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 چکیده 

شعب بانک توسعه تعاون شناسایی میزان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در میان مشتریان  مقالهاین هدف 

نکات مهم در برقراری،  داشتن استراتژیهای نوین،  توجه به سرمایه اجتماعی وباشد. می استان گلستان

ط با مشتری و تالش برای جلب رضایت وی در کلیه مراحل، کارایی و اثر بخشی حفظ و گسترش رواب

یک سازمان را در تحقق اهداف مشتری محور افزایش می دهد ودر بلند مدت پایگاهی از مشتریان 

جامعه و  بوده پیمایشی -توصیفیاز نوع تحقیق  روشمطالعه، در این  وفادار را به ارمغان خواهد آورد.

 367که بوده است استان گلستان  بانک توسعه تعاون شعب مشتریاناز  نفر 7800ن شامل در آ آماری

تصادفی گیری  نمونه روشاستفاده از با تعیین و با بکارگیری فرمول کوکران  نمونهنفر از آنان به عنوان 

نظریه سرمایه اجتماعی با استفاده از  سنجش برایمورد مطالعه قرار گرفتند. انتخاب و  سیستماتیک

که اعتبار آن از شدتهیه  نظریه پردازانی همچون بوردیو، پاتنام، هیتر و کلمن پرسشنامه محقق ساخته

مورد   ( a≥0.75طریق اعتبار محتوایی از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )

با توجه به شاخص  که داد اننشمشتریان سرمایه اجتماعی باره در تحقیق های یافتهتأیید قرار گرفت. 

مشتریان برای متوسط در حد مقدار حاصله گویای سرمایه اجتماعی  (5از  04/3)میانگین رتبه ای 

 .محاسبه گردیدبانک توسعه تعاون 

، بانک توسعه اجتماعی ، مشارکتاجتماعی ، تعامالتاجتماعی سرمایه اجتماعی، اعتمادواژگان كلیدی: 

 تعاون
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Abstract 
The purpose of this paper is to identify the social capital and its dimensions 

among the three branches of the Cooperative Development Bank-is in 

Golestan province. Having new strategies, according to social capital and 

important in establishing, maintaining and expanding customer relationships 

and trying to satisfy him in all phases of an organization's efficiency and 

effectiveness in achieving the objectives of customer-centric increase loyal 

customers will bring. In this study, the research method was descriptive and 

population included 7,800 customers. Sample selected by systematic 

sampling and 367 people were studied. To measure social capital by using 

the theory Critical theorists such as Bourdieu, Putnam, Coleman Heater and 

a questionnaire prepared its validity through the content validity of the type 

that has Face validity and reliability using Cronbach's alpha coefficient 

(0.75≤a) was approved . The results showed that clients about social capital, 

according to the average index rating (3.04 out of 5) measure of social 

capital, the average was calculated for customers Cooperative Development 

Bank. 

Keywords: Social capital, Social trust, Social interaction, Social 

participation, Cooperative Development Bank 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

3 

 

 

 

 

 مقدمه

 زمان مدت در توانسته است و شده اقتصادی علوم ادبیات وارد تازگی به که است جدیدی مفهوم نسبت، به 1اجتماعی سرمایه

 به مفهوم این کاربرد .نماید کسب مسائل توسعه تبیین در بسزایی سهم و نموده پیدا توسعه مباحث در مناسبی جایگاه کوتاهی

 (، )رابرت2،1998جیمزکلمن) چون افرادی کارهای دانشگاهی با هایمقاله و هارساله در سو این به 1990 دهه از تدریج

 مادی سرمایه خالف بر سرمایه اجتماعی .یافت افزایش (5،1977)پیربوردیو نیز ( و1999، 4افوکویام فرانسیس ) (،3،2000پاتنام

 .میگردد پدیدار انسانی های گروه میان در که هایی است شبکه و ها تعامل جانبه، دو روابط :از عبارتست و ندارد انتقال قابلیت

 قراردادها، )نظیر مناسبات رسمی از برخی تسهیل مبادله، هزینه کاهش به توان می اجتماعی سرمایه اقتصادی کارکردهای از

 اشاره فساد کاهش و ابتکارات تقویت تبادل اطالعات، سرعت کارایی، آنها( بهبود امثال و ساالرانه دیوان مقررات مراتب، سلسله

 همین و است اقتصادی های همبادل ویژه به مبادله گونه هر اجتماعی تسهیل سرمایه اقتصادی کارکرد ترین اصلی واقع در .کرد

  (.1383شود )مرجایی،  می اقتصاد در مبادله هزینه کاهش به منجر که است ویژگی

 ک توسعه تعاون شعب بان مشتریاناجتماعی  اعتماد برعنصر تاکید با اجتماعی سرمایه تعیین وضعیت منظور به حاضر تحقیق

 از بسیاری در بررسی ها پدیده این کارکردهای به توجه مطالعات، در اجتماعی ی سرمایه ویژه جایگاه به نظر .شده است انجام

 بی اداری، بخش هایی همچون ناکارآمدی بحران حل برای باید ناگزیر لذا است، ضروری ، سیاسی و اجتماعیاقتصادی مسائل

 پذیری مشارکت وحیهر نبود و مردم و سازمانها میان نیز و مردم اعتماد بین سطح بودن پایین حکومتی، های ارگان مسؤولیتی

 های جنبه یانم ارتباط واقع در داشت. اجتماعی مسائل به جدید باید نگرشی اجتماعی اوضاع بهبود جهت جامعه آحاد در

 نماید. فراهم شتریموبانک توسعه تعاون برای جذب بیشتر جامعه  فرد، تعالی و رشد برای را زمینه سرمایه اجتماعی  مختلف

 آن، از مناسب تفادهاس با که معنا این به است، برخوردار خودمولدی و خودزایی ویژگی از اجتماعی ی سرمایهبه لحاظ کاربرد

ژرف  و دقیق ژوهشیپ نیازمند اجتماعی، سرمایه موضوع به پرداختن بنابراین .شود می فراهم آن تقویت و تولید زمینه برای

  است.

 (،1944، 8)هیتر ،(1998، 7)جیمز کلمن ،(6،1993)پاتنام عی از نظریهدر این پژوهش برای متغیر مستقل سرمایه اجتما

 های شبکه و هنجارها ،اعتماد عنوان به را اجتماعی سرمایة (1993) پاتنام .( به صورت ترکیبی استفاده می شود9،1977)بوردیو

 ( مفهوم1998دیدگاه )کلمن،  از .کند می تسهیل را متقابل سود به نیل برای گران کنش کاری هم که کند می معرفی پیوند

 گروه آن اد افر برای منبعی عنوان به تواند می گروه یک اجتماعی  ساختار چگونه که است آن دهندة نشان اجتماعی سرمایة

( از جمله مدلهایی است که در آن از سرمایه اجتماعی شهروندی سخن به میان آمده است . این 1994هیتر، )مدل نماید. عمل

ندی رادارای پنج عنصر اساسی می داند، که شامل حقوق مدنی، حقوق اجتماعی رفاهی، حقوق سیاسی، هویت و طرح شهرو

 (.1388 ،فضیلت مدنی را در برمیگیرد )نبوی و همکاران

عالوه بر ، همکاری، اعتماد متقابل وارتباطات میان اعضای یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضا می شود وجوه گوناگون پیوندها،

وجود ســرمایه اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره وری  توفیق آفرین است.  سرمایه اجتماعی برای برنامه های توسعه  ینا

                                                           
1 -social cpital 
2-james colemen  
3 -robert putnam 
4 -francis fukuyama 
5 -pierre bourdieu 
6 - putnam 
7 - Coleman                                                                                                 
8 -heater 
9 - Bourdieu 
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ها را در دستیابی به توسعه  اجتماعی، اثربخشی سایر سرمایه سرمایه سرمایه انسانی و اقتصادی و فیزیکی است و برعکس نبود 

شود.  ناهموار و مشکل می ،و اقتصادی فرهنگی و تکامل توسعه راههای اعی، طی کردناجتم منتفی می کند و بدون سرمایه

می تواند شناخت جدیدی را ازسیستم های بانک توسعه تعاون پذیرش این مفهوم به عنوان یک نوع سرمایه در سطح مدیریت 

و در پیدا کردن یاری رساند ارآمدی بانککرا در هدایت بهتر به سمت  مدیران بانک اجتماعی ایجاد کرده و  -اقتصادی 

 راهکارهای که بواسطه آن موجب جلب رضایت مشتری گردد.

مشتریان شعب بانک و ابعاد آن در میان سرمایه اجتماعی  سطح سوال اصلی تحقیق این است که:با عنایت به مباجث فوق، 

 ؟است گونهچتعاون استان گلستان توسعه 

 ضرورت و اهمیت تحقیق :

ه اجتماعی یکی از مفاهیم بسیار رایج در مباحث جدیدعلوم اجتماعی است، اما با وجود تحقیقات بسیار زیاد در این مورد، سرمای

هنوز تعریف دقیقی از آن وجود ندارد و با توجه به نبود داده های مناسب، اندازه گیری جامعه و شاخص های اساسی مورد 

نشده است و هر سازمان، کشور یا هر مطالعه ای بر اساس نوع تعریف خود از سرمایه توافق عام در ادبیات علوم اجتماعی کامل 

 ( .65ص، 1390،به نقل از شکربیگی Sabatini-2005) اجتماعی، آنرا اندازه گیری کرده اند

می توان در  ایده اصلی سرمایه اجتماعی این است که خانواده، دوستان و آشنایان یک فرد، یک دارایی مهم را تشکیل دهند،که

یک بحران از آن استمداد کرد، به خاطر خودش از آن استفاده نمود،و آنرا برای کسب منافعی بکار گرفت )وولکاک و نارایان 

 (. 1387 ،، به نقل از شجاعی باغینی و همکاران2000

ان بگذرانید، یا راهی وقتی که شما در مواقع سختی به دنبال حمایت هستید، می خواهید که یک شب را در شهری با دوست

صاحب نظران همچنین نشان . است که شما می شناسی« کسی»برای یک فرصت شغلی جدید جستجو می کنید، مساله مهم 

داده اند که آنچه برای افراد صدق می کند، برای اجتماعت نیز مصداق دارد: آنهایی که از شبکه های اجتماعی بیشتری بهره 

تری در برابر چالش های فرارویشان هستند. برعکس، افراد یا اجتماعاتی که ارتباطات کمتری دارند مندند، قادر به رویارویی به

به بیان دیگر منابع سرمایه اجتماعی درساختار روابط اجتماعی )که  از حمایت و ابزار کمتری برای انجام کارها برخوردارهستند.

ینی و غ)شجاعی با افته یا در اجتماع مستقر شده اند، قرار دارندیک بازیگر در آنها مستقر شده( که در طول زمان گسترش ی

 .(1387همکاران 

به نظر استیگلتیز جوامع سنتی اغلب دارای سطح باالیی از سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی هستند. هر چند این سرمایه 

دد گرایی، سرمایه اجتماعی و سازمانی اغلب ممکن است به گونه ای نباشد که برای تسهیل تغییرالزم است، اما در فرایند تج

 (.23ص ، 1390،)شکربیگی تضعیف می شود یا از میان می رود

  تحقیق مبانی نظری

 و قدرت افزایش موجب افراد سرمایه. نماید می تداعی را ثروت و پول مفهوم اول وهله در که است ای واژه اجتماعى سرمایه

 .… و ماشین خانه، پول، مانند گوناگون ابعاد آن عامه فهم در که سرمایه همانطور لیکن گردد می امور انجام در تسهیل و نفوذ

 .اجتماعی سرمایه فرهنگی و های سرمایه ،مادی سرمایه مانند است برخوردار چندی گوناگونی از نیز آن بعد واقعی در دارد

 دوران به آن کارکرد و سابقه لیکن گذرد نمی یادیز اجتماعی زمان علوم وادی در اجتماعی سرمایه پیدایش از که آن رغم علی

و  نتایج بررسی به را خود بینش حوزه آن دانشمندان اکثر که است ای پدیده اجتماعی سرمایه. گردد می بر انسان پیدایش

 هک همانطور است نموده اجتماعی اشاره سرمایه چیستی به خود های بررسی در کسی کمتر و اند ساخته معطوف اش فواید

 فرد همین یا و شود می محسوب ثروتمند باشد داشته مدل ماشین آخرین چند فردی اگر و دارد مختلفی انواع مادی سرمایه

 گاهی ممکن است گونه همین به نیز اجتماعی سرمایه شود می محسوب ثروتمند باز هم باشد ویالیی داشته خانه چند اگر
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داوطلبانه  گروههای در شرکت یا و وجود مشارکت گاهی و کند ایجاد را الییبا اجتماعی سرمایه جامعه در اعتماد وجود است

 (. 6ص  ،1385است )اختر محققی،  بشری جامعه محصول اجتماعی سرمایه

از جمله عناصر مهم سرمایه اجتماعی،اعتماد و مشارکت است. اعتماد مردم به یکدیگر،مردم به حکومت و نهادهای اصلی جامعه 

نهادهای مذکور به یکدیگر و اعتماد حکومت به مردم،وجوه مختلف اعتماد اجتماعی را تشکیل می دهند.از  و همچنین اعتماد

سوی دیگر درستکاری، صداقت، وفای به عهد، انصاف و عدالت، ارزشهای اعتماد آفرین هستند. آزادی فعالیت مدنی و بسته 

، به 1385 ،)عبدی ت نیز مقوم و محرک مشارکت عمومی استنبودن راه، تشکیل نهادهای مستقل از قدرت و حجیم نبودن دول

 .(21ص  ،1390نقل از شکر بیگی 

 سرمایه اجتماعی دو وجه دارد:

 ( سرمایه اجتماعی درون گروهی 1

 ( سرمایه اجتماعی برون گروهی2

روابط بین افرادتقویت شود. برخی از جامعه شناسان بر این باورند که در ایران نیازمندسرمایه اجتماعی برون گروهی هستیم تا 

به نظر آنها سرمایه اجتماعی در ایران در قالب هیئت های خود جوش مذهبی، خود را نمایان می سازد تشکیل هیئت های 

به نقل از شکر بیگی  ،1384، )عالقه بند عزاداری و کمک به زلزله زدگان و آسیب دیدگان و غیره، از جمله این موارد است

 .(21ص ،1390

 جایی آن از .اند پرداخته آن تحلیل به منظر این واز داشته اجتماعی سرمایه به نسبت کارکردی دیدگاهی پردازان نظریه کثرا -

 را مورد نظر اهداف و تأمین را خود های نیازمندی تا دارند سعی سازند می برقرار یکدیگر با که روابطی طریق از ها انسان که

مبادله  افراد بین اطالعات، تا شود می باعث افراد میان رابطه برقراری .گیرد می شکل )جامعه( نام به ای پدیده نمایند، محقق

 غیره و خانواده خویشاوندی، های شبکه دوستان، همسایگان، قبیل از اجتماعی مختلف های شبکه قالب در جامعه افراد و شود

خود  جمعی و فردی زندگی کیفیت بهبود در سعی اجتماع، رد فعاالنه مشارکت با و کنند اقدام جمعی منافع تحقق و به تعریف

 (.13 ص ،1388 ،همکاران و )قاسمی نمایند

 استفاده های نظریه تمام در شناسان جامعه مطرح های نظریه از نوین تلفیقی رویکرد یک از استفاده با نظری، چارچوب در

ظریه پردازان سرمایه اجتماعی برضرورت شکل گیری تمامی ن. است شده گرفته درنظر اجتماعی سرمایه محوریت با شده،

 کید داشته باشند. أشبکه های ارتباطی به عنوان فاکتوری از سرمایه اجتماعی ت

( هستند. در دید بوردیو افراد باید 1993) ابعاد اصلی نظریه ی سرمایه اجتماعی بوردیو ،شبکه های اجتماعی و جامعه پذیری

ال داشته باشند تا امکان فراهم شدن و دستیابی به منافعشان فراهم شود. بدین صورت در شبکه های اجتماعی حضور فع

تالشهای فردی هریک از افراد در درون شبکه روابط، خود می تواند باعث پویایی جامعه شود و زمینه ی مشارکت های 

منافع فردی صورت می گیرد پویایی درونی را  اجتماعی را فراهم کند. البته این نوع مشارکت به دلیل اینکه تنها با انگیزه تحقق

در جامعه ایجاد نمی کند، و به اندازه مشارکت های خودجوشی که در نظریه های پاتنام مطرح است تاثیر گذار نخواهد بود، 

 چراکه پاتنام نسبت به جنبه های فردی، بیشتر بر جنبه های عمومی سرمایه اجتماعی تاکید دارد.

قانی است که به بررسی رابطه ی میان سرمایه اجتماعی و مشارکت مدنی پرداخته است. بنابر عقیده پاتنام پاتنام از جمله محق

گروه ها و سازمان های محلی کانال هایی ،(، شبکه های اجتماعی خلق شده از طریق مشارکت در انجمن های محلی2000)

بت هنجارهای فردی و همکاری های متقابل عمومی را به بار برای جریان نوع دوستی و هم نوع گرایی ایجاد می کنند که به نو

 (.2000)نیوتن و نوریس،  می آورد

در دید پاتنام شبکه های تمدن مدنی تقویت کننده موثر هنجارهای عمل متقابل می باشند. هرچه تعامل میان افراد بیشتر 

ای بیشتری برای اعتماد پیدا می کنند )روحانی، باشد،آنها اطالعات بیشتری درباره ی یکدیگر به دست آورده و انگیزه ه

1390.) 

( روابط اجتماعی زمینه ی دسترسی به اطالعات پرهزینه را به صورت بهینه و راحت فراهم 1377هم چنین به اعتقاد کلمن )
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که احتماال این  می کند و بدین ترتیب افراد بدون صرف هزینه ی زیاد، تنها با گسترش روابط خود به اطالعاتی دست می یابند

اطالعات می تواند زمینه ای را برای آگاه سازی از حقوق و تعهداتش فراهم سازد. فاکتور دیگر سرمایه اجتماعی اعتماد است، 

که توجه به ان در نظریات پاتنام و فوکویاما به روشنی مشهود است. پاتنام معتقد است که اعتماد به عنوان یکی از اجزای 

موجب تسهیل همکاری می شودو هرچه سطح اعتماد در جامعه باالتر باشد،احتمال همکاری هم بیشتر  سرمایه ی اجتماعی

 (.1380خواهد بود و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد می کند )پاتنام، 

 تحقیق پیشینه
مورد (ن ارکناجتماعی بر خالقیت کا یهان تأثیر سرمازسنجش می "(، در تحقیقی با عنوان1394وهمکاران )جمشیدی  -

حقیق نشان می دهد این تانجام دادند ونتایج   ")مطالعه: شرکتهای تولیدی لوازم خانگی الکتریکی و الکترونیکی در ایران
جمعی،  مبستگیسرمایه اجتماعی با ابعاد اعتماد اجتماعی، شبکه و هنجار مشترک، تعاون و همکاری متقابل، انسجام وه

 مثبت و معنی داری برخالقیت کارکنان دارد. همدلی و مشارکت وهویت جمعی، تاثیر
ربیت بدنی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان ت»(، در تحقیقی با عنوان 1393بدالملکی و همکاران )ع -

ضایت ربدنی و  ن تربیتبه چاپ رسید. یافته ها حاکی از آن بود که بین سرمایه اجتماعی معلما« )مورد مطالعه: استان همدان(

 شغلی آنها رابطه معنی داری وجود دارد که این رابطه مثبت و مستقیم است. 

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی در بین »در مقاله ای با عنوان  ،(1391یزدخواستی و غالمی کوتنایی ) -

د ج نشان دات. نتایت شغلی انجام گرفو  با هدف تعیین نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد رضای« کارکنان شرکت ملی گاز ایران

 که بین سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. 

با  "رمایه اجتماعی در بیمارستان و رضایت شغلی پزشکانرابطه بین س"(، درتحقیقی با عنوان  2009) 1امن و همکاران -

پزشک از چهار بیمارستان در آلمان، سرمایه اجتماعی را با تفاهم مشاغل، هنجارهای مشترک و ارزشهای اخالقی و  277مطالعه 

 رضایت شغلی مورد سنجش قرار دادند. 

به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معنی "یت مشتری بین مشارکت و رضارابطه "( در تحقیقی 1997) 2ویلیام یانگداهی -

 داری بین مشارکت و رضایت مشتری وجود دارد .

سرمایه اجتماعی برای او وسیله ای جهت تبیین نحوه همکاری و تعاون افراد بایکدیگر است برای  (1990)3جیمز کلمن  -

اکید می ورزد. و آن رامنبعی برای همکاری، روابط دو جانبه بر سودمندی سرمایه اجتماعی ت نتیجه اینکه او  کسب سود است .

 .و توسعه اجتماعی می داند

 روش تحقیق

پیمایشی، -روش مطالعه حاضر به لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی، از حیث نوع روش، جزء تحقیقات توصیفی نوع روش تحقیق: 

در تحقیق حاضر بررسی شده است. 1395یعنی، سال  همچنین از نظر معیار زمان، تحقیقی مقطعی است، چرا که در یک زمان

و با استفاده از طیف لیکرت سعی شده داده های کیفی نیز  ها و شرایط استفاده شدرویکرد تحقیق کمی با توجه به نوع دادهاز

 به داده های کمی و قابل ارزیابی تبدیل شود.

تشکیل  1395بانک توسعه تعاون استان گلستان دربهار سال جامعه آماری تحقیق را کلیه مراجعه کنندگان به : جامعه آماری

 شعبه مورد بررسی قرار گرفته است. 13نفر برآورد گردید و در  7800می دهند که بر اساس دستگاه نوبت دهی جامعه آماری 

                                                           
1-amn&el      
2 -WILLIAM eyoungdahi 
3 -coulman 
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سشگرها پر نفر از طریق جدول گرجسی و مورگان تعیین گردید. 367حجم نمونه تحقیق : حجم نمونه و روش نمونه گیری

بدین ترتیب برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری  نفر انتخاب گردید 1مراجعه کننده  21آموزش داده شده و از هر

 مراجعه کننده .21میشود 367تقسیم بر 7800تصادفی سیستماتیک استفاده شد. 

اطالعات از روش های کتابخانه ای و همانطور که ذکر شد در این تحقیق برای جمع آوری : روش و ابزار گردآوری اطالعات

میدانی استفاده می شود. در روش کتابخانه ای با استفاده از تکنیک فیش برداری به جمع آوری اطالعات از کتاب ها، مقاالت و 

مه پایان نامه ها اقدام می گردد و در روش پیمایشی نیز پرسشنامه مهمترین وسیله گردآوری اطالعات بوده است که از پرسشنا

برای جمع آوری اطالعات این تحقیق از پرسشنامه سرمایه اجتماعی محقق  متناسب با موضوع تحقیق استفاده می گردد.

 ( استفاده شده است.1993)پاتنام، ،(1988(، )کلمن، 1986( با استفاده از نظریات )بوردیو، 1387)خوش فر، ساخته

 یافته ها
در قسمت اول تحت عنوان سیمای نمونه آماری به بیان گزارش می شود. در دو قسمت در این بخش، یافته های پژوهش 

ویژگی های پاسخگویان از جمله جنسیت، سطح تحصیالت، و سن پرداخته می شود و سپس در قسمت دوم توصیف و تحلیل 

 مفهوم و متغیر اصلی تحقیق )سرمایه اجتماعی و ابعاد آن( پرداخته می شود.

 الف( سیمای نمونه آماری

آماری، توصیف ویژگی های فردی پاسخگویان مورد مطالعه همچون جنسیت، سن،  نمونهاین مطالعه مراد از سیمای  در

 تحصیالت و مصرف رسانه ای می باشد که در ادامه به بررسی و توصیف هر کدام از آنها می پردازیم.

 

 جنسیت: 
 ( توزیع نمونه های آماری یر حسب جنسیت1جدول 

 نتیجه

 گویه
 فراوانی نسبی نی مطلقفراوا

 2/39 144 زن

 8/60 223 مرد

 100 367 جمع کل

 

می باشد. بر اساس داده های جدول « جنسیت»داده های جدول فوق نشان دهنده وضعیت نمونه مورد مطالعه از نظر متغیر 

درصد مرد بوده اند.  8/60درصد زن و  2/39نمونه مورد مطالعه که جنسیت خود را مشخص نموده اند،  367فوق از بین 

برای درک بهتر  درصد بیشترین حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند. 8/60مقایسه نتایج فوق نشان می دهد که مردان با 

 م.به ترسیم نمودار می پردازی
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 جنسیتمورد مطالعه بر حسب  پاسخگویان( توزیع فراوانی 1نمودار 

 

 صیالت:تح 

 ( توزیع نمونه های آماری بر حسب تحصیالت2جدول 

 نتیجه

 گویه
 میانگین فراوانی تراکمی فراوانی نسبی فراوانی مطلق

 5/2 5/2 9 ابتدایی

65/14 

 9 5/6 24 راهنمایی

 1/28 1/19 70 دیپلم

 5/39 4/11 42 فوق دیپلم

 4/83 9/43 161 لیسانس

 2/99 8/15 58 فوق لیسانس

 100 8/0 3 رادکت

 - 100 367 جمع کل

 

درصد آنان  5/2نفر پاسخگوی شرکت کننده در این پژوهش،  367داده های موجود در جدول نشان می دهد از مجموع 

 8/15درصد لیسانس،  9/43درصد فوق دیپلم،  4/11درصد دیپلم،  1/19درصد راهنمایی،  5/6تحصیالت خود را ابتدایی، 

درصد تحصیالت خود را خود را دکترا عنوان کردند. همچنین پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس  8/0درصد فوق لیسانس و 

بیشترین و دکترا کمترین تعداد پاسخگویان را در بر گرفته است. مقایسه درصدهای فوق نشان می دهد که میزان تحصیالت 

 م.برای درک بهتر به ترسیم نمودار می پردازی کالس و به عبارتی دیگر فوق دیپلم می باشد. 14درصد مشتریان  4/11
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 تحصیالتمورد مطالعه بر حسب  پاسخگویان( توزیع فراوانی 2نمودار 

 

 :سن

 ( توزیع نمونه های آماری بر حسب سن3جدول 

 نتیجه

 گویه
 فراوانی تراکمی فراوانی نسبی فراوانی مطلق

24-15 32 7/8 7/8 

34-25 160 6/43 3/52 

44-35 109 7/29 82 

54-45 51 9/13 9/95 

 100 1/4 15 به باال 55

 - 100 367 جمع کل

 سال 35میانگین: 

 

سال و باالترین فرد شرکت کننده در  15همانگونه که مالحظه می شود در این تحقیق پایین ترین سن نمونه مورد مطالعه 

گروه سنی تقسیم نموده که نتایج حاصله  5جه به دامنه تغییرات سن نمونه ها، آنها را به سال داشته اند. با تو 61دایره تحقیق، 

درصد در بازه سنی  7/29سال،  25 -34درصد در بازه سنی 6/43سال،  15-24درصد پاسخگویان در بازه سنی  7/8نشان داد 

سال به باال قرار دارند.  55د در بازه سنی درص 1/4سال و در نهایت اینکه  45-54درصد در بازه سنی   9/13سال،  44-35

سال به باال  55سال و کمترین پاسخگویان در بازه سنی  25-34همچنین بیشترین پاسخگویان این تحقیق در بازه سنی بین 

مودار می برای درک بهتر به ترسیم ن سال دارند. 35قرار دارند. در نهایت اینکه اکثریت پاسخگویان مورد مطالعه به طور میانگین

 م.پردازی
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 سنمورد مطالعه بر حسب  پاسخگویان( توزیع فراوانی 3 نمودار

 

 (و ابعاد آن مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق )سرمایه اجتماعی -ب

 سرمایه اجتماعی -1

اعی، اعتماد بین شخصی، امنیت اجتماعی سرمایه اجتماعی از ترکیب خرده مقیاسهایی همچون )هویت اجتماعی، اعتماد اجتم

و مشارکت اجتماعی( محاسبه و بدست آمده است. بر این اساس پس از ترکیب گویه های مربوط به متغیر فوق و بدست آوردن 

شاخص کل سرمایه اجتماعی، برای آنکه بدانیم میزان بهره مندی پاسخگویان از شاخص بدست آمده چقدر می باشد، نمره 

طیف پنج قسمتی تقسیم و سطوح سنجش آنها به رتبه ای تبدیل گردید. و در نهایت اینکه عدد حاصل شده  5بر حاصله را 

 را نشان خواهد داد که جدول زیر گویای نتایج حاصله خواهد بود. 5میزان خالص سرمایه اجتماعی از 
 ( توزیع نمونه های آماری بر حسب سرمایه اجتماعی4جدول 

 نتیجه

 گویه
 فراوانی تراکمی فراوانی نسبی مطلق فراوانی

 2/5 2/5 19 خیلی کم

 30 8/24 91 کم

 1/68 1/38 140 متوسط

 6/92 5/24 90 زیاد

 100 4/7 27 خیلی زیاد

 - 100 367 جمع کل

 5از  04/3 میانگین:

د که نتایج آن پس گویه طراحی گردی 26همانطور که مالحظه می گردد جهت شناخت و سنجش سرمایه اجتماعی کل، تعداد 

 از ترکیب گویه های فوق و شاخص رتبه ای بدست آمده به شرح ذیل می باشد:
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درصد  1/38درصد در حد کم،  8/24درصد مشتریان در حد خیلی کم،  2/5طبق آمار و ارقام جدول حاصله، سرمایه اجتماعی 

درصد مشتریان خیلی زیاد می باشد.  4/7نها درصد در حد زیاد و سرانجام اینکه سرمایه اجتماعی ت 5/24در حد متوسط، 

می توان گفت که مقدار حاصله گویای سرمایه اجتماعی متوسط  5از  04/3بنابراین با توجه به شاخص میانگین رتبه ای 

 مشتریان بانک توسعه و تعاون خواهد بود. 
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 سرمایه اجتماعیطالعه بر حسب مورد م پاسخگویان( توزیع فراوانی 4 نمودار

 

 گیریبحث و نتیجه
 سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارها، ارزش های غیر رسمی، و تعهدات اخالقی است که رفتارهای متقابل در حیطه آن

شکل می گیرد و موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد می شود.این سرمایه معموال به افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی 

برسند. به رشدی پویا ، افراد می انجامد و به آنها کمک می کند تا از طریق سرمایه انسانی و اقتصادی بتوانند در تعامل با هم

این که چسبی است که میان انواع سرمایه ها چسبندگی الزم ایجاد می کندو در صورتی  مانندبه  سرمایه اجتماعی، بنابراین

سایر سرمایه ها دچار نقصان می شوند.این رویه نیز در نهایت سبب عقب ماندگی و  خاصیت خود را از دست بدهد، قطعا

 گروهها و جوامع خواهد شد.، پیشگیری از رشد و توسعه مناسب در سازمان ها

سرمایه اجتماعی مشتریان  بررسی مرور پیشینه تحقیق مشخص شده است در خصوص اساس مشاهدات محققان و بر

 مطالب ارائه با. شده استشده لذا برای پرکردن شکافهای پژوهشی، این موضوع انتخاب و بدان پرداخته پژوهشهای اندکی انجام 

 در اثرات مثبتی بانکها، هم و با کارکنان در روابط بین مشتریان با شکاف چه بیشتر هر کاهش رسد، می نظر به شده ذکر

 کند. می ایجاد عملکرد سازمان در نتیجه در و مشتریان سرمایه اجتماعی

حاصله گویای سرمایه اجتماعی متوسط نتایج  ،بانک توسعه تعاون مشتریان سرمایة اجتماعی  بررسیبا حاضر  قدر تحقی

هرچه سرمایه اجتماعی مشتریان و ابعاد آن )اعتماد اجتماعی، اعتماد بین شخصی، امنیت مشتریان بانک توسعه و تعاون بود. 

  .گرددافزوده می بانککارآیی و کارآمدی به عبارت دیگر ارتقا یابد، به همان میزان بر هویت اجتماعی( افزایش و ، اجتماعی

با تایید فرضیه اصلی این تحقیق مبنی بر بررسی سرمایه اجتماعی مشتریان بانک توسعه تعاون مطابق تحقیقات سایر محققان 

(، 1391) (، یزدخواستی و کوتنایی1393) بدالملکی(، ع2010) (، یوکسل و همکاران2001) (، فلپ و ولکر2003) مانند رکوانا

 دارای محرز گردید سرمایه اجتماعی مشتریان (،2008) همکاران و هان و (2009) (، امن و همکاران1390) حقیقتیان و مرادی

حفظ کند و آن را  بنابراین بانک برای اینکه بتواند جایگاه خود را بر کارآیی و عملکرد بانک می باشد،و معنی داری تاثیر مثبت 

  سرمایه اجتماعی مشتریان را فراهم کند.و ظهور و ارتقاء ارتقا دهد، باید با تعیین راهکارهایی، زمینه بروز 
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 پیشنهادات تحقیق 

توجه کنند و  سرمایه اجتماعی مشتریانبه  یمشتر رضایتهدف  یاست بانکها در راستا یضرورفرضیه اصلی این تحقیق  بنابر

 بهره مند شوند.  یفرصت رقابت کیها به عنوان  تیلقاباین از 

وفاداری مشتری نیز تضمین ، روش هایی برای تقویت اعتماد اجتماعی طراحی و تنظیم شود تا با ارتقاء سطح اعتماد اجتماعی -

 گردد.

با یکدیگر و با بانک برقرار  با برقراری ارتباط از طریق رسانه های نوین با مشتریان موجبات حفظ ارتباط و اعتماد بین مشتریان-

 گردد. 

آنان رضایت و  داده تا از این طریق وفاداری با ایجاد تمهیدات الزم در فضای فیزیکی بانک احساس امنیت اجتماعی را ارتقاء -

 .به بانک افزایش یابدنسبت 

افزایش رضایتمندی آنان فراهم  با ایجاد فرصتهایی برای مشارکت مشتریان در فعالیتهای غیر رسمی و فوق برنامه زمینه -

 گردد.

با اطالع رسانی به مشتریان شود  یم شنهادیپبا عنایت به بُعد هویت اجتماعی و اهمیت آن در سازه ی سرمایه اجتماعی؛  -

احساس وابستگی آنان را به جامعه و توانایی آنان را در جهت دادن به زندگی فردی و دور شدن از بیگانگی اجتماعی هدایت 

 ماییم وآنان را از فعالیتها و مزایا بانک آگاه سازیم تا از این طریق وفاداری آنان  نسبت به بانک افزایش یابد.ن
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