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 چکيده

-های توليد در افرزايش توانمنردی فنری و اقتصرادی كشراورزان عضرو و توسرعه        هدف اصلی اين مقاله بررسی نقش تعاونی

 119 آماری تحقيرق را  جامعه. تحليلی انجام شده است –پژوهش حاضر به روش توصيفی. نيشابور استكشاورزی در شهرستان 
حجم نمونره برا   . دهند روستا در شهرستان نيشابور تشکيل می  0های توليد روستايی در  عضو و ميرعضو تعاونی نفر از كشاورزان

با استفاده از پرسشرنامه   و ميدانی صورا به 0050در سال  عاااطال گردآوری و نفر محاسبه شد 090استفاده از فرمول كوكران 
شراخص   00بررسی تطبيقی و تحليل ميزان توانمندی كشاورزان عضو و ميرعضرو در سرطح    نتايج حاصل از. است گرفته صورا

مير عضوها كه  است كه از ميانگين توانمندی اقتصادی 0/ 1 اقتصادی نشان داد كه ميانگين توانمندی اقتصادی كشاورزان عضو
داد اخرتالف  نشان منظور مقايسه كشاورزان عضو و ميرعضو های مستقل به با نمونه tنتايج آزمون . است اندكی با تر است 7/0 

برا   tنتايج تحقيق بر اسراس انجرام آزمرون    . وجود دارد دار بين دو گروه كشاورز عضو و ميرعضو از نظر توانمندی اقتصادی معنی
هرای فرضری سره و چهرار، اخرتالف       و چهار نشان داد كه بين ميانگين واقعی پايداری اقتصرادی و ميرانگين   ميانگين فرضی سه

ها از نظر اعضا و ميراعضا كمتر از حد متوسط بوده است كه نشان  معناداری وجود دارد و ميانگين پايداری در ميان املب شاخص
اند و ضرروری اسرت كره دولرت برا       كشاورزان نقش مهمی را ايفا ننمودههای توليد در افزايش توانمندی اقتصادی  دهد تعاونی می

 .های مالی و تخصصی از تعاونی های توليد، زمينه توانمندی اقتصادی كشاورزان عضو را فراهم نمايدحمايت
 

 .تعاونی توليد، توسعه كشاورزی خدماا زيربنايی :های كليدیواژه

 

 

 

                                                                                                                                                         
 .ريزی روستايی، گروه جغرافيا، دانشکده ادبياا و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد استاديار جغرافيا و برنامه - 0
 .نشگاه فردوسی مشهدريزی روستايی، دانشکده ادبياا و علوم انسانی ، دا دانشيار گروه جغرافيا و برنامه - 0
 (ma.hadizadeh@gmail.com:   نويسنده مسئول -)*

 فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی
 443-413. ص 5331 زمستان، 4، شماره 3جلد 

 

Rural Development Strategies 

Vol. 3, No. 4, Winter 2017, P. 443-459 

DOI:10.22048/rdsj.2017.13889.1058 

 

mailto:ma.hadizadeh@gmail.com-
http://dx.doi.org/10.22048/rdsj.2017.13889.1058


 5331 زمستان، 4، شماره 3، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      666

 

 مقدمه

نظام كشاورزی سرنتی و عملکررد    كنند كهكشور بر پايه كشاورزی امرار معاش میاملب مردم در نواحی روستايی  
ين عامل كاهش درآمد روستاييان است و تداوم ايرن وضرعيت منراطق روسرتايی كشرور را برا       تر مهمپايين اين بخش، 

نقرش مهرم    های بخش كشراورزی و  كه با توجه به توانمندی یدرحال. ی متنوع و متعددی روبرو خواهد ساختها چالش
بررای  . آن در اقتصاد روستايی حركت به سمت توسعه كشاورزی، نقش مهمی در توسعه روستايی كشور خواهد داشرت 

برداری بهينه و متوازن از منرابع   بهره ساز نهيزمو توانمندسازی كشاورزان روستايی، تقويت كشاورزی، دستيابی به توسعه
درآمرد   كرم  افرراد  ويرژه  روسرتاييان بره  جانبه كيفيت زندگی  همهارتقای  مد ووری و توليد، افزايش درآ پايه، افزايش بهره

، هرا  فرصرت روستايی و استفاده صحيح و توزيرع عاد نره منرابع و    مشاركت روستاييان در فرايند توسعه. است روستايی
و  افتهي سازمانركت مشا. شود یمامروزی برای توانمندسازی جامعه روستايی محسو   افتهي توسعهراهبرد كارآمد جوامع 

ی بيانگر و مردافع منرافع   هاي سازمانچنين . شود یمتعاونی انجام  های سازمانو  ها تشکلداوطلبانه روستاييان از طريق 
ی مشراركت  هرا  جلروه  تررين  مهرم عنروان يکری از    ی توليرد را بره  هرا  یتعاونچنين نگرشی . اقشار مختلف مردم هستند

ی هرا  شرركت در اين راستا . سازد یمكشاورزان روستايی در امور اقتصادی و اجتماعی بيش از پيش مطرح  افتهي سازمان
. انرد  كررده ا ديپعنوان يک نهاد رسمی در كشور هويت  تعاونی توليد جهت رفع مشکالا ساختاری بخش كشاورزی، به

ی كشراورزی و  هرا  تير فعالعظيمری از  اقتصادی از جايگاه قانونی محکمری برخروردار بروده و حجرم      های سازماناين 
بخرش   در نظرام  كلری  یهرا  اسرت يسی به جامعه روستايی و كشاورز توسرط ايرن واحردهای اقتصرادی در     رسان خدماا

در  راستا همين در .است كرده زيادی هزينه ها آن از ايجاد و حمايت برای دولت تاكنون واست  شده ینيب شيپ كشاورزی
 طری  كشراورزی،  محصرو ا  از بسرياری  فعال كشور در توليد های شهرستان از يکی عنوان به نيز شهرستان نيشابور

 ها آنو بنابراين با تقويت  اند داشتهی به لحاظ كمی توجه قابلتوسعه  روستايی توليد یها یتعاون تشکيل اخير یها سال
در راستای توانمندسازی كشاورزان و توسعه كشاورزی و در نتيجه شتا  دادن به روند توسعه پايدار روسرتايی   توان یم

بررسری وضرعيت    :در چارچو  مسائل مطرح شده اهداف اختصاصی تحقيق عبارا اسرت از . شد مند بهرهاز وجودشان 
كشراورزی بره روسرتاهای تحرت     يربنايی توسرعه های توليد روستايی شهرستان نيشابور در ارائه خدماا فنی و ز تعاونی

های فنی و اقتصادی كشاورزان عضو از نظر افزيش توليد  های توليد در افزايش توانمندی پوشش و بررسی نقش تعاونی
 .های توليد و ايجاد مشامل پايدار كشاورزی است محصو ا، كاهش هزينه

كشاورزی، مطالعاا زيادی در ايران  توسعهان عضو و ی توليد بر توانمندسازی كشاورزها یتعاوندر خصوص نقش  
ی توليرد برر توسرعه    هرا  یتعراون در اين زمينه برخی مطالعاا گويای آثار و پيامدهای مثبرت  . و جهان انجام شده است

 انرد  نمودهی توليد با آن مواجه هستند را مطرح ها یتعاونو مشکالتی كه  ها چالشكشاورزی است و برخی مطالعاا نيز 
 بره شررح   برخی مطالعاا انجام شرده  مثبت در نواحی روستايی و بخش كشاورزی شده است كه به راايتأثمانع از كه 

 :شود یماشاره  0جدول 

عنروان يرک نظرام     ی توليرد بره  هرا  یتعراون كره   دهرد  یمدر نقاط مختلف جهان و ايران نشان  شده انجاممطالعاا 
های مناسب بر كم و كيف عملکررد كشراورزان و توسرعه كشراورزی ترأثير       با ايجاد زمينه تواند یمبرداری مناسب،  بهره

به اهداف توسعه  ها آنكه مانع دستيابی  اند بودهدارای مشکالا و نواقصی   يتأساز زمان  ها آناملب اما  داشته باشد؛
 .استكشاورزی و توانمندسازی كشاورزان عضو شده
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 های توليد بر توانمندسازی كشاورزان خارجی نقش تعاونیمطالعاا داخلی و . 1جدول 

 نتايج عنوان سال نام محقق

 0011 آقاجانی

ی ها تيفعالبررسی و ارزيابی 
ی تعاونی روستايی ها شركت

 -0090)استان اصفهان 
0075) 

ی ساز کپارچهدر ي ها یتعاونكه  رسد یمی توليد به اين نتيجه ها یتعاونبا ارزيابی 
برداری موفقيت زيادی  و افزايش كارايی عوامل توليد و بهبود روش بهره اراضی

 .اند نداشته

شاطری و 
 همکاران

0050 
ی ها یتعاوناثراا اقتصادی 

توليد كشاورزی بر خانوارهای 
 روستايی در شهرستان بيرجند

های توليد در افزايش سطح زير كشت و كاهش  كه تعاونی دهد یمنتايج نشان 
 .اند ها و افزايش درآمد و اشتغال كشاورزان عضو تأثير داشته هزينه

كريمی و 
 همکاران

0050 

 اجتماعی های سازه واكاوی

 های تعاونی موفقيت بر مؤثر

 روستايی توليد

 شهرستان: موردی مطالعه

 بويراحمد

 شهرستان روستايی های توليد  تعاونی كه است آن از حاكی پژوهش نتايج

 تا و نبودند موفق چندان شده تعيين از پيش اهداف به دستيابی ازلحاظ بويراحمد

 .دارند زيادی فاصله مطلو  موفقيت حد رسيدن به

احمد پور و 
 همکاران

0050 
شناسايی عوامل مؤثر بر 

های توليد  موفقيت تعاونی
 استان ايالم

های توليد استان ايالم در دستيابی به  از موفقيت تعاونینتايج تحقيق حاكی 
 .باشد اهداف توسعه كشاورزی می

 0بيرچال
 

0110 
: هاموشکافی مزايای تعاونی

كاهش فقر از طريق سازمان
 های كارگری

توليد كشاورزی نقش مهمی در بهبود  یها یتعاونكه  رسد یممحقق به اين نتيجه 
 ها یتعاون؛ به شرط آن كه زمينه رشد اند داشتهوضعيت اشتغال و درآمد روستاييان 

كه بايد يک بستر مناسب برای اجرای اصول  سازد یم خاطرنشاناو . فراهم باشد
بتوانند به هدف  ها یتعاونو تمركز بر مديريت منابع انسانی فراهم شود تا  ها یتعاون

 .كاهش فقر دست يابند

و  صديقی
 0يان يشدرو

0119 
ای كشاورزان رضايت حرفه

با رويکرد روستايی تعاونی 
 توليد

توانند نقش مهمی را در توسعه  های توليد روستايی می از نظر محققان، تعاونی
با تأسي  اين واحدها . مناطق روستايی و توسعه كشاورزی پايدار ايفا نمايند

را برای پيشرفت و مدرنيزه كردن كشاورزی و با خره  ند راهیتوان كشاورزان می
 .دستيابی به توسعه پايدار كشاورزی پيدا كنند

و  قياسی
 0همکاران

0115 
بر كارآفرينی در  مؤثرعوامل 
 های كشاورزی ايرانتعاونی

نقش  ها یتعاوننيز  افتهي توسعهكه حتی در كشورهای  اند دادهدر مطالعه خود نشان 
نقش مهمی در  هستند كهمدل بسيار موفقی مهمی در اقتصاد روستايی دارند و 

كوچک كشاورزان خرده پا، استفاده بهينه از منابع  یها هيسرما یده سازمان
 .دارندها  ها و باألخره افزايش درآمد آن محدود آن

و  كاسيه
 همکاران

 
0100 

ی مرتبط پايدار ها وهيشاتخاذ 
های كشاورزی در سيستم

شواهدی از مناطق  :خرده پا
 روستايی تانزانيا

 ها یتعاونو  ها انجمنی كشاورزان در ده سازمانمحققان در تحقيق نشان داد كه 
ی آنان به وجود آورده و ها مهارابستر مناسبی را برای توانمندسازی و افزايش 

 ی كشاورزیها استيس را برای اجرای شيوه پا خردهدرک و آگاهی كشاورزان 
 .دهند پايدار افزايش می

 ایهای كتابخانه يافته: مأخذ

 

                                                                                                                                                         
1 -Birchal 
2 - Sadighi and Darvishinia,  

3 - Ghiasy et al 

4 - Kassie et al 
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شرود كره در دراز مردا كاركردهرای      عنوان يک نظام يکپارچه عمليراا توليردی تعريرف مری     كشاورزی به توسعه
هايی چون مشامل دائم، درآمد كافی و شرايط مناسب زندگی و كار برای كسانی كه در فراينرد   اقتصادی پايدار در زمينه

 در خصوص به كافی درآمد باعح افزايش و( 0017قنبری و برقی، )محصو ا كشاورزی اشتغال دارند، ايجاد كند  توليد

كروچکی و  )طبيعری   منابع بهبود و حفاظت مواد مذايی و به دسترسی قابليت افزايش توليد، افزايش درآمد، كم افراد بين
و افزايش خوداتکايی در ميان روستاييان و كشاورزان شرود   استفاده مولدتر از دانش و عملياا محلی، (0017 همکاران،

های اقتصادی نظيرر افرزايش اشرتغال، كراهش      مفهوم توانمندی اقتصادی مبتنی بر تركيبی از مؤلفه(. 0017باباجانی، )
 طرور متقابرل و دو طرفره روابرط     هاست؛ كه بره  گذاری بيکاری، تخصيص بهتر و مديريت كاراتر منابع و جريان سرمايه

اين معيارهرای اقتصرادی، ارتبراط    . تر را حفظ كند داخل اجتماع و با جامعه بيرونی و اقتصاد وسيع سودمند و عاد نه در
هرا در گررو تغييرراا گسرترده در فرهنرگ،       های اقتصادی دارند و پايداری آن گيری سياست ناگسستنی با فرايند شکل

ون همکراری محلری و تأكيرد برر توانمندسرازی كشراورزان و       توسعه كشاورزی بد. ساختار نهادی و تکنولوژيکی است
و جوامرع را در   ها سازمانكه مشاركت مردم،  استتوانمندسازی فرايند عمل اجتماعی . ير نيستپذ امکانسازی  يتظرف

. دهرد  ارتقرا مری   تر بزر ی از زندگی، در جامعه خود در سطوح محلی و سطوح اجتماعاا مند بهرهدستيابی به مديريت 
در مجمروع  . هرای توانمندسرازی اسرت    ها و نهادهای مدنی و احرزا ، از ضررورا   ها، سازمان اركت برابر بين گروهمش

در نگرش (. 0051رضوانی، )ها به وجود آورد  ها و گروه يافتگی را در افراد، جوامع، سازمان توانمندسازی بايد حق توسعه
عنوان مفاهيم راهبردی توسعه پايدار روستايی  سازی به و ظرفيت سازی، توانمندسازی های قابليت جديد توسعه، بر زمينه

كنند كه شيوه مديريت كار توسط ساكنان روستا از طريق نهادهرای مردنی، مانردگاری را در روسرتا نهادينره       تأكيد می
 (.0050الدين افتخاری و بدری،  ركن)كند  می

بالقوه، تواناسازی كشاورزان مستقل برای انجرام  های  ها و ظرفيت در توسعه پايدار روستايی هدف گسترش فرصت
منزلره كرانون و هسرته مركرزی      سرازی بره   توان گفت كه توانمندسازی و ظرفيت كار گروهی است و در آن صورا می

 فعاليرت  نروع  در تحرول  ايجراد  و شرناخت  لذا(. 0050الدين افتخاری و همکاران،  ركن)پارادايم جديد مورد توجه است 

هرای   به عبارتی بستر فعاليت .(0051بدری و همکاران، )يابد  می ضرورا است كشاورزی بر مبتنی دتا عم روستاييان كه
های كشراورزی،   يانبنگيری صحيح و پايدار از  كشاورزی يک محيط و فضای جغرافيايی به نام روستاست و جهت بهره

 .يابد توجه به اين مناطق اهميت می

نظيری برای پاسخگويی به نيازهرای اعضرا و    ستايی خودگردان، از ظرفيت بیعنوان نهادهای رو های توليد تعاونی
هرای   تعراونی . های مشترک و اقداماا مشرترک برخوردارنرد   افزايش خوداتکايی و اعتماد به نف  در چارچوبی از آرمان

ای خرود   اف توسرعه طور اساسی هم از اهرد  توانند به از طريق ارائه خدماا فنی و زيرساختی توسعه كشاورزی، می توليد
 هرای توليرد   تعراونی پرذيری   كشاورزان و هم از اهداف سياست توسعه ملری حمايرت نمروده، عرالوه برر ايرن انعطراف       

منظرور حمايرت و تقويرت ابتکراراا محلری و       های كشاورزی به هايی را برای اقدام جمعی در راه توسعه فعاليت فرصت
دهی شده باشرند از ظرفيرت ذاتری     هايی كه به خوبی سازمان عاونیت. آورد روستايی فراهم میشتا  بخشيدن به توسعه

تررين موضروع در بحرح توسرعه      مهرم . برای رشد برخوردار بوده و توانايی ايجاد منابع  زم برای چنين رشدی را دارند
مکاناا و برداری مطلو  از ا جانبه در ساختار كشاورزی، مديريت و بهره كشاورزی در گرو تحقق تحو ا بنيادی و همه
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بنابراين اصرالح سراختار و تمركززدايری، اصرالح و      ها در مناطق روستايی است؛ دهی و هدايت سنجيده فعاليت سازمان
گرذاری   ها و قوانين مربوط به زمين، ايجاد يکپارچگی اراضری، بهبرود در وضرعيت قيمرت     ريزی ها، برنامه بهبود سياست

گرذاری   انتقال سرمايه به سمت روستاها و ايجراد زمينره سررمايه   محصو ا، حمايت بيشتر دولت از بخش كشاورزی، 
 .انجامد بيشتر در روستاها، به توسعه كشاورزی می

در حرال حاضرر   . ها در بخش كشاورزی بروده اسرت   در ايران پ  از اصالحاا ارضی، شاهد پيدايش انواع تعاونی 
هرای اوليره خرودگردانی را برداشرته و      راوان گامهای تعاونی توليد در مناطق مختلف كشور، با وجود مشکالا ف شركت

پرالوچ و تيمروری،   )پردازند  های كارآمد می رفته رفته با رفع موانع و مشکالا پيش رو و استقالل كامل خود به فعاليت
، از همکاری و همياری متقابل اند عباراهای توليد در راستای اهداف توسعه  ترين اهداف فعاليت در تعاونی مهم (.0050

احمدپور و همکاران، )يزان توليد، ايجاد اشتغال و بهبود زندگی مادی و معنوی و توسعه كشاورزی و موری  افزايش بهره
مردمی در امرور روسرتايی و    های سازماندر اين چارچو   زم است روستاييان و كشاورزان از طريق نهادها و (. 0050

ايرن  . ه و احساس كنند در منافع حاصل از توسرعه نقرش دارنرد   گيری و مشاركت نمود كشاورزی خود دخالت و تصميم
اقدام نيازمند گذار و تغيير مديريت از با  به پايين به مديريت پايين به با ست و انديشه مردم محور و مشاركت محلی 

عمرق   هرای توسرعه پايردار كشراورزی را     توانمندسازی كشاورزان شده و شريوه  طلبد و باعح افزايش مشاركت و را می
 .بخشد می

 ها مواد و روش

 مطررح  مسرائل  تبيرين  بره  تحليلی -توصيفی روش به شود و می محسو  كاربردی تحقيقاا نوع از حاضر تحقيق
 صرورا  ميردانی  هرای  روش و ای كتابخانره  منابع از استفاده با نياز مورد اطالعاا گردآوری. پردازد می پژوهش در شده
شرده  گيرری  بهرره  توصريفی  و كمی آماری های روش از شده، گردآوری اطالعاا تحليل و پردازش جهت .است گرفته
عنروان جامعره    كشاورز عضو و مير عضو تعاونی توليد از شهرستان نيشابور بره  119 روستا با   0در اين تحقيق . است

های توليد روسرتايی   روستا تحت پوشش تعاونی 00از اين تعداد روستا، . آماری، مورد بررسی و مقايسه قرار گرفته است
توليرد   هرای  محل استقرار تعراونی  وشش تعاونی توليد،روستای تحت پ 00. باشند ینمروستا تحت پوشش  00هستند و 

از ( كيلرومتر  01حداكثر )ها هستند كه در كمترين فاصله  جوار آن روستا، روستاهای هم 00روستايی شهرستان هستند و 
توليرد  هرای   های توليد قرار ندارند و تعراونی  اين روستاها در حوزه عمل تعاونی. روستای محل استقرار تعاونی قرار دارند

 .دهند ها ارائه نمی گونه خدماتی را به آن هيچ

های توليد روستايی برر توانمندسرازی فنری و اقتصرادی      ، نقش تعاونی(ی تحقيقها هيفرضبراساس )هدف تحقيق 
بنابراين واحد تحليل و مشاهده، كشاورزان عضو و ميرعضرو تعراونی   است؛ كشاورزان در روستاهای شهرستان نيشابور 

روسرتای نمونره در سرطح شهرسرتان       0تعداد كشاورزان عضو و ميرعضو تعاونی توليد را در  0جدول . شندبا یمتوليد 
 :دهد یمنيشابور نشان 

كيلرومتر مربرع    1710/ 0اين شهرستان با وسرعت  . محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش شهرستان نيشابور است
سرالنامه آمراری اسرتان    )از مركز اسرتان خراسران رضروی     كيلومتری 001در فاصله  ،(درصد از كل استان 1/9معادل )



 5331 زمستان، 4، شماره 3، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      664

 

در رتبه اول استان قررار   از نظر تعداد تعاونی توليدتعاونی توليد روستايی  00با  اين شهرستان(. 0051خراسان رضوی، 
تعاونی توليد روستايی در بخش كشاورزی و يک شركت تعاونی در  00در حال حاضر در سطح شهرستان نيشابور  .دارد

 1 00برداران عضو تعاونی توليد روستايی شهرستان نيشابور  تعداد كل بهره. كند ای فعاليت می های گلخانه حوزه فعاليت
 9/9بررداری   ترتيب متوسرط هرر واحرد بهرره    بدين. هکتار است 07500برداری اعضا  نفر و كل مساحت واحدهای بهره

هکتار متعلق به  07500 ها قرار دارد كه وزه عمل اين تعاونیهکتار از اراضی كشاورزی در ح 05701حدود . هکتار است
دهرد   های مختلف شهرستان نشان مری  ها به تفکيک دهستان درصد عضويت اعضا از كل حوزه عمل تعاونی. اعضاست

 (.0جدول )ها، متعلق به اعضاست  درصد اراضی حوزه عمل تعاونی 11كه تقريبا  بيش از 

 های توليد روستايی شهرستان نيشابور تعاونیمشخصاا كلی . 2جدول 
ردي

 ف
 نام تعاونی

محل 

 استقرار

تعداد 

 روستا
سال 

 سيتأس

تعداد 

 اعضا

اراضی كشاورزی 

 (هکتار)اعضا 

اراضی كشاورزی حوزه عمل 

 (هکتار)تعاونی توليد 

 911 01  000 0015 0 اسدآباد اسدآباد 0

 0977 0007 010  007 0 فوشنجان فوشنجان 0

 0107 111 009 0079 0 دشت 0 مرغيس 0

 179 107 071 0079 0 آباد یحاج 0 مرغيس  

 0011 0101  00 0079 1 آباد نيحس 0 مرغيس 9

 91 0 0011 055 0079 0 اسحاق آباد   مرغيس 1

  007  009 019 0079 0 اردمه 9 مرغيس 7

 0101 0771  1  0079   عبداهلل گيو 7 مرغيس 1

 0007 557 050 0079 0 ينگجه 1 مرغيس 5

 0111 0101 011 0019 1 صمديه طالی سفيد جلگه 01

 0091 0001 010 0019 0 چاه سا ر مزالی ميان جلگه 00

 0011 0011 011 0019 0 ريگی همبستگی بلهراا 00

 05701 07500 1 00 - 1  - مجموع 

 0050استان خراسان رضوی،  جهاد كشاورزی: مأخذ
 

درصد از روستاهای شهرسرتان نيشرابور را تحرت پوشرش      7/1درصد از اراضی كشاورزی و  9/7های توليد  تعاونی
های تعاونی توليد روستايی قررار   حوزه شركتدر  نيشابور، شهرستان های كشاورزی پتانسيلاز  درصد 01حدود  داشته و
 .دارد

 :شرح زير محاسبه شده استبه ( 0017حافظ نيا، )حجم جامعه آماری نمونه با استفاده از فرمول كوكران 
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n =

 0 51 
0
 1 9  1 9 

1 11
0

0 
0

 119
 
 0 51 

0
 1 9  1 9 

1 11
0

  0 

 090 

نفر محاسبه  090كشاورز عضو و مير عضو در كل جامعه آماری، تعداد حجم نمونه  119 بدين ترتيب از مجموع  
هرای مرورد نظرر از طريرق مراجعره بره اسرناد، مصراحبه و          و مطالعاا ميدانی بوده و دادهروش تحقيق، پيمايش  .شد

نظرران و   در تحقيق حاضر برای تعيين روايی پرسشرنامه از نظرراا اسرتادان، صراحب    . آوری شده است پرسشنامه جمع
درونری  متخصصان و كارشناسان كشاورزی بهره گرفته شرد و جهرت سرنجش پايرايی كمری پرسشرنامه و همسرازی        

دست آمد كه نشان از پايايی قابل  به 11/1سؤا ا، از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شده است كه در نهايت مقدار آن 
 .قبول است

 روستای نمونه  0عضو و مير عضو تعاونی توليد در  بردار بهرهتعداد  .3جدول 

 نام تعاونی رديف
 تعاونیروستای غير تحت پوشش  روستای تحت پوشش تعاونی

 تعداد كشاورز نام روستا تعداد كشاورز نام روستا
 009 فرخک 011 فوشنجان فوشنجان 0

 090 رئيسی 091 اردمه 9سيمرغ  0

 001 دستجرد 079 اسحق آباد  سيمرغ  0

 19 نوسرا 19 عبداله گيو 7سيمرغ   

 059 فديشه 001 چاه سا ر مزالی ميان جلگه 9

 79  برج 001 اسدآباد اسدآباد 1

 59 كوه سخت 0 0 ينگجه 1سيمرغ  7

 011 حشمتيه 71 آباد نيحس 0سيمرغ  1

 91 كوشک 009 صمديه طالی سفيد جلگه 5

 001 آباد عشرا 001 دشت 0سيمرغ  01

 011 سخدر  7 آباد یحاج 0سيمرغ  00

 011 بلهر آباد حسن 001 ريگی همبستگی بلهراا 00

00 
 مجموع                                          

 مجموع
 0117 مجموع 0171

 های تحقيق يافته: مأخذ 
 

 های تحقيق متغيرها و شاخص

تررين   های توليد در روستاهای تحت پوشرش، مهرم    بررسی و ارزيابی ميزان خدماا فنی و زيرساختی تعاونی برای
سازی كشت، ايجاد يک واحد اقتصادی توليد، جلوگيری از خرد شردن   های توليد يعنی يکپارچه اهداف و وظايف تعاونی

ای،  های فنی و حرفه ندمان آبياری، ارائه آموزشآ ا، افزايش را ينماشاراضی، تدوين الگوی كشت مناسب، استفاده از 
های توليد شهرستان نيشابور به شررح   ، در سطح روستاهای تحت پوشش تعاونی(0019اسالمی، )ايجاد صنايع تبديلی 

 .جدول زير مورد بررسی قرار گرفت
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 های توليد به روستاهای تحت پوشش  ارزيابی خدماا زيربنايی ارائه شده تعاونی. 4جدول 

 های توليد ارائه خدمات توسط تعاونی  آيتم

يف وظاترين  مهم
 های توليد روستای تعاونی

 

 اجرای طرح تجميع اراضی و يکجاكشتی

 تسطيح اراضی كشاورزی

 های آبياری مدرن ايجاد سيستم

 های نوين آبياری و پوشش انهار تأسي  شبکه

 های ارتباطی ميان مزارع احداث راه

 آ ا مدرن كشاورزی اعضا به خدماا ماشيندسترسی 

 اصالح و احيا قنواا

 ين الگوی مناسب كشتتدو

 مطالعاا فاز صفر و يک

 ی آموزشی و افزايش آگاهی كشاورزانها دورهايجاد 

 ايجاد و توسعه صنايع تبديلی

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

وری محصو ا،  برای بررسی توانمندی اقتصادی كشاورزان كه مبتنی بر پايداری توليداا كشاورزی، افزايش بهره
متنوع سازی و اشتغال پايدار، افزايش درآمد مناسب و كافی برای كشاورزان و ميره اسرت، متغيرهرای مختلرف ميرزان     

كره   يرن ابررای  . ر مورد تحليل و ارزيابی قرار گرفته استهای توليد و ايجاد مشامل پايدا توليد محصو ا، ميزان هزينه
مشخص و  9جدول تری به شرح  ها و مفاهيم عينی متغيرهای تحقيق قابليت سنجش و ارزيابی را پيدا كنند، به شاخص

 :اند گيری شده اندازه

 های ارزيابی توانمندی فنی و اقتصادی كشاورزان ابعاد، متغيرها و شاخص .5جدول 

 ها شاخص متغيرها بعد

 توانمندی اقتصادی

توليد 
 محصو ا

 عملکرد محصو ا عمده كشاورزی
 ميزان توليد محصو ا كشاورزی

 كشاورزی آ ا نيماشدسترسی به 

ی ها نهيهز
 توليد

 ی توليدها نهيهزميزان 
 بيمه محصو ا كشاورزی در برابر مخاطراا

 محصو ادسترسی به انبار جهت نگهداری از 
 محصو ا ونقل حملدسترسی به وسايل 

ايجاد مشامل 
 پايدار

 توليد جهت فروش و كسب درآمد
 ی به منابع درآمدبخش تنوع

 بدون واسطه در بازار فروش محصو ا كشاورزی
 ميزان درآمد حاصل از كشاورزی

 ی در بخش كشاورزیگذار هيسرماو  انداز پ 
 مالی و اعتباریدسترسی به منابع 

 های تحقيق يافته: مأخذ
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 نتايج

بررسی وضعيت سنی كشاورزان عضو و ميرر عضرو تعراونی نشران      استمشخص شده 1همانطور كه در جدول    
دهد  همچنين بررسی وضعيت سابقه كار كشاورزی نشان می. سال است 91دهد كه ميانگين سنی كشاورزان حدود  می
هرا تنهرا فررد شرامل در      است و بيشرتر آن  01/ 0و در ميان مير اعضا  10/00ميان اعضا سابقه كار كشاورزی در  كه

برداری در ميان پاسرخگويان عضرو و    بررسی اندازه واحد بهره. خانواده هستند كه مالبا  به شغل كشاورزی اشتغال دارند
ئله در اراضری برامی مشرهودتر    های زراعی است و اين مس قطعه بودن زمين دهنده كوچکی و قطعه عضو نيز نشان مير
قطعه بودن اراضی، دوری قطعاا از يکديگر و مير هندسی بودن ابعاد اراضی از مشکالا ساختاری بخرش   قطعه. است

آ ا كشراورزی، آبيراری و ميرره بره      رود كه مشکالا زيادی را در استفاده از ماشين شمار میكشاورزی اين منطقه به
 .استوجود آورده

 های عمومی كشاورزان عضو و مير عضو تعاونی توليد یويژگ. 6جدول 

عمومی های ويژگی رديف  
 غير عضو عضو

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين
50/09 91/70 سن پاسخگو 0  09/91  09/01  
05/01 00/10 سابقه كار كشاورزی 0  0 /01  50/07  
0/0  تعداد افراد شامل خانواده در بخش كشاورزی 0  71/1   0/0  7 /1  
17/1  /09 وسعت كل اراضی زراعی    70/0  1/9  
بامی وسعت كل اراضی 9  0/0  79/0  55/1  51/1  

 های تحقيق يافته: مأخذ            

 

 
 

 های توليد خدماا فنی و زيرساختی ارائه شده به روستاها توسط تعاونی .1شکل 
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 خدمات فنی زيربنايیاز نظر ارائه  ی توليد روستايیها یتعاونارزيابی 

های توليد  از آنجايی كه تحقق توسعه كشاورزی منوط به توسعه تمامی سطوح كشاورزی است، لذا وضعيت تعاونی 
در ايرن رابطره   . ارائه خدماا به روستاهای تحت پوشش مورد بررسری و تحليرل قررار گرفتره اسرت      شهرستان از نظر

سنجی فاز صرفر   ای امکان توليد روستايی شهرستان شامل مطالعاا پايههای  اقداماا زيربنايی انجام شده توسط تعاونی
سازی اراضی كشراورزی، ايجراد    جا كشتی و تجميع اراضی كشاورزی، تسطيح و آمادهو يک، تدوين الگوی كشت، يک

ميران  هرای ارتبراطی    های نوين آبياری و پوشش انهار، احرداث راه  سيستم آبياری و الگوی نوين آبياری، تأسي  شبکه
های آموزشی و توسعه صنايع  قنواا، برگزاری دوره آ ا كشاورزی، اصالح و احيا مزارع، ارائه خدماا ماشينی و ماشين

هرا، خردماا    با توجه به اينکه چند درصد از روسرتاهای تحرت پوشرش تعراونی    . است تبديلی، مورد بررسی قرار گرفته 
 .اند ارزيابی شده 0وليد شهرستان نيشابور به شرح شکل های ت اند، تعاونی زيربنايی فوق را دريافت كرده

هرا و توسرعه كشراورزی در مرزارع      طوركلی در تجهيز زيرساخت های توليد به تعاونیكه مشخص است  گونه همان 
 :دهد نشان می گونه كه درصدها همان. اند نداشته عملکرد مطلوبی

  اجرا و يا در حال اجرا  درصد روستاهای اين شهرستان 1 ترين هدف در  مهم عنوان بهيکجاكشتی و تجميع اراضی
همچنين تسطيح اراضی و اجرای الگوهای نوين آبياری به دليل كوچک بودن و پراكندگی قطعاا زراعی . باشد می
 .درصد از روستاهای شهرستان اجرا و يا در حال اجراست 91در 

 انرد و تردوين    و خاک، عملکررد مطلروبی نداشرته    ها در تدوين الگوی كشت متناسب با شرايط آ  و هوايی یتعاون
 .درصد روستاهای تحت پوشش شهرستان اجرا و يا در حال اجراست 00الگوی كشت تنها در 

 پوشش انهار در بريش از   درصد از روستاها و اجرای  5های توليد روستايی با برگزاری دورهای آموزشی در  تعاونی
 .اند تا  مطلوبی داشتهدرصد روستاهای تحت پوشش، عملکرد نسب 11

 درصرد روسرتاهای تحرت پوشرش، بسريار ضرعيف عمرل         9های توليد در خصوص ايجاد صنايع تبديلی در  تعاونی
های ارتباطی ميان مزارع و اصالح و احيای قنواا عملکررد بسريار ضرعيفی     همچنين در زمينه احداث راه. اند نموده
 .ی شهرستان انجام شده استدرصد روستاها 1اند و عملياا فوق تنها در  داشته

های توليد در سطح شهرسرتان   دهد كه در حال حاضر تعاونی آمده از مطالعاا ميدانی نيز نشان می به دستنتايج  
های كشاورزی و توليدی، توسعه مکانيزاسيون و انجرام برخری    نيشابور، به مثابه واحدهای خدماتی فعال با عرضه نهاده

جانبی، در توسعه و رشد كشاورزی در روستاهای تحت پوشش خود نقش نسبتا  مرؤثری  های  خدماا مهندسی و فعاليت
ها يعنی تعاونی نمودن توليد و يکپارچه شردن اراضری، در منطقره مرورد مطالعره       اما دو وظيفه كليدی تعاونی؛ اند داشته

اصرالح سراختاری    طقره، امرا  های كشاورزی مثبت و مؤثر در من تحقق نيافته است و بنابراين عليرمم خدماا و فعاليت
 .ی تعاونی توليد، تحقق نيافته استبردار بهرهبخش كشاورزی از طريق نظام 
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 توانمندی اقتصادی مقايسه کشاورزان عضو و غير عضو از نظر

ی كشاورزی با محيط اقتصرادی و رقابرت   ها نظامتوسعه كشاورزی در بعد توانمندی اقتصادی به معنای ماندگاری  
وری، متنوع سازی توليرد، اشرتغال پايردار و درآمرد      حقق اين هدف مبتنی بر پايداری توليد، افزايش بهرهت. كننده است

در زمينه سنجش و مقايسه توانمندی اقتصرادی كشراورزان عضرو و ميرر عضرو      . مناسب و كافی برای كشاورزان است
 :مورد سنجش و ارزيابی قرار گرفت 7به شرح جدول   شاخص اقتصادی از سوی اعضا و ميراعضا تعاونی 00تعاونی، 

 اعضا و مير اعضا شاخص توانمندی فنی و اقتصادی 00سنجش و ارزيابی . 7جدول 

 رديف
های سنجش گويه

 توانمندی اقتصادی و فنی

 (درصد)اعضا  غير توانمندی اقتصادی

بسيار 

 كم
 زياد متوسط كم

بسيار 

 زياد
 ميانگين

بسيار 

 كم
 زياد متوسط كم

بسيار 

 زياد
 ميانگين

 11/0 7/1 0/00   /9 5/00 7/1 10/0 0/0 09 5 /7 1/00 0/0 مدیآبه منابع در یبخش تنوع 0
 11/0 0/   1/0 0/07 7/00  /1 11/0 0/   0 9/00 0/07 0 سال گذشته 9در افزايش درآمد  0
 1/0 5/05 0 /0 0/00 00  /1  /10 7/07 0/05 5/05 1/5 1/0 توليد محصو ا برای فروش 0
 19/0 1 0/   9/0 9/09 1/91 71/0 1/1  /1 7/01 9/00 90/  افزايش زمينه پ  انداز  
 09/0 0/5 1 /1 0/00 5/5 7 01/0 5  0/0 0/07 0/00 1/1 یگذار هيسرماافزايش انگيزه در  9
 1/0 7/1 0/07 1/01 5 /0  0 95/0 1/1 5/01 9/01 90 0 عملکرد محصو ا افزايش 1
 05/0 1 9/0 05/  0/71 5/1 0/ 0 1 9/0 1/01 1/15 0/5 توليدی ها نهيهزكاهش  7
 0/0 9/9 7/00 0/00 0/00 0/01 7/0 9/  0/07 9/01 5/00 0/07 بدون واسطهمحصو ا فروش  1
 07/0  /1  7/0  0/   /1 90/  0/ 0 0/  5/00 0/00 1/01 0 /1 بيمه محصو ا 5
 01/0 1 0/01  0 07 1/01 10/0 0/0 07/  5/91  1/0 1 انبار و يا سردخانه دسترسی به 01
 70/0 0/1 9/01 7/01 7/05 5/1 5/0 9/  0/05 0/01 1/01 1/1 ونقل حملامکاناا  دسترسی به 00
 09/0 0/  5/1 5/00 5/91 5/1 97/0 1/0 1/07 0/01 1/11 1/0 كشاورزی آ ا نيماشبه دسترسی  00
 00/0 1 7/1 0/  9/01 9/75 05/0 1 1/1 0/1 0/09 0/71 یو اعتباربه منابع مالی دسترسی  00

 7/0   /1 0/01  0 1/00  0/0 0/ 1 0/9 1/05 01 0/01 01/  ميانگين

 های تحقيق يافته: مأخذ   

 
ميانگين پايداری كه  دهد یمنشان  وضعيت ميانگين پايداری اقتصادی فعاليت كشاورزی در ميان اعضا و مير اعضا

 9اين ميزان برا توجره بره نترايج طيرف      . و كمتر از آن است 0اقتصادی در هر دو گروه مالبا  شاخص  00اقتصادی در 
دهنده اختالف معنرادار برين    ، نشان(0=و خيلی كم 0=، كم0= ، متوسط  = ، زياد 9=خيلی زياد)ها  ای پرسشنامه گزينه

ميانگين سطح توانمندی اقتصرادی   .تعنوان ميانه نظری اسبه 0های مختلف پايداری و عدد  ميانگين پايداری شاخص
بره طروركلی ترأثير تعراونی توليرد در بعرد توانمندسرازی        . دهرد  یماست كه نشان  7/0 و مير اعضا  0/ 1برای اعضا 

 .اقتصادی در ميان اعضا بيشتر از مير اعضا است

 0نت با ميانگين فرضری  استيودتی منظور نشان دادن ميزان توانمندی اقتصادی از نظر اعضا و مير اعضا، آزمون به
انجرام   spssآمراری  افزار تحليرل  شاخص اقتصادی با استفاده از نرم 00، در مورد (         )    ، (         )

 . شد

ای در مقايسره ميرانگين برا مقردار متوسرط       اسرتيودنت يرک نمونره   آمرده در آزمرون تری    دست  با توجه به نتايج به
سرال گذشرته و    9بخشی به منرابع درآمردی، افرزايش درآمرد در      های تنوع شاخصاحتمال آزمون برای (       )
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و  119/1، 111/1بررای ميرر اعضرا     070/1و  0/1 1، 1/ 11دسترسی به امکاناا حمل و نقل، برای اعضرا برابرر برا    
 .تر است بزر  19/1است كه به جز مورد دوم برای اعضا و مورد آخر برای ميراعضا، بقيه از  110/1

 های توانمندی اقتصادی شاخص استيودنت برای ارزيابی  tتايج آزمون ن 8ل جدو

رد

ي

 ف

های گويه

سنجش 

پايداری 

 اقتصادی

 ميانگين واقعی
 4نتايج آزمون با ميانگين فرضی  3 نتايج آزمون با ميانگين فرضی

 غيراعضا اعضا غيراعضا اعضا

 t Sig t sig t sig t sig غير اعضا  اعضا

0 
به  یخشب تنوع

 مدیآمنابع در
10/0 11/0  17/1 11 /1 107/0- 111/1 959/01- 111/1 107/07- 111/1 

0 
 افزايش درآمد در

 سال گذشته 9
11/0 11/0 110/0-  0/1 197/0- 119/1  07/01- 111/1 007/09- 111/1 

0 
توليد محصو ا 
 برای فروش

10/  1/0 590/0 111/1 717/1 111/1 1 7/1 510/1  70/ - 111/1 

  
افزايش زمينه پ  

 انداز
71/0 19/0  1 /01 111/1 191/05- 111/1 510/05- 111/1 001090- 111/1 

9 
 افزايش انگيزه در

 یگذار هيسرما
01/0 09/0 071/0 110/1 001/  111/1  05/5- 111/1 977/7- 111/1 

1 
عملکرد  افزايش

 محصو ا
95/0 1/0  10/1- 111/1 11 /9- 111/1 101/00- 111/1 519/05- 111/1 

7 
ی ها نهيهزكاهش 

 توليد
0 /0 05/0 015/01 111/1 5 9/09- 111/1 009/05- 111/1 7 1/09- 111/1 

1 
محصو ا فروش 

 عمده بدون واسطه
7/0 0/0 1 1/0- 110/1 711/1- 111/1 000/00- 111/1  19/01- 111/1 

 111/1 - 1/0 7 111/1 -951/01 111/1 -1/ 00 111/1 -100/1 07/0 0/ 0 بيمه محصو ا 5

01 
انبار و  دسترسی به

 يا سردخانه
10/0 01/0 100/0- 101/1 10 /01- 111/1 01 /01- 111/1 000/00- 111/1 

00 
 دسترسی به

 ونقل حملامکاناا 
5/0 70/0 071/0- 070/1 1 1/0- 110/1 1 1/09- 111/1  95/0 - 111/1 

00 
به دسترسی 

 آ ا نيماش
 كشاورزی

97/0 09/0 057/1- 111/1 11 /5- 111/1 010/00- 111/1 010/0 - 111/1 

00 
به منابع دسترسی 
 یو اعتبارمالی 

05/0 00/0 019/01 111/1 11 / 0- 111/1 909/97- 111/1 101/17- 111/1 

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

مذكور در مورد اعضا و ميراعضا در حرد  های نتايج گويای اين است كه ميانگين پايداری اقتصادی در مورد شاخص
و در مرورد   5/0و  11/0، 10/0های مذكور در مورد اعضرا   مقايسه ميانگين پايداری در مورد شاخص. متوسط می باشد

در . باشرد دهد ميزان پايداری اقتصادی در ميان اعضرا برا تر مری   باشد كه نشان می می 70/0و  11/0، 11/0ميراعضا 
در مورد شراخص  . سال گذشته، ميانگين واقعی دو گروه عضو و مير عضو برابر است 9درآمد در مورد شاخص افزايش 

است و ميرانگين پايرداری    510/1، برای اعضا (        )    توليد برای فروش مقدار احتمال اين آزمون با فرض 
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در مورد . از حد متوسط بوده است دهد ميانگين پايداری در مورد اين متغير در ميان اعضا بيش است كه نشان می  /10
دهنده تفاوا معنرادار ميران    بوده و نشان 19/1ها در ميان اعضا و مير اعضا، مقدار احتمال آزمون كمتر از  ساير شاخص

های فوق، در ميان اعضا و مير اعضرا،   به عبارتی در مورد شاخص. است 0ها از ميانگين فرضی  ميانگين واقعی شاخص
 . تر است اقتصادی از حد متوسط پايينميانگين پايداری 

-های توليرد، از آزمرون تری    تعاونی منظور مقايسه ميزان توانمندی اقتصادی در ميان كشاورزان عضو و ميرعضو به

 5هرا بره شررح     یتعراون نتايج ارزيابی در دو گروه عضو و مير عضو . های مستقل استفاده شده است استيودنت با نمونه
 .محاسبه گرديدجدول 

 مقايسه ميزان توانمندی اقتصادی اعضا و مير اعضا .9جدول 

 متغير
وضعيت 

 عضويت

تعداد 

 نمونه
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 tآماره 

ی ها نمونهمقدار احتمال آزمون تی با 

 مستقل

 اقتصادی
 -170/0 910/1 0/ 1 017 عضو تعاونی

11 /1 
 -517/07 11/1  7/0  1 0 مير عضو تعاونی

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

كوچکتر  19/1باشد كه از  می 1/ 11دهد كه مقدار احتمال آزمون برابر  دست آمده از آزمون تی نشان می نتايج به
داری  توليد، اختالف معنیهای  يعنی از لحاظ ميزان پايداری اقتصادی ميان بين دو گروه عضو و مير عضو تعاونی. است

باشرند، برا تر از    به طوری كه ميانگين توانمندی اقتصادی برای كشراورزانی كره عضرو تعراونی مری     . شود مشاهده می
به عبارتی با وجودی كه پايداری كشاورزی در بعد اقتصرادی در ميران اعضرا بريش از ميرر      . كشاورزان مير عضو است
زيرا ميانگين پايرداری اقتصرادی در    اند؛ يد در اين خصوص عملکرد مطلوبی نداشتههای تول اعضا بوده است، اما تعاونی
 .تر استپايين 0است كه از مقدار متوسط  0/ 1ميان اعضا تعاونی معادل 

 يشنهادهاو پ گيرینتيجه

همری در  تواننرد نقرش م   های  زم برای اجرای خدماا فنی و زيربنايی، مری  سازی زمينه های توليد با فراهم تعاونی
وری مطلو  از منابع روسرتايی و ارتقرای سرطح     های توليد، بهره اشتغال، توانمندسازی، افزايش راندمان، كاهش هزينه

هرای فنری و    های توليد در ارتقرای توانمنردی   در پژوهش حاضر به بررسی اثراا تعاونی. درآمد كشاورزان داشته باشند
هرای توليرد در ارائره     نتايج تحقيق نشان داد كه عملکرد تعاونی. ه شداقتصادی كشاورزان در شهرستان نيشابور پرداخت
سازی، تسطيح اراضی، ايجاد جاده ميان مزارع، بهبود سيستم  يکپارچه خدماا فنی و زيربنايی خصوصا  در مواردی چون

 زيربنرايی فروق  های توليد شهرستان نيشابور در ارائه خردماا   است و تعاونیآبياری و تدوين الگوی كشت ضعيف بوده
دهرد   است كه نشران مری   7/0 و مير اعضا  0/ 1ميانگين سطح توانمندی اقتصادی برای اعضا . اند موفق عمل نکرده
با توجه به اين كه تأثير تعاونی توليد در بعد . های توليد نسبت به مير اعضا با تر است اعضا تعاونی توانمندی اقتصادی

عنوان يکری   ها به بيشتر از مير اعضا است، بنابراين بايد توسعه و گسترش تعاونی توانمندسازی اقتصادی در ميان اعضا
 .از رويکردهای توسعه پايدار بخش كشاورزی در منطقه مورد توجه قرار گيرد
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شاخص اقتصادی نشان داد كه بين ميانگين واقعری پايرداری    00در سطح   و  0با ميانگين فرضی  tانجام آزمون 
ها از نظر اعضا  های فرضی، اختالف معناداری وجود دارد و ميانگين پايداری در ميان املب شاخص ناقتصادی و ميانگي

هرای توليرد در    همچنين بررسی ميانگين پايداری اقتصادی و نقش تعراونی . و مير اعضا كمتر از حد متوسط بوده است
قتصادی در ميان اعضا از مير اعضرا برا تر   افزايش آن، در ميان اعضا و مير اعضا نشان داد كه اگرچه سطح پايداری ا

های توليد در افرزايش پايرداری اقتصرادی     بنابراين نقش تعاونی تر است؛ عنوان ميانه نظری، پايين به 0است اما از عدد 
هرای مهرم كشراورزی     يکری از قطرب   عنوان بهدر شهرستان نيشابور به عبارتی . كمتر از حد متوسط ارزيابی شده است

انرد نقرش مهمری را در     های توليد روسرتايی نتوانسرته   ها، تعاونی های فعال در توسعه تعاونی ی از شهرستاناستان و يک
های توليد در حوزه اقتصادی كمتر  زيرا تأثير تعاونی؛ توسعه كشاورزی و افزايش توانمندی اقتصادی كشاورزان ايفا كنند

هرای   هرا در ارائره خردماا فنری و زيربنرايی، از سرازه       عملکررد تعراونی  ضعيف بودن . از حد متوسط ارزيابی شده است
 .رود شمار میمحدودكننده توسعه كشاورزی منطقه به

توانند نقش مهمی را در توسعه كشاورزی و توانمندسازی  ها می كه مطالعاا نظری نيز نشان داد تعاونی گونه همان
بيرچرال،  )هرا فرراهم باشرد     یتعراون های رشرد   ينهزمبه شرط آنکه ( 0119صديقی و درويش نيا، )كشاورزان ايفا نمايند 

اما در ايران مانند ساير كشورهای در حال توسعه، به دليل تقليردی برودن الگوهرای توسرعه و عردم موفقيرت       ؛ (0110
-يکپارچه های توليد كه تغيير ساختاری بخش كشاورزی از طريق ترين وظيفه تعاونیهای اصالحاا ارضی، مهم برنامه

 (.0050كريمی و همکاران، )و تعاونی كردن توليد است، تحقق نيافته است  سازی اراضی

های تحقيق، موارد زير جهت بهبود پايداری كشاورزی و توانمندسازی  با توجه به موارد مذكور و ساير نتايج و يافته
 :شود كشاورزان منطقه مورد مطالعه پيشنهاد می

يجاد جاده ميان مزارع، بهبود سيستم آبياری و تدوين الگروی كشرت   های توليد در تسطيح اراضی، ا عملکرد تعاونی
عمرده  . انرد  موفق عمرل نکررده   های توليد شهرستان نيشابور در ارائه خدماا زيربنايی فوق ضعيف بوده است و تعاونی

ورا رفرع  رود و در صر  شمار مری كشاورزی منطقه بههای محدودكننده توسعه های مربوط به اين مرحله، از سازه فعاليت
هرای توليرد    لذا ضروری است تعاونی. ی در توسعه كشاورزی منطقه برداشته خواهد شدمؤثرهای  ها، گام اين محدوديت

 .اين مهم را مورد توجه قرار داده و در راه رفع آن تالش بيشتری نمايند

برديهی  . منطقره اسرت   ترين مانع ساختاری توسعه كشاورزی مهم عنوان بهقطعه بودن اراضی و پراكندگی آن  قطعه
جهت نيل به اين هردف، بايرد برا در    . پذير است سازی اراضی امکان بنيادی تنها از طريق يکپارچه مسئلهاست حل اين 

نظر گرفتن پارامترهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و با حفظ مالکيت حقوقی زارعان، مدل مناسبی در مرورد نحروه   
سازی و جلوگيری از خرد شردن مجردد    چنين قوانينی در جهت يکپارچههم. شودبرداری از اراضی تدوين  تصرف و بهره

 .اراضی تدوين شود

های كرافی دولتری و كمبرود بودجره و اعتبرار كرافی و عردم         سازی اراضی، عدم حمايت ترين مانع در يکپارچه مهم
دهی قانونمنرد ايرن هردف و    برا سرامان  . در منطقه بوده است ها آنهمکاری و استقبال كشاورزان و مشکالا اقتصادی 

 .طراحی آن به صورا الگو و نمونه، تدريجا  زمينه گسترش آن در ساير روستاهای منطقه فراهم خواهد شد
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كه اجرای عملياا زيرساختی توسرعه كشراورزی، نيراز بره بودجره مرالی زيرادی دارد كره از تروان           ينابا توجه به 
در صرورا  . ويت همکاری خود را در تقويت امور زيربنايی صرف كندهای توليد خارج است،  زم است دولت اول تعاونی

يکی ديگرر از عوامرل مرؤثر در    . های مؤثری در توسعه كشاورزی منطقه برداشته خواهد شد ها، گام رفع اين محدوديت
هرسرتان،  های توليد ش نتايج تحقيق نشان داد كه تعاونی. افزايش توانمندی اقتصادی، سرمايه و منابع مالی كافی است
 عنروان  بره كمبود سرمايه و منرابع مرالی و اعتبراری،    . اند در ارائه منابع مالی و اعتباری به كشاورزان موفق عمل ننموده

هرای   مدا و ارائه فعاليرت  ها بيشتر به سمت رفع نيازهای كوتاه ها، باعح شده تا گرايش تعاونی ترين ضعف تعاونی مهم
در اين راستا بازنگری در نحوه تأمين اعتبراراا مرالی توسرط    . ف و خالصه شودخدماتی و توزيع خدماا و نهاده معطو

هرای   توانرد زمينره   های اعتباری جديرد مری   دولت، ايجاد تسهيالا  زم جهت جذ  منابع مالی بانکی و ايجاد صندوق
جراد واحردهای   از طررف ديگرر كمرک بره اي    . های توليد شهرستان نيشابور فراهم سرازد  افزايش نقدينگی را در تعاونی

توجهی از اعتبار مورد نياز  تواند ضمن جذ  وجوه نقدی سرگردان و بالاستفاده آنان، بخش قابل اعتباری خودگردان، می
 .ها شود های درآمدزايی تعاونی ها را تأمين نموده و موجب افزايش فعاليت تعاونی

بنردی   های آماری در يک جمع يدانی و آزمونبا توجه به نتايج حاصل از مبانی نظری و نتايج حاصل از مطالعاا م 
های توليد از نهادهايی است كه امکان تحقق راهکارهای  زم برای استفاده بهينره از منرابع     توان گفت تعاونی كلی می

های بخش كشاورزی استفاده  توان از اين نهاد، برای مقابله با چالش های اقتصادی را داراست و می آ  و خاک در اندازه
تواننرد واحردهای    های توليد مری  های فراوان كشاورزی و تنگناهای موجود، تعاونی در شهرستان نيشابور با قابليت .دكر

های توليرد بايرد سرعی گرردد      در توسعه تعاونی. مؤثر و كارآمدی باشند و به رفع مشکالا منطقه كمک شايانی نمايند
زمينه مديريت بهتر و كاربرد علمری و فنری در كشراورزی بره     برداری و  مشاركت روستاييان در سامان دادن نظام بهره

هرا   هرای جرانبی آن   شکل تعاونی فراهم شود و فعاليت شركت تعاونی از طريق مرديريت عمرومی روسرتايی و فعاليرت    
اجتماعی  -های اقتصادی های  زم و با تدوين برنامه در اين راستا ضروری است دولت با ايجاد زيرساخت. گسترش يابد

با تقويت  .های توليد را فراهم آورد های مالی و تخصصی، موجباا رشد و توسعه واقعی تعاونی م و از طريق حمايتمنظ
ها و بسترهای  زم توسعه و تقويت اجتماعاا محلی و مشاركت  های توليد در سطح روستاهای شهرستان، زمينه تعاونی

 .شود دی اقتصادی تسهيل میكامل و مستقيم كشاورزان در كشاورزی و در نتيجه توانمن

 منابع
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Abstract 
The main objective of this article is to investigate the impact of cooperatives on 

the technical and economical empowering of farmers and agricultural development 

in the villages of Neishabour. The method of this research is analytical – 

descriptive and it has been carried out in 2013.  The statistical society is composed 

of 4685 members and non-members of cooperatives in twenty villages of 

Neishabour. The sample size via the Cochran formula and stratified sampling 

technique has been calculated to be 252.  Data collection has been performed 

through documentation and field study. For data analysis, the SPSS software 

package and the T-Student Test have been employed. The results of statistical 

analysis based on 13 economic indicators revealed that the average economic 

stability of the members is 2.64 which is slightly higher than 2.47; that is the 

average economic stability of non-members. Independent samples T-Test results 

between members and non-members revealed that the probability value is 0.004 

which indicates that there exists a significant difference between average economic 

stability of members and non-members. The T-Test results with hypothetical mean 

of 3 and 4 showed that the majority of indicators are less than the average. 

Therefore, the impact of cooperatives in economic development is evaluated to be 

below the average limit and cooperatives could not play an important role in 

increasing the economic empowerment of farmers.  
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