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 چکیده

های . به همین دلیل تعاونیرودمار میشبهکارآمد و بسترساز مشارکت  یابزار ،های کالن توسعه، نظام تعاونیدر برنامه

روستایی مهم باشند. تحقیق حاضر با هدف بررسیی   توسعۀهای جنگلی و توانند در حفظ و احیای عرصه جنگلداری می

روسیتایی منیاطق    هیا در توسیعۀ  باط آن با نقی  تعیاونی  های جنگلداری و ارتمیزان مشارکت روستاییان عضو تعاونی

 نفر از اعضای عیادی و هیی م میدیرۀ    424ست. جمعیت مورد مطالعه دربرگیرندۀ جام گرفته اجنگلی استان گلستان ان

صیورم  شده بهبندیگیری تصادفی طبقهروش نمونهنفر از آنان با  951سه تعاونی جنگلداری استان گلستان بودند که 

 دییدگاه  از اسیتفاده  بیا  تحقییق  بیزار ا پرسشنامه استفاده شد. رواییی  ها ازآوری داده. برای جمعبررسی شدندپیمایشی 

در امور  میزان آن برای شاخص مشارکت اعضا ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که آن با محاسبۀ و پایایی کارشناسان

دهید کیه   ها نشان میی دست آمد. یافتههب 143/1و  192/1ترتیب ونی و شاخص ت ثیر تعاونی در توسعۀ روستایی بهتعا

هیای جنگلیداری در توسیعۀ    ثیر تعیاونی . همچنیین، تی   استکم رو به متوسط  ها در حدتعاونی مشارکت اعضا در امور

مثبیت   رابطیۀ روسیتا،   با ت ثیر تعاونی در توسیعۀ  تعاونیدر امور  روستایی اندک است. با این حال، رابطۀ مشارکت اعضا

هیای جنگلیداری،    در تعیاونی  رکت اعضیا داد که از بیین ابعیاد مشیا   . نتایج تحلیل مسیر نیز نشان استدار قوی و معنی

آثیار مسیتقیم و   امیا از نظیر مجمیو      نافع بیشترین اثیر مسیتقیم بیر توسیعۀ روسیتایی را دارد،     مشارکت در تقسیم م

استفاده از مشارکت و همکاری روستایی داشته است.  شترین ت ثیر را بر توسعۀمستقیم، متغیر مشارکت در اجرا، بیغیر

درآمد و تولیید در تعیاونی، از    ها برای ارتقایاری و تالش تعاونیهای جنگلدتعاونیبه امور مربوط تعاونی در تمام  اعضا

 .استتحقیق حاضر  هایپیشنهاد

 .، همکاریمناطق روستاییجنگلداری، پیشرفت،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه و هدف

 توسیعۀ  در آنهیا  مشیارکت  و اهمییت میردم   امروزه

 اسیت  روشین  نیست. دهپوشی کسی بر روستایی پایدار

 کیه  پاییدار  و پوییا  توسیعۀ  سیمت  بیه  حرکت برای که

 خود میردم  باشد، آینده هاینسل ونیز  امروز به متعلق

)مطیعیی لنگیرودی و    راضی باشند توسعه فواید باید از

روستایی بدون نهادینه شیدن   ۀ(. توسع9344سخایی، 

و همکیاران،   )رضیوانی است مشارکت، دور از دسترس 

نظران گاه توسعه را  طوری که برخی صاحب به(، 9344

اصیل،  نجفیی انید )طالیب و   معادل با مشارکت دانسیته 

مفهییوم ۀ روسییتایی، مشییارکت بییه (. در توسییع9341

گیری، اجیرای  یندهای تصمیمت ثیرگذاری مردم در فرا

ها، شریک شدن در منافع و همکاری در ارزییابی  برنامه

ی و فمییی هیییای میییذکور اسیییت )شیییعبانعلیبرنامیییه

 (.9343همکاران،

های جلیب  یند توسعه، یکی از بدیلابا نگاهی به فر

هییای اجتمییاعی،  ت سیییش شییبکه مشییارکت مییردم،  

سیازی  . در این راستا، زمینهاستها ها و تعاونی اتحادیه

برای تلفیق کار و سرمایه و حمایت از مشیارکت افیراد   

هییای اقتصییادی و هییای انییدک در فعالیییتبییا سییرمایه

(. 9341بخ  تعاون است )سیوختانلو،   خدماتی هدف

ۀ امییروزه تعییاون روش و ابییزار مناسییبی بییرای توسییع  

توانید در  رود کیه میی  مار میشاقتصادی و اجتماعی به

سیط  درآمید و    وری کار و تولید و ارتقای ارتقای بهره

وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد. در واقیع، نهضیت   

کشیورهای رو  تعاونی نه تنها در بهبود اوضا  اقتصادی 

به رشد مؤثر است، بلکه در وضعیت سیاسی، اجتماعی 

)بیژنییی و و فرهنگییی اییین کشییورها نیییز تیی ثیر دارد  

نظران معتقدنید کیه   (. برخی صاحب9344پور، خادمی

اری و ای روستاییان بیر اسیاس همکی   های حرفهفعالیت

کارایی و بهبود وضیعیت   تواند موجب ارتقایتعاون می

؛ انوشیروانی و طه، 9312)آهنچی،  اقتصادی آنان شود

همین (. بهAbdulrahman and Smith, 1996؛ 9313

عنوان قسمتی از محیط پویا و فعیال  ها به تعاونیدلیل، 

(. در Dunn et al., 2002شیود )  می محسوبکشاورزی 

ها(، های اجتماعی روستایی )مانند تعاونیواقع، سازمان

ر راسیتای تحیو م   مالً پویا هسیتند و د هایی کاپدیده

طیوری کیه نیوعی کنتیرل     کنند، بهروستایی تغییر می

زاده، )لهسیایی  کننید خاص را در روسیتاها اعمیال میی   

سیط    های تعاونی، ارتقایسالت مهم شرکت(. ر9344

وری از منابع، جلوگیری از مهاجرم دان  و بهبود بهره

مناطق روستایی و  ۀرویه و برقراری توازن بین توسعبی

هیای  تعریف شده است. بدین ترتییب، شیرکت   شهری

روستایی  ۀساز توسعمد و عامل بستراتعاونی ابزاری کار

آینید  شیمار میی  ۀ کشیور بیه  های کالن توسیع در برنامه

ها موجب اتحاد (. تعاونی9349نیا، )صدیقی و درویشی

شیوند و فرصیت مناسیبی پدیید     ه میی نیروهای پراکند

به همکاری و همیاری آورند تا افراد با حفظ هویت،  می

ها با تالش (. تعاونی9341متقابل بپردازند )محمودی، 

اعضا، افزای  سط  تولید، اصیال    در ت مین نیازمندی

مداوم فناوری و اشیتغال هیر  یه بیشیتر روسیتاییان،      

دارنید.  روستاها گام برمیی  ۀعمالً در مسیر تحقق توسع

هیا  یها و نییز موانیع رونیق تعیاون    البته شناخت قابلیت

ها بر اساس شیرایط  ضروری است تا انتظارام از تعاونی

(. 9349نییا،  ها ابراز شود )صدیقی و درویشیو واقعیت

بییر هییای روسییتایی عییالوهایجییاد تعییاونی در مجمییو 

افیزای  حیش اعتمیاد بیه نفیش،       موجبزایی  اشتغال

گیییری و افییزای  رضییایت از زنییدگی و تییوان تصییمیم

ایمنیی و آزادمین ،   ) شیود مشارکت مردم محلی میی 

نظیور افیزای    ( و یکی از مؤثرترین راهکارها بیه 9341

آید شمار میبهمشارکت افراد روستایی و توزیع عاد نه 

(Newiger, 1983).  هیای اساسیی   بدین ترتیب، هیدف

تیوان افیزای  تولیید، بهبیود مشیارکت      تعاونی را میی 

های اقتصیادی و اجتمیاعی   گیریروستاییان در تصمیم

و موفقیییت آنهییا را  ؛(9344مقییدم،  و رضییایی )کرمییی

حاصییل مجمییو  افییزای  سییود اقتصییادی، مشییارکت  

روستاییان، افزای  برابری و رفاه شغلی دانست )آزادی 

 (.9341و کرمی،

های متعدد نشان داده است کیه نهادهیای   پژوه 

آورنیید و پدییید مییی اجتمییاعی، سییرمایۀ اجتمییاعی را 
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ننید )صیبوری،   کهیا را تسیهیل میی    دستیابی به هدف

( در تحقیییق خییود  9341(. فتحییی و مطلییق ) 9311

 آمیوزش،  سیط   و آگیاهی  کیه افیزای   گرفتند  نتیجه

 سیالمت،  و بهداشیت  بهبیود  مشیارکت،  سیط   ارتقای

 سییالمت و اقتصییادی فرصییت و افییزای  فقییر کییاه 

 بیه  کارکردهای تعاونی است که جمله از زیست محیط

عیام دیگیر   انجامنید. مطال می روستایی توسعه پایداری

مشیارکت   تی ثیر های آبخیزداری نییز بیه    تعاونی ۀدربار

انیید روسییتاییان در توسییعه روسییتایی اشییاره داشییته  

(Brentlackey et al., 2002; Marshahll, 2004, 

Pollnac and Pameroy, 2005; Ozerol and 

Newig, 2008; Reed, 2008.)   مطالعام انوشییروانی و

حییدرپور و همکیاران   و ( 9311روحانی ) ،(9313ه )ط

مشییارکت در توسییعه  تیی ثیر نیییز اهمیییت و ( 9341)

چنییین، مطالعییام  . همانییدت یییید کییردهروسییتایی را 

بیه   Fabiyi (1983)( و 9341مهر ) راد و کیانیپزشکی

انید.  ها در افزای  تولید اشاره کردهت ثیرگذاری تعاونی

برابیری   در افیزای  ها ت ثیر تعاونیبرخی مطالعام نیز 

انید   زایی را نشان داده ( و اشتغال9341ادی و کرمی،)آز

افتخییاری، الییدین رکیین؛ 9341)شمشییاد و همکییاران، 

 میورد تی ثیر  کیافی در  (. برخی نییز بیه شیواهد    9342

انید )زمیانی و    زاییی دسیت نیافتیه   ها در اشتغال  تعاونی

ها مشخص شید   نگاشته  ۀ(. با مرور پیشین9344 ابدی،

هیای جنگیل،   لفی در زمینههای مختامروزه تعاونیکه 

مرتع، محصیو م فرعیی، آبخییزداری، بیابیان و غییره      

هیا  جنگیل، ایین تعیاونی    ۀتشکیل شده است. در زمین

مییدیریت منییابع جنگلییی، تعییاونی    شییامل تعییاونی  

صییو م فرعییی و تعییاونی احیییا و  بییرداری از مح بهییره

شیوند )حییدرپور و   جنگیل میی   ۀبرداری و توسیع  بهره

مطالعام محدودی بیه  ، این ا وجود(. ب9341همکاران، 

های جنگیل و تی ثیر آن   مشارکت روستاییان در تعاونی

وان بیه  تی  اند. برای مثال می روستایی پردخته ۀبر توسع

اشیاره کیرد کیه نشیان داد      زمینیه یک تحقیق در این 

تعاونی در مسائل اجتماعی و عملیام  یمشارکت اعضا

راد غییر  از افی  بیشیتر احیایی و اصالحی منابع جنگلیی  

تیوان گفیت عضیویت در    عضو است. بر این اساس میی 

 یتعاونی، ت ثیر مستقیم و مثبت بر مشیارکت در احییا  

ان، منییابع جنگلییی داشییته اسییت )حیییدرپور و همکییار

تحقییق   ۀمسیئل  ،شیده (. با توجیه بیه میوارد یاد   9341

هیای  تعیاونی  یحاضر این است که آیا مشارکت اعضیا 

 ۀهیا در توسیع  ن تعیاونی ایت ثیر تواند با جنگلداری می

روستایی مناطق جنگلی ارتباط داشته باشید  در ایین   

راستا، پژوه  حاضیر بیا هیدف کلیی بررسیی مییزان       

هییای جنگلییداری و تیی ثیر اییین   مشییارکت در تعییاونی

تیرین  . مهیم گرفیت ها در توسعه روستایی انجام  تعاونی

 عبارتند از: زمینهمطر  در این  هایپرس 

هیای جنگلیداری    عیاونی ت یمیزان مشارکت اعضا -

  است در  ه حد

هیای جنگلیداری    در تعیاونی آیا مشیارکت اعضیا    -

روسیتایی   ۀهیا در توسیع   تواند با ت ثیر ایین تعیاونی   می

 ارتباط داشته باشد 

 

 هامواد و روش

در سیال   9پژوه  حاضر با روش تحقیق پیمایشی

است. جمعیت مورد مطالعه شیامل   گرفتهانجام  9312

 سیه شیرکت   ۀعادی و هی م میدیر  یاعضانفر از  424

تعاونی جنگلداری )انصار، مهدی و ایثار(  بودند کیه در  

هیای جنگلیی اسیتان گلسیتان     عرصیه مدیریت  ۀزمین

. شید نفیر بیرآورد    951مورد نیاز  ۀ. حجم نموناندفعال

اطالعام مورد نیاز بیا تکمییل پرسشینامه و از طرییق     

ش انتسیاب  آوری شد. بدین منظور با رومصاحبه جمع

هیای   صورم تصیادفی، نمونیه  گیری بهمتناسب و نمونه

شییده ۀ اسیتفاده میورد نییاز انتخییاب شیدند. پرسشیینام   

در  اای از مشارکت اعضی  گویه 91اساس یک شاخص بر

هییای گیییری، اجییرا و تقسیییم منییافع تعییاونی تصییمیم

ای از ت ثیر تعیاونی   گویه 35جنگلداری، و یک شاخص 

د تولیید، برابیری، درآمید و    روستایی در ابعیا  ۀدر توسع

ها براسیاس طییف    تدوین شد. هر کدام از گویهاشتغال 

ای شامل خیلی زیاد )با ارزش عددی گزینهلیکرم پنچ

 

1
 Survey research 
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(، متوسط )با ارزش عیددی  3(، زیاد )با ارزش عددی 4

( و هییچ )بیا ارزش عیددی    9(، کم )با ارزش عیددی  2

بیه   . روایی ابزار تحقیق با مراجعهسنجیده شدندصفر( 

گییروه تییرویج و آمییوزش کشییاورزی و گییروه  تاداناسیی

جنگلداری دانشگاه علیوم کشیاورزی و منیابع طبیعیی     

تعیاون   ۀمنابع طبیعی و ادار ۀگرگان و کارشناسان ادار

ضیریب آلفیای    ۀ. پایایی پرسشنامه با محاسب یید شدت

کییه میییزان آن بییرای شییاخص  شییدکرونبییاخ بررسییی 

 ۀدر توسییع تیی ثیرشییاخص بییرای و  192/1مشییارکت 

دسییت آمیید. پییش از تکمیییل   هبیی 143/1روسییتایی 

تحلییل  وبیرای تجزییه   SPSSافیزار   ها از نیرم  مه پرسشنا

هیای   از آمیاره  بیرای ایین کیار    .اطالعام اسیتفاده شید  

فراوانییی، درصیید، میییانگین، انحییراف معیییار، ضییریب   

. بهیره گرفتیه شید    1همبستگی و روش تحلییل مسییر  

شییارکت بنییدی میییزان م همچنییین، بییرای سییط   

ISDMپاسییخگویان از روش 
اسییتفاده شیید کییه یییک  2

بندی بر اسیاس مییانگین و انحیراف معییار     روش گروه

ده از روابییط ریاضییی زیییر محاسییبه و بییا اسییتفا اسییت

 متوسییط،  =Bضییعیف،  =Aشییود. در اییین روش:  مییی

C=  خوب وD = استخیلی خوب. 

1) Min <A≤ Mean – Sd 

2) Mean – Sd<B< Mean 

3) Mean <C≤ Mean + Sd 

4) Mean + Sd<D≤ Max 

 

 نتایج

افیراد میورد مطالعیه     همیۀ دهد که نتایج نشان می

هسیتند. اکثیر   سیال   11مرد و با میانگین سنی حدود 

سیوم آنیان   اند و حدود ییک درصد( مت هل 5/15افراد )

ابتیدایی   یا تحصیالتی در حددرصد(  2/24) ندسوادبی

 4/22، نددرصید از آنهیا کشیاورز    1/44( دارند. 5/21)

 1/91درصید کارمندنید،    5/93دارند،  آزاد شغل درصد

. بیی  از  درصد( کارگرنید  3/4بقیه )و  نددرصد دامدار

کیه دام  درصد( عالوه بر این 1/14خگویان )نیمی از پاس
 

1
 Path Analysis 

2
 Interval of Standard Deviation from the Mean 

درصد( نییز   3/59دامداری ) ۀندر زمی ایندارند، تجربه

 33/9هیا  یانگین زمین زراعی تحت اختییار آن . مندارند

هیا نییز   ۀ آن)آبی و دیم( و میانگین درآمد ماهیانهکتار 

. همچنییین، اغلییب  اسییتهییزار تومییان   541حییدود 

سییال  95درصیید( دارای بییی  از  3/45پاسییخگویان )

 .اندهای مورد مطالعهعضویت در تعاونی ۀسابق

 های جنگلداری مشارکت در تعاونی

ده بیه  شی هیای داده  ع فراوانیی مییانگین پاسیخ   توزی

هییای  در تعییاونی شییارکت اعضییاهییای شییاخص م گویییه

آمده است. این توزییع در سیه    9جنگلداری در جدول 

گیری، اجیرا و تقسییم منیافع    مشارکت در تصمیمبُعد 

در بین تمیام   دهد،طور که نتایج نشان می. هماناست

جویا شیدن نظیر فیرد در    »های  ترتیب گویهها، به گویه

ری همکیا »، «انتخاب مدیر عامل و هی م مدیره تعاونی

حرییق   یهیای اطفیا  و مشارکت روسیتاییان در برنامیه  

تقسیم سود در بیین   ۀمشارکت فرد در نحو»و « جنگل

را تشیکیل   بُعدهای اول در هر  اولویت« تعاونی یاعضا

تشیویق تعیاونی بیرای    »هیای  دهند. در مقابل گویه می

نق  فیرد  »، «های تعاونیگیری دخالت فرد در تصمیم

همکیاری فیرد در   »و « نیدر ت مین نییروی کیار تعیاو   

ز کییردن درآمیید حاصییل از انییداپییش ۀ گییونگی نحییو

 های آخر جای دارند. ترتیب در اولویتبه« تعاونی

هیا   امتیاز تمام گوییه  منظور بررسی بیشتر، جمع به

عنوان امتیاز شاخص مشارکت محاسیبه شید. بیدین    به

 11ترتیب دامنیۀ امتییاز ایین شیاخص بیین صیفر تیا        

دهند که میانگین  اشد. نتایج نشان میتواند متغیر ب می

اسیت. در   11/94با انحیراف معییار    42/35این امتیاز 

هیای جنگلیداری در    نتیجه مشارکت اعضیا در تعیاونی  

بنیدی امتییاز    سط  متوسط قابل ارزیابی است. دسیته 

که در جیدول   ISDMشاخص مشارکت بر اساس روش 

درصید   4/95دهد که مشارکت  آمده است نشان می 2

درصید   5/21پاسخگویان در سط  ضعیف، مشارکت  از

درصیید در سییط   3/42در سیط  متوسییط، مشییارکت  

درصد در سط  خیلیی خیوب    4/92خوب و مشارکت 

 است. بوده
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 های جنگلداریهای مربوط به ابعاد مختلف مشارکت روستاییان در تعاونی بندی گویهاولویت -9 جدول

 اولویت غییراتتضریب  راف معیارانح *میانگین های مشارکت ابعاد و گویه

     های تعاونیگیریمشارکت در تصمیم

 9 51/1 92/9 19/2 جویا شدن نظر فرد در انتخاب مدیر عامل و هی م مدیره تعاونی

 2 51/1 14/9 11/9 های تعاونیگیریشرکت فرد در تصمیم

 3 11/1 99/9 45/9 تعاونی دخالت فرد در نحوه فعالیت

 3 11/1 92/9 41/9 های تعاونیگیریبه نظرام فرد در تصمیم اهمیت دادن

 4 14/1 99/9 14/9 های تعاونیگیری تشویق تعاونی برای دخالت فرد در تصمیم

 

 هاهای تعاونیمشارکت در اجرای فعالیت
  

 
 

 9 49/1 11/1 32/2 حریق در جنگل یهای اطفاهمکاری فرد با تعاونی در برنامه

 2 43/1 19/1 99/2 اونی برای جلوگیری از ورود دام به جنگلنق  فرد در تع

 3 44/1 11/1 91/2 بانان و حافظان جنگلهمکاری فرد در تعاونی با محیط

 4 44/1 11/9 22/2 های منطقهیاری فرد به تعاونی در پیشگیری از تخریب جنگل

 5 41/1 11/1 14/9 شده های اجراتعاونی در حفاظت از طر کمک فرد به 

 1 51/1 14/9 13/2 کمک فرد در رفع مشکالم تعاونی

 1 52/1 12/9 11/9 همکاری فرد با تعاونی در اجرای عملیام احیایی و اصالحی جنگل

 4 53/1 15/9 11/9 های آموزشی و ترویجیمشارکت فرد در تعاونی برای برگزاری دوره

 1 15/1 92/9 12/9 نق  فرد در ت مین نیروی کار تعاونی

 

 مشارکت در تقسیم منافع حاصل از تعاونی
  

 
 

 9 11/1 92/9 11/9 تعاونی یمشارکت فرد در نحوه تقسیم سود در بین اعضا

 2 14/1 95/9 14/9 آوری منافع حاصل از تعاونیشرکت فرد در جمع

 3 11/1 95/9 15/9 ها و محصو م تعاونیمشارکت فرد برای خرید و فروش نهاده

 3 11/1 91/9 54/9 های سوددهی در تعاونیتعیین روشمشارکت فرد در 

 4 12/1 92/9 55/9 انداز کردن درآمد حاصل از تعاونیپش ۀهمکاری فرد در  گونگی نحو
 1-4*دامنه: 

 

 بندی میزان مشارکت پاسخگویانسط  -2 جدول

 درصد تجمعی درصد  فروانی میزان مشارکت

 95/4 4/95 24 ضعیف

 1/44 5/21 41 متوسط

 2/41 3/42 11 خوب

 911 4/92 21 خیلی خوب

 

امتییاز    بیر امتییاز شیاخص مشیارکت، جمیع     عالوه

عنیوان  کت بههای مربوط به هر یک از ابعاد مشار گویه

هیای   آنجا که تعداد گوییه شد. ازامتیاز آن بُعد محاسبه 

منظور قابیل  نیست، بههر کدام از ابعاد با یکدیگر برابر 

ا یکیدیگر، از ترکییب خطیی غییر     مقایسه کردن آنها ب

بدین صورم که میانگین امتییاز   ؛استفاده شد 9دار وزن

 

1 
Unweight Linear Combination 
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. نتایج شدهای همان بُعد تقسیم  هر بُعد بر تعداد گویه

هیا نشیان   آمیده اسیت. یافتیه    3این بررسی در جدول 

دهیید کییه بیشییترین مشییارکت پاسییخگویان در    مییی

هیا  هیای تعیاونی  ها و برنامهمشارکت در اجرای فعالیت

هیا و   گییری  و از این نظیر، مشیارکت در تصیمیم    است

هیای بعیدی قیرار     مشارکت در تقسیم منافع در اولویت

گیرند. این موضو  بیانگر این است که مشارکت در  می

تقویت بیشتری نسبت به ابعاد دیگیر   ، بهتقسیم منافع

 دارد.نیاز مشارکت 

 بندی ابعاد مشارکت پاسخگویاناولویت -3 جدول

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار *دارترکیب خطی غیروزن مشارکت ابعاد

 9 34/1 11/1 14/2 مشارکت در اجرا

 2 41/1 19/1 44/9 گیریممشارکت در تصمی

 3 51/1 11/1 13/9 مشارکت در تقسیم منافع
 1-4*دامنه:

 

 روستایی ةهای جنگلداری در توسع نقش تعاونی

هیای   ثیر تعیاونی  طیور کیه بییان گردیید، تی     همان

سینجیده  گوییه   35روستایی بیا   ۀجنگلداری در توسع

امتیاز این شاخص بین صفر تا  ۀ. بدین ترتیب دامنشد

. میانگین امتییاز ایین شیاخص برابیر     استمتغیر  941

دست آمد. با توجه هب 54/22و با انحراف معیار  14/41

توان نتیجه گرفیت کیه    امتیاز این شاخص می ۀبه دامن

ۀ روسیتایی در  هیای جنگلیداری در توسیع    عاونیثیر ت ت

. توزیع فراوانی مییانگین،  استضعیف قابل ارزیابی  حد

شده بیه  های داده ار و ضریب تغییرام پاسخانحراف معی

هیای جنگلیداری در    ثیر تعیاونی  های شیاخص تی   گویه

آمده است. این توزیع در  4روستایی در جدول  ۀتوسع

. اسییتد و اشییتغال  هییار بُعیید تولییید، برابییری، درآمیی

هیای   دهد، در بیین گوییه  طور که نتایج نشان می همان

تی ثیر  »هیای   ترتییب گوییه  های مورد نظیر، بیه  شاخص

بیرداری صیحی  و پاییدار از  یوب در     در بهیره  تعاونی

 ،«ۀ سیود سیهام در بیین اعضیا    توزیع عاد ن»، «جنگل

مییزان  »و « کرد تعاونی در افزای  درآمید اعضیا  عمل»

هییای اول را تشییکیل  اولویییت« تعییاونی زاییییاشییتغال

هیای  پرداختن تعاونی به فعالییت »دهند. در مقابل،  می

  ، «جانبی )پرورش زنبورعسل، پیرورش میاهی و غییره(   

هیا و  موقع نهیاده عملکرد مناسب تعاونی در ت مین به»

عملکیرد تعیاونی در   » ،«کا های ضیروری بیرای اعضیا   

میییزان »و « ایجییاد منبییع درآمیید جدییید بییرای اعضییا 

ترتییب در  هبی « زایی تعاونی در بخ  کشاورزیاشتغال

 های آخر جای دارند. اولویت

هیای   امتییاز گوییه   همچنین در این رابطیه، جمیع   

عنیوان  مربوط به هر یک از ابعاد توسیعۀ روسیتایی بیه   

هیای   امتیاز آن بُعد محاسبه شد. ازآنجا که تعداد گوییه 

منظور قابل تند، بههر کدام از ابعاد با یکدیگر برابر نیس

مقایسییه کییردن آنهییا بییا یکییدیگر، از ترکیییب خطییی   

 5دار استفاده شد. نتایج این بررسی در جدول  غیروزن

دهد کیه بیشیترین تی ثیر     ها نشان میآمده است. یافته

های جنگلداری بر بُعد برابری توسیعۀ روسیتایی    تعاونی

است. از این نظیر، ابعیاد درآمید، تولیید و اشیتغال در      

گیرنید. بیه بییان دیگیر،      هیای بعیدی قیرار میی     لویتاو

های جنگلداری ت ثیر کمتری در ایجاد درآمید و  تعاونی

خصییوص ایجییاد اشییتغال بییرای  افییزای  تولییید و بییه

 اند.روستاییان داشته
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 روستایی ۀهای جنگلداری در توسعهای مربوط به ابعاد مختلف تاثیر تعاونی بندی گویهاولویت -4جدول 

 *میانگین ی مربوط به ابعاد توسعه روستاییها گویه
 انحراف

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 اولویت

 تولید

 9 41/1 11/1 11/2 برداری صحی  و پایدار از  وب در جنگلنق  تعاونی در بهره

 2 41/1 14/1 14/9 برداری صحی  از جنگلدر بهرهنق  تعاونی

 3 49/1 91/9 41/9 نگلعملکرد تعاونی در افزای  تولید محصو م فرعی ج

 4 11/1 99/9 44/9 نق  تعاونی در افزای  درآمد تولیدام کشاورزی

 5 15/1 15/9 41/9 نق  تعاونی در تولید محصو م زراعی

 1 44/1 11/9 24/9 نق  تعاونی در دامداری و پرورش دام

 1 15/1 13/1 14/1 و غیره(میزان فعالیت تعاونی در تولیدام جانبی )پرورش زنبورعسل، پرورش ماهی 

 برابری

 9 53/1 11/9 15/2 تعاونی یتوزیع عاد نه سود سهام در بین اعضا

 2 53/1 14/9 14/2 واگذاری صحی  سهام در تعاونی

 3 51/1 11/9 14/9 برداری از جنگل در بین اعضاعملکرد تعاونی در ایجاد شرایط عاد نه در بهره

 4 55/1 14/9 11/9 ها در تعاونید و منافع حاصل اجرای طر رعایت عدالت در توزیع سو

 5 11/1 11/9 49/9 ها در بین اعضای تعاونینهاده ۀتهیه و توزیع بهین

 1 51/1 9 15/9 بهینه از منابع و امکانام توسط اعضاء ۀدر استفاد عملکرد تعاونی

 1 51/1 13/9 14/9 عملکرد تعاونی در ایجاد عاد نه رفاه نسبی در بین اعضا 

 4 14/1 11/9 15/9 ها و کا های ضروری برای اعضاعملکرد مناسب تعاونی در ت مین به موقع نهاده

 درآمد

 9 55/1 9 49/9 عملکرد تعاونی در افزای  درآمد اعضا

 2 12/1 12/9 15/9 های جنگلیبرداری و فروش  وبالب بهرهقعملکرد تعاونی در ایجاد درآمد برای افراد در 

 3 11/1 91/9 51/9 عملکرد تعاونی در ایجاد درآمد از طریق بازاریابی و فروش محصو م دامی

برداری از محصو م فرعی از طریق بهره رآمدزایی برای اعضاعملکرد تعاونی در د

 جنگل )مانند محصو م گردو، زرشک و غیره(
52/9 94/9 14/1 4 

 5 11/1 11/9 53/9 از طریق دامداری ای اعضاد تعاونی در درآمدزایی برعملکر

 1 11/1 14/9 41/9 از طریق کشاورزی در افزای  درآمد اعضا رد تعاونیعملک

 1 14/1 91/9 44/9 عملکرد تعاونی در ایجاد منبع درآمد جدید برای اعضا

 اشتغال

 9 51/1 14/1 11/9 زایی تعاونیمیزان اشتغال

 2 19/1 14/9 11/9 در منطقه جادشده از جانب تعاونیهای ایمیزان کارآمدی شغل

 3 11/1 14/9 14/9 های موجود در منطقهموفقیت تعاونی در حفظ شغل

 4 15/1 11/9 13/9 های شغلی در منطقهدر بهبود زمینه فعالیت تعاونی

 5 12/1 14/1 54/9 های جدید در منطقهفعالیت تعاونی در ایجاد شغل

 1 14/1 14/1 53/9 زایی در منطقهعملکرد تعاونی در فراهم آوردن زمینه و امکانام اشتغال

 1 19/1 91/9 51/9 های جانبی زایی تعاونی از طریق فعالیت میزان اشتغال

 4 19/1 11/9 41/9 زایی تعاونی در بخ  کشاورزیمیزان اشتغال
 1-4*دامنه:               

 روستایی ۀدی ابعاد توسعبناولویت -5 جدول

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار *دار ترکیب خطی غیروزن ابعاد توسعه روستایی

 9 41/1 41/1 41/9 برابری

 2 55/1 41/1 54/9 درآمد

 3 53/1 41/1 52/9 تولید

 4 52/1 11/1 41/9 اشتغال
 1-4*دامنه:
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ارتبااااط متغیرهاااای فاااردی و مشاااارکت در 

 لداریهای جنگ تعاونی

هیای فیردی   منظور تعیین ارتبیاط بیین ویژگیی   به

های جنگلیداری،  ها در تعاونیپاسخگویان و مشارکت آن

از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بهیره گرفتیه   

هیا  ارائه شده است. یافته 1شد که نتایج آن در جدول 

دهد که میزان درآمد کلی پاسیخگویان دارای   نشان می

هیا در  ی با مییزان مشیارکت آن  دارمثبت و معنی ۀرابط

. به بییان دیگیر، هیر  یه     استهای جنگلداری تعاونی

درآمد افراد بیشتر باشد، مشارکت آنان در امور تعیاونی  

. این همبستگی قیوی نیسیت،   یافتخواهد  افزای نیز 

تیوان انتظیار   با افزای  درآمد میکه دهد اما نشان می

هیای  داشت که مشارکت روسیتاییان در امیور تعیاونی   

دامداری افراد نییز دارای   ۀ. سابقشودجنلگداری بیشتر 

اسیت. ایین   دار با میزان مشیارکت  منفی و معنی ۀرابط

افیراد در دامیداری،    ۀاست که با کاه  سیابق بدان معن

هییای جنگلییداری بیشییتر   مشییارکت آنییان در تعییاونی 

ان داد کیه بیین مشیارکت    شود. همچنین نتایج نش می

روستایی،  ۀها در توسع ثیر تعاونیت  وها در تعاونی اعضا

، =111/1Pوجیود دارد )  یدارمثبت قوی و معنی ۀرابط

194/1r=  بیا افیزای    دهید کیه    (. این یافته نشیان میی

های جنگلداری به اهیداف خیود   ، تعاونیمشارکت افراد

شیوند. ایین   میی  تیر روستایی نزدییک  ۀتوسع ۀدر زمین

ارکت و مستقیم بیین مشی   ۀیافته ت ییدی بر وجود رابط

روستایی اسیت کیه در ادبییام توسیعه بیر آن       ۀتوسع

 شود. کید فراوان می ت

 ماتریش همبستگی بین متغیرها -1جدول 

 تعداد دام نوع شغل تحصیالت سن 
سابقه 

 دامداری

میزان 

 درآمد

سابقة عضویت 

 در تعاونی

میزان زمین 

 زراعی

میزان 

 مشارکت

 -143/1 444/1** 151/1** 111/1 434/1** 213/1** -341/1** -131/1** - سن

 142/1 -311/1** -314/1** 131/1 -311/1** -394/1** -192/1 -  تحصیالت

 -115/1 -414/1** -433/1** -339/1** -951/1* -111/1 -   نوع شغل

 -949/1 142/1 945/1* -112/1 411/1** -    تعداد دام

 -954/1* 941/1* 312/1** -141/1 -     سابقة دامداری

 915/1* 395/1** 292/1** -      میزان درآمد

 959/1 351/1** -       سابقة عضویت در تعاونی

 194/1 -        میزان زمین زراعی

 -         میزان مشارکت

 

متغیرهیای مسیتقل ابعیاد     ۀمنظور بررسی رابطی به

ثیر  هیای جنگلیداری بیا تی     مشارکت اعضیا در تعیاونی  

روسیتایی، از تحلییل    ۀبر توسیع  های جنگلداری تعاونی

اسییتفاده شیید. در ابتییدا ضییریب همبسییتگی   9مسیییر

 ۀهیا بیر توسیع    ثیر تعاونی متغیرهای مستقل با متغیر ت

 

1
  Path Analysis  

آنجییا کییه همبسییتگی   شیید. ازروسییتایی محاسییبه  

دار بود، در میدل تحلییل    آمده مستقیم و معنی دست هب

یییر )ابعییاد مشییارکت اعضییا در  اییین سییه متغمسیییر، 

عنیوان متغیرهیای درونیی    گلیداری( بیه  های جن تعاونی

نشیان   1 . نتایج این تحلیل در جدولظر گرفته شدندر

، متغییر مشیارکت در   داده شده است کیه براسیاس آن  

 را بییر تیی ثیربیشییترین اثییر مسییتقیم  ،تقسیییم منییافع
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روستایی دارد. اما از نظیر مجمیو     ۀها در توسع تعاونی

اجیرا،   مستقیم، متغیر مشیارکت در آثار مستقیم و غیر

روستایی  ۀها در توسعتعاونیت ثیر را بر ت ثیر بیشترین 

داشییته اسییت. اثییر غیرمسییتقیم متغیییر مشییارکت در  

های مشیارکت در اجیرا و    گیری از طریق متغیر تصمیم

شییود. اثییر  کت در تقسیییم منییافع اعمییال مییی مشییار

از طریییق نیییز مسییتقیم متغیییر مشییارکت در اجییرا غیر

شود. الگوی  ع اعمال میمتغیر مشارکت در تقسیم مناف

هییای  ابعییاد مشییارکت بییر تیی ثیر تعییاونی  آثییارمسیییر 

نشیان داده   9روستایی در شیکل   ۀجنگلداری بر توسع

 شده است.

 مستقیم متغیرها در الگوی تحلیل مسیراثر مستقیم و غیر -1 جدول

  آثارمجمو   مستقیماثر غیر اثر مستقیم متغیر مستقل

 مستقیممستقیم و غیر

 591/1 511/1 111/1 گیری ر تصمیممشارکت د

 143/1 311/1 241/1 مشارکت در اجرا

 524/1 - 524/1 مشارکت در تقسیم منافع

 

 

 روستایی ۀهای جنگلداری بر توسع ابعاد مشارکت بر ت ثیر تعاونی آثارالگوی مسیر  -9 شکل

 

 بحث
ی هییاعییی و پراکنییدگی عرصییهوسییعت منییابع طبی

بدون مشارکت  طور معمولبهحدی است که جنگلی به

 ،نشیینان و روسیتاییان مجیاور منیاطق جنگلیی     جنگل

روستایی بیا مشیکل    ۀتحقق حفاظت و همچنین توسع

روستاها در داخل و از حالی که بسیاری در ؛ستروهروب

هیای جنگلیی    بیرداری از عرصیه   اطراف جنگل به بهیره 

رای مدیریت و حفظ و نیروی انسانی کافی باند مشغول

مشارکت در 

 گیری تصمیم

مشارکت در           

 اجرا

تعاونی در  یرتأث

 توسعه روستایی

000/0 

742/0 

280/0 

مشارکت در تقسیم 

 منافع

474/0 247/0 
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ها وجود ندارد. بنیابراین ت سییش و تشیکیل    این عرصه

 ،روسیتایی  ۀهای توسعهای جنگلداری در برنامهتعاونی

شییود، بلکییه  هییدف محسییوب نمییی ،بییه خییودی خییود

 روسیتاییان بیرای پیشیرفت و توانمندسیازی     یراهکار

. با توجه به واقعیام، تحقییق حاضیر   استنشین جنگل

هیای  ی تعیاونی باط مشارکت اعضیا با هدف بررسی ارت

روسییتایی  ۀهییا در توسییعثیر تعییاونیجنگلییداری بییا تیی 

مناطق جنگلی استان گلستان به اجیرا درآمید. بیدین    

منظور ضمن ارزییابی مییزان مشیارکت روسیتاییان در     

روستاهای  ۀهای جنگلداری، ت ثیر آنها در توسعتعاونی

برابیری  منطقه در ابعاد ایجاد اشتغال، درآمد، تولیید و  

ها و الگوهای عملیی و  برنامه ۀتا امکان تهی شدبررسی 

هیای میرتبط   ها و سیازمان مناسب برای اجرا در ارگان

 .آیدفراهم 

هیای  تعاونی ینتایج نشان داد که درآمد کلی اعضا

ها و گیریجنگلداری با میزان مشارکت آنان در تصمیم

هییا دارای یییک رابطییه مثبییت و یهییای تعییاونفعالیییت

 باشیید. اییین یافتییه بییا نتییایج مطالعییام  دار مییی معنییی
Scrimgeour et al. (2006) ،Zhang (2007) ،

(Amini and Ramezani (2008  و صییییدیقی و

های حاصیل از  . یافتهاست( مطابق 9349نیا )درویشی

های جنگلیداری  بررسی ابعاد مشارکت اعضا در تعاونی

گویییای اییین اسییت کییه پاسییخگویان در بُعیید اجییرای  

ها، بیشترین مشیارکت را  های تعاونیها و برنامهیتفعال

هیا در تقسییم منیافع،    آناند. در مقابل مشیارکت  داشته

هیا  اونیدهید کیه تعی    کمترین بوده است. این نشان می

هیا و  را در بُعد اجرای فعالیت اند مشارکت اعضا توانسته

به مشارکت  بیشتر جلب کنند یا این که اعضاها برنامه

دیگری کیه   ۀاند. نتیجمند بودههبیشتر عالق در این بُعد

هیای  توان گرفت این است کیه تعیاونی   از این یافته می

هییای رییزی هیا و برنامییه گیییریجنگلیداری در تصیمیم  

ۀ که زمینیا اینکنند استفاده می ها کمتر از اعضاتعاونی

بنیدی  . طبقیه آورنید ها را کمتر فیراهم میی  مشارکت آن

ا نشییان از هییمییور تعییاونیدر ا مشییارکت اعضییامیییزان 

مختلیف   یهیا هیا در زمینیه  مشارکت کم تا متوسیط آن 

در  اییین در حییالی اسییت کییه مشییارکت اعضییا    دارد.

تی ثیر  توانید  ها میهای تعاونیها و فعالیتگیری متصمی

ها در رسیدن بیه اهیداف داشیته    فراوانی در پیشرفت آن

هیا  ونیباشد. از طرفی، هر  ه مشیارکت اعضیا در تعیا   

تی ثیر  ها که در عملکرد تعاونیباشد، عالوه بر اینبیشتر 

. میؤثر باشید  روسیتاها   ۀتواند در توسیع ، میداردمثبت 

پژوه  حاضر نیز این موضو  را ت یید کرد، زیرا نتایج 

هیای  نشان داد که هر  ه مشیارکت اعضیا در تعیاونی   

روسیتایی   ۀجنگلداری بیشتر شود، ت ثیر آنها در توسیع 

ر این بین، تحلیل مسیر نشان داد شود. د نیز بیشتر می

های جنگلداری در تقسییم    تعاونی یکه مشارکت اعضا

روسیتایی دارد.   ۀمنافع بیشترین اثر مستقیم بر توسیع 

مسییتقیم، آثییار مسییتقیم و غیر امییا از نظییر مجمییو   

های تعاونی، بیشترین  مشارکت اعضا در اجرای فعالیت

ین، روسیتایی داشیته اسیت. همچنی     ۀرا بر توسعت ثیر 

های جنگلداری بیر بُعید برابیری     بیشترین ت ثیر تعاونی

. از این نظر، ابعاد درآمد، تولید و استروستایی  ۀتوسع

گیرنید. بیه بییان     های بعدی قرار می اشتغال در اولویت

ایجیاد  در های جنگلداری تی ثیر کمتیری   یگر، تعاونید

خصوص ایجاد اشتغال برای درآمد و افزای  تولید و به

اند. این یافته بییانگر ایین اسیت کیه     یان داشتهروستای

هیای جنگلیداری بیه     ایجاد اشیتغال از طرییق تعیاونی   

تیوان بیه    میی  زمینیه دارد. در این نیاز تقویت بیشتری 

(، 9341نتیییایج تحقیقیییام حییییدرپور و همکیییاران ) 

( اشیاره  9311( و روحیانی ) 9313انوشیروانی و طیه ) 

درآمید اعضیا     افزایها در کرد که نشان دادند تعاونی

هیای جنگلیداری   دارند. بنابراین، تعیاونی ت ثیر فراوانی 

هیای مناسیبی بیرای درآمیدزایی     نیاز دارند که برنامیه 

راد و روستاییان را دنبال کنند. نتایج تحقیقام پزشکی

بییر  Fabiyi (1983) ( و همچنییین9341مهییر )کیییانی

ولید و ها در تتعاونی ت ثیرهمین موضو  یعنی افزای  

بیر ایین، ایمنیی و آزادمین      رآمد ت کید دارند. عالوهد

الییدین رکیین(، 9341(، شمشییاد و همکییاران )9341)

( در تحقیقییام 9341( و محمییودی )9342افتخییاری )

، انید زایی اشاره داشتهها در اشتغالخود به ت ثیر تعاونی
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تیی ثیر انییدک امییا نتییایج پییژوه  حاضییر حییاکی از   

. البتیه  اسیت اشیتغال  های جنگلداری در ایجیاد   تعاونی

هیا در  منظور از ایجاد اشتغال، اشتغال خارج از تعیاونی 

حال، این یافته بیا نتیایج مطالعیام    ست. در عینروستا

( و  (Marshahll, 2004(،9344زمیییانی و ابیییدی )

(Pollnac and Pameroy, 2005)   کیم  تی ثیر  دربیاره

 سازگار است.ها در ایجاد موقعیت شغلی تعاونی

بیه   دهاییتحقیق حاضیر، پیشینها  نتایج با توجه به 

 :شودبیان میشر  زیر 

دار بیین مییزان   مثبت و معنیی  ۀبا توجه به رابط -

هییای  هییا در امییور تعییاونیمشییارکت آندرآمیید اعضییا و 

بیا  ها اقداماتی را شود که تعاونیجنگلداری، توصیه می

 در نظر گیرند.افزای  درآمد اعضا  هدف

دار بیین  معنیی  ی ومثبیت قیو   ۀبا توجه به رابطی  -

های جنگلداری در و ت ثیر تعاونی میزان مشارکت اعضا

ها از مشیارکت  اونیتعشود میروستایی، توصیه  ۀتوسع

ها، استفاده کننید،  امور تعاونی همۀدر  و همکاری اعضا

ها شود که تعاونیمی سبب مشارکت گستردۀ اعضازیرا 

رو هدر رسیدن به اهداف خود با موفقیت بیشیتری روبی  

 شوند.

های جنگلیداری در  با توجه به ت ثیر کمتر تعاونی -

هیا  د تعاونیشوایجاد درآمد و افزای  تولید، توصیه می

را فیراهم   حیطیه عملکیرد خیود در ایین     یارتقا ۀزمین

هیای مهیم   آورند، زیرا دو بُعد تولید و درآمید از بخی   

 شوند. روستایی محسوب می ۀتوسع

 

 منابع 

 ۀ. مقایسیی9341الییه کرمییی، آزادی، حسییین و عییزم

هییای روسییتایی، موفقیییت واحییدهای مکییانیزه تعییاونی

های مکانیزه استان فیارس،  های تولید و شرکتتعاونی

(: 3) 5علوم و فنون کشاورزی و منیابع طبیعیی،    ۀمجل

33-41. 

های تعیاونی روسیتایی:   . شرکت9312آهنچی، محمد. 

توسیعه،  کشور، اقتصاد کشاورزی و  ۀها در توسعتوانایی

2 :9-93. 

هیای  . شیرکت 9313انوشیروانی، احمد و مهدی طیه،  

تعاونی تولید روستایی: مروری بر پیشینه و نگیاهی بیه   

: 3مسییایل و مشییکالم، اقتصییاد کشییاورزی و توسییعه، 

994-939. 

های . تعاونی9341ایمنی، سیاوش و شهرام آزادمن ، 

 ۀهیا،  کیید  هیا و  یال   روستایی، کارآفرینی، فرصت

م همای  ملی تعاون و کارآفرینی، دفتر ترویج و مقا 

 ص. 51 های مردمی،مشارکت ۀتوسع

. 9344، پییورخییادمی، و غالمرضییا مسییعود، بیژنییی

های دولتی قابل واگیذاری بیه بخی     شناسایی فعالیت

 : 213و  212تعییاون در اسییتان خوزسییتان، تعییاون،    

11-44. 

 . نقی  9341مهر، راد، غالمرضا و حمید کیانیپزشکی

های تعاونی تولید روستایی در بهبیود وضیعیت   شرکت

فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار، 

 .313-343: 34اقتصاد کشاورزی و توسعه، 

فمی، علی اسیدی و   حیدرپور، زینب، حسین شعبانعلی

. بررسییی نقیی  اعضییای 9341ایییرج ملییک محمییدی، 

ی غرب نشینان در احیاء منابع جنگلهای جنگلتعاونی

علوم کشاورزی و منابع طبیعی،  ۀاستان مازندران، مجل

95 (9 :)9-1. 

رضوانی، محمدرضا، سیدعلی بدری و محمد سیلمانی،  

 وامل مؤثر بر الگوی مشارکتی توسیعۀ . تحلیل ع9344

، (رودروستایی )مطالعۀ میوردی: حوضیۀ آبخییز حبلیه    

 .41-11: 11های جغرافیای انسانی، پژوه 

 روسیتا  . جایگیاه 9342عبدالرضا،  ی،الدین افتخاررکن

 از جمعیییی دییییدگاه از ملیییی توسیییعۀ فرآینییید در

ایران:  روستایی توسعۀ سسۀمو انتشارام نظران، صاحب

 ص. 321تهران، 
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هیای  . بررسی عملکرد شیرکت 9311روحانی، سیاوش، 

تعییاونی تولییید روسییتایی اسییتان همییدان، اقتصییاد     

 .291-941: 25کشاورزی و توسعه، 

. عوامییل 9344محسییین و بیییژن ابییدی،  زمییانی، غال

اجتمییاعی مییؤثر بییر مشییارکت کشییاورزان در ت سیییش 

و  291های آبخیزداری اسیتان فیارس، تعیاون،    تعاونی

299 :991-934. 

. ضییییرورم تییییرویج 9341سییییوختانلو، مجتبییییی، 

هیای  تعیاونی  های مردمی در راستای توسیعۀ  مشارکت

روسییتایی،  کیییده مقییا م همییای  ملییی تعییاون و   
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Abstract 

In country development, the cooperative system is considered as an efficient tool for 

providing the ground of people participation. For this reason, cooperative forestry in 

maintaining and restoring forest areas may ultimately be important for rural development. The 

purpose of this research was to study the impact of forestry cooperatives on forest rural 

development in Golestan province. The study population consisted of 428 regular members 

and the board of forestry cooperatives in Golestan province which 156 of them were selected 

using classified random sampling. A questionnaire was used for data collection. Validity of 

the questionnaire was confirmed by expert’s insights and its reliability was assessed by 

calculating Cronbach's alpha coefficient for the rate of participation of the cooperatives’ 

members (α=0.712) and the cooperatives’ impact on rural development (α=0.783). Results 

indicated that members' participation in cooperatives’ affairs varies from too low to medium. 

Also, the impact of forestry cooperatives on rural development can be assessed as low. 

However, the relationship between the members’ participation in the cooperatives and the 

effect of cooperatives on rural development is strong and positive. The results of path analysis 

showed that among aspects of the members' participation in forestry cooperatives, 

participation in benefit sharing has the greatest effect on rural development. But in terms of 

the total direct and indirect effects of variables, participation in implementation has had the 

greatest impact on rural development. Using participation of members of cooperatives in all 

forestry cooperatives’ affairs and more effort to increase the income of cooperatives’ 

members are the suggestions of present study. 
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