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  خالصه
ن هدف از اي. شكي نيست كه يكي از كاركردهاي عام تعاون، نقش آفريني آن در زمينه هاي اجتماعي است  

. هاي دهياري استان اصفهان استدر تعاوني) مشاركت، اعتماد و همدلي( تحقيق بررسي بررسي وضعيت توسعه اجتماعي 
. توصيفي و از نوع همبستگي است -اين تحقيق بر اساس هدف كاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري داده ها،  پيمايشي

جهت رواسازي پرسشنامه از نظرات اساتيد و صاحب نظران . آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شدبراي جمع
پرسشنامه تكميل و ضريب آلفا ي كرونباخ براي  30آزمون، به منظور تعيين پايايي پرسشنامه با انجام پيش. استفاده شد

هاي نيي آماري همه اعضاي تعاوجامعه. به دست آمد 89/0بخش هاي مختلف محاسبه شد كه ميزان آلفا به طور متوسط 
شود از عضو مي 700هاي دهياري كه شامل دهياري استان اصفهان بود براي بررسي نظرات اعضا از كل اعضا تعاوني

گيري تصادفي با انتساب عضو تعاوني بوسيله نمونه 284طريق جدول كرجينگ و مورگان تعداد مناسب تعاوني شامل 
يج نشان داد؛ در زمينه رضايتمندي  باالترين ميزان رضايت مربوط نتا. اپتيمم انتخاب و پرسشنامه مربوطه تكميل گرديد

روحيه و «همچنين در زمينه ميزان مشاركت اعضاء اولين اولويت . باشدمي» رضايت از نحوه و كيفيت خدمات«به متغير 
اعتماد «ن  مي باشد و در زمينه اعتماد و همدلي اولين اولويت از نظر پاسخ دهندگا» پذيريحس همكاري و مشاركت

  .و بطور كلي توسعه اجتماعي در سطح بااليي قرار دارد. بوده است» اعضاء به مسئوالن
  توسعه روستايي، توسعه اجتماعي، تعاوني دهياري: واژه هاي كليدي

  
Abstract 

  
    There is no doubt that cooperatives can play an important role in the social 

development. The purpose of this study is to investigate social development level 

municipality cooperatives in Isfahan Province. This study is based on applied purposes 

and in terms of the method of gathering data, survey-description and of correlation kind. 

To collect data, we have applied two kinds of tools: general data of cooperatives and 

questionnaire completed by the members. Data collection was accomplished by using 

interview method and a questionnaire which was validated by a jury and its reliability 

was confirmed through pre-test of data tool and Cronbach Alpha, Its value was found 

equal to 0.89 which was acceptable. The study has been carried out through census of 

Isfahan municipality Cooperative. The results show thet social development level ( 

participation, empathy and satisfaction) in the cooperatives was good and acceptable.  

 

Key Words: Rural development, social development,  municipality cooperatives 
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  مقدمه
توسعه و تغييرات اجتماعي در دوره معاصرو مباحث مربوط به توسعه و توسعه 

شناختي، در حال تبديل به يك پارادايم پايدار روستايي با توجه به گسترش نظري و روش
از ظهور پارادايم توسعه   پردازاناي است، تا جايي كه برخي از نظريهبزرگ مقياس بين رشته
ها مطالعه و پژوهش در مورد اين حوزه از توسعه، موجب سال .كنندمي روستايي پايدار بحث
اي شده است كه توسعه هاي نظري و كاربردي قابل مالحظهها و تحليلايجاد و پرورش مدل

- طراز يا برتر از پارادايم نوسازي متعارف در متن روند جهاني شدن مطرح ميروستايي را هم

تغيير و تحوالت نظري كالن در حوزه علوم اجتماعي در  توسعه پايدار روستايي، در. كند
 .ريشه دارند 1970هاي اخير و به ويژه بعد از دهه طول دهه

ي ي پايدار با تعاوني ها امري بديهي است به ويژه هنگامي كه سخن از توسعهوابستگي توسعه
ند نقش مؤثري تواننيروي انساني در ميان است، تعاوني ها در چارچوب نهادهاي مردمي مي

ها را به عنوان ابزاري مطمئن جهت ها تعاونيدر كشورهاي در حال توسعه دولت. ايفا نمايند
 "اجتماعي -اقتصادي "هاي دانند و به نظر بسياري از مفسران مسألههاي ملي ميپيشبرد برنامه
با توجه به  توانند، مشكل بيكاري و اقتصادي را در كشورها حل كرده وها مياروپا، تعاوني

ها، از ابتدا يار محرومان بوده و اي ايفا نمايند، زيرا تعاونيماهيت وجودي خود نقش ارزنده
اند، زندگي روستاييان، كارگران، كارمندان، مهاجران، بيكاران، پناهندگان، توانسته

صفري (ها بگشايند سالخوردگان و از كارافتادگان را بهبود بخشيده و درهاي اميد به روي آن
هاي تعاوني و با عنايت به اصول تعاوني دهياري كه در راستاي تحقق هدف). 1388شالي، 

اي پاي برجا ديرينه دارد، عمومي همياري و تعاون كه در فرهنگ اسالمي و ايراني، ريشه
هاي استوار و دستان پر توان تك تك اعضا باشيم كه همدالنه براي رشد و توسعه شاهد گام

اند و ي و گسترش روحيه مشاركت جو و مشاركت پذير، فعاالنه دست بهم دادهفرهنگ تعاون
در جهت ايجاد اشتغال مولد » در كناركليه تعاونگران كشور«كوشند تا همسو و هم جهت مي

هاي توليد و خدمات، با اندازي چرخو ارائه خدمات عادالنه و منصفانه مورد نياز مردم و راه
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اندازهاي  هر چند مختصر، ضمن تحقق عدالت اقتصادي گيري پسوري و بكارافزايش بهره
   .و دولت نيز باشند» ياري رسان جامعه«و اجتماعي

آيد يكي از مهمترين جهات آن  ميان مي به لحاظ نظري هنگامي كه بحث توسعه كشورها به
والً كه توسعه اص نمايد با وجود آن مي و شايد اولين جهتي كه ذهن شنونده را به خود جلب

اما در بسياري از  است،  جانبه اعم از سياسي، اجتماعي و فرهنگيداراي مفهومي كيفي و همه
توسعه كشورها دارد، رشد  مواقع به دليل نقش و جايگاه مهمي كه رشد اقتصادي در فرآيند

به همين علت نقش مهم تعاون . رود اقتصادي و توسعه كشور به صورت مترادف به كار مي
جوامع باشد و غالباً نيز تأكيد بر  توسعه جوامع بايد معطوف به توسعه اقتصادي آندر فرايند 

هر چند كه به نوبه خود بسيار مهم و . هاي تعاوني است هاي اقتصادي شركت روي ويژگي
در بعد ). 1384جعفرپيشه، (باشند  زمينه و بستر رشد اقتصادي جوامع مي اثرگذار در توسعه و

حال توسعه به دليل اهميتي كه  هاي تعاوني در كشورهاي در شركت بدون ترديد، اجتماعي
قابليت و خصوصيات خاص اين  شود و به ويژه به علت ها به فرد داده مي در اين شركت

امروزي و هم در اقتصاد و  ها كه قادرند هم در اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و شركت
اجتماعي اين كشورها نقش  د در توسعهتوانن اجتماع سنتي اين كشورها رسوخ نمايند، مي

از ويژگي خاص تشكيالت  هاي تعاوني در توسعه اجتماعي اهميت شركت. مهمي ايفا نمايند
و ايجاد همبستگي يعني  هاي متقابل شود كه در آن افراد هم براي همكاري تعاوني ناشي مي

هاي اقتصادي  يعني جنبهصرفه  گرانه و باهاي اجتماعي تعاون و هم براي رفتارهاي ياري جنبه
توانند طرز هاي تعاوني ميشركت). 1384جعفرپيشه، (شوند  هاي تعاوني تربيت مي شركت

اي را از طريق آموزش دادن و فكر سنتي و در نتيجه رسوم و عادات قديمي و ضد توسعه
اي اقدامات تربيتي درجهتي مثبت و سازنده تحت تأثير قرار دهند و اين عناصر را به نيروه

هاي اقتصادي مبدل سازند و به اين ترتيب قادرند از محرك جهت پيشبرد و تقويت برنامه
هاي كهن و نظام جديد اجتماعي تا حد زيادي بكاهند پيكار و گسست موجود بين نظام

 ).1386پويش، (
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از اين رو اولين . است عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع
كردن است را با  هيت سرمايه اجتماعي را كه جمعي فكر كردن و جمعي عملويژگي و ما

و به آرا و  اصلي نيست در تعاون سود شخصي به عنوان محور يا هدف. خود به همراه دارد
شود و چون فرد  گذاشته مي عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام

گيرد، طبعاً  احترام جمع قرار مي ك همانند سايرين موردبيند به رغم دارا بودن سهام اند مي
هاي اجتماعي است را در  سرمايه هاي احساس مسئوليت و وجدان كاري كه از ديگر شاخص

به نظر مي رسد به لحاظ نظري ). 1384انگيز، دل(گيرد  كند و به كار مي خود تقويت مي
روستايي كه توسط سوان و كالر  تعاوني دهياري در قالب و راستاي نظرية توسعه اجتماع

اين نظريه مبتني برقابليت و استعداد روستا ييان براي قبول مسئوليت و .  ارائه شد مي گنجد
مشاركت فردي و جمعي در قالب نهاد ها و نظام ها و تشكل هاي سنتي در فرآيند توسعه و 

مردم روستا يي عمران روستا يي است لذا اين نظريه به عنوان يك اصل برمشاركت عامه 
بخصوص مردم فقير در فرآيند برنامه ريزي ، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي توسعه و عمران 

  ). 15: 1372شهبازي ،.(روستا يي قوياً تاكيد دارد
هاي تبيين شده قانون اساسي و سياست 44هايي مشخص شده توسط اصل براساس ماموريت

به همين دليل و به منظور . ور را عهده دار شوددرصد اقتصاد كش 25آن، بخش تعاوني بايستي 
استفاده از تجارب دهياران و درگير كردن دهياران در امور عمراني همه روستاهاي يك 

ها در هر بخش به امضا وزارت كشور و تعاون هاي دهيارينامه تاسيس تعاونيبخش، تفاهم
قتصادي داخلي و خارجي جهت هاي اها به دنبال؛ استفاده از مشاركتو اين تعاوني. رسيد

هاي توليدي، خدماتي، معدني، كشاورزي، بهداشتي، آموزشي، رفاهي گذاري در فعاليتسرمايه
ها به و نظاير آنها؛ تالش در جهت ايجاد اشتغال مولد و پايدار؛ توسعه و گسترش فعاليت

ك به خود منظور افزايش درآمد و ارتقا سطح معيشت و بهداشت و رفاه اهالي روستا؛ كم
هاي ها؛ و تسهيل در ارايه خدمات و اجراي پروژهكفايي و تقويت بنيه اقتصادي نهاد دهياري

اند نظر به اينكه ارزيابي از وضعيت متغيرهاي شروع به فعاليت كرده 86ها در سال دهياري
ا توسعه اجتماعي در اين تعاوني هاي نوپا مذكور وجود ندارد، به همين منظور اين پژوهش ب
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هاي دهياري هاي استان اصفهان هدف بررسي ميزان مشاركت، همدلي و اعتماد در تعاوني
 انجام پذيرفت 

  روش شناسي تحقيق
اين پژوهش از نظر ميزان نظارت و درجه كنترل، از نوع پژوهش ميداني است زيرا 

مورد )محدوده جغرافيايي استان اصفهان(كليه متغيرها و فرضيات مود نظر در ميدان آزمايش
جامعه ..هاي اصلي از پرسشنامه استفاده شده استآوري دادهبررسي قرار گفته و جهت جمع

استان اصفهان بود براي بررسي  هاي دهياريآماري تحقيق حاضر را اعضاي كليه تعاوني
شود از طريق جدول عضو مي 700هاي دهياري كه شامل نظرات اعضا از كل اعضا تعاوني

گيري تصادفي با انتساب عضو تعاوني بوسيله نمونه 284سب تعاوني شامل مورگان تعداد منا
براي روايي پرسشنامه از نظر اساتيد و . اپتيمم انتخاب و پرسشنامه مربوطه تكميل گرديد

متغيرهاي مربوط به رضايت، . صاحب نظران مبناي اعتبارسنجي پرسشنامه قرار گرفته است
 .مورد سنجش قرار گرفتمشاركت و اعتماد بصورت طيف ليكرت 

نامه از جامعه آماري، آزمون كرونباخ آلفا پرسش 30نهايتاً با انجام پيش آزمون، تعداد 
تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند، محاسبه شد، در اينگونه ابزار، پاسخ هر سؤال مي

  .است) 1(آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پيش آزمون اعضاي تعاوني مطابق جدول 
  

  هاي مختلف پرسشنامهآلفاي كرونباخ مربوط به بخش -1جدول 
 آلفاي كرونباخ متغير

913/0 رضايتمندي اعضا  

858/0 ميزان مشاركت  

92/0 ميزان اعتماد و همدلي  

- بنابراين بر اساس آلفاي محاسبه شده ابزار طراحي شده از پايايي الزم جهت گردآوري داده 
ها با مراجعه به بنابراين در مرحله بعدي به گردآوري داده .هاي مورد نظر برخوردار است

طراحي شده تكميل گرديد و نهايتا تحليل  هاي مورد نظر و مراجعه گرديد و پرسشنامهتعاوني
  .توصيفي براي مشخص شدن سطح توسعه اجتماعي به عمل آمد
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  نتيجه گيري و بحث و  نتايج
عه مورد مطالعه ارائه دهد، اما قادر به بيان روابط تواند تصويري از جامآمار توصيفي تنها مي

بين متغيرها و تبيين متغير يا متغيرهاي وابسته نيست زيرا در اين سطح،  محقق در هر مرحله 
اجتماعي محقق عمدتاً به دنبال  - اما در تحقيقات اقتصادي. تنها با يك متغير سروكار دارد

كند با استفاده از به همين دليل سعي مي. ر استهاي متغيرهاي مورد نظتحليل و تبيين داده
هاي مورد مطالعه و آمار استنباطي به بررسي روابط بين متغيرها، تفاوت موجود در بين گروه

 ).1382كالنتري،(يا تبيين متغير وابسته از طريق متغيرهاي مستقل و غيره بپردازد  
شده  هاي دهياري پرداختهتعاونيآوري شده از اعضاء در اين بخش به توصيف اطالعات جمع

هاي ها از آمار توصيفي نظير فراواني، درصد، ميانگين، نما و شاخصدر توصيف داده. است
هاي پاسخگويان مورد استفاده شده و صفات و ويژگي) واريانس و انحراف معيار(پراكندگي 

  .بررسي قرار گرفته است
  

  متغيرهاي فردي
ميانه اين . سال است  77/35كت كننده در اين نظر سنجي ميانگين سني اعضاء تعاوني شر

 24سال و كمترين سن   58ها سن بيشترين سن در اين مجموعه پرسش. سال است 35ها داده
است و دامنه سني  71/42است و واريانس سني افراد 53/6سال است ، انحراف معيار برابر 

  ).2جدول( .سال است 58 - 24اين افراد بين 
  

جدول فراواني سن   سن اعضاء  - 2جدول  

)سال( سن اعضاء )سال(سن مدير عامل    

77/35  78/35  ميانگين 
 ميانه 34 35
 مد 30 35
53/6  25/7  انحراف معيار 
71/42  واريانس 52 

 حداقل 24 24
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ال هستند و  س 60-24هاي مورد بررسي داراي دامنه سني در اين پژوهش مديران عامل تعاوني
سال، در اين پژوهش انحراف معيار  34سال هستند و ميانه سني افراد  78/35ميانگين سني 

رسد سال است كه به نظر مي 52است  و واريانس سني مديران عامل،  25/7سني مديران عامل
 -4جدول (اند اعضاي هيأت مديره از تجربه الزم براي پاسخگويي به سؤاالت برخوردار بوده

دهنده هاي دهياري  پاسخاعضاء، نتايج نشان داد اعضاي تعاونياز لحاظ ميزان تحصيالت . )1
نفر  55داراي تحصيالت ديپلم و  1/56درصد فراواني  و درصد فراواني واقعي 53نفر با  152

داراي تحصيالت فوق  3/20و درصد فراواني واقعي  2/19دهندگان با درصد فراواني از پاسخ
درصد  6/23درصد با درصد فراواني واقعي  3/22راواني نفر از پاسخ دهندگان با ف 64ديپلم و 

  ).2جدول(داراي مدرك تحصيلي ليسانس هستند 

  وضعيت  توسعه اجتماعي در تعاوني هاي مورد بررسي  -

  مندي اعضاء از تعاونيميزان  رضايت  -
دهندگان در قسمت رضايتمندي است، بندي  پاسخكه مربوط به اولويت) 3(در جدول  

وضريب  785/0و انحراف معيار  561/3با ميانگين » از نحوه و كيفيت خدماترضايت «
باشد، در اولويت دوم دهندگان ميداراي اولين اولويت از طرف پاسخ 220/0تغييرات آنها 

و ضريب تغيير  880/0و انحراف معيار  958/0با ميانگين » رضايت از روابط صميمانه«
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-نشانگر رابطه مثبت و صميمانه اعضاء در تعاوني دهندگان است كهاز نظر پاسخ 220/0

  ).3جدول(رسد نشان دهنده رابطه خوب و جو مناسب اعضاء باشد  هاست، كه به نظر مي
  

  ميزان رضايتمندي اعضاء از تعاوني  - 3جدول 

رضايت  243/0ريب تغييرات و ض 919/0و انحراف معيار  778/3در اولويت سوم با ميانگين 
از عملكرد مدير عامل و كاركنان قرار دارد،  و در انتهاي جدول و در اولويت نهم با ميانگين 

رضايت از نحوه بازرسي و نظارت  338/0و ضريب تغييرات  946/0و انحراف معيار 228/3
و  067/3ن قرار دارد و در آخرين اولويت رضايت از پرداخت سود به سهامداران با ميانگي

رسدكه علت اين قرار گرفته است به نظر مي 338/0و ضريب تغييرات  038/1انحراف معيار 
هاست كه انتظار اعضاء را نسبت به مسأله به دليل پايين بودن كلي ميزان سود در اين شركت

   .كندسود مناسب برآورده نمي
  ميزان مشاركت اعضاء  -

ب  ضري اولويت
 تغييرات

 گويه ايميانگين رتبه انحراف معيار

 يفيت خدماترضايت از نحوه و ك 561/3 785/0 220/0 1

 رضايت از روابط صميمانه 958/3 880/0 222/0 2

 رضايت از عملكرد مدير عامل و كاركنان 778/3 919/0 243/0 3

 رضايت از عملكرد هيأت مديره 561/3 875/0 245/0 4

 رضايت از شهرت و جايگاه شركت 450/3 785/0 263/0 5

 رضايت از سودآوري شركت 083/3 852/0 276/0 6

 رضايت از جذب پروژه و بازاريابي 262/3 904/0 277/0 7

 رضايت از نحوه اختصاص سود 108/3 906/0 291/0 8

 رضايت از نحوه بازرسي و نظارت 228/3 946/0 293/0 9

 رضايت از پرداخت سود به سهامداران 067/3 038/1 338/0 10
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هاي دهياري اولويت انتخاب شده توسط اعضاء تعاونيدر زمينه ميزان مشاركت اعضاء اولين 
و  807/0و انحراف معيار  753/3با ميانگين » پذيريروحيه و حس همكاري و مشاركت«

دهنده انگيزه كافي در اعضاي تعاوني رسد نشاناست كه به نظر مي 215/0ضريب تغييرات 
فعال در انتخاب هيأت مديره و حضور «و در . دهدجمعي را نشان ميبراي انجام كارهاي دسته

در اولويت دوم  215/0و ضريب تغييرات  841/0و انحراف معيار  757/3با ميانگين » بازرس
رسدكه انتخاب هيأت مديره و بازرس از نظر اعضاء داراي اهميت قرار گرفته است به نظر مي

  ).4جدول (اي است ويژه
  

  بندي ميزان مشاركت اعضاءاولويت –4جدول 

درحضور  225/0و ضريب تغييرات 845/0و انحراف معيار  745/3در اولويت سوم با ميانگين 
و انحراف  129/3رد، اولويت نهم با ميانگين فعال در مجمع عمومي و جلسات قرار دا

كمك مالي و خودياري به شركت در مواقع ضروري  300/0و ضريب تغييرات 940/0معيار

 هاگويه
-ميانگين رتبه

 اي
 انحراف معيار

ضريب 
 تغييرات

 اولويت

 1 215/0 807/0 753/3 روحيه و حس همكاري و مشاركت

 2 225/0 841/0 757/3 حضور فعال در انتخاب هيأت مديره و بازرس

 3 225/0 845/0 745/3 حضور فعال در مجمع عمومي و جلسات

- هاي اساسي و برنامهگيريمشاركت در تصميم

 هاي شركتيزير

650/3 839/0 229/0 4 

 5 245/0 890/0 630/3 مشاركت و همفكري با اعضاي هيأت مديره

 6 254/0 831/0 264/3 گيري براي نحوه استفاده از سود تصميم

 7 260/0 889/0 407/3 حضور فعال  در فعاليت عمراني

ها و ادارات مرتبط براي گرفتنرايزني با سازمان
 پروژه 

298/3 895/0 271/0 8 

كمك مالي و خودياري به شركت در مواقع
 ضروري

129/3 940/0 300/0 9 

 10 556/0 980/1 561/3 هااستقبال اعضاء از پذيرش كارها و مسئوليت
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 56/3ها با ميانگين قرار دارد و در اولويت آخر استقبال اعضاء از پذيرش كارها و مسئوليت
رسد افراد از هم ه نظر ميقرار گرفته است ب 556/0و ضريب تغييرات  980/1و انحراف معيار 

  .ها رضايت كافي را ندارندها و همكاران خود در زمينه پذيرش كارها و مسئوليتگروهي

  ميزان اعتماد و همدلي  -

» اعتماد اعضاء به مسئوالن «در زمينه اعتماد و همدلي اولين اولويت از نظر پاسخ دهندگان  
رسد كه است به نظر مي 183/0ب تغييرات و ضري 751/0و انحراف معيار  090/4با ميانگين 

-توان با استفاده از اولويتتوان علت آن را اعتماد به انتخاب خود در اعضاء دانست و ميمي
بندي در زمينه مشاركت و باال بودن ميزان مشاركت افراد در انتخاب مدير عامل و بازرسين 

اعتماد اعضاء به «اعضاء شمرد و  علت باال بودن اعتماد به مسئولين را انتخاب خود دانستن
به عنوان  193/0و ضريب تغييرات  791/0و انحراف معيار  097/4با ميانگين » يكديگر

-باشد كه به نظر ميدومين اولويت انتخابي در زمينه اعتماد و همدلي از نظر اعضاء تعاوني مي
اولويت سوم با  در. دهنده وجود توافق و اعتماد زياد اعضاء به يكديگر استرسد نشان
همدلي بين اعضاي شركت  200/0و ضريب تغييرات  803/0و انحراف معيار  014/4ميانگين

و انحراف  010/4تعاوني قرار دارد، در اولويت چهارم، روابط دوستانه بين اعضاء با ميانگين
، كمك متقابل بين اعضاء و هيأت مديره با 202/0و ضريب تغييرات  811/0معيار 
در جايگاه پنجم قرار گرفته  204/0و ضريب تغييرات  797/0و انحراف معيار  899/3ميانگين
  ).5جدول(است  

  بندي ميزان  اعتماد وهمدلياولويت - 5جدول 

-ميانگين رتبه گويه

 اي

 اولويت ضريب تغييرات انحراف معيار

 1 183/0 751/0 090/4 اعتماد اعضاء به مسئوالن

 2 193/0 791/0 097/4 اعتماد اعضاء به يكديگر

 3 200/0 803/0 014/4 همدلي بين اعضاي شركت تعاوني

 4 202/0 811/0 010/4 روابط دوستانه بين اعضاء
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اعتماد  281/0و ضريب تغييرات  968/0و انحراف معيار  262/3ميانگين در اولويت نهم با 
براي ضمانت مالي يكديگر قرار دارد و در اولويت دهم اعتماد در قرض دادن پول به 

قرار گرفته  367/0و ضريب تغييرات  014/1و انحراف معيار  262/3يكديگر با ميانگين 
و انحراف  843/3و هيأت مديره با ميانگين است و در اولويت آخر كمك متقابل بين اعضاء 

آيد با توجه به قرار گرفته است كه به نظر مي 367/0و  با ضريب تغييرات  414/1معيار 
اينكه افراد با انتخاب اعضاء هيأت مديره، اين افراد را  مسئول اداره امور شركت دانسته از 

  . زنندپذيرش كارها سر بار مي

  

 جمع بندي 

هاي ميزان مشاركت اعضاء اولين اولويت انتخاب شده توسط اعضاء تعاوني نتايج بررسي
دهنده رسد نشاناست كه به نظر مي» پذيريروحيه و حس همكاري و مشاركت«دهياري 

جمعي است  و در اولويت آخر انگيزه كافي در اعضاي تعاوني براي انجام كارهاي دسته
ها و رسد افراد از هم گروهيبه نظر مي» هااستقبال اعضاء از پذيرش كارها و مسئوليت«

ها رضايت كافي را ندارند زيرا همانطو كه همكاران خود در زمينه پذيرش كارها و مسئوليت
ها را بر عهده مديران بندي در زمينه اعتماد آمده است، بيشتر فعاليت شركتدر اولويت

 .تواند باشد شركت دانسته و اين تناقض بر همين اساس مي

 5 204/0 797/0 899/3 كمك متقابل بين اعضاء و كاركنان

 6 206/0 822/0 986/3 همدلي بين اعضاي هيأت مديره

 7 212/0 846/0 978/3 روابط دوستانه بين اعضاء و مسئوالن

پايبندي بر قول و قرار اعضاء و      
 مسئوالن شركت

731/3 890/0 238/0 8 

 9 281/0 968/0 449/3 اعتماد براي ضمانت مالي يكديگر

 10 309/0 014/1 262/3 اعتماد در قرض دادن پول به يكديگر

 11 367/0 414/1 843/3 كمك متقابل بين اعضاء و هيأت مديره
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در زمينه اعتماد و همدلي اولين اولويت نسبت به بقيه متغيرها  از نظر پاسخ دهندگان  
رسد  با توجه به اينكه مسئولين تعاوني را خود است به نظر مي» اعتماد اعضاء به مسئوالن«

و  . باشند رسد كه به مسئولين تعاوني اعتماد داشتهكنند بنابراين منطقي به نظر ميانتخاب مي
آيد با توجه به اينكه است به نظر مي» كمك متقابل بين اعضاء و هيأت مديره«لويت آخر او

افراد با انتخاب اعضاء هيأت مديره، اين افراد را  مسئول اداره امور شركت دانسته از پذيرش 
با عنايت به اينكه وجود اعتماد و همدلي كه جزء فاكتورهاي  . زنندكارها سر بار مي

هاي دهياري است با عملكرد شركت است و داراي اهميت ويژه در تعاوني تأثيرگذار بر
شود در عضو هاي مختلف و شرايط فرهنگي مختلف در يك استان پيشنهاد ميوجود قوم

ها اختالفات به حداقل ها به اين موضوع دقت الزم شود تا در شركتشدن و تشكيل شركت
باشد بوجود آوردن ها وجود داشتهن شركتممكن رسيده و اعتماد و همدلي بيشتري در اي

تواند باعث فضاهايي شخصي براي جمع اعضاء تعاوني براي ايجاد ارتباط بيشتر و شناخت مي
  . باالرفتن همدلي و اعتماد افراد بر اثر شناخت از يكديگر باشد

- دهي به دهياريرسد رضايتمندي اعضاء بخاطر مشغوليت اصلي شركت در خدماتبه نظر مي
دهنده رضايت مناسب  شود و نشانهاي عضو است كه فعاليت اصلي شركت را شامل مي

اعضاء ازشركت در زمينه فعاليت اصلي شركت تعاوني است و نظر به اينكه از فاكتورهاي 
مهم در هر سازماني وجود رضايت شغلي اعضاء كه بوجود آوردن اين شرايط با دقت نظر 

شود براي رضايت بيشتر اعضاء به شود پيشنهاد مييسر ميمديران و مسئولين هر سازماني م
عنوان پاداش براي اعضاء بوجود آوردن فضاي مناسب كاري براي اختصاص ميزاني از سود به

  .اعضاء اشاره داشت

با عنايت به ميانگين و انحراف معيار متغيرها بطور كلي ميزان  توسعه اجتماعي در سطح 
  .بااليي قرار دارد

  
  ورد استفادهمنابع م

-، مديريت براي نوسازي روستايي تجربه اروپا و شمال امريكا،فصلنامه علمي)1382(مطيعي لنگرودي، حسن .1
 .اي،دانشگاه فردوسي مشهدپژوهشي جغرافيا و توسعه ناحيه
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