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 چکیده

زيستی و ارتقاء اثرگذاری اجتماعی، فرهنگی و محيطها با تقويت سرمايه اجتماعی، نقش مهمی در بهبود فعاليت مؤسسا   تعاونی
های توليد كشاورزی فعال و غيرفعال  ای وضعيت سرمايه اجتماعی در تعاونیهدف مقاله حاضر مطالعه مقايسه .كنند ها ايفاء می آن

جامعیه آمیاری   . اسیت  صور  ميدانی انجام شدهاين تحقيق از نوع كاربردی بوده، به روش پيمايشی و به. شهرستان اردبيل است
بیر  . باشیند  نفیر میی   0115به تعداد  (های فعال و غيرفعال تعاونی)توليد كشاورزی شهرستان اردبيل   تحقيق اعضای هشت تعاونی

ای با انتساب متناسب انجام گرفت ابزار تحقيق،  گيری به روش طبقه نمونه. نفر برآورد شد 011اساس فرمول كوكران حجم نمونه 
پايايی  .ه كه روايی آن به روش محتوايی و با استفاده از نظرا  كارشناسان اداره تعاون و اساتيد دانشگاه تأييد گرديدپرسشنامه بود

 .دست آمدبه 531/1-701/1ابزار سنجش با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ تأييد شد كه مقدار آن برای متغيرهای مختلف بين 
های فعال و  داری بين تعاونیهای سرمايه اجتماعی اختالف معنی داد در ارتباط با تمام مؤلفهنها نشانتايج آزمون مقايسه ميانگين

های غيرفعال از سیطح سیرمايه اجتمیاعی     های فعال نسبت به تعاونی طوری كه اعضای تعاونیهای غيرفعال وجود دارد بهتعاونی
های غيرفعال در سیطح  ای فعال در سطح عالی بوده و در تعاونیهوضعيت غالب سرمايه اجتماعی در تعاونی. باالتری برخوردارند

داری در ميانگين سیرمايه اجتمیاعی بیر اسیاس متغيرهیای      های فعال اختالف معنی چنين در تعاونیهم. متوسط شناسايی گرديد
دار  ها معنیی  های غيرفعال اين تفاو  در تعاونی. ای جنسيت، وضعيت تأهل، سطح تحصيال  و سابقه عضويت شناسايی شدزمينه
 . نبود
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 مقدمه

 توجه با .ای در توسعه ملّی كشور دارد كننده ساز، جايگاه تعيين عنوان يکی از اركان اصلی اقتصاد سرمايهتعاون به 

 منظیر  از توليدكشیاورزی  هیای  تعیاونی  كشاورزی، بخش در پويايی و تحرك ايجاد در دهقانی خرده نظام ناكارآمدی به

 كشیاورزی،  بخش در مردمی مشاركت توسعه مولّد، و پويا اشتغال ايجاد كشاورزی، بخش رشد از حاصله بازتوزيع منافع

 بیرای  مناسیبی  ابیزار  و غيره، توليد در دولتی های هزينه كاهش كشاورزی، بخش در گذاری ريسک سرمايه آوردنپايين

گونیاگون   جها  از كشاورزی بخش در ها اين تعاونی(. 0350حيدری ساربان، )آيند  شمار میبه كشاورزی وضعيت بهبود
اعتقیاد   به. اند بوده مختلف كشورهای توجه مورد همواره اين رو از و كنند ايفا توسعه عرصه در را ممتازی نقش توانند می
توسیعه   بیه  زمينه دستيابی توانند می درآمدها تر متعادل و توزيع افزايش و اشتغال ايجاد با توليد های یتعاون، (0117) 0لی

كیه   دهنید  میی  كشیاورزان  بیه  را فرصیت  ايین  توليد های است تعاونی معتقد نيز (0111) 0كانترو .سازند فراهم را پايدار
هايی از اعتماد  ها شبکه عالوه براين اين تعاونی(. 0315كرمی و آگهی، )بخشند  بهبود را خود تجاری كوچک واحدهای

ايین  . سیازند  آورند كه افراد را به همکاری و مشاركت با يکديگر قیادر میی   به وجود می در كشاورزان و روستاييان عضو
عناصیر اجتمیاعی   . سیازد  ای برای توليد سرمايه اجتماعی مطیرح میی   عنوان منابع بالقوههای توليد را به ، تعاونیظرفيت

هايی از يیک واحید اجتمیاعی     شوند كه شامل ويژگی ها در متغيری به نام سرمايه اجتماعی خالصه می متعدد در تعاونی
های تعاونی بهبود بخشند  ارايی جامعه را از طريق تسهيل كنشتوانند ك باشند و می ها می چون اعتماد، هنجارها و شبکه

توان دريافت كه نهضت تعاون و  های تعاون و كاركردهای آن می با اندكی تعمق در اصول و انديشه(. 0311ابراهيمی، )
قش اساسیی  تواند ن می( سرمايه اقتصادی، سرمايه انسانی و سرمايه اجتماعی)گيری سه سرمايه ها در شکل رشد تعاونی
توانند سرمايه اجتماعی بين گروهیی و در نتيجیه    عنوان يک تشکل محلی میها به تعاونی (.0351غنيان، )داشته باشد 

هیا در زمينیه انسیجام     چنين تعیاونی هم. ای را افزايش دهندهای توسعه ميزان همکاری و مشاركت برای اجرای برنامه
(. 0350نيیا،  بيگیی و جعفیری  علیی )كند  اجتماعی كه در بحث سرمايه اجتماعی اثرگذار است، نقش مؤثری را بازی می

 اسیت،  اثیربخش  اجتماعی های سيستم زيربنای كه اجتماعی روابط درك برای ابزاری عنوانبه اجتماعی سرمايه مفهوم

بیه گفتیه رابیر  پوتنیام      (.0351نصراصیفهانی و همکیاران،   )است  شده شناخته سازمانی زيتم مبنای و رود می كاربه
ها برای كمیک بیه يکیديگر     های اجتماعی و تمايال  ناشی از اين شبکه سرمايه اجتماعی به ارزش جمعی همه شبکه

كیه  ( 0111، 3پاتنیام )ت به عقيده وی، سرمايه اجتماعی عنصری كليدی در بنا و برقیراری دموكراسیی اسی   . اشاره دارد
سرمايه اجتمیاعی شیامل   (. 0550، 1فوكوياما)شود  موجب تقويت همکاری اجتماعی براساس روابط اجتماعی واقعی می

ای از يک ساخت اجتماعی را شیامل   ها جنبه كه همه آناول اين: چيزهای گوناگونی است كه دو ويژگی مشترك دارند
 1النیگ و راسیل   .(0551، 0كلمین )كننید   را كه در درون ساختارند تسهيل میهای معين افرادی  شوند، و دوم كنش می
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. دانند به نقل از بورديو سرمايه اجتماعی را حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعل فراهم شده برای فرد و يا گروه می( 0101)
از فهیم متقابیل و سیوابق     ای اسیت كیه  اين منابع برآمده از مالکيت شبکه بادوامی از روابط كم و بيش نهادينیه شیده  

 و فیردی  روانیی  سالمت و تعهد هويت، احساس سازمانی، اجتماعی سرمايه توسعه .شود مشترك بين افراد، حاصل می
عنوان عنصیر فیردی و اجتمیاعی، بیا     آگاهی اجتماعی به. دهد می افزايش را سازمان ثبا  نيز و كند می تسهيل را كاری

ها، ميزان اعتمیاد اجتمیاعی و   دارد كه در صور  افزايش آگاهی نسبت به ابعاد تعاونیسرمايه اجتماعی ارتباط مستقيم 
هیای  از ديدگاه نظری، مؤلفه. گردد يابد و منجر به افزايش مشاركت اجتماعی میانسجام اجتماعی افراد نيز افزايش می

بسیتگی  ها، انسیجام و هیم  و ارزشسرمايه اجتماعی چون دانش و آگاهی، مشاركت اجتماعی، اعتماد متقابل، هنجارها 
. های تعاونی تأثير شیايانی خواهنید داشیت   در كنار مديريت اصولی و شايسته در عملکرد و موفقيت شركت باشد كه می

 فقیدان  و شود می ها سازمان و ها شركت در فکری سرمايه گذاری اشتراك به و ايجاد تسهيل به منجر اجتماعی سرمايه
 از بیااليی  سیطح . (0551، 0ناهاپيت و قوشیال )دارد  ها سازمان و ها شركت بر منفی اثرا  یاجتماع سرمايه گيریشکل

ايین   بیا . كند دشوار شده محدود اطالعا  و ها ايده دامنه دليل به را مبادال  و همکاری است ممکن اجتماعی سرمايه
 هیای  جنبه. است شده محرز انسانی سرمايه تشکيل و ها شركت در نوآوری گيریشکل در اجتماعی سرمايه نقش حال،

 تیأثير  هیا  شیركت  محصیول  نیوآوری  رونید  بیر  منیابع  و تركيب منابع تبادل تسهيل طريق از اجتماعی سرمايه مختلف
 مختلیف  سیطوح  دارای كیه  هیايی  شیركت  دهد عملکرد یمديگر مطالعا  نشان(. 0100، 0ليانگ و همکاران)گذارد  می

 وكیار كسیب  رشد و نوآوری نظر از ها شركت آن عملکرد و اجتماعی سرمايه بين مثبتی رابطه هستند، اجتماعی سرمايه
 سیرمايه  كه شد مشخص كشاورزی های تعاونی اجتماعی در سرمايه مطالعه در (.0110، 3كوك و همکاران)دارند  وجود

، 1وسیتلوند و آدام ) شیود  می ها تعاونی اعضاء يا صاحبان منافع شدن حداكثر منجر به كشاورزی های تعاونی در اجتماعی
 مشیاركت  از بیااليی  سیطح  بیا  هیا  تعاونی كهدرحالی شوند می بندیطبقه سود ميزان با داریسرمايه های بنگاه(. 0101
 يیک  اجتمیاعی  سیرمايه  رو، اين از. شوند می بندیطبقه سازمانی درون هماهنگی های هزينه و گيریتصميم در اعضاء
 بیه  مربیوط  مسیائل  وفصیل حیل  ها تعاونی در .باشد می ها تعاونی در مديريت و رسمی نهادهای برای مهم مکمل عامل
و  باشید  میی  اجتمیاعی  سرمايه كاربست و گيریشکل مستلزم كه باشد می مطرح هماهنگی مشکال  و انگيزش سطح

 اجتماعی سرمايه(. 0100، 0ليانگ و همکاران)كند  می عمل ها تعاونی در منبع و سازمان اصل عنوانبه اجتماعی سرمايه
شیود   جبران كشاورزی های تعاونی مورد در ها نامهآئين و قوانين محدود حضور تا است ضروری غيررسمی نهادهای در
 اسیت،  توسیعه  كارشناسیان  نظر مورد كه اجتماعی و انسانی فيزيکی، های سرمايه از ميان تعاون(. 0103، 1ليو و وانگ)

 فرديیت  جیای  به تعاونی يک ندهدهتشکيل عوامل اوالً زيرا .دارد اجتماعی های سرمايه با را نزديکی و قرابت ترينبيش

عنوان محور يا هدف اصلی نيست و به آراء و عقايد ديگران، حتیی  ثانياً، در تعاون سود شخصی به. است جمع بر مبتنی
كاری كه از ديگر   بنابراين، اعضاء احساس مسئوليت و وجدان. شود اگر حداقل سهام را داشته باشند، احترام گذاشته می
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-بررسی (.0311 نيا و صديقی، درويش)گيرند  كنند و به كار می اجتماعی است را در خود تقويت می  های سرمايه شاخص

ها شیور و شیوق و هيجیان    ها و نظار  كارشناسان تعاون كشاورزی نشانگر اين واقعيت است كه در بسياری از تعاونی
در نتيجه عدم تعامل اعضاء با تعاونی، روز به روز . رنگ شده استبرد تعاونی كماعضاء در مشاركت و همکاری در پيش
رنیگ شیده   بستگی اعضیاء كیم  از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته و اتحاد و همتعاونی كارايی خود را از دست داده و 

های توليد كشاورزی شهرستان اردبيل نيیز  تعاونی(. 0311وزيری، )شود ها میاين روند موجب انحالل تعاونی است كه
طی چنید   .اندغيرفعال شدهدليل نبود مشاركت و همکاری بين اعضاء ها بهاز اين امر مستثنی نبوده و بسياری از تعاونی

دهه اخير تحقيقا  متعددی در زمينه سرمايه اجتماعی صور  گرفته است كه حاكی از آن است كه سیرمايه اجتمیاعی   
 ای برخوردار است از اين رو پژوهش حاضر بیا بررسیی و مقايسیه وضیعيت     ها از اهميت ويژه در توسعه و بقای سازمان

در صیدد اسیت تیا راهکارهیايی      يد كشاورزی فعال و غيرفعال در شهرستان اردبيلهای تول در تعاونی اجتماعی سرمايه
اميد است كه نتايج اين پیژوهش  . های غيرفعّال ارائه نمايدهای فعّال و فعاليت مجدد  تعاونی برای تداوم و بقای تعاونی

ای وضیعيت سیرمايه   قايسیه مطالعه مبر اساس مطالب فوق، هدف اصلی پژوهش حاضر  .در اين امر مثمرثمر واقع شود
در اين راستا، اهداف فرعی زير میورد   .های توليد كشاورزی فعال و غيرفعال شهرستان اردبيل است اجتماعی در تعاونی

مقايسیه سیرمايه   ( 0هیای فعیال و غيرفعیال،     بررسی وضعيت سرمايه اجتماعی در تعیاونی ( 0 :مطالعه قرار گرفته است
های فعال و غيرفعال برحسیب متغيرهیای   مقايسه سرمايه اجتماعی تعاونی( 3غيرفعال های فعال و  اجتماعی در تعاونی

 . ای زمينه

های توسعه مبتنی بر ديدگاه نوسازی، مفهوم مشیاركت و توسیعه    دنبال شکست برنامه ميالدی، به 01از اواخر دهه 
يه اجتماعی و ابعاد آن صیور  گرفتیه   رو تحقيقا  متعددی در زمينه سرما مشاركتی در ادبيا  توسعه مطرح شد، از اين

هیا و ارتباطیا  و تعیامال  اجتمیاعی در عملکیرد       با بررسیی تیأثير مشیاركت شیبکه     (0111)0طی پژوهشی، بار. است
های كوچک و زودبازده كارآفرين، نشان داد كه تعامال  اجتماعی باعث افیزايش ظرفيیت كسیب اطالعیا  و      شركت

هیا، در طیی ايجیاد جیوّ      های اجتماعی در ميان شیركت  چنين ارتقای مشاركتهمها و  آگاهی اجتماعی در ميان شركت
های فردی سن، درآمد، تحصيال  و سابقه عضويت در  در اين تحقيق تأثير ويژگی. شوند مناسب و اعتماد اجتماعی می

ای سیرمايه  هی در بررسیی تعيیين مؤلفیه    .دار گزارش شده است های كوچک و زودبازده كارآفرين معنی عملکرد شركت
 ،(آگیاهی اجتمیاعی  )سیرمايه شیناختی   ( 0111) 0های امريکايی، كروز و همکیاران اجتماعی اثرگذار بر عملکرد شركت

-ها اثربخش معرفی كردهمشاركت اجتماعی، انسجام اجتماعی و افزايش تعامال  اجتماعی را بر بهبود عملکرد شركت

نشان داد كه عامیل كلیی و اساسیی در بررسیی عوامیل میؤثر بیر         (0111) 3نتايج مطالعا  اسکريمژور و همکاران .اند
اند از عوامل دولتی، عوامل تجاری، عوامیل فنیی، عوامیل ادراكیی، و      های كشاورزی عبار  عملکرد و موفقيت شركت

در ميان عوامل اجتمیاعی متغيرهیای اصیلی هنجارهیا و انتظیارا  اجتمیاعی، تعیامال  اجتمیاعی و         . عوامل اجتماعی
 1در پیژوهش ديگیری سیانو   . های كشاورزی، اثرگذار شناسايی شدند ی اجتماعی بر موفقيت و عملکرد شركتها ارزش

                                                                                                                                                         
1-Barr 
2- Krause et al  
3- Scrimgeour et al  
4- Sano 
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در ( گيران و روستاييان محلیهای ماهیهای توليد، گروهتعاونی)نقش سرمايه اجتماعی را در مديريت توليدی  (0111)
سرمايه اجتماعی افراد شامل هنجارها و انسیجام   در اين تحقيق متغيرهای. مناطق ساحلی فيجی مورد مطالعه قرار داد

-گذار بیوده های اقتصادی اثراجتماعی، اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مشاركت اجتماعی بر عملکرد مديريت گروه

 هسیرماي  ند كهاجتماعی در توسعه رهبری سازمانی نشان داديه بررسی نقش سرمادر ( 0115) 0اوكنيل و مک كالوم. اند
، كیاهش هزينیه تعیامال  و تیراكنش موجیود در      ها آناز ديدگاه . عی تأثير زيادی بر توسعه رهبری سازمانی دارداجتما

 هیای  فعاليیت وجود آمده در سازمان، ايجاد ثبا  و امنيت در  اعتماد به هواسطكاهش هزينه نظار  و كنترل به ،سازمان
جیويی در   زش و جذب نيیروی جديید در سیازمان، صیرفه    های آمو سازمانی، افزايش يادگيری سازمانی و كاهش هزينه

تیرين   در سیازمان، مهیم   هیا  همکیاری كاركنان و افزايش  های مهار و  ها قابليتتقويت  ههای سازمانی به واسط هزينه
بیه بررسیی سیه    ( 0103) 0ای، جونز و كیالرك در مطالعه گسترده .اجتماعی در سازمان است هتأثيرهای افزايش سرماي

پرداختنید، نتیايج ايین پیژوهش نشیان داد كیه داشیتن         عنصر سرمايه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و اعتماد بیه نهادهیا  
مطالعیا  و تحقيقیا    . شیود  های زيست محيطی می های اجتماعی انبوه منجر به ايجاد سطوح باالتری از آگاهی شبکه

كشاورزان با شرايط خشکسالی تبيين كرد كه داشتن سیطح بیاالی سیرمايه    در زمينه انطباق ( 0103) 3چن و همکاران
های نصر اصیفهانی   بررسی. دهد طور قابل توجهی سازگاری و تطابق كشاورزان با خشکسالی را افزايش میاجتماعی به
كیه  های خیدماتی اسیتان اصیفهان مشیخص كیرد       در زمينه سرمايه اجتماعی سازمانی در سازمان( 0351)و همکاران 

 از .دارد وجیود  دولتی اصیفهان  خدماتی های سازمان در سازمانی سرمايه اجتماعی ای رابطه و ساختاری شناختی، عوامل

 اجتمیاعی  عوامیل سیرمايه   از حاصل ميانگين با داری معنی ارتباط كار سابقه و تحصيال  شده بررسی ای زمينه عوامل

های طرح  گروهی در تعاونیهای مؤثر بر سرمايه اجتماعی درون سازهدر پژوهشی ( 0350)عموبيگی و حياتی . داد نشان
ها حاكی از آن است كه ميانگين  مديريت جامع منابع طبيعی و آبخيزداری استان فارس را مورد ارزيابی قرار دادند، يافته

های  و تعداد سالچنين بين متغيرهای سن هم. داران در حد قوی بوده استگروهی اعضای شركت تعاونی طاليهدرون
هیای   در رابطه با مؤلفه. داری شناسايی شده است تحصيل با ميزان سرمايه اجتماعی درون گروهی رابطه مثبت و معنی
. زنان دارای نمره باالتری نسبت به مردان بودنید  اعتماد بين شخصی، ميزان مبادله اطالعا  و شبکه روابط غيررسمی

. تیر بیود   های آن در مورد كشاورزان نسبت بیه افیراد غيیر كشیاورز كیم      مؤلفه ميزان سرمايه اجتماعی درون گروهی و
های توليد روستايی شهرستان كوهدشت و  وضعيت سرمايه اجتماعی در تعاونی در مطالعه( 0351)كالنتری و همکاران 

 كیل  ميزان رآمد،د سطح تأهل، تحصيال ، وضعيت جنسيت، مانند هايی ويژگی نظر از كه دادنعوامل مرتبط با آن نشا

 در شیركت  توليدی، های فعاليت در مشاركت تعاونی، از اصول شناخت تعاونی، در عضويت سابق  مالکيت، تحت اراضی

 گروه دو بين ای مالحظه قابل های تفاو  تعاونی توسط شده برگزار آموزشی های در دوره شركت و گيری تصميم جلسا 

به تحليیل نقیش سیرمايه اجتمیاعی در عملکیرد      ( 0350)زاده و عمانی  علی .دارد وجود پايين و باال سرماي  اجتماعی با
داد سیرمايه اجتمیاعی بیا عملکیرد     های تعاونی توليدی زراعی استان خوزستان پرداختند، نتیايج نشیان   غيرمالی شركت
-ری دارد بیه دادرصد اطمينیان رابطیه معنیی    55های تعاونی توليدی زراعی استان خوزستان در سطح  غيرمالی شركت

                                                                                                                                                         
1- O’Connell and MC Callum 
2- ones and Clark 

3- Chen et al  
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تیرين متغيرهیای میؤثر بیر      طوری كه سه متغير مستقل مشاركت اجتماعی، آگاهی اجتماعی و اعتمیاد اجتمیاعی مهیم   
هیای دامیداران شهرسیتان كوهدشیت      ای تأثير سرمايه اجتماعی در موفقيت تعاونیطی مطالعه. عملکرد غيرمالی بودند

داد كیه متغيرهیای مشیاركت    نتايج رگرسیيون نشیان  . ر گرفتمورد بررسی قرا( 0353)توسط عزيزپور فرد و همکاران 
هیای   درصد از موفقيت تعیاونی  10اجتماعی، سن، اعتماد اجتماعی، حمايت اجتماعی و سابقه عضويت در تعاونی، جمعاً 

انیداز مشیترك بیر    در تحليل تیأثير چشیم   (0351)كرمی و علی بيگی . كنند دامداران شهرستان كوهدشت را تبيين می
دار بیين چشیم انیداز    وجیود رابطیه معنیی    ای سرمايه اجتماعی در توسعه كارآفرينی كشاورزی گزارش نمودند كیه ارتق

در توسعه كارآفرينی كشاورزی ( ها اعتماد اجتماعی، هنجارها و شبکه) های سرمايه اجتماعی مشترك از آينده و شاخص
هیا در توسیعه كیارآفرينی     ماد اجتماعی، هنجارها و شبکهدار بين اعتچنين وجود رابطه معنیهم. مورد تأييد قرار گرفت
 .كشاورزی تبيين گرديد

 ها مواد و روش

های كمّی، از نظر ميزان كنترل متغيرها از نیوع غيرآزمايشیی و از نظیر     اين پژوهش از نظر ماهيت از نوع پژوهش
در ايین پیژوهش بیا بررسیی     . تاسهمبستگی انجام شده-توصيفی باشد و به روش هدف از نوع تحقيقا  كاربردی می

افیراد موردمطالعیه   ( ، ميزان تحصيال ، سابقه عضويت و غيرهتأهلسن، جنس، وضعيت )ای های فردی و حرفه ويژگی
 و اجتمیاعی، انسیجام   اجتمیاعی، مشیاركت   اعتمیاد )ی اجتمیاع و ابعیاد سیرمايه   ( ی فعال و غيرفعیال ها یتعاوناعضای )

متغيرهای مستقل بر ابعاد سرمايه اجتماعی از ديدگاه آنان میورد تجزيیه و تحليیل     ريتأث؛ (اجتماعی همبستگی و آگاهی
 باشید  یمی نفر  0115ی توليد كشاورزی شهرستان اردبيل تعداد ها یتعاونجامعه آماری تحقيق اعضای كليه . قرار گرفت

های  نفر عضو تعاونی 700و  های فعال نفر عضو تعاونی 0051ها  از بين اين تعاونی. كه شامل هشت تعاونی توليد است
 (. 0جدول ) رديگ یمی توليد فعال و غيرفعال را در بر ها یتعاونو  باشند غيرفعال می

 (جامعه آماری تحقيق)های توليد شهرستان اردبيل آمار تعاونی -1جدول 

 نام تعاونی هاتعاونی
روستای تحت 

 پوشش
 تعداد اعضاء

اراضی 

 (هکتار)
 سال تأسيس

 فعالهای تعاونی

 0375 0111 370 0 پيراقوم

 0310 0111 051 0 تپراقلو

 0311 1011 301 3 دهقان نوشهر

 0310 3011 001 0 سبالن ثمرين

 0313 0131 051 0 باروق ديجوجين

 غيرفعال

 0315 011 11 0 مزرعه سبز ساواالن

 0315 710 013 0 صفا دشت نوران

 0315 *- 001 0 اذركشت نيار

 .آمار يافت نشد*.          تعاونی روستايی شهرستان اردبيل: مأخذ
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ای بیا انتسیاب    گيیری بیه روش طبقیه    نمونه. نفر تعيين گرديد 011، 0كل نمونه با استفاده از فرمول كوكران حجم
نفیر   11و  001ی فعیال و غيرفعیال بیه ترتيیب     هیا  یتعیاون ی ها طبقهلذا حجم نمونه در داخل . انجام گرفت 0متناسب

ی هیا  دادهابیزار گیردآوری    .طور كامالً تصادفی جهت مطالعه انتخاب شیدند  ها افراد به در داخل طبقه محاسبه گرديد و
اعتماد اجتمیاعی، مشیاركت اجتمیاعی، انسیجام و     ) مؤلفهپرسشنامه تحقيق دارای چهار . است موردنياز پرسشنامه بوده

-به. در قالب طيف ليکر  طراحی گرديد سؤاال . گويه بوده است 01در قالب ( همبستگی اجتماعی و آگاهی اجتماعی

ضیريب   منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از نظرا  تعدادی از كارشناسان اداره تعاون و اساتيد دانشیگاه اسیتفاده شید و   
-بیه ( از هر دو طبقه فعیال و غيرفعیال  )پرسشنامه آزمون مقدماتی  31ماد ابزار از روش آلفای كرونباخ برای قابليت اعت

انحیراف   فراوانی، درصید،  ميانگين،)توصيفی های  و از آماره SPSSها از نرم افزار  برای تجزيه و تحليل داده. دست آمد
ضريب آلفا برای هريک از ابعاد سرمايه اجتماعی  ريمقاد .گرديدای و تحليل واريانس استفاده  مقايسه یها آزمون، (معيار
 .نشان داده شده است 0جدول در 

 مقادير آلفای كرونباخ برای سنجش پايايی پرسشنامه سرمايه اجتماعی -2 جدول

 مقياس
مقادير 

 آلفا
 مقياس

مقادير 

 آلفا

 507/1 مشاركت اجتماعی( ب 531/1 اعتماد اجتماعی( الف

 131/1 انسجام و همبستگی اجتماعی( ج 500/1 يافتهتعميماعتماد  -0

 711/1 آگاهی اجتماعی( د 113/1 شخصیاعتماد بين -0

 - 701/1 اعتماد به نهادها -3

 

مشیاركت  ، اعتمیاد اجتمیاعی   بعید  چهیار  های فعال و غيرفعال در قالیب  سنجش سطح سرمايه اجتماعی در تعاونی
منظیور بررسیی   بیه  (.00-0)هیای  آگاهی اجتماعی مورد بررسی قیرار گرفیت جیدول   و  اجتماعی، انسجام و همبستگی
ای درمورد هر فرد محاسبه ، نمره هر يک از ابعاد در مقياس شبه فاصلهافراد موردمطالعه وضعيت كلی سرمايه اجتماعی

فاصیله   روش ده ازبیا اسیتفا  سیپس   .دسیت آمید  ههر فرد بی  سرمايه اجتماعیو بدين ترتيب متغير و با هم جمع گرديد 
ISDM) معيار از ميانگينانحراف

3
دست آمده به چهار سطح به شرح زير تقسيم ههای ب در اين روش داده. توصيف شد (

نيیا،   صديقی و درويش) شود دست آمده در هر سطح، متغير موردنظر ارزيابی میهو در نهايت براساس فراوانی و درصد ب
0310.) 

A = < Mean - sd : ضعيف =A 
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Mean - sd ≤B <Mean : متوسط =B 

Mean≤ C< Mean + sd : خوب =C 

Mean + sd < D  : عالی =D  

 نتایج و بحث

 های فعال و غیرفعال شناختی اعضای تعاونیهای جمعیت ویژگی 

تعاونی از لحاظ وضعيت تأهل نيز در هر دو . ها مرد بودند گويان در تعاونیهای تحقيق، اكثر پاسخ با توجه به يافته 
گويان در هر دو گروه در سیطح  در خصوص سطح تحصيال ، اكثر پاسخ. گو را تشکيل دادندمتأهلين بيشتر افراد پاسخ
 (.3 جدول) تحصيلی زير ديپلم بودند

ها  ميانگين و انحراف معيار سن و سابقه عضويت اعضای تعاونی 1 ديگر نتايج تحقيق با توجه به اطالعا  جدول 
و بیرای   11های فعیال   سال است كه برای تعاونی 01گويان براساس اين جدول، ميانگين سنی پاسخ. دهد میرا نشان 
سیال و   1هیای فعیال    سال است كه برای تعیاونی  01/0ميانگين سابقه عضويت نيز . باشد می 11های غيرفعال  تعاونی

 .باشد سال می 3های غيرفعال  برای تعاونی

 (= n 180) شناسی غيرهای جمعيتتوزيع فراوانی مت -3جدول 

 

 متغيرها

 = n 60غيرفعال  = n 120فعال 

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 جنسيت
 01 1 0/7 5 زن

 51 01 0/50 000 مرد

 وضعيت تأهل
 7/00 7 0/00 00 مجرد

 3/11 03 0/17 010 متأهل

 
 سطح تحصيال 

 3/01 30 1/11 73 تر از ديپلمپايين

 30 00 0/07 33 ديپلم

 7/1 1 7/00 01 تحصيال  دانشگاهی

 

 شناسی متغيرهای جمعيت معيارميانگين و انحراف -4جدول 

 غيرفعال فعال 

 معيارانحراف ميانگين معيارانحراف ميانگين 
 53/01 31/17 13/00 51/01 سن

 07/0 03/0 11/0 31/1 سابقه عضويت

 

در بخش قبل بيان شید، سیرمايه اجتمیاعی     طور كه همان :غيرفعالهای فعال و  سطح سرمايه اجتماعی در تعاونی
آگیاهی اجتمیاعی میورد    و  مشاركت اجتمیاعی، انسیجام و همبسیتگی   ، اعتماد اجتماعی بعد چهار پاسخگويان در قالب
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بیه   شخصی و اعتمیاد دراين ميان، بعد اعتماد اجتماعی به سه دسته اعتماد تعميم يافته، اعتماد بين. بررسی قرار گرفت
 . بندی شدمعيار از ميانگين دستهنتايج حاصل با روش فاصله انحراف. بندی و مورد مطالعه قرار گر فتنهادها تقسيم

بررسی شده و با درنظرگیرفتن   0اين بعد با هفت گويه مندرج در جدول  :هايافته اعضای تعاونیسطح اعتماد تعميم
گويیان در  شیود امتيیازا  پاسیخ   طور كه مالحظه میی همان. گرديد های فعال مرتبميانگين و ضريب تغييرا  تعاونی

 .بوده است 73/3و  07/1های فعال و غيرفعال به ترتيب تعاونی

 های توليديافته اعضای تعاونیميزان اعتماد تعميم -5جدول 

 يافتههای بعد اعتماد  تعميمگويه
 غيرفعال فعال

 SD CV ميانگين  SD CV ميانگين 

ای جا بماند زمانی كه به مغازه برگشتم كيفم را به من كيفم در مغازهاگر 
 .گردانندبر می

00/1 103/1 03/1 03/1 315/0 05/1 

 30/1 175/1 53/0 111/1 171/1 50/0 .هستندقابل اعتماد  اعضای تعاونی 
توان كسی را پيدا كرد كه واقعا بتوان به او اين روزها به سختی می

 .اعتماد كرد
70/0 100/1 01/1 30/1 011/0 01/1 

ام با ديگران، نبايد اطالعا  زيادی از خودم ثابت شده كه در رابطه برايم
 .ها بدهمبه آن

11/1 170/1 00/1 73/0 710/1 03/1 

 01/1 111/1 01/3 00/1 103/1 71/3 .كند اعتماد او به آدم تا از كسی بدی نديده بايد

 هاآن به برخورد چند و صحبت با توانمی زيادند،های قابل اعتماد آدم
 .كرد اعتماد

01/3 103/1 01/1 11/0 171/1 00/1 

 11/1 757/1 11/0 31/1 110/1 15/0 .ها اعتماد كردوان به غريبهتمی عموماً

 07/0:معيار، انحراف73/3:ایميانگين رتبه: های غيرفعالتعاونی 10/0: معيارانحراف  07/1: ایميانگين رتبه :های فعالتعاونی
 (خيلی زياد) 7تا ( خيلی كم) 0از :  دامنه ميانگين ها

 

مورد بررسی قرارگرفیت و بیا درنظرگیرفتن    ( 1جدول )با پنج گويه مندرج در  :هاشخصی اعضای تعاونیاعتماد بين
های فعال امتيازا  اعضای تعاونیبا توجه به نتايج، ميانگين . های فعال مرتب گرديدميانگين و ضريب تغييرا  تعاونی

 . باشدهای فعال میدهنده اعتماد باالتر در بين اعضای تعاونیدست آمد كه نشانبه 11/1و   11/1و غيرفعال به ترتيب 

اعتماد به نهادها با هفت گويه مورد بررسی قرارگرفیت و براسیاس ميیانگين و     :ها به نهادهااعتماد اعضای تعاونی
های فعال داد كه ميانگين امتيارا  اعضای تعاونینتايج نشان(. 7جدول )های فعال مرتب گرديد تعاونیضريب تغييرا  

گيری بيشتر از گروه طور چشمهای فعال بهبود و بيانگر آن است كه اعضای تعاونی 11/0و  50/0و غيرفعال به ترتيب 
 .ديگر به نهادها اعتماد داشتند

با ده گويه مورد بررسیی قرارگرفیت و براسیاس     مشاركت غيررسمی  :های توليدتعاونیمشاركت غيررسمی اعضای 
بیا توجیه بیه نتیايج جیدول میذكور، مشیاركت        . مرتب گرديد 1های فعال در جدول ميانگين و ضريب تغييرا  تعاونی

دهد كیه اعضیای   می اين نتيجه نشان. بود 7از  01/3و  10/1ترتيب های فعال و غيرفعال بهغيررسمی اعضای تعاونی
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هیای غيرفعیال   های فعال مشاركت حداكثری در امور غيررسمی داشتند در حالی كه مشیاركت اعضیای تعیاونی   تعاونی
  .بسيار پايين بود

 های توليدشخصی در ميان اعضای تعاونیاعتماد بين -6جدول 

 شخصیبعد اعتماد بين
 غيرفعال فعال

 SD CV ميانگين  SD CV ميانگين 

 101/1 0/1 7 01/1 0 7 .مانندروستاييان روی قول و قرارشان می
 01/1 010/1 01/3 05/1 000/0 11/1 .اعضای تعاونی افراد درستکار و صادقی هستند

 00/1 173/1 01/1 01/1 050/0 30/1 .ام را از نظر مالی ضمانت كنمدر مواقع نياز حاضرم همسايه
به او قرب  حاضرمپول بخواهد  كمی مناز  خويشاوندانماگر يکی از 

   مبده
11/1 150/0 07/1 73/0 00/1 115/1 

شده پايبند اعضای تعاونی به حفظ و نگهداری وسايل امانت گرفته
 .هستند

11/1 105/1 01/1 11/0 010/1 31/1 

 11/0: معيار، انحراف11/1: ایميانگين رتبه: های غيرفعالتعاونی 17/0: معيار، انحراف11/1: ایميانگين رتبه:  های فعالتعاونی
 (خيلی زياد) 7تا ( خيلی كم) 0از :  هادامنه ميانگين

 

 های توليد به نهادهاميزان اعتماد اعضای تعاونی -7جدول

 های بعد اعتماد به نهادهاگويه
 غيرفعال فعال

 SD CV ميانگين SD CV ميانگين

 05/1 101/1 01/0 03/1 15/5 31/1 .كندرا تأمين می های موردنياز ماشركت تعاونی نهاده

 10/1 71/0 03/1 30/1 89/5 01/1 .كنداگر زمانی كارم به پليس بيافتد عادالنه و طبق قانون عمل می

 10/1 00/0 00/0 03/1 34/5 17/1 .های مالی تعاونی تکيه كردتوان به مساعد برای رفع مشکال  مالی می

اطالعا  كاملی جهت ضرور  عضويت در تعاونی در اختيار اداره تعاون 
 .دهدروستاييان قرار می

53/0 43/5 05/1 70/0 001/1 113/1 

كنم كار من را به موقع ای برای انجام كاری مراجعه میزمانی كه به اداره
 .دهندانجام می

11/0 34/5 00/1 51/0 133/1 00/1 

 07/1 010/1 11/0 00/1 45/5 01/0 .طرفانه استكشور ما واقعی و بی های راديويی و تلويزيونیاخبار شبکه

 07/1 300/1 11/0 31/1 18/5 11/1 .دهنددر ادارا  كارها را عادالنه و بدون تبعيض انجام می

 01/3: معيار،  انحراف50/0: ایميانگين رتبه:  های فعالتعاونی
: معيارانحراف، 11/0: ایميانگين رتبه: های غيرفعالتعاونی

11/3 
 (خيلی زياد) 7تا ( خيلی كم) 0ها از دامنه ميانگين 

 

داد نتیايج نشیان  (. 5جدول )اين بعد با دو گويه مورد بررسی قرار گرفت  .های توليدمشاركت رسمی اعضای تعاونی
بیاالتر از مشیاركت رسیمی    توجهی طور قابلبود كه به 7از  3/0های فعال كه ميانگين مشاركت رسمی اعضای تعاونی

 .  بوده است( 10/0)های غيرفعال اعضای تعاونی
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  های توليدسطح مشاركت غيررسمی اعضای تعاونی -8جدول 

 های بعد مشاركت غيررسمیگويه
 غيرفعال فعال

 SD CV ميانگين  SD CV ميانگين 

 30/1 07/0 10/1 01/1 100/0 7 نمايمشركت می...( ها و عزاداری، جشن)در رويدادهای اجتماعی
 03/1 73/0 00/3 03/1 0/0 31/1 .دهمبرای تسطيح اراضی ادوا  خود را در اختيار تعاونی قرار می
 15/1 75/0 10/0 100/1 307/1 30/1 .نمايمدر تعاونی برای رفع مشکال  اعضای تعاونی  مشاركت می

 10/1 73/0 01/1 110/1 315/1 31/1 .نمايمشركت می هاگيرییأدر انتخابا  و ر
 17/1 07/0 11/0 151/1 10/1 00/1 .كنمدر امور توليدی تعاونی مشاركت می

-های خود را در اختيار تعاونی قرار میزمين های عمومی، در اجرای طرح

 .دهم
01/1 10/0 03/1 03/0 30/0 50/1 

 01/1 51/1 70/0 01/1 153/1 10/1 .نمايمشود شركت میدر تصميماتی كه در تعاونی گرفته می
 70/1 51/0 73/0 30/1 17/0 57/0 .كنمشركت می...( ساخت مسجد، مدرسه و )المنفعه در كارهای عام

 11/1 75/0 01/1 00/1 110/1 53/0 .نمايمها شركت میدر راهپيمايی
شركت ...( زدگان وها، كمک به زلزلهجشن عاطفه)ای های خيريهدر كمک

 .كنممی
70/0 05/3 07/1 53/3 51/0 15/1 

 51/0: معيارانحراف  ،10/1: ای رتبه ميانگين:  های فعالتعاونی
: معيار، انحراف01/3: ایميانگين رتبه: های غيرفعالتعاونی

17/1 
 (خيلی زياد) 7تا ( خيلی كم) 0ها از دامنه ميانگين

 

 های توليدسطح مشاركت رسمی اعضای تعاونی -9دول ج

 های بعد مشاركت رسمی گويه

 غيرفعال فعال

 SD CV ميانگين 
ميانگي

 ن 
SD CV 

 03/1 350/1 10/0 07/1 73/0 33/1 .كنمهای آموزشی و ترويجی مشاركت میدر دوره
 07/1 101/1 11/0 01/1 170/1 07/1 .نمايمدر انجمن اوليا و مربيان عضويت دارم و فعاليت می

 15/0: معيار، انحراف10/0: ایميانگين رتبه: های غيرفعالتعاونی 37/0: معيار، انحراف3/0: ایميانگين رتبه:  های فعالتعاونی
 (خيلی زياد) 7تا ( خيلی كم) 0ها از دامنه ميانگين

 

گويه مورد بررسی قرار گرفت و براساس ميانگين و  00اين بعد با  .هاانسجام و همبستگی اجتماعی اعضای تعاونی
های فعال داد ميانگين امتيازا  اعضای تعاونینتايج نشان. مرتب گرديد 01های فعال در جدول ضريب تغييرا  تعاونی

دست آمد كه بيانگر وجود به 05/3های غيرفعال ولی برای اعضای تعاونی 31/1در اين بعد از سرمايه اجتماعی برابر با 
 .باشدهای غيرفعال میو همبستگی اجتماعی پايين اعضای تعاونی تفاو  زياد بين دو گروه و نشان دهنده انسجام

مورد بررسی قیرار گرفیت و    00گويه مندرج در جدول  5اين بعد نيز با . های توليدآگاهی اجتماعی اعضای تعاونی
ميیانگين  هیای جیدول میذكور،    با توجیه بیه يافتیه   . های فعال مرتب گرديدبراساس ميانگين و ضريب تغييرا  تعاونی

دهد در ايین زمينیه نيیز    میدست آمد كه نشانبه 31/3و  13/1های فعال و غيرفعال به ترتيب امتيازا  اعضای تعاونی
 .های فعال از آگاهی اجتماعی بيشتری برخوردار بودنداعضای تعاونی
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 های توليدوضعيت انسجام و همبستگی در ميان اعضای تعاونی -10جدول 

 م و همبستگیهای بعد انسجاگويه
 غيرفعال فعال

 SD CV میانگین SD CV میانگین

 103/1 3/ 94 13/1 100/1 943/3 51/1 .خورنداهالی روستا موقع گرفتاری به درد آدم می

 10/1 00/0 71/0 01/1 30/0 11/1 .كنمهای تعاونی را اجرا میدر اجرای الگوی كشت برنامه

 111/1 333/3 11/1 113/1 339/3 31/1 .نمايممشور  میمن در انجام كارها با خانواده خود 

در انجام كارهای عمرانی مثل ساخت پل و اليروبی رودخانه همکاری 
 .كنممی

11/1 01/0 31/1 31/3 01/0 11/1 

 01/1 13/0 13/1 00/1 711/1 57/0 .شودآب بيشتر میهای همآبی همکاری گروهدر صور  كم
 11/1 11/0 13/0 01/1 01/0 53/0 .شودبزرگتر نگه داشته می در تعاونی احترام كوچکتر

 75/1 313/9 71/0 01/1 443/9 11/0 .حاكم استاعضای تعاونی بين من و ساير   روابط دوستانه و گرمی

در برخورد با  هاآنو اعتماد و اطمينان اعضای تعاونی از صداقت 
 .يکديگر رضايت دارم

11/0 936/3 103/1 53/0 333/3 101/1 

 110/1 966/3 50/0 105/1 3/ 93 70/0 .دهدای انجام میهيأ  مديره وظايف خود را به نحو شايسته

خويشاوندانم معموالً مشکال  خود را با من در ميان گذاشته و تقاضای 
 .كنندكمک می

11/0  13/3 100/1 50/3  23/3 170/1 

های خود از همسايه توانم آن راراحتی میای بهدر صور  نداشتن وسيله
 .قرب بگيرم

05/0 293/3 00/1 03/3 396/3 111/1 

 35/3: معيار، انحراف05/3: ایميانگين رتبه: های غيرفعالتعاونی 01/0: معيار،  انحراف31/1: ایميانگين رتبه: های فعالتعاونی
 (خيلی زياد) 7تا ( خيلی كم) 0ها از دامنه ميانگين

 

 اظهارنظر اعضای تعاونی در مورد آگاهی اجتماعیفراوانی  -11جدول 

 گويه های بعد آگاهی اجتماعی
 غيرفعال فعال

 SD CV میانگین  SD CV میانگین 

 03/1 51/1 11/1 00/1 15/1 57/1 كنممن هر روز خبرها را از تلويزيون دنبال می
 001/1 11/1 10/1 03/1 51/1 11/1 كنمدر مورد مسائل روز روستا و كشور با ساير روستاييان بحث می

 11/1 00/0 31/0 07/1 11/0 00/1 كنمهای نصب شده روی تابلو اعالنا  تعاونی را مطالعه میاطالعيه
 11/1 11/0 00/0 07/1 10/0 51/0 كنمهای تعاونی را پيگيری میها و طرحبرنامه

 01/1 57/1 11/1 01/1 10/1 17/0 كنمهر روز مجله و روزنامه مطالعه می
 13/1 00/0 11/0 01/1 11/0 10/0 از مسئوليتی كه در قبال تعاونی بر عهده دارم آگاهی دارم

 03/1 50/1 71/0 05/1 01/0 11/0 های تعاونی مطلع بودمزمانی كه عضو تعاونی شدم از محاسن شركت
 10/1 07/0 11/0 01/1 10/1 70/0 از تسهيال  و امکانا  تعاونی خود آگاهی دارم

 01/1 11/0 53/0 01/1 17/0 70/0 .های بالقوه تعاونی مطلع هستمها و قابليتاز توانايی

 11/1: معيار، انحراف31/3: ایميانگين رتبه: های غيرفعالتعاونی 57/0: معيار،  انحراف13/1: ایميانگين رتبه:  های فعالتعاونی
 (خيلی زياد) 7تا ( خيلی كم) 0ها از دامنه ميانگين

 

های فعال در سیطح عیالی،    درصد از اعضای تعاونی 31حدود  سرمايه اجتماعی دهد مینشان 00جدول اطالعا   
هیای   لکین در تعیاونی   .بودنید  درصد در سیطح ضیعيف   0درصد در سطح متوسط و تنها  30، خوبدرصد در سطح  01
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درصید در سیطح متوسیط و     31ب، درصد در سطح خو 00درصد اعضاء در سطح عالی،  01غيرفعال، سرمايه اجتماعی 
 .درصد در سطح ضعيف بوده است 33

 گويانپاسخ سرمايه اجتماعیتوزيع آماری  -12جدول 

 سرمايه اجتماعی
 غيرفعال فعال

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/30 01 1/0 7 ضعيف

 1/33 01 5/31 37 متوسط

 1/00 0 1/07 33 خوب

 01 00 5/30 13 عالی
 011 11 011 001 جمع

 

 ایمطالعه مقایسه

 های فعال و غیرفعال مقایسه میزان سرمایه اجتماعی بین تعاونی 

های سرمايه اجتماعی بين دو گروه تعاونی فعال و غيرفعال با استفاده از مقايسیه ميیانگين    اختالف ميانگين مؤلفه 
های سیرمايه اجتمیاعی اخیتالف     با تمام مؤلفهداد كه در ارتباط نشان  Tنتايج حاصل از آزمون. مورد تحليل قرار گرفت
هیای غيرفعیال در    های فعال نسبت به تعاونی طوری كه تعاونیهای فعال و غيرفعال وجود دارد به معناداری بين تعاونی
مشاركت رسیمی  )، مشاركت اجتماعی (شخصی و اعتماد به نهادهااعتماد تعميم يافته، اعتماد بين)ابعاد اعتماد اجتماعی 

، انسجام و همبستگی و نهايتاً آگاهی اجتماعی از سطح سیرمايه اجتمیاعی بیاالتری برخوردارنید     (شاركت غيررسمیو م
 (.03جدول)

 های فعال و غيرفعال مقايسه ميزان سرمايه اجتماعی بين تعاونی -13جدول 

 ابعاد سرمايه اجتماعی
  غيرفعال فعال

t 

 
Sig. 

   Sd ميانگين Sd ميانگين

 اجتماعیاعتماد 
 111/1 17/5 00/1 00/01 17/3 05/30 يافتهاعتماد تعميم
 111/1 07/01 11/0 31/00 15/3 51/33 شخصیاعتماد بين

 111/1 73/07 11/3 03/07 00/0 31/35 اعتماد به نهادها

 مشاركت اجتماعی
 111/1 30/00 01/0 01/1 15/0 50/5 مشاركت رسمی

 111/1 51/01 17/1 10/30 15/0 00/11 مشاركت غيررسمی

 111/1 11/10 35/3 03/31 01/0 01/71 انسجام و همبستگی
 111/1 07/1 11/1 11/31 57/0 11/07 آگاهی اجتماعی

 

 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی افراد برحسب جنسیت و وضعیت تأهل

جهت مقايسه ميانگين سرمايه اجتماعی برحسب جنسيت و وضعيت تأهل افراد موردمطالعه از آزمون مین ويتنیی    
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های فعال و غيرفعال تفیاو    دست آمده، بين سرمايه اجتماعی زنان و مردان در تعاونیبراساس نتايج به. استفاده گرديد
از سطح باالتری  ه اجتماعی در بين زنان نسبت به مردانعبارتی سرمايبه. وجود دارد 10/1داری در سطح خطای معنی

داری تفاو  معنیی  داد كه بين سرمايه اجتماعی افراد متأهل و مجردديگر نتايج آزمون من ويتنی نشان. برخوردار است
از  نسبت به افیراد مجیرد   وجود دارد و بيانگر اين است كه سرمايه اجتماعی در بين افراد متأهل 10/1در سطح خطای 

 (. 01جدول)دار نيست های غيرفعال معنی ها در تعاونی اين تفاو . سطح باالتری برخوردار است

 مقايسه ميانگين سرمايه اجتماعی افراد برحسب جنسيت و وضعيت تأهل -14 جدول

 

 متغير

 غيرفعال فعال

 z sig تعداد z sig تعداد

 جنسيت
 5 زن

11/0- 111/1 
1 

105/1- 005/1 
 001 000 مرد

 وضعيت تأهل
 00 مجرد

001/0- 101/1 
7 

11/0- 150/1 
 03 010 متأهل

 

بیرای مقايسیه ميیانگين     .مقايسه ميانگين سرمايه اجتماعی برحسب سابقه عضويت و سطح تحصیيالت 

براسیاس ايین   . سرمايه اجتماعی برحسب سابقه عضويت و سطح تحصيال  از آزمون كروسکال والیيس اسیتفاده شید   
داری های فعال بين وضعيت سرمايه اجتماعی افراد موردمطالعه از نظر سطح تحصيال  اختالف معنیی  نتايج، در تعاونی

تر از سیرمايه اجتمیاعی   ال  باالتر نسبت به افراد با سطح تحصيال  پايينطوری كه افراد با سطح تحصيوجود دارد به
های فعال بين وضعيت سرمايه اجتمیاعی افیراد موردمطالعیه براسیاس سیابقه       چنين در تعاونیهم. باالتری برخوردارند

به افیراد بیا سیابقه     طوری كه افراد با سابقه عضويت باالتر نسبتبه. داری وجود داردعضويت در تعاونی اختالف معنی
 (.00جدول)های غيرفعال مشاهده نگرديد  ها در تعاونیاين تفاو . كمتر از سرمايه اجتماعی باالتری برخوردارند

 مقايسه ميانگين سرمايه اجتماعی برحسب سابقه عضويت و سطح تحصيالت -15جدول 

 متغير
 غير فعال فعال

 x2 تعداد
sig تعداد x2 

sig 

 سابقه عضويت
 1 سال 3كمتر از 

 
001/7 

 
101/1 

07 
017/1 

 
007/1 
 

 3 013 سال 00تا  1
 1 03 سال 00باالی 

 سطح تحصيال 
 73 تر از ديپلم پايين

001/5 110/1 
30 

 00 33 ديپلم 305/1 113/1
 1 01 تحصيال  دانشگاهی

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

ايین دارايیی شییء    . شیود ساختاری است كه دارايی و سرمايه افراد محسوب می-اجتماعیسرمايه اجتماعی منبعی 
شود افراد با سهولت بيشیتری وارد  هايی است كه در ساختار اجتماعی وجود دارد و باعث میواحدی نيست بلکه ويژگی
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وانسته جوامع را به سوی رشد و با قبول اين كه تنها برخورداری از منابع مالی و نيروی انسانی نت. كنش اجتماعی شوند
در . توسعه اجتماعی سوق دهد بايد ركن سومی نيز برای دستيابی به توسعه قائل شويم و آن سیرمايه اجتمیاعی اسیت   

عموبيگی و حيیاتی،  )واقع اثربخشی و كارايی دو منبع اول عمدتاً به ميزان برخورداری از سرمايه اجتماعی بستگی دارد 
های توليد كشاورزی فعیال و غيرفعیال در شهرسیتان اردبيیل      ای سرمايه اجتماعی در تعاونی سهدر بررسی مقاي(. 0353

داری از لحاظ سرمايه اجتماعی بين دو گروه تعاونی فعیال و غيرفعیال وجیود دارد بیه     مشخص گرديد كه تفاو  معنی
بر اين، بررسی ميانگين ابعاد عالوه . ندهای فعال از سطح سرمايه اجتماعی باالتری برخوردار ای كه افراد در تعاونی گونه

ترين ميانگين مربوط به اعتماد اجتمیاعی اسیت،   های فعال بيش كه در تعاونیداد با توجه به اينسرمايه اجتماعی نشان
هیا   هیای میورد نيیاز آن    چنين تهيه نهیاده ها هم ها با برقراری ارتباط با اعضای تعاونی شود مسئولين تعاونی پيشنهاد می

تیرين  مطابق با نتايج تحقيق، مشاركت اجتماعی پس از بعد اعتمیاد اجتمیاعی بیيش   . مينه اعتماد اعضا را فراهم كنندز
ها برای مشیور  بیا اعضیاء جلسیاتی ترتيیب       شود مسئولين تعاونی ميانگين را به خود اختصاص داده است پيشنهاد می

از طرفیی باتوجیه بیه    . های اعضاء را مدّنظر قرار دهند گيری ها و تصميم های خود ايده گيری چنين در تصميمدهند، هم
دهنده پايين بودن سطح آگاهی اعضیاء   ترين ميزان ميانگين مربوط به بعد آگاهی اجتماعی است و اين نشانكه كماين
يش سیطح  های فعال جهت افزا شود مسئولين تعاونی باشد بنابراين پيشنهاد می های خود در قبال تعاونی می مسئوليت از

ها  اعضای تعاونی برای پذيری مسئوليت و پذيری نقش ساز زمينه تواند می كه ترويجی و آموزشی های آگاهی اعضا برنامه
 .باشد ارائه نمايند

داد كیه در  آزمون مقايسه ميانگين درخصوص وضعيت سرمايه اجتماعی براساس متغيرهای جمعيت شناختی نشیان 
نسبت به افراد مجرد از سطح سرمايه اجتماعی بیاالتری برخوردارنید، ايین نتيجیه مؤيید      های فعال افراد متأهل  تعاونی
هیا سیطح    چنين در ايین تعیاونی  هم. باشد می( 0351)و كالنتری و همکاران  (0310)پور و فيروزآبادی  های ناطق يافته

باشد ولیی بیا    همسو می( 0315)های گنجی و همکاران  سرمايه اجتماعی زنان نسبت به مردان باالتر است كه با يافته
با توجه به اهميت و ضرور  نقش . مطابقت ندارد (0351)و كالنتری و همکاران ( 0310)پور و فيروزآبادی  نتايج ناطق

-هیا را بیه  های توليد كشاورزی و تحقق توسعه روستايی و كشاورزی، بايستی اين تیوان زنان در پيشبرد اهداف فعاليت

هیای  ديگر يافته. ای استفاده نمودهای توسعهريزی، اجرا و ارزيابی فعاليتها در برنامهو از آنعنوان فرصت تلقی نمود 
دهد بين وضعيت سرمايه اجتماعی اعضاء براساس سطوح مختلف تحصيلی و سابقه عضیويت  پژوهش حاضر نشان می
، كالنتری (0351)هانی و همکاران همسو با نتايج تحقيق حاضر نصراصف. داری مشاهده گرديددر تعاونی اختالف معنی

هیای فیردی و   نيز در مطالعا  خیود تیأثير ويژگیی    (0111) 0و بار( 0353)، عزيزپورفرد و همکاران (0351)و همکاران 
. هیا را گیزارش نمودنید   گيری و توسعه سرمايه اجتمیاعی تعیاونی  اجتماعی سطح تحصيال  و سابقه عضويت در شکل

ها ها و روند بقاء و توسعه تعاونیگردد تا در برنامه ريزیميزان سرمايه اجتماعی پيشنهاد میبنابراين، با توجه به اهميت 
هیای  در پژوهش حاضر، درخصوص سرمايه اجتماعی اعضای تعیاونی . گرفتكرده و باسابقه بيشتر بهرهاز قشر تحصيل

 كاركنیان  اجتمیاعی در  سیرمايه  كلیی  ورطبه .داری مشاهده نگرديدای تفاو  معنیغيرفعال بر اساس متغيرهای زمينه

                                                                                                                                                         
1-Barr (2000)  
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 و ادارا  میديران  و باشد داشته آن كاهش حتی و رفتگی تحليل ايجاد از در جلوگيری ایهسازند و مثبت تأثير تواند می
 اجتماعی پديد  اين از كاركردهای بتوانند احسن نحوبه تا باشند داشته ای ويژه و خاص توجه نکته اين به بايد ها سازمان

هیايی از اعتمیاد در كشیاورزان و روسیتاييان      های توليد شبکه تعاونی .كنند استفاده روانی كاركردهای بهبود راستای در
های افراد عضو تعاونی جهت بهبود  بنابراين، ضروری است تا از طريق توجه به دانش و آگاهی. آورند عضو به وجود می

ر اعتماد بين مسئوالن و افیراد عضیو تعیاونی، مشیاركت اعضیاء در      بها، وجود رابطه مبتنی نگرش و توانمند ساختن آن
ها، موجبا  ايجاد و تقويت سرمايه اجتماعی اين دارايی ناملموس در  های معنوی آن ها جهت جلب حمايت گيری تصميم
 .های توليد فراهم شود تعاونی

هیای  ها و برنامیه گيریای خود در تصميمهای اعضها و ايدههای فعال بايستی به خواسته رو مسئولين تعاونیاز اين
چنين با برگیزاری جلسیاتی بیرای    ها همساالنه توجه كنند و با دعو  از آنان برای شركت در مجمع عمومی و نشست

چنیين بیا   هم. تبادل اطالعا  و مشور  با ديگر اعضای تعاونی زمينه افزايش مشاركت اعضای تعاونی را فراهم نمايند
های خیود، برقیراری ارتبیاط دوسیويه بیا اعضیای تعیاونی،        سازی و اطالع رسانی در مورد فعاليتهتالش در جهت آگا

های مورد نياز اعضای تعاونی زمينه را بیرای افیزايش اعتمیاد اعضیای تعیاونی      بازاريابی برای محصوال  و تهيه نهاده
 .اعضای تعاونی را فراهم سازندنسبت به عملکرد تعاونی مهيّا سازند و از اين طريق زمينه ارتقای اعتماد 

تیر  ها پايينهای غيرفعال در تمام جنبهطور كه در بخش نتايج مالحظه شد، سرمايه اجتماعی اعضای تعاونیهمان
توان چنين استنتاج كرد كه ناكارآمدی تعاونی در اثر هر علتیی كیه باشید توانسیت     می. های فعال بوداز اعضای تعاونی

های اجتماعی ها در ساير فعاليتتواند بر مشاركت آنتماعی اعضاء وارد سازد و اين مسئله میآسيب جدی به سرمايه اج
لذا، رفع مشیکال  موجیود و توسیعه سیرمايه اجتمیاعی      . مرتبط با توسعه كشاورزی و روستايی تأثير منفی داشته باشد

 .ها بسيار ضروری استمجدد آنهايی كه خيلی ضعيف بود و فعال سازی ويژه از جنبههای غيرفعال بهتعاونی
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Abstract 
Cooperatives play an important role in improving the performance of social, cultural and 

environmental institutions and improve the effectiveness of their role by strengthening social 

capital. The aim of this study is to compare social capital of active and inactive agricultural 

production cooperatives in the Ardabil County in Iran. The method of research used in this 

study is survey. The statistical population of this study includes all of the members of 

agricultural production cooperatives (N= 2009). A sample consisting of 180 members of both 

groups of cooperatives was selected for data collection using stratified random sampling 

method. A researchers made questionnaire including four dimensions of social capital and 

demographic characteristics was used as the instrument of the study. The instrument was 

validated by a panel of experts consisting of faculty members and the bureau of the 

cooperatives. Cronbach's alpha coefficients showed the high reliability of the instrument (α= 

0.720-0.938). Stratified random sampling was used in the study. Based on the results, 

significant difference was found between active and inactive cooperatives in relation to all 

components of social capital and members of active cooperatives showed a higher level of 

social capital than their counterparts in inactive co-ops. The status of most components of 

social capital in active cooperatives was in a high-level and a medium level was identified in 

inactive cooperatives. Based on the variables of gender, marital status, education level and 

years of membership, a significant difference was found between members of active co-ops.  

 

Keywords: Social capital, Agricultural production cooperatives, Ardabil. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Associate professor and MSc., college of agriculture, university of Mohaghegh Ardabili, 
2 - MSc. college of agriculture, university of Mohaghegh Ardabili 

3- Assistant Professor, Faculty of Agricultural, payam Nour University, Tehran, Iran 

(*-Corresponding author Email: a_bagheri@uma.ac.ir) 
DOI: 10.22048/rdsj.2018.65731.1602 

mailto:a_bagheri@uma.ac.ir

