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چکیده
در برنامههای کالن توسعه ،نظام تعاونی ،ابزاری کارآمد و بسترساز مشارکت بهشمار میرود .به همین دلیل تعاونیهای
جنگلداری میتوانند در حفظ و احیای عرصههای جنگلی و توسعۀ روستایی مهم باشند .تحقیق حاضر با هدف بررسیی
میزان مشارکت روستاییان عضو تعاونیهای جنگلداری و ارتباط آن با نقی تعیاونیهیا در توسیعۀ روسیتایی منیاطق
جنگلی استان گلستان انجام گرفته است .جمعیت مورد مطالعه دربرگیرندۀ  424نفر از اعضای عیادی و هیی م میدیرۀ
سه تعاونی جنگلداری استان گلستان بودند که  951نفر از آنان با روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندیشده بهصیورم
پیمایشی بررسی شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .رواییی ابیزار تحقییق بیا اسیتفاده از دییدگاه
کارشناسان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که میزان آن برای شاخص مشارکت اعضا در امور
تعاونی و شاخص ت ثیر تعاونی در توسعۀ روستایی بهترتیب  1/192و  1/143بهدست آمد .یافتهها نشان مییدهید کیه
مشارکت اعضا در امور تعاونیها در حد کم رو به متوسط است .همچنیین ،تی ثیر تعیاونیهیای جنگلیداری در توسیعۀ
روستایی اندک است .با این حال ،رابطۀ مشارکت اعضا در امور تعاونی با ت ثیر تعاونی در توسیعۀ روسیتا ،رابطیۀ مثبیت
قوی و معنیدار است .نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که از بیین ابعیاد مشیارکت اعضیا در تعیاونیهیای جنگلیداری،
مشارکت در تقسیم منافع بیشترین اثیر مسیتقیم بیر توسیعۀ روسیتایی را دارد ،امیا از نظیر مجمیو آثیار مسیتقیم و
غیرمستقیم ،متغیر مشارکت در اجرا ،بیشترین ت ثیر را بر توسعۀ روستایی داشته است .استفاده از مشارکت و همکاری
اعضا تعاونی در تمام امور مربوط به تعاونیهای جنگلداری و تالش تعاونیها برای ارتقای درآمد و تولیید در تعیاونی ،از
پیشنهادهای تحقیق حاضر است.
واژههای کلیدی :پیشرفت ،جنگلداری ،مناطق روستایی ،همکاری.
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مقدمه و هدف
امروزه اهمییت میردم و مشیارکت آنهیا در توسیعۀ
پایدار روستایی بر کسی پوشیده نیست .روشین اسیت
که برای حرکت بیه سیمت توسیعۀ پوییا و پاییدار کیه
متعلق به امروز نیز و نسلهای آینده باشد ،خود میردم
باید از فواید توسعه راضی باشند (مطیعیی لنگیرودی و
سخایی .)9344 ،توسعۀ روستایی بدون نهادینه شیدن
مشارکت ،دور از دسترس است (رضیوانی و همکیاران،
 ،)9344بهطوری که برخی صاحبنظران گاه توسعه را
معادل با مشارکت دانسیتهانید (طالیب و نجفییاصیل،
 .)9341در توسییعۀ روسییتایی ،مشییارکت بییهمفهییوم
ت ثیرگذاری مردم در فرایندهای تصمیمگیری ،اجیرای
برنامهها ،شریک شدن در منافع و همکاری در ارزییابی
برنامیییههیییای میییذکور اسیییت (شیییعبانعلی فمی یی و
همکاران.)9343،
با نگاهی به فرایند توسعه ،یکی از بدیلهای جلیب
مشییارکت مییردم ،ت سیییش شییبکههییای اجتمییاعی،
اتحادیهها و تعاونیها است .در این راستا ،زمینهسیازی
برای تلفیق کار و سرمایه و حمایت از مشیارکت افیراد
بییا سییرمایههییای انییدک در فعالیییتهییای اقتصییادی و
خدماتی هدف بخ تعاون است (سیوختانلو.)9341 ،
امییروزه تعییاون روش و ابییزار مناسییبی بییرای توسییعۀ
اقتصادی و اجتماعی بهشمار میرود کیه مییتوانید در
ارتقای بهرهوری کار و تولید و ارتقای سیط درآمید و
وضعیت اجتماعی جامعه مؤثر باشد .در واقیع ،نهضیت
تعاونی نه تنها در بهبود اوضا اقتصادی کشیورهای رو
به رشد مؤثر است ،بلکه در وضعیت سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگییی اییین کشییورها نیییز تیی ثیر دارد (بیژنییی و
خادمیپور .)9344 ،برخی صاحبنظران معتقدنید کیه
فعالیتهای حرفهای روستاییان بیر اسیاس همکیاری و
تعاون میتواند موجب ارتقای کارایی و بهبود وضیعیت
اقتصادی آنان شود (آهنچی9312 ،؛ انوشیروانی و طه،
9313؛  .)Abdulrahman and Smith, 1996بههمین
دلیل ،تعاونیها بهعنوان قسمتی از محیط پویا و فعیال
کشاورزی محسوب میشیود ( .)Dunn et al., 2002در

تحلیل ارتباط مشارکت و توسعۀ روستاهای جنگلنشین

واقع ،سازمانهای اجتماعی روستایی (مانند تعاونیها)،
پدیدههایی کامالً پویا هسیتند و در راسیتای تحیو م
روستایی تغییر میکنند ،بهطیوری کیه نیوعی کنتیرل
خاص را در روسیتاها اعمیال مییکننید (لهسیاییزاده،
 .)9344رسالت مهم شرکتهای تعاونی ،ارتقای سیط
دان و بهبود بهرهوری از منابع ،جلوگیری از مهاجرم
بیرویه و برقراری توازن بین توسعۀ مناطق روستایی و
شهری تعریف شده است .بدین ترتییب ،شیرکتهیای
تعاونی ابزاری کارامد و عامل بسترساز توسعۀ روستایی
در برنامههای کالن توسیعۀ کشیور بیهشیمار مییآینید
(صدیقی و درویشینیا .)9349 ،تعاونیها موجب اتحاد
نیروهای پراکنده مییشیوند و فرصیت مناسیبی پدیید
میآورند تا افراد با حفظ هویت ،به همکاری و همیاری
متقابل بپردازند (محمودی .)9341 ،تعاونیها با تالش
در ت مین نیازمندی اعضا ،افزای سط تولید ،اصیال
مداوم فناوری و اشیتغال هیر یه بیشیتر روسیتاییان،
عمالً در مسیر تحقق توسعۀ روستاها گام برمییدارنید.
البته شناخت قابلیتها و نییز موانیع رونیق تعیاونیهیا
ضروری است تا انتظارام از تعاونیها بر اساس شیرایط
و واقعیتها ابراز شود (صدیقی و درویشینییا.)9349 ،
در مجمییو ایجییاد تعییاونیهییای روسییتایی عییالوهبییر
اشتغالزایی موجب افیزای حیش اعتمیاد بیه نفیش،
رضییایت از زنییدگی و تییوان تصییمیمگیییری و افییزای
مشارکت مردم محلی مییشیود (ایمنیی و آزادمین ،
 )9341و یکی از مؤثرترین راهکارها بیهنظیور افیزای
مشارکت افراد روستایی و توزیع عاد نه بهشمار میآید
( .)Newiger, 1983بدین ترتیب ،هیدفهیای اساسیی
تعاونی را مییتیوان افیزای تولیید ،بهبیود مشیارکت
روستاییان در تصمیمگیریهای اقتصیادی و اجتمیاعی
(کرمییی و رضییاییمقییدم)9344 ،؛ و موفقیییت آنهییا را
حاصییل مجمییو افییزای سییود اقتصییادی ،مشییارکت
روستاییان ،افزای برابری و رفاه شغلی دانست (آزادی
و کرمی.)9341،
پژوه های متعدد نشان داده است کیه نهادهیای
اجتمییاعی ،سییرمایۀ اجتمییاعی را پدییید میییآورنیید و
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دستیابی به هدفهیا را تسیهیل مییکننید (صیبوری،
 .)9311فتحییی و مطلییق ( )9341در تحقیییق خییود
نتیجه گرفتند کیه افیزای آگیاهی و سیط آمیوزش،
ارتقای سیط مشیارکت ،بهبیود بهداشیت و سیالمت،
کییاه فقییر و افییزای فرصییت اقتصییادی و سییالمت
محیط زیست از جمله کارکردهای تعاونی است که بیه
پایداری توسعه روستایی میانجامنید .مطالعیام دیگیر
دربارۀ تعاونیهای آبخیزداری نییز بیه تی ثیر مشیارکت
روسییتاییان در توسییعه روسییتایی اشییاره داشییتهانیید
( Brentlackey et al., 2002; Marshahll, 2004,
Pollnac and Pameroy, 2005; Ozerol and
 .)Newig, 2008; Reed, 2008مطالعام انوشییروانی و

طه ( ،)9313روحانی ( )9311و حییدرپور و همکیاران
( )9341نیییز اهمیییت و تیی ثیر مشییارکت در توسییعه
روسییتایی را ت یییید کییردهانیید .همچنییین ،مطالعییام
پزشکیراد و کیانیمهر ( )9341و ( Fabiyi )1983بیه
ت ثیرگذاری تعاونیها در افزای تولید اشاره کردهانید.
برخی مطالعام نیز ت ثیر تعاونیها در افیزای برابیری
(آزادی و کرمی )9341،و اشتغالزایی را نشان دادهانید
(شمشییاد و همکییاران9341 ،؛ رکیینالییدین افتخییاری،
 .)9342برخی نییز بیه شیواهد کیافی در میورد تی ثیر
تعاونی ها در اشتغالزاییی دسیت نیافتیهانید (زمیانی و
ابدی .)9344 ،با مرور پیشینۀ نگاشته ها مشخص شید
که امروزه تعاونیهای مختلفی در زمینههیای جنگیل،
مرتع ،محصیو م فرعیی ،آبخییزداری ،بیابیان و غییره
تشکیل شده است .در زمینۀ جنگیل ،ایین تعیاونیهیا
شییامل تعییاونی مییدیریت منییابع جنگلییی ،تعییاونی
بهییرهبییرداری از محصییو م فرعییی و تعییاونی احیییا و
بهرهبرداری و توسیعۀ جنگیل مییشیوند (حییدرپور و
همکاران .)9341 ،با وجود این ،مطالعام محدودی بیه
مشارکت روستاییان در تعاونیهای جنگیل و تی ثیر آن
بر توسعۀ روستایی پردختهاند .برای مثال میتیوان بیه
یک تحقیق در این زمینیه اشیاره کیرد کیه نشیان داد
مشارکت اعضای تعاونی در مسائل اجتماعی و عملیام
احیایی و اصالحی منابع جنگلیی بیشیتر از افیراد غییر
عضو است .بر این اساس مییتیوان گفیت عضیویت در
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تعاونی ،ت ثیر مستقیم و مثبت بر مشیارکت در احییای
منییابع جنگلییی داشییته اسییت (حیییدرپور و همکییاران،
 .)9341با توجیه بیه میوارد یادشیده ،مسیئلۀ تحقییق
حاضر این است که آیا مشارکت اعضیای تعیاونیهیای
جنگلداری میتواند با ت ثیر این تعیاونیهیا در توسیعۀ
روستایی مناطق جنگلی ارتباط داشته باشید در ایین
راستا ،پژوه حاضیر بیا هیدف کلیی بررسیی مییزان
مشییارکت در تعییاونیهییای جنگلییداری و تیی ثیر اییین
تعاونی ها در توسعه روستایی انجام گرفیت .مهیمتیرین
پرس های مطر در این زمینه عبارتند از:
 میزان مشارکت اعضای تعیاونیهیای جنگلیداریدر ه حد است
 آیا مشیارکت اعضیا در تعیاونیهیای جنگلیداریمیتواند با ت ثیر ایین تعیاونی هیا در توسیعۀ روسیتایی
ارتباط داشته باشد
مواد و روشها
پژوه حاضر با روش تحقیق پیمایشی 9در سیال
 9312انجام گرفته است .جمعیت مورد مطالعه شیامل
 424نفر از اعضای عادی و هی م میدیرۀ سیه شیرکت
تعاونی جنگلداری (انصار ،مهدی و ایثار) بودند کیه در
زمینۀ مدیریت عرصیههیای جنگلیی اسیتان گلسیتان
فعالاند .حجم نمونۀ مورد نیاز  951نفیر بیرآورد شید.
اطالعام مورد نیاز بیا تکمییل پرسشینامه و از طرییق
مصاحبه جمعآوری شد .بدین منظور با روش انتسیاب
متناسب و نمونهگیری بهصورم تصیادفی ،نمونیههیای
میورد نییاز انتخییاب شیدند .پرسشیینامۀ اسیتفادهشییده
براساس یک شاخص  91گویهای از مشارکت اعضیا در
تصییمیمگیییری ،اجییرا و تقسیییم منییافع تعییاونیهییای
جنگلداری ،و یک شاخص  35گویهای از ت ثیر تعیاونی
در توسعۀ روستایی در ابعیاد تولیید ،برابیری ،درآمید و
اشتغال تدوین شد .هر کدام از گویهها براسیاس طییف
لیکرم پنچگزینهای شامل خیلی زیاد (با ارزش عددی
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 ،)4زیاد (با ارزش عددی  ،)3متوسط (با ارزش عیددی
 ،)2کم (با ارزش عیددی  )9و هییچ (بیا ارزش عیددی
صفر) سنجیده شدند .روایی ابزار تحقیق با مراجعه بیه
اس یتادان گییروه تییرویج و آمییوزش کشییاورزی و گییروه
جنگلداری دانشگاه علیوم کشیاورزی و منیابع طبیعیی
گرگان و کارشناسان ادارۀ منابع طبیعی و ادارۀ تعیاون
ت یید شد .پایایی پرسشنامه با محاسبۀ ضیریب آلفیای
کرونبییاخ بررسییی شیید کییه میییزان آن بییرای شییاخص
مشییارکت  1/192و بییرای شییاخص ت ی ثیر در توسییعۀ
روسییتایی  1/143بییهدسییت آمیید .پییش از تکمیییل
پرسشنامهها از نیرمافیزار  SPSSبیرای تجزییهوتحلییل
اطالعام اسیتفاده شید .بیرای ایین کیار از آمیارههیای
فراوانییی ،درصیید ،میییانگین ،انحییراف معیییار ،ضییریب
همبستگی و روش تحلییل مسییر 1بهیره گرفتیه شید.
همچنییین ،بییرای سییط بنییدی میییزان مشییارکت
پاسییخگویان از روش  2ISDMاسییتفاده شیید کییه یییک
روش گروهبندی بر اسیاس مییانگین و انحیراف معییار
اسییت و بییا اسییتفاده از روابییط ریاضییی زیییر محاسییبه
میییشییود .در اییین روش =A :ضییعیف =B ،متوسییط،
 =Cخوب و  =Dخیلی خوب است.
1) Min <A≤ Mean – Sd
2) Mean – Sd<B< Mean
3) Mean <C≤ Mean + Sd
4) Mean + Sd<D≤ Max

نتایج
نتایج نشان میدهد که همیۀ افیراد میورد مطالعیه
مرد و با میانگین سنی حدود  11سیال هسیتند .اکثیر
افراد ( 15/5درصد) مت هلاند و حدود ییکسیوم آنیان
بیسوادند ( 24/2درصد) یا تحصیالتی در حد ابتیدایی
( )21/5دارند 44/1 .درصید از آنهیا کشیاورزند22/4 ،
درصد شغل آزاد دارند 93/5 ،درصید کارمندنید91/1 ،
درصد دامدارند و بقیه ( 4/3درصد) کارگرنید .بیی از
نیمی از پاسخگویان ( 14/1درصد) عالوه بر اینکیه دام
Path Analysis
Interval of Standard Deviation from the Mean
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ندارند ،تجربهای در زمینۀ دامداری ( 59/3درصد) نییز
ندارند .میانگین زمین زراعی تحت اختییار آنهیا 9/33
هکتار (آبی و دیم) و میانگین درآمد ماهیانۀ آنهیا نییز
حییدود  541هییزار تومییان اسییت .همچنییین ،اغلییب
پاسییخگویان ( 45/3درصیید) دارای بییی از  95سییال
سابقۀ عضویت در تعاونیهای مورد مطالعهاند.
مشارکت در تعاونیهای جنگلداری

توزیع فراوانیی مییانگین پاسیخهیای دادهشیده بیه
گویییههییای شییاخص مشییارکت اعضییا در تعییاونیهییای
جنگلداری در جدول  9آمده است .این توزییع در سیه
بُعد مشارکت در تصمیمگیری ،اجیرا و تقسییم منیافع
است .همانطور که نتایج نشان میدهد ،در بین تمیام
گویهها ،بهترتیب گویههای «جویا شیدن نظیر فیرد در
انتخاب مدیر عامل و هی م مدیره تعاونی»« ،همکیاری
و مشارکت روسیتاییان در برنامیههیای اطفیای حرییق
جنگل» و «مشارکت فرد در نحوۀ تقسیم سود در بیین
اعضای تعاونی» اولویت های اول در هر بُعد را تشیکیل
میدهند .در مقابل گویههیای «تشیویق تعیاونی بیرای
دخالت فرد در تصمیمگیریهای تعاونی»« ،نق فیرد
در ت مین نییروی کیار تعیاونی» و «همکیاری فیرد در
گییونگی نحییوۀ پییشانییداز کییردن درآمیید حاصییل از
تعاونی» بهترتیب در اولویتهای آخر جای دارند.
بهمنظور بررسی بیشتر ،جمع امتیاز تمام گوییههیا
بهعنوان امتیاز شاخص مشارکت محاسیبه شید .بیدین
ترتیب دامنیۀ امتییاز ایین شیاخص بیین صیفر تیا 11
می تواند متغیر باشد .نتایج نشان میدهند که میانگین
این امتیاز  35/42با انحیراف معییار  94/11اسیت .در
نتیجه مشارکت اعضیا در تعیاونی هیای جنگلیداری در
سط متوسط قابل ارزیابی است .دسیته بنیدی امتییاز
شاخص مشارکت بر اساس روش  ISDMکه در جیدول
 2آمده است نشان می دهد که مشارکت  95/4درصید
از پاسخگویان در سط ضعیف ،مشارکت  21/5درصید
در سیط متوسییط ،مشییارکت  42/3درصیید در سییط
خوب و مشارکت  92/4درصد در سط خیلیی خیوب
بوده است.
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جدول  -9اولویتبندی گویههای مربوط به ابعاد مختلف مشارکت روستاییان در تعاونیهای جنگلداری
*

میانگین

ابعاد و گویههای مشارکت

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

مشارکت در تصمیمگیریهای تعاونی
جویا شدن نظر فرد در انتخاب مدیر عامل و هی م مدیره تعاونی
شرکت فرد در تصمیمگیریهای تعاونی
دخالت فرد در نحوه فعالیت تعاونی
اهمیت دادن به نظرام فرد در تصمیمگیریهای تعاونی
تشویق تعاونی برای دخالت فرد در تصمیمگیریهای تعاونی

9/92
9/14
9/99
9/92
9/99

2/19
9/11
9/45
9/41
9/14

1/51
1/51
1/11
1/11
1/14

9
2
3
3
4

مشارکت در اجرای فعالیتهای تعاونیها
همکاری فرد با تعاونی در برنامههای اطفای حریق در جنگل
نق فرد در تعاونی برای جلوگیری از ورود دام به جنگل
همکاری فرد در تعاونی با محیطبانان و حافظان جنگل
یاری فرد به تعاونی در پیشگیری از تخریب جنگلهای منطقه
کمک فرد به تعاونی در حفاظت از طر های اجراشده
کمک فرد در رفع مشکالم تعاونی
همکاری فرد با تعاونی در اجرای عملیام احیایی و اصالحی جنگل
مشارکت فرد در تعاونی برای برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی
نق فرد در ت مین نیروی کار تعاونی

1/11
1/19
1/11
9/11
1/11
9/14
9/12
9/15
9/92

2/32
2/99
2/91
2/22
9/14
2/13
9/11
9/11
9/12

1/49
1/43
1/44
1/44
1/41
1/51
1/52
1/53
1/15

9
2
3
4
5
1
1
4
1

مشارکت در تقسیم منافع حاصل از تعاونی
مشارکت فرد در نحوه تقسیم سود در بین اعضای تعاونی
شرکت فرد در جمعآوری منافع حاصل از تعاونی
مشارکت فرد برای خرید و فروش نهادهها و محصو م تعاونی
مشارکت فرد در تعیین روشهای سوددهی در تعاونی
همکاری فرد در گونگی نحوۀ پشانداز کردن درآمد حاصل از تعاونی

9/92
9/95
9/95
9/91
9/92

9/11
9/14
9/15
9/54
9/55

1/11
1/14
1/11
1/11
1/12

9
2
3
3
4

*دامنه1-4 :

جدول  -2سط بندی میزان مشارکت پاسخگویان
میزان مشارکت
ضعیف
متوسط
خوب
خیلی خوب

فروانی

درصد

درصد تجمعی

24
41
11
21

95/4
21/5
42/3
92/4

4/95
44/1
41/2
911

عالوهبیر امتییاز شیاخص مشیارکت ،جمیع امتییاز
گویه های مربوط به هر یک از ابعاد مشارکت بهعنیوان
امتیاز آن بُعد محاسبه شد .ازآنجا که تعداد گوییههیای
هر کدام از ابعاد با یکدیگر برابر نیست ،بهمنظور قابیل

مقایسه کردن آنها با یکیدیگر ،از ترکییب خطیی غییر
وزندار 9استفاده شد؛ بدین صورم که میانگین امتییاز

Unweight Linear Combination

1
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مشارکت در تقسیم منافع در اولویتهیای بعیدی قیرار
می گیرند .این موضو بیانگر این است که مشارکت در
تقسیم منافع ،به تقویت بیشتری نسبت به ابعاد دیگیر
مشارکت نیاز دارد.

هر بُعد بر تعداد گویه های همان بُعد تقسیم شد .نتایج
این بررسی در جدول  3آمیده اسیت .یافتیههیا نشیان
میییدهیید کییه بیشییترین مشییارکت پاسییخگویان در
مشارکت در اجرای فعالیتها و برنامههیای تعیاونیهیا
است و از این نظیر ،مشیارکت در تصیمیمگییریهیا و

جدول  -3اولویتبندی ابعاد مشارکت پاسخگویان
ابعاد مشارکت
مشارکت در اجرا
مشارکت در تصمیمگیری
مشارکت در تقسیم منافع

ترکیب خطی غیروزندار
2/14
9/44
9/13

*

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

1/11
1/19
1/11

1/34
1/41
1/51

9
2
3

*دامنه1-4:

نقش تعاونیهای جنگلداری در توسعة روستایی

همانطیور کیه بییان گردیید ،تی ثیر تعیاونی هیای
جنگلداری در توسعۀ روستایی بیا  35گوییه سینجیده
شد .بدین ترتیب دامنۀ امتیاز این شاخص بین صفر تا
 941متغیر است .میانگین امتییاز ایین شیاخص برابیر
 41/14و با انحراف معیار  22/54بهدست آمد .با توجه
به دامنۀ امتیاز این شاخص میتوان نتیجه گرفیت کیه
ت ثیر تعاونیهیای جنگلیداری در توسیعۀ روسیتایی در
حد ضعیف قابل ارزیابی است .توزیع فراوانی مییانگین،
انحراف معیار و ضریب تغییرام پاسخهای دادهشده بیه
گویه های شیاخص تی ثیر تعیاونی هیای جنگلیداری در
توسعۀ روستایی در جدول  4آمده است .این توزیع در
هییار بُعیید تولییید ،برابییری ،درآم ید و اشییتغال اسییت.
همانطور که نتایج نشان میدهد ،در بیین گوییههیای
شاخصهای مورد نظیر ،بیهترتییب گوییههیای «تی ثیر
تعاونی در بهیرهبیرداری صیحی و پاییدار از یوب در
جنگل»« ،توزیع عاد نۀ سیود سیهام در بیین اعضیا»،
«عملکرد تعاونی در افزای درآمید اعضیا» و «مییزان
اشییتغالزایییی تعییاونی» اولویییتهییای اول را تشییکیل
میدهند .در مقابل« ،پرداختن تعاونی به فعالییتهیای

جانبی (پرورش زنبورعسل ،پیرورش میاهی و غییره)»،
«عملکرد مناسب تعاونی در ت مین بهموقع نهیادههیا و
کا های ضیروری بیرای اعضیا»« ،عملکیرد تعیاونی در
ایجییاد منبییع درآمیید جدییید بییرای اعضییا» و «میییزان
اشتغالزایی تعاونی در بخ کشاورزی» بیهترتییب در
اولویتهای آخر جای دارند.
همچنین در این رابطیه ،جمیع امتییاز گوییههیای
مربوط به هر یک از ابعاد توسیعۀ روسیتایی بیهعنیوان
امتیاز آن بُعد محاسبه شد .ازآنجا که تعداد گوییههیای
هر کدام از ابعاد با یکدیگر برابر نیستند ،بهمنظور قابل
مقایسییه کییردن آنهییا بییا یکییدیگر ،از ترکیییب خطییی
غیروزن دار استفاده شد .نتایج این بررسی در جدول 5
آمده است .یافتهها نشان میدهد کیه بیشیترین تی ثیر
تعاونیهای جنگلداری بر بُعد برابری توسیعۀ روسیتایی
است .از این نظیر ،ابعیاد درآمید ،تولیید و اشیتغال در
اولویتهیای بعیدی قیرار مییگیرنید .بیه بییان دیگیر،
تعاونیهای جنگلداری ت ثیر کمتری در ایجاد درآمید و
افییزای تولییید و بییهخصییوص ایجییاد اشییتغال بییرای
روستاییان داشتهاند.
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جدول  -4اولویتبندی گویههای مربوط به ابعاد مختلف تاثیر تعاونیهای جنگلداری در توسعۀ روستایی

نق
نق

تعاونیدر بهرهبرداری صحی از جنگل

عملکرد تعاونی در افزای
تولید

برابری

درآمد تولیدام کشاورزی

9/14

1/14

1/41

2

9/41

9/91

1/49

3

9/44

9/99

1/11

4

9/15

1/15

5

1/44

1
1

نق

تعاونی در افزای

نق

تعاونی در تولید محصو م زراعی

9/41

نق

تعاونی در دامداری و پرورش دام

9/24

9/11

میزان فعالیت تعاونی در تولیدام جانبی (پرورش زنبورعسل ،پرورش ماهی و غیره)

1/14

1/13

1/15

توزیع عاد نه سود سهام در بین اعضای تعاونی

2/15

9/11

1/53

9

واگذاری صحی سهام در تعاونی

2/14

9/14

1/53

2

عملکرد تعاونی در ایجاد شرایط عاد نه در بهرهبرداری از جنگل در بین اعضا

9/14

9/11

1/51

3

رعایت عدالت در توزیع سود و منافع حاصل اجرای طر ها در تعاونی

9/11

9/14

1/55

4

تهیه و توزیع بهینۀ نهادهها در بین اعضای تعاونی

9/49

9/11

1/11

5

عملکرد تعاونی در استفادۀ بهینه از منابع و امکانام توسط اعضاء

9/15

9

1/51

1

عملکرد تعاونی در ایجاد عاد نه رفاه نسبی در بین اعضا

9/14

9/13

1/51

1

عملکرد مناسب تعاونی در ت مین به موقع نهادهها و کا های ضروری برای اعضا

9/15

9/11

1/14

4

9/49

9

1/55

9

عملکرد تعاونی در ایجاد درآمد برای افراد در قالب بهرهبرداری و فروش وبهای جنگلی

9/15

9/12

1/12

2

عملکرد تعاونی در ایجاد درآمد از طریق بازاریابی و فروش محصو م دامی

9/51

9/91

1/11

3

عملکرد تعاونی در درآمدزایی برای اعضا از طریق بهرهبرداری از محصو م فرعی
جنگل (مانند محصو م گردو ،زرشک و غیره)

9/52

9/94

1/14

4

عملکرد تعاونی در درآمدزایی برای اعضا از طریق دامداری

9/53

9/11

1/11

5

درآمد اعضا از طریق کشاورزی

9/41

9/14

1/11

1

عملکرد تعاونی در ایجاد منبع درآمد جدید برای اعضا

9/44

9/91

1/14

1

میزان اشتغالزایی تعاونی

9/11

1/14

1/51

9

میزان کارآمدی شغلهای ایجادشده از جانب تعاونی در منطقه

9/11

9/14

1/19

2

موفقیت تعاونی در حفظ شغلهای موجود در منطقه

9/14

9/14

1/11

3

فعالیت تعاونی در بهبود زمینههای شغلی در منطقه

9/13

9/11

1/15

4

فعالیت تعاونی در ایجاد شغلهای جدید در منطقه

9/54

1/14

1/12

5

عملکرد تعاونی در فراهم آوردن زمینه و امکانام اشتغالزایی در منطقه

9/53

1/14

1/14

1

میزان اشتغالزایی تعاونی از طریق فعالیتهای جانبی

9/51

9/91

1/19

1

9/41

9/11

1/19

4

عملکرد تعاونی در افزای

اشتغال

2/11

1/11

1/41

9

میانگین

تولید محصو م فرعی جنگل

عملکرد تعاونی در افزای

درآمد

معیار

تغییرات

*

گویههای مربوط به ابعاد توسعه روستایی
تعاونی در بهرهبرداری صحی و پایدار از وب در جنگل

انحراف

ضریب

اولویت

درآمد اعضا

میزان اشتغالزایی تعاونی در بخ

کشاورزی

*دامنه1-4 :

جدول  -5اولویتبندی ابعاد توسعۀ روستایی
ابعاد توسعه روستایی
برابری
درآمد
تولید
اشتغال
*دامنه1-4:

ترکیب خطی غیروزندار
9/41
9/54
9/52
9/41

*

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

1/41
1/41
1/41
1/11

1/41
1/55
1/53
1/52

9
2
3
4
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رابطۀ منفی و معنیدار با میزان مشیارکت اسیت .ایین
بدان معناست که با کاه سیابقۀ افیراد در دامیداری،
مشییارکت آنییان در تعییاونیهییای جنگلییداری بیشییتر
می شود .همچنین نتایج نشان داد کیه بیین مشیارکت
اعضا در تعاونیها و ت ثیر تعاونیها در توسعۀ روستایی،
رابطۀ مثبت قوی و معنیداری وجیود دارد (،P=1/111
 .)r=1/194این یافته نشیان مییدهید کیه بیا افیزای
مشارکت افراد ،تعاونیهای جنگلداری به اهیداف خیود
در زمینۀ توسعۀ روستایی نزدییکتیر مییشیوند .ایین
یافته ت ییدی بر وجود رابطۀ مستقیم بیین مشیارکت و
توسعۀ روستایی اسیت کیه در ادبییام توسیعه بیر آن
ت کید فراوان میشود.

ارتبااااط متغیرهاااای فاااردی و مشاااارکت در
تعاونیهای جنگلداری

بهمنظور تعیین ارتبیاط بیین ویژگییهیای فیردی
پاسخگویان و مشارکت آنها در تعاونیهای جنگلیداری،
از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بهیره گرفتیه
شد که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است .یافتههیا
نشان میدهد که میزان درآمد کلی پاسیخگویان دارای
رابطۀ مثبت و معنیداری با مییزان مشیارکت آنهیا در
تعاونیهای جنگلداری است .به بییان دیگیر ،هیر یه
درآمد افراد بیشتر باشد ،مشارکت آنان در امور تعیاونی
نیز افزای خواهد یافت .این همبستگی قیوی نیسیت،
اما نشان میدهد که با افزای درآمد میتیوان انتظیار
داشت که مشارکت روسیتاییان در امیور تعیاونیهیای
جنلگداری بیشتر شود .سابقۀ دامداری افراد نییز دارای

جدول  -1ماتریش همبستگی بین متغیرها

سن
تحصیالت
نوع شغل

سابقه

میزان

سابقة عضویت

میزان زمین

میزان

دامداری

درآمد

در تعاونی

زراعی

مشارکت

1/111

**1/151

**1/444

-1/143

**-1/314

**-1/311

1/142

**-1/414

-1/115
-1/949

سن

تحصیالت

نوع شغل

تعداد دام

-

**-1/131

**-1/341

**1/213

**1/434

-

-1/192

**-1/394

**-1/311

1/131

-

-1/111

*-1/951

**-1/339

**-1/433

-

**1/411

-1/112

*1/945

1/142

-

-1/141

**1/312

*1/941

*-1/954

-

**1/292

**

*

-

**

تعداد دام
سابقة دامداری
میزان درآمد
سابقة عضویت در تعاونی

1/395
1/351
-

میزان زمین زراعی
میزان مشارکت

1/915

1/959
1/194
-

بهمنظور بررسی رابطیۀ متغیرهیای مسیتقل ابعیاد
مشارکت اعضیا در تعیاونی هیای جنگلیداری بیا تی ثیر
تعاونیهای جنگلداری بر توسیعۀ روسیتایی ،از تحلییل
مسیییر 9اسییتفاده شیید .در ابتییدا ضییریب همبسییتگی
متغیرهای مستقل با متغیر ت ثیر تعاونیهیا بیر توسیعۀ

Path Analysis

1

روسییتایی محاسییبه شیید .ازآنجییا کییه همبسییتگی
بهدستآمده مستقیم و معنیدار بود ،در میدل تحلییل
مسیییر ،اییین سییه متغیییر (ابعییاد مشییارکت اعضییا در
تعاونیهای جنگلیداری) بیهعنیوان متغیرهیای درونیی
درنظر گرفته شد .نتایج این تحلیل در جدول  1نشیان
داده شده است کیه براسیاس آن ،متغییر مشیارکت در
تقسیییم منییافع ،بیشییترین اثییر مسییتقیم را بییر ت ی ثیر
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تعاونیها در توسعۀ روستایی دارد .اما از نظیر مجمیو
آثار مستقیم و غیرمستقیم ،متغیر مشیارکت در اجیرا،
بیشترین ت ثیر را بر ت ثیر تعاونیها در توسعۀ روستایی
داشییته اسییت .اثییر غیرمسییتقیم متغیییر مشییارکت در
تصمیم گیری از طریق متغیر های مشیارکت در اجیرا و
مشییارکت در تقسیییم منییافع اعمییال میییشییود .اثییر
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غیرمسییتقیم متغیییر مشییارکت در اجییرا نیییز از طریییق
متغیر مشارکت در تقسیم منافع اعمال میشود .الگوی
مسیییر آثییار ابعییاد مشییارکت بییر ت ی ثیر تعییاونیهییای
جنگلداری بر توسعۀ روستایی در شیکل  9نشیان داده
شده است.

جدول  -1اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در الگوی تحلیل مسیر
متغیر مستقل
مشارکت در تصمیمگیری
مشارکت در اجرا
مشارکت در تقسیم منافع

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

مجمو آثار
مستقیم و غیرمستقیم

1/111
1/241
1/524

1/511
1/311
-

1/591
1/143
1/524

مشارکت در
تصمیمگیری

0/000

0/280

0/742

تأثیر تعاونی در

مشارکت در
اجرا

توسعه روستایی

0/247

0/474

مشارکت در تقسیم
منافع

شکل  -9الگوی مسیر آثار ابعاد مشارکت بر ت ثیر تعاونیهای جنگلداری بر توسعۀ روستایی

بحث
وسییعت منییابع طبیعییی و پراکنییدگی عرصییههییای
جنگلی بهحدی است که بهطور معمول بدون مشارکت
جنگلنشیینان و روسیتاییان مجیاور منیاطق جنگلیی،

تحقق حفاظت و همچنین توسعۀ روستایی بیا مشیکل
روبهروست؛ درحالی که بسیاری از روستاها در داخل و
اطراف جنگل به بهیرهبیرداری از عرصیههیای جنگلیی
مشغولاند و نیروی انسانی کافی برای مدیریت و حفظ

تحلیل ارتباط مشارکت و توسعۀ روستاهای جنگلنشین
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این عرصهها وجود ندارد .بنیابراین ت سییش و تشیکیل
تعاونیهای جنگلداری در برنامههای توسعۀ روسیتایی،
بییه خییودی خییود ،هییدف محسییوب نمیییشییود ،بلکییه
راهکاری بیرای پیشیرفت و توانمندسیازی روسیتاییان
جنگلنشین است .با توجه به واقعیام ،تحقییق حاضیر
با هدف بررسی ارتباط مشارکت اعضیای تعیاونیهیای
جنگلییداری بییا تی ثیر تعییاونیهییا در توسییعۀ روسییتایی
مناطق جنگلی استان گلستان به اجیرا درآمید .بیدین
منظور ضمن ارزییابی مییزان مشیارکت روسیتاییان در
تعاونیهای جنگلداری ،ت ثیر آنها در توسعۀ روستاهای
منطقه در ابعاد ایجاد اشتغال ،درآمد ،تولیید و برابیری
بررسی شد تا امکان تهیۀ برنامهها و الگوهای عملیی و
مناسب برای اجرا در ارگانها و سیازمانهیای میرتبط
فراهم آید.
نتایج نشان داد که درآمد کلی اعضای تعاونیهیای
جنگلداری با میزان مشارکت آنان در تصمیمگیریها و
فعالیییتهییای تعییاونیهییا دارای یییک رابطییه مثبییت و
معنیییدار میییباشیید .اییین یافتییه بییا نتییایج مطالعییام
)(2006

al.

،Zhang (2007) ،Scrimgeour et

( Amini and Ramezani (2008و صییییدیقی و
درویشینیا ( )9349مطابق است .یافتههای حاصیل از
بررسی ابعاد مشارکت اعضا در تعاونیهای جنگلیداری
گویییای اییین اسییت کییه پاسییخگویان در بُعیید اجییرای
فعالیتها و برنامههای تعاونیها ،بیشترین مشیارکت را
داشتهاند .در مقابل مشیارکت آنهیا در تقسییم منیافع،
کمترین بوده است .این نشان میدهید کیه تعیاونیهیا
توانستهاند مشارکت اعضا را در بُعد اجرای فعالیتهیا و
برنامهها بیشتر جلب کنند یا این که اعضا به مشارکت
در این بُعد بیشتر عالقهمند بودهاند .نتیجۀ دیگری کیه
از این یافته میتوان گرفت این است کیه تعیاونیهیای
جنگلیداری در تصیمیمگیییریهیا و برنامییهرییزیهییای
تعاونیها کمتر از اعضا استفاده میکنند یا اینکه زمینۀ
مشارکت آنها را کمتر فیراهم مییآورنید .طبقیهبنیدی
میییزان مشییارکت اعضییا در امییور تعییاونیه یا نشییان از
مشارکت کم تا متوسیط آنهیا در زمینیههیای مختلیف

دارد .اییین در حییالی اسییت کییه مشییارکت اعضییا در
تصمیمگیریها و فعالیتهای تعاونیها میتوانید تی ثیر
فراوانی در پیشرفت آنها در رسیدن بیه اهیداف داشیته
باشد .از طرفی ،هر ه مشیارکت اعضیا در تعیاونیهیا
بیشتر باشد ،عالوه بر اینکه در عملکرد تعاونیها تی ثیر
مثبت دارد ،میتواند در توسیعۀ روسیتاها میؤثر باشید.
پژوه حاضر نیز این موضو را ت یید کرد ،زیرا نتایج
نشان داد که هر ه مشیارکت اعضیا در تعیاونیهیای
جنگلداری بیشتر شود ،ت ثیر آنها در توسیعۀ روسیتایی
نیز بیشتر میشود .در این بین ،تحلیل مسیر نشان داد
که مشارکت اعضای تعاونی های جنگلداری در تقسییم
منافع بیشترین اثر مستقیم بر توسیعۀ روسیتایی دارد.
امییا از نظییر مجمییو آثییار مسییتقیم و غیرمسییتقیم،
مشارکت اعضا در اجرای فعالیت های تعاونی ،بیشترین
ت ثیر را بر توسعۀ روسیتایی داشیته اسیت .همچنیین،
بیشترین ت ثیر تعاونی های جنگلداری بیر بُعید برابیری
توسعۀ روستایی است .از این نظر ،ابعاد درآمد ،تولید و
اشتغال در اولویتهای بعدی قرار میگیرنید .بیه بییان
دیگر ،تعاونیهای جنگلداری تی ثیر کمتیری در ایجیاد
درآمد و افزای تولید و بهخصوص ایجاد اشتغال برای
روستاییان داشتهاند .این یافته بییانگر ایین اسیت کیه
ایجاد اشیتغال از طرییق تعیاونی هیای جنگلیداری بیه
تقویت بیشتری نیاز دارد .در این زمینیه مییتیوان بیه
نتیییایج تحقیقیییام حییییدرپور و همکیییاران (،)9341
انوشیروانی و طیه ( )9313و روحیانی ( )9311اشیاره
کرد که نشان دادند تعاونیها در افزای درآمید اعضیا
ت ثیر فراوانی دارند .بنابراین ،تعیاونیهیای جنگلیداری
نیاز دارند که برنامیههیای مناسیبی بیرای درآمیدزایی
روستاییان را دنبال کنند .نتایج تحقیقام پزشکیراد و
کیییانیمهییر ( )9341و همچنییین ( Fabiyi )1983بییر
همین موضو یعنی افزای ت ثیر تعاونیها در تولید و
درآمد ت کید دارند .عالوهبیر ایین ،ایمنیی و آزادمین
( ،)9341شمشییاد و همکییاران ( ،)9341رکیینالییدین
افتخییاری ( )9342و محمییودی ( )9341در تحقیقییام
خود به ت ثیر تعاونیها در اشتغالزایی اشاره داشتهانید،
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امییا نتییایج پییژوه حاضییر حییاکی از تیی ثیر انییدک
تعاونیهای جنگلداری در ایجیاد اشیتغال اسیت .البتیه
منظور از ایجاد اشتغال ،اشتغال خارج از تعیاونیهیا در
روستاست .در عینحال ،این یافته بیا نتیایج مطالعیام
زمیییانی و ابیییدی ( )Marshahll, 2004) ،)9344و
( )Pollnac and Pameroy, 2005دربیاره تی ثیر کیم
تعاونیها در ایجاد موقعیت شغلی سازگار است.
با توجه به نتایج تحقیق حاضیر ،پیشینهادهایی بیه
شر زیر بیان میشود:
 با توجه به رابطۀ مثبت و معنییدار بیین مییزاندرآمیید اعضییا و مشییارکت آنهییا در امییور تعییاونیهییای
جنگلداری ،توصیه میشود که تعاونیها اقداماتی را بیا
هدف افزای درآمد اعضا در نظر گیرند.
 با توجه به رابطیۀ مثبیت قیوی و معنییدار بیینمیزان مشارکت اعضا و ت ثیر تعاونیهای جنگلداری در
توسعۀ روستایی ،توصیه میشود تعاونیها از مشیارکت
و همکاری اعضا در همۀ امور تعاونیها ،استفاده کننید،
زیرا مشارکت گستردۀ اعضا سبب میشود که تعاونیها
در رسیدن به اهداف خود با موفقیت بیشیتری روبیهرو
شوند.
 با توجه به ت ثیر کمتر تعاونیهای جنگلیداری درایجاد درآمد و افزای تولید ،توصیه میشود تعاونیهیا
زمینۀ ارتقای عملکیرد خیود در ایین حیطیه را فیراهم
آورند ،زیرا دو بُعد تولید و درآمید از بخی هیای مهیم
توسعۀ روستایی محسوب میشوند.
منابع
آزادی ،حسییین و عییزمالییه کرمییی .9341 ،مقایسییۀ
موفقیییت واحییدهای مکییانیزه تعییاونیهییای روسییتایی،
تعاونیهای تولید و شرکتهای مکانیزه استان فیارس،
مجلۀ علوم و فنون کشاورزی و منیابع طبیعیی:)3( 5 ،
.41-33
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آهنچی ،محمد .9312 .شرکتهای تعیاونی روسیتایی:
تواناییها در توسعۀ کشور ،اقتصاد کشاورزی و توسیعه،
.93-9 :2
انوشیروانی ،احمد و مهدی طیه .9313 ،شیرکتهیای
تعاونی تولید روستایی :مروری بر پیشینه و نگیاهی بیه
مسییایل و مشییکالم ،اقتصییاد کشییاورزی و توسییعه:3 ،
.939-994
ایمنی ،سیاوش و شهرام آزادمن  .9341 ،تعاونیهای
روستایی ،کارآفرینی ،فرصتهیا و یال هیا ،کییدۀ
مقا م همای ملی تعاون و کارآفرینی ،دفتر ترویج و
توسعۀ مشارکتهای مردمی 51 ،ص.
بیژنییی ،مسییعود ،و غالمرضییا خییادمیپییور.9344 ،
شناسایی فعالیتهای دولتی قابل واگیذاری بیه بخی
تعییاون در اسییتان خوزسییتان ،تعییاون 212 ،و :213
.44-11
پزشکیراد ،غالمرضا و حمید کیانیمهر .9341 ،نقی
شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبیود وضیعیت
فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار،
اقتصاد کشاورزی و توسعه.313-343 :34 ،
حیدرپور ،زینب ،حسین شعبانعلی فمی ،علی اسیدی و
ایییرج ملییک محمییدی .9341 ،بررسییی نقی اعضییای
تعاونیهای جنگلنشینان در احیاء منابع جنگلی غرب
استان مازندران ،مجلۀ علوم کشاورزی و منابع طبیعی،
.1-9 :)9( 95
رضوانی ،محمدرضا ،سیدعلی بدری و محمد سیلمانی،
 .9344تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی مشارکتی توسیعۀ
روستایی (مطالعۀ میوردی :حوضیۀ آبخییز حبلیهرود)،
پژوه های جغرافیای انسانی.41-11 :11 ،
رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا .9342 ،جایگیاه روسیتا
در فرآینییید توسیییعۀ ملیییی از دییییدگاه جمعیییی از
صاحبنظران ،انتشارام موسسۀ توسعۀ روستایی ایران:
تهران 321 ،ص.
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روحانی ،سیاوش .9311 ،بررسی عملکرد شیرکتهیای
تعییاونی تولییید روسییتایی اسییتان همییدان ،اقتصییاد
کشاورزی و توسعه.291-941 :25 ،
زمییانی ،غالمحسییین و بیییژن ابییدی .9344 ،عوامییل
اجتمییاعی مییؤثر بییر مشییارکت کشییاورزان در ت سیییش
تعاونیهای آبخیزداری اسیتان فیارس ،تعیاون 291 ،و
.934-991 :299
سییییوختانلو ،مجتبییییی .9341 ،ضییییرورم تییییرویج
مشارکتهای مردمی در راستای توسیعۀ تعیاونیهیای
روسییتایی ،کیییده مقییا م همییای ملییی تعییاون و
کارآفرینی ،دفتر ترویج و توسعه مشارکتهای مردمی،
 14ص.
شییعبانعلی فمییی ،حسییین ،امیرحسییین علییی بیگییی و
ابوالقاسییم شییریفزاده .9343 ،رهیافییتهییا و فنییون
مشییارکت در تییرویج کشییاورزی و توسییعۀ روسییتایی،
انتشییارام مؤسسییه توسییعه روسییتایی ایییران ،تهییران،
 454ص.
شمشاد ،معصومه ،اییرج ملیکمحمیدی و غالمحسیین
حسییینینیییا .9341 ،راهکارهییای تعییاونیهییای منییابع
طبیعی در اشیتغالزاییی (مطالعیه میوردی در اسیتان
گلسییتان) ،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.
Keywords: Cooperation, Forestry, Progress, Rural Areas.
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