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راهکارهاي توانمندسازي تعاونیهاي توليد از ديدگاه کارشناسان ملی و استانی
نگين بيگلري ،1غالمرضا پزشکی راد *1و ناصر زمانی مياندشتی
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 1و  .2دانشآموخته كارشناسي ارشد و دانشیار گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تربیت مدرس
 .3استاديار بخش ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه شیراز
(تاريخ دريافت -00/80/80 :تاريخ تصويب)08/83/10 :

چکيده
با وجود تالشهاي گوناگون در راستاي توانمندسازي تعاونيها در ايران توافق چنداني در زمینۀ مفهوم و
راهكارهاي اين امر مشاهده نميشود؛ بنابراين هدف از اين تحقیق توصیفي دستیابي به راهكارهاي
توانمندسازي تعاونيهاي تولید از ديدگاه كارشناسان ملي و استاني است .در تحقیق حاضر ،از روش
«پیمايش» و از تكنیک «دلفي» استفاده شدهاست .جامعۀ آماري مورد مطالعه كارشناسان درگیر در طرحهاي
توانمندسازي تعاونيهاي تولید در سطح كشور هستند ( )N=44و براي انتخاب افراد مورد مطالعه از روش
نمونهگیري گلولهبرفي استفاده شدهاست .براي جمعآوري اطالعات از پرسشنامه در دو مرحله استفاده شد
و روايي و پايايي ابزار تحقیق مورد تأيید قرار گرفت .در مرحلۀ اول تكنیک دلفي ،كارشناسان به هفده
مورد از راهكارهاي توانمندسازي تعاونيهاي تولید اشاره كردند كه با توجه به نتايج مرحلۀ دوم مهمترين
راهكارهاي توانمندسازي عبارت بودند از .1 :ايجاد جلسات توجیهي به منظور شفافسازي در مورد
وظايف ،اختیارات و مسئولیتهاي تعاوني تولید قبل از عضويت اعضا در آن؛  .2ارائۀ جلسات آموزشي در
مورد اصول ،الگو و روشهاي برنامهريزي براي مديران و مسئوالن تعاونيهاي تولید؛  .3ارائۀ تشويق و
پاداش به اركان تعاوني تولید به منظور ايجاد انگیزه براي مشاركت فعال .همچنین نتايج نشان داد كه
توانمندسازي عبارت است از :فرايند ارتقاي ظرفیتهاي فردي ،گروهي و سازماني تمام افراد و مؤسسات
دخیل در فعالیتهاي تعاونيهاي تولید و نیز ايجاد شرايط مناسب اجتماعي و اقتصادي با هدف نهايي
افزايش بهرهوري شركتهاي تعاوني تولید.
واژههاي کليدي :توانمندسازي ،تعاونيهاي تولید ،راهكارها
مقدمه
از زمان تأسیس اولین تعاونی در  051سال پیش تا اكنون،
شاهد رشد بسیار بااليی در توسعة تعاونیها در سراسر دنیا
بودهايم .بر پاية آخرين آمار ،تقريباً  011میلیون نفر در دنیا
عضو تعاونی هستند .تعاونیها مشاركت مردم روستايی را در
فعالیتها سرعت میبخشند .حتی در كشورهای توسعهيافته
 نويسنده مسئول:

هم تعاونیها نقش مهمی در وضعیت اقتصادی دارند .در
امريکا ،تعاونیهای تولید مسئول فراهمكردن يکسوم از
نهادهها و اعتبارات موردنیاز كشاورزان هستند (United
 .)Nations, 2007در كشورهای كمتر توسعهيافته ،برخالف
گزارشهای ارائهشده در مورد پیشرفتهای كشاورزی ،تعداد
زيادی از مردم هنوز در مناطقی روستايی زندگی میكنند كه
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كشاورزی معیشتی حاكم است؛ با اين حال مهاجرت از
روستاها به شهرها در حال افزايش است و سیستم تولیدی در
كشاورزی بسیار كم از تکنولوژی پیشرفته استفاده
میكند ) .(World Bank, 1999در چنین موقعیتی ،رويکرد
تعاونی تولید روستايی میتواند نقش مهمی را در توسعة
مناطق روستايی ايفا كند .با تأسیس تعاونیهای تولید
روستايی كشاورزان راه جديدی را به سمت بهروزكردن
كشاورزی و استفاده از فناوریهای نوين آن میگشايند
( .)Abdollahi, 1999شركتهای تعاونی تولید از يک سو به
دلیل سنخیت با بافت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعة
تولیدكننده و از سوی ديگر به سبب روند توسعة كمی و
كیفی اين گونه تشکلها در ايجاد سازوكارهای متناسب با
بهبود مستمر و افزايش تولید میتوانند در آينده نقش مهمی
را در حفظ و ارتقای جايگاه بخش كشاورزی برای تأمین
امنیت غذايی ايفا كنند ( Karami & Rezaie moghadam,
 .)2005شركتهای تعاونی تولید سازمانی اجتماعی مركب از
عناصر بههمپیوسته است كه با هويت و مديريتی واحد و
ويژگیهای نرمافزاری و سختافزاری كه از آن برخوردار است
در ارتباط متقابل با شرايط طبیعی و اجتماعی محیط خود
امکان تولید محصوالت كشاورزی را فراهم میآورد
(.)Abdollahi, 1999
بر اساس اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران،
بخش تعاون يکی از پايههای نظام اقتصادی كشور قلمداد
شدهاست .در راستای توسعة بخش تعاون و نقش محوری آن
در استقرار عدالت اجتماعی به موازات رشد اقتصادی ،دو بند
از سیاستهای كلی برنامة چهارم توسعه به توسعة بخش
تعاونی اختصاص يافتهاست كه میتواند موجب توسعة بیشتر
بخش تعاونی شود ).) Abassi, 2009
در زندگی اجتماعی ،هر گروه از مردم كه بر پاية اهداف و
انگیزههای مشترک دور هم جمع شده و يک تشکل را بنا
نهادهاند ،تصمیم گرفتهاند باور افراد گروه و تشکل خود را
برای فعالیت و تقويت نیروی پیشبرنده به سوی اهداف
پیشبینیشده و نیز غلبه بر مشکالت مبتالبه افزايش دهند
() Latifian, 2005؛ بنابراين هدف از توانمندسازی در
تعاونیهای تولید به عنوان يک گروه و تشکل مردمی نیز
ايجاد اهداف و انگیزههای مشترک در راستای تقويت نیروهای
پیشبرنده و غلبه بر مشکالت استSodmand, & .

 )2007( Nasrzadehبه نقل از دولینگ 0توانمندسازی را
همان فرايند توانمندكردن افراد يک جامعه يا يک سیستم
اجتماعی تعريف كردهاند؛ به عبارتی ديگر ،توانمندسازی به
معنای ايجاد شرايطی است كه افراد بتوانند كارهايشان را اوالً
با انگیزة درونی و ثانیاً با موفقیت كامل انجام دهند.
توانمندسازی برداشتن موانع رشد ،ترغیب تعهد به اهداف،
ترغیب خطرپذيری ،خالقیت و نوآوری و قادرساختن افراد به
حل مشکل ،افزايش مسئولیت و ازبینبردن ترس است.
بهطوركلی ،با وجود اهمیت توانمندسازی تعاونیها در بهبود
عملکرد اين تشکلها هنوز شناخت كافی از مفهوم ،اصول و
راهکارهای آن در بین متخصصان و عملگران وجود ندارد .در
كشور ما نیز شناخت و توافق كافی دربارة تعريف توانمندی
تعاونی و راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای تولید وجود
ندارد؛ بنابراين اين تحقیق قصد دارد راهکارهای توانمندسازی
تعاونیهای تولید را از ديدگاه كارشناسان در سطوح ملی و
استانی مورد بررسی قرار دهد و در جهت نیل به اين هدف
تحقق اهداف اختصاصی زير الزم به نظر میرسد:
 دستیابی به تعريف و خصیصههای تعاونیهای تولیدتوانمند؛
 تعیین موانع و پیشبرندههای توانمندسازی تعاونیهایتولید؛
 تعیین راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای تولید.ادبيات موضوع
توانمندسازی به عنوان واژهای كه از دهة 0801مطرح شده و
در دهة  0881مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و
دستاندركاران قرار گرفته است ( Monavarian & Niazi,
 ،)2006همان فرايند برداشتن موانع رشد ،ترغیب تعهد به
اهداف ،ترغیب خطرپذيری ،خالقیت و نوآوری و قادرساختن
افراد به حل مشکل ،افزايش مسئولیت و ازبینبردن ترس
است .توانمندسازی خاتمهدادن به هرچیزی است كه موجب
توقف رشد ،آزادی عمل ،اعتمادبهنفس ،مشاركت و همکاری
افراد میشود ( .)Aghlemand & Akbari, 2005به طور
كلی ،مطالعات صورتگرفته در زمینة تعاونیهای تولید بر
اهمیت نقش تعاونیها در پیشبرد اهداف توسعة روستايی و
كشاورزی تأكید دارند
(Golmohammadi & Modares, 2005؛ )Taheri, 2005؛
1. Dowling
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عالوه بر اين ،مهمترين ضعفها و مشکالت تعاونیهای تولید
را مشکالت مديريتی و نبود مهارتهای فنی اعضا،
مشاركتنکردن در امور تعاونیها و فقدان آموزش نام بردهاند
(; Namazi, 2001: 2006; Van der Walt, 2005: 2006
.)Ortmann& King, 2007
توانمندسازی زمینة توسعة منابع انسانی توانمند و كارآمد
برای شركتها و سازمانها را فراهم میكند .مطالعات فراوان
صورتگرفته در سازمانها رابطة بین توانمندسازی سازمانی و
اثربخشی در سازمان را نشان دادهاند (& Kollias, Chabet
)2000 ; Shipton, 2002؛ با وجود اين ،تاكنون مطالعهای به
صورت جداگانه دربارة راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای تولید
صورت نگرفتهاست؛ اما در مورد راهکارها و عوامل مؤثر بر
توانمندسازی در سازمانهای ديگر پژوهشهايی صورت گرفته
است كه اكثر آنها نشاندهندة رابطة بین مشاركت ،پاداش
مبتنی بر عملکرد ،فناوری اطالعات ،آموزش و تفويض اختیار با
توانمندسازی است .گوردون در كتاب خود تحت عنوان رفتار
سازمانی پنج راهکار را برای توانمندسازی كاركنان بیان كرده
است كه شامل حمايتهای عاطفی ،سیستم پاداش و تشويق،
تحسینكردن گروهها ،ترويج نوآوری و مسئولیتپذيری و تشويق
پیروزیهای اولیه است ( .)Gordon, 1993در تحقیقی تحت
عنوان «راهکارهای مؤثر در توانمندسازی كارشناسان حوزة
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد» ،پنج راهکار
مؤثر در توانمندسازی عبارت از آزادی عمل ،مديريت مؤثر منابع
انسانی ،عامل انگیزش ،خودمديريتی و ارتقای يادگیری سازمانی
هستند و مؤثرترين راهکار در توانمندسازی كارشناسان آزادی
عمل و اختیار بیان شدهاست (.)Jaefari & et al, 2008
 )2007( Mohseniدر تحقیق خود تحت عنوان «تعیین
و اندازهگیری عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی
شركت توزيع برق شمال غرب تهران» به اين نتیجه دست
يافتهاست كه هرچه كاركنان احساس كنند از حق انتخاب
بیشتری در كار خود برخوردارند ،نسبت به شغل خود احساس
مطلوبتری پیدا میكنند و اين سبب میشود توانمندسازی
كاركنان از وضعیت بهتری بهرهمند گردد؛ همچنین بهبود
آموزش ،شیوة رهبری مناسب ،ترغیب و تشويق كاركنان،
بهرهگیری از كار تیمی ،ارتباطات اثربخش ،غنیسازی شغلی و
افزايش سطح مشاركت موجب ارتقای كفايت نفس و انگیزش
كاركنان میشود و اين خود موجب میشود تا توانمندسازی
كاركنان از وضعیت مطلوبتری برخوردار گردد.
بر اساس نتايج تحقیق ديگری با عنوان «ارزيابی راههای
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توانمندسازی كاركنان دانشگاه بیرجند» تفويض اختیارات به
روشنی زمینة توانمندسازی كاركنان را فراهم میآورد ،پاداش
مبتنی بر عملکرد به تقويت فرايند توانمندسازی كمک میكند،
غنیسازی شغلی شرايط بهفعلیترسیدن ظرفیتها و
توانايیهای بالقوة افراد را فراهم میآورد و مديريت مشاركتی
فرايند توانمندسازی را تسهیل میكند ( Mohammadi,
 .)2001نتايج مطالعات ديگر نشان میدهد بین مشاركت،
رضايت شغلی ،انگیزش ،آموزش ،فناوری اطالعات ،تسهیم
اطالعات و توانمندسازی رابطة معنیداری وجود دارد
( .)Soleimani, 2007شارما و کائر بیان كردند كه بون و
الولر ( )0881در مطالعات خود بر روی توانمندسازی
فعالیتهای مديريت تمركز كرده و نشان دادهاند كه
توانمندسازی انتقال تصمیمات از سطوح باالی سازمان به
سطوح پايین و نیز افزايش دسترسی به اطالعات از سطوح
باالی سازمان به سطوح پايین آن است ( Sharma & Kaur,
.)2008
بهطوركلی ،مطالعات صورتگرفته در زمینة تعاونیهای
تولید بر اهمیت نقش تعاونیها در پیشبرد اهداف توسعة
روستايی و كشاورزی تأكید دارند .بر اساس اين مطالعات،
مهمترين ضعفها و مشکالت تعاونیهای تولید عبارتند از:
مشکالت مديريتی و نبود مهارتهای فنی اعضا ،نبود
مشاركت در امور تعاونیها و فقدان آموزش .در مورد تعريف
توانمندسازی به طور كلی و تعريف آن بهويژه در تعاونیهای
تولید هیچ توافقی وجود ندارد و تاكنون مطالعهای به صورت
جداگانه دربارة راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای تولید
صورت نگرفتهاست؛ با وجود اين ،در مورد راهکارها و عوامل
مؤثر بر توانمندسازی در سازمانهای ديگر پژوهشهايی
صورت گرفته كه اكثر آنها نشاندهندة رابطة بین مشاركت،
پاداش مبتنی بر عملکرد ،فناوری اطالعات ،آموزش و تفويض
اختیار با توانمندسازی است.
مواد و روشها
اين تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است كه با استفاده از ابزار
پرسشنامه به روش پیمايشی و با استفاده از تکنیک دلفی در دو
مرحله انجام شد .به منظور بررسی دقیق راهکارهای توانمندسازی
تعاونیهای تولید ،جامعة آماری تحقیق شامل كارشناسان آگاه،

1. Bowen and lawler
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مجرب و درگیر در مباحث توانمندسازی تعاونی تولید در سطح
كشور است كه از روش نمونهگیری گلولهبرفی برای انتخاب اين
كارشناسان در سطح كشور استفاده شدهاست .منظورمان از
كارشناسان آگاه ،مجرب و درگیر در مباحث توانمندسازی
تعاونیهای تولید مديران و مجريان طرحهای توانمندسازی و
همچنین مديران ارشد و متخصصان نظامهای بهرهبرداری در
سطح استانها هستند .با توجه به نظرهای كارشناسان اجرايی
دفتر نظامهای بهرهبرداری وزارت جهاد كشاورزی ،به دلیل
فعالیت گستردهتر و سابقة بیشتر طرحهای توانمندسازی
بهطوركلی پنج استان در سطح كشور ــ از جمله استانهای
مازندران از شمال كشور ،فارس از جنوب ،همدان از غرب،
خراسان جنوبی از شرق و تهران از مركز ــ به عنوان پانل
متخصصان انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از جامعة
مورد مطالعه پرسشنامهای در دو مرحله تدوين شد .پرسشنامة
مرحلة اول در چهار بخش با پرسشهای باز تدوين گرديد :بخش
اول در مورد تعاريف توانمندسازی تعاونیهای تولید ،بخش دوم
در مورد عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونیهای تولید و بخش
سوم در مورد راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای تولید است و
بخش چهارم ويژگیهای فردی و حرفهای پاسخگويان را در قالب
هفت پرسش بسته و باز شامل میشود .ابزار پژوهش در مرحلة

دوم شامل تعدادی پرسش بسته است كه از پرسشنامة مرحلة
اول استخراج شدهاست .در اين مرحله نیز پرسشنامه شامل
چهار بخش است كه بخش اول مربوط به تعاريف توانمندسازی
تعاونیهای تولید ( 01گويه) است ،بخش دوم ــ كه از دو
زيربخش تشکیل شدهاست ــ عوامل مؤثر بر توانمندسازی
تعاونیهای تولید را در قالب پیشبرندهها 01( 0گويه) و
بازدارندهها 00( 1گويه) ،بخش سوم راهکارهای توانمندسازی
تعاونیهای تولید ( 01گويه) و بخش چهارم نیز ويژگیهای
فردی و حرفهای پاسخگويان را در قالب هفت پرسش بسته و باز
مطرح میسازد .پرسشها در سه قسمت اول پرسشنامه در قالب
«طیف لیکرت» پنج قسمتی (از  :0كامالً مخالفم تا  :5كامالً
موافقم) مورد پرسش قرار گرفت .روايی ظاهری و محتوايی
پرسشنامة مذكور نیز با استفاده از نظرهای پانلی از متخصصان
ترويج كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه شیراز و سازمان
مركزی تعاونی روستايی مورد بررسی ،اصالح و تأيید شد .دالکی
( )Dalky, 1969در مورد تحقیقاتی كه با استفاده از فن دلفی
صورت میگیرد بیان كردهاست كه وقتی اندازة جامعة مورد
مطالعه (گروه پانل) در فن دلفی بیشتر از  01نفر باشد ،اعتبار
ابزار پژوهش در اين روش بیش از  %01است.


جدول  .1تعداد افراد مورد مطالعه در هريک از مراحل تکنيک دلفی

مراحل تکنیک دلفی
تهران
مرحلة اول

تهران
مرحلة دوم

استانها
سازمان مركزی تعاون روستايی

گروه مورد مطالعه
8

دفتر نظام بهرهبرداری استان تهران

1

دفتر نظام بهرهبرداری استان فارس

1

دفتر نظام بهرهبرداری استان همدان

8

دفتر نظام بهرهبرداری استان مازندران

5

دفتر نظام بهرهبرداری استان خراسان جنوبی
سازمان مركزی تعاون روستايی

5
01

دفتر نظام بهرهبرداری استان تهران

5

دفتر نظام بهرهبرداری استان فارس

5

دفتر نظام بهرهبرداری استان همدان

8

دفتر نظام بهرهبرداری استان مازندران

0

دفتر نظام بهرهبرداری استان خراسان جنوبی

5

2. Barrier

1. Promoter

بيگلري و همکاران :راهکارهاي توانمندسازي تعاونیهاي توليد از ديدگاه...

يافتههاي تحقيق
ويژگيهاي فردي و حرفهاي پاسخگويان

نتايج بهدستآمده نشان میدهد كه حدود سهچهارم از
پاسخگويان (15نفر) بیش از  15سال سن داشتند .میانگین
سنی پاسخگويان  41سال با انحراف معیار  0سال بودهاست كه
جوانترين و مسنترين آنها به ترتیب  11و  58ساله بودند؛
همچنین نتايج نشان میدهد كه دوسوم از پاسخگويان (11/1
درصد) مدرک تحصیلی كارشناسی داشتند .در مورد پست يا
مسئولیت پاسخگويان نیز نتايج تحقیق نشان میدهد كه بیش از
نیمی از پاسخگويان ( 10/4درصد) به عنوان كارشناس مشغول
به كار بودهاند ،حدود يکسوم از آنها ( 14/0درصد) مديريت يا
مسئولیت بخشی خاص را به عهده داشتهاند و تنها  4/5درصد از
پاسخگويان معاونت بخش خاصی را بر عهده داشتهاند .تقريباً
نیمی از پاسخگويان سابقة اشتغال بین  11-01سال داشتند و

119

میانگین سابقة اشتغال كارشناسان  01سال با انحراف معیار 0
سال بودهاست .در مورد رشتة تحصیلی پاسخگويان بايد گفت كه
تقريباً دوسوم آنها ( 11/1درصد) مدرک تحصیلی در
گرايشهای مختلف مهندسی كشاورزی داشتند.
تعريف توانمندسازي تعاونیهاي توليد
در مرحلة اول تکنیک دلفی ،تعاريف توانمندسازی تعاونیهای
تولید به صورت پرسش باز مطرح شد .برای تنظیم پرسشنامة
مرحلة دوم پاسخها بررسی و موارد مشابه حذف شد و سپس
پرسشنامه تدوين و ارسال گرديد .جدول  1تعاريف
توانمندسازی تعاونیهای تولید از ديدگاه كارشناسان را نشان
میدهد .همانطور كه نتايج نشان میدهد ،پنج تعريف زير از
مهمترين تعاريف توانمندسازی تعاونیهای تولید از ديدگاه
كارشناسان هستند:

جدول  .1تعاريف توانمندسازي تعاونیهاي توليد از ديدگاه کارشناسان ()n=44

رتبه

گويه

ميانگين

انحراف معيار

0

ايجاد شرايطی كه تعاونی توانايی رقابت ،وصول به اهداف و اتکای به خود را داشتهباشد

4/15

1/01

1

آموزش و باالبردن سطح علمی اعضای هیئتمديرة تعاونیهای تولید

4/00

1/84

1

ايجاد شرايطی كه شركت بتواند نیازها ،مسائل و مشکالت را تشخیص دهد،
آنها را اولويتبندی كند و راهکار ارائه دهد

4/18

1/11

4

ايجاد توانايی و اعتماد در اعضای تعاونی به منظور خودباوری ،اتکای به نفس
و مشاركت با افراد مجموعه

4/18

1/00

5

ايجاد شرايطی برای اتخاذ تصمیمات بهتر در زمینة ادارة كسبوكار و
همچنین بهرهوری بهتر و درآمد بیشتر

4/11

1/00

1

هدايت و رهبری شركت تعاونی در جهت فعالیتهای فنی و كاربردی

4/14

1/14

1

ايجاد زمینة مناسب به منظور ارتقای سطح علمی اعضا

4/14

1/01

0

به معنی آموزش نیست بلکه آموزش تنها يکی از ابعاد توانمندسازی است

1/81

1/18

8

ايجاد فضای رقابتی و انگیزشی در فرايند تولید محصوالت كشاورزی و ارتقای جايگاه و
نقش كشاورزان در فرايند تصمیمگیری

1/85

1/01

01

افزايش توانايیها اعم از آگاهیها ،دانشها ،مهارتها و امکانات برای گسترش دامنة حق
انتخاب و افزودن قدرت تصمیمگیری

1/85

1/81

00

اعطای قدرت و اختیار به اعضای تعاونی به گونهای كه بتوانند با تقسیم اختیارات و
مسئولیتهای بخش كشاورزی و تسهیم منابع در راستای حفظ محیط زيست
و توسعة پايدار گام بردارند

1/01

0/14

01

ايجاد ظرفیت الزم برای پذيرش اموری كه دولت آن را بهناچار انجام میدهد

1/15

1/05

01

آموزش چگونگی انجام كار به افراد و اعضای تعاونی تا كمتر به مدير متکی باشند

1/54

1/88

114

تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران ،دوره  ،44شماره  ،1بهار 1931

 .0ايجاد شرايطی كه تعاونی توانايی رقابت ،وصول به اهداف و
اتکای به خود را داشتهباشد؛  .1آموزش و باالبردن سطح
علمی اعضای هیئتمديرة تعاونیهای تولید؛  .1ايجاد شرايطی
كه شركت بتواند نیازها ،مسائل و مشکالت را تشخیص دهد،
آنها را اولويتبندی كند و راهکار ارائه دهد؛  .4ايجاد توانايی
و اعتماد در اعضای تعاونی به منظور خودباوری ،اتکایبهنفس
و مشاركت با افراد مجموعه؛  .5ايجاد شرايطی برای اتخاذ
تصمیمات بهتر در زمینة ادارة كسبوكار و همچنین بهرهوری
بهتر و درآمد بیشتر.

عوامل مؤثر بر توانمندسازي تعاونیهاي توليد
عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونیهای تولید به دو گروه عوامل
پیشبرنده 0و عوامل بازدارنده 1تقسیم شدند و در اين دو گروه
ديدگاه كارشناسان بررسی شد .جدول  1پیشبرندههای
توانمندسازی تعاونیهای تولید را از ديدگاه كارشناسان نشان
میدهد .همانطور كه در جدول نشان داده شدهاست ،پنج عامل
پیشبرندة زير از مهمترين عوامل پیشبرندة توانمندسازی
تعاونیهای تولید از ديدگاه كارشناسان هستند:


جدول  .9عوامل پيشبرندة توانمندسازي تعاونیهاي توليد از ديدگاه کارشناسان ()n=44

رتبه

گويه

ميانگين

انحراف معيار

0

داشتن هدف و برنامة زمانبندیشدة مناسب برای رسیدن به اهداف تعاونی

4/41

1/15

1

مطالعة قوتها و ضعفهای تعاونیها و مطالعه و زمینهيابی صحیح دربارة منابع و استعدادها

4/11

1/11

1

ارائة پاداش و تشويق اعضای هیئتمديره ،مديرعامل و اعضای فعال و موفق
به منظور ايجاد انگیزه جهت پیشبرد امور

4/11

1/11

4

وجود روحیة مشاركتی ،مسئولیتپذيری و انگیزة باال در بین اعضا و مسئوالن

4/15

1/01

5

ايجاد اعتماد در اعضا نسبت به مسئوالن ملی ،محلی و اعضای هیئتمديره
از طريق دراختیار قراردادن اطالعات

4/11

1/51

1

دعوت از كارشناسان خبره و اساتید به منظور نظارت بر طرحهای توانمندسازی

4/05

1/10

1

آموزشهايی در مورد اصول ،الگو و روشهای برنامهريزی برای مديرعامالن
و اعضای هیئتمديره

4/05

1/01

0

دادن اولويت به تعاونیها برای اجرايیكردن طرحها و پروژههای ملی و محلی

4/05

1/01

8

شفافسازی برنامهها و فعالیتها و دردسترسبودن اطالعات مربوط به آن برای اعضا

4/01

1/11

01

افزايش جلسات مختلف بین اعضا ،هیئتمديره و مديرعامل برای تعامل فکری

4/01

1/01

00

ارائة آموزشهای مستمر مناسب و با توجه به نیاز اعضا

4/11

1/04

01

الگوبرداری از نمونههای تعاونیهای توانمند و موفق

4/14

1/14

01

برگزاری جلسات دائم كارشناسی برای ارزيابی طرحهای توانمندسازی

4/14

1/11

04

تقسیم عادالنة سود تعاونی میان اعضا به نسبت مشاركت در عملیات
و تصمیمات برای ايجاد اعتمادسازی

1/81

1/81

05

دخالتدادن تمام افراد در مراحل مختلف تصمیمگیری و اجرای امور تعاونی

1/11

1/85

01

كاهش كمکهای مستقیم دولت

1/41

0/10
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 .0داشتن هدف و برنامة زمانبندیشدة مناسب برای رسیدن
به اهداف تعاونی؛  .1مطالعة قوتها و ضعفهای تعاونیها و
مطالعه و زمینهيابی صحیح دربارة منابع و استعدادها؛  .1ارائة
پاداش و تشويق اعضای هیئتمديره ،مديرعامل و اعضای
فعال و موفق به منظور ايجاد انگیزه برای پیشبرد امور؛
 .4وجود روحیة مشاركتی ،مسئولیتپذيری و انگیزة باال در
بین اعضا و مسئوالن؛  .5ايجاد اعتماد در اعضا نسبت به
مسئوالن ملی ،محلی و اعضای هیئتمديره از طريق دراختیار
قراردادن اطالعات.
جدول  4بازدارندهها و موانع توانمندسازی تعاونیهای تولید
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از ديدگاه كارشناسان را نشان میدهد .همانطور كه در جدول
نشان داده شدهاست ،پنج عامل بازدارندة زير از مهمترين عوامل
بازدارندة توانمندسازی تعاونیهای تولید هستند:
 .0شناختنداشتن مسئوالن از نیازهای واقعی تعاونیها؛
 .1نداشتن آگاهی و شناخت كافی اعضا از اهداف و قوانین
كارگروهی و تعاونی؛  .1مشخصنبودن سیاستهای حمايتی و
نظارتی دولت در قبال تعاونیها؛  .4نبود مشاركت آگاهانه و
فعال اعضا در تصمیمگیریهای شركت و  .5بیانگیزه بودن
كاركنان ،مديرعامل و اعضای هیئتمديره.

جدول  .4عوامل بازدارندة توانمندسازي تعاونیهاي توليد از ديدگاه کارشناسان ()n=44

رتبه

گويه

ميانگين

انحراف معيار

0
1
1
4
5
1
1
0
8
01
00
01
01
04
05
01
01
00

شناختنداشتن مسئوالن از نیازهای واقعی تعاونیها
نداشتن آگاهی و شناخت كافی اعضا از اهداف و قوانین كارگروهی و تعاونی
مشخصنبودن سیاستهای حمايتی و نظارتی دولت در قبال تعاونیها
نبود مشاركت آگاهانه و فعال اعضا در تصمیمگیریهای شركت
بیانگیزه بودن كاركنان ،مديرعامل و اعضای هیئتمديره
بیتوجهی به كار تیمی و گروهی و تکروی در انجام امور
كمبود كارشناس و نیروی متخصص
تغییر مداوم سیاست دولت در قبال تعاونیها
ضعف سیستم اطالعرسانی در خصوص وضعیت و فعالیتهای تعاونی تولید
تفويضنکردن اختیار به تعاونیهای تولید
كمسوادی و بیسوادی اعضا
نبود آگاهی و شناخت كافی از تجارب تعاونیهای تولید موفق داخلی و خارجی
وجودنداشتن يا ناكافیبودن دورههای آموزشی مؤثر و مفید و بر اساس نیازسنجی مناسب
شتابزدگی ،فقدان مطالعه و توجیه صادقانة اعضا برای عضويت در تعاونی تولید
كمرنگشدن حمايتهای مالی دولت
وجود ترس در بخش دولتی در خصوص ازدستدادن قدرت
دخالتهای دولت و وجود سیستم مديريتی از باال به پايین
از ابتدا توسط دولت تشکیل شدهباشد (وابستگی به بخش دولتی)

4/00
4/05
4/11
4/14
4/11
4/11
4/11
1/81
1/85
1/81
1/81
1/81
1/81
1/04
1/04
1/11
1/10
1/10

1/00
1/10
1/10
1/01
1/04
1/81
1/10
1/04
1/01
1/10
1/10
1/01
0/10
1/14
1/80
1/84
1/84
0/11

راهکارهاي توانمندسازي تعاونیهاي توليد
جدول  5راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای تولید از ديدگاه
كارشناسان را نشان میدهد .همانطور كه در جدول نشان
داده شدهاست ،پنج راهکار زير از مهمترين راهکارهای
توانمندسازی تعاونیهای تولید از ديدگاه كارشناسان هستند:
 .0ايجاد جلسات توجیهی به منظور شفافسازی در مورد
وظايف ،اختیارات و مسئولیتهای تعاونی تولید قبل از عضويت
اعضا در آن؛  .1ارائة جلسات آموزشی در مورد اصول ،الگوها و

روشهای برنامهريزی برای مديران و مسئوالن تعاونیهای
تولید و دادن آزادی عمل در محدودة وظايف و اختیارات؛ .1
ارائة تشويق و پاداش به اركان تعاونی تولید به منظور ايجاد
انگیزه برای مشاركت فعال؛  .4آموزش و فرهنگسازی در
جامعه از سطوح دبستان تا مراكز دانشگاهی به منظور تقويت
روحیة تعاون و همکاری؛  .5برگزاری جلسات و بازديدهايی از
تعاونیهای توانمندشده و موفق در داخل و خارج از كشور.
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جدول  .1راهکارهاي توانمندسازي تعاونیهاي توليد از ديدگاه کارشناسان ()n=44

رتبه

گويه

ميانگين

انحراف معيار

0

ايجاد جلسات توجیهی به منظور شفافسازی در مورد وظايف و اختیارات و مسئولیتهای
تعاونی تولید قبل از عضويت اعضا در آن و دادن آزادی عمل در محدودة اختیارات
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بحث
با توجه به نقش و اهمیت تعاونیها و كار گروهی و مشاركتی
برای توسعة روستايی و همچنین تأثیر مشاركت و برنامهريزی
های مشاركتی و از پايین به باال در پیشبرد اهداف توسعة
روستايی ،توانمندكردن تعاونی تولید نیز اهمیت زيادی در
پیشبرد اهداف توسعة روستايی و كشاورزی دارد؛ زيرا در
توانمندسازی تعاونیهای تولید اعضای گروه میتوانند حداكثر
استفاده را از توانايیها ،مهارتها و منابع يکديگر داشتهباشند،
آرا و نظرهای خود را مبادله كنند و بهترين راه را برگزينند.

هدف اساسی نظامهای مشاركت ارتقای كیفی منابع انسانی
است .مشاركت وسیلهای است تا حس مسئولیت ،وظیفه
شناسی و تعلق به محیط كار در كاركنان رشد يابد.
توانمندسازی در تعاونیها نیز مانند ساير بخشها بايد
پیوسته و با هدف نهايی بهبود عملکرد تعاونیها دنبال شود.
هدف توانمندسازی صرفاً شركتدادن افراد بیشتر در فرايند
تصمیمگیری تعاونیها نیست ،بلکه هدف بهكارگرفتن افکار
اعضای تعاونی به منظور اتخاذ بهترين تصمیمات است
( .)Latifian, 2005نتايج تحقیق حاضر نشان میدهد كه
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توانمندسازی عبارت است از :فرايند ارتقای ظرفیتهای
فردی ،گروهی و سازمانی تمامی افراد و مؤسسات دخیل در
فعالیتهای تعاونیهای تولید و نیز ايجاد شرايط مناسب
اجتماعی و اقتصادی با هدف نهايی افزايش بهرهوری
شركتهای تعاونی تولید .اوالً ،با توجه به گويههای  1 ،4 ،1و
 01در جدول  1در تعريف توانمندسازی بايد سه سطح فردی،
گروهی و سازمانی گنجانده شود؛ ثانیاً ،با توجه به گويههای ،0
 5 ،1و  8هدف نهايی توانمندسازی در راستای افزايش
بهرهوری تعاونی است .منظور از بهرهوری در اين تعريف
حصول مؤثر به اهداف شركت است ،به طوری كه به عملکرد
بهتر و درآمدزايی بیشتر منجر شود.
نتايج تحقیق نشان داد كه داشتن هدف و برنامة
زمانبندیشدة مناسب برای رسیدن به اهداف تعاونی ،مطالعة
قوتها و ضعفهای تعاونیها و مطالعه و زمینهيابی صحیح
دربارة منابع و استعدادها ،ارائة پاداش و تشويق اعضای هیئت
مديره ،مديرعامل و اعضای فعال و موفق به منظور ايجاد
انگیزه برای پیشبرد امور ،وجود روحیة مشاركتی،
مسئولیتپذيری و انگیزة باال در بین اعضا و مسئوالن و ايجاد
اعتماد در اعضا نسبت به مسئوالن ملی ،محلی و اعضای
هیئتمديره از طريق دراختیار قراردادن اطالعات مهمترين
عوامل پیشبرندة توانمندسازی تعاونیهای تولید هستند .در
نتايج مطالعات Soleimani ،)2001( Mohammadi
( )2007و  )2007( Mohseniنیز به ارائة سیستم تشويق و
پاداش و تأثیر آن در توانمندسازی اشاره شدهاست؛ در نتايج
مطالعات  )2001( Mohammadiو  )2007( Mohseniبه
تأثیر مشاركت و همچنین مسئولیتپذيری در توانمندسازی و
در مطالعات ( Sharma & Kaur )2008و Soleimani
( )2007به عامل تسهیم اطالعات و تأثیر آن در توانمندسازی
اشاره شدهاست .نتايج تحقیق نشان داد كه شناختنداشتن
مسئوالن از نیازهای واقعی تعاونیها ،نبود آگاهی و شناخت
كافی اعضا از اهداف و قوانین كار گروهی و تعاونی ،مشخص
نبودن سیاستهای حمايتی و نظارتی دولت در قبال
تعاونیها ،نبود مشاركت آگاهانه و فعال اعضا در
تصمیمگیریهای شركت و بیانگیزهبودن كاركنان ،مديرعامل
و اعضای هیئتمديره از مهمترين عوامل بازدارندة
توانمندسازی تعاونیهای تولید هستند؛ افزون بر اينها،
مهمترين راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای تولید برگزاری
جلسات توجیهی به منظور شفافسازی در مورد وظايف،
اختیارات و مسئولیتهای تعاونی تولید قبل از عضويت اعضا
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در آن و دادن آزادی عمل در محدودة وظايف و اختیارات،
برگزاری جلسات آموزشی در مورد اصول ،الگوها و روشهای
برنامهريزی برای مديران و مسئوالن تعاونیهای تولید ،ارائة
تشويق و پاداش به اركان تعاونی تولید به منظور ايجاد انگیزه
برای مشاركت فعال ،آموزش و فرهنگسازی در جامعه از
سطوح دبستان تا مراكز دانشگاهی به منظور تقويت روحیة
تعاون و همکاری و برگزاری جلسات و بازديدهايی از
تعاونیهای توانمندشده و موفق در داخل و خارج از كشور
است .در نتايج مطالعات ( Jaefari & et al )2008نیز از
آزادی عمل به عنوان راهکار مؤثر در توانمندسازی تعاونیهای
تولید ياد شدهاست؛ همچنین در نتايج مطالعات ()2008
Jaefari & et alو ) ،Gordon ( 1993انگیزش و
سیستمهای تشويق و پاداش به عنوان راهکارهای مؤثر در
توانمندسازی تعاونیهای تولید معرفی شدهاند.
در راستای تحقق اهداف توانمندسازی تعاونیهای تولید،
بدون شک شکاف دانشی قابل توجهی در میان صاحبنظران
و دستاندركاران اجرايی وجود دارد؛ بنابراين ضروری است تا
موضوعاتی برای تحقیقات بیشتر مطرح شود .بررسی
راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای تولید در هريک از سطوح
مختلف از طريق اقدامپژوهی يا ساير روشهای تحقیقاتی از
ديدگاه مديرعامالن و اعضای هیئتمديره تعاونیهای تولید
ضروری به نظر میرسد .بررسی میزان توانمندی فعلی
تعاونیهای تولید در سطوح مختلف و همچنین كاوش عوامل
مؤثر بر توانمندی تعاونیهای تولید موجود میتواند روشنگر
مسیر تشکیل تعاونیهای تولید كارآمد جديد و ارتقای
عملکرد تعاونیهای تولید فعلی باشد.
نتيجهگيري
توانمندسازی تعاونیهای تولید در واقع فرايندشدن افراد برای
تشکیل و فعالیت كارآمد در تعاونیهای تولید ،تیمها و
گروههايی است كه در تعاونی و برای تعاونی كار میكنند؛
فرايندشدن كل بدنة تعاونیها برای شبکهسازی و فعالیتهای
بین تعاونی و فرايندشدن جامعه برای پذيرش و حمايت از
تعاونیهای تولید .بیشک اين فرايند زمانی تحقق میيابد كه
فرايندها و راهکارهای موجود شرايط الزم و كافی برای شدن
را فراهم سازد .با توجه به همة عوامل مؤثر بر توانمندسازی
تعاونیهای تولید و راهکارهای آن توانمندسازی بايد در
هريک از سطوح فردی ،گروهی ،سازمانی و اجتماعی مد نظر
قرار گیرد .در سطح فردی ،توانمندسازی تمام اعضا ،ذینفعان

1931  بهار،1  شماره،44  دوره،تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران

 میبايست تعاونیها را برای تشکیل اتحاديه و شبکه،سازمانی
 محلی و بینالمللی در،با ساير تعاونیها و سازمانهای ملی
، در سطح اجتماعی.راستای اهداف مشترک توانمند ساخت
توانمندسازی جوامع روستايی و كشاورزی كه بستر اصلی
.فعالیت تعاونیهای تولید هستند حائز اهمیت است
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و كاركنان دولتی مد نظر است؛ البته توانمندسازی فردی
ساير افراد جامعه ــ بهخصوص جامعة روستايی و كشاورزی
كه به نوعی از خدمات تعاونیها بهرهمند میشوند و در امور
 در سطح.تعاونیها تأثیرگذارند ــ میبايست جدی تلقی شود
 توانمندسازی اعضای تعاونی برای تشکیل و فعالیت،گروهی
 در سطح.در تیمها و گروههای كاری مورد توجه است
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