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    دهيچک
از . س شده استيدر آن تأس يمتعدد ييروستا ديتول يها ير، تعاونياست که در چند دهه اخ ييها از جمله استان ياستان خراسان رضو

در . است ين کشاورزينو يابزارها ها و مزارع و رفع مشکالت استفاده از روش ين بردن ساختار سنتيها، از ب ين تعاونيف اين وظايتر مهم
ل قرار گرفته يه و تحليو تجز ين هدف مورد بررسيبه ا يابيدستدر  ياستان خراسان رضو ييد روستايتول يها يمطالعه حاضر اقدامات تعاون

شهرستان استان از نظر ارائه خدمات  ٢٧ک يتحت پوشش به تفک يدر روستاها ييد روستايتول يهاين خصوص عملکرد تعاونيدر ا. است
د يتول يها يبه عمل آمده در سطح تعاون يها يبررس. شده است يبند سه و رتبهيس مقايک تاپسيق تکنير از طريمتغ ۱۱در قالب ييربنايز

ن يمختلف ا يها ان شهرستانيدر م. باشد يم اعضاءبه  ييربنايها در ارائه خدمات ز ين سطح عملکرد نامناسب تعاونيمب ياستان خراسان رضو
ن عملکرد را در ارائه يتر نييپاکاشمر، کالت و زاوه  يها ن عملکرد و شهرستانيباالترجام  ه و تربتيدريح شابور، تربتين يها استان شهرستان

د يها از د يوامل موثر بر بهبود عملکرد تعاونن عيتر ق مهمين تحقين در ايچن هم. اند تحت پوشش خود داشته يبه روستاها ييربنايخدمات ز
د کارشناسان ياز د .ل شده استيو تحل يبررس يک آنتروپيبا استفاده از تکنشاخص،  ۷در قالب ها يران عامل تعاونيکارشناسان و مد

زه و يزان انگيت و ميريسپس نحوه مد. است ييربناياقدامات ز يدولت در اجرا يمال يها تيها، حما ين عامل در بهبود عملکرد تعاونيتر مهم
 . ها موثر هستند يب در بهبود عملکرد تعاونيبه ترت اعضاءمشارکت 
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  مقدمه) ۱
پس از اصالحات . جاد کردیا یاست که اصالحات ارض ییها نهیجه زمیران نتید در ایتول يها یل تعاونیتشک

از تحوالت روستا،  ید ناشیط جدین رفت و شرایاز ب) صحرا، بنه و حراثه( ید جمعیتول یسنت يها سازمان یارض
 يها شرکت. د شدیتول يها یل تعاونید از جمله تشکیتول یده ن در سازمانینو يها وهیش يریگ منجر به شکل

نه از منابع آب و خاك یو به منظور استفاده به يتوسعه کشاورز يها نهیجاد زمیبا هدف ا یید روستایتولتعاونی 
د در کشور یتول یشرکت تعاون 39حدود  1357و تا سال ) 5: 1385،یاسالم(د یس گردیتأس 1349در سال 

اما پس از چند سال  ،متوقف شد یید روستایتول يها یتوسعه تعاون ،مه اول دهه بعد از انقالبیدر ن. ل شدیتشک
دهند به علت  یل میز کشاورزان را تشکا  ياکه بخش عمده پاکشاورزان خردهاز  ياریدولت متوجه شد که بس

خط مجدداً ن منظور دولت یستند و به همید نیش تولید مناسب و افزایقادر به تول ،خود یزراع يها نیزم یکوچک
 ماده در ن راستایدر هم .)237: 1387زاده،یلهسائ(مورد توجه قرارداد را  یید روستایتول يها یتوسعه تعاون یمش

 سنتی به کشاورزي ساختار در کیفی تحول ایجاد برنامه چهارم توسعه به 102و ماده   توسعه سوم برنامه 109

. دیها گرد آن ها باعث توسعه تین حمایا. شد تأکید ییتولید روستا يها یتعاون ایجاد از و حمایت نوین کشاورزي
وزارت جهاد (جاد شده است یدر کشور ا یید روستایتول یتعاون 1254در مجموع  که در حال حاضر  يبه طور
ح از یکه در صورت استفاده صح است تعاون شرفتهیپ مراحل از یکی ییروستا دیتول یتعاون ).1391،يکشاورز

 نه از منابع آب و خاك ویان و استفاده بهییروستات یدر بهبود وضع ییموجود، نقش بسزا یو اجتماع یعوامل فن

ها  است، اما عملکرد آن کرده اديیز نهیهز ها آن از تیجاد و حمایا براي دولت تاکنون داشته و يکشاورز توسعه
  .و سنجش قرار گرفته است یابیتحت پوشش کمتر مورد  ارز يدر ارائه خدمات به روستاها

 در کشاورزي، محصوالت از بسیاري دیفعال کشور در تول يها استان از یکی عنوان به رضوي خراسان استاندر 

 تولید تعاونی يها جاد و گسترش شرکتیبه ا اجتماعی دولت، – اقتصادي توسعه يها برنامه اهداف به نیل جهت

د آن، شاه ییژه مناطق روستاین استان به ویا ییایر پهنه جغرافیچند سال اخ طی. اقدام شده است روستایی
به  1373د در سال یتول یتعاون 14از  ها شرکت این تعداد به طوري که هاي تولید بوده است؛ کمی تعاونیش یافزا

ن ید ایتول يها یبا توجه به اهداف تعاونسان، بدین). همان(است  افتهیش یافزا 1391در سال  یتعاون 158
  : که استمطرح  سؤاالت
تحت پوشش  يدر روستاها يتوسعه کشاورز ییربنایارائه خدمات زد تا چه اندازه در یتول يها یتعاون −

 اند؟  خود موفق بوده

 د؟ینما یل میبه اهداف فوق را تسه یابید موثر بوده و دستیتول يها یدر بهبود عملکرد تعاون یچه عوامل −



   ينظر يمبان) ۲
که در عرضه  یرامونیت پیو موقع یاسیس يها ی، وابستگیخیط تاریر شرایجهان سوم  تحت تأث يدر کشورها

 يا و توسعه یدگیر عوامل برون زا دچار از هم پاشیتحت تأث ياقتصاد يها اند، بخش دا کردهیپ ینظم جهان
رات ییجهان سوم را مشکل تغ يدر کشورها ين مشکالت توسعه بخش کشاورزیتر ا مهمیازک. اند دهینامتوازن گرد

و  یعلم يها شرفتیج حاصل از پینتا يریکارگ به يالزم برا يها نهیجاد زمیو ا يدر نظام کشاورز يساختار
 يدر ساختار کشاورز یجاد دگرگونیمنوط به ا ين کشورها، توسعه کشاورزین در ایبنابرا. داند ید میجد يفناور

  ). 24- 23: 1384ا،یازک(د است یاز منابع و عوامل تول يبردار د بهرهیجد يالگو یبه منظور طراح
بخش  يو اقتصاد یتحوالت ساختار اجتماع يجهان سوم، در راستا ير کشورهایچون سا ز همیران نیدر ا
 يبردار بهره يها راستا نظام ایندر . شده است ياریرات بسییها دستخوش تغ ر بخشیسا نظیر يکشاورز
 يها نظام یط، هماهنگ با دگرگونین عوامل و شرایر ایرات بر کنار نمانده و تحت تأثین تأثیز از این يکشاورز
 مرحله سنتی به مرحله از انتقال و تحوالت کشاورزي. ده استیرا به خود د يادیرات زیی، تغياقتصاد – یاجتماع

جاد یو تحوالت ا ید پس از اصالحات ارضیط جدیشرا. شود یاراضی آغاز م و تقسیم یارض مدرن، با اصالحات
ل یمانند تشک يدیروابط تول یده ازمانن در سینو يها وهیش يریگ ، باعث شکليشده در بخش کشاورز

  . شد یید روستایتول یتعاون يها صنعت و شرکتکشت و  يها ، شرکتیزراع یسهام يها شرکت
تحوالت  يکسری دیتول يها یق تعاونیدهد که از طر ید نشان میتول يها ینه تعاونیات کشورها در زمیتجرب
 ,Novkovic( ن کشورها صورت گرفته استیدر ا يت کشاورزیحفظ و تداوم فعال يمثبت در راستا يساختار

ش درآمد کشاورزان و یو افزا یید محصوالت غذایتول یفیو ک یها در کنترل کم ین تعاونیدر چ ).2169 :2008
 يها ین تعاونیچن هم). Meizhang, 2010:477( اند ازار نقش مهمی را ایفا نمودهها در ب آن یش توان رقابتیافزا
وزلند یدر ن يمحصوالت کشاورز یابیبازار يها یتعاون ،(Ozdemir,2005: 319)ه یدر ترک يد کشاورزیتول

(Beverland, 2007: 480)، ن یدر چ يکشاورز یتخصص يها یتعاون(Deng et al, 2010:13) د یتول يها یو تعاون
، یدر سطح محل يو توسعه کشاورز يرا جهت تحول ساختار ینه مناسبیزم  (Aref, 2011:82-85)ران یدر ا

در توسعه  یها نقش مهم یکا، تعاونیافته مانند آمریتوسعه  يدر کشورها. اند به وجود آورده یو مل يا منطقه
ها و  نه از منابع محدود آنیکوچک کشاورزان خرده پا، استفاده به يها هیسرمابه  یده سازمانق یاز طر يکشاورز

 یها نقش مهم یز تعاونیا نیفرنیکالایالت در  .(Ghiasy et al, 2009: 1170) اند داشته ها ش درآمد آنیباألخره افزا
ن در یچن د همیتول يها یتعاون. (Hardesty,2006:7)د کشاورزي دار محصوالت یابید و بازاریش تولیدر افزا

 اند داشته يو کشاورز ییتوسعه روستا مانند فنالند و سوئد نقش مهمی در يا افتهیتوسعه  يکشورها
)Ollila,1994: 6 .(ست، زنان، یز طیمح يها با تمرکز بر رو یسازد که تعاون یگرتلر در مطالعات خود خاطر نشان م



دار یبه توسعه پا یابیدست يرا برا ینه مناسبیزم یسم جهانیبرالی، توسعه، فقر و مقاومت در برابر نئولیدمکراس
 يها تیاز قابل یحاک ILOکار  یالملل نیسازمان ب يها گزارش .(Gertler, 2000: 6)اند  فراهم نموده ییروستا

 است  اعضاءبه  یرسان و خدمات ید و اساساً خوداشتغالیدر ابعاد تول ییو فقرزدا ییزا ها در اشتغال یتعاون يباال
)Downinga, 2005: 426؛Birchall, 2003: 12(.   

و نبود  یمشکالت قانون. مواجه هستند ییها جهان سوم با مشکالت و چالش يها در اغلب کشورها یتعاون
نه الزم است ین زمیدر ا. شده است یید روستایتول يها یباعث محدود شدن رشد و توسعه تعاون یاستقالل داخل

ها را محدود سازد و نه ارائه  یاد که رشد و توسعه تعاونیرا فراهم آورند؛ نه کنترل ز یها بستر مناسب دولت
  ).World bank, 2007( اي تبدیل کند ئه اعتبارات یارانهارا يبرا ییها ا را به کاناله یکه تعاون یمال يها کمک

 يها را با چالش ي، توسعه کشاورزیدرون ين تنگناهایتر به عنوان مهم یخرده مالکو ران کمبود آب یدر ا
 يد جهت اجرایتول يها ید از جمله تعاونیتول يت و اصالح نهادهایتقو بنابراین. مواجه نموده است یاساس
 ید، هدف اصلیتول یتعاون يها طبق اساسنامه شرکت. است يار ضروریبس يتوسعه کشاورز ییربنایات زیعمل
 يد و اجراینه از عوامل تولی، استفاده بهيو توسعه کشاورز يبردار ها، اصالح ساختار نظام بهره ن شرکتیل ایتشک

س ی، تأسکشت تجمیع و یکجا، یاراض يساز کپارچهی ییربنایق اقدامات زید از طرینمودن تول یبرنامه تعاون
ن کاشت، داشت و برداشت ینو يها وهیج شیو ترو یارتباط يها ، احداث راهیح اراضی، تسطيارین آبینو يها شبکه

الت یجاد تسهیر و ایبا یاراض ءایاح ين اقدام برایچن و هم يآالت و ادوات کشاورز نیح از ماشیو استفاده صح
از جهت یه مورد نیاعتبارات و سرما. باشد یها م یتحت پوشش تعاون يدر روستاها یلیع تبدیجاد صنایالزم جهت ا

شود که به صورت  یم قرار دادهار وزارت تعاون یدولت در اخت یانجام اقدامات فوق از محل اعتبارات عمران
- 11: 1391دوست،يمهد(شود  یم قرار داده یتعاون يها ار شرکتیدر اخت یپرداخت يها بالعوض و به صورت وام

39 .(  
د یتول يک تشکل اقتصادی یو در شکل حقوق يبردار نظام بهره ینوع یید روستایتول ین تعاونیبنابرا
مساعد باشد و قطب توسعه  یخصوصاً منابع آب یمیکه به لحاظ اقل یاست که در مناطق یر دولتیغ يکشاورز

و  یت علمیریدولت، مد یرساختیو ز یمال يهاتیاز حما يل شده و در صورت برخورداریقلمداد شود تشک
زان یو م یو خانوادگ يفرد يها زهیره، انگیمد ئتیهو  یق مجامع عمومیاز طر ء،  مشارکت فعال اعضایتخصص

ي  ها یتعاوناست اگر  یهیبد. تحت پوشش خواهد داشت يرا در روستاها ی، عملکرد مطلوباعضاء یه و اراضیسرما
توانند  یم ،جاد کنندیا يت کشاورزیو فعال یده به زندگمناسبی داشته باشد و محیطی پاسختولید عملکرد 

بر پایه مباحث . ندین نمایتحت پوشش خود تضم یرا در نواح يت کشاورزیفعال يداریت و پایجمع يماندگار
   .باشدمی 1تئوریکی یاد شده، مدل مفهومی تحقیق به قرار شکل 



  

  
  قيتحق يمدل مفهوم): ۱(شکل شماره 

  

  ق يتحق روش) ۳
 یکه در مطالعات علوم انسان یمتداول يها موضوع مورد مطالعه از روش يها یژگیات و ویبا توجه به خصوص

ق ینوع تحق. است یشیمایپ – يق، روش اسنادیتحقن یوه عمده مطالعه در ایش. مطرح است استفاده شده است
با ) استفاده از پرسشنامه محقق ساخته( یق مصاحبه کتبیاز از طریاطالعات مورد ن. تحلیلی است – یفیتوص
 یجهت اعتبارسنج. دست آمده استه ب يد در سطح استان خراسان رضویتول يها یر عامالن تعاونیمد

دست ه درصد ب 78ب ین ضریا. از ابزار آزمون کرونباخ آلفا استفاده شده است ،ییاینان از پایها و اطم پرسشنامه
د ییز مورد تأیپرسشنامه ن ییو اعتبار محتوا ییروا. قابل قبول پرسشنامه است ییایآمد که نشان از پا

و  ییو سازمان تعاون روستایل اطالعات از آرشین جهت تکمیچن هم. نظران و متخصصان قرار گرفت صاحب
ها  با کارشناسان متخصص و باتجربه شهرستان یو مصاحبه شفاه ياستان خراسان رضو يسازمان جهاد کشاورز

 یید روستایتول يها یتعاون يها تیو فعال ها يریگمیتصمهاي استان و در  مور تعاونیکه در ا یو کارشناسان
 . دخالت دارند، استفاده شد يخراسان رضو

است که از نظر ارائه  يشهرستان استان خراسان رضو 27د در یتول يها یعاونق شامل تیتحق يجامعه آمار
ها در شاخص و از نظر عوامل موثر در بهبود عملکرد آن 11تحت پوشش در قالب  يبه روستاها ییربنایاقدامات ز

 یرساختیشاخص خدمات ز 11. قرار گرفته است یابیو ارز یشاخص مورد بررس 7ارائه خدمات در قالب 

  



 عیو تجم یکجا کشتی، 2کیفاز  ییاجرا يا هیفاز صفر، مطالعات پا یسنج امکان يا هیشامل مطالعات پا يکشاورز
، يارین آبینو يو الگو ياریآب يهاستمیجاد سی، ايکشاورز یاراض يح و آماده سازی، تسطيکشاورز یاراض
و  ینیان مزارع، ارائه خدمات ماشیم یارتباط يها و پوشش انهار، احداث راه يارین آبینو يها س شبکهیتأس
ک ی، به تفکیلیع تبدیو توسعه صنا یآموزش يها دوره يقنوات، برگزار  ءای، اصالح و احيآالت کشاورز نیماش

تحت پوشش هر  يتحت پوشش هر شهرستان و تعداد روستا يها ی، تعاونياستان خراسان رضو يها شهرستان
ک یها، از تکن یعملکرد تعاون يبند رتبه يبرا. شد يبندو رتبه  قرار گرفته یابیمورد سنجش و ارز یتعاون
ن یتر مهم یدر مرحله بعد جهت بررس. س استفاده شده استیده آل تاپسیبر حسب تشابه به راه حل ا يبند رتبه

شارکت و ت، میریدولت، نحوه مد یت مالیشاخص حما 7د کارشناسان، یها از د یعوامل در بهبود عملکرد تعاون
روستا و تعداد  ی، منابع آباعضاءتحت پوشش  یه و اراضیزان سرمای، میت تعاونی، سابقه فعالاعضاء يهمکار

سطح استان با  یید روستایتول يها یر عامالن تعاونینفر از مد  52از نظر  یتحت پوشش هر تعاون يروستاها
  .شده استبندي  لویتل و اویه و تحلی، تجزیک آنتروپیاستفاده از تکن

در . است يد کشاورزیتول يها یل تعاونیو تشک یفعال در سامانده يها از جمله استان ياستان خراسان رضو
کنند  یت مین استان فعالیشهرستان ا 27در  یید روستایتول یتعاون 158 يحال حاضر در استان خراسان رضو
درصد  12.3د کشور حدود یتول يها یاز مجموع تعاون. اند س شدهیر تأسیکه به طور عمده در دو دهه اخ

 8تحت پوشش،  يدرصد از روستاها 8.5د، یتول يها یدرصد از کشاورزان عضو تعاون 13د کشور، یتول يها یتعاون
  ).1391، يوزارت جهاد کشاورز(ن استان قرار دارند ید کشور در ایتول يها یتحت پوشش تعاون یدرصد اراض

و  یکشت آب یهکتار اراض 184831 استان خراسان رضوي مجموعاًهرستان ش 27د در یتول يها یتعاون 
هاست  یحوزه عمل تعاون يکشاورز یدرصد اراض 90و  86ب یکه به ترت اعضاءم یکشت د یهکتار اراض 109587

در . دهند یان عضو خدمات مختلف را ارائه میینفر از روستا 53449روستا  و  525را تحت پوشش داشته و به 
، یید روستایتول یتعاون 12شابور با ین يها ، شهرستانيمختلف استان خراسان رضو يها ان شهرستانیم

                                                             
به شرح  یبا انجام اقدامات يه طرح جامع توسعه کشاورزیته ک شاملیفاز  ییفاز صفر و  مطالعات اجرا یشامل مطالعات امکان سنج يه ایمطالعات پا -1

 : ر استیز
 یو کاداستر اراض یتوپوگراف يه نقشه هایته -
 یلیمه تفصین یانجام مطالعات خاکشناس -
 یعمق يکشاورز ين مساحت و حدود قطعات براییتع -
 یو زهکش ياریآب يه طرح کامل شبکه هایته -
 يو قطعه بند یح اراضیتسط ییاجرا يه نقشه هایته -
  ).14: 1391دوست،يمهد (از یزات مورد نیاز تجه یه گزارش فنیته - 



 یهکتار اراض 33262نفر عضو و شهرستان مشهد با  4068تحت پوشش و  يروستا 84شهرستان قوچان  با 
  .)1 جدول( دارن استان قرار دی، در رتبه اول ایحوزه عمل تعاون يکشاورز یاراض 35156و  اعضاء يکشاورز
  

 ياستان خراسان رضو ييد روستايتول يها يتعاون يمشخصات کل): ۱(جدول شماره 

  نام شهرستان  فیرد
  تعداد
  یتعاون

تعداد 
  روستا

  تعداد اعضاء
  ) هکتار( یحوزه عمل تعاون يکشاورز یاراض  )هکتار( یاعضاء تعاون يکشاورز یاراض

  مید  یآب  مید  یآب
  2600  3499  0  5195  1397  13  5  بجستان  1
  150  6831  150  4871  1171  15  5  بردسکن  2
  8922  7431  8850  5450  2221  14  6  بادیتا  3
  3700  3262  3650  2090  1126  10  2  باخرز  4
  2300  6558  2300  6449  1432  25  5  جام تربت  5
  10100  19550  10200  17000  5575  58  11  هیدریح تربت  6
  2417  16022  1943  14462  1938  14  7  يجغتا  7
  1235  5072  535  4947  1061  9  3  نیجو  8
  4550  9290  4650  7890  1601  24  11  چناران  9

  2  11322  2  4650  4377  11  8  آباد لیخل  10
  0  6427  0  5495  1384  25  7  خواف  11
  300  5986  1300  5858  566  6  4  خوشاب  12
  6950  5500  6950  4160  315  17  3  درگز  13
  700  13423  700  11367  2165  6  6  رشتخوار  14
  1820  6050  1200  5000  630  6  3  زاوه  15
  6400  14537  4900  11841  1714  12  11  سبزوار  16
  4700  4126  5400  2120  271  4  2  سرخس  1

  1900  603.5  900  1435  248  8  2  آباد صالح  18
  7990  5500  9490  5333  1039  13  5  مانیفر  19
  2525  9526  600  5502  7415  9  3  آباد ضیف  20
  19342  13541  21327  9660  4068  84  12  قوچان  21
  170  2725  170  2725  1436  9  4  کاشمر  22
  6100  1105  6100  660  570  8  2  کالت  23
  4857  2290  50  6117  2620  24  9  گناباد  24
  15515  19641  15000  18262  3413  69  9  مشهد  25
  4960  14797  2720  15272  3298  31  12  شابورین  26
  1300  1020  500  1020  398  1  1  تحت جلگه  27

  121505  215634.5  109587  184831  53449  525  158  مجموع
  .1391، يخراسان رضو يسازمان جهاد کشاورز: منبع



 قيتحق يها افتهي) ۴

خام  يها س دادهیها، ماتر ب آنینامه و ترک ها از پرسش داده يآور ، پس از جمعیابیارز يارهایبر اساس مع
. استان  به دست آمد يها ک شهرستانیز به  تفکیو ن  يکل استان خراسان رضو يها برا شاخصک از یهر  يبرا
ها و مصاحبه با کارشناسان سازمان  نامه پرسش يل اطالعات آماریه و تحلیق که حاصل تجزیتحق یج تجربینتا

  : ر استیر قابل تفسیباشد به شرح ز یم يتعاون در استان خراسان رضو

  يابيارز يها ک  شاخصيبه تفک يد استان خراسان رضويتول يها يعملکرد تعاون يابيارز -۴-۱
از جهت ارائه خدمات  يد در سطح استان خراسان رضویتول يها یدهد تعاون ینشان م 2شکل شماره 

  .اند ر داشتهیبه شرح ز یفیعملکرد ضع ییربنایز
ف عمل یار ضعیتحت پوشش، بس يروستاهادرصد  1در  یلیع تبدیصناجاد ید در خصوص ایتول يهایتعاون -

ار یقنوات عملکرد بس يایان مزارع و اصالح و احیم یارتباط يها نه احداث راهین در زمیچن هم. اند نموده
 .استان انجام شده است يدرصد روستاها 3ات فوق تنها در یاند و عمل داشته یفیضع

ن استان اجرا شده یا يدرصد روستاها 13در تنها  ن هدفیتر مهم به عنوان یع اراضیو تجم یکجا کشتی -
کوچک بودن و پراکندگی قطعات ل یبه دل يارین آبینو يالگوها يو اجرا یح اراضین تسطیچن هم. است

 .استان انجام شده است يدرصد از روستاها 20در کمتر از زراعی 

پوشش انهار   يستاها و اجرادرصد از رو 60در حدود  یآموزش يدورها يبا برگزار یید روستایتول يها یتعاون -
 . اند داشته يترتحت پوشش، عملکرد مطلوب يدرصد روستاها 50ش از یدر ب

  

     
  يد استان خراسان رضويتول يها يدر تعاون ييربنايت ارائه خدمات زيوضع): ۲(شکل شماره 

 .1391ق، یتحق يها افتهی: منبع          

  

 



  ها ک  شهرستانيبه تفک يد استان خراسان رضويتول يها يعملکرد تعاون يابيارز -۴-۲
 يشنهادیس با وزن پیک تاپسیبا استفاده از تکن یابیارز يها د بر اساس شاخصیتول يها یتعاون يبند رتبه

مختلف استان  يها ک شهرستانیو به تفک يکل استان خراسان رضو يسه دو به دو برایکارشناسان به روش مقا
ده آل یاها  از نقطه  اد شاخصیارقام به دست آمده نشان دهنده فاصله ز. محاسبه شد 3و   2به شرح جدول 

ها در ارائه خدمات در  یف اغلب تعاونیعملکرد ضع یو به عبارت یده آل منفیها از نقطه ا مثبت و فاصله کم آن
  .    مختلف استان است يها شهرستان

  
  يدر استان خراسان رضو يده آل مثبت و منفيها از ا محاسبه فاصله شاخص): ۲(جدول شماره 

کجا ی ها شاخص
یکشت

ح یتسط
یاراض

 يالگو
ياریآب

پوشش 
انهار

 يها راه
یارتباط

اصالح  آالت ن یماش
قنوات

فاز 
صفر

ع یصنا ها دوره 1فاز 
یلیتبد  2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 4 وزن

 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0 0 یده آل منفیا
 1.92 0.37 1.44 1.42 1.16 0.91 1.27 0.92 1.08 1.08 2 ده آل مثبتیا

  .1391ق، یتحق يها افتهی: منبع
  

  يمختلف  استان خراسان رضو يها ک شهرستانيبه تفک يده آل مثبت و منفيها از ا فاصله شاخص): ۳(جدول شماره 

 نام شهرستان
برآورد فاصله از 

 ده آل مثبتیا

برآورد فاصله از 
 یده آل منفیا

 نام شهرستان
  برآورد فاصله از

 ده آل مثبتیا

  برآورد فاصله از
 یده آل منفیا

 0.974 3.992 رشتخوار 0.866 3.854 بردسکن
 1.030 3.721 خوشاب 1.276 3.399 بجستان

 1.036 3.667 سبزوار 2.240 3.167 بادیتا
 1.984 3.381 سرخس 1.738 3.508 باخرز

 2.027 3.806 آباد صالح 2.093 2.880 جام تربت
 1.996 3.146 مانیفر 2.220 2.945 تربت
 2.224 3.240 آباد ضیف 0.881 4.066 زاوه

 1.533 3.327 قوچان 1.876 3.402 نیجو

 0.559 4.126 کاشمر 2.034 2.873 يجغتا
 0.756 4.166 کالت 1.279 3.356 چناران
 1.045 3.756 گناباد 0.859 3.821 خواف

 1.909 3.068 مشهد 1.138 4.028 آباد لیخل
 2.749 2.365 جلگه شابور  و تحتین 1.226 3.905 درگز

  .1391ق، یتحق يها افتهی: منبع             
  

ب سطح عملکرد و یس، ضریک تاپسیهر شاخص و محاسبات انجام شده با تکن بهازات مربوط یبر اساس امت
محاسبه  يها رتبه يبر مبنا. به دست آمد 4رضوي به شرح جدول استان خراسان  يها ک از شهرستانیرتبه هر 

نده نشان یها در آ ت آنیتداوم فعال يد را بر رویتول يها یزان عملکرد تعاونیمتوان  یک شهرستان، میشده به تفک
و مصاحبه با کارشناسان، نشان  یو تجرب یدانیم يها افتهیو  يآمار يها لیه و تحلیج حاصل از تجزینتا. داد



نشان  4جدول گونه که  همان. جام است ه و تربتیدریح شابور، تربتید نیتول يها یتعاون یت نسبیدهنده موفق
 0.421و  0.430، 0.538ب سطح عملکرد یب با ضریفوق به ترت يها د در شهرستانیتول يها یدهد تعاون یم
هاي تولید در  ده و بر عکس تعاونیتحت پوشش خود ارائه دا يرا به روستاها ییربناین خدمات زیشتریب

ن خدمات را ارائه یکمتر0.178و   0.154، 0.119ب سطح عملکرد یکاشمر، کالت و زاوه با ضر يها شهرستان
  .اند داده

 
 ياستان خراسان رضو يها ها در سطح شهرستان يزان عملکرد تعاونيم يبند رتبه): ۴(جدول شماره 

 رتبهب سطح یضر  نام شهرستان رتبهب سطح یضر  نام شهرستان

 21 0.196 رشتخوار 23 0.184 بردسکن

 20 0.217 خوشاب 15 0.273 بجستان

 18 0.220 سبزوار 5 0.414 بادیتا

 9 0.370 سرخس 12 0.331 باخرز

 11 0.348 آباد صالح 3 0.421 جام تربت

 7 0.388 مانیفر 2 0.430 هیدریح تربت

 6 0.407 آباد ضیف 24 0.178 زاوه

 13 0.315 قوچان 10 0.355 نیجو

 26 0.119 کاشمر 4 0.415 يجغتا

 25 0.154 کالت 14 0.276 چناران

 19 0.218 گناباد 22 0.184 خواف

 8 0.384 مشهد 17 0.220 آباد لیخل

 1 0.538 شابور و تحت جلگهین 16 0.239 درگز

 .1391ق، یتحق يها افتهی: منبع  

  يد استان خراسان رضويتول يها يعوامل موثر در بهبود عملکرد تعاون يابيارز -۴-۳
از  يمختلف استان خراسان رضو يها ها در شهرستان یتوسعه تعاونن پژوهش تفاوت سطح عملکرد و یدر ا

د در ارائه یتول يها یو عملکرد تعاون ییش کارایقرار گرفت و عوامل موثر بر افزا یابید کارشناسان مورد ارزید
  . شدند يبند رتبه 5به شرح جدول  یک آنتروپیتکنبا ، يکشاورز یرساختیخدمات ز

  
  
 
 
 
  
  



  يک آنتروپيد با تکنيتول يها يل عوامل موثر بر عملکرد تعاونيتحلج ينتا)  ۵( جدول 
  شاخص

  وزن
ت یریمد

 مطلوب

سابقه 
 تیفعال

منابع آب 
 و خاك

ه و یسرما
 اعضاء یاراض

 يها کمک
بالعوض 

تعداد 
 روستا

 اعضاءمشارکت 

Ej 0.754 0.757 0.750 0.759 0.749 0.761 0.755 
d j 0.246 0.243 0.250 0.241 0.251 0.239 0.245 
wj 0.251 0.248 0.255 0.246 0.256 0.244 0.250 
 4 7 1 6 2 5 3 رتبه

  .1391ق، یتحق يها افتهی: منبع      
بالعوض  يها د از نظر کارشناسان، کمکیتول يها یش عملکرد تعاونین عامل در افزایتر مهم ،5بنابر جدول 

تحت پوشش  ي، به روستاهايکشاورز یرساختیدولت در ارائه خدمات ز ياز سو یافتیالت دریدولت و تسه
در . دیها فراهم نما یرا جهت توسعه تعاون یدولت موظف است بستر مناسب اجرایی، نامه نییآ طبق. هاست یتعاون

و  الیم و اقتصادي الزم يها نهیزم دیروانی، فرهنگی و اجتماعی، با مناسب يها نهیزم ایجاد بر ن خصوص عالوهیا
 فنی، اجتماعی مختلف يها نهیزم در شده را  ینیب شیپ قانون در که زیربنایی امور انجام جهت الزم سرمایه نیتأم

دولت به دو  ین اقدامات از محل اعتبارات عمرانیاعتبارات و امکانات الزم جهت انجام ا .آورد فراهم اقتصادي و
  :ردیگ یار وزارت تعاون قرار میصورت در اخت

 يجامع توسعه کشاورز يها جهت طرح ییربنایات زیبالعوض جهت انجام عمل یارائه اعتبارات عمران .1
ن مساحت و قطعات مناسب، یی، تعیشناس و کاداستر، مطالعات خاك یتوپوگراف يها ه نقشهیمانند ته

 و یح اراضیتسط يها ، نقشهياریآب يها طرح کامل شبکه

جاد ی، ایو زهکش ياریآب يها جاد شبکهیر اینظ یجهت اقدامات یبه شرکت تعاون یپرداخت يها ارائه وام .2
ل و یآالت، احداث کارخانجات تبد نیل کار و ماشیه وسایداخل قطعات، ته یاختصاص يها جاده
 ).20-13: 1391دوست،مهدي( يبند بسته

ها در ارائه  یلکرد تعاوندولت، عم یمال يها تیل کمبود اعتبارات و حمایمشخص نمود به دل ین بررسیا
ت ین عدم موفقیبنابرا. ز بوده استیتحت پوشش ناچ يبه روستاها يتوسعه کشاورز یرساختیخدمات ز

. دارد یدولت بستگ یت مالیزان حمایمربوط باشد به م یتعاون اعضاءو  ید، قبل از آن که به تعاونیتول يها یتعاون
مساعد بودن . دطلب د توجه و حمایت بیشتري را میت خویت فعالید با توجه به ماهیتول يها یکه تعاون یدرحال

 ییربنایخدمات ز يجهت اجرا یاست که در جذب منابع مال يگریاز عوامل د یمنطقه خصوصاً به لحاظ منابع آب
در  یشدن اراضو یکپارچهد ینمودن تول یقانون تعاون يرا اجرایز. ر داردیها تأث یتحت پوشش تعاون يدر روستاها

شود که قطب توسعه شناخته شده و آب  یانجام م یدر نقاط یید روستایتول یتعاون يها حوزه عمل شرکت
: 1391دوست،يمهد(ل باشد یه قابل تحصیتر در ثانیل 400ا هر دو حدود یو  یا سطحیو  ینیرزمیز یاستحصال



 یش عملکرد تعاونیدر افزا ییسزانقش ب یت مطلوب تعاونیرین دو عامل، مدیاز نظر کارشناسان پس از ا ).12
ه و یزان سرمای، میت تعاونید، سابقه فعالیتول يها یدر تعاون ين استقبال مردم از مشارکت و همکاریچن هم. دارد
ت و یاست که در موفق یگر عواملیاز د یتحت پوشش هر تعاون يو تعداد روستاها اعضاءتحت پوشش  یاراض
 . ها موثرند یش عملکرد تعاونیافزا

 يريگجهينت) ۵

هاي بهره برداري کشاورزي نوعی تغییر و تحول اجتماعی است که بر زندگی کشاورزان در مناطق روستایی  نظام
هاي تولید را  توان تعاونی سازد و از این رو می اثر مستقیم دارد و در نهایت دستیابی به توسعه کشاورزي را میسر می

هاي تولید به عنوان یک نظام  تعاونی). 56: 1386نوري و قنبري، (دانست ابزاري براي توسعه کشاورزي و روستایی 
توانند منشأ تحوالت اساسی در نظام  میبهره برداري مطلوب و در عین حال منطبق با ساختار کشاورزي ایران، 

داشته و راهکار بسیار ) 230: 1377عبداللهی،(و  نقش مهم و بسزایی در تغییرات ساختار کشاورزي  کشاورزي شده
- ؛جمعه323: 1388مطیعی و همکاران،(برداري بهینه از  منابع طبیعی، اقتصادي و اجتماعی  مناسبی در جهت بهره

هاي شغلی  ذب سرمایه و افزایش فرصت، ج)237: 1387زاده،لهسایی(، افزایش تولید و عملکرد آن  )103: 1373پور،
ازکیا و (، ارتقاء سطح دانش و آگاهی روستاییان، افزایش مشارکت و کار گروهی )93-91: 1388الدینی، شمس(

: 1389بیگی،؛ اطهري و علی38: 1386نیا،فاضل(، افزایش ظرفیت خودباوري و خوداتکایی )77: 1387فیروزآبادي،
. اند رویه روستاییان به شهرها در مناطق روستایی داشته ر جلوگیري از مهاجرت بی،  بوده است و نقش مهمی د)565

 ، کمبود منابع مالی)Develtere et al, 2008: 3(ها  با این وجود، در برخی موارد به علت دولتی شدن تعاونی
)Zarafshani, 2010,: 482 (نبود بستر مناسب ها و در نتیجه  هاي متمرکز و از باال به پایین دولت و سیاست

اي و  هاي منطقه ؛ تفاوت)Lawless,2006(، نبود مدیریت قوي )11: 1386مهاجرانی،(جهت مشارکت اعضاء 
هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی، نتوانسته است عملکرد مطلوبی را در نواحی  طبیعی و عدم مطالعه کافی در زمینه

  . در بسیاري از کشورهاي جهان سوم برآورده سازدتحت پوشش خود داشته باشد و انتظارات مورد نظر را 
برداري پس از انقالب با مسأله عدم بضاعت  ترین نظام بهره در ایران نظام زراعی مستقل دهقانی به عنوان شایع

هاي زراعی و پراکندگی بسیاري از مزارع دهقانی از سوي دیگر همراه  اقتصادي کشاورزان از یک سو و  کوچکی زمین
اي را در چرخه تولید و در مسیر دستیابی به توسعه کشاورزي در مناطق  هاي گسترده امر محدودیت این. است

هاي  برداري تعاونی تولید به عنوان یکی از نظام هاي بهره توسعه نظام. مختلف روستایی به وجود آورده است
ترین مسائل  ترین و اساسی تواند مهم برداري مناسب با شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی، می بهره

وري مطلوب و استفاده بهینه از منابع آب،  بهره. نظام کشاورزي کشور را در این بعد کالن و ساختاري مرتفع نماید
سازي، ایجاد قطعات اراضی مناسب براي  از طریق اجراي کامل قانون یکپارچه برداري مناسب از عوامل تولید، بهره



هاي انسانی و مادي پراکنده کشاورزان از راهبردهاي اصلی و مهمی است که با ایجاد  رمایهتولید و تجمیع س
  . شود هاي اقتصادي تولیدي تعاونی تولید، عملی می تشکل

هاي تولید استان خراسان رضوي مبین سطح عملکرد نامناسب  هاي به عمل آمده در سطح تعاونی بررسی
این . ربنایی و زیرساختی توسعه کشاورزي در روستاهاي تحت پوشش آنهاستهاي تولید در ارائه خدمات زی تعاونی

هاي مالی دولت، بوده است که  بررسی نشان داد این مساله در درجه اول به دلیل کمبود اعتبارات و حمایت
ترین  مهمسازي اراضی به عنوان  بدین لحاظ یکپارچه. ها را از ابتدا با چالش مواجه ساخته است دهی تعاونی سازمان

هاي  ها به دلیل کمبود منابع مالی دولت و نبود آمادگی مردم منطقه از همان ابتدا با چالش هدف تشکیل تعاونی
سازي، کم و کیف ارائه خدمات زیربنایی چون یکجا کشتی و تجمیع اراضی،  عالوه بر یکپارچه. جدي مواجه شده است

بنابراین عدم موفقیت . هایی است آالت داراي کاستی ماشین استفاده از , تسطیح اراضی، الگوهاي نوین آبیاري
هاي تولید در ارائه خدمات زیربنایی به روستاهاي تحت پوشش،  قبل از آن که به تعاونی و اعضاء تعاونی  تعاونی

ق، هاي تحقی با توجه به موارد مذکور و سایر نتایج و یافته. مربوط باشد به میزان حمایت مالی دولت بستگی دارد
  : رسدهاي دولتی در موارد زیر ضروري به نظر میهاي تولید، افزایش حمایت جهت بهبود عملکرد تعاونی

شوند،  ها محسوب می ترین عامل در افزایش عملکرد تعاونی که سرمایه و منابع مالی الزم مهم با توجه به این −
هاي توسعه استان، ایجاد  گذاري در قطب بازنگري در نحوه تأمین اعتبارات مالی توسط دولت و افزایش سرمایه

هاي افزایش  تواند زمینه هاي اعتباري جدید می تسهیالت الزم جهت جذب منابع مالی بانکی و ایجاد صندوق
اي مناسب جهت ایجاد  از طرف دیگر فراهم نمودن زمینه. هاي تولید استان فراهم سازد نقدینگی را در تعاونی

تواند ضمن جذب وجوه نقدي سرگردان و بالاستفاده آنان بخش قابل توجهی  ، میواحدهاي اعتباري توسط اعضاء
 .ها را تأمین کند از اعتبار مورد نیاز تعاونی

در این راستا . هاي تولید براي این که بتوانند به صورت پایدار عمل کنند به بستري مناسب نیاز دارند تعاونی −
هاي اقتصادي منظم و  نمودن تعاونی ها را با تدوین برنامه هاي خودگردانتواند به تدریج زمینه دولت می

 . هاي دائم خود وابسته نکند، فراهم نماید ها را به کمک هاي مالی مناسب در صورتی که آن حمایت

هاي آموزشی  ي تولید از طریق افزایش  فعالیتها یتعاوني  دولتی در خصوص توانمندسازي و تقویت ها تیحما −
به سزایی در ارتقا سطح دانش و آگاهی و تغییر نگرش افراد از کشاورزي معیشتی به  ریتأثبراي اعضاء و مدیران، 

مدرن، افزایش مشارکت و کار گروهی، افزایش ظرفیت خودباوري و خوداتکایی و در نهایت استقبال کشاورزان از 
 . ید خواهد داشتهاي تول تعاونی
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