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ABSTRACT 

 

The Mostazafan Foundation is one of the institutions that, in recent years, try to outsourcing its 

projects to poverty alleviation and empowerment of lower income groups of society. Field 

experiments show that choosing an effective outsourcing method can guarantee sustainability of the 

project after their outsourcing. Therefore, this research tried to use grounded theory and 

hierarchical analysis method to design and select an optimal scenario for outsourcing the project of 

Foundation of Mostazafan to graduates of Kermanshah province. In this regard, 35 key experts in 

farming sector with practical experience were selected as qualitative participants of the research. 

Data were collected from April to February 2016. The data of the first step were analyzed using 

open, axial and selective coding methods. The data of the second step were analyzed using Expert 

Choice software. The results of the first step showed that planners and officials are faced with four 

different scenarios for assigning this project. In order to select the preferred scenario, 9 different 

quantitative and qualitative indicators were used. Multi-criteria decision analysis method showed 

that scenario getting private partner among the four considered scenarios was more preferable. The 

sensitivity analysis of the efficiency of this scenario indicates the high economic efficiency, 

sustainability and survival of the project after its assignment. 
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sensitivity analysis of the efficiency of this scenario indicates the high economic efficiency, 

sustainability and survival of the project after its assignment. 

The results of the first step revealed that the planners and executives can assign these projects to 

the target groups in the form of four scenarios.To select the ideal scenario, nine different 

quantitative-qualitative indicators were used.According to the results of the first step in Scenario 1 

related to the Experts of Operating Systems, the project entitled "Using Private Entrepreneur 

Partner" was introduced.Assigning activities to a professional entrepreneurial company leads to 

reduce costs, increases efficacy and efficiency, improves quality of operations (e.g., processes), 

concentrates more on core production activities, and finally minimizes the risks. 

It seem that through applying this scenario it is possiblre to provide the basis for comprehensive 

and integrated management, speed of action and concentration in decision making.Furthermore,It 

also insure project sustainability.It can also provide the opportunity to realiziation of the principle 

of privatization, ease of application of technologies, and the development of external 

communications. 

In the Scenario 2, the main concentration of interviewees was on "creating a large cooperative 

of graduates". Specialists have believed that organizing graduates into a large cooperative may 

create much more employment and participation of the target group in the scheming and eventually 

leads to economic productivity and empowerment of the members.In Scenario 3, "Pternning the 

assignment Model of Land in the Gordian town" and "Creating of Private Ownership" have 

attracted a experts concerns.In this model, private ownership has been introduced as a vital factor 

to motivate the target group.In the last scenario, the experts have emphasized on the creation of a 

cluster of cooperatives and affording of supportive services by other groups of cooperatives. 

Cosidering the different dimensions of this scenario indicated that increasing in participation 

and synergy, integration of individual ownership into the group, and easier management and the 

possibility of mechanized agricultural development are major features of the last scenario.After 

extracting the scenarios, using the multi-criteria decision analysis method the indicators were 

identified, the preferred scenario selected and finally priotitized.The finding indicated that 

economic productivity, sustainability and project survival after outsourcing, cooperation, 

participation and motivation of the participants were the highest and the Capital Conservation 

Index of Mostazafan Foundation was the minimum among the 9 measured indicators.Moreover, the 

multi-criteria decision analysis method revealed that Scenario 1 was more preferable among the 

four scenarios.The sensitivity analysis of this scenario indicates high dgree of economic 

productivity, sustainability and viability of the project after outsourcing and many other metrics. 
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سپاری طرح کشاورزی گرمسیری شهرستان طراحی و انتخاب سناریوی ارجح جهت برون
قصرشیرین بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی؛ با تاکید بر توانمندسازی دانش آموختگان 

 کشاورزی جویای کار
 

  3، شهپر گراوندی2عباسی، محمد *1غالمحسین حسینی نیا

 کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشکده جدید کار و کسب ، دانشیار گروه1
 ، موسسه آموزش عالی ریاست جمهوری ، تهران، ایران2

 ، استادیار و عضو هیات علمی گروه ترویج واموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران3
 (30/5/98 تاریخ تصویب: -10/7/97)تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

 
منظور تحقق فقرزدایی و های اخیر بهاز جمله نهادهایی است که در سال بنیاد مستضعفان
-های خود به مخاطبان و گروهسپاری پروژههای کم درآمد، سعی در برونتوانمندسازی گروه

دهد انتخاب روش موثر و اثربخش برون های میدانی نشان میهای هدف نموده است. تجربه
رو، در ها باشد. از اینیداری پروژه بعد از واگذاری کامل آنتواند ضامن بقا و پاها میسپاری

کمی حاضر سعی شده است با استفاده از روش تحقیق تئوری بنیانی و روش  -پژوهش کیفی
های تحلیل سلسله مراتبی به طراحی و انتخاب سناریوی بهینه جهت برون سپاری پروژه

موختگان کشاورزی جویای کار  استان آکشاورزی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به دانش
برداری های بهرهنفر از خبرگان کلیدی در بخش نظام 35کرمانشاه پرداخته شود. در این راستا، 

کنندگان در هر دو فاز تحقیق مورد مطالعه قرار عنوان مشارکتکه دارای تجربه عملی بودند، به
آوری شدند. بعد از جمع1395تا بهمن ماه نیاز در بازه زمانی فروردین های موردگرفتند. داده

های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در ها در گام اول با روشگردآوری اطالعات، داده
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج گام  Expert Choiceافزار گام دوم با استفاده از نرم

توانند این پروژه را واگذار سناریو میریزان و مسئوالن در قالب چهار اول نشان داد برنامه
کیفی بهره گرفته  -شاخص مختلف کمی 9نمایند. در ادامه، برای انتخاب سناریوی ارجح از 

گیری چند معیاره نشان داد سناریوی گرفتن شریک خصوصی از بین شد. روش تحلیل تصمیم
ل حساسیت چهار سناریوی مطرح شده از ارجحیت نسبی بیشتری برخوردار است. تحلی

وری اقتصادی، پایداری و بقای پروژه بعد از کارایی این سناریو، حاکی از باال بودن بهره
 باشد. واگذاری آن می

 

آموختگان، روش تئوری بنیانی، روش تحلیل سلسله سپاری، دانشبرون: کلیدی هایهواژ

 مراتبی، توانمندسازی
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 مقدمه

، بنیاد 1357بعد از پیروزي انقالب اسالمی در بهمن 

مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی با هدف تامین 

عرصه وجود گذاشت. در نیازهاي اساسی اجتماعی پا به

حال حاضر، اين نهاد از سه بخش؛ اقتصادي، جانبازان و 

-مستضعفان و محرومان تشکیل شده است. از بین بخش

هاي ياد شده، قسمت مستضعفان و محرومان سعی در 

منظور کاهش المنفعه بههاي امدادي و عامیتانجام فعال

هاي اين محرورمیت مستضعفان دارد. از اهم فعالیت

توان به فراهم نمودن زمینه بخش در مناطق محروم می

اشتغال و برقراري امکانات رفاهی، ارايه خدمات بهداشتی 

 ,Farzinو درمانی و کمک به امر آموزش اشاره نمود )

بنیاد مستضعفان در دو دهه  در اين راستا،(. 2003

هاي مرتبط هايی از قبیل: فعالیتگذشته، با اجراي برنامه

با توسعه کشاورزي سعی در کاهش نرخ محرومیت و 

ارتقاء سطح زندگی مادي و معنوي اقشار کم روستايی و 

رسد بنیاد نظر میبهتوانمندسازي آنان نموده است. 

رگ در کشور عنوان يک نهاد اقتصادي بزمستضعفان به

زايی مناطق تواند در جهت توانمندسازي و اشتغالمی

بر اين اساس، الزم محروم نقش بسزايی را ايفا نمايد. 

است قبل از هر نوع اقدام، تالشی آگاهانه و دقیق براي 

روي بنیاد مستضعفان براي شناسايی مسیر پیش

هاي هدف انجام شود؛ تا از اين طريق توانمندسازي گروه

-ررسی دقیق ابعاد موضوع و شرايط مخاطبین و گروهبا ب

ترين مدل جهت ترين و بهینههاي هدف، مناسب

هاي واگذاري اراضی و اختصاص ساير امکانات و ظرفیت

 بنیاد به آنان شناسايی شود. 

 5/18دهد استان کرمانشاه با ها نشان میبررسی

درصد بیکاري باالترين رقم بیکاري را در سطح کشور 

-د. اين در حالی است که رقم بیکاري در شهرستاندار

رسد. با توجه به هرم هاي مرزي به چند برابر خود می

-سنی جمعیت، اکثر بیکاران را قشر جوان تشکیل می

تغییرات آب و (. Heydarifar & Pahkideh, 2018) دهند

در کنار ساير  (Zarafshani &  Amirian, 2018)هوايی 

عوامل، مزيد بر علت شده و زمینه را جهت توسعه 

اند نیافتگی اين شهرستان را فراهم آورده

(Esmaeilzadeh et al, 2018 .) بنابراين، توجه به مناطق

عنوان مرزي محروم مانند شهرستان قصرشیرين به

هاي منطقه هدف از اولويت و اهمیت خاصی در برنامه

 خوردار است. بنیاد مستضعفان بر

تجربه موفق بسیاري از کشورها در زمینه 

زدايی حاکی از آن است که توسعه کارآفرينی محرومیت

ترين راهکارهاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و از سازنده

 ,.si et al آيدحساب میفرهنگی مناطق محروم به

آموخته سو، تعداد زيادي دانشچرا که از يک (2019)

عنوان توانند با رويکرد کارآفرينی بهجوياي کار که می

زدايی منطقه ايفاي موتور محرکه توسعه و محرومیت

نقش نمايند و از سوي ديگر، با برونسپاري طرح مذکور 

تر و مند و هدفمندکارگیري مديريت انگیزهزمینه به

وجود آورد. هر چند وري بیشتر طرح را بهايجاد بهره

مکان و توان رفع محرومیت بنیاد مستضعفان به تنهايی ا

هاي مناطق مرزي را ندارد، لیکن با وجود مجموعه

تواند توانمندي مانند هولدينگ کشاورزي و دامپروري می

هاي صرف اقتصادي، ضمن اي فراتر از انگیزهبا انگیزه

هاي خود به ها و سرمايهتالش در حفظ و ارتقا توانمندي

در پژوهش حاضر شکل پايدار داشته باشد. از اين رو، 

سعی شده است با روشی نو و تلفیقی به طراحی و 

سپاري طرح انتخاب سناريوي ارجح جهت برون

کشاورزي گرمسیري شهرستان قصر شیرين به دانش 

آموختگان کشاورزي جوياي کار در مناطق مرزي استان 

کرمانشاه  با تاکید بر رهیافت توانمندسازي پرداخته 

 شود.

 مبانی نظري

ترکیبی از  ""Outsourcingسپاري  برون اصطالح

 "using "و  "Outside"   ،" resource "اصطالحات 

است  "کارگیري منابع خارجیبه"معناي است که به

(Koschitzki et al., 2006 .)Rundquist (2007 و )

Bailey et al. (2002معتقدند برون ) سپاري يعنی

ن صورت میواگذاري خدماتی که قباًل در درون سازما

( نیز بر اين 2006)  .Koschitzki et alگرفته است. 

سپاري نه تنها موجب انتقال خدمات میباورند برون

شود. شود، بلکه منجر به انتقال مسئولیت نیز می

Chamberland (2003 نکته ديگري را نیز به اين تعريف )

سپاري برخالف دارد برونکند. وي بیان  میاضافه می

هاي تجاري، باعث انتقال مالکیت فعالیتالیتساير فع

هاي انجام شده به شرکت هاي تجاري و يا کنترل فعالیت

http://rdsj.torbath.ac.ir/?_action=article&au=46640&_au=kiumars++Zarafshani
http://rdsj.torbath.ac.ir/?_action=article&au=46640&_au=kiumars++Zarafshani
http://rdsj.torbath.ac.ir/?_action=article&au=80560&_au=shahnaz++amirian
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خود مديريت و يا  ،شود و اين شرکت سومسوم می

شود. نظارت فعالیت انجام شده را عهده دار می

Paravastu (2007 در تحقیقی که در زمینه ) فناوري

به دو نوع کلی و سپاري را اطالعات انجام داد برون

سپاري دارد در برونانتخابی تقسیم نمود. وي بیان می

درصد بودجه به شرکت سوم انتقال  80کلی، بیش از 

 20سپاري، انتخابی کمتر ازشود و در برونداده می

درصد بودجه مورد نیاز براي انجام کار به شرکت سوم 

 شود. انتقال داده می

اين حوزه نشان هاي انجام شده در بررسی پژوهش

سپاري در ارتقاء کمی و کیفی عملکرد دهد برونمی

تواند زمینه رشد و توسعه سازمان موثر است و می

( معتقد است، 2004) Bazyarسازمان را فراهم آورد. 

بهبود مالی و بهبود نتايج کسب و کار از مزاياي برون 

( در تحقیق 2007) Nili & Hassaniباشند. سپاري می

ها به يک سپاري فعالیتاين نتیجه رسیدند برونخود به 

ها، شرکت متخصص سبب کاهش چشمگیر هزينه

افزايش بازدهی، ارتقاءکیفیت عملیات )فرآيندها(، تمرکز 

حداقل هاي اصلی تولید و در نهايت، بهبیشتر بر فعالیت

دارد ( بیان می2005) Fryشود. رساندن مخاطرات می

که از نظر اقتصادي موجب سپاري عالوه بر اينبرون

شود، بلکه از نظر سیاسی نیز موجب ها میکاهش هزينه

 .Bailey et alگردد. تضعیف قدرت دولت مرکزي نیز می

تواند باعث کاهش سپاري میکنند برون( اشاره می2002)

پذيري، کاهش ريسک در سازمان هزينه، افزايش انعطاف

ري شود. و در نهايت، منجر به افزايش رضايت مشت

Harkinz هايی که برخی از بر اين باور است که سازمان

کنند؛ ضمن حفظ سپاري میهاي خود را برونفعالیت

مزاياي رقابتی، موجب افزايش بازگشت سرمايه خود 

سپاري در توانمندسازي رسد بروننظر میشوند. بهمی

 & Akramiکند )ها نقش مهمی را ايفا میسازمان

Karimi, 2006.)  
سپاري به مفهوم وسیع و در کشور ما، مفهوم برون

گسترده خود مورد توجه مديران و مسئوالن قرار نگرفته 

وري است. اين در حالی است که پايین بودن سطح بهره

سو، و رشد هاي دولتی از يکنیروي انسانی در سازمان

سريع جمعیت و افزايش سطح توقعات مردم از سوي 

اري را دو چندان کرده است سپديگر، ضرورت برون

(Daneshi et al., 2009 ،لذا، همانند بسیاري از کشورها .)

ها کاهش تصدگري دولت، سوق دادن بخشی از فعالیت

ها به سپاري( و واگذاري آنبه خارج از سازمان )برون

رسد. هر چند در نظر میبخش خصوصی ضروري به

ی و هاي اخیر، در پی حرکت به سمت تمرکززدايسال

-ها به برونگري دولت، برخی از سازمانکاهش تصدي

اند. اما اين هاي خود پرداختهسپاري بخشی از فعالیت

ها فقط در حد واگذاري برخی قراردادها به قبیل حرکت

سپاري به معناي گاه برونبیرون از مجموعه بوده و هیچ

هايی که اقدام واقعی انجام نشده است. در واقع، سازمان

گونه که بايد و شايد، تأثیر اند آنسپاري نمودهرونبه ب

ها و سپاري را بر نیروي انسانی، فرآيندها، روشبرون

رو، ابتدا بايد اند. از اينابزارهاي خود درک نکرده

ها هدف اصلی و مأموريت خود را انجام داده و سازمان

هاي هاي تخصصی را به شرکتها و پروژهبرخی از فعالیت

 (.Razavi, 2005ارجاع دهند )خصوصی 

 

 هامواد و روش

شد  تالشدر گام اول طرح پژوهشی کیفی حاضر، 

1منظور استخراج سناريوها، از روش گراندد تئوريبه يا   

تئوري بنیانی بهره گرفته شود. تفاوت اساسی میان 

هاي پژوهش کیفی، تأکید تئوري بنیانی با ساير روش

عبارت ديگر، اين ت. بهاين راهبرد بر تکوين نظريه اس

کند با توجه به بستر و زمینه روش به محقق کمک می

هاي مورد مطالعه، بتواند سناريويی اقتضايی با مولفه

بومی را استخراج نمايد. اين خصیصه در روش تئوري 

بنیانی، متضمن موفقیت کاربرد سناريوي استخراج شده 

ش، روش رو، تیم پژوهباشد. از ايندر شرايط واقعی می

تئوري بنیانی را راهبردي مناسب و کاربردي جهت 

شناسايی سناريوهاي مختلف تشخیص داد. در اين راستا، 

 از مراحل زير بهره گرفته شد:

در مرحله اول، محققان سعی نمودند به تعیین 

ي پژوهش بپردازند. سوال کلی که در ها و محدودهسؤال

سناريوهايی چه "اين زمینه تدوين شد عبارت بود از: 

دنبال به "جهت واگذاري پروژه به مخاطبان وجود دارد؟

در شناسايی "اين سوال کلی، اين مبحث مطرح شد که؛ 

                                                                                  
   Grounded Theory-1 
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ابعاد مختلف اين سناريوها چه سواالتی بايد از افراد مورد 

. همچنین، تیم پژوهش سعی "مطالعه پرسیده شود؟

 توانندهايی که میبررسی معیارها و يا شاخص"نمود به 

نیز اقدام نمايد.  "به انتخاب سناريوي ارجح منجر شوند

براي اين منظور، سواالتی در اين زمینه از افراد کلیدي 

-جلسه به 12پرسیده شد. همین امر، منجر به برگزاري

طور ساعت شد. در مرحله بعد، محققان به 25مدت 

-آوري دادهوارد بخش جمع16/01/1395عملی از مورخ 

طول انجامید. ماه به 3جموع، به مدت ها شدند که در م

ها الزم بود که پژوهشگران به آوري دادهقبل از جمع

شناسايی افراد مورد مطالعه بپردازند. در اين راستا، از 

1مالک محورگیري روش نمونه 2گلوله برفیو   بهره  

گرفته شد. بدين ترتیب، اعضاي تیم پژوهش سعی 

ت استفاده نمايند نمودند از خبرگانی جهت کسب اطالعا

که داراي تجربه، سوابق میدانی و عملی در خصوص 

 35 هاي بهره برداري از زمین باشند. در اين راستا،نظام

برداري و کارآفرينی در هاي بهرهنظران نظامنفر از صاحب

حوزه کشاورزي شناسايی شدند که از طريق تماس 

تلفنی و حضوري به اين افراد مراجعه شد. بعد از 

کنندگان، با استفاده از طمینان از همراهی مشارکتا

ها آوري دادهعمیق نیمه ساختارمند به جمع مصاحبه

پرداخته شد. در مرحله سوم، محققان به تنظیم 

هاي میدانی مبادرت نمودند، در حین گوش يادداشت

دادن به مباحث صورت گرفته، به مواردي از قبیل: تن 

توجه به مکان و موقعیت دهنده با صدا و حاالت پاسخ

هاي خود را مجدد نموده و تفاسیر و برداشت توجه

هاي يادداشت نمودند که حاصل اين مرحله، ثبت جمله

مرتبط با موضوع پژوهش بود. در مرحله بعد، محققان به 

3هاي بازانجام کدگذاري 4، محوري 5و انتخابی  پرداختند  

يی سپاري پروژه را شناساو سناريوهاي جهت برون

منظور بررسی روايی و پايايی از روش در ادامه، بهنمودند. 

 "بازبینی صاحب نظران"و  "سازي تیم پژوهشمثلث"

(. بعد از شناسايی Thurmound, 2001بهره گرفته شد )

                                                                                  
1. Criterion sampling  

2. Snowball sampling 

3. Open Coding 

4. Axial Coding 

5. Selective Coding 

هاي الزم براي گام دوم سناريوها در گام اول، ورودي

بندي سناريوها فراهم گرديد. هدف از اين يعنی؛ اولويت

 9هاي معرفی سناريوي ارجح با استفاده از شاخصگام، 

در بازه  AHPهاي آوري دادهگانه تدوين شده بود. جمع

صورت گرفت. الزم به ذکر  1395زمانی مرداد تا شهريور 

کننده در است، در اين مرحله پاسخگويان، افراد مشارکت

ها با گام اول بودند. بعد از گردآوري اطالعات، داده

مورد تجزيه و تحلیل  Expert Choiceافزار نرماستفاده از 

تا چه میزان "قرار گرفتند. براي پاسخ به اين سوال که 

هاي زوجی داراي تناقض هاي پاسخگويان در گزينهپاسخ

به محاسبه نرخ ناسازگاري ماتريسی که از  "باشد؟می

ها آيد؛ پرداخته شد. بررسیدست میمیانگین هندسی به

توان باشد، می 1/0اين نرخ کمتر از  دهد اگرنشان می

نتیجه گرفت که تصمیم گروه داراي سازگاري قابل قبول 

دست آمد، بايد به 1/0است و اگر نرخ ناسازگاري باالتر از 

هاي ناسازگار مشخص شود و به اصالح قضاوت

ها نشان داد در پژوهش حاضر ناسازگاري پرداخت. يافته

اتبی، نرخ ناسازگاري در تمامی سطوح ساختار سلسه مر

بین قضاوت افراد با قضاوت گروهی در سطح قابل قبولی 

ها و تعیین نرخ ي وزنقرار دارد. بعد از محاسبه

ناسازگاري، به بررسی تحلیل حساسیت سناريوها 

دهد ها به محققان امکان میپرداخته شد. اين روش

ر ها و مقاديتاکارايی سناريوها را در برابر تغییرات شاخص

 مختلف آن بررسی نمايد. 

 

 نتایج و بحث

هاي کیفی حاصل مطالعات اسنادي و مصاحبه

صورت گرفته در طول تحقیق شناسايی و تدوين 

 باشد:  سناريوهاي چهارگانه به شرح ذيل می

 ؛ گرفتن شريک خصوصی 1سناريوي شماره 

کد  20، در مجموع 1در رابطه با سناريوي شماره 

هاي است براي هرکدام از جملهثبت شد. الزم به ذکر 

کلیدي، يک کد انتخاب شد. بدين ترتیب، نکات کلیدي 

نمايش داده ( Iتا  Aها با نشانگرهاي )حاصل از مصاحبه

شد. در اين بخش، محققان سعی نمودند مفاهیم موجود 

 (.1هاي کلیدي را نیز استخراج نمايند )جدول در جمله
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 حاصل از پژوهشهاي سازي دادهمفهوم -1جدول 

 مفاهیم محوري کدها تم ها جمله هاي کلیدي رديف

در کار  -1... اين شريک قوي بايد دو سه تا ويژگی داشته باشد. - 1

-خودش برند باشد. يعنی اگر ما بحث کشت و صنعت را مطرح می

کنیم، در کار کشت و صنعت صاحب نام باشد، صاحب تجربه باشد، 

 شهرت داشته باشد....

 بايد بومی باشد...... -

 مدير دولتی صاحب کسب و کار نیست و میگه بده و برو-

 صاحب برند

 تجربه 

 شهرت 

 بومی بودن و غیردولتی

A1 

A2 

A3 

A4 

 و 
ی

وص
ص

 خ
ک

ري
 ش

ن
شت

دا

ند
 بر

ب
اح

ص
 

درصد بايد مربوط به  51...در اين شراکت سهام مديريتی حداقل - 2

هستیم که نهادهاي شريک باشد چون او بايد مديريت کند. ما معتقد 

-دولتی ما اينکاره نیستند. چون اگر اينکاره بودند تا االن انجام می

درصد  90درصد باشد. البته اگر  51تواند دادند. حداقل سهام هم می

 بود چه بهتر...

 51سهم حداقل  

 درصدي شرکت برند

B1 

 

 

 

 

 
B2 

ب 
اح

 ص
ک

ري
 ش

د و
نیا

ن ب
 بی

ی
ريت

دي
م م

ها
 س

یم
قس

ت

ند
بر

تواند رف ديگر يک شراکت جزئی هم نهاد واگذار کننده می...از ط- 3 

درصد(. باز حداقلش  49انجام دهد. )يعنی خود بنیاد حداکثر سهم 

درصد اصرار  49درصد باشد. منتها بیش از  30يا  20تواند حدود می

 اين است که نباشد...

 درصد در قانون تجارت تعريف شده است... 49واگذار کردن اين  ...-

 49حداکثر   سهم

 درصدي بنیاد

هزينه آموزش را چه کسی بايد بدهد؟ طبیعتا کسی که دنبال کار  ...- 4

 آفرينی و اشتغال است )يعنی بنیاد(...

ي آموزش تقبل هزينه

 اعضا از سوي بنیاد

C1 

 

 
 

C2 
 

از 
ش 

وز
 آم

نه
زي

 ه
ت

اخ
رد

پ
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ش
 

از شريک چیست؟ توقعات شامل ساماندهی کسب و  ...توقعات شما- 5

کار و آموزش و توانمند سازي نیروهاي جوان و بعد حتما و حتما به 

 ها...نکار گیري آ

آموزش و توانمند سازي 

نیروهاي جوان توسط 

 شريک

هاي مادي و معنوي بنیاد بايد به عنوان يک نهاد يک سري حمايت ...- 6

 جذب شود...حتما انجام دهد. شريکش 

هاي بنیاد از حمايت

 شريک

 تجاري خود 

 

 
I1  

ط
اس

 بو
ک

ري
 ش

ب
جذ
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نو
مع

 و 
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اد
ي م

ها
ايت
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ب
 

ايد، يک سال گذشته بعد پس شما حاال يک عده جوان را آورده ...- 7

پايان سال چه تضمینی وجود دارد که اين فرد نرود. ما اين چالش را با 

 اخذ تضامین ديديم....

بايد سه سال او را مشغول به کار کنیم.براي اين سه سال ... حداقل -

 20هم معادل حقوق حداقل قانون کار سه سال ضرب در افزايش مثال 

درصد بايد به ما تضمین بدي. چک و سفته به جاي خود و بخشی از 

اي که بايد براي آموزش و توانمند سازي بهش داديم به حق الزحمه

 دهد والسالم...انت نامه بانکی میدرصد ضم 5جاي خود. مثال فرد 

... بنابراين بسته به ته انبار شريکتان يک حداقل و حداکثر تضامینی -

 گیريد....می

 

اخذ تضامین از فارغ 

 التحصیالن

 

D1 

 

 

 

 
 

 

 

D2 
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اول گفتیم يک ماه با اينها کار کن )در صنعت مثال گوهر تراشی(،  ...- 8

خورد و کدامها به ها به درد میز يک ماه بايد به ما بگويید کدامبعد ا

گويیم خداحافظ شما خوردند میخورد. آنهايی که به درد نمیدرد نمی

... 

... بسته به ته انبار شريکتان يک حداقل و حداکثر تضامینی می -

 گیريد...

بکارگیري مشروط 

 متقاضیان
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 مفاهیم محوري کدها تم ها جمله هاي کلیدي رديف

ده سهام هم بايد واگذار شود به آن سال باقی مان 5تا  3بعد از  ..- 9

افراد، افرادي که تحت آموزش و توانمند سازي قرار گرفتند و در پروژه 

 اند. همان جوانان فارغ التحصیل...شرکت کرده

واگذاري طرح بعد از 

 سال 5 -3مدت 

E1 

 

 
 

 

E2 

از 
د 

 بع
رح

 ط
ی

يج
در

ي ت
ذار

واگ
3-5 

ال
س

 

کنید مديريت بهینه اقتصادي ...اگر شما يکدفعه به يک جا واگذار - 10

کردي اما دو هدف ديگر انجام نشده. اگر خودمان بیايیم کار کنیم 

شايد بتوانیم منافع ملی را را محقق کنیم اما مديريت اقتصادي را 

 توان محقق کرد....نمی

 واگذاري تدريجی طرح

هیئت مديره از رئیس  ...طبق قانون تجارت رئیس هیئت مديره هم متعلق به شماست...- 11

 سوي بنیاد

F1 
 

 

 
F2 
 

 
F3 

 

 

F4 

ره
دي

ت م
یئ

 ه
ي

ضا
 اع

ی
یب

رک
ب ت

خا
انت

 

...حسابرس يا بازرس را بايد يکیش را بنیاد بگذارد. اين هم کنترل - 12

 دوم...

حسابرس يا بزرس از 

 سوي بنیاد

مدير عامل از سوي  ...مدير عامل بايد از شريک باشد...- 13

 شريک

ديگري هم معموال گذاشتیم و اينکه يک عضو موظف  ... ما شرط- 14

گذاريم و اصرار داريم اين عضو مسئولیت مالی را به عهده حتما می

 بگیرد. معاونت مالی پرسنلی. چون قرار است پرسنل بیايد...

انتخاب معاونت مالی 

 پرسنلی از سوي بنیاد

 G1 آورده بنیاد ...آورده بنیادي تاسیسات است... - 15
 
G2 ی

وق
حق

ل 
مد

 

 آورده شريک ...آورده شريک، آورده نقدي يا غیر نقدي خودش است...- 16

...قرار نیست که تغییر کاربري دهند يا قرار نیست سیستمی که - 17

کند برايشان مطالعه شده است عوض شوند. پس اين به شما حکم می

 که نظام بهره برداري سهامی زراعی را انتخاب کنید....

سال معافیت مالیات را داريم. يکی از اين مزايا  10امی زراعی در سه

 اين است که هم معافیت مالیات دارند هم معافیت بیمه دارند.

تشکیل يک شرکت 

 سهامی زراعی

H1 

 

 

H2 

ب 
قال

در 
ی 

ده
مان

ساز

ی
راع

ی ز
هام

 س
ت

رک
ش

 

 )منبع؛ يافته هاي پژوهش(
 

بعد از انجام کدگذاري محوري و استخراج 

، محققان شروع به انجام 1اريوي شماره جزئیات سن

کدگذاري انتخابی نمودند. بدين ترتیب، اولین 

سناريوي نحوه واگذاري پروژه به مخاطبان شکل 

دست آمده، گرفت. بر اساس خط سیر داستانی به

اين سناريو از سه حلقه مهم يعنی؛ شرکت هولدينگ 

کشاورزي بنیاد، شرکت خصوصی کارآفرين و شرکت 

آموختگان تشکیل شده است. راعی دانشسهامی ز

در اين سناريو، فرض بر آن است که شرکت 

صورت توافقی با يک شرکت هولدينگ بايد به

خصوصی )سرمايه گذار و صاحب برند و تجربه( وارد 

شراکت شود. در اين رابطه، حداقل سهم تعیین شده 

درصد و حداکثر سهم  51براي شرکت کارآفرين 

درصد  49رکت هولدينگ معادل تعیین شده براي ش

نظران معتقد بودند بیان شده است. برخی از صاحب

اين شراکت سبب تامین بازار فروش، تقسیم ريسک، 

آموختگان و پايداري پروژه خواهد حمايت از دانش

شد. از سوي ديگر، متخصصان در اين سناريو عنوان 

-آموختگان با توجه به مزاياي شرکتنمودند، دانش

امی زراعی بايد به تشکیل يک شرکت هاي سه

عبارت ديگر، شرکت سهامی زراعی بپردازند. به

طرف اين معادله و در کارآفرين خصوصی در يک

آموختگانی است که در قالب طرف ديگر، آن دانش

اند. در طی اين شرکت سهامی زراعی سازمان يافته

-فرآيند، شرکت هولدينگ وظیفه دارد که اوالً به

جی سهام خود را به شرکت سهامی صورت تدري

هاي زراعی منتقل می کند و ثانیاً به اجراي برنامه

ترين توانمندسازي مخاطبان پروژه بپردازد. مهم
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دغدغه افراد کلیدي در اين سناريو حضور دايمی 

افراد در پروژه و حفظ پايداري و بقاي بعد از 

ها راه واگذاري آن بود. جهت حل اين مشکل نیز آن

اخذ تضامین و بکارگیري مشروط متقاضیان را حل 

 مطرح نمودند.  
-؛ تشکيل تعاونی بزرگ دانش2سناريوي شماره 

 آموختگان

در مصاحبه با افراد کلیدي، تیم پژوهش دومین 

سناريو جهت واگذاري پروژه به مخاطبان را 

هاي غنی از شناسايی نمود. مصاحبه با نمونه

اي از آنان بر اين اطالعات و تجربه نشان داد، عده

توان باروند که با تشکیل يک تعاونی بزرگ می

آموختگان را ساماندهی نمود و از مزاياي اين دانش

عمل آورد. در جدول ساختار، حداکثر استفاده را به

هاي کلیدي مرتبط با اين فضاي ذهنی ( جمله2)

مطرح شده است. در اين مورد نیز، همچون خط 

دگذاري باز و محوري فکري قبلی به انجام ک

کد باز  15پرداخته شد. نتايج اين واکاوي، شناسايی 

 کد محوري بود.  6و

 

 هاي حاصل از پژوهشمفهوم سازي داده -2جدول 
 مفاهیم محوري کدها تم ها جمله هاي کلیدي رديف

... چون موقعیت زمین ارزش متفاوت دارد ) نزديکی به جاده، آب و - 1
ها را کنار بگذاريد و از اول با سهام ل اين تفاوت...(. پس بايد از او

 صحبت کنید...
...اگر فارغ التحصیالن فقط بخواهند پول درآورند و ديگران برايشان -

تواند موثر باشد و به صورت کار کنند عیبی ندارد سهامی زراعی هم می
 سهامی باغی باشد..

 
 سهامی زراعی
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تواند نفره باشد و می 7کشت و صنعت خصوصی که میتواند يک تعاونی  2
هر مدل ديگري باشد. مهم اين است که کشت و صنعت در يک مدل 
باشد يعنی هم کشت داشته باشد هم صنعت . و اقتصاد تولید بر اين 
مدل حاکم باشد اقتصاد تولیدي که الزم است حاکم باشد مالکیت و ..  

 کند.ا خیلی کم میر

 A2 ماهیت کشت و صنعت

ها بخواهد حساب شود شايد براي افراد جديد که ...اگر کل هزينه- 3
 بخواهند بروند خیلی سودآور نباشد...

... وقتی که سرمايه گذاري اولیه شما سنگین باشد، اين سود تا -
یدا برد بنابراين شايد ضرورت پبخواهد مستهلک شود زمان زيادي را می

کند که بنیاد بخشی از سرمايه زيربنايی را وارد ماجراي بدهی افراد 
 نکند....

مشارکت بنیاد با فارغ 
 التحصیالن

 
A3 

... حاال بدون اينکه زمین به نام افراد شود تبديل به سهام شود و روي - 4
سهام مانور دهیم و سهام به اينها واگذار شود اما دستشون از نظر کاري 

و در يک همچین شرايطی نوعی از برداشتی از سهامی زراعی بند شود 
-تحصیل کرده هاي با همراهی يک موسسه سرمايه گذاري تشکیل می

 شود...

اعطاي سهام به اعضا به 
 جاي واگذاري زمین
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هکتار را ريز نکنید. تمام  4300...بهترينش همین است يعنی شما - 5 
 زيتش اين است که درشت است. ...م

حفظ يکپارچکی 
 قطعات

 
B2 

...اين سهم بايد مشروط به بهره برداري و کار باشد. سهم بايد متحرک - 6
باشد. مثال اين سهم مال توست به شرطی که در اين بهره برداري 
مشارکت داشته باشی و سودش هم مال توست اما زمانی که تو 

مال تو نیست و اين سهم با قید مال تو مشارکت نداشته باشی سهم 
است البته من نمیتوانم از نظر حقوقی و موارد جاري سامان دهی کنم 

 بايد يک مشاور حقوقی اين کار را بکند...

اعطاي سهام متحرک 
 به ذي نفعان
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شروع کند مثال  تواند...بنیاد غیر دولتی است و محدوديت ندارد. می- 7
درصدي را واگذار کند  40درصد يا  30درصدي يا  20درصد سهام  10

 کنند....هايی که در مجموعه کار میبه همان

واگذاري تدريجی سهام 
 به اعضا

 
C2 

...تمرکز مديريتی در باغ يک پارچه است. در فوکوس مديريتی بايد آب  8
تعاونی  42تفکیک کنید )يکپارچه باشد بازاريابی يکپارچه است و اگر 

 رود...هکتاري( يکپارچگی و فوکوس مديريتی از بین می 100
 

از بین رفتن تمرکز 
مديريتی در تعاونی 

 هاي کوچک
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 مفاهیم محوري کدها تم ها جمله هاي کلیدي رديف
هايی که در نظام بهره برداري بريم دنبال اينکه هر قطعه را ...اما روش- 9

يا اشخاص حقیقی باشند، بعد بیايیم  يک تعاونی کوچک درست کنیم
مجموعه اينها را طراحی کنیم و به صورت زنجیره به هم وصل کنیم به 

-زند. چون نمینظرم در اين پروژه درست نیست و مقیاس را به هم می

 توان مردم را الزام کرد که حتما با يکديگر قرارداد ببنديم....

برهم خوردن مقیاس در 
 واحدهاي کوچک

 
 

E2 

...شايد مهم ترين قید تعهدات مالی است يعنی تجربه نشان داده است - 10
هايی که دولت انجام داده است اما ذي نفعان مشارکت مالی که فعالیت

 اند...ها بازدهی الزم را نداشتهدر پروژه نداشته اند ، اين پروژه
هزار هکتار زير پوشش  300... االن در خوزستان جهاد نصر حدود -

د که از نظر فیزيکی کار خوبی را انجام داده است  ولی اينها منتقل دار
کنند به زارعین. اين زارعین هیچ مشارکتی در اين کار تا روزي که می

بهشان انتقال داده نشودهیچ مشارکتی ندارند نه مشارکت مالی و نه 
مشارکت کاري و بی عالقگی آنها در آنچه که در اختیارشان است اسهل 

مس است و هیچ قیدي ندارند مثال شبکه مدرنی وجود دارد که من الش
زارعش هم آنجا هست چون هیچ نوع تعهد مالی و پیوند مالی با آن 

 نداشته اند...

 
 

 مشارکت مالی
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...بهترين راه از نظر کار اين است که حقوق متداول منطقه. يک کارگر - 11
 levelگیرد، اين سقف بايد اين تومن حقوق می 100در روز مثال 

گويیم حقوق باشد ولی حقوق بايد با تولی ارتباط پیدا کند يعنی ما می
تن  25مثال اينجا چقندر بکارد و متوسط تولید چقتدر در اين منطقه 

 است. ..اينجا به طور متداول چنین است و ...
تن رسید ديگر مزد  4 ...ولی اين مزد حق اول است و اگر اين گندم به-

تنی نیست و به نسبت مقدار تن اضافه شده دستمزد تو هم  2تو مزد 
 شود )البته با فرمول(...بیشتر می

 
مشارکت کاري و 

 دريافت حقوق

 
 
 

F2 

گويد يک مقداري سرمايه ....يعنی ضمن اينکه در ابتدا شرکت می- 12
 نقدي بگذار و بخشی هم بايد وام بگیري...

زينه خريد تامین ه
سهام از طريق آورده و 

 وام

 
F3 

 

... بنیاد بايد بر پايه اين منشور اخالقی بگويد من اين واحد را دارم و - 13
فعال مال من است اما میخواهم آن را به يک مجموعه که مورد هدف 

-من است انتقال دهم و در آينده اين افراد کل سهام را به دست می

 شوم....ود و از اينجا خارج میشگیرند و سهام من صفر می
 

پايبندي بنیاد به منشور 
 اخالقی
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خواهد )حتوي نکات ...بنابراين اين مسئله يک منشور اساسی می- 14
اخالقی، فنی، اقتصادي و ...(. در پروسه زمان اگر مديران هم عوض 

غییر کند يعنی هر مدير جديد که به بنیاد بیايد شود آن منشور نبايد ت
اي تنظیم شود بايد همان منشور را دنبال کند و آن منشور بايد به گونه

 شوند...که حتی اگر کل شرکت واگذار شود آيندگان متعهد به آن می

پايبندي مديران به 
 منشور اخالقی

G2 

درصد هیئت مديره  80بنیاد باشد با  8000و  2000...اگر سهم افراد - 15
درصد از افراد باشد پس اول بايد ساختار هیئت مديره  20از بنیاد و 

 چیده شود...
 

ساختار ترکیبی هیئت 
 مديره

G3 

 )منبع؛ يافته هاي پژوهش(

 

اين سناريو همچون سناريوي قبلی از سه حلقه 

تشکیل شده است؛ با اين تفاوت که متخصصان بر 

آموختگان بايد به نشدااين باور بودند تمامی 

درآيند. آنان تشکیل  "يک تعاونی بزرگ "عضويت

هاي متعدد را مانعی بر سر راه پايداري پروژه تعاونی

نمودند. همچنین، در اين و موفقیت آن قلمداد می

سناريو فرض برآن است که اين تعاونی بزرگ بايد 

صورت توافقی با شرکت هولدينگ کشاورزي بنیاد به

ک شرکت سهامی زراعی با کارکرد به تشکیل ي

هاي کشت و صنعت بپردازند. تلفیق ترکیبی نظام

برداري در اين سناريو مزيتی است که تاکنون بهره

کار گرفته نشده اي کشور بههاي توسعهدر پروژه



 859 ...سپاري طرح کشاورزيانتخاب سناريوي ارجح جهت برون طراحی وو همکاران:  نیاحسینی 

-ها میاست و سبب متمايز شدن آن از بقیه سناريو

شود. عالوه بر اين، متخصصان معتقد بودند که 

زايی بیشتر و مشارکت و ها زمینه اشتغالتعاونی

آورند. در اين همکاري گسترده اعضاء را فراهم می

سناريو، بر خالف سناريوي قبلی، شرکت خصوصی 

هاي گذار حذف خواهد شد و طرفکارآفرين سرمايه

آموختگان و بنیاد دانشدرگیر در اين پروژه تنها 

 خواهند بود. بنابراين، با اين اقدام تهديد

انحصارطلبی شرکت خصوصی کارآفرين که در 

وجود داشت نیز برطرف خواهد  1سناريوي شماره 

شد. در طی اين رابطه، شرکت هولدينگ موظف 

ساله تمامی سهام خود  15-10است در طی فرآيند 

 را به شرکت سهامی زراعی تشکیل شده انتقال دهد. 

 ؛ واگذاري زمین به شکل انفرادي3سناريوي شماره 

1گرديانوبرداري از  تجريه منطقهالگ و واگذاري  

شکل انفرادي ديگر سناريوي استخراج زمین به

اي بود که افراد مورد مطالعه بدان اشاره نمودند. شده

عنوان اين افراد از مالکیت خصوصی و انفرادي به

الگويی مناسب جهت واگذاري پروژه کشاورزي بنیاد 

 (.3ل به مخاطبان پروژه ياد نمودند )جدو
                                                                                  

بنابه اظهارات اهالی بومی و قديمی منطقه جلفا،  پروژه گرديان جزئی  .1
از طرح هاي اصالحات اراضی قبل انقالب بوده است که حتی برخی اقدامات 
اجرايی مانند خريداري لوله هاي انتقال آب از ارس نیز صورت گرفته و به 

ه آورده شده بود اما با وقوع انقالب اسالمی و متعاقب آن جنگ منطق
تحمیلی پروژه به حال خود رها شد و تجهیزات خريداري شده به مرور از 

با پیگیري نماينده  1374بین رفته يا دزديده شد، تا اينکه از سال 
شهرستان هاي مرند و جلفا  در مجلس شوراي اسالمی مطالعات طرح 

ادامه داشت و در همین سال اولین واگذاري  1379ا سال مجددا آغاز و ت
 زمین ها توسط بانک زمین به کشاورزان شروع شد.

 

 
 هاي حاصل از پژوهشسازي دادهمفهوم -3جدول 

 مفاهیم محوري کدها تم ها جمله هاي کلیدي رديف

-...)در گرديان( . هر کدام )از افراد( روي زمین خود کار می- 1

 کردند و عضو تعاونی بودند..
...اگر اوايل مساقات انجام گیرد و به تدريج فرد احساس -

واند باعث پايداري شود. چون تمالکیت داشته باشد می
 احساس مالکیت بسیار مهم است...

 
 مالکیت خصوصی
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میلیون( و هر کس پول داد بهش  5...قیمت گذاشتند )مثال - 2
 دادند. اينهايی که خريدند شهر نشین بودند، معلم بودند...می

رج ندادند. مثال نگفتند ما ... در واگذاري خیلی خصت به خ-
دهیم. که دادن به فقط به افراد فقیر روستايی }زمین{ می

افراد فقیر روستايی هم کار خوبی است چون روستا در آنجا 
 نبود...

 
 فروش اراضی 

...دور هر قطعه حصار کشیده شده که هر فرد با خانواده اش - 3
يا ضرر کند کند سند هم دارد و هر چی هم سود آنجا کار می

 متعلق به خود فرد است...

 فردگرايی

...اينها آمدند براي قسمت مشاعات و قسمت تاسیسات - 4
-زيربنايی يک تعاونی درست کرده اند. عضو آن تعاونی شده

 …اند

تشکیل و عضويت در تعاونی 
 خدماتی

 
B1 

 
 
 
 
 
 
 
 
B2 

ی
اون

 تع
در

ت 
وي

ض
ع

ی
مات

خد
ي 

ها
 

 
 
 
 
5 

 داد...ها میآن..خدمات را تعاونی به -

...تعاونی به اينها خدمات مشاعی و خدمات زير بنايی دهد. -
 مثال خدماتی که مربوط به پمپاژ آب است...

نیز فروشگاه کود و سم شرکت تعاونی گرديان  94...از سال -
در دشت راه اندازي شده است، اما اين فروشگاه نیز در 

د عدم مقايسه با فروشگاههاي خصوصی به داليلی مانن
سرمايه کافی يا عدم وجود تجربه کافی در مسئوالن شرکت و 
... نهاده هاي مناسبی در اختیار کشاورزان قرار نمی دهد و 
هنوز آنچنان مزيت قابل ذکري ندارد. نهاده ها اکثرا توسط 
خود کشاورزان از فروشگاه هاي خدمات کشاورزي و فروشگاه 

 هاي خصوصی تهیه می شود...
جاري نیز کلینیک گیاه پزشکی شرکت تعاونی راه ...از سال -

اندازي شده و آماده ارائه خدمات به کشاورزان منطقه می 
 باشد...

 
 

تامین نیاز خدماتی گوناگون 
 اعضا توسط تعاونی
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 مفاهیم محوري کدها تم ها جمله هاي کلیدي رديف

...از آنجايیکه بازاريابی و بازاررسانی محصوالت تماما توسط - 6
شی را خود کشاورز انجام می گیرد و شرکت تعاونی هیچ نق

 در اين رابطه ندارد....
 

  بازاريابی توسط باغدار مالک
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... همش مجبور نیست که مديريت يکپارچه باشد، مديريت - 7
برداري اختیار استقالل کالن بايد يکپارچه باشد اما هر بهره

 داشته باشد که رقابت ايجاد کند.

 مديريت کالن يکپارچه

 
8 

... نیروي کار اکثر کشاورزان را نیروي کار خانوادگی در -
طول فصل تشکیل می دهد، فقط در زمان برداشت محصول 
از نیروي کار کارگري استفاده می شود، و آن هم به دلیل 
شرايط خاص منطقه )قرار گرفتن در داخل منطقه آزاد و 

با  وجود تعداد زيادي مراکز تولیدي، خدماتی و رفاهی( يا
کمبود مواجه است يا هزينه بااليی را براي کشاورزان دارد. 
اکثرا نیروي کار مورد نیاز از روستاهاي اطراف يا شهرستان 

 هاي همسايه تامین می شود...
 

 
 برخورداري از ماهیت خانوادگی
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 )منبع؛ يافته هاي پژوهش(
 

سناريو نشان  خط سیر داستانی مربوط به اين

داد در اين سناريو برخالف دو سناريوي قبلی، افراد 

اي اجرا شده با نام کلیدي به الگوبرداري از پروژه

ها معتقد بودند که تاکید داشتند. آن "گرديانپروژه"

شرکت هولدينگ کشاورزي بنیاد بايد اراضی خود را 

در ابتدا به شکل مساقات و سپس، در بلندمدت به 

ختگان مستعد بفروشد. در طی اين فرآيند، آمودانش

آموختگان صاحبان اراضی شده و سند مالکیت دانش

ها صادر خواهد شد )الزم به ذکر است که به نام آن

صورت سهام در اختیار در موارد قبلی تملک زمین به

گرفت(. در اين راستا، شرکت کشاورزي افراد قرار می

ماتی بپردازد و بنیاد بايد به تشکیل يک تعاونی خد

آموختگان را در اختیار آنان دانشنیازهاي زيربنايی 

سپاري، مالکیت قرار دهد. طرفدارن اين نوع برون

خصوصی را عاملی مهم در جهت افزايش انگیزه 

وري در واحدهاي تولیدي مخاطبان و ارتقاء بهره

واسطه استفاده از نیروي دانستند. ضمن اينکه، بهمی

-زايی بیشتري نیز فراهم کارخانوادگی امکان اشتغال

توان مديران زراعی بیشتري را به باشد و میمی

 عرصه تولید وارد نمود. 
 هااي از تعاونی(؛ تشکیل مجموعه4سناريوي شماره )

آخرين سناريو که در بین مباحث بدان اشاره شد 

اي خدماتی و ساماندهی هاي از تعاونیتشکیل مجموعه

نفره بود  7هاي تولید آموختگان در قالب تعاونیدانش

 (.4)جدول 
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 هاي حاصل از پژوهشسازي دادهمفهوم -4جدول 
 مفاهیم محوري کدها تم ها جمله هاي کلیدي رديف

به نظرم اين تعاونی ) يک تعاونی بزرگ از فارغ التحصیالن( موفق  - 1
. تعاونی که همه يکپارچه حقوقی هستند.  خوردشود و شکست مینمی
تواند تواند خود مديريت کالن کند. مديريت کل سرمايه را نمینمی

هاي بزرگ مسکن افتد که در تعاونیداشته باشد و همین اتفاقی می
 افتد.اتفاق می

  عدم ايجاد يک تعاونی بزرگ
 
A1 

عه
مو

مج
ل 

کی
تش

ی
اون

 تع
 از

ي
ا

ید
تول

ي 
ها

 

 
 
2 

کند که شما به اصطالح با شت و صنعت ايجاب میچون سیستم ک
نفر خود را  30نفر، نه ديگه حدود  20يا  10سهام دار محدود حدود 

نفر سهامدار  100نفر سهامدار داشته باشید. و  100توانید ببنديد. نمی
 قابل تصور در کشت و صتعنت نیست....

مالکین يا هايمان اين است که تعداد ما يکی از مشکالت سیستم ...-
شود باعث ايجاد اختالف است.. اگر تعداد شما زياد سهامداران زياد می

توانید سیستمی مثل کشت و صنعت را ايجاد است پس شما نمی
 کنید.

مناسب نبودن ساختار کشت 
 و  صنعت

 
 
A2 
 

 
3 

...نکته اينکه مثال در تعاونی تولید يا سهامی زراعی رديف هاي -
 ها وجود ندارد...ا براي کشت و صنعتاعتباري وجود دارد ام

  ساختار مناسب تعاونی تولید
A3 

 
4 

ها ...آن شرکت هلدينگ سهام مديريتی در تمام آن زيرمجموعه-
داشته باشد. وجود آن سهام مديريتی باعث حفظ آن ساختار کلی و 

 بقاي آن قسمت شود...

مشارکت اعضا در تمامی زير 
 هامجموعه

 
A4 

 
5 

ها که تمام خدمات و عاونی هم ديده شده براي تامین نهاده...يه ت-
کند، اعم از کود شیمیايی يا هاي مورد نیاز تولید را تامین مینهاده

خدمات سم پاشی، خدمات خاکورزي و .... در اين مورد هم باز عضويت 
 در اين تعاونی و استفاده از خدمات اين تعاونی داوطلبانه است...

  مین نهادهتشکیل تعاونی تا
B1 
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6 

...براي بحث آب هم باز يک تعاونی در نظر گرفته شده که تعاونی آب -
هاي بران فرض شده است که چون تمام بهره برداران و تمام تعاونی

هاي تامین آب و نهکنند، بايد هزيتولیدي از آب سد استفاده می
تعمیرات مختلف را هم متقبل شوند به صورت سهمی از سودشان را 
مجبورند به اين تعاونی پرداخت نمايند در اين حالت براي هر تعاونی 

 شود...تولید يک حق آبه تعريف می

  تشکیل تعاونی آب بران
 
B2 

 
7 

ها ...يعنی يک سري زيرمجموعه درست کنید که آن زيرمجموعه-
 وابستگی حقوقی به آن هلدينگ داشته باشند....

هايی با تشکیل زير مجموعه
 وابستگی حقوقی به هلدينگ

 
 
B3 

 
8 

... در مورد خدمات مختلف و بحث مشاعات باز از الگوي تعاونی -
شود فرآيند بازاريابی و فروش محصول به يک تعاونی استفاده می

زاريابی است. اين تعاونی کامال شود که اين تعاونی، تعاونی باواگذار می
 کند...اي عمل میحرفه

  تشکیل تعاونی بازاريابی
B4 

 
9 

هاي تولید کم است و سهم بنیاد زياد ...يعنی در ابتدا سهم تعاونی-
هاي است و به مرور سهم تعاونی 10به  90است مثال فرض کنید 

هم بنیاد مرتبا يابد و سهايشان افزايش میتولید همراه با پرداخت آورده
 7يا  5يابد حاال بعد از يک دوره زمانی که متغیر است، مثال کاهش می

کند و کل سهام سال، عمال بنیاد از اين شرکت کناره گیري می 10يا 
 گیرد...هاي تولید تعلق میاين به تعاونی

  انتقال تدريجی سهام
C1 

ی
اون

 تع
ام

ه ن
ت ب

کی
مال

د 
سن

ور 
صد

 
  

10 
جلوي از هم پاشیدگی اين مجتمع گرفته شود تمهیدي ...براي اينکه -

که برايش درنظر گرفته شده اين است که سند واحد بهره برداري به 
خود بهره بردار داده نشود ولی اين فرد عضو يک تعاونی تولیدي است 

ها به آن تعاونی تولیدي تعلق گرفته و اين فرد چون که سند زمین
براين عمال مالک قسمتی از زمین عضو آن تعاونی تولید است، بنا

 متعلق به آن تعاونی است...

صدور سهام به جاي سند 
 مالکیت

 
 
C2 

ها را حفظ هکتار که بايد زنجیره 4300يک مديريت کالن در کل  ...- 11
 کنند و يکی ديگر مديريت تک تک واحدها. مديريت بسیار مهم است...

 D1 ايجاد مديريت يکپارچه

يک
ت 

ري
دي

ل م
ما

اع
چه

پار
 

...مثال بايد يک ساختار فنی براي اداره امور شرکت يا واحد اقتصادي - 12
ايجاد شود و يا اينکه از نظر شکل اداري داراي مدير عامل و هیئت 

ها و مديره بشد که تصمیمات را بگیرند و در رأس شرکت بومی
 صاحبان بنیاد قرار گرفته باشند...

ايجاد سیستم مديريتی قوي 
 و کارآمد

D2 
 

 هاي پژوهش()منبع؛ يافته 
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از ديدگاه متخصصان کلیدي در اين پروژه، بايد 

تعاونی تولید ساماندهی  40آموختگان را در قالب دانش

هکتار زمین را در اختیار آنان قرار داد. در  100نمود  و 

صورت تدريجی طی اين رابطه شرکت هولدينگ بايد به

. به اين ترتیب که صدور به واگذاري اراضی خود بپردازد

ها خواهد بود نه افراد. سند مالکیت به نام تعاونی

طور که در مطالب پیشین آمد، با واگذاري بنابراين، همان

سهام به جاي زمین، مساله يکپارچگی اراضی در پروژه 

حفظ خواهد شد و از قطعه قطعه شدن اراضی و 

. عمل خواهد آمدپیامدهاي نامطلوب آن جلوگیري به

منظور تامین نیازهاي همچنین، در اين سناريو، به

هاي تولید تشکیل شده، الزم خدماتی و زيربنايی تعاونی

بران، هاي مختلفی تحت عنوان؛ آباست که تعاونی

بازاريابی و فروش و پشتیبانی و خدمات کشاورزي و 

آموختگان در دانشمکانیزاسیون تشکیل شوند. عضويت 

ري بوده و در مديريت اين تعاونی ها اختیااين تعاونی

توان از افراد متخصص و کاردان استفاده نمود که می

آموختگان متقاضی در پروژه نباشند. اين دانشلزوماً از 

زايی بیشتري در پذيري امکان کارايی و اشتغالانعطاف

پروژه را موجب خواهد شد. عالوه بر اين، طیف گسترده 

تی )مديريت آب، بازاريابی و هاي خدمافعالیت اين تعاونی

فروش و تامین ادوات و مکانیزاسیون( نکته مهمی است 

هاي تولید تواند جوابگوي نیازهاي گوناگون تعاونیکه می

هاي مخاطبان پروژه در هکتاري باشد و نگرانی 100

-دادهبدين ترتیب، هاي مختلف را برطرف سازد. زمینه

اضر را هاي گام اول، ورودي گام دوم پژوهش ح

تشکیل دادند؛ بدين ترتیب که سناريوهاي بیرون 

هاي انتخابی عنوان گزينهکشیده شده از گام اول به

-هاي به. در ادامه مطالب، يافتهوارد شدند AHPدر 

 دست آمده از اين گام به تفصیل آورده شده است.

ترتیب؛ طورکلی، نتايج نشان داد متخصصان بهبه

(، پايداري و بقاي w=0/184وري اقتصادي )شاخص بهره

(، همکاري، مشارکت و w=0/128پروژه بعد از واگذاري )

-( را بهw=0/122ايجاد انگیزه براي مشارکت کنندگان )

-هايی مهم در انتخاب سناريو در اولويتعنوان شاخص

هاي اول تا سوم قرار دادند. در اين میان، شاخص حفظ 

ن اهمیت سرمايه بنیاد مستضعفان با اختصاص کمتري

ترين اولويت قرار گرفت. ساير ( در پايینw=0/084وزنی )

ويژه ها از قبیل؛ سهولت مديريت پروژه بهشاخص

(، توانمندسازي w=0/105مشاعات بعد از واگذاري )

زايی پروژه (، ظرفیت اشتغالw=0/104مخاطبان پروژه )

(، کنترل و تسهیم ريسک w=0/094و ايجاد اشتغال )

ها و بازاريابی ( و تامین نهادهw=0/090بین شرکا )

هاي چهارم تا هشتم ( نیز در رتبهw=0/090محصوالت)

 جاي گرفتند. 

 

 

 به هدف توجه با هاشاخص یزوج ساتيمقا -1نمودار 
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 هابندي سناريوها با توجه به شاخصاولويت

(، ماتريس مقايسات زوجی 2در نمودار )

ري و بقاي پروژه سناريوها با توجه به شاخص پايدا

گونه که در ( آمده است. همانx1بعد از واگذاري)

داراي  1 شود سناريوي شمارهنمودار مالحظه می

-بیشترين پايداري و بقا بعد از واگذاري پروژه می

و  3، 2باشد. ديگر سناريوها يعنی سناريوي شماره 

هاي به ترتیب از لحاظ اين شاخص در اولويت 4

 بعدي قرار گرفتند.

 

 

 x1 اریبا توجه به مع وهايسنار یزوج سهيمقا -2نمودار 

 

بررسی دومین شاخص يعنی سهولت مديريت پروژه 

(X2 نشان داد سناريوي شماره )از لحاظ اين  1

شاخص، باالترين مقدار را از آن خود کرده است. در اين 

ترين مقدار را به خود پايین 4راستا، سناريوي شماره 

( اين يافته نمايش داده شده 3نمودار ) اختصاص داد. در

 است.

 

 

 X2با توجه به شاخص  وهايسنار یزوج سهيمقا -3نمودار 

 

بررسی ديگر شاخص تدوين شده يعنی؛ 

-همکاري، مشارکت و ايجاد انگیزه براي مشارکت

( در بین سناريوها نمايانگر آن بود که X3کنندگان )

کاري و تواند بیشترين هممی  3سناريوي شماره 

انگیزه را در بین مخاطبان خود ايجاد نمايد. در اين 

هاي در اولويت 2و  1، 4خصوص، سناريوهاي شماره 

بعدي قرار گرفتند. اطالعات مربوط به اين يافته در 

 ( آمده است.4نمودار )
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 X3با توجه به شاخص  وهايسنار یزوج سهيمقا -4 نمودار

 

ها در وجی گزينه( ماتريس مقايسات ز5در نمودار )

( به تصوير X4وري اقتصادي )رابطه با شاخص بهره

کشیده  شده است. بر طبق اين يافته، سناريوي شماره 

-داراي کم 4داراي بیشترين و سناريوي شماره  3و  1

 باشند.وري اقتصادي میترين بهره

 

 

 X4با توجه به شاخص  وهايسنار یزوج سهي(؛ مقا5نمودار )

 

ها نشان داد شاخص حفظ ي کلی شاخصبنداولويت

( داراي کمترين میزان X5سرمايه بنیاد مستضعفان )

گیري شده است. در نمودار اهمیت در بین موارد اندازه

ها با توجه به اين (، ماتريس مقايسه زوجی گزينه6)

شاخص آمده است. بر طبق اين نمودار، سناريوي شماره 

به حفظ سرمايه بنیاد تواند بیش از ساير سناريوها می 1

داراي  4منجر شود. در اين راستا، سناريوي شماره 

 باشد.کمترين مقدار در اين زمینه می

 

 

 X5مقايسه زوجی سناريوها با توجه به شاخص  -6نمودار 
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زايی و ( از لحاظ ظرفیت اشتغال7بر طبق نمودار )

داراي بیشترين  3( سناريوي شماره X6ايجاد اشتغال)

داراي کمترين میزان  1سیل و سناريوي شماره پتان

 اشتغالزايی نسبت به ساير سناريوها است.

 

 X6مقايسه زوجی سناريوها با توجه به شاخص  -7نمودار 
 

هايی که در مقايسات زوجی مورد از ديگر شاخص

-دانشبررسی قرار گرفت، شاخص توانمندسازي 

ساس اين ( بود. بر اX7آموختگان بیکار مخاطب پروژه )

تواند بیش از ساير سناريوها می 2يافته، سناريوي شماره 

به توانمندسازي مخاطبان پروژه منجر شود. در اين 

هاي بعدي در مکان 3و  1،4راستا، سناريوهاي شماره 

 (.8قرار گرفتند )نمودار 

 
 

 

 X7مقايسه زوجی سناريوها با توجه به شاخص  -8نمودار 

هاي ( يکی از شاخصX8کنترل و تسهیم ريسک )

شود که در انتخاب سناريوي ارجح مهمی محسوب می

بايد لحاظ شود. مقايسات زوجی اين معیار در بین 

 2سناريوهاي استخراج شده نشان داد سناريوي شماره 

تواند در کنترل و تسهیم نسبت به ساير سناريوها می

تر عمل نمايد. در اين زمینه، سناريوي ريسک موفق

داراي کمترين مقدار کنترل و تسهیم ريسک  3شماره 

 (.9باشد )نمودار می

 

 

 X8مقايسه زوجی سناريوها با توجه به معیار  -8نمودار 
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آخرين شاخص بررسی شده در ماتريس مقايسات 

( X9زوجی، معیار تامین نهاده و بازاريابی محصوالت )

در  1است. بر طبق اين يافته، به ترتیب سناريوي شماره 

و  4، 2باالترين جايگاه و ديگر سناريوها يعنی سناريوي 

 (.10هاي بعدي قرار گرفتند )نمودار در اولويت  3

 

 

 X9مقايسات زوجی گزينه ها با توجه به معیار  -10نمودار 
 

در ادامه، به بررسی تحلیل حساسیت دينامیک 

-هاي سناريوها پرداخته شد. بر اساس اين يافته، شاخص

شده با مقادير وزنی حاضر در هر يک از سناريوها  تدوين

درصد در سناريوي  6/32به ترتیب داراي سهمی برابر با 

و  6/23، 2درصد در سناريوي شماره  7/23، 1شماره 

باشند )نمودار می 4و  3درصد در سناريوي شماره  1/20

11.) 

 

 

 (؛ تحلیل حساسیت سناريوها با توجه به شاخص ها11نمودار )
 

طور کلی، اولويت بندي سناريوها با استفاده از به

AHP  با اهمیت نسبی  1نشان داد سناريوي شماره

، به عنوان بهترين سناريو جهت واگذاري پروژه به 326/0

با مقادير  4و  3، 2باشد. سناريوي شماره مخاطبان می

هاي بعدي قرار دارند در جايگاه 201/0و  236/0، 237/0

 (.12)نمودار 
 

 

 (؛ مقايسات زوجی سناريوها با توجه به هدف12نمودار )
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 نتيجه گيري و پيشنهادها

هاي پژوهش حاضر گونه که قباًل ذکر شد، يافتههمان

در دو گام متوالی و پشت سر هم انجام گرفت. نتايج گام 

برداري جهت هاي بهرهاول نشان داد متخصصان نظام

ه مخاطبان، به چهار واگذاري پروژه کشاورزي بنیاد ب

خبرگان  1اند. در سناريوي شماره سناريو اشاره نموده

استفاده از شريک خصوصی "برداري، طرح هاي بهرهنظام

( و 2007) Nili & Hssaniرا عنوان نمودند.  "کارآفرين

Fry (2005 نیز در تحقیق خود به اين نتیجه رسیدند )

ب؛ ها به يک شرکت متخصص سبکه واگذاري فعالیت

ها، افزايش بازدهی، ارتقاءکیفیت عملیات کاهش هزينه

هاي اصلی تولید و در )فرآيندها(، تمرکز بیشتر بر فعالیت

-نظر میبهشود. حداقل رساندن مخاطرات مینهايت، به

توان زمینه را براي کارگیري اين سناريو، میرسد با به

العمل و اعمال مديريت يکپارچه و منسجم، سرعت

گیري و تضمین پايداري پروژه را رايی در تصمیمتمرکزگ

تواند فرصت تحقق آنکه اين ساختار میفراهم آورد. ضمن

ها و کارگیري فناوريسازي، سهولت بهاصل خصوصی

ها و توسعه ارتباطات بیرونی را نیز ايجاد نمايد. تکنولوژي

البته ذکر اين نکته ضروري است که اوالً، در اجراي اين 

طلبی مکن است تهديد انحصارطلبی و منفعتسناريو م

شرکت خصوصی و انحالل پروژه به وجود آيد. ضمن 

زايی کمتري نسبت به ساير آنکه اين سناريو از اشتغال

ريزي در سناريوها برخوردار است و متمرکز بودن برنامه

 تواند ناقض اصول مشارکت باشد.آن می

بر  شوندگانتمرکز مصاحبه 2در سناريوي شماره 

بود.  "آموختگاندانشايجاد يک تعاونی بزرگ از "

آموختگان دانشمتخصصان بر اين باور بودند ساماندهی 

زايی و تواند سبب اشتغالدر قالب يک تعاونی بزرگ می

مشارکت هر چه بیشتر گروه هدف در طرح  و در نهايت، 

وري اقتصادي و توانمندسازي اعضا شود. در اين بهره

 Ataei ( و2013) Naseriان به نتايج تحقیق توراستا، می

& Zamani Miandashti (2012 اشاره نمود. در اين )

ها در رابطه، استدالل می شود تجربه منفی حضور تعاونی

باشد. طور خاص میطور عام و در قصرشیرين بهکشور به

را  تواند راه تشکیل تعاونیرسد اين تهديد میبه نظر می

رسد بزرگ ازد. همچنین، به نظر میبا مشکل مواجه س

-بودن تعاونی و مشکل شدن مديريت، مشارکت و هم

ها از نقطه ضعف هاي موجود در اين سناريو گرايی در آن

 باشد. 

و  "الگوبرداري از گرديان" 3در سناريوي شماره  

مورد توجه تعدادي ديگر از  "ايجاد مالکیت خصوصی"

ان اين سناريو متخصصان قرار گرفت. اگر چه طرفدار

مالکیت خصوصی را عاملی مهم جهت ايجاد انگیزه در 

مخاطبان عنوان نمودند، اما اکثريت قريب به اتفاق آنان 

صورت خصوصی موافق نبوده و با واگذاري زمین به

خواهان واگذاري مالکیت در قالب سهام بودند. نتايج 

Ghalibaf Asl & Ranjbardargah (2005 ديدگاه )

نتايج آنان کند. وصی و ايجاد انگیزه را رد میمالکیت خص

داري بین ز نظر آماري تفاوت معنیادهد نشان می

هاي خصوصی و عمومی قبل و بخشها بهعملکرد شرکت

عالوه بر اين به نظر  شود.بعد از واگذاري مشاهده نمی

رسد اين سناريو نیز خالی از مشکل نباشد و در شرح می

ها شدن اراضی، افزايش هزينه معايب آن، به بحث خرد

در مقیاس کوچک و عدم امکان مديريت منسجم و 

توان اشاره نمود. از سوي دهی میسخت شدن خدمات

تواند با تهديدهايی همچون؛ خطر ديگر، اين مدل می

تغییر کاربري و يا فروش زمین و اشاعه روحیه فردگرايی 

 مواجه شود. 

ها و اي از تعاونیدر آخرين سناريو نیز ايجاد خوشه 

تامین خدمات پشتیبانی و حمايت توسط گروهی ديگر  

ها مورد تاکید متخصصان قرار گرفت. بررسی ابعاد تعاونی

-مختلف اين سناريو حاکی از افزايش مشارکت و هم

تر افزايی، ادغام مالکیت فردي در گروهی، مديريت راحت

ه تاريک و امکان توسعه کشاورزي مکانیزه بود، اما در نیم

ها را عاملی اين سناريو متخصصان مساله تعدد تعاونی

 تهديد کننده جهت پايداري پروژه قلمداد نمودند.

بعد از استخراج سناريوها، در مرحله بعد با استفاده از 

گیري چند معیاره به بررسی روش تحلیل تصمیم

ها آن بنديها، شناسايی سناريوي ارجح و اولويتشاخص

وري اقتصادي يکی از نتايج نشان داد، بهرهاقدام شد. 

هايی است که پروژه منتخب بايد ترين شاخصمهم

هاي انجام شده در اين راستا نشان داشته باشد. بررسی

دلیل برخورداري آموختگان آموزش عالی بهدهد دانشمی

توانند در هاي کاري، شناختی و نوآوري میاز مهارت

ي اقتصادي نقش عهوري و توسافزايش سطح بهره
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 ,Khajeh Hah Kouhi & Sahnehبسزايی را ايفا نمايند )

درستی رسد که گروه هدف بهنظر میرو، به(. از اين2009

بتواند اين شاخص را جامه عمل بپوشاند. پايداري و بقاي 

پروژه بعد از واگذاري، دومین شاخص کلیدي در انتخاب 

گذاري طرح باشد که بايد در واسناريوي منتخب می

دهد بسیاري از ها نشان میمورد توجه قرار گیرد. بررسی

-داليل مختلف بهها در کشور بعد از واگذاري، بهپروژه

ها منحل ي نابودي کشیده شده و بسیاري از آنورطه

اند. همکاري، مشارکت و ايجاد انگیزه براي مشارکت شده

هاي مهمی بود که در رتبه کنندگان از ديگر شاخص

( نشان 2008) Amaنتايج پژوهش سوم جاي گرفت. 

آموختگان دانشگاهی از شغلی که دانشدهد درصورتیمی

متناسب با رشته تحصیلی، سطح تحصیالت و آموخته

هاي دانشگاهی برخوردار باشند، احساس رضايت 

هاي خود را به نحو بهتري کنند و فعالیتبیشتري می

نیاد مستضعفان شاخص حفظ سرمايه ب دهند.انجام می

گیري شاخص اندازه 9کمترين اهمیت وزنی را  دربین 

شده کسب نمود. اين يافته نمايانگر آن است که فضاي 

هاي ها و شاخصذهنی متخصصان کلیدي بر جنبه

اقتصادي متمرکز است و از ديدگاه آنان،  -اجتماعی

تواند عاملی مهم در منافع سازمان و يا گروه خاصی نمی

 ح يا پروژه باشد. موفقیت طر

گیري چند معیاره عالوه بر اين، روش تحلیل تصمیم

از بین چهار سناريوي  1نشان داد سناريوي شماره 

-مطرح شده از ارجحیت نسبی بیشتري برخوردار می

باشد. تحلیل حساسیت کارايی اين سناريو حاکی از باال 

وري اقتصادي و پايداري و بقاي پروژه بعد از بودن بهره

گیري شده هاي اندازهگذاري و بسیاري ديگر از شاخصوا

رسد که لحاظ شدن شريک باشد. به نظر میمی

خصوصی امتیاز مهمی در اين سناريو باشد که مورد 

توجه افراد کلیدي قرار گرفته است. مشکل بازاريابی و 

 Tavassoliداران )ها و میدانرويه دالالن، واسطهرشد بی

et al., 2006; Najafi & Farajzadeh, 2010; 

Jalalzadeh et al., 2018; Balabri, 2010; Yadavar et 

al., 2011; Firouzabadi & Hosseini, 2011; 

Taleghani, 1984 & Baba Zadeh, 2007 همواره از )

ترين مشکالتی بوده است که جامعه تولیدکنندگان مهم

 روستايی و کشاورزي را با خطر ورشکستگی و ناپايداري

مواجه نموده است. همین امر سبب شده است که 

برداري در واگذاري اين پروژه هاي بهرهمتخصصان نظام

به اين امر حیاتی توجه جدي نمايند و در  سناريوي 

طور طور برجسته و در ساير سناريوها بهبه 1شماره 

گونه توان اينمختصر به آن اشاره نمايند. در واقع، می

در لحاظ کردن  1ناريوي شماره تحلیل نمود قدرت س

عنوان حامی و پشتیبان و تسهیم شريک خصوصی به

آموختگان پروژه باشد. بسیاري از دانشکننده ريسک با 

نمايند زمانی که پروژه از لحاظ ها تاکید میپژوهش

تواند بقاي خود را حفظ نمايد و اقتصادي پايدار باشد؛ می

 پايدار بماند.

راج شده در اين پژوهش که دومین سناريوي استخ 

قرار گرفته  1با فاصله قابل توجهی از سناريوي شماره 

است. در اين سناريو نقطه  2است، سناريوي شماره 

اي که در سناريوي گونهآموختگان بهدانشاتکايی براي 

رو، مخاطبان شود، وجود ندارد. از اينديده می 1شماره 

هاي خود و توانايیناگزير هستند از همان ابتدا به خود 

عنوان ويژگی برجسته متکی باشند. همین امر به

البته در خصوص عنوان گرديده است.  2سناريوي شماره 

 ضعفاز قبیل: تعاونی، متخصصان به نقاط منفی 

 ها، وام پرداخت باز سود و بهره نرخ بودن باال مديريت،

 اطالعات ه،جمل آن از و اطالعات به دسترسی فقدان

 واردات،ه زمین در دولت هايسیاست فروش، ايبازاره

نیز اشاره نمودند  پیشرفته هايفناوري به دسترسی عدم

Amini (2009 )که توسط پژوهشگرانی همچون؛ 

مورد تاکید قرار گرفته است. افراد Reynolds  (2006 )و

کلیدي مورد مطالعه معتقد بودند در صورتی سناريوي 

االيی برخوردار باشد که اين تواند از کارايی بمی 4شماره 

 مشکالت و چالش ها را مرتفع نمايد.

سومین سناريو که از مقايسات زوجی استخراج شد، 

زعم گروه کثیري از بود. به 3سناريوي شماره 

متخصصان، واگذاري و فروش اراضی از مهم ترين معايب 

باشد که سبب تکه تکه شدن اراضی اين سناريو می

 زي بنیاد خواهد شد و سرمايهيکپارچه شرکت کشاور

بنیاد مستضعفان را در بلندمدت به هدر خواهد داد. 

هاي خود گونه که افراد صاحب نظر در مصاحبههمان

بارها بدان اشاره نمودند، در اين پروژه بايد سعی شود از 

هاي ناموفق گذشته درس گرفته شود و دوباره به تجربه

راري پرداخته تکرار مکررات و آزمون و خطاهاي تک
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نشود. از اين رو، سناريويی بايد به اجرا گذاشته شود که 

االمکان از قطعه قطعه شدن اراضی جلوگیري نمايد. حتی

-اين ديدگاه توسط اکثريت محققان داخلی و در پژوهش

هاي مختلف که در گوشه و کنار کشور انجام شده است، 

 & Arsalan bodمورد تاکید قرار گرفته است )

Ismailpour, 2000) . آنان بر اين باروند پراکندگی

عدم کارايی تراکتور و ساير ماشین آالت قطعات سبب: 

کشاورزي در اراضی، اتالف آب کشاورزي به دلیل طی 

هاي اصلی و فرعی روستا، اتالف مسافت طوالنی در جوي

آالت، نیروي کار کشاورزي، افزايش استهالک ماشین

عمرانی، اقتصادي نبودن هاي عدم امکان اجراي طرح

کشاورزي در قطعات کوچک پراکنده، عدم امکان مبارزه 

 اصولی با آفات و امراض گیاهی و غیره خواهد شد.

آخرين سناريو که کمترين اهمیت را نسبت به ساير 

باشد. نمودار می 4سناريو کسب نمود، سناريوي شماره 

تحلیل حساسیت اين خط فکري نیز نشان داد اين 

زايی و همکاري، مشارکت و و از لحاظ؛ اشتغالسناري

کنندگان بعد از سناريوي شماره ايجاد انگیزه در مشارکت

باالترين مقدار را از آن خود نموده است. در رابطه با  3

که توان دو نوع استدالل را ارايه داد؛ اول آناين يافته می

-ها و عدم حضور افراد و شرکتاي تعاونیساختار خوشه

-دانشواسط سبب خواهد شد که تعداد بیشتري از  هاي

که ماهیت ها شوند. ديگر آنآموختگان جذب اين پروژه

 "فرد و من "به جاي  "جمع و ما "تعاونی و تاکید آن بر 

-زمینه را براي همکاري و مساعدت بیشتر مخاطبان و به

توسعه شبکه ارتباطی، تبادل افکار، هم افزايی و تبع 

خواهد آورد. الزم به ذکر است که در اين غیره را فراهم 

بايد به معايب و  2سناريو مانند سناريوي شماره 

عمل ها توجه کافی و وافی بهروي تعاونیمشکالت پیش

هاي تولید تعاونی رسدنظر میآيد. در اين راستا، به

هاي توانند مولفهعنوان يک تشکل محلی میروستايی به

را در میان اعضاي خود  سرمايه اجتماعی بین گروهی

افزايش داده و در نتیجه آن، میزان همکاري و مشارکت 

 اي را افزايش دهد.هاي توسعهرا براي اجراي برنامه

توان دو درس هاي اين بخش میطور کلی، از يافتهبه

مهم و کلیدي ارايه نمود؛ اول آن که استفاده صرف از 

ی مناسب براي تواند الگويبرداري نمیيک نوع نظام بهره

عبارت ديگر، ساختار واگذاري پروژه به مخاطبان باشد. به

-تواند نقاط ضعف آنبرداري میهاي بهرهترکیبی از نظام

ها را مرتفع نمايد و سبب تقويت و توسعه آن ها شود. 

خوبی قابل رويت است اين موضوع در تمامی سناريوها به

نسبت به  نگرو نشانگر اهمیت ديدگاه ترکیبی و جامع

باشد که تاکنون در تفکر تک بعدي و جزء نگر می

ها مطرح بوده است. شايد به جرات بتوان واگذاري پروژه

اي )ساختار ترکیبی( تا به حال ادعا نمود که چنین ايده

ريزان و مسئوالن امر قرار گرفته کمتر مورد توجه برنامه

؛ که از اين پژوهش حاصل شداست. از ديگر نتايج مهمی 

اين بود که بهترين سناريو جهت واگذاري پروژه 

-کشاورزي بنیاد به مخاطبان پروژه ساماندهی دانش

آموختگان جوياي کار در قالب شرکت سهامی زراعی و 

 باشد.استفاده از يک شريک خصوصی کارآفرين می
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