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  :چکیده

هاي اقتصادي روستایی ، توجه به مشارکت  فعالیت ینهیدرزمترین رویکردهاي امروزي  مهم کی ازی

شود. همچنین  هاي تولیدي این مهم محقق می هاي توسعه است، که با ایجاد تعاونی روستاییان در برنامه

زایی و کاهش  الترین رکن در توسعه پایدار روستایی در راستاي اشتغ عنوان اساسی هاي روستایی، به تعاونی

هاي تولیدي،  وري مدنظر است. روستاییان با تشکیل تعاونی گذاري، افزایش رفاه و بهره بیکاري، سرمایه

هاي توسعه، سرنوشت سیاسی، اقتصادي و  آورند تا با مشارکت خود در برنامه اي را به وجود می زمینه

ي را فراهم ساز تیظرفان زمینه آگاهی و . توانمندسازي روانشناختی روستاییاجتماعی خود را رقم بزنند

در این پژوهش به بررسی نقش توانمندسازي  رو نیااز  داشته باشند. ها تعاونی. تا نقش فعالی در آورد می

تولید روستایی در شهرستان نمین پرداخته شد. براي انجام این  هاي تعاونیروانشناختی بر تشکیل 

تولید و غیر عضو توزیع گردید. و براي تحلیل  هاي تعاونیعضو  پرسشنامه در بین روستاییان 380پژوهش 

  Tرگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  يها آزمونشده از  يآور جمعهاي داده

فرضیه فرعی در نظر گرفته شد. که  5مستقل استفاده گردید. براي پژوهش پیش رو یک فرضیه اصلی و 

بین توانمندسازي روانشناختی و  دار یمعنوجود رابطه  گر نشانرار گرفت که ق دییتأتمامی فرضیه مورد 

  تولید روستایی است. هاي تعاونیتشکیل 

هاي تولید روستایی، توسعه روسـتایی، شهرسـتان    ها، تعاونیتوانمندسازي روانشناختی، تعاونی :ها دواژهیکل

  نمین
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  مقدمه- 1- 1

 تعـاون  و اشـتراك  بـه  تـر  مطلـوب  نتـایج  رسیدن به براي را خود زمرهرو هاي یتفعال دیرباز از بشري جوامع

  بـوده اسـت.   بسـیار مشـکل   جوامع در حیات ادامه تعاون، و مشارکت جز موارد بسیاري از در .گذاشتند یم

و  هـا  یینارسـا  بـا  مواجهـه  براي انسانی يها گروه عزم از يا نشانهاساسی،  حل راه یک عنوان به تعاون نهضت

 همراه نشیب و فراز با جوامع بین مشارکت تعاون و شکل زمان گذشت با که هرچند.  است امعهج مشکالت

 افـراد،  همکـاري،  و با مشـارکت  مختلف هاي یتفعال و امور بهتر برد پیش نیز امروزه این حال بوده است. با

 شود صرف ن بسیاريزما و هزینه است الزم صورت این غیر در . است میسر ها سرمایه و ها تخصص ،ها تجربه

سامان دهنـده   عنوان به چیز هر از بیش تعاون از هرچند .شد محقق نخواهند موردنظر اهداف نیز سرانجام و

 همچـون  مباحثی است یادآوري به الزم اما ،شود می برده نام اقتصادي نظام ارکان از و اقتصادي هاي فعالیت

 در اسـت،  گروهـی  و فـردي  رفتارهـاي  از بـر خواسـته   که ،... و افراد بین رقابت نوع اعضاء، میزان همکاري

 آن با جایگزینی مادي قابلیت سرمایه هیچ که دارد عهده بر اساسی نقشی ها تعاونیموفقیت  عدم یا موفقیت

در شهرسـتان   داشـته باشـد.   تواند یمامر  نقش مهمی  یندر اروانی افراد  هاي يتوانمند رو ازاین.  ندارد را

شده بود تا فعالیت  باعث شد میاملی چند که مربوط به توانمندسازي روانی روستاییان نمین نیز وجود عو

بر آن شدیم تا به بررسی این مسئله  رو ازاینمتناسب با اهداف مورد نظرشان ادامه نداشته باشد.  ها تعاونی

  بپردازیم.
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  بیان مسئله 2- 1

ي  ن یک ابزار مهم در جهـت مشـارکت تـوده   عنوا  به هاي در بسیاري از کشورهاي جهان امروزه تعاونی

داري غـرب   در دنیـاي سـرمایه   .ي اقتصادي جایگاه بسیار باالیی دارند مندي از منافع توسعه مردم در بهره

روز بـر اهمیـت    دارند، بلکـه روزبـه    هاي اقتصادي بر عهده تنها نقش باالیی در مدیریت فعالیت ها نه تعاونی

هاي آموزشی متنوع سعی در ارتقاي فرهنگ  امروزه اکثر کشورها با برنامه .ندشو ها در جامعه افزوده می آن

این  .اقتصادي جوامع دارند ي اجتماعی ـ  اقتصادي در مسیر توسعه عنوان یک ضرورت اجتماعی ـ  تعاون به

 شـوند بـه شـدت    هاي ارادي افراد تولید و تغذیه مـی  هاي انسانی جامعه از طریق همکاري ایده که سرمایه

ي همکـاري، همـدلی،    کـه روحیـه   هـاي ارادي افـراد   ارتبـاط تعـاونی   دراین .شود گسترش یافته تقویت می

دهد،  پذیري و هماهنگی را براي رسیدن به اهداف مشترك مبتنی بر نفع و فایده را گسترش می مسئولیت

  .هاي انسانی جامعه دارد نقش مهمی را در ارتقاي سرمایه

 همـه  زنـدگی  کیفی سطحاي ارتق متضمن که ياقتصاد توسعه و رشد از یدرجات به دستیابی شک بدون

 منـاطق  توسـعه  میـان  ایـن  رد .رود مـی  شـمار  به ما کشور ازجمله و تمام کشورها اصلی اولویت باشد مردم

 به همواره انسان که دهد یم نشان تاریخی شواهد بررسی .است برخوردار خاصی جایگاه و اهمیت از روستایی

 و پیدایش موجب امر این ضرورت .دارد نیاز خود منوعانه نسبت به تعاون گونه رفتار و گروهی هاي فعالیت

 از یکـی  که اند کرده ثابت ها تعاونی .تاس گرفته نام تعاونی که امروزه است، گردیده زندگی رد تشکلی تداوم

 ازجمله ها تعاونی زیرا شند،با می اقتصادي و اجتماعی امور در یافته مردم سازمان مشارکت هاي جلوه بهترین

 نیـز  هـا  آن از حاصـل  امتیازات و منافع و شوند می تشکیل مردم و مدیریت سرمایه با که هستند هایی تشکل

  .)34: 1388، (شیخی .گردد می مردم خود نصیب

 و تعاونی بخش کشاورزي، بخش در پویایی و تحرك ایجاد در دهقانی خرده نظام ناکارآمدي به توجه با

 درباز توزیع تولید هاي یتعاون .است کشاورزي وضعیت بهبود براي مناسبی ابزار تولید هاي صوص تعاونیخ به

 بخش در مردمی مشارکت توسعه مولد، و پویا اشتغال ایجاد کشاورزي، رشد بخش از حاصل منافع

 ... و ولیدت در دولتی هاي هزینه کاهش کشاورزي، بخش گذاري در سرمایه ریسک آوردن پایین کشاورزي،

 دهد می نشان ها تعاونی خصوص شده در انجام هاي پژوهش .نمایند می يایفا فردي منحصربه و مؤثر نقش

 ،پژوهش (معاونتت اس خصوصی و خدمات بخش از بیش مراتب به تعاونی هاي شرکت در سرمایه وري بهره

عنوان یکی از  یی بههاي روستا دهی تعاونی رکن شکل .)67: 1379 تعاون، وزارت ترویج آموزش و

مشارکت، درگیري ذهنی و  .هاي گروهی، مشارکت داوطلبانه و فعال روستاییان است هاي فعالیت نمونه
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هاي گروهی  انگیزد تا براي دستیابی به هدف هاي گروهی است که آنان را برمی عاطفی اشخاص در موقعیت

  .یکدیگر را یاري دهند و در مسئولیت کار شریک شوند

باشد، بلکه میزان  ها مؤثر نمی ها یا رونق گرفتن آن رسد تنها میزان سرمایه در تشکیل تعاونی یبه نظر م

پذیر بودن، اعتماد،  مسئولیت کار نبودن یا نوآور بودن، طرز فکر، محافظه دانش و معلومات، انگیزه،

آموزش، منابع  یریت،رقابت اقتصادي، امور سازمانی و فنی که مستقیماً با مسائلی از قبیل مد شایستگی،

طور محیط سیاسی و اجتماعی و اداري نیز بر گرایش روستاییان  در ارتباط نزدیک است و همین ...مالی و

ذکر این نکته الزم  .)53: 1382همکاران،  و طاهر خانی( .هاي تعاونی تأثیر دارد براي شرکت در فعالیت

هاي مناسب رسیدن به هدف  اییان یکی از شیوهاست امروزه استفاده از توانایی و استعداد درونی روست

 .)23: 1390د (حیدري ساربان، سازي بروز کن تواند در قالب رویکرد توانمندسازي و ظرفیت می که ؛است

 ریشه کار نیروي توانایی و تعهد کیفیت، فداکاري، در بلکه نیست، نهفته فناوري در رقابتی مزیت اصلی منشأ

و  کرد اشاره آن کارکنان خالقیت و تحرك از حاصل نتایج به توان می سازمانی ره منابع ترین مهم از .دارد

  .)42 .1390.است (فراهانی و همکاران رشد حال در کاري محیط این جدید محرك توانمندسازي

هاي تولیدي است که امروزه با  هاي توسعه پایدار روستایی تشکیل تعاونی در همین راستا یکی از برنامه

ها در مناطق  ها و عضویت در آن در بحث تشکیل تعاونی .ي انسانی کارآمد مواجهه هستندمشکل نیرو

هاي کافی و الزم از سوي روستاییان  رو نداشتن آگاهی ازاین .هاي خاصی اجرا نگردیده است روستایی برنامه

تی احتیاط عمل کنند یا ح هاي تولید روستایی با سبب شده است تا در خصوص عضویت در تعاونی

ها و چگونگی فعالیت در آن و  که عمده دلیل آن نداشتن آگاهی از مزایاي تعاونی اي نشان ندهند؛ عالقه

 ها است؛ هاي مشارکتی در قالب تعاونی میزان تأثیرگذاري در زندگی خود با اعتماد به همکاران با فعالیت

و از نظر اکولوژیکی در شرایط  هاي مختلفی به وجود آمده انددر شهرستان نمین نیز از گذشته تعاونی

این هاي اخیر در در سالولی  ؛خوبی قرار گرفته اند که می توانند زمینه مناسبی براي توسعه فراهم نمایند

شهرستان یک سري مسائل و اتفاقاتی از جمله پایین بودن دانش و مهارت روستاییان و کافی نبودن 

هاي تعاونی را با مشکل مواجه روستاییان در تشکل آموزش روستاییان در تمامی ابعاد میزان عضویت

هایی که قبال به وجود آمده بودند نتوانسته اند به اهداف مورد نظرشان همچنین تعاونی ساخته است.

که مطالعه اسناد و مدارك نشان هاي جدیدشان با مشکل مواجهه شده است.برسند و میزان عضوگیري

تواند زمینه و بستر الزم را جهت تصادي، اجتماعی، اکولوژیکی و ... میهاي اقدهد که ارتقاي توانمندي یم

توانمندسازي روستاییان در ابعاد مختلف بخصوص زیرا هاي تولید روستایی فراهم سازد. عضویت در تعاونی
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ین لذا باوجود ا .ها شوند هاي تعاونی آورد تا بیشتر درگیر فعالیت اي را فراهم می بعد روانشناختی زمینه

مشکالت بر آن شدیم تا به بررسی نقش توانمندسازي روانشناختی در تشکیل تعاونی تولید روستایی در 

  .گردد که براي انجام این پژوهش سؤاالتی به شرح زیر مطرح می شهرستان نمین بپردازیم؛

  

  سؤاالت پژوهش: 3- 1

ناطق روستایی رابطـه وجـود   هاي تولیدي در م آیا بین توانمندسازي روانشناختی و تشکیل تعاونی - 1

  دارد؟

  هاي تولید روستایی رابطه وجود دارد؟ آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی - 1- 1

  هاي تولید رابطه وجود دارد؟ داري و تشکیل تعاونی آیا بین احساس معنی - 1- 2

  هاي تولید روستایی رابطه وجود دارد؟ و تشکیل تعاونی آیا بین احساس تأثیر - 1- 3

  هاي تولید رابطه وجود دارد؟ آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی - 1- 4

  هاي تولید روستایی رابطه وجود دارد؟ آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی - 1- 5

  

  اهداف پژوهش 4- 1

هاي تولیـد روسـتایی    هدف کلی این پژوهش بررسی نقش توانمندسازي روانشناختی بر تشکیل تعاونی

  .باشد می

  اهداف جزئی پژوهش - 1- 4- 1

  .در این پژوهش سعی بر آن شده است تا اهداف جزئی زیر مورد بررسی قرار بگیرد

  .هاي تولید روستایی اونینقش توانمندسازي روانشناختی بر تشکیل تعبررسی  - 1

  .هاي تولید روستایی اونینقش احساس خود تعیینی بر تشکیل تعبررسی  - 2

  .هاي تولید روستایی اونیداري بر تشکیل تع نقش احساس معنیبررسی  - 3

  هاي تولید روستایی. اونینقش احساس تأثیر بر تشکیل تعبررسی  - 4

  .هاي تولید روستایی اونینقش احساس اعتماد بر تشکیل تعبررسی  - 5

  .هاي تولید روستایی اونینقش احساس شایستگی و تشکیل تعبررسی  - 6
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  تعریف متغیرهاي تحقیق - 5- 1

  1عاونی تولیدت - 1- 5- 1

طور داوطلبانه براي تأمین نیازهاي مشترك اقتصـادي،   انجمنی مستقل و متشکل از افرادي است که به

اجتماعی و فرهنگی اعضاء تأسیس شده و فعالیت خود را با مشارکت و با مـدیریت دموکراتیـک بـه اجـرا     

  .آورد درمی

  2توانمندسازي روانشناختی- 2- 5- 1

مفهومی روان شناختی است که به حاالت، احساسات و باور افراد به شـغل   توانمندسازي نیروي انسانی

بعـد   5عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی تعریـف شـده اسـت کـه داراي      شود و به و سازمان مربوط می

احساس شایستگی (خودکارآمدي)، احساس خودمختاري (داشـتن حـق انتخـاب)، احسـاس مـؤثر بـودن       

   .باشد دار بودن (ارزشمندي) و احساس اعتماد (امنیت) می (اثرگذاري)، احساس معنی

 3شایستگی احساس - 3- 5- 1

 مهـارت  و توانـایی  کننـد  احساس می یعنی کنند، می خودکفایتی احساس شوند، می توانمند افراد وقتی 

 کاري ادند انجام براي افراد آیا کند می تعیین احساسی چنین .دارند کار یک آمیز موفقیت انجام براي را الزم

  )Bandura.1986: 32( خیر یا داشت خواهند پشتکار و کوشید خواهند دشوار

 4بودن معنادار احساس - 4- 5- 1

 ارزشمند دارند، اشتغال آن که به را فعالیتی یا هدف ها آن .کنند می معنادار بودن احساس توانمند افراد 

 کـاري  مورد در توانمند افراد .است دهند، سازگار می انجام که کاري با استانداردهایشان و ها آرمان .دانند می

 & Benins( کنند می هویت احساس آن انجام و به دلیل دارند باور آن به و کنند می دقت دهند، می انجام که

Nanus,1985: 54(.  

                                                             
1  - Co-production 
2  - Psychological Empowerment 
3 - Competency 
4 - Feel significant 
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  1احساس خود تعیینی - 5- 5- 1

 اشخاصی خود چنین .است شخصی انجام وظایف در انتخاب حق داشتن احساس معنی به خود تعیینی  

 هـاي  تصـمیم  دهند، انجام ابتکاري خود اقدامات میل به توانند می و بینند می آغازخود و گرایجاد افرادي  را

  (Vogt & Murrell, 1990: 18) .بگذارند آزمون به را جدید افکار و بگیرند مستقل

 2بودن تأثیرگذار احساس - 6- 5- 1

 بـر  تأثیرگـذاري  بـا  توانند می که این باورند بر آنان .ارندد نتایج بر شخصی کنترل احساس توانمند افراد 

  .)Dover. 1999: 24کنند ( ایجاد تغییر کنند، می کار آن در که محیطی

  3دیگران به اعتماد داشتن احساس - 7- 5- 1

 ي نتیجـه  کـه  دارنـد  اطمینان ها آن .شد رفتار خواهد منصفانه آنان با که کنند می احساس توانمند افراد

 احساس داشتن معنی به اعتماد این دیگر، بیان به .خواهد بود عدالت که زیان، و آسیب نه کارهایشان، نهایی

  .) .Mishra. 1992: 65است ( شخصی امنیت

  ضرورت انجام پژوهش - 6- 1

هـاي   سیاسـت  تواند همگام بـا  ي اقتصادي است که می در عصر ما تعاون یک اهرم مناسب براي توسعه

 .سطح درآمد و بهبود وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد يط کار، زندگی، تولید، ارتقادولت در بهبود شرای

هــاي  در بحــث توســعه اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی روســتایی توجــه بــه خــود روســتاییان و برنامــه

باشد  هاي تولیدي می هاي تشکیل تعاونی یکی از این برنامه .موردنظرشان از اهمیت خاصی برخوردار است

عنوان ابزاري براي فعالیت مشترك  هاي تولیدي به تعاونی .ش مهم و بسزایی در توسعه روستایی داردکه نق

نقـش     ...تولیـدات روسـتایی و   روستاییان جهت رسیدن به اهـداف مـوردنظر، ایجـاد اشـتغال، درآمـدزایی،     

رسیدن به اهداف موردنظر  عنوان ابزاري براي هاي تولید به لذا تشکیل تعاونی .کنند اي ایفا می ین کنندهتعی

هـاي روانشـناختی    در این میان نقش افـراد و ویژگـی   .ها دخیل هستند که عواملی در ایجاد تعاونی است؛

توانـد نقشـی    عنوان یک امـر مهـم مـی    رو توانمندسازي روانشناختی به  این از .باشد ها حائز اهمیت می آن

کند تا به بررسی  ضرورت امر ایجاب می .داشته باشد هاي تولیدي در روستا کننده در تشکیل تعاونی تعیین

  .ها پرداخته شود این عامل در تشکیل تعاونی

                                                             
1  - Sense of self determination 
2  - Feel the impact of 
3 - Sense of trust in others 
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  پیشینه پژوهش در ایران - 7- 1

هاي تولید روستایی تحقیقات فراوانی صورت گرفته اسـت کـه بیشـتر در خصـوص      در خصوص تعاونی

گردیـده اسـت و تحقیقـی مشـابهی بـا       ها بحث ها یا عوامل مؤثر در موفقیت تعاونی شرایط تشکیل تعاونی

شـده مـرتبط بـا ایـن      با این وجود به مطالعـات انجـام   .موضوع موردبحث این پژوهش صورت نگرفته است

  .شود موضوع پرداخته می

هـاي تولیـد    بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل تعـاونی «) در تحقیقی تحت عنوان 1390( حیدري ساربان

سازي) بیشترین  آگاه( یافت که عوامل ترویجی  به این نتیجه دست »ي استان اردبیل روستایی در محدوده

هاي تولیدي در مناطق روستایی داشته و در مرحله بعد عوامل اجتماعی،  تأثیر را در میزان تشکیل تعاونی

هاي تولیدي در مناطق روستایی بـوده   اقتصادي و محیطی به ترتیب از عوامل تأثیرگذار در تشکیل تعاونی

دهد بین ابعاد شایستگی،  ) در مطالعات دیگري نشان می1390( حیدري ساربانمطالع دیگري،  در .است

همچنـین در   .دار وجود دارد داري و خود تعیینی با متغیر کارآفرینی رابطه مثبت و معنی اثرگذاري، معنی

تولیـد   هـاي  بررسی عوامـل مـؤثر بـر موفقیـت تعـاونی      ) با عنوان1391( ، حیدري ساربانتحقیق دیگري

هـاي تولیـدي در منـاطق     ترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تعـاونی  آباد، مهم روستایی در شهرستان پارس

 هاي اقتصادي و در هاي مشارکتی و انگیزشی، بهبود توانمندي روستایی را بهبود مدیریت داخلی، توانمندي

عوامـل مـؤثر بـر    « ود بـا عنـوان  ) در تحقیق خ1384( طاهر خانی .داند نهایت بهبود آموزش و نظارت می

به این نتیجه رسید که از میان عوامل اجتماعی،  »هاي تولید روستایی گرایش روستاییان به تشکیل تعاونی

بومی یا غیر بودن روستاییان)، نقش دولـت، نقـش مشـارکت و آگـاهی و از میـان      (تأثیر وضعیت سکونت 

هاي تولید روستایی مـؤثر   یري، بر تشکیل تعاونیپذ عوامل اقتصادي تأثیر وضعیت شغل، نوع شغل، ریسک

سـودي   یافـت کـه میـان متغیرهـاي هـم      ) در مطالعـات بـه ایـن نتیجـه دسـت     1382( تقوي .بوده است

هـا، ضـعف بنیـه مـالی، تخصـص       پذیري، ضعف مدیریت، رابطـه بـا سـازمان    مدیره، حس مسئولیت هیئت

هاي تعاونی تولیدي رابطه  ین با موفقیت شرکتو نظارت مسئول مدیره، سواد و مدرك تحصیلی افراد هیئت

بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت « ) در تحقیق خود تحت عنوان1391( همچنین نکویی .وجود دارد

 هاي آموزشـی  یافت که میزان شرکت در دوره به این نتیجه دست »هاي روستایی اعضاء در مدیریت تعاونی

د تعاونی، نگرش مثبت به تعاون و میزان شناخت از اصول تعاون و توانمندسازي)، میزان رضایت از عملکر(

هـاي روسـتایی    هاي مـدیریت تعـاونی   گیري از عوامل مؤثر بر مشارکت در تصمیم يسطح تحصیالت اعضا

  دهد که عوامل اجتماعی،  ) نشان می1392( همچنین نتایج تحقیقات صبوري و محمود زاده .هستند
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