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ABSTRACT
Agricultural cooperatives, and especially poultry cooperatives, have suffered serious damage in
recent years, despite their important role in production and employment. The present study seeks to
accurately identify the problems of these cooperatives and prioritize their most important harms in
various fields. Therefore, the aim of this study is to analyze the vulnerability of poultry
cooperatives in Hamadan province. This research was conducted adopting survey research method
with an applied approach. The statistical population of the study consisted of members of the board
of directors of poultry cooperatives who were studied by census. The most important data
collection tool in the present study was a researcher-made questionnaire whose face- validity was
confirmed by experts. To evaluate the reliability of the main scale of the questionnaire, Cronbach's
alpha coefficient was calculated that the figure was 0.85 indicating reliability of the tool of study.
The research findings were analyzed using SPSS25 statistical software. Using factor analysis
technique, vulnerability were classified into five groups. "Infrastructure damage-innovation" was
explained as the most important factor by explaining 26.08% of the variance. This factor together
with other injuries "economic-market injuries", "socio-cultural environmental injuries", "internal
organizational injuries" and "managerial injuries" in total 63.96% of the variance explained the
total vulnerability of cooperatives.
Keywords: Challenges, Poultry Cooperatives, Agricultural sector, Hamedan.
Extended ABSTRACT
Vulnerability Analysis of Poultry Cooperatives: A case in Hamadan Province
Objectives
Agricultural cooperatives, and especially poultry cooperatives, have suffered serious damage in
recent years, despite their important role in production and employment. The present study seeks to
accurately identify the issues and problems of these cooperatives and prioritize their most
important harms in various fields. Cooperation is one of the best mechanisms to enhance people's
participation in socio-economic activities and promoting sustainable employment and livelihood
for vulnerable poor people in rural areas. Accordingly, the main objective of this study is to
investigate the vulnerabilities of poultry cooperatives in Hamadan province in Iran.
Methods
The statistical population consisted of 54 members of the administrative board of poultry
cooperatives who participated in the survey. They were taken as respondents adopting the census
method. A researcher-made questionnaire was used to perform interviews. Face validity indicated
this tool is valid. Cronbach alpha for reliability was equal to 0.85 indicating the main scale
(vulnerability) is reliable. The data were analyzed using SPSS25 software.
Results
Factor analysis categorized vulnerabilities into five classes viz., infrastructure-innovation (with
26.08 of explained variance), economic-market, socio-cultural environment, inter-organization, and
managerial vulnerabilities, which accounted for 63.96 percent of the variance. The results depicted
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that lack of access to market information and import policy supports by the government, lack of
state monitoring of cooperative activities, lack of participation culture and collective action among
cooperatives’ members are the most challenges faced by cooperatives which make them
vulnerable. Poultry cooperatives face, above all, "infrastructure-innovation problems." These
problems are the most important challenges faced by poultry cooperatives. Some examples include
"low quality of poultry and eggs produced", "lack of vaccination and health-care services and
hygienic principles in the poultry housing" and” outdatedness of equipment and heating and
cooling systems.
Discussion
Therefore, paying attention to the mentioned problems and trying to eliminate them is of special
importance. In this regard, the government should provide facilities such as low-interest loans to
producers or create places with all facilities and equipment for low-rent producers to meet all
existing challenges. Improving the infrastructure needed to support poultry cooperatives and
creating a platform for innovation for the private and public sectors to find new solutions is crucial.
The second damage to cooperatives' progress is the "economic-market problem" that explains a
significant portion of the variance. These problems include "lack of credit for cooperatives and
problems related to access to them", "lack of cooperation of banks in providing facilities to
cooperatives", "lack of adequate capacity" for the export of animal products "and so on. Problems
related to the economic and market system are one of the most important challenges faced by
agricultural cooperatives around the world. However, these cooperatives require a lot of investment
in equipment and machinery. In this regard, increasing the competitiveness of cooperatives with
other businesses can be a good solution. Another solution that can be useful in this regard is the
insurance of cooperatives is through the Ministry of Labor, Cooperatives, and Social Welfare. This
measure can reduce the risk of operating in the poultry sector and psychological security for
cooperative members. Control of the black market of brokers and intermediaries by economic
observers and the use of new farm-to-table platforms can also be an important solutions in this
regard. The third problem is related to the "socio-cultural environment". A significant part of this
structure is "not taking advantage of the participation and opinion of members in decisions." Most
members do not consider the cooperative to be their assets and consider it a governmental
institution that is responsible for meeting their needs. Therefore, they do not participate effectively
in cooperative decisions and programs. However, a cooperative needs the full consensus of its
members for growth and development. However, due to the cultural weakness of the cooperative,
the main burden of decisions and activities falls on the CEO. The fourth problem is related to
"internal issues" in the cooperative. Low level of literacy and inexperience of cooperative
members, lack of empathy between cooperative members, weak morals and their individual and
social behavior, etc. are among the harms that are classified in this category. Considering that the
members of the cooperative are among its pillars and have a key role in the success of this social
institution. Therefore, there should be logical rules and procedures in selecting cooperative
members to prevent the entry of incompetent and inefficient people. The entry of qualified people
into the cooperative can provide the ground for the growth and prosperity of this production
system. Training of cooperative members in various fields such as vaccination, management of
environmental factors, breeding grounds, and improving access to information and communication
channels is required. It may be consistent with the suggestions made by Alipoor et al. (2012). The
fifth problem according to its constituent variables is called "managerial problems". To overcome
this challenge, various training courses are held annually by the Ministry of Cooperatives, Labor,
and Social Welfare at the provincial level, offering courses such as technical services training,
marketing, management, accounting, etc. Various cooperatives, including agricultural cooperatives
active in the poultry sector, are supported and guided by state experts. Therefore, the requirement
of cooperative managers during practical training courses to become familiar with the patterns of
leadership and management methods will improve their performance and management skills.
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چکیده

تعاونیهای بخش کشاورزی و بهویژه تعاونیهای طیور علیرغم جایگاه بسیار مهمی که
در تولید و اشتغال دارند در سالهای اخیر با آسیبهای جدی مواجه شدهاند .تحقیق حاضر در
پی شناخت دقیق مسایل و مشکالت این تعاونیها و اولویتبندی مهمترین آسیبهای آنها در
حوزههای مختلف بوده است .لذا ،هدف مطالعه حاضر تحلیل آسیبهای تعاونیهای طیور در
استان همدان است .این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و بهشیوه تحقیقات پیمایشی انجام

شده است .جامعهآماری تحقیق را از اعضای هیئتمدیره تعاونیهای طیورتشکیل دادند و به-
طور سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند .مهمترین ابزار جمعآوری اطالعات در تحقیق
حاضر ،پرسشنامه محققساخته است که روایی صوری آن توسط متخصصان فن مورد تایید
قرار گرفت .برای بررسی پایایی آلفای کرونباخ محاسبه شد که رقم  0/85بهدست آمد .تجزیه
و تحلیل یافتههای تحقیق به کمک نرمافزار آماری  SPSS25انجام شد .با بهرهگیری از تکنیک
تحلیل عاملی ،آسیبها در پنج گروه دستهبندی شدند" .آسیبهای زیرساختی-نوآوری" با

تبیین  26/08درصد از واریانس ،بهعنوان مهمترین عامل معرفی شد .این عامل همراه با

سایرآسیبها "آسیبهای اقتصادی-بازاری"" ،آسیبهای محیط اجتماعی-فرهنگی"،

"آسیبهای درون سازمانی" و "آسیبهای مدیریتی" در مجموع  63/96درصد از واریانس-

کل آسیبپذیری تعاونیها را تبیین کردند.
واژههاي کلیدي :چالشها ،شرکتهایتعاونی طیور ،بخش کشاورزی ،همدان.
مقدمه
تعاونی1ها يکی از بهترين سازوکارهاي مشارکت
مردمی در فعالیتهاي اقتصادي و اجتماعی محسوب
میشوند و اشتغال و معیشتپايدار را براي اقشارآسیب-
پذير و کمدرآمد روستايی ايجاد میکنند ( Heydari
 .)Sarban, 2012در تأمین معاش روستايیان ،کشاورزي
از جمله بخشهاي مهم اقتصادي است که موثر بوده و
1. Cooperative

نقش مهمی در تولید و اشتغال مولد دارد .بنابراين در
شرايط فعلی اقتصادي ايران با مشخصههاي بیکاري،
عدمتحرک اقتصادي و محدوديت سرمايهگذاري دولت،
توجه به کشاورزي از اهمیتی دو چندان برخوردار است
( .)Khosravi Pour et al.,2011در اين راستا
تعاونیهاي کشاورزي بهعنوان يکی از مهمترين منابع
تولید محصوالت کشاورزي ،از متولیان تامین امنیت
غذايی در کشور بهشمار میروند Mozaffari et
) .)al.,2015اين تعاونیها میتوانند با تهیه و فراهم

790

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،52-2شماره 1400 ،4

آوردن سازوکارهاي الزم براي نیل به خودکفايی و خود-
اتکايی در محصوالت غذايی اساسی و تامین غذاي مردم،
نقش موثري در تحقق امنیتغذايی ايفا نمايند .تعاونی-
هاي کشاورزي را میتوان متشکل از کشاورزانی دانست
که در يک زمینه مشترک به فعالیت میپردازند .يکی از
مهمترين اهداف اين تعاونیها ،فراهم کردن بیشترين
سود اقتصادي براي اعضاي خود در فرايند تولید
محصوالت کشاورزي و فروش آنها است .شرکتهاي
تعاونی کشاورزي عالوه بر شکوفايی اقتصادي ،سبب
رونق کسب و کار و ايجاد بسترهاي مناسب جهت
افزايش صادرات کاال و محصوالت تولیدي نیز میشوند و
از اين طريق درآمدهاي ارزي را افزايش می دهند
) .)Savari et al.,2015از سوي ديگر ،تعاونیهاي
تولید کشاورزي نوعی نظام بهرهبرداري در جهت حداکثر
کردن بهرهبرداري از منابع آب و خاک کشور ،آشنا
ساختن اعضا با روشهاي نوين کشاورزي ،استفاده
صحیح از ماشینآالت کشاورزي متناسب با شرايط
محلی ،فراهم نمودن امکانات و تسهیالت بیشتر براي
توسعه و بهبود صنايعدستی و فعالیتهاي غیر کشاورزي
به شمار میآيند .بهعبارتديگر تعاونیهاي تولید
کشاورزي نوعی نظام بهرهبرداري مبتنی بر تعاون است
که در آن بهرهبرداران با کشت يکپارچه و با حفظ
مالکیت فردي به تولید و زراعتجمعی میپردازند
( .)Arbabi & Ervin,2016همچنین ،اين تعاونیها
رهیافت مناسبی براي دستیابی به توسعه اقصادي و نیز
تحقیق عدالت اجتماعی به شمار میروند که زمینه را
براي بقاء و حتی توسعه و پیشرفت را براي کشاورزان
ايجاد میکنند ( .)Izadi et al., 2017تعاونیهاي تولید
کشاورزي میتوانند نقش مهمی در حفظ و ارتقاي
جايگاه بخش کشاورزي ،ايفا کنند .مهمترين اهداف
تعاونیهاي تولید کشاورزي در راستاي پیشبرد توسعه
عبارتند از؛ همیاري و همکاري متقابل ،افزايش بهرهوري،
میزان تولید ،بهبود زندگی مادي و معنوي ،توسعه
کشاورزي پايدار و ايجاد اشتغال است ( Ahmad pour
 .)et al.,2014با توجه به اينکه در کشور ما بخش
عظیمی از واحدهاي بهرهبرداري موجود را نظامهاي خرد
و کوچکمقیاس تشکیل میدهند و همچنین ،با توجه به
ناکارآمدي نظامهاي تولیدي خرد در ايجاد تحرک و

پويايی در بخش کشاورزي ،بخش تعاون و بهخصوص
تعاونیهاي تولید کشاورزي را میتوان ابزار مناسبی در
توسعهروستايی و ايجاد اشتغال مولد قلمداد کرد .اين
تعاونیها در بازتوزيع منافع حاصل از رشد بخش
کشاورزي ،ايجاد اشتغال پويا و مولد ،توسعه مشارکت
مردمی ،پايینآمدن ريسک سرمايهگذاري و کاهش
هزينههاي دولتی در تولید نقش موثر و منحصر به فردي
ايفا مینمايند .رشد و توسعه تعاونیها طی چند سال
اخیر چشمگیر و قابلتوجه بوده است بهطوري که تعداد
اين تعاونیها به  187۳شرکت رسیده که با تعداد
 10444۳4نفر عضو در زمینه توسعهکشاورزي اين مرز و
بوم فعالیت دارند و در زمینههاي مختلف تولیدي،
فرآوري و خدماتیفعالیت مینمايند .اين تعاونیها شامل
تعاونی مرغداران ،دامداران ،گندمکاران ،باغداران ،زيتون-
کاران ،بادامکاران ،زنبورداران ،مرتعداران ،کمباينداران،
مکانیزاسیون ،گل و گیاه ،زعفرانکاران ،سیبزمینی-
کاران ،پستهکاران ،چايکاران ،نوغان داران ،طیور و ساير
تعاونیها میباشند ( IRNA,2019; Central
Organization of Rural Cooperatives of Iran,

 .)2018يکی از مهمترين تعاونیهاي تولیدي بخش-
کشاورزي ،تعاونیهاي فعال در صنعت مرغداري است.
صنعت طیور بهعنوان يکی از مهمترين بخشهاي تامین
کننده موادغذايی در سطوح داخلی و خارجی اهمیت
ويژهاي دارد .براساس يک آمار در سراسر کشور در
گرايش مرغ تخمگذار تعداد  470تعاونی تعاونی ثبت
رسیده است که از اين تعداد  2۳0تعاونی در حالت فعال
هستند و مابقی ( 240تعاونی) غیرفعال هستند .تعداد
کارکنان شاغل در پرورش مرغ گوشتی  1۶هزار و 500
نفر و در تعاونیهاي مرغ تخمگذار تعداد  1800نفر
Iran
Cooperative
(
هستند
شاغل
 .)Chamber,2017براساس گزارش چشمانداز سازمان
خوارو بار کشاورزي در سال  2019فائو ،سرانه مصرف
گوشت مرغ در جهان در سال  2018برابر با 4۳/9
کیلوگرم بودهاست .بر اساس پیشبینی انجامگرفته در
اين گزارش بیشترين افزايش مصرف گوشت مرغ تا سال
 2028در کشورهاي درحالتوسعه رخ خواهد داد .بر
اساس گزارش  2019فائو ،فلسطین اشغالی ،آمريکا و
مالزي بیشترين سرانه مصرف گوشت مرغ را در جهان
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دارند .سرانه مصرف محصوالت گوشت مرغ ايران در سال
 1۳97برابر  28کیلوگرم و میزان مصرف آن برابر با 2/1
میلیون تن بوده است که تا سال  2028به  2/5میلیون
تن افزايش خواهد يافت .ايران در مصرف سرانه در بین
کشورهاي جهان در رتبه  19قرار دارد .اين گزارش
حاکی از اهمیت جايگاه گوشت مرغ در سبد غذايی
خانوار ايرانی است .صادرات گوشت مرغ در ايران در سال
 ،1۳97حدود  10هزارتن و واردات آن حدود هزار تن
بوده است .همچنین ،بر اساس گزارش  2019فائو،
متوسط صادرات گوشت مرغ ايران در سالهاي -18
 201۶برابر با  72هزار تن بوده که  0/5درصد از مجموع
صادرات جهان در اين سالهاست ( Online Economy,
 .)2020بهعبارتديگر با روند فعلی سهم ايران از تولید
جهانی گوشت مرغ در سال  2028تغییر چندانی نسبت
به سال  2018نخواهد داشت و سهم ايران در بازارهاي
صادراتی مرغ نیز کاهش میيابد که قابل تامل میباشد؛
همچنین درحالحاضر حدود  25درصد از کل
مرغداريهاي کشور غیرفعالاند ( Online Economy,
 .)2020با توجه بهمطالب ذکر شده و همچنین ،جايگاهی
که تعاونیهايطیور در تولید بخشی از مواد پروتئینی
مورد نیاز جامعه و نیز به لحاظ پرورش طیور ،مساله
اقتصادي کردن فرآيند تولید در واحدهاي مرغداري
استان همدان ضروري به نظر میرسد .در همدان حدود
 5۳0واحد پرورش مرغ گوشتی وجود دارد .ظرفیت
تولید اين واحدها حدود  9و نیم میلیون قطعه در هر
دوره است ،حال آنکه اين واحدها بهصورت میانگین
ساالنه میتوانند در چهار تا پنج دوره اقدام به
جوجهريزي کنند ( Agricultural Jihad of
 .)Hamadan Province,2019علیرغم اينکه
صنعت مرغداري گوشتی يکی از زيربخشهاي فعال و
قابل توجه بخش کشاورزي استان همدان محسوب
میشود ،اين واحدها داراي ظرفیتهاي يکسان نیستند و
در اندازهها و ظرفیتهاي متفاوت در مناطق مختلف
تأسیس شدهاند .آنها داراي مسايل و مشکالت بسیاري
همچون (وضعیت نابسامان توزيع مرغ در استان ،خروج
مرغ از استان ،نحوه کشتار ،ايرادات و اشکاالت اين
چرخه معیوب مانند قطعهبندي و ،...افزايش هزينه تولید،
افزايش رانتخواران و دالالن در بخش نهادهها ،افزايش
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قیمت ريزمغذيها و داروهاي مورد نیاز ،بهرهگیري از
نظرات غیرکارشناسی ،نوسان قیمت) شدهاند
( Agricultural Jihad of Hamadan
 .)Province,2019با شناسايی و رفع مسايل و
مشکالت اين تعاونیها در استان ،مسیر توسعه و تقويت
آنها هموار شود .ضروري است شرکتهاي تعاونی؛ از
ابعاد گوناگون مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرند تا نقاط
ضعف و مشکالت آنها مشخص و اصالح شود ( & Atai
.)Izadi, 2015
واژه آسیبشناسی در سادهترين عبارت بهمعنی
شناخت آسیبهاي سازمانی است که از حوزه علوم -
پزشکی اقتباس شده و بهمعنی هر نوع انحراف از
وضعیت سالم میباشد؛ آسیبشناسی سازمانی هر نوع
انحراف از وضعیت سالم و مطلوب تلقی گرديده و
عمدتا" درونزا بوده و ريشه و منشاء درون سازمانی
دارد .اين نوع آسیب ناشی از سوء عملکرد و يا عملکرد
غلط دستگاهها و خرده نظامهاي سازمانی میباشند
( .)Chitsaz, 2017بر همین اساس ،تحقیق حاضر در پی
شناخت دقیق مسايل ،مشکالت و چالشهاي پیشروي
اين تعاونیها در استان و اولويتبندي مهمترين آسیب-
هاي آنها در حوزههاي مختلف کارکردي و مديريتی می-
باشد تا بر مبناي آن ،راهکارهايی براي تقويت اين گروه
از تعاونیها ارايه شود.
برهمین اساس ،در مطالعههاي متعددي موضوع
شناسايی و تحلیل آسیبها و موانع رشد و توسعه نظام-
هاي تعاونی مورد توجه واقع شده است .اين مطالعهها
عمدت ًا مشکالت مختلف نظامهاي تعاونی را در سطح
خرد تحلیل کرده و در مواردي نیز يک واحد تعاونی
مورد آسیبشناسی قرارگرفته است .با اينحال ،بررسی
دقیق نتايج مطالعات انجام شده میتواند نمايانگر تنوعی
از آسیبها و موانع پیشروي توسعه تعاونیها باشد .بر
همین اساس ،در اين بخش از مقاله ،به ارايه يافتههاي
برخی از تحقیقات انجام شده اين زمینه پرداخته شده
است )2019( Emdadi et al. .در مطالعهاي با هدف
آسیبشناسی تعاونیهاي توسعه روستايی به اين نتیجه
رسیدند عدم وجود کار جمعی و تعاونی در بین اعضا،
عدم توانايی در تامین وثیقه مناسب براي اخذ وام ،عدم
بهرهگیري و عدم استفاده از فناوري در اداره امور تعاونی
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مهمترين نقاط ضعف بوده است.
( )2020در تحقیقی نیز به اين نتیجه رسیدند که رانت-
بازي در بازار محصوالت کشاورزي ،ضعف سیاستگذاري-
هاي ملی در خصوص تولیدکنندگان ،احتمال عدم
همکاري اعضاي هیاتمديره و ديد منفی کارآفرينان
نسبت به تعاونیها از مهمترين نقاط ضعف و تهديدهاي
تعاونیها بودند )2018) Salahi Isfahani .در مطالعهاي
که با هدف آسیبشناسی تعاونیهاي تولید در راستاي
توسعهپايدار روستايی شهرستان ساوه درابعاد اقتصادي و
اجتماعی انجام داد به اين نتیجه رسید که آسیبهاي
جدي تعاونیهاي تولید را تهديد میکنند؛ در حیطه
اقتصادي و اجتماعی ابعادي همچون درآمد کشاورزان،
ارتقاء تولید ،آگاهی و اعتماد اجتماعی در معرض آسیب
بودند )2018( Danesh Mehr .در تحقیقی با هدف
آسیبشناسی تعاونیهاي تولید روستايی نشان داد که
تعاونیهاي تولید روستايی از آسیبهاي اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی و مديريتی رنج میبرند که میتوان
آنها را در قالب سه مقوله اصلی فروپاشی سرمايه
اجتماعی ،شکست سیاستهاي تعاونی و بحران
اقتصادي-مديريتی دستهبندي کردArbabi et al., .
( )2016در مطالعهاي با هدف بررسی مشکالت و آسیب-
هاي تعاونیهاي کشاورزي نتايج نشان داد که عدم درک
و آشنايی صحیح کشاورزان از تعاونیها ،شرايط نامناسب
اقتصادي و اجتماعی مهمترين آسیبهاي شناسايی شده
بودند )2014( Ali Beigi et al. .در تحقیقی با هدف
آسیبشناسی شرکتهاي تعاونی محصوالت گلخانهاي
استان کرمانشاه مسايل و مشکالت اين تعاونیها را در
پنج عامل اقتصادي -اعتباري ،منابع انسانی ،سیاسی-
قانونی ،اداري -مديريتی و فرهنگ کار طبقهبندي کردند.
نتايج مطالعات صورت گرفته ()BabaFini et al., 2013
نشان میدهد که موانع و مشکالت ساختاري؛ ناشی از
ضعف سیاستگذاري و جذب سرمايه در سطح محلی و
منطقهاي است ،فعالیتهاي کشاورزي و بهدنبال آن
عملکرد تعاونیهاي کشاورزي را محدود میکند .نتايج
تحقیق  (2012) Celik et al.نشان داد که مهمترين
مشکالت تعاونیها؛ مشکالت بازاريابی ،پايینبودن سطح
تحصیالت کشاورزان و کارگران و مشکالتمالی است.
مطالعات انجام شده توسط & Ghadiri Moghaddam
Zarafshani et al.

 )2011( Nemati,نبود يک برنامه بلندمدت در زمینه
اقدامات بازاريابی در زمان تولید محصوالت و پس از
تولید ،وجود عوامل واسطهاي و دالالن در هنگام فروش
محصول ،عدم بهکارگیري نیروهاي متخصص از سوي
تعاونیها در مقوله خريد و فروش محصول را بهعنوان
مهمترين تنگناهاي تعاونیهاي تولید کشاورزي معرفی
نمودهاند )2011(Eidi and Saadi, .و  )2011( Salehiبر
آسیبهاي مديريتی تعاونیها اشاره نموده و کمبود
مديراناليق براي اداره امور تعاونیها را از مهمترين
آسیبهاي تعاونیهاي تولید عنوان نمودهاند .برخی ديگر
از مطالعات انجام شده در مورد تعاونیهاي کشاورزي ،بر
اهمیت آسیبها و مشکالت اقتصادي تاکید کرده و به
اين نتیجه رسیدند که مشکالت مالی ،کمبود سرمايه و
نقدينگی يکی از عمدهترين داليل رکود فعالیت شرکت-
هاي تعاونیها محسوب میشود که آنها را در راه
رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه مینمايد ( Unal
 .)et al., 2009; UWCC, 2006مشکالت تعاونیها در
بعد ساختاري شامل نامشخص بودن جايگاه حقوقی
تعاونی ،ضعف قوانین و مقررات نبود نظارت مسئولین
اداره تعاون بر فعالیت تعاونیها ،عدم آگاهی مسئولین از
مشکالت و کمبودهاي شرکت تعاونی (عدم اعتماد بین
اعضاء و مديريت شرکت و برخی اختالفات با مؤسسات و
نهادهاي دولتی و فقدان برنامه جامع و بلندمدت می-
باشد که بهعنوان موانعی در مسیر موفقیت تعاونیهاي
کشاورزي عمل مینمايند (.)Kelt & Zamani, 2011
همانگونه که در ابتداي اين بخش گفته شد ،مرور و
بررسی يافتههاي مطالعات مرتبط با آسیبشناسی
تعاونیها در استان میتواند به درک صحیحتري از
ماهیت و تنوع آسیبها کمک نمايد بر همین اساس،
پس از بررسی اجمالی يافتههاي پژوهشهاي پیشین و
مصاحبه با گروهی از مديران و مطالعان اين بخش ،ابزار
تحقیق براي شناسايی و اولويتبندي آسیبهاي شرکت-
هاي تعاونی طیور با توجه به وضعیت اين تعاونیها در
استان همدان تهیه و تنظیم شد .با توجه به تحقیقات
انجام شده و بررسی روند توسعه صنعت پرورش طیور،
آسیبشناسی تعاونیهاي مربوطه بر کسی پوشیده نیست.
در استان همدان تعاونیهاي طیور داراي مسايل و
مشکالت بسیار میباشند و بدون بررسی دقیق اين
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مسايل نمیتوان راهکارهايی را به منظور توسعه و بهبود
آن ارايه داد .در بیشتر مطالعات گذشته ،به ابعاد
اجتماعی ،اقتصادي ،انسانی ،سیاسی و فرهنگی ايجاد-
کننده آسیب پرداخته شده است .مطالعات مرور شده به
نوعی از جامعیت الزم برخوردار نیستند .لذا ،در اين
تحقیق عالوه بر موارد مطالعات پیشین به مسايل
زيرساختی-نوآوري و مسايل نیز پرداخته شده است.
وجه تمايز اين تحقیق با مطالعات صورت گرفته از اين
لحاظ میباشد.
مواد روشها
پژوهش حاضر بهدلیل ضرورت استفاده از پرسشنامه
و مصاحبه حضوري بهشیوه پیمايشی انجام شد (Ponto,
) 2015و هدف اصلی آن بررسی آسیبهاي تعاونیهاي
طیور در استان همدان بود .جامعه آماري اين مطالعه را
 54نفر از اعضاء هیاتمديره از  54تعاونی طیور فعال
که از بخشهاي مرغداران گوشتی ،مرغداران تخمگذار،
پرورش مرغ مادر و جوجه يکروزه ،قطعهبندي مرغ که در
استان همدان تحتنظارت اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان همدان مشغول به فعالیت بودند؛ تشکیل
دادند و بهصورت تمام شماري مورد مطالعه قرار گرفتند.
تعداد کل تعاونیهاي کشاورزي استان همدان 2۶0
تشکل؛ که از اين تعداد  2۳0تعاونی فعال بودند .الزم به
ذکر است که از کل تعاونیهاي کشاورزي؛  54تعاونی در
حوزه تخصصی طیور فعال داشتند ۳8 .تعاونی مربوط به
شهرستانهمدان 4 ،تعاونی مربوط به شهرستان مالير4 ،
تعاونی مربوط به شهرستان کبودرآهنگ ۳ ،تعاونی
مربوط به شهرستان نهاوند 2 ،تعاونی مربوط به
شهرستان تويسرکان و  2تعاونی مربوط به شهرستان
رزن و مابقی شهرستانها يک تعاونی داشتند ( Abbasi,
 .)2017بنابراين ،تحقیق در سطح میدانی به شیوه
سرشماري اجرا شد و از هر تعاونی يک فرد مسئول و
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مطلع از اعضاي هیات مديره (ترجیحاً ريیس) در مورد
آسیبهاي تعاونی تجربیات و ديدگاههاي خود را در
مصاحبه تبیین نمودند .براي جمعآوري اطالعات ،از
پرسشنامهاي محققساخته استفاده شد .براي تعیین
روايی پرسشنامه از نظرات اساتید دانشگاه همدان و
کارشناسان اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
همدان استفاده شد .پايايی ابزار تحقیق نیز از طريق
پیشآزمون محاسبه گرديد و با استفاده از آزمون آلفاي-
کرونباخ در بخش مقیاس اصلی ( )α =0/852موردتأيید
قرارگرفت .روشها و تکنیکهاي آماري مورد استفاده در
اين تحقیق مشتمل بر روشهاي توصیفی و استنباطی
بود که در قالب نرمافزار آماري  SPSS25مورد استفاده
گرفته است.
نتايج و بحث
يافتههاي توصيفی

يافتههاي تحقیق نشان داد ،سن اعضاي هیئت
مديره بین  28تا ۶0سال متغیر است (میانگین ،44/72
انحرافمعیار  .)10/02از نظر وضعیت سواد 9/۳ ،درصد
از پاسخگويان کاردانی ۳7 ،درصد تحصیالت در حد
کاردانی 4۶/۳ ،درصد تحصیالت در حد کارشناسی و
 7/4درصد تحصیالت در کارشناسی ارشد و باالتر
داشتند .اطالعات مربوط به رشته تحصیلی نشان می-
دهد ،در بین اعضاي هیئتمديره تعاونیهاي طیور،
بیشترين فراوانی ( 40/7درصد) مربوط به افرادي است
که در شاخه نظري مقطع متوسطه (علوم انسانی ،علوم
تجربی و علوم رياضی) تحصیل کرده بودند .پس از آن
نیز بیشترين فراوانی ( 24/1درصد) مربوط به مديرانی
است که رشته تحصیلی آنها کشاورزي بود .يافتههاي
اين مطالعه حاکی از آن است که میانگین سابقه اشتغال
به کار پاسخگويان در صنعت طیور ،در حدود  14سال
بود جدول (.)1
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جدول  - 1توزيع فراوانی ويژگیهاي فردي و حرفه اي اعضاي هیات مديره
متغیر
سن

میزان
تحصیالت

سابقه اشتغال
به کار دامداري

درصد

فراوانی

مالحظات

 ۳0سال و کمتر

7/4

4

۳1 -45

5۳/7

29

میانگین44/72 :
انحراف معیار10/02 :

4۶ -5۶

14/8

8

 57سال به باال

24/1

1۳

زير کاردانی

9/۳

5

کاردانی

۳7

20

کارشناسی

4۶/۳

25

کارشناسیارشد و باالتر

7/4

4

 10سال و کمتر
11 -20
21 -۳0
 ۳1سال به باال

55/۶
20/4
9/۳
14/8

۳0
11
5
8

نما= لیسانس

میانگین1۳/98 :
انحراف معیار11/844 :

ماخذ :يافتههاي تحقیق
 -اولويتبندي آسيبهاي تعاونیهاي طيور

در اين تحقیق بهمنظور بررسی مشکالت و آسیب-
هاي تعاونیهاي طیور در استان همدان از  52گويه
مستخرج از ادبیات نظري پیشین و نظرات  54نفر
متخصص ،استفاده شد که در اين بخش مورد ارزيابی
قرار گرفتند ( .)Abbasi, 2017همانطور که در جدول
( )2مشخص است؛ «فقدان دسترسی به اطالعات بازار-
طیور و سیاستهاي وارداتی دولت» با ضريبتغییرات
(« ،)/814نبود نظارت مسئولین اداره تعاون بر فعالیت-
هاي تعاونیها» با ضريبتغییرات ( )1/829و «نبود-
فرهنگ مشارکت و کارجمعی در بین اعضاي تعاونی» با
ضريب تغییرات ( )1/894اولويتهاي اول تا سوم
مشکالت را به خود اختصاص داده و بهعنوان مهمترين
آسیبهاي تعاونیهايطیور در استانهمدان شناخته
شدند« .نبود روحیه کارآفرينی ،نوآوري و ريسکپذيري
در اعضاي تعاونی»« ،پايین بودن اعتماد به نفس و خود-

باوري در بین اعضاء تعاونی» و «بیتوجهی به خود مقوله
تعاون و تعاونی در برنامههاي آموزشی» پايینترين
اولويتها را بهخود اختصاص دادند که بر اين اساس،
میتوان گفت اين نوع مشکالت ،در مقايسه با ساير موارد
از اهمیت کمتري برخوردار هستند .بنابراين ،نبود
دسترسی به اطالعات بهويژه اطالعات بازارهاي فروش و
سیاستهاي دولت در زمینه واردات و نیز عدم دسترسی
به فناوريهاي پیشرفته از جمله تجارت الکترونیک به-
دلیل هزينههاي سنگین مانع رشد کافی فعالیتها شده
و بر کارآيی و بهرهوري فعالیتهاي تجاري بخش تعاون
تاثیر گذاشته است .همچنین ،نبود روحیه همکاري و
فعالیتهاي مشارکتی و دسته جمعی در تعاونیها و
انجام امور تعاونی میان اعضا ،شرکا و سازمانهاي ذيربط
به کندي روند توسعه تعاونیها و بخش تعاون در استان
انجامیده است.
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جدول  -2اولويتبندي آسیبهاي تعاونیهاي طیور در استان همدان
آسیبهاي تعاونیهاي طیور
فقدان دسترسی به اطالعات بازار طیور و سیاستهاي وارداتی دولت
نبود نظارت مسئولین اداره تعاون بر فعالیتهاي تعاونیها
نبود فرهنگ مشارکت و کار جمعی در بین اعضاي تعاونی
واضح نبودن اساسنامه و قوانین پیچیده و مقررات دست و پا گیر
نبود ظرفیتهاي مناسب براي صادرات فرآوردههاي دامی
عدم مسئولیتپذيري و بیتفاوت بودن اعضا نسبت به مسايل تعاونی
وجود بیماريها و هزينه باالي دارو و درمان در تعاونی طیور
عدم اطمینان به آينده بازار و امنیت شغلی در صنعت مرغداري
وجود واسطهها و دالالن در بازار تهیه علوفه و فروش محصول
کمبود اجراي طرحهاي تحقیقاتی و پژوهشی -کاربردي
کمبود اعتبارات براي تعاونیها و مشکالت مربوط به دسترسی به آنها
دخالت زياد دولت در تعاونیها
عدم تطابق اهداف فردي و سازمانی در تعاونیها
عدم حمايت کافی صندوق بیمه از صنعت مرغداري
مشارکت ندادن اعضاي تعاونی در برنامهريزي و تصمیم گیري
نبود واکسیناسیون و عدم رعايت اصول بهداشتی در سالن مرغداري
عدم همکاري بانکها در خصوص تسهیالت تکلیفی در تعاونیها
ضعف اخالق و رفتار فردي و اجتماعی اعضاي تعاونی
ناتوانی در فروش محصوالت تعاونی به صورت نقدي
ارتباط ضعیف بین تعاونی با بخش علمی جامعه و مسئوالن
عدم بهرهگیري از نیروي انسانی متخصص
روحیه محافظهکاري اعضا در تعاونی
عدم وجود مديريت صحیح پرورش و کنترل بیماريها در تعاونیها
نداشتن اعتماد به هم در تعاونیها
عدم توانايی تعاونیها در بازپرداخت اعتبارات دريافتی
عدم ارايه آمار و اطالعات دقیق از فعالیتهاي شرکت تعاونی
فرسوده و قديمی بودن تجهیزات و سامانههاي سرمايشی و گرمايشی
عدم اطمینان به آينده بازار و امنیت شغلی در صنعت مرغداري
آگاهی محدود مسئولین از مشکالت و کمبودهاي تعاونیها
ضعف در برخورد با ابهام و شکل گیري قضاوتها و داوريها
عدم شناخت مديران تعاونی از تفاوتهاي فردي اعضا
نبود همدلی در اعضاي تعاونی
کیفیت پايین مرغ و تخم مرغ تولیدي
کمبود آموزشهاي تخصصی و ضعف اطالعرسانی
عدم استفاده از نظرات اعضا تعاونیها در تعیین قیمت محصوالت
تعدد مراکز تصمیمگیري و سیاستگذاري براي تعاونیها
عدم رضامندي افراد از منافع تعاونی
نبود سردخانه براي نگهداري محصول تولیدي مرغداري
کم توجهی به مقوله عدالت در مديريت تعاونی و دلسردي اعضا
فقدان روحیه آينده نگري اعضاي تعاونی و عدم اعتقاد به تغییر
کمبود مديران آگاه و توانمند با مهارت مديريتی در تعاونیها
عدم توجه به نوآوري و کارآفرينی در تعاونیها
آشنا نبودن مديران تعاونی با شیوههاي تبلیغاتی و اصول بازاريابی
اشتغال اعضاي تعاونی در جاي ديگر و نبود انگیزه کافی براي فعالیت
ناچیز و کم بودن سرمايه اولیه اعضاي تعاونی (آورده اعضا)
ناتوانی در رقابت با واحدهاي بزرگ دامداري
وجود اختالف نظر و سلیقه در بین اعضا تعاونی
عدم دسترسی به فناوريهاي پیشرفته مانند تجارت الکترونیک
سطح پايین سواد و بیتجربگی مديران تعاونی
نبود روحیه کارآفرينی ،نوآوري و ريسکپذيري در اعضاي تعاونی
پايین بودن اعتماد به نفس و خود باوري در بین اعضا تعاونی
بیتوجهی به خود مقوله تعاون و تعاونی در برنامههاي آموزشی
*مقیاس =1 :خیلی کم  = 2کم  =۳متوسط  -4زياد  =5خیلی زياد

*میانگین
2
2
2/09
2/2۶
2/0۶
1/81
1/۶5
2/41
1/85
2/۳7
2/۳0
2/8۳
2/41
2/44
2/50
2/94
2/2۶
2/2۶
2/02
2/۶5
2/07
2/۳0
1/81
2/72
2/4۳
2/54
2/81
2/41
2/44
2/۳7
2/52
2/52
۳/04
2/۳5
2/28
2/28
2/11
2/7۶
۳/52
2/28
2/۳1
2/59
2/48
2/02
2/28
2/5۶
2/۳7
2/5۶
2/۶۳
2/28
2/44
2/۶5

انحراف معیار
1/102
1/09۳
1/10۳
1/152
1/017
0/870
0/781
1/108
0/8۳۳
1/0۶9
1/021
1/255
0/740
1/07۶
1/095
1/2۶5
0/955
0/994
0/8۳5
1/084
0/821
0/9۳0
0/702
1/054
0/924
0/9۶۶
1/025
1/108
0/904
0/875
0/92۶
0/92۶
1/115
0/850
0/811
0/811
0/744
0/950
0/8۶۳
0/7۶۳
0/77۳
0/858
0/818
0/۶58
0/7۳8
0/81۶
0/7۶0
0/79۳
0/808
0/7۶۳
0/744
0/781

ضريبتغییرات
1/814
1/829
1/894
1/9۶1
2/025
2/080
2/112
2/175
2/220
2/217
2/25
2/254
2/25۶
2/2۶7
2/28۳
2/۳24
2/۳۳7
2/۳94
2/419
2/444
2/52
2/547
2/578
2/580
2/۶29
2/۶29
2/۶۳8
2/۶91
2/۶99
2/708
2/721
2/721
2/72۶
2/7۶4
2/811
2/811
2/8۳۶
2/905
2/920
2/988
2/988
۳/018
۳/0۳1
۳/085
۳/089
۳/118
۳/1۳7
۳/22
۳/25
۳/279
۳/279
۳/۳9۳

اولويت
1
2
۳
4
5
۶
7
8
9
10
11
12
1۳
14
15
1۶
17
18
19
20
21
22
2۳
24
25
2۶
27
28
29
۳0
۳1
۳2
۳۳
۳4
۳5
۳۶
۳7
۳8
۳9
40
41
42
4۳
44
45
4۶
47
48
49
50
51
52
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متغیرها داراست .در مجموع ،پنجعامل مذکور ۶۳/9۶
درصد از کل واريانس متغیرها را تبیین مینمايند .براي
چرخش عاملی از روش وريماکس استفاده شده که در
جدول ( )4نتايج آن آورده شده است.

 گروهبندي آسيبهاي تعاونیهاي طيور از ديدگاهاعضاء هياتمديره

بهمنظوردستهبندي آسیبهاي تعاونیهاي طیور و
تعیین سهم هر يک از عوامل از تحلیل عاملی اکتشافی -
استفاده شده است .محاسبات انجام شده نشان میدهد
که انسجام درونی دادهها براي بهرهگیري از اين تکنیک
مناسب بوده ( )KMO=0/81۳و آماره بارتلت نیز در
سطح يک درصد معنیدار است .در اين بررسی پنج
عامل استخراج شد که نتايج آن در جدول ( )۳به همراه
مقدار ويژه و درصد واريانس مربوطه ارايه شده است.
نتايج جدول ( )۳نشان میدهد که عامل اول (با
مقدار ويژه  )10/۳49بیشترين سهم و عامل پنجم (با
مقدار ويژه  )2/728کمترين سهم را در تبیین کل

جدول  -۳عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه ،درصد
واريانس و درصد واريانس تجمعی
عامل

مقدار ويژه

عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
عامل چهارم

10/۳49
۶/024
۳/۳۳۳
2/9۶2

درصد واريانس
مقدار ويژه
2۶/08
15/18
8/۳9
7/45

فراوانی تجمعی
درصد واريانس
2۶/08
41/2۶
49/۶5
57/1

عامل پنجم

2/728

۶/8۶

۶۳/9۶

جدول  -4متغیرهاي مربوط به هر يک از عوامل و میزان بارهاي عاملی بهدست آمده از ماتريس چرخش يافته
آسیبها

آسیبهاي
زيرساختی-
نوآوري

اقتصادي-بازاري

محیط اجتماعی-
فرهنگی

درون سازمانی

مديريتی

متغیرها

عدم توجه به نوآوري و کارآفرينی در تعاونیها
کیفیت پايین مرغ و تخم مرغ تولیدي
عدم ارايه آمار و اطالعات دقیق از فعالیتهاي شرکت تعاونی به اعضاي آن
نبود سردخانه براي نگهداري محصول تولیدي مرغداري
دخالت زياد دولت در تعاونیها
فقدان روحیه آيندهنگري اعضاي تعاونی و عدم اعتقاد به تغییر و نوگرايی
فرسوده و قديمی بودن تجهیزات و سامانههاي سرمايشی و گرمايشی در مرغداري
جیرهنويسی غیر استاندارد در مرغداري
عدم تطابق اهداف فردي و سازمانی در تعاونیها
نبود واکسیناسیون و عدم رعايت اصول بهداشتی در سالن مرغداري
وجود واسطهها و دالالن در بازار تهیه علوفه و فروش محصول
کمبود اعتبارات براي تعاونیها و مشکالت مربوط به دسترسی به آنها
فقدان دسترسی به اطالعات بازار طیور و سیاستهاي وارداتی دولت
عدم همکاري بانکها در خصوص تسهیالت تکلیفی در تعاونیها
ناچیز و کم بودن سرمايه اولیه اعضاي تعاونی (آورده اعضا)
عدم دسترسی به فناوريهاي پیشرفته مانند تجارت الکترونیک در صنعت طیور
عدم استفاده از نظرات اعضا تعاونیها در تعیین قیمت محصوالت دامی
نبود ظرفیتهاي مناسب براي صادرات فرآوردههاي دامی
ضعف در برخورد با ابهام و شکل گیري قضاوتها و داوريها در بین اعضا
بی توجهی به خود مقوله تعاون و تعاونی در برنامههاي آموزشی
نبود فرهنگ مشارکت و کار جمعی در بین اعضاي تعاونی
تعدد مراکز تصمیمگیري و سیاستگذاري براي تعاونیها
ارتباط ضعیف بین تعاونی با بخش علمی جامعه و مسئوالن سیاستگذار
کمبود آموزشهاي تخصصی و ضعف اطالع رسانی در خصوص تشکیل جلسات مجمع
کمبود اجراي طرحهاي تحقیقاتی و پژوهشی -کاربردي در ارتباط با تعاونیها
سطح پايین سواد و بیتجربگی مديران تعاونی
عدم توجه به توانمندي سازي اعضا و ظرفیت سازي در تعاونیها
نبود همدلی در اعضاي تعاونی
ضعف اخالق و رفتار فردي و اجتماعی اعضاي تعاونی
وجود اختالف نظر و سلیقه در بین اعضا تعاونی
مشارکت ندادن اعضاي تعاونی در برنامهريزي و تصمیم گیري
عدم توانايی تعاونیها در بازپرداخت اعتبارات دريافتی
آگاهی محدود مسئولین از مشکالت و کمبودهاي تعاونیها
آشنا نبودن مديران تعاونی با شیوههاي تبلیغاتی و اصول بازاريابی
عدم آشنايی مديريت تعاونی با شیوههاي جديد تولید
ناتوانی در فروش محصوالت تعاونی به صورت نقدي
عدم وجود مديريت صحیح پرورش و کنترل بیماريها در تعاونیها

مأخذ:يافتههاي تحقیق

بارعاملی
0/5۳5
0/5۳9
0/58۶
0/597
0/۶11
0/۶۳۶
0/۶59
0/۶7۳
0/۶98
0/700
0/4۳1
0/507
0/548
0/5۶8
0/584
0/۶1۶
0/۶۶۳
0/۶84
0/441
0/484
0/501
0/5۳۶
0/۶50
0/۶89
0/۶98
0/518
0/57۶
0/577
0/۶5۳
0/752
0/778
0/452
0/5۳۳
0/۶۳5
0/۶88
0/599
0/717

شعبانعلی فمی و معتقد :تحلیل آسیبشناسی تعاونیهاي طیور...

همانگونه که در جدول ( )4مشاهده میشود ،پس از
انجام تحلیلعاملی ،مجموعه گويههاي مربوط به مسايل
و مشکالت تعاونیهاي طیور (آسیبها) در پنج دسته
عامل خالصه شد که بر مبناي ماهیت متغیرهاي قرار
گرفته در هر دسته عوامل ،اقدام به نامگذاري عاملها
شد .در ادامه ،به تشريح آنها پرداخته شده است:
آسيبهاي مرتبط با زيرساختی-نوآوري :مسايل
و مشکالت شرکتهاي تعاونی طیور در استان فقط به
مسايل نهادي مربوط نمیشود ،بلکه نبود زيرساختهاي
الزم در اين زمینه نیز بر موجب مشکالت بسیار شده
است .دقت در ماهیت متغیرهاي تشکیلدهنده اين
آسیب حکايت از وجود مشکالت ساختاري و سازمانی
دارد ،که میتوان اين عامل را «آسیبهاي زيرساختی-
نوآوري» نام نهاد .مقدار ويژه اين عامل و نیز میزان سهم
آن در تبیین واريانس کل متغیرها (جدول  )۳نشان می-
دهد که در زمینه آسیبشناسی تعاونیهاي طیور بیش
از هر چیز آسیبهاي مرتبط با عدم برخورداري از
زيرساخت نوآورانه نقش دارند .اين عامل بیشترين تاثیر
را در تبیین واريانس کل متغیرها داشته و در مجموع
حدود  2۶/08درصد از کل واريانس متغیرها را به خود
اختصاص داده است .اين نتیجه با يافتههاي تحقیقات
( ;Asadi Borujen,2008; Pahlavani et al.,2008
 )Hazrati et al.,2009مبنی بر نقش تعیینکننده
ساختار يک تعاونی طیور همخوانی دارد.
حمايتهاي دولت در زمینههاي نوآوري و کارآفرينی
از طريق اجراي طرحهاي نوآورانه و همچنین ،توسعه
زيرساختها با هدف رشد و توسعه شرکتهاي تعاونی
طیور در استان مناسب و کافی نبوده است .بنابراين،
تعاونیها با مسايل و مشکالت متعددي روبرو هستند که
يکی از مهم ترين آسیبها در اين زمینه ،آسیب
زيرساختی-نوآوري است .ايجاد بستر حمايت و تشويق
نوآوري در تعاونیها با تاکید بر پرورش ويژگیهاي
کارآفرينانه میتواند بهعنوان يک راه حل براي غلبه بر
مشکالت توسعه در تعاونیها مورد توجه قرار گیرد.
آسيبهاي اقتصادي-بازاري :آسیبهاي مرتبط با
تعاونیهاي طیور را بايد در اقتصاد و بازار جستجو نمود.
باتوجه به ماهیت متغیرهاي تشکیلدهنده اين عامل ،از
اين عامل با عنوان «فقدان محیط اقتصادي-بازاري
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مناسب» يادشده است .با دقت در نوع متغیرهاي
تشکیلدهنده عاملهاي اول و دوم میتوان دريافت که
اساساً عاملهاي اول و دوم ارتباط نزديکی با يکديگر
داشته و چهبسا توانايی اثرگذاري بر روي يکديگر را نیز
داشته باشند .همانگونه که در جدول  ۳مشخص شده
است عامل دوم در مقايسه با عامل اول ،نقش کمتري در
تبیین واريانس متغیرهاي مربوط به آسیبهاي تعاونی
طیور دارد .اينموضوع بیانگر اين واقعیت است که اعضا
هیئتمديره ،تأثیربازدارندگی عامل « اقتصادي-بازاري»
را در مقايسه با «آسیب زيرساختی-نوآوري» کمتر
دانستهاند .در اين مورد نتايج بهدست آمده با نتايج
تحقیقات ( Salehi, 2011; Bazrafshan & Shahin,
 )2010; Hazrati et al., 2010همخوانی دارد.
آسيبهاي محيط اجتماعی -فرهنگی :همان-
گونه که اطالعات جدول ( )۳نشان میدهد ،مقدار ويژه
اين عامل برابر با  4/59است .درصد واريانس مقدار ويژه
اين عامل برابر با  ۳/۳۳۳درصد از کلواريانس متغیرها را
تبیین میکند و سهم قابلتوجهی از کل واريانس را به
خود اختصاص داده است .نتیجه حاصل از اين بخش با
مطالعات ( Salehi, 2011; Bazrafshan and Shahin,
;2010; Nikooee Naeeni & Mohammadi, 2011
 )Brokinz, 2009همخوانی دارد.

آسيبهاي درونسازمانی :دقت در اطالعات
جدول ( )۳نمايانگر اين واقعیت است که تأثیر اين آسیب
در مقايسه با ساير آسیبها کمتر بوده و سهم کمتري از
تغییرات واريانس آسیبها توسط اين عامل تبیین می-
شود .آسیبهاي فردي و درون سازمانی بهعنوان يکی از
مشکالت مرتبط با تعاونیهاي طیور ،موضوعی است که
در برخی تحقیقات قبلی نظیر تحقیق Torkaman and
 )2010(Afsharنیز به آن اشاره شده است و از اين
نظر ،میتوان نوعی همخوانی را بین نتايج اين تحقیق با
تحقیقات مذکور يافت .بهمنظور مقابله با اين آسیب؛
 )2016( Latifi and Yaghoubi Farani,در تحقیق خود
در بین راهکارهاي درون سازمانی براي بهبودعملکرد
تعاونیهاي طیور ،بهکارگیري افراد تحصیلکرده و
متخصص در ارکان تعاونیها ،برنامهريزي براي متناسب-
نمودن تولید تعاونیهاي طیور با نیازهاي بازار و مرتبط
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بودن رشته تحصیلی مديرعامل با موضوع فعالیت تعاونی
را حايز اهمیت دانستند.
آسيبهاي مديريتی :ضعف مديريت تعاونی به-
دلیل عدم آموزش کافی در زمینه فعالیتهاي تولیدي
براي رقابتی کردن تولیدات سبب کندي رشد تعاونیهاي
استان شده است .دقت در ماهیت متغیرهاي تشکیل-
دهنده اين عامل ،حکايت از وجود مشکالت مديريتی در
تعاونیهاي طیور است ،که بر همین اساس عامل اول را
میتوان «آسیبهاي مديريتی» نام نهاد .مقدار ويژه اين
عامل برابر با  2/728میباشد و بر اساس جدول (،)۳
 ۶/8۶درصد از واريانس کل متغیرها را به خود اختصاص
داده است .محققانی همچون ( Torkaman & Afshar,
 )2010; Salehi,2011; Eidi & Saadi, 2011نیز در
مطالعات خود به نتايج مشابهی دست يافتند .در همین
راستا )2016( Latifi & Yaghoubi Farani, ،در تحقیقی
خود بر مديريت نوسان قیمت نهادهها ،حذف بروکراسی
و همکاري دستگاههاي دولتی در ارايه خدمات به
تعاونیها ،تقويت اتحاديههاي تعاونی طیور و دادن
اختیارات الزم به آنها و واگذاري واردات نهادهها به
اتحاديههاي مرغداران و حمايت مالی دولت از آنها را
جزء اقدامات برونسازمانی مديريتی مهم براي حمايت از
تعاونیهاي مرغداران دانستهاند.
نتيجهگيري و پيشنهادها

تعاونیها از جمله کارآمدترين الگوهاي تولیدي در
بخش کشاورزي هستند که تعداد قابلتوجهی از بهره-
برداران در نقاط مختلف کشور در آن فعالیت میکنند.
بديهی است بررسی و تحلیل مشکالت اين تعاونیها،
میتواند منجر به ارتقاء سطح کمی وکیفی تولیدات
بهرهبرداران خردهپا شود .با توجه به جايگاه ايران در
تولیدساالنه گوشت مرغ در بین کشورهاي جهان و
کشورهاي آسیايی ،براي تامین بازار داخل ،حفظ جايگاه
در بازار بینالملل و افزايش توان صادراتی ضرورت دارد،
افزايش بهرهوري و استفاده حداکثري از ظرفیتهاي
تولیدي در اين محصول بايد موردتوجه قرار گیرد که
توسعه واحدهاي پرورش طیور بهصورت بهرهگیري از
صرفههاي ناشی از مقیاس در اين صنعت ،امکانپذير
است و میتوان اين واحدها را از طريق متشکل نمودن
در قالب تعاونی فعال نمود .بهمنظور دستیابی به هرگونه

برنامه براي توسعه و تقويت تعاونیهاي کشاورزي بهطور
اعم و طیور بهطور اخص ،نیازمند شناخت دقیق مسايل،
مشکالت و آسیبهاي پیشروي آنها است .نتايج اين
تحقیق نشان داد که بخشی از مشکالت تعاونیها را می-
توان به ساختار تعاونیها ،محیط پیرامون آنها و ويژگی-
هاي و شايستگیهاي ارکان آن مانند اعضاء هیئتمديره
نسبت داد .از سوي ديگر ،نتايج حاصل از تحلیلعاملی
آسیبها گوياي آن است که مسايل و مشکالت تعاونی-
هاي طیور را میتوان در پنجدسته کلی شامل «آسیب
زيرساختی-نوآوري»« ،آسیب اقتصادي -بازاري»،
«آسیب مديريتی»« ،آسیب درونسازمانی» و «آسیب
محیط اجتماعی -فرهنگی » تقسیم بندي نمود .بر
مبناي نتايج ،میتوان به چند نتیجهگیري اساسی دست
يافت .تعاونیهاي طیور بیش از هر چیز با «آسیبهاي
زيرساختی-نوآوري» مواجهاند .اين نتیجه با يافتههاي
تحقیقات پیشین ( Asadi Borujen,2008; Pahlavani et
 )al.,2008; Hazrati et al.,2009همخوانی دارد .بهمنظور
مقابله با اين آسیبها پیشنهاد میشود:
فراهم نمودن زيرساختهاي اعتباري مانند اعطايتسهیالتی توسط دولت همچون وامهايی کمبهره براي
تعاونیهاي طیور در سطح استان؛
 احداث مکانها و يا کشتارگاه هايی بهداشتی بادارا بودن کلیه امکانات و تجهیزات براي تولیدکنندگان
طیور استان با ارايه خدمات مناسب و ارزان؛
 تقويت زيربناهاي تامین نهادههاي پرورش طیوردر استان از طريق طرحهاي فقرزدايی و حمايتی؛
حمايت ويژه از طرحهاي نوآوري و فناوري محور درراستاي توسعه تعاونیهاي طیور استان در مراکز نوآوري و
پارک علم و فناوري استان؛
بهرهگیري از کارآفرينان و نوآوران صنعت طیور دراستان (داراي قابلیتها و ويژگیهايی نظیر تقويت
نگرشهاي مثبت مانند اعتمادبهنفس و موفقیتطلبی،
روحیه خالقیت ،نوآوري و کارآفرينی).
دومین آسیب پیشرويتعاونیها «آسیبهاي
اقتصادي -بازاري» بودند که تعاونیهاي کشاورزي در
سراسر جهان با آن مواجهاند .اين تعاونیها ،نیاز به
سرمايهگذاري زيادي در تجهیزات و ماشینآالت دارند.
نتايج بهدست آمده با نتايج تحقیقات پیشین ( Salehi,

شعبانعلی فمی و معتقد :تحلیل آسیبشناسی تعاونیهاي طیور...

2011; Bazrafshan & Shahin,2010; Hazrati et al.,
 )2010همخوانی دارد.

بهمنظور مقابله با اين آسیب موارد زير توصیه می-
شود:
افزايش قابلیت رقابت تعاونیهاي طیور استان باساير موسسات تجاري؛
بیمه نمودن شرکتهاي تعاونی طیور استان ازطريق وزارت تعاون (کاهش ريسک فعالیت در بخش
طیور و آسودگی خاطر و امنیت روانی را براي اعضاي
تعاونی)؛
درنظرگرفتن مسايل اقتصادي از جمله کاهش حقبیمه ،استفاده از مشوقهاي اقتصادي و جوايز نقدي براي
جذب بیمهگذاران و افزايش عملکرد اقتصادي کارگزاران
خصوصی استان که با پیشنهادهاي Nooripour et al.,
( )2017همخوانی دارد.
 توجه به بازاريابی طیور و سازمانهايی مانند بانککشاورزي و توسعهتعاون در امر بیمه و ديگر تسهیالت
تعاونیهاي طیور استان را زير چتر حمايت خود قرار
دهند؛
کنترل بازار سیاه دالالن و واسطهگرها توسطناظران اقتصادي استان و استفاده از پلتفرمهاي جديد
مزرعه تا سفره و اصالح زنجیره تامین و ارزش صنعت
طیور.
سومین آسیب مربوط به «محیط اجتماعی-
فرهنگی» است .چنانکه مالکیت و ساختار تعاونی از
پشتوانه و حمايت فرهنگ تعاون برخوردار نباشد ،در
معرض خطر جدي است .با توجه به نتايج اين تحقیق،
بخش قابلتوجهی از اين سازه را «عدم بهرهگیري از
مشارکت و نظر اعضا در تصمیمگیريها» تشکیل داده
است .نتیجه حاصل از اين بخش با مطالعات پیشین
( ;Salehi, 2011; Bazrafshan and Shahin, 2010
Nikooee Naeeni & Mohammadi, 2011; Brokinz,

 )2009;Karami &Agahi, 2012همخوانی دارد .از آنجا
که اکثر اعضاء شرکت تعاونی را از آن خود نمیدانند و
آن را يک موسسه دولتی که موظف بر تأمین نیازهاي
آنان است؛ میپندارند .لذا مشارکتموثري در تصمیم-
گیريها و برنامههاي تعاونی ندارند .اين در حالی است
که تعاونی براي رشد و توسعه نیاز به همفکري کامل
اعضا دارد .اما بهدلیل ضعف فرهنگی تعاون بار اصلی
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تصمیمات و فعالیتها به دوش مديرعامل میافتد .به
منظور مقابله با اين آسیب پیشنهاد میشود:
ارتباطات و تعامالت اجتماعی بهتر بین تعاونیهايطیور استان؛
مشارکت فعال اعضاي تعاونیها استان و نظرخواهیاز آنها در تصمیمگیري؛
تقويت روحیه همکاري که موجب مشارکت در کلیهفعالیتهاي تعاونی در استان از جمله بازاريابی و ارتقاء
دانش کاري (افزايش رغبت اعضا براي برانگیختن
مديريت در مورد توسعه منابع انسانی میشود که اين
پیشنهاد با توصیههاي )2012(Karami &Agahi,
همخوانی دارد.
چهارمینآسیب مربوط به «مشکالت درون سازمانی»
در تعاونی است .با توجه به اين که اعضاي تعاونی جزء
ارکان اصلی آن محسوب میشوند و نقشکلیدي در
موفقیت اين نهاد اجتماعی دارند .بنابراين ،میبايست در
گزينش و انتخاب اعضاي تعاونی ،قوانین و رويههايی
منطقی حاکم باشد تا از اين طريق از ورود افراد نااليق و
ناکارآمد جلوگیري شود .اين نتیجه با نتايج پیشین
( )Torkaman & Afshar, 2010همخوانی دارد .در اين
راستا پیشنهادهاي زير ارايه میگردد:
بهبود شايستگیهاي حرفهاي اعضاي تعاونیها دراستان (زمینهساز رشد و شکوفايی اين نظام بهرهبرداري)؛
آموزش اعضاي تعاونیهاي طیور استان در حوزه-هاي مختلف مانند واکسیناسیون ،مديريت عوامل
محیطی جايگاه پرورش و بهبود دسترسی به کانالهاي
اطالعاتی و ارتباطی با پیشنهادهاي ارايه شده از سوي
 )2012(Alipoor et al.همخوانی دارد.
بهبود فرآيندهاي درون سازمانی تعاونیها براي
تسهیل ارتباطات و تعامالت؛
پنجمین آسیب با توجه به متغیرهاي تشکیلدهنده
آن تحتعنوان «آسیبهاي مديريتی» نام گرفته است
اين نتیجه با نتايج پیشین ( Torkaman & Afshar,
 )2010; Salehi, 2011; Eidi & Saadi, 2011همخوانی
دارد.
چنانچه گفته شد نزديک به  47درصد از مديران
تعاونی طیور در استان داراي تحصیالت دانشگاهی می-
باشند .اما هنوز بیش از  20درصد از آنها از افراد با
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تحصیالت پايینتر تشکیل میدهند .شايد بتوان ريشه
اين مشکل را در انتخاب هیات مديره از بین اعضايی که
سطح تحصیالت پايینتر دارند جستجو کرد .چنین
افرادي شايد از بصیرت و شايستگی و تجربه فنی خوب
برخوردار باشند ،ولی براي انتخاب بهعنوان مدير بايد
سطح تحصیالت مکفی و توانمنديهاي مديريتی الزم را
داشته باشند .در واقع ،انتخاب هیاتمديره از بین اعضاي
با تجربه پايین مديريتی قدرت اخذ تصمیمات صحیح و
انجام اقدامات قاطعانه و قدرت ريسک را در اين شرکت-
ها کاهش میدهد و مانع از رقابت اقتصادي اين سازمان-
ها با ساير بنگاههاي اقتصادي میشود ( Mahdian et
 .)al., 2017بهمنظور غلبه بر اين مشکل پیشنهاد می-
شود اقدامات زير صورت گیرد :بهرهگیري از مديران
کاربلد و استفاده از تجربه مديريتی استان موجب تقويت
مهارتهاي سهگانه در مديران شده و عالوه بر
توانمندسازي آنها در برابر مشکالت موجب ايجاد انگیزه
در اعضا شده و میتواند در پیشبرد اهداف تعاونی راهنما
باشد که با پیشنهاد )2017( Mahdian et al.
همخوانی دارد.
تدوين برنامههاي آموزشی مرتبط با توانمندسازيمديران فعلی استان در کوتاه مدت؛
-اتخاذ سیاستهاي کاربردي براي ايجاد گرايش و

جذب نیروهاي جوان و تحصیل کرده در تعاونیهاي
طیور استان؛
تغییر هر 4سال يکبار مديران تعاونیهاي طیوراستان که با پیشنهاد  )2019( Najafi et al.همخوانی
دارد.
برگزاري ساالنه دورههاي آموزشی متنوع از سويوزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سطح استان به-
منظور ارتقاء آگاهی و دانش اعضاي تعاونی شده که به
موجب آن سبب افزايش مشارکت اجتماعی و در نتیجه،
تعامل و همکاري میشود که با پیشنهاد ارايه شده از
سوي  )2012( Alibeigi & Jafari Nai,همخوانی دارد.
حمايت و هدايت تعاونیهاي کشاورزي فعال درزيربخش طیور در استان با ارايه دورههايی مانند آموزش
خدماتفنی ،بازاريابی ،مديريت ،حسابداري و غیره؛
گذراندن دورههاي آموزشی کاربردي جهت آشنايیمديران تعاونیهاي استان با الگوهاي هدايت و رهبري و
شیوههاي مديريتی به منظور بهبود عملکرد و مهارت-
هاي مديريتی.
سپاسگزاري

بدينوسیله نويسندگان از اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان همدان بخاطر حمايت از طرح پژوهشی
با کد 5048؛ که اين مقاله مستخرج از آن است ،بخاطر
حمايت مالی و اداري تشکر و قدردانی میکنند.
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