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 دهيچک
 

مفهوم و  زمینۀتوافق چنداني در  ها در ايران    هاي گوناگون در راستاي توانمندسازي تعاوني تالش وجود با

 يبه راهكارها يابیدست يفیتوص قیتحق نيهدف از ا نيبنابرا ؛شود    راهكارهاي اين امر مشاهده نمي

از روش  ،حاضر قیتحق در. است ياستان و يمل كارشناسان دگاهيد از دیتول يها    يتعاون يتوانمندساز

 يها    در طرح ریكارشناسان درگ همورد مطالع يآمار ۀجامع .استاستفاده شده «يدلف» کیو از تكن «شيمایپ»

روش از براي انتخاب افراد مورد مطالعه  و (N=44) هستنددر سطح كشور  دیتول يها    يتعاون يتوانمندساز

 دو مرحله استفاده شد رد         نامه اطالعات از پرسش يآور    جمع يبرا. است استفاده شده يبرف گلوله يریگ    نمونه

 هفدهكارشناسان به  ،يدلف کیاول تكن ۀمرحل در. گرفت قرار ديیأمورد ت قیابزار تحق ييايو پا ييروا و

 نيتر مهم دوم ۀمرحل جينتا به توجه بااشاره كردند كه  دیتول يها    يتعاون يتوانمندساز يمورد از راهكارها

 مورد در يساز    شفاف منظور به يهیتوج جلسات جاديا. 1: از بودند عبارت يتوانمندساز يراهكارها

 در يآموزش جلسات ۀارائ .2 ؛آن در اعضا تيعضو از قبل دیتول يتعاون يها    تیمسئول و اراتیاخت ف،يوظا

 و قيتشو ۀارائ .3 ؛دیتول يها    يتعاون نمسئوال و رانيمد يبرا يزير        برنامه يها    روش و الگو اصول، مورد

 كه داد نشان جينتا نیهمچن .فعال مشاركت براي زهیانگ جاديا منظور به دیتول     يتعاون اركان به پاداش

 سساتؤم و افراد تمام يو سازمان يگروه ،يفرد يها تیظرف يارتقا نديفرا :از است عبارت يتوانمندساز

 يينها هدف با ياقتصاد و ياجتماع مناسب طيشرا جاديا زین و دیتول يها    يتعاون يها تیفعال در لیدخ

 . دیتول يتعاون يها    شركت يور بهره شيافزا

 

 راهكارها د،یتول يها    يتعاون ،يتوانمندساز :يديکل يهاواژه

 

 مقدمه
تا اكنون،  شیپ سال 051 در یتعاون نیاول سیسأت زمان از

 ایدن سراسر در ها    یتعاون ةتوسع در بااليی اریبس رشد شاهد
 ایدن در نفر ونیلیم 011 اًبيتقر ،آمار نيآخر ةيپا بر. ايم بوده
 در را يیروستا مردم مشاركت ها    یتعاون. هستند یتعاون عضو
 افتهيتوسعه یكشورها در یحت. بخشند    یم سرعت ها    تیفعال

 در. دارند یاقتصاد تیوضع در یمهم نقش ها    یتعاون هم
 از سومکي كردنفراهم مسئول دیتول یها    یتعاون کا،يامر

 United) هستند كشاورزان ازینمورد اعتبارات و ها    نهاده
Nations, 2007.) برخالف افته،يتوسعه كمتر یكشورها در 

 تعداد ،یكشاورز یها    شرفتیپ مورد در شدهارائه یها    گزارش
 كه كنند    یم یزندگ يیروستا یمناطق در هنوز مردم از یاديز
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 از مهاجرت با اين حال ؛است حاكم یشتیمع یكشاورز
 در یدیتول ستمیس و است شيافزا حال در شهرها به روستاها
 استفاده شرفتهیپ یتکنولوژ از كم بسیار یكشاورز

 کرديرو ،یتیموقع نیچن در.  (World Bank, 1999)كند یم
 ةتوسع در را یمهم نقش تواند    یم يیروستا دیتول یتعاون

 دیتول یها    یتعاون سیتأس با. كند فايا يیروستا مناطق
 كردنروزسمت به به را یديجد راه كشاورزان يیروستا

 نديگشا    یم آن نينو یهایو استفاده از فناور یكشاورز
(Abdollahi, 1999 .)به سو کي از دیتول یتعاون یهاشركت 

 ةجامع یاقتصادو  یاجتماع ،یفرهنگ بافت با تیسنخ لیدل
 و یكم ةتوسع روندسبب  به گريد یسو از و كنندهدیتول
 با متناسب یسازوكارها جاديا در هاتشکل گونه نيا یفیك

 یمهم نقش ندهيآ در توانند    یم دیتول شيافزا و مستمر بهبود
 نیتأم یبرا یكشاورز بخش گاهيجا یارتقا و حفظ در را

 ,Karami & Rezaie moghadam) كنند فايا يیغذا تیامن

 از مركب یاجتماع یسازمان دیتول یتعاون یها    شركت (.2005
 و واحد یتيريمد و تيهو با كه است وستهیپهمبه عناصر

 است برخوردار آن از كه یافزارسخت و یافزارنرم یهایژگيو
 خود طیمح یاجتماع و یعیطب طيشرا با متقابل ارتباط در

 آوردیم فراهم را یكشاورز محصوالت دیتول امکان
(Abdollahi, 1999).  

 ،رانيا یاسالم یجمهور یاساس قانون 44 اصل اساس بر
 قلمداد كشور یاقتصاد نظام یها    هيپا از یکي تعاون بخش
 آن     یمحور نقش و تعاون بخش ةتوسع یراستا در. استشده

 بند دو ،یاقتصاد رشد موازات به یاجتماع عدالت استقرار در
 بخش توسعة به توسعه چهارم ةبرنام یكل یها    استیس از

 شتریب توسعة موجب تواند    یم كه استافتهي اختصاص یتعاون
  (.(Abassi, 2009  شود یتعاون بخش
 و اهداف ةيپا بر كه مردم از گروه هر ،یاجتماع یزندگ در

 بنا را تشکل کي و شده     جمع هم دور مشترک یها    زهیانگ
 را خود تشکل و گروه افراد باور اند    گرفته میتصم ،اند    نهاده

 اهداف یسو به برنده    شیپ یروین تيتقو و تیفعال یبرا
 دهند شيافزا بهمبتال مشکالت بر غلبه زین و شدهینیب شیپ
(Latifian, 2005 ) در یتوانمندساز از هدف نيبنابرا؛ 

 نیز یمردم تشکل و گروه کي عنوان به دیتول یها    یتعاون
 یروهاین تيتقو راستای در مشترک یها    زهیانگ و اهداف جاديا
 & ,Sodmand.است مشکالت بر غلبه و برنده    شیپ

Nasrzadeh (2007 )را توانمندسازی 0نگیدول از نقل به 

 سیستم يک يا جامعه يک افراد كردنتوانمند فرايند همان

 به توانمندسازی ،ديگر عبارتی به ؛اند    كرده فيتعر اجتماعی

 اوالً را كارهايشان بتوانند افراد كه است شرايطی ايجاد معنای

. دهند انجام كامل موفقیت با ثانیاً و درونی ةانگیز با
 اهداف، به تعهد ترغیب رشد، موانع برداشتن توانمندسازی

 به افراد ساختنقادر و نوآوری و خالقیت خطرپذيری، ترغیب

 .است ترس بردنبیناز و مسئولیت افزايش مشکل، حل
 بهبود در ها    یتعاون یتوانمندساز تیاهم وجود با ،یكلطور  به

 و اصول مفهوم، از یكاف شناخت هنوز ها    تشکل نيا عملکرد
 در. ندارد وجود عملگران و متخصصان نیب در آن یراهکارها

 یتوانمند فيتعر دربارة یكاف توافق و شناخت زین ما كشور
 وجود دیتول یهایتعاون یساز    توانمند یراهکارها و یتعاون
 یتوانمندساز یراهکارها دارد قصد قیتحق نيا نيبنابرا ؛ندارد
 و یمل سطوح در كارشناسان دگاهيد از را دیتول یها    یتعاون
 هدف نيا به لین جهت در و دهد قرار یبررس مورد یاستان

 :رسد    یم نظر به الزم ريز یاختصاص اهداف تحقق
 دیتول یها    یتعاون یها    صهیخص و فيتعر به یابیدست -

  توانمند؛

 یهایتعاون یسازتوانمند یهابرندهشیپ و موانع نییتع -
 د؛یتول

 .دیتول یها    یتعاون یساز    توانمند یراهکارها نییتع -
 

 موضوع اتيادب
و  مطرح شده0801 ةده از كه یا    واژه عنوان به یتوانمندساز

 و پژوهشگران از یاریبس توجه مورد 0881 ةدر ده
 ,Monavarian & Niazi) است گرفته قرار اندركاران    دست

 به تعهد بیبرداشتن موانع رشد، ترغ ندي، همان فرا(2006
 ساختنقادر و ینوآور و تیخالق ،یريپذخطر بیترغ اهداف،

 ترس بردنبیناز و مسئولیت افزايش  مشکل، حل به افراد

 موجب كه است چیزیهر به دادنخاتمه یسازتوانمند. است
 همکاری و مشاركت نفس،بهاعتماد عمل، آزادی رشد، توقف

 طور به .(Aghlemand & Akbari, 2005) شود یم افراد
 بر دیتول یها        یتعاون ةنیزم در گرفتهصورت مطالعات ،یكل

 و يیروستا توسعة اهداف شبردیپ در ها    یتعاون نقش تیاهم
 دارند دیتأك یكشاورز

(Golmohammadi & Modares, 2005؛Taheri, 2005 ) ؛ 

                                                                                         
1. Dowling 
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 دیتول یها    یتعاون مشکالت و ها ضعف نيترمهمبر اين،  عالوه
 ،اعضا یفن یها    مهارت نبود و یتيريمد مشکالت را

 اند    برده نام آموزش فقدان و ها    یتعاون امور در نکردن مشاركت
(2006 Namazi, 2001: 2006; Van der Walt, 2005: ; 

Ortmann& King, 2007 .) 
 كارآمد و توانمند یانسان منابع ةتوسع ةنیزم یتوانمندساز

 فراوان مطالعات. كندیم فراهم را هاسازمان و هاشركت یبرا
 و یسازمان یتوانمندساز نیب ةرابط هاسازمان در گرفته صورت
 ,Chabet & Kollias) اند    داده نشان را سازمان در یاثربخش

2000 ; Shipton, 2002)به یامطالعه تاكنون ن،يا وجودبا  ؛ 
 دیتول یهایتعاون یتوانمندساز یراهکارها دربارة جداگانه صورت
 بر مؤثر عوامل و راهکارها مورد در اما ؛استنگرفته صورت

گرفته صورت يیهاپژوهش گريد یهاسازمان در یتوانمندساز
 پاداش مشاركت، نیب ةرابط ةدهندنشان هاآن اكثر كه است
 با اریاخت ضيتفوو  آموزش اطالعات، یفناور عملکرد، بر یمبتن

 رفتار عنوان تحت خود كتاب در گوردون .است یتوانمندساز
كرده انیب كاركنان یسازتوانمند یبرا را راهکار پنج یسازمان
 ق،يتشو و پاداش ستمیس ،یعاطف یهاتيحما شامل كه است
 قيتشو و یريپذتیمسئول و ینوآور جيترو ،هاگروه كردننیتحس

 تحت یقیتحق در(. Gordon, 1993)است  هیاول یهایروزیپ
 حوزة كارشناسان یسازتوانمند در مؤثر یراهکارها» عنوان

 راهکار پنج ،«شهركرد یپزشک علوم دانشگاه یبهداشت معاونت
 منابع مؤثر تيريمد عمل، یآزاد از عبارت یتوانمندساز در مؤثر
 یسازمان یریادگي یارتقاو  یتيريمدخود زش،یانگ عامل ،یانسان

 یآزاد كارشناسان یتوانمندساز در راهکار نيمؤثرتر و هستند
 (. et al, 2008 & Jaefari) استشده انیب اریاخت و عمل

Mohseni (2007 )نییتع» عنوان تحت خود قیتحق در 
 یانسان منابع یتوانمندساز بر مؤثر عوامل یریگاندازه و

دست  جهینت نيبه ا «تهران غرب شمال برق عيتوز شركت
 انتخاب حق از كنند احساس كاركنان چههر كه استافتهي
 احساس خود شغل به نسبت برخوردارند، خود كار در یشتریب

 یتوانمندساز شودیم سبب نيا و كنند    یم دایپ یترمطلوب
 بهبود نیهمچن ؛گردد مند بهره یبهتر تیوضع از كاركنان
 كاركنان، قيتشو و بیترغ مناسب، یرهبر وةیش آموزش،

 و یشغل یسازیغن ،بخشاثر ارتباطات ،یمیت كار از یریگ بهره
 زشیانگ و نفس تيكفا یارتقا موجب مشاركت سطح شيافزا

 یتوانمندساز تا شودیم موجب خود نيا و شود می كاركنان
 . گردد     برخوردار یترمطلوب تیوضع از كاركنان

 یهاراه یابيارز» عنوان با یگريد قیتحق جينتا اساس بر

به اراتیاخت ضيتفو «رجندیب دانشگاه كاركنان یتوانمندساز
 پاداش آورد،یم فراهم را كاركنان یتوانمندساز ةنیزم یروشن
 كند،یم كمک یتوانمندساز نديفرا تيتقو به عملکرد بر یمبتن

 و هاتیظرف دنیرستیفعلبه طيشرا یشغل یسازیغن
 یمشاركت تيريمدو  آوردیم فراهم را افراد بالقوة یها يیتوانا
 ,Mohammadi) كند    یم لیتسه را یتوانمندساز نديفرا

 مشاركت، نیب دهدیم نشان گريد مطالعات جينتا(. 2001
 میتسه اطالعات، یفناور آموزش، زش،یانگ ،یشغل تيرضا

 دارد وجود یدار    یمعن ةرابط یتوانمندساز و اطالعات

(Soleimani, 2007 .)و بون كه كردند انیب کائر و شارما 

 یتوانمندساز یرو بر خود مطالعات در( 0881) الولر

 كه اند    داده نشان و     كرده تمركز تيريمد یها    تیفعال
 به سازمان یباال سطوح از ماتیتصم انتقال یتوانمندساز

 سطوح از اطالعات به یدسترس شيافزا زین و نيیپا سطوح
 ,Sharma & Kaur) است آن نيیپا سطوح به سازمان یباال

2008.) 
 یها        یتعاون ةنیزم در گرفتهمطالعات صورت ،یكلطور به

 ةتوسع اهداف شبردیپ در ها    ینقش تعاون تیبر اهم دیتول
مطالعات،  نيبر اساس ا .دارند دیكأت یو كشاورز يیروستا
 :از عبارتند دیتول یها    یو مشکالت تعاون ها ضعف نيترمهم

 نبود ،اعضا یفن یها    و نبود مهارت یتيريمشکالت مد
 فيتعر مورد در. و فقدان آموزش ها    یتعاون امور در مشاركت

 یها    یتعاون در ژهيو هب آن فيتعر و یكل طور به یتوانمندساز
به صورت  یا    مطالعه تاكنون و ندارد وجود یتوافق چیه دیتول

 دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز یراهکارها دربارةجداگانه 
در مورد راهکارها و عوامل  ،اين وجودبا  ؛استنگرفته صورت

 يیها    پژوهش گريد یها    سازمان در یتوانمندساز بر مؤثر
مشاركت،  نیب ةرابط ةدهندنشان هاكه اكثر آن هگرفت صورت

 ضيتفوو  اطالعات، آموزش یبر عملکرد، فناور یپاداش مبتن
 .است یبا توانمندساز اریاخت

 

 ها    روش و مواد
 ابزار از استفاده با كه است یفیتوص قاتیتحق نوع از قیتحق نيا

 دو در یدلف کیتکن از استفاده با و یشيمایپ روش به نامهپرسش
 یساز    توانمند یراهکارها قیدق یبررس منظور به. شد انجام مرحله

 آگاه، كارشناسانشامل  قیتحق یآمار جامعة د،یتول یهایتعاون

                                                                                         
1. Bowen and lawler 
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 سطح در دیتول یتعاون یساز    توانمند مباحث در ریدرگ و مجرب
 نيا انتخاب یبرا یبرفگلوله یریگنمونه روش از كهاست  كشور

 از منظورمان. استشده استفاده كشور سطح در كارشناسان
 یتوانمندساز مباحث در ریگ    در و مجرب آگاه، كارشناسان

 و یتوانمندساز یها    طرح انيمجر و رانيمد دیتول یها    یتعاون
 در یبردار    بهره یها    نظام متخصصان و ارشد رانيمد نیهمچن
 يیاجرا كارشناسان ینظرها به توجه با. هستند ها    استان سطح
 لیدل به ،یكشاورز جهاد وزارت یبردار    بهره یها    نظام دفتر
 یتوانمندساز یها    طرح شتریو سابقة ب تر    گسترده تیفعال
 یها    استان جمله ازــ  كشور سطح در استان پنج یطوركل به

 غرب، از همدان جنوب، از فارس كشور، شمال از مازندران
 پانل عنوان بهــ  مركز از تهران و شرق از یجنوب خراسان

 جامعة از اطالعات یآورجمع یبرا. شدند انتخاب متخصصان
 نامةپرسش. شد نيتدو مرحله دو در یا    نامهپرسش مطالعه مورد

 بخش: گرديد نيتدو باز های پرسش با بخشچهار  در اول مرحلة
 دوم بخش د،یتول یهایتعاون یتوانمندساز فيتعار مورد در اول
 بخشو  دیتول یهایتعاون یتوانمندساز بر مؤثر عوامل مورد در

 واست  دیتول یهایتعاون یتوانمندساز یراهکارها مورد در سوم
 قالب در را انيپاسخگو یاحرفه و یفرد یهایژگيو چهارم بخش
 مرحلة در پژوهش ابزار. شود می شامل باز و بسته پرسش هفت

 مرحلة نامةپرسش از كه است بسته پرسش یتعداد شامل دوم
 شامل نامهپرسش زین مرحله نيا در. است شده استخراج اول

 یتوانمندساز فيتعاربه  مربوط اول بخش كه است بخش چهار
 دو از كهــ  دوم بخشاست، ( هيگو 01) دیتول یها    یتعاون

 یتوانمندساز بر مؤثر عوامل ــ است شده لیتشک ربخشيز
 و( هيگو 01) 0هابرندهشیپ قالب در را دیتول یهایتعاون

 یتوانمندساز یراهکارها سوم بخش ،(هيگو 00) 1ها بازدارنده
 یها    یژگيو زین چهارم بخشو ( هيگو 01) دیتول یها    یتعاون
 باز و بسته پرسش هفت قالب در را انيپاسخگو یا    حرفه و یفرد

 قالب در نامه پرسش اول قسمت سه در ها پرسش. سازد می مطرح
 كامالً: 5 تا مخالفم كامالً: 0 از) یقسمت پنج «کرتیل فیط»

 يیمحتوا و یظاهر يیروا. مورد پرسش قرار گرفت( موافقم
 متخصصان از یپانل ینظرها از استفاده با زین مذكور نامةپرسش

و سازمان  رازیمدرس، دانشگاه ش تیدانشگاه ترب یكشاورز جيترو
 یدالک. شد ديیتأ و اصالح ،یبررس مورد يیروستا یتعاون یمركز

(Dalky, 1969 )یدلف فن از استفاده با كه یقاتیتحق مورد در 
 مورد جامعة اندازة یوقت كه است كرده انیب ردیگ    یم صورت
اعتبار  باشد، نفر 01 از شتریب یدلف فن در( پانل گروه) مطالعه

 .است% 01 از شیب روش نيا در پژوهش ابزار

 یدلف کيتکن مراحل از کيهر در مطالعه مورد افراد تعداد .1 دولج

 مطالعه مورد گروه ها    استان یدلف کیتکن مراحل

 اول مرحلة

 تهران
 8 يیروستا تعاون یمركز سازمان

 1 تهران استان یبردار    بهره نظام دفتر

 1 فارس استان یبردار    بهره نظام دفتر

 8 همدان استان یبردار    بهره نظام دفتر

 5 مازندران استان یبردار    بهره نظام دفتر

 5 یجنوب خراسان استان یبردار    بهره نظام دفتر

 دوم مرحلة

 تهران
 01 يیروستا تعاون یمركز سازمان

 5 تهران استان یبردار    بهره نظام دفتر

 5 فارس استان یبردار    بهره نظام دفتر

 8 همدان استان یبردار    بهره نظام دفتر

 0 مازندران استان یبردار    بهره نظام دفتر

 5 یجنوب خراسان استان یبردار    بهره نظام دفتر
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 قيتحقي ها    افتهي
 انيپاسخگواي     هاي فردي و حرفهويژگي

 از چهارمحدود سه كه دهد    یم نشان آمدهدست هب جينتا
 نیانگیم. داشتند سن سال 15 از شیب( نفر15) انيپاسخگو

 كه استبوده سال 0 اریمع انحراف با سال 41 انيپاسخگو یسن
 ؛بودند هسال 58 و 11 بیترت به هاآن نيترمسن و نيترجوان
 1/11) انيپاسخگو از سومدو كه دهد    یم نشان جينتا نیهمچن
 اي پست مورد در. اشتندد یكارشناس تحصیلی مدرک( درصد
 از شیب كه دهد    یم نشان قیتحق جينتا زین انيپاسخگو تیمسئول

 مشغول كارشناس عنوان به( درصد 4/10) انيپاسخگو از یمین
 اي تيريمد( درصد 0/14) ها آناز  سومکي حدود اند،    بوده كار به

 از درصد 5/4 تنها و اند    داشته عهده به را خاص یبخش تیمسئول
 باًيتقر. اند    عهده داشته ررا ب یخاص بخش معاونت انيپاسخگو

 و شتنددا سال 11-01 نیب اشتغال ةسابق انيپاسخگو از یمین

 0 اریمع انحراف با سال 01 كارشناسان اشتغال ةسابق نیانگیم
 بايد گفت كه انيپاسخگو یلیتحص ةرشت مورد در. استبوده سال
 در یلیتحص مدرک( درصد 1/11) ها آن سومدو باًيتقر
 .داشتند یكشاورز یمهندس مختلف یها    شيگرا

 ديتول يها    یتعاون يتوانمندساز فيتعر
 یها    یتعاون یتوانمندساز فيتعار ،یدلف کیتکن اول ةمرحل در
 ةنامپرسش میتنظ یبرا .دش مطرح باز پرسش صورت به دیتول

 سپس و شد حذف مشابه موارد و یبررس  اه    پاسخ دوم ةمرحل
 فيتعار 1 جدول .ديگرد ارسال و نيتدو نامهپرسش

 نشان را كارشناسان دگاهيد از دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز
 زير از فيتعر پنج ،دهد    یم نشان جينتا كه طورهمان. دهد    یم

 دگاهيد از دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز فيتعار نيترمهم
 :هستند كارشناسان

 

 (n=44) کارشناسان دگاهيد از ديتول يها    یتعاون يتوانمندساز فيتعار .1 جدول

 اريمع انحراف نيانگيم هيگو رتبه

 01/1 15/4 باشدداشته را خود به یاتکا و اهداف به وصول رقابت، يیتوانا یتعاون كه یطيشرا جاديا 0

 84/1 00/4 دیتول یها    یتعاون ةريمدئتیه یاعضا یعلم سطح بردنباال و آموزش 1

  دهد، صیتشخ را مشکالت و مسائل ازها،ین بتواند شركت كه یطيشرا جاديا 1
 دهد ارائه راهکار و كند یبندتياولو ها را آن

18/4 11/1 

  نفس به یاتکا ،یخودباور منظور به یتعاون یاعضا در اعتماد و يیتوانا جاديا 4
 مجموعه افراد با مشاركت و

18/4 00/1 

  و كاروكسب ادارة زمینة در بهتر ماتیتصم اتخاذ یبرا یطيشرا جاديا 5
 شتریب درآمد و بهتر یور    بهره نیهمچن

11/4 00/1 

 14/1 14/4 یكاربرد و یفن یها    تیفعال جهت در یتعاون شركت یرهبر و تيهدا 1

 01/1 14/4 اعضا یعلم سطح ارتقای منظور به مناسب ةنیزم جاديا 1

 18/1 81/1 است یتوانمندساز ابعاد از یکي تنها آموزش بلکه ستین آموزش یمعن به 0

 و گاهيجا ارتقای و یكشاورز محصوالت دیتول نديفرا در یزشیانگ و یرقابت یفضا جاديا 8
 یریگمیتصم نديفرا در كشاورزان نقش

85/1 01/1 

 حق ةدامن گسترش یبرا امکانات و ها    مهارت ها،    دانش ها،    یآگاه از اعم ها    يیتوانا شيافزا 01
 یریگمیتصم قدرت افزودن و انتخاب

85/1 81/1 

 و اراتیاخت میتقس با بتوانند كه یا    گونه به یتعاون یاعضا به اریاخت و قدرت یاعطا 00
  ستيز طیمح حفظ راستای در منابع میتسه و یكشاورز بخش یهاتیمسئول

 بردارند گام داريپا ةتوسع و

01/1 14/0 

 05/1 15/1 دهد    یم انجام ناچاربه را آن دولت كه یامور رشيپذ یبرا الزم تیظرف جاديا 01

 88/1 54/1 باشند یمتک ريمد به كمتر تا یتعاون یاعضا و افراد به كار انجام یچگونگ آموزش 01
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 و اهداف به وصول رقابت، يیتوانا یتعاون كه یطيشرا جاديا. 0

 سطح باالبردن و آموزش. 1 باشد؛داشته را خود به اتکای

 یطيشرا جاديا. 1 د؛یتول یها    یتعاون رةيمدئتیه یاعضا یعلم

 دهد، صیتشخ را مشکالت و مسائل ازها،ین بتواند شركت كه

 يیتوانا جاديا. 4 دهد؛ ارائه راهکار و كند یبندتيولورا ا هاآن

 نفس به اتکای ،یخودباور منظور به یتعاون یاعضا در اعتماد و

 اتخاذ یبرا یطيشرا جاديا. 5 مجموعه؛ افراد با مشاركت و

 یور    بهره نیهمچن و وكاركسب ادارةدر زمینة  بهتر ماتیتصم

 .شتریب درآمد و بهتر

 دهاي تولي    توانمندسازي تعاونی برثر ؤمعوامل 
 عوامل گروه دو به دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز بر مؤثر عوامل

 گروه دو نيا در و شدند میتقس 1بازدارنده عوامل و 0برندهشیپ
 یهابرندهشیپ 1 جدول. شد یبررس كارشناسان دگاهيد

 نشان كارشناسان دگاهيد از را دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز
 عامل پنج ،استشده داده نشان جدول در كه طورهمان. دهد    یم
 یتوانمندساز برندة پیش عوامل نيترمهم از زير ةبرندشیپ

 : هستند كارشناسان دگاهيد از دیتول یها    یتعاون

 (n=44) کارشناسان دگاهيد از ديتولي ها    یتعاوني توانمندساز ةبرند    شيپ عوامل .9 جدول

 اريمع انحراف نيانگيم هيگو رتبه

 15/1 41/4 یتعاون اهداف به دنیرس یبرا مناسب ةشدیبندزمان برنامة و هدف داشتن 0

 11/1 11/4 استعدادها و منابع دربارة حیصح یابينهیزم و مطالعه و ها    یتعاون یها ضعف و ها قوت ةمطالع 1

  موفق و فعال اعضای و رعامليمد ره،يمدئتیه یاعضا قيتشو و پاداش ارائة 1
 امور شبردیپ جهت زهیانگ جاديا منظور به

11/4 11/1 

 01/1 15/4 نمسئوال و اعضا نیب در باال ةزیانگ و یريپذتیمسئول ،یمشاركت ةیروح وجود 4

 رهيمدئتیه یاعضا و یمحل ،یمل نمسئوال به نسبت اعضا در اعتماد جاديا 5
 اطالعات دادنقرار اریاختدر قيطر از 

11/4 51/1 

 10/1 05/4 یتوانمندساز یها    طرح بر نظارت منظور به دیاسات و خبره كارشناسان از دعوت 1

  عامالنريمد یبرا یزيربرنامه یها    روش و الگو اصول، مورد در يیها    آموزش 1
 رهيمدئتیه یاعضا و

05/4 01/1 

 01/1 05/4 یمحل و یمل یهاپروژه و هاطرح دنكريیاجرا یبرا هایتعاون به تياولو دادن 0

 11/1 01/4 اعضا یبرا آن به مربوط اطالعات بودندسترسدر و ها    تیفعال و ها    برنامه یساز    شفاف 8

 01/1 01/4 یفکر تعامل برای عاملريمد و رهيمدئتیه ،اعضا نیب مختلف جلسات شيافزا 01

 04/1 11/4 اعضا ازین به توجه با و مناسب مستمر یها        آموزش ةئاار 00

 14/1 14/4 موفق و توانمند یها    یتعاون یها    نمونه از یبردارالگو 01

 11/1 14/4 یتوانمندساز یها    طرح یابيارز برای یكارشناس دائم جلسات یبرگزار 01

  اتیعمل در مشاركت نسبت به اعضا انیم یتعاون سود ةعادالن میتقس 04
 یاعتمادساز جاديا یبرا ماتیتصم و

81/1 81/1 

 85/1 11/1 یتعاون امور یاجرا و یریگ    میتصم مختلف مراحل در افراد تمام دادندخالت 05

 10/0 41/1 دولت میمستق یها    كمک كاهش 01
 

 

                                                                                                                                                                                           
1. Promoter     2. Barrier 

 



 111       ...دگاهيد از ديتولي هایتعاوني توانمندسازي راهکارها: بيگلري و همکاران 

 

 دنیرس یبرا مناسب شدةیبندزمان برنامة و هدف داشتن. 0
 و ها    یتعاون یها ضعف و ها قوت مطالعة. 1 ؛یتعاون اهداف به

 ارائة. 1 استعدادها؛ و منابع دربارة حیصح یابينهیزم و مطالعه
 اعضای و رعامليمد ره،يمدئتیه یاعضا قيتشو و پاداش
 امور؛ شبردیپ برای زهیانگ جاديا منظور به موفق و فعال

 در باال زةیانگ و یريپذتیمسئول ،یمشاركت ةیروح وجود. 4
 به نسبت اعضا در اعتماد جاديا. 5 مسئوالن؛ و اعضا نیب

 اریدراخت قيطر از رهيمدئتیه یاعضا و یمحل ،یمل مسئوالن
 .اطالعات قراردادن

 دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز موانع و ها    بازدارنده 4 جدول

 جدول در كه طورهمان .دهد    یم نشان را كارشناسان دگاهيد از
 عوامل نيترمهم از زير ةبازدارند عامل پنج ،استشده داده نشان

  :هستند دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز بازدارندة
 ؛ها    یتعاون یواقع یازهاین از نمسئوال نداشتن شناخت .0

 نیقوان و اهداف از اعضا یكاف شناخت و یآگاه نداشتن. 1
 و یتيحما یها    استیس نبودنمشخص .1 ؛یتعاون و یكارگروه

 و آگاهانه مشاركت نبود .4 ؛ها    یتعاون قبال در دولت ینظارت
 بودن زهیانگیب .5 و شركت یها    یریگ    میتصم در اعضا فعال

  .رهيمدئتیه اعضای و عاملريمد كاركنان،

 (n=44) کارشناسان دگاهيد از ديتولي ها    یتعاوني توانمندساز ةبازدارند عوامل .4 جدول

 اريمع انحراف نيانگيم هيگو رتبه

 00/1 00/4 ها    یتعاون یواقع یازهاین از مسئوالن نداشتن شناخت 0
 10/1 05/4 یتعاون و یكارگروه نیقوان و اهداف از اعضا یكاف شناخت و یآگاه نداشتن 1
 10/1 11/4 ها    یتعاون قبال در دولت ینظارت و یتيحما یها    استیس نبودنمشخص 1
 01/1 14/4 شركت یها    یریگ    میتصم در اعضا فعال و آگاهانه مشاركت نبود 4
 04/1 11/4 رهيمدئتیه اعضای و عاملريمد كاركنان، بودن زهیانگیب 5
 81/1 11/4 امور انجام در یروتک و یگروه و یمیت كار به یتوجه بی 1
 10/1 11/4 متخصص یروین و كارشناس كمبود 1
 04/1 81/1 ها    یتعاون قبال در دولت استیس مداوم رییتغ 0
 01/1 85/1 دیتول     یتعاون یها    تیفعال و تیوضع خصوص در یرساناطالع ستمیس ضعف 8
 10/1 81/1 دیتول یها    یتعاون به اریاخت نکردن ضيتفو 01
 10/1 81/1 اعضا یسواد    یب و یسواد    كم 00
 01/1 81/1 یخارج و یداخل موفق دیتول یها    یتعاون تجارب از یكاف شناخت و یآگاه نبود 01
 10/0 81/1 مناسب یسنجازین اساس بر و دیمف و مؤثر یآموزش یها    دوره بودنیناكاف اي نداشتنوجود 01
 14/1 04/1 دیتول یتعاون در تيعضو یبرا اعضا ةصادقان هیتوج و مطالعه فقدان ،یشتابزدگ 04
 80/1 04/1 دولت یمال یها    تيحما شدنكمرنگ 05
 84/1 11/1 قدرت دادندستاز خصوص در یدولت بخش در ترس وجود 01
 84/1 10/1 نيیپا به باال از یتيريمد ستمیس وجود و دولت یها    دخالت 01
 11/0 10/1 (یدولت بخش به یوابستگ) باشدشده لیتشک دولت توسط ابتدا از 00

 

 ديتول يها    یتعاون يتوانمندساز يراهکارها
 دگاهيد از دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز یراهکارها 5 جدول

 نشان جدول در كه طورهمان .دهد    یم نشان را كارشناسان
 یراهکارها نيترمهم از زير راهکار پنج است،شده داده

  :هستند كارشناسان دگاهيد از دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز
 مورد در یساز    شفاف منظور به یهیتوج جلسات جاديا .0

 تيعضو از قبل دیتول یتعاون یها    تیمسئول و اراتیاخت ف،يوظا
 و هاالگو اصول، مورد در یآموزش جلسات ةارائ .1 ؛آن در اعضا

 یها    یتعاون نمسئوال و رانيمد یبرا یزير        برنامه یها    روش
 .1 ؛اراتیاخت و فيوظا محدودةعمل در  یو دادن آزاد دیتول
 جاديا منظور به دیتول     یتعاون اركان به پاداش و قيتشو ةارائ
 در یساز    فرهنگ و آموزش .4 ؛فعال مشاركت برای زهیانگ

 تيتقو منظور به یدانشگاه مراكز تا دبستان سطوح از جامعه
 از يیها    ديبازد و جلسات یبرگزار .5 ؛یهمکار و تعاون ةیروح
  .كشور از خارج و داخل در موفق و شده    توانمند یها    یتعاون
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 (n=44) کارشناسان دگاهيد از ديتولي ها    یتعاوني توانمندسازي راهکارها .1 جدول

 اريمع انحراف نيانگيم هيگو رتبه

 یها    تیمسئول و تااریاختو  فيوظا مورد در یساز    شفاف منظور به یهیتوج جلسات جاديا 0
 اراتیاخت محدودةعمل در  یو دادن آزاد آن در اعضا تيعضو از قبل دیتول یتعاون

45/4 50/1 

 نمسئوال  و رانيمد یبرا یزيربرنامه یهاروش و الگو اصول، مورد در یآموزش جلسات ةارائ 1
 دیتول یها    یتعاون

41/4 50/1 

 11/1 10/4 فعال مشاركت برای زهیانگ جاديا منظور به دیتول     یتعاون اركان به پاداش و قيتشو ةارائ 1

 تيتقوبه منظور  یدانشگاه مراكز تا دبستان سطوح از جامعه در یساز    فرهنگ و آموزش 4
 یهمکار و تعاون ةیروح

18/4 11/1 

 01/1 18/4 كشور از خارج و داخل در موفق و شدهتوانمند یها    یتعاون از يیهاديبازد و جلسات یبرگزار 5

 امور و تيريمد در الزم اتیتجرب گرفتننظردر با رهيمدئتیه یاعضا و عاملريمد انتخاب 1
 باشند مردم یواقع ندگانينما كه یكشاورز به مربوط

15/4 10/0 

 11/0 11/4 موفق و توانمند دیتول یها    یتعاون مستمر قيتشو و يیشناسا 1

 01/1 11/4 اعضا یها    مهارت و عاليق تخصص، اساس بر ها    یتعاون در كار میتقس 0

 00/1 00/4 مستمر یتوانمندساز تحقق یبرا مناسب یزير    برنامه 8

 در یساز    فرهنگ یبرا...( و كتاب ون،يزيتلو و،يراد) یجمع یها    رسانه از مطلوب و موثر ةاستفاد 01
 یمشاركت و یتوانمندساز یها هپروژ خصوص

00/4 /101 

 01/1 05/4 ها    هدف یبندتياولو و یگذارهدف در اعضا دادنمشاركت 00

 01/1 05/4 یتوانمندساز یبرا یاستراتژ نيتدو 01

 00/1 05/4 یآموزش یها    كالس یمحتوا و نوع مورد در یسنجازین 01

 00/1 11/4 یآموزش یها    كالس جلسات تعداد شيافزا 04

 به مختلف جلسات در هاآن از دعوت و ها    یریگ    میتصم مورد در اعضا یبوم دانش از استفاده 05
 یروان یتوانمند و نفسبهاعتماد یارتقا منظور

11/4 01/1 

 01/1 11/4 ها    یتعاون در یتوانمندساز ازین مورد ابعاد كشف یبرا یابيمسئله و كردن مطالعه 01

 ،یگذارقانون یهاتیفعال بر تمركز و یكشاورز دیتول نديفرا در دولت میمستق نکردن دخالت 01
 ینظارت و یتيهدا

11/1 10/0 

 

 بحث

 یمشاركت و یگروه كار و هایتعاون تیاهم و نقش به توجه با
یزيربرنامه و مشاركت ریتأث نیهمچن و يیروستا ةتوسع یبرا
 ةتوسع اهداف شبردیپ در باال به نيیپا از و یمشاركت یها

 در یاديز تیاهم زین دیتول یتعاون كردنتوانمند ،يیروستا
 در رايز ؛دارد یكشاورز و يیروستا ةتوسع اهداف شبردیپ

 حداكثر توانند    یم گروه یاعضا دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز
 باشند،داشته گريکدي منابع و ها    مهارت ها،    يیتوانا از را استفاده

. برگزينند را راه نيبهتر و كنند مبادله را خود ینظرها و آرا

 یانسان منابع یفیك یارتقا مشاركت یها    نظام یاساس هدف
فهیوظ ت،یمسئول حس تا است یا    لهیوس مشاركت. است
 . ابدي رشد كاركنان در كار طیمح به تعلق و یشناس

 ديبا ها    بخش ريسا مانند زین ها    یتعاون در یتوانمندساز
 .شود دنبال ها    یتعاون عملکرد بهبود يینها هدف با و وستهیپ

 نديفرا در شتریب افراد دادنشركت صرفاً یتوانمندساز هدف
 افکار كارگرفتن هب هدف بلکه ،ستین ها    یتعاون یریگ    میتصم
 است ماتیتصم نيبهتر اتخاذ منظور     به یتعاون یاعضا

(Latifian, 2005.) كه دهد    یم نشان حاضر قیتحق جينتا 
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 یهاتیظرف یارتقا نديفرا :از است عبارت یتوانمندساز
 در لیدخ مؤسساتو  افراد تمامی یو سازمان یگروه ،یفرد
 مناسب طيشرا جاديا زین و دیتول یها    یتعاون یهاتیفعال

 یوربهره شيافزا يینها هدف با یاقتصاد و یاجتماع
و  1، 4، 1 یها    هيبا توجه به گو ،اوالً. دیتول یتعاون یها    شركت

 ،یفرد سطح سه ديبا یتوانمندساز فيتعر در 1در جدول  01
، 0 یها    هيبا توجه به گو ،اًیثان ؛شود گنجانده یسازمان و یگروه

 شيافزا یراستا در یتوانمندساز يینها هدف 8 و 5، 1
 فيتعر نيا در یور    منظور از بهره .است یتعاون یور بهره

كه به عملکرد  یبه طور ،است شركت اهداف به مؤثرحصول 
 .شودمنجر  شتریب يیبهتر و درآمدزا

 ةبرنام و هدف داشتن كه داد نشان قیتحق جينتا
 ةمطالع ،یتعاون اهداف به دنیرس یبرا مناسب ةشدیبند زمان
 حیصح یابي    نهیزم و مطالعه و ها    یتعاون یها ضعف و ها قوت

ئتیه یاعضا قيتشو و شاپاد ةارائ استعدادها، و عبمنا دربارة
 جاديا منظور به موفق و فعال یاعضا و رعامليمد ره،يمد
 ،یمشاركت ةیروح وجود امور، شبردیپ برای زهیانگ

 جاديا و نمسئوال و اعضا نیب در باال ةزیانگ و یريپذ    تیمسئول
 یاعضا و یمحل ،یمل نمسئوال به نسبت اعضا در اعتماد

 نيترمهم اطالعات دادنقرار اریاختدر قيطر از رهيمدئتیه
 در .هستند دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز ةبرند    شیپ عوامل

 Mohammadi (2001) ،Soleimani مطالعات جينتا
و  قيتشو ستمیس ةارائ به زین Mohseni (2007) و (2007)

 جينتا در ؛استشده اشاره یتوانمندساز در آن ریثأپاداش و ت
به  Mohseni (2007) و Mohammadi (2001)مطالعات 

 و یتوانمندساز در یريپذ    تیمسئول نیهمچن و مشاركت ریثأت
 Soleimaniو Sharma & Kaur  (2008) مطالعات در
 یتوانمندساز در آن ریتأثاطالعات و  میعامل تسه به (2007)

 نداشتن شناخت كه داد نشان قیتحق جينتا .استشده اشاره
 شناخت و یآگاه نبود ها،    یتعاون یواقع یازهاین از نمسئوال

مشخص ،یتعاون و یگروه كار نیقوان و اهداف از اعضا یكاف
 قبال در دولت ینظارت و یتيحما یها    استیس نبودن

 در اعضا فعال و آگاهانه مشاركت نبود ها،    یتعاون
 عاملريمد كاركنان، بودنزهیانگیب و شركت یها    یریگ میتصم

 بازدارندة عوامل نيترمهم از رهيمدئتیه یاعضا و
 ،ها اين بر افزون ؛هستند دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز

 یبرگزار دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز یراهکارها نيتر مهم
 ف،يوظا مورد در یساز    شفاف منظور به یهیتوج جلسات

 اعضا تيعضو از قبل دیتول یتعاون یها    تیمسئول و اراتیاخت

 ارات،یو اخت فيوظا ةعمل در محدود یو دادن آزاد آن در
 یها    روش و هاالگو اصول، مورد در یآموزش جلسات یبرگزار
 ةارائ د،یتول یها    یتعاون نمسئوال و رانيمد یبرا یزير        برنامه

 زهیانگ جاديا منظور به دیتول     یتعاون اركان به پاداش و قيتشو
 از جامعه در یساز    فرهنگ و آموزش فعال، مشاركت برای

 ةیروح تيتقو به منظور یدانشگاه مراكز تا دبستان سطوح
 از يیها    ديبازد و جلسات یبرگزار و یهمکار و تعاون
 كشور از خارج و داخل در موفق و توانمندشده یها    یتعاون
 از زین  Jaefari & et al(2008) مطالعات جينتا در .است
 یها    یتعاون یتوانمندساز در مؤثرعمل به عنوان راهکار  یآزاد
 (2008) مطالعات جينتا در نیهمچن ؛استشده ياد دیتول

Jaefari & et alو Gordon ( 1993)، و زشیانگ 
 در مؤثر یو پاداش به عنوان راهکارها قيتشو یها    ستمیس

 .اندشده معرفی دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز
 د،یتول یها    یتعاون یتوانمندساز اهداف تحقق یراستا در
 نظرانصاحب انیم در یتوجه قابل یدانش شکاف شک بدون

است تا  یضرور نيبنابرا ؛دارد وجود يیاجرا اندركاران    دست و
 یبررس. شودمطرح  شتریب قاتیتحق یبرا یموضوعات
 سطوح از کيهر در دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز یراهکارها
 از یقاتیتحق یها    روش ريسا اي یپژوه    اقدام قيطر از مختلف

 دیتول یها    یتعاون رهيمدئتیه یاعضا و رعامالنيمد دگاهيد
 یفعل یتوانمند زانیم یبررس. رسد    یبه نظر م یضرور
 عوامل كاوش نیهمچن و مختلف سطوح در دیتول یها    یتعاون

 روشنگر تواند    یموجود م دیتول های یتعاون یتوانمند بر ثرؤم
 یارتقا و ديجد كارآمد دیتول یها    یتعاون لیتشک ریمس

    .باشد یفعل دیتول یها    یعملکرد تعاون
 

 گيري هنتيج
 یبرا افراد ندشدنيفرا واقع در دیتول یها    یتعاون یتوانمندساز

 و ها    میت د،یتول یها    یتعاون در كارآمد تیفعال و لیتشک
 ؛كنند    یم كار یتعاون یبرا و یتعاون در كه است يیها    گروه

 یها    تیفعال و یساز    شبکه یبرا ها    یتعاون ةبدن كل شدننديفرا
 از تيحما و رشيپذ یبرا جامعه ندشدنيفرا و یتعاون نیب

 كه ابدي    یم تحقق یزمان نديفرا نيا شک بی. دیتول یها    یتعاون
 شدن یبرا یكاف و الزم طيشرا موجود یراهکارها و ندهايفرا
 یتوانمندساز بر مؤثر عوامل همة به توجه با .سازد فراهم را

 در ديبا یتوانمندساز آن یراهکارها و دیتول یها    یتعاون
 نظر مد یاجتماع و یسازمان ،یگروه ،یفرد سطوح از کيهر

 نفعان    یذ ،اعضا تمام یتوانمندساز ،یفرد سطح در .ردیگ قرار
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 یفرد یتوانمندساز البته است؛ نظر مد یدولت كاركنان و
 یكشاورز و يیروستا ةجامع خصوص هب ــ جامعه افراد ريسا
 امور در و شوند    یم مند    بهره ها    یتعاون خدمات از ینوع به كه

 سطح در. شود یتلق یجد ستيبا    یم ــ ندگذارریثأت ها    یتعاون
 تیفعال و لیتشک یبرا یتعاون یاعضا یتوانمندساز ،یگروه

 سطح در. است توجه مورد یكار یها    گروه و ها    میت در

 شبکه و هياتحاد لیتشک یبرا را ها    یتعاون ستيبا    یم ،یسازمان
 در یالملل    نیب و یمحل ،یمل یها    سازمان و ها    یتعاون ريسا با

 ،یاجتماع سطح در. ساخت توانمند مشترک اهداف یراستا
 یاصل بستر كه یكشاورز و يیروستا جوامع یتوانمندساز

 .است اهمیت حائز هستند دیتول یها    یتعاون تیفعال
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