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چکیده
برای  راهکارهایی  شناسایی  هدف  با  حاضر  پژوهش 

شیوه  به    همدان  استان  در  طیور  تعاونی های  توانمندسازی 

تحقیق  آماری  جامعه   است.  شده  انجام  پیمایشی  تحقیقات 

بودند.  طیور  تعاونی های  مدیره  هیأت  اعضای  از  نفر   54

پرسشنامه مهم ترین ابزار جمع آوری اطالعات در تحقیق حاضر 

گرفت  که روایی آن توسط متخصصان فن مورد تأیید قرار  بود 

کرونباخ محاسبه شد  و برای بررسی پایایی آن نیز ضریب آلفای 

تکنیک های  و  روش ها  آمد.  به دست   0/85 میانگین  رقم  که 

روش های  بر  مشتمل  تحقیق  این  در  استفاده  مورد  آماری 

 SPSS که در قالب نرم افزارهای آماری توصیفی و تحلیلی بود 

تحلیل   تکنیک   از  بهره گیری  با  شد.  انجام   LISREL8.8 و 

چهار  در  طیور  تعاونی های  توانمندسازی  راهکارهای  عاملی، 

کلی شامل » اصالح نظام های حمایتی «، » توانمندسازی  دسته 

»اصالح  و  تحقیقات «  و  آموزش  »توسعه  تعاونی ها «،  مدیران 

ع 56  که در مجمو ساختار تولید و مصرف « دسته بندی شدند 

راهکارهای  به  مربوط  متغیرهای  واریانس  تغییرات  از  درصد 

به منظور  نمودند.  تبیین  را  طیور  تعاونی های  توانمندسازی 

راهکارهایی برای توانمندسازی کسب وکارهای 
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اندازه گیری  الگوی  برازش  و  پرسشنامه  اعتبار سازه ای  بررسی 

سازه »راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور« داده های 

مورد   LISREL8.8 نرم افزار  از  استفاده  با  شده  گردآوری 

برازش  نیکویی  شاخص های  که  گرفت  قرار  تحلیل  و  تجزیه 

طیور «  تعاونی های  توانمندسازی  »راهکارهای  سازه   برای  

تناسب   )RMSEA=0.011, AGFI=0.90, GFI=0.86(

بر  نمودند.  تأیید  را  شده  مشاهده  داده های  با  الگو  کامل 

مبنای یافته های تحقیق، توصیه هایی برای اصالح و تقویت 

و  تولید  نظام  مدیریت  تعاونی،  مدیریت  حمایتی،  نظام های 

بازاریابی و بهبود بهره وری ارائه شده است. 

مقدمه
امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 

زندگی،  شرایط  از  بهینه  استفاده  در  می تواند  و  رفته  شمار  به 

جامعه  اجتماعی  وضعیت  و  درآمد  سطح  ارتقای  و  تولید  کار، 

می دهد  نشان  توسعه یافته  کشورهای  تجربه  باشد.  موثر 

زمینه  توانسته اند  که  هستند  سازمان هایی  بهترین  تعاونی ها 

کنده و متفرق و در عین حال با استعداد و  تجمع نیروهای پرا

با انگیزه را فراهم سازند ]1[.  بخش تعاون با تکیه بر ظرفیت 

تشکل های  و  تعاونی  شرکت های  قالب  در  متخصص،  افراد 

افزایش تولیدات و  بر  با حمایت های  مناسب  تعاونی می تواند 

کشور تاثیرگذاری باالیی داشته باشد ]2[. رونق اقتصاد 

بر مبنای اصول 43 و 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی 

شده  بنا  خصوصی  و  تعاونی  دولتی،  بخش  سه  پایه  بر  کشور 

فعالیت های  شکل گیری  بسترهای  از  یکی  به عنوان  تعاون  و 

جامعه  اجتماعی  و  انسانی  ظرفیت های  مبنای  بر  اقتصادی 

قانون  یک  ماده  اساس  بر  همچنین   .]3[ است  شده  معرفی 

وسیله  تعاون  نظام  ایران،  اسالمی  جمهوری  تعاون  بخش 

و  شرایط  تامین  و  ایجاد  نظیر  اهدافی  به  نیل  برای  موثری 

قرار  کامل،  اشتغال  به  رسیدن  منظور  به  کاربردی  امکانات 

کارند اما وسایل  که قادر به  کسانی  کار در اختیار  دادن وسایل 

افراد  دست  در  ثروت  تداول  و  تمرکز  از  پیشگیری  ندارند،  کار 

جلوگیری  اجتماعی،  عدالت  تحقق  برای  خاص  گروه های  و 

سرمایه  مدیریت  گرفتن  قرار  دولت،  شدن  مطلق  کارفرمای  از 

بهره برداری  و  تشویق  و  کار  نیروی  اختیار  در  حاصل  منابع  و 

و  مشارکت  تحکیم  و  توسعه  و  خود  کار  حاصل  از  مستقیم 

در  مبنا،  همین  بر  می باشد.  مردم  همه  بین  عمومی  تعاون 

کشور  در  تعاونی ها  توسعه  تعاونی،  بخش  کلی  سیاست های 

برای  زمینه سازی  و  شده  شناخته  حیاتی  و  ضروری  امری 

تقویت و توسعه شرکت های تعاونی و اولویت دهی به شرکت ها 

در ارائه خدمات حمایتی توصیه شده است.

مهم  اقتصادی  بخش های  جمله  از  کشاورزی  بخش 

مقابله  برای  باید  جهانی  موجود  شرایط  به  توجه  با  که  است 

به  توجه  با  گرفت.  مدد  آن  از  کشور  در  اشتغال  چالش  با 

کشاورزی،  بخش  توسعه  برای  کشور  در  قانونی  ظرفیت های 

جهت  در  مهم  راهکارهای  از  یکی  می تواند  تعاونی ها  تشکیل 

این  که  به  توجه  با   .]4[ باشد  بخش  این  در  اشتغال  افزایش 

واحدهای  از  عظیمی  بخش  ما  کشور  کشاورزی  بخش  در 

می دهد  تشکیل  خرده   دهقانی  نظام  را  موجود  بهره برداری 

در  خرده دهقانی  نظام  کارآمدی  نا به  عنایت  با  همچنین  و 

کشاورزی، بخش تعاون و به  ایجاد تحرک و پویایی در بخش 

کشاورزی را می توان ابزار مناسبی   خصوص تعاونی های تولید 

 .]5[ نمود  قلمداد  مولد  اشتغال  ایجاد  و  روستایی  توسعه   در 

کشاورزی،  محصوالت  تبدیل  خرید،  زمینه  در  تعاونی ها  این 

کشاورزان  به  اعتبارات  و اعطای  کشاورزی  نهاده های  فروش 

از این طریق باعث ایجاد اشتغال  که  و غیره فعالیت می کنند 

بهبود  در  کشاورزی  تعاونی های  می گردند.  تولید  افزایش  و 

ایجاد  درآمد،  و  تولید  افزایش  همچنین  و  بهره برداری  نظام 

اشتغال، تامین نیازهای اساسی و توزیع عادالنه امکانات نقش 

کشاورزی  تعاونی های  همچنین   .]6[ می کنند  ایفا  را  مهمی 

می توانند با تدوین سازو کارهای الزم برای نیل به خودکفایی  و 

خوداتکایی، در محصوالت غذایی اساسی و تامین غذای مردم 

انواع تعاونی های تولیدی،  ایفا نمایند. در میان  نقش موثری 

کشاورزی  واحدهای  گردانندگان  که  کشاورزی  تعاونی های 
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با  تعاونی،  ع  نو موفق ترین  می دهند،  تشکیل  را  آن  اعضای 

توجه به سهم آن ها در بازار، محسوب می شوند]7[.

بخش  رشد  از  حاصل  منافع  توزیع  باز  در  تعاونی ها  این 

کشاورزی، ایجاد اشتغال پویا و مولد، توسعه مشارکت مردمی 

کشاورزی، پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری در این  در بخش 

تولید و ... نقش موثر و  کاهش هزینه های دولتی در  بخش، 

منحصر به فردی ایفا می نمایند ]8[. رشد و توسعه تعاونی های 

کشاورزی طی چند سال اخیر چشم گیر و قابل توجه بوده و بر 

بخش  تعاونی های  تعداد  آمده  دست  به  آمار  آخرین  اساس 

گرایش مختلف حدود  43910 تعاونی با تعداد  کشاورزی در 17 

اشتغال زایی  393357  توان  و  نفر   546245 بر  بالغ  اعضای 

و  کشاورزی  بخش  تولیدات  در  مهمی  نقش  که  می باشد  نفر 

همچنین اشتغال زایی کشور دارند ]2[.

زیربخش های  مهم ترین  از  یکی  به  عنوان  طیور  صنعت 

در  پایه  موادغذایی  اساسی ترین  تامین کننده  و  کشاورزی 

سطوح داخلی و خارجی اهمیت ویژه ای دارد. بدین سبب الزم 

آنها مدیریت  بازاریابی  و  امور تجاری  با جدیت بیشتری  است 

و   ]9[( شود  فراهم  آنها  اقتصادی  تولید  زمینه های  و  شده 

راهکارهایی  به  دستیابی  منظور  به  و  اساس  همین  بر   .)]10[

برای غلبه بر مشکالت پیش  روی تعاونی های طیور و توسعه 

تمرکز  با  حاضر  تحقیق  مختلف،  ابعاد  در  آنها  توانمندی های 

در  طیور  تعاونی های  توانمندسازی  راهکارهای  شناسایی  بر 

استان همدان انجام شده است. 

1. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
توانمند سازی  بحث  نظری  مبانی  به  اتکای  با  حاضر  تحقیق 

کار  و  کسب  واحدهای  در  توانمند سازی  خاص  به طور  و 

دهه  از  که  است  واژه ای  توانمندسازی  است.  شده  انجام 

از  بسیاری  توجه  مورد   1990 دهه  در  و  شده  ح  مطر  1980

گرفته است  پژوهشگران و دست اندرکاران مباحث توسعه قرار 

تعهد  ترغیب  رشد،  موانع  برداشتن  فرایند  توانمندسازی   .]11[

قادر  و  نوآوری  و  خالقیت  خطر پذیری،  ترغیب  اهداف،  به 

ساختن افراد به حل مشکل، افزایش مسئولیت و از بین بردن 

که  ترس است. توانمندسازی خاتمه دادن به هر چیزی است 

موجب توقف رشد، آزادی عمل، اعتماد به نفس، مشارکت و 

همکاری افراد می شود ]12[. توانمندسازی را زمینه ساز توسعه 

می دانند.  سازمان ها  و  شرکت ها  برای  کارآمد  انسانی  منابع 

گرفته در سازمان ها رابطه بین توانمندسازی  مطالعات صورت 

سال های  در   .]13[ می دهد  نشان  وضوح  به  را  اثربخشی  و 

اخیر، بنگاه های اقتصادی تمایل فراوانی به شناسایی و تمرکز 

ابعاد ساختاری،  در  توانمندسازی سازمان خود  راهبردهای  بر 

برای  سرمایه گذاری  به  و  نموده  انسانی  نیروی  و  برنامه ای 

نوعی  عنوان  به  سازمانی  ظرفیت های  و  توانمندی ها  توسعه 

می نگرند.  سازمان  ارتقای  برای  اثربخش  سرمایه گذاری 

این  در  شده  انجام  پژوهش های  و  علمی  منابع  در  جستجو 

تعاونی  شرکت های  در  ع  موضو این  که  نمود  مشخص  زمینه 

کمتر مورد  به طور عام و در تعاونی های طیور به معنای خاص 

دقیقی  و  جامع  مطالعه  محدود،  مواردی  از  غیر  و  بوده  توجه 

طیور  تعاونی های  توانمندسازی  شیوه های  و  مدل ها  مورد  در 

حوزه  در  شده  انجام  مطالعات  بررسی  است.  نشده  انجام 

توانمندسازی سازمانی و مولفه های موثر بر آن نشان می دهد 

ع توانمندسازی یکی از موضوعات چند بعدی  که اساسًا موضو

ضرورت  و   ]14[ بوده  سازمانی  توسعه  فرایند  در  پیچیده  و 

بر  موثر  عوامل  شناسایی  برای  عمیقی  و  جامع  مطالعات  دارد 

توانمندی سازمانی انجام شود. 

فرایند  بهبود  نظیر  مولفه هایی  پژوهش ها،  برخی  پایه  بر 

مشارکت افراد در سازمان، پاداش مبتنی بر عملکرد، بهره گیری 

از فن آوری اطالعات و ارتباطات و توسعه برنامه های آموزشی 

زمینه  این  در  دارد.  سازمانی  توانمندسازی  در  مهمی  تأثیر 

راهکار  پنج  سازمانی،  رفتار  عنوان  با  خود  کتاب  در  گوردون 

شامل  که  است  کرده  بیان  کارکنان  توانمندسازی  برای  را 

تحسین  تشویق،  و  پاداش  سیستم  عاطفی،  حمایت های 

گروه ها، ترویج نوآوری و مسئولیت پذیری است ]15[.
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محسنی ]16[، در مطالعه ای با هدف تعیین و اندازه گیری 

عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی به این نتایج رسید 

در  بیشتری  انتخاب  حق  از  احساس  کنند  کارکنان  چه  هر  که 

کار خود برخوردارند، نسبت به شغل خود احساس مطلوب تری 

به  کارکنان  توانمندسازی  می شود  سبب  این  و  می کنند  پیدا 

می دهد  نشان  دیگر  مطالعات  نتایج  برسد.  بهتری  وضعیت 

فن آوری  آموزش،  انگیزش،  شغلی،  رضایت  مشارکت،  بین 

 .]17[ دارد  وجود  معنی داری  رابطه  توانمندسازی  و  اطالعات 

به  سازمان  باالی  سطوح  از  تصمیمات  انتقال  توانمندسازی 

سطوح پایین و نیز افزایش دسترسی اطالعات از سطوح باالی 

در  که  مطالعاتی  در   .]14[ است  آن  پایین  سطوح  به  سازمان 

تولید  تعاونی های  در  توانمندسازی  راهکارهای  خصوص 

به عنوان  سازمان  وجوه  از  مختلفی  ابعاد  بر  گرفته،  صورت 

تعاونی  شرکت  توانمندی های  توسعه  بر  تأثیر گذار  عامل 

به  مطالعه ای  در   ]18[ همکاران  و  حیدری  است.  شده  کید  تأ

مرزنشین  تعاونی های  فعال سازی  راهکارهای  و  موانع  بررسی 

وجود  تحقیق،  این  نتایج  پایه  بر  پرداختند.  کرمانشاه  استان 

ضعف  حمایتی،  نظام های  در  ضعف  دولتی،  موانع  برخی 

ضعف  و  اقتصادی  موانع  آموزش ها،  بودن  کافی  نا مدیریت، 

تعاونی ها  این  فعال سازی  موانع  به عنوان  مهارت مدیران  در 

بر پایه نتایج این تحقیق، برای فعال سازی  شناسایی شدند. 

نظیر  راهکارهایی  مرزنشینان  تعاونی های  توانمندسازی  و 

سهمیه  بردن  باال  و  مناسب  زیر ساخت های  فراهم سازی 

صادرات  و  واردات  در  بیشتر  عمل  آزادی  و  مرزنشینان  ارزی 

مطالعه ای  در  همکاران  ]19[  و  بیگلری  است.  شده  پیشنهاد 

تعاونی های  توانمندسازی  راهکارهای  شناسایی  هدف  با 

که شفاف  سازی در مورد وظایف، اختیارات و  تولیدی دریافتند 

مسئولیت های مدیران و اعضای تعاونی، توجه به برنامه های 

کید بر روش های جدید برنامه ریزی تولید و  آموزشی مستمر، تأ

تعاونی های  توانمندسازی  به  می تواند  تعاونی  ارکان  انگیزش 

علی  یافته های  به  توجه  با  همچنین  نماید.  کمک  تولید 

اعتماد  به مواردی نظیر توسعه  بیگی و رحیمی ]20[ می توان 

گاهی از اصول  درون گروهی، تقویت تعهد سازمانی، دانش و آ

شفافیت  گروهی،  انسجام  وظایف،  داوطلبانه  تقسیم  تعاون، 

منابع  به  دسترسی  بهبود  و  اعضا  از  تعاونی  حمایت  نقشها، 

تعاونی ها  توانمندسازی  راهکارهای عمده  به عنوان  اطالعاتی 

اشاره نمود.

که  داد  نشان   ،]21[ همکاران  و  نامی  نیک  تحقیق  نتایج 

کنترل  کار،  و  کسب  راه اندازی  و  ایجاد  نظیر  متغیرهایی  بین 

با  بازار  شناخت  و  کارآفرینی  روحیه  پرورش  و  ایجاد  درآمد، 

معنی داری  و  مثبت  رابطه  تعاونی  اعضای  توانمندی  میزان 

و   ]22[ لو  و خداوردی  نتایج مطالعات نیک منش  دارد.  وجود 

که اعتبارات مالی از جمله عوامل  سروش مهر ]23[، نشان داد 

می رود  شمار  به  روستایی  زنان  توانمندی های  توسعه  در  مهم 

و بین توانمندی زنان و میزان مهارت اقتصادی و دارایی های 

غیراقتصادی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج 

و  خانواده  درآمد  بین  که  داد  نشان   ،]24[ باهاراتاما  مطالعه 

وجود  معنی داری  و  مثبت  رابطه  روستایی  زنان  توانمندسازی 

داشتن  اختیار  در  و  تاهل  وضعیت  سن،  که  حالی  در  دارد، 

با  معنی داری  رابطه  هیچ  کار  انجام  ابزار  و  وسایل  نهاده ها، 

کالی ]25[، در مطالعه خود بر  توانمندسازی زنان ندارد. ریانو و ا

اهمیت درآمد و برنامه های اعتبارات خرد در راستای رسیدن به 

کردند. چادری و نشین  کید  برابری جنسیتی و توانمندسازی تا

که توانمندسازی زنان متاثر از شغل زنان  ]26[، نیز نشان دادند 

است و پرداخت دستمزد به زنان تاثیر مثبتی در قدرت بخشیدن 

بر این عوامل در  با تمرکز  آنها دارد. همچنین توانمندسازی  به 

کاهش فقر موثر می باشد.  بهبود وضعیت اقتصادی و به تبع آن 

و  شغل  بین  که  داد  نشان  نیز   ،]27[ کل  و  تاید  مطالعه  نتایج 

میزان درآمد ساالنه با میزان توانمندی رابطه مثبت و معنی داری 

وجود دارد. چن به نقل از مایوکس ]28[، در مطالعه ای به این 

که توانمندسازی تحت تاثیر افزایش درآمد،  نتیجه دست یافت 

و  منابع  بر  کنترل  منابع،  به  دسترسی  افزایش  درآمد،  امنیت 

مالکیت درآمدها و دارایی ها می باشد. با توجه به آنچه ذکر شد 

نیازمند  تولید،  تعاونی های  توانمندسازی  که  دریافت  می توان 
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و  کالن  سطوح  در  مولفه ها  و  عوامل  از  مجموعه ای  همگرایی 

کنشگری و تعامل مجموعه ای از نهادها و سازمان ها  خرد و نیز 

و  آموزشی، ساختاری  ع حمایتی،  متنو برنامه های  تدارک  برای 

توسعه منابع انسانی می باشد. از همین رو در این تحقیق سعی 

ضروری  راهکارهای  بررسی  به  کل نگری  نوعی  با  است  شده 

برای توانمندسازی تعاونی های طیور پرداخته شود. بنابراین با 

توجه به یافته های تحقیقات اشاره شده و متغیرهای استخراج 

اساسی  راهکارهای  از  برخی  به  می توان  تحقیقات  این  از  شده 

توانمندسازی تعاونی های طیور به صورت مدل مفهومی  برای 

زیر اشاره نمود. 

4 

 

به منابع، کنترل بر  يش دسترسيت درآمد، افزايش درآمد، امنير افزايتاث
باشد. با توجه به آنچه ذکر شد   يها م  ييت درآمدها و دارايمنابع و مالک

ازمند همگرايي يد، نيتول يها  يتعاون يتوان دريافت که توانمندساز  مي
نيز  ها در سطوح کالن و خرد و  اي از عوامل و مولفه  مجموعه

 تدارک يبراها   اي از نهادها و سازمان  کنشگري و تعامل مجموعه
 يمنابع انسانو توسعه  يمتنوع حمايتي، آموزشي، ساختار يها  برنامه

نگري   باشد. از همين رو در اين تحقيق سعي شده است با نوعي کل  مي
 وريط يها  يتعاون يتوانمندساز يبرا يضرور يراهکارها يبه بررس

هاي تحقيقات اشاره شده و  ه شود. بنابراين با توجه به يافتهپرداخت
به برخي از توان  متغيرهاي استخراج شده از اين تحقيقات مي

ه صورت ور بيط يها  يتعاون يتوانمندساز ياساسي برا يراهکارها
   اشاره نمود.مدل مفهومي زير 

 

   
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 

 قيتحق يمدل مفهوم - 1شکل 

 پژوهش   روش. 2
پژوهش حاضر مبتني بر روش توصيفي با راهبرد پيمايش است که 

در هاي طيور   تعاونيارائه راهکارهايي جهت توانمندسازي  با هدف
را اعضاء  انجام پذيرفته است. جامعه آماري اين مطالعه 9315سال 

هاي طيور فعال در استان همدان که تحت نظارت   هيات مديره تعاوني
کار و رفاه اجتماعي استان همدان مشغول به فعاليت  اداره تعاون،

آمار اداره کل تعاون، کار و رفاه  بر اساسدهند.   هستند؛ تشکيل مي
طیور در سطح تعاونی  44 از تعداداستان همدان اجتماعي 
بین  ازکه  بودندتعاونی فعال  72های این استان، تنها   شهرستان
بعنوان جامعه ها   ره تعاونیر از اعضا هیئت مدینف 54 آنهااعضای 

آوري اطالعات، از   براي جمع ند.بررسي قرار گرفت  مورد آماری تحقیق
شده است. براي تعيين روايي  استفادهساخته   اي محقق  پرسشنامه
تعاون، کار کل و کارشناسان اداره دانشگاه از نظرات اساتيد    پرسشنامه

پايايي ابزار تحقيق نيز از و رفاه اجتماعي استان همدان استفاده شد. 
کرونباخ ي آلفا زمونآزمون محاسبه گرديد و با استفاده از آ  طريق پيش

(    258/0  α=مورد تأييد قرار گرفت. روش )  هاي آماري   ها و تکنيک
هاي توصيفي و تحليلي   مورد استفاده در اين تحقيق مشتمل بر روش

 LISREL8.8و  SPSSافزارهاي آماري   باشد که در قالب نرم  مي
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در بخش آمار توصيفي از

هايي همچون، ميانگين، انحراف معيار، ضريب تغييرات، درصد و   آماره

 راهکارهاي حمايتي
ها و جلوگيري   ثبات در قيمت -

 ها  از نوسان قيمت
تشکيل صندوق حمايت از  -

 توليدکنندگان

 
راهکارهاي 

توانمندسازي 
 هاي طيور  تعاوني

 راهکارهاي ساختاري
 
 مکانيزه شدن شيوه توليد -
 وري انرژي  مديريت بهره -
 

 راهکارهاي آموزشي

آموزش، خالقیت و توجه به  -
 کارآفرینی نیروی انسانی

 مدیریت،افزایش آگاهی در  -
 پرورش، بهداشت های تمهار

 هاي آموزشي  برگزاري منظم برنامه -
هاي   ها و قابليت  تکيه بر ظرفيت -

 اعضاء
راهکارهاي توانمندسازي منابع 

 انساني

نمودار 1 - مدل مفهومی تحقیق

2. روش  پژوهش
پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی با راهبرد پیمایش است 

که با هدف ارائه راهکارهایی جهت توانمندسازی تعاونی های 

این  آماری  جامعه  است.  پذیرفته  انجام   1395 سال  در  طیور 

در  فعال  طیور  تعاونی های  مدیره  هیات  اعضای  را  مطالعه 

استان همدان که تحت نظارت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

فعالیت هستند؛ تشکیل می دهند.  به  استان همدان مشغول 

استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  آمار  اساس  بر 

همدان از تعداد 44 تعاونی طیور در سطح شهرستان های این 

آنها  اعضای  بین  از  که  بودند  فعال  تعاونی   27 تنها  استان، 

54 نفر از اعضا هیأت مدیره تعاونی ها به عنوان جامعه آماری 

گرفتند. برای جمع آوری اطالعات، از  تحقیق مورد بررسی قرار 

پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است. برای تعیین 

کارشناسان اداره  روایی پرسشنامه  از نظرات اساتید دانشگاه و 

شد.  استفاده  همدان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل 

گردید  محاسبه  پیش آزمون  طریق  از  نیز  تحقیق  ابزار  پایایی 

تأیید  )  α= 0/852( مورد  کرونباخ  آلفای  آزمون  از  با استفاده  و 

گرفت. روش ها و تکنیک های آماری مورد استفاده در این  قرار 

که  و تحلیلی می باشد  بر روش های توصیفی  تحقیق مشتمل 
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در قالب نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL8.8 مورد تجزیه 

گرفته است. در بخش آمار توصیفی از آماره هایی  و تحلیل قرار 

همچون، میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات، درصد و 

از تحلیل عاملی و  و در بخش تحلیل داده ها  فراوانی  جداول 

لیزرل به  منظور بررسی روابط بین متغیرها استفاده شده است.

نتایج و بحث

- ویژگی های فردی اعضای هیات مدیره

یافته های تحقیق نشان می دهد، میانگین سن اعضای هیأت 

مدیره حدود 45 سال می باشد. از نظر وضعیت سواد،37 درصد 

حد  در  تحصیالتی  درصد   46/3 دیپلم ،  حد  در  تحصیالتی 

لیسانس، 7/4 درصد تحصیالتی در حد فوق لیسانس و باالتر 

در  می دهد،  نشان  تحصیلی  رشته  به  مربوط  اطالعات  دارند. 

بین اعضای هیأت مدیره تعاونی های طیور، بیشترین فراوانی 

که در رشته های علوم  )40/7 درصد( مربوط به افرادی است 

که این  انسانی، علوم تجربی و علوم ریاضی تحصیل نموده اند 

وضعیت غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی فعاالن این صنعت 

کی از آن  را نشان می دهد. یافته های این مطالعه همچنین حا

کار در صنعت طیور در بین  که میانگین سابقه اشتغال به  است 

افراد مورد مطالعه در حدود 14 سال است. 

- اولویت بندی راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور 

توانمندسازی  راهکارهای  سنجش  به منظور  بخش  این  در 

همان طور  است.  شده  استفاده  گویه   46 از  طیور  تعاونی های 

که یافته های جدول )1( نشان می دهد، »خودکفایی در تولید 

»تشکیل  طیور«،  صنعت  در  سویا  و  ذرت  مانند  نهاده هایی 

»کم  و  طیور«  و  دام  ک  خورا تولیدکنندگان  از  حمایت  صندوق 

فرآورده های  بی رویه  واردات  از  جلوگیری  و  هزینه ها  کردن 

قرار  تا سوم  اول  اولویت های  در  غیرضروری در صنعت طیور« 

مهم ترین  به  عنوان  مدیره،  هیات  اعضای  دیدگاه  از  و  گرفته 

شده اند.  معرفی  طیور  تعاونی های  توانمندسازی  راهکارهای 

گاهی در مدیریت های پرورش ، بهداشت و قرنطینه  »افزایش آ

توسعه  بانک  به ویژه  بانک ها  »همکاری  طیور«،  کشتار  در 

و  طیور«  تعاونی های  به  آسان  تسهیالت  ارایه  در  تعاون 

کردن فرآورده های صنعت طیور  از اسراف و ضایع  »خودداری 

و ذخیره سازی آن ها در ابعاد حجیم توسط دولت« پایین ترین 

راهکار  یک  عنوان  به  و  داده   اختصاص  خود  به  را  اولویت ها 

کمتری  اهمیت  از  طیور  تعاونی های  توانمندسازی  جهت  در 

برخوردارند.

گویه های تعیین کننده راهکارهای تعاونی های طیور  جدول  1- اولویت بندی 

اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین رتبه ای راهکارهای تعاونی های طیور 

1 1/59 1/379 2/20 خودکفایی در تولید نهاده هایی مانند ذرت و سویا در صنعت طیور

2 1/66 1/323 2/20 ک دام و طیور تشکیل صندوق حمایت از تولیدکنندگان خورا

3 1/78 1/353 2/41 کردن هزینه ها و جلوگیری از واردات بی رویه فرآورده های غیرضروری درصنعت طیور کم 

4 1/81 1/356 2/46 کشاورزی  کار و سرمایه ایرانی در بخش  شکل گیری روحیه جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از 

5 1/83 1/383 2/54 کشورهای دوست در جهت بهره گیری از دانش آنها  برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از 

6 1/87 1/398 2/44 غ التحصیالن کشاورزی در صنعت طیور استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های فار

7 1/92 1/235 2/39 غ تولیدی به منظور رقابت با بازارهای جهانی غ و تخم مر کیفیت مر توجه به 

8 1/93 1/327 2/56 گاهی بخشی به آن ها برای سرمایه گذاری تولیدی در صنعت طیور ترغیب متخصصان و آ

9 1/94 1/313 2/56 مصرف نهاده های داخلی کشاورزی )طیور( و توجه بیشتر به منابع داخلی



 104  شماره 97، مهر و آبان  1398

اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین رتبه ای راهکارهای تعاونی های طیور 

10 1/94 1/385 2/69 تکیه بر ظرفیت ها و قابلیت های مردم روستایی در صنعت طیور

11 2/12 1/023 2/17 تقویت نمودن صندوق های حمایت از بخش کشاورزی )زیر بخش طیور(

12 2/14 1/256 2/69 مدیریت بهره وری انرژی در صنعت طیور

13 2/18 0/965 2/11 تقبیح فرهنگ روزمر گی و باری به هر جهت و تشویق به همکاری و تعاون

14 2/19 0/861 1/89 کشور غ به داخل  گوشت مر ایجاد موانع تعرفه ای برای واردات 

15 2/23 0/953 2/13 غ غ و تخم مر وجود یک برنامه مدون و منسجم برای صادرات مر

16 2/24 0/910 2/04 ثبات در قیمت ها و جلوگیری از نوسان قیمت ها در بازار طیور

17 2/33 1/015 2/37 ایجاد  و تقویت تعاونی های دانش بنیان در صنعت طیور به منظور تولید مکمل های دارویی 

18 2/35 1/017 2/39 تنظیم و برگزاری منظم برنامه های آموزشی در تعاونی ها

19 2/37 0/771 1/83 تشویق سرمایه گذاران برای ورود به بخش کشاورزی با راهکارهای تشویقی )اعطای تسهیالت 
کم بهره(

20 2/41 0/935 2/26 غ غ و تخم مر وجود سیاست های منسجم از سوی دولت به منظور تنظیم بازار مر

21 2/41 0/846 2/04 ج  ایجاد زمینه های مناسب برای بحث با استفاده از یافته  علمی، برای صدور فرآورده های به خار

22 2/43 0/812 1/98 فراهم نمودن امکانات و تجهیزات الزم از قیبل سردخانه و .. برای نگهداری محصول تولیدی 

23 2/47 0/984 2/44 ایجاد زمینه های مناسب و فرصت برای نقش آفرینی بیشتر بخش تعاون در زمینه طیور

24 2/50 1/022 2/56 تقویت انگیزه استفاده از نهاده تولید داخلی به جای نهاده خارجی در صنعت طیور

25 2/55 0/986 2/52 کارآفرینی نیروی انسانی در تعاونی های طیور توجه به آموزش، خالقیت و 

26 2/61 0/922 2/41 همسو بودن الگوی مصرف با سیاست حمایت از تولید داخلی در صنعت طیور

27 2/62 0/776 2/04 دسترسی به اطالعات بازارداخل و بازار جهان در زمینه طیور

28 2/65 0/802 2/13 ایجاد زمینه های مناسب برای بازاریابی فرآورده های )طیور(

29 2/68 0/869 2/33 آنالیز هزینه های مراحل مختلف تولید و ارائه راهکارهای جهت کاهش هزینه های غیرضروری

30 2/69 0/904 2/44 توسعه مشاوره های فنی به تعاونی های طیور در جهت شفاف سازی قیمت تمام شده و ارتقای 
بهره وری

31 2/72 0/823 2/24 مکانیزه شدن شیوه تولید در صنعت طیور

32 2/81 0/779 2/19 کاهش مخاطرات  در بخش کشاورزی )زیر بخش طیور( توسط ارگان های دولتی

33 2/83 0/744 2/11 برگزاری نمایشگاه های تخصصی عرضه محصوالت مختلف در زمینه طیور در استان

34 2/84 0/734 2/09 برآورد میزان تقاضای محصوالت برای فرآورده های طیور

35 2/85 0/700 2 پیش بینی بحران ها در بخش کشاورزی )زیر بخش طیور( توسط ارگان های دولتی

36 3/04 0/643 1/96 اطمینان به آینده بازار و امنیت شغلی در صنعت مرغداری

37 3/08 0/738 2/28 برآورد میزان عرضه ی محصوالت برای فرآورده های طیور

38 3/12 0/694 2/17 بازنگری در برنامه های آموزشی های تعاونی های طیور مطابق با نیازهای بازار
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اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار *میانگین رتبه ای راهکارهای تعاونی های طیور 

39 3/14 0/684 2/15 استفاده از نیروهای متخصص و تحصیلکرده در تعاونی های طیور

40 3/17 0/664 2/11  همکاری های بین بخشی دستگاه های مختلف با تعاونی  های طیور

41 2/988 0/643 2/04 مصرف صحیح منابع و استفاده بهینه از تولیدات فرآورده های دامی

42 3/22 0/683 2/20 تقویت تعامالت شبکه ای میان تعاونی های طیور از طریق تقویت اتحادیه ها

43 3/37 0/598 2/02 دسترسی به اطالعات، بیماری ها و اپیدمی ها و بحران ها در زمینه طیور

44 3/49 0/604 2/11 کشتار طیور گاهی در مدیریت های پرورش، بهداشت و قرنطینه در  افزایش آ

45 3/68 0/572 2/11 همکاری بانک ها به ویژه بانک توسعه تعاون در ارایه تسهیالت آسان به تعاونی های طیور

46 3/91 0/562 2/20 کردن فرآورده های صنعت طیور و ذخیره سازی آنها در ابعاد حجیم توسط دولت خودداری ازضایع 

* 1= خیلی کم 2= کم 3= متوسط 4= زیاد 5= خیلی زیاد

ماخذ: یافته های تحقیق

گروه بندی راهکارهای توانمندسازی تعاونی های طیور   -

راهکارهای  قالب  در  تحقیق  گویه های  دسته بندی  به  منظور 

از  یک  هر  سهم  تعیین  و  طیور  تعاونی های  توانمندسازی 

شده  انجام  محاسبات  است.  شده  استفاده  عاملی  تحلیل 

از  بهره گیری  برای  داده ها  درونی  انسجام  که  می دهد  نشان 

بارتلت  آماره  و   )KMO  =  0/731( بوده  مناسب  تکنیک  این 

چهار  بررسی  این  در  است.  معنی دار  درصد  یک  سطح  در  نیز 

که نتایج آن در جدول )2( به همراه مقدار  عامل استخراج شد 

 ) 2( جدول  است.  شده  ارائه  مربوطه  واریانس  درصد  و  ویژه 

بیشترین  ویژه 13/741(  )مقدار  اول  که عامل  نشان می دهد 

را  سهم  کمترین   )2/845 ویژه  )مقدار  چهارم  عامل  و  سهم 

مذکور  عامل  چهار  ع  مجمو در  و  داشته  متغیرها  کل  تبیین  در 

می نمایند.  تبیین  را  متغیرها  واریانس  کل  از  درصد   56/05

که   در  کس استفاده شده  برای چرخش عامل ها از روش وریما

جدول )3( نتایج آن آورده شده است.

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

درصد واریانس مقدار ویژهعامل
مقدار ویژه

فراوانی تجمعی 
درصد واریانس

13/74129/2329/23عامل اول

5/83412/4141/64عامل دوم

2/9227/3648/01عامل سوم

2/8457/0556/05عامل چهارم

جدول 3- متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل و میزان بارهای عاملی به دست آمده از ماتریس چرخش یافته

نشانگر بارعاملی متغیرها راهکارها

ECON1 0/809 تقویت نمودن صندوق های حمایت از بخش کشاورزی )زیر بخش طیور(

اصالح نظام های حمایتی
ECON2 0/868 کردن هزینه ها و جلوگیری از واردات بی رویه فرآورده های غیرضروری در صنعت طیور کم 

ECON3 0/886 گاهی بخشی به آنها برای سرمایه گذاری تولیدی در صنعت طیور ترغیب متخصصان و آ

ECON4 0/721 ثبات در قیمت ها و جلوگیری از نوسان قیمت ها در بازار طیور
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نشانگر بارعاملی متغیرها راهکارها

ECON6 0/558 کشور غ به داخل  گوشت مر ایجاد موانع تعرفه ای برای واردات 

اصالح نظام های حمایتی

ECON7 0/853 ک دام و طیور تشکیل صندوق حمایت از تولیدکنندگان خورا

ECON8 0/870 غ تولیدی به منظور رقابت با بازرارهای جهانی غ و تخم مر کیفیت مر توجه به 

ECON9 0/788 آنالیز هزینه های مراحل مختلف تولید فرآورده های دامی و ارائه راهکارهای جهت کاهش هزینه های غیرضروری

ECON10 0/688 غ غ و تخم مر وجود سیاست های منسجم از سوی دولت به منظور تنظیم بازار مر

ECON12 0/444 همکاری بانک ها به ویژه بانک توسعه تعاون در ارایه تسهیالت آسان به تعاونی های طیور

ECON13 0/515 تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به کشاورزی با راهکارهای تشویقی با اعطای تسهیالت کم بهره

CAPA1 0/615 برگزاری نمایشگاه های تخصصی عرضه محصوالت مختلف در زمینه طیور در استان

توانمندسازی مدیران 
تعاونی ها

CAPA2 0/812 مصرف نهاده های داخلی کشاورزی )طیور( و توجه بیشتر به منابع داخلی

CAPA3 0/866 غ التحصیالن کشاورزی در صنعت طیور استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های فار

CAPA4 0/749 تکیه بر ظرفیت ها و قابلیت های مردم روستایی در صنعت طیور

CAPA5 0/767 همسو بودن الگوی مصرف با سیاست حمایت از تولید داخلی در صنعت طیور

CAPA6 0/748 تقویت انگیزه استفاده از نهاده تولید داخلی به جای نهاده خارجی در صنعت طیور

CAPA7 0/865 کشاورزی و طیور کار و سرمایه ایرانی در بخش  شکل گیری روحیه جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از 

CAPA8 0/831 خودکفایی در تولید نهاده هایی مانند ذرت و سویا در صنعت طیور

CAPA9 0/480 استفاده از نیروهای متخصص و تحصیلکرده در تعاونی های طیور

CAPA10 0/593 مصرف صحیح منابع و استفاده بهینه از تولیدات فرآورده های دامی

EDUC1 0/640 تنظیم و برگزاری منظم برنامه های آموزشی در تعاونی ها

توسعه آموزش و تحقیقات

EDUC2 0/591 ایجاد زمینه های مناسب برای بحث و تبادل نظر با استفاده از یافته های علمی، برای صدور فرآورده های طیور

EDUC3 0/850 کشورهای دوست در جهت بهره گیری از دانش آنها در بخش طیور برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با 

EDUC4 0/697 توسعه مشاوره های فنی به تعاونی های طیور در جهت شفاف سازی قیمت تمام شده و ارتقای بهره وری

EDUC5 0/728 ایجاد  و تقویت تعاونی های دانش بنیان در صنعت طیور به منظور تولید مکمل های دارویی و تغذیه ای

EDUC6 0/722 کارآفرینی نیروی انسانی در تعاونی های طیور توجه به آموزش، خالقیت و 

EDUC7 0/510 ارائه آموزش های تخصصی به تعاونی های طیور با هدف صادرات محصول تولیدی

EDUC8 0/574 بازنگری در برنامه های آموزشی های تعاونی های طیور مطابق با نیازهای بازار

EDUC9 0/545 کشتار طیور گاهی در مدیریت های پرورش، بهداشت و قرنطینه در  افزایش آ

PROD1 0/488 کاهش مخاطرات  در بخش کشاورزی )زیر بخش طیور( توسط ارگان های دولتی

اصالح ساختار تولید و 
مصرف 

PROD2 0/601 پیش بینی بحران ها در بخش کشاورزی )زیر بخش طیور( توسط ارگان های دولتی

PROD3 0/536 برآورد میزان تقاضای محصوالت برای فرآورده های طیور

PROD4 0/517 برآورد میزان عرضه ی محصوالت برای فرآورده های طیور

PROD5 0/490 مکانیزه شدن شیوه تولید در صنعت طیور

PROD6 0/888 مدیریت بهره وری انرژی در صنعت طیور

PROD7 0/620 کردن فرآورده های صنعت طیور و ذخیره سازی آنها در ابعاد حجیم توسط دولت خودداری از اسراف و ضایع 
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پس  می شود،  مشاهده   )3( جدول  در  که  همان گونه 

به  مربوط  گویه های  مجموعه  تحلیل عاملی،  انجام  از 

دسته  چهار  در  طیور  تعاونی های  توانمندسازی  راهکارهای 

گرفته  قرار  متغیرهای  ماهیت  مبنای  بر  که  عامل خالصه شد 

در هر دسته عوامل، اقدام به نامگذاری عامل ها شد. در ادامه 

از عوامل اصلی و متغیرهای تشکیل دهنده  به تشریح هر یک 

آنها پرداخته می شود:

در  که  همان طور  حمایتی:  نظام های  اصالح  اول-  راهکار 

می شود،  دیده  اول  عامل  تشکیل دهنده  متغیرهای 

نظیر  حمایتی  نظام های  اصالح  به  مربوط  راهکارهای 

بخش  کشاورزی  از  حمایت  صندوق های   نمودن  تقویت 

کم کردن هزینه ها و جلوگیری از واردات  )زیر بخش طیور(، 

از جمله  بی رویه فرآورده های غیرضروری در صنعت طیور  

تعاونی های  توانمندسازی  سبب  که  هستند  راهکارهایی 

طیور می باشند. بررسی متغیرهای تشکیل دهنده این عامل 

که از دیدگاه اعضای هیأت مدیره، ترغیب  نشان می دهد 

برای سرمایه گذاری  آن ها  به  گاهی بخشی  آ و  متخصصان 

نوسان  از  جلوگیری  و  قیمت ها  در  ثبات  طیور ،  صنعت  در 

قیمت ها در بازار طیور ، ایجاد موانع تعرفه ای برای واردات 

از  حمایت  صندوق  تشکیل  کشور ،  داخل  به  غ  مر گوشت 

غ  مر کیفیت  به  توجه  طیور ،  و  دام  ک  خورا تولیدکنندگان 

بازارهای جهانی ،  با  رقابت  به  منظور  تولیدی  غ  و تخم مر

دامی  فرآورده های  تولید  مراحل مختلف  آنالیز هزینه های 

کاهش  هزینه های غیرضروری،  و ارائه راهکارهایی جهت 

به منظور  دولت  سوی  از  منسجم  سیاست های  وجود 

به ویژه  بانک ها  همکاری  غ،  مر تخم  و  غ  مر بازار  تنظیم 

بانک توسعه تعاون در ارائه تسهیالت آسان به تعاونی های 

برای  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  تشویق  طیور، 

ایجاد  و  تشویقی  راهکارهای  با  کشاورزی )طیور(  به  ورود 

کم بهره از جمله  انگیزه بیشتر در آن ها با اعطای تسهیالت 

که به  عنوان راهکارهایی هستند  مهم ترین مواردی است 

که سبب توانمندسازی تعاونی های طیور می شوند. ماهیت 

نامگذاری  سبب  عامل،  این  تشکیل  دهنده  متغیرهای  

مقدار  گردید.  حمایتی «  نظام های  »اصالح  به  عامل  این 

واریانس  تبیین  در  آن  سهم  میزان  نیز  و  عامل  این  ویژه 

ارائه  زمینه  در  که  می دهد  نشان   )2 )جدول  متغیرها  کل 

راهکارها در جهت توانمندسازی تعاونی های طیور بیش از 

این عامل  هر چیز اصالح نظام های حمایتی  نقش دارند. 

و  داشته  متغیرها  کل  واریانس  تبیین  در  را  تاثیر  بیشترین 

کل واریانس متغیرها را  ع حدود 29/23 درصد از  در مجمو

به  خود اختصاص داده است.

راهکار دوم - توانمندسازی مدیران تعاونی ها: دقت در ماهیت 

که  می دهد  نشان  دوم  عامل  تشکیل دهنده  متغیرهای 

بخشی از راهکارهای مرتبط با تعاونی های طیور را باید در 

برگزاری  نمود.  جستجو  تعاونی ها  مدیران  توانمندسازی 

مختلف  محصوالت  عرضه  تخصصی  نمایشگاه های 

داخلی  نهاده های  مصرف  استان ،  در  طیور  زمینه  در 

کشاورزی )طیور( و توجه بیشتر به منابع داخلی ، استفاده 

کشاورزی  غ التحصیالن  فار توانمندی های  و  ظرفیت ها  از 

مردم  قابلیت های  و  ظرفیت ها  بر  تکیه  طیور،  صنعت  در 

با  الگوی مصرف  بودن  در صنعت طیور ، همسو  روستایی 

تقویت  طیور ،  صنعت  در  داخلی  تولید  از  حمایت  سیاست 

انگیزه استفاده از نهاده تولید داخلی به جای نهاده خارجی 

در صنعت طیور، شکل گیری روحیه جهاد اقتصادی، تولید 

کشاورزی  ایرانی در بخش  و سرمایه  کار  از  ملی و حمایت 

نهاده هایی  تولید  در  خودکفایی  طیور(،  بخش  )زیر 

نیروهای  از  استفاده  طیور،  صنعت  در  سویا  و  ذرت  مانند 

مصرف  و  طیور  تعاونی های  در  تحصیل کرده  و  متخصص 

فرآورده های  تولیدات  از  بهینه  استفاده  و  منابع  صحیح 

که در دسته  دوم عوامل  جای  دامی از جمله مواردی است 

تشکیل دهنده  متغیرهای  ماهیت  به  توجه  با  گرفته اند. 

با عنوان »توانمندسازی مدیران  این عامل  از   این عامل، 
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متغیرهای  ع  نو در  دقت  با  است.  شده  یاد  تعاونی ها « 

دریافت  می توان  دوم  و  اول  عامل های  تشکیل دهنده 

با یکدیگر  ارتباط نزدیکی  که اساسًا عامل های اول و دوم 

نیز  را  یکدیگر  روی  بر  اثر گذاری  توانایی  بسا  چه  و  داشته 

که در جدول )2( مشخص شده  داشته باشند. همان گونه 

کمتری  نقش  اول،  عامل   با  مقایسه  در  دوم  عامل  است 

راهکارها در  ارائه  به  واریانس متغیرهای مربوط  تبیین  در 

جهت توانمندسازی تعاونی های طیور دارد. 

راهکار سوم- توسعه آموزش و تحقیقات: چنان چه در جدول 

را   عامل  این  ع  مجمو در  که  متغیرهایی  است،  آمده   )3 (

از: تنظیم و برگزاری منظم برنامه های  ساخته اند عبارتند 

برای  مناسب  زمینه های  ایجاد  تعاونی ها،  در  آموزشی 

برای  علمی،  یافته های  از  استفاده  با  نظر  تبادل  و  بحث 

)اقتصاد  کشور  از  ج  خار به  )طیور(  فرآورده های  صدور 

دانش بنیان( ، برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی 

کشورهای دوست در جهت بهره گیری از دانش آن ها در  از 

بخش طیور، توسعه مشاوره های فنی به تعاونی های طیور 

در جهت شفاف سازی قیمت تمام شده و ارتقای بهره وری، 

ایجاد  و تقویت تعاونی های دانش بنیان در صنعت طیور 

به  و تغذیه ای، توجه  تولید مکمل های دارویی  به  منظور 

آموزش، خالقیت و کارآفرینی نیروی انسانی در تعاونی های 

طیور، ارائه آموزش های تخصصی به تعاونی های طیور با 

هدف صادرات محصول تولیدی ، بازنگری در برنامه های 

آموزشی تعاونی های طیور مطابق با نیازهای بازار، افزایش 

در  قرنطینه  و  بهداشت  پرورش،  مدیریت های  در  گاهی  آ

نشان   )2( جدول  اطالعات  که  همان گونه  طیور.  کشتار 

می دهد، مقدار ویژه این عامل برابر با 2/922 است. درصد 

کل  واریانس مقدار ویژه این عامل برابر با 7/36 درصد از 

از  توجهی  قابل  سهم  و  می کند  تبیین  را  متغیرها  واریانس 

کل واریانس را به خود اختصاص داده است. 

که  همان طور  تولید و مصرف:  راهکار چهارم- اصالح ساختار 

راهکارهای  می شود  مشاهده  چهارم  عامل  متغیرهای  در 

کاهش  نظیر  مصرف  و  تولید  ساختار  اصالح  به  مربوط 

توسط  )زیربخش طیور(  کشاورزی  بخش  در  مخاطرات  

بخش  در  پیش بینی  بحران ها   دولتی ،  ارگان های 

کشاورزی )زیربخش طیور( توسط ارگان های دولتی از جمله 

می باشند.  طیور  تعاونی های  توانمندسازی  راهکارهای 

را ساخته اند عبارتند  ع این عامل  که در مجمو متغیرهایی 

فرآورده های  برای  محصوالت  تقاضای  میزان  برآورد  از: 

طیور ، برآورد میزان عرضه ی محصوالت برای فرآورده های 

طیور ، مکانیزه شدن شیوه تولید در صنعت طیور، مدیریت 

و  اسراف  از  خودداری  و  طیور  صنعت  در  انرژی  بهره وری 

کردن فرآورده های صنعت طیور و ذخیره سازی آن ها  ضایع 

ابعاد حجیم توسط دولت. دقت در ماهیت متغیرهای   در 

به  عامل  این  نامگذاری  سبب  عامل،  این  تشکیل  دهنده 

گردید. مقدار ویژه این عامل  اصالح ساختار تولید و مصرف 

 2/845  ،)2 ( جدول  اساس  بر  و  می باشد   2/845 با  برابر 

داده  اختصاص  خود  به  را  متغیرها  کل  واریانس  از  درصد 

است. 

در این بخش نیز به منظور بررسی اعتبار سازه ای پرسشنامه 

»راهکارهای  سازه  به  مربوط  اندازه گیری  الگوی  برازش  و 

توانمندسازی تعاونی های طیور «، داده ها با استفاده از نرم افزار 

تجزیه  مورد  تأییدی  عاملی  تحلیل  طریق  از   LISREL8.8

به  که  است  آن  هدف  نیز  اینجا  در  لذا  گرفتند.  قرار  تحلیل  و 

سازه  و  نظری  سازه  بین  همنوایی  و  انطباق  میزان  آزمون 

جدول  در  ج  مندر نتایج  اساس  بر  می پردازد.  تحقیق  تجربی 

نشان دهنده  آمده  دست  به  برازندگی  شاخص های   ،)4 (

شده  مشاهده  داده های  با  مطالعه  مورد  مدل  مناسب  برازش 

توانمندسازی  راهکارهای  که  این  به  توجه  با  می باشند. 

یک  هر  و  شده  تشکیل  گونی  گونا ابعاد  از  طیور  تعاونی های 

)متغیرهای  گویه هایی  توسط  خود  نوبه  به  نیز  ابعاد  این  از 

گرفته اند؛ بنابراین از تحلیل  مشاهده پذیر( مورد سنجش قرار 

عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شده است.
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جدول4- نتایج شاخص های برازش مدل

وضعیتنتیجه در پژوهشحد مطلوبشاخص تناسب

X2/ df3 کوچکتر از مطلوب1/54 3 >  

p-value0/05 کوچکتر یا مساوی مطلوب0.050/000 ≤  

RMSEA0/08کوچکتر یا مساوی مطلوب0.080/011 ≤  

GFI0/9 نسبتًا مطلوب0.90/86 > بزرگتر از

AGFI0/9 مطلوب0.90/90 > بزرگتر از

698 =DF    1078/76 =Chi-Square

از  یکی  جدول  )4(  از  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر 

شاخص های برازش مدل، شاخص میانگین ریشه مجذورات 

این شاخص  برای  )RMSEA( می باشد. معیار پیشنهاد شده 

شاخص  این  حاضر  مدل  در  است.   0/08 مساوی  یا  کوچکتر 

مدل  مناسب  برازش  نشان دهنده  که  می باشد   0/011 با  برابر 

شاخص  می باشد.  شده  مشاهده  داده های  با  مطالعه  مورد 

شاخص  این  است.   )GFI( برازش  نیکویی  شاخص  دیگر، 

مدل  بهتر  برازش  بیانگر  باشد،  نزدیکتر  یک  عدد  به  چه  هر 

اینجا مقدار آن 0/86 محاسبه شده است. مقدار  که در  است 

شاخص برازندگی تعدیل یافته )AGFI( نیز برابر با 0/90 است 

که در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین نسبت  X2/ df خی 

که نشان دهنده  کمتر از 3 است  دو به درجه آزادی )1/54( نیز 

شده  مشاهده  داده های  با  پژوهش  مفهومی  مدل  تناسب 

می توان  آمده  دست  به  نتایج  به  توجه  با  بنابراین  می باشد. 

گفت که برازش کلی مدل اندازه گیری راهکارهای توانمندسازی 

تعاونی های طیور در وضعیت مطلوب قرار داشته و با داده های 

که مدل برازش شده  مورد استفاده سازگاری دارد. همان طور 

شده  استاندارد  عاملی  بارهای  می دهد؛  نشان   )2( نمودار  در 

که ابزار اندازه گیری از اعتبار سازه ای  کی از آن است  گویه ها حا

ضرایب  از  حاصل  نتایج  همچنین  است.  برخوردار  مناسبی 

تمامی  برای  آمده  دست  به  مقادیر  که  داد  نشان  معنی داری 

روابط  نتیجه  در  و  بوده   2 از  بزرگتر  مطالعه  مورد  متغیرها 

بر  است.  بوده  معنی دار  مربوطه  عامل های  با  متغیرها  این 

حمایتی،  نظام  اصالح  راهکارهای  گفت  می توان  اساس  این 

توانمندسازی مدیران تعاونی ها، توسعه آموزش و تحقیقات و 

راهکارهای مربوط اصالح ساختار تولید و مصرف بخش قابل 

تبیین  را  طیور «  تعاونی های  »توانمندسازی  سازه  از  توجهی 

می نمایند و اولویت های اول تا چهارم را در تبیین این سازه به 

خود اختصاص داده اند. 
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جمع بندی و مالحظات 
گروه بندی  ویژه  به  تحقیق  این  یافته های  در  دقت  با 

چنین  می توان  طیور  تعاونی های  توانمندسازی  راهکارهای 

که در تحلیل راهکارهای مرتبط با تعاونی های  استنتاج نمود 

مورد بررسی در این  تحقیق، باید مجموعه ای از عوامل متعدد 

و در عین حال به هم پیوسته ای را مد نظر قرار داد. بر مبنای 

آنچه از مطالعه راهکارهای تعاونی های طیور بر  می آید، می توان 

بخشی از موارد را به اصالح نظام ها و مسائل آموزشی تعاونی ها 

و ویژگی های اعضا هیأت مدیره نسبت داد. بررسی عامل های 

اصلی حاصل از تحلیل  عاملی توانمندسازی تعاونی های طیور 

کلی  چهار  دسته  در  می توان  را  راهکارها  که  است  آن  گویای 

مدیران  »توانمندسازی  حمایتی «،  نظام های  » اصالح  شامل 

ساختار  » اصالح  و  تحقیقات «  و  آموزش  »توسعه  تعاونی ها«، 

ماهیت  در  دقت  با  نمود.  تقسیم بندی  مصرف «  و  تولید 

راهکارها مشخص شده بر مبنای نتایج تحلیل عاملی، می توان 

»اصالح  راهکارهای  یافت.  دست  کلی  نتیجه گیری  چند  به 

در  بسزایی  نقش  راهکار  اولین  به  عنوان  حمایتی«  نظام های 

11 
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ECON1 0.79

ECON2 0.56

ECON3 0.87

ECON4 0.64

ECON5 0.74

ECON6 0.54

ECON7 0.42

ECON8 0.43

ECON9 0.56

ECON10 0.54

ECON11 1.04

ECON12 0.40

ECON13 0.59

CAPA1 0.49

CAPA2 0.61

CAPA3 0.44

CAPA4 0.78

CAPA5 0.80

CAPA6 0.71

CAPA7 0.66

CAPA8 0.62

CAPA9 0.79

CAPA10 0.50

EDUC1 0.53

EDUC2 0.73

EDUC3 0.75

EDUC4 0.78

EDUC5 0.39

EDUC6 0.41

EDUC7 0.75

EDUC8 0.53

EDUC9 0.69

PROD1 0.33

PROD2 0.35

PROD3 0.35

PROD4 0.50

PROD5 0.62

PROD6 0.61

PROD7 0.89

Chi-Square=1078.76, df=698, P-value=0.00000, RMSEA=0.011

0.59
0.59
0.25
0.97
0.61
0.70
0.79
0.42
1.08
1.07
0.94
0.67
0.95

0.74
0.55
0.33
0.27
0.44
0.71
0.69
0.32
0.62
0.39

0.47
0.48
0.69
0.74
0.90
0.64
0.51
0.50
0.63

0.31
0.59
0.57
0.49
0.44
0.50
0.31

0.74

0.82

0.79

0.59

 
 همراه سطح معناداري مدلبارهاي عاملي استاندارد شده به  -2شکل 

نمودار 2- بارهای عاملی استاندارد شده به همراه سطح معنی داری مدل
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با  یافته  این  می نمایند.  ایفا  طیور  تعاونی های  توانمندسازی 

نتایج مطالعات ]29[، ]22[، ]24[،]27[،]30[ همخوانی دارد. 

هیأت  اعضای  توسط  کید  تأ مورد  حمایت های  ع  نو در  دقت 

که تعاونی های طیور نیازمند  مدیره تعاونی ها بیانگر آن است 

اقتصادی  حمایت های  نظیر  حمایت ها  از  متنوعی  مجموعه 

حمایت های  و  قانونی  حمایت های  فروش،  و  تولید  برای 

مالی برای تسهیل سرمایه گذاری می باشد. از این رو الزم است 

و  تولید  فرایند  تسهیل  و  طیور  تعاونی  شرکت های  از  حمایت 

فروش محصوالت در اولویت برنامه های سازمان های حمایتی 

به  اولویت دهی  و  تعاونی ها  از  البته حمایت  گیرد.  قرار  ذیربط 

کاهش  به  نباید  حمایتی  خدمات  و  تسهیالت  دریافت  در  آنها 

دولتی  سازمان های  به  آنها  وابستگی  و  تعاونی ها  استقالل 

توانمندی  حمایت هایی  چنین  نتیجه  که  چرا  شود  منجر 

به طور  بود.  نخواهد  رقبا  با  رقابت  در  تعاونی  شرکت های 

معمول شرکت های تعاونی در مراحل اولیه تشکیل تعاونی به 

دارد  ضرورت  مراحل  این  در  و  دارند  نیاز  دولتی  حمایت های 

دولت در تامین بخشی از سرمایه های اولیه در قالب تسهیالت 

با سود مناسب اقدام نماید. 

» توانمندسازی  تحقیق  این  در  توجه  مورد  راهکار  دومین 

است.  مدیران  قابلیت های  بر  تکیه  و  تعاونی ها «  مدیران 

کشاورزی،  تعاونی  شرکت های  شکل گیری  اهداف  مهم ترین 

سازوکارهای  تقویت  و  کشاورزی  تولیدکنندگان  سازماندهی 

تولید جمعی و مشارکت در تامین نهاده ها و توزیع محصوالت 

و  جمعی  کار  روحیه  تعاونی،  اقتصاد  تقویت  نهایت  در  و 

چنین  به  دستیابی  است  بدیهی  است.  جامعه  توانمندسازی 

مدیرانی  و  حرفه ای  سازمان های  نیازمند  مقاصدی  و  اهداف 

توانمند است و غلبه بر مشکالت و محدودیت های نظام های 

تولید و بازار نیازمند برخورداری مدیران از مهارت های حرفه ای 

که در سایه برنامه های  و دانش جدید مدیران را نشان می دهد 

بدین  است.  حصول  قابل  مستمر  مهارت افزایی  و  آموزشی 

آموزشی  مستمر  برنامه های  اجرای  و  طراحی  می توان  ترتیب 

آن  تبع  به  و  مدیران  توان افزایی  الزمه  را  توانمندی سازی  و 

اتخاذ تدابیر شایسته برای غلبه بر مشکالت و موانع پیش رو 

در نظام های تعاونی دانست.

در  که  است  موضوعی  مدیران  توانمندسازی  بر  کید  تأ

هم   ]16[ محسنی  و   ]31[ همکاران  و  مقدم  زمانی   مطالعات 

گرفته است.  بر مبنای یافته های این تحقیق،  مورد توجه قرار 

راهکارهای  از  آموزش و تحقیقات  به  عنوان یکی  دیگر  توسعه 

شناسایی  طیور  تعاونی های  توانمندسازی  راستای  در   مهم 

زیرساخت  و  اصل  یک  به  عنوان  آموزش  حقیقت،  در  شد. 

نتایج  با  یافته  این  است.  ح  مطر تعاون  نظام  در  اصلی 

مطالعات بیگلری و همکاران ]19[ و سلیمانی ]17[ هم خوانی 

دارد. یک شرکت تعاونی بدون آموزش به زودی خصوصیات 

که معرف تعاون است از دست می دهد. تا زمانی  و مشخصاتی 

که عناصر اصلی آن می باشند مفهوم  که اعضای شرکت تعاونی 

را  الزم  آموزش های  و  ننمایند  درک  را  تعاونی  شرکت  و  تعاون 

واقعی  پیشرفت  انتظار  نمی توان  نبینند؛  خصوص  این  در 

اداره  این که  به  توجه  با  بنابراین،  داشت.  را  تعاونی  شرکت 

به  هنگامی  است،  آن  اعضای  دست  به  تعاونی  شرکت های 

که اعضای آن  هدف های اقتصادی و اجتماعی خود می رسند 

بهره گیری  با  نتیجه،  در  باشند.  برخوردار  الزم  آموزش های  از 

برای رشد و پیشرفت شرکت  آموزش، فرصت های بیشتری  از 

تعاونی فراهم می شود. 

در نهایت چهارمین راهکار مربوط به »اصالح ساختار تولید 

و مصرف « در تعاونی های طیور است. در ارتباط با راهکار چهارم 

تحقیق،  نتایج  اساس  بر  است.  نگرفته  صورت  مطالعه ای 

به عنوان  می تواند  طیور  زیربخش  به ویژه  و  کشاورزی  بخش 

به  رسیدن  در  مهمی  نقش  و  شود  ح  مطر مهم  ارکان  از  یکی 

دنبال  به  و  کشاورزی  باشد.  داشته  کشاورزی  توسعه  اهداف 

باشد  اقتصاد  زیربنای  می تواند  صورتی  در  طیور  بخش  آن 

بنابراین  بپردازد.  خود  کنونی  تولید  شیوه های  اصالح  به  که 

پیشنهاد می شود اقداماتی از قبیل مکانیزه شدن شیوه تولید، 

فرآورده های  برای  محصوالت  تقاضای  و  عرضه   میزان  برآورد 

طیور، مدیریت بهره وری انرژی در صنعت طیور، خودداری از 
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کالن  ابعاد  در  آن ها  ذخیره سازی  و  طیور  فرآورده های  اسراف 

کیفیت تولیدات و افزایش بهره وری در  توسط دولت، افزایش 

تولید بسیار مهم و حائز اهمیت است. در تکمیل توصیه های 

فرایندی  و  ساختاری  ابعاد  تقویت  و  توسعه  برای  شده  ارائه 

گفت راهکارهای مورد توجه در این  تعاونی های طیور می توان 

کلی برای غلبه بر مشکالت و موانع  تحقیق عمدتا راهکارهایی 

ترتیب  بدین  می باشند.  طیور  تعاونی  شرکت های  مشترک 

ضروری است برای شناسایی سبک ها و شیوه های مناسب و 

تمرکز  با  کیفی  پژوهش های  تعاونی،  شرکت  هر  برای  مقتضی 

شرکت  هر  خاص  مشکالت  نیز  و  توانمندی ها  ظرفیت ها،  بر 

کاربست راهکارها در هر شرکت به گونه ای  انجام شده و نحوه 

گیرد. بدیهی است  اثربخش مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار 

با توانمندسازی مدیران و آشناسازی آنها با شیوه های ارزیابی 

شناسایی  انتظار  می توان  آسیب شناسی  مطالعات  و  کیفی 
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