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نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد تعاونی ها
( مطالعه موردي دهستان باالوالیت شهرستان کاشمر)
محمدعلی احمدیان  ،علیرضا معینی
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چکيده
سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم نوینی است كه در دهه های اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران و علمای علوم
اجتماعی ،توسعه و توسعه روستایی را به خود معطوف داشته است و بانک جهانی از آن به عنوان حلقه گمشده ای یاد می كند
كه در صورت وجود آن می توان فقر را كاهش داد .این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبكه به مثابه منبع با
ارزشی كه با خلق هنجارها واعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود اشاره دارد .تحقیق حاضر با در نظر داشتن این
مهم به بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملكرد تعاونی های روستایی در شهرستان كاشمر از توابع استان خراسان رضوی
پرداخته است .روش این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و از تكنیک پرسشگری جهت جمع آوری اطالعات استفاده
شده است .نتایج حـاصل از پرسشگـری با استفـاده از نرم افزارهای  Spss ، Excellتحلیل آماری شده و برای آزمون
فرضیه ها از آزمون  Tو كای دو استفاده شده است .نتایج حاكی از این است كه در حوزه مورد مطالعه ،عضویت در شركت
تعاونی تاثیری در افزایش مشاركت اجتماعی نداشته است همچنین بین اعتماد اجتماعی و عملكرد تعاونی ها رابطه معنی دار
وجود دارد.
واژه هاي کليدي :سرمایه اجتماعی ،تعاونی ،تعاونی روستایی ،دهستان باال والیت،كاشمر

 -1نویسنده مسئول moeinia63@yahoo.com 93419994143
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مقدمه:

تعاون و همیاری در جامعه روستایی ایران یک سنت كهن محسوب شده و ریشه های عمیق و تاریخ طوالنی
دارد .بارزترین اشكال تعاون های سنتی را می وان در نسق بندی اراضی زراعی در روستاها ،نظام حقابه ،الیروبی
قنوات و شیوه های جمعی گله داری مشاهده كرد.لیكن اولین سنگ بنای گسترش فراگیر نظام تعاون در ایران عمال
در اجرای الیحه اصالحی قانون اصالحات ارضی در سال  4919شمسی بنا نهاده شده است.
تعاونی های روستایی یكی از باسابقه ترین نهادهای جدید روستایی در ایران كه می توانند در ارتقاء سطح زندگی
مردم از طریق بهبود وضعیت اقتصادی آنها و تشویق همكاری های اجتماعی نقش قابل توجهی داشته باشند .واقعیت
این است به رغم گسترش كمی و كیفی شركت های تعاونی روستایی هنوز این شركت ها نتوانسته اند به عنوان
بازیگری موثر در صحنه توسعه روستایی كشور ایفای نقش نمایند .بنابراین ضروری است مطالعه شركت های
تعاونی روستایی به عنوان ابزاری جهت دستیابی به توسعه روستایی پایدار و نهادهای نیرومند مردمی در زمینه رشد و
توسعه روستاها مورد توجه اساسی قرار گیرد.
سرمایه اجتماعی یكی از مولفه های اثر گذار در عملكرد و موفقیت شركت های تعاونی از جمله تعاونی های
روستایی است كه توجه بسیاری از صاحب نظران و علمای علوم اجتماعی  ،سرمایه اجتماعی توسعه و توسعه
روستایی را در دهه های اخیر به خود معطوف داشته است ،به تعبیر پاتنام سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره
وری سرمایه انسانی و فیزیكی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود .میزان سرمایه اجتماعی اعضای تعاونی
نقش مثبت و تأثیر پذیری بر تصمیم گیری و بهتر آنان و اعمال مدیریت به نحو مطلوب و افزایش مشاركت های
تولید ی داشته است .تحقیق حاضر با در نظر داشتن این مهم به بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر عملكرد تعاونی
های روستایی در شهرستان كاشمر از توابع استان خراسان رضوی كرده است .
مبانی نظري:
سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبكه به مثابه منبع با ارزشی كه با خلق هنجارها واعتماد
متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود ،اشاره دارد .این مفهوم در دهه  4399به شدت مورد توجه قرار گرفت .
این امر عمدتاً مرهون جیمر كلمن جامعه شناس آمریكایی و رابرت پانتام استاد علوم سیاسی آمریكا بود .كولمن
معتقد بود كه سرمایه اجتماعی یک پدیده درونی است كه در روابط اجتماعی نمود پیدا می كند .مفهوم سرمایه
اجتماعی موضوع مطالعات وسیع و متنوع نظری و تجربی در سال های اخیر بوده است .سرمایه اجتماعی سود
سرمایه گذاری درزمینه سرمایه فیزیكی و انسانی را افزایش می دهد(.ناطق پور و فیروزآبادی)09 :4991 ،سرمایه
اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته اند این سرمایه از تعامل های هرروزه بین افراد به وجودمی آید .سرمایه ،به
تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ،بلكه در فضای تعامل های بین افراد وجوددارد(.شریفیان ثانی،
 ) 60:4999سرمایه اجتماعی چونان پروژه نیست بلكه پروسه است .سرمایه اجتماعی آیینه تمام نمای هرآن چیزی
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است كه ملت ها از فرهنگ و تمدن و اخالق و تاریخ و فناوری دارند .سرمایه اجتماعی عصاره فضایل ملت هاست
ونیز یگانه سرمایه ای است كه تولید نهایی اش نزول نمی كند .سرمایه اجتماعی پدیده ای خودافزاست .واگر در
مسیر رشد باشد،خود را بگونه ای فزاینده تقویت می كند ،لیكن اگر درمسیر تخریب باشد ،به همین وار به تخریب
خود می پردازد(.رنانی و مویدفر )22:4990 ،فوكومایا سرمایه اجتماعی را بدین صورت تعریف كرده است،
«مجموعه ای معین از ارزشها و معیارهای غیررسمی مشترک در بین اعضای گروه كه آنها را به همكاری با یكدیگر
بر می انگیزد(».همان)12،اندرو وود هوس سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می كند :جمع آوری ابتكارات قابل
دسترس براساس روابط متقابل كه كمک یا اهرمی درانجام یک هدف یا پیشبرد یک حرفه باشدWood (.
)91:2990،houseولكاک و ناریان سرمایه اجتماعی راآن دسته ازشبكه ها و هنجارهایی می دانند كه مردم را به عمل
جمعی قادر می كند )41:2999،Woolcock and Narayan(.سرمایه اجتماعی به مجموعه ای ازشبكه های روابط
و پیوندهای اجتماعی مبتنی براعتماد بین فرد و بین گروهی است كه تعامل افراد با نهادها و گروه ها و كنش های
یاری گرایانه آن ها را به منظور دستیابی به اهداف فردی و جمعی تسهیل می كند(.خوش فر )09:4991،ازدیدگاه
لوری سرمایه اجتماعی به مجموعه منابعی گفته می شود كه در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی
وجوددارد وبرای رشد اجتماعی افراد سودمند است( )490:2994،Fukuyamaبانک جهانی نیز به نهادها ،هنجارها،
ارتباطات و تعامالت اجتماعی اشاره دارد كه شكل دهی به كمیت وكیفیت برهم كنش های اجتماعی ،انسجام جامعه
را افزایش می دهد ،چنانچه سرمایه اجتماعی صرفا تجمع نهادهایی است كه جامعه را پی ریزی می كننند نیست،
بلكه به مثابه شیرازه ای است كه این نهادها را در كنار كنار هم نگه می دارد(پورجعفر ومحمودی نژاد)01:4991 ،
با توجه به مفاهیم عنوان شده می توان نتیجه گرفت كه سرمایه اجتماعی هنجارها ارزش ها و نگرش های
موجود در جامعه است كه سبب تسهیل ارتباطات اعضای آن جامعه ،مشاركت بیش تر آنان در فعالیت ها و مهم تر
از آن ها ایجاد اعتماد میان اعضای آن جامعه می شود  .كه احتماالً این مفهوم نوپا دارای یه مؤلفه مهم (( اعتماد
اجتماعی ،انسجام اجتماعی و مشاركت اجتماعی )) كه خود هم معلول و هم گسترش دهنده این سه مؤلفه است.
در بابت تعاون و تعاونی ها از سوی صاحبنظران در دیدگاه ها و مكاتب مختلف علوم اجتماعی تعاریف متعددی
بیان شده است كه در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می شود :
-

تعاون به معنی همكاری به منظور تأمین سعادت با منافع متقابل است ( آبوتز . ) 1 : 4919 ،

-

تعاون در حقیقت بیش از كار و زندگی مشترک می باشد می توان آن را (( واكنش متقابل )) نامید كه به

خاطر یک هدف و یک علت كه همه انسانها را در بر می گیرد – انجام می شود (بوگاردوس  ) 23: 4912 ،كاپبل
مطرح می كند  :تعاونی سازمانی است كه در آن افراد داوطلبانه و با حقوق مساوی با یكدیگر شریک می شوند تا از
منافع اقتصادی خود دفاع كنند )طالب ) 5:4991،تعاون را اغلب مترادف با (( همیاری )) دانسته اند .همیاری یعنی
همدیگر را یاری دادن و توفیق خود را در گرو موفقیت دیگران دانستن ( طالب ؛  ) 1 ، 4991همانطور كه از
تعاریف فوق نتیجه گرفته می شود اصل و اساس تعاونی ها بر همكاری ،مشاركت اجتماعی نفع عمومی ،ارجعیت
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جمعی ،نیاز ها و اهداف مشترک و اعتماد و روابط اجتماعی متقابل كه جملگی از عناصر و نتایج سرمایه اجتماعی
می باشند .
همانطور كه در تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی مطرح شد اعتماد ،مشاركت و همبستگی اجتماعی در سایه آگاهی
اجتماعی شرط الزم فعالیت تعاونی است  .این مستلزم در نظر گرفتن شرایط و ویژگی ها و تقویت سرمایه اجتماعی
در تعاونی ها برای ادامه فعالیت می شد  .بنابراین توجه داشتن به مؤلفه های سرمایه اجتماعی برای رسیدن به این
مهم بسیار حیاتی است .
و از آن جایی كه در این تحقیق از متغیر های اعتماد و مشاركت اجتماعی برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی
در تعاونی ها دهستان استفاده شده است به بررسی مفهوم اعتماد و مشاركت می پردازیم :
الف  :اعتماداجتماعی)Social Trust(:
اعتماد همكاری میان افراد را تسهیل می كند و خود همكاری نیز اعتماد ایجاد می كند  .اعتماد مستلزم پیش بینی
رفتار یک بازیگر مستقل است .در جوامع كوچک و بهم پیوسته این پیش بینی براساس اعتماد صمیمانه صورت می
گیرد  ،یعنی اعتمادی كه به آشنایی های نزدیک افراد بستگی دارد؛ اما در جوامع بزرگتر یک اعتماد غیر مشخص تر
ضرورت دارد  .در این گونه جوامع اعتماد از دو منبع مرتبط یعنی هنجارها و مشاركت اجتماعی ناشی می شود( .
شادی طلب و حجتی كرمانی (37:4991،اعتماد ،مشاركت را تسهیل می كند هزینه معامله و داد وستد بین افراد را
كاهش داده و به جای سرمایه گذاری كردن روی نظارت بر دیگران ،باعث آزادی و اثربخش منابع می شود .وقتی كه
افراد به یكدیگر اعتماد دارند پول و زمان را پس انداز می كنند و همچنین یک الزام و تعهد اجتماعی را ایجاد می كند.
دو نوع اعتماد وجود دارد :اعتماد به افرادی كه می شناسیم و آن هایی كه نمی شناسیم .اعتماد به ناشناس ها ناشی از
اطمینان ما در یک ساختار اجتماعی شناخته شده است .به عقیده گامبتا اعتماد برای ساخته شدن نیاز به زمان زیادی دارد
در حالی كه ممكن است به آسانی شكسته شود وقتی جامعه ای دچار بی اعتمادی و سوء ظن به یكدیگر می شود و
مشكالت عدیده ای پدیدار می شود  .پاتنام بیان می دارد كه تعامل و تقابل ،اعتماد را افزایش می دهد و باعث شادی
بیشتر در جامعه محلی می گردد .قوانین عمومی و هنجارها ،روی رفتار افراد تأثیر دارد كه این باعث اعتماد در افراد و
مشاركت در فعالیت های گروهی می شود .در صورت اعتماد ،افراد رفتارشان را بهتر كنترل می نمایند .اعتماد از راه
تعامالت اجتماعی بر اساس شبكه های بین شخصی و تشكل ها به دست می آید).(Putnam,2000:14فافچامپز نیز
اعتقاد دارد كه اعتماد به عنوان یک انتظار خوش بینانه یا عقیده راجع به رفتار سایرین بیان می شود .اعتماد از بعدی
دیگر شامل اعتماد شخصی و اعتماد عمومی است .اعتماد شخصی از تكرار تعامالت بین افراد ناشی می شود در حالی
كه اعتماد عمومی ناشی از شناخت عمومی در میان جمعیت عامالن ،انگیزه ،مشوق ها و تربیتی كه افراد دریافت كردند
می باشد .اولی نیاز به زمان و تالش برای ایجاد شدن دارد و دومی دفعتا" و لحظه ای می باشد .همچنین ،اعتماد به
عنوان رضایت به این كه فرد اجازه دهد تصمیمات دیگران بر روی زندگی وی تأثیر گذارد ،تعریف می شود.
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پاتنام،سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیلهای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی ،در نظامهای مختلف سیاسی
میداند و تأكید عمده وی بر مفهوم اعتماد است(.حیاتی ومحمدی)4999 ،
ب :مشاركت اجتماعی ) Social Parnership):
یكی از بحث های بسیار مهم كه همواره در جوامع جهان مطرح بوده  ،مشاركت اجتماعی است ،مشاركت
اجتماعی مردم در اداره امور جامعه همواره با چالش ها و فرصت هایی روبرو بوده است .ایده مشاركت اجتماعی
دارای سابقه دیرینه ای است  .به نظر میدگلی مشاركت اجتماعی ایدهای كامالایدئولوژیكی است كه بازتاب اعتقادات
ناشی از نظریه های اجتماعی و سیاسی است ( .نیازی ؛  ) 9 : 4999مشاركت اجتماعی كه شامل شركت در تشكل ها
و انجمن های مختلف می شود در باره میزان مشاركت و این كه چه تعداد از افراد جامعه محلی و به چه میزان  ،در
انجمن ها و گروه هایی داوطلبانه شركت می كنند شبكه و تشكل ها گردش و مبادله اطالعات را تسریع و تسهیل
می نمایند و شركت در این جلسات باعث یادگیری های اجتماعی شناخت یكدیگر ،افزایش قدرت تصمیم گیری و
افزایش اعتماد بین افراد می شود و هزینه تعامالت را كاهش می دهد ،از فرد در مقابل تهاجمات و تجاوزات دفاع
می كند و نیز دسترسی افراد به منابع از طریق شبكه ها امكان پذیر است .از آن جایی كه انسان ذاتاً موجودی
اجتماعی خلق شده كه احساس درونی كمک به دیگران در او وجود دارد  ،بنا براین با داشتن چنین روابطی ،
احساس سبكی و شاد بودن نیز به فرد دست می دهد  .به عقیده یانتام  ،عضویت در گروهها و مشاركت میان آنان به
میزان زیادی به عنوان نوعی سرمایه و دارایی برای فقرا به عنوان سرمایه اجتماعی ارتقاء یافته است &Durlauf
))Fafchamps,2004
با توجه به مفاهیم عنوان شده می توان نتیجه گرفت كه سرمایه اجتماعی هنجارها ارزش ها و نگرش های موجود
در جامعه است كه سبب تسهیل ارتباطات اعضای آن جامعه ،مشاركت بیش تر آنان در فعالیت ها و مهم تر از آن ها
ایجاد اعتماد میان اعضاء آن جامعه می شود  .كه احتماالً این مفهوم نوپا دارای سه مؤلفه مهم اعتماد اجتماعی،
انسجام اجتماعی و مشاركت اجتماعی كه خود هم معلول و هم گسترش دهند این سه مؤلفه است .
.
پيشينه پژوهش:
تعدادی از مطالعات  ،عناصر مفهومی سرمایه اجتماعی مانند اعتماد و هنجارهای همیاری  ،تعاون و كمک متقابل
و یا مشاركت اجتماعی را مورد بررسی و سنجش قرار داده اند .
از كیا و فیروز آبادی نیز نقش سرمایه اجتماعی را در تشكل های تولیدی حوزه آبریز كرخه مورد مطالعه قرارداده
اند در این پژوهش نظام های بهره برداری عشیره ای و ویژگی های آن در سطح بیت و بین بیوتات مورد بررسی
قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان می دهد كه حس اعتماد در میان اعضای بیت هنجارهای معامله و متقابل در بین
اعضاء و اعتماد ،اطالعات و احترام رهبران محلی نقش مثبث و تأثیر گذاری بر واحد تولیدی بیت داشته است  .این
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سرمایه اجتماعی درون گروهی در سطح بیت همراه با سرمایه اجتماعی بین گروهی در روابط و شبكه های بین بیت
ها باعث شد كه بستر مناسبی برای برنامه ریزی توسعه ای تشكل های تولیدی فراهم آید (از كیا و فیروزآبادی،
) 12 – 11 :4999
احمدی فیرو رجایی و همكاران در تحقیقی به مقایسه مؤلفه های سرمایه اجتماعی كشاورزان عضو و غیر عضو
تعاونی های تولید روستایی می پردازند  .نتایج این تحقیق نشان داد كه چهار مؤلفه سرمایه اجتماعی ،مبادله اطالعات
با خارج از نظام اجتماعی اعتماد به نهادها و شبكه روابط رسمی و میزان آگاهی باعث تشدید و تسهیل همكاری در
بین اعضای تعاونی تولید برای اجرای برنامه های توسعه شده اند ( فیروز رجایی و همكاران ) 22:4991 ،گروتارت
(  )Grootaertدر مطالعه ای درخصوص مشاركت و رابطه آن با رفاه خانوادگی و فقر در اندونزی به این نتیجه
رسیده است كه مشاركت در انواع تشكلها و انجمنها می تواند تأثیرات مثبتی در وضع رفاهی و معیشتی خانواده ها
داشته باشد به گونه ای كه مشاركت در انجمنها و تشكلها با معرفهای تراكم عضویتها  ،ناهمگون داخلی انجمنها به
لحاظ سن  ،جنس  ،تح صیالت  ،حضور در جلسات  ،حضور فعال در اخذ تصمیمات  ،پرداخت بدهی ها و عوارض
سنجیده شده است .بار(  ) Barrبراساس تئوری رشد درونی  ،به بررسی تأثیر مشاركت شبكه ها و ارتباطات و
تعامالت اجتماعی در عملكرد شركتهای كوچک و زودبازده كار آفرین (  ) SMESپرداخت .یافته های حاصل از
تحقیق وی نشان می دهد تعامالت اجتماعی باعث افزایش ظرفیت كسب اطالعات و آگاهیهای فنی و تجاری (
آگاهی اجتماعی ) در میان شركتها و همچنین ارتقای مشاركتهای اجتماعی در میان شركتها ،عملكرد مالی شركتها
بهبود خواهد یافت  .در این تح قیق تأثیر ویژگیهای فردی سن ،درآمد ،سطح تحصیالت و سابقه عضویت در عملكرد
شركتهای كوچک و زودبازده كار آفرین  ،معنی دار به دست آمد  .اسكریمژور و همكاران ( )Scrimgeourand
معتقدند كه عامل كلی و اساسی در بررسی عوامل مؤثر بر عملكرد و موفقیت شركتهای كشاورزی عبارتند از  :عوامل
دولتی ،عوامل تجاری ،عوامل فنی ،عوامل ادراكی و عوامل اجتماعی ،در میان عوامل اجتماعی متغییر های اصلی
هنجارها و انتظامات اجتماعی ،تعامالت اجتماع  ،ارزشهای اجتماعی بر موفقیت و عملكرد شركتهای كشاورزی اثر
گذار بودند .دراین تحقیق تأثیر ویژگیهای فردی س ن ،جنس ،درآمد ،سطح تحصیالت و سابقه عضویت در عملكرد
شركتهای كشاورزی معنی دار به دست آمد  .نتایج پژوهشی ژانگ()Zhang,2007دربررسی نقش سرمایه اجتماعی
برعملكرد شركتهای خصوصی در چین نشان داد كه رابطه معنی داری بین تنوع عضویت افراد در سازمانهای مختلف
وعملكرد شركته ای خصوصی آنها وجود ندارد.همچنین سرمایه گذاری كوتاه مدت در روی تقویت سرمایه اجتماعی
اعضای شركتهای خصوصی برعملكرد این شركتها بسیار اثرگذار خواهد بود.مولفه های سرمایه اجتماعی مورد نظردر
این تحقیق شامل مشاركت اجتماعی ،اعتماداجتماعی ،انسجام و آگاهی اجتماعی بوده است.در این پژوهش نیز تاثیر
ویژگیهای فردی سن ،جنس ،سطح تحصیالت و سابقه عضویت در عملكرد شركتهای خصوصی چینی معنی دار به
دست آمد.
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جامعه آماري و حجم نمونه :

جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق روستاهای دهستان باالوالیت شهرستان كاشمر می باشند كه بر اساس
روش نمونه گیری طبقه ای ،از میان آنها چهار روستا به عنوان روستاهای نمونه انتخاب شدند .همچنین به منظور
تهیه پرسشنامه برای خانوارهای روستایی نمونه ،با استفاده از فرمول كوكران از میان  4344خانوار روستایی ،تعداد
 924خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب و مورد بررسی قر ار گرفت .از آنجا كه این تعداد در چهار روستا پراكنده
می باشند ،برای انتخاب حجم نمونه در داخل هر یک از روستاها از روش نمونه گیری سهمیه ای استفاده شد
(منصورفر)4992،

nحجم نمونه آماریN ،جامعه آماری برابر4344است.
P:نسبت وجود صفت در جامعه آماری كه19درصددرنظر گرفته شده است
Q:نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری كه برابر1-pكه برابر19درصدمی شود.
Dمقدارخطای پذیرفته شده كه %1است.:
T:ضریب قابلیت اطمینان،برای اطمینان در سطح%31كه برابر4/30است.
با توجه به فرمول كوكران  924پرسشنامه بدست آمده است كه ما موفق شدیم،تعداد 929پرسشنامه كه توسط
مردم تكمیل شده بود را جمع آوری نماییم.
در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است  .در بخش تئوریک این تحقیق سعی شده كه از
تكنیک های روش های كتابخانه ای (كتاب ها  ،مجالت  ،فصلنامه ها  ،گزارشات علمی) استفاده كنیم ؛ اما روش
اصلی این مطالعه استفاده از تكنیک پرسشگری جهت جمع آوری اطالعات در خصوص واقعیتهـای عینـی و
ذهنـی و كوچک كـردن جامعـه نمـونه بوده است و نتایج حـاصل از پرسشگـری با استفـاده از نرم افزارهای
 Spss ، Excellتحلیل آماری شده و برای آزمون فرضیهها از آزمون  Tو كای دو استفاده شده است.

محدوده مورد مطالعه :

د هستـان بـاالوالیت از توابع شهرستان كاشمـر میباشد .این شهـرستـان در طـول جغرافیایی  19 0تا  11 

 19و عرض جغرافیایی 91  14 تا  91  11 واقع شده و از شمال به شهرستان نیشابور و سبزوار  ،از شرق به
تربت حیدریه  ،و از جنوب به شهرستان فیضآباد محوالت و از غرب به شهرستان خلیلآباد محدود میشود .ارتفاع
متوسط آن از سطح دریاهای آزاد  4499متر است( .سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان ؛ .)91 : 4913
جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری سال  410190 ،4991نفر میباشد .كه از این تعداد  12032نفر مرد
و  19910نفر زن را مشتمل میشود( .فرمانداری شهرستان كاشمر) 4999 ،محدوده مورد مطالعه روستاهای دهستان
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باال والیت بخش مركزی شهرستان كاشمر است .مساحت دهستان  121كیلومتر مربع میباشد و ارتفاع متوسط آن از
سطح دریاهای آزاد  4911متر است .مركز دهستان روستای فرحآباد در فاصله  3كیلومتری از شهر كاشمر قرار دارد و
دارای  43آبای دارای سكنه میباشد .دهستان باالوالیت در سال 20194 ،4991نفر جمعیت داشته است .تعداد خانوار
دهستان  1921خانوار بوده است .بعد خانوار در دهستان مذكور  9/1نفر در هر خانوار در سال  4991بوده است .از
كل جمعیت دهستان  42331نفر را مرد و  48531نفر را زن تشكيل می دهد.

منبع:معاونت استانداری خراسان رضوی1931،
فرضيات تحقيق:

 -4مشاركت اجتماعی اعضاء تعاونی در عملكرد تعاونی تاثیر دارد.
 -2اعتماد اعضا (به تعاونی و همدیگر)در عملكرد تعاونی اثر دارد.
یافته هاي تحقيق:

الف) یافته های توصیفی
الف )4-جنسیت
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بر اساس نتایج حاصله  39/9درصد پاسخگویان را مردان تشكیل می دهند و زنان نقش چندانی در تعاونی های
روستایی مورد مطالعه ندارند.
الف )2-سن
پاسخگویان بین  21تا  19سال می باشد كه شامل  99/9درصد پاسخگویان می باشد 0/1 .درصد كمتر از 21
سال 19 ،تا  11سال  94/2درصد و  21درصد بیش از  11سال سن داشته اند .نتایج بیانگیر این است كه حدود نیمی
از پاسخگویان زیر  19سال سن دارند.
الف )9-سواد
بر اساس یافته های تحقیق حدود  19درصد پاسخگویان دارای دارای تحصیالت كمتر از سیكل بوده اند  .نتایج
نشان می دهد 99/9درصد پاسخگویان بی سواد 91/1،درصد سیكل 21/4درصد دیپلم و 2/9درصد دارای سطح
تحصیالت كارشناسی و باالتر بودهاند.
الف )1-درآمد ماهیانه
بر اساس نتایج تحقیق حدود نیمی از پاسخگویان دارای درآمد ماهیانه كمتر از  199هزار تومان هستند .یافته ها
حاكی از این است كه حدود  11/9درصد از پاسخگویان درآمد ماهیانه شان بین  499تا  299هزار تومان ،
14/1درصد بین  299تا  199هزار تومان 49/0 ،درصد بین  199تا  099هزار تومان و 4/2درصد  099هزارتومان و
بیشتر درآمد داشته اند.
الف )1-میزان عضویت پاسخگویان در شركت تعاونی
عضویت و عدم عضویت در تعاونی روستایی به نسبت مساوی در روستاهای مورد مطالعه تقسیم شده
است13/1.درصد پاسخ گویان عضو تعاونی و در مقابل  19/1درصد یعنی  400نفر عضو تعاونی نبوده اند.
الف )0-علت عضویت در تعاونی
از مجموع تعداد پاسخ گویان كه  411نفر از افراد را شامل می شود  ،تعداد  10نفر از مزایای عضویت در تعاونی
آگاه بوده اند29/3 ،درصد علت عضویت خود را كسب سود21/0 ،درصد ارزان بودن كاالهای تعاونی21/0 ،درصد
تأمین احتیاجات و 41/9درصد جایگاه خوب شركت تعاونی هایی در بین مردم دانسته اند.
الف )1-میزان شركت اعضاء در مجمع عمومی
از مجموع  413نفر پاسخگویان  499نفر از پاسخ گویان یعنی 02/3درصد افراد هیچ شركتی در مجمع عمومی
تعاونی ها نداشته اند 12 .نفر یعنی 92/1درصد از افراد  4تا  9بار در مجمع عمومی تعاونی شركت داشته اند 0 .نفر
یعنی 9/9درصد افراد  9تا  1بار شركت داشته اند 4 .نفر یعنی 9/0درصد  1تا  1بار شركت داشته اند.
الف )9-تعداد اظهار نظر در مجمع عمومی
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از مجموع  413نفر پاسخ گویان 493 ،نفر یعنی  99درصد از افراد هیچ اظهارنظری در جلسات مجمع عمومی
تعاونی ها نكرده اند 41 .نفر یعنی 3/1درصد از افراد بین  4تا  9بار اظهار كرده اند 1 .نفر یعنی 4/2درصد از اعضا 9
تا  1بار اظهارنظر كرده اند
ب) آزمون فرضیه
 -9ب )4-فرضیه :4مشاركت اجتماعی اعضاء تعاونی در عملكرد تعاونی تاثیر دارد.
به منظور اثبات یا ردفرضیه اول از آزمون Tاستفاده شده ونتیجه حاصله درجداول شماره 2و9دج گردیده است.
جدول( )2نتایج آزمونTدرخصوص عضویت در تعاونی برمشارکت اعضاء
Group Statistics
Std. Error
Mean
.04217
.05562

Mean
Std. Dev iation
1.8302
.53169
1.9565
.70576

N
159
161

عضو ت عاوني هس تيد
بلي
خير

مشارکت

جدول :9نتیجه حاصل از آزمونTبرای اثبات یارد فرضیه اول
Independent Samples Test
Levene's Test f or
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
Mean
Std. Error
Sig. (2-tailed) Diff erence Diff erence
.072
-.12633
.06992
.06980

-.12633

.071

df
318
297.308

t
-1.807
-1.810

Sig.
.000

F
13.433

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

مشارکت

براساس جدول شماره 9با توجه به اینكه سطح معنی داری به دست آمده 97912وبیشتر از 9791سطح معنی داری
استانداردمی باشد.این نتیجه حاصل می شودكه بین عضویت درشركت تعاونی ومشاركت اعضاءرابطه معنی داری
وجود دارد به این معنی كه عضویت درشركت تعاونی سبب افزایش مشاركت اجتماعی نگردیده است.درنیجه فرضیه
اول اثبات نمی گردد.
 -1ب )2-فرضیه :2اعتماد اعضا (به تعاونی و همدیگر)در عملكرد تعاونی اثر دارد.
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دراین بخش نیز به منظور اثبات یاردفرضیه دوم ازآزمونchi-Squareاستفاده شده ونتیجه حاصله درجداول
شماره1و1درج گردیده است.
جدول()4استفاده از آزمون کای اسکوئربرای اثبات یاردفرضیه دوم
Chi-Square Tests
Asy mp. Sig.
)(2-sided
.000
.000

20
20

.738

1

df

Value
287.925a
131.335
.112
320

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

a. 15 cells (50.0%) hav e ex pecte d coun t less t han 5. The
minimum expected count is .01.

جدول شماره :1نتیجه حاصل از آزمون كای اسكوئربرای اثبات یارد فرضیه دوم
براساس جدول شماره ،1با توجه به اینكه سطح معنی داری به دست آمده .وكمتر از 9791سطح معنی داری
استاندارد است ،نتیجه گرفته می شودبین عضویت درشركت تعاونی وافزایش اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری
وجود دارد به این معنی كه عضویت درشركت تعاونی سبب افزایش اعتماد اجتماعی به تعاونیها روستایی شده
است.لذا فرضیه دوم مورد پذیرش واقع می شود.
نتيجه گيري و پيشنهادات :

یكی از عوامل اساسی در تحقق توسعه پایدار جامعه ایران به ویژه جامعه روستایی  ،تقویت بنیادهای مشاركتی
است .از طریق نهضت تعاون نه تنها نیازهای اقتصادی مردم راحت تر تأمین می گردد ،بلكه با مشاركت آنها در
تصمیم گیری با سایر اعضاء از طریق دخالت سرنوشت خود حس اعتماد به نفس و خودباوری اعضاء تعاونی تأمین
می گردد.بنابراین ضروری است در جهت مدیریت امور اقتصادی روستاها ،با شناخت نقاط ضعف و قوت شركت
های تعاونی روستایی به لحاظ اهمیت آنها در توسعه روستایی و به عنوان نهادهای نیرومند مردمی در زمینه رشد و
توسعه روستاها مورد توجه اساسی قرار گیرند .این مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملكرد تعاونی های
روستایی را در دهستان باال والیت شهرستان كاشمر از توابع استان خراسان رضوی مورد مطالعه قرار داده است .نتایج
مطالعه حاكی از ای ن است كه در كنار سایر نقاط ضعف های شركت های تعاونی روستایی چون مدیریت و كمبود
نقدینگی ،در این شركت ها از سرمایه اجتماعی كه به تعبیر بانک جهانی از آن به عنوان حلقه گمشده توسعه یاد می
شود ،غفلت شده است .این غفلت را شاید بتوان در نطفه آغازین تاسیس تعاونی های روستایی جستجو كرد .تعاونی
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ها در بدو تاسیس خود نه تنها از بطن جامعه روستایی نروییده است بلكه بعد از اصالحات ارضی و فروپاشی نظام
سنتی مدیریت روستایی توسط دولت به عنوان جایگزینی برای اداره روستا تشكیل شده است .بنابراین می توان گفت
تعاونی های روستایی از همان ابتدا موجودی ناقص الخلقه بوده است .به طور كلی می توان گفت سه عامل مدیریت،
مشاركت ،و سرمایه عوامل تأثیرگذار در افزایش توان تعاونی های روستایی هستند كه به عنوان سه ضلع همیشه
بایستی مورد توجه مسئوالن و متولیان تعاون قرار گیرد  .همواره باید به این اصل توجه داشت كه غفلت از هر كدام،
تضعیف عوامل دیگر را سبب خواهد شد كه این امر به منزله سست شدن پایههای اصلی شركتها و از بین رفتن
اعتماد مردم به عنوان مهم ترین پشتوانه ی این نهادها  ،خواهد شد  .با توجه به نتایج این تحقیق و مطالعه تعاونی
های روستایی در دهستان باالوالیت پیشنهادات زیر جهت بهبود عملكرد تعاونی های روستایی ارائه می گردد:
 -4پیشنهاد می شود برای تسهیل فعالیتهای تعاونی در دهستان باال والیت ،ضمن ایجاد فرهنگ تعاونی و
نهادینه سازی فعالیتهای تعاونی ،و افزایش سرمایه از طریق رایزنی با اعضاء و اعتماد سازی مناسب بین اعضا و
مدیریت زمینه را برای پویایی و بازده مناسب تعاونی ها فراهم شود.
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Abstract:
New Concepts of Social Capital Among The Many Experts And Scholars in The Social
Sciences Recent Decades, Development has Attention To Rural Development And the World
Bank as a Missing link when it is Remembered That poverty can be Decreased. The concept
Communication links Members of a Network as a Source of Valuable The Creation of and
Norms Mutual trust, The Realization of Targets Member of Be Pointed.Study in With regard
toof the Important Role of Social Capital on the Performance of the Functions of Rural
Cooperatives in the city of Kashmar, Khorasan Razavi Province is discussed.
This Research Method is Descriptive - Analytical And Questioning Techniques To Gather
information is used. The Results of the inquiry using Soft - ware Excell, Spss Statistical
Analysis was to Test the Hypothesis - T Ttest and Chi-square was used(has been used). The
Results Indicated That the Areas of Study.Membership In Cooperative Company Effect on
Social Participation has not increased. Also Cooperative Relationship Between Social Trust
and Performance are Meaningful.
Key Word:Social Capital, Cooperative,Rural Cooperative, Dehstan Balavelayat, Kashmar

