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چکیده:
بخش تعاون، در کنار بخش های دولتی و خصوصی، به عنوان یكی از سه پایه اقتصاد 
کشور است و در سند توسعه تعاون پیش بینی  شده است که این بخش، 25 درصد از 
سهم اقتصاد کشور را برعهده بگیرد. این در حالی است که تنها یک سال از برنامه پنجم 
توسعه باقی مانده و تنها 6 درصد از این سهم به دست  آمده است. در این مقاله، بر آن شدیم 
تا به عوامل عدم تحقق این سهم و همچنین عوامل عدم توسعه ی تعاونی ها با تأکید بر 
موانع توسعه ی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مصرف و مسكن آموزش وپرورش با 
استفاده از روش شناسی کیفی بپردازیم. روش به کار گرفته شده در مقاله ی حاضر، تحلیل 
با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند است.  مضمون اسناد موجود در وزارت تعاون 
یافته های مقاله ی حاضر نشان می دهد که در میان موانع اقتصادی، اجتماعی، حقوقی 
و بین الملل تعاونی های ذکرشده، موانع اجتماعی است که می تواند دیگر مشكالت را 
تشدید کند. همچنین، موانعی که در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی 
و بین الملل تعاونی ها وجود دارد را می توان به دو دسته ی کلی موانع درونی و بیرونی 
تقسیم نمود که موانع درونی در جهت تحقق سهم 25 درصدی تعاونی ها در اقتصاد 

کشور دارای اولویت هستند.
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مقدمه

تعاونی ها به مدت 200 سال است که توسعه  یافته اند. مؤسسه های  در سرتاسر دنیای مدرن، 
تعاونی در تمامی دنیا وجود دارند و خدمات اساسی ارائه می دهند که در مؤسساتی به جز تعاونی، 
قابل دستیابی نخواهند بود. در برخی از کشورهای جهان سومی، تعاونی های اعتبار و کشاورزی در 
کمک به مردم بسیار موفق عمل کرده اند؛ درحالی که مؤسسات خصوصی و دیگر شكل تعاونی ها، 
سطح باالیی از سودرسانی را به همراه نداشته اند. در 90 کشور دنیا، بیش از 700 میلیون نفر عضو 
یک  عنوان  تحت  را  خود  موقعیت  که  قادرند  تعاونی ها  جهانی،  به طور  هستند.  تعاونی  مؤسسات 
مدل اقتصادی موفق ارتقا دهند. در برخی از کشورها، تعاونی ها قدرت قابل مالحظه ای در اقتصاد 
اقتصاد  و مصر،  هند  درحال توسعه چون  از کشورهای  بسیاری  در   .)Das, 2006, 2( دارند  ملی 
ایران،  ازجمله  از کشورهای درحال توسعه  دیگر  در بخشی  و  توسعه  به عنوان هدف  تعاون  بخش 
به مثابه اصلی ترین ابزار و وسایل و الزامات توسعه به کار گرفته شدند. به همین منظور، طبق اصل 
ایران  اقتصاد  ارکان سه گانه ی  از  یكی  تعاون  بخش  ایران،  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   44
است. توسعه ی نهضت تعاون به منظور توسعه ی هرچه بیش تر اقتصاد کشور، دارای اهمیت است؛ 
بنابراین، امروزه برای حل بسیاری از معضالت و مسائل موجود در هر جامعه تعاون و همكاری 
به عنوان یک راه شناخته شده مطرح هستند. با روش تعاونی، به بهترین وجه می توان در فعالیت های 
ـ اقتصادی مشارکت نمود و اغلب مشكالت موجود در بخش های سه گانه اقتصادی را از  اجتماعی 

بین برد.
هدف از روش تعاونی، رسیدن به بهره وری باالتر، توزیع عادالنه و ایجاد موازنه بین بخش های 
مختلف اقتصادی است، که درنهایت، منجر به تأمین رفاه و نیازهای عمومی می شود. در کشور ما، با 
توجه به تحوالت اقتصادی در چند سال اخیر و سیاست واگذاری فعالیت های اقتصادی و تولیدی به 
بخش های غیردولتی، جایگاه مطمئن تری برای بخش تعاونی ایجاد شده است و طبق هدف گذاری 
هر  در  و  برسد  درصد   25 به  کشور  توسعه  پنجم  برنامه  پایان  در  این سهم  باید  گرفته،  صورت 
سال باید 63 هزار فرصت شغلی توسط این بخش ایجاد شود. همچنین، مطابق برنامه ریزی های 
بلندمدت در سند چشم انداز 20 ساله کشور، بخش تعاون باید از رشد 400 درصدی برخوردار باشد؛ 
اما متأسفانه هنوز کارکرد و نقش آفرینی تعاونی ها در حوزه های اشتغال، جذب سرمایه، تولید اعتبار، 
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پیش بینی شده در اسناد باالدستی، چون سند چشم انداز تحقق نیافته است. به صورتی که بسیاری 
از تعاونی ها در کشور ما، علیرغم گسترش کّمی، هنوز معضالت و مشكالت بسیاری برای رسیدن 
ایفای مناسب نقش خود  به توسعه اقتصادی و اجتماعی، تحقق عدالت همگانی دارند و قادر به 
نیستند. توسعه ی کّمی تعاونی ها نمی تواند بیانگر شكل گیری تعاونی های واقعی و اثرگذار در کشور 
باشد. تعاونی ها باید توانایی پاسخگویی به کارکردهای مورد انتظار را داشته باشند و این کارایی 
را در عرصه ی عمل به اثبات برسانند. با وجود کمک ها و حمایت های دولتی، بخش تعاون کشور، 
برای  به نحوی که  نماید.  ایفا  کشور  توسعه  در  اساسی  نقش  نتوانسته  است،  شایسته  آن چنان که 
تعاونی ها سهم 25 درصدی در برنامه ی پنجم توسعه پیش بینی شده بود، که این امر محقق نشد. در 
این خصوص دبیر کل اتاق تعاون ایران بیان می کند: »سهم تعاون هم اکنون 7% است و رسیدن به 
سهم 25% نیازمند اهتمام جدی همگانی است« )عبدالهی، 1393(. با توجه به شواهد موجود می توان 
گفت که تعاونی ها در ایران توسعه  نیافته اند1. به منظور بررسی این امر که چرا تعاونی ها نقش مؤثری 
در اقتصاد کشور ندارند، ابتدا باید عملكرد و وضعیت کنونی، سپس چالش های پیش روی آن ها، 
مورد ارزیابی قرار بگیرد و درنهایت، با ریشه یابی دقیق مشكالت، نسخه هایی برای بهبود تجویز 
شود. به منظور فراهم شدن شرایط الزم برای توسعه بخش تعاون در اقتصاد و رونق بخشیدن به این 
شبكه عظیم در کشور، ریشه یابی چالش ها و مشكالت تعاونی در زمینه های مختلف ضروری است؛ 
بدین دلیل که با شناسایی چالش ها و آسیب های پیش روی تعاون، راهكارهای الزم و مناسب برای 
بهبود وضعیت آن ها تنظیم گردند؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر عدم 
کارایی تعاونی های تولیدی و خدماتی کشور از طریق تحلیل اسناد موجود درباره ی آسیب شناسی 
تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مسكن و مصرف آموزش وپرورش و اعتبار است. این پژوهش 
در تالش است با توجه به اصول فلسفه تعاون و جایگاه قانونی آن در نظام اقتصادی کشور، موانع 
توسعه و توانمندی تعاونی ها را در فعالیت های اقتصادی )خدماتی و تولیدی( مورد شناسایی قرار 
دهد؛ بدین منظورکه مشخص شود عمده ترین مشكالت و محدودیت های شرکت های تعاونی در 

رابطه با کدام عوامل بروز می کنند؟

عباسی  نمود: محمد  این سازمان مشاهده  در گزارش های مختلف مسئوالن  را می توان  تعاونی ها  توسعه نیافتگی   .1
1389/8/11 سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بهمن عبداللهی 1394/6/23 خبرگزاری اقتصاد ایرانی؛ سید 

حسن قاسمی 1386/3/22، خبرگزاری مهر
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مرور ادبیات نظری و تجربی

تعاونی و توسعه ی اقتصاد داخلی

علی رغم این که اقتصاد محلی از دیدگاه داخلی مورد توجه قرار می گیرد، زمینه های بین المللی اش 
نیز دارای اهمیت است. سازمان جهانی کار1 بر این نكته تأکید می کند که توسعه ی اقتصادی داخلی، 
نهادهای  کار،  این  با  و  می آورد  وجود  به  محلی  گفتمان های  و  می سازد  توانمند  را  محلی  جوامع 
 محلی را شفاف تر و پاسخ گوتر می سازد؛ بنابراین، در گسترش جامعه مدنی محلی مشارکت می کند 
جهت  در  حیاتی  ابزار  یک  طبیعت شان  اساس  بر  تعاونی ها   .)Nell & Rogerson, 2005, 5(

توسعه ی اقتصاد محلی هستند. توسعه ی اقتصاد محلی این گونه معنا می شود که مسائلی که جوامع با 
آن ها روبه رو هستند، همانند بیكاری، فقر، تخریب محیط زیست و کاهش کنترل جامعه را می توانند 
 .)Mensah et al., 2013, 163( به وسیله ی حرکت های مردم عادی به بهترین نحو پاسخ داده شوند
تعاونی ها یكی از مهم ترین اجزای تسهیالت دولتی به منظور توسعه ی اقتصاد محلی در جوامع 
توسعه نیافته به شمار می آیند. از جایگاه نظری، تعاونی ها راه حلی را ارائه می دهند که توسعه ی محلی 
بتواند تسهیل شود. در مقام اول تعاونی ها به عنوان یک عامل توسعه ی اقتصادی به وسیله ی ایجاد 
فرصت هایی به منظور درگیری مستقیم جوامع و رهبران شان در جهت مبارزه با فقر عمل می نمایند. در 
خصوص ارتباط میان توسعه ی اقتصادی و تعاونی ها می توان گفت که در سطح محلی است که پتانسیل 
ایجاد اشتغال را در صنایع دستی، کشاورزی، تولید و بازاریابی صنایع محلی، توریسم، خانه داری و دیگر 
خدمات می توان تجربه نمود )Harms, 2007, 21(. عالوه بر این تعاونی ها تمایل به اشتغال به کارهای 
داوطلبانه و با منافع جمعی را در سطح محلی تقویت می کنند. تعاونی ها تعادلی میان جامعه در برابر منافع 
شخصی ایجاد می نمایند که می تواند به بهبود عملكرد تجاری و افزایش منفعت اعضا از طریق ایجاد 
خدمات متمایزکننده به مصرف کننده ها/ اعضا بینجامد )Fulton & Ketilson, 1992(. مدل تجارت 
تعاونی های اُسی دی سی2 که به صورت موفقیت آمیزی به ساختن اقتصاد کشورهای توسعه یافته کمک 
نموده است، می تواند در یک مقیاس بزرگ تر به کارآفرینان کشورهای درحال توسعه کمک نماید، که از 

 .)OCDC, 2007, 8( وضعیت فقر بیرون آیند و جایگاه خود را بیابند
در مرتبه ی دوم نیز، تعاونی ها منجر به حمایت از مهارت های مؤثر در جهت توسعه می شوند، 

که به منظور توسعه ی اقتصاد محلی، حیاتی است.

1. International Labour Organization
2. Overseas Cooperative Development Council
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تعاونی در نظام های اقتصادی مختلف

و  اجتماعی  دیدگاه های  از  اشكال جدیدی  بعد،  به  انقالب صنعتی  از  بشری  تحوالت جامعه 
اقتصادی را به دنبال داشت، که منجر به مكاتب اقتصادی جدیدی شد.

1. مكتب تعاونی سوسیالیستی1: در نظام اقتصادی سوسیالیستی، که بر پایه فلسفه سوسیالیسم 
و جامعه نگر شكل گرفته است، اصول فلسفه تعاون جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا سوسیالیسم، تأمین 
رفاه گروه های اجتماعی و طبقات ضعیف و کارگر را به عنوان مهم ترین اهداف خود تلقی می نماید.

2. مكتب تعاونی مشترك المنافع2: این مكتب یک نظام تعاونی را در زمینه ی مصرف که تمام 
اقتصاد را در برگیرد و جانشین نظام سرمایه داری شود، مطرح می کردند )کاسلمان، 1348، 12-17(.

3. مكتب تعاونی ضابطه رقابتی3: این مكتب را افرادی چون ژرژ فوکه و الوکز4 مطرح کردند. 
تلقی  از مفاسد نظام سرمایه داری  برای جلوگیری  تعاونی ها فقط وسیله ای  بودند که  آن ها معتقد 
شده  تعریف  اقتصادی  لیبرالیستی  دیدگاه های  پایه  بر  که  سرمایه داری  اقتصادی  نظام  می شوند. 
است عمومًا مبتنی بر دخالت محدود دولت در فعالیت های تجاری افراد قرار گرفته است )قنبری، 
ابراهیم زاده و قاسمی، 1379، 2 و 23؛ کاسلمان، 1348، 113 و 114(. مطالعات نشان می دهد، 
دنبال  تعاونی ها  شكل گیری  در  متفاوت  رهیافت  شیوه  یا  دو  مختلف،  کشورهای  در  به طورکلی 
می شود؛ یكی از این شیوه ها، رهیافت از باال به پایین است که در آن، دولت ها خود اقدام به تأسیس 
تعاونی ها،  این  تأسیس  به هنگام  به عدم حضور مردم  با توجه  این حالت،  تعاونی ها می کنند. در 
روبه رو  با شكست  موارد  بیش تر  در  نتیجه،  در  و  نشده  آن درك  متعالی  اهداف  و  فلسفه  معمواًل 
مردم  معمواًل  تعاونی ها،  این  راه اندازی  در  دولت  یک جانبه  اقدام  به  توجه  با  همچنین،  می شود. 
هیچ گونه احساسی مبنی بر مالكیت آن ها ندارند. در این حالت، دولت مجبور است دائمًا تعاونی را 
مورد حمایت های مختلف )مادی و غیرمادی( قرار دهد، تا بدین ترتیب بتواند حیات تعاونی را حفظ 
کند. در کشور ما نیز که در دهه 1340 شمسی تقسیم اراضی شروع شد، همین الگو انتخاب و پیاده 

شد )پیرزاده، 1391(.
تلقی شده،  مردمی  نهضتی  تعاونی ها،  برپایی  در  موفق،  تمامی کشورهای  در  تعاون  نهضت 
درحالی که در ایران طالیه دار این نهضت دولت بوده است. این خود می تواند سبب شود تا مردم با 
شک و تردید نسبت به تعاون و اندیشه های متعالی آن بنگرند و در باور خود آن را ارگانی دولتی 
1. School of Socialist Cooperatives
2. School of Cooperative Commonwealth
3. Cooperative School Competition Rules
4. George Fouget & Lakez
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احساس  تعاونی  به  نسبت  اعضاء  شرایطی،  چنین  در  کنند.  تصور  سیاسی  امیال  با  شبه دولتی  یا 
افراد  زندگی  تغییر در سطح  تنها  تعاون،  آرمان گرایانه  توجه کرد که هدف  باید  نمی نمایند.  تعلق 
عضو نیست؛ بلكه ایجاد تحوالت اساسی در بستر جامعه است. در کشوری که دولت تنها مرجع 
ندارند. عملكرد قیم مآبانه دولت و  را  تعاونی ها کارایی الزم  باشد،  اداره کشور  تصمیم گیری برای 
نیز  با یكدیگر  انگیزه همكاری  دخالت بیش ازحد آن در همه زمینه ها، شاید سبب شده است که 
برای حل مشكالت کاهش یابد و آن ها دولت را یگانه عامل در رفع مشكالت خود بدانند. در چنین 
بر وسعت عملكردی خود می افزاید و  این خواسته ها، عمدتًا  به  برای پاسخ گویی  شرایطی، دولت 
طبیعتًا می توان تصور کرد که هر چه دایره مسئولیت دولت گسترش یابد، به همان اندازه ناکارآمدتر 
می شود و میزان نارضایتی در جامعه نیز افزایش می یابد )امینی و رمضانی، 1385(. پس مشخص 
و  دخالت  دیگر،  از طرف  و  افزوده گردد  دولت  به  تعاونی ها  وابستگی  میزان  بر  می شود هرچقدر 
حمایت های دولت نیز در فعالیت های تعاونی بیش تر شود، به همان نسبت نیز موفقیت و کارایی 

تعاونی ها تهدید می شود.

بهره وری تعاونی ها

بهره وری و کارایی نسبی در سازمان ها توسط پژوهشگران مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته است. 
جوزف پروکوپنكو عوامل مؤثر در بهره روی را »عوامل برون سازمانی« و »عوامل درون سازمانی« 
معرفی می کند. عوامل درون سازمانی که تحت کنترل مدیریت سازمان ها قرار دارند، به مراتب تأثیر 

بیش تری در کارایی سازمان ها دارند که در سه دسته عمده جای می گیرند.
الف( عوامل مربوط به نهاده ها: عواملی مانند سرمایه، فناوری و دانش فنی، تجهیزات شروع 
انگیزه  قوت  و  ضعف  انسانی،  نیروی  مانند  عواملی  شامل  فرآیند  به  مربوط  عوامل  ب(  فعالیت؛ 
کاری، استانداردهای نادرست، کنترل و مدیریت ضعیف؛ ج( عوامل مربوط به ستانده مانند خدمات 
پس از فروش، تحویل و بسته بندی محصول، سیستم های ضمانت و میزان سهم و نفوذ در بازار 
)پروکوپنكو، 1378(. جورج بولدن نیز مسئله بهره وری و کیفیت سازمان ها ازجمله تعاونی ها را که 
بیش تر مدیران با آن روبه رو هستند در چهار مقوله عمده جای می دهد که عبارتند از: فّناوری مربوط 
به محصوالت و خدمات، دستگاه های مدیریتی، شایستگی افراد از نظر تخصص و دانش و مهارت 

کاری و فضای عملیاتی مانند فرهنگ و شیوه مدیریتی )بولدن، 1378(.
عالوه بر این، پژوهشگران داخلی در بررسی موفقیت و کارآیی تعاونی های مختلف چند دسته 
از عوامل را به عنوان پیش شرط های توسعه تعاونی ها معرفی می کنند که عبارتند از: عوامل فرهنگی 
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مانند ترویج اصول فلسفه تعاون و ارتقای دانش کاری و ارتقای روحیه همكاری؛ عوامل فنی و 
محیطی مانند اصول اطالع رسانی و ارتباطی و فّناوری ها، عوامل مدیریتی مانند مدیریت تولید و 
بازاریابی و تجربه و تحصیالت مدیران و عوامل اقتصادی مانند سرمایه گذاری بلندمدت و مشارکت 
اقتصادی و سرمایه و بنیه مالی اعضا و دسته دیگر تحت عنوان حمایت ها و سیاست های برون 
تعاونی مانند سیاست های مالی و مالیاتی مناسب، سیاست های تجاری و روابط تجاری مطلوب ملی 
و فراملی در حیطه فعالیت تعاونی )ازکیا، 1379؛ کرمی و آگهی، 1389؛ صفری و همكاران، 1388(.

پیشینه تجربی

تعاون و تعاونی، از دوران قبل از انقالب و بعد از انقالب مورد توجه پژوهشگران جامعه علمی 
بیرونی  و  درونی  دو محور عمده چالش های  پژوهش ها حول  این  نتایج عمده  است.  بوده  کشور 

تعاونی ها متمرکز است که در ادامه به خالصه ی این پژوهش ها می پردازیم.
الف( چالش های درونی تعاونی ها: منظور عوامل و فرایندهایی است که در روابط اعضا با 
یكدیگر، نقش موجود در تعاونی، مكانیسم های تولیدی و فروش تعاونی و نحوه ی مدیریت تعاونی 

مطرح است؛ این چالش ها را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود:
ـ چالش های تولیدی و فروش: منظور چالش هایی است که تعاونی ها در امكانات اولیه تولید و 
فروش مانند سرمایه و نقدینگی در دسترس، سطح کاربری کوچک، عدم بازاریابی مناسب، ضعف 

امكانات فنی و فّناورانه با آن مواجه هستند )ازکیا، 1374؛ حیدری و ساربان، 1391(.
که  است  عمده ای  مشكالت  از  یكی  سرمایه ها  اجتماعی: ضعف  و  انسانی  سرمایه  چالش  ـ 
تعاونی ها با آن دست وپنجه نرم می کنند. در این زمینه، تعاونی ها از کمبود و نبود نیروی ماهر و 
متخصص، نداشتن روحیه انعطاف پذیری و کارآفرینی در اعضا، ضعف انگیزه حمایتی و تولیدی، 
عدم اعتماد به نهادهای تعاونی، مشارکت ضعیف اعضا در امور تعاونی رنج می برند )انصاری، 1381؛ 

.)Entrnam, 2007 فیض آبادی و محمدنیا، 1388؛
ـ چالش آموزشی و اطالع رسانی: ضعف آموزش و تخصص در حوزه تعاون و تعاونی در بین اعضا و 
مدیران و همچنین عدم اطالع رسانی مطلوب تعاونی و فعالیت های آن در سطح تعاونی، مشكالت جدی 

.)Rodriguez, 2003 ،1393 ،به بار می آورد )حیدری ساربان، 1391؛ احمدپور و همكاران
ـ عدم انسجام و انطباق درونی تعاونی: تعاونی ها در درون خودشان به دلیل چالش های مدیریتی 
)مانند شیوه نامطلوب مدیریت( و عدم سیاست های درست داخلی در انطباق با شرایط بازار و جامعه 
ندارند )صفری و  را  نیازهای روز  با جامعه و  توانایی مطابقت  نبوده و  انسجام درونی برخوردار  از 
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همكاران، 1388؛ امینی، همدانی و زینل، 1387؛ هادی زاده و همكاران، 1392(.
ب( چالش های بیرونی تعاونی: منظور چالش ها و مشكالتی است که از شرایط و سیاست های 

کلی کشور برای تعاونی به وجود می آیند. اهم این مشكالت در پژوهش ها به شرح زیر است.
ـ سیاست های حمایتی و برنامه ریزی نامطلوب: در این زمینه، مشكالتی مانند نبود سیاست های 
کاهش  تعاونی،  برای  بیرون  از  و  متمرکز  تصمیم گیری های  تعاون،  حوزه  در  مدون  و  مشخص 

حمایت های دولت دیده می شود )ازکیا، 1374؛ نكویی، 1389؛ کرمی و آگهی، 1389(.
به  این مورد، ضعف روحیه همكاری جمعی و گرایش  در  تعاون در کشور:  ضعف فرهنگ  ـ 
فعالیت جمعی در بین جوانان و اعضای جامعه به چشم می خورد، که منشأ آن نگرش منفی آن ها 

به فعالیت جمعی است )نیازی و همكاران، 1390؛ حیدری ساربان، 1391(.
با در نظر داشتن ادبیات نظری و تجربی می توان گفت که تعاونی ها یكی از ابزارهای حیاتی 
توسعه ی اقتصاد محلی هستند، که بهره وری این ابزار حیاتی در گرو دو دسته ی عوامل برون سازمانی 
و علی الخصوص درون سازمانی است. با مرور پژوهش های پژوهشگران در ارتباط با موانع توسعه ی 
تعاونی ها قبل و بعد از انقالب می توان گفت که تعاونی های کشور در زمینه ی ضعف در نهاده ها از 
مشكالتی همچون چالش های تولیدی، ضعف در سرمایه و نقدینگی در دسترس و ضعف امكانات 
فنی و فّناورانه رنج می برند. در عوامل مربوط به فرآیند، تعاونی ها در کمبود یا نبود نیروی ماهر 
و متخصص، ضعف روحیه ی کارآفرینی در اعضا و مشارکت ضعیف اعضا و در عوامل مربوط به 
ستانده در عدم بازاریابی مناسب و عدم انطباق با شرایط بازار دارای نقصان های جدی هستند. با 
توجه به شرایط نامساعد وضعیت کار در کشورمان که نرخ بیكاری جوانان در سال 1394 به رقم 
23/3 درصد رسیده است، که در مقایسه با نرخ بیكاری جوانان در سال 1384 که 20/5 درصد بوده 
روند افزایشی محسوسی داشته است )درگاه ملی آمار، 1394( و با در نظر داشتن مباحث هارمز1 
)2007( که بر نقش مؤثر تعاونی ها در کنترل موج بیكاری تأکید کرده است، شناسایی موانع رشد و 
توسعه ی نهضت تعاون در کشور دارای اهمیت اساسی است؛ بنابراین در این پژوهش، بر آن شدیم 

که پژوهش حاضر را در جهت پاسخ به پرسش های ذیل طراحی نماییم:
موانع توسعه تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مسكن و مصرف آموزش وپرورش و اعتبار، در 
بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی چیست؟ همچنین، کدامین آسیب های مدیریتی، آموزشی 
و حقوقی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مسكن و مصرف آموزش وپرورش و اعتبار را جهت 
توسعه و افزایش کارآیی تهدید می کنند؟ و درنهایت، عوامل بازدارنده رشد و توسعه تعاونی های 

1. Harms
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مرزنشینان، کشاورزی، مسكن و مصرف آموزش وپرورش و اعتبار در سطوح ملی و فراملی کدام اند؟

روش شناسی

در این پژوهش، به منظور واکاوی هرچه عمیق تر موانع توسعه ی تعاونی ها، روش شناسی کیفی 
با توجه به هدف مطالعه ی حاضر که جمع آوری، جمع بندی، مفهوم سازی1 و  انتخاب شده است. 
دسته بندی مفهومی2 علت های توسعه نیافتگی تعاونی ها بوده است، روش تحلیل مضمون3 شیوه ی 
استربرگ برای تحلیل داده های پژوهش حاضر انتخاب شد. در پژوهش حاضر، از اسناد و مدارك 
به شیوه ی کیفی و  را می توان  اسناد و مدارك  استفاده شده است. حوزه ی تحلیل  داده  به عنوان 
به عنوان یک روش مستقل استفاده کرد. بدین ترتیب، پژوهش به آن چه از واقعیت مورد مطالعه در 
این نوع از داده ها مستند شده است، متكی خواهد بود )اووه، 1393، 275(. با توجه به حجم عظیم 
اسناد موجود در رابطه با آسیب شناسی تعاونی ها و با در نظر داشتن این نكته که اسناد و مدارك 
امكان فراتر رفتن از دیدگاه های اعضای میدان را فراهم می آورند، تحلیل اسناد موجود در پژوهش 
تعاون  وزارت  در  موجود  اسناد  را  حاضر  پژوهش  آماری  جامعه ی  گرفت.  قرار  توجه  مورد  حاضر 
آموزش وپرورش  مصرف  و  مسكن  کشاورزی،  مرزنشینان،  تعاونی های  آسیب شناسی  با  رابطه  در 
)اووه، 1393، 143(،  تیپیک  از راهبرد نمونه گیری موارد  استفاده  با  اعتبار تشكیل می دهند که  و 
)روش نمونه گیری هدفمند(، اسنادی که به منظور انجام تحلیل کیفی مناسب بودند و همچنین در 
چارچوب اهداف پژوهش حاضر قرار داشتند، مورد استفاده قرار گرفتند که این مجموعه گزارش ها 
اعتبار  تعاونی  شرکت های   )swot( محیطی  تحلیل  مشارکتی:  کارگاه  گزارش  »مجموعه  شامل 
تحلیل  مشارکتی:  کارگاه  گزارش  »مجموعه   ،»)1388( کاربردی  راهكارهای  ارائه ی  به منظور 
محیطی )swot( شرکت های تعاونی مسكن و مصرف آموزش وپرورش به منظور ارائه ی راهكارهای 
شرکت های   )swot( محیطی  تحلیل  مشارکتی:  کارگاه  گزارش  »مجموعه   ،»)1389( کاربردی 
تعاونی کشاورزی به منظور ارائه ی راهكارهای کاربردی )1389(« و »مجموعه بررسی های موانع 
آموزش  دفتر  تهران:  مرزنشینان،  تعاونی های  کمی  و  کیفی  ارتقا  و  بهبود  راه  در  موجود  برونی 
)1389(« است. در استفاده از اسناد و مدارك به عنوان داده های پژوهش یكی از معیارهای مهم 
گزینش اسناد، نمایا بودن4 اسناد انتخاب شده است؛ بنابراین به منظور رعایت این اصل از راهبرد 

1. Conceptualization
2. Conceptual Category
3. Thematic Analysis
4. Representativeness
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نمونه گیری موارد تیپیک و روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. تمامی داده های موجود در 
این اسناد با استفاده از کدگذاری خط به خط مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. استربرگ1 )2002( 
طرح تحلیلی مضمون نسبتًا مفصلی ارائه کرده است. وی در طرح خود به 5 مرحله بدین صورت 
اشاره کرده است: 1( مدیریت داده ها2: این مرحله به تنظیم و سازمان دهی داده ها اختصاص دارد. 
کشاورزی،  مرزنشینان،  تعاونی های  توسعه ی  موانع  به  دستیابی  و  اول  مرحله ی  انجام  به منظور 
کشور  تعاون  وزارت  در  موجود  گزارش های  اعتبار،  تأمین  و  آموزش وپرورش  مسكن  و  مصرف 
)به عنوان میدان و محدوده مطالعه3( مطالعه و بررسی شدند و از میان آن ها اسناد ذکرشده با استفاده 
انتخاب شدند؛ 2(  از روش نمونه گیری هدفمند4  با استفاده  تیپیک و  از راهبرد نمونه گیری موارد 
درگیری با داده ها: در این مرحله پژوهشگر تالش می کند مقدمات تحلیل و سنخ شناسی داده ها را با 
انجام یک سری مراحل کدگذاری5 فراهم آورد. بدین منظور در ابتدا سندهای انتخاب شده کدگذاری 
این مرحله،  در  داده ها:  ترسیم  استحصال شد؛ 3(  به خط شدند که در مجموع 540 مفهوم  خط 
مقوله ها، تم ها و الگوهای یافته شده در قالب نقشه های داده ای و دیاگرام های مفهومی به تصویر 
کشیده می شوند؛ 4( توسعه ی تحلیل: در این مرحله، تحلیل های مبتنی بر مقوله ها و تم ها آغاز شده 
و توسعه می یابند. در این قسمت الگوهایی که از دل داده ها به دست آمده است؛ سپس مقایسه های 
نظری به منظور پاالیش مقوله های نوظهور انجام گرفتند؛ 5( سنخ شناسی: این مرحله آخرین گام 
تحلیل است. در اینجا، پژوهشگر الگوها را دسته بندی کرده و برحسب تفاوت ها و شباهت ها آن ها را 
سنخ بندی می کند. با توجه به کدهای به دست آمده تم های استنتاجی6 مشكالت اقتصادی، اجتماعی، 
حقوقی و بین الملل برای مشكالت این تعاونی ها تعیین شدند. به منظور توسعه ی هرچه بیشتر و 
مقوله ی  زیر   10 که  بدین نحو  شدند؛  تقسیم  مقوالت9  زیر  به  عمده  مقوله های8  تم ها7،  عمیق تر 
استقرایی برای این تقسیم بندی کلی به دست آمدند؛ و در نهایت در مرحله ی نهایی تحت عنوان 
»اشباع مضمون10« کار تحلیل پایان می یابد. در این مرحله، پژوهشگر باید بررسی کند که آیا کدها، 
از نظر مفهومی اشباع  شده اند یا خأل مفهومی وجود  الگوها و سنخ شناسی ها تا حد امكان  تم ها، 

1. Zetterberg
2. Data Management
3. Field of Study
4. Purposive Sampling
5. Coding
6. Themes Inductive
7. Themes
8. Categories
9. Sub-categories
10. Thematic Saturation
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دارد )محمدپور، 1392، 70-69(. در ادامه به شرح و تفسیر تم های کلی به دست آمده به همراه زیر 
مقوالت عمده ی آن ها و مفاهیم شان پرداخته می شود.

يافته ها

پس از انجام تحلیل، مضمون تم های اصلی مربوط به موانع توسعه ی تعاونی های مرزنشینان، 
موانع  به  مربوط  تم های  ادامه ی  در  شد.  استحصال  آموزش وپرورش  و مصرف  مسكن  کشاورزی، 
توسعه ی این تعاونی ها که شامل موانع اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بین الملل است شرح داده می شود.

مصرف  و  مسكن  کشاورزی،  مرزنشینان،  تعاونی های  اقتصادی  مشكالت 
آموزش وپرورش و اعتبار

مصرف  و  مسكن  کشاورزی،  مرزنشینان،  تعاونی های  به  مربوط  اقتصادی  مشكالت 
آموزش وپرورش و اعتبار را می توان به چهار دسته ی کلِی مشكالت مربوط به عرصه ی تولید و 
عرضه ی کاال، فضای نامناسب اقتصادی، کمبود ملزومات اولیه و ضعف تسهیالتی تقسیم نمود که 

هر یک به ترتیب در ادامه شرح داده می شود.

جدول1: مشکالت اقتصادی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی و مصرف و مسکن آموزش و پرورش و اعتبار

مفاهیمزیرمقوالتمقولهیعمده

مشکالت
اقتصادی

مشکالت
عرصهیتولید

وعرضه

عدمنظارتدقیقسازمانهایمتولی،عدماطالعازوضعیتبازاردر
عرضهیخدماتومحصوالت،عدمنقدینگیوسرمایهیکافی،عدم

استفادهازکادرمتخصصوباتجربهدرفرآیندتولید

مشکالت
عمومی

نبودتضمینخریدمحصوالت،سیستمبازاریابینامناسبتولیدی،نوسان
قیمتنهادهها،نبودثباتاقتصادی،بیثباتیبازار)تورمورکود(،نوسان

قیمتمحصوالتتولیدی،وابستهبودناقتصاددولتبهنفت،افزایشسلطه
ونفوذاقتصادیدولت،ساختاراقتصادیغیررقابتی

ضعف
تسهیالتی

نرخبهرهیبانکباال،شروعزودهنگاماقساطوامها،کارشکنیهای
کارمندانبانک،عدمتخصیصبهموقعوکافیاعتباراتبانکی

کمبود
ملزومات

اولیه

کمبودتجهیزاتومنابع،عدمدسترسیبهتجهیزاتروزدنیا،کمبود
زیرساختهایالزمتوسعهدرمنطقه،ضعفمالیدرجذبنیرویکارآمد،
عدمتواناییبازپرداختوامدرسالهایاولیهیفعالیت،کمبودنسرمایه

درمقایسهباسرمایهیموردنیاز
منبع: یافته های پژوهش
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مشکالت عرصه ی تولید و عرضه

در عرصه ی تولید و فروش، عدم نقدینگی و سرمایه ی کافی، نبود تضمین خرید محصوالت 
تعاونی های  برای  تولید  فرآیند  در  باتجربه  و  کادر متخصص  از  استفاده  تولیدی و همچنین عدم 
تولیدی ایجاد مشكل می کند. همچنین سیستم بازاریابی نامناسب، عدم نظارت دقیق سازمان های 
متولی و عدم اطالع از وضعیت بازار در عرضه ی خدمات و محصوالت این تعاونی ها ایجاد مشكل 
می نماید به صورتیکه حق این تعاونی ها در عرضه ی محصوالت و خدمات مربوط به خود تضییع 
و  تولید  به عرصه ی  مربوط  درباره ی مشكالت  کشاورزی  تعاونی  مدیرعامالن  از  یكی  می گردد. 
فروش بیان می کند: »... در این مدت 50 روز )پرورش مرغ( شما با استرس خاصی سروکار دارید 
که بیماری وارد واحد نشود، آیا سوخت مصرفی به اندازه است و تمام نمی شود یا اینكه ذرت و سویا 
قیمتش باال رفته و دست آخر هم موقع فروش که استرس اش از همه بیشتر است، این است که آیا 
قیمت کشتارگاه باالست یا پائین آیا دخل وخرج با هم برابری دارد یا نه؟«. یكی از مدیران عامل 
ضعف  »البته  می کند:  بیان  محصوالت  ارائه ی  به  مربوط  مشكالت  درباره ی  مرزنشینان  تعاونی 
روش های بسته بندی، مشكل صادرات کل کشور نیز است، لیكن این موضوع به علت مشكالت 
خاص و تجربه تعاونی ها، در مورد آن ها بیشتر است. به هرحال ضعف در امكانات بسته بندی و عدم 
توجه صادرکنندگان در عرضه کاال، باعث تلف شدن بسیاری از تالش ها و هزینه های تولید شده و 
سودآوری را کاهش داده است«. از دیگر موانع مربوط به عرصه ی تولید و عرضه، مشكالت مالیاتی 
است که یكی از مدیران عامل شرکت تعاونی مصرف و مسكن آموزش وپرورش، در این خصوص 
از  ارزش افزوده  عوارض %3  و  مالیات  دریافت  با  دارایی  اداره ی  برخورد  بیان می کند: »دوگانگی 
شرکت های تعاونی درحالی که از بیشتر کسبه دریافت نمی شود، تبعیض آمیز است«. وی در ادامه 
دیگر  به  نسبت  تعاونی  در  کاالها  قیمت  افزایش  که سبب  ارزش افزوده  قانون  می افزاید: »وجود 
بنگاه های اقتصادی می گردد مشكالت جدی به بار آورده است«. همچنین، یكی از مدیران عامل 
انجام  جهت  »مرزنشینان  می کند:  بیان  تعاونی ها  مالیاتی  مشكالت  درباره ی  مرزنشینان  تعاونی 
مبادالت مرزی به صورت انفرادی ملزم به داشتن کارت های مبادالت مرزی هستند که منشأ این 
قانون به سال های قبل از انقالب بازمی گردد که در آن مرزنشینان از پرداخت کلیه عوارض و مالیات 
معاف بودند، اما پس از تشكیل شرکت های تعاونی و انسجام و اجتماع این نوع تعاونی ها که عقاًل 
و عماًل از هر حیث شایسته ترند مشكالت عدیده ای بروز کرد که از آن جمله مالیات های سنگین و 

پرداخت عوارض حمایت از مصرف کننده، استاندارد، بهداشت و غیره وضع شد«.
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مشکالت عمومی اقتصادی

دسته ی دیگر مشكالت اقتصادی تعاونی های ذکرشده، مشكالت عمومی اقتصادی است که 
بازار )تورم و رکود(، سوءاستفاده های  شامل نوسان قیمت نهاده ها، نبود ثبات اقتصادی، بی ثباتی 
مالی، ناپایداری اقتصادی کشور و نوسان قیمت محصوالت تولیدی است که برای تمامی بخش 
اقتصادی ازجمله بخش تعاونی ایجاد مشكل می نماید. رئیس هیئت مدیره ی یک تعاونی کشاورزی 
نرخ  و  ایران  اقتصادی  خاص  شرایط  به  توجه  »با  می کند:  بیان  نهاده ها  قیمت  نوسان  درباره ی 
تورم غیرقابل پیش بینی اکثر اوقات محاسبات اقتصادی تعاونی دچار مشكل بوده و هست و تأمین 
نهاده های الزم به علت نوسان شدید قیمت ها کار آسانی نبوده و نیست«. از دیگر مشكالت عمومی 
اقتصادی تعاونی های ذکرشده مشكالت عمومی ناشی از اقتصاد دولتی است به طوری که وابسته 
بودن اقتصاد دولت به نفت، منجر به افزایش سلطه و نفوذ اقتصادی دولت شده است که این امر 
خود منجر به کاهش فضای فعالیت برای بخش تعاونی اقتصاد می شود. ساختار اقتصادی غیررقابتی 

و با بهره وری پایین، منجر به تشدید مشكالت اقتصادی تعاونی ها می شود.

کمبود ملزومات اولیه

این  نمود.  اشاره  اولیه  ملزومات  کمبود  به  می توان  تعاونی ها  اقتصادی  مشكالت  دیگر  از 
در  مالی  دنیا، ضعف  روز  تجهیزات  به  منابع، عدم دسترسی  و  تجهیزات  کمبود  مشكالت شامل 
جذب نیروی کارآمد، عدم توانایی بازپرداخت وام در سال های اولیه ی فعالیت و کم بودن سرمایه در 
مقایسه با سرمایه ی مورد نیاز است. رئیس هیئت مدیره ی تعاونی کشاورزی قزوین درباره ی ضعف 
امكانات اولیه بیان می کند: »برای زعفران ایران در تمام دنیا سر و دست می شكنند اما در خود 
ایران کشاورزان توان این را ندارند که هزینه ی کارگر زمین را جهت چنین زعفرانی و دیگر هزینه ها 
بپردازند«. کمبود زیرساخت های الزم توسعه در منطقه از قبیل راه آهن و گمرك نیز مربوط به کمبود 
ملزومات اولیه ی اختصاصی فعالیت تعاونی مرزنشینان است. همچنین در تعاونی مرزنشینان پایین 
بودن سهمیه ی ارز تخصیصی منجر به ضعف بنیه ی مالی این تعاونی ها شده است. ضعف بنیه ی 
مالی در تعاونی های مصرف و مسكن آموزش وپرورش بدین نحو بازتاب یافته است که: »باال بودن 
هزینه های طراحی و نظارت توسط نظام مهندسی استان ها« از اهم مشكالت شرکت های تعاونی 
زمینه ی  در  آموزش وپرورش  مسكن  و  مصرف  تعاونی های  به  مربوط  مشكالت  از  است.  مسكن 
ملزومات اولیه، مشكالت مربوط به عدم در اختیار داشتن زمین است. این امر در تعاونی های مصرف 
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و مسكن آموزش وپرورش بدین نحو بازتاب یافته است که: »عدم واگذاری زمین های تجاری مجاور 
پروژه ها به قیمت منطقه ای« از اهم مشكالت این تعاونی هاست. مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار 
فرهنگیان بابلسر در خصوص کمبود ملزومات اولیه بیان می کند: »در تعاونی اعتبار فرهنگیان بابلسر 
مشكالت عدیده ای وجود دارد. مثاًل ساختمانی با مجوز اداره زیربط ساخته شده است و از شهرداری 
و مسئولین هم مجوز گرفته شده ولی به لحاظ سیاسی ساختمان را به بانک نداده اند«. همچنین 
یكی از مدیران عامل تعاونی های مرزنشینان در این خصوص بیان می کند: »یكی دیگر از مشكالت 
تعاونی های مرزی کمبود و یا نبود امكانات )که به منزله ی پشتیبانی واردات و صادرات است( است. 
تعاونی های مرزی معمواًل به لحاظ مكان استقرار و امكانات دفتری و تخصص های موردنیاز، دچار 
کمبود هستند. همچنین اکثر این تعاونی ها، فروشگاه جهت عرضه کاالهای وارداتی خود ندارند. 

عدم وجود انبار و سردخانه مناسب از یک سو محدودیتی برای صادرات به شمار می رود«.

ضعف تسهیالتی

مصرف  و  مسكن  کشاورزی،  مرزنشینان،  تعاونی های  اقتصادی  مشكالت  دیگر  دسته ی 
تعاونی ها  این  اعضای  اکثر  اینكه  به  توجه  با  است.  تسهیالتی  ضعف  اعتبار  و  آموزش وپرورش 
برای  تسهیالت  جذب  به  نیاز  هستند،  کم  درآمد  با  افراد  مرزنشینان(  تعاونی  )علی الخصوص 
باال و عدم  بانكی  بهره  نرخ  به طوری که  تعاونی ها ضروری است.  این  اقتصادی  فعالیت های  آغاز 
کارشكنی های  کالن،  بهره های  با  وام  وام ها،  اقساط  زودهنگام  شروع  جرائم،  بخشودگی های 
کارمندان بانک، عدم تخصیص به موقع و کافی اعتبارات بانكی موانع جدی بر سر راه تعاونی ها 
ایجاد نموده است. مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی مرغ گوشتی کروت در خصوص کارشكنی 
و  مداوم  کار  ماه  و شش  تومان  میلیون   70 حدود  از صرف  »بعد  می کند:  بیان  بانک  کارمندان 
شبانه روزی در جهت تعمیرات و تجهیز واحد فوق، صرفًا به علت کارشكنی ها و تنگ نظری های 
تعدادی از کارمندان سیستم بانكی به مدت شش ماه دیگر )با وجود آمادگی کامل برای جوجه ریزی( 
تعطیل شد. این شش ماه تعطیلی برای ما بسیار گران تمام شد چون جدا از بهره بانكی سنگین و 
جریمه دیرکرد دو دوره پرورش بسیار عالی را از دست دادیم«. مدیرعامل تعاونی اعتبار فرهنگیان 
شهرستان سقز در این خصوص می افزاید: »در مورد اساسنامه جدید بانک مرکزی مربوط به شرکت 
تعاونی اعتبار با توجه به اینكه شرکت های تعاونی اعتبار فرهنگیان یا معلمان و کاًل کارمندان اقساط 
سرمایه و وام آن ها از حقوق آنان کسر و با تضمین چک و یا سفته به آن ها وام اعطا خواهد شد، 
10% مانده حساب سپرده اعضا را نمی توان به صورت نقد و یا سپرده نگه داشت؛ زیرا وام دهی دچار 
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مشكل می شود و یا اعضای شرکت دفع می گردند«. در تعاونی های کشاورزی کارمزد تسهیالت 
در  که  نكته  این  به  توجه  با  می نماید.  ایجاد  تعاونی ها  دیگر  به  نسبت  بیشتری  بانكی مشكالت 
با  وام های  پیش بینی ناپذیر هستند،  اقتصادی  و  طبیعی  شرایطی  کشاورزی  اقتصادی  فعالیت های 
نابودی  مرز  تا  اقتصادی  و  بد طبیعی  در شرایط  را  تعاونی های کشاورزی  بهره ی کالن می تواند 
یافته است که  بازتاب  این امر در گزارش کارگاه مشارکتی تعاونی کشاورزی بدین نحو  بكشاند. 
یكی از اعضای تعاونی کشاورزی در خصوص واحد مرغداری خود بیان می کند: »بنده دوره قبل 
واحدم با بیماری نیوکاسل درگیر شد که تا 30 روزگی تلفات معمول هر 24 ساعت 4 یا 5 عدد 
بیشتر نبود ولی از 31 روزگی تلفات ما به طور صعودی شروع به باال رفتن کرد که درنهایت موجب 

معدوم شدن کل گله شد«.

مشــكالت اجتماعــی تعاونی هــای مرزنشــینان، کشــاورزی، مســكن و مصــرف 
ــار ــرورش و اعتب آموزش وپ

و  آموزش وپرورش  مصرف  و  مسكن  کشاورزی،  مرزنشینان،  تعاونی های  اجتماعی  مشكالت 
اعتبار را می توان به سه دسته ی کلی ضعف آگاهی، ضعف ارتباطی و ضعف روحیه ی تعاون تقسیم 

نمود که در ادامه به شرح هر یک از این مشكالت می پردازیم.

جدول 2: مشکالت اجتماعی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی و مصرف و مسکن آموزش و پرورش و اعتبار

مقولهی
مفاهیمزیرمقوالتعمده

مشکالت
اجتماعی

ضعفآگاهی
بهروزنبودنآموزش،نبودمتولیجمعآوریاطالعات،نبودبانکاطالعاتی
جامعدرخصوصتعاونی،بیاطالعیازوجودتعاونی،ضعفآموزشی

مدیرانوکارکنان،آموزشنامناسبوعدمدسترسیبهدانشروز

ضعفارتباطی
عدمتعهدبهقراردادهایمنعقدشده،عدمحمایتکاملبیمهای،

رهاسازیشرکتهایتعاونیبعدازتشکیل،عدمارتباطاتنظاممند
بینتعاونیهاودولت،نبودارتباطکافیشرکتهایتعاونیبایکدیگر

ضعفروحیهی
تعاون

ابهامدروظایفنقشی،عدمهمنواییافرادبهوظایفخود،تداخل
نقشیومدیریتسیاهلشگری،عدمتعهدبهمسئولیت،ضعفروحیه

تعاونوهمکاری،بیمیلیبهفعالیتهایجمعیوگروهی

منبع: یافته های پژوهش
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ضعف آگاهی

منظور از ضعف آگاهی، به روز نبودن آموزش، ضعف اطالعات، نبود متولی جمع آوری اطالعات، 
از  نامعتبر، ضعف اطالعات مربوط به مكانیسم عمل تعاونی، بی اطالعی مردم  گزارش اطالعات 
وجود تعاونی، نبود بانک اطالعاتی جامع در خصوص تعاونی، ضعف آموزشی مدیران و کارکنان، 
از تشكیل  بعد  و  قبل  کاربردی  آموزش  روز و ضعف  دانش  به  نامناسب و عدم دسترسی  آموزش 
به  تعاونی های مرزنشینان، در خصوص ضعف اطالعات مربوط  از  تعاونی است. مدیرعامل یكی 
مكانیسم عمل تعاونی، نبود بانک اطالعاتی جامع در خصوص تعاونی بیان می کند: »قیمت های 
وارداتی و یا صادراتی یک کاالی مشابه در برخی از موارد تا حد غیرقابل باوری در بین تعاونی های 
مختلف متفاوت است. همچنین، آمار و اطالعات مدّونی از چگونگی واردات و صادرات تعاونی ها در 
هر مرحله و مشكالت جنبی آنان موجود نیست. موظف نبودن وزارت تعاون به تهیه و کنترل آمار، 
تعاونی های مرزی را از حساسیت و دقت در تهیه و ارائه ی آمار مربوطه، به دور داشته است. از آمار 
بازرگانی خارجی ایران نیز به دلیل عدم تغییر نمی توان استفاده نمود«. ضعف اطالعاتی نه تنها در 
میان اعضای عادی تعاونی ها، بلكه درمیان مدیران عامل تعاونی ها جریان دارد. مدیرعامل یكی از 
تعاونی های مصرف و مسكن آموزش وپرورش، در این باره بیان می کند: »اکثر مدیران عامل، نگاه 
به گذشته دارند و همچنان در پی اجناس یارانه ای هستند. درحالی که شرایط اقتصادی و اجتماعی 
کشور تغییریافته و دیگر چندان بحث اجناس کوپنی مطرح نیست و شرکت های تعاونی مصرف 
باید روش های دیگری را برای کسب درآمد، اتخاذ نمایند و مردم هم برداشت خود از تعاونی ها را 
تغییر دهند و هم خود مسئوالن تعاونی انتظارات خود از دولت را تغییر دهند«. مدیرعامل یكی از 
تعاونی های کشاورزی درباره ی به روز نبودن اطالعات درون تعاونی ها می افزاید: »با توجه به این که 
کشور ما در یک منطقه ی خشک واقع شده، لزوم علمی شدن و کشاورزی علمی اجتناب ناپذیر است. 
به عنوان مثال، استفاده ی بی رویه و بی برنامه و غیراصولی از منابع آب، به خصوص در استان های 
اعتبار  تعاونی  مدیرعامل  داشت«.  خواهد  پی  در  کشاورزی  بخش  برای  تاریک  آینده ای  کویری 
فرهنگ خراسان در خصوص بی اطالعی عمومی از وجود تعاونی بیان می کند: »این جانب به عنوان 
مدیرعامل در مقطعی احساس کردم ورودی سپرده بسیار کم شده است. در یک نظرسنجی متوجه 
شدم خیلی از همكاران فرهنگی از این تعاونی اعتبار اطالعی ندارند. بنابراین، به وسیله  یک بروشور 
که کلمه آیا می دانید تعاونی اعتبار فرهنگ در این شهرستان وجود دارد و به همین منوال کلیه 
امور  در  انسانی متخصص  نیروی  پایان رساندم«. کمبود  به  آیا  با همان کلمه  را  خواسته ی خود 
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کشاورزی، ازجمله مسائلی است که اکثر شرکت ها با آن مواجه هستند. بنا به گفته ی آن ها، این 
عامل در توسعه مكانیزاسیون و تغییر الگوی کشت و همچنین ارائه ی طرح توجیهی، به عنوان مانعی 
برای نوآوری در فعالیت های تعاونی محسوب می شود. در تعاونی های کشاورزی، باوجود محدودیت 
دامنه ی فعالیت تعاونی )حداکثر در دو روستا(، غالب مردم از برنامه های تعاونی و حتی زمان تشكیل 
جلسات اطالعی ندارند. از طرف دیگر، اکثر کشاورزان بی سواد هستند و اعضا باسواد تعاونی نیز 
چندان با سیستم دیوانساالری آشنایی ندارند. بسیاری از کارشناسان ایرانی و خارجی، بی سوادی را 
بزرگ ترین مانع سد راه توسعه شرکت های تعاونی می دانند؛ درحالی که بی سوادی، تنها مانع این راه 
نیست؛ چه بسا افراد تحصیل کرده و باسواد که هنوز معنا و مفهوم شرکت های تعاونی را نمی دانند و 
اطالعات مناسبی از فلسفه تشكیل تعاونی های تولید ندارند و برای آن نقش دولتی و خدماتی قائل 
هستند. ضعف آگاهی در تعاونی های کشاورزی بدین گونه دارای اهمیت است که روستاییان باید 
بدانند تعاونی با چه هدفی تشكیل می شود و کدام مشكل آن ها را حل خواهد کرد؟ در این صورت، 
آگاهانه به عضویت آن در خواهند آمد. در بسیاری از تعاونی های کشاورزی، روستاییان با فلسفه 
و ضرورت تعاونی آشنا نیستند. این در حالی است که آگاهی از فلسفه ی تعاون، یكی از مهم ترین 
از  بسیاری  کشاورزی  تعاونی های  در  به عنوان مثال،  تعاونی هاست.  موفقیت  تعیین کننده ی  عوامل 
اعضا تعاونی، به علت عدم آموزش صحیح و مقایسه ی تعاونی خود با تعاونی های تولیدی کشاورزی 

زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی، از اداره ی تعاون انتظارات خارج از اساسنامه تعاونی دارند.

ضعف ارتباطی

به   تعهد  عدم  به نحوی که  است.  ارتباطی  تعاونی ها، ضعف  اجتماعی  مشكالت  دیگر  دسته ی 
قراردادهای منعقدشده، عدم حمایت کامل بیمه ای، عدم حمایت سازمان ها در مواقع بحرانی، رهاسازی 
شرکت های تعاونی بعد از تشكیل، عدم ارتباطات نظام مند بین تعاونی ها و دولت، نبود ارتباط کافی 
از  تعاون  وزارت  عدم حمایت  دولتی،  سازمان های  همكاری  عدم  یكدیگر،  با  تعاونی  شرکت های 
تعاونی ها، ناهماهنگی بین سازمان ها و عدم حمایت سازمان های مربوطه از تعاونی موانع عدیده ای 
بر سر راه توسعه ی تعاونی ها ایجاد می نماید. مدیرعامل یكی از تعاونی های مرزنشینان، در خصوص 
مشكالت مربوط به عرصه ی ارتباط درون بخشی تعاونی بیان می کند: »برخی مشكالت دیگر وجود 
دارد که به خود تعاونی ها برمی گردد. به طور مثال، در برخی موارد، رقابت منفی تعاونی ها با یكدیگر 
در خرید و صادرات کاال و همچنین واردات، صدمات و زیان های جبران ناپذیری بر این تعاونی ها 
وارد می آورد«. رئیس هیئت مدیره ی یک تعاونی در خصوص عدم حمایت فرابخشی بیان می کند: 
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»نگاه دولت به بخش تولید بیش تر جنبه شعاری دارد تا عملی؛ به طوری که در زمان مشكالت که 
واقعًا فشار زیادی به تولیدکننده وارد می شود و نیاز به حمایت فوری دارد، معمواًل حمایتی صورت 
همكاری  عدم  به  مربوط  در خصوص مشكالت  اعتبار  تعاونی  عامل  مدیران  از  یكی  نمی گیرد«. 
سازمان های دولتی و همچنین سازمان های مربوطه، بیان می کند: »عدم همكاری بعضی از مناطق 
از  امر  تعاون و همچنین عدم همكاری مسئولین  توسعه ی  بانک  آموزش وپرورش، عدم همكاری 
تهدیدهای خارجی تعاونی های اعتبار به شمار می آیند«. یكی از مدیران عامل شرکت تعاونی مصرف 
و مسكن آموزش وپرورش در خصوص مشكالت حمایتی تعاونی ها بیان می کند: »شرکت های تعاونی 
مصرف مسائل و مشكالت بسیاری در َرَوند فعالیت های خود با نهادها و سازمان های شهری دارند 
و تدبیر یک فكر و طرح جامع می تواند در از بین بردن مشكالت این شرکت ها با نهادهای شهری 
کمک کند. مطالعات نشان داده است که تفكربخشی بر نهادها و سازمان ها حاکم است و هر یک از 
سازمان ها بیش تر به فكر پیشبرد اهداف سازمانی خود بوده و چندان در قبال سایر سازمان ها احساس 
نمایند.  تفسیر  و  تعبیر  نفع سازمان خود  به  را  موجود  قوانین  و سعی می کنند  نمی کنند  مسئولیت 

مشكالت بسیاری از سازمان ها همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند«.

ضعف روحیه ی تعاون

تعاونی های های مرزنشینان، کشاورزی، مسكن  به  دسته ی دیگر مشكالت اجتماعی، مربوط 
ضعف  مؤلفه های  از  است.  کشور  در  تعاون  روحیه ی  ضعف  اعتبار  و  آموزش وپرورش  مصرف  و 
روحیه ی اجتماعی می توان به عدم اعتقاد به نقش تعاون در جامعه، عدم تعهد به مسئولیت، کاهش 
تداخل  خود،  وظایف  به  افراد  هم نوایی  عدم  نقشی،  وظایف  در  ابهام  تعاونی،  تشكیل  به  تمایل 
نقشی و مدیریت سیاه لشگری، عدم دل بستگی اعضا به تعاونی، ضعف روحیه تعاون و همكاری، 
بی میلی به فعالیت های جمعی و گروهی و عدم احساس مسئولیت نسبت به تعاونی ها اشاره نمود. 
در  مشارکت  انگیزه ی  آموزش وپرورش،  مسكن  و  مصرف  کشاورزی،  مرزنشینان،  تعاونی های  در 
حال افول است؛ بدین صورت که برخی از اعضا معتقدند امور تعاونی به گونه ای نیست که نیاز به 
مشارکت مستمر آن ها داشته باشد. مدیرعامل تعاونی اعتبار فرهنگ خراسان شمالی در خصوص 
ضعف روحیه ی تعاون بیان می کند: »خود اعضا تعاونی به روح و همیاری مساعدت اعتقاد نداشته 
و پس  از آن، مسئولین نیز هیچ گونه هم کاری با تعاونی اعتبار نداشته و حرف آن ها این است که 
تعاونی یک شخصیت حقوقی است«. مشكل عدم مشارکت مستمر در تعاونی های کشاورزی، موانع 
جدی تری به همراه دارد. به صورتی که فعالیت های کشاورزی، به طور معمول اموری فصلی هستند 



141

ان 
گر

 دی
ی و

هر
م م

کری
 | .

و..
ن 

سک
، م

زی
ور

شا
، ک

ان
شین

رزن
ی م

ی ها
اون

 تع
ه ی

سع
 تو

انع
مو

ی 
لعه 

طا
- م

5 
اله

مق

و روستاییان برای پر کردن زمان هایی که امور کشاورزی تعطیل است برای خود شغل دومی در 
نظر می گیرند، که این مسئله در تعاونی منجر به بروز اختالف میان اعضا و عدم مشارکت مستمر 

در تعاونی می شود.

ــی تعاونی هــای مرزنشــینان، کشــاورزی، مســكن و مصــرف  مشــكالت حقوق
ــار ــرورش و اعتب آموزش وپ

مشكالت حقوقی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مسكن و مصرف آموزش وپرورش و اعتبار 
را می توان به دو دسته ی کلِی مشكالت حوزه ی تدوین قوانین و مشكالت حوزه ی اجرایی قوانین 

تقسیم نمود، که در ادامه به شرح هرکدام از این مشكالت می پردازیم.

جدول 3: مشکالت حقوقی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی و مصرف و مسکن آموزش و پرورش و اعتبار

مفاهیمزیرمقوالتمقولهیعمده

مشکالت
حقوقی

مشکالتحوزهیاجرایی
قوانین

محدودشدنحوزهیفعالیتتعاونیبهوسیلهینهادهای
تصمیمگیر،تأخیردرصدورمجوز،ناکارآمدیقوانینموجود،
اجراینامطلوبسیاستهاومفادقانونیمصوبه،تفسیربه

رأیقانون

مشکالتحوزهیتدوینو
آموزشقوانین

عدمثباتقوانین،عدمشفافیتقوانین،عدمحمایتهای
حقوقیازتعاونیهادربستنقراردادتجاری،بهروزنشدن
قوانینمطابقشرایط،ضعفدرآموزشقوانین،مشخص

نشدنشرحوظایفاعضا،عدماطالعازقوانینوآییننامههای
جاری

منبع: یافته های پژوهش

مشکالت حوزه ی تدوين و آموزش قوانین

قوانین تعاونی کشور، ترجمانی از تعاونی کشورهای پیشرفته بوده که در آن کشورها با توجه 
به شرایط ساختاری و آمادگی های ذهنی در اعضا، این قوانین نگارش شده؛ درنتیجه، این قوانین 
در ایران که دارای ارزش ها، هنجارها و باورهای متفاوتی است، نمی تواند منجر به نتیجه ی مطلوب 
گردند. در مجموع، می توان گفت که محتوای قوانین، آیین نامه ها و بخش نامه های موجود در وزارت 
تعاون می توانند خود موانعی در فرآیند توسعه و گسترش فعالیت های تعاونی بهوجود آورند. قوانین 
تدوین شده در حوزه ی فعالیت تعاونی های ذکرشده دارای ثبات نیستند و همچنین، در آموزش آن ها 
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ضعف هایی وجود دارد. مدیرعامل یكی از تعاونی های مرزنشینان در خصوص مشكل عدم ثبات قوانین 
و عدم آموزش آن ها بیان می کند: »... از دیگر مشكالت می توان به کسر دریافتی هایی اشاره کرد 
که عدم ثبات ارزش گذاری گمرکی دلیل آن است. همچنین، عدم اطالع به موقع قانون و مقررات 
این  همچنین،  می آورند«.  به وجود  زیادی  مشكالت  که  است  مواردی  از  مربوطه  آئین نامه های  و 
قوانین از شفافیت الزم برخوردار نیستند؛ به صورتی که شرح وظایف اعضای تعاونی ها با این قوانین 
وضعیت مناسبی ندارد. مدیرعامل صندوق تعاونی اعتباری فرهنگیان بابلسر در این خصوص بیان 
می کند: »حدود اختیارات و فعالیت هیئت مدیره معلوم نیست؛ چراکه بعضی از صندوق های کارمندی 
درصورتی که  است.  شده  صندوق  در  آنان  گسترده  فعالیت های  موجب  ارتباطی،  استفاده های  با 
محدودیت ها برای صندوق فرهنگیان ایجاد شده که این خود نشان از نبودن قوانین و راهكارهای 
شفاف است«. از دیگر مشكالت مربوط به حوزه ی تدوین قوانین تعاونی ها عدم حمایت های حقوقی 
از تعاونی ها در تنظیم قرارداد تجاری است. مشكالت مربوط به حوزه ی وضع قوانین برای تعاونی های 
کشاورزی در زمینه ی تنظیم سند، دردسرساز است. این مشكل بدین گونه خود را نشان می دهد که 
اکثر کشاورزان، فاقد سند مالكیت زمین و مسكن هستند و از طرفی، اسناد اراضی روستایی به صورت 
مشاع است؛ درحالی که یكی از شرایط اعطای وام، داشتن وثیقه ی معتبر ازجمله سند زمین یا کارمند 
رسمی است. درنتیجه، کشاورزانی که فاقد این شرایط هستند نمی توانند اعتبارات الزم را از بانک 
دریافت کنند. عالوه بر این، مشكل به روز نشدن قوانین، مطابق شرایط روز نیز برای تعاونی ها در 
عرصه ی رقابت با دیگر بنگاه های تجاری مشكل آفرین شده است. همچنین، عدم اطالع از قوانین و 
آیین نامه های جاری نیز مشكالت جدی برای این تعاونی ها به وجود آورده است؛ زیرا امروزه آموزش 
به عنوان یک زیرساخت اصلی در نظام تعاون مطرح است، تا بدان جا که یک سازمان تعاونی بدون 
جنبه آموزشی در کارها و عملیات خود، یک تعاونی محسوب نمی شود. در حقیقت، یک شرکت تعاونی 

بدون آموزش، به زودی خصوصیات و مشخصاتی که معرف تعاون است را از دست می دهد.

مشکالت حوزه ی اجرايی قوانین

از دیگر مشكالت حقوقی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مسكن و مصرف آموزش وپرورش 
و اعتبار مشكالت حوزه ی اجرایی قوانین است. یكی از این مشكالت اجرایی، مربوط به ناکارآمدی 
قوانین موجود است. یكی از مدیران عامل تعاونی اعتبار در این خصوص بیان می کند: »نبود قانون 
از نقاط ضعف تعاونی ماست«.  آیین نامه اجرایی کامل و منسجم برای تشكل و فعالیت  جامع و 
عالوه بر این قوانین، اختیارات کافی به اعضا در حوزه ی تصمیم گیری نمی دهند. مدیرعامل یكی 
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از تعاونی های مرزنشینان در این خصوص بیان می کند: »محدودیت های سقف ارز تخصیصی و 
این تعاونی کاسته و عماًل  از کارایی  همچنین محدود بودن اقالم کاالهای صادراتی و وارداتی، 
نقش آن ها را در بازرگانی خارجی کشور کمرنگ نموده است«. حوزه ی فعالیت تعاونی ها به وسیله ی 
نهادهای تصمیم گیر محدود می شود، که این امر ناشی از اجرای نامطلوب سیاست ها و مفاد قانونی 
مصوب است. در قسمت مربوط به عدم اجرای قوانین موجود می توان گفت که ادارات، به قوانین 
از  یكی  مدیرعامل  نمی گذارند.  صحه ای  هستند،  تعاونی ها  فعالیت  حوزه ی  به  مربوط  که  خود 
تعاونی های مرزنشینان در خصوص عدم اجرای قوانین موجود بیان می کند: »مدیران شرکت های 
تعاونی مرزنشینان به موجب اساسنامه مورد عمل تعاونی ها، وظیفه  دارند تا نسبت به صدور برگه 
در شرکت های  کامل  به طور  مهم،  امر  این  متأسفانه  ولی  نمایند؛  اقدام  اعضای خود  برای  سهام 
تعاونی صورت نمی پذیرد«. یكی از مشكالت مربوط به تعاونی در حوزه ی اجرای قوانین، تفسیر 
به رأی دستگاه های اداری در خصوص قوانین موجود است. یكی از مدیران عامل تعاونی مصرف 
بسیار  الزامات  از  قانون مدارانه  بیان می کند: »حرکت  این خصوص  در  آموزش وپرورش  و مسكن 
ضروری برای پویایی تعاونی ها در کشور است. برای این منظور، الزم است ابهامات پاره ای از مواد 

قانونی رفع و از تفسیر به رأی دستگاه های اداری جلوگیری شود«.

و  مســكن  کشــاورزی،  مرزنشــینان،  تعاونی هــای  بین الملــل  مشــكالت 
اعتبــار و  آموزش وپــرورش  مصــرف 

مشكالت بین المللی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مسكن و مصرف آموزش وپرورش و 
اعتبار را می توان به دو دسته ی کلی ضعف رقابت با تشكیالت بین الملل و عدم  حمایت از تولیدات 

داخلی تقسیم نمود؛ که در ادامه به شرح هرکدام از این مشكالت می پردازیم.

جدول 4: مشکالت بین الملل تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی و مصرف و مسکن آموزش و پرورش و اعتبار

مفاهیمزیرمقوالتمقولهیعمده

مشکالت
بینالملل

ضعفرقابتباتشکیالت
بینالملل

ضعفارائهیمحصولبهبازارهایخارجی،عدم
هماهنگیتشکیالتداخلی

کاالهایخارجیمشابه،کاالهایخارجیباکیفیتکمعدمحمایتازتولیداتداخلی

منبع: یافته های پژوهش
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ضعف رقابت با تشکیالت بین الملل

مصرف  و  مسكن  کشاورزی،  مرزنشینان،  تعاونی های  که  عمومی  مشكالت  از  یكی 
آموزش وپرورش و اعتبار در عرصه ی بین الملل از آن رنج می برند، فقدان توانایی رقابت با تشكیالت 
بین المللی است. بدین گونه که با رشد صنایع کوچک در چین و تسخیر بازارهای خاورمیانه و جهان، 
تجارت خارجی در ایران با مشكالت جدی مواجه شده است؛ که این مشكل به بدنه ی تعاونی ها 
نیز نفوذ می کند. در قسمت موانع اقتصادی توسعه ی تعاونی ها، بر این نكته تأکید شد که تسهیالت 
با  رقابت  ضعف  در  را  خود  مشكل،  این  باالست.  بهره های  با  تعاونی ها  این  به  ارائه شده  بانكی 
تشكیالت بین الملل نشان می دهد؛ بدین گونه که عدم دسترسی به تسهیالت ارزان قیمت مناسب 
با نرخ بهره بین المللی، منجر به ضعف رقابت با رقبای خارجی می شود. همچنین، ضعف ارائه ی 
بازارهای خارجی  با  بازارهای خارجی و موانعی که در تشكیالت داخلی در رقابت  محصوالت به 
مشابه دارد، تعاونی ها را در مقایسه با بازارهای خارجی ضعیف جلوه می دهد. یكی از مدیرعامالن 
تعاونی های مرزنشینان در این خصوص بیان می کند: »از طرف دیگر، عدم هماهنگی در واردات، 
تعاونی ها را در مقابل تشكیالت منسجم خارجی آسیب پذیر نموده و قدرت چانه زنی آنان را کاهش 
داده است«. موانع موجود بر سر راه صادرات محصوالت کشاورزی و عدم برنامه ریزی برای کاشت 
محصوالت مطابق با نیازهای بازارهای بین المللی در این تعاونی ها، منجر به کاهش قدرت رقابت 

با تشكیالت بین المللی شده است.

عدم حمايت از تولیدات داخلی

از دیگر مشكالت بین الملل تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مصرف و مسكن آموزش وپرورش 
و اعتبار، عدم حمایت از تولیدات داخلی است. مدیرعامل تعاونی کشاورزی قزوین در این خصوص 
بیان می کند: »به عنوان  مثال، با وجود این که فرش ایرانی در خانه هر خارجی نشان فرهیختگی 
این گونه حمایت می کنیم.  اجدادی خود  و  آبا  حرفه  و  تولید  از  ما  چرا  است، پس  دوستی  هنر  و 

فرش های بی کیفیت ترکی و ایتالیایی را وارد یا بعضًا کپی برداری می کنیم«.

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله به مطالعه ی موانع توسعه ی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مسكن و مصرف 
آموزش وپرورش و اعتبار با استفاده از روش شناسی کیفی و روش تحلیل مضمون پرداخته شده است. 
به طورکلی می توان مشكالت اقتصادی تعاونی های یادشده را به دو دسته ی مشكالت اقتصادی 
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برای  اقتصادی، مشكالتی هستند که  نمود. مشكالت عمومی  تقسیم  تعاونی ها  و داخل  عمومی 
فعالیت بسیاری از واحدهای اقتصادی و ازجمله تعاونی ها ایجاد مانع نموده اند. این مشكالت، شامل 
مشكالت ناشی از اقتصاد دولتی، نوسان قیمت ها و ضعف تسهیالت بانكی است. مشكالت اقتصادی 
داخلی تعاونی ها، ناشی از عملكرد نامناسب خود تعاونی هاست. از جمله ی این مشكالت می توان به 
مشكالت اقتصادی تولیدی و فروش، ناکارآمدی در ارائه ی محصوالت و ضعف در توسعه ی فّناورانه 
اشاره نمود. مشكالت اقتصادی تولید و فروش، در مقاله ی حاضر با یافته های ازکیا )1374(، حیدری 
و ساربان )1391( که به چالش های اقتصادی تعاونی ها اشاره کرده اند، هم راستا است؛ اما با توجه 
به نظریات مرورشده که منسا و همكاران )2013( تعاونی ها را ابزار حیاتی توسعه ی اقتصاد محلی، 
هارمز )2007( ابزار توسعه ی اقتصاد محلی در جوامع توسعه نیافته و فولتن و کانتینسن )1992( ابزار 
بهبود عملكرد تجاری در نظر گرفته اند، می توان گفت که تعاونی ها به عنوان ابزار حل مشكالت 
اقتصادی مطرح هستند. پس درنهایت، مشكالت اقتصادی تعاونی ها را نمی توان تنها به مشكالت 
اقتصادی عمومی کشور مرتبط دانست؛ بلكه این مشكالت عمومًا نشأت گرفته از دیگر خألهای 
این بخش حیاتی اقتصاد کشور است؛ بنابراین، تعاونی ها با اصالح مشكالت درونی اقتصادی خود 
و با تكیه  بر هم افزایی ناشی از مشارکت اعضا، نه تنها می توانند خود به شكوفایی اقتصادی برسند، 
بلكه می توانند راه حلی برای برون رفت جامعه از مشكالت اقتصادی باشند. در بخش مرور ادبیاِت 
تأکید شد که عوامل درون سازمانی، همچون  این نكته  بر  تعاونی ها،  با بهره وری  نظریات مرتبط 
عوامل مربوط به نهاده ها، فرآیند و ستانده، نقش پررنگی در کامیابی تعاونی ها دارند و درصورتی که 
این پیش فرض ها صادق نباشند، بخش تعاون با مشكالت جدی مواجه می شود. یافته های پژوهش 
حاضر، ازجمله نقش نوسان قیمت ها، ضعف تسهیالت بانكی، ضعف در توسعه ی فّناورانه در عدم 
توسعه ی تعاونی ها تأییدکننده ی نقش عوامل مربوط به نهاده ها در موفقیت تعاونی هاست. همچنین، 
مشكالت تعاونی ها در فروش محصوالت و ضعف آن ها در بازاریابی محصوالت شان، تأییدکننده ی 
بهره وری  نظریه ی  در  که  تعاونی هاست؛  کامیابی  در  ذکرشده  ستانده  به  مربوط  عوامل  اهمیت 

تعاونی ها مورد تأکید قرار گرفته است.
مشكالت اجتماعی موجود در تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی، مسكن، مصرف آموزش وپرورش 
و اعتبار را نیز می توان به درون تعاونی و مشكالت عمومی کشور تقسیم نمود. از مشكالت اجتماعی 
مخصوص تعاونی ها می توان به عدم آشنایی اعضای تعاونی ها با فلسفه ی شكل گیری نهاد تعاون 
در کشور، ضعف اطالعاتی اعضا از شرح وظایف خود، مشكالت تعاونی ها در ارتباط بین بخشی و 
درون بخشی، اعتماد محدود اعضا و مشكالت نقشی در تعاونی نام برد. چالش ضعف اطالعاتی در 
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میان اعضای تعاونی که در مقاله ی حاضر به دست آمده است، هم راستا با نتایج احمدپور )1381( و 
رودریگز1 )2003( است که به چالش های آموزشی و اطالع رسانی در تعاونی ها اشاره کرده اند. از 
مشكالت عمومی اجتماعی در فضای عمومی کشور که بر عملكرد تعاونی ها نیز تأثیر منفی گذاشته 
است، می توان به بی اطالعی عمومی از وجود تعاونی، عدم همكاری سازمان های مربوطه، ضعف 
روحیه ی اجتماعی در کشور، ضعف سرمایه ی اجتماعی در کشور و بی توجهی به تعاونی ها نام برد. 
مشكالت اجتماعی در تعاونی ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند؛ زیرا مشارکت و هم افزایی که 
در تعاونی ها اتفاق می افتد، می تواند خود حاّلل دیگر مشكالت اجتماعی باشد؛ به نحوی که تعاونی ها 
با فعالیت های خود می توانند سرمایه ی اجتماعی در جامعه و روحیه ی مشارکت اجتماعی را تقویت 
یافته های  با  هم راستا  حاضر،  پژوهش  در  اجتماعی  سرمایه ی  به ضعف  مربوط  نمایند. مشكالت 
و  انسانی  سرمایه ی  چالش های  به  که  است   )1388( محمدنیا  و  فیض آبادی  و   )1381( انصاری 
اجتماعی در تعاونی های کشور اشاره کرده اند. در بخش مربوط به مباحث نظری، این نكته ذکر شد 
که مكتب تعاونی ضابطه ی رقابتی، بر این امر تأکید می کند که اقدام یک جانبه ی دولت به تشكیل 
تعاونی و در نتیجه ی آن عدم درك اهداف و فلسفه ی تعاونی از سوی اعضا و پیامد این عدم درك، 
یعنی نگریستن اعضا به تعاونی ها با دیده ی شک و تردید، منجر به پایین آمدن انگیزه های مشارکت 
و همكاری و در نتیجه ی آن عدم کامیابی تعاونی ها می شود. نتایج پژوهش حاضر در خصوص نقش 
عدم آشنایی اعضای تعاونی ها با فلسفه ی شكل گیری نهاد تعاون در کشور و بی توجهی به تعاونی ها 
از سوی اعضای جامعه، تأییدکننده ی مباحث مطرح شده در مكتب ضابطه ی رقابتی است که این 
مكتب مشكالت مطرح شده را نتیجه ی ایجاد یک سویه ی تعاونی از سوی دولت و عدم فراهم آوردن 
شرایط برای مشارکت آزادانه ی اعضا در تعاونی ها در نظر می گیرد. همچنین، فولتن و کانتینسن 
)1992( در نظریه ی خود درباره ی عوامل مؤثر در کامیابی یا عدم کامیابی تعاونی ها، به ضرورت 
تمایل اعضای جامعه به کارهای داوطلبانه و با منافع جمعی در شكوفایی تعاونی ها تأکید کرده اند. 
درنتیجه، یافته های پژوهش حاضر که نشان دهنده ی نقش ضعف روحیه ی مشارکت و سرمایه ی 
اجتماعی در کشور در عدم کامیابی تعاونی های ذکرشده هستند، مؤید یافته های نظری فولتن و 

کانتینسن هستند.
مشكالت حقوقی تعاونی های مرزنشینان، کشاورزی مسكن و مصرف آموزش وپرورش و اعتبار 
نیز به ضعف عملكرد تعاونی ها در فراگیری و آموزش قوانین و تغییرات قوانین و غیر شفاف بودن و 
ناکارآمدی و عدم اجرای قوانین موجود کشور تقسیم می شود؛ که در این زمینه، مشكالت عمومی 

1. Rodriguez
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حقوقی  فضای  باید  مشكالت  حل  برای  و  کرده  پیدا  غلبه  تعاونی ها  درونی  مشكالت  به  کشور 
کشور متحول شود. در قسمت مشكالت بین الملل تعاونی ها نیز ضعف رقابتی تعاونی ها نسبت به 
تشكیالت بین الملل از مشكالت داخلی تعاونی های مذکور است؛ درحالی که عدم  حمایت از تولیدات 
مشكالت  به طورکلی،  می شود.  ناشی  کشور  عمومی  مشكالت  از  بین الملل،  عرصه ی  در  داخلی 
تا ضعف های  هستند،  کشور  عمومی  مشكالت  به  مربوط  بیش تر  یادشده،  تعاونی های  بین الملل 
داخلی ساختار تعاونی ها و به منظور برطرف شدن این مشكالت باید سیاست های کلی کشور در 

مناسبات بین الملل تغییر کنند.
در راستای شرح کاربرد یافته های پژوهش حاضر می توان گفت که موانع توسعه ی تعاونی ها به 
دو دسته ی موانع درون تعاونی و بیرون از آن تقسیم می شوند. در مشكالت داخلی تعاونی ها، ضعف 
آگاهی اعضا یكی از مهم ترین موانع شكوفایی تعاونی هاست؛ به صورتی که ضعف اطالع رسانی در 
تعاونی زمینه ی بدبینی به مدیریت و ایجاد شایعه ی مبتنی بر ناکارآمدی را فراهم می سازد. بخش 
تحت  غیرمستقیم،  یا  مستقیم  به صورت  تولیدی،  تعاونی های  مشكالت  و  مسائل  از  قابل توجهی 
تأثیر این مشكل ایجاد شده اند. یكی از اقدامات اساسی برای جلوگیری از فردگرایی در تعاونی ها 
آگاهی اعضا است. در این رابطه الزم است افرادی که به عضویت تعاونی ها درمی آیند، اطالعات 
اساسی اقتصادی حقوقی و فنی مربوط را تا حدودی داشته باشند، تا امكان دخالت و اظهارنظر در 
مسائل تعاونی را پیدا کنند و ناگزیر نشوند که کورکورانه متكی به اقدامات هیئت مدیره و مدیران 
نیز  تعاونی  مالی  مسائل  به  نسبت  اعضا  آگاهی  دیگر،  طرف  از  گردند.  تعاونی  بازرسان  و  عامل 
می تواند به اعتمادسازی اعضا کمک نماید؛ به نحوی که عدم اطالع رسانی از مسائل مالی شرکت ها، 
همواره موجب ایجاد شایعه در مورد سالمت اعضای هیئت مدیره می شود. حل شدن مشكالت درون 
تعاونی ها، خود می تواند عاملی در جهت برطرف شدن بسیاری از مشكالت عمومی کشور از جمله 
مشكالت اقتصادی و اجتماعی عمومی و درنتیجه، برطرف شدن موانع خارجی توسعه ی تعاونی ها 
باشد؛ بنابراین، نگریستن به تعاونی ها به عنوان یک  راه حل در جهت برطرف نمودن مشكالت کشور 
بسیار راهگشا خواهد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهند که تعاونی در کشور، خود می تواند 
یک راه حل برای برون رفت از شرایط اقتصادی و اجتماعی نامطلوب موجود از جمله ضعف در ایجاد 
اشتغال برای جوانان و سرمایه ی اجتماعی در کشور باشد؛ چراکه با عدم کامیابی تعاونی ها در کشور، 
چالش ها و مشكالت اقتصادی کشور تشدید می شوند و از طرفی نهضت تعاون می تواند خود عاملی 
برای افزایش همبستگی میان افراد باتجربه ی کار جمعی موفقیت آمیز مبتنی بر اعتماد باشد، که 
این نهضت، مشكالت  با عدم کامیابی  از طرف دیگر،  نیز می شود.  اقتصادی  منجر به شكوفایی 
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ساختاری اجتماعی و اقتصادی کشور تشدید می شوند. درنتیجه، شناسایی و معرفی پتانسیل های 
نهضت تعاون در برطرف نمودن مشكالت مزمن کشور و معرفی این پتانسیل ها به اعضای جامعه 
و همچنین دولتمردان، راهی مناسب برای تغییر وضعیت موجود تعاونی های کشور است؛ بنابراین، 
انجام پژوهش هایی در جهت شناسایی توانایی نهضت تعاون در برطرف کردن مشكالت گوناگون 
همچنین،  باشد.  راهگشا  می تواند  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  عرصه های  در  کشور 
پژوهش هایی که با در نظر داشتن تجربه ی افراد از مشارکت در عرصه ی تعاون، با در نظر داشتن 
دیدگاهی خودی1 به مشارکت کنندگان در بخش تعاون کشور می تواند دیدگاه های جدیدی به منظور 

برطرف نمودن مشكالت داخلی تعاونی ها را به بار آورد.
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