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1400 خرداد 19 تاریخ دریافت:  

1400 تیر 22 تاریخ پذیرش:  
 

 چکیده   
ید و کار، تول ندگی،ستفاده بهینه از شرایط زتواند در ابه شمار رفته و می شهر توسعه اقتصادی و اجتماعیتوانمندسازی و امروزه تعاون اهرم مناسبی برای  مقدمه:

 اند زمینههستند که توانسته هاییزمانها بهترین ساتعاونی دهدیافته نشان می ثر باشد. تجربه کشورهای توسعهؤم ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه

 .با انگیزه را فراهم سازند تجمع نیروهای پراکنده و متفرق و در عین حال با استعداد و

قات پیمایشی انجام تحقی یوهدر استان همدان به ش یبه توسعه شهر لیدر ن یطیژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهایی توانمندسازی محپ هدف پژوهش:

 شده است.

رای و ب تأیید قرار گرفت بود که روایی آن توسط متخصصان فن مورد آوری اطالعات در تحقیق حاضرپرسشنامه مهمترین ابزار جمع شناسی تحقیق:روش

رد استفاده در این تحقیق مشتمل بر آماری مو های ها و تکنیدست آمد. روش به85/0که رقم میانگین  بررسی پایایی آن نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد
 انجام شد. SPSS افزار آماریتوصیفی و تحلیلی بود که در قالب نرم هایروش

 است. در استان همدان های طیورنفر از اعضای هیأت مدیره تعاونی 70 جامعه آماری تحقیق قلمرو جغرافیایی پژوهش:

« های حمایتی،اصالح نظام»مل دسته کلی شا های طیور در چهارعاملی، راهکارهای توانمندسازی تعاونی گیری از تکنیک تحلیلبا بهره ها و بحث:یافته

س درصد از تغییرات واریان 56مجموع  بندی شدند که دردسته« ساختار تولید و مصرف اصالح»و « توسعه آموزش و تحقیقات« »ها،مدیران تعاونی توانمندسازی»
 های طیور را تبیین نمودند.تعاونی توانمندسازی متغیرهای مربوط به راهکارهای

 یروبهبود بهره و یابیبازار و دینظام تول تیریمد ،یتعاون تیریمد ،یتیحما یهانظام تیاصالح و تقو یبرا ییهاهیتوص ق،یتحق یهاافتهی یمبنا بر بنابراین نتایج:

 .ارائه شده است

 

ژه :کلیدوا  .محیطی، توسعه شهری، طیور توانمندسازیتعاونی،  ها

                                                 
 yahoo.com1azitarajabi   :Mail -E@                                                         نویسنده مسئول:  آزیتا رجبی *   

                                

http://www.jsnap.ir/
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  مقدمه
 دگی،تواند در استفاده بهینه از شرایط زنبه شمار رفته و می شهر توسعه اقتصادی و اجتماعیتوانمندسازی و امروزه تعاون اهرم مناسبی برای 

 هاییها بهترین سازمانتعاونی دهدیافته نشان می ثر باشد. تجربه کشورهای توسعهؤم کار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی جامعه
 تکیه بر ظرفیتبخش تعاون با  .با انگیزه را فراهم سازند تجمع نیروهای پراکنده و متفرق و در عین حال با استعداد و اند زمینههستند که توانسته

رونق اقتصاد کشور  های مناسب بر افزایش تولیدات وتواند با حمایتتعاونی می هایهای تعاونی و تشکلافراد متخصص، در قالب شرکت
ولتی، کشور بر پایه سه بخش د قانون اساسی، نظام اقتصادی 44و  43بر مبنای اصول (. 1،2020)ووروم و همکارانتاثیرگذاری باالیی داشته باشد

های انسانی و اقتصادی بر مبنای ظرفیت هایفعالیت و توانمندسازیگیری عنوان یکی از بسترهای شکل و تعاون به تعاونی و خصوصی بنا شده
 (.1390،آقا علی گماسایی)معرفی شده است اجتماعی جامعه

ه اهدافی نظیر ایجاد و تامین بموثری برای نیل  لهبخش تعاون جمهوری اسالمی ایران، نظام تعاون وسی همچنین بر اساس ماده یک قانون
رند، کار ندا ادر به کارند اما وسایلقدادن وسایل کار در اختیار کسانی که  امکانات کاربردی به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار شرایط و

ارفرمای مطلق شدن دولت، قرار از ک عی، جلوگیریهای خاص برای تحقق عدالت اجتماو گروه پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد
 ود و توسعه و تحکیم مشارکت وخمستقیم از حاصل کار  برداریو منابع حاصل در اختیار نیروی کار و تشویق و بهره گرفتن مدیریت سرمایه

ته امری ضروری و حیاتی شناخ ردر کشوها های کلی بخش تعاونی، توسعه تعاونیسیاست . بر همین مبنا، دراستتعاون عمومی بین همه مردم 
)آگهی و یتی توصیه شده استدر ارائه خدمات حما هادهی به شرکتهای تعاونی و اولویتتقویت و توسعه شرکت سازی برایشده و زمینه

 (.1387همکاران،
با چالش اشتغال  باید برای مقابلهاست که با توجه به شرایط موجود جهانی  های اقتصادی مهمبخش کشاورزی از جمله بخش توانمندسازی

تواند یکی از راهکارهای ها میتشکیل تعاونی های قانونی در کشور برای توسعه بخش کشاورزی،ظرفیت در کشور از آن مدد گرفت. با توجه به
برداری موجود بهره حدهایدر بخش کشاورزی کشور ما بخش عظیمی از وا با توجه به این که .افزایش اشتغال در این بخش باشد مهم در جهت
ایجاد تحرک و پویایی در بخش کشاورزی، بخش  دهقانی در و همچنین با عنایت به ناکارآمدی نظام خرده دهددهقانی تشکیل می را نظام خرده

این (. 2،2020)یاسانمود در توسعه روستایی و ایجاد اشتغال مولد قلمداد توان ابزار مناسبیهای تولید کشاورزی را میخصوص تعاونی تعاون و به
کنند که از و غیره فعالیت می های کشاورزی و اعطای اعتبارات به کشاورزانفروش نهاده ها در زمینه خرید، تبدیل محصوالت کشاورزی،تعاونی

افزایش تولید و درآمد،  برداری و همچنیننظام بهره در بهبود های کشاورزیگردند. تعاونیو افزایش تولید می این طریق باعث ایجاد اشتغال
 (.2020و همکاران، 3)ماالپیتکنندمهمی را ایفا می اشتغال، تامین نیازهای اساسی و توزیع عادالنه امکانات نقش ایجاد

، در محصوالت غذایی اساسی و خوداتکایی توانند با تدوین سازوکارهای الزم برای نیل به خودکفایی ومی های کشاورزیهمچنین تعاونی
اعضای  ردانندگان واحدهای کشاورزیگهای کشاورزی که تعاونی های تولیدی،نقش موثری ایفا نمایند. در میان انواع تعاونی ن غذای مردمتامی

در باز  هایتعاون نیا(. 1390فری شالی،ص)امینی و شوندتوجه به سهم آنها در بازار، محسوب می ترین نوع تعاونی، بادهند، موفقآن را تشکیل می
-هیسرما کسیآمدن ر نییپا ،یبخش کشاورز دری و مولد، توسعه مشارکت مردم ایاشتغال پو جادیا ،یکشاورز منافع حاصل از رشد بخش عیتوز

 یکشاورزی اهیعه تعاونرشد و توس. ندینمایم فایا یبه فرد منحصر و ... نقش موثر و دیدر تول یدولت یهانهیکاهش هز بخش، نیدر ا یگذار
مختلف  شیگرا17ر  د یشاورزک بخش یهایآمار به دست آمده تعداد تعاون نیآخر اساس و قابل توجه بوده و بر ریچشمگ ریل اخچند سا یط

بخش  و توانمندسازی داتیدر تول یکه نقش مهم است نفر 393357 ییفر و توان اشتغالزان 546245بالغ بر  یاعضا با تعداد یعاونت 43910حدود 
 نیاز مهمتر یکیان به عنو وریصنعت ط(. 1387و همکاران، فمیشعبانعلی)دارند کشوریی محیطی در زاتغالاش نیهمچن و یکشاورز

با  تاس بب الزمس نیارد. بدد یاژهیو تیاهم یو خارج یداخل سطوح در هیپا ییموادغذا نیتریاساس کنندهنیو تام یکشاورزی هاربخشیز
به  یابیظور دستساس و به منا نیهم بر آنها فراهم شود و یاقتصاد دیتول یهانهیو زم شده تیریمدآنها  یابیو بازار یامور تجار یشتریب تیجد

 ییشناسا بر کزاضر با تمرح قیف، تحقآنها در ابعاد مختل یهایتوانمند و توسعه وریط یهایتعاون یرو شیغلبه بر مشکالت پ یبرایی راهکارها
 .همدان انجام شده است استان در وریط یهایتعاون ی محیطی با تاکید برتوانمندساز یراهکارها

                                                 
1 Worum, Lillekroken, Roaldsen, Ahlsen & Bergland  
2  yasa 
3  Malapit 
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 شناسی پژوهشروش
ل طیور در سا هایزی تعاونیکه با هدف ارائه راهکارهایی جهت توانمندسا پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی با راهبرد پیمایش است

ن همدان که تحت نظارت اداره تعاون، استا ای طیور فعال درهمطالعه را اعضای هیات مدیره تعاونی انجام پذیرفته است. جامعه آماری این 1399
ن همدا ون، کار و رفاه اجتماعی استانبر اساس آمار اداره کل تعا .دهنداستان همدان مشغول به فعالیت هستند؛ تشکیل می کار و رفاه اجتماعی

ه نفر از اعضا هیأت مدیر 77ا آنه اعضای بودند که از بین تعاونی فعال 27استان، تنها  های اینتعاونی طیور در سطح شهرستان 44از تعداد 
ساخته استفاده شده است. برای  محقق پرسشنامه آوری اطالعات، ازبررسی قرار گرفتند. برای جمع تحقیق مورد عنوان جامعه آماری ها بهتعاونی
تحقیق  پایایی ابزار. تان همدان استفاده شدکار و رفاه اجتماعی اسکل تعاون،  روایی پرسشنامه از نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان اداره تعیین

های آماری ها و تکنیکگرفت. روش قرار مورد تأیید( α=0/852) و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ آزمون محاسبه گردید نیز از طریق پیش
و تحلیل قرار گرفته  تجزیه ردمو SPSSافزارآماری در قالب نرم که استهای توصیفی و تحلیلی تحقیق مشتمل بر روش مورد استفاده در این

ها از راوانی و در بخش تحلیل دادهفجداول  همچون، میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات، درصد و هاییاست. در بخش آمار توصیفی از آماره
 .تحلیل عاملی به منظور بررسی روابط بین متغیرها استفاده شده است

 

 ها و بحثیافته
 46ز ا وریط یهایتعاونی ازتوانمندسی منظور سنجش راهکارها بخش به نیدر ا های طیوربندی راهکارهای توانمندسازی تعاونیولویتا

 «وریدر صنعت ط ایانند ذرت و سوم ییهانهاده دیدر تول ییخودکفا» دهد،ی( نشان م1جدول ) یها افتهی که استفاده شده است. همانطور هیوگ
در  یضرورریغی هاردهفرآو هیرویاز واردات ب یریو جلوگ هانهیهز کردن کم»و  «وریخوراک دام و ط دکنندگانیاز تول تیحما صندوق لیشکت»

 یهایتعاون یوانمندسازت یاهکارهار نیعنوان مهمتر به ره،یمد اتیه یاعضا دگاهیو از د گرفته اول تا سوم قرار یهاتیدر اولو «وریصنعت ط
 تعاون وسعهتبانک  ژهیو ا بهانکهب یهمکار» «وریکشتار ط در نهیپرورش، بهداشت و قرنط یهاتیریدر مد یآگاه شیافزا» اند.شده یعرفم وریط

 میابعاد حج آنها در یازسرهیذخ و وریصنعت ط یهاکردن فرآورده عیاز اسراف و ضا یخوددار» و «وریط یهایآسان به تعاون التیتسه هیدر ارا
ی کمتر تیاز اهم وریط یهایعاونت یجهت توانمندساز در راهکار کیرا به خود اختصاص داده و به عنوان  اتهیاولو نیترنییپا« ولتتوسط د

 .برخوردارند

 

 های طیورکننده راهکارهای تعاونیهای تعیینبندی گویهاولویت. 1جدول 

 اریانحراف مع یارتبه نیانگیم  وریط یهایتعاون یراهکارها

 37/1 20/2 وریطدر صنعت  ایمانند ذرت و سو ییهانهاده دیدر تول ییخودکفا

 32/1 20/2 وریخوراک دام و ط دکنندگانیاز تول تیصندوق حما لیتشک

 یاهفرآورده هیرویاز واردات ب یریو جلوگ هانهیکردن هزکم
 وریدرصنعت ط یرضروریغ

41/2 35/1 

 هیاسرم واز کار  تیو حما یمل دیتول ،یجهاد اقتصاد هیروح یریگشکل
 یدر بخش کشاورز یرانیا

46/2 35/1 

ر دوست د یاز کشورها یبا برخ یارتباطات خاص اقتصاد یبرقرار
 از دانش آنها یریگجهت بهره

54/2 38/2 

در  یورزکشا النیفار غ التحص یهایو توانمند هاتیاستفاده از ظرف
 وریصنعت ط

44/2 39/1 

 یارهاباز به منظور رقابت با یدیمرغ تول و تخم مر غ تیفیتوجه به ک
 یجهان

39/2 23/1 

 یدیولت یارذگهیسرما یبه آنها برا یبخشیمتخصصان و آگاه بیترغ
 وریدر صنعت ط

56/2 32/1 
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 ابعبه من شتری( و توجه بوری)ط یکشاورز یداخل یهامصرف نهاده

 یداخل
56/2 31/1 

 63/1 68/2 رویدر صنعت ط ییروستامردم  یهاتیو قابل هاتیبر ظرف هیتک

بخش  ری)ز یکشاورز از بخش تیحمای هانمودن صندوق تیتقو
 (وریط

17/2 07/1 

 25/1 69/2 وریدر صنعت ط یانرژ یوربهره تیریمد

 و یبه همکار قیبه هر جهت و تشو یو بار یفرهنگ روزمرگ حیتقب
 تعاون

11/2 96/0 

 86/0 89/1 وروشت مرغ به داخل کشواردات گ یبرا یهاهموانع تعرف جادیا

 95/0 13/2 صادرات مغ و تخم مرغ یبرنامه مدون و منسجم برا کیوجود 

 91/0 04/2 وریدر بازار ط هامتیاز نوسان ق یریو جلوگ هامتیثبات در ق

 دیولتظور من به وریدر صنعت ط انیدانش بن یهایتعاون تیو تقو جادیا
 ییدارو یهامکمل

37/2 01/1 

 17/1 39/2 هایدر تعاون یآموزش یهامنظم برنامه یو برگزار مینظت

 یهابا راهکار یورود به بخش کشاورز یبرا گذارانهیسرما قیتشو
 یقیتشو

83/2 77/1 

 ورغ مبازار  میدولت به منظور تنظ یمنسجم از سو یهااستیوجود س
 تخم مرغ

26/2 93/0 

 یراب ،یعلم افتهیده از بحث با استفا یمناسب برا یهانهیزم جادای
 به خارج یهاصدور فرآورده

04/2 84/0 

 ی. براسردخانه و . بلیالزم از ق زاتیفراهم نمودن امکانات و تجه
 یدیمحصول تول ینگهدار

98/1 81/0 

ون تعا بخش شتریب ینیآفرنقش یمناسب و فرصت برا یهانهیزم جادیا
 وریط نهیدر زم

44/2 98/0 

ر د یارجخ نهاده یبه جا یداخل دیده از نهاده تولاستفا زهیانگ تیتقو
 وریصنعت ط

56/2 02/1 

 یهایندر تعاو یانسان یروین ینیو کارآفر تیتوجه به آموزش، خالق
 وریط

52/2 98/0 

ت نعصدر  یداخل دیاز تول تیحما استیمصرف با س یهمسو بودن الگو
 وریط

41/2 92/0 

 77/0 04/2 وریط نهیهان در زمبه اطالعات بازارداخل و بازار ج یدسترس

 82/0 13/2 (وری)ط یهافرآورده یابیبازار یمناسب برا یهانهیزم جادیا

اهش کهت ج یو ارائه راهکارها دیمراحل مختلف تول یهانهیهز زیآنال
 یرضروریغ یهانهیهز

33/2 86/0 

 متیق یدر جهت شفافساز وریط یهایبه تعاون یفن یتوسعه مشاورهها
 وریی بهرهو ارتقا شدهتمام

44/2 90/0 

 82/0 24/2 وریدر صنعت ط دیتول وهیشدن ش زهیمکان

-( توسط ارگانوریط بخش ری)ز یمخاطرات در بخش کشاورز کاهش

 یها
 یدولت 

19/2 77/0 

 نهیعرضه محصوالت مختلف در زم یتخصص یهاشگاهینما یبرگزار
 در استان وریط

11/2 74/0 

 ورغ مبازار  میدولت به منظور تنظ یسو منسجم از یهااستیوجود س
 تخم مرغ

26/2 93/0 
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 73/0 09/2 وریط یهافرآورده یمحصوالت برا یتقاضا زانیبرآورد م

-گان( توسط اروریط بخش ری)ز یکشاورز بخش در هابحرانی نیشبیپ

 یدولت یها
2 700/0 

 64/0 96/1 یدر صنعت مرغدار یشغل تیبازار و امن ندهیبه آ نانیاطم

 73/0 28/2 وریط یهافرآورده یعرضه محصوالت برا زانیبرآورد م

 یازهایبا ن مطابق وریط یهایتعاون یهایآموزش یهادر برنامه یازنگرب
 بازار

17/2 69/0 

 68/0 15/2 وریط یهایدر تعاون کرده لیمتخصص و تحص یروهایاستفاده از ن

 66/0 11/2 رویط یهایمختلف با تعاون یهادستگاه یبخش نیب یهایهمکار

 64/0 04/2 یمدا یهافرآورده داتیاز تول نهیمنابع و استفاده به حیمصرف صح

 تیتقو قیاز طر وریط یهایتعاون انیم یاتعامالت شبکه تیتقو
 هاهیاتحاد

20/2 68/0 

 59/0 02/2 رویط هنیزم ها درو بحران هایدمیو اپ هایماریبه اطالعات، ب یدسترس

 شتارکدر  نهیپرورش، بهداشت و قرنط یهاتیریدر مد یآگاه شیافزا
 وریط

11/2 60/0 

ه سان بآ تالیتسه هیبانک توسعه تعاون در ارا ژهیو ها بهبانک یهمکار
 وریط یهایتعاون

11/2 57/0 

ا آنه یسازرهیو ذخ وریصنعت ط یهاکردن فرآورده عیضا از یخوددار
 توسط دولت میدر ابعاد حج

20/2 56/0 

 1397تا  1362منبع: جهاد کشاورزی، 

 

 های طیوربندی راهکارهای توانمندسازی تعاونیگروه

تفاده اس یعامل لیلتح از کیر سهم ه نییو تع وریط یهایتعاون یتوانمندسازی در قالب راهکارها قیتحق یهاهیگو یبند منظور دسته به
آماره  و KMO = 0/731 ب بودهمناس کیتکن نیا از یریگبهره یها براداده ینکه انسجام درو دهدیم نشان شده است. محاسبات انجام شده

و درصد  ژهیو ه مقدار( به همرا2)آن در جدول  جیاستخراج شد که نتا عامل چهار یبررس نیاست. در ا اردیدرصد معن کیدر سطح  زین بارتلت
 ژهیو عامل چهارم )مقدار و سهم نیشتریب (741/13 ژهیاول )مقدار وکه عامل  دهدیم نشان  (2مربوطه ارائه شده است. جدول ) انسیوار

 .ندینمایم نییرا تب رهایمتغ انسیدرصد از کل وار 05/56 داشته و در مجموع چهار عامل مذکور رهایکل متغ نییتب در سهم را نی( کمتر845/2
 .آورده شده است آن جینتا (3) جدول استفاده شده که در ماکسیها از روش ورچرخش عامل یبرا
 

 واریانس و درصد واریانس تجمعی عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد. 2جدول 

فراوانی  درصد واریانس مقدار ویژه عامل

تجمیعی درصد 

 23/29 23/29 741/13 عامل اول واریانس

 41/64 41/12 834/5 عامل دوم

 01/48 36/7 922/2 عامل سوم

 05/56 05/7 845/2 عامل چهارم
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 متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل و میزان بارهای عاملی بهدست آمده از ماتریس چرخش یافته. 3جدول 

 بارعاملی راهکارها
 29/23 یتیحما یهااصالح نظام

 834/5 هایتعاون رانیمدی توانمندساز

 36/7 قاتیتوسعه آموزش و تحق

 845/2 مصرف و دیاصالح ساختار تول

 
 یهایعاونت یتوانمندساز یارهاراهک مربوط به یهاهیمجموعه گو ،یعامل لیانجام تحل از پس شود،یمشاهده م (3همانگونه که در جدول )

 به شد. در ادامه هاعامل یارگذه نامبهر دسته عوامل، اقدام  در قرار گرفته یرهایمتغ تیماه یخالصه شد که بر مبنا عامل در چهار دسته وریط
 :شودیپرداخته م آنها دهنده لیتشک یرهایو متغ یاز عوامل اصل کیهر  حیشرت

 

 های حمایتیاصالح نظام -راهکار اول

تقویت نمودن  ایتی نظیرهای حمراهکارهای مربوط به اصالح نظام شود،دهنده عامل اول دیده میهمانطور که درمتغیرهای تشکیل 
های غیرضروری در صنعت دهرویه فرآوربی ها و جلوگیری از وارداتکردن هزینه ش طیور( کمزیر بخ)های حمایت از بخش کشاورزیصندوق

ه دهد کنشان می دهنده این عامللباشند. بررسی متغیرهای تشکیطیور می هایراهکارهایی هستند که سبب توانمندسازی تعاونی طیور از جمله
ها و جلوگیری از بات در قیمتثدر صنعت طیور،  گذاریبخشی به آنها برای سرمایه یمتخصصان و آگاه از دیدگاه اعضای هیأت مدیره، ترغیب

دگان خوراک تولیدکنن زندوق حمایت اگوشت مر غ به داخل کشور، تشکیل ص ای برای وارداتهموانع تعرفه ها در بازار طیور، ایجادقیمت نوسان
 های دامیهای مراحل مختلف تولید فرآوردهآنالیز هزینه ظور رقابت با بازارهای جهانی،مرغ تولیدی به منو تخم دام و طیور، توجه به کیفیت مر غ

بازار مرغ و تخم مرغ،  تنظیم منظور های منسجم از سوی دولت بهوجود سیاست های غیرضروری،و ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه
ورود به  گذاران بخش خصوصی برایطیور، تشویق سرمایه هایسان به تعاونیبانک توسعه تعاون در ارائه تسهیالت آ ویژه ها بههمکاری بانک

عنوان  ه بهمهمترین مواردی است ک هانگیزه بیشتر در آنها با اعطای تسهیالت کمبهره از جمل کشاورزی )طیور( با راهکارهای تشویقی و ایجاد
امل به ع نیا گذارل، سبب نامعام نیا دهندهلیتشک یرهایمتغ تی. ماهشوندیم وریط یهایتعاون یکه سبب توانمندساز راهکارهایی هستند

که در  دهدینشان م (2)جدول هاریمتغ کل انسیوار نییسهم آن در تب زانیم زیعامل و ن نیا ژهیو . مقداردیگرد «یتیحما یهااصالح نظام»
را در  ریثأت نیشتریب عامل نیدارند. ا نقش یتیحما یهااصالح نظام زیچ هر از شیب وریط یهایتعاون یدر جهت توانمندساز راهکارها ارائه نهیزم
 .داده است خود اختصاص به را رهایمتغ انسیدرصد از کل وار29/23مجموع حدود  در داشته و رهایکل متغ انسیوار نییتب
 

 هاعاونیتتوانمندسازی مدیران  -راهکار دوم
  های طیور را باید دربخشی از راهکارهای مرتبط با تعاونی که دهدنشان میدهنده عامل دوم متغیرهای تشکیل دقت در ماهیت 

طیور در استان، مصرف  در زمینه عرضه محصوالت مختلف های تخصصینمایشگاه برگزاری ها جستجو نمود.توانمندسازی مدیران تعاونی
در صنعت  التحصیالن کشاورزیارغفهای ها و توانمندیظرفیت از کشاورزی )طیور( و توجه بیشتر به منابع داخلی، استفاده های داخلینهاده

ایت از تولید داخلی در صنعت سیاست حم روستایی در صنعت طیور، همسو بودن الگوی مصرف با های مردمها و قابلیتطیور، تکیه بر ظرفیت
ز ملی و حمایت ا جهاد اقتصادی، تولید گیری روحیهر، شکلدر صنعت طیو انگیزه استفاده از نهاده تولید داخلی به جای نهاده خارجی طیور، تقویت

 در صنعت طیور، استفاده از نیروهای مانند ذرت و سویا هاییزیربخش طیور( خودکفایی در تولید نهاده) کار و سرمایه ایرانی در بخش کشاورزی

امی از جمله مواردی است که در د هایتولیدات فرآوردهصحیح منابع و استفاده بهینه از  های طیور و مصرفکرده در تعاونیمتخصص و تحصیل
« هاتعاونی توانمندسازی مدیران»وان عن این عامل، از این عامل با دهندهاند. با توجه به ماهیت متغیرهای تشکیلگرفته دسته دوم عوامل جای

های اول و دوم ارتباط نزدیکی با لکه اساسا عام ریافتتوان دهای اول و دوم میدهنده عاملتشکیل یاد شده است. با دقت در نوع متغیرهای
است عامل دوم در  ( مشخص شده2داشته باشند. همانگونه که در جدول ) داشته و چه بسا توانایی اثرگذاری بر روی یکدیگر را نیز یکدیگر

 .های طیور داردازی تعاونیجهت توانمندس در تبیین واریانس متغیرهای مربوط به ارائه راهکارها در مقایسه با عامل اول، نقش کمتری
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 توسعه آموزش و تحقیقات -راهکار سوم

در  یموزشآی هارنامهبمنظم  یرگزاربو  میعبارتند از: تنظ اندساخته عامل را نیکه در مجمو ع ا ییرهای( آمده است، متغ3چنانچه در جدول)
ر ج از کشور ( به خاوریط) یهارآوردهف صدوری برا ،یعلم یهاافتهیاستفاده از و تبادل نظر با  بحثی مناسب برا یها نهیزم جادیا ها،یتعاون

توسعه  ور،یط بخش در انش آنهااز د یریگدوست در جهت بهره یکشورها ازی با برخ یارتباطات خاص اقتصاد ی(، برقرارانیبن دانش )اقتصاد
در  نایدانش بن یهایتعاون تیو تقو جادیا ،یربهرهو یشده و ارتقا تمام متیق یسازجهت شفاف در وریط یهایبه تعاون یفن یهامشاوره

ارائه  ور،یطی هایعاوندر ت یسانان یروین ینیو کارآفر تیخالق آموزش، توجه به ،یاهیو تغذ ییدارو یهامکمل دیمنظور تول به وریصنعت ط
 مطابق با وریط یهایونتعا یآموزشی هادر برنامه یگربازن ،یدیصادرات محصول تول هدف با وریط یهایبه تعاون یتخصص یهاآموزش

مقدار  دهد،یم ن( نشا2ول )طالعات جد. همانگونه که اوریط کشتار در نهیپرورش، بهداشت و قرنط یهاتیریدر مد یگاهآ شیبازار، افزا یازهاین
و سهم  کندیم نییرا تب رهایمتغ انسیارو رصد از کلد 36/7 عامل برابر با  نیا ژهیمقدار و انسیوار ست. درصدا 2/922عامل برابر با   نیا ژهیو

 .را به خود اختصاص داده است انسیوار کل از یقابل توجه
 

 لید و مصرفاصالح ساختار تو -راهکار چهارم

رات در مخاط ف نظیر کاهشمربوط به اصالح ساختار تولید و مصر شود راهکارهایدر متغیرهای عامل چهارم مشاهده می همانطور که 
های دولتی از وسط ارگانطیور( ت کشاورزی )زیربخش ها در بخشهای دولتی، پیشبینی بحرانارگان طیور( توسط بخش کشاورزی )زیربخش

قاضای د عبارتنداز: برآورد میزان تانمتغیرهایی که در مجموع این عامل را ساخته .باشندهای طیور میراهکارهای توانمندسازی تعاونی جمله
 وه تولید در صنعت طیور، مدیریتطیور، مکانیزه شدن شی هایطیور، برآورد میزان عرضه محصوالت برای فرآورده هایوالت برای فرآوردهمحص

لت. در ابعاد حجیم توسط دو نهاسازی آهای صنعت طیور و ذخیرهضایع کردن فرآورده وری انرژی در صنعت طیور و خودداری از اسراف وبهره
ر براب ف گردید. مقدار ویژه این عاملاصالح ساختار تولید و مصر گذاری این عامل بهدهنده این عامل، سبب نامتشکیل ت متغیرهایدقت در ماهی

 .است از واریانس کل متغیرها را به خود اختصاص داده درصد 845/2( 2جدول)و بر اساس  است 845/2 با

 

 گیرینتیجه
حلیل استنتاج نمود که در ت چنین توانهای طیور میراهکارهای توانمندسازی تعاونی بندیژه گروههای این تحقیق به ویبا دقت در یافته

های را مدنظر قرار ال به هم پیوستو در عین ح ای از عوامل متعددمورد بررسی در این تحقیق، باید مجموعه هایراهکارهای مرتبط با تعاونی
 و هاها و مسائل آموزشی تعاونیصالح نظامابخشی از موارد را به  توانآید، میهای طیور بر میتعاونیآنچه از مطالعه راهکارهای  داد. بر مبنای

ست که گویای آن ا های طیوراصلی حاصل از تحلیل عاملی توانمندسازی تعاونی هایهای اعضا هیأت مدیره نسبت داد. بررسی عاملویژگی
و « توسعه آموزش و تحقیقات« »ا،هتعاونی توانمندسازی مدیران« »های حمایتی،اصالح نظام»ل شام توان در چهار دسته کلی راهکارها را می

به چند  توانعاملی، می حلیلتراهکارها مشخص شده بر مبنای نتایج  بندی نمود. با دقت در ماهیتتقسیم« تولید و مصرف اصالح ساختار»
یور ایفا طهای توانمندسازی تعاونی عنوان اولین راهکار نقش بسزایی در به« ی حمایتیهانظام اصالح»گیری کلی دست یافت. راهکارهای نتیجه

ر آن ها بیانگمدیره تعاونی اعضای هیأت های مورد تأ کید توسطدقت در نو ع حمایت .همخوانی دارد ...نتایج مطالعات  نمایند. این یافته بامی
-های قانونی و حمایتروش، حمایتبرای تولید و ف های اقتصادیها نظیر حمایتاز حمایتمجموعه متنوعی  های طیور نیازمنداست که تعاونی

ر فروش محصوالت د رایند تولید وفهای تعاونی طیور و تسهیل حمایت از شرکت . از اینرو الزم استاستگذاری مالی برای تسهیل سرمایه های
نها در دریافت تسهیالت و خدمات حمایتی آ دهی بهها و اولویتالبته حمایت از تعاونی ذیربط قرار گیرد. های حمایتیهای سازماناولویت برنامه

های شرکت هایی توانمندیمایتحمنجر شود چرا که نتیجه چنین  های دولتیها و وابستگی آنها به سازماناستقالل تعاونی نباید به کاهش
ند و در این های دولتی نیاز دارحمایت های تعاونی در مراحل اولیه تشکیل تعاونی بهمعمول شرکت طور تعاونی در رقابت با رقبا نخواهد بود. به

 .یدبا سود مناسب اقدام نما اولیه در قالب تسهیالت هایمین بخشی از سرمایهأدولت در ت مراحل ضرورت دارد
گیری مهمترین اهداف شکل .های مدیران استلیتو تکیه بر قاب« هامدیران تعاونی توانمندسازی»دومین راهکار مورد توجه در این تحقیق 

ها و توزیع تولید جمعی و مشارکت در تامین نهاده سازماندهی تولیدکنندگان کشاورزی و تقویت سازوکارهای های تعاونی کشاورزی،شرکت
اهداف و مقاصدی  تیابی به چنینجامعه است. بدیهی است دس توانمندسازی و در نهایت تقویت اقتصاد تعاونی، روحیه کار جمعی و محصوالت
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تولید و بازار نیازمند برخورداری مدیران از  هایهای نظامتوانمند است و غلبه بر مشکالت و محدودیت ای و مدیرانیهای حرفهنیازمند سازمان
ترتیب  ستمر قابل حصول است. بدینآموزشی و مهارتافزایی م هایدهد که در سایه برنامهو دانش جدید مدیران را نشان می ایهای حرفهمهارت

اتخاذ تدابیر شایسته برای غلبه بر  افزایی مدیران و به تبع آنسازی را الزمه توانو توانمند های مستمر آموزشیتوان طراحی و اجرای برنامهمی
 .های تعاونی دانستدر نظام مشکالت و موانع پیش رو

مورد توجه قرار گرفته  هم  (1393)و محسنی (1389)مطالعات زمانی مقدم و همکاران تأکید بر توانمندسازی مدیران موضوعی است که در
های  استای توانمندسازی تعاونیرمهم در  عنوان یکی دیگر از راهکارهای توسعه آموزش و تحقیقات به های این تحقیق،است. بر مبنای یافته

مطالعات  فته با نتایجاصلی در نظام تعاون مطرح است. این یا ختشد. در حقیقت، آموزش به عنوان یک اصل و زیرسا طیور شناسایی
دهد. تا ست از دست میتعاون ا و مشخصاتی که معرف دارد. یک شرکت تعاونی بدون آموزش به زودی خصوصیات هم خوانی (1390)بیگلری

در این  های الزم راآموزش ودرک ننمایند  تعاون و شرکت تعاونی را باشند مفهومکه اعضای شرکت تعاونی که عناصر اصلی آن می زمانی
ست اعضای آن دهای تعاونی به شرکت هشرکت تعاونی را داشت. بنابراین، با توجه به اینکه ادار توان انتظار پیشرفت واقعیخصوص نبینند؛ نمی

 از گیرید. در نتیجه، با بهرهار باشنهای الزم برخورداز آموزش های اقتصادی و اجتماعی خود میرسند که اعضای آنهدف است، هنگامی به
 .شودتعاونی فراهم می های بیشتری برای رشد و پیشرفت شرکتآموزش، فرصت

ای مطالعه اط با راهکار چهارمهای طیور است. در ارتبدر تعاونی« و مصرف اصالح ساختار تولید»در نهایت چهارمین راهکار مربوط به 
ز ارکان مهم مطرح شود و نقش یکی ا عنوان تواند بهویژه زیربخش طیور می بخش کشاورزی و به حقیق،صورت نگرفته است. بر اساس نتایج ت

که به  ند زیربنای اقتصاد باشدتوا آن بخش طیور در صورتی می اهداف توسعه کشاورزی داشته باشد. کشاورزی و به دنبال مهمی در رسیدن به
ه و تقاضای برآورد میزان عرض یوه تولید،شود اقداماتی از قبیل مکانیزه شدن شپیشنهاد می ابراینهای تولید کنونی خود بپردازد. بناصالح شیوه

بعاد ی آنها در اسازطیور و ذخیره های اسراف فرآورده وری انرژی در صنعت طیور، خودداری ازطیور، مدیریت بهره هایمحصوالت برای فرآورده
رای ارائه شده ب هایتکمیل توصیه تولید بسیار مهم و حائز اهمیت است. در وری درافزایش بهره توسط دولت، افزایش کیفیت تولیدات و کالن

قیق عمدتا راهکارهایی کلی برای تح توان گفت راهکارهای مورد توجه در اینهای طیور میتعاونی توسعه و تقویت ابعاد ساختاری و فرایندی
 های مناسب وها و شیوهبکسضروری است برای شناسایی  باشند. بدین ترتیبی طیور میهای تعاونمشترک شرکت غلبه بر مشکالت و موانع

انجام شده و نحوه  ر شرکتها و نیز مشکالت خاص هها، توانمندیبر ظرفیت های کیفی با تمرکزمقتضی برای هر شرکت تعاونی، پژوهش
وانمندسازی مدیران و آشناسازی آنها با ت رسی دقیق قرار گیرد. بدیهی استاثربخش مورد مطالعه و بر ایگونه کاربست راهکارها در هر شرکت به

فرایندهای  های مناسب را درحلاهرها و مشکالت موجود و آسیب توان انتظار شناساییشناسی میکیفی و مطالعات آسیب های ارزیابیبا شیوه
 .های تعاونی داشتارزیابی درونی شرکت
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ABSTRACT 
Introduction: Today, cooperation is a suitable lever for empowerment and economic and social 

development of the city and can be effective in the optimal use of living conditions, work, production and 

promotion of income and social status of society. The experience of developed countries shows that 

cooperatives are the best organizations that have been able to provide a gathering place for scattered and 

dispersed forces, and at the same time with talent and motivation. 

Purpose of the research: The aim of this study was to identify environmental empowerment strategies to 

achieve urban development in Hamadan province through survey research. 

Methodology: The questionnaire was the most important data collection tool in the present study, the 

validity of which was confirmed by technical experts, and to assess its reliability, Cronbach's alpha 

coefficient was calculated, which averaged 0.85. The statistical methods and techniques used in this study 

included descriptive and analytical methods that were performed in the form of SPSS statistical software. 

Geographical area of research: The statistical population of the study is 70 members of the board of 

directors of poultry cooperatives in Hamadan province. 

Results and discussion: Using factor analysis techniques, strategies for empowering poultry cooperatives 

in four general categories, including "reform of support systems," "empowerment of cooperative 

managers," "development of education and research" and "reform of production and consumption 

structure." Were categorized as a total of 56% of the variance changes explained the variables related to 

the empowerment strategies of poultry cooperatives. 

Conclusion: Therefore, based on the research findings, recommendations have been made for reforming 

and strengthening support systems, cooperative management, production and marketing system 

management, and improving productivity. 
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