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 چکیده
اسب، من یبردارنظام بهره کیعنوان به دیتول یهایکه تعاون دهدینشان م رانیشده در نقاط مختلف جهان و امطالعات انجام

 نیاز مؤثرتر نیداشته باشد و همچن ریتأث یعملکرد کشاورزان و توسعه کشاورز فیمناسب بر کم و ک یهانهیزم جادیبا ا تواندیم
 یهاخدمت و در تحقق برنامه ییروستا یهابه کشاورزان و توده میطور مستقموجود در سطح روستا هستند که به یهاشبکه

. دیتر نماپررنگ ییها را در توسعه روستانقش آن توانندیم هایمؤثر تعاون ی. لذا کارکردهاکنندیم فایا یکالن کشور نقش مهم
 ییوستار دیتول یهایتعاون یکارکردها یکینامیمدل د یاحمنظور طربه یفیک - یکم کردیراستا پژوهش حاضر با رو نیدر ا

استان لرستان بود که در بخش  ییروستا دیتول یتعاون یاعضا 2602موردمطالعه شامل  یآمار یاستان لرستان انجام شد. جامعه
ر د یریگمطالعه شدند. اما روش نمونه یبرا یتصادف یریگنفر به روش نمونه 335مورگان  یبا استفاده از  جدول کرجس یکم

 یادراک یمحتوا لیآمده از روش تحلدستوتحلیل اطالعات بهمنظور تجزیهبه یفیصورت هدفمند بود. در بخش کبه یفیبخش ک
زار افاز نرم یکینامیمدل د میمنظور ترس( بهیانهیزم هی)نظر یتئور گرانددروش  یهایو خروج یکینامیسازی دجهت مدل
Vensim یهایعاونمحیطی تو زیست یفرد ،یاقتصاد ،یاثرات اجتماع نیترنشان داد مهم جینتا ی. در بخش کمدیداستفاده گر 

 مهیب ندیفرا ،یربرداو بهره یمحصوالت کشاورز دیتول یدر راستا یو اعتماد تعاون یهمدل جادیشامل ا بیبه ترت ییروستا دیتول
 یهاعضا و عرض نیب یروابط دوستانه و حس آرامش و همدل احترام، جادیاعضا، ا یریو عشا ییروستا مهیب ،یتأمین اجتماع

 موردنیاز کشاورزان بوده است.  یهاکود و سم و تأمین نهاده
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 مقدمه
 نندکیم یتوسعه زندگدرحال یکشورها ییروستا یجهان در نواح تیاز جمع یمین اًبیتقر

 و یآنان از طرق کشاورز شتیو مع دهندیم لیپا تشکآنان را کشاورزان خرده تیکه اکثر
کار آیی  (Savari & Shokati Amghani, 2020) شودیمربوط به آن تأمین م یهاتیفعال
و  نینو یهایآورفن از کارگیریپا به علت عدم بهکشاورزان خرده یاحرفه یهاتیفعال
در حال حاضر در  (.1381، درویشی نیا و یقی)صد است نییپا اریبس ،یکشاورزی هانیماش

ده عم راتییدر برابر تغ یکشاورز شتوسعه بخ یبرا ییاهشتالتوسعه کشورهای درحال
(. درواقع Innocent & Adefila, 2014شود )یجهان انجام م یدر صنعت کشاورز یساختار

و توسعه  یکاریکاهش ب از اهداف کالن توسعه در اغلب کشورها و ازجمله کشور ما یکی
رداری بهای بهرهبخش کشاورزی هر جامعه روستایی مبتنی بر نظام هست. یشغل یهاتیفعال

توانند در توسعه پایدار روستایی نقش ها میدهنده آن جامعه است که این نظامتشکیل
ترین و عمده ترینبرداری اساسیتوان گفت نظام بهرهکه میطوریای داشته باشند بهکنندهتعیین

 Savari & Zhoolideh, 2021; Savariجامعه است ) موضوع مطرح در بخش کشاورزی آن

et al., 2013.)  
 یسعه اقتصادبه تو یابیدستی مناسب برا یافتیره روستایی دیتول یهاین راستا، تعاونیدر ا

نقش  هایتعاون قتیدر حق روندیم به شماری تحقق عدالت اجتماع زیو ن یو اجتماع
 فایا یشغل یهاو به وجود آوردن فرصت ییغذا تیکاهش فقر، بهبود امن در یاکنندهنییتع
رند نفر عضو دا اردیلیم کیاند و کرده جادیشغل ا ونیلیجهان م اسرکه در سرطوریبه کنندیم
 خیبه تار یبا نگاهو همچنین  (1394و همکاران،  یحاج؛1395خسرو زادیان و همکاران، )

کشورها  نیاز ا یارییابیم که بسمییافته درتوسعه یکشورها یهایتعاون یریگشکل یچگونگ
نعت، موردنیاز بخش ص کار یرویغذا، تأمین ن هیهاند در تتوانسته هایبا کمک گرفتن از تعاون

 شیز افزاا یریجلوگ ،یدیتول یبازار مصرف کاالها جادیا نیو همچن یلیو تکم یلیتبد عیصنا
 از رانیا یجامعه سنتدر  .(1386 ،ینیجر ایفا کنند )هزار ینقش اساس رهیو غ هامتیق

به  ،یاجتماع یزندگ یهایمقابله با دشوار یدور در موارد گوناگون و برا یهاگذشته
گوناگون و  یهاصاحب نمونه نهیزم نیرجوع کرده و در ا یو تعاون یگریاری یهاحلراه

و  یبه اهداف مل لین . درواقع(1391، زادهیبخش و یو تعاون است )طالب یاریاز هم یمختلف
 عمالً  ییبدون مشارکت فعال کشاورزان روستا یتوسعه در بخش کشاورز یسطوح باال

 یزیرتا برنامه کندیها کمک مآن مشارکت به (Yasouri et al., 2017) است یافتنیندست
برزین، پرهیزکاری و بدیعو مشاهده کنند ) یابیرا ارز جیبکنند و نتا دیکرده و بدانند که چه با

دفشان ه رایز ند،یآیبه شمار م یعنوان سازمان مشارکتبه های تعاونیحقیقت شرکتدر (. 1396
یختمردم را در برابر ستوانند می نیبنابرا. موردنیاز هست یکاالها هیته سودرسانی به اعضاء و

و نیز  بخشد تینیهاست عکه مربوط به آن یدارند و اراده آنان را در اموردرصحنه نگه ها



                                                                      1400، بهار 37، شماره 10جلد     166   

 شوندیاداره م یتعاون یوسیله اعضابا منافع مشترک هستند که به یخصوص ییهاسازمان
(Deller et al., 2009; Naess, 2009.) و  اتیاز خصوص یبرخوردار لیبه دل هایتعاون

 نیمب توانندیهستند و م یو اجتماع یمکتب یهاارزش یدارا ،یواحد تجار کیمشخصات 
به اهداف مشترک و  لین یبراها آندهنده لیتشک یاعضا یجمعی و گروهدسته یهاتالش

 اریخود یهاعنوان سازمانبهو  (Amini & Ramazani, 2006و توسعه باشند ) شرفتیپ
 یطیحم جادیا و ریازنظر قدرت دادن به مردم فق یتوسعه اقتصاد توجهی به رشد وکمک قابل

به  یدسترس شیافزا ،یشغل یهاارائه فرصت یبرا یاقتصاد یهامشارکت فعال درزمینه یبرا
 .(Innocent & Adefila, 2014) اندنموده یاجتماع تیارائه حما و یاعتبار التیتسه

ر به منج هایتوسط تعاون ییکشاورزان در مناطق روستا یهایازمندیفراهم شدن ن نیبنابرا
 عیبد و یزکاری)پره شودیها مآن یاعضا یاقتصاد تیو بهبود وضع یارتقاء سطح رفاه زندگ

 دارد یکاهش فقر نقش مهم در یاز بخش کشاورز یناش ی(. رشد اقتصاد1396 ن،یبرز
(Savari et al., 2020.) و مقدار بازده در واحد سطح و  یوربهره یرو توجه به ارتقاازاین

 و ارهیخ یاست )محمد یضرور یتوسعه اقتصاد قیمنظور تحقبه یتوسعه کشاورز ،درنهایت
 یورهااپرات یبرا یبازار و بازده رقابت یدسترس تیدر تقو یها نقش مهمیتعاون (.1396 ،یمظهر

فنّاورانه  یهایخود را به نوآور اتیها عملآن اند.داشته ستمیمستقل در قرن ب یامزرعه
منابع  ریبرق و سا ،یکشاورز سمیو دام، مکان اهیاستفاده از کودها، پرورش گ لیاز قب ،یکشاورز

از انواع  یکی (.Aref, 2011نمودند ) لیتعد د،یاطالعات جد هایدستگاهو  ،یانرژ دیجد
 ،یمال ،یبا اهداف اقتصاد یاقتصاد یهاشرکتکه  هست ی تولید روستاییهایتعاون ها،یتعاون

 یعمل یهااز راه یکی ،طورکلیخود هستند. به یاعضا یبرا یفرصت شغل جادیو ا ینیکارآفر
 یتعاون و همکار ،یکرده دانشگاهقشر تحصیل انیخصوص در مبه یکاریجهت کاهش نرخ ب

اشتغال، کاهش نرخ تورم،  جادیدر ا هایاست. لذا تعاون یتعاون یهاافراد در قالب شرکت انیم
 انیدارند )نظر ینقش مؤثر یو اقتصاد یو تأمین عدالت اجتماع یجمع یهاتوسعه مشارکت

 .(1394 ،ینیحسو 
 یاقتصاد و یاجتماع ،یبا بافت فرهنگ تیسنخ لیبه دل سویکاز  دیتول یتعاون یهاشرکت

ها شکلگونه تاین یفیو ک یکم یهروند توسع سبببه  گرید یتولیدکننده و از سو یعهجام
 یقش مهمن ندهیدر آ توانندیم دیتول شیسازوکارهای متناسب با بهبود مستمر و  افزا جادیدر ا

و  یلرگی)ب کنند فایا ییغذا تیتأمین امن یبرا یکشاورز بخش گاهیجا یرا در حفظ و ارتقا
ت محصوال دیدر بخش تول ییروستا یهایکه تعاون ی(. با توجه به نقش مهم1392همکاران، 

 تیاهمی اندهیطور فزابه ریاخ یهاها در سالآن لکردعم یدارد، بررس ییو مواد غذا یکشاورز
 یموانع موجود در راستا ییشناسا نی(. بنابرا1396 ن،یبرز عیو بد یزکاریاست )پره افتهی

 یاثیغ اثوندیهست )غ یها ضروریتعاونیی زاو اشتغال یکشاورز یدیتول یهایتوسعه تعاون
شده معرفی رانیدر ا یبرداربهره یهانظام نیاز بهتر یکی دیتول یهایتعاون(. 1390ی، نیو حس
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و  شودیها مآن که باعث عدم کار آیی شودیبخش وارد م نیبر ا ییهابیآس یاست، ول
استان  یدیتول یهایاونتعکه  اندبه خود گرفته ینزول ریس یتاکنون تعاون 80از دهه  کهیطورهب

 وهوای مناسب، رطوبت کافی واستان لرستان باوجود آب .ستین یمهم مستثن نیا لرستان از
مینه کشاورزی دارد که به دالیل ها و استعدادهای فراوانی درزهای حاصلخیز، قابلیتدشت

کار  های الزم برایگوناگونی ازجمله کمبود بودجه و اعتبارات، بنیه مالی ضعیف، نبود آموزش
جمعی، وجود ضعف مدیریتی، عدم آگاهی به قوانین و مقررات تعاونی و اطالعات ناکافی در 

ت. ی چندانی نبرده اسهرهمورد آن و نبود کارکنان کافی و متخصص از این استعدادهای نهفته ب
ی بخش های بالقوهگیری از پتانسیلهای الزم برای گسترش و بهرهبه همین دلیل، ایجاد زمینه

 یاهیتعاون تیاهم با توجه به نقش و نینابراکشاورزی در سطح استان، ضروری است. ب
 حاضر کارکردها و اثرات آن است در پژوهش بر یسع ییتوسعه روستا ندیفرا در ییروستا
 .ردیگ وتحلیل قرارمورد تجزیه ییروستای تولید هایتعاون

 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

روزمره  یدر زندگ یطور سنتانسان به رایبا انسان ارتباط دارد، ز میطور مستقبه یهمکار خیتار
ه احساسات خود را ب نیخود غلبه کند و همچن یکند تا بر مشکالت فوریم یهمکار گریکدیبا 

 یعاونت فیتعر (ICA)1یالمللی تعاونبین هیها، اتحادیتعاون یبرا یندگیاشتراک بگذارد. سازمان نما
 یازهاین به ییپاسخگو یطور داوطلبانه براانجمن مستقل از افراد به کی"عنوان را به 1995در سال 

شرکت تحت کنترل مشترک و  کی قیخود از طر یو فرهنگ یاجتماع ،یای اقتصادو خواسته
از  یاریکه بس یاامروزه در دوره(. Mohammed and Lee, 2015)"کنندیم فیتعر کیدموکرات

 ،یقو یصاداقت نیگزیجا کیها یتعاون ستند،یخود ن یزندگ رییکنند که قادر به تغیمردم احساس م
ها . آنرندیگیمردم شکل ممتقابل  یازهاین جادیا یها برایهستند. تعاون یاتیجوش و حوپرجنب

کدام هیچ که ابندیدست  یتوانند به اهدافیم ماز مرد یقدرتمند هستند که باهم، گروه دهیبر اساس ا
 (. Tefera et al., 2019) ابندیتوانند به آن دست یها تنها نماز آن

 هدفشان سودرسانی به اعضاء و رایز ند،یآیبه شمار م یعنوان سازمان مشارکتبه درواقع تعاونی
توجهی کمک قابل اریخود یهاعنوان سازمانبهکه  (Deller, 2009) هست موردنیاز یکاالها هیته

عال مشارکت ف یبرا یطیمح جادیا و ریازنظر قدرت دادن به مردم فق یتوسعه اقتصاد به رشد و
ارائه  و یاراعتب التیبه تسه یدسترس شیافزا ،یشغل یهاارائه فرصت یبرا یاقتصاد یهادرزمینه

  .(Innocent & Adefila, 2014) اندنموده یاجتماع تیحما
و  یشکل اقتصادتعنوان از آن زمان بهو  قرن نوزدهم لیابتدا در اوا "یتعاون"اصطالح 

ها و خود را ازنظر شرکت یرسم یهاتیها فعالتعاونی 1935در سال  شکل گرفت. یسازمان

                                                                                                                                  
1.International Cooperative Union(ICA) 
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لید های تو. در شرایط کنونی، تعاونیدیگرد سیکردند و در جامعه گرمسار تأسنام آغاز ثبت
 ای مانند کمبود بودجه، وجود ضعف مدیریتی،روستایی در اغلب نقاط دنیا با مشکالت گسترده

دهد ( مطالعات تاریخی نشان میWang et al., 2012مقیاس سازمانی و غیره مواجه هستند )
منظور اند. تعاونی سنتی که بهتعاونی توجه کرده نظامبهاند که دهایرانیان نخستین ملتی بو

آمد، عرف و رسم جاری به وجود می تبعبههمکاری و همیاری و کاستن از مشکالت زندگی 
(. 1394آبادی و همکاران، های تعاونی در ایران دارد )زارع شاهی طوالنی حرکتنشان از سابقه

گاهی گذاری ناکافی، ناآهمچون کمبود اعتبار، بحران مالی، سرمایهبه دالیل مختلفی  وجودنیباا
عدم  آالت و ابزارآالت وکشاورزان، فقدان متخصصان واجد شرایط، پائین بودن کیفیت ماشین

طورکلی، وجود (. به1394رسانی، شرایط مساعد و متعالی ندارند )حیدری و همکاران، اطالع
ان زیادی را بر آن داشته تا در تحقیقات خودکار آیی های اخیر محققمشکالت فوق طی سال

 ها و بررسی عوامل مؤثر برهای کشاورزی، بهبود سیستم مدیریت تعاونیو کارکردها تعاونی
(. در Wang et al., 2012کار آیی این واحدهای تجمعی را موردبحث و بررسی قرار دهند )

 شد. ها در بخش کشاورزی اشاره میای تعاونیاین راستا در ادامه به تحقیقاتی درزمینه کارکرده
های تولید روستایی در شهرستان کاشمر ( به ارزیابی کار آیی تعاونی1398نوروزیان و همکاران )

د از های آموزشی و بازدیپرداختند نتایج نشان داد که سطح تحصیالت مدیرعامل، برگزاری کالس
دار بر کار آیی و عامل مسافت تعاونی تا تأثیر معنیگذاری در تعاونی مراکز علمی و میزان سرمایه

و  انیظرنهای تولید روستایی موردمطالعه داشته است. مرکز شهر اثر معکوس بر کار آیی تعاونی
 یاورزکش یهایدر تعاون ینیی کارآفرمؤثر بر توسعه یعوامل اقتصاد یابی( با ارز1394) ینیحس

 یهایکارآفرینی تعاون یهدر توسع یعامل اقتصاد ریکه تأث دندیرس جهینت نیاستان تهران به ا
 نیانقو هایتعاون نیا ینیکارآفر یهدر توسع یعامل اقتصاد نیترو مهم ادیدر حد ز یکشاورز

 لیعوامل مؤثر بر تشک ی( با بررس1391) ساربان .ستهایتعاون یاتیو مال یشفاف اقتصاد
آمده آمد دست(، این نتیجه بهلی: استان اردبی)مطالعه مورد ییدر مناطق روستا یدیتول یهایتعاون

ی داشته های تولیدی در مناطق روستایکه عامل ترویجی، بیشترین تأثیر را در میزان تشکیل تعاونی
اقتصادی و عامل محیطی به ترتیب از عوامل  ملی بعد عامل اجتماعی، عااست و در مرحله

 ولیدی در مناطق روستایی بوده است. های تتأثیرگذار در تشکیل تعاونی
ی در شورا یو توسعه کشاورزی کشاورز یهایتعاون ی( با بررس2014) الیو ادف نوکنتیا

 یهامانند جاده هیاول ییربنایامکانات ز یبرا یامکانات کاف دیکه با دندیرس جهینت نیبه ا ه،یجرنی
 یهایاز تعاون دیدولت با نیفراهم شود. همچن ییبرق و آب در مناطق روستا ،یوهوایآب

نتیجه  را به جامعه ارائه دهد. نانیکند تا اطم تیاداری حما و یکشاورزان با چارچوب قانون
 یحداکثر کمک به توسعه کشاورز ییکشاورزان توانا یهایاگرچه تعاون مطالعه نشان داد که

ها و اجالس نارهای، سمهاکارگاه قیطررا از  یو بازآموز یآموزش یهادارند، الزم است برنامه
 را کسب کنند تیریالزم مد یهاو مهارت جادیا تیدهی کنند تا بتوانند ظرفسازمان
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(Innocent & Adefila, 2014 .)( با بررسی 2013هوانگ و همکاران )های کار آیی تعاونی
به این نتیجه رسیدند که عواملی که تأثیرات  نیچ انگیدر استان ژج یکشاورز یابیبازار
ها دارند، سطح توسعه اقتصادی محلی، کارآفرینی مدیران و توجهی بر کار آیی تعاونیقابل

 (. Huang et al., 2013سرمایه انسانی اعضا است )
ها به این نتیجه رسید که توسعه و موفقیت تعاونی نهیدرزم( در تحقیقی 2011نخوما )

ها، نقش حکومت، تعهد اعضا و مدیریتی و ظرفیت تجاری، محیط بازار، انگیزه هایمهارت
و  یئول(. زیNkhoma, 2011ها هست )مشارکت از عوامل تاًثیرگذار بر توسعه تعاونی

 یبرا دیجد ستمیس کی ییها در توسعه روستایتعاون ی( به بررس2004همکاران )
فرم  کیعنوان ها بهیتعاون یریپذبه انعطافآمده دستبه جیوتحلیل پرداختند. نتاتجزیه
در توسعه جامعه  یمتعدد یهانقش توانندیها مدهد که آنیکند و نشان میاشاره م یسازمان

 لیتوسعه جامعه دخ یهاتیها در فعالیروشن در چرا و چگونه تعاون یهاکنند. تفاوت فایا
 نیمع زمانیکخاص در  طیتر از همه محو جامعه و مهم یتعاون تیها، ظرفتفاوت نیهستند. ا

 .(Zeuli et al., 2014) دهدیرا نشان م
ها در نتایج و یافتهکه  دهدینشان م ییروستا یهایتعاون تیو موقع هانهیشیرور پم

وابسته به محل )جغرافیا، فضای  دهندههای مناطق مختلف متفاوت است و این نشانتعاونی
 روشن در چرا و یهاتفاوتاجتماعی و اقتصادی مناطق( است.  هایها و ویژگیکار تعاونی

 ،یتیشخص یرهایمتغ نیتوسعه جامعه نقش دارند و همچن یهاتیدر فعال هایتعاون گیچگون
 یهایعاونت داریپا یهرا در توسع ریتأث نیشتریب یفرهنگ -یتماعو اج یاقتصاد ،یتیریمد

ده تولید کارکرد مناسبی داشته باشد و محیطی پاسخهای . بدیهی است اگر تعاونیدارد ییروستا
توانند ماندگاری جمعیت روستایی و پایداری به زندگی و فعالیت کشاورزی ایجاد کنند، می

ها کشاورزی را در نواحی تحت پوشش خود تضمین کنند. با توجه به اهمیت کارکرد تعاونی
ی در های تولید روستایکردهای تعاونیدر توسعه روستایی، این پژوهش برای اولین بار به کار

های تولید در مناطق روستایی سازی دینامیکی اثرات تعاونیاستان لرستان بر اساس مدل
 پرداخته است.

 
 روش تحقیق

ماری کیفی بوده است. جامعه آ -رویکرد کلی تحقیق حاضر با استفاده از پارادایم کمی غالب
ی تولید در استان لرستان بودند. از رویکرد غالب هاپژوهش شامل تمامی کارشناسان تعاونی

 منظور سنجش اثرات و توافق بر روی کارکردهای بخش تعاون در بخش روستایی بود.به
استان لرستان بود که  ییروستا دیتول یتعاون یاعضا 2602موردمطالعه شامل  یآمار یجامعه

 یتصادف یریگروش نمونه نفر به 335مورگان  یبا استفاده از جدول کرجس یدر بخش کم
 یفیصورت هدفمند بود. در بخش کبه یفیدر بخش ک یریگمطالعه شدند. اما روش نمونه یبرا
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ازی سجهت مدل یادراک یمحتوا لیآمده از روش تحلدستوتحلیل اطالعات بهمنظور تجزیهبه
 یکیمنایمدل د میمنظور ترس( بهیانهیزم هی)نظر یروش گراندد تئور یهایو خروج یکینامید

منظور طراحی مدل ونسیم و تحلیل روابط بخش کیفی به. دیاستفاده گرد Vensmافزار از نرم
استفاده شد و همچنین مواردی که ممکن بود در بخش کمی و ادبیات موضوع اشاره نشده 

 آوری آمار و اطالعات، دو نوع پرسشنامه بسته )بخش کمی( و بازباشد استفاده شد. ابزار جمع
 )بخش کیفی( بود.

تحقیقی  توان روشتوان گفت که تحلیل محتوای کیفی را میطورکلی میدر مورد این تحقیق به
تم ی و ، رمزبندمندنظامبندی های متنی از طریق فرایندهای طبقهبرای تفسیر ذهنی محتوایی داده

شده دانست. بر این اساس تحلیل محتوای کیفی به پژوهشگران ی یا طراحی الگوهای شناختهساز
ی ذهنی ولی با روش علمی تفسیر کنند )ایمان ها را به گونهدهد که اصالت و حقیقت دادهاجازه می

یی اتوان به تفسیر معنشناسی که از طریق آن میترین ابزارهای روش(. یکی از مهم1390و نوشادی، 
ه تئوری )نظریگراندد های تولید بر اساس درک معنایی افراد پی برد روش کارکردهای تعاونی

رای تحقیق هایی بکشف نظریه مبنایی: استراتژی"از کتاب  "تئوریگراندد  "ای( است. مفهوم زمینه
ش های کیفی روشده است. از میان روشبرگرفته 1967در سال  1نوشته گالسر و استروس "کیفی

گراندد معتقدند که روش  2توجهی در میان محققان دارد. برنیز و گروتئوری جایگاه قابلگراندد 
شود که دانش کاملی در مورد آن پدیده در دست هایی به کار گرفته میطورمعمول درزمینهتئوری به

د. به شنباشد و یا اینکه هدف از آن کسب بینش و دیدگاه جدیدی نسبت به پدیده موردمطالعه با
توسعه از اهمیت باالیی ، در کشورهای درحالگراندد ها با رویکرد همین دلیل انجام پژوهش

سازد و موجب محقق را به پژوهش در خود بستر تحقیقی رهنمون میگراندد برخوردار است. 
شوندگان و تجربه آنان آشنا شده و به دنبال چیستی و شود تا محقق با دیدگاه درونی مصاحبهمی

ای که تئوری با یک توصیف خوب از مسئله و پدیدهگراندد چگونگی مسئله موردنظر خود باشند. 
ه از ها در این راهبرد استفادشود. منابع دادهداند شروع میمحقق آن را برای تبیین نظریه ناکافی می

 هاو روزنامه هامصاحبه عمیق، مشاهدات میدانی و اسناد و مدارکی مانند رویدادهای تاریخی، رسانه
گیرد )حیدری و صورت مستمر صورت میها بهوتحلیل آناست. گردآوری اطالعات و تجزیه

 (. 1398رزاقی، 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
1-Glaser & Strauss 
2-Bernice & Grove 
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 های فردی پاسخگویان .ویژگی1جدول 

 
نام 
ت
عاو
 نی

 ی کار زراعیسابقه تحصیالت وضعیت تأهل جنسیت سن

ر از 
کمت

30 
 سال

 60تا  30بین 
 سال

ر از 
بیشت

60 
 سال

جرد مرد زن
م

أهل 
مت

 

بی
دایی سواد

ابت
مایی 

راهن
 

 دیپلم

فوق
االتر دیپلم
س و ب

لیسان
 

ر از 
کمت

25 
 سال

 45تا  25
 سال

ر از 
بیشت

45 
 سال

 0 18 25 1 3 11 10 13 15 46 7 49 4 16 26  11بهمن   

 3 15 33 0 0 13 15 21 2 47 4 47 4 13 38 0سیدالشهدا 

 21 19 50 3 8 15 20 25 19 79 11 87 3 27 48 15گلستان  

 8 11 5 1 2 5 4 5 7 24 0 24 0 11 12  1جویباران    

 12 8 6 1 1 1 4 8 11 24 2 24 2 14 11 1   رضوان

 14 14 14 0 3 6 8 10 15 41 1 42 0 16 19  7خمینی  

 10 19 20 0 2 9 7 15 16 48 1 40 9 14 28 7بهاران   

 78 104 153 6 19 60 68 97 85 309 26 313 22 111 182 42جمع 

 
حال مداوم در سه مرحله: کدگذاری باز، محوری ها طی فرایندی منظم و درعینتحلیل داده

ها یا مشاهدات چندین بار گیرد و در انجام کدگذاری باز، متن مصاحبهو انتخابی صورت می
 کدهای سپسگردد و صورت کدهایی ثبت میشده و بهخوانده و جمالت اصلی آن استخراج

گیرند. در کدگذاری محوری، طبقات به طبقات فرعی خود ربط هایی قرار میمشابه در دسته
تری درباره پدیده ارائه گردد. کدگذاری انتخابی تر و کاملهای دقیقشوند تا تبیینداده می

  ترتیب که محقق با ایجاد یک آهنگ واینها است؛ بهسازی و پاالیش مقولهفرایندی یکپارچه
کند. در دهی یک تئوری تنظیم میها را برای ارائه و شکلها، آنچیدمان خاص در بین مقوله

گیری سازی و خالص نمودن طبقات، در مورد انتخاب مقوله مرکزی تصمیمابتدا ضمن یکپارچه
( در بخش کیفی بعد 1397شوند )بهادری، شده و سپس مقوالت بر مقوله اصلی ربط داده می

سازی دینامیکی منظور تفسیر مدلتئوری در این مطالعه بهگراندد یری روش کارگاز به
های فردی و های تولید در مناطق روستایی در استان لرستان، به بررسی روایتتعاونی
های تولید، کارشناسان جهاد کشاورزی و های شخصی اعضا، مدیران و کارکنان تعاونیتجربه

ذاری، سازی مصاحبه و کدگرستان پرداخته است. بعد از پیادهکارشناسان سازمان تعاون استان ل
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امکان  Vensimافزار شده است. نرمبهره گرفته 1Vensimافزار ها از نرمبرای تحلیل داده
های محیطی و فردی اعضای تعاونیطراحی مدل دینامیکی اثرات اجتماعی، اقتصادی، زیست

 تولید روستایی را فراهم کرده است.
 

 های تحقیقیافته
 ایهای فردی و حرفهویژگی

های فردی )سن، جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیالت، سابقه کار نتایج حاصل از ویژگی
بهمن،  22های تولید روستایی به ترتیب )تعداد تعاونی بر اساسزراعی( پاسخگویان 

نشان  1 جدول، امام خمینی و بهاران( به تفسیر رضوان خرمسیدالشهدا، گلستان، جویباران، 
 است. شدهداده

 

 های تولید روستایی بر مناطق روستاییبررسی اثرات تعاونی
 های تولید روستاییاثرات اجتماعی تعاونی

ترین اثری که توان گفت که مهممی 2در جدول  شدهارائههای مثبت با توجه به پاسخ     
ست ایجاد همدلی و اعتماد ها داشته اهای تولید روستایی بر کشاورزان عضو تعاونیتعاونی

نفر این امر  149برداری بوده است که تعاونی در راستای تولید محصوالت کشاورزی و بهره
اند. فرایند ایجاد روحیه همکاری در بین اعضا نیز از دیگر عوامل اجتماعی را تکرار کرده

دهد اعضای می ی این عوامل نشاناند. همهنفر آن را تکرار کرده 127ها بوده که تعاونی
 ی هستند و روابط دوستانه و مشارکتی وجود دارد. گروهدرونها تقریباً فاقد بدبینی تعاونی

 
 های تولید روستایی. اثرات اجتماعی تعاونی2جدول 

 اثرات اجتماعی بله خیر
ایجاد همدلی و اعتماد بین اعضای تعاونی در راستای تولید محصوالت  149 186

 ایجاد روحیه همکاری در بین اعضا 127 208 یبرداربهرهکشاورزی و 

 نقش واسطه و بازاریاب بین اعضا برای فروش محصوالت کشاورزی 57 278

 هابرنامه مشارکت مردمی در تعاونی 51 284
 برداری مشاوره به کشاورزان در جهت افزایش بهره 49 286

 کمک به ترویج و نوآوری 42 293
 ایجاد ارتباط با سازمان تعاون استان و پیگیری و رفع مشکالت اعضای تعاونی  36 299

 تسهیل ارتباط کشاورزان عضو با مراکز دولتی 13 322
                                                                                                                                  
1-Ventana Simulation Environment (Vensim) 
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 های تولید روستاییاثرات اقتصادی تعاونی
های تولید روستایی بر کشاورزان عضو ترین اثر اقتصادی که تعاونیدر این پژوهش مهم

ها داشته است فرایند بیمه کردن اعضا ازجمله بیمه تأمین اجتماعی، بیمه روستایی و تعاونی
 (. 2اند )جدول نفر آن را تکرار کرده 187ها بوده که عشایری نیز از دیگر عوامل اقتصادی تعاونی

 
 های تولید روستایی. اثرات اقتصادی تعاونی3ول جد

 اثرات اقتصادی فراوانی خیر

 فرایند بیمه تأمین اجتماعی، بیمه روستایی و عشایری اعضا 187 148

 برداری محصوالت کشاورزیتولید و بهره 96 239

 تأیید و گرفتن مجوزهای الزم برای اعضای تعاونی  62 273
 کیفی محصوالت کشاورزیافزایش کمی و  29 306

 کارگیری کشاورزان مستعد به کارزایی برای جوانان و بهاشتغال 35 300

 دادن  وام و تسهیالت بلندمدت     24 311

 
 های تولید روستاییاثرات فردی تعاونی

تایی های تولید روسکننده اثرات فردی تعاونیتواند تسهیلترین عواملی که مییکی از مهم
ها داشته است ایجاد احترام، روابط دوستانه و حس آرامش و همدلی کشاورزان عضو تعاونیبر 

اند. ارتباط مناسب و خوب با مشتری نیز از دیگر نفر این امر را تکرار کرده 95بین اعضا که 
اند. سایر اثرات فردی به وجود آمده نفر آن را تکرار کرده 74ها بوده که عوامل فردی تعاونی

 آمده است. 4های تولید روستایی در جدول شماره تعاونیاز 
 

 های تولید روستایی. اثرات فردی تعاونی4جدول 
 اثرات فردی بله خیر

 ایجاد احترام ، روابط دوستانه و حس آرامش و همدلی بین اعضا 95 240

 ارتباط مناسب و خوب با مشتری 74 261

 تعامل و اعتمادسازی میان اعضا 58 276

 مشاوره دادن به اعضا 51 284
 دیده(بررسی و رسیدگی به شکایات کشاورزان )بازیابی توان کشاورزان آسیب 46 289

 ایجاد محیطی دوستانه برای کشاورزان  39 296

 فراهم کردن امکانات آموزشی روستاییان 24 311
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 های تولید روستاییمحیطی تعاونیاثرات زیست
ها های تولید روستایی بر کشاورزان عضو تعاونیمحیطی که تعاونیترین اثر زیستمهم

 سازی اراضیو یکپارچه موردنیاز کشاورزان یهاکود و سم و تأمین نهاده یعرضهداشته است 
 بوده است. 

 
 های تولید روستاییمحیطی تعاونی. اثرات زیست5جدول 

 محیطیاثرات زیست بله خیر

 های موردنیاز کشاورزانی کود و سم و تأمین نهادهعرضه 235 100

 سازی اراضی کشاورزی یکپارچه 57 278

 های کشاورزیرسانی به زمینایجاد آبیاری بارانی در روستا و آب 49 286

 دیده رسیدگی و دادن روحیه به کشاورزان آسیب 36 299
 تدوین الگوی کشت مناسب 31 304
 زیستو نگهداری از محیط بهبود، حفظ 27 308
 کمک به وضعیت زهکشی و دفع پساب 16 319

 
وکار مدنظر قرار های مذکور اهداف اساسی خود را بر اساس فضای جدید کسبتعاونی

های مدرن به کار گرفته تا داده و توان خود را در جهت کشت یکپارچه اراضی و در قالب
یطی محکشاورزی بهبود یابد. سایر اثرات زیستتبع آن رشد در بخش عملکرد و درآمد و به

 آمده است. 5های تولید روستایی در جدول شماره به وجود آمده از تعاونی
 

 های تولید روستاییسازی دینامیکی کارکرد تعاونیمدل
های تولید روستایی در استان لرستان دهد کارکرد تعاونیمیطور که در شکل یک نشان همان

یر نظهای مشترک کشاورزی تأمین نهادهو  جهتی )با عالمت +( باعرضهو همرابطه مستقیم 
هماهنگی و ها، آالت کشاورزی و قطعات یدکی آنسموم دفع آفات، بذور گیاهی، ماشین

که بیشترین سود به طوریمحصوالت کشاورزی به خریدوفروشافزایی در بازاریابی و مه
 ارتباطعالوه بر آن باعث ایجاد  دارندا بر عهدهکشاورزان که زحمت اصلی تولید محصول ر

به میزان دیده دارند که ی و بازیابی توان کشاورزان آسیبباالدستهای مفید با سازمان
  قعموبهدر صورت در دسترس بودن پذیرد و ها صورت میتوجهی از طریق این تعاونیقابل

شود و با وری کشاورزی میبهرهنهاده و خدمات کشاورزی به اعضا موجب افزایش تولید و 
، افراد برای جلوگیری و جبران خسارات ناشی از بالیای طبیعی افزایش محصوالت کشاورزی

اند که موجبات محیطی دوستانه و غیره درصدد بیمه کردن خود و محصوالت کشاورزی بوده
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ا فراهم ها رن آنو ارتباط بیشتر بین کارکنان تعاونی و اعضا و نیز  تعامل و اعتمادسازی بی
وری مناسب باعث افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی ساخت و از طرفی تولید و بهره

 شود. شود که درنهایت منجر به تمایل به ماندگاری آنان در روستا میمی
های باالدستی باعث تسهیل ارتباط کشاورزان عضو با مراکز دولتی ها با سازمانارتباط تعاونی

ها، دادن تسهیالت، تائید و زارش کار کشاورزان به سازمان و بهبود وضعیت تعاونیو ایجاد گ
شود و با در گرفتن مجوزهای الزم ازجمله ایجاد آبیاری بارانی، احداث پمپاژ، چاه و غیره می

غول ی اولیه در جهت مشاختیار گذاشتن وام و تسهیالت برای متقاضیان موجب گردیده سرمایه
کشاورزی و غیره در روستا فراهم شود که  نهیدرزموانان مستعد و جویای کار به کار کردن ج

با به کار بردن  امکانات آموزشی برای روستائیان و کمک به ترویج و نوآوری، مشاوره دادن به 
شود و درنهایت اعضا که درمجموع  باعث افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی می

 شود.تمایل به ماندگاری روستائیان می موجب کشاورزی پایدار و همچنین
 ای و بازاریابیشود با بررسی نقش واسطههمچنین تسهیل ارتباط با دولت موجب می 

اشتغال برای جوانان و افراد جویای کار در سطح روستا فراهم آورد و الگوی کشت مناسب 
ارکردهای تدوین شود که درنهایت این فعل باعث کشاورزی پایدار است و در پایان ک

های تولید روستایی موجب کشاورزی پایدار و تمایل اعضا به ماندگاری در روستا تعاونی
اکثریت  توان گفتتوان گفت میشود. درنهایت بر اساس مصاحبه و نتایج بخش کیفی میمی

گاری اندمحیطی به کشاورزی پایدار و تمایل به ماثرات اجتماعی، اقتصادی، فردی و زیست
 منجر شده است. روستائیان

م توان به ماندگاری دائعالوه بر این از نقطه نظرات مثبت کارکردهای تعاونی روستایی می
برخی اهالی قدیمی در روستا و نیز  ورود برخی افراد به روستا به دلیل فراهم بودن امکانات 

اده از استفموردنیاز و افزایش کمی و کیفی کشاورزی با افزایش ظرفیت پذیرش اعضا در 
شود که در قالب های الزم از طرف دولت و سازمان میهای نوین کشاورزی و حمایتروش

 شود.مدل دینامیکی زیر ارائه می
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 اییهای تولید روستمحیطی کارکرد تعاونی. دیاگرام علت و معلولی اثرات اجتماعی، اقتصادی، فردی و زیست1شکل

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه

 هایها، مطالعات و کندوکاوینتایج این پژوهش نشان داد باوجود عملکرد مثبت تعاونی
ها های حضوری با مدیران تعاونیها، مصاحبهویژه نتایج حاصل از استخراج پرسشنامهمیدانی به

ها عاونیدهند که تو همچنین گفتگو با کارشناسان و اعضای تعاونی در استان لرستان نشان می
اید اند که بشده با مسائل و مشکالت متعدد مالی و اجتماعی مواجهحقق اهداف تعیینبرای ت

ی تعدیل مشکالت را فراهم آورد. بررسی نتایج حاصل از مطالعه با تمهیدات الزم، زمینه
ز های تعاونی یکی اهای تولید روستایی استان لرستان نشان داد شرکتکارکردهای تعاونی
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های مشارکت اجتماعی، توانند با کاهش فقر و ایجاد زمینهستند که میای هترین مؤسسهمهم
های تعاونی اقتصادی عموم مردم را در حد نسبی فراهم نمایند. لذا شرکت -رفاه اجتماعی

های توانند زمینهکه میطوریباشند بهابزاری مهم در مشارکت دادن اعضا در امور اقتصادی می
 هایمستقل شدن از دولت را در امر توسعه ایجاد کنند. فعالیتاشتغال و درآمدزایی و نیز 

محیطی و فردی در استان های تولید روستایی ازلحاظ اجتماعی، اقتصادی، زیستتعاونی
های اقتصادی و های موجود و نداشتن بودجه الزم جهت فعالیترغم کاستیلرستان علی

های اد اشتغال، دسترسی اعضا به نهادهاجتماعی باعث افزایش نسبی اثرات مثبت ازجمله ایج
کشاورزی، امید به زندگی، کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها، مشارکت و ایجاد همدلی و 

د و شوبرداری میاعتماد بین اعضای تعاونی در راستای تولید محصوالت کشاورزی و بهره
ها یئیان عضو تعاونهمچنین این اثرات باعث افزایش میزان توجه و سهم شراکت جمعی روستا

ی اجتماعی، اپروژهها و ریزی و مدیریت درزمینه طرحو ذینفعان محلی در فرایند برنامه
 محیطی روستاها است. اقتصادی و زیست

ها در روستاهای مختلف تقریباً متفاوت است. در بسترسازی برای رشد سریع البته تأثیر آن
های گذاری در فعالیتهای کوچک مردم و سرمایهها از طریق تجمیع سرمایهاقتصادی، تعاونی

های دولتی و خصوصی، جلب مشارکت مختلف و همچنین از طریق تعامل فعال با بخش
سازی خصوصی درروندها های مردمی و حضور فعال آندهی گروهداخلی و خارجی، سازمان

ذار باشند. درمجموع توانند تأثیرگهای خود میوری در فعالیتو نیز از طریق افزایش بهره
 برداری و در شکل حقوقی یکتوان گفت که تعاونی تولید روستایی که نوعی نظام بهرهمی

ی است، در مناطقی که به لحاظ اقلیمی مساعد باشد ردولتیغتشکل اقتصادی تولید کشاورزی 
های مالی و و در صورت برخورداری از حمایت شدهلیتشکو قطب توسعه قلمداد شود 

ختی دولت، مدیریت علمی و تخصصی، مشارکت فعال اعضا از طریق مجامع عمومی و زیرسا
های فردی و خانوادگی و میزان سرمایه و اراضی اعضا، عملکرد مطلوبی را ، انگیزهرهیمدئتیه

 در روستاهایی تحت پوشش خواهد داشت.

دهنده به سخهای تولید عملکرد مناسبی داشته باشند و محیطی پابدیهی است اگر تعاونی
توانند ماندگاری جمعیت و پایداری فعالیت زندگی و فعالیت کشاورزان ایجاد کنند، می

 طورکلی، بهبود کارکردها و ارتقایکشاورزی را در نواحی تحت پوشش خود تضمین نمایند. به
های روستایی و کل اقتصاد کشور خواهد بود. ی در آینده تعاونیاکنندهنییتعوری، عامل بهره
 های توسعه روستایی، امری ضروریتوجه به این پدیده اقتصادی در تدوین سیاست جهیدرنت
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تواند کمک بسیار مفید و مؤثری را در رفع مشکالت رود. انجام مطالعات بنیادین میبه شمار می
یی به همراه داشته باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر های تولید روستاناکارآمدی تعاونی

 گردد:در منطقه موردمطالعه پیشنهادهای زیر ارائه می

شود با ها در بخش ارتباط با مراکز دولتی پیشنهاد میبا توجه به عملکرد ضعیف تعاونی-1
 یهاازمانف ساز طر هایبه تعاون شتریدادن ب تیو مطرح کردن و اهم هایتعاون تفعالی گسترش

 ارتباط اثربخش یالزم برا یهابرتر و مشوق یهابه سازمان زیجوا یاهدا نیباالدستی و همچن
 را فراهم کنند. 

که در  شودها درزمینه آموزش به روستاییان پیشنهاد میبا توجه ضعف عملکردی تعاونی-2
مدنظر قرار بگیرد تا  ای به روستاییانهای شغلی و حرفهها آموزشتعاونی اهداف و برنامه

بتوانند ضمن عملکرد مناسب روستاییان در بخش کشاورزی زمینه بهبود امنیت غذایی برای 
 کشور را فراهم نمایند.

ی اقتصادی و مالی از روستاییان است، در این زمینه پیشنهاد هاتیحماعدمبا توجه به -3
ا دریافت نمایند و در صندوق طور ماهیانه مبالغی رصورت خودجوش از اعضا بهشود بهمی

های هدفمند صورت ذخیره تعاونی قرار دهند تا در مواقع ضروری بتوانند از اعضا حمایت
 گیرد. 

 
 قدردانی و تشکر

 این مقاله بدون کمک سازمان یا ارگانی به انجام رسیده است.
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 منابع
 .44-15، سال سوم، شماره دوم، صص پژوهش(، تحلیل محتوای کیفی. 1390نوشادی، م ر ) ،ایمان، م ت

و اهمیت، مراحل و شیوه اجرای آن در « کدگذاری»(، پژوهش کیفی داده بنیاد، 1397بهادری، ع )
، 5، سال چهارم، شماره معلمانتیتربکارورزی دانشگاه فرهنگیان. دو فصلنامه راهبردهای نوین 

 .69-88صص
از  دیتول یهایتعاون یتوانمندسازی کارهاراه(، 1392) ن ،یاندشتیم یزمان، راد، غ یپزشک ،ن ،یگلریب

، 1، شماره44دوره ،رانیا یاقتصاد و توسعه کشاورز قاتیتحقی، و استان یکارشناسان مل دگاهید
 .109-119صص 

 دیتول یهایتعاون یعوامل مؤثر بر کار آیی اقتصاد یابی. ارز(1396) ح ن،یبرز عید، با ،یزکاریپره
، 19یاپی، پ1ششم، شماره سال ،ییالموت. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا هیناح ییروستا
 .19 -42صص

های (، شناسایی پتانسیل تعاونی1393تیموری، م، ریحانی همدانی، ح، هادی حاجیان، م، تیموری، م )
های تعاون با استفاده از کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه

 .47-61، ص: 3، شماره 1، جلد صلنامه راهبردهای توسعه روستاییف. AHPتکنیک
 دیتول یهایتعاون داریپا یهبر توسع رگذاریثأعوامل ت(. 1394) ش ان،یچوبچ ،م ،یذریچ ،ل ،یحاج

، 15سال چهارم، شماره  ،یتعاون و کشاورز ،هایتعاون دگاهیشهرستان نقده از د یکشاورز
 .92-116صص

ی یمناطق روستا در یدیتول یهایتعاون لیتشک بر عوامل مؤثر یبررس (.1391) و ساربان، یدریح
 ، صص80 یرهشما، 44دوره  ،یانسان یایجغراف یهاوهشژپ ،(لیاستان اردب :یمورد یهع)مطال
118-103. 

های توسعه اقتصادی استان آذربایجان (. بررسی موانع رشد شاخص1398حیدری، ح، رزاقی، س )
ی، بر روش گراندد تئور دیتأکغربی از دید فعاالن حوزه صنعت در بخش خصوصی و دولتی: با 

 .135-165، صفحات 2، سال هشتم، شماره شناسی اقتصادی و توسعهفصلنامه جامعه
های های شناسایی تعاونی(. شاخص1394ک، یغوبی فرانی، ا، حیدری، ع ) حیدری، ف، نادری مهدیی،

 .40-60، صص14، سال چهارم، شماره تعاون و کشاورزیموفق کشاورزی، 
برداری کشاورزی های بهرهبندی نظام(، اولویت1395ی، ع )عبد شاه، م، غنیان، م و انیخسرو زاد

، 19 ی، سال پنجم، شمارهتعاون و کشاورزی شهرستان بهبهان بر اساس الگوی معیشت پایدار،
 .166-143صص 

فرهنگی مرتبط با  -(. عوامل اجتماعی1394زاده میمندی، م، سیار خلج، ح )آبادی، ا، حاجیزارع شاه
، 10وره د فصلنامه توسعه اجتماعی )توسعه انسانی سابق(،های تولیدی شهر یزد، موفقیت تعاونی

 .127-156صص
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تان اس ییروستا دیتول یتعاون یهاشرکت تیموفق زانیم یبررس( 1381) ع ،درویشی نیا .ح ،یقیصد
 .313-323، صص.2شماره ،33دوره  ران،یا یمجله علوم کشاورزمازندران. 

توسعه . رانیدر ا ییروستا یو حکمران ییروستا یهایتعاون(. 1391ح )زاده،  یو بخش ، میطالب
 .1-20صص ، 2چهارم، شماره  سال ،ییروستا

توسعه اشتغال در  یهاتیموانع و محدود لیتحل(. 1390) ف ،ی سید جمالنیف، حس ،یاثیغاثوندیغ
)پیاپی  2 شماره ،یو آموزش کشاورز جیترو یهاپژوهش ،رانیا یکشاورز یدیتول یهایتعاون

 .1-14(، صص 14
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Abstract 
Studies conducted in different parts of the world and in Iran show that production 

cooperatives, as a suitable exploitation system, could have a good impact on the 
performance of farmers and agricultural development by creating suitable fields. They 
are also one of the most effective networks in the village, which directly serve farmers 
and rural masses and play an important role in the implementation of the country's 
macro-programs. Therefore, the effective functions of cooperatives can make their role 
more colorful in rural development. In this regard, the present study examined the 
effective functions in production cooperatives in Lorestan province.In the present 
study, a qualitative approach and a case study method were performed with the aim of 
investigating the dynamic model of rural production cooperatives functions. The 
statistical population of the study included 2602 members of rural production 
cooperatives in Lorestan province. In a small part, 335 people were studied by random 
sampling method using Krejcie Morgan table. However, the sampling method in the 
qualitative part was purposeful. In order to analyze the information obtained from the 
method of analytical and dynamic content analysis, the Grand Theory method 
(background theory) was used.Vensim software was used to draw the dynamic model. 
In the quantitative part, the results showed that the most important social, economic, 
individual and environmental effects of rural production cooperatives include creating 
empathy and cooperative trust in order to produce agricultural products and 
exploitation, social security insurance process, rural and nomadic insurance, 
respectively. Members have been building respect, friendly relations and a sense of 
calm and empathy between members and the supply of fertilizers and pesticides and 
providing the inputs needed by farmers. 
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