
  
  
  

یی روستا یتعاون يها شرکت  اجتماعی-اثرات اقتصادي واکاوي
  از دیدگاه روستاییان

  )گنبدکاووس شهرستان: يموردمطالعه (

  **محمد میرزاعلی  ،  ریحانه سلطانی مقدس
  14/1/1396 :تاریخ پذیرش    22/9/1395 :تاریخ دریافت 

  
   چکیده

هاي روستایی، نهادهـاي مردمـی هـستند کـه در عـین برخـورداري از                تعاونی
ها و هنجارهاي اجتمـاعی نیـز         خصوصیات یک واحد اقتصادي، داراي ارزش     

هاي گروهی اعضاي تـشکیل دهنـده تعـاونی     توانند مبین تالش  باشند و می    می
لذا با توجـه بـه نقـشی کـه ایـن      . ه باشدجهت نیل به اهداف مشترك و توسع    

هـاي کـشاورزي، افـزایش تولیـدات          تواننـد در بخـش      هاي تعاونی می    شرکت
روستایی و نیز ارائه سایر خدمات و بالطبع، توسـعه روسـتایی داشـته باشـند،         
ضروریست اثرات و کارکردهاي اقتصادي و اجتماعی حاصـل از ایجـاد ایـن              

راستاي توسعه روسـتایی، مـورد واکـاوي قـرار     ها بر روي اعضاي خود در      تعاونی
 پیمایـشی بـوده و   -شناسـی از نـوع توصـیفی    این پژوهش بـه لحـاظ روش   . گیرد
  گردآوري ) پرسشنامه(هاي آن از طریق مطالعات اسنادي و عملیات پیمایشی  داده

                                                
 مسئولنویسنده  (. تهراناستادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور . (     r.soltani@pnu.ac.ir  

 m.mirzaali63@yahoo.com       . تهران  نورامی دانشگاه پای جغرافي دکتريدانشجو **
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 هـاي تعـاونی     نفـر از اعـضاي شـرکت       6726جامعه آماري شامل    . شده است 
 نفـر از آنهـا براسـاس        210اووس بـوده کـه تعـداد        روستایی شهرستان گنبدک  

هاي تحقیـق نـشان      یافته. نمونه آماري انتخاب گردیدند    فرمول کوکران بعنوان  
هاي تعاونی روسـتایی داراي اثـرات اقتـصادي نظیـر           دهد که ایجاد شرکت    می

هاي تولیـدي و تـسهیالت اعتبـاري، خریـد و       توزیع کاال، تأمین نهاده     و  تأمین
، و نیز اثرات اجتماعی نظیر ارتقاي سـطح    ...ی محصوالت کشاورزي و   بازاریاب

هاي مشارکت در بین اعضاء  سواد و آگاهی، توسعه منابع انسانی و ایجاد زمینه        
همچنین، نتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که ایجـاد           . ها بوده است   تعاونی
أثیر مثبت و هاي تعاونی روستایی از نظر اقتصادي، بر روي اعضایشان ت شرکت

معناداري داشـته ولـی بـه نـسبت اثـرات اقتـصادي آن، عملکـرد و بـازخورد            
تر و در سطح      ها، بر روي اعضاي روستایی خود، ضعیف       اجتماعی این تعاونی  

  . تري بوده است پایین
 هاي روستایی، توسعه روستایی، اثرات اقتصادي، اثرات تعاونی :مفاهیم کلیدي

  .اجتماعی، گنبدکاووس
  

   پژوهشهمسأل
سو، در بهبود بخشیدن به تغییر ساختار سنتی تولیـد و از سـوي             توسعه روستایی از یک   

منظور بهبود و نوسازي کارکردهـاي اقتـصادي، اجتمـاعی منـاطق روسـتایی و               دیگر، به 
باصـري و   (هاي آنان، داراي اهمیت وافري است        ارتقاي کیفیت سطح زندگی و فعالیت     

ها، بعنوان نهادهاي برخاسـته از مـتن اجتمـاعی           یان تعاونی در این م  ). 2: 1389دیگران،  
جامعه، آثار و پیامدهاي مهمی در توسعه اقتصادي نواحی روستایی داشته و بعنوان منبع        
مشارکت کشاورزان و روستاییان و نیز توسعه بخشی منابع انـسانی روسـتاها در جهـت      

  . اند اجتماعی بودههاي اقتصادي و  زا و پیشبرد فعالیت نیل به توسعه درون
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هاي مختلف اقتصادي  هاي روستایی، اثرات مهمی را از جنبه باتوجه به اینکه تعاونی
گذارنـد، لـذا ایـن       و اجتماعی بر اعضاء و توسعه روستاهاي تحت نفوذ خود بر جا می            

توانند با تاثیر در امکانات کشاورزان و روستاییان، توان تولید آنها را             نهادهاي مردمی می  
اي که بتوانند با بازدهی بیشتر و هزینه کمتر، محصوالت خود را تولید  زایش داده به گونهاف

هاي روستایی ایران کـه   تعاونی. تر، آنها را توزیع و به فروش برسانند و با قیمتی مطلوب  
منظـور    هـستند، نـه تنهـا بـه        1330حاصل برنامه و قانون اصالحات ارضی اواخر دهـه          

داده است، بلکه با هدف واالتري یعنـی     ه خدماتی که وي ارائه می     جانشینی مالک و ارائ   
هاي روسـتایی،   تعاونی. اند توسعه روستایی و گسترش بخش کشاورزي، تأسیس گردیده 

. متناسب با شرایط و عوامل مؤثر بر آنها، عملکردي کم و بیش یکـسان و مـشابه دارنـد     
اي  پردازنـد؛ پـاره     می - مدت اههاي کوت   به صورت وام   -بدین ترتیب که به پرداخت وام     

کنند؛ خرید گندم و به نـدرت محـصوالت دیگـري را          هاي کشاورزي را توزیع می     نهاده
دهند و اقالمی از کاالهاي مصرفی خانوارو مواد سوختی فسیلی را در اختیار  صورت می 

ي به ها هاي روستایی، فعالیت در چنین شرایطی، برخی از تعاونی. دهند روستائیان قرار می
بنابراین با توجه . اند گذارتري در منطقه و حوزه عمل خود داشته تر و تأثیر مراتب گسترده

توانند در بخش کشاورزي و بهبود نظام بهره  هاي تعاونی روستایی می به نقشی که شرکت
برداري و ارائه سایر خدمات و بالطبع، افزایش تولید روستایی و توسعه منابع انسانی و در 

ها از   توسعه روستایی داشته باشند، ضروریست اثرات و عملکردهاي این تعاونی         نهایت  
چرا که . ، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد...هاي مختلف مانند ارائه کاال، خدمات و جنبه

ضمن انطباق عملکرد آنها و مقایسه ورودي و خروجی         در این صورت به نحو مقتضی،     
هاي عملی و منطقی در جهت بهینـه         حل ذکور، ارائه راه  هاي م  تعاونی) آثار و پیامدهاي  (

 اصلی تحقیـق ایـن اسـت کـه آیـا            مسألهبنابراین  . میسر خواهد شد   کردن وضعیت آنها  
هاي تعاونی روستایی در روستاهاي شهرستان گنبدکاووس، به عنـوان نهادهـاي             شرکت

 اعـضاي خـود     اند در ارتقاء وضعیت اقتصادي و اجتماعی        اقتصادي، توانسته  -اجتماعی
  نقش مثبت و معناداري داشته باشند؟ 
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  : در این ارتباط هدف اصلی پژوهش عبارتند از 
هاي تعاونی روستایی در تحقق توسعه پایدار مناطق  بررسی و تحلیل اثرات شرکت

  : همچنین اهداف جزئی عبارتند از . روستایی شهرستان گنبدکاووس 
  .کشاورزي  نقش تعاونی در افزایش تولید محصوالت -
و ) توسعه اقتصادي ( نقش تعاونی هاي روستایی در  کاهش فقر روستائیان           -

  ) .توسعه اجتماعی(توسعه منابع انسانی 
  .  ارزیابی نقش تعاونی هاي روستایی در ارتقاء مشارکت روستاییان-

  
  پیشینه پژوهش   

دد بهـره  دهد کـه امـروزه اکثـر کـشورها در صـ        مطالعات انجام شده در جهان نشان می      
هـاي تولیـد کـشاورزي جهـت دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار هـستند؛              برداري از تعاونی  

 میلیـون   157 شـرکت تعـاونی کـشاورزي بـه          15000که در کشور هندوسـتان       طوري به
هاي   درصد کشاورزان، عضو تعاونی90در کشور کره و ژاپن    . دهند کشاورز خدمات می  

 میلیـون عـضو   1193 تعاونی تولید بـا  9477 کشاورزي بوده و در کشور چین به تنهایی    
سـوم از تولیـدات    ها، حدود یـک  تعاونی در امریکا نیز . ICA, 2011: 2-5((وجود دارد 

 و )Hardesty, 2006: 59(کننـد   مصرفی و نیازهاي مالی خانوارهاي عضو را فراهم مـی 
 قهوه و با استفاده از      هاي تولید  سازي تعاونی  در نیکاراگوئه با استفاده از راهبرد یکپارچه      

وري کشاورزي به میزان قابـل       هاي اصولی کشاورزي، بهره    هاي مناسب و روش    فناوري
کنـد   بیان می) 2005(  دانینگو و دیگران).Donovan, 2001: 13(توجهی باال رفته است 

ها بـه نحـو مطلـوبی     سازد تا از فرصت    هاي کشاورزي، کشاورزان را قادر می      که تعاونی 
 کنند و باعث افزایش ثروت و قدرت میان اعضاي جامعه شده و ثبات بیـشتري            استفاده

                                                
1. International Cooperative Alliance (ICA). 
2. Downinga et al. 
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 اي دیگر، پامپل در مطالعه). Downinga, 2005: 44(آورند  را براي اعضاء به ارمغان می
هاي روستایی در گامبیا پرداخته و به این نتیجه    به تحلیل عملکرد و آثار تعاونی     ) 2008(

هـا و ابـزارآالت و نیـز تـامین          ر اموري همچون تامین نهاده    ها، د  رسد که این تعاونی    می
 درصد اعضا از  95اعتبارات بانکی براي اعضا داراي فعالیت جدي بوده و در این راستا          

در )  )2009همچنین، آدام چمبـو   . اند آثار و عملکرد اقتصادي آنها رضایت کامل داشته       
ات آنها تمرکز نمـوده و بـه ایـن    پژوهش خود، بر روي تعاونی کشاورزي و ارزیابی اثر       

ها در ایجاد امنیت غذایی و توسـعه روسـتایی، اثـرات        کند که این تعاونی    نکته اشاره می  
بسزایی داشته و باعث رشد اقتصادي نواحی روستایی خود گردیـده کـه در ایـن میـان،        

هـا، بـه     هـا و تـاثیرات ایـن تعـاونی         نتایج تحقیق نیز گویاي آن است که عمده فعالیـت         
هایی نظیر عرضه محصوالت کشاورزي، تولید مـشترك و بازاریـابی کـشاورزي              فعالیت

ها در نواحی روستایی افریقـا،   ها و مولفه تمرکز یافته و باعث رشد و بهبود این شاخص        
در ) 2013( در نهایـت، لـی  ). Adam Chambo, 2009: 3(ویژه تانزانیا گردیده است  به

هاي تعاونی کشاورزي بعنوان یک رابط در  کند که شرکت اي، بر این نکته اشاره می   مقاله
به طوري که، یافته هاي تحقیـق حـاکی از آن   . مناسبات شهر و روستا عمل نموده است     

اي در توسعه روستایی چین داشته و نمود واقعی از           ها، نقش عمده   است که این شرکت   
 در واقـع، بیـانگر منـافع    هاي پایین به باال در این منـاطق بـوده و     ها و استراتژي   سیاست

باشند که به شکلی فعال و پویا، مناطق روستایی را بـا شـهرها پیونـد         واقعی دهقانان می  
هاي روستایی در کشور     اي به بررسی اثرات تعاونی     در مطالعه )  )2010سیگال. دهند می

رکـز  فیلیپین پرداخته و اذعان دارد که قرار دادن وسایل کار براي اعضا، پیـشگیري از تم     
هـاي غیرضـروري در کـسب و     هاي خاص، حذف واسطه ثروت در دست افراد و گروه   

تـرین اثـرات تـشکیل     کار و نیز گسترش تفاهم و آموزش در میان اعضا از جملـه مهـم             

                                                
1. Pampel. 
2. Adam Chambo. 
3. Li. 
4. Siegal. 
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در زمینــه مطالعـات انجـام شــده در ایـران؛ صــدیقی و    . هـاي روســتایی اسـت   تعـاونی 
هـاي تولیـد    تعـاونی کنـد کـه      اره مـی  در مقاله خود بر این نکته اشـ       ) 1381(نیا   درویشی
زمینه هاي مشارکت روستائیان را در فراینـد توسـعه روسـتاها فـراهم           اگرچه   ،روستایی

هاي اقتصادي و اجتماعی را از       اي کشاورزان در زمینه     و مسائل و مشکالت حرفه     نموده
هـاي   رغم نیاز بـه توسـعه و گـسترش، شـرکت          علی نمایند، لکن  طریق همیاري حل می   

 به طوري کـه،     .اي در بخش کشاورزي برخوردار نیستند      ونی هنوز از جایگاه شایسته    تعا
مندي و نگـرش     هاي تعاونی روستایی را به عواملی مانند میزان رضایت         موفقیت شرکت 

اعضاء نسبت به شرکت تعاونی، آگـاهی از شـرکت تعـاونی و مـشارکت آنـان در ایـن           
همچنین، مظفر امینـی و     ). 313: 1381یا،  ن صدیقی و درویشی  (دانند   ها مرتبط می   شرکت

 روسـتایی  تعـاونی  هـاي  شرکت موفقیت اي به ارزیابی   در مقاله ) 1387(اسماعیلی فالح   
هـاي تحقیـق ایـشان     پرداخته که نتایج یافتـه   آن بر مؤثر عوامل سنجش و اصفهان استان

بیانگر بوده و  روستایی ضعیف تعاونی هاي شرکت عملکرد مجموع، دهد که در نشان می
 رشد تعاونی، سرمایه تعاونی، ساختار تعاونی، در عضویت متغیرهاي سابقه  که آن است 

 اعـضا،  سطح آگـاهی   و آموزش از برخورداري سطح و مشارکت سواد، عضو، هر سهام
 تعـاون  سـازمان  لـیکن عملکـرد    داشـته،  مستقیم و مثبت تأثیر ها شرکت این موفقیت بر

 مستقیم، تأثیري آنها موفقیت بر نیز ها در تعاونی  نفوذبا مدیران طلبی و منفعت  روستایی
 در پژوهشی میدانی، سعدي     .)273: 1387مظفر امینی و اسماعیلی فالح،      (دارد   منفی اما
هاي تولید کشاورزي در اسـتان همـدان بـوده و            به دنبال ارزیابی اثرات تعاونی    ) 1388(

مبـرم کـشاورزان بـه خـدمات        رغـم نیـاز      هاي تحقیق ایشان گویاي آنست که علی       یافته
هاي تولید، این واحدها عملکـرد مناسـبی در رفـع نیازهـاي کـشاورزان           مختلف تعاونی 

هـا، در حـوزه    نداشته و همچنین بر اساس نتایج، بیشترین اثرگذاري و عملکرد تعـاونی           
حـال آنکـه بیـشترین نیـاز مـردم، در حـوزه اجتمـاعی همچـون            . خدمات بـوده اسـت    

بـه  ) 1389(در پژوهشی دیگـر، قنبـري و برقـی         . و ترویجی است  هاي آموزشی    فعالیت
هاي تعاونی مشاع بر توسعه مناطق روسـتایی در     دنبال واکاوي و شناخت اثرات شرکت     
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دهد که تعامل بـسیار کمـی بـین     نتایج تحقیق ایشان نشان می   . اند استان اصفهان پرداخته  
 دارد، به طوري که این      هاي تعاونی مشاع وجود    هاي توسعه روستایی و شرکت     شاخص
هـاي شـغلی و     هاي امکانـات روسـتایی و شـاخص ویژگـی          ها، فقط بر شاخص    تعاونی

ها در محدوده مـورد مطالعـه     از این رو فعالیت اینگونه تعاونی     . اند جمعیتی اثرگذار بوده  
جاللـی  . هاي اقتـصادي و اجتمـاعی، مـورد بـازنگري قـرار گیـرد          باید به لحاظ فعالیت   

هاي تعاونی تولیـد روسـتایی بـه     شرکتوهشی بر این نکته تاکید دارد که  در پژ ) 1393(
گیرند، نقش انکار ناپـذیري در   عنوان نهادهایی که از بطن جامعه روستایی سرچشمه می 

هاي   بین تعاونی کهنشان داد   نیز  از این رو نتایج تحقیق       .توسعه روستایی به عهده دارند    
بـه  . هی روستایی ارتباطـات تنگـاتنگی وجـود دارد    تولید و توسعه پایدار نظام سکونتگا     

در بعـد  و  ؛... و درآمـد  ،ی از جملـه تولیـد     یهـا   شـاخص بر  در بعد اقتصادي    طوري که،   
نیز در ؛ و ... همچون مشارکت مردم روستایی و  ،هایی  ها و مولفه    اجتماعی نیز به شاخص   

رگـذار  اثمنـابع آب و خـاك   بر بخش اکولوژیکی توجه به محیط زیست و به خصوص         
اي، به   در مقاله ) 1393(و در نهایت، لطیفی و دیگران       ). 2-1: 1393جاللی،  (بوده است   

هـاي فـرش دسـتباف روسـتایی در بهبـود وضـعیت اقتـصادي و           ارزیابی نقش تعـاونی   
هاي تحقیق بیانگر آنست که بین  نتایج یافته. اند بافان استان همدان پرداخته   اجتماعی قالی 

ها به لحاظ میزان تولید، درآمـد، دسترسـی بـه وام و              رعضو تعاونی بافان عضو و غی    قالی
بـافی، میـزان تعامـل و آگـاهی      بافی، دسترسی به مواد اولیه و ابـزار قـالی   تسهیالت قالی 

بافان عضو تعـاونی از   داري وجود دارد؛ به طوري که قالی    اجتماعی و غیره تفاوت معنی    
بافـان   تمـاعی در مقایـسه بـا قـالی        هاي اقتصادي و اج    وضعیت بهتري از سطح شاخص    

  .غیرعضو برخوردارند
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  پژوهشمبانی نظري 
کـار گرفـت؛ سـپس صـاحب      در مقابل واژه رقابت  به تعاون  را اولین بار رابرت آون      

کـه مقولـه     جـائی  نظران علوم اجتماعی، این کلمه را با مفاهیم کارکردي در آمیختند، تـا            
اجتماعی جایگاه   -هاي اقتصادي   در نظریه  "ییگرا تعاون" حتی     و "هاي تعاون  نهضت"

در این ارتباط شرکت تعاونی، نـوعی سـازمان را   ). 7: 1382میرمحمدي،  (اي یافت    ویژه
در بر می گیرد که افراد به طور داوطلبانه در مقام انسان و بر مبناي برابري و عدالت در           

خـود را ارتقـاء   شوند، تا بـدین وسـیله وضـعیت اقتـصادي و اجتمـاعی          آن متشکل می  
 تعاونی بـه لحـاظ نـوع فعالیـت بـه دو دسـته تقـسیم        هاي شرکتدر این میان،   . بخشند

شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امـور           :د شرکت تعاونی تولی   -الف: شود  می
شـیالت، صـنعت،     مربوط به کشاورزي، دامداري، دامپروري، پـرورش و صـید مـاهی،           

 شرکت -ب؛ نماید  و عشایري و نظایر اینها فعالیت می      معدن، عمران شهري و روستایی      
شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کاال، مسکن، خدمات و         : تعاونی توزیع 

هـاي تعـاونی بـه لحـاظ        شـرکت  همچنـین    .نماید  هاي اعضاء فعالیت می    سایر نیازمندي 
 اسـت کـه     شـرکتی :  شـرکت تعـاونی عـام      -الف: دشون  عضویت به دو دسته تقسیم می     

باشد و موسسین یا شرکت باید براي تأمین قسمتی از  عضویت در آن براي همه آزاد می     
 شرکت -ب؛ اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت، سهام آنرا به عموم عرضه نمایند         سرمایه

شرکتی است که عضویت در آن منحصراً براي گروهی خـاص از قبیـل              : تعاونی خاص 
 بـدیهی اسـت     .و نظایر اینها آزاد باشد     ، دانشجویان، زنان  کارگران، کارمندان، کشاورزان  

از این نظر محـدودیتی   شرکت تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و      
 ).3: 1391انصاري،  (براي عضویت وجود ندارد

                                                
1. R. Owen. 
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اند؛ هدف اول  هاي روستایی در ایران با دو هدف کلی و کالن تشکیل شده         تعاونی
ها و اقداماتی که مالک در حـوزه مـدیریتی    الک، یعنی انجام فعالیتجایگزینی وظایف م  

ترین این اقدامات عبارت بـود از        مهم. داد  خود و در روستاهاي متعلّق به خود انجام می        
سازي عوامل تولید، تـأمین     تقسیم عوامل تولید بین کشاورزان و سازماندهی تولید، آماده        

، نظارت بـر    ...)الیروبی قنوات، انهار و   (شاورزي  اي نیازها و رفع برخی مشکالت ک       پاره
پرداخت وام، قرض دادن گندم (کار تولید و رفع برخی مشکالت خانوارهاي کشاورزان   

بایست عـالوه    هاي روستایی می   اي است؛ تعاونی   ؛ هدف دوم، ارائه خدمات توسعه     ...)و
هـا و    وشبر جایگزینی وظایف مالک و حفظ تولیـد در وضـع موجـود، راهکارهـا و ر                

 منظور تبدیل تولید سنتی به تولید علمی و  خدمات دیگري را نیز به کشاورزان عضو، به      
هاي  ها و ویژگی ها بر اساس ارزش همچنین این شرکت). 12همانجا، (مدرن، منتقل کند  

اند  اي چون خودیاري و همکاري، مسئولیت پذیري و برابري شکل گرفته مثبت و ارزنده
هاي  ارزش .)Chellappan, 2000(ا به طور آشکار و شرافتمندانه است هاي آنه و فعالیت

  :تعاونی عبارتند از
  ؛)1384نامغ، ( عضویت اختیاري، آزاد و داوطلبانه -
  ؛)118: 1387شعبانعلی فمی و همکاران، ( کنترل دموکراتیک توسط اعضاء -
  ؛ )به طور مساوي و سهیم شدن در سود و زیان( مشارکت مالی اعضاء -
   آموزش و پرورش و اطالع رسانی به اعضاء، مدیران و کارکنان؛ -
هـاي تعـاونی، در سـطوح محلّـی، ناحیـه اي، ملّـی و          ایجاد تعاون میان شرکت    -

  المللی؛  بین
مختار و مستقل بـوده کـه    ها، سازمان هایی خود    تعاونی: مختاري  استقالل و خود   -

  .شوند توسط اعضاي خود کنترل می
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ها عالوه بر رفع نیازهاي اعضاي خود، به توسعه جوامع  معه؛ تعاونی توجه به جا  -
بـر ایـن اسـاس،    ). 27: 1377المللـی تعـاون،      اتحادیه بـین  (رسانند   خویش نیز یاري می   

هاي مستقلی از اشخاص هستند که به لحاظ اهداف مشترك اقتصادي،           ها موسسه  تعاونی
اعضاي آنها داراي روحیه مبتنـی  ). Brij, 2001: 25(اند  اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته

 .گیرد بر مشارکت بوده و نظارت بر آنها از طریق راي دادن اعضا صورت می

شماري بـا دیـدگاه سـازنده، بـه تکامـل جنـبش         اندیشمندان بی:هاي تعاون  نظریه
ترین  هاي انجام تحقیق، به مهم  اند که در این مجال، بعلّت محدودیت       تعاونی کمک کرده  

  شود که در ارتباط با موضوع و توسعه روستایی است؛ یی از تعاون اشاره میها نظریه
 فیلسوف و عالم اجتمـاعی  ،هانري سن سیمون کلود ):1825-1760( سن سیمون   

این اندیشمند فرانسوي، فردپرستی    . و سیاسی و از پایه گذاران نهضت سوسیالیستی بود        
ر، در تعـاون و همکـاري نهفتـه         را محکوم کرده و بر این باور است که خوشبختی بـش           

 وي معتقد است کـه حکومـت بایـد در دسـت مولـدین      ) .Kogan, 1958: 177( است
اصـل  "سـن سـیمون مخـالف       . ثروت جامعه یعنی طبقه کـارگران و کـشاورزان باشـد          

داند؛ همچنین وي معتقد است   می"استثمار انسان توسط انسان" بوده و آن را "مالکیت
تواند خوشبختی و سعادت جامعه را تأمین کند؛ از این   نمی"یاصالت آزادي خواه"که 

هـا و    رو، اداره امور جامعه بایـد بـه صـاحبان اسـتعدادها، یعنـی دانـشمندان، تکنـسین                 
شـکیبا مقـدم،   (تولیدکنندگان و در قالب تعاون و مشارکت واقعی آنـان، واگـذار شـود               

1385 :19.(   
بریتانیا و یکـی   ولز سیالیست اهلگر سو یک اصالح :)1771-1858(رابرت اون    -

نظر آون چنـین بـوده اسـت کـه بایـد            . است سوسیالیسم تعاونی  اران جنبش ذگ ناز بنیا 
هـاي    و براي این کار نوعی فعالیتنمودهسیستمی ایجاد کرد تا فقر و بیکاري ریشه کن  

هـاي تعـاونی    و مربوط به تشکیل دهکـده پیشنهاد ا. اجتماعی و اقتصادي را پیشنهاد کرد 
  هایی که در آن افراد به صورت دسته جمعی به کارهاي تولیدي بپردازند و   است، دهکده 
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بدین ترتیب نه تنها سطح تولیدات کشاورزي و صنعتی را باال ببرنـد و مئـاد غـذایی را                
ود خـود آنهـا     تهیه کنند، بلکه کلیه امور توسط خود آنها اداره شود و گردش امور به س              

 هکتار بایـد باشـد،   1500مساحت هر یک از این دهکده ها به عقیده وي حدود         . درآید
. مردم این دهکده با اشتراك مساعی هم به امور خانه و تربیت کودکـان خـود بپردازنـد               

یک آشپزخانه اشتراکی وجود داشته باشد که همه افراد دهکده در آن صرف غذا نمایند                
ه، مدرسه، باغ، زمین ورزش، کتابخانه و وسایل مربوط به زندگانی  و براي ساکنان دهکد   

ه اقتصادي و اجتماعی وجود داشته باشد و کلیه آنها به شکل گروهی اداره شود و همه ب
البته براي هر خـانواده محـل   . طور یکسان از خدمات و منافع موجود بهره برداري کنند         

   ).20-17: 1378سلیم، ( اي ساخته شود سکونت جداگانه
. در پاریس بدنیا آمدمیالدي  1772فوریه در سال  :)1772-1837(فوریه شارل  -

ها را  وي به موضوع تولید توجه خاصی معطوف داشته و مقابله با تورم و افزایش قیمت
او معتقد بود افزایش تولید عامل مهمی براي . دانست از طریق افزایش تولید میسر می

ی رشد بیشتري پیدا در بر میزان تولید افزوده شود، درآمد ملّفقرزدایی است، زیرا هر ق
چه تولید به حداکثر خود برسد، خوبی و بدي توزیع عامل مهمی به  خواهد کرد و چنان

اجتماع تعاونی مورد نظر فوریه فالنستر است که  ).43 :1388طالب، ( آید حساب نمی
به معنی صومعه ) موناستر(ظامیان و به معنی گروه ن) فاالنژ(این واژه از ترکیب دو لغت 

ی که داراي آب فراوان و کشتزارهاي گوید فاالنستر باید در محلّ او می. پدید آمده است
وسعت آن . مرغوب و سرسبز مستعد کشاورزي و مشرف به جنگل باشد، تاسیس شود

هاي مسکونی بنا  چهارصد هکتار باشد و در آن تاسیسات صنعتی و کشاورزي و خانه
 توسط اي است که مستقیماً اداره امور فاالنستر برعهده هیات مدیره ).44: جاهمان( دگرد

به نظر فوریه در فاالنستر آزادي اعضا تامین گردیده، مزد بگیري . شوند اعضا انتخاب می
: جاهمان( لغو شده، دادوستد از میان رفته، هماهنگی کامل بین اعضا برقرار گردیده است

45(.  
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بالن یکی از متفکران قرن نوزدهم است که در  :)1818-1882( وئی بالن ل -        
مطابق نظر او دولت سازمانی است که باید بر . در فرانسه بدنیا آمدمیالدي  1818سال 

هاي تولیدي باید زیر نظر دولت به فعالیت  امور تولیدي نظارت کند و کلیه سازمان
 واحدهاي تولیدي مقرراتی وضع کند و از بپردازند و هم اینکه دولت وظیفه دارد براي

لحاظ مالی منابع الزم را در اختیار آنها بگذارد و نیز دولت باید منافع حاصل از تولید را 
در صندوقی جمع و صرف تقویت موسسات صنعتی و تولیدي ضعیف بنماید و به این 

اما اداره . دترتیب با استفاده از امکانات جامعه را به طرف مراحل پیشرفت هدایت کن
ها  هاي تولیدي باید بر عهده نمایندگان برگزیده کارگران همان سازمان امور سازمان

ها با  این تعاونی. گردد هاي تعاونی که با سیستم اجتماعی تشکیل می باشد، یعنی شرکت
هاي موجود قادر خواهند بود امر تولید به خوبی  حمایت دولت و با توجه به رقابت

  ).30: 1378لیم، س( اداره کنند
یکی از پیشوایان مکتب تعاونی در آلمان رایفایزن  :)1818-1888(  رایفایزن-        

آغاز کرد و به تبعیت از میالدي 1846هاي تعاونی خود را از سال   فعالیتوي. باشد می
تاسیس نمود تا بتواند نان اي  هعقاید انسان دوستانه ابتدا با همکاري افراد خیر نانواخان

ارزان براي فقرا تهیه کند و در سال بعد با کمک تعداد بسیاري از نیکوکاران تعدادي 
 خود را در سازمانی پیاده اهدافگاو خرید و در اختیار کشاورزان فقیر گذاشت و سپس 

ها بگیرد و  کرد و توانست تحت عناوین مختلف وام و اعتبار براي کشاورزان از بانک
هاي تعاونی رایفایزن سه  در سازمان. ق عمومی وام نمودبعدها اقدام به تاسیس صندو

ها بر  وام کوتاه مدت، متوسط مدت و بلند مدت که البته این وام: نوع وام معمول بود
وام کوتاه مدت براي مخارج زندگی . شد حسب نیازهاي کشاورزان پرداخت می

اي کشاورزي و ه  محصول و میان مدت براي خرید دام یا ماشین کشاورزان تا برداشت
مانند حفر  دراز مدت براي انجام کارهایی که استهالك و باز پرداخت آن طوالنی بود

  هاي تعاونی کوشش داشت رایفایزن براي تقویت بنیه مالی سازمان. سازي چاه و راه
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هاي آنان منابع الزم را  ثروتمندان را به عضویت در آنها جلب کند و با سرمایه توجه
  ).35-36: 1378یم، سل( بدست آورد

هاي تعاونی در کشور ما نیز، بعد از انقالب اسالمی شکل  در این میان، شرکت        
هاي متفاوتی  ها، هر کدام داراي ویژگی این تعاونی. گرفتند و وارد جامعه روستایی شدند

در بررسی . از لحاظ تاثیرگذاري بر جوامع روستایی در ابعاد اقتصادي و اجتماعی هستند
توان به وجوه مشترکی دست یافت، از جمله اینکه همگی آنها به دنبال  ها می این ویژگی

افزایش تولیدات کشاورزي، افزایش درآمد روستاییان، ایجاد اشتغال، افزایش کیفیت 
سطح زندگی و امکانات در روستاها و غیره هستند که جملگی در توسعه روستایی تاثیر 

هاي روستایی، نوعی تغییر و  در واقع، تعاونی). 88: 1389، قنبري و برقی(مستقیم دارند 
تحول اجتماعی است که بر زندگی کشاورزان در مناطق روستایی اثرگذار بوده که این 

تواند منشا تغییرات در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی روستاها باشد که در  تحول می
زي و در نهایت دستیابی به آن، توزیع مناسب درآمدها، رشد بیشتر بهره وري کشاور

با عنایت به آنچه آمد، می توان بیان نمود که امروزه توجه . توسعه روستایی قرار دارد
به امنیت غذایی و وابستگی بخش مهمی از جمعیت به تولیدات کشاورزي و روستایی 

هاي وابسته به آن، ضرورت توجه به اوالً اصل تعاون و همکاري در میان  و نیز فعالیت
گیران و نیز توسعه و ترویج آن در میان کشاورزان و روستاییان و  ریزان و تصمیم رنامهب

برداري و تولیدات روستایی، از جمله  هاي بهره ثانیاً نهادهاي عملیاتی مرتبط با نظام
  .هاي تعاونی روستایی را بیش از پیش ضروري ساخته است شرکت
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    نمودار مفهومی پژوهش-1نمودار 
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

  فرضیه هاي پژوهش 
  :فرضیه هاي کلی تحقیق حاضرعبارتند از 

هاي تعاونی روسـتایی شهرسـتان گنبـدکاووس، از نظـر            رسد شرکت   به نظر می   -
 .اند اقتصادي بر روي اعضایشان تأثیر معنادار و مثبتی داشته

هاي تعـاونی روسـتایی شهرسـتان گنبـدکاووس از نظـر           رسد شرکت   به نظر می   -
 .اند اجتماعی بر روي اعضایشان تأثیر معنادار و مثبتی داشته

هاي فـوق، مـی تـوان        ترین فرضیات فرعی منشعب از فرضیه      در این راستا از مهم    
  موارد ذیل را اشاره نمود؛ 

 مشارکت اجتماعی

 تثبیت جمعیت

 همبستگی  اجتماعی

 اثرات اجتماعی

 التتمهید تسهی

تهیه سرمایه تولید 

تهیه نهاده هاي 

خرید تضمینی 

 اثرات اقتصادي 

توسعه پایدار 
 روستایی

 هاي تعاونی ایجاد شرکت
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یجـاد  رسـد کـه بـین تـأمین و توزیـع کاالهـاي تعـاونی از طریـق ا              به نظر مـی    -
  .هاي تعاونی روستایی و کاهش فقر اعضاء، رابطه معناداري وجود دارد شرکت
هـاي تعـاونی     رسد که بین تأمین تسهیالت اعتبـاري توسـط شـرکت            به نظر می   -

  .روستایی و کاهش فقر اعضا، رابطه معناداري وجود دارد
هـاي تعـاونی    هـاي تولیـدي توسـط شـرکت     رسد که بین تأمین نهاده    به نظر می   -

  .وستایی و کاهش فقر اعضاء، رابطه معناداري وجود داردر
هـاي تعـاونی     رسد که بین تأمین تسهیالت اعتبـاري توسـط شـرکت            به نظر می   -

  .روستایی و افزایش تولید محصوالت کشاورزي، رابطه معناداري وجود دارد
رسـد کـه بـین خریـد محـصوالت کـشاورزي و بازاریـابی توسـط                   به نظر مـی    -
ی روستایی و افزایش تولید محـصوالت کـشاورزي رابطـه معنـاداري             هاي تعاون  شرکت

  .وجود دارد
ارتقاي سطح سـواد و آگـاهی   (هاي آموزشی  رسد که بین ایجاد زمینه     به نظر می   -
هاي تعاونی روستایی و توسعه منابع انسانی و مـشارکت در بـین           توسط شرکت ) اعضاء

  .اعضاء، رابطه معناداري وجود دارد
  

  روش پژوهش. 5
بوده و به لحـاظ متـدلوژي از   اي   ه توسع -تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردي       

جامعه آماري تحقیـق شـامل خـانوار روسـتایی شهرسـتان            . تحلیلی است  -نوع توصیفی 
هـاي    روستا و تعداد کل اعـضاء شـرکت        67این شهرستان داراي    . باشد گنبدکاووس می 

، تعـداد   د، که با استفاده از فرمول کـوکران       باش  نفر می  6726 )عام(تعاونی روستایی آن    

                                                
- مورد استفاده براي برآورد حجم نمونه بوده که در آن حجم جامعه آماري نیز هاي آماري  از جمله فرمول

  :باشد که نحوه محاسبه آن به قرار ذیل می) 142: 1387حافظ نیا، (دخالت داده شده است 
N=6726,  t ( %95با درصد احتمال صحت گفتار  )= 96/1 ,  d= 05/0 ,  s2= 14/0  
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همچنین براي انتخاب حجـم نمونـه در   . اند  نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شده    210
گیــري طبقــه بنــدي شــده و بــراي انتخــاب اعــضاي  داخــل روســتاها، از روش نمونــه

ي گفتنی است، برا  . گیري تصادفی استفاده شده است     هاي تعاونی از روش نمونه     شرکت
نظـران آشـنا بـا موضـوع ایـن         اعتبار سنجی پرسشنامه از نظرات کارشناسان و صـاحب        

 نیـز، از  پـژوهش پژوهش استفاده گردیده و براي سنجش قابلیت اعتماد یا پایایی ابـزار          
همچنـین بـراي    .  بـوده اسـت    α=83/0روش آلفاي کرونباخ استفاده شده که مقـدار آن          

افـزار   آوري شده، از نـرم  هاي جمع العات و دادهها در مورد اط  انجام محاسبات و تحلیل   
  . استفاده شده استSpss.17تحلیل آماري 

  
  هاي تعاونی روستایی، تعداد اعضاء و حجم نمونه  روستاهاي تحت پوشش شرکت-1جدول 

مرکزیت 
  تعاونی

  روستاهاي عضو
تعداد 

روستاهاي 
  عضو

  تعداد
  اعضاء

  درصد
حجم 
 نمونه

 سلطانعلی

علیا، سلطانعلی،  یحالی آخوند، داشل
قزاقلی، پتکه، قورپلجه، دیگجه، خوجملی، 

قایه،  تپه، آق سفلی، کورکلی، قراول آقچله
سفلی،  آباد، چاروایلقی، داشلی گدم

  .بخش آباد، نورآباد و ساري ارمی

18  825  3/12  26  

 ایگدر

ایگدرعلیا، ایگدرسفلی، قوینلی، کوچک 
ی، نات کر، قزلجه اولوم، حاجیلر قلعه، سارجه

پناده و  بلخان، پشمک علیا، حاجی سارلی
  .سفلی  سارلی

11  912  6/13  29  
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 امانقرجه

آباد،  امانقرجه، چکرعطابهلکه، آق
قوشان،  قوجق، حاجی مختوم، کسکن سارلی

تپه،  لر، آبادان قوشان، عطالر، تکه چاي
تپه،  تپه، ملک علی محمدتپه، مالعلی قره

  .کوچک سرنگ و توتلی عرب

15  1580  5/23  49  

 ایمر

مراد،  شیروان، قوچ بی ایمرمالساري، بی
لر  نوري، امان غایب، سالق مال، سالق ایمرتره

  .محمد و ایمر
8  1250  6/18  39  

 آق بند
تپه،  گل بند، امان حاجی، آق عوض
  .تپه بوغاز، چپرقویمه و قزل اگري

6  1100  3/16  34  

داشلی 
  برون

برون، ترشکلی و  کرند، هوتن، داشلی
  .هخیرخوا

5  657  8/9  21  

اینچه 
  برون

  12  9/5  402  4  .تپه برون و اوخی دوزاولوم، تنگلی، اینچه

  210  100  6726  67  کل جمع
   همراه با اضافات1394هاي خام جهاد کشاورزي شهرستان گنبدکاووس،  داده: مأخذ

  
  ها و متغیرهاي تحقیق مؤلفه -1

فزایش تولید محصوالت   هاي کالن کاهش فقر روستائیان، ا      در این تحقیق شاخص   
بنـابراین در ایـن     . کشاورزي و توسعه منابع انسانی مورد بررسی قـرار خواهـد گرفـت            

  تحقیق متغیرهاي مستقل، عبارتند از؛ 
تهیـه  : هایی نظیر  هاي تعاونی روستایی، شامل گویه     عملکرد اقتصادي شرکت  ) الف

هـاي تولیـدي    ها و نهادهتسهیالت و وام، تهیه کاالهاي مصرفی تعاونی، توزیع انواع کاال 
مورد نیاز روستائیان و کشاورزان و خرید محصوالت تضمینی و غیرتضمینی از اعضاء و 

  بازاریابی محصوالت تولیدي آنان؛
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تـامین  : هایی نظیر  هاي تعاونی روستایی، شامل گویه     عملکرد اجتماعی شرکت  ) ب
همچنـین متغیرهـاي    . نامکانات رفاهی، بهداشتی و سوادآموزي براي اعضاء و روستاییا        

افـزایش تولیـد محـصوالت      ) 2کـاهش فقـر روسـتائیان؛       ) 1: وابسته تحقیق عبارتنـد از    
  . توسعه منایع انسانی) کشاورزي؛ ج

  
  قلمرو مکانی تحقیق -2

قلمرو مکانی تحقیق، روستاهاي واقع در شهرستان گنبدکاووس از استان گلـستان          
 دقیقه عرض شمالی و   6 درجه و    38قه تا    دقی 4 درجه و    37این شهرستان بین    . باشد می
 دقیقـه طـول شـرقی و در نیمـه شـرقی اسـتان       39 درجه و 55 دقیقه تا 32 درجه و    54

 کیلومترمربـع   5071وسـعت شهرسـتان گنبـدکاووس، حـدود         . گلستان واقع شده است   
 درصد از مساحت اسـتان و بـه عبـارتی رتبـه اول از نظـر وسـعت در بـین          25حدود  (

 سیاسـی  -بر اساس تقسیمات اداري ). 1: 1390مرکز آمار ایران،    (است  ) شهرهاي استان 
گنبــدکاووس، ( شــهر 2، )بــرون مرکــزي، داشــلی( بخــش 2کــشور، ایــن شهرســتان از 

 آبادي 167، )مرامه، فجر، کرند و اترك آباد، سلطانعلی، باغلی آق( دهستان  6،  )برون اینچه
  ).98: 1390میرزاعلی، (ت  آبادي خالی از سکنه تشکیل شده اس10مسکونی و 

  
  سیماي سازمان تعاون روستایی شهرستان گنبدکاووس

ایـن اتحادیـه    : هاي تعاونی روستایی شهرستان گنبـدکاووس      اتحادیه شرکت ) الف
هاي تعاونی روستایی سلطانعلی، ایگدر، امانقرجـه، ایمـر،    داراي هفت عضو بنام شرکت   

ترتیب بـه    هاي تعاونی روستایی به    ین شرکت ا. باشد برون می  برون و اینچه   بند، داشلی  آق
بـرون   بند، داشلی مرکزیت روستاهاي سلطانعلی، ایگدر علیا، امانقرجه، ایمرمالساري، آق  

ترتیب  باشد؛ و این مراکز خود، به  عضو می6726برون بوده که در مجموع داراي  و اینچه
  را)  روسـتا 67ع در مجمـو ( روستاهاي دیگر محـدوده خـود       4 و   5،  6،  8،  15،  11،  18
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 تنی و 15000هاي تعاونی مذکور، در مجموع با داشتن انبار  شرکت. تحت پوشش دارند
 تنی، عمدتاً در امر خرید محصوالت کشاورزي، مانند گنـدم،           60هاي دیجیتالی    باسکول

هاي کشاورزي، اعم از بذر، کود، سم، و بعضاً توزیع  سویا، کلزا و جو و نیز توزیع نهاده    
  . نمایند اي و آرد روستایی فعالیت می وختی و مصرفی و همچنین کاالهاي یارانهمواد س

هاي تعاونی موجود  شرکت: هاي تعاونی روستایی شهرستان گنبدکاووس شرکت) ب
شـرکت تعـاونی   : توان در پنج مجموعه کلـی، شـامل   در روستاهاي این شهرستان را می    

نبد، شرکت تعـاونی مرغـداران گنبـد،        دامداران گنبد، شرکت تعاونی دامداران صنعتی گ      
  . شرکت تعاونی تولید روستایی و شرکت تعاونی پرورش اسب گنبدکاووس، بر شمرد

  
  هاي تحقیق یافته

هاي انجـام شـده، از مجمـوع          بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی       :آمار توصیفی  -1
 درصـد آنـان   2/5  درصد آنان را مردان و تنها8/94 نفر جامعه آماري مورد مطالعه،   210

  . باشند زنان می
هـاي   همچنین از نظر وضعیت سواد و سطح تحصیالت نیـز، بـا توجـه بـه یافتـه                 

هاي تعاونی روستایی از سطح سواد نسبتاً  توان بیان نمود که اعضاي شرکت ، میپژوهش
عاملی که به اعتقاد خـود اعـضاء و مـدیران ایـن     ). 2 جدول(باشند   پایینی برخوردار می  

اي تعاونی، یکی از دالیل عمده در کمرنگ بـودن مـشارکت دیگـر روسـتاییان            ه شرکت
   .هاي تعاونی در روستاهاي منطقه گردیده است منطقه و توسعه هر چه بیشتر شبکه

  
  هاي تعاونی روستایی شهرستان گنبدکاووس  وضعیت سطح سواد اعضاي شرکت-2  جدول

  جمع  یدانشگاه  دیپلم  متوسطه  ابتدایی  سواد بی  سطح سواد
  210  24  52  67  42  25  تعداد
  100  4/11  8/24  9/31  20  9/11  درصد

  1394ها،  نتایج مستخرج از پرسشنامه: مأخذ
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هاي تعاونی روستایی، در خصوص تأمین و توزیع         همچنین نظرات اعضاء شرکت   
سموم، انواع کود و تأمین ماشین آالت کشاورزي، گرایش ضـعیفی بـه سـمت نظـرات                 

 درصـد نظـر   8/33 درصد نظـر متوسـط و       9/41 درصد نظر مخالف،     3/24(موافق دارد   
هاي تعاونی در جهت تامین وام و تـسهیالت      در مورد عملکرد شرکت   ). اند  موافق داشته 

خـورد و    ها بـه چـشم مـی       اعتباري براي اعضاء نیز نظرات متوسط بیشتر از سایر گزینه         
 درصد نظر 3/34 (لیکن گرایش به سمت نظرات مخالف در این خصوص مشهود است          

در خـصوص مبادلـه     ).  درصـد نظـر موافـق      6/8 درصد نظـر متوسـط و        1/57مخالف،  
انـد؛   هاي تعاونی، رضایت قابل قبولی را کسب نمـوده         محصوالت کشاورزي نیز شرکت   

 9/11(انـد    درصد اعضاء، نظرات متوسـط بـه بـاال داشـته         1/81اي که در مجموع      بگونه
) انـد   درصـد نظـر موافـق داشـته    3/53 متوسـط و      درصد نظر  8/34درصد نظر مخالف،    

  ). 3 جدول(
  
ها، وام و تسهیالت اعتباري، خرید و فروش محصوالت   متغیرهاي توزیع نهاده-3جدول 

  کشاورزي
توزیع سم، کود و ماشین 

  آالت
اخذ وام و تسهیالت 

  اعتباري
مبادله محصوالت 

مراکز   کشاورزي
  ها تعاونی
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  26  18  7  1  26  5  18  3  26  12  13  1  ایگدر

  29  6  9  14  29  0  27  2  29  6  10  13  برون اینچه

  49  39  10  0  49  0  35  14  49  16  15  18  سلطانعلی

  39  22  15  2  39  6  13  20  39  14  18  7  ایمر

  34  12  16  6  34  1  12  21  34  11  14  9  آق بند



   
  
  
  

 87  ...     هاي   اجتماعی شرکت–واکاوي اثرات اقتصادي 

  21  13  7  1  21  6  11  4  21  7  12  2  امانقرجه

داشلی 
  برون

1  6  5  12  8  4  0  12  1  9  2  12  

داد
تع

  

51  88  71  210  72  120  18  210  25  73  112  210  

مع
ج

  

صد
در

  

3/24  9/41  8/33  100  3/34  1/57  6/8  100  9/11  8/34  3/53  100  

  1394ها،  نتایج مستخرج از پرسشنامه: مأخذ
  

ي تعاونی در خصوص توزیع کاالهاي تعاونی،       ها در ادامه ارزیابی عملکرد شرکت    
هاي مذکور بر زنـدگی اعـضاء و    حاکی از تاثیر بسیار باالي این وجه از عملکرد تعاونی    

 درصـد اعـضاء نظـر متوسـط و موافـق      9/92توسعه روستایی می باشد؛ به نحـوي کـه     
ق  درصد نظـر موافـ  3/34 درصد نظر متوسط و 6/58 درصد نظر مخالف،  1/7(اند   داشته
عملکرد مولفه بهبود وضعیت اقصادي اعـضاء نیـز موفقیـت بـیش از میـزان                ). اند  داشته

درصـد اعـضاء نظـر مخـالف،         7/36(دهد   هاي تعاونی نشان می    متوسط را براي شرکت   
همچنـین عملکـرد    ). انـد  درصـد آنـان موافـق بـوده        8/13درصد نظـر متوسـط و        5/49

المت اعضاء، بر خالف مـوارد قبلـی،        هاي تعاونی در زمینه ارتقاء بهداشت و س        شرکت
درصد اعضاء، نظـر مخـالف را     4/61اي که  گرایش به سمت نظرات مخالف دارد؛ بگونه 

) انـد  درصـد نظـر موافـق داشـته       8/4درصد نظـر متوسـط و تنهـا          8/33(اند   ابراز نموده 
  ).  4جدول(
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بود وضعیت ؛ به)مصرفی و اساسی( متقاطع متغیرهاي توزیع کاالهاي تعاونی -4جدول 
  اقتصادي، بهداشت و سالمت اعضاء

  بهبود وضعیت اقتصادي  توزیع کاالهاي تعاونی
ارتقاء بهداشت و سالمت 

مراکز   اعضاء
  ها تعاونی

ف
خال

م
سط  

متو
فق  

موا
مع  

ج
ف  

خال
م

سط  
متو

 

فق
موا

 

مع
ج

ف 
خال

م
سط  

متو
فق  

موا
مع  

ج
  

  26  2  15  9  26  2  21  3  26  12  14  0  ایگدر

  29  0  12  17  29  6  12  11  29  4  22  3  اینچه برون

  49  3  11  35  49  5  34  10  49  8  41  0  سلطانعلی

  39  0  10  29  39  6  9  24  39  23  15  1  ایمر

  34  1  8  25  34  3  12  19  34  14  13  7  آق بند

  21  4  10  7  21  5  13  3  21  9  11  1  امانقرجه

  12  0  5  7  12  2  3  7  12  2  7  3  داشلی برون
داد

تع
  

15  123  72  210  77  104  29  210  129  71  10  210  

مع
ج

  

صد
در

  

1/7  6/58  3/34  100  7/36  5/49  8/13  100  4/61  8/33  8/4  100  

  1394ها،  نتایج مستخرج از پرسشنامه: مأخذ
  

هاي تعاونی از نظر متغیر ارتقاء سطح سواد    ادامه بررسی عملکرد اجتماعی شرکت    
ب نظر مخـالف  ها و کس چندان قابل قبول این شرکت و آگاهی اعضاء، بیانگر عملکرد نه  

 درصـد نظـر   7/16 کـه   اند، در صـورتی   درصد نظر مخالف داشته 5/70(باشد   اعضاء می 
  وضـعیت متغیـر تـامین و گـسترش    ). انـد   درصد اعضاء موافق بوده  8/12متوسط و تنها    

  



   
  
  
  

 89  ...     هاي   اجتماعی شرکت–واکاوي اثرات اقتصادي 

 درصـد نظـر مخـالف،       1/68امکانات رفاهی نیز به همین منوال بوده است و اعضاء بـا             
 درصد نظر موافق، عدم موفقیت ایـن جنبـه از فعالیـت            2/6 درصد نظر متوسط و      7/25

وضـعیت متغیـر توسـعه منـابع انـسانی و           . انـد   هاي تعاونی را تائید نمـوده      هاي شرکت 
اي کـه نظـرات      هاي قبلی بـوده اسـت؛ بگونـه        مشارکت مردمی تاحدودي بهتر از مولفه     

 درصد  1/49(اعضاء گرایش ضعیفی به سمت نظر متوسط و یا حتی موافق داشته است              
  ). اند  درصد نظر موافق داشته4/21 درصد نظر متوسط و 5/29نظر مخالف، 

 متقاطع متغیرهاي سواد و آگاهی، امکانات رفاهی، توسعه منابع انسانی و -5جدول 
  مشارکت اعضاء

ارتقاي سطح سواد و 
  آگاهی

  گسترش امکانات رفاهی
توسعه منابع انسانی و 

مراکز   مشارکت
  ها تعاونی

ف
خال

م
سط  

متو
فق  

موا
مع  

ج
ف  

خال
م

سط  
متو

 

فق
موا

 

مع
ج

ف 
خال

م
سط  

متو
فق  

موا
مع  

ج
  

  26  5  17  4  26  2  13  11  26  11  12  3  ایگدر

  29  3  7  19  29  0  3  26  29  0  3  26  اینچه برون

  49  14  12  23  49  4  10  35  49  9  6  34  سلطانعلی

  39  7  11  21  39  0  11  28  39  1  2  36  ایمر

  34  4  6  24  34  1  3  30  34  1  1  32  آق بند

  21  10  6  5  21  5  12  4  21  5  9  7  امانقرجه

  12  2  3  7  12  1  2  9  12  0  2  10  داشلی برون

داد
تع

  

148  35  27  210  143  54  13  210  103  62  45  210  

مع
ج

  

صد
در

  

5/70  7/16  8/12  100  1/68  7/25  2/6  100  1/49  5/29  4/21  100  

  1394ها،  نتایج مستخرج از پرسشنامه: مأخذ
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هـاي میـانگین، آنـالیز     ها، از آزمـون  براي تجزیه و تحلیل داده    :ها ادهتحلیل آماري د   -2
واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و هر کدام از عوامل اقتصادي           

  :و اجتماعی به طور جداگانه بررسی گردیده و به صورت زیر عمل شده است
بندي و هـر رتبـه     رتبه با توجه به اینکه سؤاالت پرسشنامه به صورت       :فرضیه اول 

باشد و میانگین نمرات براي عوامل اقتصادي با توجه بـه پاسـخ              داراي امتیاز عددي می   
خواهیم بدانیم که آیا میانگین  به عبارت دیگر، می. اعضاء، مالك کار در این آزمون است

است ) میزان متوسط (0هاي تعاونی روستایی برابر عدد ثابت  عملکرد اقتصادي شرکت
   خیر؟یا

 
  هاي تعاونی روستایی ها براي ارزیابی عملکرد اقتصادي شرکت آزمون برابري میانگین: 6 جدول

  
ـ    هـاي   صادي شـرکت نتایج جدول فوق حاکی از آن است که میانگین عملکـرد اقت

،  Sig  بوده و نیز با توجه بـه میـزان  139/3تعاونی روستایی در نمونه بدست آمده برابر        
  .شود  رد می3شود؛ یعنی فرضیه برابر بودن میانگین با عدد   رد میH0فرض 
 

هاي تعاونی روستایی   تعیین ضریب انحراف براي عملکرد اقتصادي شرکت-7 جدول
  شهرستان گنبدکاووس

  اقتصاديعوامل

N 210 

  -724/0  ضریب چولگی یا انحراف
  

N Mean Std.Deviation 
210 139/3  547/0  

Test Value = 3 

T Df Sig.(2-tailed) 

  عملکرد اقتصادي

266/20  209  001/0  



   
  
  
  

 91  ...     هاي   اجتماعی شرکت–واکاوي اثرات اقتصادي 

 بوده و این ضریب، عددي -724/0همچنین چون ضریب چولگی یا انحراف، برابر 
 نـشان  3یعنی اُفت پراکندگی را در سـمت چـپ نمـودار و کمتـر از عـدد      (منفی است  

ه اسـتنباط   توان اینگون  باشد، می   می 139/3و همچنین میانگین نمونه، برابر عدد       ) دهد می
هاي تعاونی روستایی شهرستان گنبدکاووس  کرد که میزان تأثیر عملکرد اقتصادي شرکت

  .   درصد است55بر روي اعضاء خود معنادار و مثبت بوده و این میزان در حدود 
توان همانند آزمـون   براي رسیدن به نتیجه در مورد این فرضیه نیز می    : فرضیه دوم 
  ). 8جدول(قبلی عمل نمود 

  
هاي تعاونی  ها براي ارزیابی عملکرد اجتماعی شرکت  آزمون برابري میانگین-8 جدول

  روستایی

  
 61/2ق، برابر   هاي تعاونی روستایی از نمونه فو      میانگین عملکرد اجتماعی شرکت   

 گردیده است؛ یعنی در این مـورد نیـز فرضـیه برابـر بـودن                H0بوده و سبب رد فرضیه      
  .شود رد می) امتیاز گزینه متوسط (3میانگین با عدد 

  
هاي تعاونی روستایی   تعیین ضریب انحراف براي عملکرد اجتماعی شرکت-9 جدول

  شهرستان گنبدکاووس
 عوامل اجتماعی

N 210 

  -092/0  ی یا انحرافضریب چولگ

N Mean Std.Deviation 
210  610/2  686/0  

Test Value =  3 

T Df Sig.(2-tailed( 

عملکرد 
  اجتماعی

8/2  209  005/0  
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عالوه بر این، جدول فوق گویاي این مطلب اسـت کـه ضـریب انحـراف، داراي                
یعنی براي مقادیر کمتر از میانگین، اُفـت پراکنـدگی و بـراي مقـادیر               . مقدار منفی است  

تـوان   دهـد؛ پـس اینگونـه مـی        بیشتر از میانگین، شدت و ازدیاد پراکندگی را نشان مـی          
هاي تعـاونی روسـتایی شهرسـتان        ن تأثیر عملکرد اجتماعی شرکت    استنباط کرد که میزا   

 50گنبدکاووس بر روي اعضاء خود معنادار و مثبت بوده ولی این میزان تنهـا بـیش از               
  . باشد درصد می

 : تعیین ضریب همبستگی متغیرهاي تأمین کاالهاي تعاونی و کاهش فقر اعضاء -

مصرفی (و توزیع کاالهاي تعاونی در این آزمون، فرض بر این است که بین تأمین  
هاي تعاونی روستایی شهرستان گنبدکاووس و کـاهش فقـر           از طریق شرکت  ) و اساسی 

در فرضیه فوق، همبستگی دو متغیـر مـذکور،   . اعضاء، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد   
  .گیرد مورد آزمون قرار می

  
هاي تعاونی و کاهش فقر  تعیین ضریب همبستگی میان متغیرهاي تأمین کاال-10 جدول

  اعضاء

  مولفه/ آزمون 
فقر کاهش 

  اعضاء
مین کاالهاي أت

 تعاونی

CorrelationCoefficient 000/1  378/0  
Sig.(2-tailed) 0  001/0  

 فقرکاهش 
 اعضاء

N 210  210  
CorrelationCoefficient 378/0  000/1  

Sig.(2-tailed) 000/0  0  S
pe

ar
m

an
’s

 r
ho

  

مین تأ
کاالهاي 
  N 210  210 تعاونی

  



   
  
  
  

 93  ...     هاي   اجتماعی شرکت–واکاوي اثرات اقتصادي 

اي  دهـد کـه ضـریب همبـستگی رتبـه      نتایج بدست آمده از جدول فوق نشان مـی   
 است؛ یعنی شـدت همبـستگی دو متغیـر در           378/0اسپیرمن، بین دو متغیر اشاره شده،       

  . دهد  بوده که رابطه مستقیم و مثبت دو متغیر مذبور را نشان می4/0حدود 
توان اسـتنباط    است؛ می 001/0 بدست آمده که برابر با       Sigحال با توجه به میزان      

 یعنی عدم همبستگی بین دو متغیر تأمین کاالهاي تعـاونی و کـاهش              H0کرد که فرضیه    
فقر اعضاء رد می شود؛ به عبارت دیگر، دو فاکتور مذکور در کل نمونه آمـاري ارتبـاط          

  .مستقیم و مثبت دارند

 : تسهیالت اعتباري و کاهش فقر اعضاءتعیین ضریب همبستگی متغیرهاي تأمین  -

در این آزمون، فرض بر ایـن اسـت کـه بـین تـأمین تـسهیالت اعتبـاري توسـط                    
هاي تعاونی روستایی گنبدکاووس و کاهش فقر اعضا، رابطـه معنـادار و مثبتـی                شرکت

  .وجود دارد
  
ر  تعیین ضریب همبستگی میان متغیرهاي تأمین تسهیالت اعتباري و کاهش فق-11جدول 

  اعضاء

  مولفه/ آزمون 
فقر کاهش 

  اعضاء
مین تسهیالت أت

 اعتباري

Correlation 
Coefficient 

000/1  599/0  
Sig.(2-tailed) 0  001/0   اعضاءفقرکاهش  

N 210  210  
Correlation 
Coefficient 

599/0  000/1  
Sig.(2-tailed) 000/0  0  

S
pearm

an’s rho
  

مین تسهیالت أت
 اعتباري

N 210  210  
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شود کـه    بوده و این نتیجه حاصل می   599/0مقدار همبستگی در این آزمون، برابر       
هاي تعـاونی روسـتایی و     توسط شرکت ) بانکی(بین متغیرهاي تأمین تسهیالت اعتباري      

  .کاهش فقر اعضاء، رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد

 :  کاهش فقر اعضاءهاي تولیدي و تعیین ضریب همبستگی متغیرهاي تأمین نهاده -

هـاي تولیـدي توسـط     در این آزمون، فرض بر ایـن اسـت کـه بـین تـأمین نهـاده         
هاي تعاونی روستایی شهرستان و کاهش فقـر اعـضاء، رابطـه معنـادار و مثبتـی                 شرکت

  .وجود دارد
 
هاي تولیدي و کاهش فقر   تعیین ضریب همبستگی میان متغیرهاي تأمین نهاده-12 جدول

  اعضاء

  مولفه/ آزمون 
مین نهاده هاي أت

  تولیدي
 اعضاءکاهش فقر 

CorrelationCoefficient 000/1  392/0  
Sig.(2-tailed) 0  001/0  

مین أت
هاي  نهاده

  N  210  210 تولیدي
CorrelationCoefficient 392/0  000/1  

Sig.(2-tailed) 000/0  0  S
pe

ar
m

an
’s

 r
ho

  

 کاهش فقر
 اعضاء

N 210  210  
  

 بوده و 4/0ه به نتایج آزمون فوق، میزان همبستگی این دو متغیر، در حدود      با توج 
هـاي تولیـدي توسـط     شود؛ یعنی بین متغیرهـاي تـأمین نهـاده     می H0موجب رد فرضیه    

  .هاي تعاونی روستایی و کاهش فقر اعضاء، رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد شرکت
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الت اعتبـاري و افـزایش      تعیین ضریب همبستگی میان متغیرهاي تأمین تـسهی        -
  : تولیدات کشاورزي

در این آزمون، فرض بر ایـن اسـت کـه بـین تـأمین تـسهیالت اعتبـاري توسـط                    
هاي تعاونی روستایی و افزایش تولید محصوالت کـشاورزي، رابطـه معنـادار و               شرکت

  .مثبتی وجود دارد
  
ایش تولیدات  تعیین ضریب همبستگی متغیرهاي تأمین تسهیالت اعتباري و افز-13 جدول

  کشاورزي

  مولفه/ آزمون 
افزایش تولید 
محصوالت 
  کشاورزي

مین تسهیالت أت
 اعتباري

Correlation 
Coefficient 

000/1  372/0  
Sig.(2-tailed) 0  001/0  

افزایش تولید 
محصوالت 
  N 210  210 کشاورزي

CorrelationCoefficient 372/0  000/1  
Sig.(2-tailed) 000/0  0  S

pe
ar

m
an

’s
 r

ho
  

مین تسهیالت أت
 اعتباري

N 210  210  
  

 بنـابراین و   . است372/0با توجه به جدول فوق، شدت همبستگی در نمونه، برابر     
گـردد کـه     رد شده و استنباط می  H0، فرض   )001/0( بدست آمده    Sigبا توجه به میزان     

ایی مـذکور و  هـاي تعـاونی روسـت     بین دو متغیر تأمین تسهیالت اعتباري توسط شرکت       
  .افزایش تولید محصوالت کشاورزي رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد
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تعیین ضریب همبستگی متغیرهاي خرید محصوالت کشاورزي و بازاریـابی           -
 : و افزایش تولید محصوالت کشاورزي

در قالـب   (در این آزمون، فرض بر این است که بین خرید محصوالت کشاورزي             
هـاي تعـاونی روسـتایی شهرسـتان         بازاریابی توسط شرکت  و  ) خرید تضمینی و توافقی   

  .گنبدکاووس و افزایش تولید محصوالت کشاورزي رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد
  
بازاریابی و /  تعیین ضریب همبستگی متغیرهاي خرید محصوالت کشاورزي -14 جدول

  افزایش تولید محصوالت کشاورزي

  مولفه/ آزمون 
خرید محصوالت 

و ي کشاورز
  بازاریابی

افزایش تولید 
محصوالت 
 کشاورزي

CorrelationCoefficient 000/1  519/0  
Sig.(2-tailed) 0  001/0  

خرید 
محصوالت 
و کشاورزي 
 بازاریابی

N  210  210  

CorrelationCoefficient 519/0  000/1  
Sig.(2-tailed)  000/0  0  

S
pe

ar
m

an
’s

 r
ho

  

افزایش تولید 
محصوالت 
  N 210  210 کشاورزي

  
 بـوده و میـزان   519/0با توجه به جدول فوق، شدت همبستگی در نمونه برابر بـا      

Sig  لـذا بـین دو متغیـر خریـد محـصوالت      . می باشـد ) 001/0( نیز همانند آزمون قبلی
هاي تعاونی روستایی و افزایش  کشاورزي و بازاریابی محصوالت تولیدي توسط شرکت 

  .ابطه مستقیم و مثبت وجود داردتولید محصوالت کشاورزي ر
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هاي آموزشی و توسعه منـابع       تعیین ضریب همبستگی متغیرهاي ایجاد زمینه      -
 : انسانی و ترویج مشارکت

ارتقاي سطح  (هاي آموزشی    در این آزمون، فرض بر این است که بین ایجاد زمینه          
 و  هاي تعاونی روسـتایی شهرسـتان گنبـدکاووس        توسط شرکت ) سواد و آگاهی اعضاء   

توسعه منابع انسانی و ترویج روحیه مشارکت جویی در بین اعـضاء، رابطـه معنـادار و                 
  .مثبتی وجود دارد

  
هاي آموزشی و توسعه منابع   تعیین ضریب همبستگی متغیرهاي ایجاد زمینه-15جدول 

  انسانی و ترویج مشارکت

  مولفه/ آزمون 
آموزش 
  اعضاء

توسعه منابع 
 و ترویج انسانی

 مشارکت

Correlation 
Coefficient 

000/1  452/0  
Sig.(2-tailed)  0  001/0  

  موزش اعضاءآ
ارتقاي سطح سواد و (

  N 210  210  )آگاهی
Correlation 
Coefficient 

452/0  000/1  

Sig.(2-tailed) 000/0  0  S
pe

ar
m

an
’s

 r
ho

  

 و توسعه منابع انسانی
 ترویج مشارکت

N 210  210  
  

 اسـت  452/0آزمون، شدت همبستگی در نمونه اخیر برابر بـا    بر اساس نتایج این     
ارتقاي (هاي آموزشی  باشد؛ یعنی بین ایجاد زمینه      می H0که این مطلب بیانگر رد فرضیه       

هاي تعـاونی روسـتایی و توسـعه منـابع انـسانی و       توسط شرکت) سطح سواد و آگاهی   
  .ت وجود داردها، رابطه مستقیم و مثب مشارکتی در بین اعضاي این تعاونی
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  گیري نتیجهو بحث 

هاي  دهد که ایجاد تعاونی   به طور کلی، نتایج مطالعات متعدد در جهان و ایران نشان می           
روستایی، آثار و پیامدهاي مثبتی بر افـزایش تولیـد کـشاورزان، تقـسیم کـار و افـزایش         

ـ  . ها داشـته اسـت   آگاهی اعضا، نسبت به سایر بهره برداري     ان، بـا توجـه بـه    در ایـن می
ضرورت توسعه روستایی و الزامات مربوط به آن و نیز با توجه به فضاي جدید اقتصاد              

هاي حمایتی و اهداف توسعه هماهنگ با ایجـاد        جهانی، اصالح ساخت مزارع، سیاست    
ها بعنوان نقش آفرینان توسـعه روسـتایی، بـیش از پـیش              کارکردهاي مشارکتی، تعاونی  

 این اساس، نتایج پژوهش حاضر همانند مطالعات دانینگو و دیگران بر. اند مطرح گردیده
هـا داراي اثـرات    دهد که این تعاونی    نشان می ) 2010(و سیگال   ) 2008(، پامپل   )2005(

مثبت اقتصادي در توسعه نواحی روستایی تحت پوشش خود بوده، هر چند در توزیـع                
) 1393(ین نتایج مطالعات جاللـی      همچن. اند ثروت و قدرت آنچنان که باید، موثر نبوده       

هـاي روسـتایی در هـر دو بعـد          دهـد کـه تعـاونی      نشان می ) 1393(و لطیفی و دیگران     
اقتصادي و اجتماعی قلمرو مکانی خود، بسیار موفق و موثر بوده که در مقایسه با نتایج               

هـا در محـدوده      هاي این پژوهش، تا حدي در بعد اجتماعی، اثـرات ایـن تعـاونی               یافته
وستاهاي شهرستان گنبدکاووس کمرنگ تر بوده و نیاز بـه بـازبینی و آسـیب شناسـی           ر

حــاکی از ) 1388(و ســعدي ) 2009(در نهایــت، نتــایج مطالعــات آدام چمبــو . اســت
ها در حوزه خدمات بوده که یافته هاي پژوهش حاضر نیز    تاثیرگذاري عمده این تعاونی   

تـأمین و توزیـع کاالهـاي    البـاً بـه صـورت    رسانی غ آنرا تایید نموده و نوع این خدمات      
   .، بوده است...هاي تولیدي و تعاونی، تأمین نهاده

دهد که در ارتباط بـا نحـوه          هاي تحقیق حاضر نشان می     همچنین دیگر نتایج یافته   
، عملکـرد  )کـود، سـم، بـذر و ماشـین آالت کـشاورزي     (توزیع نهاده هـاي کـشاورزي     

ن گنبدکاووس از نظر اعضاي آن، قابل قبول بوده هاي تعاونی روستاهاي شهرستا  شرکت
  . اند  درصد آنان تأثیرات متوسط و باالتر را اعالم نموده7/75است؛ به طوري که 
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در این میان، شرکت تعاونی روستایی ایگدر داراي بیشترین تأثیرگذاري و شرکت            
بـرون،  تعاونی روستاهاي مرزي شهرستان گنبدکاووس، یعنی تعـاونی روسـتایی اینچـه       

در ارتباط با توزیع وام و تـسهیالت اعتبـاري در   . اند کمترین تأثیر را در این زمینه داشته   
کل روستاها، نتایج حاکی از آن است که این شاخص، گرایش به نظر مخالف داشـته و                  

. اند هاي تعاونی روستایی این شهرستان، عملکرد قابل قبولی در این زمینه نداشته         شرکت
بند، داراي کمترین اثرگذاري  برون و آق هاي تعاونی روستایی داشلی کتبه طوري که شر

هـاي   دهد که عملکـرد ایـن شـرکت    بعالوه، نتایج تحقیق نشان می. اند در این زمینه بوده  
تعاونی روستایی، در خصوص خرید و فروش محصوالت کشاورزي در کـل روسـتاها              

لیکن، نتایج مربوط به بررسی     . ه است موفق بود ) برون به استثناء تعاونی روستایی اینچه    (
هاي تعاونی مذکور بر روي مولفه فقر و بیکاري اعضاء آنها، بیانگر ایـن     عملکرد شرکت 

هاي تعاونی روسـتایی از نظـر فـاکتور کـاهش فقـر و       است که در کل روستاها، شرکت     
در اند؛ بـه ویـژه    بیکاري، گرایش به سمت نظر مخالف داشته و عملکرد مطلوبی نداشته      

بـرون، نظـرات مخـالف       برون و داشلی   بند، اینچه  شرکت هاي تعاونی روستایی ایمر، آق     
ها در خصوص توزیع کاالهاي      همچنین عملکرد این شرکت   . خورد بیشتري به چشم می   

. تعاونی در کل روستاهاي شهرستان گنبدکاووس، با گرایش به سمت نظر موافق اسـت             
هـاي تعـاونی      عملکـرد اقتـصادي شـرکت      به طور کلی، نتایج حاصل از بخـش اثـرات         

دهد که میزان تأثیرگذاري آنها بر روي اعضاء و متعاقباً           روستایی مورد بررسی، نشان می    
در توسعه روستاهاي مورد مطالعه، از مقدار متوسط گرایش بـه سـمت مثبـت داشـته و        

لـذا راهکارهـایی جهـت گـسترش        . انـد  اثرات اقتـصادي نـسبتاً قابـل قبـولی را داشـته           
 شود؛  ها به شرح ذیل ارائه می هاي تعاونی فعالیت

  هاي آمـوزش مـدیریتی بـه        هاي منظّم و علمی در زمینه      برگزاري کالس
 .هاي نوین و بروز هاي تعاونی روستایی و ارائه روش مدیران شرکت
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     بـه ویـژه در   (هاي تعاونی روسـتایی   توسعه اختیارات و خدمات شرکت
بـرون و    بـرون، اینچـه    دکاووس، مانند داشلی  مناطق شمالی و مرزي شهرستان گنب     

بعنوان سطوح پایین مدیریت محلّـی، از اقـدامات مـوثر در زمینـه تمرکـز       ) بند آق
ریـزي   برنامه(ریزي با مردم و براي مردم        زدایی مدیریتی بوده و در راستاي برنامه      

 .باشد می) پایین به باال

    رتی و اجرایی بـه   مردان و مدیران محلّی نظا     ضرورت اصالح نگاه دولت
هاي مـالی و کمبـود    ها و اقدام موثر و هماهنگ آنان در جهت رفع چالش          تعاونی

 .هاي تعاونی روستایی منطقه سرمایه موجود در شرکت

             حمایت از مشاغل نوین و درآمدزا، به ویژه درخصوص صنعت بومی و
، و نیز صنایع دسـتی اصـیل ایـن منطقـه، همچـون              ...اصیل پرورش اسب، شتر و    

هـاي بـاالیی در ایـن منطقـه،      ها و پتانـسیل   ، که داراي ظرفیت   ...بافی، گلیم و   قالی
 .نشین است خصوص در روستاهاي ترکمن به
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