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هاي نظرسنجي در بارة برخي عوامل تأثيرگذار بر عملكرد تعاوني

زايي براي دستيابي به داري از لحاظ ميزان اشتغالداري و جنگلمرتع
  توسعة روستايي در استان گلستان

  ∗نيامحمدي، غالمحسين حسينيمعصومه شمشاد، ايرج ملک
   ۱۵/۹/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ۲۳/۸/۱۳۸۸: تاريخ دريافت

  چكيده

داري در داري و جنگلهاي مرتعمطالعة حاضر، با هدف شناخت عوامل مؤثر بر عملكرد تعاوني

صورت  روش پيمايشيزايي براي دستيابي به توسعة روستايي در استان گلستان، بهزمينة اشتغال

جامعة آماري تحقيق شامل اعضاي هيئت مديرة . تحليلي است ‐گرفته و از نوع توصيفي

ابزار اصلي . نفر بودند ۱۲۳شده، رد نظر است که براساس سرشماري انجامهاي موتعاوني

افزار گيري از نرمها با بهرهتحليل داده. ودب) r=۸۶/۰(نباخ وكر يضريب آلفا تحقيق پرسشنامه با

SPSS بيانگر  روش گام به گامبه از رگرسيون چندمتغيره دست آمدهبهنتايج . صورت گرفت

عوامل «و » هاي شغليآموزش مهارت«، »دهندگان خدماتي ارائهدهسازمان«نقش مثبت 

-اشتغال«در متغير وابستة » هاموانع و مشکالت موجود در تعاوني«و نيز نقش منفي » زيرساختي
زايي را تبيين درصد از عوامل مؤثر بر ميزان اشتغال ۲۳در مجموع، عوامل ياد شده . است» زايي

  .كنندمي

                                                 
التحصيل كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و ترتيب، فارغبه ∗

ندة مسئول و استاد گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران تحقيقات تهران؛ نويس
)amalek@ut.ac.ir( ؛ دانشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

 .تهران؛ و عضو هيئت علمي وزارت تعاون
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/ توسعة روستايي/ زايياشتغال/ داريهاي جنگلتعاوني/ داريهاي مرتعيتعاون: هاكليدواژه

  ).استان(گلستان 

* * * 
  مقدمه

امروزه، ايجاد کسب و کار از راهبردهاي ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي در بسياري از 

هايي است که براي ها تدوين سياستکشورهاست؛ و در چنين شرايطي، نقش دولت

-تعاوني كه از مهم. سازندگونه نهادها، محيطي توانمند را فراهم ميحمايت و رشد اين
رود و در مفهوم كلي آن، عبارت است از شمار ميترين اشکال ايجاد کسب و کار به

هاي جمعي مردم در حل مشکالت اقتصادي و اجتماعي آنها، به صورتهمکاري دسته

-زمينه» اجتماعي زيستن انسان«ي گوناگون در طول تاريخ وجود داشته و در واقع، ويژگ
  ).٢٧: ١٣٧٧المللي تعاون، اتحادية بين(ساز پيدايش تعاون بوده است 

هاي مختلف کشاورزي، صنعت، هاي تعاوني در بخشدر طول زمان، شرکت

توانند به ايجاد نظام غيرمتمرکز ها ميتعاوني. اندکار گرفته شدهخدمات و منابع طبيعي به

نفع در جامعه، شناسايي و اشتغال با استفاده از ذاري امور به مردم ذيگيري، واگتصميم

سازي و انسجام جامعه در جريان توسعه در مواجهه با هاي محلي، يکپارچهقابليت

ريزي و ها و توان برنامهزني در ايجاد زمينههاي قرارداد و افزايش قدرت چانهطرف

 ).١٣‐١: ١٣٨٦رضايي، (يع بسيار کمک كنند طور کلي، به توسعة سراي و بهرشد برنامه

  پيشينة پژوهش 

  هاي منابع طبيعي و انواع آنتعريف تعاوني

اين منابع بستري براي رونق . هاستپايدار كشور ةمنابع تجديدشونده ركن اصلي توسع

اقتصادي و  ةگاهي براي محور توسعاي براي توليد چوب، تكيهكشاورزي، عرصه

اي براي ذخيره و توليد آب، منبعي براي توليد علوفه، پشتوانه اجتماعي، مخزني براي

 و اي براي ايجاد اشتغال،وسيله شناختي،شناختي و بومزيستپايدار  ةتوليد و توسع

محيطي و انهدام و هاي زيستبحران بر اثر. رودشمار ميبهابزاري براي تثبيت خاك 
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آن،از سوي اشتغال به جمعيت و نياز افزايش سريع و  از يك سو، ،تحليل منابع طبيعي

از  ،با در نظر گرفتن بعد پايداري از پيش بر آن شده است تا انسان امروز بيش ديگر،

براي شده است اي پايه انديشه سود جويد؛ و همينمحيط زيست براي اشتغال خود 

خت شود با شناسعي مي ،هاي مختلف علوم طبيعي كه در آنهارشتهاي از مجموعهايجاد 

شرايط مناسب و  ،محيط ةحيات و روابط موجود بين موجودات و عوامل سازند

 نيا،اسدي و حسيني(د شوآن معين  برابررفتار مناسب در  نيز نامناسب مشخص و

۱۳۸۴ :۷ ‐۱۵.(  

اين هاي منابع طبيعي در اشتغال، الزم است توجه شود كه اما در مورد نقش تعاوني

  :اندسيس شدهأر تها براي تحقق اهداف زيتعاوني

   ؛هاي مخروبهجنگل ياحيا ‐ ۱

  ؛ وايجاد درآمد و اشتغال براي افراد محلي ‐ ۲
ن اساكن سويهاي احيا بههزينه دهياصالح ساختار توليد در منابع طبيعي و سوق ‐ ۳

  .محلي
 هاگونه فعاليت، ايناست »نيروبر«هاي منابع طبيعي فعاليت بيشتر آنجا كهاز  ،بنابراين

بايد . نياز دارندبه نيروي انساني بيشتري  ،و در واقع كنندمي ي را ايجاداشتغال زياد

افزايش رفاه آنها در  نيز كه ايجاد اشتغال و تقويت درآمد اقشار روستايي و داشتتوجه 

و از مهاجرت آنها به شهرهاي  شودمينهايت منجر به اسكان آنها در روستا و بخش 

به اقتصاد محلي در  ي استكه ايجاد اشتغال كمكنسرانجام آو  ؛دكنبزرگ جلوگيري مي

البته بايد اين نكته ). ۴۵۶: ۱۳۷۶محمدي، ملك(و اقتصاد كشور در بعد كالن  ،بعد خرد

تنها متعلق به كساني است كه در حال را در نظر داشت كه اين منابع محدود است و نه

ده نيز بدان وابسته هاي آينكنند بلكه حيات نسلحاضر بر روي كره خاكي زندگي مي

تنها باعث ويراني و انهدام محيط زيست و رويه از آن نهنامناسب و بي ةاست و استفاد

 ميان،در اين . هاي آينده استبزرگ در حق نسل يشود بلكه ظلممنابع طبيعي مي

- توانها و هايي كه با هدف كشف فرصتتشكل اند ازعبارت هاي منابع طبيعيتعاوني
 ،وري بيشتر براي افراد بوميبهرهآنها در راستاي دهي ر منطقه و سازمانهاي طبيعي ه
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 ةمسائل مربوط به كار در عرص ،امروزه. كنندافراد را دنبال ميايجاد اشتغال براي اين 

مين نيروي كار متناسب با نيازها، أكه تچنان ،اهميت ويژه است داراياقتصاد جهاني 

گاه مناسب اقتصادي، توزيع بهينه و مناسب آن در قرار گرفتن نيروي انساني در جاي

هاي مختلف اقتصادي، كاهش حجم بيكاري در اشكال مختلف و افزايش مداوم بخش

- شمار مياجتماعي به ‐اقتصادي ةتوسع ةل در زمينئترين مساكنندهنيروي كار از تعيين
ها تعاونياهميت تعاون در تمامي ابعاد زندگي بشر مشهود است و  ،امروزه. روند

 ،المللي تعاونبين ةطبق آخرين آمار اتحادي. ندشوتلقي ميمقبوليت عام  باهايي سازمان

يكي  مثابهها عضويت دارند و نهضت تعاون در دنيا بهميليون نفر در تعاوني يکبيش از 

ها و مردم قرار شده مورد استقبال دولتراهي شناخته منزلةهاي اقتصاد و بهاز بخش

   ).۱۵۰: ۱۳۸۱زاده و همكاران، حائري(است گرفته 

هاي انواع تعاوني، )۱۳۸۰(هاي مردمي دفتر ترويج و مشارکت تحقيقات براساس

  :معرفي كردشرح دين توان بمنابع طبيعي را مي

ميليون هكتار از مساحت كل منابع طبيعي ايران را مراتع  نود ؛داريهاي مرتعتعاوني •

-ي مرتعهاهاي چشمگير تعاونيبا توجه به فعاليت ،ضردر حال حا ودهند تشكيل مي
داراي اهميت خشك در كل كشور  ةعلوف ويژهو بهدام  ةدر تغذي آنهانقش  داري،

  .است

با هدف كاهش تخريب جنگل و كمك ، ۱۳۶۵در ها، اين تعاوني ؛جنگلهاي تعاوني •

شهرستان  درو نشينان در استان گيالن اجتماعي جنگل ‐ به حل مشكالت اقتصادي

هكتار جنگل  ۲۶۲۲۲خانوار عضو و در سطح  ۱۶۸۱با  ،امامزاده ابراهيم«با نام  ،رشت

  . شدتشكيل 

هاي ها در حفاظت از عرصهاساس كار اين تعاوني؛ هاي مديريت منابع جنگليتعاوني •

. استبا نظارت مستقيم كارشناسان ادارات كل منابع طبيعي ) جنگل و مرتع(توليدي 

-درختكاري، غني ةتوليد نهال، بذركاري، توسع هايزمينهاند در توانسته هااين تشكل
قرق و نيز با ها و با مراقبت از عرصه، سازي، كشت تلفيقي و حفظ ذخاير ژنتيكي
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دست هتوفيقات الزم را ب ،رعايت تعادل دام و مرتع و جنگل و با همكاري اعضا

 .آورند
با هدف ها ؛ اين تعاونيجنگل و مرتع برداري از محصوالت فرعيهاي بهرهتعاوني •

منابع طبيعي و استمرار  يحفظ و احيا نيز برداري بهينه از محصوالت فرعي وبهره

توليد براي  ايهها و مراتع ايران عرصجنگل .اندتوليد در اين عرصه طراحي شده

و براي مصارف داخلي مواد دارويي و صنعتي  تأمين اصلي عواملگياهان دارويي و از 

عالوه بر  ،گذاري در اين بخش از توليداتريزي و سرمايهو برنامه است،صادرات  نيز

 .رودشمار ميهمنبع ارزآور مهم براي كشور بيك زايي، اشتغال
با هدف جلوگيري از تخريب ها ؛ اين تعاوني)تثبيت شن(زدايي هاي بيابانتعاوني •

هاي بومزيستو خاك، بازسازي بهينه از منابع آب  ةاراضي منابع طبيعي، استفاد

بهبود  سرانجام،هاي الزم براي ايجاد اشتغال و زمينه سازيشده، فراهمتخريب

ميليون  ۳۴حدود  ،در كشور ما .ده استشن اين مناطق تشكيل اوضعيت معيشتي ساكن

ميليون هكتار را  پنجحدود  آن ميان،كه از  اردهكتار اراضي بياباني و كويري وجود د

هاي ها در اثر طوفانآنايي جدهند كه جابفعال تشكيل ميهاي فعال و نيمهزارشن

 . همراه استشديد به مراكز زيستي و اقتصادي كشور هاي با آسيبادواري 
برداري از منابع با هدف حفظ، احيا و بهرهها اين تعاوني ؛هاي طرح طوبيتعاوني •

و ايجاد  ،ليدوكشور، افزايش ت عظيم آب و خاك ةبرداري از سرمايطبيعي كشور، بهره

مستعد از  يمناطق ،طرح طوبي طرحي است كه در آن. دشو گسترش اشتغال تشكيل 

زاگرس با همكاري مشترك وزارت جهاد  ةويژه حوزاراضي ملي و دولتي به

جنگل و باغ اختصاص  ةتوسعبه هاي مختلف در سطح استان كشاورزي و سازمان

 ).۱۳‐ ۱: ١٣٨۶رضايي، (پيدا كرد 
ها در دهد كه فعاليت تعاونينگاهي به پيشينة تحقيق در ساير کشورها نشان مي

ها در اقتصادهاي در حال توسعه تواند راهگشاي توسعة تعاونيکشورهاي مختلف مي

هاي شغلي ساز ايجاد فرصتهاي اصلي زمينهدر اين کشورها، تعاوني از بخش. باشد

  . است
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، نتايج »زايي در توسعة اقتصادينقش اشتغال«نوان در تحقيق باروز و بروملي با ع

- زايي ميرگرسيون نشان داد که آموزش و بازاريابي منجر به توسعة روستايي و اشتغال
  ).Barrows and Bromley, 1975: 46-54(شود 

نشان داد که افزايش دسترسي » اقتصاد توسعة روستايي«ادواردز در تحقيقي با عنوان 

هاي خاص از دهي در قالب گروهروز، بازاريابي، و سازمانبه منابع به به منابع، دسترسي

  ). Edwards, 1976: 914-921(عوامل مؤثر در دستيابي به توسعة اقتصادي است 

روز کردن در تحقيق خود نشان دادند که آموزش افراد محلي براي به گلن و نانسي

 هاتعاونيتحقيقاتي و دانشگاهي در اطالعات و شناخت نيازهاي آنها و ارتباط با مراکز 

  . )Glenn and Nancy, 2000: 6(شود زايي آنها ميمنجر به اشتغال

ها از ، حمايت)Strieter and Hughes, 2009: 4( طبق تحقيقات استريتر و هيوز

فروشي براي توليدات کشاورزان، برگزاري کشاورزان محلي مانند ايجاد بازارهاي خرده

منظور اقزايش مهارت کشاورزان در زمينة نيازهاي آنها، و ي بههاي آموزشکالس

   .شودزايي ميبرقراري ارتباط با مراکز تحقيقاتي باعث توسعة اقتصادي و اشتغال

هاي شغلي در تحقيق خود نشان داد که ارائة فناوري منجر به ايجاد فرصتورتمن 

   ).Wortman, 1990: 221-226(شود مي

ها در افزايش مهارت و تعاوني، )Fauske, 2002: 1-17( وسكبراساس مطالعات فا

   .ارائة آموزش و اطالعات الزم به اعضا نقش زيادي دارند

، )Dimitris et al., 2003: 947-963(طبق تحقيقات ديميتريس و همكارانش 

هاي توسعة زايي در سياستمثابه ابزاري براي اشتغالهاي مالي بهگذاري و کمکسرمايه

   .تايي مطرح استروس

، ضمن »هاتاريخچة عمومي و اقتصادي تعاوني«سيرييك، در اثر خود با عنوان 

ها در ها، به تأثيرات تعاونيپرداختن به سوابق و تاريخچة عمومي و اقتصادي تعاوني

گستري زايي، عدالتتوسعة اقتصادي و اجتماعي کشورها مانند مهار تورم، اشتغال

انداز بيشتر و در نهايت، ترغيب كشورها به رشد اقتصادي و پسدموکراتيک، تشويق به 

   ).Ciriec, 1978: 102(اي اشاره كرده است هاي اجتماعي و تراز منطقهتوسعة برنامه
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ها در هاي مدرن براي تعاونيمشيراهنمايي بر خط«در اثر خود با عنوان  تايمني،

اني و مديريت، نيروي انساني، ، به مسائلي چون ايجاد بخش توسعة منابع انس»آسيا

اطالعات، طراحي و ارزيابي کار، تأمين خسارت، بيمه، توسعه، نظم و انضباط کاري، 

ساختار روابط و انتقال کارمندان، استعفا و بازنشستگي نيروي انساتي پرداخته است 

)Taimni, 1895: 102(.   

مان جنبش تعاوني در تاريخچه، اصول و ساز«در اثر خود با عنوان هال و واتكينگ، 

کنند که تعاوني يک نظام اقتصادي موفق است که در ، بيان مي»بريتانياي کبير و ايرلند

راستاي حل مشکالت روزمرة مردم، صنايع و تجارت از تأثيرات رواني خاصي 

 Hall and(کند مثابه يک نظام برتر اقتصادي ياد ميها بهوي از تعاوني. برخوردار است

Watking, 1934: 101.(   

شده، ارئة خدمات، ارائة تسهيالت زيرساختي مانند وسايل طبق مطالعات انجام

ونقل، بازاريابي محصوالت، ارائة تسهيالت خدماتي مانند وسايل کاشت و حمل

برداشت محصوالت، دسترسي به اعتبارات مانند ارائة وام از سوي بانک، ارائة آموزش 

روز کردن توليد محصوالت، برقراري منظور بهي توليد بهبر مبناي تحقيقات، ارائة فناور

. شودزايي و رشد اقتصادي ميارتباطات، و ارائة تسهيالت مالي منجر به اشتغال

هاي درآمدي باالتر به کاهش دهد که ايجاد فرصتهمچنين، تحقيقات نشان مي

   ).١٤: ١٣٧٠نام، بي(مهاجرت از روستا به شهر خواهد انجاميد 

هاي دانشگاهيان دانشگاه عالمه طباطبايي لي شيرزادي به بررسي ديدگاهحسينع

هاي مصرف وري در تعاونيدر ميزان و ارتقاي بهره نسبت به عواملي پرداخته است که

نتايج تحقيق نشان داد که عامل انساني، سرمايه، و مشارکت . ها نقش دارنددانشگاه

   ).٢٦‐ ٢١: ١٣٨١شيرزادي، (ثرند ها مؤوري تعاونياجتماعي در افزايش بهره

هاي تعاوني مصرف وري در شرکتزاده در تحقيقي ارتقاي بهرهمحمدحسين عظيمي

را بررسي کرده و نتايج تحقيق نشان داده است که نيروي انساني کارآمد، تقسيم کار، 

نظارت و ارزشيابي امور توسط مدير عامل، افزايش سرمايه از طريق جلب مشارکت 

تفاده از تسهيالت بانکي، مکان و محل جغرافيايي شرکت، چگونگي امکانات اعضا، اس
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صورت باز و آزاد بودن خريد براي عموم از عرضة کاال و نيز روش عرضة کاال به

   ).٤٣: ١٣٧٨زاده، عظيمي(روند شمار ميوري بهعوامل مؤثر بر افزايش بهره

هاي مصرف در تعاونيوري مريم طبرستاني عوامل مؤثر بر اثربخشي و بهره

در اين تحقيق، رابطة رضايت مشتريان با سرماية در . کارمندي را بررسي کرده است

گردش، ميزان سرمايه و ساير امکانات تعاوني مورد بررسي و آزمون قرار گرفته و نتايج 

هاست وري تعاونيدهندة تأثيرگذاري همگي اين عوامل در اثربخشي و بهرهتحقيق نشان

   ).٢٣‐ ١٧: ١٣٧٨ني، طبرستا(

عنوان نمونة آماري، به بررسي عوامل تعاوني به ٣٢محمودرضا چراغعلي، با انتخاب 

نتايج تحقيق . هاي تعاوني در استان گلستان پرداخته استوري شرکتمؤثر در عدم بهره

هاي هاي الزم در زمينة مهارتنشان داد که ناآشنايي با فرهنگ تعاوني و کمبود آموزش

هاي تعاوني در ميان مديران، بازرسان و اعضا باعث کاهش بهره وري شرکت تخصصي

ها و کمبود منابع مالي از عوامل کاهش ناآگاهي از قوانين و مقررات تعاوني. شودمي

   ).٧٨: ١٣٨٠چراغعلي، (روند شمار ميوري بهبهره

زئي از وري کلي و جهاي بهرهپور در زمينة محاسبة شاخصدر تحقيق بتول رفعت

هاي دولت دهد كه سياستعوامل توليد بر حسب عوامل کار و سرمايه، نتايج نشان مي

   ).١٧٨: ١٣٨١پور، رفعت(وري است ها داراي نقشي مهم در ميزان بهرهو زيرساخت

با توجه به مطالب ياد شده و اهميت ايجاد اشتغال در کشور، انجام تحقيق حاضر 

داري در داري و جنگلهاي مرتعار بر عملكرد تعاونيمنظور بررسي عوامل تأثيرگذبه

رايي براي دستيابي به توسعة روستايي در استان گلستان ضرورت داشت تا ميزان اشتغال

هاي اقتصادي تأثيرگذار، در راستاي ايجاد کار و رفع معضل بيکاري در با شناخت مؤلفه

  . کشور گامي مؤثر برداشته شود

رسنجي در بارة برخي عوامل تأثيرگذار بر عملكرد هدف كلي پژوهش حاضر نظ

زايي براي دستيابي به توسعة روستايي است، و هاي منابع طبيعي در اشتغالتعاوني

  :اند ازنيز عبارت اختصاصي آن اهداف
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سطح تحصيالت، محل سکونت، سابقة : هاي فردي هيئت مديره، شاملتعيين ويژگي •

 زايي هيئت مديره؛ هاي اشتغالي، و ويژگيکار در تعاوني، عالقه به کار گروه
 هاي منابع طبيعي؛ وشناسايي ميزان اشتغال در تعاوني •
هاي منابع طبيعي در ايجاد بررسي ميزان تأثير متغيرهاي مستقل در توفيق تعاوني •

 . اشتغال
ها در زايي در تعاونيهمچنين، مدل نظري تحقيق در زمينة عوامل مؤثر بر اشتغال

  .مده استآ ۱شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  هاي تحقيقيافته: منبع

  هازايي در تعاونيمدل نظري تحقيق در زمينة عوامل مؤثر بر اشتغال ‐۱شکل 

ايجاد 

هاي زيرساخت

الزم

ر مؤثر بعوامل 

 زايياشتغال

  

 ازاريابيب

  

 آموزش

بررسي موانع و 

مشكالت موجود 

 هادر تعاوني

ايجاد مشاغل 

 جديد محلي

  

 دهيسازمان

دسترسي به 

 اعتبارات

  افزايش 

هاي مهارت

شغلي
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 ها مواد و روش

تحليلي است؛ توصيفي،  ‐ پژوهش حاضر، از ديدگاه روش، پيمايشي و از نوع توصيفي

مديره در بارة عوامل تأثيرگذار بر عملكرد  رو که به توصيف نظرات اعضاي هيئتاز آن

رو پردازد، و تحليلي، از آنرايي ميداري در ميزان اشتغالداري و جنگلهاي مرتعتعاوني

جامعة آماري مورد مطالعه . پردازدکه به تحليل روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته مي

بيعي استان گلستان است كه هاي منابع طتن از اعضاي هيئت مديرة تعاوني ۱۲۳شامل 

ها در زمينة دامداري، پرورش زنبور عسل، و توليد محصوالت جنگلي اين تعاوني

تعاوني مرتع است، که  ۲۸استان گلستان داراي سه تعاوني جنگل و . فعاليت دارند

ابزار اصلي . شده از طريق سرشماري بين آنها توزيع شده استهاي تدوينپرسشنامه

گيري از آن، نظرسنجي از اعضاي هيئت مديره در ه بوده كه با بهرهپژوهش پرسشنام

هاي مربوط به پرسش. زايي صورت گرفته استزمينة راهکارهاي مؤثر براي اشتغال

هاي مؤثر در هاي مربوط به شناسايي مؤلفهروش باز و پرسشمشخصات فردي به

گويه در طيف هفت  ۲۷د بدين منظور، تعدا. اندروش بسته تهيه شدهزايي بهاشتغال

گذاري اي ليکرت با نمرات صفر تا هفت طراحي شدند و مورد پرسش و ارزشمرحله

براي اطمينان از روايي پرسشنامه، پس از تهية . ها قرار گرفتنداز سوي مديران تعاوني

پرسشنامة مقدماتي، متن آن در اختيار اساتيد و نيز شماري از کارشناسان مديريت 

 با انجامها و مراتع كشور قرار گرفت؛ و پس از اصالحات الزم، ان جنگلترويج سازم

- بهنباخ وكر يضريب آلفاپايايي آن بررسي شد که بدين ترتيب،  ،)۱(آزمايشيتحقيق 
پردازي، از آمار توصيفي و در مرحلة آمار تحليلي، در مرحلة داده .)r=۸۶/۰(دست آمد 

ر وابسته، از رگرسيون چندمتغيره استفاده براي بررسي نقش متغيرهاي مستقل در متغي

ست از فراهم ا عبارتبوده، كه » زايياشتغال«در پژوهش حاضر، متغير وابسته . شد

از  گيريبا بهرههاي منابع طبيعي فعاليت مناسب براي افراد از طريق تعاوني ةآوردن زمين

منظور پايدار، به ةهاي طبيعي منطقه و با در نظر گرفتن بعد توسعها و قابليتظرفيت

حفظ كرامت انساني در يك زندگي متعادل همراه با رفع نيازهاي ضروري و كاهش 

؛ متغير وابسته با اندبيكاري با رونق بخشيدن به مشاغل قديمي كه از رونق افتاده
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هاي تثبيت شغل، استمرار فعاليت، جذب نيروي مازاد براي کار در تعاوني، شاخص

جديد، ميزان تقاضاي بازار کاال و خدمات توليدي، و افزايش  هاي شغليايجاد فرصت

همچنين، متغيرهاي . درآمد يا منفعت مالي با استفاده از طيف ليکرت سنجيده شد

   :اند ازمستقل تحقيق عبارت

صادرات : هاي سنجش شامل؛ با شاخصهاعوامل زيرساختي در تعاوني ‐۱

- گلخانه براي توليد نهال، حملمحصوالت، فرآوري انواع محصوالت، انبارداري، 
 ها؛ بندي، بازاريابي، و خريد بذر توسط تعاونيونقل محصوالت به بازار، بسته

مقررات اخذ : هاي سنجش شامل؛ با شاخصهاموانع و مشکالت موجود در تعاوني ‐۲

هاي شغلي، نظام گذاري، وجود فرصتهاي بانکي، وجود امنيت براي سرمايهوام

 اي، و توزيع درآمد در تعاوني؛ود خدمات مشاورهبيمة محصوالت، وج
زمان پرداخت «مناسب بودن : هاي سنجش شامل؛ با شاخصهاوام در تعاوني ةارائ ‐۳

» مبلغ وام«، »مدت انتظار براي دريافت وام«، »بازپرداخت وام ةشرايط و نحو«، »وام

و  »وثيقه«وردن آ مقررات و ضوابط بانکي مانند، و نيز »وام ةميزان کارمزد و بهر«و 

 ؛ در بهبود وضعيت اقتصادي مورد نظر ثير وامأتو » ضامن«
تشخيص بازارهاي : هاي شنجش شامل؛ با شاخصبازاريابي محصوالت تعاوني ‐۴

هاي معرفي روش، و آموزش روش ورود به بازار، ونقل محصوالتحمل، جديد

 ؛ جديد توليد
هاي کاشت بذر گونه«هاي ؛ شامل آموزشهاهاي شغلي در تعاونيآموزش مهارت ‐۵

نحوة «و » هاي آبياري و زهكشيروش«، »بازاريابي«، »مناسب و سازگار با منطقه

 ؛ »گرفتن وام
؛ شامل آموزش توليد محصوالت دامي، كشت قارچ، و آموزش مشاغل جانبي ‐۶

 پرورش زنبور عسل و نيز آموزش توليد محصوالت فرعي جنگل؛ و 
دهندگان وسايل ؛ اين افراد ارائههاي تعاونيشکلدهي مردم محلي در قالب تسازمان ‐۷

را » صنايع دستي«و » مواد لبني«، »گياهان دارويي«ونقل و نيز توليدکنندگان حمل

 .شوندشامل مي
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  هابحث و يافته

هاي منابع طبيعي در تحقيق حاضر با هدف تعيين عوامل تأثيرگذار بر عملكرد تعاوني

بدين منظور، با مراجعه به . سعة روستايي انجام گرفتزايي براي دستيابي به تواشتغال

. پرسشنامه شد تکميلداري استان گلستان، اقدام به داري و جنگلهاي مرتعتعاوني

  .آمده است ۱هاي مورد مطالعه در جدول تعاونيفهرستي از 

  استان گلستانمورد مطالعه در داري داري و جنگلهاي مرتعتعاوني ‐۱جدول 

  نام تعاوني  رديف نام تعاوني رديف عاونينام ت  رديف

  )داشلي بون( ۱اترک   ۲۲ )پشه لر( ۷اترک   ۱۲  فجر مراوه تپه  ۱

  ۲اترک   ۲۳ )اوچقويي(۸اترک ۱۳ يلي مراوه تپه  ۲

  )چپر قويمه( ۳اترک   ۲۴ )نارليداغ( ۹اترک   ۱۴  ساري قميش  ۳

  ۴اترک   ۲۵ )دماغ(۱۰اترک ۱۵ قرق جق  ۴

  )گميشان( ۵اترک   ۲۶ )خير خواجه( ۱۲اترک   ۱۶  صحراي سبز پاشالق  ۵

  )گميشان(۶اترک  ۲۷ الچک تپه ۱۷ گوهر طبيعت يک چنار  ۶

  )قلقي مير داود( ۴ماسان   ۲۸  آراقوي  ۱۸  گلزار تپه جک  ۷

  چمنرارآل گل  ۲۹ ۱ماسان ۱۹ چناران ماروه تپه  ۸

  سلمي دره  ۳۰  ۲ماتسان   ۲۰  سوزش  ۹

  آرتيق قليچ چشمه  ۳۱ ۳ماسان ۲۱ طبيعت سبز بالکور  ۱۰

          حاجي قوچان  ۱۱

  )۱۳۸۶ها، مراتع و آبخيزداري استان گلستان در مراجعة حضوري به سازمان جنگل(اطالعات منتشرنشده : منبع

   هاي فردي اعضاي هيئت مديرهويژگي

 ٥/۶۶(غالبـاً ديـپلم   سطح تحصيالت افراد مورد مطالعـه  شده، هاي انجامبراساس بررسي

ـ  درصد نيز  ٥/١٤حدود درصد کارشناسي، و  ۲۰حدود  ،)درصد . وده اسـت زير ديـپلم ب

درصد نيز در شهر سـکونت   ٥/١٠درصد از افراد مورد مطالعه در روستا و  ۸۲همچنين، 

هاي منابع طبيعي حدود هفـت  سابقة کار افراد مورد مطالعه در تعاوني متوسط، و داشتند

پوشـش تعـاوني    زيرتعداد روستاهاي زمينة  درشده هاي انجامبررسيبراساس  .سال بود

درصد از افراد مورد مطالعه با بيشترين فراواني اظهار داشـتند کـه تعـاوني     ۵۴حدود  يزن
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درصـد از افـراد    ۲۰ ،همچنين. پوشش خود قرار داده است زيرحدود سه روستا را  هاآن

درصـد يـک    ۱۹ ،پوشش تعاوني خـود را دو روسـتا   زيرمورد مطالعه تعداد روستاهاي 

 ؛ البتـه چهـار  انـد درصد نيز پنج روستا عنوان داشته ٥/۲و  ،درصد چهار روستا ۴ ،روستا

   ).۲جدول ( اندپاسخ نداده ورد نظرنفر نيز به پرسش م

  هاي فردي اعضاي هيئت مديرهگويان براساس ويژگيپاسخ توزيع فراواني ‐۲جدول 

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني طيف ارزيابي

 ميزان تحصيالت

  زير ديپلم

  ديپلم

  کارشناسي

 بدون پاسخ

 

۱۷  

۷۹  

۲۳  

٣ 

 

١٤  

۲/۶۴  

۷/۱۸  

٢/۳ 

  

۳/١٤  

۴/۶۶  

۳/۱۹  

‐  

  

۳/١٤  

۷/۸۰  

١٠٠  

‐  

 پوشش تعاونيزيرتعداد روستاهاي

  يک روستا

  دو روستا

  سه روستا

  چهار روستا

  پنج روستا

 بدون پاسخ

 

۲۳  

۲۴  

۶۴  

۵  

۳  

۴ 

 

۷/۱۸  

۵/۱۹  

۵۲  

۱/۴  

۴/۲  

۳/۳ 

  

۳/۱۹  

۲/۲۰  

۸/۵۳  

۲/۴  

۵/۲  

‐  

  

۳/۱۹  

۵/۳۹  

۳/۹۳  

۵/۹۷  

۱۰۰  

‐  

 کار در تعاوني ةسابق

  يك تا دو سال

  سه تا چهار سال

  پنج تا شش سال

  هفت تا هشت سال

  نه تا ده سال

  ده سال بيش از

 بدون پاسخ

 

۴  

۱۵  

۳۰  

۳۶  

۱۶  

۱۵  

۷ 

 

۳/۳  

۲/١٢  

۴/۲۴  

۳/۲۹  

۱۳  

۲/١٢  

۷/۵ 

  

٤/٣  

۹/۱۲  

۹/۲۵  

۳۱  

۸/۱۳  

۹/۱۲  

‐  

  

٤/٣  

۴/١٦  

۲/۴۲  

۳/۷۳  

۱/۸۷  

١٠٠  

‐  

  هاي تحقيقيافته: منبع

درصـد از افـراد بـا     ۴۲گروهي،  مندي افراد مورد مطالعه به کارميزان عالقهمورد در 

بيشترين فراواني اظهار داشتند که به انجام کارهاي گروهي در حد زياد تـا خيلـي زيـاد    

در حـد   ورد مطالعـه درصد افراد مـ  ٢٧ نزديك به مندي دردارند؛ ميزان اين عالقهعالقه 



  …محمديمعصومه شمشاد، ايرج ملک    ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  ةامفصلن ۴۰

 

درصد افراد مـورد   ۵/۲ بوده ونيز در حد کم تا خيلي کم درصد افراد  ۲۹ ، و درمتوسط

دست بهنتايج . اي به انجام کارهاي گروهي ندارندمطالعه نيز اظهار داشتند که هيچ عالقه

منـدي افـراد مـورد مطالعـه بـه      كه ميزان عالقـه  دهدمي نشان ۳ از ميانگين جدول آمده

  . هاي گروهي در حد متوسط بوده استکار

  مندي به کار گروهيميزان عالقه زمينةگويان در توزيع فراواني پاسخ ‐۳جدول 

  درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني طيف ارزيابي

 هيچ
  خيلي کم
  کم

  متوسط
  زياد

  خيلي زياد
 بدون پاسخ

۳ 
۸  
۲۶  
۳۲  
۳۹  
۱۰  
۵ 

۴/٢ 
٥/٦  
۱/۲۱  

۲۶  
۷/۳۱  
۱/٨  
۱/٤ 

۵/٢  
۸/٦  
۲۲  
۱/۲۷  
۱/۳۳  
۵/۸  
‐ 

۵/٢ 
۳/۹  
۴/۳۱  
۵/۵۸  
۵/۹۱  

١٠٠  
‐ 

 ‐  ١٠٠ ١٠٠ ۱۲۳ جمــع

  ۱۸/١: انحراف معيار ٤: مد ٣: ميانه ۰۶/٣: ميانگين       

  هاي تحقيقيافته: منبع       

، دوازده گويه انتخاب زا در افراد مورد مطالعهاشتغال هايويژگيوجود  براي بررسي

از آن،  است و پس )۶۸/۳(اعتماد به نفس  ويژگيط به شد، که بيشترين ميانگين مربو

و  ،)۶۱/۳(پذيري ، مخاطره)۰۷/۳(پذيري مسئوليتهاي ويژگيترتيب، ميانگين به

هاي نوآوري و هاست؛ همچنين، ويژگيبيش از ساير ويژگي )۳۲/۳(پشتکار و پيگيري 

ا قوانين کار، ابتکار، فعاليت گروهي، هدفمند بودن، آشنايي با مديريت، آشنايي ب

هاي بازاريابي، آشنايي با امور مالي، و هدايت و رهبري در افراد مورد مطالعه در مهارت

  ).۴جدول ( حد کم است
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  خودشانزا در وجود عوامل اشتغالنسبت به اعضاي هيئت مديره ديدگاه  توزيع فراواني ‐۴جدول 

  تغييرات ضريب انحراف معيار ميانگين زاعوامل اشتغال

 ۱۰/۳۰  ۱۰/١ ۶۸/٣ ماد به نفساعت
 ۹۴/۳۰  ۹۵/۰ ۰۷/٣ پذيريمسئوليت
 ۹۶/۳۲  ۱۹/١ ۶۱/٣ پذيريمخاطره

 ۹۵/۳۷  ۲۶/١ ۳۲/٣ يگيريپپشتکار و 
 ۷۷/۴۶  ۱۶/١ ۴۸/٢ نوآوري و ابتکار
 ۷۷/۴۹  ۱۲/١ ۲۵/٢ فعاليت گروهي
 ۰۶/۵۲  ۰۱/١ ۹۴/۱ هدفمند بودن

 ۹۳/۵۶  ۱۹/١ ۰۹/٢ آشنايي با مديريت
 ۱۸/۵۸  ۲۸/١ ۲۰/٢ ا قوانين کارآشنايي ب
 ۹۰/۵۹  ۲۱/١ ۰۲/٢ هاي بازاريابيمهارت

 ۶۵/۶۴  ۳۹/١ ۱۵/٢ آشنايي با امور مالي
 ۲۵/۷۱  ۱۴/١ ۶۰/١ هدايت و رهبري

  هاي تحقيقيافته: منبع 

ها با ت شغل افراد در تعاونييهاي مورد مطالعه، تثبزايي در تعاونيدر زمينة اشتغال

قرار  آخرويت اول و افزايش درآمد يا منفعت مالي در اولويت کمترين ضريب در اول

جداول (بود ) ٦٩/١(ها در حد کم زايي در تعاونيميزان اشتغال ةدهندنتايج نشان. گرفت

  ).۶و  ۵

  هازايي در تعاونياشتغال زمينةدر اعضاي هيئت مديره بندي ديدگاه اولويت ‐۵جدول 

 اولويت ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين هازايي در تعاونياشتغال

  ١ ۵۳/۳۱  ٠٥/١ ٣٣/٣  تثبيت شغل

  ٢ ۶۵/۳۵  ١٨/١ ٣١/٣ استمرار فعاليت

  ٣ ۹۰/۶۷  ١٠/١ ٦٢/١ جذب نيروي مازاد براي کار در تعاوني

  ٤ ۰۵/۶۸  ١٥/١ ٦٩/١ هاي شغلي جديدايجاد فرصت

  ٥ ۸۶/۶۸  ١٥/١ ٦٧/١ ميزان تقاضاي بازار کاال و خدمات توليدي

  ٦ ۷۳/۷۲  ١٢/١ ٥٤/١ ايش درآمد يا منفعت ماليافز

  هاي تحقيقيافته: منبع
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زايي در ميزان اشتغال زمينةدر اعضاي هيئت مديره  توزيع فراواني ديدگاه ‐۶جدول 

  هاتعاوني

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني طيف ارزيابي

 هيچ

  خيلي کم

  کم

  متوسط

  زياد

  خيلي زياد

 بدون پاسخ

۲۳ 

۲۴  

۵۱  

۱۵  

۶  

٢  

٢ 

۷/۱۸ 

۵/۱۹  

۵/۴۱  

۲/١٢  

۹/۴  

۶/۱  

۶/۱ 

۱۹  

۸/۱۹  

۱/۴۲  

۴/۱۲  

٥  

۷/۱  

‐  

۱۹  

۸۱  

۲/۶۱  

۴/۹۳  

۳/۹۸  

١٠٠  

‐  

  ‐  ١٠٠ ١٠٠ ۱۲۳ جمــع

  ٥ :خيلي زياد؛ ٠ :هيچ؛ ١٦/١: انحراف معيار ؛٦٩/١: ميانگين       

  هاي تحقيقيافته: منبع       

يق بر متغير وابسته در پژوهش حاضر، براي بررسي تأثير متغيرهاي مستقل تحق

 ةمتغير وارد معادل چهار ،ترتيببه ،از روش گام به گام گيريبهرهبا  ،)زايياشتغال(

  . آمده است ۷، که نتايج رگرسيون در جدول دنده شرگرسيون چندمتغير

  نتايج رگرسيون ‐۷جدول 

 B  متغير
 رداشتباه استاندا

B 
Beta T داري معني  

ات دردهندگان خدمدهي ارائهسازمان

  هاتعاوني
٠٦٤/٠ ٨٨/١ ٢٦٦/٠  ٢٩٣/٠ ٥٥٣/٠ 

  ٠٠٣/٠  ١٣/٣  ٣٥٢/٠  ١٣٨/٠  ٤٣٢/٠  هادر تعاوني هاي شغليمهارتآموزش 

  ٠٠٥/٠  ‐٩١/٢  ‐ ٣٧٦/٠  ١٨٧/٠  ‐ ٥٤٦/٠  هاتعاوني موانع و مشکالت موجود در

  ٠٣٧/٠  ١٣/٢  ٣٣٤/٠  ٢٦٧/٠  ٥٦٩/٠ هاعوامل زيرساختي در تعاوني

  ‐  ‐  ‐  ٧٢/٢  ٥٩/٢  عدد ثابت

  هاي تحقيقيافته: منبع
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وارد معادله شد و  هادهندگان خدمات در تعاونيدهي ارائهسازمانمتغير در گام اول، 

 زايينقش را در ميزان اشتغالبيشترين نتايج محاسبات انجام شده نشان داد که اين متغير 

و  ،)٢R=١١/٠(ضريب تعيين  ،)R=٣٣/٠( رگرسيونضريب  ،در اين مرحله. داشته است

adj=١۰/٠(شده ضريب تعيين تعديل
٢R(  ده استشمحاسبه براي اين متغير )۰۰۵/۰=P  و

۴۸/۸=F .(،دهندگان خدمات در دهي ارئهسازمانكه متغير  گفتتوان مي بر اين اساس

  . کندتبيين مي زايي راميزان اشتغالتغييرات از درصد ده تنهايي حدود به هاتعاوني

در اين  .شد لهوارد معاد هاهاي شغلي در تعاونيزش مهارتدر گام دوم، متغير آمو

ضريب تعيين ، و )٢R=١٧/٠(ضريب تعيين  ،)R=٤١/٠( رگرسيونضريب  ،مرحله

adj=١۵/٠(شده تعديل
٢R(  شده است محاسبه براي اين متغير)٠٠٢/٠=P ٠١/٧ و=F .(

ها و آموزش ونيدهندگان خدمات در تعادهي ارائهسازمانمتغيرهاي  ،يافته اين براساس

ميزان از تغييرات  درصدپانزده حدود طور مشترك ها بههاي شغلي در تعاونيمهارت

  . کنندزايي را تبيين مياشتغال

 ةوارد معادل هابررسي موانع و مشکالت موجود در تعاونيمتغير  در گام سوم،

 ،)٢R=٢٢/٠( ضريب تعيين ،)R=٤٧/٠(رگرسيون كه ضريب  شد،رگرسيون چندمتغيره 

adj=١۹/٠( شدهو ضريب تعيين تعديل
٢R(  محاسبه شده استبراي آن )٠٠١/٠=P و 

٤٢/٦=F.( درصدنوزده  كه حدود گفتتوان مي ،دست آمدههضريب تعيين ب ةبا مشاهد 

دهي سازمانناشي از متغيرهاي طور مشترک زايي بهة اشتغالوابستمتغير از تغييرات 

ها، و بررسي هاي شغلي در تعاونيها، آموزش مهارتدهندگان خدمات در تعاونيارائه

   .هاستموانع و مشکالت موجود در تعاوني

رگرسيون  ةوارد معادلها در تعاونيعوامل زيرساختي تأمين  متغير ،گام چهارم در

و ضريب  ،)٢R=٢٧/٠( ضريب تعيين ،)R=٥٢/٠( رگرسيونكه ضريب  شد،چندمتغيره 

adj=٢٣/٠( شدهتعيين تعديل
٢R( ه است محاسبه شد براي آن)٠٠٠/٠=P ٢١/٦ و=F( . بر

 طور مشترکبه وابستهمتغير درصد از تغييرات  ٢٣كه حدود  گفتتوان مي اين اساس،

هاي ها، آموزش مهارتدهندگان خدمات در تعاونيدهي ارئهسازمانناشي از متغيرهاي 
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ا، و عوامل زيرساختي هها، بررسي موانع و مشکالت موجود در تعاونيشغلي در تعاوني

  .هاستدر تعاوني

ثيرات أت زمينة در روش گام به گامبه از رگرسيون چندمتغيره دست آمدهبهنتايج 

دهي ترتيب، سازمانبهبيانگر آن است كه زايي ميزان اشتغال متغيرهاي مستقل تحقيق بر

عوامل ا، و هدر تعاونيهاي شغلي مهارتها، آموزش دهندگان خدمات در تعاونيارائه

موانع و اند، اما متغير ها نقش مثبت بر ميزان اشتغالزايي داشتهدر تعاوني زيرساختي

در مجموع، عوامل ياد . ها داراي نقش معکوس بوده استتعاوني مشکالت موجود در

هاي منابع طبيعي را تبيين زايي در تعاونيدرصد از عوامل مؤثر بر ميزان اشتغال ٢٣شده 

  ).۸ ولجد( كنندمي

  زاييضرايب تعيين متغيرهاي مستقل در اشتغال ‐۸جدول 

  متغير  گام
ضريب همبستگي

 (R)چندگانه
ضريب تعيين 

)۲R(  

ضريب تعيين

adj(شده تعديل
۲R(  

مقدار 

F  

۱  
-دهي ارائهسازمان

 دهندگان خدمات
۳۳/۰  ۱۱/٤٨١/٨* ٠٩٨/٠ ٠ 

۲  
هاي آموزش مهارت

  شغلي
۴۱/۰  

۱۷/٠  

  

١٤٨/٠  

  
*٠١٠/٧  

۳  
انع و مشکالتمو

 موجود در تعاوني
۴۷/۰  ۲۲/٤٢٨/٦*  ١٩١/٠  ٠  

۴  
عوامل زيرساختي در

 هاتعاوني
۵۲/۰  ۲۷/٢١٨/٦* ٢٣٢/٠ ٠  

  هاي تحقيقيافته: منبع

  :صورت زير است، معادلة خطي رگرسيون چندمتغيره به٦با توجه به ضرايب جدول 

۵۹/۲ + ۱x ۵۶/۰  +۲x ۵۴/۰ – ۵x ۴۳/۰ + ۷ x ۵۵/۰=Y  

  :شودمي صورت دينب نيز آن ةاستاندارد شد ةو معادل

۱x ۳۳/۰ +۲x ۳۷/۰ ‐ ۵x ۳۵/۰ + ۷ x۲۶/۰=Y  

Y :هاي منابع طبيعيزايي در تعاونيعوامل مؤثر بر اشتغال  
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۷X :هادهندگان خدمات در تعاونيدهي ارائهسازمان 

۵X :هاهاي شغلي در تعاونيآموزش مهارت 

۲X :اهموانع و مشکالت موجود در تعاوني 

۱X :هاعوامل زيرساختي در تعاوني 
شود که متغير ، مشاهده مي۶در جدول  Betaدست آمده از ضريب براساس نتايج به

-ها بيش از ساير متغيرها بر ميزان اشتغالدر تعاوني دهندگان خدماتدهي ارائهسازمان
ش آموزهاي منابع طبيعي تأثيرگذار است و پس از آن، متغيرهاي زايي در تعاوني

عوامل زيرساختي در ، و هاهاي مربوط به تعاونيگذاريسياست، هاي شغليمهارت

 ۲اهميت نسبي متغيرهاي مستقل در تبيين متغير وابسته در شکل . قرار دارند هاتعاوني

  .آمده است

  

  

  

  

   

  

  

  

  
  هاي تحقيقيافته: منبع

 زاييکنندة اشتغالمتغيرهاي تبيين ‐۲شکل 

زايي، باال، ميزان اهميت هر كدام از متغيرهاي مستقل در ميزان اشتغالدر شکل 

  .، تبيين شده است۶در جدول  Betaبراساس نتايج ضريب 

 دهندگان خدماتدهي ارائهسازمان هاعوامل زيرساختی در تعاوني

 هادر تعاوني

۲۶۶/۰=Beta 

۳۵۲/۰=Beta 

 هاموانع و مشکالت موجود در تعاوني هاهاي شغلي در تعاونيآموزش مهارت

۳۷۶/۰=Beta  

۳۳۴/٠=Beta 

 زايیاشتغال
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  گيري و پيشنهادها نتيجه

نيافته و در حال توسعه ترين عوارض نامطلوب در كشورهاي توسعهبيكاري از عمده

كند و از نيافتگي خودنمايي ميمشكل ناشي از توسعه صورتبه ،سواست كه از يك

گيرد و خود منشاء بسياري بزرگ بر سر راه توسعه قرار مي يمانع صورتبه ،ديگر سو

نرخ . رودشمار ميبهاجتماعي و فرهنگي  ،هاي اقتصادياز مشكالت و ناهنجاري

هاي درصدي بيكاري در كشور ما باعث شده است تا دولت شناخت زمينه چهارده

براساس . چهارم توسعه قرار دهد ةاولويت و هدف برنام درهاي شغلي را ايجاد فرصت

طور متوسط بيش از هساالنه ببايد اقتصادي كشور،  ةچهارم توسع ةمستندات برنام

گري د كه با توجه به سياست كاهش تصديشوهزار فرصت شغلي ايجاد  ۰۰۰/۲۰۰/۱

ايجاد اشتغال  ةولت در زمينتواند در تحقق اهداف ددولت در اقتصاد، بخش تعاون مي

پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل تأثيرگذار بر عملكرد . ثر داشته باشدؤم ينقش

زايي براي دستيابي به توسعة داري در ميزان اشتغالداري و جنگلهاي مرتعتعاوني

شده، سطح براساس تحقيقات انجام. روستايي در استان گلستان انجام گرفته است

درصد  ۸۲). درصد ۵/۶۶(اد مورد مطالعه غالباً ديپلم متوسطه بوده است تحصيالت افر

هاي سابقة کار آنها در تعاوني متوسطاند؛ از افراد مورد مطالعه در روستا سکونت داشته

داري حدود هفت سال بوده و ميزان عالقة آنها به کار گروهي نيز در داري و جنگلمرتع

زا در افراد مورد هاي اشتغالي وجود ويژگيبررس. بوده است) ۰۶/۳(حد متوسط 

، )۶۸/۳(هاي اعتماد به نفس مطالعه نشان داد که آنها در حدي قابل قبول از ويژگي

) ۳۲/۳(، و پشتکار و پيگيري )۶۱/۳(پذيري ، مخاطره)۰۷/۳(پذيري مسئوليت

شنايي با هاي نوآوري و ابتکار، فعاليت گروهي، هدفمند بودن، آبرخوردارند؛ اما ويژگي

هاي بازاريابي، آشنايي با امور مالي، و هدايت و مديريت، آشنايي با قوانين کار، مهارت

دهد گرفته نشان ميصورت يهابررسيهمچنين، . رهبري در آنها در حد کم وجود دارد

 به اعضا چندان هاي منابع طبيعيتعاوني ،پيدا کردن شغل جديد زمينةدر هر چند،  که

 دست آمدهبهنتايج  .انداعضا شده اشتغالتا حدودي باعث استمرار  اما ،اندكردهن كمك

 ثيرات متغيرهاي مستقل تحقيق برأت مورد در روش گام به گامبه از رگرسيون چندمتغيره



  ۴۷ ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  فصلنامة     …نظرسنجي در بارة برخي عوامل تأثيرگذار

 

دهندگان خدمات در دهي ارائهترتيب، سازمانبهبيانگر آن است كه زايي ميزان اشتغال

ها ها، و عوامل زيرساختي در تعاونيدر تعاوني هاي شغليها، آموزش مهارتتعاوني

اند، اما نقش متغير موانع و مشکالت موجود در زايي داشتهنقشي مثبت در ميزان اشتغال

در مجموع، عوامل ياد شده . زايي معكوس بوده استها در متغير وابستة اشتغالتعاوني

هاي منابع طبيعي را تبيين يزايي توسط تعاوندرصد از عوامل مؤثر بر ميزان اشتغال ۲۳

   .كنندمي

هاي مدرن مشيراهنمايي بر خط«در اثر خود با عنوان  ،)Taimni, 1895(تايمني 

، نشان داده است که مسائلي چون تأمين خسارت و بيمة »ها در آسيابراي تعاوني

مورد را حاضر نيز اين مطلب شود، كه تحقيق زايي ميمحصوالت باعث توسعة اشتغال

 ,Edwards(، ادواردز )Eliana, 2009(اليانا هاي بررسي ،همچنين .دهدمييد قرار أيت

 Barrows( و باروز و بروملي ،)Strieter and Hughes, 2009(، استريتر و هيوز )1976

and Bromley, 1975 (ها باعث افزايش دهد که بازاريابي محصوالت تعاونينشان مي

  . قيق حاضر نيز اين مطلب تأييد شده استزايي مي شود، كه در تحاشتغال

 Strieter and(، استريتر و هيوز )Bruno and Wright, 1980(برونو و رايت 

Hughes, 2009( ورتمن ،)Wortman, 1990( و اليانا ،)Eliana, 2009 ( در تحقيقات

خود نشان دادند که صادرات محصوالت منجر به افزايش اشتغالزايي مي شود که در 

  . حاضر نيز اين مورد تاييد شده است تحقيق

در  )Dimitris et al., 2003(و ديميتريس و همكاران ) Edwards, 1976(ادواردز 

زايي تحقيقات خود نشان دادند که ارائة وام و تسهيالت بانکي منجر به افزايش اشتغال

  . شود که در تحقيق حاضر نيز اين موضوع تأييد شده استمي

هاي مورد مطالعه در منظور افزايش نقش تعاونيپژوهش حاضر، به با توجه به نتايج

    :شود كهدست آمده از رگرسيون، پيشنهاد ميزايي، براساس نتايج بهاشتغال

ها شامل بازاريابي، صادرات، انبارداري، و فرآوري در عوامل زيرساختي در تعاوني ‐۱

 راستاي اشتغال زايي افزايش يابد؛ 
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هاي منابع طبيعي به ها، تعاونيهاي شغلي در تعاونيتدر زمينة آموزش مهار ‐۲

 منظور ايجاد اشتغال بپردازند؛ هاي آموزشي براي اعضا بهتدوين و برگزاري دوره
-ها، در راستاي تسهيل وامدر زمينة بررسي موانع و مشکالت موجود در تعاوني ‐۳

 ديشيده شود؛ و اي، تمهيدات الزم انگيري، بيمة محصوالت، و ارائة خدمات مشاوره
ونقل، گياهان دارويي، صنايع هايي چون حملدهندگان خدمات در حوزهارائه ‐۴

  . دهي شوندهاي تعاوني سازماندستي، و مواد لبني در قالب تشکل

 هايادداشت
1. pilot test  

 منابع
المللي کار سي و يکمين کنگرة اتحادية بينگزارش، )١٣٧٧(المللي تعاون اتحادية بين

 .وزارت تعاون: تهران .۱۹۹۵منچستر  ‐اونتع
هاي منابع بررسي وضعيت موجود تعاوني ،)۱۳۸۴(نيا، غالمحسين اسدي، علي و حسيني

- سازمان جنگل: تهران .ل و مشکالت و نيازهاي آموزشي آنهائکيد بر مساأطبيعي با ت
 .۱۵‐۷صص . ها، مراتع و آبخيزداري کشور، دفتر ترويج و مشارکت مردمي

 . ١٤ شماره. تعاون نشرية. »تعاون در کشورهاي در حال رشد«، )١٣٧٠(ام نبي
هاي وري شرکتبررسي و شناخت عوامل مؤثر در عدم بهره، )۱۳۸۰(چراغعلي، محمدرضا 

 .٧٨ص . وزرات تعاون، ادارة تعاون استان گلستان: تهران. تعاوني در استان گلستان
تعاون و آمارهاي  ،)۱۳۸۱(. زاده، عو ابراهيم. اده، مزحاجي ،.زاده، سحسن ،.ا. زاده، سحائري

 .۱۵۰ص  .پايگان :تهران. )۱ جلد(بخشي 
سازمان  :تهران. هاي منابع طبيعي در ايرانتعاوني ،)۱۳۸۰( هاي مردميدفتر ترويج و مشاركت

  .۲۳‐۱۸صص . ها، مراتع و آبخيزجنگل

ها، مراتع و سازمان جنگل: تهران. ريهاي منابع طبيعي و آبخيزداتعاوني، )۱۳۸۶. (رضايي، م

 .۱۳‐۱صص  .هاي مردميدفتر ترويج و مشاركت، آبخيز
. وري کلي و جزئي عوامل کار و سرمايههاي بهرهمحاسبة شاخص، )۱۳۸۱(پور، بتول رفعت

 .١٧٨ ص. دانشگاه اصفهان: اصفهان
سال . هميار. »ريهاي تجاهاي اساسي تعاوني با شرکتتفاوت«، )١٣٧٩(شيرزادي، حسينعلي 

 .٣٦‐٢١، صص ٨، شمارة ٢
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. »هاي مصرفوري در تعاونيبررسي عوامل مؤثر بر اثربخشي بهره«، )١٣٧٨(طبرستاني، مريم 

 .٢٣‐١٧، صص ٤، شمارة ١سال . هميار
فرهنگ . »وني مصرفاهاي تعوري در شرکتارتقاي بهره«، )١٣٧٨(زاده، محمدحسين عظيمي

 .٤٣ص ، ٦، شمارة ١سال . و تعاون
 ينشين در حفظ و احياهاي جنگلسنتز طرح نقش تعاوني ،)۱۳۷۶(محمدي، ايرج ملك

دفتر ترويج و ، ها، مراتع و آبخيزسازمان جنگل :تهران. هاي شمال كشورجنگل
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