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Abstract 
Introduction: The basis of a cooperative company is based on the partici-
pation of members in the cooperative affairs office, and this partnership 
is affected by several factors, including social factors. In this regard, the 
present study was conducted to investigate the social factors affecting the 
participatory action of members of production cooperatives in the city of 
Lorestan. 
Methods: This research was conducted in a survey method and an applied 
research objective. The statistical population of the study was composed of 
members of active productive cooperatives of Lorestan province in 2017 
and five-hundred-ninety-one of them were selected as samples based on 
Cochran formula. The research instrument was a questionnaire which face 
validity was determined by reviewing the views of fifteen members of the 
studied cooperatives outside the original sample, and the validity and reli-
ability of the content of the research tool was determined by reviewing the 
views of three members of the university faculty and eight experts from the 
cooperative sector and the content validity ratio (CVR), 0.85, Cronbach's al-
pha of 0.73 was obtained. Data analysis and descriptive statistics were used 
in descriptive and inferential statistics using SPSS and AMOS software. 
Results: The results of the regression test of the research variables and the 
analysis of the structural equations of the research model indicate that there 
is a direct and significant relationship between the independent variables of 
research social trust, social cohesion, accountability, shared beliefs of mem-
bers and dependent variables participatory action of members in production 
cooperatives. 
Conclusions: Regarding the results of regression test and analysis of struc-
tural equations that indicate a meaningful relationship between independent 
variables of research and dependent variable, and the direct correlation 
between these variables, it can be stated, with increasing the level of each 
studied social factors, the level of participation of members of the produc-
tion cooperatives  also increases.
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چکیده

مقدمه: اساس یک شرکت تعاونی بر مشارکت اعضا در اداره امور تعاونی استوار است. 
این مشارکت متاثر از عوامل متعددی ازجمله عامل های اجتماعی می باشد . در همین راستا 
پژوهش حاضر با هدف بررسی عامل های اجتماعی موثر بر کنش مشارکتی اعضا تعاونی های 

تولیدی دراستان لرستان انجام شده است. 
فعال  تولیدی  تعاونی های  اعضا  را  کاربردی  پیمایشی  پژوهش  این  جامعه آماری  روش: 
استان لرستان در سال 1396 تشکیل داده اند. تعداد پانصد و نود و یک نفر از آن ها براساس 
فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی صوری 
آن از طریق بررسی نظر پانزده نفر از اعضای تعاونی های مورد مطالعه خارج از نمونه اصلی، 
تعیین شد و روایی محتوای آن نیز با بررسی دیدگاه سه نفر از اعضای هیت علمی دانشگاه 
و هشت نفر از کارشناسان خبره بخش تعاون با استفاده از نسبت اعتبار محتواCVR  هشتاد 
و پنج صدم و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ هفتاد و سه صدم برآورد گردید. 
 AMOSو SPSSدر تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی در قالب نرم افزارهای

استفاده شده است.
مدل  ساختاری  معادالت  تحلیل  و  رگرسیون  آزمون  از  پژوهش حاصل  یافته های  نتایج: 
اجتماعی،  انسجام  اجتماعی،  اعتماد  بین  ومعنی دار  مستقیم  رابطه  از وجود  تحقیق حاکی 
مسولیت پذیری، باورهای مشترک اعضا با کنش مشارکتی اعضا در تعاونی های تولیدی بود. 
بحثونتیجهگیری: با توجه به نتایج آزمون رگرسیون و نیز تحلیل معادالت ساختای 
حاکی از ارتباط معنادار بین اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مسولیت پذیری، باورهای 
مشترک اعضا و کنش مشارکتی اعضا و نیز وجود همبستگی مستقیم بین متغیر های مزبور، 
می توان بیان داشت، با افزایش میزان و سطح هر کدام از عامل های اجتماعی مورد مطالعه 

میزان و سطح مشارکت اعضا تعاونی های تولیدی در اداره امور تعاونی نیز افزایش می یابد.

تحلیل جامعه شناختی عامل های اجتماعی موثر برکنش 
مشارکتی اعضای تعاونی های تولیدی استان لرستان
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بهار 1398، دوره 8، شماره 1، پیاپی 4727

همت رحیمی و همکاران

مقدمه

 مشــارکت، درگیری ذهنی و عاطفی اشــخاص در موقعیت های گروهی اســت که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به 
هدف های گروهی، یکدیگر را یاری دهند و در مسولیت کار شریک شوند. از دیدگاه جامعه شناختی، مشارکت عبارت است 
از تعلق و سهم فرد در گروه و مشارکت فعاالنه او در جهت به ثمر رسانیدن یک فعالیت اجتماعی.)1( به طور کلی مشارکت 
نوعی کنش چند بعدی است، اما در مجموع جوهره اصلی آن تعامل، فعالیت، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است. درگیری در 
ارزش های گروه و همکاری گروهی در تعیین هدف های گروه، مظاهر عینی مشارکت را نشان می دهند. مشارکت به معنای 
ایجاد نوعی همبستگی، تعلق و تالش دسته جمعی میان افراد جامعه به منظور نیل به یک نظام عادالنه اجتماعی است. از آنجا 
که تعاون و همکاری از اصول اولیه زندگی اجتماعی است و از گذشته دور به عنوان یک ارزش مطرح بوده است، بدین لحظ 

مشارکت در تعاونی ها از مسایل مهم اکثر جوامع در راستای تحقق برنامه های توسعه و پیشرفت مطرح می باشد.)2( 
 بخش تعاون، با رویکرد اقتصادیـ  اجتماعی، تنها بخش اقتصادی است که با تاکید بر ارزش های انسانی و تشریک مساعی، 
رو به سوی اقتصادی مردمی دارد)3( و یکی از مناسبترین ساز و کارهای مشارکت نظام مند مردمی در فعالیت های اقتصادی 
و اجتماعی است که اشتغال و معیشت پایدار را برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد ایجاد می کند. )4( به عبارتی دیگر مشارکت 
اعضا در تعاونی ها به مفهوم دخالت دموکراتیک اعضا دربرنامه ریزی ها و تصمیم گیری هاست، به طوری که مشارکت اعضا در 
تصمیم گیری ها و تدوین برنامه های توســعه تعاونی که متاثر از عوامل متعددی از جمله عوامل اجتماعی است، می تواند یکی 
از مهمترین عوامل تاثیرگذار در دستیابی به اهداف و تحقق برنامه های از پیش تعیین شده برای شرکت های تعاونی باشد. که 
غفلت از آن می تواند کل بخش تعاون به خصوص تعاونی های مورد مطالعه را با مشکل مواجه سازد. با عنایت به ماهیت نظام 
تعاونی که مبتنی بر حضور و مشارکت اعضا است، بررسی جامعه شناختی عامل های اجتماعی موثر بر کنش مشارکتی اعضا 

تعاونی های تولیدی، موضوعی مهم و قابل تامل می باشد. 
 رابطه احساس تعلق اجتماعی و گسترش ارتباطات در سطح جامعه، در نظریه وفاق اجتماعی دورکیم به بهترین وجه نمود یافته 
 است. او معتقد است، هرجا همبستگی اجتماعی نیرومند باشد، عامل نیرومندی در نزدیک کردن افراد به هم خواهد بود.)5(

 وی معتقد است که صفت عام و تعمیم یافته وفاق اجتماعی، شرایط مساعدتری را برای، تعاون اجتماعی و مشارکت سیاسی 
و اجتماعی فراهم می کند که خود می تواند به امر توسعه اجتماعی کمک کند.)6( کلمن درنظریه سرمایه ی اجتماعی عنوان 
 می کند، سرمایه اجتماعی دارای دو جز اساسی به نام پیوند و اعتماد است که می تواند شامل منابع و امکانات اجتماعی باشد.)7(

 منظور از پیوند، ارتباطات و بســتگی های فرد با افراد، گروه ها و درگیری در شــبکه های مختلف اجتماعی است، اعتماد نیز 
نشــان دهنده اطمینان به هنجارهای کنش در روابط اجتماعی اســت.)8( میلر نیز، دو نوع کنش فردی و اجتماعی را مطرح 
نموده و مســولیت پذیری و اخالق مســولیت را الزمه کنش جمعی می داند. به نظر میلر، عامل وابستگی افراد به یکدیگر و 
درگیری آن ها در امور گوناگون جامعه، عامل مســولیت پذیری اجتماعی می باشــد.)9( همچنیــن، ایزن فیش باین در نظریه 
کنش موجه بیان می کند که اکثر رفتارها به این دلیل انجام می شود که مردم به نتایج اعمال خود فکر می کنند و برای حصول 
به پاره ای نتایج و پرهیز از برخی دیگر دســت به انتخاب منطقی می زنند. نظریه آنان از دو عنصر اصلی تشــکیل شده است. 

بخش شخصی و بخش اجتماعی که ترکیب آن ها پیش بینی کننده یک قصد رفتاری است.)10(
 نتایج مطالعات احســانی وهمکاران2013، شریف زاده2013، انصاری و همکاران2016، جلودار مالنیا وهمکاران 2017، 
الدل1994، اینترنام2007، مسی مینگو2014 بیانگر وجود رابطه مستقیم بین مشارکت اعضا در تعاونی های تولیدی وعامل های 
اجتماعی می باشــد.)16،15،14،13،12،11و17( همچنین مطالعات اســالمی وهمکاران2013، باختر2016، اســکریمژور و 
همــکاران2006، تایو عبدولهی وهمکاران2011، کیا آو لیانگ2015 نشــان داد، ابعاد ســرمایه اجتماعی ازجمله عامل های 
اجتماعی موثر بر مشارکت اعضا و موفقیت تعاونی های تولیدی می باشد. نتایج پیشینه تحقیق گویای وجود رابطه و همبستگی 

بین عامل های اجتماعی و کنش مشارکتی اعضا تعاونی های تولیدی است.)21،20،19،18و22(
 با توجه به بررســی های انجام شده وشــواهد موجود به نظر می رسد، عامل های اجتماعی از جمله اعتماد اجتماعی، انسجام 
اجتماعی، مســولیت پذیری و باور های مشــترک اعضا می تواند میزان کنش مشارکتی اعضا تعاونی های تولیدی را تحت تاثیر 
قرار دهد. براین اســاس هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین عامل های اجتماعی و کنش مشارکتی اعضا تعاونی های 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی48

تحلیل جامعه شناختی عامل های اجتماعی موثر برکنش مشارکتی اعضای تعاونی های تولیدی

تولیدی در استان لرستان بود.

روش

 جامعه آماری این پژوهش پیمایشــی و از نظر هدف کاربردی را اعضا تعاونی های تولیدی، 1147 شــرکت تعاونی با 10688 
عضو با گرایش های کشــاورزی، صنعت، معدن و فرش دست بافت استان لرســتان، تشکیل داده است. حجم نمونه آماری 
با اســتفاده از فرمول کوکران پانصد و نود و یک نفر برآورد گردید. و از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی اســتفاده گردید. 
واحد تحلیل در بخش کمی»فرد« می باشد. تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی واستنباطی و با استفاده از روش های آماری 
توصیفی واستنباطی به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت. در انجام پژوهش مالحظات اخالق در پژوهش 
از قبیل محرمانه نگه داشــتن اطالعات، رعایت شرایط و زمان کاری پاسخگویان و اطمینان از رضایت کامل آنان مورد نظر 

قرار گرفت.
معیارهایورودوخروج

معیارهایورود: عضویت در تعاونی های تولیدی اســتان لرســتان، تمایل به قرار گرفتن در مطالعه، پاسخگویی کامل به 
سواالت پرسشنامه و قرار داشتن در سامانه الکترونیکی شرکت های تعاونی. 

معیارهایخروج: لغو عضویت، حذف نام عضو از ســامانه شرکت های تعاونی، عدم رضایت از همکاری و پاسخگویی 
ناقص به سواالت پرسشنامه.

ابــزارپژوهــش:ابزار گرد آورری داده ها در این تحقیق پرسشــنامه بود که در طراحی آن عــالوه بر توجه و دقت الزم 
در به کارگیری ابعاد و شــاخص های متغیر های تحقیق در تنظیم ســواالت پرسشنامه، مطالعات انصاری2016 جلودار مالنیا و 
همکاران2017 مســیم ینگو2014 میرزایی و همکاران2016 و شــریف زادگان2013 مورد استفاده قرار گرفت. لذا پرسشنامه 
اولیه در دو بخش: سواالت جمعیت شناختی و متغیر های تحقیق در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت تدوین گردید. بررسی 
روایی صوری پرسشــنامه در یک پانل تخصصی توســط پانزده نفر از اعضای تعاونی های مورد مطالعه خارج از نمونه اصلی 
با هدف تعیین میزان عدم تناســب، سطح دشــواری سواالت و ابهام در معانی کلمات انجام گرفت و نظرات اصالحی آن ها 
در حد تغییرات جزیی اعمال شــد. برای تعیین اعتبار محتوا پرسشــنامه، نسبت اعتبار محتواCVR مورد استفاده قرار گرفت، 
که برای این منظور، پرسشــنامه در اختیار ســه عضو هیت علمی گروه جامعه شناســی دانشگاه آزاد دهاقان اصفهان و هشت 
کارشــناس خبره بخش تعاون شامل سه کارشناس تعاونی های کشاورزی، سه کارشناس تعاونی های صنعت، یک کارشناس 
تعاونی های معدن و یک کارشناس تعاونی های صنایع دستی اداره کل تعاون لرستان قرار گرفت که نظرات خود را در قالب 
گزینه های اساسی است، اساسی نیست ولی مفید است و اساسی نیست ارایه نمایند. پاسخ ها بر اساس فرمولCVR محاسبه 
و با جدول تصمیم گیری الواشی1975 انطباق داده شد. میانگین مقدارCVR محاسبه شده برای گویه های متغیر های اعتماد 
اجتماعی هشتاد و هفت صدم ، انسجام اجتماعی هفتاد و نه صدم، مسولیت پذیری نود و دو صدم، باورهای مشترک هشتاد 
و پنج صدم و کنش مشارکتی اعضا هشتاد و سه صدم محاسبه گردید و میانگینCVR کل پرسشنامه برابر هشتاد و پنج صدم 
برآورد گردید که از مقدار پنجاه و شــش صدم جدول الواشی باالتر است، بنابراین هیچیک از سواالت قابل حذف شناخته 
نشــد. به منظور ســنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شــد که در یک نمونه سی نفری خارج از نمونه 
اصلی انجام گرفت. میزان ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مســتقل هفتاد و ســه صدم:اعتماد اجتماعی هفتاد و یک 
صدم، متغیر مســولیت پذیری هفتاد و دو صدم، متغیر انســجام درونی هفتاد و شــش صدم و باورهای مشترک هفتاد و شش 

صدم و برای متغیر وابسته:کنش مشارکتیهفتاد و چهار صدم به دست آمد.

یافتهها

مطابق داده های جدول شماره دو نتایج آزمون پیرسون بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار میان متغیر های جنسیت و وضعیت 
تاهل اعضا با کنش مشــارکتی می باشــد. به عبارت دیگر طبق داده های میدانی این پژوهش، بین جنســیت و وضعیت تاهل 
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بهار 1398، دوره 8، شماره 1، پیاپی 4927

همت رحیمی و همکاران

اعضا با مشــارکت آن هــا در اداره امورتعاونی 
رابطه ای مالحظه نگردید، حال آن که ضریب 
همبســتگی پیرســون نشــان می دهد که سایر 
متغیر هــای دموگرافیک تحقیق که در جدول 

 
 

1 
 

       
 مشخصات دموگرافی نمونه مورد مطالعه (1جدول)

درصد  فراوانی متغیر
 فراوانی

 30 209 زن جنسیت
 65 377 مرد

 7/13 81 مجرد تاهل
 3/86 510 متاهل

 تحصیالت
 6/69 411 دیپلم ومتوسطه

 6/27 163 لیسانس فوق دیپلم و
 9/2 17 باالتر فوق لیسانس و

سابقه 
 عضویت

 4/27 162 وکمترسال  5
 6/58 346 سال 10تا  6
 14 83 سال 15تا  11

 5/33 198 سال 30تا  21 سن
 33 195 سال 40تا  31
 7/27 164 سال50تا  41
 8/5 34 سال 60تا  51

گرایش 
 تعاونی

 9/42 254 کشاورزی
 6/34 204 صنعتی
 3/8 49 معدنی

 2/14 84 فرش دست بافت
      
 

 های تولیدی( ضریب همبستگی متغیرهای دموگرافیک با کنش مشارکتی اعضا تعاونی2جدول)

کنش  متغیر
کنش  متغیر مشارکتی

 مشارکتی
میزان 

 تحصیالت
سن  ** -259/0 ضریب همبستگی پیرسون

 اعضا
 ** -141/0 ضریب همبستگی پیرسون

 001/0 (.sigسطح معنی داری) 000 (.sigسطح معنی داری)
گرایش 
 تعاونی

 -003/0 ضریب همبستگی پیرسون جنسیت ** 125/0 ضریب همبستگی پیرسون
 947/0 (.sigسطح معنی داری) 002/0 (.sigسطح معنی داری)

سابقه 
 عضویت

وضعیت  ** -131/0 ضریب همبستگی پیرسون
 تاهل

 -029/0 ضریب همبستگی پیرسون
 480/0 (.sigداری)سطح معنی  001/0 (.sigسطح معنی داری)

 
 و مستقل یرهایمتغ نیب ونیرگرس آزمون جینتا( 3)جدول

 اعضا یمشارکت کنش وابسته ریمتغ

ضریب  شرح
 رگرسیون

سطح 
 داریمعنی

تعداد 
 نمونه

عرض 
 از مبدا

شدت 
 همبستگی

متغیر اعتماد 
 %8/75 5/11 591 000/0 507/0 اجتماعی

متغیر 
 %8/67 2/20 591 000/0 280/0 پذیریمسئولیت

متغیر انسجام 
 %4/64 4/21 591 000/0 287/0 اجتماعی

متغیر باورهای 
 %57 5/17 591 000/0 265/0 مشترک
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 ( مدل تدوین شده تحقیق1شکل )

 
 

                    
 

        
 مدل استاندارد های کلی برازش مدل تدوین شده تحقیق وهای شاخص( داده4جدول)

نوع 
 معادل فارسی شاخص شاخص شاخص

 مدل
مدل 
 تحقیق

مدل 
 استاندارد

 
 مطلق

NPAR 37 49 پرامترهای آزاد برای مدل تدوین شده 
CMIN 309/8675 617/8667 غیرمعنادار کای اسکوئر 

DF 666 654 درجه آزادی 
p 0 0 داریسطح معنی 

 RMSEA نسبی
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات 

 143/0 07/0 ماندهباقی 

CMIN/DF 02/3 48/1 نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 

 0 908/0 لویس-شاخص برازش توکر TLI تطبیقی
CFI 0 901/0 شاخص برازش تطبیقی 

 0 615/0 شاخص برازش مقتصد PNFI مقتصد
PCFI 0 784/0 شاخص برازش تطبیقی مقتصد 

 
 متغیرهای تحقیقهای بحرانی ( نسبت5جدول)

 P C.R S.E ESTIMATE متغیر
 1/872 0/458 4/083 000 اعتماد اجتماعی
 0/468 0/185 2/531 0/011 مسئولیت پذیری
 0/397 0/197 2.01 0/036         انسجام اجتماعی
 0/745 0/095 7/814 000 باور های مشترک
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شــماره دو بیان گردیده است با کنش مشــارکتی اعضا دارای ارتباط و 
همبستگی می باشند.  

با توجه به اینکه شــرط اســتفاده از آزمون های پارامتریک نرمال بودن 
داده های پژوهشی اســت، بدین منظور آزمون گلوموگروف اسمیرنوف 
برای تک تک متغیرها به عمل آمد و ســطح معنی داری داده ها در آزمون 
مزبور بیشتر از پنج صدم به دست آمد، لذا نسبت به نرمال بودن داده های 

تحقیق اطمینان حاصل گردید.
 به منظور بررسی رابطه بین متغیر های مستقل اعتماد اجتماعی، انسجام 
اجتماعی،مســولیت پذیری و باور هــای مشــترک اعضا ومتغیر وابســته 
کنش مشــارکتی اعضا تعاونی های تولیدی که از نوع فاصله ای و نرمال 
می باشــند، از آزمون رگرسیون استفاده گردید که نتایج حاصل از آزمون 
فوق در جدول شــماره سه آمده است. همان طوری که در جدول شماره 
ســه مالحظه می شود، تاثیر متغیر های مستقل، اعتماد اجتماعی، انسجام 
اجتماعی، مســولیت پذیری و باور های مشترک اعضا بر کنش مشارکتی 
اعضا تعاونی های مورد مطالعه به عنوان متغیر وابسته در سطح اطمینان نود و 
نه درصد sig=0/000 مثبت و معنی دار است، همچنین شدت همبستگی 
هرکدام از متغیر های مستقل با متغیر وابسته که در جدول شماره دو آمده 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی50

تحلیل جامعه شناختی عامل های اجتماعی موثر برکنش مشارکتی اعضای تعاونی های تولیدی

اســت، بیانگر وجود رابطه ای مستقیم ومثبت ونسبتا قوی بین متغیر های 
مســتقل و وابســته اســت، بدین معنی که با افزایش میــزان هر کدام از 
متغیر های اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مسولیت پذیری و باور های 
 مشــترک اعضا، میزان کنش مشــارکتی اعضا نیز افزایش پیدا می کند. 
معادالتساختاریتحقیق: در این بخش از تحقیق، تاثیر متغیر های 
اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مسولیت پذیری و باورهای مشترک 
اعضا بر میزان کنش مشــارکت اعضــا تعاونی های تولیدی، از طریق نرم 
افزار AMOS با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری مورد بررسی 
قرار گرفته اســت. بدین منظور، ابتدا مدل تحلیل عامل و تحلیل مســیر 
برای متغیرها و ابعاد آن ها از طریق نرم افزار AMOS انجام گرفت. پس 
از طراحی مدل اولیه، مدل ســاختاری اصالح شــده تحقیق بشکل ذیل 

ترسیم گردید.

برازشونیکوییمدل: بر اســاس داده های جدول شماره چهار 
8667/617 مدل مفروض کای اســکوئر غیــر معنــا دارCMIN برابــر 

P=000که نزدیک کای اسکوئر مدل استاندارد است و سطح معناداری
نتیجــه ای مطلوب را بــه نمایش می گذارد، اما در ایــن میان نقش درجه 
آزادی نیز از اهمیت برخوردار اســت. هرچه درجه آزادی مدل از درجه 
آزادی یک مدل اشــباع شده که برابربا صفراست و به درجه آزادی یک 

مدل استقالل نزدیک شود،باید تلقی مطلوبتری از مدل داشت.
 تعــداد پارامتر های آزاد برای مدل تدوین شــدهNPAR که مقدار آن 
چهل و نه است نشان می دهد که در تدوین مدل به راحتی به هزینه کردن 
درجات آزادی پرداخته نشــده و این وضعیت قابل قبول اســت. نسبت 
کای اســکوئر به درجه آزادیCMIN/DF برای قضاوت در مورد مدل 

تدوین شــده وحمایت داده ها از آن، شاخص 
مناسبتری اســت. برای این شــاخص مقادیر 
یک تا پنج مناسب ومقادیر نزدیک به دو تا سه 
بسیار خوب تفسیر می شــود.)23( در جدول 
شماره چهار مقدار کای اسکوئر نسبی 1/48 
اســت کــه از مقبولیت مدل حکایــت دارد. 
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده

RMSEA  نشــان می دهد که آیا مدل تدوین 
شــده را می تــوان قابل قبول دانســت یا خیر، 
این شــاخص به عنوان یکی از شــاخص های 
برازش خوانده می شــود، مقــدار آن بین یک 
تا صفر تغییر می کند و هرچه مقدار به دســت 
آمده کوچکتر باشــد، مدل تدوین شده قابل 
قبولتــر تلقی می شــود.)24( مطابق داده های 
جدول شــماره چهار مقدار هفت صدم برای 
مدل تدوین شــده حاکــی از قابل قبول بودن 
مدل است. شاخص های تطبیقی نیز به منظور 
بررســی قابل قبول بودن مدل بر مبنای مقایسه 
آن با مدل اســتقالل تدوین شــده است. این 
شاخص ها مقادیری بین صفر تا یک را به خود 
می گیرنــد مقادیــر باالی نود صــدم در اغلب 
منابع به مقادیر قابل قبول تفســیر شده است.

)25( در جدول شماره چهار شاخص برازش 
توکر لویسTLI برابر با نه صد و هشت هزارم 
و شاخص برازش تطبیقیCFI برابر نهصدو و 
یک هزارم است و از آنجایی که مقادیر آن ها 
بیــش از نود صدم اســت، لذا بر اســاس این 
شاخص ها این مدل قابل قبول تلقی می شود.

 عــالوه بــر شــاخص های فــوق، بررســی 
شــاخص های مقتصد نیز برای مقبولیت مدل 
ضروری است، برای شــاخص برازش هنجار 
شده مقتصدPNFI و شاخص برازش تطبیقی 
مقتصدPCFI مقادیر پنجاه صدم وباالتر قابل 
قبول تلقی می شــود.)24( درجدول شــماره 
چهــار مقدار شــاخص برازش هنجار شــده 
ششصد و پانزده هزارم و مقدار شاخص برازش 
تطبیقی مقتصد هفتصد و هشتاد و چهار هزارم 
می باشــد که هر دو پارامتر مقادیر قابل قبولی 
را نشــان می دهند. لذا مطابق شــاخص های 
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همت رحیمی و همکاران

بحثونتیجهگیری

 نتایج پژوهش وجود رابطه میان متغیر های سابقه عضویت، تحصیالت، سن اعضا و گرایش تعاونی با کنش مشارکتی اعضا 
را نشان داد، در حالیکه بین جنسیت، وضعیت تاهل اعضا و میزان مشارکت آن ها در ادره امور تعاونی رابطه معناداری مشاهده 
نشــد. همچنین، یافته های پژوهش ناشی از آزمون های پیرســون، رگرسیون ومعادالت ساختاری حاکی از وجود رابطه مثبت 
ومعنی دار بین متغیر های اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی،مسولیت پذیری وباور های مشترک اعضا با کنش مشارکتی اعضا 
تعاونی های تولیدی در اســتان لرستان می باشد. این یافته ها با نتایج پژوهش احسانی2013، شریف زاده2013، انصاری2016، 
جلودار مالنیا2017، الدل1994، اینترنام2007، مســیمینگو2014، اسالمی2013، میرزایی2016، تایو عبدولهی2011 و کیا آو 
لیانگ2015 همسو می باشد، زیرا که در تحقیقات مزبور بر وجود رابطه بین عوامل اجتماعی نظیر اعتماد اجتماعی، انسجام 
اجتماعی، مسولیت پذیری وباور های مشترک و مشارکت اعضا در اداره امور تعاونی های تولیدی تاکید شده است. نتایج این 
تحقیقات بیانگر این است که وجود اعتماد اجتماعی باال در میان اعضا تعاونی های تولیدی، میزان مشارکت آن ها را در امور 
تعاونی افزایش می دهد، همچنین در تحقیقات مزبور تاکید شــده اســت، چنانچه اعضا تعاونی های تولیدی از انسجام باالیی 
برخوردار باشــند، مشــارکت آن ها نیز در اداره امور تعاونی ها ارتقا می یابد. مطابق نتایج پژوهش های فوق به ویژه پژوهش های 
انصاری2016،جلودار مالنیا2017 و مســیمینگو2014 چنانچه اعضا از باورهای مشــترکی نسبت به تعاونی برخوردار باشند، 
حضور ومشــارکت آن ها در اداره تعاونی نیز افزایش خواهد یافت. در پژوهش های اخیر، باالخص پژوهش های باختر2016 
و اسکریمژور2006 وجود رابطه معنی دار بین مسولیت پذیری اعضا با مشارکت آن ها در اداره امور تعاونی تایید شده است. 

 بررسی ارتباط یافته های پژوهش با نظریه های اجتماعی مورد استفاده نشان می دهد که متغیر اعتماد اجتماعی با نظریه سرمایه 
اجتماعی کلمن هم راستاســت، زیرا از دیدگاه کلمن، اعتماد جز اساســی ســرمایه اجتماعی است که نشان دهنده اطمینان 
به هنجارهای کنش در روابط اجتماعی اســت و مولفه های ســرمایه اجتماعی با فراهم آوردن زمینه های کنش اجتماعی فرد، 
موجب تســهیل مشارکت اجتماعی وی می شــوند. متغیر اجتماعی انسجام اجتماعی در این پژوهش با نظریه وفاق اجتماعی 
دورکیم همسوست، به خاطر اینکه دورکیم معتقد است، هرجا همبستگی اجتماعی نیرومند باشد، عامل نیرومندی در نزدیک 
کردن افراد به هم خواهد بود که نتایج این پژوهش نیز بیانگر ارتباط مثبت ومعنی دار انسجام اجتماعی با کنش مشارکتی اعضا 
بود. یافته های حاصل از آزمون های متغیر مسولیت پذیری بیانگر هم راستا بودن آن با نظریه کنش اجتماعی میلر است، به نظر 
میلر، مسولیت پذیری الزمه کنش جمعی است و عامل وابستگی افراد به یکدیگر و درگیری آن ها در امور گوناگون جامعه، 
عامل مســولیت پذیری اجتماعی می باشد، که نتایج بررسی متغیر مسولیت پذیری تحقیق نیز نشان داد که بین مسولیت پذیری 
و کنش مشــارکتی اعضا ارتباط مســتقیم وجود دارد. بررسی متغیر باور های مشترک اعضا نیز نشان می داد که با نظریه کنش 
موجه ایزن و فیش باین هم پوشــانی دارد، زیرا نظریه کنش موجه بیان می دارد که اکثر رفتارها به این دلیل انجام می شــود که 
مردم به نتایج اعمال خود فکر می کنند و برای حصول پاره ای نتایج و پرهیز از برخی دیگر دست به انتخاب منطقی می زنند.

 در مجموع می توان گفت در بعد تجربی نتایج رگرســیونی و معادالت ســاختای حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین 
متغیر های مستقل و متغیر وابسته می باشد.

محدودیتها: پرا کندگی جامعه آماری، دور از دسترس بودن بسیاری از افراد مورد مطالعه به ویژه اعضای تعاونی های 
کشــاورزی، مراجعه حضوری بیش از یک بار به تعدای از نمونه های مورد مطالعه،کمبود منابع علمی دســت اول از جمله 

کلی برازش مدل که شــاخص های اصلی آن 
در جدول شــماره چهار آمده است، می توان 
بیان داشــت که مــدل تدوین شــده تحقیق 
قابل قبول می باشــد. همچنین بررســی مقدار 
نســبت بحرانیC.R مدل معادالت ساختاری 
تحقیــق طبق اطالعــات جدول شــماره پنج 

برای هر کدام از متغیر ها در ســطح معنــی داری کوچکتر از پنج صدم، 
از میزان یک و نود و شش صدم بیشتر است. این مقادیر به معنای وجود 
تفاوت معنادار ضریب تاثیر محاســبه شده با صفر است، به عبارت دیگر 
کلیه بارهــای عاملی دارای تفاوت معنی دار با مقدار صفر هســتند، لذا 
این موضوع نشــان دهنده وجود رابطه معنی دار میــان متغیرهای اعتماد 
اجتماعی، انسجام اجتماعی، مسولیت پذیری و باورهای مشترک اعضا با 

کنش مشارکتی اعضا تعاونی های تولیدی می باشد.
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محدودیت های اساسی این پژوهش بودند. 
پیشــنهادها: با توجه به نتایج، پیشــنهاد می گردد مســولین و مدیران 
تعاونی هــای مورد مطالعه، مــوارد پیش رو را رعایــت وپیگیری کنند:1-

انجــام اقدامات اعتمادســاز برای اعضــا تعاونی ها از ســطح بین فردی به 
ســطح درون گروهی و تعمیم یافته در تعاونی ها. 2- زمینه ســازی الزم در 
راستای ارتقا مسولیت پذیری اعضا از طریق سازوکارهای حمایتی، تشویقی 
ومدیریتــی مطابق آیین نامه های اجرایی بخش تعاونی کشــور. 3- فراهم 
سازی زمینه مشارکت همه اعضا در ابعاد مالی، مدیریتی در راستای تحکیم 

انســجام درونی تعاونــی از طریق حضور آن ها 
در مجامــع عمومی-فــوق العاده و جلســات 
برگــزاری   -4 تعاونــی.  وتصمیم گیری هــای 
دوره هــای آموزشــی مناســب و فعالیت های 
فرهنگی در راستای ارتقا باورهای مشترک اعضا 
و شفاف سازی ســازوکارهای تعاونی و رعایت 
قوانین ومقررات بخش تعاونی وهمچنین عمل 

به اصول تعاون و مقررات بخش تعاون.
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