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 چکیده

راستاي توسعه پایدار روستایی شهرستان  تولید درهاي   تعاونی هدف آسیب شناسی باکه نتیجه تحقیقی میدانی است  حاضرمقاله 
منوط به توسعه  است زیرا رسیدن به توسعه مستلزم توسعه اقتصادي است که خود گرفتهاجتماعی صورت  اقتصادي و ابعاد ساوه با

هاي تعاونی تولید روستایی اهرم مناسبی براي توسعه بخش کشاورزي شرکت دردرسه بخش صنعت، خدمات و کشاورزي است. 
تولید و ارتقاي سطح درآمد و وضعیت  و شرایط زندگی، کار بهره وري بهینه از توانند در  هستند که می اقتصادي و اجتماعی
رآمد و اثربخش است که به صورت هدفمند، ها زمانی کا  این شرکت باشند. البته پویایی و تحوالت الزم در اجتماعی جامعه موثر

 زیست محیطی باشد. دراین راستا کلیه ابعاد اقتصادي، اجتماعی و نظام یافته، برنامه ریزي شده و مبتنی برمالحظات پایداري در
  مشکالتی روبرو هستند.  موانع و هاي بهره برداري با  روستایی به عنوان یکی از نظام تولیدهاي   تعاونی

 )، پرسشنامه(منطبق برمدل نظري وPRA( مشارکتی هايکارگاه و با برگزاري پیمایشی –استفاده ازروش توصیفی  اله بااین مق
استخراج شد. جامعه آماري  SPSSنرم افزار استفاده از ها با  مصاحبه حضوري انجام شده است. جمع آوري داده پیشینه تحقیق) و

نفر) است. 110نمونه آماري براساس فرمول کوکران ( روستاهاي شهرستان ساوه با درر مستقهاي   تعاونی تحقیق اعضاء شرکت
هاي   تعاونی هاي جدي،  دهد که آسیب  است. باتوجه به فرض اصلی تحقیق، نتایج نشان میاي   چندمرحله نمونه گیري تصادفی و

درآمد کشاورزان، ارتقاء تولید، آگاهی و اعتماد  هاي شامل  اقتصادي و اجتماعی شاخص ابعاد کنند. در  تهدید می تولید ساوه را
باشد.   ) می0967/2کمترین میانگین مربوط به بعد اجتماعی ( ) و4409/3اجتماعی بود. بیشترین میانگین مربوط به ابعاد اقتصادي (

اء تعاونی و توانمندسازي شود: کمکهاي بالعوض، دادن امکانات و تجهیزات، القاءتفکر مشارکتی، آگاهی دادن به اعض  پیشنهاد می
  .دستور کار قرار گیرد تولید درهاي   تعاونی اعضاء

  . هساو شهرستان – ییروستا داریتوسعه پا- ییروستا يدیتول تعاونی – یشناس بیآسواژگان: کلید
 
 
 
 
 

                                                           
 يراستا در دلیتو يها یتعاون یشناس بینور باعنوان آس امیدانشگاه پ یمال تیاست که باحما یمقاله مستخرج ازطرح نیا - 1

 است. دهیرس بیشهرستان ساوه که به تصو :يمطالعه مورد ییروستا داریتوسعه پا

  .رانیا نور، امیپ دانشگاه ،يایجغراف گروه اریاستاد - 2



  
  65             ییروستا داریتوسعه پا يدر راستا دیتول يها یتعاون یشناس بیآس

  مقدمه
حفظ  باکشت یک پارچه و باتعاون است که درآن بهره برداران  روستایی نوعی نظام بهره برداري مبتنی بر تعاونی تولید

هدف کلی  دو ایران با روستایی درهاي   تعاونی )131: 1382 پردازند(ازکیا،  زراعت جمعی می و مالکیت فردي به تولید
این  )12: 1371 (انصاري،اي است  ارائه خدمات توسعه دوم: جایگزینی وظایف مالک و اند.، هدف اول:تشکیل شده

هدف افزایش تولید، انجام خدمات زیربنایی و استفاده  ایران با در اصالحات ارضی از دبع 1350 اوایل دهه نظام در
 )83: 1386 گهی و همکاران،هاي تعاونی روستایی تشکیل شد(آشرکت دسترس شکل گرفت و نهادهاي در بهینه از

ور مربوط به کشاورزي، هایی است که در امتولید شامل تعاونیهاي   تعاونی دارد  قانون اساسی مقرر می 26ماده 
) . براساس 54- 55: 1387نمایند(ثابت سعیدي،   . . . در شهر و روستا و عشایر و نظایر آنها فعالیت می دامداري و

شرکت تعاونی تولید روستایی  1400 سراسرکشور تعداد در 1385اطالعات موجود وزارت کشاورزي تاپایان سال 
تعاونی  7 تعداد 1395) و در شهرستان ساوه تا تاریخ 1385عاونی تولید، هاي ت  شرکت امور گزارش شده است (دفتر
حالی است که اتحادیه  ) و این در1395نظام بهره برداري شهرستان ساوه،  باشند(دفتر  تولید روستایی فعال می

ساوه شهرستان  در جهت ارائه خدمات کشاورزان و روستائیان 1347سال  هاي تعاونی روستایی ساوه در  شرکت
ها موجب تقویت و کارآمدي آنها شده و زمینه اشتغال پایدار را براي   تاسیس شده بود و پرداخت تسهیالت به تعاونی

ازطرف  )1: 1395 شود (بهاروند،  آورد و از دغدغه روستائیان براي ایجاد شغل کاسته می  مردم روستاها به وجود می
به تعاونی  44طبق قانون اساسی ذیل اصل - 1از دو جهت اهمیت دارد:  تولید روستاییهاي   تعاونی دیگر آسیب شناسی

هاي تولید از جمله کارآمدترین بخش تولید   تعاونی- 2هاي اساسی اقتصاد کشور توجه نموده و   به عنوان یکی از پایه
 ستند(سعدي،نقاط مختلف کشور درگیر مسائل آن ه نظام کشاورزي است که تعداد قابل توجهی از بهره برداران در

 آسیب شناسی قرار گیرد زیرا ابزاري موثر در براین اساس ضروري است این نظام به طور مستمر مورد )4: 1386
ها و نتایج بدست   تواند در راستاي توسعه پایدار روستایی قرارگیرد و با استفاده از یافته  توسعه روستایی است و می

  ها قرار گیرد.   ست گذاري و همچنین اجراي برنامهاستفاده در تصمیم گیري و سیا آمده، مورد
هاي تعاونی تولید شهرستان ساوه را در راستاي توسعه پایدار   پژوهش حاضربه دنبال آن است که آسیب شناسی شرکت

هایی که از بطن جامعه روستایی هاي تعاونی تولیدروستایی به عنوان نهاده  روستایی به انجام برساند زیرا شرکت
  گیرند نقش انکار ناپذیري درتوسعه روستایی به عهده دارند.   مه میسرچش

تولید و توسعه هاي   تعاونی تحقیق حاضر درپی پاسخ به این فرض اساسی است که: بین بعد اجتماعی و بعد اقتصادي
  پایدار روستایی رابطه وجود دارد. 
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 تحقیق حاضر  : فرآیند علمی1نمودار 

  مبانی نظري
را براي تامین  هاي آینده  اینکه توانایی نسل یعنیبرآورده سازد،  است که نیازهاي فعلی رااي   ر، توسعهتوسعه پایدا

 را اینکه هرنسل منابع آب، خاك و هوا نظر یونسکو پایداري یعنی از )38: 1386 نیازهایشان به مخاطره اندازد(باقري،
برمبناي این تعریف  ).207: 1387 است، باقی بگذارد(خلیلیان،بدون آلودگی به همان وضعیتی که تحویل گرفته  پاك و
: 1384 تامین شود(جمعه پور،د ها بای  ها و درون نسل  بتواند به پایداري برسد عدالت بین نسلاي   جامعه اینکه هر قبل از

فزایش کیفیت ا اه بارضایت مندي افراد همر و نیازها است که درآن تامین مستمراي   درواقع توسعه پایدارتوسعه ).63
  .)Robert Allen,1980: 1زندگی انسان مدنظر باشد(

این تغییرات بدون مشارکت فعال  آید و ما بوجودافزایش توسعه پایدار الزم است تغییراتی درشیوه زندگی  براي تحقق
 Hersey andهاي مشارکتی است(روشهاي متداول روش یکی از و آگاهانه تک تک افراد جامعه ممکن نیست و

Blahard,1993:347(.   
هاي   جهت افزایش توانایی کل گرایی، روندي است فراگیر در شالوده همه سویه نگري و روستایی نیز بر توسعه پایدار

هاي   بینش هاي فرهنگی جامعه وپرتو ارزش پیوسته در بیشتر براي پاسخگویی به نیازهاي خود، ضمن اینکه نیازها
بی  - 1: روستایی نیز عبارتند از هاي اساسی توسعه پایدار  چالش ).195: 1375 (صرافی،یابد  پایداري جهان پاالیش می

نادیده گرفتن نقش  - 3عدم مشارکت روستائیان دربرنامه توسعه  - 2اقتصادي، سیاسی  قدرتی روستائیان به علت فقر
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عدم  - 7یت تامین اشتغال محدود - 6محرومیت  و فقر - 5 جامعه روستایی ضعف شناخت از - 4هاي محلی   نهاد

   ).31: 1386 هاي نوین اقتصادي و. . . (برقی،  گسترش بخش
  توسعه پایدار روستایی  هاي تعاونی تولید در  نقش شرکت

که طرفدار مردم، طبیعت و اشتغال اي   باشند، توسعه پایدار است توسعه  ها به دنبال آن می  که تعاونیاي   توسعه
شوند زیرا براساس   مناسب براي توسعه پایدار روستایی محسوب می تولید ابزارهاي   تعاونی ) وStrip 1975;5است(

 ابزار –کنند   دنبال می یکی راژاکولو اساسنامه شرکتهاي تعاونی تولید: اهداف چندگانه اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و
با  قوي کنند و ارتباط  می بیمه را یدارپا توسعهها   تعاونی – باشند  ب براي همکاري و گردهمایی مردم میمناس

  .)118: 1383 ،همکارانو  طاهرخانی(دارند محلی جوامع اجتماعات

  پیشینه تحقیق 

کنند به خصوص این   برداري می هاي تعاون بهره  قابلیت و توانمندي کشورهاي جهان از   حال حاضر، تقریبا تمامی در
هاي   هاي اساسی براي توسعه کار و کسب و کار  آن جمله، قلت سرمایه از مناطق روستایی به دالیل مختلف و روند در

مسکن هاي   تعاونی به عنوان مثال هم اکنون ).66: 1391 باشد(صابري فر،  رشد چشم گیري برخوردار می درآمدزا، از
روستایی  تولیدهاي   تعاونی )31998بازاریابی (ونهاي   تعاونی )22001، سوکومار 19981 روستایی (واسیلیش و جانسون

 کشورهاي مختلف تبدیل شده و روستایی در بدنه اقتصاد ) به بخشی از2000، 6، هالوي51998، اوانگو41997(اکو ابی
  کنند.   بهره برداري می هاي این نهادتوانمندي ها و  قابلیت روستائیان از

هاي   تعاونی ثر کشورها درصدد بهره برداري ازدهد که امروزه اک  جهان نشان می طرف دیگر مطالعات انجام شده در از
 157شرکت تعاونی کشاورزي به  15000هندوستان  کشور تولید جهت دستیابی به توسعه پایدار هستند به طوریکه در

 در کشاورزي بوده وهاي   تعاونی درصد کشاورزان، عضو 90کشور کره و ژاپن در دهند.   میلیون کشاورز خدمات می
آمریکا نیز تعاونی ها،  ) درICA,2011,2-5وجود دارد( میلیون عضو1193تعاونی تولید با 9477تنهایی کشور چین به 

در  ) وHardesty,2006,59کنند(  نیازهاي مالی خانوارهاي عضو را فراهم می تولیدات مصرفی و حدود یک سوم از
هاي   روش هاي مناسب و  فناوري با استفاده از ه وقهو تولیدهاي   تعاونی راهبرد یکپارچه سازي استفاده از نیکاراگوئه با

) 2005دائینگو() Donovan,2001,13اصولی کشاورزي، بهره وري کشاورزي، به میزان قابل توجهی باالرفته است (
سازد تا از فرصتها به نحو مطلوبی استفاده کنند و باعث   کشاورزي، کشاورزان را قادر میهاي   تعاونی کند که  بیان می

 :Doninga,2005فزایش ثروت و قدرت میان اعضاي جامعه شده و ثبات بیشتري را براي اعضاء به ارمغان آورند. (ا

به  نموده و ارزیابی اثرات آنها تمرکز روي تعاونی کشاورزي و ) درپژوهش خود، بر2009همچنین آدام چمبو () 44
 باعث رشد توسعه روستایی، اثرات به سزایی داشته و غذایی وامنیت  ایجاد ها در  کند که این تعاونی  این نکته اشاره می

تاثیرات  ها و  نتایج تحقیق نیز گویاي آن است که عمده فعالیتمیان  این گردیده که در اقتصادي نواحی روستایی خود
. .) تولید ها، به فعالیت هایی نظیر عرضه محصوالت کشاورزي (مانند توزیع بذر و کود به کشاورزان و.   این تعاونی
نواحی روستایی آفریقا به  ها در  مولفه ها و  بهبود این شاخص و باعث رشد بازاریابی کشاورزان تمرکز یافته و مشترك و

                                                           
1- Wasiylish and Johnson 
2- Sukumar 
3- Wan 
4- Akwabi 
5- Owango 
6- Holloway 
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دهد که سطح   تایلند نشان می ) در2009) تونگما (Adam cham bo;2009: 13ویژه تانزانیا گردیده است (
  هاي کشاورزي است. فعالیت عدم رضایت اعضاء از این امر ناشی از رضایتمندي اعضاءپایین است و

تدارك براي  تالش جهت آموزش و بررسی قرارداده و مورد اسپانیا را کشاورزي درهاي   تعاونی )2011سانچز(
هاي تعاونی کند که شرکت  ، براین نکته اشاره میايدرمقاله) 2013نهایت، لی( سازد. در  مطرح می رااي   مدیریت حرفه

هاي تحقیق حاکی ازآن است که   روستا عمل نموده، به طوریکه یافته مناسبات شهر و کشاورزي به عنوان یک رابط در
هاي پایین به باال   استراتژي ها و  سیاست نمود واقعی از درتوسعه روستایی چین داشته واي   ها، نقش عمدهاین شرکت

 با پویا، مناطق روستایی را شکل فعال و بهباشند که   عی دهقانان میواقع، بیانگر منافع واق در این مناطق بوده و در
) عواملی مانند شناخت و باور به تعاون میان اعضاء و کادر اجرایی، آگاهی 1380آقاجانی ورزنه(دهند.   پیوند می شهرها

: 1380 رند(آقاجانی ورزنه،شم  هاي تعاونی بر می  هاي موفقیت شرکت  از ارکان و امور مختلف شرکت تعاونی را از پایه
هایی نظیر ) عوامل موثر در موفقیت شرکتهاي تعاونی را عوامل و مولفه1380دیگر عنبري(اي   در مطالعه ).204

ها، کمک فزاینده اعضاء در تامین سرمایه هاي تجاري و نیز در مدیریت تعاونی  در فعالیت مشارکت فعال کلیه اعضاء
 هاي مدیریت پیشرفته همراه با  شیوه آنها، اعمال رهبري و مدیریت پویا، استقبال ازی براي تقویت بنیه مال   سهمی

هاي آموزشی براي اعضا   برنامه ها و  برگزاري کارگاه یک سو و استقرار یک موسسه قوي تعاونی برپایه اصول تعاون، از
) معتقداست سودآور نبودن 1378روحانی ( ).11: 1380 داند(عنبري،  عوامل مهم تعاونی می سوي دیگر از را از

این  مقاله خود بر ) در1381درویشی نیا ( هاي شرکتهاي تعاونی است. صدیقی و  فعالیتهاي اقتصادي بزرگترین چالش
فرایند توسعه روستاها  در هاي مشارکت روستائیان را  تولید روستایی، اگرچه زمینههاي   تعاونی کند که  نکته اشاره می

طریق همیاري حل  از اجتماعی را هاي اقتصادي و  زمینه کشاورزان دراي   مشکالت حرفه مسائل و نموده وفراهم 
بخش کشاورزي  دراي   جایگاه شایسته هاي تعاونی هنوز از  گسترش، شرکت نمایند، لیکن علیرغم نیاز به توسعه و  می

نگرش  یی را عواملی مانند میزان رضایتمندي وهاي تعاونی روستا  نیستند. به طوري که موفقیت شرکت برخوردار
دانند(صدیقی   این شرکتها مرتبط می مشارکت آنان در هاي تعاونی وشرکت نسبت به شرکتهاي تعاونی، آگاهی از اعضاء

 بررسی نموده و دو تولید روستایی راهاي   تعاونی مشکالت ) تنگناها و1383جوانمردي ( .)313: 1381، و درویشی نیا
  داند.   ها می  مشکل اصلی تعاونی بی تجربگی مدیران عامل را محدودیت درآمد و عامل

 به ارزیابی موفقیت شرکتهاي تعاونی روستایی استان اصفهان واي   مقاله همچنین مظفرامینی و اسماعیلی فالح در
هاي مجموع عملکرد شرکت دهد که در  هاي تحقیق ایشان نشان می  سنجش عوامل موثر برآن پرداخته که نتایج یافته

تعاونی، ساختار تعاونی، سرمایه  بیانگر آن است که متغیرهاي سابقه عضویت در تعاونی روستایی ضعیف بوده و
موفقیت این  بر سطح آگاهی اعضاء آموزش و سطح برخورداري از عضو، سواد، مشارکت و سهام هر تعاونی، رشد

 نفوذ در منفعت طلبی مدیران با عملکرد سازمان تعاون روستایی ومستقیم داشته، لیکن  ها تاثیر مثبت و  شرکت
 1389سال  در ).273: 1387 منفی دارد(مظفرامینی و اسماعیلی فالح، بر موفقیت آنها تاثیري مستقیم، اما ها نیز  تعاونی

ران نگاشته تحقیقات استان ایالم شهرستان دهل در کشاورزي راهاي   تعاونی عوامل بازدارنده توسعهواکاوي ولی زاده 
استان  ها درتولید کشاورزي به عنوان یک راهکار اصلی است اما رشد این تعاونیهاي   تعاونی دهد هرچند  نشان می

پژوهش خود آورده که واقعیت است که بخش کشاورزي  ) در1389همکاران ( باشد. زرنگار و  کند می ایالم نسبتا
راستاي توسعه  در   گامی اقتصاد جهانی و تعاونی ضرورتی براي فعالیت درهاي   پایی تشکلرگسترده است و ب

 شهرستان نیشابور بررسی نموده و در تولید روستایی راهاي   تعاونی ) بررسی موانع توسعه1390پایداراست. حامدي فر(
  برشمرده است.  تولید راهاي   تعاونی آسیب جدي 9

 تعاونی تولید، شرایط نامناسب اقتصادي و شاورزان، عدم درك صحیح آنها ازبودن ک ) ناآشنا1389بذرافشان و شاهین (
هاي ) روند توسعه شرکت1391دانند. حقوقی اصفهانی(  هاي تعاونی تولید روستایی میهاي شرکت  آسیبرا اجتماعی 
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 ستفاده هرچه بیشتر ورا به امید ا هایتدمحدو بحث قرار داده و مورد ها را  تعاونی روستایی و مجموعه مسائل شرکت
  برشمرده است.  منابع آب و خاك کشور از بهتر

هاي   تعاونی دهد که  کشاورزي ایران، نشان می تولید درهاي   تعاونی ) درمقاله بررسی عملکرد1389باصري و همکاران(
خانوار و  و اجتماعی، جذب نیروي کار خارج از يتولید امر کاهش میزان مهاجرت، افزایش مشارکت در تولید در

 داشته افزایش خودآگاهی اجتماعی، نقش موثر و نگاه سنتی به کشاورزي به نگاه تجاري دربین اعضاء تغییر نگرش از
بازاریابی  روستایی درهاي   تعاونی مشکالت مقاله بررسی موانع و ) نیز در1390فیروزآبادي و حسینی(است. 

بیضا)، کمبود امکانات زیرساختی،  مطالعه: شرکت تعاونی روستایی روستاي کوشک هزار زي (موردمحصوالت کشاور
کارمندان تعاونی  و هامنابع انسانی، شفاف نبودن ارتباط بین سرپرست ها، ضعف درکمبود اعتبار و سرمایه مالی تعاونی

روستایی هاي   تعاونی ناتوانی از عوامل موثر بر ها رابوروکراسی اداري تعاونی ساختار ضعف در و اعضاء روستایی با
  دانند.   بازاریابی محصوالت کشاورزي می در

- بارزترین نظام این نکته تاکید دارد که که مطالعه تعاونی تولید روستایی که یکی از بر پژوهش خود ) در1393جاللی(

ارکان اصلی  تواند از  رشد یافته می بلور وایران ت اجراي اصالحات ارضی، که در هاي بهره برداري کشاورزي، پس از
هاي تعاونی تولید روستایی به عنوان   به شمار آید. به طوري که شرکت مطالعه توسعه پایدار نواحی روستایی کشور

این  توسعه روستایی به عهده دارند. از گیرند، نقش انکارناپذیري در  بطن جامعه روستایی سرچشمه می نهادهایی که از
 توسعه پایدار نظام سکونتگاهی روستایی ارتباطات تنگاتنگی وجود تولید وهاي   تعاونی نتایج تحقیق نشان دادکه بینرو 

ها   بعد اجتماعی نیز به شاخص جمله تولید، درآمد و. . . . و در هایی ازشاخص بعد اقتصادي بر دارد. به طوري که در
بخش اکولوژیکی (زیست محیطی) توجه به محیط زیست  در . . . وهایی همچون مشارکت مردم روستایی و. و مولفه

  .)1-  2 :1393، خاك اثرگذار بوده است(جاللی منابع آب و به خصوص بر و
تولید هاي   تعاونی زمینه پژوهشگاه علوم فناوري اطالعات ایران در در الزم به ذکراست عناوین تحقیقات ثبت شده و

  آورده شده است.  1 جدول شماره روستایی به تفکیک در
  روستایی هاي تولید  زمینه تعاونی پژوهشگاه علوم فناوري اطالعات ایران در عناوین تحقیقات ثبت شده در: 1جدول 

  موضوع تحقیق  محل تحقیق  سال  نام، نام خانوادگی

  پایان نامه ارشد دانشگاه پیام نور  1393  جاللی، ناهید
هاي تعاونی تولید روستایی درتوسعه نقش شرکت

 روستایی تولید تعاونی شرکت ـپایدار روستایی 
  محمدیه

  باختر، سهیال
1393 

  
پایان نامه ارشد دانشگاه محقق 

  اردبیلی

ارتقاي  هاي تولید روستایی در  بررسی نقش تعاونی
توانمندسازي اجتماعی و روانشناختی کشاورزان 

  آبادغربگندمکار شهرستان اسالم 

  1391  ساالري، نجیب اله
پایان نامه ارشد دانشگاه کشاورزي 

  و منابع طبیعی گرگان
 بررسی امکان سنجی مدیریت مشارکتی آبیاري در

  هاي تولید روستایی شهرستان تایبادتعاونی

  1391  صالحی، مریم
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی 

  سینا
ولید هاي ت  تعاونی در آسیب شناسی مشارکت اعضاء

  روستایی استان همدان

  دانشگاه سیستان و بلوچستان  1388  شاهین، حاتم
هاي تولید روستایی، نمونه   آسیب شناسی تعاونی

  موردي بخش زرقان شهرستان شیراز

  دانشگاه رازي  1389  ولی زاده، اقدس
هاي کشاورزي   واکاوي عوامل بازدارنده توسعه تعاونی

  دراستان ایالم شهرستان دهلران



  المللی انجمن جغرافیاي ایران) جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین                    70

 

طرفی علیري، 
  عبدالحسین

  دانشگاه صنعتی اصفهان  1388
هاي مدیره و مدیران عامل هیات ارزیابی عملکرد

  هاي تعاونی تولید روستایی استان خوزستانشرکت

  دانشگاه صنعتی اصفهان  1388  مهدیلو، تقی
هاي تعاونی تولید ارزیابی میزان موفقیت شرکت

  روستایی و تعیین عوامل موثربرآنها

احمدي، محمدتقی و 
  پزشکی راد، غالمرضا

1379  
مجموعه مقاالت سومین کنفرانس 
کشاورزي ایران، جلداول دانشگاه 

  فردوسی مشهد

 عضویت کشاورزان در بر بررسی عوامل موثر
  هاي تولید روستایی استان فارس  تعاونی

  طرح پژوهشی  1393  کرمی، عزت اهللا
هاي الیتفع هاي تولید در  ارزشیابی اثرات تعاونی

  تولیدي کشاورزان
  1393پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران،  ماخذ:

 روش تحقیق 

هدف عمده آن  باشد و  به ماهیت تحقیقات علوم جغرافیایی این نوع مطالعه در زمره تحقیقات از نوع کاربردي می بنا
 ـباشد. از نظر روش، توصیفی   شهرستان ساوه در راستاي توسعه پایدار می یتولید روستایهاي   تعاونی آسیب شناسی

 آوري جمع پرسشنامه جمله از مختلف ابزارهاي از استفاده با و میدانی طریق از محیطی اطالعات و است پیمایشی
اند. مورد ودههاي تعاونی تولید شهرستان ساوه ب  لعه این تحقیق روستائیان عضو شرکتمطا مورد جامعه. است شده

با   )PRAهاي مشارکتی (مطالعه در جامعه آماري مورد پژوهش با استفاده از پرسشنامه به صورت برگزاري کارگاه
 هاي آسیب شناسی  یهها از دو ساختار اطالعات فردي و گو  گروه مخاطب تحقیق انجام شده است. پرسشنامه

ها به منظور   ها است. کلیه پرسشنامه  هاي آسیب شناسی تعاونی  شیوه وها   چالش انجام شده و یتولید روستایهاي   تعاونی
اطمینان از دقت مورد نظر، توسط محقق و به صورت مراجعه حضوري روستاهاي مورد مطالعه تکمیل شده است. با 

مه، مطالعات شهرستان ساوه، جهت تنظیم پرسشنا تولید روستایی درهاي   تعاونی توجه به نبود مطالعه مدون در حوزه
 نظر گرفتن سایر تحقیقات و نیز مشورت با اعضاء صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرارگرفت و سپس با در

تولید، پرسشنامه نهایی تنظیم گردید. جهت تعیین حجم نمونه بنا به آخرین سرشماري انجام شده در سال هاي   تعاونی
 با استفاده از فرمول کوکران و مشخص شد و نفر) 2390حجم جامعه ( 1394سال  استان درهاي   و آمار دهیاري 1390

 روستایی با فرض خطایی معیارهاي   تعاونی براي اعضاء،اي   خوشهاي   هاي نمونه گیري چند مرحله  بهره مندي از روش
لیل قرار گرفت و از پرسشنامه توزیع و نتایج مورد تجزیه و تح 110که  بود 27/109تعداد  9/0و سطح معناداري  05/0

با استفاده و محاسبه آلفاي کرونباخ  و میانه تعداد اعضاء را داشتند انتخاب شدند و کمترین سه تعاونی که بیشترین و
که با استفاده از نرم  باشد  هاي آمارهاي مورد استفاده شامل آمارهاي توصیفی و تحلیلی میمورد تائید قرار گرفت. روش

  ت. صورت گرف SPSSر ازاف
 2جدول در  تحقیق استفاده در هاي مورد  مبناي دیدگاه سیستمی، شاخص بر و اساس پیشینه تحقیق و مبانی نظري بر

توجه به وظایف  هاي توسعه روستایی باشاخص هاي تعاونی روستایی و  شد. زیرا تطابق وظایف شرکت ارائه خواهد
  کرد: ستنتاجبه شرح ذیل اتوان   را می روستایی عاونی تولیدتهاي   محوله شرکت

  اقتصادي بعد- الف
رفی و صنهادهاي م عرضه کاالها و روستائیان بااي   تامین نیازهاي معیشتی و حرفه ارتقا و سطح رفاه روستائیان با - 1

  هاي کشاورزي   هاي نهاده  فروشگاه طریق عرضه در کشاورزي از
  هره وري کار کشاورزانافزایش ب زندگی روستائیان و امور واي   حرفه بهبود - 2
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  اجتماعی بعد - ب
  نسبت به حقوق خود آگاهی نداشتن اعضاء - 1
  تولید روستایی هاي   تعاونی اعتماد اجتماعی نداشتن به ماهیت - 2

  تنظیم شد. لیکرت اساس طیف  گویه و بر 18مجموع  متغیرها گویه هایی درنظرگرفته شد و در هرکدام ازاي که بر

  تحقیق متغیرهاي و هاو شاخص ابعاد - 2جدول شماره 
  متغیرها  هاشاخص  ابعاد  موضوع

  

  اقتصادي

  کشاورزان درآمد

  عضو خرید محصول کشاورزي از - 
  عضو خرید به موقع محصول از - 
  تعلق سود سهام سالیانه به عضو - 
  تولیدي افزایش درآمد واحد - 

  ارتقاء تولید

  شیمیایی تامین کود - 
  تامین دفع آفات نباتی - 
  تامین قطعات ماشین آالت کشاورزي - 
  نیاز مورد تامین بذر - 

  اجتماعی

  آگاهی

  اعطاء نقدینگی به اعضاء - 
  پرداخت به موقع وجه محصوالت - 
  تبدیل محصوالت و ایجاد ارزش افزوده براي اعضاء - 
  تامین نیازهاي زیرساختی - 
  افزایش آموزش اعضاء - 

  اعتماد اجتماعی

  مصرفی وتهیه کاالهاي معیشتی  - 
  رضایت از اعطاي تسهیالت - 
  هاي رفاهی اعضا  تامین نیاز - 
  اجراي طرحهاي روستایی - 
  سرمایه گذاري مجدد - 

  مطالعه محدوده مورد
هاي تعاونی، مطالعات محیطی به همراه شناخت   شرکت هایی مانندمطالعات روستایی براي پروژه فرایند امروزه در

برنامه  نتیجه زمینه ساز در محیط روستایی و از اساس شناخت ما پایه و تواند  میاجتماعی  -  هاي اقتصادي  ویژگی
هاي استان مرکزي است که درعرض شمالی جمله شهرستان گیرد. شهرستان ساوه از ریزي توسعه پایدار روستایی قرار

این  .)22: 1363 (جعفري،گرفته است دقیقه قرار 50 و 50تا  50 و 2 طول شرقی دقیقه و 35 و 10 دقیقه تا 34 و 42
غرب به  شمال به قزوین و کرج از از کیلومتري آن واقع شده است و 120 در جنوب غربی تهران و شهرستان در

)(نقشه شماره 119: 1380 ها،شود(فرهنگ آبادي  اراك محدود می جنوب به تفرش و از تهران و شرق به قم و همدان از
1(.  
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  : موقعیت شهرستان ساوه1نقشه 

 هاي دیگرشهرستان دورافتادگی این شهرستان از کشاورزي و موقعیت این شهرستان بازگو کننده اهمیت صنعتی و
شرایط محیط جغرافیایی آن  جغرافیایی آن، سرنوشت تاریخی و توجه به مستقل بودن واحد با استان مرکزي است و
 7 بخش و 2شهر،  4ستان است. ساوه داراي کالبدي این شهر اقتصادي و- کارکرد اجتماعی عامل اصلی ساختار و

   ).3: 1350 چهارم زمین شناسی است(اسکندرزاده، نظر زمین شناسی متعلق به دوران سوم و از باشد  دهستان می
   ).237: 1383 شریعتی نیا، هستند(پوربناب و رسوبات جدید منطبق بر مناطق هموار و هاهاي دشتقسمت بیشتر

زیرا بیشتر  .)15: 1363 اهمیت بسزایی برخورداراست(قاضی زاهدي، دشت ساوه از کواترنر درسازندهاي متعلق به 
 براي کشاورزي و هاي کشاورزي مناسب رااند. همچنین رسوبات زمیناین محدوده واقع شده روستاهاي منطقه در

هاي بین کوه دارد و ی امتدادغرب به جنوب شرق مرکز منطقه از کنند. دشت طویل در  هاي روستایی فراهم میفعالیت
آن به چشم  کوچک زیاد در جنوب محصور شده است به همین علت روستاهاي پراکنده و شمال، شمال شرق و

خیزترین مناطق کشاورزي حاصل بهترین و هواي مناسب از آب و برخورداري از خورد. دشت ساوه با  می
   ).266: 1367 است(جعفرپور،

یک  هادهستان هریک از ) که در1394دهستان است(فرمانداري شهرستان ساوه،  7 خش وب 2شهرستان ساوه داراي 
تولید هاي   تعاونی عضو نفر 6086روستا،  230خانوار ساکن در  75685کل  از باشد و  روستایی فعال می تعاونی تولید

   .)2) (نقشه 3روستایی اند(جدول

  
  هاي روستایی ساوه  : موقعیت تعاونی2نقشه 
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  شهرستان ساوه در هاي تعاونی تولید و حوزه عمل آنهانام شرکت :3 جدول شماره

ف
ردی

  

  تعاونی /روستا محل دفتر  دهستان  بخش  نام شرکت تعاونی
 اعضاء تعداد

  تعاونی
  روستاهاي حوزه تعداد
  هاتعاونی  نفوذ 

  26  945  خانقاه  کوهپایه  نوبران  بیات  1
  36  1370  نوبران  بیات  نوبران  قدس  2
  25  872  غرق آباد  آق کهریز  نوبران  شهیدچمران  3
  34  1418  یل آباد  شاهسونکندي  مرکزي  بوعلی  4
  35  638  قلعه شیرخان  قره چاي  مرکزي  خیام  5

  31  334  احمدآباد  طرازناهید  مرکزي  مهر  6

7  
عصمت و 
  کوهپایه

  43  509  علی بیگرنو  نورعلی بیگ  مرکزي

 باغداري درحدود اهمیت زراعت و پنبه است و و شود گندم، جو  کشت میمنطقه  انواع محصوالت زراعی که در از
کان امشود   هاي مکمل انجام می  روستاهاي منطقه باغات انار، انگور به عنوان کسب درآمد   تمامی در بیشتراست و شاید

   .)82: 1395 توسعه آن میسر است(شبنما،

  هاي پژوهش   یافته

حاصل شد که نشانگر این است که 84/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ مقدار  ها با  پرسشنامهبه منظور بررسی پایایی 
همانگونه که مقدارآلفاي تک  توجه به آزمون روایی و است. با ) برخوردار70/0پایایی باالیی (بیش از ها از  پرسشنامه

قابل قبولی نیز  رواییداراي  انتخاب شده اند و متغیرهاي مناسب از آید سنجش ما  آلفاي کل برمی مقدار تک متغیرها و
  .) 4باشد(جدول   می

  آلفاي کل  میزان آلفاي کرونباخ  تعدادمتغیرها  ابعاد
    83/0  10  اجتماعی بعد

  85/0  8  اقتصادي بعد  84/0

  روایی ابعاد پژوهش

 را متوسط اعضاء تعداد وبیشترین  تعاونی که داراي کمترین و 3شرکت تعاونی تولید شهرستان ساوه  7مجموع  از
 .)5(جدول مورد پرسش قرارگرفتند نفر 110براساس فرمول کوکران  انتخاب شدند و داشته اند

  بررسی هاي مورد  وضعیت شرکت تعاونی :5جدول 

  فراوانی درصد  فراوانی  اعضاء تعداد  نام شرکت تعاونی
  3/27  30  638  خیام
  6/13  15  334  مهر

  1/59  65  1418  بوعلی
  100  110  2390  کلجمع 
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 ماهیت شرکت تعاونی را درصد 3/7 ماهیت شرکت تعاونی تولید خدماتی وه ک درصد معتقدند 7/92 اعضاء نظر از
  . اندذکر کرده تولیدي ـ خدماتی

دهند. بیشترین   زنان تشکیل میرا  درصد 9/0 سرپرستان مورد پرسش مرد و از درصد 1/99تعاونی  خانوارهاي عضو از
  زیردیپلم بودند.  50/0و وضعیت تحصیالت جامعه نمونه بیش از  ساله بودند 50- 60 گروه سنی

بیشترین درصد افراد تحت تکفل  بین روستائیان مورد پرسش بوده است و درصد بیشترین فعالیت در 89 کشاورزي با
رفتند.   ج روستا میرخادرصد جهت اشتغال به  10 تعاونی روستا و اعضاء درصد 90 محل کار هستند و نفر 4 از کمتر

 50این است که اکثریت نمونه آماري ( %) حاکی از3/47( سال بوده است و 20- 30بیشترین عضویت نمونه آماري 
 تعاونی روستایی هستند.  بیشتر) سالیان سال است که عضو و درصد

و  دارند باغ هکتار 5 زیر %6/93د حدو ) است و%2/78(هکتار 10 زیر مالکیت زمین زراعی اعضاء بیشترین مقدار
کل محصوالت  از اختصاص داده است و به خود ) را0%01/7گندم بیشترین درصد (، ، جوانار از جمله محصوالتی

  گردد.   ها خریداري می  جو توسط تعاونی مطالعه گندم و موردهاي   تعاونی تولیدي اعضاء
نوف نرمال بودن متغیرها مورد اسمیر آزمون کالموگروف استفاده از هاي آماري با  تعیین سطح نرمال داده به منظور

 نتایج آزمون براي آزمون سطح نرمال و. است 05/0 از کوچکتر P-Valveتوجه به اینکه  ارزیابی قرارگرفته است. با
  ) ذیل آمده است. 6جدول( توزیع متغیرهاي پژوهش در

  هاي آماري  نرمال داده نوف به منظور تعیین سطح اسمیر نتایج آزمون کالموگروف :6جدول
  اجتماعی  اقتصادي  ابعاد ـمتغیر 

  N 110  110  تولید برتوسعه پایدار روستاییهاي   تعاونی اجتماعی)ـ  آسیب شناسی (عوامل اقتصادي

p-value  000/0  26/0  

هاي آزمون ازبنابراین  ) و>05/0P ( باشند  نمی دهد که توزیع متغیرهاي تحقیق نرمال  نتایج آزمون فرق نشان می
هاي   میال که معادل آزمون تی تک نمونه براي آزمون فرضیناآزمون با یک معادل پارامتریک آن یعنی از غیرپارامتر

 هاي تاثیرگذاز در  اي براي تعیین گویهجمله آزمون دو ها و  عنایت به عدم نرمال بودن داده آماري استفاده شده است. با
بوعلی  و شهرستان ساوه نمونه موردي سه تعاونی خیام، مهر تولیدهاي   تعاونی در اقتصادي -  نقش عوامل اجتماعی

واریانس فریدمن تحلیل آزمون  اجتماعی ازو عوامل اقتصادي  ها و  استفاده شد؛ همچنین براي اولویت بندي گویه
  استفاده شده است. 

  نمونه هاي تولیدتعاونی اجتماعی در ارزیابی کالن نقش اقتصادي و - 7 جدول
  حداکثر  حداقل  انحراف معیار  میانه  میانگین  تعداد  شاخص ها  ابعاد

  اجتماعی
  60/3  00/1  82615/0  4000/1  7935/1  110  آگاهی

  40/4  00/1  85746/0  6000/2  4000/2  110  اجتماعی اعتماد

  اقتصادي
  50/4  00/1  88940/0  5000/2  5205/2  110  درآمد

  67/4  00/1  00783/0  5000/3  4409/3  110  ارتقاءتولید

 اقتصادي و کمترین میانگین مربوط به بعد اجتماعی است و بیشترین میانگین مربوط به بعد ) 7طبق جدول فوق(

  اختصاص داده است.  ها کمترین میانگین را به خود  تعاونی از آگاهی نداشتن اعضاء
  



  
  75             ییروستا داریتوسعه پا يدر راستا دیتول يها یتعاون یشناس بیآس

  آزمون فرضیات
  تولید و توسعه پایدار روستایی رابطه وجود دارد. هاي   تعاونی بین بعد اجتماعی و اقتصادي :1فرضیه اصلی

H بعد اجتماعی با بعد اقتصادي تعاونی تولیدي رابطه معناداري ندارد. صفر :  
H بعد اجتماعی با بعد اقتصادي تعاونی تولیدي رابطه معناداري دارد. یک :  

  سطح معناداري  بعد اقتصادي  بعد اجتماعی  متغیر

  0/000  0/854  1  بعد اجتماعی
  0/000  1 0/854  بعد اقتصادي

) شده است، در نتیجه در سطح اطمینان 05/0از آنجایی که در ماتریس همبستگی سطح معناداري کمتر از میزان خطا (
اي   شود ضریب همبستگی نمونه  طور که مشاهده می شود و همان  % فرض صفر رد شده و فرض یک تأیید می95

ها است. یعنی رابطه   ي رابطه مستقیم و نسبتاً همبستگی باالي بین آناست، که نشان دهنده854/0اسپیرمن بین دو متغیر 
باشد. عالمت مثبت ضریب همبستگی در جدول باال نشان   تولید معنی دار میهاي   تعاونی بعد اجتماعی با بعد اقتصادي

ها نیز بهبود خواهد   د اجتماعی، بعد اقتصادي آندهنده رابطه مستقیم بین دو متغیر است؛ بدین معنی که با تقویت بع
  یافت. 

  بین درآمد کشاورزان و آگاهی آنان رابطه وجود دارد.  :1فرضیه فرعی 
H درآمد کشاورزان با آگاهی آنان رابطه معناداري ندارد. صفر :  
H درآمد کشاورزان با آگاهی آنان رابطه معناداري دارد. یک :  

  معناداريسطح   آگاهی  درآمد  متغیر

  0/000  0/823  1  درآمد

  0/000  1 0/823  آگاهی

) شده است، در نتیجه در سطح اطمینان 05/0از آنجایی که در ماتریس همبستگی سطح معناداري کمتر از میزان خطا (
اي شود ضریب همبستگی نمونه  طور که مشاهده می شود و همان  % فرض صفر رد شده و فرض یک تأیید می95

ها است. یعنی   ي رابطه مستقیم و نسبتاً همبستگی باالي بین آناست، که نشان دهنده0 /823بین دو متغیر اسپیرمن 
ها نیز   باشد؛ بدین معنی که با افزایش درآمد کشاورزان، آگاهی آن  رابطه درآمد کشاورزان با آگاهی آنان معنی دار می

  افزایش خواهد یافت. 
  زان و اعتماد اجتماعی آنان رابطه وجود دارد. : بین درآمد کشاور2فرضیه فرعی 

H درآمد کشاورزان با اعتماد اجتماعی آنان رابطه معناداري ندارد. صفر :  
H  :درآمد کشاورزان با اعتماد اجتماعی آنان رابطه معناداري دارد. یک  

  سطح معناداري  اعتماد اجتماعی  درآمد  متغیر

  0/000  0/642  1  درآمد

  0/000  1 0/642  اعتماد اجتماعی
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) شده است، در نتیجه در سطح اطمینان 05/0از آنجایی که در ماتریس همبستگی سطح معناداري کمتر از میزان خطا (
اي شود ضریب همبستگی نمونه  طور که مشاهده می شود و همان  % فرض صفر رد شده و فرض یک تأیید می95

ها است. یعنی رابطه درآمد کشاورزان با   ي رابطه مستقیم بین آناست، که نشان دهنده  642/0اسپیرمن بین دو متغیر 
ها نیز افزایش   بدین معنی که با افزایش درآمد کشاورزان، اعتماد اجتماعی آن باشد  اعتماد اجتماعی آنان معنی دار می

  خواهد یافت. 
  : بین ارتقاء تولید کشاورزان و آگاهی آنان رابطه وجود دارد. 3فرضیه فرعی 

H  :ارتقاء تولید کشاورزان با آگاهی آنان رابطه معناداري ندارد. صفر  
H  :ارتقاء تولید کشاورزان با آگاهی آنان رابطه معناداري دارد. یک  

  سطح معناداري  آگاهی  ارتقاء تولید  متغیر

  0/000  0/724  1  ارتقاء تولید

  0/000  1 0/724  آگاهی

) شده است، در نتیجه در سطح اطمینان 05/0معناداري کمتر از میزان خطا (از آنجایی که در ماتریس همبستگی سطح 
اي   شود ضریب همبستگی نمونه  طور که مشاهده می شود و همان  % فرض صفر رد شده و فرض یک تأیید می95

ولید با آگاهی ها است. یعنی رابطه ارتقاء ت  ي رابطه مستقیم بین آناست، که نشان دهنده724/0اسپیرمن بین دو متغیر 
  باشد. بدین معنی که با افزایش آگاهی، تولید ارتقاء بیشتري خواهد یافت.   آنان معنی دار می

  : بین ارتقاء تولید کشاورزان و اعتماد اجتماعی آنان رابطه وجود دارد. 4فرضیه فرعی 
H  :ارتقاء تولید کشاورزان با اعتماد اجتماعی آنان رابطه معناداري ندارد. صفر  
H  :ارتقاء تولید کشاورزان با اعتماد اجتماعی آنان رابطه معناداري دارد. یک  

  سطح معناداري  اعتماد اجتماعی  ارتقاء تولید  متغیر

  0/000  0/596  1  ارتقاء تولید

  0/000  1 0/596  اعتماد اجتماعی

در نتیجه در سطح اطمینان  ) شده است،05/0از آنجایی که در ماتریس همبستگی سطح معناداري کمتر از میزان خطا (
اي   شود ضریب همبستگی نمونه  طور که مشاهده می شود و همان  % فرض صفر رد شده و فرض یک تأیید می95

ها است. یعنی رابطه ارتقاء تولید با اعتماد   ي رابطه مستقیم بین آناست، که نشان دهنده 596/0اسپیرمن بین دو متغیر 
  باشد. بدین معنی که با افزایش تولید اعتماد اجتماعی آنان نیز افزایش خواهد یافت.   اجتماعی آنان معنی دار می

  نتیجه گیري

 به خصوص بخش کشاورزي، بخش تعاونی و پویایی در ایجاد تحرك و توجه به ناکارآمدي نظام خرده دهقانی در با
 عباز توزیع مناف تولید درهاي   تعاونی تولید روستایی ابزار مناسبی براي بهبود وضعیت کشاورزي است.هاي   تعاونی

. . . نقش  بخش کشاورزي و در   مولد، توسعه مشارکت مردمی اشتغال پویا و بخش کشاورزي، ایجاد رشد حاصل از
 ساماندهی و هاي ضعیف کشور درجمله استان آنجائیکه استان مرکزي از نمایند. از  ایفا می بفرد را منحصر موثر و
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 دهد بهره وري سرمایه  تولید شهرستان ساوه نشان میهاي   تعاونی تحقیقات در یی تولید روستایی استهاتشکیل تعاونی
  خصوصی است.  بخش خدمات و هاي تعاونی تولید به مراتب بیش از  درشرکت

 روستائیان شهرستان که اتحادیه شرکتهاي تعاونی روستایی ساوه درجهت ارائه خدمات به کشاورزان و 1347ازسال 
بخش کشاورزي شرکتهاي تعاونی  تعاونی فعال درحال خدمات رسانی است و در 7ساوه تاسیس شده است تاکنون 

توسعه پایدار روستایی  توانند در  که می روند  تولید روستایی اهرم مناسبی براي توسعه اقتصادي و اجتماعی به شمار می
  نقش آفرین باشند. 

مشکالت روبرو هستند، که  موانع و به عنوان یکی ازنظامهاي بهره برداري با تولید روستاییهاي   تعاونی طرفی از
توانند آینده   میبه آنها  که بی توجهیاي   کنند به گونه  تهدید می شهرستان ساوه را تولیدهاي   تعاونی هاي جدي  آسیب

  به خطر اندازد.  این نظام تولیدي را
 ودي اقتصا بعد 2درتوان   می تولید ساوه راهاي   تعاونی هاي  آسیب دهد  جمع بندي مطالعات انجام شده نشان می

موانع  ارتقاء تولیدو. . . از تحلیل قرارداد. موانع اقتصادي عمدتا مربوط به درآمد کشاورزان و بررسی و اجتماعی مورد
 ) و4409/3( ادياقتص اعتماد اجتماعی است که بیشترین میانگین مربوط به بعد هاي اجتماعی نیز آگاهی و  آسیب و

  باشد.   ) می0967/2اجتماعی ( کمترین میانگین مربوط به بعد
از تامین نیازهاي اساسی جامعه، بهبود ارتقاي سطح  عبارتندکه توجه به اهداف توسعه پایدار روستایی  ازطرفی با

هاي   براي بشر، شناخت آسیب سعادتمندتر امن تر واي   ها، آینده  اکوسیستم اداره بهتر زندگی روستائیان، حفظ و
مدیریت  با و ثرات منفی آن بسیار مناسب باشدا تواند براي مقابله با  تولید روستایی میهاي   تعاونی اجتماعی، اقتصاد

 به این سمت سوق داد. پس براي رسیدن به توسعه پایدار با روستایی را تولیدهاي   تعاونی توان اعضاء  صحیح می
 با عمل کنند که بهترین بهره رااي   هم مسئولین به گونه تعاونی و اعضاء باید همهروستایی د تولیي ها  تعاونی راهبرد

هاي   به کارببرند که آسیب راهکارهایی را و کمترین آسیب به محیط زیست، اجتماع، اقتصاد و کالبد روستا بدست آورد
پژوهش،  هاي اصلی کسب شده از  رگرفتن یافتهدرنظ روستایی، به حداقل برسد با تولیدهاي   تعاونی مربوط به

  کنند.   تایید می مطالب فوق را، نهایت نتایج مطالعات در گردد و  راهکار میشاخص ارائه  4 در پیشنهادهاي زیر

  ارائه راهکار

کشاورزان تولید و سطح درآمد  ارتقاء تماد اجتماعی وعا آگاهی و تولید روستایی متکی برهاي   تعاونی آینده و حیات
و قادر به تحلیل مشکالت اقتصادي و  درك توسعه محلی، مشارکت را مدنظر داشته باشند بایستی با اعضاء است و

  اجتماعی باشند. 
  توان راهکارهایی ارائه شود:   توسعه پایدار روستایی به صورت زیر می ابعاد گانه و 4هاي نظر گرفتن شاخص در با
هاي   عاونی بین اعضاءت در همانطور که عنوان شد شاخص درآمد کشاورزان، ج تحقیقیاطبق نت کشاورزان: درآمد - 1

باید نگاه  تجهیزات باشد و ن امکانات وددا هاي بالعوض وکمک: تواند شامل  توجه به ارزیابیها می تولید روستایی با
  این حوزه صورت بگیرد.  دراي   ویژه

هاي الزم داده   تخصصی آموزش   هر روستا به صورت علمی تولید روستایی درهاي   تعاونی عضاءبه ا تولید: ارتقاء - 2
جهت توسعه پایدار روستایی گام  یک تفکر مشارکتی و گام به گام در با تولید جهت ارتقاء شود تا روستائیان بتوانند در

  بردارند. 
باشند که این مشکل   می د یک اقتدار و اختیارهاي اجتماعی نیازمن  تولید به عنوان سرمایههاي   تعاونی اعضاء آگاهی: - 3
توسعه  با آگاهی دادن در پیشبرد اهداف محوله در و باشد  تولید روستایی به صورت شفاف مشهود میهاي   تعاونی در

  باشند.   روستایی موفق می پایدار
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 ایالت است در طوایف و ازاي   بافت اجتماعی شهرستان ساوه که شاکله توجه به ساخت و با اعتماد اجتماعی: - 4
 متاسفانه که اجتماعی اعتماد مبحث در خصوصاًو  است تاثیرگذاربودهاي   قبیله ـ   ابعاد زندگی آنها ویژگی قومی  تمامی
 امور با مرتبط مسئولین باید بنیادي مشکل این حل براي و داشته زیادي تاثیرات خویشاوندي و گرایی طایفه روحیه
 حل این مشکل از زیادي هم نیستند، سعی دراد دتع متاسفانه که روستایی کردهتحصیل افرادو  روستاییهاي   تعاونی

  روستایی اقدام شود.  تولیدهاي   تعاونی بودن تاثیرگذاري در   طریق تفهیم حفظ فرهنگ قومی
ته باشد ضروري شتواند دا  که می  مهمیتوجه به نقش  با وده ور بهاي تاثیرگذا  شاخص اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از

  روستا صورت پذیرد. هر تولید روستایی، ساکن درهاي   تعاونی سازي اعضاء توانمند است که اقدامات الزم با
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