Spring 2021. Vol 12. Num 1

Research Paper
Designing a Sustainable Rural Livelihood Paradigm with Emphasis on the Human Geography
Alborz Mohammadi1, *Maryam Omidi Naajafabadi2, Alireza Poursaeed3
1. PhD Student, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Science and Research Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran.
2. Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Science and Research Branch,
Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3. Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.

Use your device to scan
and read the article online

Citation: Mohammadi, A., Omidi Naajafabadi, M., & Poursaeed, A. (2021). [Designing a Sustainable Rural Livelihood
Paradigm with Emphasis on the Human Geography (Persian)]. Journal of Rural Research, 12(1), 194-209, http://dx.doi.org/
10.22059/jrur.2021.315672.1593
:

Received: 20 Dec. 2020
Accepted: 07 Feb. 2021

Key words:

Sustainable
livelihood, Villagecooperation,
human geography,
Livelihood capital,
Sustainable livelihood framework

: http://dx.doi.org/ 10.22059/jrur.2021.315672.1593

ABSTRACT
This research has been done with the aim of designing a sustainable livelihood model with the cooperative village approach using the grounded theory method. The present study is a qualitative research.
The study sample includes 30 experts, managers and experts in the field of cooperation throughout the
country who were purposefully selected. Field observations and in-depth interviews in the form of focus
groups were used to collect data. The results were extracted from the research data in the coding process (open, axial and selective) in the form of concepts, subcategories and categories using MAXqda12
software. The paradigm model includes conditions (causal, contextual, and intervening), strategy, and
outcome. Research findings indicate that climate vulnerability, social vulnerability and economic vulnerability were identified as causal conditions; trends, government support and infrastructure strengthening were identified as background conditions; and financing, market development, market control, and
government support as intervening conditions affecting the creation of sustainable livelihoods with the
rural cooperative approach. The results show that coping strategies and compromise strategies as strategies for achieving sustainable livelihoods have consequences such as cooperatives, sustainable development, productivity, employment, strengthening social capital and smart agriculture.

Copyright © 2021, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

A

1. Introduction
chieving sustainable rural development requires a transition from traditional patterns to sustainable living pat-

terns that fit into the needs of today's rural community.
The sustainable livelihoods approach included the framework and tools for understanding and responding to the
challenges of rural livelihoods in the late 1990s with the
aim of improving living conditions and contributing to alleviating poverty from rural communities. Factors such
as urbanization and industrialization processes have led
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to vast changes in rural areas. Along with these changes,
climate change, the restructuring of agriculture and unemployment have affected their livelihoods. Human geography focuses on relations of human activities, especially as
processes and social, economic, and political relations are
formed. Considering this definition and the pivotal role of
humans in society and the fact that social capital can be
defined as one of the most important factors affecting the
performance of cooperatives, the higher the social cohesion of the cooperative members, the higher the success
of cooperatives will be.
The study of the rural situation in Iran shows that the
median income distance between the cities and villages
in the last 15 years has gone up by more than 90 percent.
Also, according to the results of the labor survey project
in 2019, the unemployment rate of over 15 years in rural
areas hit 6.3 percent. According to statistics and figures,
one of the inevitable approaches to the development of
rural areas and prevention of rural poverty is to pay attention to the subsistence status of rural households. Considering that the cooperation-village has new concepts and
benefits, such as more flexibility, and low levels of capital
demand, diversity of activity in the country is expected.
Hence, this project can be considered as a good example
to achieve the mentioned goals.

2. Methodology
This research is qualitative research. In order to achieve
the purpose of the research, theoretical and grounded theory have been used. The statistical population consisted
of 32 experts and provincial managers of the Ministry of
Cooperation, Work and Social Welfare of Iran who were
selected purposefully and studied. In this study, in addition to the use of deep interviews (focus groups) to collect
data, direct observation and group discussions, as well as
the survey of library and internet documents were used
as supplementary methods. In this research, according to
Strauss and Corbin’s coding paradigm, qualitative data
analysis was carried out in line with grounded theory in
the form of 3 stages including open coding, main coding
and optional coding using MAXQDA 18 software.

3. Results
In order to analyze the data using the Colaizzi's method,
all recorded conversations were converted into written
texts. In the open coding stage, more than 249 concepts
and meaningful propositions were extracted; in the main
coding, 77 concepts from the 249 meaningful propositions were extracted, and in the optional coding, five main
topics, namely, excellent conditions, background condi-
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tions, intervention factors, strategies and consequences of
sustainable livelihoods were obtained. Finally, the results
of the interviews were presented as a final model.

4. Discussion
Excellent conditions affecting sustainable livelihoods
pattern with cooperation-village approach have four subcategories, including: 1. Seasonal terms 2. Social shock,
3. Climatic crises, and 4. Economic shock. Contextual
conditions affecting sustainable livelihoods pattern with
cooperation-village approach have three sub – categories
including: 1. Trends 2. Infrastructure enhancement, and
3. Government support. The interfering conditions have
three subcategories: 1. Providing financial resources, 2.
Market development, and 3. Controlling the market. Effective strategies affecting sustainable livelihoods pattern
with cooperation-village approach have two subcategories: 1. Compromise strategies, and 2. Coping strategies.
The effective consequences on the sustainable livelihoods
pattern with the cooperation-village approach have six
subcategories: 1. Establishing cooperatives in the village,
2. Sustainable development, 3. Efficiency, 4. Sustainable
employment 5. Smart farming, and 6. Strengthening social capital.

5. Conclusion
Based on the results of this study, the social dimension
plays an effective role in sustainable rural livelihoods. Accordingly, research hypotheses can be expressed as follows:
Hypothesis 1: Coping with climate crisis and socio-economic shock will lead to sustainable livelihoods.
Hypothesis 2: Developing sustainable livelihoods requires the adoption of compromise and coping strategies
(supply and development cooperatives).
Hypothesis 3: Trends and government support affect effective strategies on sustainable livelihoods.
Hypothesis 4: The financial factor affects effective strategies on sustainable livelihoods.
Hypothesis 5: Sustainable livelihood causes sustainable
employment, strengthening of social capital and productivity.
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طراحی پارادایم معیشت پایدار روستایی با تأکید بر جغرافیای انسانی
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 -1دانشجوی دکتری ،گروه اقتصاد ،ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه اقتصاد ،ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،واحد ایالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایالم ،ایران.

تاریخ دریافت 30 :آذر 1399
تاریخ پذیرش 19 :بهمن 1399

کلیدواژهها:

معیشت پایدار ،روستا
تعاون ،جغرافیای
انسانی ،سرمایههای
معیشتی،چهارچوب
معیشت پایدار

این تحقیق با هدف طراحی الگوی معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون با استفاده از روش گرندد تئوری انجام شده است .پژوهش حاضر از
نوع تحقیقات کیفی است .نمونه موردمطالعه شامل  32نفر از متخصصان ،مديران و صاحبنظران حوزه تعاون کل کشور بودند ،که بهصورت
هدفمند انتخاب شدند ،است .برای جمعآوری دادهها از مشاهدات میدانی و مصاحبههای عمیق و در نهایت با تشکیل گروههای متمرکز
( )Focus Groupبهره گرفته شده است .نتایج بهدستآمده از دادههای تحقیق در فرآیند کدگذاری (باز ،محوری و انتخابی) در قالب
مفاهیم ،زیر مقوله و مقوله با استفاده از نرمافزار  MAXqda18استخراج و طبقهبندی گردید .مدل پارادایمی شامل شرایط (علی ،زمینهای
و مداخلهگر) ،راهبرد و پیامد است .یافتههای تحقیق گویای آن است که آسیبپذیری اقلیمی ،آسیبپذیری اجتماعی و آسیبپذیری
اقتصادی بهعنوان شرایط علی؛ روندها ،حمایتهای دولتی و تقویت زیرساختها بهعنوان شرایط زمینهای و تأمین مالی ،توسعه بازار ،کنترل
بازار و حمایتهای دولتی بهعنوان شرایط مداخلهگر مؤثر بر ایجاد معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون هستند .نتایج نشاندهنده آن است
که راهبردهای مقابله و راهبردهای سازش بهعنوان راهبردهای دستیابی به معیشت پایدار دارای پیامدهایی چون تعاونی سازی ،توسعه
پایدار ،بهرهوری ،اشتغال ،تقویت سرمایه اجتماعی و کشاورزی هوشمند هستند .در تقویت سرمایه اجتماعی ،انسان نقش محوری داشته
و در تقابل با بحرانهای اقلیمی با انسجام افراد روستایی از طریق تعاونی سازی مؤثر باشد.

مقدمه

سازمان ملل 2و سازمان توسعه بینالمللی )3برای تحلیل پایداری
معیشت انجام گرفت .در همه این مطالعات بر اساس رویکرد
معیشت پایدار به تحلیل معیشت خانوارها پرداختهاند.

دستیابی به توسعه پايدار روستايی نيازمند گذار از الگوهای
سنتی به الگوهای معيشتی پايدار است كه متناسب با نيازهای
جامعه روستایی امروزی باشد ).(Sajasi Gheidari et al., 2016
رویکرد معیشت پایدار شامل چهارچوب و ابزارهایی برای درک و
پاسخگویی به چالشهای معیشت روستاییان در اواخر دهه1990
با هدف بهبود زندگی و در جهت فقرزدایی از اجتماعات روستایی
به وجود آمد ) .(Horsley et al., 2015مفهوم معیشت توسط
نویسندگان مختلفی تعریف شده است .مهمترین تعریف؛ معیشت
را »وسیله کسب زندگی« میداند ) .(Liu & Liu, 2016در چند دهه
گذشته ،رویکردهای زیادی توسط محققان و مؤسسات مختلف
(برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،1سازمان غذا و کشاورزی

طراحی و اجرای سیاستهای جامع توسعه روستایی اساس
توانمندسازی و بهبود پایداری معیشت خانوارهای روستایی است
) .(Walelign et al., 2017عواملی مانند فرآیندهای شهرنشینی و
صنعتی شدن منجر به ایجاد تغییرات وسیعی در معیشت مناطق
روستایی شد ) .(Liu & Liu, 2016به همراه این تغییرات ،تغییر اقلیم،
تجدید ساختار کشاورزی و بیکاری ،معیشت آنها را تحت تأثیر
قرار داده است ) .(Tulabi Nejad et al., 2017جغرافیای انسانی بر
روابط فضایی فعالیتهای انسانی و بهویژه بر اینکه فرایندها و روابط
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی چگونه شکل میگیرند و

)1. United Nations Development Programme (UNDP

)2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO
)3. Department for International Development (DFID
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از لحاظ جغرافیایی بیان میشوند ،تمرکز میکند (Gregory et al.,

) .2011تغییرات اقلیمی یکی از مجموعه مباحث جدید است که
در محافل مختلف علمی موردبحث است .بیشک مجموعهای
از عوامل مختلف بهطور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییراتی
اساسی در روند طبیعی اقلیم میشوند .با یک دید کلی میتوان
این عوامل را به عوامل طبیعی و انسانی تقسیم کرد که هر کدام
از آنها در مقیاسهای زمانی و مکانی متفاوتی عمل میکنند.
به نظر میرسد که عوامل انسانی امروزه بیشتر موردتوجه باشند.
اکثر دانشمندان علوم جوی معتقدند که چون نمیتوان تا حدود
زیادی با عوامل طبیعی تغییر اقلیم مقابله کرد ،به ناچار باید با
عوامل انسانی که باعث تغییر اقلیم و پیامدهای آن میشود تا حد
امکان مقابله کرد و در این راه به تقسیمبندی عوامل تغییر اقلیم
پرداختهاند تا با آگاهی کامل راههای پیشگیری و مقابله با آنها
را دنبال کنند .بنابراین در یک جمعبندی عـواملی را که باعـث
تغییر اقـلیم میشوند میتوان در سـه دسته تقسیمبندی کرد:
دسـتـه اول عوامل زمینی (پدیدههای رخ دهنده در درون زمیـن
یا سطح زمیـن ،تغییرات مقدار نمک آب اقیانوسها ،تغییرات
اتـمسفری) ،دستـه دوم عوامل کیهانی (تغییر مدار زمیـن ،جذب
انرژی به وسیله ذرات و غبارهای کیـهانی و سـرانجام تغییرات
ابتدایی انرژی تابشی خورشید) و فعالیتهای انسانی نیز بهعنوان
عامل سوم این تغییرات شناخته شدهاند .با توجه به تعریف
جغرافیایی انسانی و محور بودن نقش انسان در جامعه ،و با توجه
به اینکه سرمایه اجتماعی را میتوان از مهمترین عوامل مؤثر
بر عملکرد تعاونیها معرفی کرد ) .(Dos Santos et al., 2020پس
هرچه انسجام اجتماعي اعضاي تعاوني بيشتر باشد،میتوان گفت
ميزان موفقيت تعاونیهای بيشتر است و هرچه ميزان موفقيت
تعاونیها بيشتر باشد ،اعضاي اين تعاونیها (نیروی انسانی) از
انسجام اجتماعي بيشتري برخوردار هستند.به دنبال این تغییرات
در کشورهای مختلف ارزیابی عوامل مؤثر در این زمینه ،توجه
بسیاری از محققین را به خود جلب نمود به این امید که بتوان
مسیر تازهای برای توسعه آنها به وجود آورد (Alobo Loison,
).2015
از دیدگاه بسیاری از نویسندگان و سازمانهای جهانی توسعه
برای توسعه جوامع محلی ،رهیافتهای گذشته و حال موفقیت
چندانی نداشتهاند و تغییر در رویکرد ضروری است .در این میان،
یکی از چهارچوبهایی که میتواند بهصورت جامع و پویا ،شرایط
آسیبپذیری 4روستاییان را با در نظر گرفتن معیشت آنها توضیح
دهد ،رویکرد معیشت پایدار 5روستایی است ).(Tang et al., 2013
بررسی وضعیت روستاها در ایران نشان میدهد که متوسط
فاصله درآمدی بین شهرها و روستاها در  15سال اخیر بیش از
 90درصد شده است .در سال 1398متوسط هزینه کل خالص
4. Shocks
5. Sustainable livelihood approach
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ساالنه یک خانوار روستایی  26میلیون و صد هزار تومان بوده
است که نسبت به سال قبل  21/7درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین  9دهک اول هزینهای روستایی از ناامنی غذایی رنج
میبرند ) .(Statistical Center of Iran, 2019بررسی آماری وضعیت
بیکاری در مناطق روستایی کشور در سال  1398حاکی از آن
است که از کل جمیعت فعال ۶ ،میلیون و  513هزار و 188
نفر در مناطق روستایی کشور شاغل هستند که  28/4درصد از
کل جمعیت شاغل کشور را شامل میشود(Statistical Center of .
) .Iran, 2019بررسی الیحه بودجه سال 1399نشان میدهد سهم
اعتبارات قابل احصای مدیریت و توسعه روستایی و عشایری ،از
کل مصارف بودجه عمومی دولت ،تنها حدود  5/8درصد است .در
بين طرحها و برنامههای مرتبط با توسعه روستایی و امور عشایر،
بيشترین کاهش را در الیحه بودجه سال  1399نسبت به قانون
بودجه سال  ،1398به ترتيب اعتبارات طرح ایجاد تأسيسات
فاضالب روستاهای دارای اولویت-وامی ( 96/4درصد) ،برنامه
مشارکت در محرومیتزدایی و بازسازی کشور ( 99/1درصد)،
توسعه راه روستایی ( 81/3درصد) و توسعه گردشگری روستایی و
کشاورزی ( 67/5درصد) داشتهاند (Islamic Parliament Research
) .Center, 2020با توجه به آمار و ارقام ذکرشده ،یکی از راههاي
ناگزیر پیشرفت و جلـوگیري از افـزایش فقـر روستاییان ،توجه به
وضعیت معیشتی خانوار روستایی است ).(Najafi & Hayati , 2012
تأمین معیشـت پایـدار 6بهعنوان گزینهای معیشـتی شـامل
محیطزیست امن ،اقتصـاد کارآمد و داشتن عدالت اجتماعی با
تأکید بر ابعـاد زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتمـاعی تعریـف
شـده اسـت .روستا تعاون نسبت به فعال کردن جمعيت روستايي
کشور در فعالیتهاي اقتصادي و تولیدی از طريق توانمندسازي
عوامل انساني و افزايش بهرهوری در امور کشاورزي و دامداري
و ايجاد مشاغل جديد و متنوع و ایجاد زنجيره ارزش توليد با
رويكرد توجه به بازار فروش ،زمينه بهبود معيشت پایدار زندگي
روستاييان را فراهم نمود .در نهايت میتواند با رفع تبعیضهای
موجود بين روستا و شهر ،محيط روستا را محيطي شاداب و مؤثر
در توسعه کشور مبدل نماید (Ministry of Cooperatives, Labor
).and Social Welfare, 2017
با توجه به اینکه روستا تعاون مفهوم جدیدی را در بردارد
و برای آن مزایایی همچون انعطافپذیری بیشتر ،تحرک و
پویایی ،پاسخگویی سریعتر به تحرکات بازار ،پایین بودن حجم
سرمایهگذاری موردنیاز ،تنوع و گستردگی فعالیتها در گستره
سطح کشور متصور میشود؛ لذا میتوان این طرح را بهعنوان
نمونه مناسبي برای دستیابی به معیشت پایدار دانست ،چرا که
از خاستگاه بنگاههای اقتصادي خرد و متوسط که زمينه مناسبي
جهت جذب منابع بانكي در راستاي ايجاد و افزايش اشتغال
هستند؛ برخوردار است ).(Altman, 2015
)6. (Sustainable Livelihood Security) (SLS
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اغلب مطالعات انجامشده در حوزه معیشت پایدار بر بررسی
داراییهای معیشتی متمرکز بوده و مطالعات کمتری به بررسی
عوامل مؤثر بر معیشت پایدار پرداختهاند؛ از همین رو تحقیق
حاضر به دلیل پرداختن به مبحث طرح روستا تعاون از جمله
تحقیقهای نوآور و پیشرو در این زمینه محسوب میگردد.بر این
اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به یک سؤال اساسی
تدوین شده است که عوامل علی ،زمینهای و مداخلهگر مؤثر بر
معیشت پایدار جهت دستیابی به راهبرد مناسب کداماند؟

مروری بر ادبیات موضوع
معیشت زمانی پایدار است که بتواند با فشار و شوکها سازگار
شود و بهبود یابد ،قابلیتها و داراییهای خود را تقویت یا حفظ
کند ،و فرصتهای معیشت پایدار را برای نسل بعد نیز فراهم آورد
و دیگر اینکه منافع خالصی را برای معیشت دیگران در سطوح
محلی یا ملی و در کوتاهمدت یا بلندمدت ایجاد کند .با مقایسه
تحقیقات و چهارچوب معیشت پایدار سازمانهای مختلف به نظر
میرسد که رویکردهای مختلف به کار گرفته شده اشتراکات زیادی
دارند ،اگرچه ممکن است دارای تأکیدهای عملیاتی متفاوتی
باشند .در میان این رویکردها چهارچوب پنج جزئی دپارتمان
توسعه بینالملل در سال  ،1999یکی از مهمترین آنهاست و
بسیاری عقیده دارند که چهارچوب مذکور مفاهیم اصلی رویکرد
معیشت پایدار را به خوبی در برگرفته است؛ ).(Scoones, 2009
الزام اصلي رويكرد معيشت پايدار ،قادر بودن به بازيابي ،افزايش
و حفظ داراییها و قابلیتها بعد از استرس و شوکها است كه
متنوع سازي اقتصادي از طريق فعالیتهای خارج از مزرعه،
بهترين راهکار تحقق آن معرفي میگردد .خانوارها به منظور
انعطافپذیری بیشتر و حفظ پایداری معیشت خود در طول زمان،
بنا بر ترکیب داراییها و عاملهای زمینهای و تنشهای بیرونی
شامل تغییرپذیریهای اقلیمی و شرایط زیستمحیطی ،راهبردها
را انتخاب میکنند ).(Jiao et al., 2017
سبهاتو 7و همکاران ( )2020در تحقیقی تحت عنوان
«بیاعتمادی در تعاونیهای کشاورزی اتیوپی» نشان دادند که
تعاونیهای کشاورزی نقش مهمی در دستیابی به کاهش فقر،
امنیت غذایی و توسعه دارند.
آلویس 8و همکاران ( )2019در تحقیقی تحت عنوان
«تعاونیهای معدن :الگویی برای ایجاد شبکهای برای پایداری» به
این نتیجه رسیدند که تعاونیها چگونه میتوانند بهطور مؤثر در
مقابله با چالشهای پایدار بهویژه از حیث دغدغههای اجتماعی و
نگرانیهای مردم منطقه سهیم باشند.
ابراهیمزاده و همکاران ( )2019در تحقیق خود تحت عنوان

«برنامهریزی توسعه اشتغال پایدار روستایی با رویکرد »PRA
نتایج نشان دادند که روستای موردمطالعه دارای سرمایه طبیعی و
اجتماعی مناسبی است و سرمایه انسانی آن در حال افزایش است.
سواری و همکاران ( )2019در تحقیقی تحت عنوان
«مدلسازی اثرات خشکسالی بر معیشت پایدار کشاورزان
کوچکمقیاس در سکونتگاههای روستایی استان کردستان» نتایج
مدلسازی معادالت ساختاري نشان داد که خشکسالی بیشترین
تأثیرات را بر ابعاد معیشت پایدار به ترتیب بر بعد اجتماعی،
محیطی ،اقتصادي و نهادي دارد.
حیدری ساربان و عبدپور ( )2019در تحقیقی تحت عنوان
«عوامل بهبود معیشت پایدار روستایی از دیدگاه ساکنان محلی،
مطالعه موردی :شهرستان اردبیل» نشان دادند که مهمترین عوامل
بهبود معیشت پایدار از دیدگاه روستاییان در منطقه موردمطالعه
شامل چهار مؤلفه (کارآفرینی و تقویت زیرساخت اقتصادی،
حمایت از طرف عرضه و اقدام مداخلهای دولت ،تقویت سرمایه
اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی و مدیریت زیستمحیطی و
تقویت زیرساخت فیزیکی) است.
الپینوسکا )2019( 9در پژوهشی تحت عنوان «تعاونیهای
حاکم بر زیرساختهای انرژی :مطالعه موردی از شبکه برلین»
به این نتیجه دست یافت که بخش دولتی میتواند از تعاونیها
بهعنوان بنگاههای دموکراتیک با کمکهای مالی حمایت کند.
عبدل آریس 10و همکاران ( )2018نشان دادند که توسعه و
گسترش تعاونیها میتواند بهعنوان یک ابزار مهم به بسیاری از
افراد که به نوعی با چنین شرکتهای در ارتباط هستند؛ کمک
نموده و از این طریق توسعه پایدار جوامع را رقم زند.
نتایج مطالعه احمد و مسفین )2017( 11نشان میدهد
تعاونیها میتوانند بهعنوان ابزاری جایگزین برای بهبود معیشت
جامعه روستایی در نظر گرفته شوند.
دربان آستانه و همکاران ( )2018در تحقیقی بهعنوان
«شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر معیشت پایدار کشاورزان»
نشان دادند که وضعیت معیشت پایدار خانوارهای روستایی
مطلوب نبوده و عامل ساختارها و فرآیندها مهمترین عامل مؤثر
در پایداری معیشت خانوارهای روستایی است.
باللی و همکاران ( )2017در تحقیقی بهعنوان «ارزیابی عوامل
اثرگذار در بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی تولید روستایی در
شهرستان سوادکوه) نشان دادند که مشارکتپذیری بین اعضا
و حمایتهای قانونی دولت ،اثر مثبتی بر عملکرد تعاونیهای
روستایی شهرستان سوادکوه دارند.

7. Sebhatu
8. Alves
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سجاسی قیداری و همکاران ( )2016در تحقیقی تحت
عنوان «سنجش سطح داراییهای معیشتی در مناطق روستایی
با رویکرد معیشت پایدار (مطالعه موردی :روستاهای شهرستان
تایباد)» نشان دادند که سهم دارایی اجتماعی در قیاس با سایر
داراییهای معیشتی در بین روستاهای هدف بیشتر است که نشان
از یکپارچگی و انسجام اجتماعی در بین روستاهای موردمطالعه
است.
لمسال 12و همکاران ( )2015انواع مختلف جوامع تعاونی در
هند را در چهار دسته طبقهبندی نمودند )۱( .تعاونیهای تولیدی
( )۲تعاونیهای بازاریابی ( )۳تعاونیهای ( )۴تعاونیهای خدمات
تجارت کشاورزان ،نتایج این تحقیق نشان داد که تعاونیهای
فوقالذکر به تابآوری اکولوژیکی و ارتقا معیشت روستایی در
جامعه کمک کرده است.
با توجه به پیشینه تحقیق ،در کشور ما توسعه روستایی تنها
وقتی محقق خواهد گردید که مبتنی بر مشارکت محلی با حضور
همه بازیگران توسعه محلی باشد .در طرح روستا تعاون با توجه
به قابلیتهای بخش تعاونی در سازماندهی و ساماندهی افراد
روستایی از طریق تسهیلگری با نیمنگاهی به اشتغال به دنبال

افزایش درآمد و سطح معیشت افراد مستقر در روستا است .از
سوی دیگر ،رویکرد معیشت پایدار در طول سالهای گذشته،
بهترین روش برای پرداختن به مسائل فقر و توانمندسازی فقرا
بوده است و تالش میکند تا عوامل اصلی که روی معیشت
روستایی اثر میگذارند را شناسایی کند که میتوان این مهم را
در طرح روستا تعاون که کاری مشارکتی است پیگیری نمود .لذا
با توجه به آنچه بیان گردید؛ نیاز به طراحی الگوی معیشت پایدار
(با رویکرد روستا تعاون) است.
هر چند چهارچوبهای مختلفی برای تحلیل معیشت پایدار ارائه
شده است ،اما چهارچوب پنج جزئی دپارتمان توسعه بینالمللی
یکی از مهمترین چهارچوبهای ارائهشده برای تحلیل معیشت
پایدار است .این چهارچوب همانطور که در تصویر شماره 1
نشان داده میشود ،بر یک رویکرد مردم محور بر مبنای  5جزء
کلیدی رویکرد معیشت پایدار تأکید میکند .این  5جزء کلیدی
عبارتاند از :داراییهای معیشتی ،آسیبپذیری ،نتایج معیشتی،13
ساختارها و فرایندهای تحول زا ،14راهبردهای معیشتی (Wang
).et al., 2016

12. Lamsal

13. Livelihood Outcomes
14. Transformin Structures & Processes

تصویر  .1چهارچوب معیشت پایدار دپارتمان بینالمللی  .DFIDمنبع(Farrington et al., 1999; Donohue & Biggs, 2015) :
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روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی است .در این پژوهش به
منظور دستیابی به هدف تحقیق از روش گرندد تئوری (تئوری
بنیانی یا زمینهای) استفاده شده است.الزم به ذکر است که گرندد
تئوري يا نظريه بنياني از روشهايي است كه در تحقیقات كيفي
استفاده ميشـود و مبتني بر رويكرد استقرايي است .اين تئوری
به پژوهشگر در حوزههای موضوعی گوناگون امکان میدهد تا
به جای اتکا به تئوریهای موجود و از پیش تدوینشده خود به
تدوین تئوری و گزاره اقدام نماید ) .(Roudgarmi, 2011واژه گرندد
در این موضوع نشانگر آن است که هر تئوری و گزارهای که بر
اساس این روش تدوین میشود بر زمینهای مستند از دادههای
واقعی بنیان نهاده شده است ).(Kempter & Parry, 2011
جامعه آماری این تحقیق را  32نفر از کارشناسان و مدیران
ادارات کل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایران تشکیل دادند که
بهصورت هدفمند انتخاب شده و موردمطالعه قرار گرفتند .همانطور
که در تصویر شماره  2نشان داده میشود ،در این تحقیق عالوه
بر استفاده از مصاحبه عمیق (گروههای متمرکز) برای گردآوری
دادهها ،از مشاهده مستقیم و غیرمشارکتی ،یادداشتبرداری و
بحث گروهی ،بررسی مدارك و اسناد کتابخانهای و اینترنتی نیز
بهعنوان روشهای تكمیلی استفاده گردید .گروههای كانوني يك
روش تحقيق كيفي است كه به وسیله آن پژوهشگر ميتواند نظر
مشترك افراد را نسبت به «پدیده» موردبررسی نمايان كند.

همزمان با کار جمعآوری دادهها ،مصاحبهها بر روی کاغذ
پیادهسازی شدند و تجزیهوتحلیل دادهها صورت گرفت .در
این تحقیق با توجه به مكتب کدگذاری اشتراوس و كوربين
تجزیهوتحلیل دادههاي كيفي در راستاي گراندد تئوري در قالب
 3مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوري و کدگذاری انتخابي با
استفاده از نرمافزار  MAXQDA18انجام پذيرفت.
در پژوهش حاضر به منظور اعتباریابی از استراتژیهای
همهجانبه نگری (استفاده از مأخذ ،روشها ،پژوهشگران و
نظریههای مختلف برای فراهم کردن شواهد تقویتکننده)،
مرور یا بازخورد همکاران و مشارکت در میدان مطالعه و ضبط
صداهای مصاحبه و توافق میان کدگذاران و برای انجام پایایی
از روش اجماع شامل اجماع دادهها (گروههای کانونی  5گانه)،
اجماع پژوهشگران (بازنگری یافتهها با استفاده از نظرات چندین
همکار) و اجماع روشها (استفاده از چندین روش مختلف همانند
مشاهده ،مصاحبه ،اسناد و مدارک ،پرسشنامه) استفاده شده
است .نتایج این پژوهش حاصل تحلیل عمیق  32مصاحبه عمیق
در قالب گروههای متمرکز با متخصصین ،خبرگان ،صاحبنظران
و مطلعین کلیدی امور تعاون که در فرآیند طرح روستا تعاون قرار
داشتند ،صورت گرفت .طول زمان مصاحبهها در بین دامنه زمانی
 31الی  120دقیقه متغیر بود و در مجموع  1500دقیقه مصاحبه
و میانگین هر مصاحبه برای هر نفر بیش از  15دقیقه انجام گرفت.
نتایج تحلیل دادهها بر اساس مراحل سهگانه کدگذاری ارائه شد.

تصویر  .2خالصهای از فرآیند پژوهش .منبع :نویسندگان1399 ،
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یافتهها
به منظور تجزیهوتحلیل دادهها با روش کالیزی ،تمامی
مکالمات ضبطشده به متون نوشتاری تبدیل گردید .برای
این منظور دادههای گردآوریشده از طریق مصاحبه عمیق و
یادداشتهای حاصل از مشاهده در میدان تحقیق ،در یک بانک
اطالعاتی جمعآوری و ساماندهی شد و مورد بازبینی مجدد قرار
گرفت .محققان در این مرحله سعی کردند با مرور مکرر دادهها
نسبت به اطالعات جمعآوریشده به یک دید کلی دست یابند .در
مرحله بعدی ،با استفاده از راهبرد جمله به جمله ،عبارتهای مهم
و مرتبط با موضوع پژوهش مشخص شدند .پس از حذف موارد
تکراری و ادغام موارد مشابه کدهای کلیدی شناسایی شده است.
گام اول کدگذاری باز :این گام در واقع فرايند تحليلي است
كه از طريق آن مفاهيم شناسايي ميشوند .در اين بخش پس از
مصاحبه عميق با  32نفر از مدیران و کارشناس بخش تعاون در
مورد طرح روستا تعاون بهصورت نوشتاري و ضبطشده در نهايت
با استفاده از چندين بار مراجعه از طريق راهبرد جمله به جمله به
متن مصاحبهها تالش شد كه بتوان كدها و برچسبهاي مناسبي
استخراج نمود كه در نهايت  249كد يا برچسب بهعنوان مفهوم
و گزاره معنیدار شناسايي شد.
گام دوم ،کدگذاری محوری :در این مرحله بنا بر اصول
کدگذاری محوری يكي از طبقهها بهعنوان طبقه محوري انتخاب
شده و تحت عنوان پديده محوري در مركز فرآيند ،مورد كاوش

قرار میگیرد و ارتباط ساير طبقهها با آن مشخص میشود .در
واقع كدگذاري محوري مرحله دوم تجزیهوتحلیل در نظریهپردازی
داده بنيان به روايت اشتراوس و كوربين است .هدف اين مرحله
برقراري رابطه میان مقوالت تولیدشده در مرحله كدگذاري باز
است .اين كار بر اساس يك الگو و سرمشق جامع و كلي موسوم
به «مدل پارادايم» انجام ميشود و به نظریهپرداز كمك ميكند
تا تئوري فرايند اجتماعي موردمطالعه را راحتتر توسعه دهد .در
این مرحله 77مفهوم متناظر از  249کد مرحله کدگذاری باز
استخراج شد.
در مرحله كدگذاري محوري سعي شد ضمن انتخاب يك مقوله
بهعنوان مقوله محوري ،بر اساس ساختار پارادايم ،دادهها مجددا ً
مورد پردازش قرار گيرند .در این بخش نیز در بین مقولههای
ارائهشده ،مقوله «معیشت پایدار» بهعنوان مقوله محوري در نظر
گرفته شد.
گام سوم مرحله نظریهپردازی (کدگذاری انتخابی) :برای
تبدیل تحلیلها به نظریه ،طبقهها باید بهطور منظم به یکدیگر
مربوط شوند .کدگذاری انتخابی (بر اساس نتایج دو مرحله قبلی
کدگذاری) مرحله اصلی نظریهپردازی است .به این ترتیب که
طبقه محوری را به شکل نظاممند به دیگر طبقهها ربط داده و آن
روابط را در چهارچوب یک روایت ارائه کرده و طبقههایی را که به
بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند اصالح میکند .در نهایت نتایج
مصاحبهها بهصورت یک مدل نهایی ارائه میگردد.

تصویر  .3پارامترهای اصلی معیشت پایدار منطقه موردمطالعه ،برگرفته از مصاحبه عمیق با مدیران تعاون .منبع :نویسندگان1399 ،
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در مرحله کدگذاری باز ،بیش از  249مفهوم و گزاره معنادار
استخراج شد در مرحله کدگذاری محوری  77مفهوم متناظر از
تعداد  249گزارههای معنادار کلی موجود در متن مصاحبهها
استخراج شد .و در مرحله کدگذاری انتخابی  5مقوله اصلی
یعنی شرایط علی ،شرایط زمینهای ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها
و پیامدهای معیشت پایدار به دست آمد .الزم به ذکر است تمام
مراحل استخراج تئوری و فرایند کدگذاری توسط نرمافزا ر �MAX
 qda18انجام شده است .مراحل تئوری سازی بر اساس نظریه
زمینهای در جدول شماره  ،1نشان داده شده است.
در نهایت پس از بررسی دقیقتر ،پیوند بین خرده مقوالت با
 6مقوله محوری شرایط علی ،شرایط زمینهای ،عوامل مداخلهگر،
مقوله هسته (پدیده) ،راهبردها و پیامدهای الگوی معیشت
پایدار با رویکرد روستا تعاون (کدگذاری انتخابی) به دست آمد.
درمجموع تمام پارامترهای تحقیق ومراحل انجام آن در تصویر
شماره  3نشان داده شده است
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول شماره  1و ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺸﺎن دهد که معیشت
پایدار با رویکرد روستا تعاون بهعنوان ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮري اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﻳﺪه است .ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرمی رود ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻲ ،زﻣﻴﻨﻪ و
ﺷﺮاﻳﻂ مداخلهگر ﻣﻨﺎﺳﺐ دستیافتنی باشند .ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﻲ مؤثر
بر الگوی معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون دارای چهار
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ نامهای  .1شرایط فصلی .2 ،شوک اجتماعی.3 ،
بحرانهای اقلیمی .4 ،شوک اقتصادی بوده است .ﺷﺮاﻳﻂ زمینهای
مؤثر بر الگوی معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون دارای سه
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻲ  .1روندها .2 ،تقویت زیرساختها .3 ،حمایتهای
دولتی بوده است .ﺷﺮاﻳﻂ مداخلهگر مؤثر بر الگوی معیشت پایدار
با رویکرد روستا تعاون سه ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻲ داشته است .1 :تأمین
منابع مالی .2 ،توسعه بازار .3 ،کنترل بازار بوده است .راﻫﺒﺮدﻫﺎي
مؤثر بر الگوی معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون دارای دو

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻲ  .1راهبردهای سازش .2 ،راهبردهای مقابله بوده
است .ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي مؤثر بر الگوی معیشت پایدار با رویکرد روستا
تعاون شش ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻲ داشته است .1 :تعاونی سازی در روستا،
 .2توسعه پایدار .3 ،بهرهوری .4 ،اشتغال پایدار .5 ،کشاورزی
هوشمند .6 ،تقویت سرمایه اجتماعی .که نهایتاً مدل پارادایمی
الگوی معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون ،در ذیل به تصویر
کشیده شده است (تصویر شماره .)4

بحث و نتیجهگیری
از نتایج نشان دادهشده در جدول شماره  1که ماحصل سه
مرحله کدگذاری است برای ارائه مدل پارادایمی استفاده شد .در
مدل پارادایمی عالوه بر شرایط تأثیرگذار روی معیشت پایدار (که
شامل شرایط علی ،مداخلهگر و زمینهای) راهبردها و پیامدها نیز
مشخص گردیده ،که به شرح ذیل است:
بر پایه نتایج این تحقیق مشخص شد که بعد اجتماعی نقش
مؤثری بر معیشت پایدار روستاییان ایفاء مینمایند ،لذا از این
حیث با نتایج تحقیق کینگ 15و همکاران ( )2013که نشان داد
تشکیل تعاونیها را بهعنوان راهبردهای معیشت پایدار در نظر
گرفته است ،همراستا است.
بر همين اساس قضيههاي تحقيق را اینگونه ميتوان بيان
نمود:
قضیه  :1مقابله با بحرانهای اقلیمی و شوکهای اقتصادی-
اجتماعی موجب معیشت پایدار خواهد شد.
قضیه  :2توسعه معیشت پایدار نیازمند اتخاذ راهبردهای سازش
و مقابله (تعاونیهای تأمین و توسعه) است.
15. King

جدول  .1مهمترین خرده مقوالت شناساییشده در مراحل تئوری سازی بر اساس نظریه زمینهای.
مقوله هسته (مؤثر بر
شرایط زمینهای مؤثر
شرایط مداخلهگر مؤثر بر
شرایط علی مؤثر بر
الگوی معیشت پایدار
بر الگوی معیشت
الگوی معیشت پایدار با
الگوی معیشت پایدار
با رویکرد روستا
پایدار با رویکرد
رویکرد روستا تعاون
با رویکرد روستا تعاون
تعاون
روستا تعاون

شوکهای فصلی و
بحرانهای اقلیمی
(شوک اجتماعی)
(شوک اقتصادی)

جمعیت
آب
خاک
جنگل و مراتع
بیکاری
محیطزیست
قیمت
دانش فنی و مهارتی
مشوقها

صندوقهای خرد محلی
زنجیره تأمین
تنظیم بازار

معیشت پایدار با رویکرد
روستا تعاون

راهبردها الگوی
معیشت پایدار با
رویکرد روستا تعاون

تعاونیهای توسعه و
عمران روستایی
تعاونیهای تأمین نیاز
روستایی

پیامدها الگوی معیشت
پایدار با رویکرد روستا
تعاون

اشتغال پایدار
نهادسازی در روستا
رشد اقتصادی
توسعه پایدار
نظارت
نوینسازی تولید
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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تصویر  .4مدل پارادایمی معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون .منبع :نویسندگان1399 ،

قضیه  :3عامل روندها و حمایتهای دولتی بر راهبردهای مؤثر
بر معیشت پایدار تأثیر دارد.
قضیه  :4عامل مالی بر راهبردهای مؤثر بر معیشت پایدار تأثیر
دارد.
قضیه  :5معیشت پایدار موجب اشتغال پایدار ،تقویت سرمایه
اجتماعی و بهرهوری میگردد.
با توجه به اینکه توسعه بازار یکی از شرایط مداخلهگر در
16
این تحقیق است از این رو با نتایج مطالعه برنارد و اسپیلمن
( )2008که عنوان داشتند تعاونیهای بازاریابی مجرای اصلی هم
برای تأمین نهادهها به خردهمالکان وهم برای بازاریابی تولید مازاد
آنها است ،مطابقت دارد.
نتایج این تحقیق نشان داد که تقویت زیرساختها و
حمایتهای دولتی از عوامل زمینهای هستند که با یافتههای

مسکال و تیشوما )2014( 17که نشان دادند تعاونیها در کنترل
کیفیت ،فراوری و فراهم آوردن اعتبار و زیرساختها و نهایتاً
معیشت پایدار نقش مؤثری دارند همسویی الزم را دارد.
بر پایه ﻧﺘﺎﻳﺞ بهدستآمده از این تحقیق از منظر شرایط
علی ،مناسبترین راﻫﺒﺮد ﺑﺮاي بهبود معیشت پایدار خانوارهای
روﺳﺘﺎﻳﻲ در شرایط شوکهای اقلیمی به خصوص ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
اﺗﺨﺎذ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ به منظور تنوعبخشی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ.این یافته با نتایج پژوهشهای لیو و
لیو ،)2016( 18باسی 19و همکاران ( )2017و پنگ 20و همکاران
( )2017همسو است ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻛﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
بر پایه نتایج این تحقیق همچنین میتوان فهمید تعاونیها

16. Bernard & Spielman
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چگونه میتوانند بهطور مؤثر در مقابله با چالشهای پایدار بهویژه
از حیث دغدغههای اجتماعی و نگرانیهای مردم منطقه سهیم
باشند که این با یافتههای پژوهش آلویس و همکاران ()2019
مطابقت دارد.
نتایج نیز نشاندهنده تأثیرگذاری ویژگیهای طرح روستا
تعاون بر معیشت خانوارهای روستایی است .بهطوری که با تقویت
و انسجام گروهی در قالب تعاونی معیشت آنها را در برابر بالیای
طبیعی تقویت میکند و با دسترسی به اعتبارات خرد و تأمین
مالی توانستهاند به خانوادهها جهت تقویت معیشت پایدار کمک
نماید.که با یافتههای آرویری 21و همکاران ( )2015همسو است.
نتایج این پژوهش با یافتههای دژانکو )2015( 22مطابقت دارد.
از دیدگاه آنها حمایتهای مالی دولت از طریق ارائه تسهیالت
مناسب به کشاورزان ،وجود پسانداز و منابع مالی مناسب
کشاورزان ،بیشترین تأثیر را بر فعالیتهای اقتصادی برای دارا
بودن معیشت نسبی داشته است.
نتایج این تحقیق حاکی از اینکه نهادهای دولتی و بخش دولتی
میتواند از تعاونیها بهعنوان بنگاههای دموکراتیک با پشتیبانی و
حمایتهای مالی بهمنظور افزایش پایداری تعاونیهای متشکل از
کشاورزان ،عالوه بر تأمین بودجه سهلالوصول جهت تأسیسات
ذخیرهسازی و فرآوری؛ به تسهیل و ایجاد هماهنگی بهتر بین
کشاورزان ،تأمینکنندگان مواد اولیه در قالب تعاونیهای تأمین
نیاز تولیدکنندگان روستایی کمک نمایند که این با یافتههای
تحقیق سلطانا 23و همکاران ( ،)2020جیائو 24و همکاران
( )2017و الپینوسکا ( )2019همسو است.
در این تحقیق سرمایهگذاری عمومی در زیرساختهای
روستایی ،در دسترس بودن و استفاده بهینه از نهادهها ،سیستم
آموزشی خوب از طریق تشکیل تعاون-یهای عمران روستایی
از روشهای بهبود معیشت پایدار خانوار روستایی است.که این
با یافتههای پژوهش بیلو 25و همکاران ( )2012مطابقت دارد.
با توجه به نتايج ،افزايش درآمد ،خود يکی از راهکارهاي کاهش
فقر و نابرابري است و باعث بهبود داراییهای جاري و محصول
توليدي و افزايش امنيت محصوالت و توليد میشود .همچنان
که نتایج و یافتههای تحقیقات آرویری و همکاران ( )2015و
الپینوسکا ( )2019نیز این موضوع را تأیید میکند.
نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه و گسترش تعاونیها
میتواند بهعنوان یک ابزار مهم به بسیاری از افراد که به نوعی
عضو تعاونیها هستند کمک نموده و با ایجاد فرصتهای شغلی
21. Arouri
22. Dzanku
23. Sultana
24. Jiao
25. Below

با کاستن از فقر بهبود معیشت را رقم زنند.که با یافتههای مطالعه
عبدل آریس و همکاران ( )2018همسویی دارد.
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،تشکیل و توسعه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﺸﺎورزي برای تنظیم
بازار و خرید تضمینی محصول و همچنین تأمین نیاز مورد اهمیت
قرار گرفت .نتایج این پژوهش با یافتههای دژانکو ()2015
مطابقت دارد .از دیدگاه ایشان خرید تضمینی محصوالت زراعی
و باغی و دامی ،حمایت دولت از طرحهای توسعه کارآفرینی ،بر
معیشت پایدار خانوار روستایی تأثیر داشته است.
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪي ﻛﺸﺎورزي ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت
ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮار و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮضه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ
ﺷﻮد که تأییدکننده نتایج پژوهش سبهاتو و همکاران ()2020
مبنی بر اینکه تعاونیهای کشاورزی نقش مهمی در دستیابی به
کاهش فقر ،امنیت غذایی و توسعه دارند.
دازسانتوس 26و همکاران ( )2020سرمایه اجتماعی و
اقتصادی را مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونیها معرفی کرد.
هر چه انسجام اجتماعي اعضاي تعاوني بيشتر باشد ،میتوان گفت
ميزان موفقيت تعاونیهاي بيشتر است و هرچه ميزان موفقيت
تعاونیها بيشتر باشد ،اعضاي اين تعاونیها از انسجام اجتماعي
بيشتري برخوردار هستند ،که با نتایج تحقیق مبنی بر تعاونی
سازی ،تطبیق دارد.
پیشنهادها

با عنایت به یافتههای تحقیق پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از چالشهای مهم تعاونیهای روستا
تعاون ،پایین بودن سرانه تحصیالت اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
میشود ﺑﻪ منظور رفع ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ،ﺑﺮﮔﺰاري دورههای آﻣﻮزﺷﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان در زﻣﻴﻨﻪ روشهای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﻮرد آﻣﻮزش
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و با برگزاری کالسهای آﻣﻮزﺷﻲ ،روﺣﻴﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ
روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﭘﺮورش یابد.
ﺗﻼش ﺑﺮاي متنوع کردن اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨـﺎن و اﻳﺠـﺎد بنگاههای ﻛﻮﭼـﻚ و ﻣﺘﻮﺳط ،اﻳﺠـﺎد
فرصتهای ﺟﺪﻳﺪ شغلی بهویژه ﺑﺮاي فارغالتحصیالن ،ﺟﻮاﻧﺎن و
زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ با زنجيره مكمل توليدات كشاورزي ایجاد اشتغال
غیرکشاورزی برای روستاییان بیکار یا نیمه بیکار دریک منطقه
با تمرکز بر طرح روستا تعاون موجبات مهاجرت معکوس و
جلوگیری از مهاجرت روستاییان را تقویت میکند.
تقویت پایههای اقتصادی در مراکز روستایی با ایجاد صنايع
كوچك و متوسط و شناسایی و حمایت از زنجيرههاي توليد در
روستا با نگاه به خوشههای تولید در قالب طرح روستا تعاون كه
میتواند مديريت صحيح منابع و كنترل توليد از مراحل اوليه تا
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بازار مصرف را به عهده بگيرد .در نتيجه اين اقدام هزينه تمامشده
محصوالت پايين آمده و شبکههای غيرضروری از بازار تأمین مواد
اوليه تا بازار فروش محصوالت و بازار مصرف حذف ميگردد.
اعمال مشوقهای مناسب به منظور حمایت از تنوعبخشی به
اقتصاد روستایی ،گسترش کشاورزی صنعتی و هوشمند و توسعه
زنجیره تأمین ،ﺿﺮوري اﺳﺖ تا دولت از تعاونیها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ
ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ،ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ،ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
با توجه به اینکه عوامل اقتصادی و تأمین مالی یکی از مهمترین
ابزارهای الزم برای راهاندازی تعاونی بخصوص در روستاها است،
پیشنهاد میگردد تمهیدات الزم نسبت ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﻛﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ،ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮدن فرایند پرداخت وام ،ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎﻧﻚ در زﻣﻴﻨﻪ
قسطبندی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اقساط ﺑﺎﻧﻜﻲ و اعطای ﺗﺴﻬﻴﻼت مناسب به
عمل آید.
نسبت به فعال کردن جمعيت روستايي کشور در فعالیتهای
اقتصادي و توليدي از طریق توانمندسازی عوامل انساني و افزايش
بهرهوری و راندمان در امور کشاورزي و دامداري و ایجاد مشاغل
جديد و متنوع و حرکت جهت زنجيره ارزشي توليد با رويكرد
طرح »روستا تعاون« با توجه به بازار فروش ،زمينه بهبود معيشت
زندگي روستاييان را فراهم نموده و درنهایت با رفع تبعيض
موجود بين روستا و شهر ،محيط روستا را محيطي شاداب ،پويا
و مؤثر در توسعه کشور مبدل نمايد (الزامات اين مهم عبارتاند
از احصاء نيازهاي توسعه پايدار روستايي و انعكاس آن در قالب
احكام برنامههای توسعه و بودجههای سنواتي ،اختصاص منابع و
تسهيالت موردنیاز ،تصويب تشكيل شوراي عالي توسعه روستايي،
تصويب مشوقهای الزم به منظور حمايت از توسعه اقتصادي
روستاها با رويكرد مشارکت روستایيان).
تشکر و قدردانی
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