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 چکیده

هایی از تاریخ توسعة روستایی کشور مورد توجّه واقع ها و نهادهای محلّی یکی از رویکردهای مدیریّتی در جوامع روستایی است که در برههنکارگیری سازمابه هدف:
این تحقیق  بقا ها داشته است. های دهیاری در بسیاری از نواحی تشکیل شده است و نقش بسیار مؤثّری در تسهیل خدمات دهیاریشده است. در این راستا تعاونی

 های دهیاری در توسعة روستایی استان گلستان انجام شده است.هدف بررسی نقش و کارکرد تعاونی
هقای دهیقاری اسقتان دهیاران عضو شقرکت تعاونی آماری تحقی  شامل ای به انجام رسیده است. جامعةنامهپیمایش پرسش راهبرد: تحقی  حاضر بر مبنای روش

شقرکت تعقاونی دهیقاری  9ای در سطح خوشه گیرینمونه و از روش نفر تعیین شد 118ها نفر است. به روش فرمول کوکران تعداد نمونه 830گلستان به تعداد 
 استان گلستان دهیاری در ها، از طری  سه نفر از کارشناسان شاغل در شرکت تعاونینامه به عنوان ابزار گردآوری دادهاعتبار پرسش. ها استفاده شدجهت انتخاب نمونه

، 928/0اجتماعی به ترتیب -و سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه و پایایی آن از طری  محاسبة آلفای کرونباخ برای کارکرد عمرانی، اقتصادی، خدماتی و فرهنگی
 محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت.  908/0و  908/0، 840/0

در زمینقة « سقازی مسقکن روسقتاییمشارکت در ساخت و بهینه»های تعاونی دهیاری نشان داد که مواردی مانند ردهای شرکتترین کارکبندی مهمنتایج رتبه :اهیافته
تربیقت »در زمینقة کقارکرد خقدماتی و « تسطیح معابر روسقتا»در زمینة کارکرد اقتصادی، « گذاری در جهت بهبود تولیدات کشاورزی و صنعتیسرمایه»کارکرد عمرانی، 

کارکردهای مختلف  کهای نشان داد نمونهتک t اجتماعی اولویّت باالیی داشتند. نتایج آزمون-در زمینة کارکرد فرهنگی« های محلّیآشنا به شرایط روستا و سازمان مدیران
نشان داد که تقأثیر کارکردهقا متفقاوت نیسقت و از نتایج آزمون فریدمن هم  .است نامناسب ای متوسط حدّ از ترکمها در توسعة روستایی در ناحیة مورد مطالعه این شرکت

ها نشقان داد کقه کارکردهقای تعقاونی دهیقاری در بخقش مستقل برای مقایسة کارکردهای تعاونی دهیاری در بین بخش tاولویّت یکسانی برخوردار هستند. نتایج آزمون 
هقای دهیقاری مقایسه کارکردها بر حسب سابقة تأسیس نشان داد که کقارکرد تعاونیمرکزی هر شهرستان وضعیّت بهتری داشتند. نتایج آزمون کروسکال والیس جهت 

هایی که قدمت باالتری داشتند، کارکردهقای اجتماعی(، تعاونی -داری داشتند. در هر چهار زمینة )عمرانی، اقتصادی، خدماتی و فرهنگیها تفاوت معنیبرحسب قدمت آن
نشان داد که در زمینة کارکردهای عمرانی و خدماتی شهرستان  هاکروسکال والیس جهت مقایسة کارکردها در بین شهرستان آزموننتایج  اند.بهتر و مؤثّرتری نیز ارائه کرده

 اجتماعی شهرستان کردکوی وضعیّت بهتری داشته است. -گرگان وضعیّت بهتری داشته است و در زمینة کارکردهای اقتصادی و فرهنگی
های آینده به رود پژوهشهای دهیاری در توسعة روستایی بود. بنابراین، انتظار میتمرکز این تحقی  بر بررسی نقش و کارکرد تعاونیا: هراهبردها/ محدودیّت
 ها بپردازند.کارهای ارتقای عملکرد نقش و کارکردهای این تعاونیشناسایی راه

های عمرانی و تأمین نیروهای متخصّص، حمایت شورای آالت مورد نیاز، واگذاری پروژهی تأمین ماشینکاری بخشداری براهمها، با توجّه به یافتهکارهای عملی: راه
ریزی بقرای برققراری امقهبخش در تأمین مالی، هماهنگی همة شوراها و دهیاران با تعاونی دهیاران، تأسیس صندوق مالی، بیمه و غیره وابسته به تعاونی دهیاری، برن

 های دهیاری مؤثّر است.های دهیاران در سطح شهرستان، استان و کشور جهت بهبود نقش و کارکرد تعاونیهای مشورتی بین تعاونیتارتباط مؤثّر و نشس
اصالت و  ها،های دهیاری در توسعة روستایی استان گلستان و ارائة پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد این نوع تعاونینقش و کارکرد تعاونیشناخت  :اصالت و ارزش

   ارزش اصلی این تحقی  است.
 توسعة روستایی، مدیریت روستایی، تعاونی دهیاری، نقش و کارکرد، استان گلستانها: کلیدواژه
 
 

استان  های دهیاری در توسعة روستاییبررسی نقش و کارکرد تعاونی(. 1395. )، م. رمحبوبی، م. ش. و زادهشریف ، ب.،ترحمی ، غ.،زادهعبداهللارجاع: 
 .154-137(، 4)5ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه. گلستان

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.54129  
 

 

 

 

                                                           
 :نویسندة مسؤول .Email: Abdollahzade1@yahoo.com 

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.54129


 16/  پیاپی  4  ریزی روستایی                                                                 شمارۀمجلّه پژوهش و برنامه                                                                                         138   
 

 مه. مقد1ّ
 ألهمسـ. طرح 1. 1

ز نهادهای مردمقی اها و ت روستایی با تکیه بر سازمانمدیریّ

 پایدار و متوازنتوسعة با هدف  های مهم توسعه است کهرهیافت

ه قرار مورد توجّدر بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران  روستاها

ها در قالب نهادی غیردولتی براساس ققانون دهیاری. گرفته است

ه ققرار مورد توجّق 1377ب مجلس شورای اسالمی در سال مصوّ

جانبقه و همقهتوسقعة با هقدف  1382از سال  تدریجو به ندگرفت

 شقروع بقه کقار کردنقدو  شدند پایدار روستاهای کشور، تأسیس

(. 93-94. ص، صق1392 )قدیری معصوم، طالقانی و کوهسقتانی،

لی حققوقی کقه جایگقاه مسقتحکم از طرفی، ضرورت ایجاد تشکّ

کقه  قانونی، اداری و اجرایقی داشقته باشقد و بتوانقد خقدماتی را

ها با تجمیع امکانات، سرمایه ،آن را ندارند ةئی اراها توانایدهیاری

عهقده بگیقرد و  هقا، بقرهای پراکنده از سقطح دهیاریصو تخصّ

روستاهای بدون دهیاری را زیر پوشش خدماتی خقود  چنین،هم

هقای دهیقاری را فقراهم آورد گیری تعاونیببرد، موجبات شقکل

هققای نیبققا تشققکیل تعاو ،در واقققع(. 46 ، ص.1386دی، )محمّقق

دهی خقدمات سقامانمسقألة در سطح روستاهای کشور  دهیاری

. ، جایگاه خود را بازیافقتت روستاییها در راستای مدیریّدهیاری

هی نظیر کمک های دهیاری دارای مزایای قابل توجّایجاد تعاونی

هققا، هققا، رفققع نیققاز دهیاریبققه تققأمین منققابع درآمققدی دهیاری

های ی انسانی، کمک بقه دسقتگاهجلوگیری از افزایش حجم نیرو

تجهیزات عمرانقی  های عمرانی، استفاده ازدولتی در اجرای طرح

، 1391مهقدوی، ) اسقتبرای عملیات امدادی و پدافند غیرعامل 

هقا این تعاونی چند سال از روند تشکیلگذشت  رغم(. علی9ص. 

خوبی روسقتایی بقهتوسقعة هقا در هقای آنهنوز نققش و کارکرد

به طوری که نسقبت بقه تحقیققاتی کقه در  ؛شده استشناخته ن

های تولید روسقتایی و کشقاورزی در مورد کارکرد و نقش تعاونی

ه ققرار گرفتقه مورد توجّق ترکم ،روستایی انجام شده است توسعة

 . است

در را این در حالی است که اقدامات مهم تعقاونی دهیقاری 

تقوان شقامل می ،ت روستاییهای مدیریّشاخص یراستای ارتقا

 وکارکرد خقدماتی ، های عمرانیاجرای پروژه وکارکرد عمرانی 

، کقارکرد آوری و دفقع زبالقه در روسقتاجمقعو  ریزی معابرشن

و  ینقققش فنّقق اقتصققادی در خصققوص ایجققاد صققندوق تعققاونی،

 در سطح روسقتا یتوان علمی و فنّ ،صتخصّ تأمینمهندسی و 

هقای ویقژه کمکبقهاجتمقاعی  -کقارکرد فرهنگقی ،چنینهم و

. ص، صق1391، جاهقد)دانسقت  با مضامین فرهنگیای مشاوره

7-6.)  

هقا نققش تعاونی ةزمینکه تحقیقات زیادی در رغم اینعلی

)طاهرخقانی و حیقدری روستایی انجقام شقده اسقت  ةتوسعدر 

، 1389قنبققری و برقققی،  ؛115-126. ص، صقق1383سققاربان، 

، ی و پایقدارالقدین افتخقارری، رکقنپورطقاه ؛81-101. صص

نققش و  بارةتحقیقاتی در ،چنین( و هم98-167 .صص ،1391

ها و ارزیابی عملکرد دهیاران انجام شقده اسقت کارکرد دهیاری

، ص. 1394ذوالفققاری،  و مظفقری، رحیمقی مققدم ،رسقتمی)

 .صصق، 1391، ، صادقی، مرادی و کاووسقیفال سلیمان ؛103

؛ 112-93 ص.ص، 1392، کارانهمو  ؛  قدیری معصوم73 -95

ا امّقق ؛(17-32 .ص، صقق1392شققیخی، پریققزادی و ورمزیققار، 

هقای تحقیقاتی که متمرکز بر شناسایی نقش و کقارکرد تعاونی

در این تحقی  سقعی  ،بنابراین .دهیاری باشد، انجام نشده است

های دهیقاری در شده است تا به بررسی نقش و کارکرد تعاونی

ته شقود و پیشقنهادهایی روستایی استان گلستان پرداخ ةتوسع

 ه شود. ئها ارابرای ارتقای عملکرد این نوع تعاونی

 پیشینة نظری تحقیق. 2. 1
پیشقینة بقا بررسقی  تالش بر این است کقه در این قسمت

هققا، هققای دهیققاری، دهیاری، تعاونیتعققاونیزمینققة در  تحقیقق 

هقای ها و متغیرهقای مربقوط بقه کقارکرد و نققش تعاونیگویه

  تخراج شود.دهیاری اس

هقا ( به بررسی عملکرد دهیاری1394)کاران همو  رستمی

تقرین روسقتایی پرداختنقد و بیقان کردنقد کقه مهمتوسعة در 

 ها تعامل مطلوب با نهادهای دولتی و شقوراها بقودهعملکرد آن

آموزش و تحصیالت در عملکرد دهیاران نقشی  ،به عالوه ؛است

تقرین مشقکالت بقوده نداشته و مشکالت اقتصادی هقم از مهم

( 1392) کقارانهمو  نتقایج حاصقل از پقژوهش شقیخیاست. 

مناسقب و در عمرانقی زمینة دهیاران در عملکرد  نشان داد که

 بر این، عالوه ؛بوده استضعیف اقتصادی  هایشاخصخصوص 

دهیاران در بخقش مرکقزی ناحیقه نسقبت بقه نقواحی اطقراف 

نسقب ریقاحی و کرمقی هاییافتهاند. ه کردهئعملکرد بهتری ارا

هققای گاهسققکونت هققایدر ارزیققابی عملکققرد دهیاری (1392)

در نشقان داد کقه  روستایی در بخش کردیان شهرستان جهقرم

ت کیفیّقسازی مسقکن روسقتایی، بهسازی و مقاوم هایشاخص

ساز و تثبیت و سنددارشدن امالک در روستا تحقوالت  وساخت

 مات عمققومی،خققد ةو در زمینقق اسققت گرفتققهی صققورت مهمّقق
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انتظققامی و خققدمات آموزشققی تغییققرات  –های اداریشققاخص

( به این 1391) کارانهم و سلیمانفالشود. اندکی مشاهده می

هققا تغییققرات نتیجققه رسققیدند کققه بعققد از تشققکیل دهیاری

های اجتمقاعی، یقک از گویقه ت هرگیری در بهبود وضعیّچشم

وجقود  تا بقهروستوسعة کالبدی مرتبط با  -اقتصادی و محیطی

 است.  آمده

مانند حفق  سقالمت و بهداشقت  ؛های در مواردیدهیاری

ت کقاری بقا شقورا، مقدیریّکاری با بخشقداری و هممحیط، هم

ه و اجقرای طقرح هقادی روسقتا دهیاران و پیگیری تهیّقهزینة 

ماننققد  ؛کققه در مققواردی حققالی در، اندعملکققرد خققوبی داشققته

نویسققی و هققای بودجهامدادرسققانی در مواقققع بحرانققی، روش

هقای روسقتا داری از تأسیسات، اموال و داراییریزی، نگهبودجه

کارکردهقای  (1391جاهقد )اند. ترین عملکرد را داشقتهضعیف

کقاری بقا کنقد و همهای دهیاری بیان میبرای تعاونی مختلفی

احقدا  و ، مانند آب، برق، تلفن ؛دهیاری در جهت امور رفاهی

کمک به اجقرای طقرح ، ریحی و ورزشیهای تفساخت مجتمع

و حسقابداری، خقدمات  انجقام خقدمات مقالی ،هادی روستایی

 ةمدیریت پسماند، جلب مشقارکت مقردم در توسقعکشاورزی، 

 کند.فی میهای دهیاری معرّروستا را برای تعاونی

ایقن بقه ( 1390لنگرودی، بخشی و بوذرجمهری ) مطیعی 

 عمرانقی و اقتصقادی ی خقدماتی،هاکه شاخص رسیدندنتیجه 

 ،چنقیناند. همیافته داریمعنی ها بهبودپس از تشکیل دهیاری

سقویی مثبقت  وعملکرد دهیاران از دیدگاه روسقتاییان سقمت

اسققت. مهققدوی و  ر بققودهروسققتایی مققؤثّتوسققعة داشققته و در 

هقا نققش بسقیار دهیاریکنند که ( بیان می1384کانی )نجفی

ویقژه بهبقود اوضقاع سقتایی، بقهروتوسقعة ی را در راستای مهمّ

عقالی رت ماننقد نظقا ؛و مقواردی فیزیکی روستا دارند -کالبدی

هققای ، برگققزاری دورهتققربیشبودجققة ها، اختصققاص اسقتانداری

اختیقارات الزم  واگذاریآموزشی مرتبط با شرح وظایف دهیار، 

ها و ها و بخشقققداریها بقققه فرمانقققداریاز سقققوی دسقققتگاه

را در راسققتای کققاهش کت مققردم سققازی بققرای مشققارفرهنگ

بدری و نعمتی مطالعة در  .کنندهای موجود پیشنهاد میضعف

که عوامل سقاختاری، اجتمقاعی و اقتصقادی  بیان شد (1386)

قیققت دهیققاری در روسققتاهای تنگققاتنگی بققا میققزان موفّرابطققة 

ت های روسقتاهای پرجمعیّقدهیاری ،عالوه بر این ؛کوچک دارد

تر از روسقتاهای  ، موفّقتقربیشاعتباری  سرانةدلیل دریافت به

فمقی کنند. چوبچیقان، کالنتقری و شقعبانعلیکوچک عمل می

ها بقرای بهبقود کقاری سقازمانخود بقر هم ةدر مطالع (1386)

آمده از پقژوهش دستنتایج بهها تأکید کردند. عملکرد دهیاری

نشان داد کقه هم  (1390) ، سوری، صیدایی و کاظمیتقدیسی

در ابعاد داری عملکرد معنی ،هامشکالت مالی، دهیاری رغمعلی

روسقتایی توسعة  محیطیزیست -اقتصادی، اجتماعی و کالبدی

 .اندایفا کرده

نشقان داد کقه  (1391مقدم )نتایج تحقی  فراهانی و آئین 

ها و فعالیت شوراهای اسالمی نقش مثبتقی در تأسیس دهیاری

جامعقة اسقت و از دیقد  ت روسقتایی داشقتهبهبود روند مقدیریّ

متوسقط  از حدّ ترکمنمونه، شوراها و دهیاران در بعد اقتصادی 

ص شد که دهیاری و شقوراها در مشخّ ،چنینهم .اندعمل کرده

 تر از روستاهای کوچک عمل کقرده روستاهای پرجمعیت موفّ

 است.

نشقان  (1391نژاد )های پژوهش عنابستانی و حاتمییافته 

هقای هقادی ه و اجرای طرحکاری در تهیّا همکه دهیاران ب داد

اجرای هرچقه  ةهای مردمی در زمینروستایی و جلب مشارکت

 هقایکنالت مسقسقزایی در تحقوّهقا، نققش بهبهتر ایقن طرح

هقای هقادی شقدن طرحروستاهای مورد مطالعقه در اثقر پیقاده

دسقتجردی، سقوری، ناند. نتقایج بررسقی کامراروستایی داشته

( نشققان داد کققه دهیققاری در 1389)زاده انصققاریتقدیسققی، و 

تر از روستاهای کوچقک عمقل  مراتب موفّروستاهای بزرگ به

قیققت ای بققرای موفّکننققدهو جمعیققت مققالک تعیققین انققدکققرده

 . بوده استها دهیاری

سقازمان تعقاونی ( با موضقوع 2015) 1تحقی  آلتمننتایج 

 ان داد کقهنشق اقتصقاد روسقتاییتوسقعة ک عادالنه برای محرّ

 ةرا برای اثرگذاری بر توسع های مناسبیقابلیت سازمان تعاونی

ه منجقر طور بالقوّتوانند بهها میتعاونی دارد ومتوازن روستایی 

تری در محیط رققابتی اقتصقادی و عادالنه تربیشبه نرخ رشد 

ی را برای تربیشتوانند درآمد ها میتعاونی ،یطور کلّ . بهشوند

تی بقرای عنوان یک رقیقب سقنّ نی ایجاد کنند و بهاعضای تعاو

 پا را حمایت کنند. مقیاس، کشاورزان خردهمزارع بزرگ

ا موضققوع تحقیقققی بقق( در 2012) 2نققت و آنیولققوگققت

 نقدنشان دادان اتیوپی های کشاورزی و معیشت روستاییتعاونی

را از  کننده از خقدماتمعیشت کشاورزان استفاده ،هاکه تعاونی

های و کقاهش هزینقه تقربیشجویی رآمد بهتر، صقرفهطری  د

 ی( در پژوهشق2010) 3شنکبخشند. یادوو و کریوکبهبود می

نققش  ،رسقانی بقه روسقتاهاهقا در برقارزش تعاونیبا موضقوع 

سازی خدمات انقرژی و ی روستایی را در فراهمهای محلّتعاونی

ال( آمریکقا، بقنگالدش و نپقحقدة متّایاالت )برق در سه کشور 
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ویقژه در نپقال ها بهبررسی کردند و تأکید کردند که این تعاونی

ی داشقتند و در گسترش خدمات انرژی الکتریسیته نقش مهمّق

ای های مالی و نهقادی نققش ویقژهدر تأمین حمایت ،چنینهم

گونه وکارهای اجتماعی تعاونها بیان کردند که کسبدارند. آن

ر برای مدیریت خقدمات و مؤثّ آکارعنوان یک ابزار  توانند بهمی

 انرژی روستایی باشند. 

بققه بررسققی نقققش  یدر پژوهشقق (،2005) 4زیققول و رادل

ها بیان کردند که تعاونی آمریکا پرداختند و ةها در توسعتعاونی

جوامع روستایی نقش داشته و ابقزار  ةبه میزان زیادی در توسع

هقا قادرنقد یزیقرا تعاون؛ باشندروستایی میتوسعة ی برای مهمّ

ها طوری است کقه در و ساختار آنکنند ی را بسیج منابع محلّ

. در تحقیقق  کننققدمیجهققت منققافع جوامققع روسققتایی عمققل 

توسققعة تعققاونی بققر روی  ة( تققأثیر جامعقق1992) 5سققگینول

مقورد بررسقی نیجریقه بندل  روستایی در بخش شمالی ایاالت

ل تخصقیص نتایج نشان داد که تأثیر تعقاونی شقام. قرار گرفت

سازی اقتصاد روسقتایی، عمنابع، تسهیل دسترسی به منابع، تنوّ

توزیققع کاالهققای  ،چنققینسققازی خققدمات رفققاهی و همفققراهم

این تقأثیرات شقامل  ،چنین. هماستنیاز اعضا  ای موردکارخانه

سازی اقتصقاد روسقتایی، عسازی تولیدات کشاورزی، تنوّفشرده

کشقاورزی،  هایوریآفنسعة توتوزیع کاال برای بهبود زندگی، 

های بازاریابی بهتقر تولیقدات کشقاورزی، خریقد کاالهقای نظام

هقای سقازی نهادهها و فقراهمروستاییان جهقت کقاهش هزینقه

سازی خقدمات چنین از طری  فراهمدولت هم است.کشاورزی 

های چنقین ایجقاد زیرسقاختمالی، خرید کاال از تعقاونی و هم

 کند. ت میتعاونی از تعاونی حمای

  شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

هزار دهیقاری در سقطح کشقور  25بیش از  1391تا سال 

ت روسقتایی درصقد جمعیّق 83است کقه حقدود  تأسیس شده

، اسقت )جاهقد کشور را تحت پوشش خدمات خقود ققرار داده

(. کارشناسققان دفتققر امققور روسققتایی اسققتانداری 8، ص. 1391

 903های موجود در این استان را گلستان تعداد دهیاریاستان 

های عضو شقرکت تعقاونی دهیقاری را دهیاری و تعداد دهیاری

 دهیاری اعالم کردند.  830

 

 
 
 

 
های و شهرستان استان گلستان تیّموقع -1 شکل

 شدهانتخاب
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 . روش تحقیق2. 2
بردی و از لحقا  درجقة این پژوهش به لحقا  هقدف، کقار

هقا از نقوع نظارت و کنترل، میدانی و از لحقا  گقردآوری داده

 ای اسقت.نامقهپرسقشتحقیقات توصیفی مبتنی بقر پیمقایش 

های دهیاری استان دهیاران عضو شرکت تعاونی ،یآمار ةجامع

؛ زیرا روستاییان از کارکردهقا و استنفر  830گلستان به تعداد 

شقناختی  ،ای دهیاری در روستاها دارنقدههایی که تعاونینقش

های دهیقاری را از هقم توانند اثر دهیاری و تعاونیندارند و نمی

 بقه کقوکران فرمقول از نمونه حجم نییتع جهتتفکیک کنند. 

آزمون به شرح از طری  پیش p,qنسبت  .شد استفاده ریز شرح

هقای درصقد از از دهیقاران از تعاونی 90دست آمد کقه ه زیر ب

هقا ه کرده بودند و به نقش و کارکرد آنیاری خدمات دریافتده

 درصد فاقد چنین ویژگی بودند.  10آشنا بودند و 
 

   q ،96/1  =z=9/0 و  N، 1/0=p=  830=  جامعه حجم

 N=  نمونه حجمو  d =05/0= مطلوب احتمال تدقّ

(1) 

118
172701.1

2976.138
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1
2

2

2

2
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pqz
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pqz
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ای بققرای شققهگیری خواز روش نمونققه گیرینمونققه بققرای

شد. در ایقن های دهیاری استفاده انتخاب مراکز شرکت تعاونی
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شقرکت  27شقرکت تعقاونی دهیقاری از کقل  9مرحله تعقداد 

هقای استان گلسقتان انتخقاب و بعقد در تعاونی تعاونی دهیاری

گیری تصققادفی سققاده بققرای انتخققاب دهیققاری از روش نمونققه

 118تعقداد  ،هایقتهای مورد مطالعه اسقتفاده شقد. در ننمونه

عقالوه بقر  ،گرفقت ققرار تحلیقل موردشد و  لیتکم نامهپرسش

)میانگین، انحراف معیار، فراوانقی، درصقد( از  توصیفیهای آمار روش

-ای )برای بررسی وضعیت کارکردهای تعقاونینمونهتک tهای آزمون

هقای کارکردهقای تعقاونی ةمستقل )بقرای مقایسق tهای دهیاری( و 

از آزمقون  ،چنقینهم. هقا( نیقز اسقتفاده شقدین بخشدهیاری در ب

هقای دهیقاری در کارکردهای تعاونی ةکروسکال والیس )برای مقایس

از  .تأسیس( استفاده شقد ةسابق حسبها و مقایسه بر بین شهرستان

کاررفته در این پقژوهش آزمقون فریقدمن )بقرای ههای بدیگر آزمون

 .اسقتهقای دهیقاری( اونیاهمیت هر کدام از کارکردهای تع ةمقایس

های مختلققف بققه تفکیققک ی غیققروزان دار گویققهابتققدا ترکیققب خطّقق

مققدار نهقایی هقر روش مقوریس  کارکردها محاسبه شد، سپس بقه

ها اسقتفاده شد و در آزمون تبدیلبین صفر و یک  ریامقدکارکرد به 

 (. 53، ص. 1391)کالنتری،  شد
 

(2) 

  iXمقدار واقعی - iX مقدار حداقل
 ریب محرومیت= ض

 iX حداکثر مقدار - iX حداقل مقدار

 

 های تحقیقرها و شاخص.  متغی3ّ. 2
نامقه رهقا، پرسقشگیری متغیّها و اندازهگردآوری داده ابزار

تعاونی دهیقاری ة ه به کارکردهای چهارگانبوده است که با توجّ

. شقداجتماعی( تقدوین -)عمرانی، اقتصادی، خدماتی، فرهنگی

گویقه،  9 بقا گویقه، کقارکرد اقتصقادی 27رانقی بقا کارکرد عم

 26اجتماعی با -گویه و کارکرد فرهنگی 22کارکرد خدماتی با 

پایایی  ةضریب آلفای کرونباخ برای محاسب .دنگویه بررسی شد

ابزار تحقی  نیز برای چهار کارکرد تعقاونی دهیقاری بقه شقرح 

ه نفر ، از طری  سنامهروایی پرسش ،چنینهم( است. 1جدول )

دهیققاری در اسققتان  از کارشناسققان شققاغل در شققرکت تعققاونی

ییقد أمقورد تو سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشقگاه  گلستان

 . قرار گرفت

 

 
 
 

 

 آلفای کرونباخضریب  ةمحاسب -1جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 ضریب آلفا های تعاونی دهیاریکارکرد

 928/0 کارکرد عمرانی

 840/0 ادیکارکرد اقتص

 908/0 کارکرد خدماتی

 908/0 اجتماعی-کارکرد فرهنگی
 

 . مبانی نظری تحقیق3
مدیریت روستایی طب  تعریف، فرآیندی است که طقی آن 

روسقتایی  ةجامعها و نهادها که وسایل تأمین اهداف به سازمان

دهی و هقدایت سقازمان ،شود و در واققعشکل داده می ،هستند

. ص، ص1383، )رضوانیافتد فاق میایی اتّعه و محیط روستجام

تقوان اهقدافی نظیقر: ی، می. در قالب همقین تعریقف کلّق(8-3

نوسازی و بهسازی محیط کالبدی روستایی، هقدایت و نظقارت 

بر فرآیند عمران روسقتایی و ارتققای شقرایط کقار و زنقدگی را 

، 1384گرفت )دربقان آسقتانه، ت روستایی در نظر برای مدیریّ

ها عالوه بر شورای روستا به (. با تأسیس دهیاری15-16. صص

های عمقران روسقتایی، برنامه ةکنندتصویبگذار و عنوان قانون

هقا گذاشقته دهیاری ةعهقد بقهمدیریت اجرایی امور روستا نیز 

ریقزی شقهری و روسقتایی، است )مرکز مطالعات و برنامقه شده

ای عمقومی ههقا بقه عنقوان سقازماندهیاری ،(. بنابراین1391

ی را با نظارت روستاییان از طریق  امور محلّ ةادارغیردولتی که 

امقور عرصقة و  رسانند، در حقوزهشوراهای اسالمی به انجام می

 )اکبقری و عبقداللهی، ی دارنقدعمومی و خدماتی وظایف مهمّق

نقوعی  دهیقاری تعقاونی ،(. از طرفقی158-161. ص، ص1385

ی دهیقاران در راسقتای ل داوطلبانقه بقرای فعالیقت جمعقتشکّ

-تققأمین نیازهققای عمرانققی، خققدماتی، اقتصققادی و فرهنگققی

روسققتاها اسققت.  ةتوسققعبققرد و اجتمققاعی روسققتا و نیققز پیش

ها با تجمیع امکانات و تجهیزات توان اجرایقی خقود را دهیاری

رسقانی مطلقوب بقه و خدمت شقدهلبقرای انجقام وظقایف محوّ

ت منقابع یبقه محقدود دهند و با عنایقتروستاییان افزایش می

آالت، امکانقات و تجهیقزات مالی و درآمقدی و کمبقود ماشقین

عنوان بهترین ها، بهمشترک از آن دةها، تجمیع و استفادهیاری

 ها مقدّوری در دهیاریها و افزایش بهرهدر کاهش هزینه کارراه

 (. 6-7. ص، ص1391گیرد )جاهد، می نظر قرار
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در سقطح بخقش یقا  عمقوالًم های تعقاونی دهیقاریشرکت

هقا هسقتند. ها دهیاریشوند و اعضای آنشهرستان تشکیل می

و در  استتابع قوانین بخش تعاون  های تعاونی دهیاریشرکت

خقدمات و اجقرای  ةئارای فراتر از بخش به سطح بخش و یا حتّ

 پردازندهای مختلف میپروژه

 با چند هقدف اساسقی تشقکیل های تعاونی دهیاریشرکت

ها ارتقای سطح معیشت، بهداشقت و رفقاه شدند که یکی از آن

 ةبنیقروستاییان است. هدف دوم کمک به خودکفایی و تقویت 

د و ایجقاد اشقتغال مولّق ،ها و سقومین هقدفاقتصادی دهیاری

ها است پایدار در روستا است که جزء اهداف بسیار مهم تعاونی

 ،چنقین(. هم1391های کشور، ها و دهیاری)سازمان شهرداری

فکربقودن توان به همها میترین ویژگی این تعاونیاز جمله مهم

اعضا و دارابودن اهقداف مشقترک در مسقیر عمقران و آبقادانی 

 یبودن اعضقاکه این امقر ناشقی از همسقاند کرروستاها اشاره 

های مناسققب و هققا بققوده و سققبب اتخققاذ تصققمیمایققن تعاونی

. ص، صق1391شقود )جاهقد، میریزی متوازن در تعاونی برنامه

های تعاونی از لحا  نقوع فعالیقت بقه دو (. هرچند شرکت7-6

ه به کارکرد توجّ ا باامّ ؛شوندبخش تولیدی و توزیعی تقسیم می

و نقشی که شرکت تعاونی دهیقاری دارد )عمرانقی، اقتصقادی، 

توان این نوع شرکت تعقاونی اجتماعی( می-خدماتی و فرهنگی

به  ؛های تولیدی و توزیعی جای داده از تعاونیرا جز هر دو گرو

اعضای شرکت تعاونی دهیاری فققط دهیقاران روسقتاها  ،عالوه

 ة. سقرمایاسقتهای خاص شرکت تعاونی ءجز ،بنابراین .هستند

کقه  شقودمیهقا تقأمین دهیاریة آورد هقا از محقلّاین تعاونی

ی هاهای عمرانقی دسقتگاهی در انجام طرحتوانند نقش مهمّمی

 کننقدهای بخش خصوصقی و غیردولتقی ایفقا دولتی و فعالیت

(. ایجقاد و 1387هقای کشقور، ها و دهیاری)سازمان شهرداری

هی از قبیقل رفقع مزایای قابل تقوجّ های دهیاریتجهیز تعاونی

هقا، کمک بقه تقأمین منقابع درآمقدی دهیاریها، نیاز دهیاری

بقرداری بهرهجلوگیری از افزایش حجقم نیقروی انسقانی و نیقز 

هقا، کمقک بقه آالت و نیقروی انسقانی دهیاریبهینه از ماشقین

هقای عمرانقی، اسقتفاده از های دولتی در اجقرای طرحدستگاه

تجهیزات عمرانی بقرای عملیقات امقدادی و پدافنقد غیرعامقل، 

ت زایی در مناط  روستایی، کمک به مانقدگاری جمعیّقاشتغال

ص در کشور و سانی متخصّسازی توزیع نیروی انروستا، متوازن

هقا و درآمقد روسقتایی بقرای دهیاریکمک به اقشار محروم کم

 (. 5، ص. 1391روستاها داشته است )مهدوی، 

ه به مزایای اقتصادی و عمرانی توجّ گیری نهایی بادر نتیجه

های این تفعالیّ ترینهممها، تشکیل تعاونی دهیاری موجود در

هقای عمرانقی در بیل اجقرای طرحتواند مواردی از قتعاونی می

ای در روستاها، کمک خدمات مهندسی و مشاوره ةئاراروستاها، 

های خقدماتی و عمرانقی، تقأمین تیها در انجام فعالبه دهیاری

هقای عمرانقی و تیتجهیزات بخش خصوصی بقرای انجقام فعال

خدماتی، انطباق طرح هقادی مطالعقاتی مربقوط بقه روسقتاها، 

آوری محصقوالت کشقاورزی و دامقی و مقعهای جایجاد شقبکه

های اقتصادی مبنی صنعتی خانوارهای روستایی و اجرای طرح

برداری از منابع طبیعی روستاها باشد )مهقدوی، بر حف  و بهره

 (. 6، ص. 1391

هقای پژوهش شقده و بررسقیمباحق  مطقرح ه بقهبا توجّق

الگوی نظری تحقی  شامل چهار کارکرد عمرانی،  فته،رگصورت

 دهیققاری بققرای اجتمققاعی -اقتصققادی، خققدماتی، فرهنگققی

 است. شده نشان داده (2)های است که در شکل تعاونی

 
 ارچوب نظری پژوهشهچ -2شکل 

  1394های پژوهش، یافته مأخذ:

 هایافته. 4

 گویانآمار توصیفی پاسخ. 1. 4
هقا آن تقربیشسقال و  50/36گویقان ی پاسقخمیانگین سنّ

 4/92سال قرار داشقتند.  27-38ی گروه سنّدر  (درصد 1/66)

 تربیشمتأهل بودند.  همدرصد  4/86 وگویان مرد درصد پاسخ

د همقان روسقتا بودنقد. میقزان متولّ (درصد 1/94)گویان پاسخ

درصد فقوق  8/16، گویان دیپلمدرصد از پاسخ 7/40تحصیالت 

-درصقد از پاسقخ 4/14بود.  درصد هم لیسانس 8/28دیپلم و 

 9/38عنوان شغل اصلی اعقالم کردنقد و  کشاورزی را به گویان

عنقوان شقغل فرعقی  گویان سمت دهیاری را بهدرصد از پاسخ
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ل گویقان عضقو هقیش تشقکّدرصقد از پاسقخ 4/81اعالم کردند. 

 17/5دهیقاری  ةمیانگین سقابق نبودند. غیر از دهیاری دیگری

 .سقال بقود 66/3ت در تعقاونی دهیقاری سال و میانگین عضویّ

تسقهیل امقور  ،ت در تعاونی روستایی هم به ترتیبدلیل عضویّ

(، درصقد 9/22(، امقور عمرانقی روسقتا )درصد 4/42خدماتی )

درصقد( و  7/6درصقد(، عالققه ) 5/8ها )جویی در هزینقهصرفه

هرچنقد کقه  موارد دیگری مانند عضویت دهیار قبلی بیان شد.

ط بقا آموزشقی مقرتب رةدوگویقان در هقیش درصد پاسقخ 8/17

 ةدور 1-5در  هققمدرصققد  45 اامّقق ؛تعققاونی شققرکت نداشققتند

 آموزشی حضور داشتند. 

 های چهارگانهتوصیف کارکرد. 2. 4

 کارکرد عمرانی. 1. 2. 4
های مربوط به کارکرد عمرانقی بندی گویهرتبه (2)جدول  

مشقارکت در »های شود که گویقهدهد. مشاهده میرا نشان می

هقای تیانجقام فعال»، «ن روسقتاییسازی مسقکساخت و بهینه

، «هققای عمرانققی و خققدماتیی و مهندسققی و اجققرای پققروژهفنّقق

 ی داشتند.تربیشهمیت اتأمین ابزارآالت مدرن «
 

 ی تعاونی دهیاریکارکرد عمران یهامؤلفه یفتوص -2جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 انحراف معیار میانگین کارکردهای عمرانی
ضریب 
 تغییرات

 رتبه

 1 534/0 1959/1 23/2 سازی مسکن روستاییمشارکت در ساخت و بهینه

 2 534/0 182/1 21/2 خصوص در راستای اجرای وظایف دهیاریبههای عمرانی و خدماتی ی و مهندسی و اجرای پروژههای فنّتانجام فعالی

آالت نیکی، ماشین حمل زباله، ماشینلودر، گریدر، بیل مکا :آالت سنگین نظیرتأمین ابزارآالت مدرن )ماشین
 کشاورزی، تجهیزات اداری و رفاهی(

36/2 272/1 538/0 3 

 4 539/0 212/1 24/2 هاانجام کار کارشناسی کافی قبل از اجرای طرح

 5 541/0 302/1 40/2 ها )طراحی و نصب تابلو معابر روستایی(سازی معابر و جادهمشارکت در ساخت و بهینه

 6 541/0 294/1 38/2 ها )طراحی و نصب تابلو معابر روستایی(سازی معابر و جادهذاری در ساخت و بهینهگسرمایه

 7 542/0 277/1 35/2 و غیرهکاری با دهیاری در جهت ساخت امور رفاهی مانند آب، برق، تلفن هم

 8 544/0 032/1 89/1 های تفریحیاحدا  و ساخت مجتمع

 9 547/0 960/0 75/1 اداری مانند خدمات بانکی، مخابراتی هایاحدا  و ساخت مجتمع

 10 559/0 023/1 83/1 های حمل بار و محصوالت کشاورزی و صنعتی روستاپایانه ةادار

 11 561/0 980/0 74/1 های مسافربری روستاکاری در ساخت پایانههم

 12 567/0 995/0 75/1 های مسافربری روستاگذاری و ساخت پایانهسرمایه

 13 573/0 287/1 24/2 غیره گذاری در امور رفاهی مانند آب، برق، تلفن وکاری با دهیاری و سرمایههم

 14 577/0 087/1 88/1 های حمل بار و محصوالت کشاورزی و صنعتی روستاکاری در ساخت پایانههم

 13 581/0 360/1 33/2 کمک به اجرای طرح هادی روستایی
 14 583/0 038/1 77/1 ید و فروش دام و طیور و محصوالت کشاورزیمیادین خر ةادار

 15 584/0 047/1 77/1 های رفاهیاحدا  و ساخت مجتمع

 16 586/0 158/1 97/1 های صنعتی و کشاورزیگذاری در احدا  نواحی قطبکاری با دهیاری و سرمایههم

 17 586/0 241/1 11/2 سازی مسکن روستاییگذاری در ساخت و بهینهسرمایه

 18 589/0 058/1 79/1 ساخت میادین خرید و فروش دام و طیور و محصوالت کشاورزی

 19 590/0 120/1 89/1 های مسافربری  روستاایانه ةادار

 20 592/0 400/1 36/2 غیره( آالت سنگین نظیر، لودر، گریدر، بیل مکانیکی وتأمین ابزارآالت مدرن )ماشین

 21 594/0 168/1 96/1 ری بر محیط و فضای روستایی )مبلمان روستایی، احدا  بوستان روستایی(اداره و اثرگذا

 22 594/0 001/1 68/1 داری دام و طیور اهالیپزشکی در جهت حف  و نگههای داممجتمع ةادارساخت و 

 23 596/0 045/1 75/1 های ورزشیاحدا  و ساخت مجتمع

 24 596/0 156/1 94/1 ید توزیع کاال، سوخت و بازار محلّهای خدماتی ماننمجتمع ةادار

 25 604/0 198/1 98/1 های حمل بار و محصوالت کشاورزی و صنعتی روستاگذاری و ساخت پایانهسرمایه

 26 638/0 223/1 91/1 های صنعتی و کشاورزیمشارکت با دهیاری در احدا  نواحی قطب

 27 640/0 351/1 11/2 های ارتباطی روستاروستا از طری  افزایش کیفیت راهنقل عمومی در وت حملافزایش کیفیّ
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  کارکرد اقتصادی. 2. 2. 4
های مربوط به کارکرد اقتصقادی بندی گویهرتبه( 3)جدول 

گذاری سقرمایه»های گویه که شوددهد. مشاهده میرا نشان می

ات انجقام خقدم»، «در جهت بهبود تولیدات کشاورزی و صنعتی

بقه  شقدهلت انجام وظقایف محوّیحسابداری و حسابرسی با اولو

پرداخققت حقققوق و مزایققای نیروهققای »و  «هققای عضققودهیاری

ط تعقاونی ی و مهندسقی( توسّق ص )مهندسان مشقاور فنّقمتخصّ

 ی داشتند. تربیشت یاهمّ« دهیاری
 

 تعاونی دهیاری یاقتصادکارکرد  یهالفهؤم یفتوص -3جدول 
 1394ی پژوهش، هامأخذ: یافته

 میانگین کارکردهای اقتصادی
 انحراف

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

 1 527/0 975/0 84/1 گذاری در جهت بهبود تولیدات کشاورزی و صنعتیسرمایه

 2 535/0 166/1 17/2 های عضوله به دهیاریت انجام وظایف محوّیانجام خدمات حسابداری و حسابرسی با اولو

 3 551/0 251/1 27/2 ط تعاونی دهیاریی و مهندسی( توسّص )مهندسان مشاور فنّزایای نیروهای متخصّپرداخت حقوق و م

 4 553/0 148/1 07/2 های عمرانیپروژه ةشرکت در مناقص

 5 555/0 195/1 15/2 گذاری در جهت بهبود تولیدات کشاورزی و صنعتیسرمایه

های خیریه نظیر های سازمانو خارجی )قبول هدایا و کمک های داخلیآوری منابع مالی و قبول سرمایهجمع

های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و منظور انجام فعالیتامداد امام خمینی ره( به ةسازمان بهزیستی و کمیت

 ارتقای سطح معیشت اهالی

93/1 091/1 565/0 6 

دوق تعاون و دیگر مؤسسات مالی، اعتباری و الحسنه و سایر تسهیالت اعتباری از منابع بانکی، صناخذ وام قرض

 اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر
99/1 128/1 566/0 7 

ی به منظور ارتقای سطح سواد و بینش و مهارت اهالی و تخصصّ -گذاری در واحدهای آموزشی عمومیسرمایه

بان، قرآن، تقویت و های آموزش زآمادگی آموزش در سطوح باالتر نظیر دبستان، راهنمایی و دبیرستان، کالس

 آمادگی کنکور

02/2 222/1 603/0 8 

های داخل و خارج از روستا به منظور نمایش، عرضه و فروش محصوالت گذاری و احدا  بازارها و نمایشگاهسرمایه

 هاتولیدی و کشاورزی و خدماتی اهالی در جهت قطع دست واسطه
94/1 178/1 607/0 9 

 

  خدماتیکارکرد . 3. 2. 4
 خقدماتیهای مربوط به کارکرد بندی گویهرتبه( 4)دول ج

تسطیح معقابر »های شود که گویهمشاهده میدهد. را نشان می

تقأمین »و  «هقای روسقتاهاریزی معقابر و کوچقهشن»، «روستا

 .ی داشتندتربیشت اهمیّ« روشنایی معابر روستایی

 

 ریتعاونی دهیا خدماتیکارکرد  یهالفهؤم یفتوص -4جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 میانگین کارکردهای خدماتی
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

 1 478/0 354/1 83/2 تسطیح معابر روستا

 2 488/0 470/1 00/3 های روستاهاریزی معابر و کوچهشن

 3 516/0 305/1 52/2 ها و معابرداری کوچهتنظیف و نگه

 3 516/0 471/1 84/2 اییتأمین روشنایی معابر روست

 4 544/0 398/1 56/2 های روستاطراحی و نصب تابلو در معابر و کوچه

 5 547/0 410/1 57/2 آوری و دفع زباله در روستا و تفکیک از مبدأ پسماندهای جامد(ت پسماند )جمعمدیریّ

 6 554/0 981/0 77/1 ی و دستیهای کوچک صنعتی و صنایع محلّ ایجاد کارگاه

 7 555/0 195/1 15/2 های عضوله به دهیاریت انجام وظایف اداری محوّنجام خدمات اداری با اولویّا

 8 565/0 242/1 19/2 های مردم روستاکا به تشکیالت عملیاتی و اجرایی و ارتقای توانمندیت بحران با اتّکمک در مدیریّ

 9 573/0 084/1 88/1 ایع دستیواحدهای تولید صنایع روستایی و صن ةطراحی و احدا  و ادار
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 4ادامه جدول 

 میانگین کارکردهای خدماتی
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

 10 580/0 417/1 44/2 ت منابع آب و انهار عمومیمدیریّ

 11 584/0 366/1 33/2 آالت کشاورزی، تجهیزات اداری و رفاهی(تأمین ابزارآالت مدرن )ماشین حمل زباله، ماشین

های بهداشتی، پزشکی و واکسیناسیون در جهت پیشگیری از امور مربوط به مراقبت در احدا  و ساخت شارکتم

 های واگیردارامراض و بیماری
90/1 116/1 585/0 12 

 13 593/0 342/1 26/2 ت مجاری آب و فاضالبمدیریّ

 14 604/0 198/1 98/1 های واگیردارپیشگیری از امراض و بیماری های بهداشتی، پزشکی و واکسیناسیون در جهتامور مربوط به مراقبت ةادار

 14 604/0 424/1 36/2 کاری با بنیاد مسکنتثبیت و سنددارشدن امالک در روستا از طری  هم

 15 607/0 414/1 33/2 روبی قنوات و تامین آب آشامیدنیالی

 16 614/0 222/1 99/1 هادادن کد اجرایی به دهیاری

ت اقتصادی و افزایش سطح درآمد و کمک در مواقع های مسکن، مصرف و اعتبار در جهت بهبود وضعیّتعاونیتشکیل 

 ضروری به اهالی
86/1 161/1 622/0 17 

ای )خیار، خانه(، محصوالت گلغیرهبات، خرما وجات، مرکّبندی محصوالت کشاورزی )صیفیتأمین خدمات بسته

 (غیره های فصلی وگوجه، گل
84/1 166/1 631/0 18 

 19 642/0 274/1 98/1 بندی شدهنان مرغوب و توزیع اجناس سهمیه ئةمنظور اراها بهها و فروشگاهنانوایی ةگذاری و ادارکاری و سرمایههم

 20 665/0 303/1 95/1 روبی معابر اصلی روستاهابرف

 21 666/0 174/1 76/1 های دامیآوری شیر و فرآوردهجمع

های بهداشتی، پزشکی و واکسیناسیون در جهت پیشگیری از گذاری در احدا  و ساخت امور مربوط به مراقبتسرمایه

 های واگیردارامراض و بیماری
00/2 450/1 725/0 22 

 

 

  اجتماعی-کارکرد فرهنگی. 4. 2. 4
-فرهنگیهای مربوط به کارکرد بندی گویهرتبه( 5)جدول 

های شقود کقه گویقههده میمشقادهقد. را نشقان می اجتماعی

، «یهای محلّقتربیت مدیران آشنا به شرایط روستا و سقازمان»

العقاتی و آمقار تر به منابع اطّکمک در جهت دسترسی راحت»

نشینی مسکن روستاییان رفع مشکالت قانونی عقب»و  «ایپایه

 .ی داشتندتربیشت یاهم« و اصالح معابر

 

 تعاونی دهیاری اجتماعی-فرهنگی کارکرد یهالفهؤم یفتوص -5جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 میانگین هاگویه
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

 1 484/0 183/1 44/2 یهای محلّتربیت مدیران آشنا به شرایط روستا و سازمان

 2 519/0 240/1 38/2 ایالعاتی و آمار پایهتر به منابع اطّکمک در جهت دسترسی راحت

 3 532/0 164/1 18/2 نشینی مسکن روستاییان و اصالح معابررفع مشکالت قانونی عقب

 4 533/0 230/1 30/2 های پیمانکاری دولتی به تعاونیکمک و مشاوره به فرمانداری در جهت تأمین بودجه و واگذاری پروژه

 5 541/0 242/1 29/2 هت بهبود وضع اسکان اهالیهمکاری با بنیاد مسکن انقالب اسالمی در جهت اجرای طرح هادی روستایی ج

آالت فرسوده، واگذاری آالت موردنیاز، تعویض ماشینهای عمرانی )تأمین ماشینتهمکاری با بخشداری در فعالیّ

 ص(های عمرانی و تأمین نیروهای متخصّ پروژه
38/2 306/1 549/0 6 

خدمات درمانی و  ةشدن اعضا توسط بیمرسمی )بیمه ةبیمهای ای و اخذ مجوز کارگزاری شرکتانجام خدمات بیمه

 حواد ( ةبیمسوزی و آتش ةبیم
36/2 305/1 552/0 7 

آالت و جلوگیری از مطلوب و مناسب از تأسیسات و ماشین دةاستفاتجمیع تجهیزات و امکانات موجود در روستا جهت 

 هدررفتن منابع تولیدی
99/1 120/1 562/0 8 
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 5ادامه جدول 

 میانگین هاویهگ
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

ت آموزش روستاییان، دهیاران، شورای اسالمی و کارکنان یهای آموزشی، پژوهشی و تبلیغاتی با اولویتیانجام فعال

 دهیاری
13/2 206/1 565/0 9 

 10 569/0 090/1 91/1 ت با کیفیتهای کشاورزی و صنعتی مرغوب و تولیدایابی به نهادهدست برایهای آموزشی تشکیل کالس

گر و توریست و حف  آثار منظور جلب گردشتوریستی به ةاماکن تفریحی، فرهنگی و دهکد ةکاری و احدا  و ادارهم

 باستانی
06/2 181/1 571/0 11 

بخشداری ها و نهادهای محل از قبیل بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و نکاری سازماکاری و همکمک در جهت جلب هم

 با دهیاران و شورای روستا
48/2 429/1 575/0 12 

 13 585/0 161/1 98/1 های آموزش فضای سبزبرگزاری دوره

 14 587/0 269/1 16/2 و غیرههای آموزشی ات، دورهکتب، مجلّ ةهای الزم برای دهیاران از طری  امکاناتی نظیر تهیّتأمین آموزش

 15 592/0 230/1 07/2 ساالریکردن مراحل اداری و دیوانکوتاه

 16 594/0 350/1 27/2 والنؤکاری و مشارکت بین دهیاران و مسایجاد فضای هم

 17 598/0 268/1 11/2 پروریت کشاورزی، باغداری، دامداری، پرورش طیور و آبزیانجام فعالیّ

 18 599/0 335/1 22/2 ها و شوراصی برای دهیاریها و خدمات تخصّتأمین مشاوره

منظور ارتقای سطح سواد و بینش و مهارت اهالی و آمادگی  صی بهتخصّ -واحدهای آموزشی عمومی ةاحدا  و ادار

 های آموزش زبان، قرآن، تقویت و آمادگی کنکورآموزش در سطوح باالتر نظیر دبستان، راهنمایی و دبیرستان، کالس
96/1 190/1 605/0 19 

 20 607/0 292/1 12/2 نیازهای آموزشی دهیارانانجام نیازسنجی آموزشی و شناخت 

 21 609/0 333/1 18/2 ایجاد فضای تفریحی، ورزشی و عمومی در سطح روستا

 22 615/0 267/1 05/2 های عمرانی روستاها در پروژهکارگیری آنص بومی در جهت بهفی نیروهای متخصّمعرّ

 23 621/0 358/1 18/2 یی روستاایجاد و نگهداری از تأسیسات عمومی و اموال و دارا

 24 633/0 174/1 85/1 های فرهنگی و آموزشی و عقیدتی در سطح روستاهانصب تابلوهایی با مضامین پیام

 25 637/0 362/1 13/2 های عمرانی، اجتماعی و فرهنگیکاری مردم روستایی در فعالیتجلب مشارکت مردمی و هم

جویی اقتصادی، کاهش بوروکراسی اداری و سردرگمی تمرکز امور، صرفه ساختمانی در جهت کاهش ةصدور پروان

 متقاضیان
89/1 377/1 725/0 26 

 

 دهیاری هایکارکردهای تعاونی تیّوضعی بررس. 3. 4
هقای کقارکردمیقزان  کقهنیقای بررسقی برا قسمت نیار د

 حقدّ از تربیشروستایی ة توسع راستای های دهیاری درتعاونی

 ،بنقابراین .شقد استفادهی انمونه تک t آزمون از تاس نیانگیم

ی شقاخص ترکیبقی هقر کقارکرد از طریق  ترکیقب خطّقابتدا 

از طریق  فرمقول های هر کقارکرد محاسقبه شقد. سقپس گویه

بقه مقیاسقی بقین صقفر و  موریس، شاخص ترکیبی هر کارکرد

از طریقق  آزمققون کولمققوگرف اسققمیرنوف  و یققک تبققدیل شققد

-یّهفرضق ،نیچنقهم. رها ارزیابی شدین متغیّبودن توزیع انرمال

 .شد نیتدو ریزهای 

• 
و  ترکمروستایی توسعة های دهیاری در کارکرد تعاونی
:5.0iط است )نامناسب(: متوسّ مساوی از حدّ

0
H
 

 تربیشی روستایتوسعة های دهیاری در کارکرد تعاونی •

      5.0i:1Hط است )مناسب(: متوسّ از حدّ

 مقرز: شقودیم عمل صورت نیا به فوق جدول لیتحلی برا

ة آمقار مققدار صقفر، فقرض دییقتأ عقدم ای دییتأ ةکنندصمشخّ

ة آمقار نقانیاطم سقطح نیقا در .است %95 سطح در استاندارد

 ایق هیقوگ هقر کقهی معنق نیقا به ؛96/1 با است برابر استاندارد

  محدوده در ،باشد ترکوچک 96/1 ازt ة آمار مقدار کهی ریّمتغ

0H آمقاره مققدار کقهی ریّقمتغ ای هیگو و ردیگیم قرار t از آن 

 .است 1Hة محدود در باشد، تربزرگ 96/1
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 های دهیاریت کارکردهای تعاونیی بررسی وضعیّبرا یانمونهتک tآزمون  یجنتا -6 جدول

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 داریمعنی tمقدار  یانگینم کارکردهاانواع 
انحراف از 

 میانگین

قبول یا  رد اطمینانةفاصل

0H حد باال حد پایین 

 قبول -141/0 -239/0 -190/0 000/0* -670/7 310/0 کارکرد عمرانی

 قبول -149/0 0-/248 -198/0 000/0* -973/7 301/0 کارکرد اقتصادی

 قبول -124/0 0-/218 -171/0 000/0* -166/7 328/0 کارکرد خدماتی

 قبول 0-/155 -249/0 0-/202 000/0* -464/8 298/0 اجتماعی -کارکرد فرهنگی

 قبول -145/0 -237/0 0-/191 000/0* -218/8 308/0 کل کارکردها

 

ی بقرا کقه شقودیم مشقاهده (6) جقدول جینتقا به هتوجّ با

تمقامی  صوصقخق در فرقصق فرضهای تعاونی دهیاری شرکت

 کقه گرفقت جقهینتتقوان یمق نایبنابر ؛شودقبول می هاکارکرد

روسققتایی در  ةتوسققعها در کارکردهقای مختلققف، ایققن شققرکت

این و  است نامناسب ای طمتوسّ حدّ از ترکممورد مطالعه  ةناحی

 هیقابل تقوجّ روستایی نقش و تأثیر ةوسعت ةزمیندر  هاشرکت

 نداشتند

 ات هر کدام از کارکردهاهمیّة مقایس. 4. 4
 ت هققر کققدام از کارکردهققایمیققزان اهمیّقق ةمقایسققبققرای 

در توسعه روستایی از آزمون فریدمن  تعاونی دهیاری ةچهارگان

ت هر کدام نتیجه آزمون و میزان اولویّ (7)استفاده شد. جدول 

و  55/4کققای اسققکور دهققد )از ایققن کارکردهققا را نشققان می

رکردهقا تقأثیر کا دهقد کقهنتایج نشان می (207/0داری معنی

هرچنقد  ،ت یکسانی برخوردار هسقتندمتفاوت نیست و از اولویّ

از سققایر  تققربیشای کققارکرد خققدماتی انققدکی میققانگین رتبققه

های دهیاری در تعاونی میزان تأثیر ،ا در واقعامّ ؛کارکردها است

فه پایین بوده و تفاوتی بین ایقن کارکردهقا وجقود هر چهار مؤلّ

 .ندارد

 

 

 کردهای تعاونی دهیاریهر کدام از کار تیّ اهمیسة مقا -7جدول 
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 داریسطح معنی کای اسکور میانگین فریدمن معیارانحراف میانگین کارکردهاانواع 

 54/2 269/0 310/0 کارکرد عمرانی

555/4 207/0 
 46/2 270/0 301/0 کارکرد اقتصادی

 67/2 260/0 328/0 کارکرد خدماتی

 33/2 259/0 298/0 اجتماعی-کارکرد فرهنگی

 

 هابین بخش کارکردها در ةمقایس. 5. 4
در بین  ،تعاونی دهیاریچهارگانة کارکردهای  ةمقایسبرای 

( 2ه به جدول )با توجّ .مستقل استفاده شد tها از آزمون بخش

و  80/2برابقر  tشود کقه کقارکرد عمرانقی )مققدار مشاهده می

و  64/2برابر بقا t (، کارکرد اقتصادی )مقدار 006/0داری معنی

و  40/2برابقر بقا  t(، کارکرد خدماتی )مقدار 009/0داری معنی

برابر  tاجتماعی )مقدار  -( و کارکرد فرهنگی018/0داری معنی

( در بخش مرکزی و مسقتقل هقر 001/0داری و معنی 96/3با 

ه به مقادیر وجّچنین با تهم .داری دارندشهرستان تفاوت معنی

شود که کارکردهقای عمرانقی، اقتصقادی، میانگین مشاهده می

ت اجتمققاعی در بخققش مرکققزی وضققعیّ -خققدماتی و فرهنگققی

 .مستقل دارند بهتری نسبت به بخش
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 هادر بین بخش کردهای تعاونی دهیاریکار یسةمقا -8جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 داریسطح معنی tمقدار معیارانحراف میانگین  دتعدا هابخش هاکارکردانواع 

 کارکرد عمرانی
 274/0 35/0 81 مرکزی

80/2  **006/0 
 231/0 21/0 37 مستقل

 کارکرد اقتصادی
 276/0 34/0 81 مرکزی

64/2  **009/0 
 233/0 20/0 37 مستقل

 کارکرد خدماتی
 259/0 36/0 81 مرکزی

40/2  *018/0 
 243/0 24/0 37 مستقل

 اجتماعی-کارکرد فرهنگی
 275/0 34/0 81 مرکزی

96/2  *001/0 
 189/0 19/0 37 مستقل

 01/0داری در سطح معنی ** و 05/0داری در سطح معنی *
 

 تأسیسسابقة بر حسب کارکردها  ةمقایس. 6. 4
بقر تعقاونی دهیقاری چهارگانقه کارکردهقای  ةمقایسقبرای 

 سکال والیس استفاده شقداز آزمون کرو ،تأسیس ةسابقحسب 

و  تقرکم 30که حجم نمونه در برخی طبقات از ه به این)با توجّ

. نتایج موجود در جقدول را نداشت( Fکفایت الزم برای آزمون 

-حسب قدمت تفاوت معنقی بر هادهد که کارکرد( نشان می9)

هقایی کقه ققدمت ، تعاونیدر هر چهار کقارکرد داری داشتند و

، نسقبت بقه دو گقروه دیگقر، ( داشقتند1385-1387باالتری )

بایقد  ،از طرفی .نده بوده کردئرتری نیز اراکارکردهای بهتر و مؤثّ

گقروه سقوم کقه  هقایتعاونی بقرای میانگین کارکرده داشت که توجّ

 بقاالتری دارنقد ةسابقکه  گروه دوم از تربیشین سابقه را دارند ترکم

 قابلیقتن تقأثیر کارکردهقا ارتباط بین سقابقه و میقزا ،بنابراین .است

 .ی استتربیشد و نیازمند مطالعات رتعمیم ندا

 

 تأسیس ةبر حسب سابق کردهای تعاونی دهیاریکار ةیسمقا -9جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ: یافته
 داریسطح معنی اسکورکای ایمیانگین رتبه تعداد سال تأسیس کارکرد

 کارکرد عمرانی

1387-1385 41 28/82 

59/28 **00/0 1390-1388 52 21/45 

1393-1391 25 86/51 

 کارکرد اقتصادی

1387-1385 41 59/79 

05/26 **00/0 1390-1388 52 29/43 

1393-1391 25 28/60 

 کارکرد خدماتی

1387-1385 41 78/81 

87/27 **00/0 1390-1388 52 74/44 

1393-1391 25 66/53 

-کارکرد فرهنگی

 اجتماعی

1387-1385 41 99/85 

87/39 **00/0 1390-1388 52 51/41 

1393-1391 25 48/53 
 01/0داری در سطح معنی ** و 05/0داری در سطح معنی *

 

 هادر بین شهرستانکارکردها  ةمقایس. 7. 4
ها از در بین شهرسقتانچهارگانه  کارکردهای ةبرای مقایس

 (10)ه بقه جقدول فاده شد. با توجّقاستکروسکال والیس  آزمون

هر نوع چهار کقارکرد عمرانقی، اقتصقادی، شود که مشاهده می

ها تفققاوت اجتمققاعی در بققین شهرسققتان-و فرهنگققی خققدماتی

شقود ای مشقاهده میه به میانگین رتبهبا توجّ دارد.داری معنی

کققه در کارکردهققای عمرانققی و خققدماتی شهرسققتان گرگققان 
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-در کارکردهقای اقتصقادی و فرهنگقیت بهتقری دارد و وضعیّ

 ت بهتری دارد.   یاجتماعی شهرستان کردکوی وضع

 

 

 های مورد مطالعهتعاونی دهیاری در بین شهرستان یکارکردها یانگینم ةیسمقا -10 جدول
 1394های پژوهش، مأخذ: یافته

 داریسطح معنی اسکورکای ایمیانگین رتبه تعداد شهرستان کارکرد

 انیکارکرد عمر

 71/55 21 رامیان

00/40 **00/0 

 00/37 9 مینودشت

 14/91 22 گرگان

 25/50 8 بندرگز

 83/58 6 بندرترکمن

 86/87 11 کردکوی

 70/43 41 گنبد

 کارکرد اقتصادی

 29/59 21 رامیان

27/42 **00/0 

 11/40 9 مینودشت

 91/86 22 گرگان

 06/39 8 بندرگز

 50/68 6 بندرترکمن

 41/94 11 کردکوی

 46/42 41 گنبد

 کارکرد خدماتی

 90/59 21 رامیان

85/32 **00/0 

 22/40 9 مینودشت

 16/84 22 گرگان

 56/74 8 بندرگز

 42/61 6 بندرترکمن

 27/82 11 کردکوی

 96/40 41 گنبد

-کارکرد فرهنگی

 اجتماعی

 98/64 21 رامیان

09/51 **00/0 

 78/39 9 مینودشت

 25/88 22 گرگان

 38/68 8 بندرگز

 08/50 6 بندرترکمن

 27/94 11 کردکوی

 91/35 41 گنبد
 01/0داری در سطح معنی ** و 05/0داری در سطح معنی *

 

 گیریبحث و نتیجه .5
ی هقای دهیقاراین تحقی  به بررسی نقش و کقارکرد تعاونی

 نتایج نشان داد کقه روستایی استان گلستان پرداخت. ةدر توسع

سققازی مسققکن مققواردی ماننققد مشققارکت در سققاخت و بهینه

گذاری در جهقت کقارکرد عمرانقی، سقرمایه ةروستایی در زمینق

کارکرد اقتصقادی،  ةدر زمین بهبود تولیدات کشاورزی و صنعتی

بیت مقدیران کارکرد خدماتی و تر ةتسطیح معابر روستا در زمین

کقارکرد  ةدر زمینق یهای محلّقرایط روستا و سقازمانآشنا به ش

برخی از این کارکردها  .داشتندت باالیی اجتماعی اولویّ-فرهنگی

ت های هقادی و تحقت مقدیریّکالبدی هستند که در قالب طرح

ر و ت از کارکردهای موثّشوند و به همین علّها انجام میدهیاری

  بوده است.اری های دهی  تعاونیموفّ
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ایقن اسقت کقه  ةدهنقدای نشقان نمونقه تک tنتایج آزمون 

کارکردهای شرکت تعاونی دهیاری )عمرانی، اقتصادی، خدماتی 

مورد مطالعه  ةناحیروستایی در ة توسعاجتماعی( در -و فرهنگی

تقوان گفقت می ،بنقابراین .ستا نامناسب ای طمتوسّ حدّ از ترکم

روستایی نققش  ةوسعت ةزمیندر  های تعاونی دهیاریشرکت که

تحقی  مشابهی در این هرچند که نداشتند.  هیو تأثیر قابل توجّ

نشقان ( 1391) کقارانهقمفال سلیمان و ا امّ ؛زمینه وجود ندارد

گیری در هقا تغییقرات چشقمکه بعقد از تشقکیل دهیاری ندداد

های اجتمققاعی، اقتصققادی و بهبققود وضققعیت هریققک از گویققه

. اسقت وجقود آمقده روستا بهتوسعة مرتبط با  کالبدی -محیطی

بودن آن شقدهت شناختهها بقه علّقاصوالً کارکرد و نقش دهیاری

هقای دهیقاری رتر از تعاونیو مقوثّ تربیشدر نزد مردم روستایی 

 های تولیقدیهرچند برخی تحقیقات بر نقش تعاونیبوده است. 

انققد ردهروسققتایی تأکیققد ک ةدر توسققع هققاسققایر انققواع تعاونیو 

، 4؛ زیقول و رادل115 ، ص.1383ساربان، )طاهرخانی و حیدری

، 1992، 5؛ سققگینول14 ، ص.2015، 1؛ آلققتمن 43 ، ص.2005

کنققون چنققین نقشققی  هققای دهیققاری تققاا تعاونیامّقق ؛( 63 ص.

عی کقه در کارکردهقای متنقوّة ئقارا ،در واققع ایفا کند. نتوانسته

که نیازمند عالوه بر این ،بینی شدهها پیشاین تعاونینامة اساس

کققاری هی اسقت، مسققتلزم همقابققل تققوجّبودجقة دسترسقی بققه 

نهادهای روسقتایی و نهادهقای سقطح بقاالتر در سقطح گستردة 

.   نشده استکنون محقّ چنین هماهنگی تا شهرستان است که

 ةزمینبررسی دیدگاه اعضای شرکت تعاونی دهیاری در  ،بنابراین

 ةتوسقعدهیاری در راستای کمقک بقه موانع و مشکالت تعاونی 

 هققای دهیققاریی بققرای تعاونیراهبققردریزی و برنامققه روسققتایی

 ه قرار گیرد.تواند در تحقیقات آینده مورد توجّمی

کارکردهقا از اولویقت نشان داد که نیز نتایج آزمون فریدمن 

ای کقارکرد هرچنقد میقانگین رتبقه ،یکسانی برخقوردار هسقتند

هقای تعاونی میزان تأثیر ،ا در واقعامّ ؛بود تربیشخدماتی اندکی 

دهیاری در هقر چهقار مؤلفقه پقایین بقوده و تفقاوتی بقین ایقن 

 کقارانهقمو  نتقایج تحقیق  پورطقاهری. کارکردها وجود نقدارد

هقای مشقاع کشقاورزی در عملکقرد تعاونی در خصوص( 1391)

ها مشقاعارزیابی پایین عملکقرد  ةدهندروستایی که نشان ةتوسع

راستا تواند هممی ،برداری استهای بهرهمقایسه با سایر نظام در

مسقتقل نشقان  tآمده از آزمون دست. نتایج بهبا این نتایج باشد

 -داد که کارکردهقای عمرانقی، اقتصقادی، خقدماتی و فرهنگقی

هقای ت بهتری نسبت به بخشیاجتماعی در بخش مرکزی وضع

ه نقواحی پیرامقونی اصوالً مناط  مرکقزی نسقبت بقدارند.  دیگر

 ةتوسقعهای متولی سازمانخدمات و  تری دارندوضعیت مناسب

همقاهنگی و  ،بنقابراین .اسقت تقربیشدر این منقاط   روستایی

صقورت  تقربیشتوانقد های دهیقاری هقم میتأثیرگذاری تعاونی

مسقتقیم  دسقتاوردگیرد، هرچند که ممکن است این کارکردها 

 کقارانهقمو  شقیخیا این نتیجه، راستا بهم خود تعاونی نباشد.

عملکرد دهیاران در دو بخش مرکزی و شراء  ةمقایس( با 1392)

کقه نققش و عملکقرد  کردندص از توابع شهرستان همدان مشخّ

تر  بت به بخش شراء موفّدهیاران روستاها در بخش مرکزی نس

نشقان داد کقه در هقم کروسکال والیس  آزموننتایج . بوده است

-رد )عمرانققی، اقتصققادی، خققدماتی و فرهنگققیهققر چهققار کققارک

هایی که قدمت باالتری داشقتند کارکردهقای اجتماعی(، تعاونی

بقه  تقربیشت دسترسقی که احتمقاالً بقه علّق اندهه کردئبهتر ارا

چنققین بققرای عمققران روسققتایی و همآالت تجهیققزات و ماشققین

 .استدسترسی به نیروی انسانی کارآمد بوده 

 :شوده میئای تحقی  به شرح زیر اراترین پیشنهادهمهم

اصقالح  هقا الزم اسقت،ه به کارکرد ضعیف تعاونیبا توجّ •

قوانین و تصویب قوانین جدید در راستای استقرار و تحکقیم 

افققزایش تخصققیص وجققوه در اختیققار سققازمان  ،هققادهیاری

های ردیف ویژه از محلّبه ،های کشورها و دهیاریشهرداری

ز عوایقد موضقوع ققانون تجمیقع عقوارض ی و استانی و نیملّ

ه ققرار مورد توجّهای گوناگون در روستاها برای اجرای طرح

کقارکردی و  تجهقت ارتققای ظرفیق ،در همین راستا .گیرد

تشققکیل  ةتققوان زمینقق، میتققربیشافزایققی و همققاهنگی هم

 کرد.های دهیاری هر استان را فراهم تعاونی ةاتحادی

خدماتی الزم است نسبت  جهت بهبود کارکرد عمرانی و •

 هقای شهرسقتانیو سایر نهادها کاری بخشداریهمبه جلب 

آالت آالت مقورد نیقاز، تعقویض ماشقینبرای تأمین ماشقین

ص، حمایت شورای بخش در فرسوده، تأمین نیروهای متخصّ

هقا، همقاهنگی مشاوره به تعقاونی دهیاری ةئاراتأمین مالی، 

ی تقربیشاققدامات  رانشوراها و دهیقاران بقا تعقاونی دهیقا

هققای دهیققاری در تعاونی ةنماینققدمشققارکت  ،صقورت گیققرد

گیری مقرتبط بقا امقور عمرانقی در شوارها و مجامع تصقمیم

-تواند موجب ارتقای نقش آنسطوح شهرستان و استان می

هقا بقه منقابع و ها در ایقن حقوزه و دسترسقی همقوارتر آن

  .اعتبارات شود

های مقالی کمک، زم استجهت بهبود کارکرد عمرانی ال •

 درهای عمرانی و اقتصقادی، انجام طرحاز سوی دولت برای 

 ربقطهای ذیو شقرکت تعقاونی سقؤوالنمقالب قراردادی با 
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ف باشند طب  قرارداد، نسبت بقه انجقام پقروژه باشد تا موظّ

 کنند.اقدام 

وجقود مشقکالتی در  میقدانی، حقاکی از ةمصقاحبنتایج  •

. از ایقن رو بوداهی برای دهیاران ل انگیزشی و رفیمسا ةحوز

ل رفقاهی، یمسا ةالزم است با انجام مطالعاتی دقی  در زمین

ل در راسقتای ایجقاد انگیقزش ئین مسقاه اوالن بؤه مستوجّ

به منظور الگوسازی و نیز برانگیزش عملکقرد  صورت پذیرد؛

فققی و تشققوی  مناسققب تققوان بققه انتخققاب، معرّمناسققب، می

 کرد. دهیاری در هر استان اقدامهای دهیاران و تعاونی

فرمانقداری، تقأمین  ةمشقاورکمقک و سایر موارد ماننقد  •

های پیمانکاری مناسقب دولتقی بقه بودجه و واگذاری پروژه

های گیری از امکانات تعاونی شهرستانکمک و بهره، تعاونی

هققای پیمانکققاری در جققوار و عقققد قققرارداد جهققت پروژههم

ر ریزی برای برقراری ارتباط مؤثّبرنامه، های مجاورشهرستان

هقای دهیقاران در سقطح بین تعاونی های مشورتیو نشست

همقاهنگی  تواند ضمن افزایشمی شهرستان، استان و کشور

 .ها را هم بهبود بخشدکارکردهای تعاونی

بودن کارکردها الزم اسقت تحقیق  جقامعی ه به پایینبا توجّ •

و علقل  هقاکقرد تعقاونیبودن سطح عملپایین بررسی عوامل برای

 ها در اجرای کارکردهای مورد نظر  انجام شود. ضعف آن
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
The use of local organizations and institutes is one 

of the management approaches in rural 

communities that in certain periods of the history 

of rural development is considered. In this regard, 

rural municipality cooperatives have been formed 

in many areas and have been played highly 

effective role in facilitating services of rural 

municipality. Therefore, current research aimed to 

investigate the role and function of rural 

municipality cooperatives in rural development in 

Golestan Province. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

Rural management, by definition, is a process in 

which organizations and institutions are shaped to 

meet the objectives of the rural community and, in 

fact, organizing and conducting community and 

rural environment occurs. Within this general 

definition, the aims such as rural modernization 

and improving the physical environment, guiding 

and monitoring the process of rural development 

and improving living and working conditions for 

rural management could be considered. With 

establishment of rural municipalities in addition to 

rural council, as legislator and approval of rural 

development programs, executive management of 

village affairs was laid to rural municipalities. So, 

rural municipalities as non-governmental 

organizations, which administrate rural affairs 

under the supervision of local villagers and Islamic 

Councils, have important duties in the field of 

public affairs. Moreover, the rural municipality’s 

cooperative is a voluntary association for collective 

action of rural administrator in taking the needs of 

the construction, services, economic and socio-

cultural as well as promoting and developing rural 

areas. Rural municipality’s cooperative with a few 

basic purposes were formed, one of which improve 

the livelihoods, health and well-being of the 

villagers. The second objective is contributing to 

economic self-sufficiency and strengthening rural 

municipality and the third goal is the creation of 

productive and sustainable employment in rural 

areas which is a very important purpose of this 

cooperatives. In the final conclusion with regard to 

the economic and developmental benefits 

associated with rural municipality’s cooperative, 

most important activities of this cooperation can 

include implementation of rural development 

projects, providing engineering and consulting 

services in the village, helping rural municipality 

in services and civil activities, providing equipment 

for the private sector to carry out construction 

activities and services, creating network to gather 

crops and livestock and industrial production of 

rural people and implementation of economic 

projects to maintain and exploit natural resources 

of rural areas. 

3. METHODOLOGY  

Statistical population was 830 of rural 

administrators who had membership in 

municipality cooperatives of Golestan province. 

Sample size (n=118) was determinated by 

Cochran's formula. The sample was selected by 

cluster sampling technique within 9 rural 

municipality cooperatives. Validity of the research 

questionnaire was confirmed by 3 experts from 

Golestan municipality cooperatives and faculty 

members. Calculated Cronbach alpha coefficient as 

indication of questionnaire’s reliability was equal 

to 0.928, 0.840, 0.901 and 0.908 for main part of 

questionnaire, including civil, economic services 

and socio-cultural function respectively. 

4. DISCUSSION 

Results of ranking items related to each function 

showed that "participation in the construction and 

improvement of rural housing" regarding civil 

function, "investment to improve agricultural and 

industrial production" regarding economic 
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function, "leveling the rural streets" regarding 

service function and "training managers familiar 

with the conditions of the village and local 

organizations" regarding social-cultural function 

had a high priority. One sample t test results 

showed that the municipality cooperatives have no 

role and effect on rural development. Friedman test 

results showed that the impact of functions are not 

different and have equal priority. Results of 

independent sample t-test showed that municipality 

cooperatives in the central district of each county 

have better functions. Kruskal-Wallis test to 

compare the performance of the municipality 

cooperative based on years of establishment 

showed that cooperative with longer years of 

establishment have better performance in all the 

four functions. Kruskal-Wallis test results to 

compare the performance of the municipality 

cooperative among counties showed that Gorgan 

county has high performance in civil and services 

function while Kordkoy county has high 

performance in socio-cultural and economic 

function 

5– Conclusion  

Limitation/strategies: The focus of this study was 

to examine the role and function of rural 

municipality cooperatives in taking rural 

development, so it is expected that future 

researches investigate identification strategies to 

improve the performance of role and functions of 

the cooperatives.  

According to the findings, collaboration rural 

demarche to provide the required machinery, 

transfer of development projects and providing 

specialized workforce, support in financing from 

the district council, coordination of all rural 

councils and rural municipalities with 

cooperatives, establishment of funding, insurance, 

planning for effective communication and 

consultation meetings between cooperatives in 

county, province and country to improve the role 

and functioning of cooperatives is effective. 

Moreover, understanding the role and function of 

rural municipality cooperatives in rural 

development in Golestan province and providing 

recommendations for improving the performance 

of this type of cooperatives are originality and 

value of this research. 
Key words: Rural development, rural management, 

municipality cooperatives, role and functions, 

Golestan province. 
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