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 استان گیالن ی درهای جنگلدارشناسایی موانع مدیریتی و اجرایی فعالیت تعاونی 

 

 3و تقی شامخی *2، محمد عواطفی همت1سامان مرادویسی
 

 منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرجدانشکدة گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، ارشد کارشناسی آموختۀ دانش 2
 ، کرجمنابع طبیعی دانشگاه تهراندانشکدة ل، استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگ 0
 ، کرجمنابع طبیعی دانشگاه تهراندانشکدة ، و اقتصاد جنگل استاد گروه جنگلداری 6

 (0/2/2631؛ تاریخ پذیرش: 22/0/2631)تاریخ دریافت: 

 چکیده
هتای  با مشارکت مردم هستتند  در ستال  ده برای عملیاتی شدن مدیریت منابع طبیعی تجدیدشون شدهپذیرفتهها تنها نهاد رسمی و تعاونی

صتورتی کته تعتدادی از آنهتا در معتر       به اند،شدهرو روبهبا مشکالت متعددی برداری جنگل در شمال کشور های احیا و بهرهاخیر تعاونی

ن، لیتل و امیرالمتنمنین در   سه تعاونی جنگلداری نتارو حاضر به بررسی مشکالت و موانع فعالیت  پژوهشاند  تعطیلی یا انحالل قرار گرفته

 تحقیت  برای این پتژوهش از روش  پرداخته است  مدیریتی و اجرایی زمینۀ در دو کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن حوزة ادارة 

و ستازمان  متدیره، کارشناستان منتابع طبیعتی     هیأت نفر از مدیران عامل، اعضای  01تحقی  جامعۀ استفاده شد  بنیاد دادهنظریۀ  وکیفی 

و ناکارامد مدیریت  ،های مدیریتیناهنجاریها از ابزار مصاحبه استفاده شد  نتایج نشان داد که آوری دادهبرای جمع وبودند تعاون روستایی 

نبتود تجهیتزات   و  های اجرایتی ضعفو ترین مشکالت و موانع مدیریتی از مهم هاو ضعف در دانش تخصصی مدیران تعاونی آموزش ضعیف

ترین مشکالت و از مهم آموزش و توانمندسازی کادر اجراییارائۀ های اجرایی و ضعف در های مدیریت در برنامه، ضعفاسب و منابع مالیمن

ها به وجتود  که وضعیت فعلی تعاونی مبین آن استهای تحقی  بوده است  یافتهبرداری جنگل های احیا و بهرهموانع اجرایی فعالیت تعاونی

 که حل آنها از توان تعاونی خارج است  گرددمیبرسازمانی مسائل درونسطحی فراتر از اعضا و  مشکالت در

 بندی و طبقه کدگذاری عوامل بازدارنده،جنگل،  برداریاحیا و بهره : تعاونیکلیدی هایواژه

 

 و هدفمقدمه 

 منتابع طبیعتی  عنتوان  بته شمال کشور ی هاجنگل

تولید کاالهتا و  در  گیریچشماثر  ،و عمومیخدادادی 

 ،تتر منطقه و بتا دیتدی وستیع   مورد نیاز مردم خدمات 

 همتواره تحتت   ،فوایتد ایتن     امتا دارند مردم کل کشور

حضتور   زمینتۀ در اقتصتادی   - شعاع مسائل اجتمتاعی 

با توجته بته شترایذ متذکور     نشینان بوده است  گلجن

بته   ،از منتابع طبیعتی   بترداری بهتره ر حفاظت و باید د

 د شتتتتتوشتتتتتینان توجتتتتته  ننقتتتتتش جنگتتتتتل 

(Heydarpour Toutkaleh et al., 2010  )ز ستتوی ا

داری در امتر  مشارکت بخش جنگلتسهیل برای دیگر 

متدیریت انتواع مختلتف کتاال و ختدمات       بایتد توسعه، 

جنگل شامل چوب، محصوالت غیرچوبی، اکوتوریسم و 

بترای   انروستتایی  هایتالش  در نظر گرفته شودتفرج 
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، بنتابراین  یستت ناهتدا  کتافی    رسیدن به این قبیتل 

تتا  هستند جوامع روستایی نیازمند نهادهای مشارکتی 

(  Atmiş et al., 2009)ستازمان یابتد    آنتان مشتارکت  

ی اغلب نیازمند حمایت و دخالتت  یایجاد چنین نهادها

 ( Agrawal & Ostrom, 2007)بخش دولتی است 

تفکر واگذاری امور بته  پس از انقالب اسالمی، رواج 

جلتوگیری از   ،هتای مردمتی  مردم و حمایت از تعتاونی 

جنگتل و حتل معضتالت اجتمتاعی و     رویتۀ  تخریب بی

ستازمان  ، کشتور  های شتمال اقتصادی حاکم بر جنگل

هتای  تعتاونی  از طریت  کته  را بتر آن داشتت    هاجنگل

را  اننشتین جنگتل ویژه بهبخش غیردولتی داری، جنگل

 ،منظتور همتین  بته   و ها فعال کنتد در مدیریت جنگل

را نشتینان  کمیسیونی به نام کمیسیون جنگل و جنگل

در ادارات منتتابع طبیعتتی شتتمال کشتتور تشتتکیل داد  

(Razzaghi et al., 2000) ایتتن کتتار نتیجتتۀ   اولتتین

هتای تعتاونی احیتا و    شترکت ، طرح تشکیل کمیسیون

بتا  استتان گتیالن    هتای جنگتل در  برداری جنگلبهره

 ابتراهیم  زادهامامتعاونی و امیرالمنمنین  تعاونی هاینام

 هتتتایستتتالو در بتتتود  در ادامتتته  2631در ستتتال 

دیگتر تشتکیل   نشین جنگلتعاونی  21، 2616-2612

بترای   تعتاونی  21 ،2616تتا ستال    طوری کته به ،شد

کتل منتابع طبیعتی    ادارة در چهتار   هتا جنگلمدیریت 

ستطحی معتادل   متدیریت  و  شد شمال کشور تأسیس

در اختیتار آنتان قترار    جنگتل  هکتار  201هزار و  232

بتا توجته بته اینکته       (Shamekhi et al., 215) گرفت

متتدیریت رستمی  تنهتا نهتاد   در کشتور متتا  هتا  تعتاونی 

، موفقیتت ایتن نهادهتتا   هستتند هتا  جنگتل  مشتارکتی 

ستاز اعتمتادبخش رستمی و دولتتی بته      زمینهتواند می

و  شتتودمشتتارکت متتردم در متتدیریت منتتابع طبیعتتی 

تری بترای عملیتاتی شتدن مشتارکت     های متنوعمدل

  کنتد منابع طبیعی تجدیدشتونده مهیتا   ادارة مردم در 

داری بتا مشتارکت   جنگتل البته نباید فراموش کرد که 

دستتیابی بته دو هتد     نهادی برای  ،اجتماعات محلی

بهبود معیشتت و رفتاه روستتاییان و حفاظتت جنگتل      

انتدرکار بتا   ستت هتای د هتا گتروه  است  در این سازمان

ها و حقتو   ولیتئمس دربارةکنند و یکدیگر مذاکره می

هتایی را بترای   رستند و روش هر گتروه بته توافت  متی    

یابند  بنتابراین  مندی منصفانه از منابع جنگلی میبهره

ختوبی تعریتف شتده و استتقرار     یک نظام نهادی که به

در یک بستر اجتماعی توانمنتد الزم استت    ،یافته باشد

گیری مدیریتی را فتراهم  طالعات الزم برای تصمیمتا ا

 هتتتای متتتدیریتی را کتتتاهش دهتتتد   و هزینتتتهآورد 

(Pagdee et al. 2006)  

جهتان  کشتورهای  هتا در  تعتاونی  بهنقد مهمی که 

 واقعتا   این نهادهابیشتر آن است که شود میوارد سوم 

هتایی هستتند کته    تعتاونی بلکته شتبه  نیستند، تعاونی 

شتوند و  تتی از بتاال تحمیتل متی    توسذ منسستات دول 

موفت  نبتوده استت     آنهتا تالش برای خوداتکتا کتردن   

(Bazrafshan & Hatam, 2010)    رغتم  بنتابراین علتی

بینتی شتده، در   انداز مهمی که بترای آنهتا پتیش   چشم

در همین   اندرو شدهدستیابی به اهدا  با موانعی روبه

عنوان تحقیقی را با  Valizadeh et al. (2014)زمینه، 

هتای کشتاورزی   تعتاونی بازدارندة توسعۀ بررسی عوامل 

انجتام   بنیتاد دادهنظریتۀ  شهرستان دهلران با استفاده از 

نبود مدیریت صتحی   دهندة نشاناند  نتایج تحقی  داده

کته  بتود  تترین عامتل بازدارنتده    عنوان مهمبهدر تعاونی 

هتا،  هتا و حمایتت  شامل تبعیض در دستیابی به فرصتت 

مدیران از موقعیت، ترجی  منافع شخصتی  تفادة اسسوء 

متدیران، نبتود متدیر و رهبتر      توستذ بر منافع جمعتی  

بتتین اعضتتا، نبتتود همتتاهنگی بتتین   کارامتتد مقتتتدر و 

ایی، جهتاد کشتاورزی و   های اجرایی تعاون روستت بخش

 Ostadhashemi et al. (2014) تعتتاون بتتود  ادارة 

نگلتداری بتر   های جای را با عنوان تأثیر تعاونیمطالعه

دو تعتتاونی  نشتتینان دروضتتعیت اقتصتتادی جنگتتل  

انجتام  در استتان گتیالن   بن( کوه و نارون )انجیلقیصر

آمده، تعاونی قیصترکوه  دستبهدادند  با توجه به نتایج 

عنتوان  بته عنوان یک تعاونی ناموف  و تعاونی نتارون  به

بنتدی عملکترد   یک تعاونی موف  شناخته شدند  جمع

روشتی مناستب بترای     تعتاونی ان داد که دو تعاونی نش

 آنمشروط بر آنکه ستازماندهی   ؛استمدیریت جنگل 
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 و نظتتتارت گیتتترد مناستتتبی صتتتورت   شتتتکلبتتته

  و کنتتترل مستتتتمر همتتواره بتتتر آن حتتاکم باشتتتد    

(2013) Zhang & Qin   ۀدر پژوهشی با هتد  مطالعت 

هتای اقتصتادی،   مین مالی و همکتاری أهای تمکانیسم

دند  در ایتن  بررسی کری چین را دارجنگل هایتعاونی

حمایتت   الزم بترای هتا و راهکارهتای   پژوهش سیاست

ها ارائه شتد  ایتن متوارد شتامل اتختا       مالی از تعاونی

پشتتیبانی متالی و ختدماتی از    برای های ملی سیاست

هتای اعتبتاری بترای    بودجته هتا، افتزایش   این تشتکل 

 هتا، دادن تعتاونی  بته های متالی  کمکارائۀ کشاورزان، 

های تجاری به ، تشوی  بانکایو یارانهبهره کمهای وام

ها در جهت بسذ و گستترش  به تعاونی تسهیالتارائۀ 

 Atmiş et al. (2009)بتود    آنهتا های اقتصادی فعالیت

یتک حرکتت   را  ی جنگلداری در کشور ترکیههاتعاونی

سمت تأمین اقتصتادی و  به یاقتصادی علیه فقر، تالش

قابلیتتت رشتتد اقتصتتادی   داننتتدمتتیانستتجام جوامتتع 

توستعۀ  حیتاتی در  اهمیتی ها در جوامع محلی، تعاونی

هتا بایتد مشتکالت    تعتاونی    امااقتصاد روستاییان دارد

 هتای اصلی خود را حل کنند  مشکالت اصتلی تعتاونی  

ستتاختار    نبتتود2کشتتور ترکیتته شتتامل:   جنگلتتداری

آموزش کافی و مناستب بترای   نکردن ه ئارا  0 ؛مناسب

نبتتود تنتتوع الزم در محصتتوالت تولیتتدی     6 ؛ضتتااع

 متدیریتی  هتای زمینهوجود تعار  در   2و  ؛هاتعاونی

 62 2فراتحلیتل از طری    et al. (2006)Pagdee  است

 مورد جنگلتداری اجتمتاعی   33گزارش منتشرشده که 

بتر  متنثر  عوامتل  گرفتته،  جهان را در بر چهارگوشۀ از 

ی را بررستی  هتای جنگلتداری مشتارکت   موفقیت نظتام 

دلیتل پیییتدگی   بته شوند محققان یادآور می  اندکرده

شتده نتوانستته   بررسیهای از گزارشیک موضوع هیچ 

بررستی   یکجتا را  شکستت های موفقیت یا سنجههمۀ 

 هتا ههمینین موفقیتت یتا شکستت ایتن برنامت       کنند

های طرح ۀآنها اهدا  اولیبوده است   0وابسته به مورد

را برآورد نیازهتای متردم محلتی،    جنگلداری اجتماعی 

مستتائل نشتتان دادن توانتتایی بهبتتود وضتتعیت جنگتتل، 

منصتفانۀ  گتذاری  زیستتی و بهبتود بته اشتترا     محیذ

 0،در ایتن مطالعته  2انتد   کتر کترده  هتا  منافع این طرح

در های جنگلداری اجتماعی طرح 6موفقیت هایسنجه

ولتتوکیکی، اجتمتتاعی و اقتصتتادی اک ةستته گتتروه عمتتد

انتد   ختهشده و متغیر مستقل پژوهش را سایبندطبقه

 2انصتا  ، بخش اکولتوکیکی سنجۀ  پایداری اکولوکیکی

ی بختتش ستتنجه 1و کتتاراییاجتمتتاعی بختتش ستتنجۀ 

حقو  روشتن  سه عامل اغلب اند  اقتصادی لحاظ شده

های تیبات نهادی کارا و عالی  و مشو تر ها،بر دارایی

 انتد  بتوده  ضتروری  هاطرحوفقیت این برای م یاجتماع

ای از و دستته این عوامل روابتذ انستان و اکوسیستتم    

هتای ستازمانی انستانی    کته زیربنتای مهتارت   را قواعد 

هتا در تعامتل بتا    تا رفتار انساندهند نشان میهستند 

در  عوامتتل مهتتمدیگتتر   شتتودتنظتتیم منتتابع جنگلتتی 

هتای جنگلتداری اجتمتاعی    موفقیت یا شکستت طترح  

های فیزیکی، وضتعیت  ساختلی و انسانی، زیرامنابع م

ثیر بتتازار أو تتتفنتتاوری اجتمتتاعی، میتتزان مشتتارکت،  

 اند بوده

هتای جنگلتداری   تعتاونی  ،طور که عنوان شدهمان

متدیریت محلتی   زمینۀ عنوان تنها نهاد مشارکتی در به

 امتتا بتتا  ،شتتدندهتتای شتتمال کشتتور ایجتتاد   جنگتتل

نخستتتین جتتز در رو هستتتند و روبتتههتتایی نارستتایی

 هتتای متتالی دلیتتل حمایتتتبتته ،أستتیسهتتای تستتال

 دولتتتتتی موفقیتتتتت چنتتتتدانی کستتتتب نکتتتترده   

Malekmohammadi et al., (1997)   و حتی تعتدادی

بنتابراین پترداختن     انداز آنها منحل یا ورشکست شده

مسائل و مشتکالت آنهتا   بررسی ها و به وضعیت تعاونی

و ایجاد زمینه و بسترهای مناستب   شرایذاصالح  برای

الزم ه و پیشرفت ایتن نهادهتای مشتارکتی    توسعبرای 

ایتن  بترای  ی یتافتن پاستخ  در پتی  این تحقیت     است

در ل، مشتکالت و متوانعی   ئاست که چته مستا  پرسش 

 پتتیش روی فعالیتتتهتتای متتدیریتی و اجرایتتی زمینتته

 
1 Meta-analysis 

2 Case specific 

3 Measures of success 

4 Equity 

5 Efficiency 
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 شمال کشور وجود دارد های تعاونی جنگلداریشرکت

ز شده بانیکه آنها را از دستیابی به اهدا  از پیش تعی

 ؟داردمی

 پژوهش روش

کتل منتابع طبیعتی و    ادارة این پژوهش در قلمترو  

 2  در جتدول  گرفتت آبخیزداری استان گتیالن انجتام   

کتل  ادارة ی جنگلداری این هابرخی مشخصات تعاونی

در این تحقی  سه تعاونی انتخاب شتد  در  آمده است  

تحتت  هتای  ها سعی بر آن بوده که تعتاونی این انتخاب

ای از فعتال تتا غیرفعتال و موفت  تتا      دامنته مطالعه در 

ناموف  انتخاب شوند تا پراکندگی مشکالت در تعتاونی  

های مختلف بررسی شتود  بته ایتن ترتیتب،     با وضعیت

بتترداری جنگتتل نتتارون شتترکت تعتتاونی احیتتا و بهتتره

فعتال، شترکت تعتاونی احیتا و     و موف   ۀعنوان نمونبه

ن شترکت  عنتوا بترداری جنگتل امیرالمتنمنین بته    بهره

ناموف  و غیرفعال و در حال انحالل و شترکت تعتاونی   

عنوان نمونته بینتابین   برداری جنگل لیل بهاحیا و بهره

  انتخاب شد

 های جنگلداری استان گیالنمشخصات تعاونی -2جدول 

 نام تعاونی ردیف
حوزه 

 )شهرستان(

سال 

 تأسیس

تعداد اعضا 

 )نفر(

تعداد 

 سری

سط  مورد عمل 

 )هکتار(

یت وضع

 فعالیت

 فعال 3312 0 212 2612 آستارا آستاراچای 2

 فعال 3123 6 020 2612 رودبار نارون 0

 غیرفعال 1220 0 136 2631 الهیجان امیرالمنمنین 6

 غیرفعال 1362 2 - 2612 الهیجان رودملک 2

 فعال 20163 2 022 2612 لنگرود لیل 1

 فعال 3312 6 231 2612 رودسر نرماش 3

 غیرفعال 20213 1 2231 2631 شفت زاده ابراهیمامام 1

 غیرفعال 3261 2 011 2612 رشت قیصرکوه 1

 - 33213 01 0331 - - - جمع

 (Shamekhi et al., 2015)منبع: 

 

از آگاهتتان و  نفتتر 01بتا   هتتاآوری دادهبترای جمتتع 

بترداری و  هتای بهتره  ی تعتاونی نظران در حوزهصاحب

 ر و استان گیالن، مطاب های شمال کشواحیای جنگل

هانه و گیری آگامصاحبه صورت گرفت  نمونه 0جدول 

بته    ادامه یافت غیراحتمالی بود و تا زمان اشباع نظری

هتای  د دادههای بیشتتر، بته ایجتا   مصاحبه کهمعنا این 

 ها به شتکل مصاحبهنشد  منجر جدیدی برای پژوهش 

ون پیرامت و شامل ستناالت اکتشتافی    ساختاریافتهنیمه

 ،بودنتد ل مدیریتی، اجرایی، ساختاری و حقتوقی  ئمسا

، نتتایج  دلیتل محتدودیت صتفحات   این مقاله به اما در

متغیرهای مدیریتی  اول آمده است  فۀلنمرتبذ با دو م

متد منتابع متادی و    اکتارگیری متنثر و کار  بهفرایند به 

و ستازماندهی منتابع و امکانتات     ریزیانسانی در برنامه

به اهدافشتان،   ها را برای دستیابیتعاونید تا نپردازمی

مربتوط بته     متغیرهای اجرایتی  کنندهدایت و کنترل 

هستند ها شده تعاونیتعیینهای اجرای فعالیتمرحلۀ 

  کنندهدایت  معین اهتدا  به سمترا  هافعالیتتا 

ها با استفاده از مراحل کدگذاری بتاز و  تحلیل داده

گرفتت کته در ادامته     بنیتاد انجتام  محوری نظریۀ داده

 شود تشری  می
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 های متولیها و سازمانتعاونی برحسبرسانان پژوهش اطالعیک کتف -0جدول 

 تعداد رساناناطالع

 نفر 1 امیرالمنمنینتعاونی 

 نفر 6 تعاونی لیل

 نفر 6 تعاونی نارون

 نفر 0 های دیگرمدیران عامل تعاونی

 نفر 1 کل منابع طبیعی استان گیالنادارة 

 نفر 1 ها، مراتع و آبخیزداری در چالوسستاد سازمان جنگل

 نفر 6 ها، مراتع و آبخیزداریبازنشستگان سازمان جنگل

 نفر 0 سازمان تعاون روستایی استان گیالن

 نفر 01 جمع

 

کیفتی استت   پتژوهش  روش نوعی  بنیاددادهنظریۀ 

آوری و جمتع متنظم   طتور به هادادهطی اجرای آن که 

و  پیوسته در ارتبتاط بتا یتک پدیتده مقایسته     شکلی به

سته گتام بترای     ،ایتن روش در  شتوند بندی متی دسته

، 2بتاز  کدگتذاری  ند از:اعبارتشود که طی می پژوهش

  6انتختتتتابی کدگتتتتذاری و 0محتتتتوری کدگتتتتذاری

(Creswell, 2007; Danaeefard & Eslami, 2011  )

شناستایی و  با توجته بته اینکته هتد  ایتن پتژوهش       

 دوهتا در  ترین موانع و مشکالت تعتاونی تخراج مهماس

اول مرحلتۀ  اجرایی بوده است، از دو و  مدیریتیزمینۀ 

بتاز   کدگتذاری طتوری کته   بته  ،این روش استفاده شد

محوری تا ساخت طبقتات   کدگذاری وصورت کامل به

  گرفتانجام اصلی 

باز شامل تعیین طبقات ابتدایی تحقیت    کدگذاری

کدها شکلی جامع که طی آن ه است دو مرحل دارایو 

ن یت در ا: گذاری اولیهکد( الف  گیرندمیو کلی به خود 

کلیتدی   هتای نکتته همۀ مرحله پس از فهرست کردن 

اختصتاص داده   عنوان توصیفیها، به هر نکته یک داده

هتا  متتن داده از  2هیت اول کتدهای عنتوان  بته شتود و  می

 
1. Open coding 

2  Axial coding 

3  Selective coding 

4  Basic codes 

 شوند استخراج می

یتن  ادر : هتا لهدهی مقوشکلثانویه و  کدگذاری( ب

های مفهومی با استفاده از شباهت کدهای اولیهمرحله 

بته یتک کتد    و گیرنتد  متی  جتای مشابه  هایطبقهدر 

و  هتا شده و سپس بر استاس شتباهت  تبدیل مفهومی 

 هتای ها یا طبقهلهمقو ،اشتراکات بین کدهای مفهومی

 شوند فرعی ساخته می

ا بتا  استت تت   بتر آن محتوری، ستعی    کدگتذاری در 

ترکیبی از تفکرات قیاسی و استقرایی کدها با یکتدیگر  

هتای  کتدها و دستته  در این مرحلته  ارتباط پیدا کنند  

شوند با یکتدیگر  باز ایجاد می کدگذاریای که در اولیه

مقایسه و ضمن ادغام کدهایی که به لحاظ مفهومی بتا  

حول  شوند کهساخته میهایی ، دستهاندمشابهیکدیگر 

کتدها   ،  در حین این مرحلته دارندرکی قرار محور مشت

و  شتوند متی صورت مکرر و مداوم با یکدیگر مقایسه به

مفتاهیم   ثانویته، با توجه به مراحل کدگتذاری اولیته و   

کته بیتانگر جتامع    شتوند  متی خالصته   یاصلی به شکل

مشتابه   هتای طبقهاز مجموع  تاد نمشابه باش هایطبقه

 شونداصلی ایجاد  هایطبقهفرعی یا کدهای مفهومی، 

(Creswell, 2007; Danaeefard & Eslami, 2011)  



    تیفعال ییو اجرا یتیریموانع مد ییشناسا  013

 

 نتایج

در این قسمت نتایج پژوهش شامل موانع مدیریتی 

و  بترداری بهتره هتای  تعتاونی فعالیتت  و موانع اجرایتی  

 ه شده است ئاحیای جنگل ارا

 موانع مدیریتی

عنوان مانع به یاستخراج کد 33در کدگذاری اولیه 

کدگتذاری   ۀسپس در مرحل ه وشد ییاشناس یتیریمد

کتد   21های مفهومی در قالب براساس شباهت ،ثانویه

در کدگذاری محوری، در ادامه و  قرار گرفتند  مفهومی

طبقتۀ   هشتت  ،گیتری طبقتات اصتلی   شکلمرحلۀ در 

مد امدیریت ناکار، های مدیریتیناهنجاریاصلی شامل 

ضعف در دانتش تخصصتی متدیران    ، و آموزش ضعیف

، ارتباط تعاونی با اعضا و جوامع محلتی  نبود، هانیتعاو

نظارت بتر عملکترد    نبود، های ناسالمحاکم بودن رویه

 ساخته شد نبود تعامل در سطوح مدیریتی و  هاتعاونی

 موانتتع متتدیریتی در و محتتوری بتتاز کدگتتذاری نتتتایج

 است  آمده 6 جدول

 ی و احیای جنگل در استان گیالنبردارهای بهرهتی فعالیت تعاونییموانع مدیر -6 جدول

 طبقات اصلی
  یمفهوم کدهای

 )طبقات فرعی(
 ردیف هیاول کدهای

ی
جار
هن
نا

ی
ریت
دی
ی م
ها

 

 ضعف سازماندهی مدیریت

 2 هاتعاونی عاملمدیران  یثباتبیجایی و هجاب

 0 ره در اجرای وظایفیأت مدیرعامل و هیمد یتیمسئولبی

برای شرکت در جلسات هیأت مدیره و اظهار نظر به مدیر عامل  ندادن اجازه

 هاگیریتصمیمدر 

6 

 2 عملکردرعامل در قبال یمد ۀنامضمانت نبود

 های مدیریتیوابستگی
 

 1 تیریمدها از سازمان جنگل نکردن یبانیپشت

 3 هاجنگلرعامل از سازمان یمد یریبگحقو 

 توان محدود مدیریت

 1 هاتعاونیگیری ن شکلنبود اهدا  مشخص در زما

 1 رییتغ برای یتعاون یآمادگنا

دستیابی به اهدا  از پیش  زمینۀدر اند  الت یت و تسهاص اعتباریتخص

 تعاونی ةشدتعیین

3 

 22 مجدد یمهندس یاجرابرای  یمنابع مال کمبود

 22 مجدد یمهندس یاجرا یالزم برا هایمشو نبود 

یت در نگری و ضعف مدیربخشی

 های دولتیسازمان

 20 مملکتی کالن هایسیاستدر  یدیتول کارهاینشدن  حمایت

مرتبذ )تعاون روستایی و ادارات منابع طبیعی( از  یهاسازمان یآگاهنا

 هاتعاونیوظایف و کارکرد 

26 

 نا
ت
ری
دی
م

د 
رام
کا

ف
عی
 ض
ش
وز
 آم
و

 

 های آموزشیطی نکردن دوره

 22 یخصصف تیره از وظایأت مدیه یآگاهنا

 21 در سط  مدیر عامل و هیأت مدیره یدگاه اقتصادینداشتن د

 23 رهیأت مدیرعامل و هیتوسذ مد یآموزش هایدوره نکردن یط

 21 متخصص یروهاین کمبود

 21 ران عاملیمد ییبودن توان اجراکم 

 23 گیریتصمیمره در یأت مدیمهارت ضعیف ه

 02 یت سنتیریمد
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 -6جدول  ادامه

 طبقات اصلی
 کدهای مفهومی 

 )طبقات فرعی(
 ردیف کدهای اولیه

 

ضعف مدیریت در توانمندسازی 

 اعضا

 02 ان اعضایم همکاری ۀروحی نبود

 00 یاعضا از حسابرس یاطالعبی

 06 وظایف محوله در زمینۀدر اعضای تعاونی  یضعف اطالعات فن

 02 اعطای تسهیالتزمینۀ در  ش از حد اعضا از تعاونییانتظارات ب

 ناکارامدمدیریت 
 01 در تعاونی کاربه اعضا  عالقگیمیلی و بیبی

 03 رهیأت مدیعامل و ه ریمد یتیریمد ۀتجربنداشتن 

ی
اون
 تع
ان
یر
مد
ی 
ص
ص
تخ
ش 
دان
در 
ف 
ضع

 ها

 های مدیریتی مدیر عاملضعف

 01 علمی هایریزیبرنامهزمینۀ رعامل در یمهارت مدنداشتن 

 01 با علوم جنگل هامدیرعاملارتباط تخصص نبود 

 03 هاگیریرعامل در مدیریت و تصمیمیمد یسنتروحیۀ 

 62 امکاناتاز  گیریبهرهرعامل در یمد یتواننا

 62 رعاملیدر مد کارآفرینیت و یخالق نبود

 60 تعاونی توسذ مدیر عامل هایتوانمندیو  هاظرفیت نکردن ییشناسا

 66 یاز فناور بهره نگرفتن

 دانش تخصصی مدیریتی نبود

 62 یف تخصصیران از وظایمد کافی یآگاهنا

 61 تیریبودن مد یرعلمیغ

 63 در گردشسرمایۀ و  ینگینقد کمبود

 61 ن و مقرراتیران از قوانیمد ناآگاهی

 61 مدارانه در سط  مدیریت تعاونیمشترینبود نگاه 

 ای در مدیریته برنامهنبود نگا

 63 یبلندمدت مناسب در تعاون هایاستراتژینبود 

 22 هاانداز در تعاونیچشمبرای  ریزیبرنامهنبود 

 22 و بلندمدت مدتکوتاهاهدا   یبرا ریزیبرنامهنبود 

ود
نب

 
ی
حل
ع م
وام
 ج
ا و
ض
 اع
 با
ی
اون
 تع
ط
تبا
ار

 

 ضعف در روابذ مدیران با اعضا

 20 امل با اعضارعیمد خشکروابذ 

 26 ره با اعضایأت مدیهغیرسازندة روابذ 

 22 اعتباری اعضا یازهایدر رفع ن تعاونی یناتوان

تعامل تعاونی با جوامع نبود 

 محلی

برداشت از جنگل زمینۀ در محلی مردم  هاینمایندهو  هاتعاونین یتعار  ب

 چوب ونقلحملو 

21 

 23 های تعاونیالیتمردم محلی در فعنکردن  مشارکت

 21 یتعاون ینامتناسب اعضا پراکنش

 21 نبودن اعضا یصددرصد بوم

 23 ها در کارهای اجراییتعار  بین تعاونی و دهیاری

یه
رو
ن 
ود
م ب
اک
ح

لم
سا
 نا
ی
ها

 

 روابذ بر ضوابذغلبۀ 

 12 سته در کادر اجرایییافراد شا نکردن انتخاب

 12 یینامناسب کادر اجرا یسازمانده

 10 یتعاون ین اعضاینامناسب ب کارم یتقس

 16 متخصص و مجرب یروهاینگرفتن ن کاربه

 فساد مدیران و ناظران

 12 انهیسال یدر حسابرس نبودن شفا 

 11 یناظران در حسابرس نداشتن صداقت

 13 به اعضا از طر  مدیران تعاونی غیرواقعیاعالم سودهای 
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 -6جدول  ادامه

 طبقات اصلی
 کدهای مفهومی 

 )طبقات فرعی(
 ردیف کدهای اولیه

د 
بو
ن

مل
 ع
 بر
ت
ظار
ن

د 
کر

ی
اون
تع

 ها

ضعف در نظارت بر عملکرد 

 مدیریتی تعاونی

 11 ن و مقرراتیران تعاونی با قوانیعملکرد مدنداشتن تطاب  

 11 عملکرد تعاونی کنترلمنظور به یستم نظارتیس نبود

 13 موقعبه  و یدق هایحسابرسی نبود

 32 یشاوندیو روابذ خو گریطایفه

 32 ملکردع یابیستم ارزینبود س

 30 رعامل در چارچوب اساسنامهیمد نکردنعمل 

در 
ل 
عام
د ت
بو
ن

ی
ریت
دی
ح م
طو
س

 

ضعف ارتباط بین مدیرعامل و 

 هیأت مدیره

 36 و هیأت مدیره عاملن مدیر یقه بیاختال  سل

 32 رهیأت مدیر عامل و هین مدیاعتماد بنبود 

 31 رهیأت مدیرعامل و هین مدیب یهماهنگنا

 33 یتعاون ارکانرعامل و ین مدیب یمدلضعف ه

 

 موانع اجرایی

 کتتهشتتد ایجتتاد  اولیتته کتتد 21در کدگتتذاری بتتاز، 

در  ،ثانویته  کدگذاریدر های مفهومی براساس شباهت

در قترار گرفتنتد     یا طبقه فرعی کد مفهومی 20قالب 

گیتری طبقتات   شتکل مرحلتۀ  و در کدگذاری محوری 

 شتتامل یموانتتع اجرایتت اصتتلیطبقتتۀ  تفتته، اصتتلی

، نبود تجهیزات مناسب و منابع مالی های اجراییضعف

هتتای ضتتعف، تعتتاونیهتتای اجتترای فعالیتتتبتترای م الز

آمتوزش   ئۀ، ضعف در اراهای اجراییمدیریت در برنامه

های علمی اجرایتی  و توانمندسازی کادر اجرایی، ضعف

و نبود نظارت و ارزشتیابی عملکترد، روابتذ نامناستب     

دولتتی و وجتود فستاد اداری در     هتای اجرایی سازمان

 کتته در  ایجتتاد شتتدهتتا تعتتاونیهتتای اجرایتتی فعالیتتت

  آمده است 2جدول 

 و احیای جنگل در استان گیالن برداریبهرهی هاتعاونیموانع اجرایی فعالیت  -2جدول 

 یطبقات اصل
 یمفهوم کدهای

 )طبقات فرعی(
 ردیف هیاول کدهای

ف
ضع

ی
رای
اج
ی 
ها

 

 جرایی جانبیهای انبود فعالیت
 2 عنوان تنها فعالیت ممکنبهها بر برداشت چوب تمرکز تعاونی

 0 هاتعاونیدر  یجانب هایفعالیتنداشتن 

 اجرائیات با پشتوانه ضعیف

 6 ان اعضایدر م یاجتماعسرمایۀ فقدان 

 2 عمل تعاونیحوزة  هایجنگلدام در  یچرا

 1 با تعاونی همکاریبه  میلی اعضابی

 3 ییاجرا هایفعالیتاعضا در نکردن  مشارکت

 مشکالت کار اجرایی در تعاونی

 1 رهیأت مدیرعامل و هیاعضا به مد یاعتمادبی

 1 کردن در جنگل و پیر بودن نیروهای تعاونی کار یجوانان برا میلیبی

 3 یجنگلدار هایتعاونیدر  کار یسخت
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 -2جدول ادامه 

 طبقات اصلی
 فهومیکدهای م

 )طبقات فرعی(
 ردیف کدهای اولیه

د 
بو
ن

ت
اخ
رس
زی

 و 
ها

م 
الز
ی 
مال
ع 
ناب
و م
ب 
اس
من
ت 
یزا
جه
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مشکالت مالی برای اجرای 

 هافعالیت

 22 ه در تعاونییسرما کمبود

 22 هاتعاونی ۀن بودجیمأضعف در ت

 20 هاتعاونی یالت الزم برایتسهنبود 

 26 یدر تعاون ینگیداشتن نقدن

 22 های اجراییاد فعالیتیز هایهزینه

امکانات و زمینۀ قدرت خرید در  سبب کاهشگذشته )این مورد  هایبدهی

 آالت شده است(ماشین
21 

های و زیرساختتجهیزات 

 ضعیف برای اجرای 

 های تعاونیفعالیت

 23 برداری غیرمکانیزههرههای بدلیل استفاده از روشبهافت کیفیت چوب 

 21 عمل تعاونیحوزة های مناسب در جنگل هایجادهنبود 

 21 ف و فرسوده در تعاونییزات ضعیتجه

 23 های برداشتیهای سنتی برداشت و اتال  درصدی از چوباستفاده از روش

 02 و فرسوده مستهلک آالتماشین

ف
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 های اجراییضعف در برنامه

 02 نامناسب مدیریت برای کارهای اجرایی ریزیبرنامه

 00 طرح جنگلداری یزمان ریزیبرنامهها با فعالیتنداشتن  تطاب 

 06 های اجراییدر فعالیت یسنت هایمدیریت

 02 نیروی اجرایی جدیدنشدن و جذب کارکنان ثابت ماندن تعداد 

 01 های اجراییمناسب در فعالیت یتیریمد هایسازوکارنبود 

 03 ف کادر اجرایی تعاونییشفا  وظا نشدن تفکیک

 01 تعاونیکارکنان  نبودن ریپذ تیمسئول

 01 مناسب در تعاونی ییاجرا سازوکارهاینبود 

 03 رانیمد ییبودن توان اجراکم 
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های الزم در ود آموزشنب

 های اجراییزمینه

 62 های اجراییدر فعالیت کارکنان کممهارت 

 62 برداری چوببهرهزمینۀ بودن تخصص اعضا در نروز اعضا و به یدانش سنت

 60 در اعضا یو تخصص یبودن توان علم ناکافی

 66 متخصص در کادر اجرایی یاعضا کمتعداد 

 62 جربهبات کارمندان نبود

 61 ماهر در تعاونی کارگر کمبود

 63 برای کادر اجرایی یآموزش هایبرنامه نبود
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ضعف در نظارت و ارزشیابی 

 های اجراییفعالیت

 61 های اجراییضعف نظارت بر فعالیت

 61 های اجرایی )نظارت در زمان اجرای طرح(موقع فعالیتبه هایارزشیابینبود 

 ضعف علمی مبانی اجرایی
 63 های طرح جنگلداریدر نظر گرفتن نرخ تورم ثابت در کتابیه

 22 از حجم برداشت یرواقعیبرآورد غ
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ضعف در روابذ سازمانی برای 

 هااجرای فعالیت

 22 های اجراییبا تعاونی در زمینه یعیسازنده منابع طب مکاریهنبود 

 20 ربذ ی یهان سازمانیب یناهماهنگ

 26 اجرایی دولتی هایسیاستشفا  نبودن 
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حاکمیت روابذ ناسالم و فساد 

 اداری

ماشین پاسگاه انتظامی )خرید الستیک برای  یلیتحم یاضاف هایفعالیت

 عمل تعاونی و غیره(حوزة 
22 

 21 قاچا  چوب از طر  کادر اجرایی تعاونی

 23 های تعاونیدر واگذاری فعالیت یشاوندیحاکم بودن روابذ خو

 21 در تعاونی یسازمان هایبوروکراسی

 21 های تعاونیدر واگذاری فعالیت باندبازیو  یبازپارتی

 بحث

نگلاداری  جهاای  نع مدیریتی فعالیت تعاونیموا

 استان گیالن

 های مدیریتیناهنجاری

هتتای ی متترتبذ بتتا تعتتاونی هتتاستتازمانآگتتاهی نا

ها، همیون سازمان جنگلو احیای جنگل  برداریبهره

سازمان تعتاون روستتایی و وزارت تعتاون از وظتایف و     

هتای  نبتود سیاستت  نشین و ی جنگلهاتعاونیکارکرد 

ا از هت تعتاونی  گیتری شتکل نحوة  دربارةلتی مناسب دو

متدیریت آنهتا    به تضتعیف  ،سیس این نهادهاأابتدای ت

ستتیس أی تر ابتتتداصتتورتی کتته د، بتتهاستتتانجامیتتده 

طتر   از  آنهتا  عامتل ان متدیر  های جنگلتداری، تعاونی

و حقتو  آنهتا از    ندشتد معرفتی متی  ها سازمان جنگل

 شد پرداخت میطر  این سازمان 

 شوندگان:احبهمصبه نقل از 
ادارة ها مدیر عتاملی از طتر    }در یکی از دوره

معرفتتی شتتد و هیتتأت متتدیره  منتتابع طبیعتتی کتتل
ر اداری و پستت  از یتک کتا   فردانتخابش کرد  این 
  مد کار اجرایی و کار در جنگتل سازمانی بلند شد آ

کتار    این بتود در کتل دو بتار رفتت جنگتل      نتیجه
 رفت{ و کرد رهابود  جنگل سخت

مسئولیت های کاردان نیز که مدیر عامل یوارددر م

 نبتتودستتازمان و  نکتتردندلیتتل حمایتتت بتته ،گرفتنتتد

هتتای کتتالن و پشتتتیبانی کارهتتای تولیتتدی در برنامتته 

 بتترایکتتافی تولیتتدی  اقتتداماتنتوانستتتند باالدستتتی، 

: وجتود دارد  لهئمست د  در اینجتا دو  نسودآوری انجام ده

ای ایجاد تغییترات  بررا آنکه تعاونی آمادگی الزم  نخست

بهبود وضعیت موجود نداشتت کته ایتن متورد     منظور به
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دوم، ؛ مدیر عامتل متخصتص باشتد    نتیجۀ نبودتواند می

 ،ایجاد تغییرات بودآمادة مدیر عامل باتخصص و تعاونی 

هتای  های متالی و نبتود مشتو    حمایت نبوددلیل بهاما 

 دلیتل تتوان  بته الزم، تغییرات ایجاد نشد و متدیر عامتل   

هتای متالی، قتادر بته بهبتود وضتعیت       محدود در زمینه

هتای دولتتی   نگری در سط  سازمانبخشی موجود نبود 

هتا  فعالیت تعاونی برایدیگر از مشکالتی بود که همواره 

این وضعیت به ضعف ستازماندهی    کردمشکل ایجاد می

تعتاونی بته نهادهتای    م ئدامدیریت و وابستگی مدیریتی 

 د شمنجر خارج از خود 

 مد و آموزش ضعیفامدیریت نا کار

بتودن تتوان   کم مدیریتی مدیر عامل و نبود تجربۀ 

شتده کته بختش متدیریت     ستبب  اجرایی آنها همواره 

توانتد  متی  وضعیتاین اشته باشند  مدی الزم را نداکار

ادارة الزم بترای  های آموزشتی  دورهنکردن نتیجه طی 

توستذ متدیر عامتل    نهادی پیییده همیتون تعتاونی،   

همتۀ  بر این مشکالت مدیریتی، باشد  نتایج و تأثیرات 

طتور  بته یابتد   گستترش متی  تعاونی فعالیت های زمینه

از هیتأت متدیره و اعضتا    اعضتای   نشدن توانمند ویژه،

و آموزش اعضای هیتأت   نشدن است  توانمند نتایج آن

های به وظایف و مسئولیتشده این افراد سبب مدیره، 

هنگتتام و در باشتتند  ی کتتافی نداشتتته آگتتاهختتود 

 ند کنضعیف عمل  گیریریزی و تصمیمبرنامه

 هاضعف در دانش تخصصی مدیران تعاونی

نبتتود دانتتش ریتتزی علمتتی و مهتتارت برنامتته نبتتود

ناآگتاهی از  مثتل   هتا تعتاونی ادارة در روز تخصصی و به

و هتا  کننده از تعتاونی حمایتظرفیت قوانین و مقررات 

نگتاه  شتده  سبب فناوری،  ازبهرگی بیخالقیت و  نبود

هتتا و سیاستتت ،نباشتتدای در متتدیریت حتتاکم برنامتته

هتا وجتود   تعتاونی ادارة های بلندمدت برای ریزیبرنامه

در   شتود صورت روزمتره اداره  بهو تعاونی  باشد نداشته

 نشدهظرفیت و توان تعاونی شناسایی نین وضعیتی، چ

و شتود  نمتی بترداری  و از حداکثر ظرفیت تعاونی بهتره 

  نخواهد داشتکارآفرینی الزم وجود 

 تعاونی با اعضا و جوامع محلینداشتن ارتباط 

طور که در باال بحت  شتد، متدیریت تعتاونی     همان

در وجته   کته  استروز فاقد دانش تخصصی و علمی به

روابذ خشک و نامناسب  دهد میدیگری خود را نشان 

بین مدیر عامل و هیتأت متدیره و نبتود تعامتل الزم و     

تر با جوامتع محلتی   سازنده با اعضا و در سطحی وسیع

تعاونی و جوامع محلتی   یاعضاشده همواره بین سبب 

چتوب بته    ونقلحملبرداشت و زمینۀ ی در هایتعار 

تتر، بتین     تعار  دیگری در سطحی وستیع آیدوجود 

نبتود  دیگر این تأثیرات ها بوده است  تعاونی و دهیاری

در امور اجرایی تعاونی شده جوامع محلی سبب تعامل 

عضوگیری  و همکاری و مشارکت الزم را نداشته باشند

معمتول  طتور  بته با پراکنش مناستب صتورت نگیترد و    

اعضتای   یتا  از اعضا از یک منطقته باشتند  زیادی تعداد 

 نشین نباشند از جوامع جنگلتعاونی 

 های ناسالمحاکم بودن رویه

 سبب شده هاتعاونیادارة روابذ بر ضوابذ در غلبۀ 

براستاس  نته  کارهای تعاونی، دادن انجام برای که افراد 

براساس قتدرت   بلکه ،ساالری و توان تخصصیشایسته

  شتوند انتختاب   یاجتماعی و روابتذ بتا کتادر متدیریت    

کتادر   شتده  ستبب گزینتی  گزینی و دوستت خویشاوند

هتا  صورت دقی  و متناستب بتا نتوع فعالیتت    بهاجرایی 

هتتای اجرایتتی تعتتاونی الیتتتو فعنشتتده ریتتزی برنامتته

و افتراد نزدیتک در   نشتود  صتورت مناستب تقستیم    به

فساد مدیران و ناظران ایتن وضتعیت را     باشنداولویت 

 نبتودن  شتفا    زنتد و به آن دامتن متی  کند میایجاد 

نتتاظران در  صتتداقتینیتتز بتتیحسابرستتی ستتالیانه و 

و نظارت بر اقدامات شرکت تعتاونی احیتا و   حسابرسی 

 است دست اینیی از هاهی جنگل نمونبرداربهره

 شوندگان:مصاحبهبه نقل از 
ا مدیر عامل و هیتأت متدیره بته    ه}بعضی وقت

هتتا و گفتنتتد کتته برداشتتتحستتابدار تعتتاونی متتی
بیشتتر بتزن تتا وقتتی تعتتاون     را  ستودهای امستال  

متا در   دنکنت  رفکت  آیدمی حسابرسی برایروستایی 
 ار تعتتاونی دنتتهحتتال ضتترر دادن هستتتیم و بخوا 
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 خوردن بیفتیم { نانتعطیل کنند و از 

 هانظارت بر عملکرد تعاونینبود 

منظتور کنتترل   بته نظام ارزیابی عملکرد قوی نبود 

عملکتترد متتدیریت تعتتاونی و تطتتاب  آن بتتا قتتوانین و  

شود میتعاونی ادارة گری در طایفهرواج سبب مقررات 

مشتکل  نتد   کبتر آن حتاکم متی   را ی ناستالم  هاهو روی

بررسی دقیت    مرجع تخصصی برای نبود ی دیگراساس

 عملکرد این نهاد است 

 شوندگان:مصاحبهبه نقل از 
 ،دآیمیتعاون روستایی برای حسابرسی وقتی }

و  داندرا نمیاین فعالیت میزان سود  و قیمت چوب
تونم منم می  کنددفاتر مالی تعاونی را نگاه می تنها

 {ده تا دفتر پر کنم از سود و زیان

 نبود تعامل در سطوح مدیریتی

ت متدیره و  أاعضتای هیت   یهماهنگنا و یاعتمادبی

بین ارتباط و تعامل سازنده  ضعفمدیر عامل تعاونی و 

نتواند از اختال  کادر مدیریتی شود که سبب می آنان

با هم در تعتار   همواره افراد  ببرد وسالی  خود بهره 

موقع بترای  بههای مناسب و تصمیمدر نتیجه باشند و 

بترای   سازوکارهای کارا نبود  در شودنمیتعاونی اتخا  

آستیب بیشتتر   موجتب  هتا، ایتن وضتعیت    حل تعار 

 های مذکور شده است تعاونی

Valizadeh et al. (2014) مستتائلتتترین مهتتم 

کشاورزی شهرستتان دهلتران    یهامدیریتی در تعاونی

تعامتل  نبتود  هتا،  را نبود متدیریت صتحی  در تعتاونی   

ازنده در ستتطوح متتدیریتی و نبتتود آمتتوزش بتترای  ستت

اند  همینین از نبود نظارت بر ها دانستهمدیران تعاونی

عنوان یکی دیگتر از مشتکالت   بهها نیز عملکرد تعاونی

مدیریت صتحی    نبوددر تحقی  حاضر نیز   اندبردهنام 

های آموزشی برای متدیران و همینتین ضتعف    و دوره

شتکالت در  تترین م ا از مهتم هت سیستم ارزیابی تعتاونی 

نشان  Atmiş et al. (2009)سط  مدیریتی بوده است  

هتای جنگلتداری   تعاونیدر سط  مدیریتی  که اندداده

تضتتمین  بتترایی وجتتود دارد کتته هتتایتعتتار ترکیتته 

و بتتین ستتطوح شتتوند هتتا بایتتد رفتتع موفقیتتت تعتتاونی

ایجتتتتاد شتتتتود   همتتتتاهنگی بایتتتتد متتتتدیریتی 

Malekmohammadi et al., (1997)  تترین  مهتم  نیتز

را متواردی  نشتین  ی جنگتل هتا تعاونیمشکالت مدیریتی 

 های جنگلداری، تتأثیر مدیریت دولتی در تعاونی همیون

تعتتاونی در وضتتعیت اقتصتتادی اعضتتا، متتدیریت نداشتتتن 

امور حسابداری برای خاصی قاعدة ضعیف اقتصادی، نبود 

هیتأت  اعضای کم ها و سواد در تعاونی برنامگیبیتعاونی، 

ارتبتاط   Shahraki et al. (2014)  انتد مدیره بیان کرده

ی مرتعداری استان گلستان هامدیران با اعضای تعاونی

میزان اثربخشی آنهتا بااهمیتت ارزیتابی کترده و      را در

ارتبتاط بتین اعضتای تعتاونی و ستطوح      اند نشان داده

 دالیتل  Tiles et al. (2004)  نیستت مدیریتی مطلوب 

آمتوزش و   ی جنگلتداری را هتا تعتاونی جذب اعضا بته  

جنگتتل، زمینتتۀ افتتزایش دانتتش تخصصتتی آنهتتا در   

دسترسی به خدمات مدیریتی و ایجاد ارتباط با سطوح 

بزرگی  Pagdee et al. (2006)اند  بیان کردهمدیریتی 

هتای  طرح شکسترا در اجتماع و میزان ناهمگونی آن 

کته  هنگامی  یعنی دانند ثر مینمجنگلداری اجتماعی 

همانند ستط  جنگتل، دسترستی بته      ی دیگرمتغیرها

اطالعات، بودجه، نهادهتا و منتابع متالی ثابتت فتر       

های جنگلداری اجتماعی که در اجتماعات طرح ،شوند

تر عملیاتی شوند احتمال موفقیتت  تر و همگونکوچک

دهتد هنگتامی کته    می این یافته نشانبیشتری دارند  

عل  بته روستتاها یتا    متاعضای تعاونی همگن نباشند و 

احتمتال موفقیتتت تعتتاونی   ،شتهرهای متفتتاوت باشتتند 

 شدههای بررسیکه در تعاونیوضعیتی ؛ یابدکاهش می

 وجود داشت 

هاای جنگلاداری   فعالیات تعااونی   ییموانع اجرا

 استان گیالن

 های اجراییضعف

شده در این طبقته را  مطرحبرخی موضوعات ریشۀ 

امتا متواردی   کترد،  و جومدیریتی جست مسائلباید در 

 میلی آنانبیاجتماعی میان اعضا و نبود سرمایۀ مانند 
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در کنتار مشتکالت   ی تعاونی هافعالیتمشارکت در به 

وجتود  دلیتل ستختی کتار و    بته اونی کار اجرایی در تع

 ،جتز برداشتت چتوب از جنگتل    بته جانبی ی هافعالیت

مشکالت اجرایی در فعالیت تعاونی شتده استت    سبب 

عمتل تعتاونی ختود در    حوزة های در جنگلچرای دام 

معلتول   ،حال که یکی از مفاهیم این طبقته استت  عین

ضتعیف اجرایتی و   رود، زیرا پشتوانۀ شمار میبهآن نیز 

موجب مین معیشت أهای جایگزین برای تنبود فعالیت

  استتداوم آن 

اجارای  بارای  نبود تجهیزات و منابع ماالی زز   

 هاهای تعاونیفعالیت

هتا و منتابع متالی از    ود تجهیزات و زیرستاخت کمب

کتافی  واحتدهای تولیتدی استت     از مشکالت بسیاری 

 نبتود ی جنگلتی و  هتا هها همانند جادنبودن زیرساخت

موجتب   ،درختتان  بترداری بهرهبرای  روزآمدتجهیزات 

افت کیفیت محصول تولیدی یعنی چتوب از ستویی و   

د  شتو متی  ی برداشت از ستوی دیگتر  هاهافزایش هزین

در کنتتار کمبتتود ستترمایه و نقتتدینگی بتترای فعالیتتت  

ی تعتاونی و کمبتود   هتا فعالیتت اجرای زیاد ی هاههزین

ایجتتاد ستتبب هتتا منتتابع تستتهیالتی هماننتتد وام بانتتک

شکلی بهشود  می هاتعاونیمشکالت مالی برای فعالیت 

ی و انباشته شدن آن در تعاونی ایجاد بدهبه که گاهی 

  دانجاممی

 :شدهمصاحبهیکی از مدیران عامل  به نقل از
}زمتتانی کتته متتن متتدیریت تعتتاونی را دستتت  

های زیادی از گذشته داشتت،  گرفتم، تعاونی بدهی
وقتی من مدیر عامل شدم تالشم این بود کته ایتن   

بترای  ولتی از طتر  دیگتر     ،ها صتا  شتوند  بدهی
تجهیزات مناستبی نداشتتم و فقتذ    برداشت چوب 

کارافتتاده وجتود   زیک سری تجهیتزات قتدیمی و ا  
داشت  در این حالت بود که بنده مجبور بودم برای 

آالت الزم را اجاره وسایل یا ماشین های اجراییکار
بتا   شد کار برداشت چوبن خود باع  میکنم و ای
ای شتتاید دوبرابتتر انجتتام شتتود و در نتیجتته هزینتته

 سودآوری الزم را نداشتیم{

 های اجراییهای مدیریت در برنامهضعف

اجتترای زمینتتۀ متتدیریت ضتتعیف و نامناستتب در  

هاستت   تترین مشتکالت تعتاونی   یکی از مهمها فعالیت

و  هتا برنامته ستبب اجترای نادرستت     ناتوانی متدیران، 

شتود و  مناستب متی  ناکارهای اجرایی سازوکارگیری به

و همتراه بتا    غیردقی اساس مدیریت براجرای اقدامات 

کارکنتان  ذیری پنا  مسئولیتخواهد بودکوشش و خطا 

مشکالت این دستته را   ،و نقص در تفکیک وظایف آنها

 ند کمی تشدید

 آموزش و توانمندسازی کادر اجراییارائۀ ضعف در 

ی اجرایتی، کمبتود   هافعالیتمهارت کم کارکنان در 

ی هتا فعالیتت بترای  تجربه و باماهر  انکارگرکارمندان و 

نظتور  مبته ی آموزشتی  هتا هبرنامت  نبتود در کنار تعاونی، 

 گیری مشکالت این طبقهشکل سببی آنها سازتوانمند

هتای  صترفه نبتودن فعالیتت   بته یکی از دالیتل    شودمی

 اصلی دانست طبقۀ این نتیجۀ توان اجرایی را می

های علمی اجرایای و نظاارت و ارزشایابی    ضعف

 عملکرد ضعیف

هتتای علمتتی در مبتتانی اجتترای فعالیتتت    ضتتعف

جنگتل در متواردی    یاو احیت  بترداری بهرهی هاتعاونی

همیون برآورد غیرواقعی از حجتم برداشتت چتوب از    

اضتافه یتا کمبتود    ستبب  شتود کته   متی  جنگل نمایان

ضتعف در    شتود متی  برداشت نسبت به طترح مصتوب  

از طتتر  ی تعتتاونی هتتافعالیتتتنظتتارت و ارزشتتیابی 

ی متولی نیز این وضتعیت  هاسازمانمدیریت تعاونی و 

نظتارت  نظام نیافتن ستقرار ادلیل بهد  کنمی را نشدید

تعتاونی  متدیرة  مدیر یا هیأت  گاهیو ارزشیابی دقی ، 

  کنندزد و بند میبا کارشناس و بازرسان طرح 

 به نقل از مصاحبه شوندگان:
متده  گتذاری آ ای که مأمور نشانهک دوره}در ی

بود تا حجم برداشتی سالیانه ما را مشتخص کنتد،   
تتوانم حجتم   می ادت نرودگفت اگه شیرینی ما را ی

ت با قطر زیتاد خالصته   تا درخ را در چند برداشتی
صورت  در غیر این  یدباش ی داشتهخوب کنم تا سود
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کیفیتت و بتا   بتی هتای  را روی گونه یحجم برداشت
 کنم {گذاری مینشانهقطر کم 

 های دولتیروابط نامناسب اجرایی سازمان

ستتتازنده و ناهمتتتاهنگی در غیرروابتتتذ ستتتازمانی 

ها ری و سازمانهای جنگلداهای اجرایی تعاونیتفعالی

هتا،  ها از جمله سازمان جنگلو ادارات مرتبذ با تعاونی

سازمان تعاون روستایی، ادارات منابع طبیعتی و غیتره   

آن  علتت های اجرایی دولتتی  که شفا  نبودن سیاست

تأسیس تتا   بدوها از از مشکالتی است که تعاونیاست 

  انده بودهبه امروز با آن مواج

 های اجرایی تعاونیفساد اداری در فعالیت

 موانتتعروابتتذ ناستتالم و فستتاد اداری از  حاکمیتتت

کم بتتودن روابتتذ ستت  حتتا هاتعتتاونیاجرایتی فعالیتتت  

بتتازی و بانتتدبازی در واگتتذاری  خویشتتاوندی و پتتارتی

 قاچا  چوب از طر  کادر اجرایتی ی تعاونی، هافعالیت

تعتتاونی از طتتر  ی اضتتافی بتته هتتاهتحمیتتل هزینتت و

  استی این وضعیت هاهنهادهای دیگر از نمون

 شوندگان:مصاحبهبه نقل از 
ای وقتی بنده عضتو هیتأت متدیره    }در یک دوره

بودم، مشاهده کردم مدیر عامتل تعتدادی از کارهتای    
پیمانکاری تعاونی را به دوستان و پسر عموی خود که 

ی بتود  در شهر ساکن بودند واگذار کرد و این در صورت
که در بین اعضای تعاونی پیمانکار داشتیم و قتادر بته   

دلیل بهها ولی متأسفانه این فعالیت ،انجام این کار بود
 نداشتن روابذ به آنها واگذار نشد {

Valizadeh et al. (2014) بررستتی عوامتتل   در

هتتای کشتتاورزی شهرستتتان تعتتاونیبازدارنتتدة توستتعۀ 

عنتوان  بته ها ی تعاونیدهلران، از نبود نظارت و ارزشیاب

  انتتتتدیکتتتتی از مشتتتتکالت اجرایتتتتی نتتتتام بتتتترده

Malekmohammadi et al. (1997) تتترین  مهتتم

را نبتتود  هتتای جنگلتتداریمشتتکالت اجرایتتی تعتتاونی

و نبتود ارتبتاط ستازنده     های الزمامکانات و زیرساخت

  انتد بیان کترده وابسته های سازماندیگر بین تعاونی و 

Atmiş et al., (2009)  هتتای در بررستتی تعتتاونی

زمینتۀ  هتا در  جنگلداری ترکیه نشان دادند کته تعتاونی  

چوب محصولی تکو بر تولید ندارند تولیدات خود تنوع 

 هتا که تعتاونی  انددارند  این محققان تأکید داشتهتمرکز 

های تولیدی تعاونی بهره جوینتد   از حداکثر قابلیت باید

نشتان   Heydarpour Toutkaleh et al. (2010) البتته 

غرب استتان  جنگلداری های اند که اعضای تعاونیداده

رایتی آن  هتای اج صورت مثبتی در فعالیتت بهمازندران 

عضو و غیر عضو تفتاوت   و بین افرادکنند میمشارکت 

نشتان داد  حاضر درحالی که نتایج پژوهش ؛ وجود دارد

هستتند،  صورت رسمی عضو تعاونی بهحتی افرادی که 

های اجرایی و کتار  شرکت فعاالنه در فعالیتتمایلی به 

صتورت  بته بلکته تنهتا   ندارنتد،   عالقهکردن در تعاونی 

تتا از  کننتد  میصوری در حد ظاهرسازی انجام وظیفه 

دلیتل  بته کار اخراج نشوند  ممکن است ایتن وضتعیت   

متورد   هایحاکم نبودن نظام پاداش و تنبیه در تعاونی

یشتان بتا پتژوهش    ابررسی یا تفاوت در روش پژوهش 

نشتان داد   پژوهش حاضتر همینین نتایج باشد  حاضر 

هتا کته   تعاونیحوزة های که مشکالت اجتماعی جنگل

قبتتل از حضتتور آنهتتا در ایتتن منتتاط  وجتتود داشتتته،  

یکتی از مشتکالت    عنوان مثتال بهاست  باقی همینان 

هتای تعتاونی   در جنگتل  اننشینمهم، چرای دام جنگل

هتای ابتتدای   هتا در ستال  ونی کرشده است  البته تعتا 

سیس در تغییر منبع معیشتت اعضتا توفیقتاتی نیتز     أت

اند و بعضتی از دامتداران عضتو تعتاونی بته کتار       داشته

های اخیر بتا کتم   اند  اما در سالبانی روی آوردهجنگل

ها، برخی از شدن رغبت و اقبال مردم محلی به تعاونی

 اند اعضا فعالیت دامداری را تشدید کرده

دهد که مشتکالت  می این پژوهش نشان هایافتهی

اجرایی فعالیت تعاونی خود اغلب ریشه در مشتکالت و  

در انتد   یا بر اثر آنها تشدید شتده دارند  مدیریتیموانع 

ری و احیتای جنگتل   داربی بهرههاتعاونیکل مشکالت 

تر از آن است که در مقیاس تعتاونی  تر و پیییدهبزرگ

ر ستطحی بتاالتر و در میتان    د شتود و بایتد   وفصلحل

دربارة آنهتا  و گذاشته شده بح  به ی متولی هاسازمان

  شوداندیشی چاره
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Abstract 

Forestry Cooperatives are the only formal institutions in establishing participatory forestry 

management in Iran. Forest Restoration and Utilization Cooperatives established for forest 

management in the Caspian forests during 1980 and 1990 decades. These institutions have faced 

various issues recently, which lead to failure and dissolution. However, there is not enough analysis in 

these situations yet. The present study aimed to analyze the problems and obstacles and describe the 

most important factors on the executive and managerial components of the Narvan, Lil, and Amir-

Almomenin Forestry Cooperatives of Restoration and Harvesting, located in the Guilan province. The 

methodology of the research is Strauss-Corbin based Grounded theory. 28 informants from managing 

directors, board of directors, Forests, Range and Watershed Organization and Rural Cooperative 

Organization experts were interviewed based on theoretical sampling. Semi-structured interviews were 

used to collect the data. The results showed management maladministration, inefficient management, 

poor training and weaknesses in the knowledge of cooperative managers are the main managerial 

barriers. In addition, poor implementation, lack of proper infrastructures, equipment and resources, 

management weaknesses in implementation, and weaknesses in providing training and empowerment 

of staff are the main drivers of executive obstacles. According to the findings, it can be concluded that 

the status of cooperatives is beyond the internal issues and members level. As shown in this study, 

there are many problems in the managerial and executive levels of forestry cooperatives that primarily 

must be solved in high level decision making among government organizations and then problems in 

the member level of cooperatives be assessed.  

Keywords: Caspian Area, Coding Procedure, Forest Utilization and Restoration Cooperative, 

Grounded Theory. 


