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  دهيچک
مـردم   ،نيو همچنـ  ياسـالم  يشـورا  ياران و اعضـا يدگاه دهيسنجش دحاضر هدف پژوهش 

نيـز  پـژوهش   ةمحـدود  بـود و  هـا  ياريـ ده يتعـاون  يرساندر ارتباط با نحوه خدمات ييروستا
 ،ياسـناد  هـا داده يگـردآور  روش .شـد را شـامل مـی  سر از توابع شهرستان آمل دهستان دشت

 .پرسشـنامه بـود   ،مصاحبه و سپس نخست،ز ياطالعات ن يگردآور و ابزار يدانيو م يا کتابخانه
 .بهـره گرفتـه شـد    مسـتقل  Tو  يا نمونـه تک Tاسکوئر،  يکا يها آزمونها از  ل دادهيتحل يبرا

ان ييو روسـتا ) ياسـالم  يشـورا  ياران و اعضايده( يران محليمدشامل پژوهش  يآمار ةجامع
روستايي برای انجام مصاحبه و تکميـل   ۱۳۵ده عضو شورا و نُه دهيار و هجبود که از آن ميان، 

 ت و فاصـله از شـهر و جـاده   يـ روستا بر اساس بعـد جمع  نُهعنوان نمونة آماري از پرسشنامه به
سـرعت   سـر دشت يها ياريده يتعاون اقداماتق، يتحق جينتابر اساس  هرچند،. انتخاب شدند
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خـدمات،   تيفيک يبا ارتقا د و نتوانستينبخش مورد مطالعه را بهبود يبه روستاها يدهخدمات
، نداشـت ها  ياريده درآمد شيافزا در مثبت یتأثير همچنين،و  ان را جلب کندييت روستايرضا

 ييق سـازوکارها ياز طر يکار جمع سازینهيو نهاد ييجومشارکت ةيروح يارتقا يااما در راست
ـ   يبـه تعـاون   ييااجر يها دستگاه يعمران يها پروژه يبرخ يمانند واگذار  التيتسـه  ةهـا و ارائ

 ،جـه ين نهاد و در نتيا يمال ةيت بنيتقو بهتوان  ي، مياتيمال يها يبخشودگ و بهرهکم و بلندمدت
  . همت گماشتآن  يرسانش قدرت خدماتيافزا

، )دهستان(سر ، دشتيران محليها، مدياريده ي، تعاونياري، دهيرسانخدمات: هاواژهديکل
  .)شهرستان( آمل

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

ـ دل. سـت يده نيپوشـ  يک کشور بـر کسـ  يآن در توسعه  يديت روستا و نقش کلياهم ل ي

کننـد و حـق    يم ياست که در آن زندگ يانيوجود روستاي يکي، ييت توسعه روستاياهم

 منـد  امظـ نارتباط  وجود يگريت برخوردار باشند و ديفيکبا ياست که از زندگآنه يعيطب

ـ ناخواه مشکالت روستا بر شهر ن و خواه ست؛ن شهر و روستايب ز اثـر گذاشـته و آن را   ي

 ير اساسـ يتوسـعه روسـتا تـداب    يالزم اسـت بـرا   ،نيبنـابرا  .سـازد  يمـ  هم دچار مشکل

ژه يـ و توجه ييروستا مناطقبه د يبا، توسعه يزير برنامه يبرا، کشور هر در .ده شوديشياند

خصـوص بـر    بـه  هـا  جنبـه  از ياريبس در شان مطلوب عملکرد و روستاها تأثير چون ،شود

در  يرات سـاختار ييبر تغ ييبرنامه توسعه روستا. مهم است) GDP( يد ناخالص داخليتول

توسـعه   ،آنر سـاختار و بـه تبـع    ييتغ يها پروژه يبه اجرامتمرکز است و  توسعه روستاها

 فراينـد  يعنـي  روسـتايي  توسـعه  ).Hosseini et al., 2011: 3( کنـد  يمـ  کمـک  روسـتاها 

 لحـاظ کـارآيی   به محيط كيفيت باال بردن، كيفي نظر از زندگي قابليت تقويت و ازيتواناس

 ).Holand et al., 2003: 12(روسـتايي   نـواحي  در فيزيكـي  بيو محيط كيفيت و اقتصادي

ـ بـه ن  ييگـو  پاسخ ،واقع در، توسعه روستا يبرا يرکن اساس  نيـي تع بايـد . ان اسـت يياز روسـتا ي

 گرفـت  نظر در پروژه هر در قدم نياول را مردم مشارکت باها  تيولوا نييتع و روستاها يازهاين

)Golmohammadi, 2013: 534.( »ـ تغ و توسـعه  در »مشارکت ـ  جامعـه  ريي   گسـترده  طـور  هب

، هافراينـد  ياجـرا  در زمينـة  يريـ گ ميتصم در مردم فعال مشارکت ، و از آن جملهدارد نقش
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شـکل   ).Thomas-Slayter, 2009: 337( ذار استگتأثير آنهاروی  که ييها پروژه و، ها برنامه

ـ   يمحلـ  ينهادهـا  يريـ گ شکلمشارکت مردم در توسعه در قالب  يامروز از  يکـه جزئ

ـ بـروز پ رونـد،   مـی  شمار به يدولتريغ يها سازمانهمان   يهـا  سـازمان . دا کـرده اسـت  ي

 زوکارمثابه يـک سـا   به شده و تر بزرگ ياز جامعه مدن ياتيح ءک جزيل به يتبد يردولتيغ

افـل  در مح). Nair, 2011: 252( شوند يم رفتهيپذ يو اجتماع يتوسعه اقتصاد يبرا ينهاد

ک ير و دموکراتيپذ، انعطافيمشارکت يها در قالب صورت ،يدولتريغ يها سازمان ،يسايس

ـ رو يم شمار دولت ناکارآمد به يبرا ينيگزيجا ن يبـر همـ   ).Harsh et al., 2010: 253( دن

مثابـه   بـه شـود و   يمـ  ن نهادها افـزوده يا بر شمار ،وز در سرتاسر جهانروز به ر ،اساس

 شـوند يمـ محسـوب   »نيياز بـاال بـه پـا   « ةتوسع خوردة طرح شکست يبرا يينوشدارو

)Hearn, 2007: 154 .( ينـده بـرا  يفزآ ای گونـه  بـه  هـا  سـازمان ن يا، نيالت يکايآمردر 

ل يتسـه  يبـرا  ،نيو همچنـ  ييتوسعه روستا يها و برنامه يرفاه اجتماع يسازکوچک

کـا  يآنهـا در آمر  ).Richard, 2009: 169( اندل شدهيمتمرکز حکومت تشکرياشکال غ

ــاز ينقــش مهمــ ــ يهــا يدر ب ــنيب ــاياتوســعه  يهــا يو همکــار يالملل ــ ف ــد يم  کنن

)Nunnenkamp and Öhler, 2012: 81 .(دار در سـطوح  يبه توسعه و توسعه پا يابيستد

دن و کـر  ريـ و درگ يمحلـ  يشتر به نهادهايه بدادن نقش هرچ مستلزم يا و منطقه يمحل

در  يو مردمـ  يخصوصـ ، يعمـوم ، ينفعـان مختلـف دولتـ   يدادن نهادهـا و ذ  مشارکت

در اصـل   يمحل يهادهان). ۱۶۳ :۱۳۹۲ ،همکاران و انيکاظم( است اداره امور يهافرايند

ـ ن حـافظ ( است يمحلا حکومت ي يمحلدولت رمجموعه يز . )۱۴۵ :۱۳۹۰، ا و همکـاران ي

نـده  ينما ايـن نهادهـا  . اسـت  ين نهادها چراغ توسعه و دموکراسيشود که ا يم اغلب تصور

 تـأمين  يبـرا  يابزار مثابه به و) Junge, 2012: 409( اند شدهه راندهيبه حاش يها منافع گروه

، حصـار و همکـاران  ياريـ (هسـتند   انييروسـتا رش ي، مورد پذييجامعه روستا يها هدف

ژه يـ و ، بهييگراجانبه توسعه در گرو همه يها ت برنامهيتوان گفت که موفقيم .)۶۸۰ :۱۳۹۲

؛ ۹۵: ۱۳۸۵ ان،يشـا (اسـت   يرفاه –ي، همراه با توسعه خدماتيو اقتصاد يتوسعه اجتماع

   ).۱۸۹ :۱۳۸۳، ياسوري
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 تـر  غنـی  اريبس منبع کي از يشهر روستاها، مناطق با سهيمقا در کهآن است  انگريمطالعات ب

). O’Hare and Rivas, 2007: 307( برخوردارند ياجتماع خدمات و ياساس يها اخترسيز

 يشـهر  منـاطق  ياجتماع خدمات تيفيک و اروپا، سطح هياتحاد عضو کشور ۲۷ شتريب در يحت

 کـاهش  ،اديـ ز احتمـال  بـه  ).Hanisch, 2009: 127(اسـت   ييروسـتا  منـاطق  از تربسـيار بـاال  

 در ،نيهمچنـ  و شـود  مـي  منجـر  ييروسـتا  اشـتغال  کاهش به روستاها در خدمات به يدسترس

 يبـرا ). Findlay et al., 2001: 3( کند يم جاديا اخالل ييروستا يها اجتماع ياجتماع تعادل

را  ييو خدمات روسـتا  منابعبايد ، ياجتماع يها يناآرام سرکوب و ييروستا فقر کاهش

از  يبخش ،نمونهبرای ). O’Hare and Rivas, 2007: 310( کرد کامالً مديريت وضوح به

، ييروسـتا  يآنهـا و پـراکنش گسـترده نـواح     يت محلـ يـ ل ماهيبه دل ،ييخدمات روستا

. )۸۵ :۱۳۹۲، يآسـتانه و رضـوان  دربـان (اسـت   يمحل يها به حکومت يمستلزم واگذار

يافته اسـت كـه داراي هويـت حكـومتي بـوده و از      حكومت محلي موجوديتي سـاختار 

ارائه خـدمات عمـومي بـه مـردم منطقـه       نيز هدف آن و استر برخوردا ياستقالل ادار

طبـق قـانون    خـود  اراتيـ مردم هر محـل بـه موجـب اخت    ،يمحل يها در سازمان .است

ن ير بـا قـوان  يتا آنجا که مغا ،ديم مقررات جديتوانند با تنظ يم ،ين عاديا قوانيو  ياساس

تواننـد بـازار را    يمـ  يلـ مح يهـا  حکومت .ندکنامور محل خود را اداره  ،نباشد يمملکت

قـرار دارنـد    ييروسـتا  ياسـ يس نظـام  در مرکـز اغلـب  و  )Warner, 2009(متعادل کنند 

)Douglas, 2005: 231.(  

ـ ن مـورد  ياساسـ  خـدمات  تأمين يبرا مختلف يکشورها رباتج از يکي  روسـتاييان  ازي

ـ تما و ييروستا خدمات نهيهز روزافزون شيافزا .است ييروستا يمحل يها سازمان جاديا  لي

شـتر  يب ي، کارآمـد يعمـوم  خدمات ارائه با ارتباط در ها نهيهز کاهش يبرا يمرکز يها دولت

 اصـل  بـه  اعتقـاد ، ييروسـتا  مـردم  وضـع  بـه  نسـبت  شـتر يب تيحساس و ازهاين بهتر درکو 

 در مـردم  مشـارکت  يها نهيزم آمدن فراهمو  ياساس خدمات ارائه در آن نقش و ييخوداتکا

ـ از جملـه اقـدامات ا   مـردم  ابتکـار  وها  تيها، خالقييتوانا شيافزا و دخو به مربوط امور ن ي

  ).۳۱، ۱۳۹۲، يو بدر الدين افتخاري رکن( شوديمحسوب م يمحل يهاسازمان
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 ر گـرو د ييت روسـتا يريمـد  يمتـول  يهـا  ژه سازمانيوههر سازمان ب يي، کارآامروزه
هـا   ن سـازمان يعملکرد او م است نده مرديفزآ يها به خواسته ييگو ازها و پاسخين تأمين

و همکـاران،   يعنابستان( دارد يبستگ ييت ساکنان روستايارائه خدمات و جلب رضا به
 جـامع  و کامل رسیدستان ييروستا يريپذبيآس کاهش در شروع نقطه کي). ۵۱ :۱۳۹۲

دهـد   يمـ  کاهش را يرفاه هياول خدمات نقل و حمل نهيهز عمده صورت به ست کهآنها
)Barrios, 2007: 5 .( در  يرکـن اساسـ   يمحلـ  يهـا  هـا و سـازمان   حکومـت  ،نيبنـابرا

پـور،  يحجـ و  مانيسلفال(ند رو يمشمار  بهان يياح به روستا و روستيصح يرسانخدمات
آنهـا محسـوب    يازهـا ين يايـ و همواره با مردم در ارتباط بوده، زبـان گو  ،)۱۰۹ :۱۳۹۰

 يازهـا يها با ن برنامه ييهمسو راستایدر  يدولت يها سازمان يفشار برا يهاکانون ،شده
حـاد  ل ارتباط تنگاتنـگ بـا آ  يآنها به دل). ۳۲ :۱۳۸۲، يديسع(شوند  يم يمردم تلق يواقع

ا يـ و  ييتوانند در کنار دولت به عنوان بازوان اجرا ي، ممختلف مردم و جلب اعتماد آنها
ـ ابزار  آنها،ن حاليدر ع ؛)۱۵۷ :۱۳۹۱و همکاران،  يبرار(ت کنند يفعال يفکر ل يا وسـا ي

کننـد و   يم مـ يکه مردم آنها را ترسـ  ييهاهستند، هدف ييجامعه روستا يها هدف تأمين
  ). ۱۳۹۰و همکاران،  يهاشم(رند يپذ يم

خودجـوش   يهـا  و تشـکل  يدولتريغ يها به نقش سازمان ،طول زمان در ،در کشور ما
 يعـ يمط( اسـت  توجه شده امور مختلف روستاها کمتر يزير ت و برنامهيريمد يبرا يمحل

 يهـا  هـا و تشـکل   ن سـازمان ياد اتعد ،رياخ يها اما در سال). ۱۳۹۰و همکاران،  لنگرودی
 تـأثير زان يدهنده متواند نشان ينقش آنها م ياست که بررس يروستاها روبه فزون يدولتريغ

). ۱۴۴ :۱۳۹۱و همکـاران،   جاجرمي يمانيا( باشد ييدر توسعه روستا يمردم يها تشکل
 ،کنـد  يمـ  يرا باز يکه در روستا، نقش حکومت محل يدولتريغ يها ن سازمانياز ا يکي

متعـدد و   يها و کارکردها تيها و قابل ياريده يگاه مناسب قانونيجا .است يارينهاد ده
د يـ ف جدياز وظـا  يکه بر اساس برنامه چهارم توسعه، برخ است متنوع آنها باعث شده

 يشـاهکوه ه خواجـ (رد يها قرار گ ياريم بر عهده دهيبه صورت مستق ييت روستايريمد
توسـعه   راسـتای د در يـ ن و نـوگرا با يت نويرين نهاد به عنوان مديا ).۱۳۹۱و همکاران، 

ـ  يهـا  پروژهبتواند و ) ۱۳۸۴، يکان يو نجف يمهدو(گام بردارد  ييدار روستايپا  يعمران
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 يهمکـار  يان را بـرا ييو نظر دولت و روستا يروستا طراح يها ازيمناسب را بر اساس ن
  ).  ۱۳۹۱، يميکر(د کنها جلب  ن پروژهيدر ا

ت منـابع  يها در سطح کشـور و محـدود   ياريبا توجه به تعداد و پراکنش گسترده ده
به  يارين خدمات دهيترارائه مناسب يها در راستا نهينه هزيت بهيريموجود، مد ياعتبار

از  يت برخـ يـ را ظرفيـ ز ،ژه دارديو يتيمجاور اولو يوستاهاآن روستا و ساکنان ر ياهال
ک روستاسـت  ياز يش از نيب ينشانآتش يمانند خودرو يعيآالت توزنيزات و ماشيتجه

 ياريس دهيسافت مجوز تأيت امکان دريجمع کم ياز روستاها ياريگر، بسيد يو از سو
مجـاور آنهاسـت    فعـال  يهـا  ياريـ فه ارائه خدمات به آنها بر عهـده ده يرا ندارند و وظ

  ). ۹۲ :۱۳۸۸، يآستانه و بدردربان(
 نامـه تفاهميک گ تعاون در کشور، نتوسعه روستا و توسعه فره يدر راستا ،نيبنابرا

 از يريـ گبهـره  بـا  کشور ييروستا مناطق درها  يتعاون توسعه هدف با مشترک يهمکار
 بـه  کمـک  و يـي زا، اشـتغال يسـاز فرهنگ هدف باها  ياريده ژهيوبه يمحل يها تيظرف

منعقد شـد   ۱۳۸۶ سال در تعاون وزارت و کشور ن وزارتيب ،روستاها يانو آباد عمران
  . ديب رسيها به تصو ياريده يو اساسنامه شرکت تعاون

 يهـا تيـ است کـه بـا هـدف اسـتفاده از ظرف     ياز جمله انواع تعاون ياريده يتعاون

هـا و جامعـه    ياريـ زات در روستاها و کمـک بـه ده  يه و تجهيع سرمايتجم يبرا يتعاون

کشـور   ييدر منـاطق روسـتا   يو خـدمات  يعمران يها طرح يع در اجرايو تسر ييروستا

ـ  اعتبارات تيمحدود ،درواقع). ۸۵ :۱۳۹۱و همکاران،  يدولت(است شده ل يتشک  يدولت

ـ ن مـورد  يمـال  منـابع  و هـا ياريـ ده يها نهيهز تأمين يبرا  و هـا طـرح  ياجـرا  يبـرا  ازي

 يبـرا  هـا ياريـ ده تـا  شد باعث کشور ييروستا مناطق در يخدمات و يعمران يها پروژه

 آالتنيماشـ  و امکانـات  عيـ تجم بـا  انييروسـتا  ازين به ييگو پاسخ و روستاها امور اداره

 عنـوان  بـا  مسـتقل  يحقـوق  تيشخصـ  کي قالب خود، در ارياخت در يخدمات و يعمران

 روسـتا  تيريمـد  يها نهيخود، هز يياجرا توان شيافزا ضمن ،هاياريده يتعاون شرکت

 موجود موانع رفع يبرا گريکدي با هاياريده شتريب تعامل بهکار  نيا. دهند کاهش زين را

ـ  و بخـش  سـطح  در نهادها نيا امکانات از يريگبهره با آنها يياجرا توان ييافزاهم و  اي
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ـ نها در کـه  داشتنياز  شهرستان  يتعـاون  شـرکت  ۸۰۶ از شيبـ  سيسـ تأ بـه  منجـر  ،تي

 بـا  انـد توانستهها  يتعاون نيموجود، ا آمار نيآخر اساس بر. شد کشور طحس در ياريده

 ،نهاد نيدب الزم خدمات ارائه ضمن ،ياريده هزار شانزده حدود قراردادن پوشش تحت

 بـه  مشـغول  کشـور  ييروستا مناطق در را نفر ۳۰۰۰ حدود ميرمستقيغ و ميمستق طوربه

  .)۱۲ :۱۳۹۲جاهد، ( ندکن کار

خود دولـت در   يمردم و حت .ستيده نيپوش يکس گر بريدها  يتعاون تياهم ،امروزه

ـ تـا از ا  اسـت کـردن آن   ن نهـاد و قدرتمنـد  يجاد ايا يش براتال هـم از بـار    ،قيـ ن طري

 .رديـ صورت گ يبهتر يدهماتخد يدولت کاسته شود و هم به مردم بوم يها تيمسئول

بـه اهـم    در پی، که است صورت گرفته گسترده ييهامطالعات و پژوهش ،ن راستايدر ا

  .شود يم آنها اشاره

در شهرسـتان کبودرآهنـگ    يد کشـاورز يتول يهايتعاون يابيدر ارز) ۱۳۸۶( يسعد

 يش دسترسـ يافـزا ، يو تخصص يفن يش سطح آگاهيدهد که افزا يم استان همدان نشان

قاط قـوت  ن از ونيزاسيو توسعه مکان يان با مراکز دولتييل ارتباط روستايتسه، هابه نهاده

فقـدان برنامـه جـامع بلندمـدت و      ،ن حـال يدر عـ . اسـت  يد کشـاورز يتول يها يتعاون

ـ  اختالفات بـا مؤ  يو وجود برخ يگاه حقوقينامشخص بودن جا و نبـود   يسسـات دولت

  .داند يم يتعاون يدهايتهد وجزحل اختالفات را  يبرا يمرجع

 يتعـاون  يهـا  شرکتت يفعال يعملکرد اقتصاد يبا بررس ،)۱۳۸۸( و همکاران يآذر

بـر   يگـذار تأثيرزان يـ در مهـا   ين تعاونيافتند که ايدر ،ينان استان خراسان رضويمرزنش

را  يتعاون يکمتر اعضا يمندتيرضافعاليت آنها و  اند اقتصاد خانوار چندان موفق نبوده

  .داشته است يدر پ

مـل  عوا ،ونيل رگرسـ يـ و تحل يصيل تشخيبا کمک تحل ،)۱۳۸۸( و همکاران يعباس

ـ نظ ييرهـا يمتغو  يبررسـ را  ليدر استان اردب يديتول يهايتعاون قيتوفو عدم  قيتوف ر ي

نگرش به ، اعتماد، يهمفکر، يهمگام، يت از عملکرد اداره تعاونيرضا، زان مشارکتيم

  . ندافتيگذار تأثيرها  يت تعاونيدر موفقرا  يروابط عاطف و تيرينحوه مد
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 يو اجتمـاع  يمشـاع در توسـعه اقتصـاد    يهـا  يونتعـا  ،)۱۳۸۹( يو برقـ  يقنبـر از نظر 

ل يآثـار تشــک ) ۱۳۸۹( يرينصـ کـه   يدر حـال  انـد، تحـت پوشـش موفـق نبـوده     يروسـتاها 

 يو فرهنگـ  ياجتمـاع ، يتوسـعه اقتصـاد   يها بر بهبود شاخص يد کشاورزيتول يها يتعاون

 يبهبـود الگـو  ، توسـعه  يهـا  را شامل بهبـود شـاخص  شهرستان زنجان  ياعضا در روستاها

شــت و يمع يو توانمندســاز ،از مهــاجرت بــه شــهر يريجلــوگ، ش درآمــديافــزا، مصــرف

ان يـ م يسـاز تعامـل و اعتماد ، يت زندگيفيبهبود ک يالت و اعتبارات براياز تسه يبردار بهره

  .داند يم اعضا

ـ تول يهـا  يتعاون يرو شيپ يتنگناهابندي اولويت ، با)۱۳۹۰( يمقدم و نعمتيريقد د ي

ران يمـد  يمدت از سـو بلند جامع يزير برنامه افتند که نبوديدر ،ن مشهدشهرستا يکشاورز

 ديـ د محصوالت و پـس از تول يدر زمان تول يابينه اقدامات بازاريدر زمها  يتعاون يو اعضا

ن يتر د و فروش مهميدر مقوله خرها  يتعاون يمشخص از سو يروهاين يريکارگ هو عدم ب

   .است يد کشاورزيتول يها يتعاون يباين تنگناها در نظام بازاريثرترو مؤ

 در کشـاورز  از تيـ حما يبررسـ  بـه  )Deng et al., 2010: 495( دنگ و همکـاران  

ـ  پرداختـه  نيچـ  ييروسـتا  مناطق در ظهور حال در يا حرفه يها يتعاون  جـه ينت نيدو ب

 قدرتمنـد  و يقـو  يبـازار  يروهـا ين مقابـل  در نيچـ  در انکشـاورز  شتريب که انددهيرس

 دهـه  دو طـول  در پـا خـرده  کشـاورزان  از تيـ حما يبـرا  نيچـ  ،نيبنابرا .رنديپذبيآس

 ۲۱ بـه هـا  آن ،۲۰۰۸ سـال  در. اسـت  داده گسـترش  را )۱(يکشاورز يا حرفه يها يتعاون

  . دادند خدمات خانوار ونيليم ۲۴ حدود ،يعني نيچ يروستاها از درصد

 عملکـرد  بـر  مـؤثر  مـل عوا ييشناسا با، )Aini et al., 2012: 100(و همکاران  ينيآ

 کـه  دنديرس جهينت ني، بدکاربران مشارکت و راهبردی يزير برنامه با ارتباط در ها يتعاون

 يبـرا  شـده  شـناخته  مـؤثر  عوامـل  ازها  يتعاون ياعضا مشارکت و راهبردی يزير برنامه

 .دارد وجـود  رهـا يمتغ نيبـ  فيضع مثبت ای رابطه اما ،ستها يتعاون عملکرد و تيموفق

 را کشـور  اقتصـاد  توانـد  يمـ  ميرمسـتق يغ طـور به ،ابديبهبودها  يتعاون عملکرد که يزمان

   .بپردازد فقر کاهش در راهبردی عنوان به شغل جاديا و جيترو به و کند تيتقو
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آنهـا را  ، هيـ زنـان در ترک  يهـا  يدر مطالعه تعـاون  ،)Ozdemir, 2013: 300( رياوزدم
 هـا سـازمان  گونـه  نيدب زنان ليتما تقد استکند و معيذکر م يمحل توسعه يبرا يابزار

  .شود يم آنها نيب نفس به اعتماد شيافزا و متقابل يوابستگ، يهمبستگ و اتحاد سبب
تـوان اذعـان کـرد کـه     يگرفته، م صورت يهاپژوهش مرتبط و های هيبر نظر يبا مرور

به  يسترسش ديافزا، يو تخصص يفن يش سطح آگاهيافزا قياز طر، ياريده يجاد تعاونيا
و  شـود  مـی را سـبب   يـي افزاهـم  ينوع، يبا مراکز دولت روستاييانل ارتباط يتسهو  هانهاده

 يارتقـا نوبه خـود در  به ، کهبه دنبال داردرا  ييزاو درآمد ييزابهتر، اشتغال يرسانخدمات
و  ينيکـارآفر  ،ينـوآور  که با ياگونهبه گذار است،تأثير يمحل تيريمددر حوزه  يکارآمد

ـ را تحر يي، توسعه روستاهايدر تعاون يه همکاريروح يارتقا ،نيمچنه در . ک خواهـدکرد ي
  .)۱شکل (گذارد يم تأثير ياريده يبر گسترش تعاون ييد، شتاب توسعه روستان فراينيا

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  پژوهش يمدل مفهوم -۱شکل 

هـا   ياريده يسر شهرستان آمل، شرکت تعاون ة دهستان دشتدر منطق ،۱۳۸۷در سال 
 ۳۱عضو به  يها ياريتعداد ده ،که به مرور زمان ل شديتشک ياريده دوازدهت يبا عضو

 باعـث  هـا ياريـ ده يبه نام تعاون يها با هم در نهاديارين دهيا يهمکار. ديرس ياريده

 یروستاي توسعة

 اریتعاونی دهي

  اریدهي کارآمدی ارتقای

 رسانیخدمات یدرآمدزاي ی زاياشتغال
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ـ امکانـات در اخت  يـي افزااز هم يناشت يظرف يرغم ارتقابهشده که  در  ياريـ ار هـر ده ي
 يدر خصوص نحوه عملکرد تعاون ييهاپرسشها، ياريده ياونبه عنوان تع يقالب نهاد

ش يو افـزا  ياريـ ف محولـه ده يانجـام وظـا   فراينـد آن در  يزان اثرگذاريو مها ياريده
ـ از ا. دمطرح شـو  يرسانت خدماتيمطلوب دگاه يـ سـنجش د حاضـر بـه   پـژوهش   ،رو ني

 يهـا  ياريـ ده ينشرکت تعاو يرساندر ارتباط با خدمات ييو مردم روستا يران محليمد
نـه  ين زميـ در ا هـای مطـرح   اصـلی بپـردازد؛ پرسـش    هـدف  در قالبسر  دهستان دشت

  : ند ازا عبارت
 شود؟ يت خدمات ميفيک یها باعث ارتقا ياريده يتعاون يريگ ا شکليآ - ۱
 ها شود؟ ياريش درآمد دهيها توانسته باعث افزا ياريده يتعاون يريگ ا شکليآ - ۲
و  يران محلـ يت مـد يجلـب رضـا   باعـث  توانسته ها ياريده يتعاون يريگ شکل ايآ - ۳

  شود؟ انييروستا
 )انييو روسـتا  يران محلـ يمـد (مورد مطالعـه   يجامعه آمار ک از اعضایيکدامنظر  - ۴

  ؟مساعدتر استها  ياريده يبه تعاون نسبت

   قيتحقروش 

 يآورجمـع  يبـرا  .اسـت  يکـاربرد  آن و نـوع  يليتحل -يفيتوص حاضرروش پژوهش 
ق يـ طراز  يدانيـ مطالعـات م  ،و سـپس  ياسـناد  ،يا مطالعـات کتابخانـه  از روش  ،ها داده

قبـل و بعـد از    سـه يدر قالـب مقا ل يروش تحل .است مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده
 دورهرا در هر دو  يرسانط خدماتيسه شرايکه امکان مقا ستها ياريده يل تعاونيتشک

ـ م يانتخاب روستاها يبرا، ۱۳۹۳در سال . کند يم فراهم  يروسـتا  ۳۱ن يورد مطالعه از ب
روسـتا   نُـه ، ياصـل  راه تـا  فاصله و شهر از فاصله، تيجمع حسب بر، سر دهستان دشت

از و  بهـره گرفتـه شـده    يا خوشه يريگ نمونه از روش آنها،انتخاب  يبرا که انتخاب شد
ران يپـژوهش مـد   يجامعه آمار .روستا انتخاب شد سه يبه صورت تصادف نيز هر دسته

از  .نـد بود انييروسـتا  همچنين، و روستا ياسالم يشورا ياران و اعضايده، يعني يمحل
و در  ياسـالم  يعضـو شـورا   دو ، از هـر روسـتا  اريده نُهتعداد مورد مطالعه  يهاروستا

ـ  از .انتخاب شدندمجموع، هجده عضو  ـ نفـر برگز  ۱۳۵ز يـ ان نيين روسـتا يب  .ده شـدند ي
ـ پا د ويأيت و متخصصانظران ن صاحب، دياسات توسط پرسشنامه ييروا  رابطـة  بـا آن  يياي



   ۱۲۵  �۱ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام          ... ها در ارتقایبررسی اثر تعاونی دهياری

 

االت بسته با ؤاز س ،هدر پرسشنام. ددست آم به )درصد ۹۵ يباال بيضر( کرونباخ يآلفا
ه و يـ تجز يبـرا ، ل پرسشـنامه يـ پـس از تکم  .بهره گرفته شـد  يادسته پنج کرتيف ليط

 اسـکوئر  يون کااز آزم SPSS  آماري افزارنرم از استفاده با ،شده ياطالعات گردآور ليتحل
 يابيـ و ارز درک به منظور .استفاده شد مستقلT  آزمون ،نيو همچن رهيمتغ تک T آزمونو 
 نقـش  بـا  ارتبـاط  درمـردم روسـتا    ،نيو همچن  ياسالم يشورا ياعضا و ارانيده دگاهيد

ه نظـارت بـر   يگو شش ،ييروستا مناطق به يرسانخدمت سر در دشت يها ياريده يتعاون
ـ تنظ، و دفن زباله يآورجمع، سازوساخت ـ  يهـا  طـرح  ياجـرا ، ف معـابر ي ارائـه  ، يعمران

  .درآمدزا در نظر گرفته شد يها پروژه يو اجرا ،يا مشاوره - يخدمات مهندس
 نـوع  ت،يـ جمع حجم جمله از روستا يها يژگيو از ياريبس انگريب ييايجغراف تيموقع

 يعنابسـتان ( است توسعه و رشد يبرا بالقوه يها توان و منابع به يدسترس امکان ها، تيفعال
 آمـل  شهرسـتان  ،۱۳۹۰سـال  در کشـور  ياسـ يس ماتيتقسـ  نيآخر طبق). ۱۳۹۱ ،ياکبر و

 دابودشـت  ،يمرکز جان،يالر بخش چهار نه،ير و گزنگ آمل، دابودشت، شهر چهار يدارا
 ابـان يخ نييپـا  ،يسـفل  جانيالر جان،يالر باال يها نام به دهستان نُه و) ع( عبداهللا زاده امام و
 و تکـوه يل ابـان يباالخ سـر، دشـت  ،يجنوب يدابو ،يسفل سردشت ،يجنوب يپ هراز تکوه،يل

 بخـش  وجـز  کـه  اسـت  سـر دشـت  دهسـتان  حاضـر  پژوهش هدف محدوده. است چالو
ـ ا در تيـ پرجمع دهسـتان  نيدومـ  و بـوده  آمـل  شهرستان دابودشت . اسـت  شهرسـتان  ني
 از درصـد  ۵/۱۰ حـدود  يزيـ چ کـه  اسـت  لومترمربعيک ۵/۳۳۶ سر دشت دهستان مساحت

ـ ا يروسـتاها  تعـداد . شـود  يم شامل را آمل شهرستان  در کـه  روستااسـت  ۳۱ دهسـتان  ني
ـ قل يهـا  نـام  بـا  روسـتا  حاضر، نُه پژوهش  آبـاد، نظـام  شـادمحل،  بـوران،  نوآبـاد،  کـال، اني

  .ندشد ليتحل و يبررس نمونه يروستاها عنوان به مزرس و زوارک پاشاکال، ل،يخ يمهد

  و بحثج يتان
   يفيتوص  يها افتهي

ار مـرد  يـ ده هشتمورد مطالعه  ياران روستاهاين دهياز ب، پژوهش يها افتهيا توجه به ب
ـ م .اسـت  نوآباد زن يار روستايو تنها دهبوده  ، سـال اسـت   ۶/۴۱اران يـ ده ين سـن يانگي
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 يار روسـتا يـ ده آنهـا  نيتـر  سال سن و مسن ۲۹نوآباد با  يار روستايده آنهان يتر جوان
ـ اران ديدرصد ده ۴/۴۴ ،يلياز نظر سطح تحص. سال سن است ۵۸آباد با  امنظ  ۱/۱۱، پلمي

 ۶/۵۵ زيـ ن يب شغلياز نظر ترک. سانس و باالترنديدرصد ل ۴/۴۴پلم و يدرصد آنها فوق د
ـ فعال يز در مشـاغل ادار يدرصد ن ۴/۳۳، درصد دامدار يازده، اران کشاورزيدرصد ده ت ي

مـزرس و   ياران روستايده .سال است چهارطور متوسط  به ارانيت دهيسابقه فعال. نددار
کـدام   محل و نوآباد هرشاد ياران روستاهاين و دهيشتريسال سابقه ب هفتل با يخيمهد
ـ فعال ،يکلـ  طـور  بـه . ار دارنـد يت را در سمت دهين فعاليسال سابقه کمتر يکبا   در تي
 و نوآبـاد ، ليـ خيمهـد  يروستاها ارانيده. است وقت تمام و وقتپاره شکل به ياريده
 سمت در وقت تمام صورت به گريد يروستاها ارانيده و وقتپاره صورت به کالانيقل

  .ندپرداز يم فعاليت به اريده
ـ ، دهيبنـد دستورالعمل درجه طبق ، مسـاحت و  ياسـاس منـابع درآمـد    هـا بـر   ياري

رجه مطالعه دمورد  يها ياريده ن مبنا،يا بر. دشون يم يبند گروه ششتا  يکت از يجمع
   .باشند يم سه تا چهار

ـ م. هسـتند  مـرد  مـورد مطالعـه   يروستاها ياسالم يشورا ياعضاهمه   ين سـن يانگي
سـال   ۳۶ نوآباد با ين عضو شورا مربوط به روستايتر جوان .سال است ۴۸شورا  ياعضا

ن عضـو  يترسال سن مسن ۶۲زوارک با  يروستا ياسالم يشورا ياز اعضا يکيسن و 
کمتـر از  شـورا   يدرصـد اعضـا   ۳۳ ،التياز نظر سـطح تحصـ  . دوش يم محسوب شورا

سـانس و بـاالتر   يدرصد ليازده و  پلميدرصد فوق دهفده حدود ، پلميدرصد د ۳۹، پلميد
 ۶/۵، درصـد کشـاورز   ۴/۴۴ز ين ياسالم يشورا ياعضا يبا شغل اصل ارتباطدر . هستند

حـدود  و  يد مشـاغل ادار درصـ  يازده، يمشاغل خدمات يدرصد دارا ۳۳، درصد دامدار
ـ م. باشند يم ز بازنشستهيدرصد ن شش ـ فعال سـابقه  نيانگي  ياسـالم  يشـورا  ياعضـا  تي

 سال هجده با مزرس يشورا ياعضا از يکي که است سال ۳/۶، مطالعه مورد يروستاها
 ياعضـا  از يکـ ي، شـادمحل  يروسـتا  ياسـالم  يشـورا  عضـو  دو هر و نيشتريب سابقه
 تيعضـو  سـابقه زان يم نيکمتراز  سابقه سال يک با کدام هر پاشاکال و آبادنظام يشورا

  .ندراروستا برخورد يشورا در
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 نفـر مـرد   ۷۴زن و ان ييروسـتا  ياز جامعـه نمونـه آمـار   نفـر   ۶۱تعداد  ،گريد يسواز 
 ۶۸ن يتـر  سـال و مسـن   ۲۳ن آنهـا  ياست که کمتـر  سال ۸/۳۹ هاآن يسن نيانگيم .باشند يم

 ۱/۸، پلميـ د درصـد  ۳/۳۹، پلميد از کمتر درصد ۷/۴۰ انيگو پاسخ جمع از. سال سن دارند
ـ  .هسـتند  بـاالتر  و سـانس يل درصـد  ۹/۱۱، پلميـ دفوق درصد  هـا آن درصـد  ۸/۱۷ ،نيهمچن

 يدارا درصـد  ۱/۱۱ و يخـدمات  مشـاغل  يدارا درصـد  ۳/۳۶، دامدار درصد ۲/۵، کشاورز
  .اندنداده ارائه ياسخپ خود ياصل شغل با ارتباط در زين درصد ۶/۲۹ بوده و يادار مشاغل

   يليتحل يها افتهي

  دگاه مردم ياز دها  ياريده يتعاون اثر يبررس

در هـا   ياريـ ده يعملکرد تعاون زمينةدر ) دويخ(اسکوئر  يج آزمون کاينتا ،۱ در جدول
ـ فيکبا يارائه کارها، امور تسريعو  يرسانخدماتبه   يدهسرعت ت يت و جلـب رضـا  ي

دهـد سـطح    يمـ  ج نشانينتا .است ش درآمدهيبه نماروستا دم د خود مرياز د يمردم بوم
ن يانگيـ توجـه بـه مقـدار م    اسـت و بـا   ۰۵/۰کمتر از ها  هيدو در همه گويخ يدار معنی

هـا   ياريـ ده يتعاون، انييروستا نظربه توان گفت  يم ،درصد ۹۵ ينان باالياطم با ،نظرات
جلـب  « و   »فـت امـور  يد کبهبو«، »يرسانبه خدمات يدهسرعت«مناسب در  یعملکرد

  ).۱ جدول( نداشته است  »ت مردميرضا

  دو بر اساس نتايج آزمون خی انييروستا ديد از يرسانگانه خدمتسه يهامؤلفه يابيارز - ۱ جدول

  ها هيگو
به  يده ت در سرعتيموفق

  يرسان خدمات
ارائة کارهای  ت دريموفق

  فت يکبا
ت يت در جلب رضايموفق

  مردم
  دوخي  نيانگيم  دوخي  نيانگيم  ودخي  نيانگيم

 وساخت بر نظارت
  ساز

۹۹/۲ **۳۴  ۷۹/۲  **۵۱/۲۸  ۷۸/۲  **۱۴/۲۰  

  ۸۵/۱۹**  ۵۴/۲  ۷۰/۲۳**  ۶۷/۲  ۰۳/۲۵**  ۷۶/۲  و دفن زباله يآورجمع
  ۵۵/۴۳**  ۲۷/۲  ۱۸/۱۷**  ۳۱/۲  ۰۳/۵۵**  ۳۷/۲  ف معابريتنظ
 يها طرح ياجرا

  يعمران
۲۸/۲  **۱۸/۱۷  ۲۶/۲  **۴۲  ۱۹/۲  **۹۶/۴۴  

 ۹۶/۶۰**  ۲۷/۲  ۱۸/۶۷**  ۳۰/۲  ۱۴/۶۶**  ۴۰/۲  يا خدمات مشاوره

  ۵۶/۱۳۱**  ۶۶/۱  ۲۷/۱۱۰**  ۷۲/۱  ۶۶/۱۰۸**  ۷۳/۱  زادرآمد يها پروژه

   پنج درصد کمتر از داری سطح معنی **

 پژوهش يهاافتهي: خذمأ
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سـازها توسـط مهنـدس نـاظر و     و ها نظارت بر ساخت ياريف دهيوظاگر از يد يکي
 يروسـتاها در  ،شـده اديفـه  يدر دو وظ ،قيـ تحقج ينتـا  که بر اساس بودهه زبال يگردآور

 دو، خـی دار بـودن آزمـون    يو با توجه به معنـ  استمورد مطالعه کمتر از مقدار مطلوب 
 يهـا  يبررسـ  .ت ندارنديها رضا ياريده ين عملکرد تعاونيان از اييتوان گفت روستا يم
تـر   يد اقتصـاد يناظر در سطح بخـش شـا   نات مهندسيفعال ،دهد هرچند ينشان م يدانيم

ـ نظارت  ،تحت پوشش يل تعدد روستاهايباشد، اما به دل زبالـه در مقـاطع    يا گـردآور ي
  .ستير نيپذ کوتاه امکان يزمان

   يران محليدگاه مدياز دها  ياريده يتعاون اثر يبررس

بـه   يدهـ در سـرعت هـا   ياريـ ده يبـا عملکـرد تعـاون    ارتبـاط در  دويخـ ج آزمون ينتا
د ياز د يت مردم بوميو جلب رضا ياريش درآمد دهيافزا، ع اموريو تسر يرسان خدمات

و  ع بخشــدن بــه انجــام کارهــايتســر يهــانــهيزم دردهــد ينشــان مــ يران محلــيمــد
جز دو به(ها  ياريش درآمد دهيافزا، )دفن زباله و يآورجمع هيگوجز به( يرسان خدمات

 جـز  بـه (ت مـردم  يو جلب رضا )و دفن زباله يآوروساز و جمعه نظارت بر ساختيگو
سطح ها  هيگور يسادر ده، يبه اثبات رس آنها يدار معنیکه  )و دفن زباله يآوره جمعيگو

نـان  ين نظـرات بـا اطم  يانگيـ است و با توجه به مقدار م ۰۵/۰دو کمتر از يخ يدار معنی
ـ يبه اعتقاد مد ،درصد ۹۵ يباال ـ ئـه ا ارادر هـا   ياريـ ده ي، تعـاون يران محل  ن خـدمات ي

سـاز در  و ن عامل نظارت بر سـاخت يانگيالبته با توجه به م. است عملکرد مناسب نداشته
افت که بـه اعتقـاد   يتوان در يم ،است ۰۸/۳ که برابر با يرسانبه خدمات يدهبعد سرعت

سـاز مطلـوب   و نظارت بر ساختتنها در بخش ها  ياريده يسرعت تعاون ،يران محليمد
  .)۲جدول ( بوده است

ـ  يهـا  پـروژه  يها ارائه خدمات مشاوره مانند اجـرا  يتعاون يها تواناز  يکي  يعمران
 يياجرا يها ق عقد قرارداد با دستگاهيخانه بهداشت از طر ه وروستا مانند احداث مدرس

. شـود  يواگذار م يمهندس يها به شرکت ييها ن پروژهيچن معموالً ،اضردر حال ح. است
 يهـا  پروژه يار، امکان اجرايزات در اختيع منابع و تجهيل تجميها به دل يتعاون ،نيهمچن
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ن و يـا شـ  آسـفالت   های ي کارخانهانداز ، راهيزن بلوک يها درآمدزا مانند احداث کارگاه
، يران محلـ يد مـد يـ دهـد از د  يق نشـان مـ  يـ تحق جينتـا  ،اما در مجمـوع  ؛ماسه را دارند

  .اند ها موفق نبوده ن حوزهيمورد مطالعه درا های يتعاون

  دو مديران محلی بر اساس نتايج آزمون خی ديد رساني ازگانه خدمتهاي سهارزيابي مؤلفه - ۲ جدول

  هاهيگو
به  يده ت در سرعتيموفق

  يرسان خدمات
موفقيت در ارائة کارهای 

  باکيفت
ت يت در جلب رضايموفق

  مردم

  دو خی  نيانگيم  دو خی  نيانگيم  دو خی  نيانگيم

  ۸۸/۱۰**  ۸۶/۲  ۱۱/۸  ۷۷/۲  ۲۲/۱۴**  ۰۸/۳  وساز ساخت بر نظارت
  ۸۸/۳  ۵۸/۲  ۲۳/۶  ۳۰/۲  ۸۸/۵  ۳  و دفن زباله يآور جمع

  ۹۴/۱۰**  ۳۳/۲  ۵۵/۱۲**  ۱۱/۲  ۷۷/۰**  ۲۷/۲  ف معابريتنظ
 يها طرح ياجرا

  يعمران
۳۸/۲  **۱۱/۱۸  ۲  **۱۱/۱۸  ۳۸/۲  **۳۳/۲۰  

 يخدمات مهندس
  مشاور

۵۸/۲  **۱۱/۱۸  ۵۰/۲  **۳۳/۲۰  ۶۳/۲  **۵۵/۱۲ 

  ۲۲/۱۴**  ۹۱/۱  ۸۸/۱۵**  ۸۶/۱  ۴۴/۱۱**  ۲  زادرآمد يها روژهپ

   پنج درصد ازکمتر  داری معنیسطح  **

  هاي پژوهشيافته: مأخذ

  دگاه مردم ياز دها  ياريده يتعاون اثر يبررس

ـ م در زمينـة ان ييدگاه روسـتا يـ د يبررس يبرا يا نمونه تک Tج آزمون ينتابر اساس  زان ي
ارائة کارهـای باکيفيـت، و   ، يرسانبه خدمات يدهسرعتر ها د ياريده يت تعاونيموفق

 Tمقـدار آزمـون   بـه انجـام کارهـا     دهی سرعت ت دريبعد موفقدر  ،ت مردميجلب رضا
 يدرصـد و سـطح خطـا    ۹۵ ينـان بـاال  يبا اطم داری معنی و مقدار) -۹/۸( يا نمونه تک

) ۴/۲( ين واقعـ ينگاين دو ميب يدار کند که تفاوت معنی يم انيدرصد ب پنجتر از  کوچک
ـ  ياما با توجه به اختالف منف ؛وجود دارد) ۱/۳(و مقدارمفروض  عـدد در    ن دويـ ن ايب

 دهـی  ها نتوانسته در سرعت ياريده يتعاون ،افت که از نظر مردميتوان در يم -۶۶/۰حد 
ی کارهـا  ارائـة ت در يـ در بعـد موفق  .کنـد  عمـل  موفق يرسان و خدمات  به انجام کارها

 ۹۵ ينـان بـاال  يبـا اطم   داری و مقدار معنـی ) -۱۰( يا نمونه تک Tار آزمون مقد باکيفيت
ـ  يدار کند که تفاوت معنی يم انيدرصد ب پنجتر از  کوچک يدرصد و سطح خطا ن دو يب
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 ياما با توجه به اختالف منفـ  ؛وجود دارد) ۱/۳(و مقدارمفروض ) ۳۴/۲( ين واقعيانگيم
هـا   ياريـ ده يافت کـه از نظـر مـردم تعـاون    يرتوان د يم -۷۵/۰ عدد در حد ن دوين ايب

ت در جلـب  يـ در بعـد موفق . ت کسـب کنـد  يکارها موفق دن بهيت بخشيفيکنتوانسته در 
نـان  يبـا اطم  داری معنـی  و مقـدار ) -۱۰( يا نمونـه  تک Tمقدار آزمون نيز ت مردم يرضا
کنـد کـه تفـاوت     يمـ  انيـ درصـد ب  پـنج تـر از   کوچـک  يدرصد و سطح خطا ۹۵ يباال

امـا بـا    ؛وجـود دارد ) ۱/۳(و مقـدارمفروض  ) ۲۹/۲( ين واقعـ يانگين دو ميب يدار معنی
 ،افت که از نظر مـردم يتوان در يم -۸/۰ عدد در حد  ن دوين ايب يتوجه به اختالف منف

   ).۳جدول ( کند عمل ت مردم موفقيها نتوانسته در جلب رضا ياريده يتعاون

بر اساس نتايج  روستاييان ديد ساني ازرگانه خدمتهاي سهارزيابي مؤلفه - ۳ جدول

  ای نمونه تک Tآزمون 
  ۱/۳ =آزمون ارزش

آماره   مؤلفه
t 

درجه 
 يآزاد

سطح 
 يدار معنی

اختالف 
 نيانگيم

  ٪۹۵ نانيفاصله اطم

 نيشتريب نيکمتر

به  يدهسرعت ت دريموفق
  يرسان خدمات

۹/۸- ۱۳ ۰۰/۰ ۶۶/۰- ۸۱/۰- ۵۲/۰- 

  ۸۶/۰ :اريمع انحراف  ۴/۲ :شده مشاهده نيانگيم

  تيفيکارائة کارهای با ت دريموفق
۱۰- ۱۳۴ ۰۰/۰ ۷۵/۰- ۸۹/۰- ۶۰/۰- 

  ۸۶/۰ :اريمع انحراف  ۳۴/۲ :شده مشاهده نيانگيم

  ت مردميت در جلب رضايموفق
۱۰- ۱۳۴ ۰۰/۰ ۸/۰- ۹۶/۰- ۶۵/۰- 

   ۹۲/۰ :اريمع انحراف  ۲۹/۲ :شده مشاهده نيانگيم

 هاي پژوهشيافته: مأخذ

   يران محليدگاه مدياز دها  ياريده ياقدامات تعاون تأثير يبررس

ـ م در زمينة يران محليدگاه مديد يبررس يبرا يا نمونه تک Tج آزمون ينتا ۴جدول  زان ي
و  ياريـ ش درآمـد ده يافزا، يرسانبه خدمات يدهسرعتها در  ياريده يت تعاونيموفق

بـه انجـام کارهـا     دهـی  سرعت در تيدر بعد موفق .دهد يم نشان ت مردم رايجلب رضا
درصـد و   ۹۵ ينان بـاال يبا اطم داری معنی و مقدار) -۴۰/۳( يا نمونه تک Tمقدار آزمون 

ن يانگيـ ن دو ميب يدار کند که تفاوت معنی يم انيدرصد ب پنجتر از  کوچک يسطح خطا
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ـ ان يب ياما با توجه به اختالف منف ؛وجود دارد) ۱/۳(مفروض  و مقدار) ۵/۲( يواقع ن ي
هـا   ياريـ ده يتعـاون  ،يران محلـ يافت که از نظر مديتوان در يم -۵۳/۰عدد در حد   دو

 شيافـزا  در تيـ موفق بعـد  در .ت کسب کنديبه انجام کارها موفق هید نتوانسته در سرعت
 يبـاال  نـان ياطم بـا  داری معنـی  مقدار و )- ۳۰/۵( يا نمونه تک T آزمون مقدار ،ياريده درآمد

ـ  يدار معنی تفاوت که کند يم انيب درصد پنج از تر کوچک يخطا سطح و درصد ۹۵  دو نيب
ـ ا نيب يمنف اختالف به توجه با اما ؛دارد وجود) ۱/۳( مفروض مقدار و) ۲( يواقع نيانگيم  ني

 نتوانسـته  ها ياريده يتعاون ،يمحل رانيمد نظر از که افتيدر توان يم - ۸۳/۰ حد در عدد  دو
 نيـز  مـردم  تيرضـا  جلـب  در تيـ موفق بعد در .مل کندع موفق ياريده درآمد شيافزا در

 و درصـد  ۹۵ يبـاال  نـان ياطم بـا داری  معنـی  مقدار و) - ۶/۳( يا نمونه تک T آزمون مقدار
ـ  يدار معنـی  تفـاوت  که کند يم انيب درصد پنج از تر کوچک يخطا سطح  نيانگيـ م دو نيب
ـ ا نيب يمنف ختالفا به توجه با اما ؛دارد وجود) ۱/۳( مفروض مقدار و) ۱/۲( يواقع   دو ني
 نتوانسـته  هـا  ياريده يتعاون ،يمحل رانيمد نظر از که افتيدر توان يم - ۶۴/۰ حد در عدد

  ).۴ جدول( کند کسب تيموفقمردم  تيرضا جلب در

بر اساس نتايج  مديران محلی ديد رساني ازگانه خدمتهاي سهارزيابي مؤلفه - ۴ جدول

  ای نمونه تک Tآزمون 
  ۱/۳ =آزمون ارزش

آماره   مؤلفه
t 

درجه 

 آزادي

سطح 

 داري معنی

اختالف 

 ميانگين

فاصله اطمينان 

۹۵٪  

 نيشتريب نيکمتر

به  يدهت درسرعتيموفق

  يرسان خدمات

۴۰/۳- ۱۷ ۰۰۰/۰ ۵۳/۰- ۸۶/۰- ۲۰/۰-  

  ۱: اريمع انحراف  ۵/۲ :شده مشاهده نيانگيم

  ياريش درآمد دهيافزا ت دريموفق
۳۰/۵- ۱۷ ۰۰۰/۰ ۸۳/۰- ۱۶/۱- ۵۰/۰- 

  ۷۵/۰ :اريمع انحراف  ۲: شده مشاهده نيانگيم

  ت مردميت در جلب رضايموفق
۶/۳- ۱۷ ۰۰۲/۰ ۶۴/۰ ۰۱/۱- ۲۷/۰- 

  ۸۱/۰: اريمع انحراف  ۱/۲ :شده مشاهده نيانگيم

 هاي پژوهشيافته: مأخذ
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  ها  ياريده ياقدامات تعاون ةنيو مردم در زم يران محليدگاه مديسه ديمقا

و  يران محليمد(مورد مطالعه  يجامعه آمار ياعضاک از يکدامنکه يا يبررس يستارادر 
ـ بـه موفق  تر نسبتنظر مساعد) انييروستا بـه   يدهـ سـرعت در هـا   ياريـ ده يت تعـاون ي

قل بهره گرفته شده تـا بـه صـورت    مست Tاز آزمون دارند،  ع اموريتسرو  يرسان خدمات
 يج آزمـون برابـر  ينتـا  .سـه شـوند  يمقا دو گـروه مسـتقل بـا هـم     يهـا  نيانگيزمان م هم
ـ  يدار سـطح معنـی  دهـد کـه    يمـ  نشان )آزمون لون(ها  انسيوار ) ۴۳/۰(دسـت آمـده    هب

شود و با توجه بـه   يم رفتهيپذها  انسيوار يفرض برابر ،نيبنابرا ؛است ۰۵/۰تر از  بزرگ
دگاه يـ د نيب يتفاوت شود که يم جه حاصلين نتيا ،)۴۲/۰(دست آمده  هب داری معنی مقدار

بـه   يدهـ  ها در سـرعت  ياريده يت تعاونيان در خصوص موفقييو روستا يران محليمد
  ).۵ جدول(وجود ندارد  يرسان خدمت

ت يزان موفقيمدر مورد ان ييو روستا يران محليدگاه مديد يقيتطب يابيارز - ۵جدول 

   سانیر دهی به خدمت سرعت درها  ياريده يتعاون

 عنوان

 هانيانگيم يبرابر يبرا لون آزمون ها انسيوار يبرابر يآزمون لون برا

آماره   يدار سطح معنی fآماره 
t 

  درجه
 يآزاد

سطح 
  يدار معنی

اختالف 
 نيانگيم

 ۱۵/۰ ۴۲/۰ ۱۶۰ ۸۰/۰ ۴۳/۰ ۶۱/۰ انسيوار يفرض برابر

 يفرض نابرابر
 انسيوار

  ۷۳/۰ ۵۹/۳۴ ۴۶/۰ ۱۵/۰ 

  ۹۸/۰ :يران محليمد يار براينحراف معا  ۵۸/۲ :يران محليمد يبرا شده مشاهده نيانگيم

  ۸۶/۰ :انييروستا يبرا اريمع انحراف  ۴۳/۲: انييروستا يبرا شده مشاهده نيانگيم

 هاي پژوهشيافته: مأخذ

و  يلران محين مدينکه از بيا يبررس يبرامستقل  Tآزمون  بر اساس نتايج ،نيهمچن
ت يها در جلب رضـا  ياريده يت تعاونيتر نسبت به موفقک نظر مساعديان کدامييروستا

سـطح  کـه  دهـد   ينشـان مـ   )لـون آزمـون  (هـا   انسيوار يج آزمون برابرينتا مردم دارند،
ـ  يدار معنـی   يفـرض برابــر  ،نيبنـابرا  اســت؛ ۰۵/۰تـر از   بـزرگ ) ۳۹/۰(آمــده دسـت  هب
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ـ  داری معنی شود و با توجه به مقدار يرفته ميها پذ انسيوار ـ ا ،)۴۲/۰( آمـده  دسـت  هب ن ي
ان در خصـوص  ييو روسـتا  يران محلـ يدگاه مـد ين ديب يشود که تفاوت يصل مجه حاينت

  ).۶ جدول( ندارد وجود مردم تيرضا جلب در ها ياريده يت تعاونيموفق

ت يزان موفقيمدر مورد ان ييو روستا يران محليدگاه مديد يقيتطب يابيارز - ۶ جدول

  ت مردميها  در جلب رضا ياريده يتعاون

 عنوان

 يبرابر يآزمون لون برا

 ها انسيوار

 هانيانگيم يبرابر يبرا لون آزمون

 fآماره 

  سطح

  يدار معنی
آماره 

t 

  درجه

 يآزاد

سطح 

  يدار معنی
 نيانگياختالف م

 ۱۵/۰ ۴۲/۰ ۱۶۰ ۷۹/۰ ۳۹/۰ ۷۲/۰ انسيوار يفرض برابر

 ۱۵/۰ ۴۷/۰ ۴۵/۳۴ ۷۲/۰   انسيوار يفرض نابرابر

  ۰۵/۱: يران محليمد يار برايانحراف مع  ۴۵/۲ :يران محليمد يبرا شده مشاهده نيانگيم

  ۹۲/۰:انييروستا يبرا اريمع انحراف  ۲۹/۲: انييروستا يبرا شده مشاهده نيانگيم

 هاي پژوهشيافته: مأخذ

  شنهادهايو پ يريگ جهينت

ی شـورا  ياران، اعضـا يده( يران محليدگاه مديد يابيو ارز سنجش مطالعة حاضرهدف 
 يها ياريده يشرکت تعاون يرساندر ارتباط با خدمات ييوستاو مردم ر) اسالمی روستا

ـ مزا يدارا يتعـاون  مدل ارائه خدمات بـه صـورت   ،هرچند. استسر هستان دشتد  ياي
ـ اما بـا توجـه بـه ماه    ،متعدد است و  ياريـ چنـد ده  يآن و لـزوم همکـار   يت اشـتراک ي

ـ ن يمـوانع  ،مختلـف  يان در چنـد روسـتا  ييروستا ـ ي ج ينتـا . دآن وجـود دار  يش رويز پ
ـ   يکـ يدهـد   يشـده نشـان مـ    انجام يها و مصاحبه يدانيمطالعات م  يش روياز موانـع پ

ي هـا   پرداخـت هزينـه   درعـدم همكـاري الزم بـين اهـالي روسـتاهاي تابعـه       ها  يتعاون
 يوشـش تعـاون  تحـت پ  يدر مـورد روسـتاها   ويژه ن مشکل بهيا. استآوري زباله  جمع

ـ  يروستا نبـوده و حـس همکـار    ياهال از يرا کارکنان تعاونيز ،بارزتر است ن آنهـا و  يب
نبـود حـس همكـاري و فرهنـگ كـار       ،گـر ياز طـرف د . ابديتواند کاهش  يان مييروستا
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عدم حس ز  يو ن ت مديره و مديرعاملئاختالف اعضاي هي، يتعاون یگروهي بين اعضا
 يونتعـا  يروش يگر در پيد ياز موانع جد عدم تقسيم كار پذيري بين اعضا وليتوئمس
  .استها در منطقه مورد مطالعه  ياريده

 يتعـاون  ،يکلـ  طوربهدهد که ينشان م يآمار يهاليها و تحلج آزمونينتا ،در مجموع
 ؛کنـد  تـأمين  مناسـب  صـورت  به را ييروستا جامعه ازين مورد خدمات نتوانسته ها ياريده

 مثبـت  یتأثير و کند ککم ها ياريده درآمد شيافزا به نتوانسته ها ياريده يتعاون اقدامات
 نشـده  انييروسـتا  و روسـتا  بـه  يده خدمات سرعت رفتن باال باعث و نداشته درآمدها در

 جلـب  را انييروسـتا  تيرضا خدمات، مناسب ارائه با نتوانسته يردولتيغ نهاد نيا و ؛است
 انييروسـتا  بـه  يدهـ خـدمات  تيفيک يارتقا باعث هاياريده يتعاون وجود ،نيهمچن. کند

 ،در مجمـوع  .اسـت  نداشـته  هـا  ياريده درآمد شيافزا در مثبت یتأثير آن ليتشک و نشده
  .جلب کند را يران محليو مد  ييروستا جامعه تيرضا نتوانستهها  ياريده يتعاون

 راسـتای ع منـابع در  يتجم ياز اصول تعاون برا نوپاو برآمده يها نهاد ياريده يتعاون
تظار وجود دارد کـه  ن اني، اينظر به لحاظ. است ييروستا ينه به نواحيبه يرسان خدمات

 دن نهـا يا يرسان خدمات البته .دکنها عمل  ياريده يت انفراديتر از فعالن تشکل موفقيا
طی است کـه  يت آن مستلزم فراهم شدن شرايموفق رو، است و از اينراه  يدر ابتداهنوز 

  :شود میاشاره  ای از آنها در پی، پاره
ار و يو اعتبارات در اخت يت منابع درآمدين نهاد محدوديضل ان معيتر مهمهمچنان  - 

 يو اثربخشـ  ييآباعث کاهش کار يطين شرايچن است؛ف و انتظارات يوسعت وظا
هـا اعتبـارات    يتعـاون  ياز منـابع درآمـد   يکـ ي ،هرچنـد . شود ين نهاد مياقدامات ا

ـ  يهـا  پـروژه  يبرخـ  يصورت واگذار اما در ست،ها ياريده  ياهـ  دسـتگاه  يعمران
ـ تـوان در تقو  يمـ  ،ها يبه تعاون) شود يواگذار م يکه به بخش خصوص( يياجرا ت ي

   آن افزود؛ يرسانقدرت خدمات ميزان ، برجهين نهاد و در نتيا يه ماليبن
 يروستاها نيب در امکانات به يدسترس ها تفاوت در يگر از معضالت تعاونيد يکي - 

 آالتنيماشــ ماننــد يشــتريب امکانــات از کــه روســتاها از يبعضــ اســت؛ دهســتان
 يشـتر يب قـدرت  از مندنـد، بهـره  يسازجاده نيسنگ آالتنيماش و زباله يآور جمع
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 قـدرت  از آنهـا  ،نيبنـابرا  .برخوردارنـد  تـر فيضـع  امکانات با يروستاها به نسبت
بـه   کـه  کننـد  يم مطالبه يتعاون از يشتريب امکانات و بودجه و کرده استفاده شيخو

ـ به زنيز و  ترفيضع يروستاهازيان   بـر . اسـت  يه مشـارکت و همکـار  يـ ان روحي
برابـر   يأمات ريد در تصميبا قدر سهم متفاوت با  اعضا ياساس اصول تعاون، تمام

ن يا رو، از اينه تعاون به خطر خواهد افتاد، يروح ،صورت نير ايدر غ. داشته باشند
 رد؛يه قرار گها مورد توج ين تعاونيل ايتشک يها د در دستورالعمليموضوع با

. اسـت  يه کـار جمعـ  يـ مـورد مطالعـه فقـدان روح    يگر از مشکالت تعـاون يد يکي - 
ه يـ ن روحيـ کـردن ا   نـه يو نهاد يسـاز  نه مستلزم فرهنگين زميدر ا يت تعاونيموفق

 گذاشته احترام گرييکد شنهادهایيپ و ديعقا ق،يسال به ارانيکه ده يا گونه است، به
 گسـترش  فکـر  بـه  ،کننـد  يمـ  تـالش  شيخو ياروستاه يآبادان يبرا که همچنان و

ـ ز ،باشـند  زين هيهمسا يروستاها در يآبادان  انيـ م يبسـتگ مه و اتحـاد  هيسـا  در راي
 هـر  تيـ ظرف بردن باال و يتوانمندساز و توسعه به توان يم که است يتعاون ياعضا
 ؛بود دواريام روستاها از کدام

 و يمحـور  برنامـه  ،يـي گرا نقـانو  لـزوم  بـر بايد  ،يتعاون ياعضا يها ييآ گردهم در - 
 ياهـال  از ژهيـ وبـه  روسـتاها  توسعه يها برنامه نهيزم در فن اهل از کمک و مشاوره

 شـورا  ياهـال  مطالعـه  مـورد  يروستاها در معموالً رايز ،شود ديکتأ ياسالم يشورا
 در توسـعه  اتيضـرور  و ازهـا ين از بهتـر  کـه  هسـتند  محـل  معتمـد  و يميقد افراد

 يشـورا  ياعضـا  نظـرات  به يشتريب توجه ارانيده ديبا ،نيابرابن. باخبرند روستاها
 از سـوی  شـان نظـرات  گرفتن دهيناد از شورا ياهال از يتعداد( باشند داشته ياسالم

 ؛)بودند يناراضها  ياريده يتعاون ياعضا و ارانيده

ـ ا بـر  .سـت ين دهيپوش يکس بر توسعه به يابيدست يبرا مشارکت تياهم -   ،اسـاس  ني
 در تعـاون  هيروح تقويت ،نيهمچن و مردم مشارکت شيافزا يبرا يياهآموزش ديبا
 ؛ وشود داده ارانيده نيب

 يهـا  يبخشـودگ  و بهـره   کم و بلندمدت التيهتس ارائه با دولت که شود يم هيتوص - 
  .کند فراهم راها  يتعاون توسعه و رشد نهيزمها  يتعاون به ،ياتيمال
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  منابع

هـاي   مندي از فعاليـت شـرکت  سنجش رضايت« ،)۱۳۸۸. (و نقوي، س ؛.؛ هوشمند، م.آذري، ل
 ، صـص ۲، شماره ۱۲، سال روستا و توسعه. »تعاوني مرزنشينان استان خراسان رضوي

۸۷-۱۱۱.  
 يهـا  سـازمان نقـش   يبررسـ « ،)۱۳۹۱. (ش ،يونـد و سلمان ؛.، رينيحس ؛.ح، يجاجرم يمانيا

 صـص ، ۱۰شـماره  ، ۳سـال   ،يمطالعات شهر .»ييروستا ينهاد در توسعه اجتماعدممر
۱۲۳-۱۵۴.  

ت در يعضـو  تـأثير  يبررسـ « ،)۱۳۹۱( .ج، يخراسـان  يو رضـو  ؛.اصـل، م  يمطهـر  ؛.م، يبرار
زن و  .»زنـان سرپرسـت خـانوار    ياقتصـاد  -يتمـاع گـاه اج ينهاد بر پامردم يها سازمان
  .۱۷۶-۱۵۳صص ، ۱ شماره، ۳سال ، جامعه

جـاد منـابع   يا فراينـد در هـا   ياريـ ده يتعاون يها نقش شرکت يبررس« ،)۱۳۹۲( امکيس، جاهد
 .۴۱شماره ، ۸سال ، هاياريده .»هاياريدار دهيدرآمد پا

 يمحلـ  ينهادها تأثير يقيتطب يبررس« ،)۱۳۹۰. (ر، انيپو پورنيو حس ؛.، اييپارسا ؛.م، اينحافظ
 يخانـه انصـاف و شـوراها   : مورد، يمشارکت شهروند بر يقبل و بعد از انقالب اسالم

 .۱۶۴-۱۴۵صص ، ۷۷شماره ، يانسان يايجغراف يهاپژوهش .»حل اختالف

ــه ــاهکوه خواج ــور ؛.، عيش ــدو ؛.، فيس ــل « ،)۱۳۹۱. (ش ،يو مه ــؤثرعوام ــر م م ــب زان ي
 يبخـش کونـان  : يمطالعـه مـورد  ، ارانيـ ان نسبت به عملکـرد ده ييروستا يمند تيرضا

  .۴۱-۲۳ صص، ۱شماره ، ۱۵سال ، روستا و توسعه ،»دشتشهرستان کوه
زات يـ نـه تجه يص بهيتخصـ  يابيـ و ارز يبندسطح« ،)۱۳۸۸( .ع. س ،يو بدر .ع، آستانه دربان

 صـص ، ۱ماره ش، ۱۲سال ، توسعه و روستا .»کشور يها ياريبه ده يخدمات و يعمران
۸۷-۱۰۷.  

 .دانشگاه تهران :تهران. ييت روستايريمد يمبان ،)۱۳۹۲( .، ميو رضوان .دربان آستانه، ع

ــ ــادر ؛.ن، يدولت ــد ين ــعد ؛.، کييمه ــا« ،)۱۳۹۱. (ح ،يو س ــاختار  ييشناس ــل س  -يعوام
تعـاون و   .»اسـتان همـدان   يها ياريده يتعاون يهابر رکود شرکت مؤثر يسازمان برون

  .۱۰۲-۸۵ صص، ۴شماره ، ۱سال ، يکشاورز
 منــاطق دراي  توســعه الگــوي نظــام ،)۱۳۹۲. (ع .و بــدري، س .ر .افتخـاري، ع الــدين  رکـن 

 استانداري :رشت. ايران و جهان در نمونه روستاي تجربيات از هايي آموزه: روستايي
  .گيالن
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در شهرسـتان کبودرآهنـگ اسـتان     يد کشـاورز يـ تول يها يتعاون يابيارز« ،)۱۳۸۶. (ح، يسعد
  .۱۶۷-۱۴۰ صص، ۲شماره ، ۱۰سال ، روستا و توسعه .»همدان

  .سمت: تهران. يدولتريغ يها سازمانو  يبر مشارکت مردم يدرآمد ،)۱۳۸۲( .م، يديسع
ــا ــلتح« ،)۱۳۸۵( .ح، انيش ــي ــيو ک يل کم ــان  يف ــد و مک ــد رش ــ رون ــر در  يابي ــدمات برت خ

ماره شـ ، ۴سـال  ، ياهيتوسعه ناح و ايجغراف .»شهرستان مشهد ييروستا يها سکونتگاه
  .۱۱۴-۹۵ صص، ۸

ت يـ ت و عـدم موفق يـ بر موفق مؤثرعوامل « ،)۱۳۸۸. (پ ،يعباسو  ؛.، بزادهرسول ؛.ر، يعباس
  .۹۰-۷۱صص ، ۲۱۱-۲۱۰ مارهش، ۲۰سال ، تعاون .»لياستان اردب يديتول يها يتعاون
هـاي هـادي و نقـش آن در توسـعه کالبـدي       ارزيابي طرح« ،)۱۳۹۱. (و اکبري، م. عنابستاني، ع

، هاي جغرافيـاي انسـاني  ژوهشپ ،»شهرستان جهرم: روستا از ديدگاه روستاييان؛ مورد
  .۱۱۰-۹۳ ، صص۴ شماره

 يهـا  سازمانت خدمات يفياز ک يمندتيزان رضايم يبررس« ،)۱۳۹۲( و همکاران. ع، يعنابستان
ـ جغراف .»)اسـتان زنجـان  ( جـرود يدر شهرسـتان ا  ييروسـتا  يت محلـ يريمد يمتول ا و ي
  .۷۰-۵۱صص ، ۷شماره ، ۳سال ، يامنطقه -يش شهريآما

نهاد در مناطق مردم يها سازمان يداريزان پايم يواکاو« ،)۱۳۹۰( .م ،پور يو حج .م، مانيسلفال
قات يتحق .»يب کربن در استان خراسان جنوبيترس يالمللنيات پروژه بي؛ تجربييروستا
  .۱۲۷-۱۰۷صص ، ۲۳شماره  ،ييايعلوم جغراف يکاربرد

د يـ تول يهـا  يتعـاون  يش رويپـ  ياتنگناهـ  يبنـد تياولو« ،)۱۳۹۰. (ا ،يو نعمت .ا، مقدم يريقد
اقتصاد و  .»)يار آنتروپيکاربرد مع( يابيبازارد بر نظام يکأشهرستان مشهد با ت يکشاورز

  .۸۴-۷۶ صص، ۱شماره ، )يع کشاورزيعلوم و صنا( يتوسعه کشاورز
تحـت   ييمشـاع در توسـعه منـاطق روسـتا     يهـا  ينقش تعاون« ،)۱۳۸۹. (ح ،يو برق .ي، يقنبر

 صـص ، ۲ماره شـ ، ۱۳سـال  ، روستا و توسـعه  .»استان اصفهان يمورد مطالعه: پوشش
۸۱-۱۰۱.  

رابطــه « ،)۱۳۹۲. (م ،يو پورطــاهر ؛.ر. ، عافتخــاريالــدين  رکــن ؛.، خراديفرجــ ؛.غ، انيــکاظم
 .»هيبوکان و اروم يها شهرستان: يمطالعه مورد ؛يا دار منطقهيو توسعه پا يت نهاديظرف

  .۱۷۳-۱۵۳صص ، ۳۸ شماره، ۱۱سال  ،)رانيا يايفصلنامه انجمن جغراف(جغرافيا 
سـال  ، هاياريده. »يعمران يها در پروژه يمحل يت مشارکت نهادهاياهم« ،)۱۳۹۱( .ع، يميکر

  .۷-۳صص ، ۳۸ شماره، ۷
ــيمط ــرود يع ــ ؛.ح .س، يلنگ ــوذرجمهر ؛.، زيبخش ــ« ،)۱۳۹۰( .خ ،يو ب ــرد  يابيارزش عملک

ـ جغراف .»هق شهرسـتان سـبزوار  يبدهستان ، انييدگاه روستاياز دها  ياريده ا و توسـعه  ي
  .۵۶-۳۵ صص، ۱۶شماره ، ۹سال ، ياهيناح
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، رانيـ ا يت روستاهايريگر در مديد يا تجربهها  ياريده« ،)۱۳۸۴( .ع ،يکان يو نجف .م، يمهدو
ـ جغراف يهـا  پژوهش .»يجان غربياستان آذربا يها ياريده ينمونه مورد شـماره  ، يياي

  .۳۹-۲۱صص ، ۵۳
توسـعه   يهـا  بـر بهبـود شـاخص    يد کشاورزيتول يها يل تعاونيآثار تشک« ،)۱۳۸۹( .ا، يرينص

 .»شهرسـتان زنجـان   يروسـتاها : يمطالعـه مـورد   ،اعضا يو فرهنگ ياجتماع، ياقتصاد
  .۱۴۵-۱۲۷ صص، ۳ شماره، ۱۳سال ، روستا و توسعه

سـعه  در تو ياسـالم  يو شـوراها هـا   ياريـ ن نقـش ده يـي تب« ،)۱۳۹۰( همکاران و .س، يهاشم
ـ بهاباد استان  يمطالعه مورد، ييروستا ينيکارآفر ، ۲سـال  ، ييروستا يها پژوهش .»زدي
  .۱۱۴-۹۳ صص، ۱ شماره

توسـعه   ين راهبردهـا يدوتـ « ،)۱۳۹۲( .م ،شـان يپر و ؛.، ديمهـدو  ؛.، ميبوچان ؛.ا، حصار ياري
ـ  پـژوهش  .»کياسـتراتژ  يزيـ ر برنامه کرديران با استفاده از رويا ييت روستايريمد  ياه

  .۷۱۴-۶۹۱صص ، ۴ه شمار، ۴سال ، ييروستا
 نمونـه  ،ييخـدمات روسـتا   يبندسطح ها و سکونتگاه يمراتبنظام سلسله« ،)۱۳۸۳( .م ،ياسوري

ـ ا و توسـعه ناح يجغراف .»شهرستان سرخس :يمورد صـص  ، ۳ماره شـ ، ۲سـال  ، ياهي
۱۸۹-۲۰۵.   
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