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 نشگاه زنجان و کارشناسان ادارة تعاون تعیین و پایاییاعضاي هیأت علمی دا
 .تأیید شد )=96/0α(آلفاي کرونباخ  پرسشنامه با استفاده از آزمون راهنما و

هاي مالیاتی، موقعیت و پایگاه ترتیب معافیت نتایج پژوهش نشان داد که به
 از  آموزشی قبل از تشکیل تعاونیيها برگزاري دورهاجتماعی افراد و 

همچنین، در تحلیل عاملی متغیرهاي ایجاد . الترین اولویت برخوردار بودندبا
 عامل اجتماعی ـ حمایتی، نظم و انضباط، 9و حفظ سرمایۀ اجتماعی به 

پذیري قوانین، حذف بروکراسی، اي، انعطافـسازمانی، رسانه شغلی، مدیریتی
 9این جموع در م. بندي شدندهاي اطالعاتی طبقهپذیري و فناوريمسئولیت

 عوامل ایجاد و حفظ سرمایۀ رصد از کل واریانس د6/69ند عامل توانست
 درصد از واریانس 39/30کنند که تبیین   راهاي کشاورزياجتماعی در تعاونی

بینی آنها در این پژوهش هایی مربوط است که پیشمانده به دیگر عاملباقی
آمده پیشنهادهاي کاربردي  دستدر پایان با توجه به نتایج به .میسر نشده است

   .ارائه شد
هاي کشاورزي، شهرستان زنجان، سرمایۀ اجتماعی، تعاونی : کلیديمفاهیم

 توسعۀ روستایی

 
  مسئلۀ پژوهش

 ي کوچک قدرتها سازمانشدن در عرصۀ اقتصاد،  امروزه با افزایش فرایند جهانی
مقابله و مواجهه با این ها در این سازمان. ترندپذیري دارند و آسیب کمتر رقابت
بازده و . دهند خود را افزایش بالفعل و بالقوه هايظرفیت و ها براي بقا باید توانچالش

براي موفقیت هر . اي نیاز داردکارایی مطلوب در هر سازمانی به مدیریت منابع سرمایه
رین منابع تعمده. اي الزم سازمانی را مورد توجه قرار دادسازمانی باید منابع سرمایه

شامل سرمایۀ فیزیکی، سرمایۀ طبیعی، سرمایۀ انسانی  توان لحاظ کرداي را که میسرمایه
با توجه به عصر عملکرد ). 284 :1384علمی و همکاران، (و سرمایۀ اجتماعی است 
 در شرکت ینۀهز صورت بهي،  مادیالت تماو رفاه با ی اجتماعمحور کنونی که تعامالت
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گیرد، نقش سرمایۀ اجتماعی بیش از پیش مورد  یممورد مبادله قرار ی  اجتماعيها شبکه
 واحدهاي اقتصادي و اجتماعی شناخته شکل ها که بهخصوص در تعاونی به. توجه است

 در ایجاد و حفظ آنها و قابلیت  به تواناییشوند، بازده و عملکرد تا حد زیاديمی
 فعال کردن و حفظ اقدامات جمعی تواند از طریق یمسرمایۀ اجتماعی وابسته است که 

 Hong and(ها مؤثر باشد در میان اعضا براي تقویت ظرفیت بالقوه و بالفعل در تعاونی

Sporleder, 2010: 1 (و هادر سازمان اجتماعی درك سرمایۀ افزایش به و این وابسته 
مانع از ایجاد  ی اجتماعيها  شبکهدرمشارکت افزایش تعامالت و . نهادها است

شود و از این طریق هزینۀ نظارت را  یمیی و تقلب جو رانت، طلبانه فرصترفتارهاي 
گیري از درواقع بازدة سایر منابع نیز به بهره). 1385امیري و رحمانی، (دهد  یمکاهش 

هاي  یتفعال دهند ها نشانرسد اگر تعاونینظر می رو به ازاین. این سرمایه بستگی دارد
نتایج مثبتی در پی دارد سرمایۀ اجتماعی، در هنگام تخصیص منابع، ان آنسازندة اجتماع 

  ). Ponthieux, 2004: 1(در درجۀ دوم اهمیت قرار خواهد گرفت 
پیدایش سرمایۀ اجتماعی در مباحث مربوط به توسعۀ روستایی، به اواسط دهۀ 

ر و در این دهه سرمایۀ اجتماعی یک عامل کلیدي در غلبه بر فق. گردد بازمی1990
امروزه سرمایۀ اجتماعی منبعی براي توسعۀ روستایی . پذیري مطرح شدگسترش رقابت

هاي مربوط به مشارکت دولت و جوامع محلی شناخته شده است ویژه در زمینۀ طرح به
)Michelini, 2013: 99( .مختلف هاي که نتایج پژوهش طوريبه ) ،عطائی و ایزدي

از اهمیت سرمایۀ اجتماعی در ) 1395ران،  الف و ب؛ عطائی و همکا1393؛ 1394
-آنچه در این میان تأمل. دهندها خبر مینهاد روستایی نظیر تعاونی هاي مردمتشکل

. هاي اجتماعی و در ابعاد کمی و کیفی استها در فعالیتبرانگیز است، روابط انسان
ضعف در دهد، هاي مشارکتی و همکارانۀ ایران نشان میآنچه در سرگذشت فعالیت

این در حالی است که هرچه همکاري و . گونه استهاي مشارکتانجام فعالیت
ها کاسته شود، به از بین رفتن ساختار اجتماعی پیوسته میان مشارکت افراد در فعالیت

چرا که . آیدها بیشتر به چشم میهاي تعاونیاین موضوع در فعالیت. شودافراد منجر می
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این در حالی . ، اعتماد، مشارکت، عمل و کنش متقابل استهاي تعاونیاساس فعالیت
ها را نبود و یا ضعف است که بسیاري از پژوهشگران یکی از دالیل شکست تعاونی

هاي توسعۀ روستایی در کشور از طرف دیگر، برنامه. اندسرمایۀ اجتماعی قلمداد کرده
رمایۀ اجتماعی در جامعۀ توجهی به ساند نیز حاکی از بیکه به موفقیت کامل نرسیده

نظیر (هاي مشارکتی بنابراین اهمیت سرمایۀ اجتماعی در فعالیت. روستایی بوده است
  .شودبیش از پیش احساس می) هاتعاونی

عوامل مختلفی در ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی تأثیرگذارند که شناسایی آنان 
با توجه به این مسئله . ستمنظور ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی الزم و ضروري ا به

هدف اصلی پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی در 
  .هاي کشاورزي بودتعاونی
 

  پیشینۀ پژوهش  
که  طوري گیري سرمایۀ اجتماعی نقش دارند بهعوامل مختلفی در ایجاد و شکل

. رمایۀ اجتماعی داردداري با سدهد تعلق اجتماعی ارتباط معنانشان میها  پژوهش
فردي و اعتماد اعضاي جامعه باعث کاهش  یر قرار دادن روابط میانتأثمهاجرت با تحت 

 ها انجمني محلی و ها شبکهسطح سرمایۀ اجتماعی و در واقع مهاجرت سبب تضعیف 
 همچنین ).Glaeser et al., 2002; Glaeser, 2001; Rupasingha et al., 2006( شود یم

  طوري  تواند در نمود سرمایۀ اجتماعی مؤثر باشد، بهومی و اقتصادي مییکپارچگی ق
 که از همگونی قومی یکا امریغرب  شمالیاالت اداد نشان که مطالعات پژوهشگران 
ساختار . هستند برخوردار یز ني سرمایۀ اجتماعی باالترسطح از یشتري برخوردارند،ب

دهند  یم نشان ها پژوهشبرخی . ستنیز با سرمایۀ اجتماعی در ارتباط ا مالکیت
ي اجتماعی در ارتباط ها سازمانی افراد در مشارکت اجتماعساختار مالکیت بر میزان 

نتایج ). Rupasingha et al., 2006; Glaeser et al., 2002; Glaeser, 2001:37( است
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ي در گذاردهد که سرمایهنیز نشان می)  228 :2013( و همکاران  آتانازيهاي پژوهش
  .شودهاي فرهنگی باعث تقویت سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ جوامع محلی میبرنامه

 تحت عنوان یک وضعیت شغلی ترکیبی شامل امنیت شغلی، معموالًاشتغال که 
یین دستمزدها و پاسطح .  در ارتباط استافرادسطح درآمد با میزان سرمایۀ اجتماعی 

ین تأمافراد ساعات بیشتري صرف کار براي درآمد ممکن است به این امر منجر شود که 
هاي مدنی منجر شود  یتفعالتواند به کاهش سطح  یمدرآمد اضافی کنندکه این امر 

)Lindström, 2004: 289.( تواند بسته به نوع  یمیري پذ جامعه همچنین درجه فرد از
مایۀ تواند بر میزان سر یمي شغلی ها معاشرتارتباط و . شغل افراد  متفاوت باشد

 افراد داراي ).Glaeser et al., 2002: 437(یرگذار باشد تأث ها گروهاجتماعی افراد و 
منزلت باالتر قدرت بیشتري دارند و از منابع بیشتر، نسبت به افراد و نظام موجود و 

تري از اعتماد را نشان  یینپااعتماد بیشتري برخوردارند و افراد با قدرت کمتر سطوح 
باوري و تعهد دینی با سرمایۀ اجتماعی رابطۀ معناداري  دین). 1385پور، شارع(دهند  یم

رسد ادیانی که مراسم و مناسک عمومی بیشتري دارند،  نقش بیشتري نظر می به. دارد
نقل از افه و فش،  آبادي به پور و فیروزناطق(نیز در افزایش سرمایۀ اجتماعی دارند 

با بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایۀ ) 2012 :4179 ( و کرمیآگهی). 59: 1384
هاي هاي تولید به این نتیجه رسیدند که انگیزهاجتماعی و آثار آن بر موفقیت تعاونی

ها، فردي، مشارکت فعال اعضا، تمایل به همکاري در میان اعضا، ارتباط با دیگر تعاونی
هاي دیگر، آگاهی ار اونیها، ارائۀ تجربیات خود به تعاستفاده از تجارب دیگر تعاونی

بازار جهانی، تعامل با جامعه و اعتماد میان اعضا از متغیرهاي مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی 
  .هستند

                                                
1. Attanasi 
2. Agahi 
3. Karami 
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هاي مدنی، اعتماد  یتفعالدهد که ارتباطی قوي بین نشان می) ) 1995 :669پوتنام
لویزیون تماشاي زیاد ت. خواندن روزنامه وجود داردو اجتماعی، و تماشاي تلویزیون 

افرادي که بیشتر تلویزیون تماشا . شود یمسبب کاهش مشارکت افراد در امور اجتماع 
خوانند کمتر به مردم اعتماد نموده و کمتر در امور اجتماعی  یمکنند و کمتر روزنامه  یم

داري دهد که تماشاي تلویزیون رابطۀ معنا یمبررسی برم و ران نشان . کنند یمشرکت 
 طریق دادن آگاهی موجب افزایش اعتماد ازمی ندارد، اما خواندن روزنامه با اعتماد عمو

همچنین نتایج ). 63: 1384نقل از برام و ران،  آبادي به پور و فیروزناطق(شود  یمعمومی 
 اینترنتی از طریق تعامل افراد روي ها شبکهدهد استفاده از اینترنت و  یمتحقیقات نشان 

فنی را تکمیل و در حفظ پیوندهاي موجود نقش بسزایی شبکه، ارتباط مستقیم و تل
جواهري و باقري، (تواند عامل مؤثري در ایجاد پیوندهاي جدید باشد  یمداشته و 

نشان دادند فناوري ) 444: 2001( و همکاران اساس پیمایش ولمنرب). 43: 1386
نت اغلب تمایل که کاربران اینتر طوري به. کند یمي را تکمیل ا شبکهاطالعات سرمایۀ 

الزمه ایجاد ) ) 1998 :102کلمن.  نشان دادندها سازمانبیشتري براي مشارکت در 
  . داند یمسرمایۀ اجتماعی را تعامالت و ارتباطات متقابل افراد 

ین تأم دولتی نظیر اقداماتنقل از گروه ساگارو  به) ) 2003يور بهرهکمیسیون 
، رقابت عمومی براي تشویق مشارکت ها ازمانسمالی و منابع براي ایجاد و حمایت از 

 پل زنندههاي اجتماعی و فرهنگی و اقداماتی براي ترویج سرمایۀ اجتماعی  یتفعالدر 
ي بیمه و ها برنامهمنظور قوانین عمومی مسئولیت و  ي موجود، اصالحات بهها گروهبین 

 ساعات کاري ها و وقایع مهم اجتماعی، یتفعالمنظور ادامه  اقتضائات قانونی به
یرتر مانند زمان منعطف، مرخصی اجتماعی براي تسهیل مشارکت کارمندان پذ انعطاف

ي اجتماعی ها گروهسازي تشکیل و پرورش  ینهزمهاي اجتماعی را با هدف  یتفعالدر 

                                                
1. Putnam 
2. Wellman 
3. Coleman 
4. The Productivity Commission 
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منعطف کردن قوانین مسئولیت عمومی در برخورد با وقایع مهم، لغو یا . کند یمیشنهاد پ
، ارائۀ آنهاهاي  یتفعال و ها سازمانقرراتی مختلف دربارة منعطف کردن شرایط م

تواند  یم ها گروههاي مالیاتی به  یتمعافي بالعوض یا ها کمکتسهیالت عمومی، اعطاي 
دهد در جایی  یمها نشان  یبررسهمچنین . در تشویق به مشارکت بیشتر مردم مؤثر باشد

هاي کمتري را براي  ینههز ها تدولبا هنجارهاي قوي و رفتارهاي مطمئن، ممکن است 
  . اعمال قانون صرف کنند

 دولتی نظیر  اقدامات، حمایت مالیینتأم) ) 2001سازمان همکاري و توسعه
منظور مرتبط  اعطاي یارانۀ دولت، اینترنت عمومی و خدمات مخابراتی از راه دور به

انعطاف در ساعات قابلیت ، برقراري اطالعات و سهولت معامالت بازارکردن مردم و به 
 و یزير رحهمچنین ط. کند یمي تقویت سرمایۀ اجتماعی معرفی ها راه از کار

 مقررات و ین قواني، حذف فردیان مارتباطات يها  حوزهدر ی داخلارتباطات یزير برنامه
 کاهش منظور به یطوالنو  یچیده پمراتب سلسله و زاید ي کاريها  روشیر،پاگو دست
 و یران مدین بارتباطات و ی سازماني واحدهاین بارتباطات ید، زايساالر یوان دسطح

 احساس و ی سازمانتعهد یجاد اي،سازیم تي، اعتمادسازمنظور هب  و تالشکارکنان
: 1385ی و مشبکی، ل یچقل(در تقویت سرمایۀ اجتماعی مؤثر است  یسازمانیت هو

وزش مداوم، چرخش همچنین احساس مسئولیت اجتماعی، اعتماد در سازمان، آم). 120
فرهنگ سازمانی، جو ، )106: 1389زاده و بهرامی، میرك(شغلی، افزایش رضایت شغلی 

گیري، تعلق به مکان و سازمانی، توانمندسازي کارکنان، انگیزش، مشارکت در تصمیم
ربیعی و موسیوند، (، انسجام اجتماعی )29: 1391باستانی و همکاران،  (ثبات شغلی

ت سیاسی، تعداد اعضاي تعاونی، میزان انگیزه از عضویت در شارک، م)18: 1392
ترویجی  ـ هاي آموزشی تعاونی، میزان روابط اجتماعی و تعداد شرکت در کالس

هاي مدیریت مشارکتی، اصالح محیط  یوهشاجراي ) 101: 1392کاظمی و همکاران، (

                                                
1. OECD 
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یت سرمایۀ هاي دوستانه و غیرمتمرکز در ارتقا و تقو یطمحسیاسی ـ اجتماعی به 
  ).461: 1391یا، نيجعفرو  بیگیعلی(اجتماعی نقش دارند 

توان این استنباط را کرد که عوامل مختلفی ها مینگاشتهبا توجه به مرور پیشینه
برخی از این عوامل در حیطۀ فردي . توانند بر سرمایۀ اجتماعی تأثیرگذار باشندمی

هاي فردي و غیره فردي، انگیزه باطات بینهاي فردي، ارتعبارت دیگر، ویژگی به. هستند
از طرف دیگر، برخی . دهندة افراد به سمت سرمایۀ اجتماعی باشندتوانند سوقمی

هاي عوامل نظیر عوامل فرهنگی موجب حفظ و تقویت سرمایۀ اجتماعی در تشکل
 این عوامل از مهیا بودن بستر فرهنگی جامعه براي تقویت سرمایۀ. شودنهاد می مردم

توانند دستۀ دیگري از عوامل نظیر عوامل اجتماعی نیز می. گیرنداجتماعی نشئت می
این دسته از عوامل طیف . ساز ارتقاي سرمایۀ اجتماعی در بین افراد جامعه شوندزمینه

شوند؛ نظیر مشارکت اعضاي جامعه، وجود انسجام ها را شامل میوسیعی از زیرمؤلفه
 .غیرهپذیري و اجتماعی، مسئولیت

 

 روش پژوهش
آوري اطالعات، از نوع  پژوهش حاضر از جنبۀ هدف، کاربردي، از جنبۀ جمع

هاي  اساس میزان نظارت و درجۀ کنترل از نوع پژوهشرهاي توصیفی و ب پژوهش
 مدیره تهیأ اعضاي، جامعۀ آماري پژوهش شامل مدیرعامل. شود می پیمایشی محسوب

صورت   نفر به123که ) =180N(ن زنجان بود هاي کشاورزي شهرستاتعاونی اعضاي و
نمونه انتخاب حجم عنوان  به) ) 1970 و مورگانتصادفی با استفاده از جدول رجسی

منظور تعیین روایی آن  که به بود ساخته اطالعات پرسشنامۀ محقق گردآوري ابزار .ندشد
ي سنجش متغیرهاي برا. از نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان ادارة تعاون استفاده شد

استفاده ) 5=   تا کامالً موافقم1=  کامالً مخالفم(قسمتی  پژوهش از طیف لیکرت پنج

                                                
1. Krejcie  
2. Morgan 
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  آزمون راهنما و محاسبۀ آلفاي کرونباخ  از استفاده با نیز پرسشنامه پایایی. شد
)96/0α = (و توصیفی بخش دو پژوهش به این در موجود آماري هايروش. شد تأیید 

 تفکیک به پاسخگویان توزیع منظور به توصیفی بخش در. شودمی یمتقس تحلیلی آمار
 معیار و ضریب تغییرات انحراف، میانگین نظیر آماري هايروش از، مختلف هايویژگی

تحلیل عاملی اکتشافی استفاده  پژوهش از اهداف به توجه با تحلیلی آمار بخش در و
 .صورت گرفت SSPS22 افزارنرم از استفاده پژوهش با این در هاي آماريتحلیل. شد

براي تحلیل عاملی اکتشافی، ابتدا مجموعۀ متغیرها وارد شدند؛ سپس براي استخراج 
ها، براساس معیار استخراج عامل.  انتخاب شدهاي اصلیها، روش تحلیل مؤلفهعامل

 واریماکسبراي نوع چرخش عاملی نیز از روش . مقدار ویژه بیش از یک تعریف شد
 بودند در تحلیل باقی 5/0همچنین، بارهاي عاملی که مقدار آن بیشتر از .  گرفته شدبهره

در ادامه تعاریف . مانده و بارهاي عاملی که کمتر از این مقدار بودند، حذف شدند
  .نظري و عملیاتی از سرمایۀ اجتماعی ارائه شده است

عد نخست سرمایۀ ب در. توان در قالب دو بعد تعریف کردرا می سرمایۀ اجتماعی
 بین اعتماد اجتماعی، هاي ارزش و هاانگاره اجتماعی، آداب رسوم، قالباجتماعی در 

 و هاانجمن اجتماعی، هايشبکه قواعد، و هنجارها نهادها، مشارکت، و اعتبار افراد،
 شکل طریق از تواندمی سرمایۀ اجتماعیدر بعد دیگر  .شود تعریف می فردي روابط

 کاهش و مردم بین روابط تعمیق اجتماعی، همکاري ارتقاي جمعی، امبه اقد بخشیدن
 کاهش و اطالعات جریان افزایش طریق از نهایت در و آنها روابط در اطمینان نبودن
در این پژوهش . )Camagni, 2009: 126(تعریف شود  اطالعات، به دستیابی هايهزینه

به برقراري اعتماد و انسجام اجتماعی توان از لحاظ عملیاتی نیز سرمایۀ اجتماعی را می
فردي در بین اعضاي تعاونی و ارتقاي مشارکت و همکاري در  و روابط فردي و بین

  .راستاي دستیابی به اهداف تعاونی، تعریف کرد

                                                
1. Principal components 
2. Varimax 
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  هاي پژوهشیافته
 درصد پاسخگویان را 1/82هاي فردي پاسخگویان نشان داد توزیع فراوانی ویژگی

 درصد 3/89درصد آنان مجرد و  7/10که  دهند ا زنان تشکیل می درصد ر9/17مردان و 
 سال با انحراف معیار هشت سال بود که 42میانگین سنی پاسخگویان .  بودندمتأهل

از نظر سطح تحصیالت .  سال بود25 سال و حداقل سن 59حداکثر  سن پاسخگویان 
درصد از  9/37ها  درصد پاسخگویان تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم داشتند و تن1/63

هاي آموزشی که همچنین میانگین دوره. پاسخگویان تحصیالت باالي دیپلم داشتند
 درصد پاسخگویان کمتر از سه دورة 2/97اند نشان داد که اعضا در آن شرکت داشته

. اندیان در بیش از سه دورة آموزشی شرکت داشتهپاسخگو درصد 1/5آموزشی و 
 در تعاونی حدود پنج سال بود که حداکثر سابقۀ فعالیت در میانگین سابقۀ فعالیت اعضا

  . سابقۀ فعالیت در تعاونی یک سال بودکمترین سال و 20تعاونی 
  

  بندي عوامل ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعیاولویت
یک از عوامل ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی از طیف ربه منظور تعیین میزان اهمیت ه

 بیشترین میزان اهمیت را از 5  و گزینۀکمترین 1 گزینۀپنج سطحی استفاده شد که 
 آورده شده 1ها در جدولنتایج حاصل از تحلیل داده. دهددیدگاه پاسخگویان نشان می

  .است
دهد همهۀ عوامل از نظر  نشان می1هاي حاصل از جدول  که یافتهطور همان

موقعیت و متغیر،  30ین پاسخگویان از اهمیت متوسط به باالیی برخوردار بودند و از ب
...   هاي مالیاتی از سوي دولت  معافیت وپذیريتعهد و مسئولیت، پایگاه اجتماعی افراد

 بیشترین اهمیت و اولویت را در ایجاد و 4یکپارچگی اقتصادي با کسب میانگین باالي 
  از4ها داشتند و سایر عوامل با میانگینی کمتر از حفظ سرمایۀ اجتماعی در تعاونی

  .اهمیتی متوسطی برخوردار بودند
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  بندي عوامل ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی اولویت-1جدول 
انحراف    میانگین  عوامل

  معیار
ضریب 
 تغییرات

  77/0  63/3  67/4  پذیريتعهد و مسئولیت
  27/0  01/1  77/3 یکپارچگی قومی و زبانی

  27/0  98/0  66/3 جایی همهاجرت و جاب
  25/0  97/0  92/3 منعطفساعات کاري 

  25/0  94/0  83/3 شغلی ییجا هچرخش و جاب
  24/0  91/0  76/3 ها میزان استفاده از رسانه
  23/0  95/0  10/4 یکپارچگی اقتصادي

  23/0  92/0  96/3 هاي نوین اطالعاتی مثل اینترنت استفاده از فناوري
  21/0  94/0  41/4 نسل و تغییرات نسلی

  21/0  90/0  21/4  اجتماعیهاي یتوقت کافی براي مشارکت در فعال
  21/0  82/0  99/3 قوانین منعطف و اصالح اساسنامه

  20/0  87/0  28/4 باوري و تعهد دینی دین
  20/0  85/0  27/4 مشارکت اعضا در مدیریت

  19/0  84/0  52/4  ثبت حقوق مالکیتوداشتن شخصیت حقوقی 
  19/0  80/0  20/4 یرفاهبرخورداري از فاکتورهاي 

  18/0  75/0  27/4  تمرکزنداشتنساالري و  دیوانکاهش سطح 
  18/0  77/0  26/4 ایجاد اعتماد و اعتمادسازي بین اعضا
  18/0  73/0  15/4 حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر

  17/0  75/0  54/4  خانوادهيمشارکت غیررسمی اعضا
  17/0  74/0  27/4  آموزش ضمن خدمتيها آموزش مداوم و دوره

  16/0  67/0  77/4 اعضااحساس هویت در 
  15/0  70/0  65/4 ها و تسهیالت بالعوض اعطاي کمک
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  14/0  63/0  59/4 امنیت شغلی
  14/0  63/0  59/4 تجربیات افراد

  14/0  63/0  52/4 رضایت شغلی اعضا
  13/0  63/0  66/4 ها یحمایت مالی دولت از تعاون

  13/0  60/0  64/4 بیمهبرخورداري از 
  13/0  62/0  63/4 شی قبل از تشکیل تعاونی آموزيها برگزاري دوره

  12/0  55/0  71/4 موقعیت و پایگاه اجتماعی افراد
  11/0  54/0  70/4 هاي مالیاتی از سوي دولت معافیت

  )5(و خیلی زیاد ) 4(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1(خیلی کم 
  

  هاتحلیل عاملی عوامل ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی در تعاونی
 شده براي تحلیل عاملی از ضریب هاي گردآوري  تعیین مناسب بودن دادهمنظور به

KMO در این بخش مقدار.  بارتلت استفاده شدةمارآ و KMO مد آدست   به789/0 برابر
 از سوي دیگر براي اطمینان از .توان از تحلیل عاملی بهره گرفتبا اطمینان میکه 

 ةمقدار آمار. مون بارتلت نیز استفاده شدها براي تحلیل عاملی از آز مناسب بودن داده
لذا ). P=000/0 (دار بودنامع% 1مد که در سطح دست آ  به54/1420 بارتلت برابر با

 تحلیل ها داده پس از آزمون مناسب بودن . بودند مناسبها براي تحلیل عاملی داده
 ژةمقادیر ویاد عوامل استخراج شده همراه با تعد  شمارة2 در جدولعاملی انجام شد و 

یک از آنها، درصد واریانس هریک از عوامل و درصد تجمعی واریانس عوامل آمده  هر
  . است
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  شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد جمعی واریانس  عوامل استخراج-2 جدول
  درصد تجمعی واریانس  درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه هاعامل

  626/15  626/15  688/4 1عامل 
  277/25  651/9  895/2 2عامل 
  787/34  510/9  853/2 3عامل 
  446/43  659/8  598/2 4 عامل

  618/50  172/7  152/2 5عامل 
  631/55  014/5  504/1  6عامل 
  489/60  858/4  457/1  7عامل 
  083/65  594/4  378/1  8عامل 
  609/69  526/4  358/1  9عامل 

  
رصد  د60/69 اند  عامل توانسته9در مجموع دهد نشان می 2 طور که جدول همان

 که دکنن تبیین ها در تعاونیرا عوامل ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی از کل واریانس
بینی آنها هایی مربوط است که پیشمانده به دیگر عامل درصد از واریانس باقی391/30

ریماکس ا براي چرخش عاملی از روش ودر ادامه .در این پژوهش میسر نشده است
صورت   متغیرهایی که به هر عامل مربوط هستند، به، چرخشۀبعد از مرحل. شداستفاده 

عوامل ایجاد و حفظ پس از پردازش متغیرهاي نمایانگر . ندشو ستونی مشخص می
آمده از تحلیل  دست گذاري عوامل به، نسبت به نامها در تعاونیراسرمایۀ اجتماعی 

 هریک از عوامل و متغیرهاي مربوط به آن عامل شمارة 3 در جدول. دشعاملی اقدام 
  .آنها آورده شده است هاي پوشاننده همراه با بار عاملی و گویه

ها،   به منظور پژوهش دربارة ماهیت روابط بین متغیرها و دستیابی به تعریف عامل
ها سهم مهم و   در تعریف عامل5/0فرض بر این قرار گرفت که ضرایب باالتر از 

در نظر گرفته ) عامل تصادفی(ادار دارند و بنابراین ضرایب کمتر از این مقدار صفر معن
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ها به روش واریماکس نشان داد که در عامل اول  هاي حاصل از چرخش عامل یافته. شد
هاي ششم، هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم هریک دو گویه و در عاملده گویه، در عامل

شود که ده گویۀ عامل مالحظه می. گویه جاي گرفتندهفتم، هشتم و نهم هر کدام یک 
اول از لحاظ مفهومی، همگی مربوط به مسائل اجتماعی و حمایتی حفظ و ایجاد 

گذاري  نام» اجتماعی ـ حمایتی«توان این عامل را بنابراین، می. شودسرمایۀ اجتماعی می
  اجتماعی، اعطاي کمکاین عامل دربرگیرندة متغیرهایی از قبیل موقعیت و پایگاه. کرد

. هاي اجتماعی و غیره استو تسهیالت بالعوض، وقت کافی براي مشارکت در فعالیت
ها را  درصد از کل واریانس گویه62/15، )68/4(این عامل با توجه به مقدار ویژة آن 

دهندة آن به ترتیب، نظم هاي تشکیل ها با توجه به مفاهیم گویهسایر عامل. کندتبیین می
پذیري قوانین، اي، انعطاف انضباط، شغلی، مدیریتی ـ سازمانی، اجتماعی ـ رسانهو

 .گذاري شدند پذیري نامهاي اطالعاتی و مسئولیتحذف بروکراسی، فناوري

  
  یافته مده از ماتریس دورانآ دست ه متغیرهاي مربوط به هریک از عوامل و بار عاملی ب-3 جدول

  عاملی بار متغیرها نام عامل

  588/0  باوري و تعهد دینی دین
  814/0  نسل و تغییرات نسلی

  707/0  موقعیت و پایگاه اجتماعی
  613/0  مشارکت غیررسمی اعضاي خانواده

  568/0  ها هاي آموزشی قبل از تشکیل تعاونیبرگزاري دوره
  744/0  هاحمایت مالی دولت از تعاونی

  661/0  بالعوض و تسهیالت اعطاي کمک
  540/0 داشتن شخصیت حقوقی جهت تثبیت حقوق مالکیت

  824/0  ساعات کاري منعطف

 اجتماعی ـ حمایتی

  758/0  هاي اجتماعیوقت کافی براي مشارکت در فعالیت
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  نظم و انضباط  824/0  ساعات کاري منعطف
  758/0  هاي اجتماعیوقت کافی براي مشارکت در فعالیت

  شغلی  830/0  امنیت شغلی 
  835/0   شغلیرضایت

  مدیریتی ـ سازمانی  770/0  مدیریت مشارکتی
  732/0  ساالري و نداشتن تمرکز کاهش سطح دیوان

  اياجتماعی ـ رسانه  843/0  هاي اجتماعیمیزان استفاده از رسانه
  743/0 تعلق اجتماعی

  892/0  انعطاف در قوانین و اصالح قوانین  پذیري قوانینانعطاف
  874/0  گیر قوانین و مقررات وقتحذف   حذف بروکراسی

  824/0  پذیريتعهد و مسئولیت  پذیريمسئولیت
  -513/0  هاي نوین اطالعاتیاستفاده از فناوري  هاي اطالعاتیفناوري

  
  نتیجۀ پژوهش

ها در این پژوهش سعی شده است با توجه به نقش سرمایۀ اجتماعی و موفقیت تعاونی
نتایج .  حفظ سرمایۀ اجتماعی پرداخته شودبه شناسایی و بررسی عوامل ایجاد و

ترین عوامل در ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی در تعاونی پژوهش نشان داد عمده
هاي مالیاتی  معافیت، موقعیت و پایگاه اجتماعی افرادکشاورزي از دیدگاه پاسخگویان 

اعطاي ، ها یحمایت مالی دولت از تعاون اعضا، پذیري تعهد و مسئولیت، از سوي دولت
 آموزشی قبل از تشکیل شرکت يها برگزاري دوره، ها و تسهیالت بالعوض کمک

در . بود...  ومشارکت غیررسمی اعضاي خانواده، تجربیات افراد، امنیت شغلی، تعاونی
 درصد، شغلی 65/9 درصد، نظم و انضباط 62/15نهایت عامل اجتماعی و حمایتی 

-، انعطاف17/7اي ـ اجتماعی رصد، رسانه د65/8درصد، مدیریتی ـ سازمانی  51/9

 59/4پذیري  درصد، مسئولیت85/4درصد، حذف بروکراسی  01/5پذیري قوانین 
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 درصد از واریانس تغییرات را 6/69 در مجموع 52/4هاي اطالعاتی درصد و فناوري
، )1386(، جواهري و باقري )1995(هاي تحقیقات پوتنام این یافته با یافته. تبیین کردند

ها در زمینۀ استفاده از رسانه) 2001(، ولمن و همکاران )1384(آبادي ز و فیروپورناطق
، روپسینگها و ) 2001(یزر گل، )2002(هاي اطالعاتی، گلیزر و همکاران و فناوري
در ) 2003(وري و کمسیون بهره) 1384(آبادي ز و فیروپورناطق، )2006(همکاران 

نیا بیگی و جعفري، علی)1389(زاده و بهرامی یتی؛ میركزمینه عوامل اجتماعی و حما
پذیري و عوامل مدیریتی و در زمینۀ مسئولیت) 1385( ی و مشبکیل یچقلو ) 1391(

  .سازمانی در میزان سرمایۀ اجتماعی، همسو است
ترین عوامل در ایجاد و  یکی از مهم: گرددهاي تحقیق پیشنهاد میبراساس یافته
بنابراین پیشنهاد . ها؛ پایگاه اجتماعی افراد استماعی در تعاونیحفظ سرمایۀ اجت

ها به افرادي که پایگاه و مقبولیت اجتماعی باالتري دارند شود تا در تأسیس تعاونی می
  .  ها بیشتر توجه شوددر تشکیل هستۀ اولیه تعاونی

ا در دهند که این هنجارهبخش مهمی از سرمایۀ اجتماعی را هنجارها تشکیل می
خصوص در زمینه  ها بهرو در تشکیل تعاونی ازاین. شوندقالب آموزش نهادینه می

هاي  قوانین، جایگاه، منافع تعاونی و فعالیت گروهی و شناخت وظایف افراد به آموزش
  .الزم توجه شود

اعطاي ها،  یحمایت مالی دولت از تعاونت، هاي مالیاتی از سوي دول معافیتبه 
هاي حمایتی در این بخش  و در نهایت اعمال سیاستت بالعوضها و تسهیال کمک

تقویت سرمایۀ اجتماعی در بخش تعاون توجه و عنوان یکی از عوامل ایجاد، حفظ  به
  .شود

 بین وپاگیر ــ که اغلب بازدارنده و از حذف بروکراسی اداري و قوانین و دست
به افزیش فرایند تعامالت تواند هاي گروهی و جمعی است، میبرندة انگیزة فعالیت 

همچنین توجه به عامل نظم و انظباط و . گروهی کمک کند گروهی و برون  درون
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هاي شغلی از طریق آموزش نقش مهمی در فرایند ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی  مؤلفه
 .ها دارنددر تعاونی

  
  منابع
  ــثم؛ تیمــور رحمــانی ــار بررســی«) 1385(امیــري، می  و روند اجتمــاعی ســرمایۀ آث

ـ   فصلنامۀو د، »ایران هاي استان رشد اقتصادي بر گروهی برون  پژوهـشی  علمـی 
  .152ـ111، صص 6، شمارة 3، سال اقتصادي جستارهاي

              سـرمایۀ  «) 1391(باستانی، سمیه؛ سید مـسعود ماجـدي؛ سـید محمدحـسین کمـانی
هـاي کـشاورزي،    تعـاونی  : مـوردي  ۀ مطالعـ  ؛ آن ةکننداجتماعی و متغیرهاي تقویت   

، 10 ، شمارة 23، سال   تعاون و کشاورزي  ،  »خدماتی و صنعتی شهر شیراز و حومه      
 .54ـ29صص 

یر استفاده از اینترنت بر سرمایۀ اجتمـاعی و       تأث«) 1386(جواهري، فاطمه؛ لیال باقري      -
مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم ، »مطالعۀ موردي دانشجویان دانشگاه تهـران    : انسانی
 .66ـ33، صص 58 و 59، شماره 15، سال انسانی

بررســی رابطــۀ بــین ســرمایۀ اجتمــاعی و «). 1392(ربیعـی، علــی؛ بهــاره موســیوند   -
روسـتاهاي ده کائیـد،   : مطالعـه مـوردي  (هاي تعاونی روسـتایی   گیري فعالیت   شکل

، 7 ، شمارة 2، سال   تعاون و کشاورزي  ،  »)ددوجفت و چهارچریک شهرستان شازن    
 .22ـ1صص 

هـاي  سـازي، سـنجش و داللـت      مفهـوم : ایۀ اجتماعی سرم«) 1385(، محمد   پورشارع -
  .ریزي مازندرانسازمان مدیریت و برنامه، »گذاريسیاست

عوامل تأثیرگذار بـر تمایـل کـشاورزان بـه     «).  الف1393(عطائی، پوریا؛ نسیم ایزدي   -
، 45  سـال ،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران     ،  »برانهاي آب ایجاد تشکل 

  .279ـ269، صص 2شمارة 
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هـاي کـشاورزان پذیرنـده و       مقایسۀ ویژگـی  «)  ب 1393(عطائی، پوریا؛ نسیم ایزدي      -
، 1، شـمارة  28، سـال  پـژوهش آب در کـشاورزي   ،  »برانهاي آب نپذیرندة تشکل 

  .261ـ251صص 
هـاي  دهـی تعـاونی   هاي تأثیرگذار بر زیـان    سازه«) 1394(عطائی، پوریا؛ نسیم ایزدي      -

علوم تـرویج  ،  »)ی روستایی امیرکبیر در استان فارس     تعاون: مورد مطالعه (روستایی  
  .196ـ181 ، صص1، شمارة 11، سال و آموزش کشاورزي ایران

مـستندسازي تجربیـات    «) 1395(عطائی، پوریا؛ نسیم ایزدي؛ احمـد یعقـوبی فرانـی            -
، 5، سـال  تعـاون و کـشاورزي  ،  »هاي تولیدي موفق استان همدان    مدیریتی تعاونی 

 .28ـ1، صص 8شمارة 

سرمایۀ اجتمـاعی و    «) 1384(پور؛ سید امیرحسین حسینی     علمی، زهرا؛ محمود شارع    -
، صـص   4، شـمارة    40، سـال    تحقیقـات اقتـصادي   ،  »یر آن بر اقتصاد   تأثچگونگی  

 .295ـ239

هاي تولیدي بر میزان   تاثیر تعاونی «) 1391(نیا  بیگی، امیرحسین؛ معصومه جعفري   علی -
تحقیقـات  ،  »اي بخش طیور شهرستان کرمانـشاه     ه تعاونی  مطالعه: سرمایۀ اجتماعی 

 .461ـ261 ، صص3، شمارة 43، سال اقتصاد و توسعۀ کشاورزي ایران

 سـرمایۀ  ایجـاد  در سـرمایۀ اجتمـاعی   نقـش «) 1385 (مـشبکی صغر اهروز؛  ب ی،ل یچقل -
، مـدیریت  فـصلنامۀ دانـش   ،  »ایرانی خودروساز شرکت دو سازمان مطالعه  فکري
 .147ـ125، صص 75، شمارة 19سال 

پور؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانـی        کاظمی، فاطمه؛ بهمن خسروي    -
هـاي دامـداري شـرق اسـتان      تبیین وضعیت سرمایۀ اجتماعی در تعـاونی     «) 1392(

 .123ـ101، صص 7، شمارة 2، سال تعاون و کشاورزي، »خوزستان

ضرورت ابقـا   :  اجتماعی تقویت سرمایۀ «) 1389(اصغر؛ مجید بهرامی      زاده، علی میرك -
 .111ـ106، صص 17 و 16، شمارة 4، سال عصر مدیریت، »هاو توسعه سازمان
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سـرمایۀ اجتمـاعی و عوامـل    «) 1384(آبـادي  ز، محمدجواد؛ سید احمد فیرو   پورناطق -
، شـمارة   6، سال   شناسی ایران   مجلۀ جامعه ،  »گیري آن در شهر تهران    مؤثر بر شکل  

 .91ـ59، صص 4
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