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رویکرد روستا تعاون با استفاده از روش بیزی .تعاون و کشاورزی .228-200 :)37(10

چکیده
معیشت پایدار در دهه  1980بهعنوان یک رویکرد جدید در مﺒحﺚ توسعه روستایی و باهدف کاهﺶ و ریشهکنی فقر روستایی
مﻄرح شد .دستیابی به معیشت پایدار روستایی ،بدون توجه به داراییها و سرمایههای معیشت در روستاها امکانپذیر نیست .پژوهﺶ
حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ گردآوری دادهها از نوع پیمایشی محسوب میشود و باهدف طراحی الگوی معیشت پایدار (تأثیر
سرمایههای معیشتی) با رویکرد روستا تعاون انجام شد .جامعه آماری پژوهﺶ حاضر را مدیران تعاونیهای طرح روستا تعاون تشکیل
میدهند ( =N(405که با استفاده فرمول کوکران و روش نمونهگیری انتساب متناسب  198نفر از آنها مﻄالعه شدند .از پرسشنامهای
محقﻖ ساﺧته بهعنوان ابزار گردآوری دادهها در این تحقیﻖ بهره گرفته شد .روایی محتوایی و صوری پرسشنامه بهوسیله پانل متخصصان
تائید شد .با استفاده از پیﺶآزمون و محاسﺒه ضریب آلفای کرونﺒاخ از پایایی آن اطمینان حاصل گردید .یافتهها نشان داد ،متغیرهای
سرمایه مالی ( ،)./419سرمایه فیزیکی ( ،)./402سرمایه اجتماعی( ،)./314سرمایه انسانی( )./256و سرمایه طﺒیعی ( ،)./222به ترتیب
مؤثرترین متغیرها بر معیشت پایدار اعضای تعاونیهای تحت پوشﺶ طرح روستا تعاون میباشند .نتایج بهدستآمده از تحلیل یافته با
استفاده از روش بیزی ( )Baysian SEMنشان داد که میزان پایداری و استمرار در کسبوکار در سرمایه مالی ،دسترسی به وسایل
ارتﺒاطی ،در سرمایه فیزیکی ،مشارکت در فعالیتهای مرتﺒط با بحرآن های اجتماعی در سرمایه اجتماعی ،عالقه به کار جدید و نوآوری
در سرمایه انسانی و امکانات بالقوه طﺒیعی روستا برای گردشگری در سرمایه طﺒیعی بیشترین تأثیر را روی معیشت پایدار داشتهاند.
واژههای کلیدی :سرمایههای معیشتی ،پایداری معیشت ،روستا تعاون ،تحلیل بیزی
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مقدمه
طراحی و اجرای سیاستهای جامع توسعه روستایی اساس توانمندسازی و بهبود پایداری
معی شت خانوارهای رو ستایی ا ست) .(Jiao et al., 2017الزمه ر سیدن به تو سعه ،توجّه به
روستتتتاها و برو روستتتتایی بهعنوان برو پایه استتتت ) .(IBRD1, 2008عدم توجّه به
فضاهای روستایی ،بی توجّهی به معیشت روستائیان و بیتوجهی به توان و امکانات تولیدی
نواحی رو ستایی از م شکالت ا سا سی عدم د ستیابی به تو سعه رو ستایی ا ست .از دیدگاه

بسیاری از نویسندگان و سازمانهای عمده توسعه بینالمللی برای توسعه جوامع محلی ،یکی
از چارچوبهایی که میتواند بهصورت جامع ،راهبردهای افراد در شرایط آسیبپذیری ،با در
نظر گرفتن معیشت آنها را توضیح دهد و به صورت یک سیستم پویا هم مداخالت خارجی
و هم فعالیت ساکنان رو ستایی را در نظر بگیرد ،رویکرد معی شت پایدار رو ستایی ا ست .بر
ا ساس رویکرد معی شت پایدار سرمایههای خانوار برای بهبود بر شی به شرایط محل زندگی

خود دربرگیرنده طیف وسیعی از سرمایههای طبیعی ،فیزیکی ،انسانی ،مالی و اجتماعی است
) .(Tang et al., 2013ا ساس تو سعه ان سانی و تو سعه اقت صادی بر معی شت ا ستوار ا ست.
معی شت شامل همه کارهایی می شود که افراد انجام میدهند تا گذران زندگی کنند .معی شت
مشتتتمل بر تواناییها ،داراییها ( هر دو بعد مادی و منابع اجتماعی) و فعالیتهای استتت که
برای زندگی الزم است (افتراری و همکاران.)1390 ،
منابع معی شتی عبارتاند از میزان و و ضعیت داراییهای فیزیکی ،مادی ،اجتماعی ،ان سانی
و طبیعی (جمعه پور و احمدی . )Wilson et al., 2006 ;1390 ،معیشتتت به مفهوم تفکر
در مورد دستتترستتی به داراییها و مدیریت برای نگهداری آنها استتت .معیشتتت به معنی
زندگی و زندهبودن ،تواناییها ،داراییها و فعالیتهایی استتت که برای زندگی وزنده بودن
موردنیاز ا ست ) (Chambers & Conway, 1992و نیز ،ا ساس تو سعه ان سانی و تو سعه
اقتصادی بر معیشت استوار است .معیشت شامل همه کارهایی است که افراد انجام میدهند
تا گذران زندگی کنند ( .)Helmor & Sing,2003پژوه شگران معتقدند که مردم در نواحی
در حال پیشرفت و کشورهای جهان سوم ،معیشت خود را از میان مجموعهای از داراییها و

سرمایهها شکل میدهند و شناخت معیشت آنها از طریق شناخت این چارچوب امکانپذیر
خواهد بود ).(Weldegebrial Gebru, 2012
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مﺒانی نظری

مباحث فقر ،پایداری ،سامانههای معیشتی روستا و تنوعبرشی آنها و تمرکز و تأکید بر
فرآیند م شارکت و ماهیت فقر ،پس از انت شار گزارش سالیانه امنیت غذایی ( )2000منجر به

رسمیت رویکرد معیشت پایدار شد ) .(Shen, 2009معیشت زمانی پایدار است که بتواند
تواناییها و داراییهای را در حال و آینده حفظ کند و یا آن را افزایو دهد (Babulo et

) .al., 2008معی شت پایدار از ابعاد کلیدی پارادایم تو سعه پایدار رو ستایی ا ست که در آن،
توجه جدی به معی شت و تحول آن و نیز شیوههای برطرف کردن چالوهای آن از ضروری
ترین ابعاد کاهو فقر روستتتایی و توستتعه روستتتایی به شتتمار میرود (ستتجاستتی قیداری و

صتتتادقلو و پالو  .)1392 ،این رویکردی غیر برشتتتی ،جامع ،مردم محور & (Morse
) McNamara, 2013و منطبق بر واقعیت و م شارکتی است که با توانمند سازی روستائیان
فقیر ظرف یت های معیشتتتتی آن ها را تقو یت میک ند ) .(Scoones, 2009ت عداد ز یادی از
سازمانها از رویکرد و چارچوب معی شت پایدار استفاده کردهاند .این چارچوب بهعنوان یک
چارچوب برنامهنوی سی استفاده شده است )UNDP( .برای تجزیهوتحلیل ،طراحی ،نظارت و
ارزیابی برنامهنویسی و برای ادغام پایداری محیطزیست (Departmentfor International
 .)Developmentدپارتمان توسعه بینالملل ( )DFIDتالش کرده است تا بهکارگیری اصول
تو سعه مرتبط با  ، SLAنتایج کاهو فقر را پیو ببرد (افراد محور ،پا سرگو ،چند سطحی،
مشارکت ،پایداری ،پویا) ).( Morse et al., 2013
رویکرد معیشتتتت پایدار که چارچوب و ابزارهایی برای درک پیچیدگی معیشتتتت مردم و

پا سخهای منا سب به این پیچیدگیها بوده در اواخر دهه  1990باهدف پی شرفت و در جهت
فقرزدائی از اجتماعات رو ستایی به وجود آمد ) (Horsley et al., 2015رویکرد مو صوف
یک چارچوب وستتیعی برای ارزیابی ابعاد مرتلف پایداری پیشتتنهاد نمود (Smith et al.,
) .2001این چارچوب بر یک رویکرد مردم محور بر مبنای  5جزء کلیدی رویکرد معیشتتتت
پایدار تأکید میکند ،این  5جزء کلیدی عبارتاند از :دارایی های معیشتتتتی ،ستتتاختارها و
فرآیندهای تحول زا ،آستتیبپذیری ،نتایج معیشتتتی ،راهبردهای معیشتتتی (Peng et al.,
) .2017در ه سته رویکرد معی شت پایدار ،داراییهای ( سرمایهها) افراد قرار دارند (Morse
) .& McNamara, 2013رویکرد معی شت پایدار از ب ستر نظریه گ سترده تو سعه رو ستایی
( )extensive rural development theoryبرخاستتته استتت .رویکرد معیشتتت پایدار به
ف عال یت های توستتت عه ک مک میک ند که مردم محور (تمرکز روی اولو یت های مردم فقیر)،
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پاسرگو و مشارکتی (گوش دادن و پاسخ به اولویتهای معیشتی شناساییشده از سوی خود
مردم فقیر) ،چند ستتطحی (کار در ستتطوت مرتلف برای کاهو فقر) ،هدایتشتتده (با کمک
بروهای دولتی و خصوصی) ،پویا (پاسخ انعطافپذیر به مردم در شرایط گوناگون) و پایدار
(ایجاد توازن اقتصادی ،نهادی و پایداری اجتماعی و زیستمحیطی) باشند (مطیعی لنگرودی
و همکاران .)1390 ،سرمایهها جزء ا سا سی از معی شت افراد بهخ صوص ق شر فقیر میبا شند.
مردم نیازمند این سرمایههای متفاوت ه ستند تا به اهداف تعریف شده شان برسند (جمعه پور
و کیومرث .)1391 ،درواقع ،ستترمایههای معیشتتت ،هستتته مرکزی معیشتتت پایدار را شتتکل
مید هد و برای جوامع فقیر محلی عواملی بن یادی به شتتت مار میرود ( قدیری معصتتتوم و
همکاران.)1394 ،

در هستتته رویکرد معیشتتت پایدار ،داراییهای (ستترمایهها) افراد قرار دارند & (Morse

) McNamara, 2013که بهبود آنها الزمه دستیابی به معی شت پایدار تلقی می شود (عبداهلل
زاده و همکاران )1394 ،که این ستتترمایه ها هرکدام درجای خود میتواند برای حل بحرانی
چارهساز باشند ) .(Elasha et al., 2005توانایی افراد برای گریرتن و رهایی از فقر ،بستگی
به د ستر سی و میزان داراییهای آنها دارد و این داراییها ه ستند که چگونگی ،تنوع و میزان
آنها ،تعیینکننده گزینههای معی شتی مرتلف و درنهایت ،معی شت پایدار افراد ا ست (Peng

).et al., 2017

با تدوین طرت رو ستا تعاون بهعنوان طرت ملی تو سعه ا شتغال رو ستایی با م شارکت مردم
محلی ،به دنبال تحقق اهدافی نظیر ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،کاهو هزینههای تولیدات
روستایی و رفع نیازهای مشترک از طریق صرفهجویی به مقیاس با مشارکت نهادهای محلی و
معتمدین روستتتاها در فرآیند ستترمایهگذاری و اشتتتغال ،ایجاد مکانیستتم تکمیل زنجیرههای
ارزش و تأمین در تولید محصتتوالت روستتتایی ،ستتاماندهی بازاریابی و فروش محصتتوالت
روستتتایی و نگاه توستتعهای به فعالیت و ستترمایهگذاری در روستتتاها با ترصتتیت اعتبار
ارزان قیمت برای توسعه و تقویت بنیه اقت صادی جامعه روستایی است (وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی .)1396 ،از مهمترین و تأثیرگذارترین بستتتترهای پیشتتتبرد اهداف توستتتعه در
نواحی روستایی بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه ،شناخت وضعیت معیشت خانوارها
و میزان دسترسی آنها به سرمایههای معی شت است (بریمانی و همکاران .)1395 ،بر اساس
سرشماری سال 1395در کشور ،تعداد افراد روستایی  20/7میلیون نفر است (مرکز آمار ایران،
 ، )1395بنابراین ،سنجو و ضعیت سرمایههای معی شت رو ستائیان گام اول در د ستیابی به
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اهداف تو سعه رو ستایی ا ست .بر این ا ساس ،تحقیق حا ضر باهدف سنجو سرمایهها در
بهبود معیشت پایدار جوامع روستایی با رویکرد روستا تعاون انجامگرفته است.

پیشینه پژوهﺶ

در این برو به مطالعاتی که بهطور مستتتقیم و غیرمستتتقیم با نتایج مطالعه حاضتتر ارتبا
داشتند پرداختهشده است (Li et al., 2020) .نتایج این مطالعه نشان میدهد که شاختهای
تابآوری معیشتتتی ،داراییهای فیزیکی و ستتابقه کار قبلی ،نقو استتاستتی در راهبردهای
معیشتتت خانوار جهت پیگیری فعالیتهای غیر کشتتاورزی ایفاء مینماید ،درحالیکه درآمد
ثابت ،سرمایه اجتماعی منجر به ایجاد تنوع در راهبردهای معی شتی میگردد (Cheruiyot,
) .2020نتایج این مطالعه نشتان داد که رویکرد معیشتت مشتارکتی روش میثری در ارزیابی
نیازهای ترویجی کشتتتاورزی در روستتتتاهای مناطق محروم استتتت & (Udayakumara
) .Shrestha, 2011ن تایج ب یانگر این بود که در طی دو د هه دارایی های معیشتتتت ،یعنی
سرمایهی فیزیکی ،انسانی و اجتماعی ،افزایویافته ،درحالیکه دسترسی به سرمایههای طبیعی
و مالی بهطور قابلتوجهی کاهویافته استتت .یافتههای تحقیق (Motsholapheko et al.,
) 2011ن شان داد بهطورکلی دسترسی مردم به سرمایهی طبیعی باال ،اما چهار سرمایه مالی،
فیزیکی ،انسانی و اجتماعی پایین بود ) .(Asmah, 2011تیلت و همکاران طی مطالعات خود
یادآوری کردهاند که خانوارهای رو ستایی که دارای فعالیتهای ک شاورزی متنوعی بودهاند با
روستتتاها و خانوارهای فاقد این اصتتل ،در شتتاختها و داراییهای معیشتتتی (اقتصتتادی،

اجتماعی ،ان سانی) ،متفاوتاند و تأکید بر متنوع سازی اقت صاد رو ستاها برای تحقق معی شت
پایدار روستتاییان مهمترین راهکار کاربردی پژوهو آنها استت) .(Tilt et al., 2009نتایج
مطالعه پیشین ) (Soini, 2005نشان داد تنها سرمایه مالی رابطه مثبت معنیدار با پیامد دارد.
ستتترمایه طبیعی رابطه مثبت دارد ولی ازلحاظ آماری معنیدار نیستتتت .ستتترمایه اجتماعی و
انسانی با پیامد معیشت رابطهای ندارند .نتایج مطالعه ) (Jiao et al., 2017نشان میدهد که
د ستر سی خانوارها به ا ستراتژیهای پاداش بی شتر مانند آموزش ،مالکیت داراییهای فیزیکی
و دسترسی به زیرساختها بر معیشت پایدار تأثیر میگذارد.
نتایج مطالعه حیدری ستتتاربان و همکاران ( )1398نشتتتان داد که مهمترین عوامل بهبود
معیشتتت پایدار از دیدگاه روستتتاییان در منطقه موردمطالعه شتتامل چهار میلفه (کارآفرینی و
تقویت زیرساخت اقتصادی ،حمایت از طرف عرضه و اقدام مداخلهای دولت ،تقویت سرمایه
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اجت ماعی و توانم ندستتتازی اجت ماعی و مدیریت زیستتتتمحیطی و تقویت زیرستتتا خت
فیزیکی) است .یافتههای تحقیق اعظمی و همکاران ( )1397ن شان داد که سرمایههای مالی،
انسانی ،طبیعی ،و اجتماعی به ترتیب بی شترین اثر را بر سطح معی شت خانوارهای آبزی پرور
دا شته ا ست .نتایج تحقیق سجا سی قیداری و همکاران ( )1395ن شان دادند که سهم دارایی
اجتماعی در قیاس با سایر داراییهای معیشتی در بین روستاهای هدف بیشتر است که نشان
از یکپارچگی و انستتجام اجتماعی در بین روستتتاهای موردمطالعه استتت .حیاتی و همکاران

( )1394با بررسی سازههای میثر بر معیشت پایدار روستایی از دید کشاورزان استان کرمانشاه
نشتان دادند که هر پنج دستته ستازه انستانی ،اجتماعی ،اقتصتادی ،زیستتمحیطی و فیزیکی
بهنوعی با پایداری معی شت از دیدگاه ک شاورزان رابطه دا شتهاند .یافتههای تحقیق سلمانی و

همکاران ( )1390ن شان داد که سرمایههای طبیعی و اجتماعی در میان خانوارهای غیر مهاجر
بی شتر و در مقابل سرمایههای فیزیکی ،ان سانی و مالی در میان خانوارهای مهاجر باالتر ا ست
و میانگین ستترمایه کلی نیز در خانوار مهاجر باالتر از خانوارهای غیر مهاجر استتت .مطیعی
لنگرودی و همکاران ( )1390ن شان دادند که بازگ شت مهاجران ماهر به رو ستاها در میلفهی
ستترمایه های انستتانی ،مالی ،فیزیکی ،اجتماعی و طبیعی تأثیر مثبتی به همراه داشتتته استتت.
ودادی ( )1390در مطالعه خود نشتتان داد که ستترمایههای مالی ،انستتانی ،طبیعی و اقتصتتادی
کشتتاورزان با یکدیگر متفاوت بوده و ازلحاظ اجتماعی نستتبتال باال میباشتتند ،ولی دستتترستتی
بیشتر آنها به خدمات میسسههای بیرونی چندان باال نیست.
شکل  .1مدل مفهومی تحقیﻖ
راهﺒردهای سازش

راهﺒردهای مقابله

* فرزندان به عنوان نیروی کار

* مهاجرت

*واریته های سازگار با
تغییرات اقلیم
کشاورزی هوشمند

* حذف هزینه ها غیر ضرور
مشاغل عیر زراعی
متنوع سازی کشاورزی

سرمایه مالی

* رویکرد

پیامدهای روستا تعاون

* دسترسی به امنیت غذایی (در
دسترس بودن مقرون به صرفه
بودن و موجود بودن و ایمنی)

روستا

تعاون *

* میزان متناسب بودن درآمد

سرمایه

فیزیکی

و بحرانی

انسانی

اجتماعی

سرمایه

* مشارکت در فعالیتهای تعاونی

سرمایه

* سرمایه مادی (پول،ماشین و

زمینه آسیب پذیری
* جریان ها

* نهادی

* شوک ها

* شرایط فصلی

سرمایه

طبیعی
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توجه به پی شینه تحقیق ،در ایران توسعه روستایی تنها وقتی محقق خواهد شد که مبتنی بر
مشارکت محلی با حضور همه بازیگران توسعه محلی باشد .در طرت روستا تعاون با توجه به

قابلیتهای برو تعاونی در سازماندهی و ساماندهی افراد رو ستایی از طریق ت سهیلگری با
نیمنگاهی به ا شتغال به دنبال افزایو درآمد و سطح معی شت افراد م ستقر در رو ستا ا ست .از
سوی دیگر ،رویکرد معی شت پایدار در طول سالهای گذشته ،بهترین روش برای پرداختن به

مسائل فقر و توانمندسازی فقرا بوده ( )Tang et al., 2013و تالش میکند تا عوامل اصلی
که روی معیشتتت روستتتایی اثر میگذارند را شتتناستتایی کند که میتوان این مهم را در طرت
روستا تعاون که کاری مشارکتی است ،پیگیری نمود .لذا ،با توجه به آنچه بیان گردید؛ نیاز به
طراحی الگوی معیشت پایدار (با رویکرد روستا تعاون) است.

روششناسی

این پژوهو ازنظر هدف؛ کاربردی ،ازل حاظ کنترل متغیر ها ،غیرآز مایشتتتی و ازل حاظ
گردآوری دادهها میدانی استتت .در این مطالعه از روش مدلستتازی معادالت ستتاختاری بیزی
استتتفادهشتتده استتت .جامعه آماری تحقیق شتتامل کلیه مدیران 135شتترکت تعاونی روستتتایی
مجری طرت رو ستا تعاون که تعداد آنها  405نفر ا ست ،ا ست .این مدیران در سال 1398و
 1399در سطح تمام شرکتهای تعاونی طرت رو ستا تعاون در  5طبقه تعیین شده و با روش
نمونهگیری تصتتادفی از نوع طبقهای با انتستتاب متناستتب انتراب شتتدند .درواقع ،بر اس تاس
تق سیمات جغرافیایی ،کل ک شور به پنج طبقه (منطقه جغرافیایی) شمال ،جنوب ،غرب ،شرق
و مرکز تقستتیم گردیده و از هر منطقه یک استتتان بهصتتورت تصتتادفی ستتاده انترابشتتده و
موردبرر سی و مطالعه قرار گرفتند .و با ا ستفاده از جدول مورگان ،حجم نمونه آماری  198به
شرت جدول شماره ( )2انتراب شدند.
جدول .1حجم جامعه و نمونه پژوهﺶ به تفکیک منﻄقه جغرافیایی
منطقه جغرافیایی
شمال ایران

حجم جامعه
57

حجم نمونه
28
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غرب ایران
شرق ایران
جنوب ایران
مرکز ایران
کل

111
90
72
75
405

54
44
35
37
198

برای جمعآوری اطالعات از دو روش عمده استتنادی و میدانی استتتفاده گردید .در مرحله
میدانی از ابزار پر س شنامه ا ستفاده می شود .بهمنظور پا سرگویی به م سئله تحقیق و اهداف
موردنظر در پژوهو ،پرستتشتتنامه بهعنوان ابزار اصتتلی تحقیق طراحی گردید .در پرستتشتتنامه
ال
تمامی ستتتیاالت بهجز ویژگیهای شتتترصتتتی ،در قالب طیف لیکرت  5امتیازی(=1کام ل
نامناسب=2 ،نامناسب=3 ،نسبتال نامناسب=4 ،مناسب و =5کامالل مناسب) مورد طراحی شدند.
پرسشنامه طراحیشده مشتمل بر 6برو است.
برو اول ستترمایه مالی با  7گویه ،برو دوم ستترمایه اجتماعی 8با گویه ،برو ستتوم
سرمایه انسانی با  5گویه ،برو چهارم سرمایه طبیعی با  5گویه ،برو پنجم سرمایه فیزیکی
با  5گویه و برو ششم معیشت پایدار (متغیر وابسته) با  6گویه است .بهمنظور تعیین روایی
پرستتشتتنامه ،از نقطه نظرات و پیشتتنهادها چند تن از صتتاحبنظران استتتفاده گردید و پس از
ا صالحات الزم ،اطمینان حا صل شد که سیاالت مطرت شده توانایی و قابلیت اندازهگیری
محتوی و خصتتوصتتیات موردنظر در تحقیق را دارا میباشتتند .برای ارزیابی پایایی پژوهو،
تعداد  30پرسشنامه توسط گروه جداگانهای در جامعه آماری مشابه با جامعهی آماری تحقیق

(استتتان البرز) تکمیل گردید .ستتپس ،مقدار آلفای کرونباخ آن ( ./73الی  )a = ./85محاستتبه
شتتد .با توجه به دادههای فوق همانطور که مالحظه میشتتود میزان ضتترایب برای مجموع
متغیرها در حد قابلقبول بوده که نشان میدهد مقیاسهای به کار گرفته شده از ثبات و پایایی
قابل قبولی برخوردارند .بنابراین ،در ارزیابی مدل اندازهگیری روایی و پایایی نشتتانگرها تائید
شد.
تجزیهوتحلیل دادهها در دو برو ،توصتتتیفی و استتتتنباطی انجام گرفت .آمار توصتتتیفی
مورداستتتتفاده در این تحقیق فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و از تحلیل رگرستتتیون خطی
بهعنوان آمار استتتنباطی استتتفاده شتتد .محققان از نرمافزار  SPSS22برای این منظور بهره
گرفتند .با استتتفاده از مدل منطقی 1طرت روستتتا تعاون را در این مطالعه بازطراحی نموده و
1.Logic Model
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به صورت دیاگرام ذیل ارائه میگردد .در رابطه با مدل منطقی باید گفت یک نمایو گرافیکی
از ارتبا بین فعالیتهای برنامه و پیامدهای مورد انتظار آن است.

شکل  .2رویکرد سامانهای به طرح روستا تعاون با استفاده از رهیافت مدلهای منﻄقی

نتایج

یافتههای حاصتتل از تحلیل توصتتیفی ویژگیهای جمعیت شتتناختی پاستترگویان (مدیران
شرکتهای تعاونی طرت روستا تعاون) گویای آن است که عمده پاسرگویان یعنی  54درصد
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در گروه سنی  40تا  60سال قرار دارند .برر سی و ضعیت تح صیالت پا سرگویان نیز ن شان
میدهد  63در صد آنان از سطح تح صیالت دیپلم و زیر دیپلم برخوردارند .برر سی سابقه
همکاری پاستترگویان گویای آن استتت که عمده پاستترگویان یعنی  74درصتتد کمتر از 10
سال سابقه همکاری با شرکتهای تعاونی دارند .در برر سیهای بهعملآمده مشرت گردید
که جنسیت  68درصد از پاسرگویان مرد است.

نتایج آمار استنﺒاطی بیزی

در تحقیق حا ضر به علت تعداد باالی متغیرها ( 41سیال) از روش بیزی برای مدل سازی معادالت
ستتاختاری استتتفاده شتتد .الزم به ذکر استتت ازآنجاکه هر مجهول از حجم نمونه ستتهم ناچیزی دارد ،در
تحلیلها از روش تحلیل بیزی استتتتفادهشتتتده استتتت (پاینده نجفآبادی و امیدی نجفآبادی.)1392 ،
همانگونه که نمودارهای شکل  7ن شان میدهند،تمامی سه شر مربو به نیکویی برازش؛ ( -1انطباق
نمودار هیستوگرام یکسوم اول و آخر ضریب مسیر برآورد شده  -2مشاهده نوسان جزئی در نمودار اثر
 -3نزول سریع نمودار خودهمبستگی به صفر) در رابطه با متغیر معیشت پایدار احرازشدهاند .ضمنال DIC
مدل  1907/66است.
در این تحقیق با توجه به اینکه شاختهای برازش بیزی منا سب شد؛ عملیات تحلیل بیزی و تولید
نمونه با تعداد 64747584متوقف گردید.
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شکل  .3چند بر اول و آﺧر  ،نمودار اثری و نمودار ﺧودهمﺒستگی مربوط به عامل معیشت پایدار

جدول  .2ضرایب مسیر و بازه اطمینان مؤثﻖ گویههای معیشت پایدار
مسیر

ضریب حدود

مسیر
میزان دسترسی شما به غذای کافی ،مناسب و سالم ( <-- )p1معیشت پایدار *1

اطمینان

ضریب%95
موثق
ثابتشده

میزان متناسب بودن درآمد شما به مرارجتان ( <--)p2معیشت پایدار

0/984

()1/0-044/925

وضعیت فعلی منابع پایه مزرعه (آبوخاک) ( <--)p3معیشت پایدار

0/932

()0/0-991/875

مشارکت شما در فعالیتهای بحرانی و تعاونی ( <--)p4معیشت پایدار

1/009

()1/0-071/95

میزان سرمایه شما (پول،ماشین ،ادوات کشاورزی) ( <-- )p5معیشت 1/055

()1/0-118/994

0.913

()0/0-972/857

پایدار
بازاریابی محصوالت کشاورزی ( <--)p6معیشت پایدار
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جدول .3ضرایب مسیر و بازه اطمینان مؤثﻖ گویههای سرمایه فیزیکی
مسیر

ضریب

حدود

2/147

()2/2-299/005

میزان برخورداری از امکانات اولیه مثل برق و گاز ( <-- )k1سرمایه فیزیکی *1
مسیر
2/169
میزان دسترسی به وسایل ارتباطی ( <--)k2سرمایه فیزیکی

دسترسی به امکانات آموزشی و پرورشی ( <--)k3سرمایه فیزیکی

میزان دسترسی خانواده شما به خدمات بهداشتی ( <--)k4سرمایه فیزیکی

میزان دسترسی شما به خدمات رفاهی ( <-- )k5سرمایه فیزیکی

2/108
2/037

اطمینان

ثابتشده
ضریب%95
موثق
()2/2-323/025
()2/1-258/967
()2/1-188/901

با استفاده از تحلیل بیزی ضرایب مسیر به همراه بازه اطمینان موثق  %95در جدول  2نشان
دادهشده است که می توان نتیجه گرفت :با توجه به اینکه در بازه موثق ،صفر وجود ندارد؛
تمامی متغیرها معنادار هستند و متغیر میزان سرمایه (پول ،ماشین ،ادوات کشاورزی) بیشترین
اهمیت را در معیشت پایدار دارند .با استفاده از تحلیل بیزی ضرایب مسیر به همراه بازه اطمینان
موثق  %95در جدول  3نشان دادهشده است که می توان نتیجه گرفت :با توجه به اینکه در بازه
موثق ،صفر وجود ندارد؛ تمامی متغیرها معنادار هستند و متغیر میزان دسترسی به وسایل
ارتباطی بیشترین اهمیت را در سرمایه فیزیکی دارند.با استفاده از تحلیل بیزی ضرایب مسیر
به همراه بازه اطمینان موثق  %95در جدول  4نشان دادهشده است که میتوان نتیجه گرفت :با
توجه به اینکه در بازه موثق ،صفر وجود ندارد؛ تمامی متغیرها معنادار هستند و متغیر امکانات
بالقوه طبیعی روستا برای گردشگران بیشترین اهمیت را در سرمایه طبیعی دارند.
جدول  .4ضرایب مسیر و بازه اطمینان مؤثﻖ گویههای سرمایه طﺒیعی
مسیر

ضریب

میزان زمینهای حاصل خیز بهمنظور کشاورزی ( <-- )i1سرمایه طبیعی

*1
مسیر
2

میزان پروژههای یکپارچهسازی و تسطیح اراضی ( <--)i4سرمایه طبیعی

1/878

امکانات بالقوه طبیعی روستا برای گردشگران ( <--)i2سرمایه طبیعی

مراتع حفاظتشده ( <--)i3سرمایه طبیعی

حدود

اطمینان

ثابتشده
ضریب%95
موثق

()2/1-145/863

1/947

()2/1-091/812

میزان وضعیت منابع آب در دسترس برای کشاورزی ( <-- )i5سرمایه 1/806

()1/1-942/677

طبیعی

()2/1-017/747
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با استفاده از تحلیل بیزی ضرایب مسیر به همراه بازه اطمینان موثق  %95در جدول  5نشان
دادهشده است که می توان نتیجه گرفت :با توجه به اینکه در بازه موثق ،صفر وجود ندارد؛
تمامی متغیرها معنادار هستند و متغیر میزان عالقه به انجام کارهای جدید و نوآوری بیشترین
اهمیت را در سرمایه انسانی دارند.
جدول  .5ضرایب مسیر و بازه اطمینان مؤثﻖ گویههای سرمایه انسانی
مسیر

ضریب

میزان توانایی و مهارت برای انجام شغل ( <-- )g1سرمایه انسانی
میزان مهارت و سطح تحصیالت خانواده شما ( <--)g2سرمایه انسانی

*1
مسیر
1/942

میزان شرکت در دورههای آموزشی فنی حرفهای ( <--)g4سرمایه انسانی

1/954

نسبت افراد دانشگاهی به افراد بیسواد در خانواده ( <--)g3سرمایه انسانی 1/955

میزان عالقه به انجام کارهای جدید و نوآوری ( <-- )g5سرمایه انسانی

1/972

حدود

اطمینان

ثابتشده
ضریب%95
موثق
()2/1-067/824
()2/1-079/837
()2/1-08/836

()2/1-098/853

جدول  .6ضرایب مسیر و بازه اطمینان مؤثﻖ گویههای سرمایه اجتماعی
ضریب

حدود

میزان مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ( <-- )x1سرمایه اجتماعی

مسیر
*1

ضریب%95
موثق
ثابتشده

میزان مشارکت در تعاونیها ( <--)x2سرمایه اجتماعی

2/097

()2/1-24/961

مسیر

اطمینان

میزان مشارکت در فعالیتهای مرتبط با بحرانها ( <--)x3سرمایه اجتماعی 2/277

()2/2-428/133

2/102

()2/1-246/968

میزان اعتماد به سایر روستائیان ( <--)x4سرمایه اجتماعی

میزان ارتبا با تسهیلگران طرتهای روستا تعاون ( <-- )x5سرمایه اجتماعی 2/166

()2/2-313/03

نقو معتمدان روستایی در مشارکت روستاییان ( <-- )x6سرمایه اجتماعی 2/073

()2/1-213/94

میزان مشارکت زنان در طرت روستا تعاون ( <-- )x7سرمایه اجتماعی

2/049

()2/1-191/916

میزان مشارکت مردم در امور عمرانی روستا ( <-- )x8سرمایه اجتماعی

1/978

()2/1-117/847

با استفاده از تحلیل بیزی ضرایب مسیر به همراه بازه اطمینان موثق  %95در جدول  6نشان
دادهشده است که می توان نتیجه گرفت :با توجه به اینکه در بازه موثق ،صفر وجود ندارد؛
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تمامی متغیرها معنادار هستند و متغیر میزان مشارکت در فعالیتهای مرتبط با بحرانها بیشترین
اهمیت را در سرمایه اجتماعی دارند .با استفاده از تحلیل بیزی ضرایب مسیر به همراه بازه اطمینان
موثق  %95در جدول  7نشان دادهشده است که میتوان نتیجه گرفت :با توجه به اینکه در بازه موثق ،صفر
وجود ندارد؛ تمامی متغیرها معنادار هستند و متغیر میزان پایداری و استمرار در کسبوکار بیشترین اهمیت
را در سرمایه مالی دارند.
جدول  .7ضرایب مسیر و بازه اطمینان مؤثﻖ گویههای سرمایه مالی
مسیر

ضریب

میزان پسانداز نقدی ( <-- )y1سرمایه مالی
میزان پایداری و استمرار در کسبوکارتان ( <--)y2سرمایه مالی

*1
مسیر
1/992

میزان سرمایهگذاری در خانواده شما ( <--)y4سرمایه مالی

1/603

امکان دریافت یارانه برای خرید نهادههای کشاورزی ( <--)y3سرمایه مالی 1/626
میزان دسترسی شما به وام و تسهیالت ( <-- )y5سرمایه مالی

میزان استفاده از وام برای ایجاد کسبوکار ( <-- )y6سرمایه مالی

میزان پوشو بیمهای در شاغلین خانواده شما ( <-- )y7سرمایه مالی

1/755
1/853
1/681

حدود

اطمینان

ثابتشده
ضریب%95
موثق
()2/1-126/867
()1/1-745/514
()1/1-719/492
()1/1-879/637
()1/1-98/733

()1/1-801/567

با استفاده از تحلیل بیزی ضرایب مسیر به همراه بازه اطمینان موثق  %95در جدول 8نشان دادهشده
است که میتوان نتیجه گرفت :با توجه به اینکه در بازه موثق ،صفر وجود ندارد؛ تمامی متغیرها معنادار
هستند و متغیر مدیریت آبیاری بیشترین اهمیت را در راهبردهای مقابله و سازش دارند.
با استفاده از تحلیل بیزی ضرایب مسیر به همراه بازه اطمینان موثق  %95در جدول  9نشان دادهشده
است که میتوان نتیجه گرفت :با توجه به اینکه در بازه موثق ،صفر وجود ندارد؛ تمامی متغیرها معنادار
هستند و متغیر سرمایه مالی بیشترین اهمیت را در معیشت پایدار با رویکرد توسعه تعاون دارند.
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شکل  .4الگوی توسعه معیشت پایدار با رویکرد توسعه تعاون با روش بیزی
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جدول  .8ضرایب مسیر و بازه اطمینان مؤثﻖ گویههای راهﺒردهای مقابله و سازش
ضریب

مسیر

*1
مهاجرت بهصورت دائمی یا موقتی ( <-- )d1راهبردهای مقابله
مسیر
استفاده از واریته های سازگار با تغییرات اقلیمی ( <--)d2راهبردهای مقابله 1/807
1/867

بهکارگیری کشاورزی اقلیم هوشمند ( <--)d3راهبردهای مقابله

اتراذ روشهای نوین مدیریت زراعی ( <--)d4راهبردهای مقابله

1/93

کشاورزی حفاظتی ( <-- )d6راهبردهای مقابله

1/973

مدیریت آبیاری ( <-- )d5راهبردهای مقابله

بازه اطمینان موثق

ضریب ثابتشده
%95

()1/1-946/676
()2/1-012/73

()2/1-076/793

2/027

()2/1-177/886

استفاده از فرزندان بهعنوان نیروی کار ( <-- )d7راهبردهای سازش

1/772

()1/1-91/641

اتراذ مشاغل غیر زراعی( <-- )d9راهبردهای سازش

1/799

1/6

حذف هزینههای غیرضروری( <-- )d8راهبردهای سازش

متنوع سازی کشاورزی و فعالیتهای پسا تولید( <--)d10راهبردهای 1/926

سازش

()2/1-122/836
()1/1-733/476
()1/1-94/666

()2/1-072/789

جدول  .9ضرایب مسیر و بازه اطمینان مؤثﻖ تأثیر سرمایهها و راهﺒردها بر معیشت پایدار
مسیر

ضریب مسیر

بازه اطمینان موثق

0/256

()0/0-677/154

سرمایه فیزیکی  <--معیشت پایدار
سرمایه طبیعی <--معیشت پایدار

0/402
0/222

سرمایه اجتماعی <--معیشت پایدار

0/314

راهبردهای مقابله و سازش  <--معیشت پایدار

0/292

سرمایه انسانی  <--معیشت پایدار

سرمایه مالی  <--معیشت پایدار

بحﺚ و نتیجهگیری

0/419

)./0-812/003
(%95
()0/0-592/155
()0/0-831/194
()0/0-794/038

().0/0-697/107

از دالیل عقبماندگی روستاهای مناطق مرتلف محدود بودن گزینههای معیشتی آنهاست.
امرارمعاش و درآمد آنها نیز بهوسیله روشهای سنتی فراهم میگردد .سیاستهای جامع
توسعه روستایی و اجرا برنامههای توسعه روستایی بهمنظور توانمندسازی خانوارها به دلیل
عدم پایداری معیشت نیز چندان مساعد نبوده است .لذا ،ایجاد زیرساختهای الزم بهمنظور
پایدار خانوارهای مناطق روستایی از طریق مشارکتهای محلی با تشکیل نهاد حقوقی تعاونی
با تنوعبرشی استراتژی معیشتی خارج از مزرعه و غیر کشاورزی برای تأمین معاش ،نیازمند
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توجه است .بنابراین ،با توجه به اهمیت این موضوع ،تحقیق حاضر باهدف نقو میثر تعاونی-
های طرت رو ستا تعاون که با ایجاد زیرساخت توسعه محلی با مشارکت افراد روستایی شکل
گرفته در پایداری معیشت انجام گرفت .این تحقیق با تأکید بر رویکرد معیشت پایدار ،به
بررسی تأثیر داراییهای معیشتی بر طرت روستا تعاون میپردازد .رهیافت معیشت پایدار ظرفیت
آن را دارد تا پایداری را تضمین کند .زیرا پایداری شاخت کلیدی برای موفقیت است .امروزه یکی از
راهبردهای توسعه روستایی ،وجود واحدهایی در مناطق روستایی است .همچنین ،یکی از
محورهای اساسی دستیابی به اهداف توسعه روستایی ،درک صحیح از معیشت پایدار است.
ازاینرو ،برای رسیدن به معیشت پایدار روستایی ،الزم است حرکت از الگوهای معیشتی سنتی
به الگوهای معیشتی پایدار در جامعه روستایی متناسب با نیازهای جامعه امروزی و ظرفیتهای
محیطی صورت گیرد .دستیابی به معیشت پایدار روستایی ،بدون توجه به داراییها و سرمایه-
های معیشتی در روستاها امکانپذیر نیست .طرت روستا تعاون به دلیل نوع نظام بهرهبرداری
مشارکتی خود روستاییان میتوانند نقو مهمی در بهبود وضعیت معیشت افراد عضو در هر
تعاونی روستایی و منطقه بهصورت توسعه محلی ایفا کنند.
اینک که بیو از سه دهه از عمر نظام تعاونی نوین در کشور میگذرد و بررسی نقو
تعاونی بر بهبود معیشت اعضا در چارچوب رهیافتهای نوین معیشتی مطرت جهانی ضروری
به نظر میرسد .ازاینرو ،این تحقیق باهدف بررسی تأثیرات طرت روستا تعاون بر داراییهای
معیشت خانوارهای عضو تعاونیهای طرت روستا تعاون انجامشده است .در پژوهو حاضر،

بر اساس نتایج تحلیل بیزی ،این عوامل در قالب پنج دسته سرمایه (اجتماعی ،اقتصادی،
فیزیکی ،طبیعی و انسانی) بهعنوان فرضیه اصلی بر اساس پنج شاخت معیشت پایدار
تدوینشده بود و متغیرهای مستقل ناشی از پنج شاخت نامبرده ارزیابی شد.
یافتههای تحقیق گویای آن است که سرمایه مالی بر معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون
تأثیر معناداری دارد .نتایج تحقیق نشان میدهد ،سرمایه مالی با ضریب مسیر ( )./419بیشترین
تأثیر را بر معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون بر خانوارهای عضو تعاونی داشته است و
بهعنوان اولین عامل تأثیرگذار بهدستآمده است .دراینبین گویههای میزان پایداری و استمرار
در کسبوکار با ضریب مسیر ( ،)1/992میزان استفاده از وام برای ایجاد کسبوکار با ضریب
مسیر ( )1/853و میزان دسترسی به وام و تسهیالت با ضریب مسیر ( )1/755در سرمایه مالی
بیشترین نقو و در اولویت باالتری نسبت به سایر گویه ها داشتهاند .این یافته با نتایج مطالعات
رادفر و پالو ( ،)1392فاطمی عماره ( )2011وصی محمدی ( )2011نیز میید این مسئله است.
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میزان پایداری و استمرار در کسبوکار از یافتههای این تحقیق است که با نتایج تحقیق

( )Idrisa, 2012و همچنین ،با یافتههای مطالعات )(Eid & (Abdul Aris et al., 2018

) Marttnez-Carrasco Pleite, 2014که با ایجاد فرصتهای شغلی به بهبود معیشت پایدار
کمک می نماید ،همسو است .در همین رابطه ،با نتایج تحقیق پیشین )(Deng et al., 2020
که نیروی کار را در خانوار روستایی برای پایداری معیشت بر آن تأکید نموده ،همسو است.

میزان استفاده و دسترسی به وام برای ایجاد کسبوکار یکی دیگر از یافتههای این تحقیق است
که با یافتههای که حمایتهای مالی دولت از طریق ارائه تسهیالت مناسب به کشاورزان ،بر بهبود
معیشت روستاییان تأثیر دارد که با نتایج پژوهو پیشین ) (Davis, 2006و)(Dzanku, 2015

که از دیدگاه آنها حمایتهای مالی دولت از طریق ارائه تسهیالت مناسب به کشاورزان ،بیشترین
تأثیر را بر معیشت کشاورزان داشته است؛ مطابقت دارد .همچنان که نتایج و یافتههای تحقیقات
پیشین ) (Arouri et al., 2015؛ )(Paul & Vogl, 2013؛ )(Sultana et al., 2020؛
) (Towera, 2011؛) (Jiao et al., 2017؛) (Łapniewska, 2019و (Kassa & Eshetu,
) 2014نیز این موضوع را تائید میکند.

با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقیق ،سرمایه فیزیکی بر معیشت پایدار با رویکرد روستا
تعاون تأثیر معناداری دارد ،سرمایه فیزیکی با ضریب تأثیر ( )./402تأثیر مثبت را بر معیشت

پایدار با رویکرد روستا تعاون بر خانوارهای عضو تعاونی داشته است و بهعنوان دومین عامل
تأثیرگذار بهدستآمده است .متغیرهای دسترسی به وسایل ارتباطی با ضریب مسیر (،)2/169
دسترسی به امکانات آموزشی و پرورشی با ضریب مسیر( )2/147و میزان دسترسی خانواده
به خدمات بهداشتی با ضریب مسیر ( )2/108در سرمایه فیزیکی بیشترین تأثیر را داشتهاند و
با مطالعات حیدری آل کثیر ( )2014همراستاست .این با یافتههای پژوهو پیشین (Below et
) al., 2012مطابقت دارد .نتایج این تحقیق نیز نشان میدهد که دسترسی خانوارها به زیرساختها
مثل وسایل ارتباطی و امکانات اولیه نیز بر معیشت پایدار تأثیر میگذارد که این با یافتههای مطالعه
) (Jiao et al., 2017همسو است .نتایج تحقیق نشان میدهد که طرت روستا تعاون با کمک به
توسعه زیرساخت های روستایی (راه سازی) دسترسی آسان به بازارهای شهری و امکانات
رفاهی و بهداشتی و گردشگری را تسهیل و موجب ایجاد تأثیر مثبت روی استفاده از سایر
دارایی های معیشتی خانوار شده است که با نتایج تحقیق پیشین ( )Masud et al., 2016و
) (Liu et al., 2020همراستا است.
با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقیق ،سرمایه اجتماعی بر معیشت پایدار با رویکرد روستا
تعاون تأثیر معناداری دارد .بر اساس یافتههای تحقیق با ضریب مسیر ( )./314تأثیر مثبتی دارد.
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نتیجه ارزیابی ابعاد سرمایه اجتماعی نشان داد که میزان مشارکت در فعالیتهای مرتبط با
بحرانها با ضریب مسیر ( )2/277در رتبه اول قرار دارد .سپس ،میزان ارتبا با تسهیلگران
طرت روستا تعاون با ضریب مسیر ( )2/166و درنهایت ،میزان اعتماد به سایر روستاییان با
ضریب مسیر ( )2/102در سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیر را داشتهاند .این یافتهها با نتایج
تحقیقات حیدری آل کثیر ( )2014و صی محمدی ( )2011همسو است .یافتههای این تحقیق
گویای تأثیر تقویت مشارکت اجتماعی بر بهبود معیشت روستایی است که این یافتهها با نتایج حاصل

از پژوهوهای پیشین )(Butler & Mazur, 2007)، (Tang et al., 2013؛ (Deswandi,

) 2017و ) (Jones & Clark, 2013همروانی دارد (Idrisa, 2012) .اشتغال را عامل کلیدی برای
تحریک کشاورزان به مشارکت محلی میداند که با نتایج این تحقیق همسو است.

نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه و گسترش تعاونیها میتواند بهعنوان یک ابزار مهم
به بسیاری از افراد که بهنوعی با چنین شرکتهای در ارتبا هستند ،کمک نماید .همچنین،
میتوان فهمید تعاونیها چگونه میتوانند بهطور میثر در مقابله با دغدغههای اجتماعی و
نگرانیهای مردم منطقه سهیم بوده و با کاستن از فقر و بهبود ایجاد فرصتهای شغلی از این
طریق را رقم زند .بهطورکلی ،هر چه انسجام اجتماعی اعضای تعاونی بیشتر باشد ،میتوان
گفت میزان موفقیت تعاونیهای بیشتر است و هر چه میزان موفقیت تعاونیها بیشتر باشد،
اعضای این تعاونیها از انسجام اجتماعی بیشتری برخوردارند که با یافتههای
مطالعات)(Abdul Aris et al., 2018؛ ( )Alves et al., 2019؛ (dos Santos et al.,

)2020؛ ) (Lamsal et al., 2015؛ ) (Kassahun et al., 2015و (Carrasco et al.,
) 2016همسویی دارد .نتایج تحقیق پیشین (Avila-Foucat & Rodríguez-Robayo,

) 2018عضویت یا مشارکت در یک سازمان (تعاونی) از عوامل تعیینکننده معیشت به شمار
میرود که با یافتههای این تحقیق همسویی الزم را دارد.

پیشنهادها

با توجه به نتایج تحقیق که بیانگر تأثیر مثبت واحدهای طرت روستا تعاون بر سرمایههای
معیشتی خانوارهای آنها است و بهعنوان یک نتیجه کلی میتوان در این تحقیق به آن استناد
نمود پیشنهادهای زیر ارائه میگردد.
سﻄح ﺧرد :در سطح خرد تمرکز بر توسعه طرت توسط بهرهبرداران روستایی بوده و میلفههای
تشکیلدهنده الگوی توسعه طرت روستا تعاون موردبررسی قرار میگیرد .لذا ،بهمنظور اجرای
این طرت در سطح خرد پیشنهاد میگردد که:
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 .1افراد روستایی با پسانداز و سرمایهگذار ی مناسب و استفاده مناسب از سرمایه خرد
تجمیع شده با عضویت در شرکت تعاونی میتوانند دسترسی راحت و سهلتری به
وام و تسهیالت نسبت سایر افراد داشته باشند.
 .2با توجه به اینکه مردم روستا از محیط و امکانات روستای خود نسبت به افراد بیرونی
دارای آگاهی بیشتری هستند ،با راهاندازی تعاونیهای توسعه روستایی و یا دهیاری
برای مشارکت جمعی در فعالیتهای بحرانی ،کارهای آنها میتواند میثر واقع گردد.
عالوه بر این ،باعث تقویت انگیزه مردم روستا در همکتاری و مشتارکت میشود.
 .3یکی از چالوهای تعاونیهای روستا ،سرمایه اجتماعی اعضای تعاونی بود .پیشنهاد
میشود اعضای تعاونی در زمینههای مرتلف سرمایه اجتماعی و همچنین ،بهمنظور

رفع موانع مدیریتی ،برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران درزمینه روشهای
مدیریت مشارکتی مورد آموزش قرار گیرند و با برگزاری کالسهای آموزشی ،روحیه
مشارکت بین روستاییان پرورش یابد.
 .4با توجه به اینکه طرت روستا تعاون منجر به بهبود سرمایهها شده است ،همچنان که
مطالعه ) (Paul & Vogl, 2013نیز این نتیجه را تائید میکند ،لذا ،باید روستاییان
مستعدی که دارای زمینهای خرد و سرمایههای اندک هستند را تشویق نمود که
اقدام به فعالیت طرت روستا تعاون نمایند و با ایجاد و تقویت تشکلها و تعاونی
توسعه روستایی در قالب طرت روستا تعاون آنها را ترغیب نمود با عضویت در این
تشکلها و تعاونی ها باعث توسعه هر چه بیشتر سرمایه مالی و در کنار آن اجتماعی
شوند.
 .5با توجه به تأثیر مثبت و قابلتوجه میزان مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،پیشنهاد
میشود که روستائیان از طریق تعاونی با استفاده از راهکارهای مرتلف مانند استفاده
از شبکههای مجازی  ،تقویت تعامالت اجتماعی بین زنان و مردان برای تبادل دانو
و تجربیات ،شرکت در کارگاههای آموزشی برقراری ارتبا با مترصصان روستایی
در مناطق روستایی اقدام نمایند.
 .6در یافتههای این تحقیق پاسرگویان میزان مشارکت زنان در طرتهای روستا تعاون
نسبت به سایر گوی ه های سرمایه اجتماعی از تأثیر کمتری برخوردار بوده است .لذا،
پیشنهاد می شود با توجه به ساختار بافت روستا مدیران تعاونی طرت روستا تعاون
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زنان روستا را به مشارکت در کارهای غیر کشاورزی از قبیل صنایعدستی ،فرش
دستباف و بوم گردی تشویق نمایند.
سﻄح میانی :در سطح میانی تمرکز بر روی منطقه و استان (سازمانهای غیردولتی ،سازمانهای
توسعه) ،نحوه عملکرد آنها درزمینه ارائه خدمات و اجرا و چگونگی تأثیر آنها بر سیاستهای
ملی بهمنظور اجرای طرت است .لذا ،در این راستا و در این سطح پیشنهادها میگردد که:
 .1زیرساختها ی ارتباطی فیزیکی برای دسترسی آسان به بازارهای شهری و
ارتبا جمع ی از قبیل اینترنت در روستاهای هدف برای ارتبا با جامعه بیرونی
و همچنین ،دسترسی آسان به پلتفرمهای آموزشی بر بستر وب احداث و راه-
اندازی شوند.
 .2با توجه به تأثیر قابلتوجه میزان پایداری و استمرار در کسبوکار در سرمایه
مالی ،پیشنهاد میشود ،صندوقهای خرد محلی با حمایت دولت و سرمایهگذاری
مشترک افراد روستایی برای تأمین مالی بهموقع و هدفمند برای پایداری
کسبوکارهای خرد روستایی در قالب طرت روستا تعاون صورت پذیرد.
 .3برای بهرهمندی از توان و ظرفیت افراد روستایی در کارهای مشارکتی ،با ترویج
فرهنگ کار گروهی و جمعی باتربیت تسهیلگران توسعه روستایی نسبت به
ساماندهی افراد در قالب شرکتهای تعاونی توسعه روستایی اقدام گردد.

 .4با توجه به نتایج پژوهو ،طرت روستا تعاون اثر مثبتی بر روی میلفههای سرمایه
فیزیکی دارد برای بهبود در سرمایه فیزیکی خانوار عضو طرت روستا تعاون
ازجمله خرید تجهیزات حملونقل ،ایجاد جاده مناسب و دسترسی بیشتر به
رسانهها و شبکههای ارتباطی فراهم گردد.
 .5در نتایج این پژوهو میلفه دسترسی به وام توسط پاسرگویان میثر بوده است.
وامهایی با بهرهی کم و اقسا طوالنی و دسترسی به اعتبارات خرد و ابزار تأمین
مالی توسط بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون پیشنهاد
میگردد در اختیار خانوارهای روستایی تحت پوشو طرت روستا تعاون قرار
گیرد.
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سﻄح کالن :سطح کالن مربو به فعالیتهای سیاسی و ملی حاکم بر کشور است که شامل
قوانین و مقررات است .بهمنظور اجرای صحیح طرت روستا تعاون در سطح کالن پیشنهادها
میگردد که:
 .1برای استمرار و پایداری کسبوکارهای خرد و خانگی که با مشارکت گروهی
اعضای روستاها در قالب تعاونی شکلگرفتهاند دولت ساالنه از محل منابع

صندوق توسعه ملی تسهیالت با نرخ ترجیحی را به تشکلهای تعاونی روستایی
ترصیت دهد.
 .2اعمال مشوقهای مناسب بهمنظور حمایت از تنوعبرشی به اقتصاد روستایی،
گسترش کشاورزی هوشمند و توسعه زنجیره تأمین
 .3استقرار نظام سیاستگذاری مبتنی بر مشارکت مردم محور (تعاونی) بهویژه در
نواحی روستایی در چارچوب طرت روستا تعاون بهمنظور ارتقاء عدالت سرزمینی
و بهبود اثربرشی و پویایی برو روستایی با توسعه اشتغال پایدار
 .4با توجه به اینکه عوامل اقتصادی و تأمین مالی یکی از مهمترین ابزارهای الزم
برای راهاندازی تعاونی برصوص در روستاها است ،تمهیدات الزم نسبت به
رفع موانع مرتبط با نظام بانکی ،پایین آوردن کارمزد تسهیالت بانکی برای
تأسیس تعاونی ،کوتاه نمودن فرایند پرداخت وام ،همکاری بانک درزمینه
قسطبندی متناسب اقسا بانکی صورت پذیرد.
 .5با توجه به نتایج ،طرت روستا تعاون منجر به ایجاد سرمایه مالی و بهبود درآمد
شاغالن در این شغل میشود که افزایو درآمد نیز خود یکی از راهکارهای
کاهو فقر و نابرابری است و باعث بهبود داراییهای جاری و محصول تولیدی
میشود .بهمنظور افزایو درآمد و رونق بیشتر فعالیت پرداخت تسهیالت بانکی
کمبهره پیشنهاد میگردد.
 .6تقویت پایههای اقتصادی در مراکز روستایی با ایجاد صنایع کوچک و متوسط و
زنجیره مکمل تولیدات کشاورزی ایجاد اشتغال غیر کشاورزی برای روستاییان
بیکار یا نیمه بیکار در یک منطقه با تمرکز بر طرت روستا تعاون موجبات
مهاجرت معکوس و جلوگیری از مهاجرت روستاییان را تقویت میکند.
 .7بهبود معیشت پایدار مناطق روستایی با کارآفرینی و تقویت زیرساخت اقتصادی،
حمایت از طرف تقاضا و اقدام مداخلهای دولت ،تقویت سرمایه اجتماعی و
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توانمندسازی اجتماعی و تقویت زیرساخت فیزیکی ارتبا دارد و در این راستا
باید گفت که با تقویت کارآفرینی از منظر اشتغالزایی ،افزایو درآمد ،تولید
ثروت ،تنوعبرشی به درآمد و میزان تولیدات کشاورزی و غیر کشاورزی ،کاهو
ریسک معیشتی ،افزایو امنیت غذایی پایدار میتوان به معیشت پایدار روستایی
مساعدت نمود و بر دولت است که با ظرفیتسازی و توانمندسازی جوامع
روستایی و ایفای نقو تسهیلگری خود با تقویت زیرساخت آموزشی ،فرهنگی،

اقتصادی و محیطی گامهای اساسی در بهبود معیشت پایدار روستایی بردارد.
 .8بهمنظور بهبود ،ارتقاء و پایدار نمودن معیشت جامعه روستایی ،میبایست
سیاستگذاران ،برنامه ریزان و مجریان برنامههای توسعه روستایی نگاهی چند-
بعدی و درعینحال ،تمامگرایانه ،سامانهای در تحلیل معیشت پایدار روستایی،
عوامل ساختاری ،مدیریتی ،اقتصادی ،اعم از درونی و بیرونی -که بر معیشت
پایدار روستایی تأثیرگذار است داشته باشند.

قدردانی و تشکر

این مقاله با کمک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به انجام رسیده است.
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Abstract
Sustainable Livelihoods in the 1980s as a New Approach to Rural and Purposeful
Rooting. Achieving a sustainable rural livelihood is not possible without considering the
assets and livelihoods of the livelihood. The present study is a survey in terms of
practical purpose and data collection and was conducted with the aim of designing a
sustainable livelihood model (impact of livelihood capital) with the cooperative village
approach. The statistical population of the present study consists of managers of
cooperatives in the village plan (N = 405), of which 198 were studied using Cochran's
formula and proportional sampling method. The content and form of the questionnaire
were confirmed by a panel of experts, using the pre-test and calculating the Cronbach's
alpha coefficient to ensure its reliability.The results showed that the variables of financial
capital (.419), physical capital (.402.), Social capital ( 314 /., Human capital (.256.) And
natural capital (.222.), Are the most effective variables on sustainable livelihoods of
members of cooperatives covered by the cooperative village plan, respectively. Showed
that the degree of stability and continuity in business in financial capital, access to means
of communication, in physical capital, participation in activities related to social crises
in social capital, interest in new work and innovation in human capital and natural
potential of the village for Tourism has the greatest impact on natural capital They have
had a stable livelihood.

Keywords: Rural Cooperatives, Environmental Protection, Corporate Social
Responsibility
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