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 دهیچک
     . ایر  موضروب باعرا خرازی از سرتافرزایش مهراترت از روسرتا بره شهرها ،های اخیرردر مناطق خشک در دهه به ویژه ،یکی از تهدیدات روستاها

 ،هرای اخیررلی از روستاها در مناطق مختلف کشور شده و از نقش روستا به عنوان واحردهای توزیردی کاسرته شرده اسرت. در سرا شدن خیسکنه

هرای روسرتایی از تعاونی ةگیری و توسرعاقدامات گوناگونی برای مهاترت معکوس از شهرها به روستاها و افزایش رونق آنها ارائه گردیده است. شکل

های روستایی در کاهش مهاترت روستاییان از روسرتاهای بخرش ندوشر  از شهرسرتان نقش تعاونی ،باشد. در تحقیق حاضرمی تمله ای  اقدامات

های های آماری و تحلیرل سللرله مراتبری ارزیرابی  رورت گرفرت. شراخ روش بدی  منظور به کمک پرسشنامه، یزد بررسی گردید.استان میبد 

نتایج مقایله معیارهای ا لی با استفاده از  ،عوامل اتتماعی و عوامل مدیریتی برای انجام تحقیق انتخاب گردیدهای فردی، عوامل اقتصادی، ویژگی

هرا در کراهش بیشرتری  اهمیرت را در نقرش تعاونی 383/0روش سللله مراتبی نشان داد که از بی  عوامل مورد بررسری عامرل اقتصرادی برا وزن 

هرای خریرد و قررار گرفتنرد. عامل 111/0و  200/0هرای با وزن اتتماعی به ترتیبعوامل مدیریتی و  ،س از آنپ .نمایدمهاترت روستاییان ایفا می

از زیر معیارهای عوامرل  241/0و  222/0ی هاها و بازاریابی محصوالت توزیدی به ترتیب با وزنفروش محصوالت کشاورزی و دامداری توسط تعاونی

کشاورزی و دامداری و عضرویت در تعراونی  ةند. نتایج نشان داد که متغیر س  و سطح تحصیالت، همچنی  سابقاقتصادی دارای اهمیت باالتری بود

 .زندگی در روستا اثر مثبتی دارد ةبر ادام

 

 .روستاتحلیل سللله مراتبی، عوامل اقتصادی، عوامل اتتماعی، عوامل مدیریتی، ماندگاری، : یدیکل واژگان

 

مهمقدّ

های ملری هرر کشرور، منرابع تری  سرمایهیکی از ارزشمند

طبیعی و از تمله آب، خاک و گیاه به عنوان عنا ر ا رلی 

کشورها  یتاز تمع یبخش قابل توته. استتوزید و حیات 

 ییدر مناطق روستا طبیعی اند ومنابع هایعر ه وابلته به

اسرت  و دامداری  یآنها کشاورز یشغل ا ل .سکونت دارند

طق خشک با حداقل منابع طبیعری کره امرار معاش در منا

  باشد، دشوار است.در ای  مناطق قابل دسترس می

-عردم یی،غراا یرتچون امن یاریملائل بل ،از ای  رو

 یرداتدر توز کفراییبره خود یدنمهاترت از روسرتا و رسر

چون  یمنابع یو نابود یریتلوگ یزو نی و دامداری کشاورز

در منراطق  ی توزیردیهابه بخش یتوته تد ،آب و خاک

 یرا ضررورمناطق خشرک ویژه بهدر تمام نواحی  ییروستا

  .[12, 1] سازدیم

 شررایط و عوامرل بره روسرتایی پایردار توسرعه فرآیند

 آن، عوامرل ترری از مهر  یکری کره دارد بلتگی مختلفی

 هرایسیاسرت برا همگام تواندمی که هاستتعاونی توسعه

 خردمات، ارائره توزیرد، کار، زندگی، شرایط بهبود در دوزت

 نقرش روسرتا مردم اتتماعی وضعیت و درآمد سطح ارتقاء

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2963.html
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 انجرام برا روستاییان ی،کل طور . به[12]د نمای ایفاء مؤثری

تواننرد مری تعاون و همکاری اساس بر ایحرفه هایفعازیت

 . [11]بخشند  بهبود را خود اقتصادی وضعیت و کارآیی

به  اقتصادی ةتوسع برای مناسب اهرم یک تعاون امروزه

 توانردمری کره اسرت دامپرروری و کشاورزی بخش در ویژه

 زنردگی، کار، شرایط بهبود در دوزت هایسیاست با همگام

 مرؤثر مرردم اتتماعی وضعیت و سطح درآمد ارتقای توزید،

 برنامره تری عنوان مه  به آنها توسعه و تعاونی. [23]باشد 

 . [22] گیرد قرار گاارانسیاست مدنظر تواندمی فقر کاهش

 رشرد نرر  و تمعیت به توته اشتغا  با ایجاد اهمیت 

 یهراارزش کنرار در هراتعاونی اقتصرادی نقرش و بیکراری

 مشارکت همبلتگی، انصاف، همچون عدازت، تعاون انلانی

 ایجراد زمینره در ترردقیرق ریرزیبرنامه و توته ززوم اعضا،

 . [13]سازد می بدیهی زایی رااشتغا  و تعاون

 بره هراتعاونی اتتمراعی افزاییارزش که ای  به توته با

 اقردام بررای بلرتری نتیجره در ت،اس شده شناخته خوبی

 هملو کارآفرینی خوبی با به که آیند،می حلاب به تمعی

 بررای مناسربی بلرتر تعراون ع،واقر در. هلرتند سرازگار و

 یهاشرر پریش از یکری ةمنززر به کارآفرینی و کارآفرینی

 وترود محکمری ةرابطر دو ای  میان و بوده اونیتع موفقیت

  .[21] دارد

 یهاتعاونی ویژه به تعاون بخش اهمیت و نقش ةمطازع

 سرریع افزایش که شرایطی در ما، کشور در روستایی توزید

 افزایش و غاایی امنیت کاهش قبیل از مخاطراتی تمعیت،

 ایویررژه تایگرراه از دارد، دنبررا  برره را وابلررتگی ضررریب

 درهرا تعاونی نقرش بررسی همچنی . [13] است برخوردار

 نیز روستائی مناطق در روستائیان زندگی ةادام و ماندگاری

 مهراترت یا و کوچ با زیرا ،است برخوردار خا ی اهمیت از

هرا تعاونی توزیدی نقش عمالً روستائی مناطق از روستائیان

  .شودمی رنگک  روستاها در

 یهاتعاونی تشکیل بی  که دهدمی نشان فائو مطازعات

 روسرتائیان بری  ثرروت و قردرت توزیرع و روستایی توزید

 تجرارب اسراس برر همچنی ،. دارد وتود داریمعنی رابطه

 در بررداریبهرره یهانظام گلترش یافته،توسعه کشورهای

 بلریار راهکارهرای از یکی روستایی توزید یهاتعاونی قازب

 رفراه افرزایش و غاایی امنیت به یلن در مناسب و مطلوب

ها تعاونی ای  تشکیل و [4] شودمی محلوب روستانشینان

 ماننرد ییهاشراخ  یکمّر افزایش و کیفی  تحوّ تواندمی

 نتیجره در و توزیرد و درآمد افزایش توزید، عوامل وریبهره

 راها شهره در زندگی به روستائیان وابلتگی ضریب کاهش

  باشد. داشته دنبا  به

های تعراونی کشراورزی در نقش شرکت ، همی  راستا 

ج . نترای[2]بررسی شد تایی در استان ایالمکاهش فقر روس

آموزشری  ،نشان داد کره ارائره خردمات اعتبراری مطازعات

های توزیردی و بازاریرابی محصروالت تأمی  نهاده ،ترویجی

 کراهش برا کشراورزی تعاونی هایشرکت کشاورزی توسط

. از انرددار بودهدارای رابطه معنی ایالم استان روستایی فقر

متغیرر ارائرة خردمات بازاریرابی  ،أثیرگرااربی  متغیرهای ت

محصوالت کشاورزی بیشتری  تأثیر را در تبیری  واریرانس 

 و اشتغا  تعاونی، . رویکردداشته است روستایی فقر کاهش

 روستایی درآمد ک  و پایرآسیب اقشار برای پایدار معیشت

بررای  مناسرب بلریار راهکراری همچنری  نماید،می ایجاد

 است.  تاییانروس توانمندسازی

مقرام و  که ارتقاء توزید تعاونی با توته به هدف تشکیل

نلربت بره    در براور آنهراتحوّمردم و  ملئوزیت اتتماعی

است، توته ویژه به تعاونی شان و اقتصادی محیط اتتماعی

. باشرداز ملرائل مهر  مری یک گرروه اتتمراعیبه عنوان 

ازیرت ظراهری خرود، مرکرز فعة از تنبر فقط توزید تعاونی

اسرت و در ورای ایر  نمرای ظراهری، مشرارکت  اقتصادی

  و آزمایشرگاه تعراونی، تحروّ تعاونی، کانون زندگی تعاونی

 . [23]ت نهفته اس اتتماعی

ای چشمگیر و قابل ارزش اسرت کره ای  عامل به اندازه

به نحرو  رحیح مرورد عمرل قررار  تعاونیدر اگر مشارکت 

 توانمندسرازیقادر نخواهد بود  توزیدی نگیرد، هیچ تعاونی

بره منظرور حفرا سراختار  بنرابرای را بدست آورد.  واقعی

هرا روستاها به عنوان مراکز توزید و با توته به نقش تعاونی

ارزیابی و بررسی نقرش آن در  ،راستای تحقق ای  هدفدر 

ضررورت تحقیرق  ،کاهش مهاترت و افزایش رونق روستاها

-مشاهده شده که تعاونی اما گاهیدهد. حاضر را نشان می

انررد نقررش ا ررلی خررود را در حررل ملررائل هررا نتوانلررته

نقرش ، یدر مطازعات ،برای مثا  .روستانشینان داشته باشند

 در پایدار ةعهای توزید کشاورزی در دستیابی به توستعاونی

ت مورد بررسری قررار گرفر جشهرستان کر کشاورزی بخش

برودن دارابردزیل عردم ،اساس نتایج ای  پرژوهش. بر [24]
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وزیرد هرای تاعضرای تعراونیپایردار توسرط  ةدانش توسرع

به تایگراه واقعری  اندنتوانلتههای توزید تعاونی ،کشاورزی

-عملکررد تعراونیبا بررسی . خود در سطح روستاها برسند

روسررتاهای شهرسررتان  ةهررای توزیررد کشرراورزی در توسررع

در افزایش مشارکت، همیاری و  هاتعاونی اگرچه ،غالساوتب

انرد  امرا ایر  مشرارکت کار گروهی روستاییان مرؤثر بروده

ترأثیر زیرادی در افرزایش یرا  و چندان ملموس نبوده است

 .[1]ت ماندگاری تمعیت روستاها نداشرته اسر

کره در  یترری  سرؤازهر در مطازعه حاضر، م ،از ای  رو

مرورد ن بخرش ندوشر  در رابطه برا سراکناپژوهش حاضر 

 های روستاییتعاونی ایجاد ای  بود که آیاتوته قرار گرفت 

مروثر تمعیت روسرتایی  کاهش مهاترتدر توانلته است 

 یک از زیرمعیارهای اقتصرادی، که کدام و دیگر ای  ؟باشد

ها متأثر شده و نقش بیشتر از تعاونی ،مدیریتی اتتماعی و

 اند؟بیشتری در کاهش مهاترت داشته
 

 هامواد و روش

  موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی

از توابرع بخرش ندوشر  واقرع در  ،روستاهای مورد بررسی

. موقعیرت روسرتای هلرتندشهرستان میبد و استان یرزد 

و  ای هفتهررزه آبخیرر ندوشر  و روسرتاهعلویه داخل حرو

و  1های )شرکل باشرندهمجوار ای  حوزه آبخیز می ،دری 

2) . 

 43درتره و  31های بی  عرضندوش   مطازعاتی زهحو

 33'32" هرایشرمازی و طرو ثانیه  4درته و  32ثانیه تا 

. ملرراحت و شرررقی واقررع شررده اسررت 2°41'42"و  °23

مربررع کیلومتر 71/1287ل حرروزه برره ترتیررب محرریط کرر

. اقلی  محدوه مرورد مطازعره بره باشدمتر میکیلو 32/187

 . باشدخشک می ،روش دومارت 

 
 

 

 
 مطازعه مورد منطقه موقعیت -1 شکل

 

 وضعیت جمعیتی منطقه ندوشن

اساس آخرری  سرشرماری  بر ندوش آبخیز  ةحوزتمعیت 

 23آبرادی اسرت کره بریش از  11ینفر دارا 3231ر ب بازغ

آبادی آن دارای سرکنه  12تنها  آبادی آن خازی از سکنه و

تجزیه و تحلیل اطالعات مربو  به ساختار تنلی هلتند. 

 1/24نفر ساک  حروزه،  3231دهد که از مجموب نشان می

نفر( را  1312در د ) 3/42نفر( را مردان و  1722در د )

 . دهندمی زنان تشکیل

و  ندوشر آبخیرز  ةبررسی تغییرات تمعیتی حوز نتایج

بی   دهد کهنشان می 1332-1372 هایروند آن طی سا 

و از برر تعرداد تمعیرت افرزوده  1382تا  1332های سا 

 شرده اسرتاز تعداد تمعیت کاسته  1372تا  1382سا  

رونرد  ،3(. شرکل 1372سرا   سرشماری نفوس و ملک )

 در منطقه را نشان می دهد. تغییرات تمعیت و بعد خانوار

نفرر و  11علویره  ،نفرر 223 روستاهای هفتهرتمعیت 

نشران  2باشد. موقعیت روسرتاها در شرکل می 137دری  

زراعرت، باغرداری ، دامداریاز نظر اشتغا  داده شده است. 

ترری  شرغل ، ا رلیندوشر آبخیرز ة در نقا  مختلف حوز

، باغرداری دامداریآید. پس از ساکنان حوزه به حلاب می
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 های بعدی قرار دارند.هرتبهرا )مثرل کرارگری( در فعازیت دیگرر، خردمات و زراعتو 

 

  
 بررسی مورد روستاهای موقعیت -2 شکل

 

 
 ندوش  آبخیز حوزة در 1332-1372 هایسا  بی  خانوار و تمعیت -3 شکل

 
 

 
 

 

 روش پژوهش

 -آزمایشی اسرت و بره  رورت تو ریفیتحقیق از نوب غیر

منظرور حاضرر بره انجرام تحقیرق  برایباشد. پیمایشی می

از روش کروکران  ،ها(تعداد پرسشرنامهتعیی  حج  نمونه )

 یشرامل اعضراء شررکت تعراون یآمرار ةتامعاستفاده شد. 

دریر ، هفتهرر و علویره و کشراورزان و دامرداران  یروستا

سیلرتماتیک -تصادفیکه به روش  نفر( بوده 332) منطقه

 .شدند انتخاب

فررض برر ایر  اسرت کره افرراد تامعره  ،ر ای  روشد

 ترا 1به هر یک از آنهرا از عردد  ،رواز ای  .متجانس هلتند
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راى تعیری  موقعیرت اوزری  بر .شدشماره یا کُد داده  332

از روش انتخاب اتفاقى یرا احتمرازى سراده اسرتفاده  ،نمونه

انتخراب  3عردد و شد کشى قرعه 7تا  1بی  اعداد  گردید.

. ددر نظر گرفتره شر( P1) ف اوزی  نمونه. ای  عدد معرّشد

با توته به تامعه آماری مرورد نیراز  ،موقعیت دومی  نمونه

االت بر ؤدهی به سنمره. تعیی  گردید P2=P1+2 از رابطه

بر اساس طیف زیکرت  ورت گرفت. بره  ،ا ؤاساس نوب س

ها از آزفررای کرونبررا  منظررور بررسرری پایررایی پرسشررنامه

االت بررا توترره برره نظررر ؤ. سرر(1اسررتفاده گردید)ترردو  

 ن و مطازعات انجام شده در گاشته تهیه گردید.کارشناسا

 

 متغیرهای تحقیق

 ،طریرق آن شرود کره ازمتغیر ملتقل به متغیری گفته می

. درتحقیرق [3]د گرردبینی میمتغیر وابلته تبیی  یا پیش

 یرر ازگرروه متغ چهرارقازرب  متغیرهای ملتقل در ،حاضر

  های اقتصرادی( ویژگی2  های فردی اعضا( ویژگی1قبیل 

هرای مردیریتی مرورد ( ویژگی4های اتتماعی و ( ویژگی3

 اند. بررسی قرارگرفته

 متغیر یا نشرانگر اسرت برا 12های فردی شامل ویژگی

و  یماندگارای که با مقیاس اسمی، نلبی، ترتیبی و فا له

د روستائی )متغیرر وابلرته( ی اعضاء تعاونی توزیادامه زندگ

هرای مورد آزمون قرار گرفتند و دیگر عوامل یعنی ویژگری

هرای مردیریتی هرای اتتمراعی و ویژگریاقتصادی، ویژگی

 ای و با طیف زیکرت سنجیده شدند. تمامی به  ورت رتبه

 

  آماری و تعیین حجم نمونه ةجامع

دریر ،  یروسرتا یشامل اعضاء شرکت تعاون یآمار ةتامع

نفرر(  332) تهر و علویه و کشاورزان و دامداران منطقرههف

تامعره آمراری  یتمامی اعضرا ةکه مطازع آنجا باشد. ازمی

شرود ل هزینه، وقت و  رف زمان میامری است که متحمّ

توان همه افراد را مورد مطازعره قررار و همچنی  عمالً نمی

گیری مناسب آمراری نمونه ،تهت انجام تحقیق حاضر ،داد

هرای مختلرف ت گرفت. بردی  منظرور از میران روش ور

برررآورد انرردازه نمونرره آمرراری، برره منظررور ارزیررابی اکثررر 

خصو یات تامعه از فرمو  کوکران استفاده گردید که بره 

 :[20]شود  ورت زیر محاسبه می

 

(1 )                                        

 

دقت احتمازی مطلوب،  : d: انحراف معیار، s،  آن که در

N:  ،حج  تامعهt :  مقدارt در رد  2خطای  استیودنت با

 باشد.در دی می72فا له اطمینان 

همچنی  به منظرور دقرت احتمرازی و تعیری  انحرراف 

نفر یا خانوار از تامعه آمراری مرورد  30معیار نمونه، تعداد 

ن شد. انحراف ب و پیش آزموتحقیق به طور تصادفی انتخا

ذیرل محاسربه گردیرده  رابطهساس ا برمعیار بدست آمده 

  :است

 

(2                                            ) 

 

 %2 رابطره زیرر دقت احتمازی مطلوب نیز با استفاده از

 محاسبه گردید.

 

(3                                                  ) 

 

به دست آمد. در ای  مطازعه  183 ،تامعه آماریتعداد 

ها در کاهش پرسشنامه تهیه شده تحت عنوان نقش تعاونی

های باشد: ویژگیمهاترت روستائیان شامل عوامل ذیل می

(، متغیررر 8هررای اقتصررادی )(، ویژگرریمتغیررر 12فررردی )

 8) های مردیریتی( و ویژگیمتغیر 7) های اتتماعیویژگی

 (.متغیر

ها از آزفای کرونبرا  ر بررسی پایایی پرسشنامهبه منظو

ترر از استفاده شد. چنانچه میزان آزفای بدست آمده برزر 

-ها از پایایی مناسرب برخروردار مریپرسشنامه ،باشد 1/0

 باشند.

 

 هاهای تجزیه تحلیل دادهروش

ای اسرت کره یندی چند مرحلرهآها فرتجزیه و تحلیل داده

ریق به کرارگیری ابرزار تحقیرق هایی که از طداده ،طی آن

 سررانجامبنردی و گااری و دستهاند خال ه، کدفراه  آمده

 شوند. پردازش می
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ر افرزاهای آماری با کمک نرمدر تحقیق حاضر، از روش

SPSS  .به دو شکل تو یفی و استنباطی اسرتفاده گردیرد

هرای فرردی و داری بری  ویژگیدر ارتبا  با بررسی معنی

ی و ادامرره زنرردگی در روسررتا از ضررریب متغیررر مانرردگار

 همبلتگی اسپیرم  استفاده شد.

 

 AHPی فرآیند تحلیل سلسله مراتب

گیرررری هرررای تصرررمی یکررری از کارآمررردتری  تکنیک

فرآیند تحلیل سللله مراتبی است کره اوزری   ،چندمعیاره

د مطرر  شر 1780بار توسط توماس ا  سراعتی در سرا  

زوتی بنا نهراده شرده و  ة. ای  روش بر اساس مقایل[18]

دهرد. امکان بررسی سناریوهای مختلف را بره مردیران می

AHP  زمران برای تعیی  اثرات متقابل و ه روشی مناسب

-پیچیررده و نررامعی  اسررت کرره برره تصررمی هررای موقعیت

ها را برر اسراس اهرداف، اوزویت کند تاگیرندگان کمک می

 . [21]نظی  نمایند خود ت ةدانش و تجرب

ابترردا سرراختار سللررله مراتبرری تحقیررق  ،در ایرر  روش

ها تعیی  شرد. و اتزاء شامل هدف، معیارها و گزینهترسی  

معیارهررا بررر اسرراس مرررور منررابع و نظرررات معیارهررا و زیر

ها با اسرتفاده خبرگان در نظر گرفته شد. سپس پرسشنامه

زوتری تنظری  و بری  تامعره هردف کره  ةاز روش مقایل

برای محاسربه وزن باشند، توزیع و تکمیل شد. خبرگان می

 Expertافزار حلیل سللله مراتبی از نرمدر روش فرآیند ت

choice .استفاده شد 

 

 نتایج 

 هاپایایی پرسشنامه

نتایج حا ل از بررسی پایایی با اسرتفاده از ضرریب آزفرای 

 باشد.می 1کرونبا   به شر  تدو  

 
 کرونبا  آزفای از آمده بدست نتایج -1 تدو 

 122/0 آزفای محاسبه شده

 

 دهررد،ه شررده نشرران مرریهمچنرران کرره نتررایج محاسررب

برخروردار  پایایی مناسبیتحقیق از  ةشدطراحی پرسشنامه

 (.%10 زباشد )باالتر امی

 

 یفررد یهایژگیو یآمار یفپراکنش و توص یتوضع

 یانپاسخگو

 یتوضرع یت،همانند سر ، تنلر یفرد یهایژگیو متغیر

 یتتعرداد اعضراء خرانوار، وضرع یالت،تحصر یرزانهل، مأت

 یرتفعاز ی،شغل یتوضع ی،در تعاون یتعضو ةسکونت، سابق

واسرط  یرهرایدر قازب متغ یدر روستا و نوب ملک کشاورز

و  یانارائه شده توسرط پاسرخگو یهاتوانند بر نوب پاسخیم

 یقراتدر تحقبنرابرای  ثر باشرند. ؤمر آنان یهایریگتهت

و  یرهرایمتغ ی چنر یتوضرع یو بررسر یرلتحل یمایشیپ

آنها مه  خواهرد  یاثرگاار یتوضع یااثر و  یزانشناخت م

مشخصرات و  یو بررسر یف، بره تو راسراس یر برر ا .بود

 . پرداخته شدیان پاسخگو یفرد یاتخصو 

 یانگی که م ها نشان دادنتایج بدست آمده از پرسشنامه

در  یفراوانر یشرتری سرا  و ب 41افراد مورد مطازعره  یسن

باشررد. یدر ررد( مرر 1/30سررا  ) 43از  یشررترب یسررن ةرد

تمعیت پاسرخگو  بیشتر ،های پژوهشطبق یافته همچنی 

هلی  أدر ررد( و  مترر 81نفررر و در حرردود  132را مررردان )

دهنرد. بری  در د( تشکیل مری 72نفر و در حدود  111)

در رد تمعیرت  71تمعیت آماری مورد بررسری حردود 

باشند. نکته تازرب پاسخگو دارای سواد حداقل ابتدایی می

نفر با سطح سواد زیلرانس  22وتود  ،توته در ای  قلمت

 . استو باالتر در ای  تمعیت آماری 

 123در رد ) 33های پرژوهش، در حردود طبق یافتره

دارای زمرری  و ملررک کشرراورزی  ،افررراد پاسررخگو از نفررر(

 ةشخصی و همچنی  دارای واحد دامداری یا  احب پروانر

نفرر( نیرز دارای زمری   32در رد ) 8/18چرا و در حدود 

 شند.بااستیجاری می

 

بر مهاجرت  یفرد یهایژگیو یرمتغ ینرابطه ب یینتع

 از روستا

های فردی و میزان ارتبا  بی  متغیرهای ویژگی ،2تدو  

بری   ،دهد. بر ای  اساسماندگاری در روستاها را نشان می

همبلرتگی منفری و در  میزان سر  و مهراترت از روسرتا

 ،r=-0.324) در رد معنری داری وترود داشرت 72سطح 

p=0.036دهنده ای  است که هرچه میزان س  نشان ( که

در  یو ادامره زنردگ یماندگارمیزان  ،فرد بیشتر بوده است

 آن شخ  نیز بیشتر است.  یروستا



 01 ...                                    دهقانیان و همکاران خشک مناطق در ساکن روستائیان مهاجرت کاهش در روستايی هایتعاونی نقش بررسی

 ةرابطرر برری  میررزان تحصرریالت و مهرراترت از روسررتا

داری دیرده در رد معنری 77همبلتگی مثبت و در سطح 

است که  دهنده ای (. ای  نشانr=0.241 ،p=0.009شد )

میرزان  ،هرچه میرزان تحصریالت فررد بیشرتر بروده اسرت

ی در تعراون یتسابقه عضومهاترت بیشتر است. بی  میزان 

 72همبلتگی منفی و در سطح  ةرابطروستا و مهاترت از 

(. ای  r=-0.243 ،p=0.043داری وتود دارد )در د معنی

در  یتسرابقه عضرودهنده ای  است که هرچه میزان نشان

مهراترت کمترر اسرت. بری   ،فرد بیشتر بوده است یتعاون

برا میرزان  ،سایر متغیرهرای مرورد بررسری در ایر  بخرش

داری ارتبررا  معنرری در روسررتا یو ادامرره زنرردگ یمانرردگار

 مشاهده نگردید.

 
 روستا از مهاترت بر فردی هایویژگی متغیرهای بی  رابطه تعیی  -2 تدو 

 اریسطح معنی د ضریب همبلتگی مقیاس متغیر

 033/0* -324/0 ایفا له س 

 078/0 -132/0 ایرتبه تنلیت

 018/0 112/0 ایرتبه هلأوضعیت ت

 007/0** 241/0 ایرتبه میزان تحصیالت

 132/0 123/0- ایفا له تعداد اعضا خانوار

 043/0* 243/0- ایفا له عضویت در تعاونی ةسابق

 287/0 021/0 ایرتبه وضعیت سکونت

 181/0 012/0 ایرتبه در روستافعازیت 

 728/0 003/0 ایرتبه نوب ملک کشاورزی

 در د 77داری در سطح ** معنی    در د  72داری در سطح * معنی

 
 

های اقتصادی، ها در خصوص ویژگینتایج پرسشنامه

 اجتماعی و مدیریتی

ها در تهت تعیی  نقش اقتصرادی، اتتمراعی و پرسشنامه

ها تکمیل گردید که ها در کاهش مهاترتمدیریتی تعاونی

-ز زیر معیارها به  ورت کیفی طبقرهیک ا ثیر هرأدر آن ت

 بندی شده بود )خیلی کر ، کر ، متوسرط، زیراد و خیلری

 زیاد(.

های تحقیق نشان داد از بی  متغیرهای اقتصادی،  یافته

هرا در بیشتری  امتیاز افراد منطقه مربو  به نقش تعراونی

هررای محلرری برره منظررور خریررد و فررروش هایجرراد بازارچرر

کره  بره طروری ،باشردمحصوالت کشاورزی و دامداری می

نظر گرفتند. در  نفر امتیاز متوسط تا خیلی زیاد را در 143

های بعدی بازاریرابی و ایجراد اشرتغا  پایردار توسرط رتبه

توان نتیجه ها در منطقه توسط مردم قرار گرفت. میتعاونی

قش تعاونی در تلهیل خرید و فروش گرفت نظر مردم بر ن

باشد که نقش مهمی را محصوالت دامداری و کشاورزی می

ن ی و کراهش مهراترت و مانردگاری سراکنااز نظر اقتصاد

 منطقه خواهد داشت.

بیشررتری  امتیرراز افررراد منطقرره از برری  زیرمعیارهررای  

تررتیح منرافع تمعری هرا در اتتماعی، بره نقرش تعراونی

بره  ،ق گرفرتتعلّر والت کشاورزیمحص شرکت برای خرید

نظرر  نفر امتیاز متوسط تا خیلی زیاد را در 143که  طوری

بعد از  میل به همکاری گروهیهای بعدی گرفتند. در رتبه

با رهبران محلی  مردممیزان همکاری  گیری تعاونی وشکل

نظر مردم بر  ،توان نتیجه گرفتقرار گرفت. می و معتمدی 

ی منافع تمعری و افرزایش همکرارنقش تعاونی در ترتیح 

، نقرش مهر  ن محلریگروهی و ارتبا  بیشرتر برا معتمردا

اتتماعی در کاهش مهاترت و ماندگاری ساکنی  منطقره 

 داشته است. 

بیشرتری  امتیراز افرراد  ،هرای تحقیرقبر اسراس یافتره

هرا در منطقه از بی  زیرمعیارهای مدیریتی به نقش تعاونی

نفرر امتیراز  141کره  ه طروریب ،ق گرفتازی تعلّکاهش دزّ

های بعردی متوسط تا خیلی زیاد را درنظر گرفتند. در رتبه

ان ای توزیدی و افزایش رضایت کشاورزهدسترسی به نهاده

 و دامداران از شغل و کارشان قرار گرفت. 



 1001هار و تابستان ب، 1، شماره 12خشک بوم  جلد  ینشريه علم 02

توان نتیجه گرفت نظرر مرردم برر نقرش تعراونی در می

بره  مدیریت توزید و خرید و فروش بدون واسرطه و کمرک

توانرد در می ،مندی کشاورزان و دامداران از کارشانرضایت

کاهش مهاترت و ماندگاری ساکنی  منطقه نقرش مهمری 

 داشته باشد.

 

مانردگاری و نگرش افراد مورد مطالعره در خصروص 

 ادامه زندگی در روستا

پرسشنامه مربو  به نگرش افراد مورد مطازعه در خصرو  

 کاهش مهاترت تکمیل شد.ها در ماندگاری و نقش تعاونی

های مربو  به نگرش افراد مورد مطازعه در خصرو  ا ؤس

ها در ماندگاری و کاهش مهاترت نیز به شر  نقش تعاونی

 بررسی شد. 3 تدو 
 

 

 مطازعه مورد افراد بی  در روستا در زندگی ةادام و ماندگاری خصو  در فراوانی توزیع -3 تدو 

 تجمعی در د در د فراوانی گروه پرسش

 ؟ی توانلته است که اعضاء مهاترت کرده را به روستا برگرداندنتعاوآیا 

 1/10 1/10 20 خیلی ک 

 4/21 1/13 31 ک 

 2/23 1/27 24 متوسط

 4/82 7/21 22 زیاد

 0/100 3/12 27 خیلی زیاد

 ؟در روستا شده استشما تعاونی باعا ماندگاری و ادامه زندگی  اندازه تا چه

 2/1 2/1 14 ک خیلی 

 1/13 3/8 13 ک 

 7/34 8/18 32 متوسط

 17 1/44 82 زیاد

 0/100 21 37 خیلی زیاد

 باشد؟ری و کاهش مهاترت توانان موثر میهای محلی در ماندگاآیا ایجاد بازارچه

 2/1 2/1 14 خیلی ک 

 3/22 1/12 28 ک 

 1/28 2/32 33 متوسط

 1/81 2/23 43 زیاد

 0/100 7/18 32 ادخیلی زی

ثیر بر معیارهای اقتصادی بر کاهش مهاترت چگونه أها از نظر تنقش تعاونی
 کنید؟ارزیابی می

 8/11 8/11 22 خیلی ک 

 7/23 1/12 28 ک 

 3/24 4/21 21 متوسط

 0/83 1/31 27 زیاد

 0/100 14 23 خیلی زیاد

ر کاهش مهاترت چگونه ثیر بر معیارهای اتتماعی بأها از نظر تنقش تعاونی
 کنید؟ارزیابی می

 1/10 1/10 20 خیلی ک 

 3/21 3/13 31 ک 

 4/21 1/30 23 متوسط

 7/82 2/28 23 زیاد

 0/100 7/13 23 خیلی زیاد

ثیر بر معیارهای مدیریتی بر کاهش مهاترت چگونه أها از نظر تنقش تعاونی
 کنید؟ارزیابی می

 1/11 1/11 33 خیلی ک 

 3/31 7/17 31 ک 

 7/37 3/32 30 متوسط

 1/88 8/18 32 زیاد

 0/100 3/11 21 خیلی زیاد

 ؟ه است مانع از مهاترت از روستا بشودتدر کل تعاونی توانل

 1/8 1/8 12 خیلی ک 

 3/18 2/10 17 ک 

 3/43 28 22 متوسط

 4/83 1/31 37 زیاد

 0/100 3/13 31 خیلی زیاد
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و  یماندگار یهاشاخ  یبندویتام به اوزاقد ،در ادامه

. همرانطور کره (4)تردو   یرددر روسرتا گرد یزندگ ةادام

ه اسررت مررانع از تتوانلرر یتعرراون ،در کررل ،مشررخ  اسررت

هرای محلری و برا ایجراد بازارچره مهاترت از روستا بشرود

تواند باعرا ثیر بر معیارهای اقتصادی میأتوسط تعاونی و ت

 ها گردد.ماندگاری افراد در روستا
 

 روستا در زندگی ادامه و ماندگاری هایمتغیر بندیاوزویت -4 تدو 

 شر  ضریب تغییرات انحراف از معیار میانگی  اوزویت

 ؟در روستا شده استشما زندگی  ةتعاونی باعا ماندگاری و ادام حد تا چه 22/0 812/0 3/32 1

 ؟ز مهاترت از روستا بشوده است مانع اتدر کل تعاونی توانل 238/0 822/0 44/3 2

3 31/3 021/1 310/0 
ثر ؤری و کاهش مهاترت توانان مهای محلی در ماندگاآیا ایجاد بازارچه

 باشد؟می

 ؟کرده را به روستا برگرداندی توانلته است که اعضاء مهاترتنتعاوآیا  323/0 047/1 21/3 4

2 20/3 813/0 223/0 
یارهای اقتصادی بر کاهش مهاترت چگونه ثیر بر معأها از نظر تنقش تعاونی

 کنید؟ارزیابی می

3 18/3 813/0 214/0 
ثیر بر معیارهای اتتماعی بر کاهش مهاترت چگونه أها از نظر تنقش تعاونی

 کنید؟ارزیابی می

1 83/2 013/1 312/0 
ثیر بر معیارهای مدیریتی بر کاهش مهاترت چگونه أها از نظر تنقش تعاونی

 کنید؟ارزیابی می

  

 
 ا لی معیارهای زوتی مقایله -4 شکل

 

 های سلسله مراتبینتایج حاصل از پرسشنامه

در خصو  مقایله معیارهای ا لی نتایج نشان داد کره از 

 383/0بی  عوامل مورد بررسری عوامرل اقتصرادی برا وزن 

هررا در مانرردگاری و بیشررتری  اهمیررت را در نقررش تعاونی

نمایرد و پرس از آن، کاهش مهاترت روسرتاییان ایفرا مری

و  200/0های عوامل مدیریتی و اتتماعی به ترتیب با وزن

گرفتند. نتایج مقایله زوتی معیارهای ا رلی  قرار 111/0

 نشان داده شده است. 4در شکل 
 
 

 

 

 

معیارهای عوامل اقتصادی نتایج نشان داد با بررسی زیر

هررای خریررد و فررروش محصرروالت کشرراورزی و کرره عامل

ها و بازاریابی محصوالت توزیدی بره دامداری توسط تعاونی

ری  اهمیت را در بیشت 241/0و  222/0ی هاترتیب با وزن

کرراهش مهرراترت و مانرردگاری روسررتائیان داشررته اسررت. 

ها برا همچنی  افزایش توزید و درآمد در اثر عملکرد تعاونی

در رتبه سروم قررار گرفرت. بقیره عوامرل وزن  132/0وزن 

 .(2)شکل  کمتری را به خود اختصا  دادند

معیارهای عوامرل اتتمراعی نشران داد کره بررسی زیر 

رتیح منافع تمعی، میل به همکاری گروهی و های تعامل

هرا ترویج و آموزش و توانمندسازی در اثرر فعازیرت تعاونی

تواند در کاهش مهاترت اهمیت بیشتری داشرته باشرد می

را به خود  123/0و  138/0، 212/0های که وزن به طوری

 (.3)شکل  اختصا  دادند
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 ه زوتی زیر معیارهای عوامل اقتصادیمقایل -2شکل 

 

 
  اتتماعی عوامل معیارهای زیر زوتی مقایله -3 شکل

 

مقایله زیرمعیارهای عوامل مدیریتی نیز نشان داد کره 

ازی، دسترسی به تجهیزات و امکانات و دسترسی کاهش دزّ

های توزید بیشتری  اهمیت را در کاهش مهراترت به نهاده

-داشته هامرتبط با عملکرد تعاونی و ماندگاری در روستاها

را  181/0و  213/0،172/0هررای کرره وزن انررد برره طرروری

های های کمتر در تبرهکلب کردند. بقیه عوامل نیز با وزن

 . (1)شکل  بعدی قرار گرفتند

 

 
 مقایله زوتی زیر معیارهای عوامل مدیریتی -1شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری

هررا در کرراهش مهرراترت از نقررش تعاونی ،ر ایرر  مطازعررهد

روستاها در برخی از روستاهای شهرسرتان میبرد و بخرش 

ندوش  شامل دری ، هفتهرر و علویره مرورد بررسری قررار 

 گرفت.

نگرش افرراد  ،بر اساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه

زنرردگی در  ةمانردگاری و ادامرمرورد مطازعره در خصرو  

 شوده است مانع از مهاترت از روستا تانلتو یتعاون ،روستا

ثیر برر أهرای محلری توسرط تعراونی و ترو با ایجاد بازارچه

توانرد باعرا مانردگاری افرراد در معیارهای اقتصرادی مری

 روستاها گردد.
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اسرراس نتررایج تحلیررل همبلررتگی، متغیررر سررطح  بررر

منفری داشرته  ةتحصیالت با کاهش مهاترت از روستا رابط

-. مری[22 ،2, 3]ن مطابقرت دارد قامحق که با نتایج دیگر

های متنروب و ترااب و وتود شغلتوان گفت به دزیل عدم

-متناسب با تحصیالت برای توانران و سرخت و پرزحمرت

بودن شغل کشاورزی و دامداری که نیاز به  بر و حو رله 

 ،در منراطق روسرتاییتر افراد دارد و همچنی  درآمد پایی 

مند ای  مناطق برای توانان کاسته و بیشتر عالقه ةاز تاذب

تر در رت و اشتغا  بره کارهرای راحرت و پردرآمردبه مهات

 باشند.مناطق شهری می

کشراورزی و دامرداری و عضرویت در  ةهمچنی  سرابق

مثبتری داشرته  ةتعاونی با کاهش مهاترت از روسرتا رابطر

شراورزی و عضرویت بیشرتری در ک ةاست. افرادی که سابق

ها شرده طری سرا ها دارنرد، از تجربیرات اندوخترهتعاونی

ها آگاه بوده و عضویتشان استفاده کرده و از مزایایی تعاونی

هرای کشراوری خرود ها، در انجام فعازیتگیری از آنبا بهره

تصادی بهبود وضعیت اق ،اند که ای  امرتر عمل نمودهموفق

در نهایت منجر به ماندگاری و  ته است وآنان را در پی داش

مطازعات دیگر نیز ای    ادامه زندگی در روستا گردیده است

 . [17, 14]د نماینیافته را تأیید می

معیارهرای ا رلی برا اسرتفاده از روش سللرله  ةمقایل

بررسری،  مراتبی نتایج نشان داد کره از بری  عوامرل مرورد

بیشتری  اهمیت را در نقش  383/0عوامل اقتصادی با وزن 

ها در ماندگاری و کاهش مهراترت روسرتاییان ایفرا تعاونی

عوامرل مردیریتی و اتتمراعی بره  ،نمایند و پرس از آنمی

 قرار گرفتند. 111/0و  200/0های ترتیب با وزن

معیارهرای عوامرل اقتصرادی نشران داد کره بررسی زیر

خرید و فروش محصوالت کشراورزی و دامرداری های عامل

ها و بازاریابی محصوالت توزیدی به ترتیب برا توسط تعاونی

بیشتری  اهمیرت را در کراهش  241/0و  222/0ی هاوزن

مهاترت و ماندگاری روسرتائیان داشرته اسرت. همچنری  

هرا برا وزن افزایش توزید و درآمرد در اثرر عملکررد تعاونی

 رار گرفت. در رتبه سوم ق 132/0

 هرا از دیردگاههای اقتصادی تعاونیبندی ویژگیاوزویت

های  رنایع افراد مورد مطازعه نشان داد که ایجاد بازارچره

فرروش محصروالت توسرط خریرد و  دستی توسط تعاونی،

و فعازیرت تعراونی در  بازاریابی محصوالت توزیردی، تعاونی

نقرش را  تواند بیشتری یدار میاشتغا  و اشتغا  پا یشافزا

در کاهش مهاترت و ماندگاری روستائیان داشته باشد. برا 

توان نتیجه گرفت که نگاهی به معیارهای منتخب مردم می

تواند با تلهیل خرید و فروش ها میاز نظر اقتصادی تعاونی

را در روستاها  محصوالت کشاورزی و دامداری نقش مهمی

ه فرروش کره اقتصراد خرانوار روسرتایی برایفا نماینرد  چرا

 محصوالتشان با قیمت مناسب بلتگی دارد.

ارائرره خرردمات بازاریررابی محصرروالت کشرراورزی بررر 

زندگی روستایی اثر مثبتی دارد. با توتره  ةماندگاری و ادام

ی اکثر محصوالت کشاورزی و دامردار های خا ّبه ویژگی

، در  ورتی که کشاورزان از تمله توزید فصلی و فلادپایر

-باشند در زمران مناسرب امکانرات تمرعن و دامداران قادر

بنرردی و تبرردیل را آوری، نگهررداری، انتقررا  و حترری بلررته

توتهی را از دسرت خواهنرد داد، فراه  کنند، درآمد قابل 

که ای  شررایط منجرر بره افرزایش ضرایعات و کراهش چرا

کمیت و کیفیت محصو  قابرل فرروش خواهرد شرد. ایر  

فعاالن ایر  بخرش نتیجه بر وضعیت اقتصادی کشاورزان و 

اثر خوبی نخواهد داشت. همچنی  با توته به ای  حقیقرت 

که محصوالت فلادپایر نیراز بره امکانرات حمرل و نقرل و 

شرایط نگهرداری ویرژه داشرته و در مقایلره برا توزیردات 

رسراندن  غیرکشاورزی ارزش حجمی باالیی ندارند، هزینره

کننرده )در زمران و مکران ای  محصوالت به دست مصررف

پرای کننردگان خردهناسب( زیراد بروده و از عهردة توزیدم

های تعاونی کشاورزی شرکت بنابرای روستایی خارج است. 

مطلروب در  توانند در زمان مناسب و به نحوو دامداری می

کشاورزان را یاری نمروده و دسرت  ،انجام خدمات بازاریابی

ر از ها را کوتاه کنند. در نتیجه، سه  کشاورز و دامداواسطه

توانرد برر کراهش قیمت نهایی محصو  افزایش یافته و می

  .[11 ،8] ثر واقع شودؤفقر روستایی م

که تتماعی نشان دادمعیارهای عوامل ابررسی زیرنتایج 

عوامل ترتیح منافع تمعی، میرل بره همکراری گروهری و 

هرا ر اثرر فعازیرت تعاونیترویج و آموزش و توانمندسازی د

تواند در کاهش مهاترت اهمیت بیشتری داشته باشد و می

را بره خرود  123/0و  138/0، 212/0هرای به ترتیرب وزن

هررای اتتمرراعی بنرردی ویژگیاختصررا  دادنررد. اوزویررت

میرزان افراد مورد مطازعه نشان داد که  ها از دیدگاهتعاونی

والت محصرر ترررتیح منررافع تمعرری شرررکت برررای خریررد
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گیرری بعرد از شرکل میل به همکراری گروهری، کشاورزی

، با رهبران محلی و معتمدی  مردممیزان همکاری تعاونی، 

و  یردام یشافرزاو  ازمنفعهایجاد روحیه شرکت در امور عام

ترری  با فعازیت تعاونی از تمله مهر  اعتماد به نفس اعضاء

سرط گاار در ماندگاری روستاییان است کره توعوامل تأثیر

دهرد ها شکل گرفته است. ایر  موضروب نشران مریتعاونی

گیری تعاونی و ترتیح منافع تمعی و گروهی فللفه شکل

 باشد.در توامع روستایی نیز از اهمیت باالیی برخوردار می

ترویجی مطابق با نیراز اعضراء و -ارائه خدمات آموزشی

توانرد برا افرزایش دانرش و مهرارت در شرایط مناسب مری

ن و دامداران بر بهبرود فنراوری توزیرد و مردیریت کشاورزا

ثر واقع شده و منجر به افزایش سرودآوری، بهبرود ؤم ،بهتر

 .[10]د شرایط اقتصادی خانوار روستایی شو

معیارهای عوامل مدیریتی نیز نشان داد کره مقایله زیر

ترسی به تجهیزات و امکانات و دسترسی ازی، دسکاهش دزّ

های توزید بیشتری  اهمیت را در کاهش مهراترت به نهاده

-ها داشتهمرتبط با عملکرد تعاونیو ماندگاری در روستاها 

را  181/0و 0/ 172، 213/0هرای کره وزن بره طروری ،اند

ها از های مدیریتی تعاونیبندی ویژگیکلب کردند. اوزویت

ورد مطازعه نشران داد کره نقرش تعراونی در افراد م دیدگاه

 یشافرزاو  هرای توزیردیدسترسی بره نهادهازی، کاهش دزّ

شران از نظرر مرردم مندی کشاورزان از شرغل و کاریترضا

 تواند باعا ماندگاری روستائیان گردد. می

توانرد ضرم  مدیرت تعاونی و بهبرود عملکررد آن مری

مرداری باعرا های مرتبط برا کشراورزی و دابهبود فعازیت

افزایش رضایتمندی روستائیان از شغل و کارشران شرود و 

شرردن اوضرراب فررزایش اشررتغا  و توزیررد، شرررایط بهتربررا ا

اقتصادی و ایجاد محریط ترااب بررای توانران و کراهش 

می  أبره عبرارتی، تر مهاترت را بره همرراه داشرته باشرد.

 ،های مورد نیاز در زمران مناسرب و بره مقردار کرافینهاده

ه بهبود عملکرد توزید، افزایش سودآوری فعازیرت و منجر ب

گرردد در نتیجه افزایش رفاه و سطح زندگی روسرتایی مری

ری و ادامه زنردگی در روسرتا که در نهایت منجر به ماندگا

 . [23]د شومی

 و عوامرل به روستایی پایدار توسعه فرآیند ،به طور کلی

 آن، عوامرل ترری از مه  یکی .دار بلتگی مختلفی شرایط

 هرایسیاسرت برا همگرام تواندمی که هاستتعاونی توسعه

خردمات  ارائره توزیرد، کار، زنردگی، شرایط بهبود در دوزت

نقرش  روسرتا ممرد اتتماعی وضعیت و درآمد سطح ارتقاء

نتایج ای  تحقیق نیز نشان داد که  .[28] نماید ایفاء مؤثری

ثیر بر عوامل اقتصادی، اتتماعی و أتعاونی با ت ،از نظر مردم

مدیریتی در مدیریت کار و فعازیرت روسرتاها و کمرک بره 

وضعیت اقتصادی خانوار توانلته حتی در منراطق خشرک 

باعا کاهش مهاترت و ماندگاری روستائیان گردد. از ایر  

ها بره ریزان و مدیران، از تعاونیگردد برنامهنهاد میرو پیش

عنوان یرک ابرزار مرؤثر در کراهش مهراترت روسرتائیان و 

مشرارکت  کرهچرا ،دنرپایردار روسرتاها حمایرت کن ةتوسع

عدی است و هردف آن کشراندن بُآیندی اتتماعی و چندفر

. [7]مراحرل توسرعه اسرت  ةمردم به ایفای نقرش در همر

 و اقتصرادی یهاشراخ  گیرریانردازه با شودپیشنهاد می

 نقرش برر ،تعراونی گیرریشرکل از بعد و قبل در اتتماعی

 ارزیابی بررسی مورد یهاشاخ  بهبود و افزایش بر تعاونی
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Abstract 

Increasing of migration from rural to urban areas threats the village, especially in arid regions. This 

has caused the depopulation of many villages in different parts of the country and has reduced the 

role of the village as a production unit. In recent years, various solutions and measures have been 

proposed to reverse migration from cities to villages and increase their prosperity. The formation 

and development of rural cooperatives are among these measures. In the present study, the role of 

cooperatives in reducing the migration in some villages of Nodoshan district of Meybod city in 

Yazd was investigated. For this purpose, a questionnaire was evaluated using statistical methods 

and hierarchical analysis. Indices of personal characteristics, economic factors, social factors and 

managerial factors were selected for research. The results of comparing the main criteria using the 

hierarchical method showed that among the studied factors, economic factors weighing 0.683 are 

the most important in the cooperative role in reducing the migration and then the management and 

social factors with weights of 0.200 and 0.117, respectively. The factors of buying and selling 

agricultural and livestock products by cooperatives and marketing of produced products with 

weights of 0.255 and 0.241, respectively, were more important than the criteria of economic factors. 

The results showed that the variables of age and level of education, as well as the history of 

agriculture and animal husbandry and membership in cooperatives have a positive effect on the 

continuation of life in the village. 

 

Keywords: Hierarchical analysis, Economic factors, Social factors, Managerial factors, 

Sustainability, Rural. 


