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  1راهكارهاي مناسب براي تربيت مديران كارامد در بخش تعاون
  

  4نيا، دكتر غالمحسين حسيني3، دكتر اختر جمالي2دكتر افسانه زماني مقدم
  25/12/89:تاريخ پذيرش     6/8/88: تاريخ دريافت

  چكيده
مد در بخش اهدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب مناسب براي تربيت مديران كار

كه با حمايت وزارت تعاون ه دوبتعاون كشور با تكيه بر سه جنبه آموزش، پژوهش و ترويج 
آماري مورد نياز پژوهش بوده كه اطالعات ) پيمايشي(روش تحقيق توصيفي . انجام شده است

نفر  200اي در بين  از طريق تكميل پرسشنامه به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه 1387در سال 
همچنين فاصله وضع موجود و مطلوب . دجمع آوري شاز مديران بخش تعاوني استان تهران 

ي، مديريت مشاركت(مد ادست آمده از پژوهش در زمينه مديريت كاره مؤلفه هاي اصلي ب
توسعه منابع انساني، توانمندسازي، فناوري اطالعات و ارتباطات، يادگيري سازماني و 

                                                            
ارائه چارچوب ادراكي مناسب جهت تربيت مديران «عنوان نامه كارشناسي ارشد با ه از پايانرفتاين مقاله برگ .1

كه با حمايت معاونت پژوهش، است  »كارامد در بخش تعاون با تكيه بر سه جنبه آموزش، پژوهش و ترويج
 .تعاونيهاي وزارت تعاون انجام شده استآموزش و كارآفريني 

  تحقيقات و ي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علومماستاديار و عضو هيئت عل .2
e-mail: afz810@gmail.com  

  تحقيقاتو دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه  .3
  ، وزارت تعاون، آموزش و كارآفريني تعاونيهاو آموزش كشاورزي و معاون پژوهش دكتراي ترويج. 4
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و از طريق تحليل شد با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي از ديد مديران برآورد ) كارآفريني
  .عاملي اولويت بندي آنها صورت پذيرفت

فريني در بحث مديريت آني و كارنتايج مطالعه نشان داد كه مؤلفه هاي توسعه منابع انسا
نتايج . ندسته كارامد به ترتيب داراي بيشترين انحراف از ميانگين در مقايسه با ساير مؤلفه ها

فريني، آلفه هاي مديريت كارامد حاكي از آن است كه به ترتيب مؤلفه هاي كارؤبندي مرتبه
  فناوري اطالعات، توسعه منابع انساني، توانمندسازي، يادگيري سازماني و مديريت مشاركتي 

نتايج بررسي و تحليل . اندبراساس ميانگين در رتبه هاي اول تا ششم كارامدي قرار گرفته
وضعيت موجود آموزش، پژوهش و ترويج در سه سطح مديريت نشان داد كه وضعيت موجود 

هش و ترويج مطلوب نبوده و نياز به بازنگري در نوع،كيفيت و كميت دوره هادر آموزش، پژو
مبين آن  نيز بررسي وضعيت موجود و مطلوب نظام مديريت تعاون در ايران. بخش تعاون است

از  هامد با وضع مطلوب آناهاي مديريت كار است كه ميان وضعيت موجود تمامي مؤلفه
چارچوب  ،در نهايت با توجه به نتايج مطالعه. داردوجود ديدگاه مديران تفاوت معني داري 

  .ادراكي مناسب براي مديريت تعاونيها ارائه گرديد 
  

  :هاكليدواژه

  تربيت مديران، تعاون، آموزش، پژوهش، ترويج، چارچوب ادراكي مناسب
  

  مقدمه
ل مربوط به نهضت تعاون وجوه گوناگوني دارد ئبي شك در دنياي پيچيده امروزي مسا

ها يكي از اين وجوه و آموزش مديريت تعاوني. وكاوي جداگانه استكه هريك در خور كند 
پيتر ديويس،  .ي از اين وجه مهم است كه اين پژوهش بر آن تمركز كرده استئمديران جز

دارد كه مديران تعاوني نيازمند  بيان مي ،مدير واحد سازمانهاي تعاوني دانشگاه ليسستر انگلستان
تعريفي دقيق از نقش و هويت ويژه تعاوني خود در راستاي اهداف رسالت تعاون مي باشندوتا 

باشد،مردمساالري رسالت ويژه تعاوني نداشته ازفهميو هيچشناختهيچتعاونيمديريتكهزماني
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صورت امري تصادفي ه اوني برو به نقصان خواهد بود و رشد مديريت راهبردي سازمانهاي تع
  )1385لعل فام، (و به عنوان يك معضل باقي خواهد ماند

تعاون در مفهوم خاص خود، نوعي همكاري و مشاركت افراد است براي تأسيس يك 
كشي از افراد را با ارج نهادن به آزاديهاي سازمان اقتصادي با قبول اصولي كه سوداگري و بهره

بدين ترتيب مسئله درك گروهي . گيرد ك مساعي در بر ميفردي به صورت جمعي و تشري
مفاهيم و ارزشها و به تبع آن آموزش افراد و طبقات جامعه در مسائل اقتصادي و فعاليتهاي 

كه شركتهاي تعاوني توسط اعضا  شود و از آنجا كسب و كار مطرح ميجمعي، امور مالي و 
همراه خواهد شد كه هريك از اعضا به  شوند، اداره شركت وقتي با موفقيت اداره ميخويش 

، تعاون نهضتي است اقتصادي در مجموع.ويژه مدير، وظيفه، هدف و روش كار خود را بداند
 ؛عكس اين مطالب نيز به همان اندازه صادق است. بندد هاي آموزشي را به كار ميكه روش
  .بندد كار مي توان گفت تعاون نهضتي است آموزشي كه روشهاي اقتصادي را به يعني مي

پژوهش نيز به عنوان جزء الينفك سازمانهاي امروزي ابزاري براي تصميم گيري 
اختصاص بودجه در دنياي امروز شناخته  عوامل مهميكي از و لذا عقالني محسوب مي شود 

با توجه به اينكه اقتصاد تعاوني همواره در رقابت فزاينده با اقتصاد سرمايه داري  و . شده است
به سر مي برد، تحقيق و پژوهش براي يافتن مزيتهاي رقابتي از اهميت ) دولتي(د متمركزاقتصا

تنها تحقيق و پژوهش است كه مي تواند راهكارهاي گسترش تعاونيها . بااليي برخوردار است
برنامه معاونت (را در بين توده هاو توسعه اين بخش را در قلمرو دنياي نوين فراهم سازد 

  ).1385و ترويج، تحقيقات،آموزش 
از اصول مهم  وترويج  در معناي گستردگي و اشاعه فرهنگ تعاون  ،در بخش تعاون

تشكيل هاي فعاليت بخش تعاون را تعاونيها به شمار مي رود و در عين حال يكي از زير ساخت
 به اين منظور دفتر ترويج در وزارت تعاون وظايف زير را براي نشر و گسترش فرهنگ .دهدمي

  :تعاون در جامعه تعيين نموده است
  تشويق مردم به فعاليتهاي اقتصادي در قالب تعاوني؛ .1
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 توسعه فرهنگ تعاون با استفاده از امكاناتي چون كتاب، نشريه، بروشور؛ .2

كمك به فعاليتهاي تبليغاتي براي تعاون با همكاري مراكز فرهنگي، اتاقهاي تعاون،  .3
 مواردي از اين است؛هاي تعاون، وسايل ارتباط جمعي، تهيه فيلمهاي آموزشي و اتحاديه

 ها در ادارات كل تعاون  استانها؛ سازماندهي كتابخانه.4

 هي براي تبليغ تعاون؛هاي ارتباط گرو استفاده از وسايل مختلف و رسانه .5

  .)منبع همان( ترويج فرهنگ تعاون در جامعه دانش آموزي .6
با توجه به وظايف در نظر گرفته شده براي نشر و گسترش فرهنگ تعاون، بررسي و 
. بازنگري در مفاهيم، روشها و اصول ترويجي  در بخش تعاون امري ضروري به نظر مي رسد

  با موضوع در كشورهاي ديگر نتايج مختلفي را نشانمرتبط بررسي مطالعات و تجربيات 
هاي آموزشي، پژوهشي و ترويجي با توجه به عنصر  در اين پژوهش تكيه بر جنبه. دهدمي 

در همين راستا برخي تجربيات ارزشمند داخلي و خارجي مطرح و بررسي . باشد مديريت مي
  . شودمي

  به آن اشاره كرد و از آنتوان  يكي از تحقيقاتي كه در اين موضوع خاص مي
اين تعاوني يكي از . گرفت مربوط به تجربه تعاوني توليد كود كشاورزي در هند استبهره

اين تعاوني . كند تعاونيهاي بزرگ هند است كه با تعاوني توليد كود در آمريكا نيز همكاري مي
اين تعاوني  يعمده اعضا. درصد توليد و توزيع كود در هند را در دست دارد 70بيش از 

هاي آموزشي، تحقيقي و ترويجي آن  يكي از علتهاي موفقيت اين تعاوني برنامه. كشاورزند
هاي  برنامه ،برحسب نيازهاي آن منطقه هتعاوني توليد كود كشاورزان هند براي هر منطق. است

ضا و ها نه تنها مديران و كاركنان بلكه اع اين برنامه. كند آموزشي خاصي را طرح و اجرا مي
) به ويژه در امر اطالع رساني(هاي ترويجي اين تعاوني  برنامه. دهد عامه مردم را هم پوشش مي

آموزش  ،در زمينه ترويج كشاورزي. دهد جوانان و روشنفكران را مورد توجه خاص قرار مي
از مبارزه با آفتهاي نباتي، نحوه استفاده از فناوريهاي جديد كشاورزي و چگونگي حفاظت 

اين تعاوني در . نداكه براي كشاورزان در نظر گرفته شده ندستههايي  ان از جمله برنامهگياه
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هاي مختلف مربوط به  كرسي درس دانشگاهي در رشته 150انستيتوي ملي مديريت تعاوني 
هايي چون خاكشناسي، اقتصاد كشاورزي، تكنولوژي كود و ترويج  كشاورزي، از جمله رشته

تعاوني كود كشاورزان هند همچنين يك مؤسسه توسعه . ستكشاورزي تأسيس كرده ا
. كند هايي را با عنوان بازاريابي كود توسط تعاونيها برگزار مي بازاريابي دارد كه در آن دوره

اين تعاوني در . كند در اين زمينه به تعاوني كود كمك مي 1(NCUI)اتحاديه تعاونيهاي هند 
به را ميليون دالر از سود خالص خود  3اي هند ساالنه قبال دريافت كمك از اتحاديه تعاونيه

  ).1385المللي تعاون،  اتحاديه بين(كند  اتحاديه مزبور پرداخت مي
. كند نفر برگزار مي 30000هايي را براي  هرساله دورهدر مالزي وزارت توسعه تعاونيها 

ا با مربيان ورزيده ر هايي نيز هم در مركز و هم در مناطق دوره (MKM)كالج تعاوني مالزي 
دهد و  اي خود آموزش مينفر را در كالسه 4000هر سال حدود اين كالج . دنماي برگزار مي
مدت ها و كالسهاي كوتاه اينكه اتحاديه سراسري تعاونيهاي مالزي نيز كار تشكيل دورهسرانجام
اغلب در محل و  اين نوع كالسها. تر و روستايي برعهده دارد اي را در مناطق دور دست و حرفه

بسيار مناسب  -ي ديگر را ندارندمكانهاكه امكان سفر به  -به ويژه براي زنان عضو تعاوني
به اين ترتيب اين نوع . شود ميتالشتعاونيدر به عضويت ها براي جلب زنان در اين دوره. است

  ).1385تعاون،  المللي اتحاديه بين(در بر دارد توأماً هاي آموزشي و ترويجي را  كالسها جنبه
آن است كه پيشروان تعاوني در آلمان  مبين تجربه فعاليتهاي آموزشي در آلمان نيز 

در انگلستان در حوزه تعاونيهاي . توجه به آموزش و ترويج را از تعاونيهاي انگلستان فرا گرفتند
بخانه باب كتا 100اق مطالعه و نزديك به تتعاوني داراي ا 120حدود  .م 1880مصرف در سال 

هاس به  رايفايزن و ق آلمان به نامهايـوفـار مـهاي بسيـركتـي از شـناوـعـت تـركـدو ش. دـودنـب
رايفايزن در نخستين فعاليتهاي آموزشي توجه اش . اندفعاليتهاي آموزشي توجه خاص نشان داده
عاوني در ت يآموزشهايي را براي تمام اعضا همچنين. را بر دانش اقتصاد كاربردي متمركز كرد

                                                            
1. Nation Cooperatives Union India 
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هاي مربوط به امور  برگزاري سخنراني، جلسات بحث، توزيع كتاب و نشريه. نظر گرفت
كه در اين  ندكشاورزي و انتشار تحقيقات حاصل از مطالعات تطبيقي از جمله فعاليتهايي بود

  ).1385آشهوف و هينكس، ( ندسطوح صورت گرفت
در حيطه آموزش بيشترين نيازها به ، )1384(در ايران نيز بر اساس نتايج مطالعه نيكويي 

ترين سطوح سازماني يعني كاركنان عادي و بعد از آن مديران مياني و در مراتب بعدي  پايين
هاي مربوط به مديريت  طبق يافته هاي اين مطالعه كه در آن نارسايي. مديران ارشد تعلق دارد

. در سومين رده قرار دارد در وزارت تعاون نيز مورد توجه قرار گرفته است، مسئله آموزش
بر اين . گيرد مدي مديران در نخستين رده قرار مياها و كمبودها ناكار ظاهراً از حيث نارسايي

  .تواند نقش مهمي در برطرف كردن كمبودها داشته باشد اساس آموزش مي
  : با توجه به آنچه گفته شد، اهداف مطالعه حاضر به شرح زير است

بر سه جنبه آموزش،  مد تعاوني با تكيهااصلي تربيت مديران كارهاي  لفهؤشناسايي م .1
   پژوهش و ترويج؛

   ،مدي در ايراناهاي كار لفهؤتعاونيها با تكيه بر موضعيت موجود نظام مديريتبررسي .2
شناسايي و ارائه چارچوب ادراكي معتبر و مناسب براي مديران تعاونيها و تعيين  .3 

   .نظران اين حوزه از نظر صاحب ميزان اعتبار اين چارچوب
  

  مباني نظري
در اين پژوهش پس از بررسي و مطالعه ادبيات مديريت نوين و همچنين ادبيات 

مديريت "،  "1يادگيري سازماني "لفه اصليؤمديريت تعاونيها و انجام مطالعات تطبيقي، شش م
 و "5توانمندسازي "، " 4مديريت مشاركتي "، "3فناوري اطالعات و ارتباطات "، " 2دانش

                                                            
1. Learning Organization  
2. Knowledge Management  
3. Information Communication Technology    
4. Participation Mnagement  
5. Empowerment  
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كه  ندمد در تعاونيها انتخاب شداجهت طراحي چارچوب تربيت مديران كار  " 1كارآفريني  "
  .به شرح مختصر هريك از آنها پرداخته مي شود

  مؤلفه يادگيري سازماني و مديريت دانش
مورد توجه تحليلگران و فعاالن  1990غاز دهه  و به ويژه از آ 1980در دهه  هاين مؤلف

اي در مجله فوچون اين موضوع را طرح كرد  پيتردراكر با درج مقاله. عرصه اقتصاد قرار گرفت
ها براي تعاونيها كه در آنها  اين يافته. كه سرمايه فكري سازمان مهمتر از دارايي مالي آن است

 گاهد، جاينسرمايه و دارايي مالي جايگاه ضعيفتري نسبت به شركتهاي بزرگ تجاري دار
دانش مديريت رشد كرد كه در آن از سازمانهاي يادگيرنده اني بمبه تدريج . دارد مهمتري

هاي  اي يادگيرنده به تدريج به موفقترين سازمانها در عرصهسخن گفته شده بود و اينكه سازمانه
دانش، بينش و درك  يادگيري سازماني يعني ارتقاي .Yeo,2005) (شوند گوناگون تبديل مي

و كاركنان به طور مستمر  در سازمان يادگيرنده همه اعضا. نبهبود عملكرد آسازمان به منظور 
افزايش  .به فراگيري مشغولند تا خود را با تحوالت و نيازهاي دنياي جديد هماهنگ كنند

اهميت كار فكري در قياس با سرمايه، جايگاه مهم دانش به عنوان مزيت رقابتي، دگرگوني 
كه  ندستهو كار و رشد توقعات مشتريان از جمله عواملي پرشتاب در محيط زندگي و كسب 

مديران جايگاه  ،در ايجاد سازمان يادگيرنده. شود در ضرورت يادگيري سازماني از آن ياد مي
مهمي دارند و به همين دليل آموزش مديران، از جمله انتقال آگاهيهاي مربوط به اهميت 

  .تواند در بهبود كار تعاوني نقش مهمي داشته باشد سازمان يادگيرنده به آنها، مي
  

  مؤلفه فناوري اطالعات و ارتباطات

محوري اصل دانش. اهميت استها با تعاونيها مثل ساير عرصهمديريتدرعرصهمؤلفهاين
به اين سو  1990دايم جديد دانش و فنون مديريت است و از دهه اپار يدر سازمانها نيز از اجزا

بود كه آرجريس، يكي از  1990در سال . نظر تحليلگران را به سوي خود جلب كرده است
ي متداول را كنار طرح كرد كه سازمانها بايد هنجارهارا له ئاين مس ،كارشناسان عرصه مديريت

                                                            
1.Entrepreneurship   
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توان به عنوان نهادينه كردن دانش سازماني سخن  گزينند كه از آن ميبراي  بگذارند و مسير تازه
كيد گذاشتند كه دانش أله تئدو تن از ديگر كارشناسان نيز بر اين مس .(Argyris, 1990)گفت 

نهادينه كردن دانش و هاي  اين شيوه از جمله راه. در سازمان به عنوان يك نظام بايد ديده شود
  .)Watkins and Marsiek, 1993(دانش محوري در سازمانهاست 

شود و  با فناوري اطالعات، اطالعات به طور همزمان در بسياري از بخشها ارائه مي
تواند به عنوان  همچنين فناوري اطالعات مي. تواند بخشي از شغل هر فرد شود تصميم گيري مي

مد براي هر يك از وجوه مديريت دانش او ابزارهايي مؤثر و كار نمايدابزاري قدرتمند عمل 
تواند  توانايي فناوري اطالعات در كاوش نمايه، تلفيق، بايگاني و انتقال اطالعات مي. تأمين كند

ترين مهميكي از . تحولي در گردآوري، سازماندهي، رده بندي و اشاعه اطالعات ايجاد كند
اين سيستم، بانكهاي . ت، سيستم پشتيباني عملكرد الكترونيكي استكاربردهاي فناوري اطالعا

هاي دانش را براي كسب، ذخيره و توزيع اطالعات در سراسر سازمان، به  اطالعاتي و پايه
منظور كمك به كاركنان جهت دستيابي به باالترين سطح عملكرد در كوتاهترين زمان و با 

يكي از مشخصه هاي اساسي تعاونيها ايجاد . دهد ر ميحداقل پشتيباني پرسنل مورد استفاده قرا
همانا جهتگيري به سوي يك شبكه منسجم از شركتها در نظام يا يك فرهنگ اشتراكي زنده 

  كنش متقابل اعضا در قالب رابطه تعاونيها با بنگاههاي مركزي در يك شبكه. تعاوني است
هاي ازشبكهايجادواستفادهناگزير بههدفينابهرسيدنيابد و تعاونيها براياستمرار ميچندسطحي

اينترنتي و افزايش مهارتهاي فناوري اطالعات هستند تا به كمك آنها قادر به ايجاد فضاي 
  ).1385،220لعل فام،(رقابتي ملي و فراملي در بين تعاونيهاي مطرح در جهان باشند

  مؤلفه مديريت مشاركتي
مديريت . است مؤلفه مديريت مشاركتيهاي جديد در مديريت نوين،  يكي از آموزه

مشاركتي كه اكنون براي تمام سازمانها اعم از سازمانهاي عرصه خصوصي و عمومي توصيه 
شده است، در عرصه تعاون و تعاونيها جايگاه خاصي دارد، زيرا سرشت تعاوني با مشاركت 

هاي دموكراتيك در  ه مشاركت به عنوان يك ارزش با انديشهگرچه توجه ب. پيوند خورده است
عصر مدرن ارتباط دارد، اما در دنياي دانش مديريت و فنون مديريتي نخستين بار با تحقيقات 
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مشاركتي مديريت. )Linkert,1997(قرار گرفتهـوجـورد تـم 1970هـر دهـدر اواخ رتـك ينـل
ها،   گيريدر تمام تصميم) نظر از رتبه و رده صرف(خود  كه مديران نه تنهااين معناستمتضمن

شوند، بلكه سازوكارهاي الزم را براي شركت هرچه  ارزيابيها و شور و مشورتها شريك مي
در يك دسته بندي از خطوط . آورند بيشتر اعضا و كاركنان در امور مختلف سازمان فراهم مي

ه سنتي، مدرن و فرامدرن به سه نسخه عمده ت را در سه جامعيهاي مديريت، مدير اصلي شيوه
در دنياي  و اقتدارگرايانه و آمرانه است ،در جامعه سنتي وجه اصلي مديريت. اند تقسيم كرده

شود و بر همين اساس بر ساختارها و هنجارهاي  مدرن مديريت با وجوه عقالنيت مشخص مي
مهاي خودكنترل با مركزيت هوشمند اما در دنياي فرامدرن بيشتر بر نظا. شود كيد ميأسازمان ت
  ).1385طباطبايي، (شود  تكيه مي

اي،  مشاركت شكلهاي مختلف دارد از جمله مشاركت در اطالعات، مشاركت مشاوره
هاي  كتي از نظريهدر مؤلفه مديريت مشار. جانبهمشاركت انجمني، مشاركت قطعي و همه

خدمت گيرندگان، تعهد كليه اعضا كه در سه موضوع اساسي رضايت  1(TQM)كيفيت جامع 
  .است هو بهبود مستمر شكل گرفته بهره گرفته شد

زند و بيشتر  به هر حال مفهوم اصل مديريت كيفيت جامع بر محور كيفيت دور مي
در تعريف و ويژگيهاي ) 1380(پشوتن . مفاهيم آن بر مشتري و نيازهاي وي متمركز است

كنان، درجه و ميزان مشاركت، دامنه مشاركت، عمق ي كارأحق ر "مشاركت، پنج بعد اساسي
  .كند را مطرح مي  "مشاركت و سطح مشاركت

   توانمندسازي مؤلفه
يكي از اصول مديريت در پارادايم جديد دانش مديريت كه در تعاونيها مثل سازمانهاي 

 زيتوانمندسا ديگر و حتي مؤكدتر از آنها بايد مورد توجه قرار گيرد،  اصلي است كه به
ها ، كاركنان، گروه عمل بيشتر به مديرانتوانمندساختن به معني دادن اختيار. مشهور شده است

توانمندسازي از جهاتي . ستابطه با حوزه عمل و مسئوليت آنهاهاي سازماني در ر و شبكه
                                                            

1.Total Quality Management   
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مرتبط با مديريت مشاركتي و معطوف به اين باور است كه مسئوليت داشتن و سهيم بودن 
كند و  سازمان به رشد و تكامل تواناييهاي آنها كمك مي يمختلف كادرها و اعضاهاي  رده

در . شروع شد 1با مطالعات لولر 1992اين بحثها در سال . شود موجب بهبود عملكرد سازمان مي
و ) Greenberg and Baron,1997 (گرنبرگ و بارونبا كارهاي 1990دوم دهه سالهاي نيمه

كه از -در تعاونيها . )Paul & Niechoff& Turnler, 2000(امه يافت كارهاي بسياري ديگر اد
لزوم توانمند  -ستاصول اوليه آن اصل كنترل دموكراتيك و آزادي عمل و استقالل اعضا

كردن اعضا و كاركنان هم از جهت ايجاد انگيزش و هم از جهت آموزش دادن براي قبول و 
يك ساختار سازماني توانمند در تعاوني . يهاستانجام مسئوليت از عوامل مهم موفقيت تعاون

  :داراي خصوصيات زير است
  .اي مختلف توزيع و تفويض شده استو اطالعات در سطح سازمان به صورتهاختيارات  .1
  .هاي مختلف اعتماد و احترام حاكم است بين مديران رده .2
ه منظم در اختيار اطالعات اساسي حوزه كار سازمان و تصميم گيري در قالب يك شبك .3

  .گيرد همگان قرار مي
  .حوزه اختيارت بيشتر و تعداد پستهاي رسمي كمتر است .4

هاي آن  با توجه به اهميتي كه توانمندسازي در سازمان تعاوني دارد بايد اصول و شيوه
  .به مديران تعاوني آموزش داده شود

    مؤلفه كارآفريني
 ،بنابراين. و كسب و كارهاي جديد است يكي از رسالتهاي تعاونيها ايجاد اشتغال

بايد يكي از مواد و مصالح دانش مديريت در تعاونيها باشد تا   مؤلفه كارآفرينيآموزش 
له كارآفريني از اهميت ئدر تعاونيها مس .مديران را براي پيشبرد اين رسالت خود ياري كند

ا هي اين امكان را به تعاونيارآفرينك. ستمده موفقيت آنهازيادي برخوردار است و از شروط ع
دهد كه با استفاده از فرصتها و با ريسكهاي حساب شده به خالقيت، ابداع و ساير اقدامات  مي

                                                            
1. Lawler  
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مديريت بهينه از طرف ديگر، باعث استفاده بهينه از منابع كمياب براي توليد . مرتبط بپردازند
ورت بنگاههاي صه ا بهعاونياز ابتداي ايجاد ت. گردد ميكاالها و خدمات رقابتي در بازار 

ا انواع گوناگوني را در جهان هدموكراتيك توسط اعضا، تعاوني دةخود مديريت ش خصوصيِ
كنترل از با بنگاههاي تجاري رقابت كنند و  دباي در كشورهاي صنعتي آنها مي. اند تجربه نموده

تعاونيها عمدتاً  در كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار،. نظر نمايند بنگاه اندكي صرف
كاهش تسلط به موازات و  هشد اداره و كنترل  هاNGOاند كه توسط دولت يا  گونه بوده اين

حمايت از تعاونيها كمتر شده و آنها نيز به نوبه خود  تاًدولت در امور در اين كشورها، طبيع
ي از مهمترين بنابراين يك. تجربه كرده اندچالش شديدتري را براي زنده ماندن و ادامه حيات 

  .باشد بحث كارآفريني و مديريت بهينه در تعاونيها مي  ،راههاي مواجهه با اين چالش
  :هاي يك تعاوني كارآفرين را به صورت زير خالصه نمود توان شاخصه در مجموع مي

  ؛تعاوني يوجود يك سيستم با ثبات براي خريد و بازاريابي محصوالت اعضا -
  ؛اي كوچك توليدي مبتني بر تقاضاي بازارايجاد شبكه اي از شركته -
پذيري فروشگاههاي خرده فروشي رقابتوافزايشفروشيخردهدر بخشتعاونيبازيابي -
  ؛تعاوني

وجود رهبران و مديراني كه با از خود گذشتگي واقعي براي تعاوني عامل و محركي  -
  .فعاليت اعضا تعاوني باشند جهت قوي 
  

  روش پژوهش 
جامعه آماري اين پژوهش، . به لحاظ روش از نوع توصيفي پيمايشي است مطالعه حاضر

اتاقهاي (، مياني )نفر64-وزارتخانه(كليه مديران بخش تعاوني استان تهران در سه سطح ارشد 
تعاوني  1000كمتر از -مديران عامل شركتهاي تعاوني (و اجرايي ) نفر 52-ها تعاون و اتحاديه

نفر از سطوح سه گانه ذكر شده از  200سترسي به اهداف مطالعه، باشند كه براي د مي) فعال
انتخاب شدند و اطالعات مورد نياز  1387بندي شده در سال   طريق نمونه گيري تصادفي طبقه

پس از بررسي و . مطالعه از طريق تكميل پرسشنامه در بين افراد نمونه جمع آوري گرديد
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ن اين انفر از متخصص 10و با مشاوره شدند ظر انتخاب لفه هاي مورد نمؤ ،مطالعه ادبيات تحقيق
پايايي پرسشنامه نيز از طريق ضريب . ييد قرار گرفتأروايي محتوايي پرسشنامه مورد ت ،حوزه
به دست آمد كه مؤيد اعتبار و پايايي %  95آن ضريب كهقرارگرفتمورد آزمونكرونباخآلفاي

لفه مرتبط و ؤم 30ه آموزش، پژوهش و ترويج با پرسشنامه تحقيق در سه حيط. پرسشنامه است
،  Walton & EFQM , 1985)(كارمدشامل مديريت مشاركتيلفه اصلي مديريتؤم 6همراه با 

فناوري  ،)Deej&Lee, 2004(، توانمندسازي(Pattanayak, 2005)توسعه منابع انساني
 Watkinz & et al., 1993)(سازماني، يادگيري)2003، 21قرنمهارتهاي(و ارتباطاتاطالعات

سئواالت بسته به دو شكل بلي  نمره گذاري. است هدبو Shain&Echard, 2003)(و كارآفريني
يا خير و يا با طيف ليكرت چهار گزينه اي  با درجات هيچ، كم، زياد و خيلي زياد صورت 

  . پذيرفت
درصد فراواني در بخش آمار توصيفي با استفاده از جداول توزيع فراواني، ميانگين و 

مد در وضعيت موجود و مطلوب بررسي اهاي مديريت كارلفهؤتراكمي و انحراف استاندارد م
براي مقايسه ميانگينها و از آزمون فريدمن براي  tدر بخش آمار استنباطي نيز از آزمون . شدند
اصله وضع ف ،همچنين با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي. ها استفاده شدلفهؤبندي مرتبه

و از طريق تحليل گرديد ها از ديد مديران سطوح سه گانه برآورد  موجود و مطلوب اين مؤلفه
اولويت بندي آنها  ،عاملي و انجام آزمون كيسر ماير و بارتلت و همچنين چرخش واريماكس

اي تحليل عاملي يك روش آماري پيشرفته است كه بين مجموعهگفتني است كه . نيز انجام شد
 خاصي تحت يك الگوي فرضي برقرارمي كند شاخصهاي به ظاهر غيرمرتبط رابطهاز 

)Sharma, 1996(الگوي  كوشدميبه عبارت ديگر يك روش چندمتغيره آماري است كه  ؛
را  - x= (x1, xz,…..xp) -پذيرهمبستگي موجود در توزيع يك بردار تعاوني مشاهده

هدف از . مشاهده ناپذير به تمام عاملها توجيه نمايدبرحسب كمترين تعداد متغيرهاي تصادفي 
دست آوردن وزن و يا درجه اهميت هر شاخص به صورت كمي و نيز ه بروش فوقكارگيريبه



  139                                                                              ....... راهكارهاي مناسب

   

استخراج شاخصهاي تركيبي غيرهمبسته تحت عنوان عاملهاي مشترك فضايي مي باشد، بدين 
  ).Hait & et al., 1998( اوت استمتفبا وزنهايشاخصاز چندينخطيهرفاكتورتابعكهصورت

  .انجام گرفت spssمي شود كه محاسبات تحقيق با استفاده از نرم افزار  يادآور
  

  نتايج و بحث
  بررسي وضعيت موجود كارامدي مؤلفه هاي مديريت در بخش تعاون

مدي در امد در بخش تعاون، ابتدا كارالفه هاي مديريت كارؤبه منظور شناسايي و تعيين م
  .نشان داده شده است 1ها بررسي شد كه نتايج در جدول  وضعيت موجود ميانگين مؤلفه

مد اهاي مديريت كار ميانگين، انحراف استاندارد، انحراف از ميانگين مؤلفه.  1جدول 

)١٩٨=n(  

  انحراف از ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين  ها مؤلفه

  مديريت مشاركتي

  يادگيري سازماني

  منابع انسانيتوسعه 

  فناوري اطالعات

  توانمندسازي

    كارآفريني

74/2  

74/2  

53/2  

25/2  

68/2  

18/2  

524/0  

527/0  

610/0  

554/0  

532/0  

578/0  

037/0  

037/0  

043/0  

039/0  

038/0  

041/0  

  يافته هاي تحقيق: خذأم   

هاي توسعه منابع انساني و است كه مؤلفهدهنده اين اطالعات جدول فوق نشان
فريني در بحث مديريت كارامد به ترتيب داراي بيشترين انحراف از ميانگين در مقايسه با آكار

مديريت در بخش تعاون از تحليل واريانس  يها براي رتبه بندي مؤلفه. ندسته هاساير مؤلفه
  .ارائه گرديده است 2فريدمن استفاده شد كه نتايج رتبه بندي اين تحليل در جدول 
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مدي با استفاده از تحليل واريانس فريدمن در وضعيت اهاي كار دي مؤلفهرتبه بن .2جدول 

  موجود 

  رتبه  ميانگين رتبه آزمون فريدمن  ها مؤلفه
  مديريت مشاركتي

  يادگيري سازماني
  توسعه منابع انساني
  فناوري اطالعات
  توانمندسازي
 كارآفريني

37/4  
34/4  
45/3  
56/2  
06/4  
22/2  

6  
5  
3  
2  
4  
1  

  هاي تحقيق يافته: خذأم  

فريني، فناوري اطالعات، آشان مي دهد كه به ترتيب مؤلفه هاي كارن 2نتايج جدول 
توسعه منابع انساني، توانمندسازي، يادگيري سازماني و مديريت مشاركتي بر اساس ميانگين در 

  . رتبه هاي اول تا ششم به لحاظ كارامدي قرار گرفته اند
  وضعيت موجود آموزش، پژوهش و ترويج 

در اين قسمت وضعيت موجود آموزش، پژوهش و ترويج در سه سطح مديريت 
. تك متغيره مورد بررسي قرار گرفت tبراساس نظرسنجي از مديران و با استفاده از آزمون 

  .ارائه گرديده است 3نتايج انجام اين آزمون در جدول 
ترويج در وضعيت  تك متغيره در مورد متغيرهاي آموزش، پژوهش و tنتايج آزمون. 3جدول 

  )n=١٩٨(درصدي وضعيت مطلوب  60موجود با ميانگين 

  اختالف ميانگين  متغيرها
  سطح

 داريمعني
  ميانگين موجود tآماره   درجه آزادي

  درصدي 60شاخص 

  ميانگين مطلوب 

  2/7  6/5 -8/7 197 000/0 -8/1  آموزش
  8/7  5/5 -5/9 197 000/0 -3/2  پژوهش
  3  7/1 -6/12 197 000/0 -2/1  ترويج

  يافته هاي تحقيق: خذأم
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درصد به عنوان ميانگين نشان داد كه  60نتايج اين بررسي با در نظر گرفتن گستردگي 
. داردوضعيت موجود آموزش نياز به بازنگري در نوع،كيفيت و كميت دوره هادر بخش تعاون 

به دست آمد كه  51/5 ميانگين فعلي 8/7در زمينه پژوهش نيز با در نظر گرفتن ميانگين مطلوب
شود و نشاندهنده اين موضوع  متأسفانه وضعيت پژوهش ضعيف ارزيابي مي tبا توجه به آزمون 

است كه نگرش، بينش و مهارتهاي پژوهشي در بين مديران سطوح سه گانه در بخش تعاون به 
هايي  گيريميم، سياستهاوتصراهبردهاامروز دارد چرا كه در دنيايو تقويتبازنگرينياز بهشدت

يافته هاي به دست آمده در . جنبه علمي دارند كه بر مبناي پژوهش و تحقيق اتخاذ شده باشند
حاكي از آن است كه  7/1و ميانگين فعلي  3زمينه ترويج نيز با در نظر گرفتن ميانگين مطلوب 

و در واقع مديريت در بخش تعاون بسيار ضعيف وضعيت ترويج در بين سطوح سه گانه 
نشاندهنده اين موضوع است كه ترويج به معناي اشاعه فرهنگ، اصول، كاركرد و ارزشهاي 

ترويج به در واقع . نياز به بازنگري، آموزش و كاربرد ابزار مؤثر در امر ترويج دارد ،تعاون
هاي آموزشي و تربيت  نيازمند طراحي دوره ،عنوان يك ابزار كارا و مؤثر در بخش تعاون

  .استهاي علمي و تخصصي  گاهمروجان با ديد
  

  لفه هاي مورد نظرنظام مديريت تعاون با توجه به مؤ مقايسه وضعيت موجود و مطلوب

در راستاي بررسي وضعيت نظام مديريت تعاون در ايران، وضعيت موجود و مطلوب 
تك  tلفه مذكور مورد مقايسه قرار گرفت كه براي اين منظور از آزمون ؤم 6قالب نظام در اين 

  .آمده است  4نتايج به دست آمده در اين رابطه در جدول . متغيره استفاده شد
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  )n=١٩٨(مد الفه هاي مديريت كارنتايج بررسي وضعيت موجود مؤ. 4ول جد

  ميانگين  وضعيت  متغيرها
  انحراف

  معيار

 اختالف 

  ميانگين
در  tآماره 

  وضع مطلوب

  درجه

  آزادي

  سطح

  داريمعني

مديريت 
  مشاركتي

1مطلوب   

 موجود

76/2  

74/2  

481/0  

524/0  
264/0  091/7  197  000/0  

يادگيري 
  سازماني

  

  2مطلوب 

  موجود

08/3  

74/2  

557/0  

527/0  
256/0  826/6  197  000/0  

توسعه منابع 
  انساني

  3مطلوب 

  موجود

00/3  

53/2  

671/0  

610/0  
468/0  796/10  197  000/0  

فناوري 
  اطالعات

  

  4مطلوب 

  موجود

83/2  

25/2  

681/0  

554/0  
747/0  982/18  197  000/0  

  توانمندسازي
5مطلوب    

  موجود

01/3  

68/2  

544/0  

532/0  
317/0  383/8  197  000/0  

  كارآفريني
  6مطلوب 

  موجود

04/3  

18/2  

574/0  

578/0  
818/0  912/19  197 000/0  

  كل
  مطلوب

  موجود

71/17  

13/15  

738/2  

604/2  
-  -  -  -  

  يافته هاي تحقيق: خذأم

هاي مديريت  آمده است، وضعيت موجود تمامي مؤلفه 4براساس آنچه در جدول 
بيشترين رتبه  همچنين. مد با وضع مطلوب آن از ديدگاه مديران تفاوت معني داري دارداكار

به اين  در وضع موجود را مؤلفه كارآفريني و كمترين رتبه را مؤلفه مديريت مشاركتي نشان داد
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) 818/0(معنا كه بيشترين اختالف بين ميانگينهاي وضع موجود و مطلوب مربوط به كارآفريني 
  .است) 264/0(مديريت مشاركتي  آن مربوط بهوكمترين 

  

  تبيين چارچوب ادراكي مناسب براي مديريت تعاونيها

 هاانكه پيشتر گفته شد، به منظور ارائه چارچوب ادراكي مناسب براي مديريت تعاونينچ
براي انجام . كيد بر سه جنبه آموزش، پژوهش و ترويج، از روش  تحليل عاملي استفاده شدبا تأ

تحليل عاملي  بايد در ابتدا با  انجام آزمون كيسر ماير و بارتلت كفايت حجم نمونه مورد 
لفه هاي ؤبراي تحليل عاملي م. ها انجام شودلفهؤبررسي قرار گيرد و سپس چرخش بار عاملي م

زش، پژوهش و ترويج با انجام آزمون كيسر ماير و بارتلت كفايت حجم نمونه مورد آمو
و سپس چرخش عاملها انجام شد كه با توجه به وجود عاملهاي ) 5جدول (آزمون قرار گرفت 

مشترك و تخصيص عاملها به عاملي كه داراي همبستگي بيشتري بود، سه عامل اصلي تشخيص 
  .داده شد

  مون كيسر ماير وبارتلتنتايج آز.  5جدول 
 آزمون كيسرماير

  :آزمون بارتلت
 كاي اسكور

  درجه آزادي
  سطح معناداري

717/0  
  

434/426  
136  
000/0  

  يافته هاي تحقيق: خذأم              

نتايج . چنانكه مالحظه مي گردد، نتايج آزمون كيسر ماير مبين كفايت حجم نمونه است
درصد  1بارتلت نيز گوياي معني داري ماتريس همبستگي براي تحليل عاملي در سطح  نآزمو
هاي آموزش، پژوهش و ترويج ارائه مي شود  نتايج تحليل عاملي براي مؤلفه ،در ادامه. است
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هاي آموزش،  اشاره به اين نكته الزامي است كه در اولين چرخش، عاملهاي مؤلفه).  6جدول (
كه با توجه به ميزان همبستگي بين سئوالها و  نددسته عامل نشان داده شد 6پژوهش و ترويج در 

دهد، عاملها از شش دسته  تخصيص اشتراك عاملها به عاملي كه همبستگي بيشتري را نشان مي
درصد واريانس مشترك بين سئوالها  51/53كه اين سه عامل مجموعاً  ندبه سه دسته تقليل يافت

  .كنند را تبيين مي
  نتايج حاصل از دوران  واريماكس عاملهاي آموزش، پژوهش و ترويج. 6 جدول

  نام متغير
 مؤلفه هاي مشترك  

3  2  1  
  مدرك مرتبط با تعاوني

  هاي كارآموزي خاص مديران دوره
  هاي تخصصي مديران دوره

  )تجربه كار تعاوني(  ويژگيهاي مروجان
  )محيط كارپيگيري جهت انطباق آموزشها در (ويژگيهاي مروجان 

  ها نيازسنجي دوره
  آشنايي با پژوهشهاي كمي و كيفي

  انجام پژوهشهاي مرتبط با فعاليت تعاوني
  شركت مديران در پژوهش
  تعداد شركت در پژوهش
  قرارداد با مراكز پژوهشي

  بودجه پژوهشي
  پژوهش براساس نيازسنجي

  تصميم گيري براساس نتايج پژوهش
  موفقيت نظام مديريت ترويج

  با نظام ترويج تعاون آشنايي
 هاي ترويج گذراندن دوره

380/0  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
426/0  

  
363/0  
580/0  
413/0  
393/0-  
774/0-  

416/0-  
379/0-  
435/0-  

406/0  
578/0  

  
547/0  
517/0  
577/0  

  
740/0  

  
687/0  
691/0  

  
592/0  
691/0  
600/0  

  قيافته هاي تحقي: خذأم

. هد مي دهمبستگي عاملهاي استخراج شده را با گزينه هاي مربوط نشان  6جدول 
تقريباً منطبق با دارند و كه شرط الزم براي تحليل عاملي است را ال ؤتمامي مؤلفه ها حداقل س

  . باشد الهاي آموزش، پژوهش و ترويج ميؤس
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نجام آزمون كيسر مد نيز در ابتدا با  االفه هاي مديريت كارؤبراي انجام تحليل عاملي م
لفه ها ؤماير و بارتلت كفايت حجم نمونه مورد بررسي قرار گرفت و سپس چرخش بار عاملي م

  .نشان داده شده است 7نتايج آزمون كيسر ماير و بارتلت در جدول . انجام شد
  نتايج آزمون كيسر ماير و بارتلت . 7جدول 
 آزمون كيسرماير

 آزمون بارتلت

  كاي اسكور
 درجه آزادي

 دارييسطح معن

797/0  
585  
103  
15  
000/0  

  يافته هاي تحقيق: خذأم              
. ييد قرار گرفتأكفايت حجم نمونه مورد ت )797/0(با استناد به نتايج آزمون كيسر ماير 

لفه هاي مديريت ؤآزموت بارتلت نيز معني داري ماتريس همبستگي براي تحليل عاملي در م
نتايج حاصل از چرخش عاملها نيز در جدول . درصد نشان داد 1داري مد را در سطح معنياكار

  .قابل مشاهده است 8
  مدالفه هاي مديريت كارؤنتايج حاصل از دوران  واريماكس عاملهاي م. 8جدول 

 Initial Extraction هامؤلفه
 مديريت مشاركتي
  يادگيري سازماني
  توسعه منابع انساني
  فناوري اطالعات
  توانمندسازي
 كارآفريني

000/1 
000/1  
000/1  
000/1  
000/1  
000/1 

513/0  
620/0  
669/0  
568/0  
666/0  
638/0 

  هاي تحقيقيافته: خذأم          
واريانس همه عاملها به وسيله عامل استخراج  51/0دهد كه بيشتر از  نشان مي 8جدول 
ذكر شده در مديريت لفه هاي ؤدار بودن مشاندهنده معنيشودكه اين مسئله ن شده تبيين مي

ماتريس مؤلفه هاي كارامدي جهت تبيين چارچوب ادراكي  ،در نهايت. مد مي باشداكار
  .به دست آمد9جدول مناسب  به صورت 
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  مدياهاي كار ماتريس مؤلفه. 9جدول 
 مؤلفه اصلي  متغير

1 

 مديريت مشاركتي
  يادگيري سازماني
  توسعه منابع انساني
  فناوري اطالعات
  توانمندسازي
 كارآفريني

717/0  
787/0  
818/0  
754/0  
816/0  
799/0 

  يافته هاي تحقيق: خذأم

لفه ها، چارچوب ادراكي ؤدر ادامه پس از انجام تحليل عاملي و با توجه به بار عاملي م
زير با عنايت به نتايج حاصل از وضعيت آموزش، پژوهش و ترويج در بخش تعاون ايران به 

  .گرديد ترسيم 1صورت شكل 
به منظور بررسي درجه تناسب چارچوب ادراكي ارائه شده در باال با استفاده از ديدگاه 

 tن خبره بهره گرفته شد كه نتايج با استفاده از آزمون انفر از متخصص 27متخصصان، از نظر 
  .به دست آمد100از  97تك متغيره برآورد و در مجموع نمره 

شش مؤلفه  ،با تكيه بر ادبيات مديريت نوينمد اهاي مديريت كار در بحث مؤلفه
مديريت مشاركتي، توسعه منابع انساني، توانمندسازي، فناوري اطالعات و ارتباطات، ياديگري 

ارشد، (شاخص طراحي و در سطوح سه گانه مديران  46سازماني و كارآفريني انتخاب و 
وهش با يافته هاي انديشمندان و يافته هاي اين پژ. ندمورد ارزيابي قرار گرفت) مياني، اجرايي

تحقيقاتي كه بين سالهاي . اند، همخواني داردپژوهشگراني كه در اين حوزه فعاليت كرده
در زمينه بهسازي منابع انساني بر پايه  شو همكاران 1هانسن مانند تحقيق (  1982-1992

در فرهنگهاي مختلف  كه -ه توسعه منابع انسانيك دهندنشان مي )تبليغي بين فرهنگي تحقيقات
براي موفقيت تعاونيها به خوبي بايد  –گيرد  با درجات مختلف مورد استفاده قرار مي

به خوبي با يك ساختار عضويت متعهد  د و همچنينازماندهي، تأمين مالي و مديريت شوس
معتقد است كه مديريت سرمايه اجتماعي تعاوني كه مشوق رشد ) 2000(ديويس. ددرگاداره 

  . كند سرمايه انساني تعاوني است، انرژيهاي خالق همه افراد را آزاد مي
                                                            

1. Honsen & others  
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تعهد به يادگيري مستمر و ايجاد ) 2005(لينگ سي  و)2003(در تحقيقات اسميت 
اي درجهبهكهيافترا سازمانيتوان ميسختيبهراستا در اين. تأييد شده استفراگير سازمانيبينش

از موفقيت رسيده باشد بدون آنكه داراي اهداف، ارزشها و آرمانهايي باشد كه عميقاً در سطح 
بدون واقعي وجود داشته باشد افراد و هدف زماني كه يك تصوير . سازمان پذيرفته شده باشند
  .تالش كنندهدف رسيدن به آن خواهند براي  خود مياينكه به آنها تحميل شود، 

با توجه به ضرورت سواد اطالعاتي براي  ،در مؤلفه فناوري اطالعات و ارتباطات
مديران، افزايش سرعت و كيفيت يادگيري، دسترسي به منابع اطالعاتي و بروز بودن اطالعات 

ان كه در تحقيقات ديز و همكار ندو مسير جريان مبادله اطالعات مورد توجه قرار گرفت
فناوري . نيز اين عوامل به تأييد رسيده است) 2002(، ماركو آرت )2000(، مارچي )2005(

  .كند فراهم ميرا اطالعات، توزيع مجدد قدرت، كاركرد و كنترل براي موقعيتهاي اثربخش 
لين كرت با مقايسه سازمانهاي آمرانه، مشورتي و دموكراتيك به اين نتيجه رسيد كه 

له ئبر مس 1980يكي ديگر از كارشناسان در دهه . كنند يك موفقتر عمل ميسازمانهاي دموكرات
حس مسئوليت كاركنان سازمان با مشاركت دادن آنها در تصميم سازمانها و نقش آن  يارتقا

كه در واقع به  -در مؤلفه توانمندسازي. )Walton, 1985(در تحكيم توان سازمان تأكيد كرد
ابعاد توان انتخاب، اعتمادسازي و ايجاد اعتماد به نفس، توان ريسك كردن، استقالل عمل و 

نتايج  -ايجاد بستر خالقيت، ضرورت مشاوره و مشاركت در تصميم گيري اشاره دارد
، عناصر و غيره) 1997(، كوئين و اسپرتيزر )2002(، والتون )2002(تحقيقاتي مانند شلتون 

  .كند ييد ميأخب در مؤلفه توانمندسازي اين پژوهش را تمنت
، )Bygrave, 1994 (در مؤلفه كارآفريني اين مطالعه از مدلهايي مثل مدل رخدادي 

... و) 1988(هاورز  يندي چل وا، مدل فر)1985(يند چندبعدي جفري تيمونز و ديگران افر
هاي مديريتي و غيره  راهبردرهنگ و استفاده شد كه در آنها به ويژگيهاي شخصيتي، سازماني، ف

است كه نتايج تحقيقات و مدلهاي موجود نيز تمامي عناصر منتخب در  گفتني. اشاره شده است
  .نمايد ييد ميأاين پژوهش را ت
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  يري و پيشنهادگنتيجه

فريني در بحث آهاي توسعه منابع انساني و كارمطالعه نشان داد كه مؤلفه اين نتايج 
. هستندنگين در مقايسه با ساير مؤلفه هامديريت كارامد به ترتيب داراي بيشترين انحراف از ميا

فريني، آكارهايهاي مديريت كارامد حاكي از آن است كه به ترتيب مؤلفهؤلفهمبنديرتبهنتايج
توانمندسازي، يادگيري سازماني و مديريت مشاركتي بر فناوري اطالعات، توسعه منابع انساني، 

نتايج بررسي و تحليل . اساس ميانگين در رتبه هاي اول تا ششم كارامدي قرار گرفته اند
وضعيت موجود آموزش، پژوهش و ترويج در سه سطح مديريت بر اساس نظرسنجي از مديران 

در  هاع،كيفيت و كميت دورهنشان داد كه وضعيت موجود آموزش نياز به بازنگري در نو
هاي يافته. گرديدارزيابينيز متأسفانه وضعيت پژوهش ضعيفپژوهشدر زمينه. داردتعاون بخش

به دست آمده در زمينه ترويج نيز حاكي از آن است كه وضعيت ترويج در بين سطوح سه گانه 
ظام مديريت بررسي وضعيت موجود و مطلوب ن. مديريت در بخش تعاون بسيار ضعيف است

مد با اهاي مديريت كار تعاون در ايران مبين آن است كه ميان وضعيت موجود تمامي مؤلفه
همچنين بخش ديگري از . داردوجود وضع مطلوب آن از ديدگاه مديران تفاوت معني داري 

  :شده استدر ادامه آوردهنتايج  تحقيق 
اي برگزار شده متعلق به ه در بين سه سطح مديران بيشترين تأثير در بين دوره .1

. ها براي سطح كاركنان در بخش تعاون بوده است هاي كوتاه مدت و بيشترين دوره دوره
ها باالترين كيفيت متعلق به وزارت تعاون بوده  همچنين در بين نهادهاي برگزار كننده دوره

  .است
ه شده در بيشترين فعاليت استفاد 3و  2ح وسطمديران در بين مديران سطوح مختلف . 2
   .دانند هاي كالسي مي متعلق به دورهرا كالسها 

هاي كارگاهي باالترين درصد را به خود اختصاص  در حالي كه كيفيت دوره .3
هاي كارگاهي اعالم  مديران سطح يك بيشترين استفاده و باالترين كيفيت را در دوره ،دهد مي

  .كرده اند
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ديدگاه مديران نشان داد كه كليه  ارزيابي اولويت آموزش در سطوح مختلف از .4
ي در بخش تعاون  ايسطوح مديران اعتقاد دارند كه با آموزش كاركنان ميزان اثربخشي و كار

  .ديابميافزايش 
هاي آموزشي  در مجموع اين پژوهش لزوم بازنگري در محتوا، اجرا و نوع ارائه دوره

هاي بلندمدت،  تعاونيها تدوين برنامه يجهت تربيت مديران را ضروري نشان داد و جهت ارتقا
بايست  ها مي ضمن آنكه تمامي اين برنامه ،باشد مدت امري اجتناب ناپذير ميمدت و كوتاهميان

  .در زير چتر اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز قرار داشته باشند
  :بر اساس نتايج تحقيق، پيشنهادهاي زير ارائه مي گردد

  :شود ترويج در بخش تعاون پيشنهاد مي  ت بسيار ضعيفبا توجه به وضعي .1
مروجان ويژه  ،د و براساس اصول ترويجونظام مديريت ترويج ساماندهي ش )الف

اي، خدماتي و حتي مديريتي مورد بررسي و  و فعاليت آنان در ابعاد مشاورهگردند تربيت 
  .ارزيابي مداوم قرار گيرد

  .دصورت گيركشورتعاوناز تعاونيها و كالً بخش ماهر نيازسنجيمروجانتربيتبراي)ب
اي فناوري و مراكز تحقيقاتي جهت پژوهش تعاون ايجاد و گسترش پاركهدر بخش  .2

  :  شودزير پيشنهاد ميتحقق اهداف 
   ؛كيفيت پژوهش در بخش تعاون يتوسعه بانكهاي اطالعاتي قوي و بروز جهت ارتقا )الف
هاي طرحارتباط بخش تعاون با مراكز  علمي، پژوهشي، خدماتي و صنعتي و انجام )ب

فعاليتهاي علمي و  يموجب ارتقاكه اين امر مشترك و انعقاد قراردادهاي تجاري و پژوهشي 
  .پژوهشي بخش تعاون خواهد شد

  زير توصيهدر بخش آموزش بازنگري در دوره هاي آموزشي جهت تحقق اهداف . 3
  :گرددمي

  ؛نيازسنجي و نياز آفريني براي مديران تعاوني در سطوح ارشد،مياني و اجرايي )الف
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ايجاد دوره هاي هم انديشي به منظور برقراري ارتباط بين بخشهاي مختلف مديريتي در  )ب
  ؛تعاون
بررسي نتايج آموزشها در روند كيفي تعاونيها از طريق بازخوردهاو روشهاي ارزيابي  )ج

  .پيگيرانه
  ع مناب
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 .115بابك لعل فام، چاپ دوم، تهران، وزارت تعاون، ص 

 .1385برنامه معاونت تحقيقات،آموزش و ترويج،  .3

مجله مديريت و ، گذر از سازمان اداري وظيفه گرا به سازمان منابع انساني، )1385(طباطبايي،احمد .4
  .103-93،صفحه 20شماره  توسعه
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