عرضه گل به تحرك، استفاده از فضاهاي جديد و آموزش مي

 ند.كاي و كارآفريني فعاليت ميهايي چون تداركات، كسب و كار رايانهطور فعال اقدام كرده و در زمينه
ميليون يورو بوده كه  810/4برابر  2080نفر را در استخدام داشته و حجم معامالت آن در سال  855/4تعاوني گل، 

درصد از حجم معامالت مربوط به گل و  60دهد. حدود درصد را نشان مي 1، افزايشي معادل 2008نسبت به سال 
ت. بخش عمده فروشي محصوالت به ويژه گل، از درصد آن سهم فروش گياهان آپارتماني و بيروني بوده اس 40

هاي گل و يا گياهان زينتي بر روي پيشخوان قرار شود. در بازارهاي حراج محمولهطريق بازارهاي حراج انجام مي
هايي گرفته و عقربه ساعت از قيمت بااليي شروع به حركت كرده و خريداران پيشنهاد خريد خود را با فشار دادن دكمه

 كنند.وي ميز جلو آنان وجود دارد تعيين و ميزان خريد خود را اعالم ميكه بر ر
 يابد. بازارهاي حراج ساليانهتر تا فروش كامل محموله مورد نظر ادامه ميهاي پايينها به سمت قيمتحركت عقربه

بوده است. در مراكز ميليون يورو  8/8ميانگين حجم معامالت در روز برابر  2080شود. در سال روز برگزار مي 245
هاي متعددي براي نگهداري گل و گياهان زينتي عرضه شده وجود دارد. ها، تأسيسات و سردخانهحراج ساختمان

باشند. مساحت بازار بوده و پنج روز در هفته به فعاليت مشغول مي 40تعداد بازارهاي حراج در مراكز پنج گانه بالغ بر 
يليون مترمربع بوده و در طبقه هم كف چهارمين ساختمان بزرگ جهان قرار دارد. بالغ بر يك م« 8آلسمير»حراج گل 

 رود.ميليون شاخه گل فروش مي 20در اين ساختمان روزانه 
كند. تمركز در همه مراكز حراج فعال بوده و امور بازرگاني را اداره مي« 2ارتباط فلوراهلند»يك بنگاه بازرگاني به نام 

 باشد.هاي روزانه و بلندمدت ميروشاصلي اين بنگاه بر ف
ته و به المللي فعاليت داشالمللي گل جهان در سطح بينترين بازار بينتعاوني گل فلوراي هلند، به عنوان بزرگ

 اسرائيل، اتيوپي، اكوادور و آلمان گلكند. تعاوني از كشورهاي مختلف از جمله كنيا، واردات و صادرات گل اقدام مي
ان، شود آلمترين كشورهايي كه گل به آنان صادر ميكند. مهمبه كشورهاي گوناگون گل صادر مي وارد كرده و

 باشند. انگليس، فرانسه، ايتاليا و بلژيك مي
در زمان كنوني، به تدريج بازرگانان از خريد از روي پيشخوان در بازارهاي حراج فلوراي هلند به سوي خريد اينترنتي 

با ايجاد بازار مجازي از طريق اينترنت، از سوي تعاوني فلوراي هلند، تعداد زيادي  2001. از سال اندگرايش پيدا كرده
ان تعاوني، امك ترتيب بدين دهند.هاي خريدار گل، خريدهاي خود را از طريق اينترنت و از راه دور انجام مياز شركت

 45ر جهان فراهم ساخته است. در حال حاضر فروشان گل در سراسخريد از طريق بازار حراج را براي همه عمده
 رسدشود از طريق اينترنت به فروش مياز بزرگترين بازارهاي حراج هلند عرضه ميكه در سه بازار هايي درصد گل

 يابد.اين درصد در حال افزايش ميكه 
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، تقويت شده است. شودناميده مي« 8حراج تصويري»اي از طريق فرآيندي كه اين جريان، به طور قابل مالحظه
هاي هاي بزرگ در اطاقها و گياهان زينتي به جاي قرار گرفتن بر روي پيشخوان،ها، تصاوير آنان بر روي پردهگل

ها كيفيت خود را از دست نداده و تا زمان تحويل شود. مزيت اصلي اين روش آن است كه گلحراج نمايش داده مي
ود. به شگر اين روش آن است كه داد و ستد با سرعت بيشتري انجام ميماند. مزيت ديبه مشتري در سردخانه مي

اي بيش از پيش گسترش يافته و خريداران در سراسر جهان بتوانند رسد كه در آينده اين شيوه حراج رايانهنظر مي
 (.2088از بازار تعاوني فلوراهلند خريد نمايند )فلوراهلند، 

 ای ازهای سرمایههای نسل جدید : پاسخی به نيتعاونی
 اي از تعاوني فرآوري كه داراي ساختار ماليهاي نسل جديد به گونهتعاوني توان گفت كهر اساس آنچه گذشت ميب

باشند، هاي ارزش افزوده فرآوري ميگذاري در فعاليتخاصي براي تأمين مبالغ زيادي سرمايه مورد نياز براي سرمايه
تعهد به تحويل مقدار  يجادبه همراه عقد قرارداد به منظور ا ايشود. اين ساختار بر مبناي سهام سرمايهاطالق مي
ي است كه توافق ها وابسته بهگونه تعاونياي در اينسهام سرمايه باشد.به تعاوني مي ءخام از سوي اعضامعيني مواد

ر مقابل، تعاوني شود. دمتعهد به تحويل مقدار معيني محصول با كيفيت به شركت مي ،كننده عضوبر اساس آن توليد
گردد. چنانچه در ساير قراردادها مي و برگشت سود ناشي از فعاليت فرآوري به اعضاءمتعهد به دريافت محصول 

عهد به ها اعضاء متشود. در اين تعاونيهايي ميبينيمعمول است براي موارد خاص مانند از بين رفتن محصول پيش
يد در تعاوني از طريق خر ضاءگذاري اعباشند. سرمايهمي عاوني متناسب با ميزان مشاركت خودگذاري در تسرمايه

اي بر مبناي ارزيابي عضو از ميزان نياز به فراوري محصول توليدي و نه مشاركت قبلي آنان انجام سهام سرمايه
 شود.مي

اء هاي ديگر تعاوني مانند كنترل و يا مالكيت اعضهاي نسل جديد، ويژگياي متفاوت تعاونيرغم ساختار سرمايهعلي
 شود:هاي نسل جديد موارد زير رعايت ميي است. به ويژه، در تعاونيبه جاي خود باق

  هر عضو، يك رأي»كنترل دموكراتيك بر مبناي» 
 هاي بازاريابي و فرآوري ميان اعضاء بر اساس ميزان مشاركت آنانتوزيع منافع ايجاد شده از فعاليت 

 گذاري اعضاءاي از طريق سرمايهتأمين نيازهاي سرمايه 

ه هاي نسل جديد به اين اصل كشده تعاوني« هر عضو يك رأي»انتقاداتي، كه از ديدگاه تئوري، به اصل عليرغم 
 اند.باشد، وفادار ماندهكننده كنترل اعضاء بر امور تعاوني مياز اصول اساسي تعاوني بوده و تضمين

 ا در پاسخ به كاهش قيمت محصوالتها، براي نخستين بار، در مناطق غرب آمريكگونه تعاونياز نظر تاريخي، اين
هايي كشاورزي و ركود اقتصاد روستايي ايجاد گرديد. اين شرايط سبب شد كه توليدكنندگان به ايجاد كارخانه

 به منظور فرآوري و ايجاد ارزش افزوده براي محصوالت توليدي با اهداف زير اقدام كنند:
 نندهبه دست آوردن سهم بيشتري از قيمت پرداختي مصرف ك 

                                                 
1 Image auctioning 

 

 



 6313/ نامه ویژهاقتصاد کشاورزی/    62

 كاهش اتكاء توليدكنندگان به ارسال محصوالت خام به مناطق ديگر براي تبديل 

 هاي شغلي در محل و كمك به رشد جوامع محليايجاد فرصت 

ها گونه تعاونيهاي نسل جديد در آمريكا سبب شد كه كشاورزان كانادايي نيز به ايجاد اينموفقيت بسياري از تعاوني
طبيعت متنوع توليدات كشاورزي و تغيير شرايط اقتصادي با توجه به مقررات سازمان عالقمند شوند. در نتيجه 

تجارت جهاني و نفتا بسياري از كشاورزان كانادايي نياز به توسعه بازارهاي جديد و ايجاد ساختارها و نهادهاي جديد 
ي ولي گزينه مناسبي برا هاي نسل جديد قابل انطباق با هر شرايطي نيستندبازاريابي دارند. هرچند تعاوني

. اين تعاوني شندباهاي جديد ميتوليدكنندگاني است كه به دنبال حل مسئله تأمين سرمايه براي استفاده ازموقعيت
نيازهاي توسعه بازار توليدكنندگاني كه درگير بازارهاي ويژه مانند فرآوري محصوالت دامي،  ها در راستاي تأمين

ها، همچنين به طور باشند مناسب است. اين تعاونيحصوالت ارگانيك ميتوليد محصوالت غيرغذايي و م
يل هاي ارزش افزوده سنتي مانند توليد ذرت شيرين، تبدآميزي توسط توليدكنندگاني كه درگير فعاليتموفقيت

 باشند، ايجاد شده است.چغندرقند، توليد پاستا و گوشت خوك مي
آنكه همه هاي ارزش افزوده شده بيدهد كه درگير فعاليتاين امكان را ميهاي نسل جديد به توليدكنندگان تعاوني

ان هاي سهامي به توليدكنندگان اين امكريسك و يا هزينه را متحمل شوند. انتخاب ساختار تعاوني به جاي شركت
محلي به  اقتصاد را در دهد كه به سهم بيشتري از سود حاصله از عمليات بازاريابي و تبديل دست يافته و آنرا مي

حلي ها در جوامع مگذاريشود كه سرمايههاي نسل جديد سبب ميجريان اندازند. مالكيت و كنترل محلي در تعاوني
ي تر مانع از انتقال سرمايه به مناطق و يا كشورهاانجام شده و مزايايي چون معافيت مالياتي و يا هزينه عملياتي كم

 (. 2088ديگر شود ) لينگ

 های نسل جدیدتعاونیساختار 
 هاي نسل جديد به شرح زير است:سه ويژگي اصلي ساختار تعاوني

 شود. در اين سهام نيز ناميده مي «2سهام حق تحويل»دارد كه  وجود« 8اي عضوسهام سرمايه»ها در اين تعاوني
 و تعاوني رد و بدلنامه بازاريابي ميان اعضاء حقوق تحويل محصول و تعهدات مربوط به آن از طريق موافقت

 شود.مي
 شود.كنند محدود ميعضويت به توليدكنندگاني كه اين سهام را خريداري مي 

  باشد.داراي قابليت مبادله ميان اعضاء مي« حق تحويل محصول»سهام 

محصول  شود كه در پي ايجاد يك كارخانه تبديلها از سوي توليدكنندگاني گرفته ميتصميم به پذيرش اين ويژگي
 باشند.و يا تجديد سازمان فعاليت كنوني خود مي

اشد كه موجب بهاي نسل جديد ميمثالي از تعداد زيادي تعاوني« توليدكنندگان پاستاي داكوتا»تشكيل تعاوني 
، گروهي 8882در اين رابطه در ژانويه  است.هاي داكوتاي شمالي و مينسوتا گرديدهتحول در اقتصاد روستايي ايالت

                                                 
1 Member investment share 

2 Delivery rights share 



 63...های کشاورزینسل جدید تعاونی

كنندگان گندم دروم در رابطه با تشكيل تعاوني به منظور فرآوري گندم و توليد پاستا به بحث و تبادل نظر از توليد
تر از دو سال كارخانه شروع به توليد نمود. در مراحل اوليه، مشاورين مختلفي از جمله كارشناسان پرداختند. در كم

قي هاي احتمالي كمك كردند. مطالعه دقيحله و راهتوسعه تعاوني به توليدكنندگان در تعريف مسائل مشترك گرو
تواند به حل هاي احتمالي موجود نشان داد كه توليد پاستا رشته فعاليتي داراي توجيه اقتصادي بوده كه مياز فرصت

اي توانستند بازاري مطمئن براي توليدكنندگان نه تنها مسائل آنان كمك نمايد. از طريق ايجاد چنين كارخانه
 شود.صول اوليه خود داشته باشند بلكه سهمي از سود كارخانه نيز عايدشان ميمح

هاي اصلي توليدكنندگان با داشتن طرح اوليه، تماس با توليدكنندگان ديگر را براي توجيه استراتژي پيشنهادي گروه
وار بود. بسيار مهم و دشآوري سرمايه آغاز كردند. حركت براي متقاعد كردن توليدكنندگان ديگر به مشاركت و جمع

دالر به ازاء  5115گذاري دالر و حداقل سرمايه 15/1سهم به ارزش  8500توليدكنندگان عالقمند، متعهد به خريد 
هر كشاورز گرديدند. در مقابل توليدكنندگان متعهد گرديدند كه به ازاء هر سهم يك بوشل گندم دروم به كارخانه 

گذاري كردند ميليون دالر در طرح سرمايه 82توليدكننده،  8408آميز بود و وفقيتآوري سرمايه متحويل دهند. جمع
داد كه ميانگين ميليون دالر سرمايه الزم براي احداث كارخانه بود. اين رقم نشان مي 40درصد از 10كه معادل 

دكنندگان به مشاركت در دالر بود كه نشانه سطح باالي عالقمندي تولي88511گذاري به ازاء هر عضو برابر سرمايه
 اين طرح بود.

دالر رسيد كه نشان از منافعي داشت كه اعضاء انتظار داشتند كه از تعاوني  1دو سال پس از شروع، قيمت سهام به 
درصد قيمت بازار را دريافت  60دريافت كنند. اين منافع دو گانه بود. اعضاء به هنگام تحويل محصول به كارخانه، 

نوع پاستاي با كيفيت  50شد كه دربرگيرنده سود حاصل از توليد پايان سال پرداخت دومي به آنان ميكردند و در مي
 رديد.گدهنده به كارخانه، در بازار به فروش رفته بود، ميهاي خصوصي سفارشكه تحت نام تعاوني و يا شركت

ني و شود. اعضاء كنوعمل شد، تأمين مي توسعه كارخانه در مراحل بعدي نيز به همين شيوه كه در ابتداي ايجاد آن
درصد سرمايه الزم را براي توسعه از طريق خريد سهام و بقيه از محل دريافت وام تأمين  50تا  10يا جديد بايستي 
 (.8884كنند )جانسون، 

مديره  تتواند با تصويب هيئداد و ستد سهام: زماني كه همه سهام تعاوني نسل جديد فروخته شد، سهام مزبور مي 
توانند ميان اعضاء خريد و فروش شود. بنابراين، اعضاء زماني كه نخواهند محصول خود را به تعاوني تحويل دهند، مي

شود كه ميزان دارايي تعاوني به هنگام كاهش و يا سهام خود را بفروشند. اجازه فروش سهام به اعضاء سبب مي
ن مبادله بازتاب منافعي است كه اعضاء انتظار دارند در طول قيمت سهام در زما ترك مشاركت عضو كاهش نيابد.

 هاي نسل جديد شامل:زمان از تعاوني نصيبشان شود. منافع عضويت در تعاوني
 بازار تضمين شده براي قسمتي و يا همه محصول توليدي عضو؛ 
 وري ؛آسهيم شدن در منافع حاصله از عمليات فر 

 طريق فروش سهام؛اي از احتمال افزايش منافع سرمايه 

شده از هنگام تحويل محصول بخشي از پيش تعيينهها، عضو بگونه شركتچنانچه پيش از اين اشاره شد، در اين
نمايد. كند. توليدكننده دومين پرداخت را در پايان دوره عمليات تبديل دريافت ميقيمت بازار محصول را دريافت مي

ب شود. به سبخالصي است كه از فروش محصوالت تبديل شده عايد مي پرداخت دوم نماينده سهم عضو از بازده
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نمايند، بخش اي از سرمايه الزم براي ايجاد كارخانه را از طريق خريد سهام تأمين ميآنكه اعضاء سهم عمده
ه ب دست آمدهشود. سود بهآيد، به اعضاء بازگشت داده مياي از درآمدي كه از عمليات تعاوني به دست ميعمده

 شود.نسبت محصولي كه توسط اعضاء به كارخانه تحويل داده شده، ميان آنان تقسيم مي
شده به تعاوني نباشد، شركت همان ميزان  و يا متمايل به تحويل محصول تعهددر صورتي كه توليدكننده قادر 

ه گام تقسيم سود، اين هزيننمايد. به هنمحصول را از بازار تهيه كرده و به عنوان هزينه به حساب عضو منظور مي
 شود.از سود عضو كم مي

چنانچه اعضاء تصميم به فروش سهام و عدم تحويل محصول به تعاوني بگيرند، آنان بسته به ميزان تقاضا براي 
 سهام و عملكرد تعاوني ممكن است با سود و يا زيان ناشي از فروش سهام مواجه گردند.

باشند، بايستي تعادل ظريفي ميان نيازهاي هايي كه مالك آن اعضاء ميهمه سازمانكنترل و مديريت فعاليت: 
ي كننده در ايجاد تعادل ميان اين دو نياز در گرو تعريف روشناعضاء و رشته فعاليت شركت برقرار كنند. عامل تعيين

 باشد.هاي هيئت مديره، اعضاء و مديريت مياز مسئوليت
كيفيت را بر اساس تعهدات خود به تعاوني تحويل داده و هيئت مديره اعضاء مسئوليت دارند كه محصوالت با 

و  «هر عضو يك رأي»كارآمدي را انتخاب كنند. انتخاب هيئت مديره و تصميمات مهم در تعاوني بر اساس اصل 
شود. مسئوليت هيئت مديره تدوين استراتژي و بدون توجه به ميزان سهام خريداري شده توسط عضو انجام مي

باشد. مديرعامل، به نوبه خود، مسئول عمليات روزانه به منظور تحقق اهداف ين اهداف و استخدام مديرعامل ميتعي
 باشد.تعاوني مي

هايي كه در كار تبديل محصول و ايجاد ارزش افزوده اهميت انتخاب مديران مناسب و شايسته در مديريت تعاوني
هاي هاي قوي در زمينهباشد. مديريت بايستي داراي مهارتمعمولي ميهاي باشند، به مراتب بيشتر از تعاونيمي

ت هاي بي مانند و نيازهاي تعاوني باشد. اعضاء نيز بايستي به مديريفني، توليدي و بازاريابي و همچنين درك ويژگي
 آزادي كافي براي انجام عمليات كارآ دهند.

حله اي كه در مرهاي نسل جديد به همان شيوهتعاونيتأمين مالي گسترش و رشد تأمين مالي گسترش و رشد: 
حق »گذاري را از طريق خريد سهام گيرد. اعضاء فعلي و جديد تعاوني سرمايهتشكيل تعاوني انجام شده، صورت مي

 دهند.انجام مي« تحويل

 هایی برای ایراندرس
اجراي برنامه اصالحات ارضي دهه ها در زمان دهد كه اين شركتهاي تعاوني روستايي نشان ميبررسي شركت

ذف مديريتي ناشي از ح ءها آن بود كه خالزده ايجاد شده است. هدف از تشكيل اين شركتبه گونه اي شتاب 8140
هاي تعاوني روستايي از جامعيت برخوردار بوده و در آن خدمات مالكين بزرگ جبران گردد. هر چند قانون شركت

ت ها به ابزاري در دسبيني گرديده در عمل تعاونيروش و بازاريابي محصوالت پيشها تا فوسيعي از خريد نهاده
اي مانند كود شيميايي و سموم هاي يارانهها محدود به توزيع نهادهدولت در آمد. افزون بر اين دامنه خدمات تعاوني

به خريد گندم به نرخ تضميني  ها محدود(. در زمينه بازاريابي نيز خدمات تعاوني8118و سوخت بوده است )نجفي، 
(. با توجه 8180)نجفي، هم مشكالت خاص خود را داشته است خريد توافقي برخي محصوالت بوده كه آن و اخيراً
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بي و ها به عرصه بازارياتعاونيالت سنتي به تجارتي گسترش خدمات به كوچكي اندازه مزارع و گذار كشاورزان ازح
(. بر پايه تجربيات جهاني در زمينه 8188ورت مطرح شده است )نجفي،فراوري محصوالت به عنوان يك ضر

توان در زمينه گسترش دامنه خدمات گونه كه شرح داده شد ميهاي بازارگرا و نسل جديد تعاوني آنتعاوني
 زير را مطرح ساخت: ي و كشاورزي به بازاريابي پيشنهادهايهاي تعاوني روستايشركت
ر عرضه ب اورزي درايران بايستي از حالت كنوني كه ارائه خدمات درآن محدود بوده و غالباًهاي روستايي و كشتعاوني
 هاي اعتباري و بازاريابي اقدامهاي خود در زمينهها تمركز دارد خارج شده و به سوي تنوع بخشيدن به فعاليتنهاده

نيازهاي الزم ميان اعضاء و تعاوني از پيشتوان گفت كه ايجاد اعتماد متقابل كنند. با توجه به تجربيات جهاني مي
ها بوده و ايجاد اين اعتماد به ميزان مشاركت اعضاء در امور تعاوني و كاهش دخالت دولت وفقيت دراين زمينهبراي م

 ها بستگي دارد. و سازمان تعاون روستايي درامور تعاوني
 كهاي مرتبط مانند باناز عالوه براخذ وام از بانكها به منظور تقويت توان مالي و تامين سرمايه مورد نيتعاوني

 انداز اعضاء و كشاورزان گام بردارند.، درجهت تجهيز پسكشاورزي
ز ويژه ايجاد ارزش افزوده اهگونه خدمات و بموازات گسترش خدمات بازاريابي و نياز به تامين سرمايه براي اينهب

هاي ها كه تعاونيتي در شيوه عمليات خود ايجاد كنند. در اين تعاونيها بايستي تغييراطريق صنايع تبديلي، تعاوني
معامالت خود را با اعضاء برمبناي  هاتعاوني جاي پذيرش محصول از همه اعضاء،به شوند،نسل جديد ناميده مي

عضاء وي ااند. براين اساس، آنان براي اطمينان ازتحويل محصوالت از سشده محصول قراردادهحجم از پيش تعيين
اعضاء موظف به تحويل مقدار معيني محصول به تعاوني شده و درمقابل  آن با آنان قراردادي منعقد كرده و برمبناي

سل جديد هاي نهاي تعاونيباشند. يكي ديگر از ويژگيها ملزم به پذيرش مقدار معيني محصول از عضو ميتعاوني
ها اي است. دراين تعاونياعضاء مي پردازند، ايجاد سهام سرمايههايي كه به فرآوري محصوالت ويژه درتعاونيهب

اوني از گذاري اعضاء درتعباشند. سرمايهمي تعاوني متناسب با ميزان مشاركت آنهاگذاري دراعضاء متعهد به سرمايه
گونه ينبد باشد.اي برمبناي ارزيابي عضو از ميزان نياز به فرآوري محصول توليدي ميطريق خريد سهام سرمايه

ل دهد كه به سهم بيشتري از سود عمليات بازاريابي و تبديها به توليدكنندگان اين امكان را ميساختار جديد تعاوني
 را در اقتصاد محلي به جريان اندازند. دست يافته و آن

ابت و و افزايش رقسازي شرايط جديد بازار در نتيجه آزاد گرا درپاسخ بههاي تعاوني بازاربا توجه به تجربه شركت
ظور هاي مشترك با بخش خصوصي به منشركتتوانند نسبت به ايجاد مي هاتوسعه فعاليت در بازار جهاني، تعاوني

بر و با ريسك باال در زنجيره تبديل و عرضه محصوالت جديد، تحقيق و توسعه و نفوذ در هاي سرمايهانجام فعاليت
 بازارهاي جهاني اقدام كنند.

هاي تعاوني آمده با توجه به هاي بازاريابي محصوالت كشاورزي در اساسنامه اوليه شركتجام فعاليتهر چند ان
مه اين رابطه وجود ندارد. تكميل اساسنا نامه روشني درهاي قانوني و آئينتخصصي بودن و پيچيدگي كار چارچوب

 باشد. روري ميهاي بازاريابي ضهاي قانوني براي انجام فعاليتءموجود و پركردن خال

ريزي ضرورت دارد. با توجه به اين كه كمبود ساختن نقش آن به نظارت و برنامه كاهش دخالت دولت و محدود
هاي تعاوني و انجام خدمات بيشتر بر روي سرمايه يكي از موانع اصلي در راه خريد محصوالت توسط شركت



 6313/ نامه ویژهاقتصاد کشاورزی/    61

ه نام شود دولت نسبت به ايجاد صندوقي ب، پيشنهاد ميباشدبندي و تبديل ميمحصوالت از طريق انبارداري، بسته
 . ايدهاي تعاوني اقدام نماتحاديه ها وبه منظور پرداخت وام به شركت« صندوق توسعه بازاريابي تعاوني كشاورزي»
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