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 چکیده
، های دولت در بهبود شرایط زندگیتوانند همگام باسیاستها یک اهرم مناسب برای توسعه کشورها هستند که میتعاونی

یم یمردم نهادیکعنوان ها بهیتعاونرو، ازاین کار، تولید و ارتقا سطح درآمد و وضعیت اجتماعی، فرهنگی مردم مؤثر باشند؛
میزان  ازنظری، های کمّاین پژوهش ازنظر ماهیت نوع پژوهش .روستاها داشته باشند هجانبهمهدر توسعه  یادیتوانند نقش ز

شده نجامهمبستگی اـ  کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی
جدول کرجسی حجم نمونه با استفاده از  (.= N 144استان اردبیل بود ) هایکارشناسان تعاونیاست. جامعه آماری تحقیق شامل 

تصادفی انتخاب شدند. افراد موردمطالعه با استفاده از پرسشنامه مورد  الًطور کامبه گیرینمونهنفر تعیین گردید.  104ـ مورگان 
ی محتوایی در روای .ها، پرسشنامه بوده استپرسشگری و مصاحبه قرار گرفتند. در پژوهش حاضر ابزار اصلی گردآوری داده

 30ه از بررسی و تأیید گردید تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاد تعاون و اساتید دانشگاهاین تحقیق توسط اساتید حوزه 
نسخه  SPSS افزارآزمون انجام گرفت و مقدار آلفای کرونباخ آن با استفاده از نرمپرسشنامه در مراحل اولیه پرسشگری، پیش

نتایج تحلیل  .محاسبه شد 983/0الی  817/0بین  های مختلفد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در بخشمحاسبه گردی 21
، روستا اقتصاد، اصالح و بهبود به ترتیب شامل توسعه آموزش هاعاملعاملی تأییدی مرتبه دوم نشان داد که مؤثرترین 
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 مقدمه
توانند همگام ها یک اهرم مناسب برای توسعه کشورها هستند که میتعاونی 21در قرن 

و ارتقا سطح درآمد و وضعیت های دولت در بهبود شرایط زندگی، کار، تولید باسیاست
تعاون، ابزار مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و اجتماعی، فرهنگی مردم مؤثر باشند. 

یامروزه تعاون(. 1394نژاد، از عوامل اصلی ایجاد اشتغال و کارآفرینی است )اوحدی و کورکی
 ؛روستاها داشته باشند یدر توسعه اقتصاد یادیتوانند نقش زیم یمردم نهادیکعنوان ها به

 ی و اجتماعیانسان یهاارج نهادن به ارزش قیها که از طرآن یارزشمند اقتصاد یهاتیفعال
 .(1391 ،زادهبخشی)طالب و  ستین دهیپوش یبر کس ،حاصل آمده است

ها در از بین بردن فشار های ناشی از مهاجرت و نیز اشتغال برای که نقش تعاونیطوریبه
گران فاقد امکانات و ابزار کار الزم که در صورت های جمعیتی محروم و یا صنعتروهجوانان گ

افته ای اهمیت یطور فزایندهشوند، بهعدم دریافت این قبیل امکانات عمدتاً بیکار محسوب می
ها یتعاون دهدییافته نشان متوسعه یتجربه کشورها(. 1395پور، است )جمالی و خسروی

پراکنده و متفرق  یروهایاند اسباب تجمع نهستند که موفق شده ییهاسازمان نیبهتر
ترین اهداف آن ایجاد واصلی (1392 ی،حال بااستعداد و باانگیزه را فراهم سازد )معروفدرعین

بخش تعاون، بهبود کیفیت زندگی مردم، کار و تولید، باال بردن سطح درآمد، بهبود وضعیت 
هاست که نقش مهمی را باشد. جنبش تعاونی همچنین مدتاجتماعی و توسعه روستایی می

مواره ار، هاعتب یافته ایفا کرده است. از بازاریابی تادر توسعه کشاورزی کشورهای توسعه
اند و در ترکیب مدیریت سلیم و نظم مالی، ترین فرایندهای توسعه بودهها مرکز موفقتعاونی

های تعاونی و اند. علت ظرفیتتر موفق عمل کردهاندازهای اجتماعی وسیعهمواره با چشم
ین اهای توسعه در همین نکته نهفته است. برای مثال، در بنگالدش نقش کلیدی آن در فرآیند

د های جدیهای کوچک برای ایجاد شرکتها نفر را از طریق تأمین وامها زندگی میلیونتعاونی
ای در پیشرفت ها در سراسر جهان سهم ویژهلذا تعاونی (.Stieglitz, 2004)اند نجات داده

 (.1395پور، اند )جمالی و خسرویخصوص پیشرفت روستایی داشتهاقتصادی و به
ا هبرداری همانند تعاونیهای بهرهاصالحات ارضی، شاهد پیدایش انواع نظامایران بعد از  

ابزارهای مؤثری برای توسعه روستایی می ها در عملدر بخش کشاورزی بوده است. این نظام
عنوان یک مفهوم و ایده، نوعی عمران و (. توسعه روستایی به1394ایزدی و عطایی، باشند )

ان است که شامل توسعه منابع طبیعی با تأکید بر بخش کشاورزی بهبود سطح زندگی روستایی
دستی و صنایع تبدیلی، توسعه و تجهیزات منابع های مرتبط با آن، توسعه صنایعو فعالیت

 شود.انسانی و تالش مستمر در راستای بهسازی فضای اجتماعی، اقتصادی زندگی روستایی می
و  یاجتماعی، ابعاد مختلف اقتصاد یخشی داراعنوان مفهوم چندببه ییتوسعه روستالذا 

 یدارا ،ددارن ییروستا طیکه از مح یریپذریثأابعاد با توجه به ت نیاز ا کی هر است. یفرهنگ
قرار  زانیرهمواره موردتوجه برنامه ییکه موجب شده بخش روستا هستندتوجهی قابل تیاهم



                                                                      1400تابستان، 38، شماره 10جلد     64   

 ،ین توسعه ملآ یدر راستا ییبه توسعه روستا نیل ی(. برا1391 زلو،قراگو ی وری)قد گیرد
 (.1392و همکاران  یوابسته به آن الزم است )عزم یهاتیو فعال یتوجه به روستاها و کشاورز

سعه ترین عوامل آن، توفرآیند توسعه روستایی به عوامل مختلفی بستگی دارد، یکی از مهم
بهبود زندگی، تولید، ارائه خدمات،  های دولت درتواند همگام باسیاستهاست که میتعاونی

ارتقاء سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم روستا نقش مؤثری ایفا کند )جمالی و 
های روستایی و کشاورزی با گسترش فرهنگ تعاون و توجیه (. تعاونی1395پور، خسروی

 به هاهای مادی و اجتماعی و تبدیل آنکشاورزان و روستاییان نسبت به تجمیع سرمایه
های ها و توانمندیهای مادی و اجتماعی کالن و کارساز و با کنار هم قرار دادن مهارتسرمایه

های گروهی توانند بسیاری از نیازهای جامعه روستایی را با فعالیتمختلف و متنوع می
دهد که در صورت خودشان برآورده سازند کما اینکه تجارب کشورهای پیشرفته نشان می

تواند برداری میهای کشاورزی، این نظام بهرهو اعمال مدیریت قوی بر تعاونی دهیسازمان
درباز توزیع منافع حاصل از رشد بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پویا و مولد، توسعه مشارکت 

گذاری در بخش کشاورزی، کاهش مردمی در بخش کشاورزی، پایین آوردن ریسک سرمایه
فردی ایفا نمایند )حیدری ساربان و یره نقش مؤثر و منحصربههای دولتی در تولید و غهزینه

 (.1392محمدزاده،  و 1394همکاران، 
ها، در برخی مناطق کشور ازلحاظ اقتصادی، باوجود مشکالت عدیده تعاونیدر ایران  

های تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان، میزان تولید و میزان تعاونی
سیون در روستاها، بهبود الگوی مصرف و تغییر در مالکیت مسکن، توانمندسازی برای مکانیزا

کاهش فقر، استفاده از اعتبارات مالی، ایجاد درآمد بیشتر و بهبود شرایط کار و تولید در روستاها 
همچنین، (. 1390سرمست، ؛ 1386؛ سعدی، 1393اند )پاریاب و همکاران، اثرات فراوانی داشته

های تولید با ارتقای اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت جتماعی وجود تعاونیازنظر ا
رسانی مناسب باعث ایجاد حس های اطالعهای ترویجی، گسترش کانالاجتماعی، بهبود تماس

همکاری و اعتماد بیشتر در میان زارعان، سطح دانش تخصصی کشاورزی، بهبود نظام 
نگرش و مهارت کشاورزان و درنهایت توسعه کشاورزی  کشاورزی و توسعه دانش فنی،

توانند ازنظر ها می(. عالوه بر این تعاونی1389؛ نصیری، 1387شود )محمودی، می
های محیطی نیز بر توسعه کشاورزی و نهایتاً توسعه روستایی تأثیر داشته باشند. گاه نظامزیست

، امناسب در تولید محصوالت کشاورزیکشاورزی عملکرد ضعیفی داشته که ناشی از مدیریت ن
محیطی و رقابت برای های زیسترویه توسط کشاورزان، محدودیتمصرف نادرست و بی

های اما در تعاونی؛ (1390مصارف آب و سایر کاربردهای تولیدی باشد )شاه ولی و قیصاری، 
ت های کشاورزی، تولید محصوالکاربرد تکنیک ازجملههایی ها راهتولید برای رفع این نارسایی

ی و با نیاز آبی کمتر، جایگزینی محصوالت دیم، آبیاری در شب و ساعات خنک آبکممقاوم به 
های وشکارگیری رهای آبیاری و بهروز، استفاده از آیش در برخی مواقع سال، تغییر در تکنیک
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 انددهشارائه ستیزطیمحهمگی جهت حفاظت از  اند کهای و بارانی را پیشنهاد دادهآبیاری قطره
 (.1394)حیدری ساربان و همکاران، 

تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی و  توان گفت کهبا توجه به آنچه مطرح شد می
وری بهینه از تواند در بهرهرود که میاجتماعی در بخش کشاورزی و روستایی به شمار می

 .ید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشدشرایط زندگی، کار و تول
 ذکرانیشا. خش تعاون توانایی حل مشکالت اقتصاد روستایی و کشاورزی را داردب ،درواقع

برخوردار  یمناسب تیکل کشور از وضع یهاینسبت به تعاون لیاستان اردب یهایتعاون است که
رتبه اول  1398که در سال  نده تعاون کشور هستدر حوز رگذاریتأث یهاهستند و جزو استان

)سازمان  دشاخص در حوزه تعاون قرار دار یهااستان نیب زین 1399را کسب کرد و در سال 
در  یتعاون یهاشرکت شیگرا نیشتریب ( در استان اردبیل1399تعاون روستایی استان اردبیل، 

 تیفعالکشاورزی حوزه  نیها در اشرکت نیدرصد ا 34 بیش ازاست که  یحوزه کشاورز
ها حوزه ریشامل سا یدرصد و مابق 13درصد، در حوزه صنعت  27دارند، در حوزه خدمات 

 81 یدارا لیاستان اردب ییروستا یهایشبکه تعاون(. 1399سازمان تعاون استان اردبیل، ) است
 بربالغ یاهیروستا با سرما 1296سطح  در نفر 89208ی با تعداد اعضا ییروستا یشرکت تعاون

را در سطح شهرستان  هیاتحاد 9نوبه خود تعداد ها بهشرکت نیبوده که ا الیر 30653990486
را داده است.  یاستان هیاتحاد کی لیدر سطح استان تشک زیها نهیاتحاد نیا. دهندیم لیتشک
و  یبازرگان ،یدیتول ،یمختلف خدمات یهاتیبه فعال چندمنظوره بوده و ییروستا یهایتعاون
دولت در جهت  یتیحما یهااستیاهداف و س یدر راستا هاتیفعال نیپردازند که ایم یجیترو

 یشتیمع یهاوام عیتوز کهیطوربه ؛قرار دارد انییاز روستا تیو حما یتوسعه بخش کشاورز
 ریسا عیتوز ،ییایمیدرصد کود ش 65حدود  عیتوز ان،ییسوخت روستا عیتوز ها،یاعضاء تعاون

و قطعات  یکشاورز آالتنیماش ،یاهیسموم دفع آفات، بذور گ رینظ یکشاورز یهانهاده
کر، آرد ش و قند ،یبرنج، روغن نبات رینظ انییروستا یکوپن یکاالها هیکل عیها و توزآن یدکی

 هایتعاون نیا قیاز طر یتوجهقابل زانیبه م یمحصوالت کشاورز ینیتضم دیخر نیو همچن
 یاتدارک کااله و هیته و ینیتضم ریمحصوالت غ دوفروشی. عالوه بر آن خرردیپذیصورت م

یصورت م یتعاون فروشگاه 28از  شیباوجود ب انییروستا ازیموردن ییو مواد غذا یمصرف
 یهایکه تعاون یتیبا توجه به اهم (.1398)سازمان تعاونی روستایی استان اردبیل،  ردیگ

شور دارا ک یخودکفائ نیو همچن یی، توسعه بخش کشاورزیدر توسعه جوامع روستا ییروستا
 ءاعضا تیسطح رضا یارتقا یبرا یمناسب یراهکارها تواندیها معملکرد آن یبررس ،باشدیم

ها بر ابعاد مختلف توسعه . لذا در این پژوهش نقش تعاونیدهد هئآن ارا یو کمک به بقا
 فرهنگ، خانوار اقتصاد، و مهاجرت ییزااشتغال، اقتصاد روستا، ازجمله آموزشروستایی 

 گیرد.ی قرار میموردبررسی کشاورزی و رفاه خدمات، صنعت، یمشارکت
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 مبانی نظری

 وسعهتها بر ای توسط محققان در خصوص تأثیر ابعاد مختلف تعاونیمطالعات گسترده
ای، برقی و شایان شود. طی مطالعهاشاره می هاآنشده است که به برخی از روستایی انجام

های تعاونی کشاورزی بر پایداری اشتغال روستایی نشان ( در تحلیل عملکرد شرکت1396)
های کشاورزان در ایجاد اشتغال و کارآفرینی نقش مثبتی دارند و تعاونی درمجموعدادند که 

در ایجاد اشتغال و کارآفرینی همچنین دو متغیر جنسیت و تحصیالت افراد موردمطالعه نیز 
 یهاینقش تعاون( در مطالعه 1394ایشان تأثیر مثبتی داشته است. سامیان و همکاران )

ون خرد شهرستان ب ییمناطق روستا یو فرهنگ یاقتصاد - یدر توسعه اجتماع یریگیماه
 عضو ریغهای عضو تعاونی نسبت به روستاهای روستا اقتصادی تیوضعنشان دادند که بوشهر 
باشد. هرچند وضعیت اجتماعی ـ فرهنگی روستاهای عضو نسبت به روستاهای تر میمطلوب

ه تعاونی صیادی آمددستبا توجه به نتایج به حالنیبااتغییر بسیار ناچیز داشته است؛  عضو ریغ
( در بررسی عملکرد 1389) اثر معناداری بر روستاها داشته است. باصری و همکاران

های تولید باعث افزایش ولید در کشاورزی ایران گزارش کردند که تعاونیهای تتعاونی
مشارکت در امور تولیدی، جذب نیروی کار خارج از خانوار و تغییر نگرش از نگاه سنتی به 

 لیتحل( به 1394نژاد )اوحدی و کورکیکشاورزی به نگاه تجاری در بین اعضاء شده است. 
 رجانیشهرستان س یکشاورز دیتول یهایتعاون یدهایتهدها و فرصت، هاضعف ،قوت نقاط

فرصت در برابر هفت تهدید  17ضعف و  15پرداختند. نتایج نشان داد نه قوت در برابر 
 ها باالست و با ارائه راهکارهایبنابراین، آستانه موفقیت تعاونی؛ شناسایی و بررسی شدند

توان میزان موفقیت ها میها و تهدیدعفها برای رفع ضمناسب و با استفاده از قوت و فرصت
 هاییبا عنوان نقش تعاون ای( در مطالعه1390و همکاران ) ینیالدشمس را افزایش داد. هاآن

 یکنون طیدر شرا پرداختند. نتایج نشان داد و توسعه روستاها زاییکوچک در اشتغال عیصنا
و متعاقب آن به  یحوزه کشاورزبه  ینیخسارات سنگ ،یدرپیپ یهایسالکشور که با خشک

 تیعبه وض یبخشبا تنوع توانیاست، م مودهوارد ن ییدر جامعه روستا یزندگ طیبخش شرا
ارکت با توجه به مش یکوچک و دست عیصنا اندازیتوجه به راه ژهیوساکنان روستا به تیفعال
و  زاییاشتغال ،یدیخودجوش و فعال تول یتعاون هایدر قالب شرکت انروستائیجانبه همه
با عنوان  یقی( در تحق1391) زادهبخشیو  طالب .آوردروستاها را فراهم  داریتوسعه پا جهیدرنت

در  یدموکراس پرداختند. نتایج نشان داد رانیدر ا ییروستا یو حکمران ییروستا یهایتعاون
توسعه به آن  یبرا یثرؤروش م کیعنوان در عمل اجرانشده و به رانیا ییروستا یهایتعاون

 توانندیم ییروستا یاونتع یهاشرکت ،یحکمران کردیرو نییبا تب ،نینگاه نشده است. همچن
دهقانی زاده . شوند ریقانون درگ رییتغ یهااستیمحور و سقانون یهااستیس یدر هر دو سو

 ایکارهبندی راههای روستایی و اولویتدهی تعاونیای به بررسی زیان( طی مطالعه1390)
های تعاونی ساماندهی آن در استان یزد پرداخت و نتایج پژوهش وی نشان داد که شبکه
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روستایی با برخورداری از چتر حمایتی، نظارتی و هدایتی دولت و پشتوانه اعتماد و عضویت 
مردم، امکانات بالقوه و بسیار نیرومندی را درون خود پدید آورده است که در صورت مدیریت 

ای در روستاها و بخش کشاورزی و شکوفایی و پویایی به تحقق اهداف توسعه صحیح و کارا
 کند.اقتصاد روستا کمک فراوانی می

یمؤثر در توسعه تعاون یهاسازه یو واکاو یدر بررس (1392) زادههادیو  یبوزرجمهر 
رساختیها و زنهینشان داد که زمپرداختند. نتایج  یاستان خراسان رضو ییروستا دیتول یها
 حیصح یهااستیو مقررات و اصالح و ارائه س نیدر قوان یچون بازنگر یالزم در موارد یها

تیها و استفاده مطلوب از ظرفتیرفع محدود یبرا بمناس یانهیتواند زمیتوسط دولت م
 .ها را فراهم آوردیتعاون یرونیب یهاو فرصت یدرون یها

؛ قراردادندرا موردمطالعه  تالیجیدر عصر د ییروستا یهایتعاون( 2020فرانسی و همکاران )
 یهایعاونت یکیبلوغ تجارت الکترون زانیو م نترنتیحضور ا لیوتحلهیتجز که بهطوریبه

های روغنی نسبت به همکاران دانه یهایکه اگرچه تعاونی پرداختند و نتایج نشان کشاورز
 ثر وؤارتباطات مدر تسهیل  هاتعاونیا همه ، امهای میوه آمادگی بهتری دارندخود در تعاونی

سازمانبه بررسی  (2015آلتمن ) .رودارند، هنوز مسیر طوالنی پیش هدف خود گروهتعامل با 
 یی پرداخت. نتایج نشان داد کهعادالنه روستا یعنوان موتور توسعه اقتصادبه یتعاون یها

با مزارع بزرگ  کهیکنند، درحال جادیا خود یاعضا یبرا ییتوانند درآمد نسبتاً باالیها میتعاون
 تیموفق یبرا یو مقررات اساس نی. قوانکنندیهستند رقابت م یخصوص تیکه در مالک یسنت

دهد. یقرار م یبا مزرعه خصوص یمزرعه مساو کیها را در مهم است که آن اریبس یتعاون
( 2010بنین ) ت.اس یتعاونمزرعه  تیموفق دیکل ،و عمل به اصول تعاون رااج، نیعالوه بر ا

از  های تولیدیدر مطالعاتی که در بنگالدش انجام داده بود، به این نتیجه رسید که تعاونی
ها از جایگاهی مناسب برای جذب شوند. تعاونیکارفرمایان اقتصادی محسوب می نیتربزرگ

های اقتصادی برخوردارند. گسترش های مختلف فعالیتافراد فقیر بومی در عرصه
گذاری و منابع انسانی در استفاده از اقتصاد کشاورزی، کمک به اقتصاد روستا، ایجاد سرمایه

های ی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ایجاد زمینهاشتغال پایدار در نواحی روستای
 رونکو وها در بنگالدش است. دستاوردهای تشکیل تعاونی ازجملهماندگاری در روستاها 

های کشاورزی اسپانیا در بررسی ساختار سرمایه و تصمیمات مالی تعاونی( 2014ن )همکارا
دار وجود های مالی ارتباط معنیگیریاقتصادی و تصمیم کالنبیان نمودند که بین متغیرهای 

 (2005) نگایدان .بندی با توجه به شرایط اقتصادی و نوع شرکت متفاوت استدارد و بودجه
ها به نحو فرصتاز سازند که یکشاورزان را قادر م دیتول یهایکه تعاون سازدیخاطرنشان م

 یشتریجامعه شوند و ثبات ب یاعضا انیثروت و قدرت م شیمطلوب استفاده کنند و باعث افزا
توسعه ( 2000تا  1990ساله ) 10های ( برنامه2003) اعضاء به ارمغان آورند. مک فایل یبرا

دهد که در طول این دوره در منطقه ها را در ایالت کلرادو بررسی نمود. نتایج نشان میتعاونی
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ز نی ییزااعضا و اشتغال ها رشد و توسعه مناسبی داشتند و در افزایش درآمدکلرادو تعاونی
درصد افزایش در اشتغال 4/4ها حدود در بخش کشاورزی تعاونی. اندبسیار موفق عمل کرده

های کشاورزی اند. تعاونیمیلیون دالری داشته 15/4زایی ایجاد کرده و ساالنه رشد اقتصادی 
 ،بنابراین. اندش دادهدرصد افزای 2/19غیر عضوها  با سهیهمچنین درآمد ساالنه اعضا را در مقا

در افزایش رفاه اعضای خود و ایجاد  1990های ایالت کلرادو در دهه باید گفت که تعاونی
اند. این امر باعث کاهش فاصله طبقاتی عملکرد مناسبی داشته در کشاورزی های شغلیفرصت

 ییروستا یهای( عملکرد تعاون2002آگوال و همکارانش ) .و افزایش توانایی فقرا گردیده است
موردمطالعه با  یهایکه همه تعاون افتندیدست  جهینت نیکردند و به ا یکشور هند را بررس

 نهیزم یتعاون یهاشرکت ،نی. همچندهندیم شیرا افزا ی، منابع مالهااندازپس یآورجمع
 و همکارانش یندیکنند. کیفراهم م را یاعضا در کنترل امور تعاون یمشارکت و همکار

 نیترمهم نتایج نشان داد انجام دادند، ییروستا یهایعملکرد تعاون یبررس نهی( در زم1995)
انداز پس یآورو جمع یدر اداره امور تعاون ءمشارکت اعضا ،یتعاون یهاشرکت یهاتیفعال

های تولید های خود نشان داد که تعاونیدر پژوهش( 1990) ومارک ذکر شد. انییروستا
بین آنان، ایجاد کشاورزی  کاهش فقر در وروستایی باعث بهبود معیشت کشاورزان عضو 

 شده است. ءگروهی و حس همکاری در بین اعضا
 

 شناسی تحقیقروش
ی، ازنظر میزان کنترل متغیرها از نوع های کمّاین پژوهش ازنظر ماهیت از نوع پژوهش 

تگی همبسـ  تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفیغیرآزمایشی و ازنظر هدف از نوع 
ل استان اردبی کارشناسان سازمان تعاون روستاییشده است. جامعه آماری تحقیق شامل انجام
با نفر تعیین گردید.  104جدول کرجسی ـ مورگان حجم نمونه با استفاده از  (.= N 144)بود 

تصادفی انتخاب شدند. افراد  الً طور کامبهافراد تصادفی ساده گیری روش نمونهاستفاده از 
نامه این پرسشموردمطالعه با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگری و مصاحبه قرار گرفتند. 

موردمطالعه  کارشناسان ایهای فردی و حرفهالف) ویژگی پژوهش متشکل از موارد زیر بود:
ای و فاصله ترتیبیهای با مقیاس ستاهای تأثیرگذار تعاونی روستایی بر رومؤلفه هایگزینه (ب

 شگاهتعاون و اساتید دانروایی محتوایی ابزار مورداستفاده در این تحقیق توسط اساتید حوزه 
پرسشنامه در مراحل  30بررسی و تأیید گردید. جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از 

 افزارای کرونباخ آن با استفاده از نرمآزمون انجام گرفت و مقدار آلفاولیه پرسشگری، پیش

SPSS های مختلف پرسشنامه بخش (قابلیت اعتماد)محاسبه گردید. سپس پایایی  21 نسخه
 آزمون سنجیده شد.در مرحله پیش
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 قابلیت اعتماد )پایایی( پرسشنامه مورداستفاده در پژوهش -1جدول 
سؤاالت  

 مربوطه
 تعداد سؤاالت

ضریب 
 آلفای کرونباخ

 یی(ایسطح پا)نتیجه

 عالی 937/0 6 6-1 کشاورزیتوسعه 

 بسیار خوبی 866/0 4 10-7 صنعتتوسعه 

 بسیار خوبی 817/0 5 15-11 اقتصاد روستا

 عالی 910/0 4 19-16 زایی و مهاجرتاشتغال

 بسیار خوبی 888/0 3 22-20 خدمات رفاهی

 عالی 934/0 5 27-23 آموزش

 عالی  933/0 5 32-28 اقتصاد خانوار

 عالی  946/0 7 39-33 فرهنگ مشارکت

 مآخذ: نتایج تحقیق 

 

 ح و بهبود، اصالصنعت، توسعه یکشاورز توسعهضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در بخش 
، بهبود آموزش، توسعه یرفاه خدمات، بهبود مهاجرتکاهش و  ییزااشتغال، روستا اقتصاد
تا  817/0دربازه  1و کل پرسشنامه طبق جدول  مشارکت فرهنگو گسترش  خانوار اقتصاد

 و های مختلفی چون میانگین، فراوانیاز آماره هاداده توصیفی در تحلیل. محاسبه شد 983/0
به  ی مربوطنشانگرهاو  هاسازههماهنگی  . همچنین، جهت تبییناستفاده گردید معیار انحراف

 حلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد.ها از تی تأثیرگذار تعاونیهامؤلفهی مدل هاسازه
 

 نتایج و بحث
نشان  2طبق جدول  های تحقیقیافتهای کارشناسان موردمطالعه: های فردی و حرفهویژگی

سال  48( مرد بوده و میانگین سنی ایشان %3/66دهد که اکثریت کارشناسان موردمطالعه )می
( بوده و میانگین تجربه %37موردمطالعه، کارشناسی )است. مقطع تحصیلی اکثریت کارشناسان 

 سال است. 22کاری ایشان 
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 آمار توصیفی پرسشنامه -2جدول 

درصد  سن
درصد  تحصیالت فراوانی

 درصد فراوانی تجربه کاری فراوانی

 5/18 سال 5-0 17 دیپلم 25 سال 30تا  20

 23 سال 10-5 25 پلمیدفوق 29 سال 40تا  30

 17 سال 20تا -10 31 لیسانس 5/32 سال 50 تا 40

 27 سال 30تا  20 5/10 سانسیلفوق 5/13 سال 60تا  50

 5/14 سال 30بیشتر از  5/16 دکتری 100 جمع
 ی تحقیقهاافته: یمآخذ 

 
 های روستاییی تعاونیهامؤلفهگیری های برازش مدل اندازهشاخص -3جدول 

 (برازش مدل) آمدهدستبهمقادیر  حد مطلوب       شاخص برازش 

 قبول 10/1514   ی اسکویرکا

 قبول 694   (   df) درجه آزادی

 یآزادبه درجه  اسکویر کای مجذور
(/df2X) 

 قبول 18/2 3 ≤

 بیتقرریشه دوم میانگین خطای 
(RMSEA RMSEA) 

 قبول 087/0 08/0 ≤

های مجذور میانگین باقیمانده
 (SRMR) استاندارد شد

 قبول 94/0 05/0 ≤

 قبول 90/0 95/0 ≥ (GFIشاخص میزان انطباق)

 قبول 90/0 90/0 ≥ (NFIشاخص نرم شده برازندگی)

 قبول 90/0 93/0 ≥ (NNFI) شاخص نرم نشده برازندگی

 قبول 90/0 97/0 ≥ (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 های تحقیقمآخذ: یافته
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 مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم شدهنمودار بارهای عاملی استاندارد -1شکل
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 مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم tنمودار مقادیر  -2شکل
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 های روستاییی تعاونیهامؤلفهی مرتبه دوم دییتأتحلیل عاملی 

 4نشانگر(، توسعه صنعت ) 6)کشاورزی ی تعاونی از هشت سازه توسعه هامؤلفهمتغیر نهفته 
(، بهبود نشانگر 4یی و کاهش مهاجرت )زااشتغالنشانگر(،  5(، اصالح و بهبود اقتصاد روستایی )نشانگر

نشانگر( و توسعه  5نشانگر(، بهبود اقتصاد خانوار ) 5(، توسعه آموزش )نشانگر 3خدمات رفاهی )
 است.  شدهلیتشکنشانگر(  7فرهنگ مشارکت )

ها، میزان دقت هر یک از نگرهای هر یک از این سازهداری نشامنظور تعیین معنیدر این مرحله به
ایی از های روستی تعاونیهامؤلفهها با متغیر پنهان این نشانگرها در معرفی سازه موردنظر و روایی سازه

نشانگر و  39ا ی تعاونی بهامؤلفهگیری بنابراین، مدل اندازه؛ تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد
افزار لیزرل اجرا و روابط نشانگرهای آن ترسیم شد. الب تحلیل عاملی مرتبه دوم در نرمسازه در ق 8

اند. رسم شده 2شکل  و 1برای مدل موردبررسی در شکل ی عامل tبار عاملی و مقدار  آمدهدستنتایج به
به آماره  مربوط 6ثیرگذاری( هر یک از عوامل و شکل أمربوط به میزان بارهای عاملی )مقادیر ت 5شکل 

t منظور تحلیل مدل برازش یافته قبل از هر چیز الزم است مناسبت معیارهای برازش مدل به. ها استآن
 موردبررسی قرار گیرد.

، اسکویرکایهای در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از شاخص
(، شاخص مجذور RMSEA)شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب 

نرم شاخص  (،GFI) ، شاخص میزان انطباق(SRMR)های استانداردشده میانگین باقیمانده
( و شاخص برازندگی تطبیقی NNFIبرازندگی ) نرم نشده(، شاخص NFIبرازندگی ) شده

(CFI استفاده شد. با توجه به جدول )ی تعاونی، هامؤلفهگیری اندازه معیارهای برازش مدل 3
 گیرد.یید قرار میتألی مدل مناسب بوده و ساختار نظری فرض شده برای مدل مورد برازش ک

با توجه به اینکه معیارهای برازندگی مدل کلی از سطح مناسب برخوردار بود و کلیت مدل 
بارهای عاملی  شود.گیری مدل پرداخته مییید شد، در ادامه به ارزیابی بخش اندازهتأ

نشانگر انتخابی جهت  93که دهد ( نشان می4در جدول ) 2Rو  tره استانداردشده، مقدار آما
 ؛انداز اعتبار و دقت الزم برخوردار بوده ی تعاونیهامؤلفهسازه متغیر پنهان  8گیری اندازه

 دانست و جهت اتکاقابلتوان پارامترهای برآورد شده در مدل را به لحاظ آماری بنابراین، می
استفاده نمود. در  هاآناز ی تعاونی هامؤلفههای موردمطالعه پذیری نشانگرها با سازهتطابق

 ر اساسبگیری متغیر نهفته ین و معتبرترین سازه برای اندازهمؤثرترتحلیل عاملی مرتبه دوم 
یله وسبهه سهم واریانس هر سازه ک 2Rشود و مقادیر بارهای عاملی استانداردشده مشخص می

ل عاملی مرتبه نتایج تحلی بر اساسبنابراین، ؛ دهدشود را نشان میمتغیر نهفته مربوطه تبیین می
 96/0و  97/0و اصالح  اقتصاد روستایی با بار عاملی  و بهبودی توسعه آموزش هامؤلفهدوم 
 (.4 جدولهای روستایی بوده است )ی تعاونیهامؤلفهین بعد مؤثرترکارشناسان  ازنظر

( در tمقادیر ) هاداری آنها و سطح معنیمقادیر بارهای عاملی نشانگرهای هر یک از عامل
ر ی ددرستبهآن است که تمام نشانگرها  دهندهنشاناست. این مقادیر  شدهگزارش( 5) جدول
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برای تمامی نشانگرهای موردنظر  شدهگزارش t مقدار آماره ازآنجاکهو  اندقرارگرفتهمحل خود 
هر یک از  باشند. لذادار میاست، نشانگرهای مذکور در سطح پنج درصد معنی 96/1باالتر از 

شده برای شاخص همچنین، مقدار گزارش ی مربوطه دارند.هابرسازهی داریمعناثر نشانگرها 
گیری در ای اندازهدهد که خط( نشان میRMSEA) ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

 است. شدهکنترلی خوببهمدل، 
 

 های روستایی  در مدل تحلیل عاملی مرتبه دومی تعاونیهامؤلفهدهنده های تشکیلبندی سازهرتبه -4جدول

 T 2Rآماره  بار عاملی دهندهسازه تشکیل مؤلفه
ترتیب 
 اثرگذاری

مؤلفه
 

تعاون
 ی

 اول 97/0 16/10 97/0 آموزشتوسعه 

 دوم 96/0 48/7 96/0 تااقتصاد روساصالح و بهبود 

 سوم 85/0 60/8 95/0 مهاجرت کاهشزایی واشتغال

 چهارم 80/0 70/9 94/0 اقتصاد خانواربهبود 

 چهارم 73/0 26/8 94/0 یگسترش فرهنگ مشارکت

 پنجم 70/0 09/9 90/0 صنعتتوسعه 

 پنجم 69/0 59/7 0/ 90 خدمات رفاهیبهبود 

 ششم 69/0 40/8 83/0 کشاورزیتوسعه 

  ی تحقیقهاافته: یمآخذ

 

قبولی با مدل مفهومی تحقیق تطابق قابل مورداستفادهتوان بیان داشت که نشانگرهای لذا می
شده است؛ حاکی از ( گزارش3) آمده که در جدولدستطورکلی، نتایج بهدهد. بهرا نشان می

 باشد. ها میبرازش مناسب مدل تحقیق با داده
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بارهای عاملی استاندارد و معیارهای برازش و روایی و پایایی در مدل تحلیل عاملی  -5جدول
 های روستاییی تعاونیهامؤلفهمرتبه دوم 

نماد  عامل
بار  نشانگرها عامل

 t 2Rآماره  عاملی

 AMO آموزشتوسعه 

 36/0 99/12 92/0 های جدیدآموزش ترویج فنون و روش

 36/0 37/11 86/0 های ترویجیآموزش و برگزاری کالس

 35/0 36/11 86/0 مبارزه با آفات و بیماری گیاهی

 35/0 21/11 85/0 بهبود آموزش

 28/0 86/10 84/0 ءتنظیم تقویم زراعی برای اعضا

اصالح و بهبود 
 EGR اقتصاد روستا

 52/0 77/7 84/0 های نوین بازاریابیروش

 46/0 73/6 72/0 ها و فروش محصوالتمین نهادهأت

 44/0 51/6 69/0 های مصرفیکاهش قیمت نهاده

 28/0 54/5 68/0 هاحذف واسطه

 27/0 48/4 36/0 افزایش قیمت محصوالت

 زایی و اشتغال
 ESM مهاجرتکاهش 

 52/0 28/10 92/0 بهبود تنوع شغلی

 46/0 80/9 88/0 ایجاد اشتغال

 44/0 38/9 85/0 ارائه تسهیالت جهت اشتغال

 24/0 40/8 76/0 کاهش مهاجرت روستاییان

 اراقتصاد خانوبهبود 
 

EGK 
 

 34/0 84/11 89/0 انگذاری بین روستاییتقسیم سود سرمایه

 33/0 46/11 87/0 گذاریکاهش ریسک سرمایه

 31/0 90/10 85/0 های درمانیبیمهبهبود 

 29/0 96/10 85/0 بیمه محصوالت کشاورزی

 26/0 35/9 84/0 افزایش درآمد روستاییان

FMO 40/0 47/11 91/0 ءتقویت روحیه مشارکت بین اعضا 
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گسترش فرهنگ 
 یمشارکت

 37/0 32/11 90/0 دفاع مسئوالن از منافع روستا

 37/0 30/11 90/0 ءاعضابهبود جایگاه اجتماعی 

 29/0 81/9 82/0 افزایش فرهنگ تعاون و کارگروهی

 26/0 72/10 87/0 های ارتباطی و افزایش مشارکتکانال

 20/0 87/9 80/0 هاافزایش تمایل به عضویت روستاییان در تعاونی

 SAN صنعتتوسعه 

 31/0 43/11 84/0 ایجاد صنایع تبدیلی روستا

 29/0 21/10 84/0 و نوسازی مزارع زتجهی

 24/0 57/9 80/0 احداث و توسعه گلخانه

 19/0 19/7 65/0 های مجهز و انباری مناسبایجاد سوله

خدمات بهبود 
 KHR رفاهی

 31/0 32/9 94/0 بهبود وضعیت معیشتی 

 29/0 35/9 94/0 بهبود ارتباطات

 26/0 90/8 71/0 خانگیبهبود لوازم

 KES کشاورزیتوسعه 

 40/0 54/11 88/0 های مکانیزه کشتروشگسترش 

 38/0 72/10 85/0 الگوی کشتتغییر 

 38/0 72/10 84/0 سطح زیر کشت زراعی

 37/0 71/10 84/0 سطح باغداری

 36/0 72/10 84/0 تعداد دام و طیور

 36/0 19/10 82/0 فشاراستفاده از آبیاری تحت
 های تحقیقیافتهمآخذ: 

ر عامل نشان داد که د های روستاییی تعاونیهامؤلفه مرتبه دومنتایج تحلیل عاملی تأییدی 
، در عامل 92/0با بار عاملی  "های جدیدآموزش ترویج فنون و روش" توسعه آموزش متغیر

در عامل ، 84/0با بار عاملی  "نوین بازاریابی های روش"اصالح و بهبود اقتصاد روستا متغیر
، در عامل بهبود 92/0با بار عاملی  "بهبود تنوع شغلی"زایی و کاهش مهاجرت، متغیر اشتغال

، در عامل 89/0با بار عاملی  "گذاری بین روستاییانتقسیم سود سرمایه" اقتصاد خانوار، متغیر
 ، در91/0با بار عاملی  "ءتقویت روحیه مشارکت بین اعضا"گسترش فرهنگ مشارکت، متغیر

، در عامل بهبود 84/0با بار عاملی  "ایجاد صنایع تبدیلی روستا"عامل توسعه صنعت، متغیر
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در عامل توسعه کشاورزی  94/0با بار عاملی  "بهبود وضعیت معیشتی"خدمات رفاهی، متغیر
در  اثرگذارترین نشانگرها 84/0با بار عاملی  "های مکانیزه کشتروشگسترش "و متغیر

 (.5باشند )جدول می های تعاونیهامؤلفه
 

 گیری نتیجه
 رد زیادی نقش توانندمی مردمی نهادیک عنوانبه هاتعاونیطور که تشریح گردید، همان 

ها در از بین بردن فشار های ناشی از مهاجرت و باشند. امروزه تعاونی داشته روستاها توسعه
گران فاقد امکانات و ابزار کار های جمعیتی محروم و یا صنعتنیز اشتغال برای جوانان گروه

ر طوشوند، بهالزم که در صورت عدم دریافت این قبیل امکانات عمدتًا بیکار محسوب می
های روستایی با گسترش فرهنگ تعاون و توجیه تعاونی ای اهمیت یافته است.فزاینده

ها به های مادی و اجتماعی و تبدیل آنکشاورزان و روستاییان نسبت به تجمیع سرمایه
های ها و توانمندیهای مادی و اجتماعی کالن و کارساز و با کنار هم قرار مهارتسرمایه

های گروهی روستایی را با فعالیت توانند بسیاری از نیازهای جامعهمختلف و متنوع می
ها و موارد احیاء نشده را که های شکوفایی بسیاری از زمینهخودشان برآورده سازند و زمینه

 اند، به فعل برسانند. ماندهصورت بالقوه باقیدر مناطق روستایی و کشاورزی به
ی انجام سعه روستایرو، این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف تأثیرات تعاونی با بر توازاین
ی تعاونی روستایی با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که هامؤلفهو تبیین گرفت 

 زاییتغالاش، روستا اقتصاد، اصالح و بهبود به ترتیب شامل توسعه آموزش هاعاملمؤثرترین 
هبود ب ،صنعت، توسعه ی، گسترش فرهنگ مشارکتخانوار اقتصاد، بهبود مهاجرت و کاهش
ن همکارا رونکو و های این پژوهش باشد. همسو با یافتهکشاورزی میو توسعه  رفاهی خدمات

( در مطالعات خود 1390( و دهقانی زاده )1394سامیان و همکاران )، (2015آلتمن )( ، 2014)
در  های تأثیرگذار تعاونینشان دادند که اصالح و بهبود وضعیت اقتصاد روستا ازجمله مؤلفه

( 1396(، برقی و شایان )2010بنین ) همچنین،مناطق روستایی موردمطالعه ایشان بوده است. 
های کشاورزان در گسترش تعاونینیز نشان دادند که  (1390و همکاران ) ینیشمس الدو 

 . اندبودههای اشتغال و ایجاد تنوع شغلی و درآمدی در روستاها مؤثر زمینه
 های تعاونی روستایی درطی این پژوهش گسترش فرهنگ مشارکتی یکی دیگر از مؤلفه

در توسعه   (1392) هادی زاده و  یبوزرجمهرهای  توسعه روستایی شناسایی گردید که با یافته
های و یافته  هایتعاون یرونیب یهاو فرصت یدرون یهاتیاستفاده مطلوب از ظرفمشارکت با 

در قالب  انروستائیجانبه مشارکت همهدر خصوص ( 1390مکاران )و ه ینیالدشمس
در این مطالعه توسعه صنعت یکی ی مطابقت دارد. دیخودجوش و فعال تول یتعاون هایشرکت

و  ینیدشمس ال هایهای تأییدشده تعاونی روستایی شناسایی شد که با یافتهدیگر از مؤلفه
های صنایع کوچک منجر به توسعه صنعت در روستا مطابقت دارد که تعاونی (1390همکاران )
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( در مطالعات خود به عملکرد مناسب 2003) مک فایلشود. و توسعه پایدار روستاها می
ایجاد فرصت و  در افزایش رفاه اعضای خود 1990ایالت کلرادو در دهه های روستایی تعاونی

های بهبود های این پژوهش در خصوص مؤلفهکه یافته در کشاورزی اشاره دارد های شغلی
 کند.های روستایی را تأیید میخدمات رفاهی و توسعه کشاورزی تعاونی

 
 پیشنهادها

احداث  نهیامکانات ، زم گریو د هیکمبود سرما لیبه دل ییدر مناطق روستا یکنون طیدر شرا 
راهکار  نیباال وجود ندارد و بهتر ییزابزرگ با اشتغال یاقتصاد یصنعت یها و واحدهاکارخانه

است. ساکنان  ییروستا یهایتعاون جادیا ،یکشاورز تیدر کنار فعال یتوسعه اقتصاد یبرا
هیهم گذاشتن سرما یمنطقه دارند و بارو یاقتصاد یهاتیدرباره ظرف یکاف ناختروستاها ش

لت روستا را فراهم کنند و دو یرونق اقتصاد نهیزم ،یتعاون لیتوانند با تشکیاندک خود م یها
با  الزم است ها را در روستاها فراهم کند.بخش شتریها در بیتعاون نیا لیتشک نهیتواند زمیم

روزافزون بخش  ییایها و پوینسبت به رفع مسائل و مشکالت تعاون اسبمن یشناسبیآس
کارآمد  ،یتخصص یهایتعاون جادیاقدام کرد. ا یمهم اقتصاد یهااز حوزه یکیعنوان به یتعاون

نقاط  ییو شناسا هایاز تعاون تیو حما تیاست تقو یرونق اشتغال ضرور یو توانمند برا
ق مناط یکم کردن فاصله توسعه اقتصاد یبرالذا  .ردیگید قرار میکأضعف و قوت آنان مورد ت

 تیبا محور ییروستا یهایتعاون لیخرد در قالب تشک یهایگذارهیبا شهرها سرما ییروستا
 گسترش نهضت تعاون در آموزش اصول تعاون وبایست همچنین، می شود.یم هیاشتغال توص

 هایتعاون یو کارآمد ساز یشناسبیآسیی موردتوجه مسئوالن قرار بگیرد، سطح جامعه روستا
آموزش ارکان  ها،یتعاون یابیارزش قیها از طربیرفع آس یبرا یشنهادیپ یهاحلراه نییتع و

ها هیو اتحاد هایدر تعاون یاتیبرنامه عمل نیتدو ها،یمجامع تعاون یشبکه، سامانده یتیریمد
هیماسر دیبه شهرها با انیاز مهاجرت روستائ یریشگیپ یبرا همچنین، .در اولویت قرار بگیرد

در روستاها ها یکوچک در قالب تعاون یاقتصاد یهاطرح یاجرا یشده برایزیربرنامه یگذار
شـود کـه بـرای های توسعه، پیشـنهاد مـیها بر شاخصبا توجه به تأثیر تعاونی. انجام شود

ضـمن ایجـاد فرهنـگ تعـاونی و  ل،یهـای بخـش تعـاون در استان اردبتسـهیل فعالیـت
نیوهـای تعـاونی، محـیط قـانونی مناسـب بـرای توسـعه و تقویـت تعاسـازی فعالیـتنهادینه

های تعاونی تولید نیز بتواننـد بـه ایجـاد فعالیت یهاشرکت اهای این استان فراهم شود ت
ارزش افزود  بر تـوانجنبی کشاورزی بپردازند. از این رهگذر، عالوه بر ایجاد اشـتغال، مـی

های جهت تحقق توسعه تعاونی بر درآمد کشاورزان نیز افزود. جهیمحصوالت کشاورزی و درنت
 تواند راهگشا باشد: روستایی توجه به موارد زیر نیز می

 یروستای جامعه آینده و حال هایواقعیت با منطبق بینانه،واقع و اصولی جامع، دقیق، برنامه تدوین -
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 روستایی هاییتعاون مدیران تحصیالت بردن باال جهت روستایی مسائل با مرتبط آموزشی هایمؤسسه تأسیس -
 خرد سطح در هاتعاونی گیریتصمیم و عمل قدرت بسترفراهم کردن  -
 روستایی هایتعاونی زمینه در دنیا موفق کشورهای تجربه از استفاده -
 مختلف هایزمینه در کشوری نمونه و برتر هایتعاونی معرفی طریق از انگیزه ایجاد -
 روستا هایتعاونی اعضای بین در همکاری و تعاون روحیه بیشتر چه هر گسترش -
 

 قدردانی و تشکر
 این مقاله بدون کمک سازمان یا ارگانی به انجام رسیده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      1400تابستان، 38، شماره 10جلد     80   

 منابع 

های تولید ها و تهدیدهای تعاونیها فرصتتحلیل قوت ضعف (.1394ژ. )کورکی نژاد ،  ، ناوحدی، 
شماره  46کشاورزی شهرستان سیرجان. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 

3، 588-579. 

های روستایی)موردمطالعه: تعاونی بر زیان دهی تعاونی رگذاریتأث یهاسازه(. 1394.)عطایی، پ  ،ایزدی، ن 
، 11فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی در ایران، جلد  ،در استان فارس( ریرکبیامروستایی 

 .1شماره

های تولید در کشاورزی ایران. (. بررسی عملکرد تعاونی1389باصری، ب، صادقی، ح ، خاکسار، غ .)
 . 1-24ی اقتصادی، سال دهم، شماره سوم،هاپژوهشفصلنامه 

ی تعاونی کشاورزی بر پایداری اشتغال هاشرکتحلیل عملکرد (. ت1396برقی، ح ، شایان، م .)
 .27روستایی)نمونه موردی: شهرستان کاشان(، مجله علوم جغرافیایی، شماره 

های تولید مؤثر در توسعۀ تعاونی یهاواکاوی و بررسی سازه(. 1392بوزرجمهری، خ ، هادیزاده، م. )
ای،  منطقه-فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری. روستایی استان خراسان رضوی ازنظر کارشناسان

 .85-100، 8، شماره3دوره 

های تولیدی در (. نقش تعاونی1393پاریاب، ج، زمانی میاندشتی، ن، پزشکی راد، غ ، جمالی، ن.) 
توانمندسازی زنان روستایی استان فارس، مطالعه موردی: تعاونی روستایی همایجان سپیدان. 

 . 45-70، 1، شماره5ی روستایی، دوره هاپژوهشفصلنامه 

ها در توسعه مناطق روستایی،کنفرانس سراسری بررسی نقش تعاونی(. 1395ب. )خسروی پور،  ،جمالی، ن 
تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و 

 https://civilica.com/doc/597670،گرگان،ستیزطیمح

های تولید تعاونی ریتأث( بررسی 1394، ا ، زیارتی، م. )حیدری ساربان، و، باشکوه اجیرلو، م، یاری حصار
اورزی و کش ستیزطیمحی هاپژوهشروستایی بر توسعه کشاورزی روستاها. سومین همایش ملی 

 ایران. 

ها بندی راهکارهای ساماندهی آنهای روستایی و اولویتدهی تعاونیتحلیل زیان(. 1390، م .)دهقانی زاده
 131-109، ( 3) 16، و بودجه یزیران یزد(. فصلنامه برنامه)بررسی موردی: است

(. گزارش عملکرد سالیانه سازمان تعاون روستایی استان 1399سازمان  تعاون روستایی استان اردبیل. )
 https://ardebil.corc.irدر  دسترسقابلاردبیل. 

در  دسترسقابل. سیر تکاملی تعاون تاریخچه و(. 1398تان اردبیل. )سازمان تعاون روستایی اس
https://ardebil.corc.ir  

(. تبیین آثار طرح ایجاد تعاونی صیادی 1394سامیان، م، سعدی، ح، احمدی حق، ا ، اسدی، م ، انصاری، ا. )
رد بی روستایی)مطالعه موردی: شهرستان هاسکونتگاهی اجتماعی و فرهنگ-بر توسعه اقتصادی

-136، 32ی انسانی، سال دهم، شمارههاسکونتگاهی زیربرنامهاستان بوشهر. فصلنامه مطالعات  خون
125. 

ها در برقراری توسعه پایدار . فصلنامه اقتصادی اجتماعی تعاونی یهاتیبررسی ظرف (1390ک. ) سرمست،
 .151 -121 ، 8شماره  .و توسعه اجتماعی یزیربرنامه

https://ardebil.corc.ir/
https://ardebil.corc.ir/


 ...    ییبر توسعه روستا ییروستا یهایمؤثر تعاون یهامؤلفه نییو تب لیتحل   81

  

فصلنامه  .های تولید کشاورزی در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان(. ارزیابی تعاونی1386سعدی، ح. )
 . 140-167، 2، شماره10روستا و توسعه، سال 

د های تولیمحیطی کشاورزان عضو تعاونی(. تعیین توانمندی زیست 1390شاه ولی، ، قیصاری، ح. )
 . 31-51، 2، شماره14بر آن در استان فارس. فصلنامه روستا و توسعه، سال  مؤثرروستایی و عوامل 

یی و توسعه روستاها. زااشتغالهای صنایع کوچک در (.  نقش تعاونی1390شمس الدینی، ع ، حسینی، ن. )
 . 6، شماره22مجله تعاون، سال 

روستایی و حکمرانی روستایی در ایران. فصلنامه توسعه های تعاونی (.1391)بخشی زاده، ح.  ،طالب، م 
 .25-46، 91، پاییز و زمستان 2هارم، شمارهچروستایی، دوره 

ها و مشکالت بخش کشاورزی و نقش آن در چالش (.1392)شمسی، ر. ، عزمی، آ، میرزایی قلعه، ف
 یزیرلنامه برنامهمهاجرت از روستا به شهر)مطالعه موردی: دهستان شیرز شهرستان هرسین(. فص

 .55-70، 2، شماره17و آمایش فضا، دوره 

نقش نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی  (. 1391. )ه، قراگوزلو ،  م ،قدیری معصوم
روستایی ) مطالعه موردی ناحیه صنعتی نورآباد، استان قم(. اقتصاد فضا و توسعه  یهاسکونتگاه
 .14-1، ( 2) 1،روستایی

ومین د. ها در توسعه اقتصادی کشاورزی و روستایی پایدار ایرانتحلیل نقش تعاونی(. 1392. )معروفی، ا
 ، سالم ستیزطیو مح یکشاورز داریهمایش ملی توسعه پا

 https://civilica.com/doc/220003همدان،

تعاون و روستا. فصلنامه آموزشی، پژوهشی، خبری و تحلیلی کشاورزی، سال (.  1392) محمد زاده، م.
 . 17و  15پنجم، شماره 

 (. تعاون و توسعه اقتصادی. تهران: انتشارت فرهنگ دهخدا به سفارش وزارت تعاون.1387محمودی، و. )

، اقتصادی ی توسعههاشاخصهای تولید کشاورزی بر بهبود (. آثار تشکیل تعاونی1389نصیری، ا. )
، 13اجتماعی و فرهنگی اعضاء، مطالعه موردی: روستاهای زنجان. فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 .127-145، 3شماره 
Ageawal, R., Raju, K., Reddy, K., Srinivasan, R & Sriram, M. S. ) 2002.) 

Member-funda and cooperative performance? Journal Of Rural Development 
, 22(1). 

Altman, M. )2015.( Cooperative organizations as an engine of equitable rural 

economic development. Journal of co-operative Organization and 
Management, VO3, 14-23. 

Benin, R. ) 2010). Assessing the Impact of Cooperation in Rural Development. 

New York: Free Press. 
Downinga, M., Timothy, A & Volkb Dean, A. (2005). Development of new 

generation cooperatives in agriculture for renewable energy research, 
development, and demonstration projects. Biomass and Bioenergy, Vol. 28, 
Issue 5. 

Fransi, E, C., Montegut-sall, Y., Ferrer-Rosell, B & Daries, N. (2020). Rural 
cooperatives in the digital age: An analysis of the Internet presence and 

https://www.researchgate.net/journal/Journal-Of-Rural-Development-0970-3357


                                                                      1400تابستان، 38، شماره 10جلد     82   

degree of maturity of agri-food cooperatives' e-commerce. Journal of Rural 
Studies, vol74, 55-66. 

Kennedy, T., Jermolowicz, A., Annelambert, M., Reilly, J & Rotan, B. (1995). 
Keys to successful cooperative housing in rural areas. Available on: 
www.rd.usda.gov/sites/default/files/SR44.pdf  

Kumar, B. L. (1990). Gambia cooperative farming society: A successful 
experimental in collective efforts. Indian Journal of Agricultural Economic. 
45(3): 362-366. 

Mcphail, M.G. (2003). Colorado data for cooperative extension decade planning. 
Available on: http://www.world bank .org /poverty/wroppverty. 

Ronco, M.A & Natalia. L.C. (2014). Capital structure and financing decisions of 
agricultural cooperatives: Spanish evidence. 88th Annual Conference of the 
Agricultural Economics Society, April 9-11, Paris – France.  

Smith, M. (2009). An Analysis of the Socio- economic Impact of Cooperative in 
Africa and Their Intentional Context, ICA Regional Office for Africa, 

Nairobi, No: 163. 
Stieglitz E. J. (2004). The Role of Co-operatives in Globalization Columbia 

University, USA. International Conference on The Culture of Development, 

Globalization and Cooperative enterprise. Genoa, Italy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 ...    ییبر توسعه روستا ییروستا یهایمؤثر تعاون یهامؤلفه نییو تب لیتحل   83

  

Analysis and explanation of effective components of 
rural cooperatives on rural development (Case study of 

Ardabil province) 

F. Alijani1*, S. Valein-Asl2, M. Mohamadzadeh-Nasrabadi3 

Received: 18 Nov 2020            Accepted: 12 Feb 2021 

 
 

Abstract 
In the 21st century, cooperatives are a good lever for the development of 

countries that can be effective in improving living conditions, production and 
raising the level of income and social and cultural status of the people in line with 
government policies. cooperatives people's institution can play a great role in the 
comprehensive development of villages. This research is a quantitative research 
in nature. In terms of control of variables, non-experimental and in terms of 
purpose is applied research and has been done by descriptive-correlation method.  
The statistical population of the study included cooperative experts of Ardabil 
province (N = 144 people). The sample size was determined 104 people using 
Morgan table. Simple random sampling method was randomly selected. The 
subjects were questioned and interviewed using a questionnaire. In the present 
study, the main tool for data collection was a questionnaire. The content validity 
of the tools used in this study was reviewed and confirmed by professors in the 
field of cooperation and university professors. In order to determine the reliability 
of the research tool, a pre-test was performed using 30 questionnaires in the early 
stages of questioning and its Cronbach's alpha value was calculated using SPSS 
software version 21. The results of the second type confirmatory factor analysis 
showed that the most effective factors include development of education, reform 
and improvement of rural economy, job creation and reduction of migration, 
improvement of household economy, expansion of participatory culture, 
development of industry, improvement of welfare services and agricultural 
development. 
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