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  چکیده

 سبب داوطلبانه هاي عضویت و نهاد هاي مردم سازمان متنوع هاي ظرفیت قالب در سرمایه اجتماعی تقویت و شناسایی
 اجتماعی ي از سرمایه قبولی قابل میزان وجود شود. می و جامعه اجتماعی هاي اعضاء در گروه همکاري سطح افزایش
 عنوان به اجتماعی ي سرمایه از توان می مواقع بحرانی در که طوري به شود، می اجتماعی هاي کنش تسهیل موجب

، با هدف کاربردي و برحسب روش برد. پژوهش حاضر سود موجود اصالح فرایندهاي و مشکالت حل منبع ترین اصلی
نتایج حاصل ها است. ي اجتماعی در تعاونیا از سرمایهه اعضاء تعاونیتحلیل مضمون روایت  -اطالعات کیفیگردآوري 

کاهش مشارکت مداوم در بین «، »رانی نهادي امر تعاونحاشیه«مقوله اولیه و مقوالت ثانویه  9مفهوم،  275ها در از داده
ضعف «ي ي هستهتحلیل واقع شدند. سرآخر، این مقوالت در مقولهمورد بحث و » هاضعف عملکردي تعاونی«و » اعضاء

هاي تعاونی در بعد درونی و بیرونی ناشی از جاي داده شدند. بر این اساس، آسیب» هاتعامل اجتماعی و نهادي تعاونی
  ادي انجام گیرد.ضعف تعامل اجتماعی بیرونی نهادي بوده و براي برطرف نمودن آنها الزم است توانمندسازي و حمایت نه
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  مقدمه
 و نهـاد  هـاي مـردم   سـازمان  متنـوع  هاي ظرفیت قالب در سرمایه اجتماعی تقویت و شناسایی

 و جامعـه  اجتمـاعی  هـاي  گـروه  اعضاء در همکاري سطح افزایش سبب داوطلبانه هاي عضویت

 نهادهـاي عمـومی   سطح در کنترل و نظارت ارتباطات، سطح افزایش به طریق این از و شود می

 هـاي  نظیـر آسـیب   مسـائلی  از پیشـگیري  بـراي  توان می آن از در نتیجه شود، می منجر اجتماعی

 موجـب  اجتماعی ي از سرمایه قبولی قابل میزان کرد. وجود استفاده معضالت سایر یا اجتماعی

 اجتماعی ي سرمایه از توان می مواقع بحرانی در که طوري به شود، می اجتماعی هاي کنش تسهیل

رد  سود موجود اصالح فرایندهاي و مشکالت حل منبع ترین اصلی عنوان به بـ )Barnes-Mauthe 

et al, 2014:2 یکـی از  نـدان اسـت. بـه فراخـور آن،     ). این امر مهم براي زنان حائز اهمیـت دوچ
شـود سـرمایه اجتمـاعی    هاي مختلف اجتماعی میعواملی که باعث حضور فعال زنان در عرصه

هـاي  سرمایه اجتماعی به روابط میان افـراد در شـبکه  ). 1387نوري و مقدس، (خواجه هاستآن
ه دارد کـه دسـتیابی بـه    ها اشاراجتماعی، هنجارهاي عمل متقابل، و قابلیت اعتمادي ناشی از آن

تمرکز بر سرمایه اجتماعی به دلیل نقشی کـه  . )Putnam, 2000(کند منافع مشترك را تسهیل می
هـا بـا توجـه    کند و تعاونیتولید و افزایش سرمایه انسانی و اقتصادي ایفا میر سرمایه اجتماعی د

ت فراوان است. با توجه به آیند حائز اهمیهاي مهم اقتصادي کشور به شمار میبه اینکه از بخش
اینکه امروزه افزایش نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی، و سیاسـی     

هـا و  شـود، افـزایش قابلیـت   هاي مهم توسعه انسانی محسوب مـی کشور از اهداف کلی سیاست
م در رسیدن به هاي انسانی و اجتماعی یا به طور کلی سرمایه اجتماعی به منزله گامی مهظرفیت

چرخـد کـه   مفروضه بنیادین پـژوهش حاضـر حـول ایـن مقولـه مـی      این هدف است. از این رو، 
ها داشـته و ایـن امـر منجـر     زنان در تعاونی 1سرمایه اجتماعی تاثیر بسزایی در نقش و کارآفرینی

کارهاي خـود  ها و تر در اجتماع حضور داشته باشند و بتوانند ایدهشود تا آنها بیشتر و باثباتمی
را در قالب تعاونی متحقق ببخشند. با این اوضاف، آنچه محرز است وجود موانع نهادي، فردي، 

هاي رو به ضعف و شود این امر متحقق نشود و به تبع آن تعاونیاي است که سبب میاجتماعی
                                                        

1 Entrepreneurship 
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تعاونی  23 تعاونی فعال هستند، فقط 196انحالل بگرایند. در شهرستان دامغان، با توجه به اینکه 
هـا مشـغول فعالیـت هسـتند. لـزوم      نفر زن در ایـن تعـاونی   27198مربوط به زنان است که تعداد 

توجه به نقش و جایگاه آنها، یک امر مهمی است که الزم است باالبردن آن تـالش کـرد. لـذا    
در  شناسی اجتماعی ایـن امـر  تواند به آسیبهاي زنان میبراي این منظور، روایت اعضاء تعاونی

هـا کمـک کنـد.    ي تشـکیل و توسـعه تعـاونی   رابطه با سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین مولفه
ي اجتماعی زنان در تشـکیل  و نقش سرمایه بنابراین، پژوهش حاضر، در پی این امر است رابطه

  ها را از دید اعضاء نشان دهد.ي تعاونیو توسعه

  پژوهش پیشینه و نظري مبانی بر مروري
پردازانی اسـت کـه بـه ارتباطـات و پیونـدهاي      د ما در این پژوهش، برگرفته از نظریهرویکر

دهنـد   ي اجتماعی خصلتی جمعی و فـرا فـردي مـی    اجتماعی در جامعه تأکید نموده و به سرمایه
که این خصلت را باید در زندگی اجتمـاعی و ارتباطـات افـراد بـاهم جسـتجو کـرد. بـراي ایـن         

بـا اسـتفاده از مفـاهیم     و _گیرنـد   که در این سنت جاي می_نظر صاحب منظور، از آراء این سه
) تـالش کـرد تـا اولـین     1986( 1زنیم. بوردیو ي اجتماعی دست می بندي سرمایه ها به صورت آن

 2ي کلمـن  ي اجتماعی را انجـام دهـد. بررسـی ایـن مفهـوم، بـا مطالعـه        مند سرمایه ي نظام مطالعه
ــه1990( ــورد رابط ــ ) در م ــین س ــه در   ي ب ــور در مدرس ــرمایه انســانی و حض ــاعی، س رمایه اجتم

ي اجتمـاعی و نهادهــاي   ) بـا عنـوان ســرمایه  1993( 3ي پاتنــام متحـده و بعــدها بـا مطالعـه    ایـاالت 
ــید (   ــود رس ــه اوج خ ــا، ب ــک در ایتالی ــو  ).Productivity Commission, 2003دموکراتی بوردی

کند  اي که دستیابی فرد را به منابع تسهیل می عیروابط اجتما عنوان بهي اجتماعی را اوالً  یهسرما
ي اجتمـاعی مسـتلزم    یهسـرما کـه   يطور به ،کند تکثیر و کیفیت منابع توصیف می عنوان بهو ثانیاً 
ي اقتصــادي، فرهنگـی و انســانی را   یهسـرما گـذاري مــدنی بـراي گســترش سـاختارهاي     یهسـرما 

سـرمایه از  ). بنابراین، Bourdieu, 1986آورد ( می وجود بهپیامد کنش و رابطه اجتماعی  عنوان به
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ي اجتمـاعی   سـرمایه  .شـود  منـد مـی   نظر او قابلیتی است که فرد در تعامل با دیگـران از آن بهـره  
ها (مطالبات یا دیون نمادین) هسـتند   ها، دین ها، دوستی ها، آشنایی ها، رابطه اي از تماس مجموعه

بیش سـنگین، قـدرت کنشـی و واکنشـی کـم یـا بـیش زیـاد         اجتماعی کم یا » وزن«که به عامل 
کند،  هاي ارتباطی، پیوندهایی که وي را به افراد دیگر وصل می برحسب کیفیت و کمیت شبکه

اي اسـت کـه    اي از منابع موجود یا بالقوه ي اجتماعی مجموعه عبارتی دیگر؛ سرمایهبخشد. به می
ي افراد بسـتگی دارد، افـرادي کـه     شده ش نهادینهي پایداري از روابط کم یا بی به مالکیت شبکه

  ).  103: 1385، رهیشوو  هیوی(اولدانند  شناسند و خود را مدیون یکدیگر می یکدیگر را می
ي اجتمـاعی   یهسـرما پردازانـی اسـت کـه در کارهـاي خـود بـه        یهنظر)، هم از 1377کلمن (

اي  یهسـرما گویـد کـه بـدون سـرمایه اجتمـاعی، هـیچ اجتمـاعی بـه هـیچ           یمـ پرداخته اسـت. او  
ي اقتصـادي   یهسـرما و جوامع انسانی، بدون  ها سازمان، ها گروهیاري از بس که يطور بهرسد،  ینم

بـه موفقیـت دسـت یابنـد، امـا هـیچ        انـد  توانسـته و صرفاً با تکیه بـر سـرمایه انسـانی و اجتمـاعی     
توانـد اقـدامی مفیـد و هدفمنـدي انجـام دهـد        ینمـ ي اجتماعی  یهاسرمي انسانی، بدون مجموعه
ي اجتماعی، یا بعد معنوي یک اجتماع، میراثـی تـاریخی    یهسرما). بنابراین، 105: 1377(کلمن، 

است که از طریق تشویق افراد به همکاري و مشارکت در تعامالت اجتماعی، قادر است میـزان  
کرده و حرکت بـه سـوي رشـد و توسـعه شـتابان       وفصل حلبیشتري از معضالت آن اجتماع را 

 در )،1377کلمـن (  .)102یر کنـد (همـان:   پـذ  امکـان اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و جـزء آن را  

-تشـکیل  افراد براي سودمندي اي سرمایه منابع تواند می که اجتماعی روابط هاي ویژگی بررسی
 و هنجارهـا  اطالعـات،  بـالقوه  ظرفیـت انتظـارات،   و دارد: تعهـدات  اشـاره  مورد شش دهنده به
 هـاي  سـازمان  و پذیر انطباق اجتماعی هاي سازمان اقتدار، روابط تأثیرگذار، هاي اجرایی ضمانت

ي عنوان یک مجموعهي اجتماعی را به). بنابراین، او سرمایهBolino & Turnley, 2000تعهدي  (
 ,Colemanدانسـت( سـاختاري اجتمـاع مـی   ي منابع دید اما آن را سازندهاي براي فرد میسرمایه

1990:333.(   
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 در اجتماعی ي سرمایه تنهایی: افول در بولینگ بازاي با عنوان  ي مقاله )، با ارائه1993پاتنام (

تـري مـورد بحـث قـرار      تـر و کـاردبردي   ي اجتماعی را در سطح گسترده مفهوم سرمایه 1آمریکا
هـا   اي از مفـاهیمی ماننـد اعتمـاد، هنجارهـا و شـبکه      ي اجتمـاعی را مجموعـه   دهد. او سرمایه می
شود، و در نهایـت،   ي اعضاي یک اجتماع می داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه می

اي بـراي رسـیدن بـه توسـعه      چنین سرمایه اجتماعی را وسیله ین خواهد کرد. هممنافع آنان را تأم
داند و تأکید اصلی او بر مفهوم اعتماد است  هاي مختلف سیاسی می سیاسی و اجتماعی، در نظام

) .(Putnam, 1993: 4گـذارد:  ي اجتمـاعی تمـایز مـی   با وجود این، پاتنام بین دو شکل از سرمایه
آور تمایل دارد ي اجتماعی الزام(انحصاري). سرمایه 3آور) و محدودکنندهول(شم 2پیوند دهنده

ي افـراد  ي اجتمـاعی پیونددهنـده  هاي انحصاري و همگنی را حفظ کند؛ سرمایهدارد که هویت
). بســیاري از Putnam, 2000: 22هــاي مختلــف اجتمــاعی کنــار هــم جمــع کنــد ( را از بخــش

 کننـد ان زیـر بنـاي توسـعه اقتصـادي هـر جامعـه یـاد مـی        اندیشمندان از سرمایه اجتماعی به عنو
)Woolcock & Narayan, 2000,20-21 .(       اگر صرفا بر اسـاس تحقیقـات گذشـته بیـان شـود کـه

رسـد، منطقـی   سرمایه اجتماعی، رشد و توسعه اقتصادي را تحت تأثیر قرار می دهد، به نظر مـی 
هاي کارآفرینانه تأثیر بگذارد. سرمایه عالیتاست انتظار داشته باشیم سرمایه اجتماعی بتواند بر ف

هـاي کارآفرینانـه و قصـد کـار آفرینانـه (مـرادي و همکـاران،        اجتماعی نقش مهمی در فعالیـت 
اقتصادي است که از  -) دارد، زیرا همان طور که بیان شد، کارآفرینی فرایندي اجتماعی 1396

کـه کـار آفرینـان محصـول محـیط      دو طریق به شـرایط و بافـت اجتمـاعی متکـی اسـت. اول این     
اجتماعی خود هستند و دوم اینکه کارآفرینی فعالیتی اجتمـاعی اسـت و در نتیجـه بـود یـا نبـود       

 ,Doh & Edmundپیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت کارآفرینی شرکتی تأثیر می گذارد (

ي از طریـق سـبک   سرمایه اجتماعی ساختاري، اجتماعی شناختی و اجتمـاعی رابطـه ا  ) 8 :2011
 توسـعه  در کـارآفرینی  نقـش  بـه  د. توجهگذارشناختی منطقی بر قصد کارآفرینانه اثر مثبت می

 و گسـترده  مـوج  ایجاد پی نیز در توسعه حال در کشورهاي و صنعتی کشورهاي در جانبه همه
                                                        

1 Bowling alone: America’s declining social capital 
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 و نقـش  بایسـتی مـی  مهـم  ایـن  بـه  رسـیدن  براي که باشندمی کارآفرین هايسازمان از جدیدي
 مشخص و هاسازمان در آن موانع یا و دهندهتوسعه و رشد عوامل و کارآفرینی فرهنگ اهمیت

 جدیـد  تـدبیر  و نـوین  رویکـرد  و الزام یک عنوان به کارآفرینی دیگر، عبارتی به. شوند معرفی

 در ارزشـمند  راهکارهـاي  از یکـی  محیطـی،  جدیـد  شـرایط  و هـا واقعیت به در پاسخ اقتصادي

ماننـد   اقتصـادي  منفـی  هـاي پدیـده  از جلـوگیري  و ناکارآمـدي اقتصـادي   بـا  تقابل و رویارویی
توان به تحقیقاتی اشاره نمـود کـه   . بنابراین می (Cochran,2004:22)گرددمی محسوب بیکاري،

ي اجتماعی ي مباحث مربوط به سرمایهبه مبحث مورد نظر در این پژوهش نزدیک بوده و دامنه
تحلیـل عوامـل اجتمـاعی و    «ي )، در مقالـه 1399بربگیرنـد از جملـه؛ رادان (  و کارآفرینی را در 

 شیعوامل مؤثر بر گرا ییبا هدف شناسا» امور تعاون فرهنگی مؤثر در گرایش زنان خانه دار به
از ابـزار   يریبا بهره گ ی و فیبه شکل ک پرداخته است. این پژوهش زنان خانه دار به امور تعاون

ي انجام شده است و به این مقوالت انهیزم هیدر چارچوب نظر افتهیساختارهمیو ن قیمصاحبۀ عم
و انبوه شـناخت از تعـاون بـه عنـوان      هیپژوهش، نبود سرما يبافته هادست یافته که به سبب آن 

و دوسـتان بـه عنـوان شـرط      خـانواده  بـه عنـوان شـرط علـى؛     يفـرد  يهایی: توانايانهیشرط زم
شـدن   نـه یبـه عنـوان تعـامالت و ضـعف در نهاد     ،یو اخالقـ  یقـوق ح ،یگر تعهدات مـال مداخله

انـد.  هزنـان خانـه دار بـه امـور تعـاون مشـخص شـد        شیدر گـرا  امـد یفرهنگ تعاون، به عنوان پ
 رفتـار  در اجتمـاعی  سـرمایه  هـاي مؤلفه تأثیر بررسی«ي )، در مقاله1398احمدپور و همکاران (

در این راستا، با روش پیمایشی انجام گرفته است. »  روستایی هايتعاونی عضو زنان کارآفرینانه
هـاي تحقیـق، گسـترش و توسـعه زمینـه مشـارکت گروهـی، ارتبـاط مسـتمر بـین           بر اساس یافته

هـاي موفـق،   ها و دیگر نهادها و تشکل هاي فعـال در عرصـه روسـتایی از جملـه تعـاونی     تعاونی
توانـد در  عاونی از جمله مواردي است که میها تسازي فعالیتجلسات مداوم در راستاي شفاف

)، 1393یادگـار و همکـاران (  ار باشد. گذها تاثیربهبود سطح سرمایه اجتماعی زنان عضو تعاونی
و  یمـال  امنیـت  ،یاجتمـاع  نانۀی: اثر متقابل نگرش کارآفریاجتماع نانۀیقصد کارآفر«ي در مقاله

انه اجتمـاعی و نگـرش کارآفرینانـه اجتمـاعی     بررسی رابطه قصد کار آفرین به» یاجتماع ۀیسرما
 گـري امنیـت مـالی و سـرمایه انسـانی و سـرمایه اجتمـاعی       پرداخته است؛ همچنین نقش تعـدیل 



  187  ... هاي کارآفرینی زنانروایت اعضاء از سرمایه اجتماعی در تشکیل و توسعه تعاونی 

-واکـنش  که در این پـژوهش داشـتن   نگرش کارآفرینانه اجتماعیها حاکی از اند. یافتهپرداخته
در مورد نیازهـاي اجتمـاعی    پذیريهاي عاطفی، شناختی و رفتاري نسبت به همدلی و مسئولیت

با قصد کارآفرینانه اجتمـاعی رابطـه دارد. در ضـمن، ایـن رابطـه بـه ترتیـب         ،تعریف شده است
شدت اثر از طریق امنیت مالی و سرمایه اجتماعی تقویت می شود. با وجود این سـرمایه انسـانی   

 1مـادان  کنـد. نمـی کارآفرینانه اجتماعی رابطه نگرش و قصـد کارآفرینانـه اجتمـاعی را تقویـت     
 هاي تأثیرگذارمحرك و کارآفرین زنان شخصیتی ویژگی بررسی«هدف  با )، پژوهشی2015(

 ایـن پـژوهش   آمـاري  داد. جامعـه  انجام» ترکیه در کسب وکار ایجاد براي زنان هايتصمیم در

 سـاختاریافته مصاحبه نیمـه  و پرسشنامه هاداده گردآوري ابزار و ترکیه در موفق کارآفرین زنان

 و دارد هاي وجودویژگی با توجه به ترکیه کارآفرین زنان میان شباهتی که داد نشان بود. نتایج
 از و هسـتند  نوآورانـه  و قـوي  ذهنـی  داراي مصـمم  و سرسـخت  زنـانی  کـه  داد ها نشانبررسی

در  )،2013( 2راالکا کنند.می استفاده خوبی به کسب وکار محیط در فردهاي منحصر بهفرصت
کـه   رسـد  یمـ  جهینت نیبه ا »ینیکارآفر تیآن بر فعال ریو تأث یاجتماع  هیچارچوب سرما« قیتحق

 ،یمعـامالت  يهـا  نـه یکـاهش هز  ،یو مـال  یانسـان  يهـا  هیجـذب سـرما   قیاز طر یاجتماع  هیسرما
و تـوان   يگذار هیبازار و استفاده از دانش و اطالعات به حفظ سرما دیجد يها فرصت ییشناسا

 توسـعه  فرآینـد  بـر  مـؤثر  عوامـل  )، 2010( 3د. لرنـرس و هربـر  کن یافراد کمک م یرقابت تیمز

 هـاي ویژگـی  گروه چهار به را هاي کارآفرینانهشرکت موفقیت و سازمانی کارآفرینی فرهنگ

 محیطـی  هـاي جذابیت مشورتی دولتی، و مالی هايحمایت کارآفرینان، روانشناختی و شخصی

  .اندکرده تقسیم ارائه قابل خدمات تنوع و شرکت، فعالیت محل

  شناسیروش
در این پژوهش بـا توجـه بـه ماهیـت و موضـوع مـورد بحـث از روش تحلیـل مضـمونی یـا           

، روشی بـراي شـناخت، تحلیـل و گـزارش الگوهـاي      4تحلیل مضمونشود. تماتیک استفاده می
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-اي متنـی اسـت و داده  هموجود در داده هاي کیفی است. این روش، فرایندي براي تحلیل داده
  ).(Braun & Clarke, 2006کندهاي پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می

کـه در   باشـد  میهاي کارآفرین شهردامغان ، زنان اعضاي تعاونیجامعه آماري این پژوهش
تعاونی فعال  196در حال حاضر،  از آنها مصاحبه به عمل آمد. الزم به ذکر است که 1399سال 

تعاونی ویژه  23.ها هستند نفر عضو این تعاونی 76هزار و  75در شهرستان دامغان وجود دارد که 
و  مردانهاي تعاونی را  نفر از افراد عضو در شرکت 876هزار و  47 .بانوان در دامغان فعال است

گیري در این پـژوهش عبارتنـد از    مونههاي ن روش. 1دهندمیتشکیل  زنانا نفر ر 198هزار و  27
گیـري   قـدرت نمونـه  گیـري بـا حـداکثر تنـوع.      گیري نظـري و نمونـه   گیري هدفمند، نمونه نمونه

واقـع بـا    لحـاظ اطالعـات بـراي مطالعـه عمیـق اسـت. در       هاي غنـی از هدفمند در انتخاب نمونه
 زمینه موضوع مورد که درکند  با افرادي گفتگو می گیري هدفمند محقق کیفیاستفاده از نمونه

ي اطالعات و شناخت مناسب باشند. به این افراد اصطالحاً مطلعین اهاي از آن دارمطالعه یا جنبه
هـا بایـد   گیري نظـري، نمونـه  در نمونه .)122: 1392(محمدپور،  گویند بانان اجتماع می یا دروازه

از افراد مورد مطالعه انجام شود تـا  گیري باید با حداکثر تنوع معرف میدان باشند. همچنین نمونه
حجـم یـا تعـداد     ).136تري از وضعیت میدان و افراد ارائـه داد (همـان:   بتوان درك بهتر و جامع

بودن نمونه از لحاظ اطالعات مورد نیاز بـا   نمونه این پژوهش در روند انجام آن و بر اساس غنی
آن  »اشـباع نظـري  «جـم نمونـه را   ي مورد بررسی است. بـراین اسـاس، ح   رعایت تنوعات جامعه

هـاي   گیـري از گـروه  ي زمان توقف نمونهاشباع نظري مقوله مبناي داوري درباره کند. تعیین می
یابـد کـه   گیري و افزودن بر اطالعات هنگامی پایان مـی مختلف مربوط به آن مقوله است. نمونه

چیـز جدیـدي حاصـل    اشباع نظري یک مقوله یا گروهی از موردها حاصل شـود، یعنـی دیگـر    
گـردآوري داده از طریـق تکنیـک مصـاحبه شـامل سـؤاالت        ).139-138: 1387نشود (فلیـک،  

شـود کـه بـه صـورت      شان میشان، عقایدشان، احساس و دانشمستقیم از مردم درباره تجربیات
تکــراري و متمــایزي در مــتن اســت کــه بــه نظــر   "مضــمون، ویژگــیمضــامین درآمــده اســت. 

                                                        
  ) 12:16 - 1398آبان  28 :تاریخ انتشار( https://www.irna.ir/news/83560679به نقل از   1
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 ,Horrocks ( نده درك و تجربه خاصی در رابطه با سـؤاالت تحقیـق اسـت   پژوهشگر، نشان ده

2010:150 &King( .   هـا از   در این پژوهش با توجه به ماهیت موضـوع، جهـت گـردآوري داده
بـه دلیـل    راهبـرد مصـاحبه در ایـن پـژوهش،     گـردد. استفاده می  ساخت یافته روش مصاحبه نیمه

-اسـت. درمصـاحبه نیمـه     سـاخت یافتـه   نیمـه یمصاحبهپرداختن به موضوعات و سواالت مدنظر، 
شـود، امـا از نوشـتن دقیـق      یافته، سؤاالت از قبل براسـاس موضـوع پـژوهش سـاخته مـی     ساخت

ترتیب، بر اساس سؤاالت و اهداف پژوهش، سؤاالت کلـی   این گردد. به  سؤاالت خودداري می
هـا   هـا، از آن  گیـري آن تهـا و جهـ   شـونده  گردد و سپس با توجـه بـه پاسـخ مصـاحبه     مطرح می

ي هـاي سـرمایه  مهمتـرین سـواالت در قالـب مولفـه     شـد. سؤاالت متناسب دیگـري پرسـیده مـی   
شـوندگان در  اجتماعی یعنی اعتماد، همبستگی و انسجام اجتماعی بیـان شـد و نظـرات مصـاحبه    

اشـته  هـا د قالب این سوال کلی که سرمایه اجتماعی زنان چه نقشی در تشکیل و توسـعه تعـاونی  
نفـر از   25مـدیره و   هیئت 12نفر مدیرعامل،  5در این تحقیق با  .است، مورد بررسی قرار گرفت

براي اعتبار  .آیدمصاحبه به عمل مینفره  صورت گروه کانونی و گاهاً تک ها و به اعضاء تعاونی
مطابقت  تفسیريشود. اعتبار استفاده می 2و اعتبار نظري1تحقیق حاضر از دو نوع اعتبار تفسیري 

کنندگان به دارد که توسط مشارکت یمعان حیصح انیکردن و ب ریپذیري اشاره به تصو و توجیه
 زانیـ کننـده م انیـ بو اعتبار نظـري   شده است گر موردمطالعه قرار داده، نسبت داده آنچه پژوهش

و معتبـر و  ر شـده، و ازایـن   گـردآوري  يهابا داده ،یحاصل از مطالعه پژوهش يتناسب تبیین نظر
هاي تحلیـل بـا توجـه بـه     بنابراین، گام ).291: 1992، 3ها است (ماکسولقابل دفاع بودن آن داده

هاي پیاده شده، در یـک فراینـد رفـت و    باشد که مصاحبهپایایی و روایی تحقیق به این شیوه می
تـه توسـط   برگشتی، مورد خوانش قرارگرفته و با توجه به تکرارپذیري و ثبات مفـاهیم بکـار رف  

زنـد. تعیـین   سازي دست میشوندگان، محقق با توجه به اعتبار نظري و تفسیري به مقولهمصاحبه
شود. مقـوالت اولیـه بایـد    واحد تحلیل، اولین قدم در این راستا است که از مفاهیم استخراج می

الت ي گستردگی و شمولیت مفاهیم باشند. در مرحلـه بعـد از مقـوالت اولیـه، مقـو     دربرگیرنده
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تري توسط محقق تعیین تر و نظريگردد. مقوالت ثانویه براي تحلیل منسجمثانویه استخراج می
هر  باشد. بنابرایناي میبردن به مقوله هستهشوند که داللت بر مقوالت اولیه و راهی براي پیمی

 شده تشکیل مضمون زیر نام با زیرمجموعه یا واحد چند از مضمونی که در نهایت بدست آید، 

است. گام بعدي تفسیر مقوالت ثانویه به عنوان  مفهوم چند مضمون دربرگیرندة زیر هر و است
هـا از  هـاي حاصـل از داده  هاي نظري و تجربی است. در این مرحله براي باورپـذیري یافتـه  یافته

اي ي هستهگیري مقولهشود. در نهایت، در بخش نتیجهاستفاده می» گفتگو با همتایان«استراتژي 
ي مضمون اصلی است، و از تحلیل مقوالت ثانویـه بدسـت آمـده اسـت، مـورد      که در بردارنده
  گیرد.تحلیل قرار می

  یافته ها:  
  شناختیالف) توصیف جمعیت

  شوندگانهاي مصاحبهویژگی .1جدول 
  سمت  سابقه در تعاونی (سال)  تحصیالت  سن  کد مصاحبه

  رهیمد ئتیعضو ه  3  دیپلم  40  1
  رهیمد ئتیعضو ه  2  کارشناسی  32  2
  عضو  ە  ابتدایی  43  3
  عضو  6  دیپلم  34  4
  عضو  12  ابتدایی  51  5
  عضو  4  دیپلم  34  6
  عضو  6  ابتدایی  47  7
  عضو  11  ابتدایی  43  8
  رهیمد ئتیعضو ه  8  دیپلم  49  9

  عضو هیئت مدیره  8  دیپلم  50  10
  عضو  3  ابتدایی  56  11
12  55  3  3    

 ----   ----   ----   ----   ---  
  عضو  5  دیپلم  47  38
  عضو  6  بی سواد  46  39
  مدیرعامل  3  کارشناسی  38  40
  عضو  4  ابتدایی  39  41
  عضو  5  بی سواد  40  42
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  ها:ب) فرایند گرداوري داده
 کیـ تمات لیـ تحل کیـ شـده بـا اسـتفاده از تکن    يگـردآور  يهـا  داده قیو تـدق  شیپاال ندیفرا

هـا و   مـتن مصـاحبه   ی: الف) ابتدا با بررسباشد یم وهیش نی) صورت گرفته است که بدی(مضمون
است که تعداد  دهیگرد میخواندن سطر به سطر متون مصاحبه، اقدام به استخراج مفاه ياستراتژ

و بـر اسـاس    میمفـاه  انیـ شـده اسـت کـه از م    یمورد است. ب) در مرحلـه دوم سـع   275ها  آن
 9ها  ژوهش استخراج گردند که تعداد آنپ هیها، مقوالت اول آن یو مضمون ییمحتوا يبند دسته

بـه   ،ییمحتـوا  يهـا  بر اساس شباهت و تفاوت هیمقوالت اول قیو تدق قی. ج) با تلفباشد یمقوله م
مقـوالت   انیـ . د) از مشـوند  یمـ  يبنـد  مقولـه دسـته   3شد که در    پرداخته هیاستنتاج مقوالت ثانو

 ریـ ز شـرح  بـه .که شـد مـورد انتخـاب    1در  ياهسته يمقوله عنوان تحت يتر یکلمقوله  ه،یثانو
  .است

  مفاهیم، مقوالت استخراج شده .2جدول 
مقوله   مقوالت ثانویه  مقوالت اولیه  مفاهیم

  ايهسته
نبود نظارت از سوي ادارت مربوطه، نبود همکاري با ادارت دولتی، 
بی توجهی مسئوالن به تعاونی، نبود همکاري با انجمنهاي مردمی، 

-گرهی زنان، عدم جوابگویی ادارات، نبود گزارشحمایت درون 
ها، دهی به موقع، انتخابات فرمایشی، مشخص نبودن ساختار تعاونی

ها، نبود گزینه هاي جدید تثبیت جایگاه مدیرعاملین و هیئت مدیره
هاي مهم، بی توجهی به ها، قرار دادن مردها در پستدر احراز  پست

ردن با تعاونی زنان، دستکم زنان در بخش مدیریتی، همکاري نک
گرفتن کار زنان، عدم اختصاص بودجه و اعتبارات، نبود مشاوره، 

عدم دعوت شدن به جلسات اداري، نبود نظرات هاي ماهانه و ساالنه، 
ها، کمبود امکانات نهادها، نداشتن اراده حل فراموش کردن تعاونی

  مشکالت مابین نهادها، 

  
عدم نظارت نهادي 

  درونیو نبود نظم 

به حاشیه رانی نهادي 
  امر تعاون

عی
تما

اج
ل 

عام
ف ت

ضع
 و 

نی
عاو

ي ت
هاد

ن
  ها

  
  

عدم توجه به 
  کارآفرینی زنان

  
نبود همکاري 

ها و مابین تعاونی
  هاي دولتیسازمان

، وجود فرهنگ هاي زندگی، رواج فردگراییافزایش مشغله
صرف نظر از  انگیزه،، دلسرد از مشارکت و تعاونی، نبود مردساالري 

انجام دادن کاهش این ذهنیت منافع خود به خاطر منافع دیگران، 
کاري وقت گیر براي دیگران، انجام دادن کاري براي دیگران که 
هیچ سودي براي فردا نداشته باشد، قرض دادن وسایل مورد نیاز به 

کاهش تعامل 
کاهش مشارکت   اجتماعی

نبود انگیزه در   مداوم در بین اعضا
  مشارکت
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مقوله   مقوالت ثانویه  مقوالت اولیه  مفاهیم
  ايهسته

، افول اعتماد آنها و دیگر اعضاءهمسایگان و روابط صمیمانه با 
کمبود برنامه هاي  رده، روابط شخصی و درون گرهی میان زنان،گست

  آموزشی، کمبد فرهنگ ترویج، نداشتن برنامه ریزي، 
  کمبود آموزش 

 .سودآورهاي کارآفرینانه، کارآفرینی در زمینه هاي غیر کاهش ایده
بحث ناتوانی در واردات ارز به کشور در مقابل صادرات، هزینه 

حمل و نقل، موانع گمرکی و عدم حمایت نهادها، نبود بازار باثبات، 
گران و خدماتی هاي تولید، وجود دالالن و واسطهافزایش هزینه

گذار در ها و نداشتن سرمایه کافی، نبود سرمایهشدن بسیاري از شغل
دي، ضعف در فروش محصوالت، کمبود اعتبارات و بخش تولی

ها، کافی نبودن درآمد حاصل تسهیالت، فصلی بودن فعالیت تعاونی
ها، منوط شدن فعالیت به یک کار، کارهاي باسود کم، از تعاونی

نداشتن پشتوانه و حمایت از جانب دولت، عدم تخصیص مجوز و 
  ممانعت از برخی اقدامات تعاونی،

ایی کمبود درآمدز
و فصلی بودن 

  هافعالیت

ضعف عملکردي 
  تعاونی

  

نبود پشتوانه مالی 
  و نهادي

  
کاهش 

کارکردهاي 
و ضعف  تعاونی

  فروش محصوالت

  )1399هاي پژوهش (یافته
-بندي آنها در قالب مقوالت اولیه میها، و دستهبا توجه به مفاهیم استخراج شده از مصاحبه

هـاي  براي این مهم، الزم است بـه نقـل و قـول   توان مقوالت ثانویه را معیار تفسیر و تببین نمود. 
شناختی اتخاذ شده حاصل بینش نظـري  هاي روشها هم پرداخته شود. روش و تکنیکمصاحبه

 درهـاي کیفـی مشـاهده نمـود.     توان آن را در بکارگیري پـژوهش اي است که میو کار میدانی
کیفی، بیشتر بحث اعتبار مطـرح اسـت تـا پایـایی (ایـن موضـوع، ناشـی از ماهیـت         هاي پژوهش

، یکـی از  )1392( فلیـک  هـاي پـژوهش کیفـی اسـت). بـه اعتقـاد      شناختی و فلسفی روشهستی
منظـور وي از اصـطالح مـذکور،    . اسـت "باورپـذیرکردن گزینشـی  "هاي افـزایش اعتبـار،   روش

قبول است کـه در پـژوهش حاضـر، مـوارد متعـددي از      هایی قابل نقل قولمستدل کردن متن با 
  . تاس هاي پژوهش بیان شدهمنظور باورپذیر کردن یافتهآنها به

  رانی نهادي امر تعاونبه حاشیه
 نیمـاب  يهمکـار  نبود، زنان ینیتوجه به کارآفر عدمی، و نبود نظم درون يعدم نظارت نهاد

رانـدن تعـاون و   بـه حاشـیه  بر  تی هستند که دالِی از مهمترین مقوالدولت هايو سازمان هایتعاون
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شوندگان بیشتر بر نبود همکاري و نظـارت ادارات مربوطـه   تعاونی دارد. در این بخش، مصاحبه
شـون خـوب   قبال همکاري”...اي مهم قلمداد کردند.ها تاکید نموده و آن را مسئلهبه نسبت تعاونی

کنـیم جـواب   ي ما بدتر میشه و هرچـی هـم کـه مراجعـه مـی     بود اما االن نه، متاسفانه وضعیت هرروز برا
ي دن... من خودم چند بار رفـتم واسـه کارهـاي مجـوز و توسـعه تعـاونی و اینهـا... امـا نتیجـه         سرباال می

خاصی نگرفتم. من بارها به مسئوالن گفتم که باید نظارت داشـته باشـید و بیایـد سـر بزنیـد امـا متاسـفانه        
  ساله) 40(عضو هیئت مدیره، ...“ خواستن اما االن نه بود از ما گزارش مینیومدن ... قبال بهتر 

ــریداز  ــد  گ ــش م ــکالت بخ ــرون یتیریمش ــازمان ب ــاحبه  یس ــر مص ــدان   از نظ ــوندگان، فق ش
 يهـا  در سـازمان  تیوجـود ابهـام و عـدم شـفاف     یهـا مـدع   اسـت. آن  یادارات دولت ییپاسخگو

هـا   از طرف سـازمان  يا يزیر برنامه گونه چیکه هرندوبا نیشوندگان بر ا هستند. مصاحبه ربط يذ
 یکوتاه ها یتعاون یدرخواست يها و نسبت به آموزش شودینم امانج ها یتعاون یده ساماني برا

و  یتیهـدا  ،یفاقد عملکرد نظارت کنند، ینم یحسابرس ها یتعاون یو حقوق یبه امور مال کنند، یم
ــارز ــد، یابی ــه ا  ان ــبت ب ــنس ــا دهی ــعه يه ــاون يتوس ــا یتع ــ ه ــا یب ــتند و در  اعتن ــهس ــالم،  کی ک

 .پندارنـد  یمـ  ها یبه نسبت تعاون تیاحساس مسئول فاقد امربوطه ر يها شوندگان سازمان مصاحبه
هـا کـه حایـل بـین مـردم و ادارات      کنـد کـه تعـاونی   این امر ما را به سمت این نکته هدایت مـی 

، هـاي دولتـی  هـا و سـازمان  تعـاونی  نبـود همکـاري مـابین   هستند، با بی تـوجهی روبـرو هسـتند.    
همکاري بین ما کم شده است میریم مـیگن  ”توان چنین بازگو کرد؛ اي است که میمهمترین مقوله

هـا... قـبال جلسـاتی بـا  هـم داشـتیم و مـا رو هـم         که بودجه نیست، اعتبارات کافی نیست و از این حرف
کننـد. دلـیلش رو اگـه از مـن     هم این کار را نمـی دعوت میدادند اما االن شاید بتونم بگم سالی یک بار 

بخواهید شاید واقعا همون بحث بودجه و اعتبارات باشه اما می تونم اینو هم بگم که واقعا این به تنهـایی  
خوان که تعاونی خودش خودش رو اداره کنـد و مشکالتشـون رو خودشـون حـل     نیست شاید اصال می

  ساله). 38مدیرعامل، “(کنن... 
هاي زنان در شهرستان اما این ذهنیت در زنان وجود دارد کـه چنـان   ه به تعدد تعاونیبا توج

گیرند. ایـن  شود و کارهاي آنها را دستکم میکه شاید و باید به کارآفرینی آنها کمتر توجه می
شوندگان یکی از دالیل کاهش مشارکت اي مهم و جدي بدل شده است و مصاحبهامر به مسئله

دانند. یکی از اعضاي تعاونی تولید صـنایع دسـتی در   ها را این نکته میي تعاونیهزنان در توسع
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کنه و کارهایی که بـا هـزار زحمـت انجـام     کس بهت توجه نمیوقتی هیچ”گوید؛ شهرستان چنین می
شن خب در این صورت چطور انتظار داري که زنـان دیکـه بیـان و اصـال     میدي ارزشی براش قائل نمی

جا باشه... توجه کمی به کار زنان میشـه.... مهمتـرین مشـکل مـا اینـه کـه محصـوالتمون رو         تعاونی پابر
کننـد و بـه فکـر مـا نیسـتند مـا گـاهی        ربط بهمون توجه نمیدستمون مونده و به دلیل اینکه نهادهاي ذي

  ساله). 35(عضو تعاونی، “ شویمدلسرد می

  کاهش مشارکت مداوم در بین اعضا
ها کاهش یافتـه اسـت و ایـن امـر در     توان گفت که مشارکت در تعاونیها، میطبق مصاحبه

ي بندي شد. آنچه در وهلـه دسته آموزش کمبودو  زهینبود انگمقوالت کاهش تعامل اجتماعی، 
منظـور از تعامـل   اسـت.  کنـد کـاهش تعامـل اجتمـاعی     اول توجه را به این مقـوالت جلـب مـی   

بیشتر خـود را در قالـب    این مؤلفه. زنان وجود دارداجتماعی، میزان همبستگی اي است که بین 
صرف نظر از منافع خود به خاطر منافع دیگران، انجام دادن کاري وقت گیر هایی همچون مقوله

براي دیگران، انجام دادن کاري براي دیگران که هیچ سودي بـراي فـردا نداشـته باشـد، قـرض      
یکی  دهد.نشان می آنها و دیگر اعضاءانه با دادن وسایل مورد نیاز به همسایگان و روابط صمیم

به نظر من االن هم این تعامل وجـود دارد امـا   ”گوید؛ از اعضاي هیئت مدیره در این زمینه چنین می
هـا  کاهش پیدا کرده است. همه سرشون توي زندگی خودشونه هرچن واقعا اعضاي تعاونی بعضی وقت

. االن هم به قرض میدن و روابط خوبی وجـود داره امـا   کنندهواي همدیگه رو دارن و به هم کمک می
اي هـم  این چند سال شاید به خاطر وضع اقتصادي یکم این چیزا کاهش یافته است قبال اعتماد گسـترده 

کردند اما االن این طور نیست و در میـان خـود زنـان ایـن اعتمـاد      وجود داشت که همه به هم اعتماد می
  ساله). 45ضو هیئت مدیره، ع“(درون گروهی شده است...  

ي اجتماعی ي اهمیت سرمایهیکی از مقوالتی است که دربرگیرندهنبود انگیزه در مشارکت 
هاي کارآفرین به شـمار  اي اساسی براي تشکیل و توسعه تعاونیها و همچنین مقولهبراي تعاونی

هاي دیگر هـم کـه در   جبنهآید. این مقوله با کاهش تعامل اجتماعی رابطه مستقیمی داشته و می
کنیم، نقش زیادي در این امر خواهند داشت. همچنین یکـی از عـوواملی   ها اشاره میادامه بدان

هـاي منسـجم   ها و نبود برنامهکه سبب کاهش مشارکت اعضاء شده است مسئله کمبود آموزش
االن ” گویـد؛    ن میها در این باره چنییکی از مدیرعاملین تعاونی ها است.و کارآمد در تعاونی
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هـا و  ها با این مشکل مواجه هستند که اعضاي آنها مشارکت کمی در کارها و فعالیـت بسیاري از تعاونی
گـردد بـه مسـائل خـارج از تعـاونی،      حتی جلسات تعاونی دارند. به نظر من این عدم رغبـت آنهـا برمـی   

یر داشته باشند. غالبا وقتـی کـه بـه    سازي هم در این زمینه تاثهرچند که ممکن است که مشکالت درون
گـن  اند میگم چرا نمیاید مـی اند و پیگیر نشدهاند و دیگه سرنزدهنام کردهاعضایی که فقط اومدن و ثبت

رسیم و از این حرفا.... خب در ایـن صـورت   زاره و به کارهاي دیگمون نمیهاي زندگی نمیکه مشغله
  ساله). 42(مدیرعامل، “ شویدشما با ریزش مواجه می

 یـک  حقیقـت،  در .اسـت  مطـرح  تعـاون  نظـام  در اصـلی  زیرساخت یک عنوان به آموزش

 تعـاون  معـرف  کـه  را هـایی  ویژگـی  زودي بـه  آموزشی خدمات به توجه بدون تعاونی شرکت

شوندگان بارها بران تاکیـد  ها، مصاحبهآنچه در مصاحبه ).1381دهد (امینی،  می دست از است،
هـاي  هـاي عمـومی و چـه آمـوزش    چـه آمـوزش  _هـاي الزم کمبود آمـوزش نمودند، کاهش و 

باشد. این امر چندان مهم اسـت کـه یکـی از اهـداف     هاي کسب و کار میدر زمینه _تخصصی
من اوایـل کـه   ”  	گوید؛شود. یکی از اعضاي تعاونی در این زمینه میها قلمداد میاساسی تعاونی

رو دارن امـا االن خیلـی کـم شـده اسـت. بـا توجـه بـه افـزایش          هـایی  اومدم به تعاونی دیدم که آموزش
هـا بـه ایـن امـر توجـه      مـدیره هاي کسب و کار قطعا باید مدیرعاملین و هیئـت مکانیزاسیون و افزایش راه

هـاي مـداوم اسـت... اونهـا رو قطـع نکـنن و از طریـق        اي هم که وجود دارد آموزشزیادي بکنند. نکته
 32(عضو تعـاونی،  “ .. این چند سال کمتر به آموزش مستمر توجه شده استمختلف این کار انجام بشه.

	ساله).  	

هاي تعاونی داشـته اسـت و   با وجود این موارد، آنچه که بیشترین نقش را در افزایش آسیب
ها است. این امر چندان مهـم  ها تحت تاثیر این ورد هستند ضعف عملکردي تعاونیسایر آسیب

هـا را  شـوندگان دلیـل وجـود بسـیاري از مشـکالت و آسـیب      مصاحبه ي زیادي ازاست که عده
  دانند.ها و نقش آنها در کمک و همیاري اعضاء میکاهش عملکردهاي مثبت تعاونی

  ضعف عملکردي تعاونی
هـاي  هـایی کـه گـرایش کارآفرینانـه دارنـد نشـانه      پژوهشگران کارآفرینی معتقدند شـرکت 

ت مـی کننـد کـه موجـب تسـهیل و بهبـود فعالیـت و        زودهنگامی از محیط کسب و کار دریافـ 
شود آنان در رقابت از دیگران پیشی بگیرنـد. بنـابراین،   عملکرد شرکت ها و در نتیجه باعث می
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هـا، عملکـرد آنهـا را نیـز     ند تا با بررسی گرایش کارآفرینانـه شـرکت  اپژوهشگران تالش کرده
هـا از عملکـرد تعـاونی    ت اعضاء تعاونیروای ).Wiklund & Shepherdm, 2005ارزیابی نمایند (

ي و و نهاد یپشتوانه مال نبودها، تیبودن فعال یو فصل ییکمبود درآمدزاحاکی از آن است که 
ها شـده  سبب ضعف عملکردي تعاونی و ضعف فروش محصوالت یتعاون يکارکردها کاهش

ي اي اساسـی در توسـعه  ها نکتـه است. کمبود درآمدزایی با توجه به فصلی بودن فعالیت تعاونی
رود که با توجه به وضعیت اقتصادي و تورم در کشور این امر را با مشکل ها به شمار میتعاونی

انـداز  مواجه نموده است. یکی از مدیرعاملین در این زمینه بـر کـاهش درآمـدزایی و نبـود پـس     
تعـاونی موفـق بایـد     ي تعـاونی، درآمـدزایی اسـت. یـک    عامل اصلی توسعه”گوید؛  تاکید دارد و می

اند که ها االن توي این مخمصه گیر افتادهبتواند منبع درآمدي مناسبی براي اعضایش باشد. بیشتر تعاونی
هـا تـاثیر   هاشون چه جوري دربیان... االن وضعیت اقتصادي و تـورم بـر بسـیاري از فعالیـت    از پس هزینه

ن به خاطر مـوانعی کـه هسـت نمـی تـونیم ... از      منفی گذاشته است. ما قبال صادرات هم داشتیم اما اکنو
جمله این موانع بحث ناتوانی در واردات ارز به کشور در مقابـل صـادرات، هزینـه حمـل و نقـل، موانـع       

  ساله). 50(عضو هیئت مدیره، “ گمرکی و عدم حمایت نهادها از ماست
بـود کـه توسـط    تـرین مشـکالتی   ي یکـی از اساسـی  و نهـاد  یپشتوانه مـال  نبودبا وجود این، 

تـاثیر زیـادي داشـته     یتعـاون  يکارکردها کاهششوندگان بیان شد. این امر همچنین بر مصاحبه
هـا تـا مـرز ورشکسـتگی     است. با این وجود، ضعف این پشتوانه سبب شده است برخی تعـاونی 

، هاي جاري خـود برآینـد. در ایـن بـاره    اند از تامین هزینهپیش بروند و برخی دیگر فقط توانسته
هـاي مـالی و نهـادي ادامـه پیـدا نکنـد،       غالب نظرات بر این امر تاکید نمودنـد کـه اگـر پشـتوانه    

معلومه... اینکه اگر تعاونی درآمد نداشته باشـه   ”ها روبه وخامت خواهد گذاشت؛  وضعیت تعاونی
خیلـی از  تونـه دوام بیـاره... االن   از پاي در خواهد آمد. اعضایش منصرف میشن و بالخره تا حـدي مـی  

هـا و اعتبـارات و   کننـد... بـه نظـر مـن وام    ها روبه اضـمحالل هسـتند و متاسـفانه کـاري هـم نمـی      تعاونی
اي کـه وجـود دارد بـر عملکـرد     تواند مثمر ثمر باشد امـا االن وضـعیت اقتصـادي   تخصیص منابع و... می

  ساله). 39مدیره، هیئت“( گذارد...ها تاثیر زیادي میتعاونی
ها شده است، ضعف نکاتی که باعث کاهش درآمدها و ضعف پشتوانه مالی تعاونییکی از 

در فروش محصوالت و بازاریابی است. این امر باعث شده کارکردهاي تعاونی را هم به حداقل 
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گران و خدماتی شدن هاي تولید، وجود دالالن و واسطهبرساند. نبود بازار باثبات، افزایش هزینه
گـذار در بخـش تولیـدي و ... از جملـه     و نداشتن سرمایه کافی، نبـود سـرمایه   هابسیاري از شغل

شوندگان مورد بحث واقع شـدند. پشـتوانه مـالی بـه ویـژه بـراي       مواردي بود که توسط مصاحبه
هـاي تکنولـوژیکی و فنـاوري در    هاي کارآفرینانه مهم اسـت. بـا وجـود پیشـرفت    ي ایدهتوسعه
ي آن تواند به تقویت بنیـه تعـاونی و توسـعه   در این زمینه می گذاريهاي مختلف، سرمایهعرصه

گذاري شده است. بـا توجـه بـه مقـوالت     کمک زیادي کند. بنابراین در این زمینه کمتر سرمایه
 یضعف تعامل اجتماع«ي این پژوهش یعنی ي هستهتوان به مقولهي ذکر شده در باال، میثانویه
هـاي  تـوان آسـیب  مقوله حکم به وضعیتی دارد که در آن مـی پرداخت. این » هایتعاون يو نهاد

  ها را در آن دید.پیشروي تعاونی

  گیرينتیجهبحث و 
هاي کارآفرین زنان از سـرمایه اجتمـاعی   این پژوهش با این هدف که روایت اعضاء تعاونی

در ایـن  شناسی آنهـا انجـام گرفتـه اسـت.     ها با مدنظر داشتن آسیبي تعاونیبر تشکیل و توسعه
هـاي  ي تعـاونی ي تشکیل و توسـعه زمینه، فرض اساسی آن بوده است که سرمایه اجتماعی، پایه

هـاي  باشـد. بنـابراین بـا درنظـر داشـتن دیـدگاه      شناسی آنها میکارآفرین و مدخلی براي آسیب
)، کـه  1990) و کلمـن ( 2000)، پاتنـام ( 1986نظري اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی، بوردیو (

هـاي  ي اجتمـاعی در تعـاونی  ات آنها بر سرمایه اجتماعی متمرکز بوده است به نقش سرمایهنظر
ــم. مفروضــهکــارآفرینی زنــان شهرســتان دامغــان پرداختــه  ي نظــري دیگــر، در مــورد اتخــاذ  ای

هـاي آن، روش تحلیـل   شناسی بر این حکم استوار بود که تحلیـل کیفـی و از میـان روش    روش
هـا بـا اعضـاي    براي درك این مسئله فراهم آورد. با وجود این، مصاحبه تواند ابزاريروایت می

هـا انجـام گرفـت کـه از مفـاهیم اسـتخراج شـده        ها، مدیرعاملین و اعضاي هیئـت مـدیره   تعاونی
 ضـعف «، »اعضـا  نیمشـارکت مـداوم در بـ    کـاهش «، »امر تعاون ينهاد یرانهیحاش«به مقوالت 
 يعدم نظارت نهاد نویه مورد بحث و تحلیل واقع شدند.به عنوان مقوالت ثا »یتعاون يعملکرد

 هـاي و سازمان هایتعاون نیماب يهمکار نبود، زنان ینیتوجه به کارآفر عدمی، و نبود نظم درون
راندن تعاون و تعـاونی دارد. ایـن امـر، بـه     به حاشیهبر  ی از مهمترین مقوالتی هستند که دالدولت
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اند. ایـن بـه   راندهربط اشاره دارد که آنها را به حاشیهنهادهاي ذيها و ها با سازمانرابطه تعاونی
ها تاثیر زیادي در مشارکت اعضاء و مهمتر در عملکـرد  راندن تعاونی با توجه به مصاحبهحاشیه
» آمـوزش  کمبـود «و »در مشارکت زهیانگ نبود«، »یکاهش تعامل اجتماع« ها داشته است.تعاونی

کنند. بـا توجـه بـه    ها میه حکم به کاهش مشارکت اعضاء در تعاونیایی بودند کمقوالت اولیه
هـاي اخیـر کـاهش یافتـه اسـت و      ها در سالي تعاونیها، مشارکت در تشکیل و توسعهمصاحبه

 ییکمبود درآمـدزا «ها انجامیده است. ضعفی که ناشی از همین امر به ضعف عملکردي تعاونی
و ضـعف   یتعاون يکارکردها کاهش«و » يو نهاد یپشتوانه مال نبود«، »هاتیبودن فعال یو فصل

هاي مالی بوده است کـه  باشد. در این زمینه تاکید اساسی بر نبود سرمایهمی» فروش محصوالت
ي خود درآمدزایی را کاهش و منجر به تقلیل کارکردهاي تعاونی شده است. بنابراین، با به نوبه

تواند در تحلیل ها و تحلیل مقوالت اولیه و ثانویه، آنچه میههاي حاصل از مصاحبتوجه به یافته
ي شهرسـتان  »هـا یتعـاون  يو نهـاد  یضعف تعامل اجتماع«ي نهایی مورد توجه واقع شود، مقوله

هـا  ي تعاونیباشد. این امر حاکی از تضعیف سرمایه اجتماعی چه در تشکیل و چه در توسعهمی
تـوان بـه   هـا، مـی  باشـد. بـا توجـه بـه یافتـه     هـا مـی  مانی تعاونیسازسازمانی و بروندر ابعاد درون

ــه  ــازي در زمین ــتفاده از    توانمندس ــروش، اس ــابی و ف ــارت در بازاری ــب مه ــی، کس ــاي آموزش ه
تـوان مـواردي از جملـه    تکنولوژي مدرن و... اشاره نمود. همچنـین از نظـر حمایـت نهـادي مـی     

ي تسهیالت مالی و خدماتی را در اولویت کـار  ها، تخصیص منابع مالی و ارائهنظارت بر تعاونی
ها سازمانی تعاونیسازمانی و برونقرار داد. با در نظر داشتن این موارد و با تاکید بر تعامل درون

هاي ذکر شده غلبه پیدا کرد. و همچنین بر نقش و جایگاه زنان در جامعه و به توان بر آسیبمی
هـایی بـراي   هاي اقتصادي، اجتماعی برنامـه گذاريسیاستها تاکید داشت و در ویژه در تعاونی

توانـد  ارتقاي آنها قرار دارد. این امر مهم با توجه به مشارکت باالي آنها در امر کـارآفرینی مـی  
منجر به توسـعه کـارآفرینی در کشـور و شهرسـتان دامغـان شـود. همچنـین پـرداختن بـه مسـئله           

ي نظـري و  یه اجتماعی در آن بـه عنـوان یـک مولفـه    ها و نقش سرماکارآفرینی زنان در تعاونی
  ي زنان، کارآفرینی و تعاونی باشد.ي تحقیقات در حوزهتواند دستمایهتجربی می

   



  199  ... هاي کارآفرینی زنانروایت اعضاء از سرمایه اجتماعی در تشکیل و توسعه تعاونی 

  منابع
در  یاجتماعیه سرما يهامؤلفه ریثات یبررس").  1398(م. ر.  ،یاحمدپور، ا.، عرب، ف. و شهرک

 يزیـ رپـژوهش و برنامـه  . "مازندران استانیی روستا يهایزنان عضو تعاون نانهیرفتار کارآفر
  .58-45، )3( 8 ،ییروستا

  تهران: وزارت تعاون. .جامعه سالم يبه سو یتعاون، راه. )1381( .ع ،ینیام
 .ینشر ن ی.کتب یمرتض ي ترجمه .ویواژگان بورد .)1385( .رهیشو ،و ك. ف ه،یویاول

علــوم . "ي اجتمــاعی زنــانســرمایهجهــانی شــدن و "). 1387نــوري، ب و مقــدس، ع. (خواجــه
  .131-154) ،12( 5. اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

امـور   دار بـه عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر در گرایش زنان خانـه  تحلیل" ).1399رادان، ف .(
  .  2-19، 45)9(، تعاون و کشاورزي. "تعاون

 . چاپ سوم.ی. نشر نیلیجل يهاد ي ترجمه .یفیک قیبر تحق يدرآمد). 1387(. . اکیفل
 .ی. تهران: نشر نيمنوچهر صبور يترجمه .یاجتماع هینظر يادهایبن ).1377.(ج ،.کلمن

 .شناسان ، تهران: نشر جامعهروش تحقیق کیفی ضد روش). 1392محمدپور، ا. (
: اثـر متقابـل   یاجتمـاع  نانـۀ یکارآفر قصـد "). 1393آمیـز، ع. ( یادگار، ن و معماریانی، م و صدق

)، 1(7، کـار آفرینـی   توسـعه . "یاجتمـاع  ۀیو سرما یمال امنیت ،یاجتماع نانۀینگرش کارآفر
152-133  .  

Barnes, M., Oleson, K. L., Brander, L. M., Zafindrasilivonona, B., Oliver, T.A,. 
Beukering, P.V. (2014). “Social capital as an ecosystem service: Evidence from a 
locally managed marine area”, Ecosystem Services: 2(13) 1-11. 

Bolino, M & Turnley, W. (2000). Going the extra mile: cultivating and managing 
employee citizenship beaver, Academy of Management Executive, 18 (3): 60_71. 

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital, in Joh. G. Richardson, editor, handbook of 
Theory and Research for the Sociology of Education, Westport CT: Geernwood. 

Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”, 
Cochran, T. (2004). Entrepreneurship, In D.L. Silles (Ed). International Encyclopedia 

of the Social Sciences, New York: Free Press. 
Coleman, J. S. (1990) Equality and Achievement in Education, Westview Press, 

Boulder. 
Doh, S. & Edmund, J. Z. (2011). Social capital and entrepreneurship: An exploratory 

analysis. African Journal of Business Management, 5(12), 4961-4975. 



  200 1400 تابستان، 2 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

King, N., & Horrocks, C. (2010), Interviews in qualitative research, London: Sage. 
Lerners, M. and Haber, S. (2010). "Performance factors of small tourism ventures: The 

interface of tourism, entrepreneurship and the environment", Journal of business 
venturing, 1 (16); 1_32. 

Maden, C. (2015). A Gendered Lens on Entrepreneurship: Women Entrepreneurship in 
Turkey. Gender in Management: An International Journal, 30(4): 312-331. 

Maxwell, J. (1992). Understanding and validity in qualitative research, Harvard 
Education Review, 26 (3); 1-26. 

Productivity Commission. (2003). Social Capital: Reviewing the Concept and its Policy 
Implications. Melbourne: Productivity Commission. 

Putnam, R. (1993). The prosperous community, social capital and public life. The 
American prospel, 4 (13);11-18. 

 Putnam, R. (2000). Bowling Alone: the collapse and revival of American community. 
Simon and Schuster, NewYork. 

Qualitative Research in Psychology, 3 (2):77-101. 
Wiklund, J.,  Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business 

performance: A configurational approach. Journal of Business Venturing, 20(1), 71-
91. 

Woolcock, M.,  Narayan, D. (2000). Social Capital: I’m plications for Development 
theory, Research and policy. The world Bank Research Observer, 15(2), 121-137. 


