
۱ 
 

 (مورد دهستان بيگم قلعه شهرستان نقده)و راهكارهابررسي نقش تعاوني هاي روستايي در توسعه روستايي 

 مژگان برزگر دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جغرافيا برنامه ريزي روستايي

 mogg_barzrgar@yahoo.comدانشگاه پيام نور اروميه

 

 چكيده

ط از جمله تعاوني هاي روستايي است. هدف از انجام ـادهاي مرتبـويت نهـكشور، تقوفايي اقتصادي ــي از عوامل مؤثر در شكـيك

اين پژوهش بررسي نقش تعاوني هاي روستايي در توسعه روستايي از ديدگاه ساكنان دهستان بيگم قلعه از توابع شهرستان نقده در 

استفاده  spssتجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار تحليلي است و براي  –استان آذربايجان غربي مي باشد. روش تحقيق توصيفي 

شده اســت كه متناسب با نوع داده ها، آزمون آماري خي دو براي تحليل داده ها بكار گرفته شده است. جامعه آماري مورد پژوهش 

. نتايج حاصل از آزمون خي دو نفر به روش كوكران به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسشگري قرار گرفته اند 91نفر مي باشد كه  1611

نشان مي دهد كه بين متغير تشكيل تعاوني هاي روستايي در دهستان بيگم قلعه با متغيرهاي درآمد، اشتغال زايي و ارتقاي شاخص 

 هاي اجتماعي و فرهنگي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

 

 لعه ، روستاكليد واژه ها : تعاون ، تعاوني هاي روستايي ، دهستان بيگم ق
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 مقدمه 

تعاوني ها از بخش هاي مهم اقتصادي كشور به شمار مي آيند كه 
برآوردهاي انجام شده سهم سهمي چشمگير در اشتغال دارند. طبق 

 12درصد است. اين بخش   5بخش تعاون در اقتصاد كشور حدود 
درصد از كل اشتغال كشور را پوشش مي دهد (بستاني و همكاران، 

) از گذشته هاي دور تعاوني ها يكي از سازو كارهاي انجام 35: 1388
ر آسان تر و پسنديده تر امور بوده و بهبود و توسعه مناسبات را د

) در اين 4-8: 1378جوامع انساني بر عهده داشته است (اسالمي نسب، 
راستا تعاوني روستايي يك مؤسسه خودجوش و اختياري مي باشد كه 
توسط اعضاي آن تأسيس مي شود تا كاالها و خدمات مناسب را به 
اعضاي خود ارائه نمايد و زمينه اي را بوجود آورد كه اعضاء سرنوشت 

و اقتصادي خود را بر عهده گرفته و توسعه پايدار  سياسي، اجتماعي
مناطق روستايي را به ظهور برسانند. شايان ذكر است كه تعاوني هاي 
روستايي كمتر با شكست روبه رو  مي شوند زيرا اساس آن، خدمت هر 
عضو به اعضاي ديگر در سطوح محلي مي باشد. (حيدري ساربان، 

ابزار، فناوري و تجهيزات  ) همچنين كارآرايي پايين259: 1385
كشاورزي، خشونت شرايط طبيعي كار دسته جمعي را در نواحي 
روستايي ضروري ساخته و فقدان يك نظام رسمي (دولتي)، رفاهي، 
اجتماعي، اقتصادي روستاييان را به انجام امور خويش در قالب همكاري 
و همياري خويش مجبور مي كند. با عضويت در تعاوني ها، مردم 

واحي روستايي مي آموزند كه مسائل و مشكالت خود را از راه همياري ن
با يكديگر و اشتراك رفع كنند و امكانات جزئي خود را بر روي هم مي 
ريزند تا در راه حصول به هدف مشترك از آنها استفاده نمايند، پس با 
توجه به مطالب فوق الذكر، توسعه روستايي تا حدودي تابعي از تشكيل 

) مقاله حاضر نقش تعاوني 96: 1379ني ها مي باشد.(طالب بيگي، تعاو
هاي روستايي را در توسعه روستاهاي دهستان بيگم قلعه را از ديدگاه 
ساكنان روستاهاي دهستان مورد مطالعه، مورد تجزيـه و تحليل قـرار 
داده و در پـي آن بوده است تـا مشخص كند . آيا بين تشكيل تعاوني 

و افزايش درآمد و اشتغال زايي روستاييان دهستان مورد  هاي روستايي
مطالعه رابطه معني داري وجود دارد؟ آيا بين تشكيل تعاوني روستايي 
و ارتقاي شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي دهستان مورد مطالعه رابطه 

 معني داري وجود دارد ؟

 

 بيان مسأله 

مگر اينكه  بي گمان هيچ كشوري به پيشرفت و ترقي نخواهد رسيد
بتواند همگام با بخش شهري، در بخش روستايي خود آنچنان تحولي 
ايجاد كند كه روستاييان نيز بتوانند از حداكثر توان استعدادهاي خود 
براي كسب و كاربرد دانش درر پيشبرد اهداف عاليه كشورشان بهره 
 جويند. در ايران بعد از اصالحات ارضي، شاهد پيدايش انواع نظام هاي
بهره برداري همانند تعاوني ها در بخش كشاورزي بوده ايم. اين نظام ها 
را در عمل مي توان از ابزارهاي مؤثر براي توسعه روستايي دانست و 
بايد آنها را در حكم بخش ضروري از سياست هاي توسعه روستايي و 
مرتبط با برنامه هاي ملي در نظر گرفت. شركت هاي تعاوني روستايي 

ان و مديريت نوين و نسبتاً علمي و تخصصي برخوردارند. در از سازم
قالب چنين سازماني است كه انرژي ها و نيروهاي پراكنده روستايي از 
وحدت و انسجام جمعي عام برخوردار مي شوند و فرصت مناسبي پديد 
مي آيد تا با حفظ هويت هاو انگيزه هاي فردي و خانوادگي خود با 

كاري و همياري متقابل بپردازند (ديزاوندي، يكديگر به مشاركت، هم
) . در اين راستاتشكيل تعاوني ها و ارائه مديريت 65-64، : 1389

مناسب قادر است تا ضمن تأمين منافع اعضاء، بستر مناسبي جهت 
توسعه پايدار فراهم آورد. از آنجايي كه تعاوني هاي روستايي بيشترين 

رار مي كنند، تشكيل تعاوني هاي ارتباط را با محيط پيرامون خود برق
روستايي در اين زمينه مي تواند به تحقق توسعه پايدار روستايي 

بر اين اساس، مقاله حاضر به  ) .6، : 2001مساعدت نمايد (گرتلر، 
روستايي توسعه  در نقش تعاوني هاي روستاييتبيين و شفاف سازي 

مي پردازد و به منظور تسهيل و تسريع در تحقيق  بيگم قلعه  دهستان
 راهنمودهايي را ارائه خواهد نمود. دهستان مورد مطالعه توسعه 

 

 اهداف تحقيق

هدف كلـي از اين پژوهش بررسـي نقش تعاوني هاي روستـا در 
توسـعه نواحي روستايي مي باشد و اهداف اختصاصي اين تحقيق 

 عبارتند از :

ارتباط بين تشكيل تعاوني هاي روستايي شناخت و ارزيابي  .1
 و ايجاد درآمد براي ساكنان دهستان مورد مطالعه.

شناخت و ارزيابي ارتباط بين تشكيل تعاوني هاي روستايي  .2
و ايجاد فرصت هاي شغلي براي ساكنان دهستان مورد 

 مطالعه.



۳ 
 

شناخت و ارزيابي ارتباط بين تشكيل تعاوني هاي روستايي  .3
فرهنگي ساكنان دهستان -ي اجتماعيو ارتقاي شاخص ها

 مورد مطالعه.

 

 فرضيه هاي پژوهش  

 فرضيه هاي پژوهش عبارتند از :

بين تشكيل تعاوني هاي روستايي و ميزان درآمد خانوار  .1
 رابطه معني داري وجود دارد ؛

بين تشكيل تعاوني هاي روستايي و ايجاد فرصت هاي  .2
 شغلي رابطه معني داري وجود دارد؛

ل تعاوني هاي روستايي و ارتقاي شاخص هاي بين تشكي .3
اجتماعي و فرهنگي دهستان مورد مطالعه رابطه معني داري 

 وجود دارد؛

 

 روش تحقيق

در اين تحقيق از دو روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. در 
بخش مطالعات كتابخانه اي، با مراجعه به منابع كتابخانه اي و بانك 

يش برداري جمع آوري اطالعات مورد نظر صورت هاي اطالعاتي و ف
گرفته است و در بخش مطالعات ميداني با استفاده از مصاحبه، 
مشاهده، پرسشنامه و براي نمونه گيري از فرمول كوكران استفاده شده 
است. جامعه آماري اين پژوهش، اعضاي تعاوني روستايي دهستان بيگم 

نفر از جامعه آماري به عنـوان  91نفر عضو مي باشد كه  1611قلعه با 
نمونه انتخاب و مورد پرسشگري قرار گرفته اند. پردازش تحليل داده ها 
بر اساس آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون خي دو) بوده است. 

%) محاسبه 92همچنين اعتبار پرسشنامه با آلفاي كرونباخ به ميزان (
 گرديده است.

 

 مباني نظري 

اخالقي همياري متقابل براي حل -از احساس غريزي تعاون عبارت است
مشكالت زندگي در بهبود وسايل رفاهي و تامين سالمت انفرادي و 

) . تعاوني نيز يك مؤسسه خود 3: 1374اجتماعي (ثابت سعيدي، 

مختار مبتني بر اتحاد داوطلبانه اشخاص براي برآورده ساختن نيازهاي 
آرزوهاي يك مالكيت مشترك و عمومي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

 . Sonja .  ۲۰۰۸تحت كنترل دموكراتيك شركت مي باشد. (

) . در اين راستا تعاوني هاي روستايي سازمان هايي مردمي  ۲۱٦۹
هستند كه به منظور تأمين نيازمندي هاي روستاييان به وسيله آنان 
 تشكيل مي شوند و يا به عبارتي تعاوني روستايي شركتي است معموالً
به ثبت رسيده كه دهقانان در آن براي فروش محصوالت خود و خريد 
ملزومات كشاورزي دست به دست هم داده اند. تعاوني هاي روستايي 
ممكن است به تناسب شرايط توليد و نيازهاي روستاييان، اشكال و 
انواع مختلف داشته باشند. نخستين نوع از اين مؤسسات شركتهاي 

زي است كه غالباً مربوط به استفاده دسته جمعي تعاوني خدمات كشاور
از ماشينهاي گران قيمت كشاورزي است. نوع ديگر شركت ها، 
شركتهاي خريد دسته جمعي است كه در آن، روستاييان كار خود را در 
زمينه انتخاب و خريد دسته جمعي علوفه دام ها، مواد اوليه مورد نياز 

يي تمركز داده اند. شركتهاي تعاوني روستاييان، انواع بذر و  كود شيميا
اعتبار نيز نوع بسيار مهم ديگري از انواع شركت هاي تعاوني روستايي 
است. طبيعت فعاليتهاي كشاورزي استفاده مختلف از اعتبارات بانكي را 
اعم از دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت ايجاب مي كند (حيدري 

وني هاي روستايي، تعاوني هاي ) يكي از انواع تعا260؛ 1385ساربان،  
توليدي مي باشد. گاه اتفاق مي افتد خانواده هاي كشاورزي برآن مي 
شوند گرد هم آيند، زمين و وسايل توليدي خود را مشتركاً بكار گيرند 
و به اتفاق به امر كشت بپردازند و يا به اشتراك اداره گله اي از دام ها 

)  ۳۱ : Abdel rahman . ۸ smith   .۱۹۹٦( را بر عهده گيرند.
به عبارتي ديگر تعاوني، توليد يك نهاد اجتماعي و اقتصادي است كه با 
هدف سازماندهي سرمايه و كار و انساني كردن رابطه انساني در جزيان 
توليد تشكيل مي گردد و از طريق مشاركت و همياري اعضاء كه بطور 

كارهاي توليدي بر  داوطلبانه جمع شده اند اداره مي شود تا هر نوع
اساس قيمت متعادل، آنطور كه بايد به بازار عرضه شود كه از هر نوع 
انحصاري، تورم، تمركز، تداوم ثروت و كارفرماي مطلق نشدن دولت 
جلوگيري كند. در كل، شركت هاي تعاوني توليد به يك مفهوم، 
پيشرفته ترين مرحله تعاون است. اين تعاون در حد اعالي خود هر 

نه توليد كشاورزان را شامل مي شود كه در توسعه پايدار روستايي گو
 )  . 108:  1373نقش به سزايي ايفا مي كند (نادري خورشيدي، 
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 توسعه روستايي

توسعه روستايي مفهومي جامع و چند بعدي است كه در برگيرنده رشد 
كشاورزي و فعاليت هاي وابسته به آن (صنايع دستي و صنايع 

اجتماعي، خدمات اجتماعي و  -زير بناهاي اقتصادي روستايي)،
تسهيالت مربوط و مهم تر از همه توسعه منابع انساني در مناطق 
روستايي مي باشد. البته توسعه روستايي صرفاً به معناي توسعه 
كشاورزي نيست و همچنين بخشي از رفاه اجتماعي نيست كه با تأمين 

وليه و اساسي انسان مرتفع گردد، مالي مناطق روستايي و رفع نيازهاي ا
بلكه طيف وسيعي از فعاليتهاي گوناگون انساني را شامل مي گردد كه 
به استقالل فكري و عملي و از ميان برداشتن ناتواني هاي ساختاري 
مردم كمك مي كند. به اين ترتيب، منظور و هدف توسعه روستايي 

ستايي ارتقاي ) . توسعه رو62: 1380بسيار گسترده است (زياري، 
استانداردهاي زندگي توده هايي كم درآمد ساكن در مناطق روستايي و 

) .به 58: 1385خود افزا كردن فرآيند توسعه آنان است (جمعه پور ، 
عبارت ديگر توسعه روستايي را مي توان يك فعاليت چند بخشي و 
مركب دانست كه برنامه هاي توسعه كشاورزي و بهبود تسهيالت 

براي تمام روستاييان را در برمي گيرد. توسعه روستايي  اجتماعي
جرياني است كه مردم روستايي را هدايت مي كند تا توان خود را جهت 
كنترل به محيط خويش باال ببرند. اين جريان با توزيع بيشتر منافع 
بين مردم كه خود نتيجه كنترل بر محيط است، هموار شود ( حسيني، 

1386  :264. ( 

 

 مورد مطالعه  ناحيه

دهستان بيگم قلعه از توابع شهرستان نقده در جنوب استان آذربايجان 
غربي مي باشد. بر اساس اطالعات بدست امده از سرشماري نفوس و 

خانوار  1719نفر و  8569جمعيت كل دهستان بالغ بر  1385مسكن 
 7آبادي تشكيل شده است كه   21مي باشد . دهستان بيگم قلعه از 

عضو تعاوني روستايي دهستان مي باشند. اهم  نفر 1611آبادي آن با
   ]1[ويژگيهاي تعاوني روستايي دهستان بيگم قلعه در جدول شماره 

 نشان داده شده است. 

 

 

 

 سرمايه (ريال) تعداد اعضاء (نفر) نام روستا
 39530000 704 بيگم قلعه

 15٫681٫000 231 خليفان
 11٫313٫000 271 دشت قوره

 2٫750٫000 28 دميرچي
 10٫064٫000 167 ديزج

 3٫566٫000 105 ساخسي تپه
 4٫529٫000 105 كوپكلو

 874٫330٫000 1611 جمع
عناوين روستاهاي عضو تعاوني روستايي دهستان بيگم  ]1 [ جدول  

مأخذ : اداره تعاون شهرستان   قلعه به تفكيك تعداد اعضاء و سرمايه
 نقده

 نتيجه گيري

 توصيفي نتايج حاصل از يافته هاي

 تركيب جنسيتي 

درصد  7/96بررسي تركيب جنسيتي جامعه آماري نشان مي دهد كه 
 درصد زن بوده اند. 3/3از پاسخگويان مرد و 

 درصد تجمعي درصد فراواني متغير
 7/96 7/96 88 مرد
 100 3/3 3 زن

  100 91 جمع كل
 منبع : يافته هاي پژوهش فراواني جنسيتي پاسخ گويان  ]2[ جدول    

 توزيع سني پا سخگويان

بر اساس نتايج حاصل در گروه هاي ده گانه سني، بيشتر پاسخها با 
ساله مي باشد. در رده هاي  26-35درصد مربوط به گروه سني  75/41

 46%  و  06/34ساله  36-45% ،  79/8ساله  15-25ديگر، گروه سني 
 ها را به خود اختصاص داده است . درصد از پاسخ 38/15ساله و بيشتر 

 درصد تجمعي درصد فراواني متغير
 25تا  15

 ساله
8 79/8  8/8 

 35تا  26
 ساله

38 75/41  5 /50 

 45تا  36
 ساله

31 06/34  6/84 
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ساله و  46
 باالتر

14 38/15  100 

    100 91 جمع كل
 منبع : يافته هاي پژوهش فراواني نسبي  پاسخ گويان  ]3[جدول    

 وضعيت شغلي پاسخ گويان

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بيشتر تعداد پاسخها را افراد داراي 
درصد،  8/8درصد،  دامداري با  2/58شغل كشاورزي و دامداراي با 

 5/5درصد و ساير موارد با  2/2درصد، خدمات با 3/25كشاورزي با 
 درصد را به خود اختصاص داده اند.

 

درصد  درصد فراواني متغير
 تجمعي

 8/8 8/8 8 دامداري
 1/34 3/25 23 كشاورزي

 3/92 2/58 53 كشاورزي و دامداري
 5/94 2/2 2 خدمات

 100 5/5 5 ساير موارد
  100 91 جمع كل

 منبع : يافته هاي پژوهش  فراواني شغلي  پاسخگويان  ]4[جدول    

 

 وضعيت تحصيلي پاسخ گويان

وضعيت تحصيلي پاسخ گويان نشان مي دهد كه بيشتر تعداد بررسي 
درصد به خود  56پاسخ گويان را افراد داراي مدرك راهنمايي با 

درصد،  8/19اختصاص داده و پس از ان، افراد داراي مدرك ابتدايي با 
درصد، ليسانس  11درصد و بي سواد با  9/9افراد داراي مدرك ديپلم با 

 در رتبه هاي بعد جاي گرفته اند. درصد 3/3و باالتر با 

 درصد تجمعي درصد فراواني متغير
 3/3 11 10 بي سواد
 1/23 8/19 18 ابتدايي

 1/79 56 51 راهنمايي
 89 9/9 9 ديپلم

 100 3/3 3 ليسانس
  100 91 جمع كل

منبع : يافته هاي   فراواني ميزان تحصيالت  پاسخ گويان  ]5[جدول    
 پژوهش

 آزمون فرضيه هانتايج 

 آزمون فرضيه اول

براي بررسي فرضيه اول مبني بر وجود رابطه معني دار ميان تشكيل 
تعاوني روستايي و افزايش درآمد از آزمون خي دو استفاده شده است. 

) از سطح   sig=  017/0از آنجا كه سطح معني داري محاسبه شده (
) كمتر است، اين فرضيه تأييد مي شود؛ α=  05/0معني دار مورد نظر (

يعني نقش تعاوني هاي روستايي در افزايش درآمد داراي رابطه معني 
 ) است . α )76/13 =2x    ،5  =df=  05/0داري در سطح 

 

آماره آزمون خي 
 دو

درجه آزادي 
)df( 

حداقل سطح معني 
 )sigداري (

76/13 5 017/0 
بررسي رابطه بين تشكيل تعاوني روستايي و افزايش   ]6[جدول    

محاسبات انجام شده بر روي اطالعات برگرفته از :  مأخذ درآمد

 پرسشنامه ها

 آزمون فرضيه دوم

براي بررسي فرضيه دوم مبني بر وجود رابطه معني دار ميان تشكيل 
تعاون روستايي و ايجاد اشتغال، از آزمون خي دو استفاده شده است. از 

) از سطـح   sig=  000/0آنجا كه سطح معني داري محاسبه شده (
)  كمتـر است. اين فرضيه نيز تأييد α=  05/0معني داري مورد نظر (

تعاوني هاي روستايي با افزايش فرصت هاي شغلي و  مي شود، يعني
  α )34/33 =2x=  05/0اشتغال زايي داراي رابطه معني داري در سطح 

  ،4  =df  (.است 

 

درجه آزادي  آماره آزمون خي دو
)df( 

حداقل سطح معني 
 )sigداري (

34/33 4 000/0 
  بررسي رابطه بين تشكيل تعاوني روستايي و اشتغال زايي  ]7[جدول   

 مأخذ : محاسبات انجام شده بر روي اطالعات برگرفته از پرسشنامه ها

 



٦ 
 

 آزمون فرضيه سوم

همانند آزمون هاي گذشته براي بررسي فرضيه سوم مبني بر وجود 
رابطه معني دار ميان تشكيل تعاوني روستايي و ارتقاي شاخص 

ماعي در دهستان مورد مطالعه از آزمون خي دو استفاده اجت-فرهنگي
)  sig=  000/0شده است.از آنجاكه سطح معني داري محاسبه شده (

) كمتر است ، اين فرضيه نيز α=  05/0از سطح معني دار مورد نظر(
تأييد مي شود، يعني تشكيل تعاوني هاي روستايي در ارتقاي شاخص 

=  05/0هاي اجتماعي و فرهنگي داراي رابطه اي معني دار در سطح  
α )34/33 =2x    ،4  =df  (.است 

 

آماره آزمون 
 خي دو

درجه آزادي 
)df( 

حداقل سطح معني داري 
)sig( 

34/33 4 000/0 
بررسي رابطه بين تشكيل تعاوني روستايي در ارتقاي   ]8[جدول  

 مأخذ : محاسبات انجام شده بر روي شاخص اجتماعي و فرهنگي
 اطالعات برگرفته از پرسشنامه ها

 

 راهكارها و اتپيشنهاد 

با توجه به نتايج اين مقاله براي رسيدن به توسعه روستاهاي دهستان 
 به شرح زير ارائه مي شود . وراهكارهاييمورد مطالعه پيشنهادها

پرداخت اعتبار در حد توان مالي روستاييان جهت  •
 بازپرداخت آسان تر اقساط اعتبارات دريافتي ؛

گسترش مطالعات پژوهشي در زمينه نقش تعاوني هاي  •
 روستايي در توسعه و جايگاه آن در اقتصاد روستايي ؛

گذاري، تا از طريق تشويق روستاييان به پس انداز و سرمايه  •
آن هم به يك منبع مالي مطمئن جهت فعاليت هاي خود 
در اينده دسترسي داشته باشند و هم به يك سود متعارف و 

 مطمئن برسند ؛

 ؛  تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد براي هدايت تعاوني ها •

آموزش اعضاي تعاوني از طريق نهادهاي دولتي مستقر در  •
 غيره ؛روستا مثل دهياري ها و 

آگاه كردن روستاييان از فوايد عضويت در تعاوني هاي  •
 روستايي ؛

 منابع و مآخذ 

،  1) . از انديشه تا عمل ، هميار1378اسالمي نسب، محمد (  ]1[
 8-4صفحات1شماره 

بستاني، منصور، حيدري، رضا و عليقلي، صديقي، حسن   ]2[
تعاون در ). بررسي عوامل مؤثر بر ترويج و توسعه فرهنگ 1388(

استان سيستان و بلوچستان، ماهنامه تعاون، سال بيستم، شماره 
 35صفحه . 211-210

ثابت ديزاوندي، محمود، انصار، مجيد، ازكيا، مصطفي   ]3[
). بررسي ميزان رضايت اعضاء از عملكرد اقتصادي و 1389(

اجتماعي تعاوني هاي روستايي (مطالعه موردي تعاوني هاي 
مشهد). ماهنامه تعاون، سال بيست و يكم، روستايي شهرستان 
 65-64صفحات. 1389، تابستان 2دوره جديد، شماره 
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) . مقدمه اي بر برنامه ريزي 1385جمعه پور، محمود (  ]5[
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) ، تكنولوژي رشد، توسعه و رفاه 1386حسيني، باقر (  ]6[
 264صفحه. 61اجتماعي، مجله تازه هاي اقتصادي، شماره 

). تشكيل نعاوني هاي 1385حيدري ساربان، وكيل(  ]7[
روستايي گامي اساسي در جهت نيل به توسعه پايدار محيطي، 

 259صفحه . 275ماهنامه جهاد، شماره 

). اصول و روشهاي برنامه ريزي 1380ي، كرامت اهللا (رزيا  ]8[
 62صفحه منطقه اي، انتشارات دانشگاه يزد .

). انديشه تعاون و تجربيات تعاوني 1379طالب بيگي، فيروز (  ]9[
در كشورهاي درحال توسعه و ايران ، انتشارات مؤسسه آموزشي و 

 96صفحه تحقيقات تعاوني .

) . بررسي عوامل مؤثر در 1372نادري خورشيدي، ع (  ]10[
موفقيت تعاوني هاي توليدي، مطالعه موردي منطقه مازندران، 
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