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ABSTRACT 

 

Context and Purpose: The purpose of this applied research is to investigate the role of social capital on the performance of 
rural cooperatives in Fars province.  
Methodology: The statistical population of the present study consists of members of 173 active rural cooperatives in Fars 
province (295,367 people). Considering the geographical size of the province and the large size of the statistical population, 384 
people were selected as a statistical sample using Cochran's formula. A simple random sampling method was used to distribute 

the questionnaires among the samples. The main tool for collecting field data was the researcher-made questionnaire, whose 

validity and reliability have been confirmed by observing the principles of field research methods. Quantitative methods have 
been used to analyse the data.  
Findings and conclusions: The results of the research showed that the general state of social capital among the members of 
rural cooperatives in Fars province (including the dimensions of trust, cohesion, awareness and social participation) is at an 
acceptable level (above average); However, the members' satisfaction with the performance of rural cooperatives in terms of 
managerial, social, economic, general performance and laws and regulations is at an average level. Based on the results, social 
capital indicators had a significant effect on the performance of rural cooperatives. Considering the positive and significant 
impact of social capital on the performance of rural cooperatives studied in Fars province, the results of this research can be a 
suitable model for the development of rural cooperatives throughout the country. In the end, according to the obtained results, 
solutions have been presented to improve the performance of rural cooperatives. 
Originality: The discussion of the performance of managers in the five sections in question was one of the main cases studied 
in this research, therefore, the innovation that took place in it was that the performance was examined through the 
survey of the members of the cooperatives. 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Introduction .In developing countries, activities in different economic sectors face many obstacles and challenges. Among these obstacles, there is poor infrastructure, significant 

physical distance to the market, technical incapacity and relatively low level of specialized education. Numerous studies show that the activists of different economic sectors can 

overcome these limitations by organizing themselves in cooperative companies and collective action. Social capital is one of the effective components in the performance and 

success of cooperative companies, including rural cooperatives, which has attracted the attention of many experts and thinkers of social sciences and rural development in recent 

decades. According to Putnam, social capital is considered a suitable platform for the productivity of human and physical capital and a way to achieve success. The amount of social 

capital of cooperative members has had a positive and influential role on their better decision-making and management in a favorable way and increasing production participation. 

Therefore, it can be said that currently, in order to be able to step on the path of development, in addition to the importance of influencing economic, human, physical capital, etc., 

special attention to social capital is one of the necessities of achieving development. It is an important matter that, despite its special importance and remarkable efficiency in the 

country, has been less paid attention to its investigation and analysis, and it is necessary for organizations, departments, trustee institutions, researchers and researchers to pay special 

attention to it. Therefore, considering the importance and role of social capital as a key factor in the formation and development of cooperatives, which has been emphasized in 

theoretical texts. Also, in line with the wealth of scientific literature related to the effects of social capital on the performance of rural cooperatives in our country, the main question 

of the current research is: What is the effect of social capital on the performance of rural cooperatives? 

Methodology. The present quantitative and applied research is a descriptive-analytical type of research. The spatial territory of the present study is Fars province and it forms the 

statistical population, the active members of the rural cooperatives of this province. Based on the data of the statistical yearbook (Ministry of Cooperatives, Labor and Social 

Welfare), 187 rural cooperatives have been registered in this province. Among these cooperatives, 173 cooperatives are active and 14 are inactive. There are 295,367 members of 

active cooperatives in the province, who form the statistical population of the research. Considering the geographical size of the province and the large size of the statistical 

population, 384 people were selected as a statistical sample using Cochran's formula. To distribute the questionnaires among the samples, a simple random sampling method has 

been used. The main research tool for data collection, in addition to documentary studies, is a researcher-made questionnaire. 

Results and discussion. The results of the research showed that the general situation of social capital among the members of cooperatives in Fars province is at an acceptable level 

and Social capital can be used as a key tool to develop the performance and progress of rural cooperatives. The results of the survey of members' satisfaction with the performance 

of rural cooperatives in the dimensions of managerial, social, economic, general performance and laws and regulations showed that the satisfaction of the desired dimensions is at 

an average level. The results of investigating the effect of social capital, as one of the factors related to the performance of rural cooperatives, using a regression model, showed that 

social capital has an effect on the performance of the studied rural cooperatives through indicators of participation, trust and cohesion. Based on the results of the regression model, 

the index of participation and cohesion are among the factors influencing the performance of rural cooperatives in the study areas. In other words, with the increase of participation 

and social cohesion among the studied people, the increase in performance in rural cooperatives will be expected. 

Conclusion. The formation of rural cooperatives is an efficient strategy to overcome the obstacles and limitations facing the economic and social activities of villagers by providing 

technical services for members, increasing bargaining power for better prices, selling members' products, strengthening cooperation and participation among villagers, etc. Among 

the various capitals required for the development and progress of cooperatives, social capital is mentioned as the most key type of capital required by cooperatives. Considering the 

influence of social capital indicators (participation, cohesion and trust) on the performance of rural cooperatives, the following proposal is presented: Through the creation of new 

communication channels between the elements of the cooperatives in question and the members and providing the necessary reports in a related manner in the context of the various 

functional sectors of the cooperatives in question in a transparent manner, the scope of increasing the confidence of the members will increase. If trust increases, we can see a big 

step towards strengthening participation and cohesion and finally improving the performance of the rural cooperatives in question. 
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 فارس روستایی در استان هایتعاونی عملکرد بر اجتماعی سرمایه نقشبررسی و تحلیل 
 

 3 یدیجمش یرضاعل ،2 ینیشمس الد یعل ،*1 ینیداود جم 

  
 .یراندانشگاه کردستان، سنندج، ا یعی،دانشکده منابع طب ی،گروه ژئومورفولوژ ،یاراستاد. 1
 .یرانمرودشت، ا ی،واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالم ی،انسان یایگروه جغراف ،یاراستاد .2
 . یرانا یه،اروم یه،دانشگاه اروم ی،و علوم انسان یاتدانشکده ادب یا،گروه جغراف ،یاراستاد .3

 
 

 
 

 
 

 

 چکیده

فارس  ناستاروستایی در  هایتعاونی عملکرد بر اجتماعی سرمایه نقش هدف پژوهش کاربردی حاضر، بررسی :زمینه و هدف 
  است.
نفر( تشکیل  295367های روستایی فعال استان فارس )تعاونی 173جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای  :شناسیروش

عنوان نمونه نفر به 384دهد. با توجه به وسعت جغرافیایی استان و حجم باالی جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران می
گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار ها، از روش نمونهها در میان نمونهتوزیع پرسشنامهآماری انتخاب شد. برای 

ای هساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول روش تحقیقنامه محققپرسش ،های میدانیآوری دادهاصلی برای جمع
 های کمی استفاده شده است. روشها از میدانی به تأیید رسیده است. برای تجزیه و تحلیل داده

ی استان های روستاینتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در میان اعضای تعاونی :گیریها و نتیجهیافته
فارس )مشتمل بر ابعاد اعتماد، انسجام، آگاهی و مشارکت اجتماعی(، در سطح قابل قبولی )باالتر از متوسط( قرار دارد؛ اما 

های روستایی در ابعاد عملکرد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، عمومی و قوانین رضایتمندی اعضاء از عملکرد تعاونی وضعیت
ثر های روستایی اهای سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونیبر مبنای نتایج، شاخص. و مقررات، در سطح متوسطی قرار دارد

العه در های روستایی مورد مطدار سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونیبا توجه به اثرگذاری مثبت و معنی .قابل توجهی داشتند
با  ایانپ های روستایی در سراسر کشور باشد. درتواند الگوی مناسبی برای توسعه تعاونیاستان فارس، نتایج این پژوهش می

 های روستایی، راهکارهایی ارائه شده است.اونیبهبود عملکرد تع منظورشده، بهتوجه به نتایج حاصل
انه مورد گهای پنجباتوجه به اینکه یکی از موارد اصلی مورد مطالعه در این پژوهش، بحث عملکرد مدیران در بخش :نوآوری

بررسی  ها موردآن بدین شکل بود که عملکرد مدیران از طریق نظرسنجی اعضای تعاونی نظر بود، نوآوری صورت گرفته در
 قرار گرفت.
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 مقدمه
های فعالیت در بخشتوسعه،  حال در کشورهای در

های متعددی چالش مختلف اقتصادی با موانع و
 هایاین موانع، زیرساخت جمله . ازاستمواجه 
 ناتوانی بازار، تا قابل توجه فیزیکی فاصله ضعیف،

پایین  تخصصی نسبتاً تحصیالت سطح و فنی
ن فعاال که دهدمی نشان متعدد هستند. مطالعات

 با توانندمی های مختلف اقتصادیبخش
 اقدام و تعاونی هایشرکت در خود سازماندهی

 ,Bernard) نمایند غلبه هامحدودیت  این بر جمعی،

& et al, 2008; Xu, & et al, 2018(. بررسی ،همچنین-

 محصوالت تولید ساختار تغییر که دهدها نشان می
 زنجیره در هاشدن فعالیتیصصتخ کشاورزی،

 گان،کنندمصرف تقاضای شدنمتنوع و مینأت
 را کوچک ، روستاییان و کشاورزانساکنان شهرها

از طرفی دیگر، ساخته و مواجه های متعدد چالش با
های های مختلف و فزاینده فعالیتبا بروز نارسایی

ها برای تولیدی در سطح جوامع مختلف، تعاونی
های مختلف موجود در بخش یهایرفع نارسای

ایجاد شده  جوامع آن تولید و فروش محصوالت
 هاتعاونی اصلی فعالیت .(Liang, & et al, 2015) است

 زنیچانه ،ءاعضا برای فنی خدمات شامل ارائه
و  ءاعضا محصوالت فروش بهتر، هایقیمت برای
 همچنین. (Feng & Hendrikse, 2012) باشدمیغیره 
 نظر از های مختلفها با فعالیت در بخشتعاونی
 رقابت، قدرت ایجاد خطر، کاهش اقتصادی، مقیاس
 اطمینان و اعضا برای کمکی خدمات افزوده، ارزش

-برای اعضای خود می ،غیره و محصول فروش از

 Ito, & et al, 2012 Yang, & et) د سودمند باشدنتوان

al, 2013) . از طرفی دیگر، در مطالعات مختلفی
 ,Scrimgeour, & et al)از جمله نشان داده شده 

 موفقیت و عملکرد بر مؤثر عواملکه  (2006
 پنج کشاورزی شامل تعاونی تولید هایشرکت
 تجاری، دولتی، عوامل عواملشامل  کلی عامل
 اجتماعی عوامل و ادراکی عوامل فنی، عوامل
 اصلی متغیرهای عوامل اجتماعی، میان از و هستند

و  تعامالت اجتماعی، انتظارات و هنجارها شامل
؛ (Torabi, & et al, 2010) است اجتماعی هایارزش

 اثرگذار هایمؤلفه نقش ،این مطالعات اغلبدر  اما

 سرمایه اجتماعی مورد غفلت واقع شده است.
-سرمایه محوری، کمبود دانش و تجربهدر ایران 

های طلبی در شرکتکاری، خألهای قانونی منفع
 ,Kalantari & Lavaeiadaryani) تعاونی روستایی

های بزرگ و مدیریت نامطلوب در تعاونی ،(2016
عنوان بههای کوچک ناتوانی در انطباق تعاونی
المللی، توسعه های بینشرایط درونی؛ تحریم

عنوان بهشهرنشینی، رفاه نسبی و رشد فردگرایی 
شرایط بیرونی؛ اصالحات ارضی، ابعاد حقوقی ـ 

ها به ندی برخی تعاونیقانونی و کاهش سودم
عنوان بستر؛ جنگ، کمبود سرمایه مالی، کمبود 
سرمایه اجتماعی و کمبود سرمایه فرهنگی و ضعف 

گر؛ ضعف توسعه مدیریتی به عنوان شرایط مداخله
فرهنگی و دولت محوری؛ دست به دست هم داده 

 & ,Mehri) اندها را منجر شدهو عدم توسعه تعاونی

et al, 2017). ترین موانع در این میان یکی از مهم
شان، های برای رسیدن به اهداففراروی تعاونی

 ,Ommani) ها استضعف سرمایه اجتماعی تعاونی

& et al, 2015). طور ثابت و سرمایه اجتماعی به
های مختلف در زمینه توسعه مؤثری با شاخص

. در زمینه این استانسانی و توسعه اجتماعی همراه 
طوری که مفهوم تعاریف مختلفی ارائه شده، به

نهادها، روابط و  است که بانک جهانی عنوان کرده
عی یفیت تعامل اجتماکهنجارهایی که کمیت و 

دهند، سرمایه اجتماعی ک جامعه را تشکیل میی
همچنین، بعضی از نویسندگان . باشدآن جامعه می

 یرهغو  (1998)کلمن  ،(1993)نام پاتاز جمله 
 اند کهدر نظر گرفتهعاملی  راسرمایه اجتماعی 

های مختلف شده و باعث ارتباط بین افراد و گروه
-هعی بباز طریق این نوع ارتباطات سرمایه و منا

 Ketabi, & et al,  2014;Zare) دست خواهد آمد

Shahabadi, & et al, 2012) . سرمایه اجتماعی را
های مشترک، وفاق و انسجام اجتماعی، آرمان

ها و هنجارها در جهت ایجاد رعایت ارزش صداقت،
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 Zare و اندعنوان کردهیک جامعه پویا و ... 

Shahabadi, & et al, (2012)  سرمایه اجتماعی را به
معنای وجوه گوناگون سازمان اجتماعی برای بهبود 

اند که این اند و عنوان کردهکارایی جامعه دانسته
ها )چه عامل به صورت کلی بر روابط میان انسان

 زهی( تمرکصورت گروصورت فردی و چه بهبه
در عصر حاضر،  (2000) پاتنام نظردارد. مطابق با 
سرمایه اجتماعی نقش  ،های مختلفاز بین سرمایه

بسیار مهمی را در جوامع مختلف ایفا کرده و باعث 
های روابط جمعی و وجود آمدن و استحکام شبکههب

 باشد. های مختلف میگروهی بین افراد و سازمان
که ضمن دارا  ردمی بودهها، نهادهای متعاونی

های واحدهای اقتصادی، دارای بودن ویژگی
های های غیراقتصادی از جمله ارزشارزش

 تقویت و توسعه راستای باشد. دراجتماعی نیز می
ه سرمای جمله از های متعددیسرمایه به تعاونی، هر

 توجه با. نیاز است فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،
 و تعاون، بخش اگر ی،ماعاجت سرمایۀ هایمؤلفه به
-اجتماعی، مهم سرمایۀ شود، گرفته نظر در نظام یا

-سرمایه سایر و است نظام و بخش این جزء ترین

 اهمیت بعدی درجۀ در هاتعاونی الزم برای های
 به که است فرایندی سرمایۀ اجتماعی،. دارند قرار

 تسهیل اجتماعی و هایشبکه گیریشکل
منجر  فاهدا تحقق برای همکاری و هماهنگی

 اعضای در همبستگی و انسجام ایجاد با و شودمی
 هایشرکت عملکرد بهبود به های تعاونی،شرکت
بنابراین  .(Mirfardi, & et al, 2017)انجامد می تعاونی
 انواع سایر از بیش هاتعاونی در اجتماعی سرمایه

 اهمیت نقش. است ضروری حاکمیتی ساختارهای
تعاونی تا حدی  هایشرکت در اجتماعی سرمایه

 در مالی یا فیزیکی سرمایه با است که آن را
 برای انسانی سرمایه یا گذاریسرمایه هایشرکت
و  (Liang, & et al, 2015)نمایند می مقایسه شخص،

واسطه اثرگذاری سرمایه اجتماعی در استفاده به
حداکثری از منابع فیزیکی و انسانی، نقش مثبت 

ها به اثبات رسیده است آن در عملکرد تعاونی
(Ommani, & et al, 2015). صورت کلی، براساس به

-مولفه از یکی اجتماعی آنچه که گفته شد، سرمایه

 هایشرکت موفقیت و عملکرد در اثرگذار های
 توجه که است های روستاییتعاونی جمله از تعاونی
 علوم اندیشمندان و نظرانصاحب از بسیاری
 به اخیر هایدهه در را توسعه روستایی و اجتماعی

 Putnam (1995) تعبیر به. است داشته فطومع خود
 وریبهره برای مناسبی بستر اجتماعی سرمایه
 به نیل برای راهی و فیزیکی و انسانی سرمایه
 اجتماعی سرمایه میزان. شودمی لمدادق یتموفق

 بر تأثیرپذیری و مثبت تعاونی نقش اعضای
 نحو به مدیریت اعمال و آنان بهتر گیریتصمیم
 داشته های تولیدیمشارکت افزایش و مطلوب
توان بنابراین می. (Ahmadian & Moini, 2015)است 

در حال حاضر برای آنکه  چنین عنوان نمود که
بتوان در مسیر توسعه قدم نهاد، عالوه بر اهمیت 

های اقتصادی، انسانی، فیزیکی تأثیرگذاری سرمایه
، توجه ویژه به سرمایه اجتماعی از ضروریات غیرهو 

رغم علی ی کهامر مهمباشد. دستیابی به توسعه می
، کمتر کشوراهمیت ویژه و کارآیی قابل توجه در 

به بررسی و تحلیل آن توجه شده است و نیاز است 
رات، نهادهای متولی، محققان و اها، ادسازمان

لذا، . ای داشته باشندپژوهشگران به آن توجه ویژه
-با توجه به اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی به

 ،هاتوسعه تعاونی یل وعنوان عاملی کلیدی در تشک
 که در متون نظری و تئوری بر آن تأکید شده است
و همچنین در راستای غنای متون علمی مرتبط با 

های اثرات سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی
سوال اصلی پژوهش حاضر  ،در کشورمانروستایی 

-تعاونیسرمایه اجتماعی در عملکرد عبارت است: 

 د؟دار چه تأثیریروستایی  های
 بانی نظریم

 عوامل سرمایه، و مدیریت، مشارکت عامل سه
و  هستند هاتعاونی توان افزایش در تأثیرگذاراصلی 
 توجه و کلیدی، مورد بعد اصلی سه عنوانبه باید

 د و هموارهنگیر قرار هاتعاونی متولیان و مسئوالن
کدام  هر از غفلت که داشت توجه اصل این به باید
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 اصلی هایپایه شدن سست منزلهبه، از عوامل فوق
 عنوانبه مردم رفتن اعتماد بین از و هاشرکت
شد  خواهد نهادها، این یپشتوانه ترینمهم

(Ahmadian & Moini, 2015).  با توجه به در مجموع
 سرمایه بر مبتنی هایسازمان ،هااینکه تعاونی

ها تعاونی همه که هستند، به همان نسبت اجتماعی
دارند، به میزان و سطح قابل  نیاز مالی سرمایه به

نیازمند هستند. چراکه  اجتماعی قبولی از سرمایه
شان به شدت ها برای حفظ منافعاین سازمان

ح قابل قبولی از سرمایه اجتماعی نیازمند وجود سط
ویژه در زمینه اعتماد و همکاری میان اعضا، به

هستند  غیرهتولیدات و  ،تولید و فروش محصوالت
(Yu & Nilsson, 2019) . 

Valentinov (2004) نقش که است کسی اولین 
 نشان و تعریف هاتعاونی در را اجتماعی سرمایه

 استقرار کلید اجتماعی سرمایه وجودداده است. 
 ایجامعه هر در شهروندی حیات و مدنی جامعۀ
 به و یا ضعف وجود سرمایۀ اجتماعی عدم و است

 هایطرح و هاسیاست از بسیاری ناکارآمدی
. گرددمی منجر ریزیبرنامه حوزة در پیشنهادی

 قابل اجتماعی تولید نوعی که سرمایه اجتماعی
و  تازه نسبتاً ایمقوله آیدمی شماربه مدیریت
 و در شودمی اجتماعی محسوب کنش در ناشناخته
را  اجتماعی سرمایه نیافته، توسعه کشورهای اقتصاد
 سرمایه پاتنام .اندنامیده توسعه مفقوده حلقه

 و هنجارها ها،ای از شبکهمجموعه" را اجتماعی
 و هماهنگی که کندمی تعریف اجتماعی اعتماد

 "کندمی تسهیل متقابل منافع برای را همکاری
(Putnam, 1995)  و در تعریفی دیگر سرمایه اجتماعی

ها و درکی ها، هنجارها، ارزشی از شبکهمجموعه
ها را ها و بین گروهاست که همکاری درون گروه

 کنددر جهت کسب منافع متقابل، تسهیل می
(Sharifian-Sani, 2002). طور کلی سرمایهبه 

 که است ساختاری اجتماعی ـ منبعی اجتماعی
 دارایی این. شودمی محسوب افراد سرمایه دارایی و

 در که است هاییویژگی بلکه نیست واحدی شئ
 با افراد شودمی باعث و دارد وجود اجتماعی ساختار

در . شوند اجتماعی کنش وارد بیشتری سهولت
 و مالی منابع از ورداریبرخ تنها بپذیریم که صورتی
 و رشد سوی به را جوامع نتوانسته انسانی نیروی
 نیز سومی رکن باید دهد سوق اجتماعی توسعه
 سرمایه آن و شویم قائل توسعه به دستیابی برای

 منبع دو کارآیی و اثربخشی واقع در. است اجتماعی
 اجتماعی سرمایه از برخورداری میزان به عمدتأ اول

  .(Amobeigy & Hayati, 2014)دارد  بستگی
 در اجتماعی اثرات سرمایه گسترده بررسی رغمعلی
اثرات به  مربوط تحقیقات ،ی اقتصادیهابنگاه

 نسبتاً  ی روستاییهاتعاونی برسرمایه اجتماعی 
در ادامه نتایج چند با این وجود  .است محدود

خارجی مرتبط با موضوع مورد داخلی و پژوهش 
 Torabi, & et نتایج پژوهش مطالعه ارائه شده است.

al, (2010) هایمؤلفه تأثیر با هدف بررسی میزان 
های تعاونی شرکت عملکرد در اجتماعی سرمایۀ

 دام و طیور در شهرستان مشهد نشان داد مشارکت
 اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد ی،اجتماع

 سن و تحصیالت سطح آگاهی اجتماعی،
 تعاونی هایشرکت میزان عملکرد در پاسخگویان
 ,Kalantari, & et al های پژوهشیافته .اثرگذارند

 در اجتماعیه سرمای در خصوص وضعیت (2011)
و  کوهدشت شهرستان تولید روستایی هایتعاونی
آن نشان داد ارتقای سطح سرمایه  با مرتبط عوامل

ها موثر باشد و تواند در موفقیت تعاونیاجتماعی می
های سرمایه اجتماعی در ولفهرتقای مدر این میان ا

های پیشنهاد شده راستای موفقیت بیشتر تعاونی
در  Bastaani et al, (2012) نتایج پژوهش است.

خصوص وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل موثر 
سرمایه  های شهر شیراز نشان دادبر آن در تعاونی

اجتماعی در میان اعضای تعاونی در سطح باالیی 
قرار دارد و متغیرهای فرهنگ سازمانی، جو 
سازمانی، توانمندسازی کارکنان، انگیزش، مشارکت 

گیری، تعلق به مکان و ثبات شغلی، در تصمیم
متغیرهای تقویت کننده سرمایه اجتماعی در بین 

 Nooripoor & Noori افراد مورد مطالعه هستند.

در پژوهشی نقش سرمایه اجتماعی در  (2012)
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کشی را در بران شبکه آبیاری و زهمشارکت آب
اند. دشت لیشت شهرستان گچساران بررسی کرده

نتایج پژوهش نشان داد سطح سرمایه اجتماعی در 
در سطح  96/1میان افراد مورد بررسی با میانگین 

نتایج ضعیفی قرار داد. با این وجود همچنین 
پژوهش نشان داد بین سرمایه اجتماعی و مشارکت 

بران رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج آب
با هدف  Zare Shahabadi, & et al (2012) پژوهش
 موفقیت در اجتماعی سرمایه میزان تأثیر بررسی
یزد نشان داد میانگین  شهر های تولیدیتعاونی

 محاسبه شده برای سرمایه اجتماعی و موفقیت
های تولید در شهر یزد در سطح ضعیفی قرار تعاونی

ها تعاونی دارد و بین سرمایه اجتماعی و موفقیت
 دارد. رابطه آماری مثبت و معناداری وجود

Amobeigy & Hayati (2014) هایدر پژوهشی سازه 
-در تعاونی گروهیدرون اجتماعی سرمایه بر مؤثر

 و طبیعی منابع جامع مدیریت طرح های
اند. فارس را مورد برسی قرار داده استان آبخیزداری

اجتماعی اعضا در  نتایج پژوهش نشان داد سرمایه
داشته است و متغیرهای سن و  سطح باالی قرار

اجتماعی اعضا  تحصیالت از عوامل موثر بر سرمایه
در پژوهشی اقدام  Ommani, & et al, (2015) .هستند

 مالی عملکرد در اجتماعی سرمایۀ نقش به ارزیابی
-نمودهخوزستان  استان زراعی های تولیدیتعاونی

. نتایج نشان داد میان سرمایه اجتماعی و ابعاد اند
 مالی عنوان متغیرهای مستقل با عملکردآن به
-های تولیدی رابطه آماری مثبت و معنیتعاونی

مجموع سرمایه اجتماعی  داری وجود دارد و در
)متشکل از اعتماد، مشارکت، انسجام و آگاهی( 

 مالی درصد از واریانس عملکرد 8/74توانسته است 
 Ahmadian نتایج پژوهش ها را تبیین نماید.تعاونی

& Moini (2015) سرمایه با هدف بررسی نقش 
 دهستان ها درتعاونی عملکرد در اجتماعی
کاشمر نشان داد به علل  شهرستان باالوالیت

مختلفی از جمله ضعف عوامل مدیریتی و مالی در 
ها، سرمایه اجتماعی نتوانسته است عمکلرد تعاونی

 وهشنتایج پژ های داشته باشد.مثبتی را بر تعاونی

Kalantari & Lavaeiadaryani (2016)  با هدف
های روی شرکتهای پیش  شناسایی و تبیین چالش

تعاونی تولید روستایی در ایران نشان داد سرمایه 
های روی شرکتترین چالش پیش  محوری مهم

کاری و تعاونی است که از کمبود دانش و تجربه
خألهای قانونی نشأت گرفته است و در نهایت 

ونی های تعاطلبی مفرط را در شرکتجریان منفع
محققان در این  روستایی ایجاد نموده است.

عنوان یکی از روابط اجتماعی به ارتقایپژوهش بر 
های روستایی عملکرد تعاونیبهبود راهکارهای 
 ,Mirfardi, & et al نتایج پژوهشاند. تأکید کرده

 سرمایۀ هایمؤلفه تأثیر با هدف بررسی (2017)
 کشاورزی تعاونی هایشرکت عملکرد در اجتماعی
بویراحمد نشان داد متغیرهای  شهرستان و صنعتی
و آگاهی  اجتماعی انسجام اجتماعی، مشارکت

 هایشرکت عملکرد اجتماعی دارای تأثیر مثبت در

اند د و توانستهانهبود صنعتی و کشاورزی تعاونی
را تبیین  تعاونی هایدرصد تغییرات شرکت 7/37

 نمایند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد اعتماد
 قومیت، تأهل، وضعیت جنس، سن، اجتماعی،

 عضویت سابقۀ و فعالیت تحصیالت، سابقۀ سطح
 در تعاونی، هایشرکت در تعاونی ارکان اعضای
 Knack .دارندن تأثیری تعاونی هایشرکت عملکرد

& Keefer (1997)  در پژوهشی تأثیر سرمایه
 29اجتماعی را در عملکرد بازارهای اقتصادی 

اند. نتایج پژوهش نشان کشور جهان بررسی کرده
داد در کشورهای با درآمد باال، هنجارها و 

اعتماد و  و موسسات مدنی، سطح باالتری دارند
همکاری مدنی با عملکرد اقتصادی، رابطه مثبت 

های مدنی در همکاری؛ همچنین داشته است
تر است که نهادهای رسمی، مدافع جوامعی قوی

در  Barr (2000) حقوق مالکیت و قرادادها هستند.
پژوهشی تأثیر سرمایه اجتماعی را در عملکرد 

در کشور  یهای کوچک و زودبازده کارآفرینشرکت
غنا بررسی کرده است. نتایج پژوهش نشان داد 
تعالمالت اجتماعی باعث افزایش ظرفیت کسب 

های فنی و تجاری )آگاهی اطالعات و آگاهی
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و ارتقای شهد است و ها اجتماعی( در میان شرکت
ها در ایجاد جو اجتماعی در میان آن مشارکت

مناسب و اعتماد اجتماعی موثر بوده و با تعامل 
ها، عملکرد مالی مناسب اطالعات میان شرکت

 ها بهبود خواهد یافت. نتایج پژوهششرکت

Johnson, & et al, (2003) هدف بررسی نقش و  با
های اهمیت سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت

تعاونی کشاورزی روستایی در کشور کلمبیا نشان 
-داد سرمایه اجتماعی برای افزایش دامنه شرکت

های اطالعاتی و کسب اطالعات بیشتر )آگاهی 
اثرگذار  ،اجتماعی( در ارتباط با بازار و منابع مالی

ت مالی و اجرایی را در بوده است و دامنه نظار
ها کاهش داده انجام معامالت اقتصادی شرکت

است. به تعبیری دیگر سرمایه اجتماعی، اعتماد 
اجتماعی گروهی و بین گروهی را افزایش داده 
است و همچنین ضمانتی اجرایی برای حفظ و یا 

ها و تعامالت اجتماعی به وجود ثبات مشارکت
 Krause, & et al, (2007) نتایج پژوهش آورده است.

با هدف بررسی اثر سرمایه اجتماعی در بهبود 
های مربوط به صنایع خودرو و عملکرد شرکت

های صنایع الکتریکی آمریکا نشان داد مولفه
 سرمایه اجتماعی از جمله سرمایه شناختی )آگاهی

و افزایش تعامالت  سجاماجتماعی(، مشارکت، ان ـ
-های مذکور بهاجتماعی در بهبود عملکرد شرکت

ویژه در زمینه بهبود درآمد، کیفیت فعالیت، ارائه 
نتایج  اند.محصول و پیچیدگی کار، اثر بخش بوده

با هدف  Scrimgeour, & et al, (2006) پژوهش
قیت شناسایی عوامل موثر در عملکرد و موف

های تعاونی کشاورزی در نیوزیلند نشان داد شرکت
در میان عوامل اجتماعی، متغیرهای هنجارها و 

های انتظارات اجتماعی، تعامالت اجتماعی و ارزش
دهنده سرمایه اجتماعی، که از متغیرهای تشکیل

های کتاجتماعی هستند، بر عملکرد و موفقیت شر
 اند.وده مطالعاتی اثرگذار بودهدتعاونی کشاورزی مح

در خصوص  Zhang (2007) های پژوهشیافته
عی در عملکرد بررسی نقش انباشت سرمایه اجتما

های تجاری در چین نشان داد سرمایه شرکت

های گیری از مولفهواسطه بهرهها بهانسانی شرکت
ها اثرگذار است سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت

و ضعف سرمایه اجتماعی اثرات منفی را بر عملکرد 
 Nilsson, & et نتایج پژوهش ها داشته است.شرکت

al, (2012) گرایش دلیل به هاتعاونی نشان داد 
 از را خود اجتماعی تدریج سرمایهخود، به اقتصادی

 Ruben & Heras نتایج مطالعه .دهندمی دست

 عملکرد بر اجتماعی سرمایه مثبت تأثیر (2012)
 پژوهش نتایج .کنندمی تأیید را هاتعاونی اقتصادی

Liang, & et al, (2015) ص اثرات سرمایه ودر خص
های اجتماعی بر مشارکت اعضا و عملکرد تعاونی

 سرمایه کشاورزی در ژجیانگ چین نشان داد میان
 جلسات و آموزش در اعضا مشارکت و اجتماعی
 ابعاد دارد و هر یک از وجود مثبت رابطه عمومی
 عملکرد بر مثبتی و معنادار تأثیر ،اجتماعی سرمایه

 اند.داشته هاتعاونی اقتصادی
با هدف بررسی  Hutagalung (2016) پژوهشنتایج 

های واقع در اثر سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی
سیانتر )در شمال سوماترا( واقع در  تنگمنطقه پما

از طریق  اجتماعی کشور اندوزی نشان داد سرمایه
 و تجارت، ایجاد تعهد معقول هایشیوه شناسایی
فراهم  جلسات، در شرکت برای اعضا زیاد وفاداری

حمایت  وام، از استفاده انداز مالی وکردن زمینه پس
 اعضای های بومی و محلی، آموزشاز سازمان

، در عملکرد غیره افزایش سطح درآمد و  تعاونی
 Akahoshiها موثر بوده است. نتایج پژوهش تعاونی

& Binotto (2016) با هدف بررسی ارتباط تعاونی-

های کشاورزی و روستایی و سرمایه اجتماعی در 
جنوبی در کشور برزیل نشان داد  ایاالت ماتوگروسو

ها دارای اثرات سرمایه اجتماعی و احداث تعاونی
متقابل بر یکدیگر هستند. به این صورت که 

 اصولی مانند صداقت، که بر اساس گرایی،تعاون
 غیرهاعضا و  اطمینان، وفاداری تقابلی و شفافیت

 انجام صورت اصولیبه که هنگامی استوار است،
 باشد، همکاری اصول اساس فعالیت آن بر و پذیرد

 حجم ایجاد الگوی مناسب و مستحکمی برای
و سرمایه اجتماعی  است اجتماعی سرمایه از زیادی
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 را هاتعاونی موفقیت تواندحاصل شده نیز می
 Tuna & Karantininis ایج پژوهشنت .نماید تضمین

های اعی در تعاونیخصوص سرمایه اجتم در (2017)
روستایی کشور مقدونیه نشان داد سطح پایین 

های سرمایه اجتماعی در عدم موفقیت تعاونی
روستایی و کشاورزی موثر بوده است و الزم است 
با شناسایی عوامل موثر بر ارتقای سطح سرمایه 
اجتماعی، زمینه و بستر الزم را برای موفقیت 

 Xu, & et al وهشنتایج پژ ها فراهم نمود.تعاونی

 برای اجتماعی سرمایه در خصوص مزایای (2018)
کشاورزان در کشور چین نشان داد  هایتعاونی

ارتباط و پیوند مثبتی میان سرمایه اجتماعی با 
های کشاورزی اقتصادی و اجتماعی تعاونیرد عملک

در  Yu & Nilsson (2019) وجود داد. نتایج پژوهش
 در مالی سرمایه و اجتماعی خصوص سرمایه

 روستایی کشور چین نشان داد برای هاینیتعاو
پایدار روستایی در  اجتماعی و اقتصادی توسعه

 ضروری کشاورزی هایتعاونی کشور چین، تقویت
زیرا سرمایه اجتماعی با توسعه همکاری و . است

تعامل میان اعضا، زمینه را از طریق تأمین وثیقه 
نماید و نقش مشترک برای دریافت وام تسهیل می

-سازی برای تشکیل صندوقدرا در اعتماری موث

گذاری مشترک برای اعضا و مجموعه های سرمایه
 تعاونی روستایی داشته است. 

 شناسی تحقیقروش
 تحقیقات نوع ازپژوهش کمی و کاربردی حاضر، 

مطالعه قلمرو مکانی  .باشدمی ـ تحلیلی توصیفی
را اعضای فعال  یجامعه آماراستان فارس و  حاضر
بر . دهدمیاستان تشکیل روستایی این ای هیتعاون

سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و های اساس داده
روستایی در این استان تعاونی  187، رفاه اجتماعی

 14تعاونی فعال و  173ثبت شده که این تعداد 
های فعال ی غیرفعال هستند. اعضای تعاونینتعاو

ش ژوهآماری پنفر است و جامعه  295367استان 
با توجه به وسعت جغرافیایی دهند. را تشکیل می

استان و حجم باالی جامعه آماری، با استفاده از 

نفر به عنوان نمونه آماری  384فرمول کوکران 
ها در میان انتخاب شد. برای توزیع پرسشنامه

گیری تصادفی ساده استفاده ها، از روش نمونهنمونه
دآوری گر شده است. ابزار اصلی پژوهش برای

نامه بر مطالعات اسنادی، پرسشها عالوهداده
نامه مذکور از سه بخش ساخته است. پرسشمحقق

اصلی تشکیل شده است. بخش اول آن شامل 
شناختی پاسخگویان مانند سن، اطالعات جمعیت

شغل، میزان درآمد ماهیانه، بعد خانوار و تحصیالت 
ست است. بخش دوم مربوط به سرمایه اجتماعی ا

بعد اصلی )اعتماد، انسجام، آگاهی و  4که 
شود متغیر کلیدی را شامل می 44مشارکت( و 

(. بخش سوم پرسشنامه به عملکرد 1)جدول 
 5های روستایی اختصاص دارد که شامل تعاونی

، اقتصادی، اجتماعی، عملکرد مدیریتیبعد اصلی )
متغیر کلیدی  32( و قوانین و مقرراتو  عمومی

به ذکر است بخش دوم و سوم زم شود. المی
نامه در طیف لیکرت )شامل پنج قسمت: پرسش

= 5= زیاد، 4= متوسط، 3= کم، 2= بسیار کم، 1
برای تعیین روایی بسیار زیاد( طراحی شده است. 

ابزار تحقیق، از روش روایی محتوایی استفاده شده 
است که با استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی 

-برای بررسی پایایی پرسشید و گرددانشگاه تأیید 

نامه پرسش 30از پیش آزمون و با تعداد  ،نامه
. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده استاستفاده 

های مختلف آن، ( برای بخش1شده )جدول 
در نهایت . نشانگر پایا بودن ابزار مورد استفاده بود

های فعال ها در میان اعضای تعانینامهپرسش
فارس به روش کامالً تصادفی ان روستایی است

اند. الزم به ذکر است به دلیل توزیع و تکمیل شده
نفر  381پرسشنامه، اطالعات  3مخدوش بودن 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 
های آماری از آزمون به منظور تجزیه و تحلیل داده

t همبستگی پیرسون و رگرسیون  ای،تک نمونه
استفاده شد. با استفاده از  گامچند متغیره گام به 

های )که یکی از انواع آزمونای تک نمونه tآزمون 
مقایسه میانگین است و قابلیت ارزیابی میانگین 
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 هرمیانگین وضعیت ها را دارد( متغیرها و شاخص
 شدهبررسی  ی اصلی پژوهشهایک از شاخص

بینی و نین، به منظور تخمین مدل پیشچهم است.
ابطه متغیرهای مستقل و وابسته ن رزمابررسی هم

در از رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد. 
تمامی متغیرهای  واقع در رگرسیون گام به گام

مستقلی که  شوند و آن متغیرمستقل وارد مدل می
تاثیر چندانی بر متغیر وابسته نداشته باشد از مدل 

برای تجزیه و تحلیل در مجموع  .شودحذف می
 استفاده شده است. SPSSها، از نرم افزارها دهدا

 

 
 در پژوهش کاررفتهبهمحاسبه ميزان پايايي و روايي مفاهيم اصلي  -1جدول 

 آلفاي کرونباخ تعداد گويه ابعاد متغير

عملکرد 
های تعاونی

 روستایی

 782/0 4 عملکرد مدیریت
 752/0 8 عملکرد اجتماعی
 89/0 8 عملکرد اقتصادی

 814/0 7 قوانین و مقرراترد عملک
 807/0 5 عملکرد عمومی

سرمایه 
 اجتماعی

 784/0 11 مشارکت اجتماعی
 801/0 13 انسجام اجتماعی
 791/0 11 آگاهی اجتماعی
 812/0 11 اعتماد اجتماعی

 
 هایافته

 پاسخگویان شناختیهای جمعیتویژگی
، نتایج بررسی سن نمونه مورد مطالعه نشان داد

بوده سال  8/38گین سنی افراد مورد مطالعه یانم
بررسی وضعیت جنسیت افراد مورد مطالعه . است

 انددرصد زن بوده 2/9درصد مرد و  8/90 نشان داد
-نفر می 5 ،و بُعد خانوار در بین افراد مورد مطالعه

همچنین، نتایج بررسی وضعیت تحصیالت باشد. 
 92/29نشان داد، سطح تحصیالت  پاسخگویان

درصد دارای  1/18و  صد در حد دیپلم استدر

 2طور که در جدول همانمدرک دانشگاهی بودند. 
یک از  شود، متوسط تعداد سهام هرمشاهده می

های تعاونی عضو برابر افراد مورد مطالعه از شرکت
سهم بوده که بیشترین و کمترین تعداد  5/3با 

و  سهم 13ترتیب برابر با سهم افراد مورد مطالعه به
نشان داد  هایافته ،باشد. همچنینسهم می یک

درصد( از تسهیالت  79افراد مورد مطالعه ) اکثریت
های روستایی حداقل یک تعاونیسوی ارائه شده از 

دست هسایر نتایج توصیفی باند. بار استفاده کرده
 ارائه شده است. 2آمده در قالب جدول 

 
 اي( افراد مورد مطالعهشناختي و حرفههاي توصيفي )جمعيتييژگتوزيع فراواني مرتبط با و -2جدول 

 درصد فراوانی سهام تعداد  درصد فراوانی سابقه اشتغال درصد فراوانی شغلي اصلي

 07/33 126 سهم و کمتر 3 11/18 69 سال 5زیر  75/31 121 کشاورزی

 44/30 116 سهم 5تا  4 98/25 99 سال 10تا  5 29/27 104 خدماتی

 3/22 85 سهم 8تا  6 8/32 126 سال 15تا  10 17/14 54 یلتود

 87/7 30 سهم 10تا  9 02/11 42 سال 20تا  15 07/12 46 بخش خصوصی

 29/6 24 سهم 10بیشتر از  07/12 46 سال 20بیشتر از  69/14 56 آزاد

،  انحراف 2/12میانگین:  - مد = کشاورزی
 5/6معیار: 

،      5/3میانگین:  -
      96/1معیار: اف انحر
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بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در میان اعضای 
 های روستایی استان فارستعاونی

برای بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در میان 
های روستایی استان فارس ابتدا اعضای تعاونی
گانه سرمایه اجتماعی )اعتماد، 4وضعیت ابعاد 

ده یرنانسجام، آگاهی و مشارکت( که هر یک دربرگ
متغیرهای متعددی هستند، بررسی شده و در ادامه 
وضعیت کلی سرمایه اجتماعی در میان اعضا 

 بررسی شده است. 
 مشارکت اجتماعی

وضعیت  در این بخش از مطالعه به بررسی کلی 
در بین افراد عضو یا  مشارکت اجتماعیشاخص 

های مورد مطالعه در استان فارس شاغل تعاونی
 شودطور که مشاهده میهمانت. پرداخته شده اس

درصد از  9/41 سطح مشارکت اجتماعی ،(3)جدول 

-میی مورد مطالعه در حد کم و خیلی کم نمونه

در  از پاسخگویان درصد 1/18. همچنین، باشد
سطح  دارای درصد نیز 8/39متوسط و  سطح

زیاد و خیلی زیاد  مشارکت اجتماعی در سطح 
عنوان کرد که  انوتبه عبارتی دیگر، می .هستند

های مورد مطالعه در افراد عضو یا شاغل تعاونی
استان فارس به لحاظ شاخص مشارکت اجتماعی 
دارای وضعیت مناسبی بوده و این قابلیت را دارا 

های مورد نیاز در زمینه هایهستند که در زمان
ها، نظرسنجیهمچون مشارکت در  مختلفی

ت، مشارکت ادامشارکت در ارائه پیشنهادها و انتق
 غیرههای بیشتر از دیگران و در پذیرش فعالیت

 وارد عرصه شده و به مشارکت بپردازند.

 

 

 هاي استان فارس  توزيع فراواني وضعيت کلي شاخص مشارکت اجتماعي در ميان اعضايي تعاوني -3جدول 
 مُد درصد فراواني مقياس

 91/13 53 خيلي کم

 زیاد
 08/28 107 کم

 11/18 69 متوسط
 95/35 137 زياد

 93/3 15 خيلي زياد
  100 381 جمع کل

 

 اعتماد اجتماعی

وضعیت ، وضعیت کلی بررسی 4نتایج جدول 
اعتماد اجتماعی در بین افراد عضو یا  شاخص

های مورد مطالعه در استان فارس را شاغل تعاونی
شود، طور که مشاهده میدهد. هماننشان می

دارای سطح ی مورد مطالعه ونهدرصد از نم 9/30
. هستنداعتماد اجتماعی در حد کم و خیلی کم 

 سطحدر  از پاسخگویان درصد 05/38همچنین، 
اعتماد اجتماعی  دارای درصد نیز 9/30متوسط و 

 به عبارتی .باشندمیزیاد و خیلی زیاد  سطحدر 
توان عنوان کرد که افراد صورت کلی میدیگر، به

وضعیت شاخص اعتماد  حاظمورد مطالعه به ل
اجتماعی در سطحی باالتر از متوسط هستند. در 

توان گفت که اعتماد بین افراد مورد این زمینه می
های مختلفی از جمله، پایبند بودن مطالعه در زمینه

به قول و قرار بین افراد مورد نظر، متعهد بودن به 
پرداخت اقساط، اعتماد به انجام وظایف محوله به 

 .قرار دارددر سطح قابل قبولی  ،غیرهو  رانهمکا
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 هاي استان فارس  توزيع فراواني وضعيت کلي شاخص اعتماد اجتماعي در ميان اعضايي تعاوني -4جدول 
 مد درصد فراواني مقياس

 87/7 30 خيلي کم

 متوسط
 09/23 88 کم

 05/38 145 متوسط
 93/24 95 زياد

 03/6 23 خيلي زياد
  100 381 جمع کل

 

 آگاهی اجتماعی

در این بخش از افراد مورد مطالعه خواسته شد 
های مرتبط با شاخص تا وضعیت هریک از گویه

آگاهی اجتماعی را در مورد خودشان بیان نمایند. 
آگاهی اجتماعی وضعیت شاخص نتایج کلی بررسی 

های مورد در بین افراد عضو یا شاغل تعاونی
 8/27، (5)جدول  ادن دمطالعه در استان فارس نشا

سطح آگاهی دارای ی مورد مطالعه درصد از نمونه
. همچنین، بودنداجتماعی در حد کم و خیلی کم 

از افراد مورد مطالعه آگاهی اجتماعی  درصد 04/22

در حد زیاد و خیلی  ،درصد 1/50در حد متوسط و 
توان بنابراین، می (.5)جدول شد ارزیابی زیاد 

میزان مورد مطالعه دارای اد عنوان کرد که افر
آگاهی اجتماعی در سطح باالیی بوده که این 

های مختلفی از جمله آگاهی اجتماعی در زمینه
مسئولیت خود نسبت به تعاونی، شناخت در زمینه 

آگاهی از فرایند تأمین امکانات و تسهیالت تعاونی، 
 .تواند موثر باشدمی ،غیرهمنابع مالی شرکت و 

 

 

 هاي استان فارس  فراواني وضعيت کلي شاخص آگاهي اجتماعي در ميان اعضايي تعاوني زيعتو -5جدول 
 مد درصد فراواني مقياس

 93/13 53 خيلي کم

 زیاد
 91/13 53 کم

 04/22 84 متوسط
 04/33 126 زياد

 06/17 65 خيلي زياد
  100 381 جمع کل

 

  انسجام اجتماعی

جام انس شاخصش وضعتی کلی در این بخ
مورد بررسی  در بین افراد مورد مطالعهاجتماعی 

شود، طور که مشاهده میقرار گرفته است. همان
انسجام  دارای ی مورد مطالعهدرصد از نمونه 8/7

 . همچنین،نداهبوداجتماعی در حد کم و خیلی کم 
درصد از افراد مورد مطالعه سطح  03/27 در میان

درصد  09/65 انسجام اجتماعی در حد متوسط و

)جدول شد نیز در سطح زیاد و خیلی زیاد ارزیابی 
توان گفت افراد مورد مطالعه به عبارتی میبه (.6

 ، در وضعیتلحاظ وضعیت انسجام اجتماعی
و در مواردی از جمله تبادل نظر  قرار دارندمناسبی 

با همکاران، مشورت گرفتن از همکاران و اعضای 
گر اعضاء و مدیران دی تعاونی، اطمینان از عملکرد

پس  دارای وضعیت مناسبی هستند. ،غیرهتعاونی و 
گانه سرمایه 4از بررسی وضعیت کلی ابعاد 

اجتماعی، در این بخش وضعیت کلی سرمایه 
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های روستایی اجتماعی در میان اعضای تعاونی
استان فارس با استفاده از جدول توزیع فراوانی و 

  ت. اس ای بررسی شدهنمونهآزمون تی تک

 

 هاي استان فارس  توزيع فراواني وضعيت کلي شاخص انسجام اجتماعي در ميان اعضايي تعاوني -6جدول 
 مد    درصد فراواني مقياس

 93/3 15 خيلي کم

 خیلی زیاد
 93/3 15 کم

 03/27 103 متوسط
 97/30 118 زياد

 12/34 130 خيلي زياد
  100 381 جمع کل

 

( میزان سرمایه 7د )جدول دهنتایج نشان می
در سطوح کم و  ءدرصد از اعضا 04/22اجتماعی 

 8/59درصد در سطح متوسط و  1/18خیلی کم، 
درصد نیز در سطوح زیاد و خیلی زیاد بوده است. 

ای جهت ارائه یک نمونهنتایج آزمون تی تک
قضاوت کلی در خصوص سرمایه اجتماعی در 

به  3عدد  فتنمحدوده مطالعاتی )با در نظر گر
( 8دهد )جدول عنوان مبنای آزمون( نشان می

به صورت  6/3میانگین حاصل شده با مقدار 
معناداری بیشتر از حد مبنا است و مثبت شدن سایر 

است. با توجه مطلب های آزمون نیز موید این آماره
به مرور مبانی نظری و سوابق پژوهش این 

های یت تعاونیوضعیت نشانه مثبتی برای موفق
-روستایی در استان فارس است که باید با برنامه

از آن برای موفقیت هرچه  ،ریزی کارآمد و منسجم
 ها بهره برد.  بیشتر تعاونی

 

 هاي استان فارس  توزيع فراواني وضعيت کلي سرمايه اجتماعي در ميان اعضايي تعاوني -7جدول 
 مد درصد فراواني مقياس

 97/9 38 خيلي کم

 ادخیلی زی
 07/12 46 کم

 11/18 69 متوسط
 03/27 103 زياد

 8/32 125 خيلي زياد
  100 381 جمع کل

 

 عملکرد از ءاعضا مندیبررسی وضعیت رضایت
 روستایی استان فارس هایتعاونی

در این بخش از مطالعه به بررسی وضعیت 
-مندی افراد مورد مطالعه از عملکرد تعاونیرضایت

ا عضویت داشته و یا مشغول به هه در آنهایی ک

فعالیت هستند، پرداخته شده است. الزم به توضیح 
های مورد مطالعه به است که عملکرد تعاونی

های اقتصادی، اجتماعی، عملکرد مدیریت، بخش
 ،عملکرد عمومی و عملکرد قوانین و مقررات

 .اندهتقسیم شده که در ادامه مورد بررسی قرار گرفت
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  ايهاي استان فارس با استفاده از آزمون تي تک نمونهت سرمايه اجتماعي در ميان اعضايي تعاونيعيوض -8ل جدو
 3مبنای آزمون = 

t اختالف از  میانگین داریمعنی درجه آزادی
 میانگین

 درصد 95فاصله اطمینان در سطح 

 حد باال حد پایین

973/8 380 000/0 606/3 606/0 473/0 739/0 
 

 از عملکرد اقتصادی ءمندی اعضاتایرض

در این بخش از افراد مورد مطالعه مورد مطالعه 
مندی خود را در زمینه خواسته شد تا میزان رضایت
های مورد مطالعه در عملکرد اقتصادی تعاونی

استان فارس که در آنها عضو و یا شاغل بوده، بیان 
نشان  9آن در جدول کلی ، که نتایج بررسی نمایند

 58شود، طور که مشاهده می. همانده شده استدا
از  خود رامندی سطح رضایت گویانپاسخدرصد از 

های مورد مطالعه در حد عملکرد اقتصادی تعاونی

 درصد 8/33اند. همچنین، کم و خیلی کم دانسته
متوسط و  سطحدر خود را  مندیوضعیت رضایت

ملکرد مندی خود را از عرضایتدرصد نیز  8/7
زیاد و  سطحدر های مورد مطالعه صادی تعاونیقتا

توان لذا، می (.9اند )جدول ارزیابی کردهخیلی زیاد 
عنوان کرد که عملکرد کلی اعضاء از عملکرد 
اقتصادی تعاونی مورد نظر باالتر از متوسط بوده و 

های مورد نظر هنوز به به عبارتی دیگر تعاونی
ت دی رضایصد به لحاظ اقتصارصورت صدد

 اند.اعضای خود را جلب نکرده

 

  هاي استان فارسمندي اعضا از عملکرد اقتصادي تعاونيتوزيع فراواني وضعيت کلي ميزان رضايت -9جدول 
 مد درصد فراوانی مقیاس

 03/27 103 خیلی کم

 متوسط
 97/30 118 کم

 85/33 129 متوسط
 93/3 15 زیاد

 93/3 15 خیلی زیاد
  100 381 جمع کل

 

 مندی اعضا از عملکرد اجتماعیرضایت

مندی افراد مورد نتایج کلی بررسی وضعیت رضایت
های مورد مطالعه در مطالعه از عملکرد اجتماعی تعاونی

ها عضو و یا شاغل بوده، در استان فارس که در آن
طور که مشاهده نشان داده شده است. همان 10جدول 

مندی سطح رضایت انگویاسخدرصد از پ 8/33شود، می

در  ،های مورد مطالعه راخود از عملکرد اجتماعی تعاونی
 اند. حد کم و خیلی کم اعالم کرده

 

 
  هاي استان فارسمندي اعضا از عملکرد اجتماعي تعاونيتوزيع فراواني وضعيت کلي ميزان رضايت -10جدول 

 مد درصد فراواني مقياس
 92/29 114 خيلي کم

 متوسط
 93/3 15 کم

 9/34 133 متوسط
 03/27 103 زياد

 19/4 16 خيلي زياد
  100 381 لجمع ک
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مندی خود درصد وضعیت رضایت 9/34همچنین، 
مندی درصد نیز رضایت 2/31را در سطح متوسط و 

های مورد مطالعه در خود را از عملکرد اجتماعی تعاونی
به  (.10ند )جدول اهزیابی نموداری زیاد سطح زیاد و خیل

صورت کلی از عبارتی دیگر، افراد مورد مطالعه به
های مورد نظر به لحاظ عملکرد اجتماعی دارای تعاونی

-مندی متوسط هستند. لذا، مدیران تعاونیسطح رضایت

باید در زمینه افزایش   ،های روستایی مورد نظر
-برنامهی عی دارامندی اعضا از عملکرد اجتمارضایت

 تری باشند.ریزی مناسب

 مندی اعضا از عملکرد مدیریتیرضایت

در این بخش از افراد مورد مطالعه مورد مطالعه 
مندی خود را در زمینه خواسته شد تا میزان رضایت

های مورد مطالعه در استان تعاونی مدیریتیعملکرد 
ها عضو و یا شاغل بوده، بیان نمایند، فارس که در آن

قابل  11دول ج در ضعیتاین ونتایج بررسی کلی 

درصد  2/36 ،براساس نتایج بدست آمدهاست.  مشاهده
از عملکرد خود مندی سطح رضایت پاسخگویاناز 

های مورد مطالعه را در حد کم و خیلی مدیریتی تعاونی
-سطح رضایتدرصد  1/25اند. همچنین، کم دانسته

سطح درصد نیز  3/38در حد متوسط و مندی را 
در های را د مدیریتی تعاونیکراز عمل مندی خودرضایت

به  .(11)جدول  اندارزیابی کردهحد زیاد و خیلی زیاد 
صورت کلی از عبارتی دیگر، افراد مورد مطالعه به

های مورد نظر به لحاظ عملکرد مدیریتی دارای تعاونی
-مندی متوسط هستند. لذا، مدیران تعاونیسطح رضایت

-فزایش رضایتا ر زمینههای روستایی مورد نظر باید د

های ریزیبرنامه دارای خودمندی اعضا از عملکرد 
صورت متناوب و پیوسته عملکرد بلندمدت بوده و به

خود را از طریق اعضای تعاونی مورد بررسی و ارزیابی 
را کاهش اشکاالت مدیریتی خود سعی کنند قرار داده و 

 دهند.

 
 

 هاي استان فارسمندي اعضا از عملکرد مديريتي تعاونيتان رضايتوزيع فراواني وضعيت کلي ميز -11جدول 
 مد درصد فراواني مقياس

 2/20 62 خيلي کم

 متوسط
 27/16 77 کم

 19/25 96 متوسط
 22/15 58 زياد

 09/23 88 خيلي زياد
  100 381 جمع کل

 

 مندی اعضا از عملکرد عمومیرضایت

رد موافراد  مندینتایج کلی بررسی وضعیت رضایت
های مورد مطالعه در مطالعه از عملکرد عمومی تعاونی

نشان داده شده است.  12استان فارس، در جدول 
ی درصد از نمونه 7/30شود، طور که مشاهده میهمان

مندی خود از عملکرد مورد مطالعه سطح رضایت
را در حد کم و خیلی کم  مورد نظرهای عمومی تعاونی

مندی میزان رضایتدرصد  2/47ین، اند. همچندانسته

-رضایتدرصد نیز  04/22متوسط و  سطح را درخود 

های مورد مطالعه مندی خود از عملکرد عمومی تعاونی
اند )جدول ارزیابی کردهزیاد و خیلی زیاد  سطحدر را 
توان عنوان کرد که براساس نتایج موجود می .(12

-تعاونیسطح رضایت باالیی از عملکرد عمومی ، اعضا

 ی مورد نظر دارند. ها
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  هاي استان فارسمندي اعضا از عملکرد عمومي تعاونيتوزيع فراواني وضعيت کلي ميزان رضايت -12جدول 
 مد درصد فراواني مقياس

 28/11 43 خيلي کم

 خیلی زیاد
 42/19 74 کم

 24/47 180 متوسط
 12/13 50 زياد

 92/8 34 خيلي زياد
  100 381 جمع کل

 

 مقررات و مندی اعضا از عملکرد قوانینیتاضر

-میزان رضایتمطالعه وضعیت کلی  در این بخش

قوانین و در زمینه عملکرد  افراد مورد مطالعهمندی 
ها عضو و یا های استان فارس که در آنتعاونی مقررات

نتایج بررسی  مورد بررسی قرار گرفته کهشاغل بوده، 
شاهده است. م قابل 11کلی این وضعیت در جدول 
درصد از پاسخگویان  8/44براساس نتایج بدست آمده، 

قوانین و مقررات مندی خود از عملکرد سطح رضایت
های مورد مطالعه را در حد کم و خیلی کم تعاونی
مندی درصد سطح رضایت 9/34اند. همچنین، دانسته

مندی خود از درصد نیز سطح رضایت 2/20متوسط و 
های را در حد زیاد و تعاونیرات قرنین و مقواعملکرد 

براساس نتایج  (.13اند )جدول خیلی زیاد ارزیابی کرده
های توان عنوان کرد اعضای تعاونیبدست آمده می

از عملکرد رضایت مناسبی سطح مورد نظر دارای 
ها نداشته و قوانین و مقررات موجود در زمینه تعاونی

حتی تغییر  و د بررسیقوانین و مقررات موجود نیازمن
 هستند.

 

 
 هاي استان فارسمقررات تعاوني و مندي اعضا از عملکرد قوانينتوزيع فراواني وضعيت کلي ميزان رضايت -13جدول 

 مد درصد فراوانی مقیاس
 94/19 49 خیلی کم

 متوسط
 93/24 95 کم

 9/34 133 متوسط
 86/12 76 زیاد

 34/7 28 خیلی زیاد
  100 381 جمع کل

 

گانه رضایتمندی 5پس از بررسی وضعیت کلی ابعاد 
های روستایی در محدوده مطالعاتی، از عملکرد تعاونی

های وضعیت کلی رضایتمندی از عملکرد تعاونی
روستایی در میان اعضا با استفاده از جدول توزیع 

مورد بررسی قرار ای نمونهفراوانی و آزمون تی تک
قابل مشاهده  15و  14جدول  گرفته که نتایج آن در

 2/37دهد میزان رضایتمندی . نتایج نشان میاست
 ی مورد نظرهااز عملکرد تعاونی پاسخگویاندرصد از 

درصد در سطح متوسط  9/30کم و خیلی کم،  سطحدر 
 استدرصد نیز در سطوح زیاد و خیلی زیاد  7/31و 

همچنین، جهت جهت ارائه یک قضاوت . (14)جدول 

گانه رضایتمندی 5ت کلی ابعاد عیخصوص وضکلی در 
های روستایی در محدوده مطالعاتی از عملکرد تعاونی

به عنوان مبنای آزمون( از  3)با در نظر گرفتن عدد 
نتایج ای استفاده شده است. آزمون تی تک نمونه
( 15دهد )جدول نشان می ایآزمون تی تک نمونه

ا بنانگین مبا می، 9/2میانگین حاصل شده با مقدار 
. به این مفهوم که میانگین نداردداری تفاوت معنی

های روستایی رضایتمندی کلی اعضا از عملکرد تعاونی
، به عبارتی قرار دارد یاستان فارس در سطح متوسط
 ،های روستایی مورد نظرمدیران و مسئولین تعاونی
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مندی اعضای خود از طریق بهبود برای افزایش رضایت
 ای مدون داشته باشند. د برنامهایها بنیعملکرد تعاو

 

 هاي استان فارس مندي اعضا از عملکرد کلي تعاونيتوزيع فراواني وضعيت کلي ميزان رضايت -14جدول 
 مد درصد فراواني مقياس

 07/12 46 خيلي کم

 متوسط
 19/25 96 کم

 97/30 118 متوسط
 11/18 69 زياد

 64/13 52 خيلي زياد
  100 381 لجمع ک

 

  ايهاي استان فارس با استفاده از آزمون تي تک نمونهمندي اعضا از عملکرد کلي تعاونيوضعيت کلي رضايت -15جدول 
 3مبنای آزمون =  عملکرد و ابعاد آن

t  درجه
 آزادی

اختالف  میانگین داریمعنی
از 

 میانگین

فاصله اطمینان در سطح 
 درصد 95

 حد باال حد پایین

 -63/0 -84/0 -735/0 27/2 000/0 380 -97/13 اقتصادی  ردعملک
 -16/0 -41/0 -283/0 72/2 000/0 380 -37/4 عملکرد اجتماعی 
 23/0 -05/0 087/0 09/3 224/0 380 21/1 عملکرد مدیریتی
 00/0 -22/0 -11/0 89/2 043/0 380 -02/2 عملکرد عمومی  

 -05/0 -27/0 -16/0 84/2 005/0 380 -81/2 عملکرد قوانین و مقررات 
 052/0 -161/0 -039/0 96/2 526/0 380 -635/0 عملکرد کلي

 

-ارزیابی اثر سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی

 های روستایی 
در این قسمت از مطالعه با استفاده از آزمون 
همبستگی پیرسون به بررسی وضعیت همبستگی بین 

های عاونیت عملکرد های سرمایه اجتماعی باشاخص
روستایی در استان فارس پرداخته شده که نتایج آن در 

طور که مشاهده نشان داده شده است. همان 15جدول 
های سرمایه اجتماعی و شود، بین بعضی از شاخصمی

های روستایی مورد مطالعه در استان فارس عملکرد تعاونی
ضریب  داری وجود دارد، به نحوی کهرابطه مثبت و معنی

های ستگی میان شاخص مشارکت و عملکرد تعاونیمبه
(، شاخص اعتماد و sig=  02/0) 11/0روستایی برابر با 
( و sig=  02/0) 11/0های روستایی برابر با عملکرد تعاونی

های روستایی برابر با شاخص انسجام و عملکرد تعاونی
121/0 (01/0  =sig )از طرفی دیگر، نتایج نشان است .

های روستایی شاخص آگاهی و عملکرد تعاونین د که بیدا
-گونه همبستگی معنی( هیچsig=  18/0) 06/0با ضریب 

. الزم به توضیح بوده، در این مطالعه وجود نداردداری 
های سرمایه عالوه بر بررسی همبستگی و اثر شاخص

های روستایی در منطقه مورد اجتماعی بر عملکرد تعاونی
سرمایه اجتماعی )ترکیبی از ر لی متغیمطالعه، اثر ک

های های مورد بررسی( بر عملکرد تعاونیشاخص
طور که روستایی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همان

شود، بین متغیر سرمایه مشاهده می 15در جدول 
های روستایی همبستگی اجتماعی و عملکرد تعاونی

. به ردوجود دا( r ،001/0  =sig=  16/0دار و مثبتی )معنی
عبارتی، با افزایش یا کاهش سطح سرمایه اجتماعی اعضا 

انتظار  ،های تعاونی روستایی مورد نظرو کارکنان شرکت
 افزایش و کاهش در عملکرد آن تعاونی وجود دارد. 
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 لعهطامورد م هاي روستايينتايج آزمون همبستگي ميان سرمايه اجتماعي و ابعاد آن با عملکرد کلي تعاوني -15جدول 
 داریسطح معنی ضریب همبستگی  هامتغیر

 026/0 114/0 مشارکت
 024/0 116/0 اعتماد 
 187/0 068/0 آگاهی
 019/0 121/0 انسجام

 001/0 165/0 سرمايه اجتماعي )کل(

 

 تحلیل رگرسیون

پس از بررسی رابطۀ همبستگی متغیّرهای مستقل 
عه المورد مطهای روستایی پژوهش با عملکرد تعاونی

در استان فارس، با استفاده از رگرسیون چندمتغیّره )با 
بینی و استفاده از روش گام به گام(، اقدام به پیش

های سرمایه اجتماعی تبیین میزان تأثیرگذاری شاخص
جهت (. 16)جدول  بر متغیر وابسته پژوهش شده است

هدف اصلی مطالعه، چهار متغیّر دارای به دستیابی 
های روستایی مورد با عملکرد تعاونیر دامعنیرابطۀ 

اند. میزان ضریب همبستگی مطالعه، وارد مدل شده
دهندة بوده و نشان 69/0( مدل برآوردشده Rچندگانه )

همبستگی قوی بین متغیّرهای مستقل و وابستۀ 
پژوهش است. همچنین نتایج با توجّه به ضریب تعیین 

ر کومدل مذ دهد( نشان میR Squareشده )حاصل
درصد از واریانس تاثیرگذاری  1/48توانسته است 

های های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونیشاخص
روستایی مورد مطالعه را تبیین نماید. برای بررسی 
معناداری مدل برآوردشده، از نتایج تحلیل واریانس 

شده حاصل Fاستفاده گردید. نتایج نشان داد مقدار 
دار معنی 01/0تر از چکخطای کو( در سطح 08/24)

شود مدل طور که مشاهده میاست. همچنین، همان
رگرسیونی بررسی تأثیرگذاری متغیر سرمایه اجتماعی 

های روستایی مورد مطالعه در )کلی( بر عملکرد تعاونی
( در سطح 61/10شده )حاصل Fاستان فارس با مقدار 

. ماد هستدار و قابل اعتمعنی 01/0تر از خطای کوچک
توان از موارد دیگر در زمینه برازش مدل رگرسیونی می

 VIFپرداخت. آماره  Toleranceو  VIFبه بررسی دو آماره 
خطی بین متغیرهای است. معیاری برای تشخیص هم

کند که به عبارتی دیگر این عامل مشخص می
واریانس ضرایب رگرسیونی برآورد شده تا چه حد بیشتر 

بسته در مدل وجود ندارد، همغیرهای از زمانی که مت
افزایش یافته است. الزم به توضیح است، در شرایطی 

در مدل، برای همه متغیرهای وارد شده  VIFکه مقادیر 
مدل نزدیک به یک باشند، همخطی وجود ندارد.  در

توان عنوان کرد که بین لذا، براساس نتایج موجود می
 د. اروجود ندخطی گونه هممتغیرهای مورد نظر هیچ

نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیّرهای 
های روستایی نشان مستقل پژوهش بر عملکرد تعاونی

( اثر سه شاخص سرمایه اجتماعی 16دهد )جدول می
های مشارکت، دار بوده است؛ به این معنی شاخصمعنی

های اعتماد و انسجام در تبیین واریانس عملکرد تعاونی
اند. همچنین، قضاوت در مورد سهم هودمؤثّر بروستایی 

هریک از متغیّرهای پژوهش در تبیین تغییرات متغیر 
وابسته را باید به ضرایب رگرسیونی استانداردشده 

(Beta واگذار کرد؛ زیرا هرچه مقدار ضریب بتای یک )
بینی تغییرات متغیّر متغیّر بیشتر باشد، نقش آن در پیش

های اثرگذار این شاخصبرود. بناوابسته بیشتر خواهد ب
های روستایی در محدوده مطالعاتی بر عملکرد تعاونی

ترتیب میزان ضرایب رگرسیونی استاندارد شده، به
( و مشارکت 16/0(، اعتماد )17/0اند از: انسجام )عبارت

شده است، در تفسیر نتایج حاصل ذکر(. الزم به 12/0)
 ده برایبراساس ضرایب رگرسیونی استانداردش

 ،بر متغیر وابسته)انسجام اجتماعی( ثرگذارترین متغیر ا
توان چنین عنوان کرد که تغییر یک واحد انحراف می

 17/0، باعث تغییر اجتماعی استاندارد در متغیّر انسجام
های روستایی واحد انحراف استاندارد در عملکرد تعاونی

-شود، بهطور که مشاهده میشود. همچنین، همانمی
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-متغیر سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معنی ی،صورت کل

های روستایی ( بر عملکرد تعاونیBeta=  16/0داری )
 مورد مطالعه در استان فارس دارد.

صورت کلی براساس موارد ارائه شده و نتایج به
، معادله خطی حاصل از مدل رگرسیونی 15جدول 

های اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد تعاونی
 :استر منطقه مورد مطالعه به شکل زیر د روستایی

Y = 1.22 + 0.139 X1 + 0.188 X2 + 0.164 X3 

های = عملکرد تعاونی Yاجزای معادله شامل : 
= شاخص  X2= شاخص مشارکت؛  X1روستایی؛ 
 باشند= شاخص انسجام می X3اعتماد و 

 

 

 هاسرمايه اجتماعي بر عملکرد تعاوني ياهشاخص در ارتباط با تأثيرگذاري رگرسيون تحليل نتايج -15جدول 
- B Beta t درصد معناداري VIF Tolerance 

 - - 000/0 92/5 - 22/1 )عدد ثابت(
 02/1 972/0 015/0 44/2 122/0 139/0 مشارکت
 16/1 861/0 013/0 49/2 16/0 188/0 اعتماد 
 05/1 947/0 005/0 81/3 171/0 164/0 انسجام

000/0  =sig 08/24  =F 481/0  =2R 694/0  =R 

 

 - - 000/0 52/13 - 41/2 )عدد ثابت(
 1 1 000/0 25/3 165/0 151/0 سرمايه اجتماعي )کل(

001/0  =sig 61/10  =F 027/0  =2R 165/0  =R 

 

 هاپیشنهاد و گیرینتیجه

 فنی خدمات های روستایی با ارائهتشکیل تعاونی
 هایقیمت رایب زنیانهافزایش قدرت چ اعضا، برای
اعضا، تقویت همکاری و  محصوالت فروش بهتر،

راهبردی کارآمد بر  یرهغوستاییان و رمشارکت میان 
های روی فعالیتهای پیش غلبه بر موانع و محدودیت

-اقتصادی و اجتماعی روستاییان است. در میان سرمایه

-های مختلف مورد نیاز برای توسعه و پیشرفت تعاونی

ترین نوع عنوان کلیدیاجتماعی به یهسرمااز ها، 
شود. در راستای ها یاد میسرمایه مورد نیاز تعاونی
های روستایی، پژوهش حاضر توسعه و پیشرفت تعاونی

 عملکرد بر اجتماعی سرمایه نقش با هدف بررسی
انجام شده است. در استان فارس  روستایی هایتعاونی

اجتماعی ه ی سرمایت کلینتایج پژوهش نشان داد وضع
های استان فارس در سطح در میان اعضای تعاونی
توان به می سرمایه اجتماعیقابل قبولی قرار دارد و از 

و  عملکرد عنوان ابزار کلیدی در راستای توسعه
های روستایی استفاده نمود. نتیجه پیشرفت تعاونی

 ,Bastaani, & et al های پژوهشحاصل شده با یافته

که نشانگر سطح  Amobeigy & Hayati (2014) و (2012)
اند، همسو بوده خود مطالعاتباالی سرمایه اجتماعی در 

باشد. سطح سرمایه اجتماعی باال ناشی از وضعیت می
تماد، های اصلی سرمایه اجتماعی )اعمناسب مولفه

ها آگاهی و مشارکت( در میان اعضای تعاونی انسجام،
در است از این سرمایه به نحو مطلوبی و الزم است 

های راستای بهبود و ارتقای سطح عملکرد تعاونی
 بهره گرفته شود. روستایی 

مندی اعضا از عملکرد نتایج بررسی وضعیت رضایت
 های روستایی در ابعاد عملکرد مدیریتی،تعاونی

صادی، عمومی و قوانین و مقررات نشان اجتماعی، اقت
در سطح  مندی از ابعاد مورد نظریتیت رضاکه وضعداد 

با توجه به از یک طرف رو از اینمتوسطی قرار دارد. 
بهبود کمی و کیفی در  هااهمیت و کارآیی تعاونی
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اجتماعی و حتی  ،های اقتصادیفعالیتانجام فرایند 
 یگر، با توجه بهاز طرف دان و محیطی روستاییزیست
در حال  یروستایجامعه ای که های فزایندهچالش

مندی ارتقای سطح رضایتجه هستند، احاضر با آن مو
های امری ضروری و عملکرد تعاونیروستاییان از 

 ،مندی روستاییانمنطقی است. با ارتقای سطح رضایت
های افزایش خواهد تعاونیمالی میزان جذب سرمایه 

ایش تعداد اعضا و کارایی هرچه بیشتر با افزیافت و 
کسب و کارهای روستاییان از  هایهجیرزن ها،تعاونی

های فعالیتو فروش عرضه  ،تأمین، تولید جمله زنجیره
تکمیل خواهد شد و در یک کالم اقتصادی روستاییان 

ها های مثبت تشکیل تعاونیتوان انتظار داشت جنبهمی
برای ارتقای . گردید ی، محقق خواهددر جامعه روستای

نیاز است ن فارس، استاهای وضعیت عملکردی تعاونی
ها شناسایی عوامل مرتبط و موثر بر عملکرد تعاونی

 شوند. 
به عنوان یکی از  اجتماعی، سرمایه نتایج بررسی اثر

های روستایی، با عوامل مرتبط با عملکرد تعاونی
سرمایه اد که استفاده از مدل رگرسیونی نشان د

های صورت کلی و از طریق شاخصبهاجتماعی 
های انسجام بر عملکرد تعاونی ، اعتماد ومشارکت

 یاین اثرگذار و استروستایی مورد مطالعه تأثیرگذار 
در مرور چهارچوب نظری و تجربی پژوهش نیز قابل 

 که این نتیجه با نتایج مطالعات ایگونهبه  .مشاهده بود
Barr (2000)؛Johnson, & et al,  (2003)؛ Zhang (2007)؛ 

Torabi, & et al, (2010)؛ Kalantari, & et al,  (2010)؛ Zare 

Shahabadi, & et al, (2012)؛Ommani, & et al,  (2015)؛ 
Ruben & Heras (2012)؛Liang, & et al,  (2015)؛Hutagalung 

و  Xu, & et al,  (2018)؛Mirfardi, & et al, (2017) ؛(2016) 
Yu & Nilsson  (2019)  که نشانگر اثر مثبت سرمایه

باشد. می اند، همسوها بودهر عملکرد تعاونیاجتماعی ب
توان گفت، به عبارتی باتوجه به نتایج بدست آمده می

فتن ارتباطات و های مورد نظر باعث باالرشاخص
ها ها و همفکریتعامالت بین اعضا در زمینه همکاری

های مختلف از جمله اهداف مشترک و در در زمینه
د شد. از طرفی نهنهایت دستیابی به آن اهداف خوا

این  Mirfardi, & et al, (2017) العهمطابق با نتیجه مط
های ها سبب کاهش هزینهافزایش تعامالت و همفکری

های دستیابی به اهداف اصلی مختلفی از جمله هزینه

 ،و در نهایت های روستایی مورد نظر شدهاونیتع
 .  یافتها بهبود و توسعه خواهد عملکرد تعاونی

خص مشارکت و براساس نتایج مدل رگرسیونی، شا
های انسجام از موارد تأثیرگذار بر عملکرد تعاونی

عبارتی با باشند. بهروستایی در مناطق مورد مطالعه می
ی در بین افراد مورد افزایش مشارکت و انسجام اجتماع

های روستایی تظار افزایش عملکرد در تعاونیمطالعه ان
ارکت این اساس، با افزایش مش نیز بیشتر خواهد بود. بر

های روستایی و انسجام در بین افراد و اعضای تعاونی
مورد مطالعه، توان گروهی و حتی فردی در زمینه انجام 

فشار افراد  امور مربوطه باال رفته و به تبع آن به
 Kalantari and دیدگاهحتی مطابق با وارد شده و  یکمتر

Lavaeiadaryani (2016); Zare Shahabadi, & et al, (2012)، 
بر تعاونی مورد نظر وارد شده و در نتیجه  هزینه کمتر

عملکرد تعاونی مورد نظر در مسیر توسعه پیش خواهد 
 رفت.

های سرمایه اجتماعی که وارد یکی دیگر از شاخص
تأثیرگذاری مثبت  دهندهمدل رگرسیونی شده و نتایج نشان

، بود های روستایی مورد مطالعهآن بر عملکرد تعاونی
 & Kalantari در مطالعهکه  شاخص اعتماد است

Lavaeiadaryani (2016)  ها بر آن برای بهبود عملکرد تعاونی
چنین توان میحاصل شده براساس نتایج تأکید شده است. 

 مثبت امادارای تاثیر ضعیف که شاخص اعتماد  عنوان کرد
است. مناطق روستایی مورد  بودهدار بر متغیر وابسته و معنی

یر مناطق روستایی کشور مطالعه در استان فارس همانند سا
ای بوده و به عبارتی دارای ارتباطات قوی قومی ـ قبیله

های مختلف اجتماعی براساس تیره و روابط افراد و گروه
اطی خود روستاییان حد و مرز ارتب طایفه بوده و معموالً 

)هنجارهای مشترک( را رعایت کرده و از طریق آن 
همان اهداف  هنجارها معمواًل به سمت اهداف خود که

دارند. از و قبیله( هست، گام بر می ممشترک گروه )قو
در زمینه اعتماد و  حاصل شدهطرفی، براساس نتیجه 

وستایی مورد های رتأثیرگذاری آن بر عملکرد تعاونی
ان عنوان کرد که این حد و مرزهای سنتی در تومطالعه، می

دیت خود حال تغییر بوده و دایره اعتماد روستاییان آن محدو
عبارتی شاید بتوان گفت روستاییان به این را تغییر داده و به

اند که برای رسیدن به اهداف مشترک باید نتیجه رسیده
 ند. شعاع اعتمادی خود را گسترش ده

گذاری شاخص آگاهی بر عملکرد توجه به عدم تأثیر با
شود وزارت و های روستایی مورد نظر، پیشنهاد میتعاونی
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ویژه ها و بهمرتبط با بخش تعاونی و نهادهای اهسازمان
های روستایی، در جهت افزایش آگاهی اجتماعی تعاونی

وزشی های آمدوره ،هاافراد مورد نظر، قبل از تشکیل تعاونی
ها را ی اجتماعی را تشکیل داده و آنمرتبط با افزایش آگاه

-ین بهن. همچنمایندبا ماهیت و چهارچوب تعاونی آشنا 

های مختلف آموزشی ت متناوب با استفاده از روشصور
روز و جدید دنیا در ه)حضوری و یا آنالین( دستاوردهای ب

عضای به افراد و ارا،  هاها و عملکرد آنزمینه تعاونی
 . نمایندمنتقل های مورد نظر تعاونی
های سرمایه اجتماعی توجه به تأثیرگذاری شاخص با 

های بر عملکرد تعاونی )مشارکت، انسجام و اعتماد(
های شود از طریق ایجاد کانالروستایی، پیشنهاد می

های مورد نظر با اعضا و ارتباطی جدید بین ارکان تعاونی
-شبه صورت مرتبط در زمینه بخهای الزم ارائه گزارش

های مورد نظر به صورت های مختلف عملکردی تعاونی
افته و در شفاف، زمینه افزایش اعتماد اعضا افزایش ی

 راستایتوان شاهد گام بلندی در صورت افزایش اعتماد، می

ود عملکرد بتقویت مشارکت و انسجام و در نهایت به
 بود.های روستایی مورد نظر تعاونی

 رکت نویسندگانمشا
 (و طراحی پرسشنامهمرور منابع ) :داود جميني

و تجزیه و تحلیل آوری جمع) ي:علي شمس الدين
 (هاداده

-و نتیجه هاتجزیه و تحلیل داده) :جمشيدي رضايعل

 (گیری

 دردانیو قکر تش
با حمایت مالی و معنوی اداره کل تعاون، کار و این پژوهش 

خود گارندگان برو ن رفاه اجتماعی استان فارس انجام شده است
صمیمانه تشکر این اداره،  و معنوی مادی حمایتنند از داالزم می

کنند.
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