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 چکيده
از رشد و توسعه اقتصادی که متضمن بهبود سطح زندگی مردم باشد اولویت  ایدرجهدستیابی به 

مناطق روستایی سکونت دارند که  جمعیت کشور دردرصد از  30دود ح. باشدمیاصلی تمام کشورها 

. باشندمی یی جامعهپایگاه عمده تولید محصوالت کشاورزی و محور اصلی تأمین امنیت غذا این مناطق

 هدف ترینمهم اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.مناطق روستایی از پایدار از این رو، توسعه 

 های مختلففرآینداز طریق مشارکت افراد در  توانمیکه  هاستانسان ساختن توانمند توسعه،

 هاآنی هانیاز رفع جهت جمعی، و فردی ،داوطلبانه و آگاهانه اختیاری، سازی تصمیم و گیریتصمیم

 توسعه هاآن توانمندسازیمشارکت افراد روستایی و  عوامل ترینمهمیکی از  به این هدف دست یافت.

 کار، شرایط بهبود در دولت هایسیاست با همگام تواندمی که بوده روستایی و کشاورزی هایتعاونی

 ایفاء مؤثری نقش روستا مردم اجتماعی وضعیت و درآمد سطح ارتقاء خدمات، ارائه تولید، زندگی،

 بررسیبه  شدهتهیه اینترنتی و ایکتابخانه منابع از استفاده با و مروری روش به که مقاله این .نماید

 پرداخته و تالش دارد راهکارهای الزم را ارائه دهد. روستاییپایدار  توسعه در روستایی هایتعاونی نقش

روستایی هایتعاونیتوسعه، توسعه روستایی، مشارکت،  :واژگان کليدي
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 2مالرضاقصاب فاطمه ،1پور خسروي بهمن

 خوزستان رامین کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ؛ کشاورزی آموزش و ترویج گروه دانشیار؛ 1
 خوزستان رامین کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ؛رشته توسعه روستایی ارشد؛ کارشناسی دانشجوی 2
 

 نام نویسنده مسئول:

 بهمن خسروي پور

 

 روستایی پایدار توسعهروستایی در  هايتعاونینقش 
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 مقدمه

ایران  ازجملهو  اکشوره تمام اصلی اولویت باشد مردم زندگی سطح بهبود متضمن که اقتصادی توسعه و رشد از ایدرجه به دستیابی

 این معضالت رفع .کنندمی زندگی روستایی نواحی در جهان جمعیت از نیمیبا توجه به رشد جمعیت، (. 1388دهقانی و انتظاری، ) باشدمی

 با روستایی توسعه و است پذیرامکان روستایی توسعه و آگاهانه ریزیبرنامه طریق از کم سواد سطح و تغذیه سوء فقر، نظیر عظیم جمعیت

 ترینمهم(. 1384مقدم،  ) کرمی و رضائی یابدمی تحقق ارزیابی و نظارت و منافع از بردن سهم اجرا، سازی، تصمیم در روستاییان مشارکت

 هایجنبه بر بیشتر أکیدت دلیل به تعاونی هایسازمان میان این در که است بوده مشارکت حاصل هاانسان اجتماعی و اقتصادی دستاوردهای

 افزایش در توانندمی که آیندمی رشما به اقتصادى توسعه براى مناسب اهرم یک هاتعاونی ،درواقع. باشندمی برخوردار بیشتری اهمیت از انسانی

 ابزاری و کلیدی حلیراه عنوان به هاتعاونی امروزه(. 1393رضایی، )  باشند مؤثر مردم اجتماعى وضعیت بهبود و درآمد سطح ارتقاى تولید،

 مشارکت فلسفه آن بر عالوه و شودمی شناخته توسعه حال در کشورهای در ویژهبه روستایی و کشاورزی پایدار توسعه به دستیابی در اساسی

 هایبخش در مردم خود هب امور سپردن و ساالریمردم و مشارکت روحیه گسترش در اصلی ابزاری عنوان به هاتعاونی در موجود همیاری و

 نقش روستایی هایتعاونی فعالیت در مهم نکته با این وجود،(. 1392)گل محمدی و مستقیم،  باشدمی مطرح جامعه و اقتصاد گوناگون

 مشارکت بدون هاتعاونی وفقیتم زیربنای که چرا. است دارند هایشانسنت و تاریخ حسب بر مشارکت از هاآن که تعریفی و روستاییان مشارکت

 در جدید هایدیدگاه با آنکه ضمن توانمند هایتشکل گیریشکلبنابراین (. 1391)طالب و بخشی زاده،  نیست پذیرامکان مردم همکاری و

 الزم فرصت و نموده عمل هانآ خود به مردم امور سپردن جهت در ابزاری عنوانبه تواندمی بالقوه طوربه است، سازگارتر مردم حقوق خصوص

 توسعه، روستایی ارپاید توسعهیکی از عوامل فرآیند . آورد فراهم خود هایرسالت و اساسی وظایف به دولتی هایدستگاه پرداختن برای را

 اجتماعی وضعیت و درآمد سطح قاءارت خدمات، ارائه تولید، زندگی، کار، شرایط بهبود در دولت هایسیاست با همگام تواندمی که بوده هاتعاونی

 محسوب ایران در روستایی عاصرم نهادهای ترینباسابقه از یکی روستایی، تعاونی هایشرکت (.1394)کریم، نماید ایفاء مؤثری نقش روستا مردم

 همه بازگشت طورکلیبه و اعضا محصول فروش تولید، هایهزینه کاهش به خود، قانونی وظایف به عمل با واقعدر تعاونی هایشرکت. شوندمی

 و کرده کمک اعضا آمددر کردن پایدار به طریق این از هاشرکت این این، بر عالوه. کندمی کمک ایشان به محصول فروش از حاصل منافع

 مستقیم نقش روستایی هتوسع تحقق در فوق طریق از و کنندمی بیشتر کشاورزی بخش در فعالیت و روستا در ماندن برای را هاآن انگیزه

 (.1386و بریم نژاد،  آبادیشم) دارند

 

 مفاهيم

 توسعه
ه منحصر به فرد ریزی برای ترقی اجتماعی و اقتصادی جامعه پدیدتوسعه به معنی کوشش آگاهانه و نهادی شده و مبتنی بر برنامه

را جریانی چند تری گرفت. توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی است زیقرن بیستم است که مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم شتاب فزون

 (.1388ه همراه دارد ) احمد بیگی، اجتماعی را ب-متفاوت کل نظام اقتصادی گیریسمتود تجدید سازمان و بعدی است که در خ

 

 توسعه پایدار 
 (.1384) زاهدی و نجفی،  گیرددربر می رادیگر  هایانسان با انسان تعامل و محیط و انسان تعامل ساماندهی و تنظیم پایدار وسعهت

 را کنونی نسل اساسی نیازهای که است ایتوسعه پایدار یتوسعه»شود: اصالح توسعه پایدار چنین تعریف می 1برانتلند کمیسیونبر اساس 

 (.1382)بوذرجمهری، « . بیندازد خطر به نیازهایشان به رسیدن در را آینده هاینسل توانایی کهآن بدون کند، برآورده

 

 توسعه پایدار روستایی
 متضمن کارایی که ایگونه به اندشده تلفیق باهم پایداری و عدالت ،کارایی آن، در که است توسعه برای رهیافتی روستایی پایدارتوسعه 

 حفظ با معیشت اریپاید نیز پایداری از هدفثروتمندان است.  و فقرا بین شکاف کاهش و فقرزدایی متضمن عدالت منابع، از بهینه استفاده

 (.1388) کریم و هاشمی،  باشدمی طبیعی منابع حفظ طریق از آینده معاش امرار

 

 

 

                                                           
1- Brundtland 
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 مشارکت
 گرفته قرار گذارانسیاست توجه مورد پیش از بیش پایدار، توسعه اساسی هایشالوده از یکی عنوانهب همیاری و مدنی مشارکت امروزه

 مشارکت(. در واقع 1391شود ) سروستانی و همکاران، یم تلقی کشور هر توسعه و پیشرفت کارآمد بسیار و اساسی ابزارهای از یکی و است

 اهداف تحقق و نیاز رفع برای یابیقدرت جهت جمعی، و فردی داوطلبانه و آگاهانه اختیاری، سازیتصمیم و گیریتصمیم فرآیند توانمی را

 (.1394)کریم،  داشت نظر در درآید، اجرا به تواندمی شده، ریزیبرنامه یا خودجوش صورت به که ویژه شرایط در خاص

 

 تعاونیتعاون و 
ها دارد و شود، ریشه در تاریخ زندگی گروهی انسانی نوزدهم در اروپا مربوط میهای آغازین سدهپیدایش نهضت تعاون به سال

کار کردن برای رسیدن به یک هدف  باهمتعاون در مفهوم کلی به مفهوم (. 1384نامغ، کننده غریزه اجتماعی و طبیعی بشر است ) بازگو

را یاری کردن  همدیگرواژه تعاون از نظر لغوی به معنای به هم کمک کردن،  (.1382)میر محمدی،  مشترک ریشه در تاریخ زندگی بشر دارد

 (. 1386کاری آمده است ) شکیبا مقدم، و مدد

 بذرافشان) کنندمی ایفا را سزایی به نقش روستایی پایدار توسعه در که باشندمی تعاون پیشرفته مراحل از یکی روستایی هایتعاونی

 راهکاری ،همچنینشوند. می روستایی درآمد کم و پذیرآسیب اقشار برای پایدار معیشت و اشتغالهای روستایی باعث تعاونی(. 1389و شاهین، 

 (.1394) کریم،  است روستاییان توانمندسازی برای مناسب بسیار

 

 کشاورزي و روستایی هايتعاونی وظایفو  هاي تعاونیشرکتاهميت 
 در پنج نکته زیر خالصه نمود: توانمیتعاونی را  هایشرکتکلی اهمیت و نقش  طوربه

 (جمعی دسته هایفعالیت امکان ایجاد) مشارکتی توسعه ترویج 

 گروه قالب در حقوقی شخصیت از روستاییان کردن مندبهره 

 روستاییان زندگی سطح ارتقای 

 روستایی جامعه در وریبهره و تولید افزایش 

 (.1392، مالکی)روستاییان  نیاز مورد آموزشی امکانات آوردن فراهم 

 

 روستایی توسعه پایدار ها درنقش تعاونی
 باهمکرد. این ابعاد در ارتباط  بندیدسته زیستمحیط و کالبدی اقتصادی، اجتماعی، منظر از توانابعاد توسعه پایدار روستایی را می

، توسعه پایدار باشندمیبه دنبال آن  هاتعاونیکه  ایتوسعه (.1388) احمد بیگی،  باشدمیتوسعه روستایی  جانبههمهبوده و نیازمند ارتقای 

 گرددمیتخریب آن  جایبه زیستطمحیاست. توسعه پایدار فرآیندی است که نه تنها رشد اقتصادی را به همراه دارد، بلکه سبب تجدید حیات 

فراهم نموده و امکان  هاآن. اولویت را به فقر داد، حق انتخاب را برای دهدمیقدرت و اختیار  هاآندر حاشیه قرار دادن مردم، به  جایبهو 

 کار المللیبین سازمان (.1382، ) طاهر خانی و حیدری ساربان کندمیرا تقویت  گذاردمیتأثیر  هاآنمشارکت در تصمیماتی که بر زندگی 

 نظارت تأمین ملی، و فردی هایسرمایه منابع افزایش درآمد، کم افراد فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، وضع بهبود برای ابزاری را هاتعاونی

 دانش سطح ارتقای به کمک اجتماعی، خدمات تکمیل و شرایط بهبود ملی، درآمد سطح بردن باال و اقتصاد در سود عادالنه توزیع دموکراتیک،

 (.1387)مظفر امینی و اسماعیلی فالح،  است دانسته اعضا فنی و عمومی

 

 تعاونی ها ابزار مناسبی براي توسعه پایدار روستایی هستند زیرا:
 اهداف چندگانه ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اکولوژیکی را دنبال می کنند. -

می باشند که هرکدام از این دو عامل در روند تسهیل رسیدن به توسعه پایدار نقش ابزار مناسبی برای همکاری و تجمع مردم  -

 مهمی دارند.

به دنبال منافع کوتاه مدت نیستند و بنابراین برای بدست آوردن سود بیشتر در زمان کوتاه هیچ آسیبی به محیط زیست وارد  -

 نمیکنند.

 (. Gertler, 2001لی نقش بارزی را ایفا می کنند)در اتحاد و به هم پیوستگی بخش های عمومی، خصوصی و مح -
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( با ایجاد و ارتقای تعاونی های تولیدی، می توان در راستای توسعه و گسترش محصوالت Knudson et al , 2004به عقیده نادسون و همکاران)

 روستاها و پیشبرد برنامه توسعه روستایی اقدام کرد. نوآورانه و کسب و کارهای جدید در

 

 روستایی توسعه پایدار قتصاديدر بعد ا هاتعاونینقش 
مناطق روستایی دارند که در این مقاله به شرح مختصری  در رشد و توسعه اقتصادها نقش اساسی تعاونی بر اساس مطالعات مختلف،

 شود.ها پرداخته میاز آن

در فرآیند تولید و نیز عوامل اقتصادی همچون  هابیماریکشاورزی به دلیل وجود شرایط کنترل نشدنی مانند عوامل جوی، آفات و 

به عنوان ابزاری  کشاورزی محصوالت بیمهاز همین رو  .شودمیاقتصادی شمرده  هایفعالیت آمیزترینهای قیمت و بازار، از مخاطرهنوسان

از اهمیت فراوانی در افزایش تقاضای  هاتعاونیدر کشاورزی مطرح است از این رو،  گذاریسرمایهو تقویت انگیزه  تولید کاهش ریسکبرای 

 (.1391)سردار شهرکی و همکاران، بیمه محصوالت کشاورزی برخوردار هستند 

 نصیب را منافع از بیشتری سهم بازاریابی عوامل یافته و کاهش کنندهمصرف قیمت از تولیدکننده سهم بازاریابی، خدمات گسترش با

 کشاورزی و روستایی تعاونی هایشرکت توسعه حالدر و یافته توسعه کشورهای از بسیاری در که است شده سبب جریان این .سازندمی خود

 همان یعنی خود اعضای درآمد افزایش موجبات طریق این از و شوند بازاریابی عملیات عرصه وارد خود هایفعالیت به بخشیدن تنوع با

 توانمی کشاورزی محصوالت بازاریابی هایتعاونی(. از جمله نقش 1389زند )نجفی و فرج زاده، سا فراهم را کشاورزی محصوالت تولیدکنندگان

 (.1388) نعمتی،  ها اشاره نمود.این تعاونی از طریق هاواسطهکاهش ضایعات، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و قطع دست به 

روستایی و  هایتعاونی (.1387 نیا، حسینی و آمدی) شودمی محسوب اقتصادی و اجتماعی مهم معضالت از یکی بیکاری پدیده

از طریق حضور مؤثر  توانندمی هاتعاونیین . اباشندمیکشاورزی بستر مناسبی برای ایجاد روحیه کارآفرینی و ایجاد تحول در مناطق روستایی 

کوچک و از طریق خالقیت و نوآوری زمینه اشتغال  هایسرمایه آوریجمع، با باشندمیو سازنده اعضاء خود که همان روستاییان و کشاورزان 

 دهقانی). این  امر دستیابی به توسعه را به همراه خواهد داشت دد در مناطق روستایی را فراهم آوربرای افراد جویای کار و امکان ماندگاری افرا

 (.1388 انتظاری، و

 .است بوده هادولت از کشاورزان مهم مطالبات از یکی کشاورزی، هایلیتفعا جاری گردش و ایتوسعه نیازهای برای اعتبار مینتأ

 .آیدمی حساب به فنی و اقتصادی اجتماعی، هتوسع اساسی لوازم از یکی روستاها در مناسب مالی هایموسسه و نهادها وجود بنابراین،

 کنندمی ترآسان را تسهیالت به کشاورزان دسترسی و دارند تسهیالت دریافت مبادله هایهزینه کاهش در مهمی نقش روستایی هایتعاونی

 (.1387)حسینی و خالدی، 

 

 اجتماعی توسعه پایدار روستاییدر بعد  هاتعاونینقش 
 آگاهانه ریزیبرنامه طریق از روستاییان معضالت رفع که دهدمی نشان تحقیقات است، ضروری امر یک روستایی جوامع در مشارکت

 مقابله به توسعه، به دستیابی با و روستایی مردم مشارکت افزایش راه از باید روستایی توسعه مؤثر برنامه هر و است پذیرامکان روستایی توسعه

 که است بوده مشارکت حاصل هاانسان اجتماعی و اقتصادی دستاوردهای ترینمهم (.1391و همکاران،  هشجین موالئی) برخیزد مشکالت با

؛ هاشمی و 1393 رضایی،) باشندمی برخوردار بیشتری اهمیت از انسانی هایجنبه بر بیشتر تأکید دلیل به تعاونی هایسازمان میان این در

 (.1390همکاران، 

 هایینقشاقتصادی متفاوت ایفاگر -از جایگاه اجتماعی مندیبهرهدر طول تاریخ ایران، زنان همواره به عنوان نیمی از جامعه انسانی با 

 افزایش و تولید عوامل به زنان دسترسی تسهیل بر عالوه توانمی آن توسط که هاییراه از یکی (.1385)نوری و غفاری،  اندبودهمتعدد و متنوع 

 با زنان خاص تعاونی هایتشکل ایجاد امکان آوردن فراهم نمود، تسهیل را توسعه به مربوط جمعی هایفعالیت در هاآن مشارکت درآمد،

 ایجاد زنان برای آسان و سهل شرایط هاتعاونی این. کندمی فراهم نیز را جامعه در کارآفرینی تقویت امکان که باشدمی آنان خود مدیریت

 و استعداد از و شوند جامعه عرصه وارد و بپیوندند هاتعاونی این به توانندمی خویش اندک هایسرمایه با محروم زنان حتی و کنندمی

 تواندمی زنان، هایتشکل اندازیراه و هاتعاونی در زنان حضور. کنند برداریبهره جامعه و خود توسعه و رشد برای خویش هایتوانمندی

 (.1395)منفرد،  دهد ارتقاء مختلف، هایزمینه در را آنان توانمندی
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 توسعه پایدار روستایی محيطیدر بعد  هاتعاونینقش 
 اجتماعی ستد و داد یک اجتماعی مشارکت. باشدنمی پذیرامکان خصوصی بخش و مردم همگانی مشارکت بدون زیستمحیط حفظ

 جایش مسئولیتیبی و تفاوتیبی که گرددمی محقق زمانی و دارد تفاوت باالدست مسئوالن هایاندیشه قبوالندن با و است مردم میان سویه دو

 توانندمی که هستند مراکزی از محیطیزیست غیردولتی هایسازمان(. 1390)مالزاده،  بدهد مسئولیت و سرنوشتی هم وابستگی، احساس به را

 افزایش را هابازدهی جمعی، و فردی هایتالش نمودن متمرکز با ، کرده هدایت و دهیجهت زیستمحیط از حفاظت در را مردمی هایمشارکت

 غیردولتی هایسازمان و هاتعاونی دادن دخالت هادولت و المللیبین جوامع صحیح هایسیاست از یکی (.1389)الهیجانیان و همکاران،  دهند

 (.1391جانی و همکاران،  )علی باشدمی زمین کره زیستمحیط از حفاظت در محیطیزیست

 روستایی در نمودار زیر نشان داد: یدر جمع بندی مطالب ذکر شده می توان نقش و پیامد تشکیل تعاونی ها را در نواح

 

 
 (1390منبع: )کاظمی و همکاران، 

 

زندگی همه مردم به ویژه مردم کم درآمد. این امر از طریق بهبود وضعیت کشاورزی، درمانی و  توسعه روستایی یعنی بهبود کیفیت

ی است. در همین راستا تعاونی ساختارهای مشارکتی در جامعه عمل بهداشتی، تکنولوژی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و نیز تقویت

های تولید روستایی نهادهایی هستند که باعث ایجاد فرصت هایی برای اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی می شوند که نقش کلیدی 

 د)همان منبع(. برای مبارزه با فقر و ایجاد توسعه در مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه دارن
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 و پيشنهادها گيرينتيجه
حداکثر بهره برداری از منابع و آشنا ساختن اعضا با روش تعاونی های تولید روستایی یک نوع نظام بهره برداری است در جهت امکان  

 های نوین کشاورزی، فراهم نمودن امکانات و تسهیالت بیشتر برای جوامع روستایی.

 بیشتر روز به روز آن اهمیت ،و اجتماعی اقتصادی روابط شدن ترپیچیده و زمان گذر با و بوده بشر زندگی ابتدای از تعاون مشارکت و

در . باشدمی هاتعاونی توسعه آن، عوامل ترینمهم از یکی که دارد بستگی مختلفی شرایط و عوامل به روستایی پایدار توسعه فرآیند .شودمی

ز ارکان که مشارکت ا باشندمیمردمی  هایسازمانجزء  درواقع هاتعاونیو  قرار گرفته مدنظر هاتعاونی وسیلهبهاخیر توسعه روستایی  هایسال

 که مشکالتی به توجه با. کند عمل موفق بسیار تواندمی پدیده این روستاها، در خصوص به بخش این زاییاشتغال به توجه بااصلی آن است. 

 مناطق توسعه در و هدنمو حل را کشاورزان مشکالت از بسیاری تواندمی نظام این دارد، وجود کشور در کشاورزی بخش در و روستاها در

 گذاریسرمایه انگیزه تقویت و تولید ریسککاهش روستاییان،  درآمد افزایش طریق از روستایی هایتعاونی از این رو،. باشد مؤثر روستایی

، تسهیالت دریافت مبادله هایهزینه اهش، کروستایی مناطق در تحول ایجاد و کارآفرینی روحیه ایجادبیمه محصوالت کشاورزی،  وسیلهبه

به توسعه پایدار در  توانمیو .....  زیستمحیط، افزایش روحیه کارگروهی و مشارکت افراد، حفاظت از هاآن توانمندسازیتوجه به نقش زنان و 

در انتها در راستای  .روند شمار به ایران در روستایی توسعه امر در مهم بسیار نهادهای از یکی نندتوامی هاتعاونیروستاها دست یافت و 

 تاثیرگذاری تعاونی های تولید روستایی در توسعه روستایی پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

 

 هاپيشنهاد
فزایش سطح کارایی مدیران تعاونی برای ا برگزاری دوره هایآموزشی در زمینه مهارت های فنی و شیوه های مدیریت مشارکتی.1

 های تولید روستایی

برپایی نمایشگاه هایی در زمینه دستاوردهای تعاونی ها و ایجاد فرصت هایی جهت عرضه تولیدات و خدمات تعاونی ها در بازارهای .2

 داخل و خارجی.

 عضو تعاونیهای تعاونی جهت ارائه بهتر خدمات به افراد اعطای وام و اعتبارات به شرکت.3

 ها به انجام امور به صورت گروهیانجام کار گروهی توسط اعضاء از طریق آموزش و تشویق تعاونی.4

 برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه کارآفرینی در تعاونی های تولید روستایی با تاکید بر آموزش خالقیت و ریسک پذیری..5

ت خانه های متولی از تعاونی های تولید روستایی به منظور مشارکت حداکثر حمایت های الزم مادی و معنوی از طرف دولت و وزار.6

 مردم روستا.

 ها برای پیشبرد اهداف توسعه روستاییدر قالب تعاونی زنان مشارکت جلببرنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی 
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