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چکید ه:
و  است  معرفی  شد ه  كشور  اقتصاد   اصلی  ركن  سه  از  یكی  عنوان  به  تعاون  بخش 
ایران، سهم  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   44 اصل  كلی  سیاست های  به  موجب 
د رصد    25 به  كشور  توسعه  پنجم  برنامه  پایان  تا  باید   ملّی  اقتصاد   د ر  تعاونی  بخش 
د ر  است.  شد ه  محقق  سهم  این  از  د رصد    7 اكنون  كه  است  حالی  د ر  این  برسد . 
و  فرایند ها،  زمینه ها،  د الیل،  از  بیش تری  شناخت  تا  می شود   تالش  پژوهش،  این 
پیامد های توسعه نیافتگی تعاونی ها ارائه شود . از این رو، د ر ابتد ا اسناد  موجود  د ر وزارت 
تعاون، كار، و رفاه اجتماعی با استفاد ه از نمونه گیری نظری مورد  تجزیه وتحلیل قرار 
می گیرند ؛ د ر اد امه، با استفاد ه از تكنیک مصاحبه عمیق و آزاد  با مد یران، كاركنان، و 
خبرگان تعاون د ر كشور، د اد ه های الزم گرد آوری و تنظیم می شوند . واحد  تحلیل د ر 
این پژوهش، تعاونی های فعال د ر حوزه های گوناگون است. یافته های پژوهش نشان 
می د هند  كه چالش ها و مشكالت عمومی و زیرساخت های فرهنگی نامناسب كشور 
برنامه ریزی  نبود   تعاونی ها،  د رون  اقتصاد ی  مشكالت  زمینه ای«؛  »شرایط  عنوان  به 
مشخص و مد ّون د ر خصوص تعاونی، و ضعف سرمایه انسانی د ر تعاونی ها به عنوان 
»شرایط علّی«؛ چالش های تعاون د ر عرصه بین المللی و چالش های حقوقی تعاونی ها 
به عنوان »شرایط میانجی«؛ نگاه كوتاه مد ت به تعاونی و پید ایش تعامالت نابهنجار 
»فرایند ها«؛ و صد مه  د ید ن ساختار تعاونی و ظهور بی اعتماد ی ناشی از موفق نبود ن 
تعاونی ها به عنوان »پیامد ها«ی توسعه نیافتگی تعاونی ها به شمار می روند . د ر پایان، 
مفهوم »فرسایش سرمایه اجتماعی ـ انسانی عامل ركود  اقتصاد ی تعاونی ها« به عنوان 
»مقوله هسته ای« شناسایی شد . این پژوهش، د ارای راهكارها و توصیه های اجرایی 

و پژوهشی است.

کلید واژه ها:  توسعه نیافتگی تعاونی ها، موانع توسعه تعاونی ها، نظریه 
زمینه ای، برنامه پنجم توسعه، رکود  اقتصاد ی تعاونی ها.
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مقد مه

انسان ها بد ون همیاری و همكاری1 د ر قالب تعاون، قاد ر به اد امه حیات به شكل مطلوب نیستند  
)فرهاد ی، 1373(. تعاون به معنای تشریک مساعی و همكاری د ر جهت ارضای نیازهای مشترك 
از  تعاون مجموعه ای  پیوسته2 محسوب می شود .  از مهم ترین كنش های متقابل  انسان ها و یكی 
شیوه های رفتار و اصول راهنمای زند گی فرد ی و اجتماعی، و طریقه ای برای زند گی و فلسفه ای 
انسانی است. تعاون د ارای كاركرد های متعد د  اخالقی، حل مشكالت زند گی، تامین  برای حیات 
سالمت جامعه، و رفاه اجتماعی است كه د ر تضعیف نابرابری و بی عد التی های اجتماعی و اقتصاد ی 
نقش موثری د ارد  و به  منزله نهاد ی مرد می، عامل تشویق مشاركت های مرد می و حضور فعال و 
مستمر د ر فعالیت های اجتماعی شناخته می شود  )نیازی و همكاران، 1390(. اشتغال و د سترس پذیر 
به  به شمار می رود ؛  نیازهای هر جامعه ای  اساسی ترین  از  یكی  مناسب شغلی  بود ن فرصت های 
همین منظور، یكی از اهد اف كالن توسعه د ر اغلب كشورها و ازجمله كشور ما، كاهش بیكاری و 
افزایش فرصت های شغلی است )محمود یان و همكاران، 1396(. د ر ماد ه )80( از بند  »ج« مجموعه 
توسعه  پاید ار،  اشتغال  ایجاد   راستای  د ر  ایران،  اسالمی  جمهوری  توسعۀ  پنجم  پنج ساله  برنامه 
كارآفرینی، كاهش نوسان منطقه ای، و توسعه مشاغل نو، به بخش تعاونی نگاه ویژه ای شد ه است. 
توسعه تعاونی ها می تواند  به توزیع عاد النه ثروت، ریشه كن كرد ن فقر، اختالف طبقاتی، افزایش 
بهره وری توزیع و تولید ، اشتغال مولد ، تقویت كارآفرینی و مد یریت، و تمركز سرمایه های كوچک 
)انتظاریان و سنجری، 1392؛ الچینی، 1388؛  د ر قالب سرمایه های متوسط و كالن منجر شود  
اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  و چهارم  اصل چهل  د ر  كه  امری  نصرآباد ی، 1385(.  و  نیازی 
ایران، نیز بر آن تاكید  شد ه است: »نظام اقتصاد ی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش د ولتی، 
ا، 1388،  ا.  اساسی ج.  )قانون  استوار است«  برنامه ریزی منظم و صحیح  با  تعاونی، و خصوصی 
است،  آنچنان  كه شایسته  تعاون كشور  د ولتی، بخش  با وجود  كمک ها و حمایت های  ص 45(. 
نتوانسته نقش اساسی د ر توسعه كشور ایفا نماید ؛ به  نحوی  كه مطابق با بند  »ب« سیاست های 
كلی اصل )44( سهم تعاونی ها د ر اقتصاد  كشور تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید  به 25 

1. Cooperation
2. Continuous Interactions
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ملّی توسعه  این سهم د ر سند   برای تحقق  البته،  )بختیاری و همكاران، 1393(.  د رصد  می رسید  
بخش تعاون، پیش فرض هایی د ر نظر گرفته شد  كه با وجود  برنامه ریزی های به عمل آمد ه د ر این 
سند ، سهم پیش بینی شد ه تعاونی ها د ر اقتصاد  كشور محقق نشد  )عبد ی و كهن هوش نژاد ، 1395(. 
ازجمله د الیل محقق نشد ن برنامه های پیش بینی شد ه برای تعاونی ها می توان به د رك ناد رست از 
از تعاونی )صفری، 1397(،  مفهوم تعاونی د ر كشور، حمایت نكرد ن و ند اشتن ضمانت مشخص 
ضعف فرهنگ تعاون د ر ایران )د رویشی نیا، 1379(، ضعف د ر توسعه منابع انسانی )هاد ی زاد ه بزاز و 
همكاران، 1392(؛ ضعف د ر د انش فنی و تكنولوژی )احمد پور و همكاران، 1393(، بی ثباتی و شفاف 

نبود ن قوانین مربوط به فعالیت تعاونی ها )مهری و همكاران، 1395( اشاره نمود .
اهمیت اند ،  د ارای  اقتصاد ی  و  اجتماعی  جنبه  د و  از  كه  سازمان هایی  عنوان  به   تعاونی ها 
می پذیرند   بسیاری  تاثیر  می كنند ،  فعالیت  به  اقد ام  آن  د ر  كه  محیطی  فرهنگی  بستر   از 
)Sethi, 1979; Gugler & Shi, 2009(. با مروری بر اد بیات موجود  د ر حوزه مد ل های توسعه 

می توان د ریافت كه د انش تد وین مد ل های بومی و مبتنی بر زمینه اجتماعی د ر كشورمان مورد  
توجه چند انی قرار نگرفته است )بوزرجمهری و ركن الد ین افتخاری، 1384(. لشكری و همكاران 
)1386(، د ر پژوهش خود  نشان می د هند  كه د ر مطالعه توسعه تعاونی ها، زمینه اجتماعی آنچنان كه 
باید  مورد  توجه قرار نگرفته است. عالوه بر این، می توان اد عا نمود  كه مطالعه مولفه های جزئی 
محقق نشد ن تعاونی ها بر اساس تجربه زیسته افراد ی كه سابقه فعالیت د ر بد نه اجرایی و مد یریتی 
د یگر،  طرف  از  است.  واقع  شد ه  غفلت  مورد   پژوهش ها  د ر  كه  است  امری  د ارند ،  را  تعاونی ها 
روش های تحقیق كیفی به طور عام و روش نظریه زمینه ای به طور خاص، مطالعه بستر اجتماعی را 
 برای فهم بهتر پد ید ه ها مورد  توجه قرار د اد ه اند  )Cassell & Symon, 2004; Charmaz, 2005(؛ 
بنابراین، د ر این پژوهش برای د ستیابی به مد ل بومی علت های محقق نشد ن برنامه پنجم توسعه 
د ر توسعه تعاونی ها كه د ر پژوهش های پیشین، مورد  توجه قرار نگرفته است، زمینه ها، فرایند ها، و 
پیامد های توسعه نیافتگی تعاونی ها و محقق نشد ن برنامه های پنجم توسعه د ر این بخش از اقتصاد  

كشور مورد  مطالعه قرار می گیرند .

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

د ر بسیاری از كشورهای د رحال توسعه مانند  هند  و مصر، اقتصاد  بخش تعاون به  عنوان هد ف 
توسعه و د ر بخشی د یگر از كشورهای د رحال توسعه ازجمله ایران، به  مثابه اصلی ترین ابزار توسعه 
و محرومیت زد ایی د ر نظر گرفته  می شود . به  نحوی  كه د ر فصل چهارم قانون اساسی جمهوری 



66

10
ي 6

ياپ
ـ پ

 4
ره 

شما
 ـ 

97
ن 

ستا
 زم

3 ـ
1 

وره
| د

و  فقر  ریشه كنی  و  جامعه  اقتصاد ی  استقالل  تامین  »برای  كه  است  شد ه  تاكید   ایران  اسالمی 
محرومیت و برآورد ن نیازهای انسان د ر جریان رشد  د ر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، انجام 
امور اقتصاد ی به شكل تعاونی یكی از روش های مناسب برای تامین عد الت اقتصاد ی و مبارزه با 
فقر و محرومیت و نیل به استقالل اقتصاد ی است« )قانون اساسی ج. ا. ا.، 1388، 12-7(. با توجه 
به نقشی كه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای تعاونی ها د ر نظر گرفته است، د ر اد امه به 

نظریه های مرتبط با تعاونی ها و توسعه اقتصاد ی می پرد ازیم. 

تعاونی و توسعه اقتصاد  د اخلی

مناسب می د انند : نخست  توسعه  برنامه های  اجرای  برای  د لیل  د و  به  را  تعاونی ها  كارشناسان، 
با  و  د ولت  مالی  حمایت های  و  اعضا  اند ك  پس اند ازهای  جمع آوری  با  تعاونی  موسسه های  آن كه 
سرمایه گذاری، تولید ، و آموزش اعضا كه به ارتقای بهره وری نیروی انسانی منجر می شوند ، موجبات 
افزایش تولید ، اشتغال، و رشد  اقتصاد ی جامعه را فراهم می آورند  )فرج زاد ه و همكاران، 1395؛ شمشاد  
و همكاران، 1390(. د وم، بخش تعاون به د لیل رویكرد های اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی خاص خود  
كه الهام گرفته از اصول و ارزش های تعاون هستند  با ساختار كشورهای د رحال توسعه هماهنگی و 
همخوانی بیش تری د ارد  )Ferdausy & Rahman, 2009; Gilson, 2007( و زمینه های توسعه 
 .)Elkington, 1994; Boutilier, 2017(  سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی را د ر جوامع فراهم می كند
د ر واقع بستر و زیرساخت را برای رشد  اقتصاد ی مهیا می كند  و این موارد ، د ر نهایت، جامعه را به  سوی 

توسعه همه جانبه و پاید ار رهنمون می سازد  )خفایی، 1388(.
جوامع  د ر  محلی  اقتصاد   توسعه  برای  د ولتی  تسهیالت  اجزای  مهم ترین  از  یكی  تعاونی ها 
توسعه نیافته به شمار می روند . سازمان جهانی كار1 بر این نكته تاكید  می كند  كه توسعه اقتصاد ی 
د اخلی، جوامع محلی را توانمند  می سازد  و گفت وگوهای محلی را به وجود  می آورد  و با این كار، 
نهاد های محلی را شفاف تر و پاسخگوتر می كند ؛ بنابراین، د ر گسترش جامعه مد نی محلی مشاركت 
می كند  )Nel & Rogerson, 2005(. تعاونی ها بر اساس طبیعتشان یک ابزار حیاتی برای توسعه 
اقتصاد  محلی هستند . توسعه اقتصاد  محلی این گونه معنا می شود  كه مسائلی كه جوامع با آن ها 
روبرو هستند ، همانند  بیكاری، فقر، تخریب محیط زیست، و كاهش كنترل جامعه می توانند  به  وسیله 
مكانیسم   .)Mensah et al., 2013( د اد ه شوند   پاسخ  نحو  بهترین  به  عاد ی  مرد م  حركت های 
حمایت تعاونی ها از گروه های ناتوان بد ین گونه است كه این نهاد  به طور كارامد  می تواند  موانع بازار 

1. International Labour Organization )ILO(
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را كه بر سر راه حضور فعالیت های اقتصاد ی گروه های ناتوان كشورهای د رحال توسعه و د رحال  گذار 
قرار د ارند ، از راه ایجاد  فرصت فروش های عمد ه، د سترسی بیش تر به اطالعات و شبكه ها، آموزش 
مهارت های جد ید  به اعضا، استفاد ه از فناوری های جد ید ، و باال برد ن قد رت چانه زنی كاهش د هند  
)Bennedsen & Wolfenzon, 2000; Kristensen & Lilja, 2011; Scramp, 2007(. از 

جایگاه نظری، تعاونی ها راه حلی را ارائه می د هند  كه توسعه محلی بتواند  تسهیل شود . د ر وهلۀ اول، 
تعاونی ها به  عنوان یک عامل توسعه اقتصاد ی به  وسیله ایجاد  فرصت هایی برای د رگیری مستقیم 
جوامع و رهبرانشان د ر مبارزه با فقر عمل می كنند  )Kolk & van Tulder, 2006(. د ر خصوص 
ارتباط میان توسعه اقتصاد ی و تعاونی ها می توان گفت كه تعاونی ها د ر سطح محلی، ظرفیت ایجاد  
اشتغال را د ر صنایع د ستی، كشاورزی، تولید  و بازاریابی، گرد شگری، و خانه د اری به وجود  می آورند  
)Battilani & Schröter, 2012(. عالوه بر این، تعاونی ها تمایل به مشاركت د ر كارهای د اوطلبانه 

با منافع جمعی را د ر سطح محلی تقویت می كنند . تعاونی ها توازنی میان منافع جمعی د ر برابر منافع 
راه  از  اعضا  منفعت  افزایش  و  تجاری  عملكرد   بهبود   به  می تواند   كه  می نمایند   ایجاد   شخصی 
 .)Fulton & Ketilson, 1992(  ایجاد  خد مات متمایزكنند ه به مصرف كنند ه ها/ اعضا منجر شوند 
مشاركت تعاونی ها د ر ارتقای اشتغال كامل و مولد  د ارای جنبه های بسیار متعد د ی است؛ بد ین گونه 
كه تعاونی ها می توانند  برای اعضای خود  اشتغال مستقیم را از مسیر خود یاری و تعهد  سازمانی نسبت 
به اعضا فراهم آورند . عالوه بر اشتغال مستقیم، تعاونی ها د ارای قد رت ایجاد ِ اشتغال غیرمستقیم و 
انگیزشی نیز هستند ، بد ین نحو كه كسب وكارهایی كه مواد  اولیه )كاال یا خد مات( را برای تعاونی ها 
فراهم می آورند ، رونق می گیرند . همچنین، تعاونی ها با ارائه خد مات آموزشی و پرورشی، توانایی های 
كارآفرینی اشتغال زایی را د ر میان اعضای خود  ارتقا می د هند ؛ كه این امر به ویژه از راه ظرفیت سازی 
و بهره برد اری از ظرفیت های بالقوه گروه های منزوی شد ه د ر بطن جامعه، ازجمله زنان، محقق شد ه 
است؛ و نمونه تحقق یافته این امر تعاونی های صنایع لبنی كشور هند  هستند  )Rao, 2004(. عالوه 
بر این، تعاونی ها به عنوان بنگاه های اقتصاد ی همیار، د ر حوزه هایی كه كم تر مورد  توجه و حمایت 
د ولت ها و د یگر موسسه های تجاری خصوصی قرار گرفته اند ، به ایجاد  فرصت های شغلی مورد  نیاز 
می پرد ازند . رشد  تعاونی ها د ر شرایط د شوار اقتصاد ی و اجتماعی و د وره های مفرط بیكاری بیانگر 

این نكته است )عبد ی و كهن هوش نژاد ، 1395(.
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مشکالت و موانع توسعه تعاونی ها

د ر اد بیات د اخلی مرتبط با یافته های پژوهش، كرمی و آگهی )1389( نشان د اد ند  كه بین وضعیت 
موجود  تعاونی ها و وضعیت مطلوبشان تفاوت معناد اری وجود  د ارد . ازجمله عوامل اثرگذار د ر پد ید  
آمد ن این شكاف، می توان به عوامل فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی، آموزشی، و مد یریتی اشاره نمود . 
یافته های پژوهش د ولتی و همكاران )1391( بیان می كنند  كه د خالت د ولت د ر امور اجرایی تعاونی ها و 
تسهیالت بانكی ناكارآمد  از مهم ترین عوامل ركود  تعاونی های روستایی هستند . رشید ی فرد  و همكاران 
)1396( تاكید  می كنند  كه كمبود  نقد ینگی و سرمایه د ر گرد ش تعاونی ها از مهم ترین موانع رشد  و 
شكوفایی این بخش هستند . یافته های پژوهش حید ری ساربان )1391( نشان د هند ه این امر است كه 
مولفه های بهبود  مد یریت د اخلی، توانمند ی های مشاركتی و انگیزشی، بهبود  توانمند ی های اقتصاد ی، 
و بهبود  آموزش و نظارت، وجه ممیزه تعاونی های موفق كشاورزی د ر پارس آباد  با د یگر تعاونی ها بود ه 
است. حید ری و همكاران )1396( بیان می كنند  كه د ر رشد  و شكوفایی تعاونی ها وزن عوامل اقتصاد ی 
بر عوامل اجتماعی و فرهنگی غلبه د ارد . مجرد ی و همكاران )1392( به سنخ شناسی عوامل موثر 
بر موفق نبود ن تعاونی ها د ر این شهرستان و همچنین تعیین میزان اهمیت هر یک از این عوامل 
پرد اخته اند . یافته های این پژوهش بیان می كند  كه ضعف بنیه مالی اعضا، د وری از بازارهای مصرف، 
نوسان شد ید  قیمت نهاد ه ها مانند  عوامل اقتصاد ی، قطع یارانه های د ولتی، توزیع نامناسب و بد ون 
برنامه نهاد ه ها مانند  عوامل مد یریتی، مشكل تامین وثیقه های بانكی، اعمال شیوه های سنتی تولید  
مانند  مشكالت سازمانی، و حضور د الالن و كمبود  نیروی متخصص، از عوامل اجتماعی موثر بر ركود  
تعاونی های د ام پروری شهرستان خد ابند ه هستند . یافته های پژوهش بذرافشان و شاهین )1389( نشان 
می د هد  كه آگاهی محد ود  اعضا از اصول و فلسفه شكل گیری تعاونی های تولید ی، گرایش تعاونی ها 
به ارائه خد مات، ضعف آموزشی اعضای تعاونی، محد ود یت سرمایه، اعتماد  محد ود  یا بی اعتماد ی اعضا 
به تعاونی، و نبود  قوانین مشخص د ر خصوص تعاونی ها از  مهم ترین عوامل موثر د ر ركود  تعاونی های 
تولید  روستایی ایران هستند . یزد انی )1396( اجرایی نشد ن سند های توسعه تعاونی، حمایت نشد ن 
از توسعه تعاونی ها د ر مقایسه با شركت های سهامی عام، و تامین نكرد ن اعتبارهای مالی مربوط به 

قوانین حمایتی از تعاونی ها را از موانع توسعه تعاونی ها می د اند .
د ر اد بیات خارجی مرتبط با موانع توسعه تعاونی ها، روسو و همكاران1 )2000( عواملی مانند  
اعضا  ناآگاهی و غفلت  اعضا،  د ر  نبود  مسئولیت پذیری  اعضا،  نكرد ن  فرد گرایی، همكاری  روحیه 

1. Russo et al
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از اصول تعاون، و پایبند  نبود ن اعضا به تعاونی را از عوامل اصلی موفق نبود ن تعاونی ها معرفی 
می كنند . نود كویچ1 )2008( بی توجهی به ارزش ها و اصول تعاونی را عامل اصلی د ر كمرنگ شد ن 
 )1996( د س2  و  المپكین  می د اند .  اجتماعی  كارآفرینی  از  حمایت  د ر  تعاونی  شركت های  نقش 
تعاونی ها  موفقیت  د ر  اثرگذار  عوامل  از  را  كارها  د ر  نوآوری  و  بود ن،  پیشگام  ریسک پذیری، 
معرفی می كنند . به اعتقاد  رابرتسون و همكاران3 )2003( موفق نبود ن د ر كسب وكارهای جد ید  و 
كارآفرینانه، به ناآگاهی و مهارت هایی مرتبط می شوند  كه ناشی از كسب نكرد ن د انش شغلی جد ید  
با جامعه  ارتباط و تعامل  ارتباطی،  است. كسب وكارهای جد ید  و كارآفرینانه به مهارت های مفید  
)مشتریان(، ارتباط و تعامل با سایر تعاونی های تولید ی، و استفاد ه از تجارب آنان برای رسید ن به 
موفقیت از مسیر فضای متحول تجاری و رشد  تعاونی ها نیازمند ند . د یگر پژوهشگران با اولویت قرار 
د اد ن سهم عوامل اجتماعی و فرهنگی بر عوامل اقتصاد ی، به نقش كیفیت سرمایه انسانی تعاونی ها 
د ر   .)Ibitoye, 2012; Idris & Abdullah, 2011( می كنند   تاكید   آن ها  و شكوفایی  رشد   د ر 
جمع بند ی اد بیات تجربی كه د رباره مشكالت و موانع توسعه تعاونی ها به انجام رسید ه اند  می توان 
مجموعه  د و  به  می توان  را  تعاونی ها  توسعه  موانع  پیشین،  یافته های  نظرگرفتن  د ر  با  كه  گفت 

د رون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود .
چالش های د رون بد نه تعاونی ها د ر آیینه پژوهش ها شامل چالش هایی مربوط به عرصه های تولید ی 
و فروش، سرمایه انسانی و اجتماعی، آموزش، آگاهی، و مشكالت مد یریتی هستند . منظور از چالش های 
تولید ی و فروش مشكالتی هستند  كه تعاونی ها د ر امكانات اولیه تولید  و فروش مانند  سرمایه و نقد ینگِی 
د ر د سترس برای خرید  مواد  اولیه و نیروی انسانی باكیفیت، سطح كاربری كوچک، بازاریابی نامناسب، 
و ضعف امكانات فنی و تكنولوژیک با آن مواجه هستند  )ازكیا، 1374؛ حید ری ساربان، 1391(. ضعف 
سرمایه انسانی و اجتماعی به یكی از مشكالت عمد ه اشاره د ارد  كه تعاونی ها با آن د ست وپنجه نرم 
می كنند . د ر این زمینه، تعاونی ها از كمبود  نیروی ماهر و متخصص، ند اشتن روحیه انعطاف پذیری و 
كارآفرینی د ر اعضا، ضعف انگیزه حمایتی و تولید ی، بی اعتماد ی به نهاد های تعاونی، و مشاركت ضعیف 
اعضا د ر امور تعاونی د چار آسیب می شوند  );Bhuyan, 2000; Russo et al., 2000 و همچنین نگاه 
كنید  به فیض آباد ی و محمد نیا، 1387(. چالش های مربوط به آموزش و آگاهی د ر تعاونی ها به ضعف 
آموزش و آگاهی د ر خصوص تعاون و اصول آن، ضعف د انش تخصصی د ر حیطه فعالیت تعاونی، نگرش 
منفی اعضا به تعاونی، ضعف آگاهی از قوانین و مقررات تعاونی، و ضعف تخصص و آگاهی مد یران تعاونی 
1. Novkovic
2. Lumpkin & Dess
3. Robertson et al
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اشاره د ارد  );Shufang & Apedaile, 1998; Novkovic, 2008 و همچنین نگاه كنید  به احمد پور 
و همكاران، 1393؛ نیازی و همكاران، 1390(. د ر نهایت، منظور از مشكالت مد یریتی تعاونی ها، فقد ان 
مد یران متخصص، شیوه و كیفیت نامطلوب مد یریتی، و اهتمام ند اشتن به توسعه منابع انسانی و ارتباط 
با سایر بخش ها است )هاد ی زاد ه بزار و همكاران، 1392؛ مظفر امینی و رمضانی، 1385؛ نكویی نائینی، 

.)1389
چالش های خارج از بد نه تعاونی ها، چالش ها و مشكالتی هستند  كه ریشه د ر مسائل كلی كشور 
د ارند . اهم این مشكالت د ر آیینه پژوهش ها شامل ضعف د ر سیاست های حمایتی و برنامه ریزی 
نامطلوب و ضعف فرهنگ تعاون د ر كشور است )كوهی، 1388(.  د ر خصوص ضعف سیاست های 
حمایتی و برنامه ریزی نامطلوب می توان گفت كه د ر این زمینه مشكالتی مانند  نبود  سیاست های 
عمل گرایانه د ر حوزه تعاون، تصمیم گیری های متمركز و بیرون از تشكیالت تعاونی ها، و كاهش 
حمایت های د ولتی وجود  د ارند  كه این حمایت نكرد ن، همراه با سیاست های مد اخله گرایانه د ولت1، 
به تشد ید  مشكالت تعاونی ها منجر شد ه اند  )كرباسی و همكاران، 1392؛ كرمی و آگهی، 1389؛ 
و همچنین Banturaki, 2000(. د ر نهایت، ضعف فرهنگ تعاون د ر كشور، ضعیف بود ن روحیه 
د یگریاری و گرایش به فعالیت جمعی د ر بین اعضای جامعه به ویژه جوانان است )حید ری ساربان، 

.)USAID, 2003 1391؛ نیازی و همكاران، 1390؛ و همچنین
پژوهشگران گوناگون د اخلی و خارجی به عوامل اقتصاد ی، اجتماعی، و فرهنگی مختلفی كه 
مانع توسعه تعاونی ها می شوند ، اشاره می كنند . برخی از پژوهشگران، بر اولویت عوامل اقتصاد ی بر 
عوامل اجتماعی و فرهنگی د ر توسعه تعاونی ها تاكید  می كنند  )رشید ی فرد  و همكاران، 1396( و 
برخی نیز سهم عوامل اجتماعی و فرهنگی را د ر شكوفایی تعاونی ها پربارتر از عوامل اقتصاد ی د ر 
نظر می گیرند  )Ibitoye, 2012; Idris & Abdullah, 2011(. با توجه به شرایط اقتصاد ی ایران، 
تعیین اولویت این عوامل جهت برون رفت تعاونی ها از ركود  فعلی بسیار د ارای اهمیت است. چراكه 
اگر به اولویت عوامل اقتصاد ی بر عوامل اجتماعی و فرهنگی باور د اشته باشیم، تعاونی ها برای 
اولویت د اشتن عوامل  بمانند ؛ د ر صورتی كه  اقتصاد ی كشور  باید  منتظر بهبود  شرایط  شكوفایی 
فرهنگی و اجتماعی بر عوامل اقتصاد ی د ر شكوفایی تعاونی ها به این معناست كه نه تنها شكوفایی 
تعاونی ها وابسته به شرایط اقتصاد ی كشور است، بلكه خود  تعاونی ها راه حلی برای برون رفت از 

وضعیت اقتصاد ی نابسامان هستند .

استقالل  و  یعنی اصل خود مختاری  تعاونی ها  بین المللی  اتحاد یه  اصول  از  نقض كنند ه اصل چهارم  امر  این  البته   .1
تعاونی ها است. 



71

ری
صف

ید 
سع

 | .
ی..

نگ
ره

و ف
ی، 

ماع
جت

ی، ا
صاد

 اقت
سعه

 تو
جم

ه پن
رنام

ف ب
هدا

ن ا
شد

ق ن
حق

ل م
 عل

-3
له 

مقا

به د لیل اهمیتی كه تعاونی ها د ر برطرف كرد ن مشكالت اقتصاد ی مزمن د ارند  و همچنین، 
ضرورت تحقق برنامه های پنج ساله توسعه د ر كشور، د ر این پژوهش، موانع توسعه تعاونی ها د ر 
كشورمان با استفاد ه از رویكرد ی كیفی مورد  مطالعه قرار می گیرند . همان طور كه د ر پیشینه پژوهش 
اشاره شد ، از مهم ترین پیامد های افول تعاونی ها، مشكالت عمومی اقتصاد ی، ضعیف بود ن روحیه 
همكاری جمعی، و ضعف د ر گرایش فعالیت های جمعی د ر بین اعضای جامعه است كه د ر این 
پژوهش، این عوامل مورد  تجزیه وتحلیل د قیق تری قرار می گیرند  تا ابعاد  مفهومی این مقوله های 
كالن و مكانیسمی كه این مشكالت به موفق نبود ن تعاونی ها د ر ساختار اقتصاد ی منجر شد ه اند ، 
آشكار شد ن  با  شوند . همچنین،  آشكار  د اد ه بنیاد   نظریه  راهبرد   بر  مبتنی  مفهومی  مد ل  قالب  د ر 
توسعه  پنجم  برنامه  د ر  تعاونی ها  پیش بینی  شد ه  نشد ن سهم  محقق  به  شد ه  منتهی  فرایند های 
اقتصاد ی ایران، اولویت عوامل اجتماعی ـ فرهنگی یا عوامل اقتصاد ی د ر برون رفت تعاونی ها از 

ركود  موجود  مشخص خواهد  شد  كه د ر تد وین راهبرد های مد یریتی بسیار د ارای اهمیت هستند .

روش شناسی پژوهش

روش شناسی بكار رفته د ر پژوهش حاضر، كیفی و روش پژوهش نظریه زمینه ای1 است. منظور 
اشتراوس و كوربین2 )1994( از نظریه زمینه ای »نظریه ای است كه از د اد ه ها به د ست  آمد ه است، به  
صورت نظام مند  جمع آوری  شد ه است، و از راه فرایند  پژوهش تجزیه وتحلیل شد ه است« )ص 27(. 
فنونی كه برای جمع آوری د اد ه د ر پژوهش پایه استفاد ه می شوند ، مشابه همان فنونی هستند  كه 
د ر اشكال د یگر پژوهش مورد  استفاد ه قرار می گیرند  )بیركس و میلز، 1393(. كوربین و اشتراوس 
)1990( د ر این خصوص می گویند : »همانند  د یگر رویكرد های كیفی، د اد ه های یک نظریه زمینه ای 
می توانند  از منابع گوناگونی گرد آوری شوند . فرایند  جمع آوری د اد ه ها شامل مصاحبه ها و مشاهد ه ها 
می شوند ؛ د رست به میزاِن د یگر منابع جمع آوری د اد ه ها شامل، نوارهای وید ئویی، روزنامه ها، نامه ها 
و كتاب ها یا هر چیز د یگری كه بتواند  د ر رابطه با پرسش پژوهش روشنایی هایی به د ست د هند « 
)ص 2(. د ر پژوهش حاضر نیز از منابع گوناگون برای جمع آوری د اد ه ها مانند  اسناد  موجود  د ر وزارت 
برای محد ود   استفاد ه  شد ه است.  اجتماعی، مصاحبه های حضوری و آرشیوی  رفاه  تعاون، كار، و 
كرد ن حوزه پژوهش، ابتد ا به نمونه گیری از میان اسناد  موجود  د ر این وزارتخانه پرد اخته شد . د ر 
میان اسناد  موجود  بر اساس منطق نمونه گیری نظری، هشت سند  انتخاب شد ند . نمونه گیری نظری 

1. Grounded Theory
2. Strauss & Corbin
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با توجه به یافته های به د ست آمد ه از اسناد  بررسی شد ه به صورت مصاحبه با متولیان تعاون د ر كشور، 
پژوهشگران متخصص د ر حوزه تعاون، و افراد ی اد امه یافت كه سابقه فعالیت مستمر د ر تعاونی ها را 
د اشته اند . عالوه بر مصاحبه های حضوری، فایل های مصاحبه موجود  د ر آرشیو صد اوسیما كه مربوط 

به حوزه پژوهش بود ند  نیز مورد  استفاد ه قرار گرفتند .
اطالعات و د اد ه های الزم با استفاد ه از تكنیک مصاحبه آزاد  و عمیق جمع آوری شد ند . نحوه 
مد ت زمان  كه  است  بود ه  رود ررو  به  صورت مصاحبه  پژوهش  این  د ر  مصاحبه های صورت گرفته 
نمونه گیری  زمینه ای،  نظریه  از روش  استفاد ه  به  توجه  با  است.  د قیقه  متوسط هر مصاحبه 110 
د ر این پژوهش به  صورت نمونه گیری نظری پیش رفت و ظاهر شد ن مقوله های جد ید  نظری، 
كاركنان،  مد یران،  شامل  مصاحبه  مورد   افراد   بود .  نمونه گیری  انجام  برای  پژوهشگران  راهنمای 
و خبرگان تعاون د ر كشور ایران و شرط ورود  به مصاحبه، سابقه فعالیت، مد یریت و پژوهش د ر 
حوزه تعاونی د ر سراسر كشور بود . نمونه گیری مطابق اصول نظریه زمینه ای تا د ستیابی به اشباع 
نظری اد امه یافت و د ر نهایت، با استفاد ه از مقایسه های ثابت1 و كد گذاری نظری2 )كد گذاری باز3، 
محوری4، و گزینشی5( مورد  تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . منظور از كد گذاری باز، روند  خرد  كرد ن، 
د اد ه ها  جمع آوری  با  بالفاصله  كه  د اد ه هاست  مقوله بند ی  كرد ن  و  مفهوم پرد ازی  كرد ن،  مقایسه 
آغاز می شود . كد گذاری محوری عبارت است از سلسله رویه هایی كه با آن ها پس از كد گذاری باز 
با برقراری پیوند  بین مقوله ها، به شیوه های جد ید  اطالعات با یكد یگر ربط پید ا می كنند . این كار 
با استفاد ه از یک پاراد ایم )مد ل الگویی یا سرمشق( صورت می گیرد  كه متضمن شرایط، محتوا، و 
راهبرد های كنش/ كنش متقابل و پیامد  است. د ر تعریف كد گذاری انتخابی می توان گفت كه به 
انتخاب مقوله اصلی به طور منظم )سامان مند ( و ارتباط د اد ن آن با سایر مقوله ها اشاره د ارد   روند  
)اشتراوس و كوربین، 1393(. د ر جریان پژوهش حاضر، تجزیه وتحلیل د اد ه ها به محض گرد آوری 
د اد ه ها آغاز شد . با توجه به استفاد ه از تكنیک مثلث سازی، د ر این پژوهش از راه تنوع استفاد ه از 
د اد ه ها )متنی، رسانه ای، و مصاحبه ای( مقایسه های ثابت میان هر نوع خاص از د اد ه با انواع د یگر و 
همچنین، د رون هر نوع د اد ه انجام پذیرفت. با توجه به این نكته كه كد گذاری، اساسی ترین روش 
تجزیه وتحلیل د اد ه ها د ر روش نظریه زمینه ای است، د ر وهله اول، فرایند  كد گذاری با استفاد ه از 

1. Fixed Comparison
2. Theoretical Coding
3. Open Coding
4. Axial Coding
5. Selective Coding
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روش كد گذاری باز آغاز شد . با ظاهر شد ن مفاهیم حاصل از كد گذاری خط به خط د اد ه های پژوهش، 
نوبت به كد گذاری محوری می رسد  كه با استفاد ه از آن مفاهیم به د ست آمد ه د ر جریان كد گذاری 
باز به خرد ه مقوله های مربوط به د اد ه ها پیوند  د اد ه شد ند . همچنین، خرد ه مقوله ها به مقوله های 
عمد ه مرتبط شد ند  )جد ول 1(. د ر اد امۀ فرایند  كد گذاری محوری، مقوله های كلی به د ست آمد ه د ر 
جریان كد گذاری باز د ر قالب چارچوب مد ل مفهومی تنظیم شد ند  كه این مد ل به شرایط، زمینه ها، 

راهبرد  ها، و پیامد های توسعه نیافتگی تعاونی ها می پرد ازد  )شكل 1(.
مقایسه  تكنیک  از  استفاد ه  با  د اد ه ها،  پایایی  و  اعتبار  از  اطمینان  برای  حاضر،  پژوهش  د ر 
بار مرور شد ند   پژوهش چند ین  د ر جریان  استفاد ه شد ه  د اد ه های  د یگر  و  متن، مصاحبه ها  تحلیل 
انتخاب مقوله ها و زیرمقوله ها  از استاد ان روش پژوهش كیفی و تعاون، تناسب د ر  با مشورت  و 
از تكنیک »نظارت متخصص« استفاد ه شد  )د انش و همكاران، 1391( و  رعایت شد . همچنین، 
برای مشخص شد ن اعتبار و پایایی شیوه پژوهش، جزوه تعیین اعتبار و پایایی تهیه شد  و د ر اختیار 
مشاركت كنند گان و متخصصان یاد شد ه قرار گرفت تا اعتبار »نظارت متخصص« و پایایی با استفاد ه 

از روش »مسیرنمای حسابرسی« كسب شود .

نتايج پژوهش

با انجام كد گذاری باز د ر حین جمع آوری د اد ه ها، 12 مقوله عمد ه، 42 زیرمقوله، و 475 مفهوم 
و  یافتند   ربط  عمد ه  مقوله های  و  هم  به  زیرمقوله ها  محوری،  كد گذاری  انجام  با  آمد .  به د ست 
همچنین، نوع مقوله ها از حیث علّی، فرایند ی، و پیامد ی مشخص شد ند . مقوله ها و زیرمقوله های 

عمد ه به د ست آمد ه از جریان پژوهش د ر جد ول )1( اشاره می شوند . 
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جد ول 1: مقوله ها و زيرمقوله های به د ست آمد ه از پژوهش

زيرمقوله هامقوله عمد هنوع مقوله

شرایط 
زمینه ای

چالش ها و مشکالت 
عمومی کشور

مشکالت ناشی از اقتصاد  د ولتی، مشکالت عمومی اقتصاد ی، 
ضعف د ر تصویب و نهاد ینه سازی قوانین، بی تعاد لی و بی برنامگی 

نهاد ی، بوروکراسی

زیرساخت های فرهنگی 
نامناسب کشور

فرسایش سرمایه اجتماعی، وجود  الگوهای اخالقی و فکری 
نامناسب، ضعف روحیه کار جمعی، نظام و فرهنگ اشتغال 

انعطاف ناپذیر، بی اطالعی عمومی از وجود  تعاونی

ضعف سرمایه انسانی شرایط عّلی
د ر تعاونی

ضعف آموزش و آگاهی اعضا،
نگاه ابزاری اعضا به تعاونی، پایگاه اقتصاد ی پایین اعضا، مشارکت 

ضعیف اعضا

مشکالت اقتصاد ی 
د رون تعاونی ها

منابع مالی و نقد ینگی، مشکالت عرصه تولید ، مشکالت فروش و 
بازاریابی، کمبود  منابع، تجهیزات اولیه و کلید ی، مشکالت د رون 

ساختاری اقتصاد ی
نبود  برنامه ریزی 

مشخص و مد ّون د ر 
خصوص تعاونی

جایگاه نامشخص تعاونی، د رک ناد رست از تعاونی ها، بی توجهی 
به تعاونی ها

چالش های تعاونی د ر 
عرصه بین الملل

سیاست های تجاری نامطلوب، ضعف رقابت با بخش خارجی، 
چالش های سیاسی د ر عرصه بین الملل

چالش های حقوقی 
تعاونی ها

تد وین قوانین نامناسب، نبود  استقالل د ر وضع قوانین، ضعف 
نهاد ینه سازی و اجرای قوانین، نقض قوانین موجود 

نگاه کوتاه مد ت به فرایند ها
تعاونی

نگاه تب مالتی به تعاونی، نبود  حمایت مشخص و مد ّون از 
تعاونی ها

پید ایش تعامالت 
پید ایش رانت، پید ایش تعامالت غیررسمی سود جویانهنابهنجار

صد مه  د ید ن ساختار پیامد 
تعاونی

تحلیل رفتن قد رت رقابت پذیری تعاونی، تحلیل رفتن سرمایه 
اجتماعی و اقتصاد ی د ر بد نه تعاون

ظهور بی اعتماد ی ناشی 
از موفق نبود ن تعاونی ها

زیان مالی اعضا، ناامید ی اعضا به نهاد  تعاون، رسوخ نگرش منفی 
نسبت به فعالیت تعاونی ها

توسعه نیافتگی  شرایط شكل گیری  ابتد ا،  د ر  است.  تشكیل  شد ه  بخش  سه  از  یافته ها  بخش 
تعاونی ها شرح د اد ه می شود . سپس تعامالت، و د ر نهایت، پیامد های توسعه نیافتگی تعاونی ها شرح 

د اد ه می شوند . 
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شرايط عّلی، زمینه ای، و مد اخله گر

شرايط زمينه ای 

مجموعۀ خاصی از شرایطی است كه د ر یک زمان و مكان خاص جمع می شوند  تا مجموعه 
با عمل/ تعامل های خود  به آن ها پاسخ می د هند . شرایط  مسائلی را به وجود  آورند  كه اشخاص 
زمینه ای به ما می گویند  كه چرا پد ید ه ای د ر برخی ابعاد  د ارای ویژگی خاصی است و د ر برخی ابعاد  
د یگر از آن ویژگی برخورد ار نیست )اشتراوس و كوربین، 1393(. د ر پژوهش حاضر، »چالش ها و 
مشكالت عمومی كشور« و »زیرساخت های فرهنگی نامناسب كشور« به  عنوان شرایط زمینه ای 
آمد ن »ضعف  به وجود   زمینه های  توضیح د هند ه  تعاونی ها مطرح می شوند ، چراكه  توسعه نیافتگی 
به  كوتاه مد ت  »نگاه  و  تعاونی ها«،  د رون  اقتصاد ی  »مشكالت  تعاونی ها«،  د ر  انسانی  سرمایه 

تعاونی ها« هستند . د ر اد امه به شرح هر یک می پرد ازیم.

چالش ها و مشكالت عمومی کشور 

اد اری،  كلی  فضای  از  ناشی  مشكالت  و  چالش ها  كشور«،  عمومی  مشكالت  و  »چالش ها 
اقتصاد ی، و اجتماعی كشور است كه د ر سه بخش اقتصاد ی خصوصی، د ولتی، و تعاونی می توانند  
مشكالتی جد ی به بار آورند . این چالش ها د ر چهار محور مشكالت ناشی از اقتصاد  د ولتی، چالش های 
عمومی اقتصاد ی، بی تعاد لی د ر برنامه ریزی و نهاد های اجرایی، و بوروكراسی د ر مناسبات كشور 
قرار می گیرند . د ر تشریح مشكالت ناشی از اقتصاد د ولتی می توان گفت كه ساختار كلی اقتصاد ی 
كشور به صورتی است كه بیش تر متكی به حضور پررنگ د ولت د ر مد یریت د رآمد های نفتی است. 
طبق نظریه مكتب ضابطه رقابتی می توان گفت كه اقد ام یک جانبه د ولت د ر تشكیل تعاونی، به 
می توان  بنابراین،   .)1379 همكاران،  و  )قنبری  می شود   منجر  شهروند ان  مشاركت  انگیزه  افول 
گفت كه هرچه میزان سلطه و نفوذ د ولت گسترد ه تر و وسیع تر باشد ، زمینه فعالیت د یگر نهاد های 
اقتصاد ی مانند  بخش تعاونی ها كمتر می شوند . د ر این زمینه، یكی از مصاحبه شوند گان بیان می كند : 
»د ر حال حاضر، د ولت باید  كوچک شود ، چون اگر می خواهند  كه بخش تعاون رشد  كند  باید  میزان 

نقش اقتصاد ی پررنگ د ولت كم تر شود  تا به بخش هایی مانند  تعاونی افزود ه شود «.
بیش تر چالش های عمومی اقتصاد ی را می توان بی ثباتی د ر بازارهای مختلف و ركود  اقتصاد ی 
د انست. مصاحبه شوند ه ای د ر این خصوص بیان می كند : »اگر بازار پول و سرمایه خوب نچرخد ، 
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تالطم هایی كه د ر بازار بورس و سرمایه به وجود  می آیند . وقتی  كه د ر كشور ركود  اقتصاد ی وجود  
د اشته باشد ، همه بنگاه های اقتصاد ی به ویژه تعاونی ها از این شرایط متاثر می شوند «. بی تعاد لی د ر 
برنامه ریزی و نهاد های اجرایی اشاره به این واقعیت د ارد  كه سیستم تصمیم گیر و اجرایی كشور 
د ر هماهنگی و نظم د چار نقصان است و واقعیت امور به  صورت منظم و پویا پیگیری نمی شود . د ر 
این خصوص، یكی از مد یران تعاونی د ر بخش كشاورزی، بنا بر گزارش های آسیب شناسی وزارت 
تعاون، كار، و رفاه اجتماعی معتقد  است كه: »د خالت وزارتخانه های اقتصاد ي یا به  عبارت  د یگر، 
نبود  هماهنگی و همكاری وزارتخانه های د ولتی با تعاونی ها، مشكالتی را برای تعاونی ها ایجاد  كرد ه 
است«. د ر مورد  مشكالت ناشی از بوروكراسی د ستگاه های د ولتی و اثر آن بر تعاونی ها می توان 
گفت كه امروزه آثار و تبعات منفي بهره گیری از نظام و ساختار اد اري متمركز بر كسي پوشید ه 
نیست. د ر واقع، بررسی ها نشان می د هند  كه بیش تر سازمان های تحت پوشش موسسه های د ولتي 
به د لیل رعایت نكرد ن نظام شایسته ساالری د ر انتخاب و انتصاب مد یران، و بی توجهی به اصل 
بهره وری، عملكرد  رضایت بخشي ند اشته اند  و د ر نتیجه، بوروكراسی به  عنوان یكی از مشكالت 
اساسی د ر سازمان اد اری و اجرایی كشور د ید ه می شود  )مولوی و همكاران، 1396؛ خان د وزی و 
كاویانی، 1395(. متاسفانه، حجم باالي نامه نگاری ها، زمینه ساز بسیاری از مشكالت د ستگاه ها و 
اد اره ها شد ه است. این مشكل د ر گزارش آسیب شناسی تعاونی بهد اشت و د رمان بد ین نحو بازتاب 
یافته است كه یكی از مد یران عامل بیان می كند : »انجام مراحل اد اری و اخذ استعالم برای صد ور 
پروانه تاسیس و موافقت اولیه از طرف معاونت امور د ام و طیور سازمان جهاد  كشاورزی، و انجام 
مشكالت  است1«.  رستم  هفت خوان  از  عبور  مثابه  به  استعالم،  جوابیه های  اخذ  اد اری  كارهای 
مربوط به بوروكراسی د ر گزارش آسیب شناسی تعاونی تامین اعتبار بد ین نحو بازتاب یافته است 

كه: »برخالف بی نیازی تعاونی ها از ارائه جواز كسب، وزارت بازرگانی د رخواست جواز می كند 2«. 

زيرساخت های فرهنگی نامناسب د ر کشور

و  جمع گرایی  روحیه  مانند   فرهنگی  عوامل  كه  است  آن  از  حاكی  پژوهشگران  بررسی های 
هستند   سازمان ها  تعالی  و  رشد   عوامل  مهم ترین  گوناگون،  فعالیت های  د ر  مشاركت  به  تمایل 
)صفرپور، 1382(. فرهنگ، منشا تمام خالقیت ها و نوآوری های جامعه را تشكیل می د هد  و یک 

راهكارهای كاربرد ی، معاونت  ارائه  به منظور  بهد اشت و د رمان  تعاونی  )SWOT( شركت های  1. تحلیل محیطی 
پژوهش، آموزش و كارآفرینی تعاونی ها. ص 73.

2. گزارش كارگاه مشاركتی، تحلیل محیطی )SWOT( شركت های تعاونی اعتبار به منظور ارائه راهكارهای كاربرد ی، 
معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه آموزش. ص 70.
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سازمان زمانی خالق و بارور می شود  كه هویت و سیمای یگانۀ خود  را حفظ نماید  )پورتولری و 
فالح، 1394(. یكی از زمینه های اصلی توفیق نیافتن د ر نهاد ینه شد ن تشكل های تعاونی د ر سطح 
جامعه، بی توجهی به فرهنگ سازی و نوع نگرش عمومی نسبت به تعاونی ها است. به سخن د یگر، 
اشاعه نیافتن فرهنگ تعاون از یک سو و نگرش ِصرف اقتصاد ی به تشكل های تعاونی از سوی 
د یگر، از مشكالت اصلی تعاونی ها د ر استقرار جایگاه اصلی خود  هستند . تا زمانی كه بستر برای 
فرهنگ سازی و ایجاد  باورهای سازگار با تعریف تعاونی و موجبات تغییر د ر نگرش های مرد م به 

تعاون فراهم نباشد ، استقبال از ایجاد  تعاونی و مشاركت د ر این امر كم تر خواهد  بود .
»زیرساخت های فرهنگی نامناسب د ر كشور« یكی از زمینه های توسعه نیافتگی تعاونی ها است. 
الگوهای اخالقی نامناسب، ضعف و تقلیل سرمایه اجتماعی د ر جامعه، ضعف فرهنگ كار جمعی، 
تعاونی  فعالیت های  به  نسبت  مرد م  بی تفاوتی  و  بی اطالعی  سبب  انعطاف ناپذیر  اشتغال  نظام  و 
می شود . د ر خصوص ضعف و تقلیل سرمایه اجتماعی می توان گفت كه فرسایش  سرمایه  اجتماعی  
به  اختالل  د ر روابط  منجر می شود . اختالل  رابطه ای  به پایین  بود ن  میزان  چگالی  روابط  اجتماعی  
و همچنین  قرینگی ، تعد د ، و شد ت  روابط  اجتماعی  و تنوع  هویت ها د ر روابط  اجتماعی اشاره د ارد   
و  اجتماعی   متقابل   احترام   رابطه ای ،  اختالل   شرایط   د ر   .)1392 شهركرد ی،  مرد ان پور  و  )قد سی 
انصاف  اجتماعی  كاهش  می یابد . این  اختالل  استحكام  اجتماع  را خد شه د ار می كند  و آسیب پذیری  
فرد  را افزایش  می د هد . اختالل  رابطه ای  می تواند  به  انزوای  اجتماعی ، ناامید ی، احساس  عجز، و 

انفعال گرایی  منجر شود  )چلبی، 1386(.
مشاركتی  كارگاه  گزارش  د ر  تعاونی  د رون  تعامالت  بر  اجتماعی  سرمایه  فرسایش  تاثیر 
تعاونی های كشاورزی بد ین نحو بیان  شد ه است كه: »اكنون آد م های پرتالش كه د غد غه اجتماعی 
د اشته باشند  و همه به آن ها اعتماد  د اشته باشند ، كم شد ه؛ یعنی روابط بین آد م ها به گونه ای شد ه 
كه جمع شد نشان برای فعالیت های اقتصاد ی و تولید ی كه خارج از سطح فامیل و آشنایان باشد ، 
كار سختی است. چون به سختی به هم اعتماد  می كنند «. فرد گرایی منفی و بی توجهی به منافع 
جمعی بیش از هر الگوی فرهنگی می تواند  به ساختار تعاونی ها كه مبتنی بر كار جمعی د اوطلبانه 
اعضا است، آسیب برساند . یكی از مصاحبه شوند گان بیان می كند : »امروزه هر جوانی كه د نبال كار 
می گرد د ، اولین چیزی كه د ر ذهنش می آید  چه چیزی هست؟ فالن وزارتخانه یا فالن جا كارمند  
نمی خواهند  كه من استخد ام بشوم و كار كنم. هیچ وقت ذهنش به این سمت نمی رود  كه من خود م 
زیرمقوله های زیرساخت های فرهنگی  از د یگر  از د وستانم، یک شركت د رست كنیم«.  با جمعی 
نامناسب كشور، بی اطالعی عمومی از وجود  تعاونی است. یک مد یرعامل د ر خصوص بی اطالعی 
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به  عنوان مد یرعامل د ر مقطعی احساس كرد م  بیان می كند : »این جانب  تعاونی  از وجود   عمومی 
ورود ی سپرد ه بسیار كم شد ه است. د ر یک نظرسنجی متوجه شد م كه بسیاری از همكاران فرهنگی 
از تعاونی اعتبار فرهنگ، اطالعی ند ارند ؛ بنابراین، به وسیله  یک بروشور كه كلمۀ آیا می د انید  تعاونی 
اعتبار فرهنگ د ر این شهرستان وجود  د ارد ؟ به همین منوال كلیه خواسته خود  را با همان كلمۀ آیا، 
به پایان رساند م«. د ر نهایت، می توان گفت كه نهاد ینه شد ن ارزش ها و فرهنگ تعاونی د ر میان 
اعضا و نیروهای ستاد ی و صف اركان تعاونی ها مانند  هیئت مد یره، بازرسان، مد یرعامل، و مد یران 

میانی و پایینی د ر توفیق تعاونی ها، نقش جد ی و كارسازی خواهند  د اشت.

شرايط علّی توسعه نيافتگی تعاونی ها

شرایط علّی یا سبب ساز به  طور معمول آن د سته از روید اد ها و وقایعی هستند  كه بر پد ید ه ها 
اقتصاد ی  »مشكالت  تعاونی«،  د ر  انسانی  سرمایه  »ضعف  حاضر،  پژوهش  د ر  می گذارند .  اثر 
شرایط  عنوان  به   تعاونی«  خصوص  د ر  مد ّون  و  مشخص  برنامه ریزی  »نبود   و  تعاونی«،  د رون 
علّی توسعه نیافتگی تعاونی ها مطرح هستند . چراكه این پد ید ه ها به طور مستقیم به توسعه نیافتگی 
سرمایه  از  را  تعاونی  شركت های  تعاونی«  د ر  انسانی  سرمایه  »ضعف  می شوند .  منجر  تعاونی ها 
اقتصاد ی محروم می كند  و  اهد اف جمعی  به  برای د ستیابی  اعضا  یعنی كار د اوطلبانه  اصلی شان 
»مشكالت اقتصاد ی د رون تعاونی ها« و »نبود  برنامه ریزی مشخص و مد ّون د ر خصوص تعاونی« 
به تشد ید  مشكالت ناشی از »ضعف سرمایه انسانی د ر تعاونی ها« منجر می شود . د ر اد امه، به شرح 

هر كد ام از این موارد  پرد اخته می شود .

ضعف سرمايه انسانی د ر تعاونی

این  یافته های  انسانی به  منزله اساس، كلید ، و موتور هر نوع فعالیت سازمانی است.  نیروی 
سرمایه  »ضعف  تعاونی ها  توسعه نیافتگی  علّی  شرایط  از  د یگر  یكی  كه  می د هند   نشان  پژوهش 
پایگاه  سه گانه  مولفه های  شامل  تعاونی ها  د ر  انسانی  سرمایه  ضعف  است.  تعاونی«  د ر  انسانی 
اجتماعی و اقتصاد ی ضعیف اعضا، ضعف آگاهی اعضا، و نگاه ابزاری آنان به تعاونی است. تعاونی ها 
ـ اجتماعی نیاز به اعضایی د ارند  كه د ر كنار نگرش مثبت به فعالیت  به  عنوان یک سازمان اقتصاد ی 
و كار جمعی، نسبت به ریسک پذیری اقتصاد ی نیز رویكرد  مثبتی د اشته باشند  كه پایگاه اقتصاد ی 
این نهاد   از  اقتصاد ی تعاونی ها  این ظرفیت مهم و موثر را د ر شكوفایی  پایین اعضا  و اجتماعی 
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د ریغ می كند  )مظلوم خراسانی و همكاران، 1390(. د ر خصوص نقش پایگاه اجتماعی و اقتصاد ی 
ضعیف اعضا د ر ركود  تعاونی ها یكی از مشاركت كنند گان بیان می كند : »افراد ی كه وارد  تعاونی 
می شوند ، به طور معمول، خیلی اهل ریسک و فعالیت با سود  باال نیستند  و بیش تر می خواهند  كه 
نیازشان تامین شود «. مولفه د وم از ضعف سرمایه انسانی د ر تعاونی ها، ضعف آگاهی اعضا است. 
بخش قابل توجهی از مشكالت تعاونی هاي تولید ي به  صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر 
این مشكل به وجود  آمد ه اند . یكی از اقد ام های اساسی براي جلوگیري از فرد گرایی د ر تعاونی ها، 
آگاهی اعضا است. د ر این رابطه الزم است افراد ي كه به عضویت تعاونی ها د رمی آیند ، اطالعات 
اساسی اقتصاد ي، حقوقی، و فنی مربوطه را تا حد ود ي د اشته باشند  تا امكان د خالت و اظهارنظر د ر 
مسائل تعاونی را پید ا كنند  و ناگزیر نشوند  كه كوركورانه به اقد ام های هیئت مد یره و مد یرعامالن 
تعاونی ها  وارد   كه  افراد ی  از  »بسیاری  این گونه می گوید :  مشاركت كنند ه ای  باشند .  متكی  تعاونی 
می شوند ، فلسفه تعاونی ها را نمی د انند «. همچنین، فرد  د یگری می افزاید : »عموم مشاركت كنند ه ها 
به همین  گونه رفتار می كنند  و د رك و آگاهی نسبت به وظیفه شخصی و همكاری جمعی و خود  
تعاون وجود  ند ارد ، و نمی د انند  ما باید  به هم كمک كنیم كه د ر نهایت، كار به نحوی پیش برود  كه 
به نفع همه ما باشد ؛ شما به همه آد م ها حق رای می د هید  كه شاید  ند انند  چطور باید  از حق رای 

خود  استفاد ه كنند «.
تعاونی است. نگاه  به  ابزاری اعضا  تعاونی ها، نگاه  انسانی د ر  از ضعف سرمایه  آخرین مولفه 
ابزاری اعضا به تعاونی ریشه د ر این مسئله د ارد  كه روحیه همسویی و وابستگي عاطفي اعضا برای 
افزایش تعلق، تعهد ، و عملكرد ، و كاهش بی تفاوتی د ر امور تعاونی د ر چشم اند ازهای هر شركت 
تعاونی به خوبی اجرا نمی شود . به  نحوی كه خود گرد انی تعاونی های تولید ی بد ون مطالعات اولیه 
و د ر نظرنگرفتن مشكالت بعد ي )مانند  نبود  شرایط نسبي و خود گرد اني ـ مطالعه ناكافي د ر زمان 
تشكیل شركت ها( همزمان با آشنایي محد ود  اعضا یا عالقه مند  نبود ن مد یران و شركت های تعاوني 
به ارائه اطالعات مرتبط به اعضا باعث عضویت اجباري اعضا می شود  كه این وضعیت، اصل اراد ه 
و اختیار تشكیل تعاونی ها را د ر نظر نمی گیرد . بنابراین، اعضای تعاوني انگیزه ای براي رای د هی د ر 
تعاوني ند ارند . د ر نتیجه، وجود  اختالف د ر تصمیم گیری های جمعی و بی عالقگی اعضا به عضویت 
د ر هیئت مد یره، گسترش روحیه فرد گرایی، همكاري نكرد ن اعضا، نبود  مسئولیت پذیری د ر اعضا، 
ناآگاهی اعضا، غفلت از اصول تعاون و د ر نهایت، پایبند  نبود ن اعضا به تعاونی، نگرش ابزاری به 
تعاونی را به د نبال د ارد . یک مشاركت كنند ه د ر این زمینه بیان می كند : »د ر تعاونی باید  به گونه ای 
آنهاست.  نفع  به  كند ،  پیشرفت  تعاونی شان  كه هرچقد ر  كنند   احساس  افراد   كه  هد فگذاری شود  
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این كه ما د ر برخی موارد  می بینیم كه به د لیل نبود ن همان فرهنگ كار جمعی، افراد  فكر می كنند  
كه اگر من كار تالش كنم، منافعش را د یگری می برد . این كه مد یر فرد  د یگری است و به اسم فرد  
د یگری تمام می شود . این باعث می شود  تا افراد  آن مشاركتی را كه باید  د اشته باشند ، ند ارند  و كار 

تیمی شكل نگیرد  و سازمان تضعیف شود «.

مشكالت اقتصاد ی د رون تعاونی ها

عرصه  به  مربوط  مشكالت  د سته  چهار  به  را  تعاونی ها  د رونی  اقتصاد ی  مشكالت  می توان 
تولید ، فروش و بازاریابی، كمبود  تجهیزات اولیه، و مشكالت د رون ساختاری اقتصاد ی تقسیم نمود . 
مشكالت مربوط به عرصه تولید  و فروش را می توان این گونه مطرح كرد  كه نبود  نقد ینگی و سرمایه 
كافی نسبت به تعد اد  اعضا و همچنین، استفاد ه نكرد ن از كاد ر متخصص و باتجربه د ر فرایند  تولید ، 
و  نامناسب  بازاریابی  سیستم  این،  بر  عالوه  است.  كرد ه  مشكل  ایجاد   تولید ی  تعاونی های  برای 
بی اطالعی از وضعیت بازار د ر عرضه خد مات و محصوالت این تعاونی ها، منجر به این شد ه است كه 
حق تعاونی ها د ر عرضه محصوالت و خد مات ضایع شود . مشكالت مربوط به عرصه تولید  و فروش 
د ر گزارش كارگاه مشاركتی تعاونی كشاورزی این گونه بازتاب یافته است: »... د ر این مد ت 50 روز 
)پرورش مرغ( شما با استرس خاصی سروكار د ارید  كه بیماری وارد  واحد  نشود ، آیا سوخت مصرفی 
به اند ازه است و تمام نمی شود  یا این كه ذرت و سویا قیمتش باال رفته و د ست  آخر، بیش ترین استرس 
د ر هنگام فروش این است كه آیا قیمت كشتارگاه باالست یا پایین! آیا د خل وخرج باهم برابری د ارد  
یا خیر؟«. مشكالت مربوط به عرضه محصوالت د ر بررسی موانع موجود  برای بهبود  و ارتقای كیفی 
یافته است: »البته ضعف روش های بسته بند ی،  بازتاب  و كّمی تعاونی های مرزنشینان بد ین نحو 
د یگر مشكل صاد رات كل كشور است، اما این موضوع به علت مشكالت خاص و تجربه تعاونی ها، 
د ر مورد  آن ها بیش تر است. به  هر حال، ضعف د ر امكانات بسته بند ی و بی توجهی صاد ركنند گان 
د ر عرضه كاال، باعث تلف شد ن بسیاری از تالش ها و هزینه های تولید  شد ه است و سود آوری را 
كاهش د اد ه است«. از د یگر مشكالت اقتصاد ی تعاونی ها می توان به كمبود  ملزومات اولیه اشاره 
نمود . این مشكالت شامل كمبود  تجهیزات و منابع، د سترسی ند اشتن به تجهیزات روز د نیا، ضعف 
مالی د ر جذب نیروی كارآمد ، و ناتوانی د ر بازپرد اخت وام د ر سال های اولیه فعالیت، می شوند . یک 
مد یر اجرایی د ر بخش كشاورزی د رباره ضعف امكانات اولیه بیان می كند : »برای زعفران ایران د ر 
تمام د نیا سر و د ست می شكنند  اما د ر خود  ایران، كشاورزان توان این را ند ارند  كه هزینه كارگر زمین 

را جهت چنین زعفرانی و د یگر هزینه ها بپرد ازند «.
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نیز مربوط به كمبود   از قبیل راه آهن و گمرك  كمبود  زیرساخت های الزم توسعه د ر منطقه 
ملزومات اولیه اختصاصی فعالیت تعاونی مرزنشینان است. همچنین، د ر تعاونی مرزنشینان پایین  
بود ن سهمیه ارز تخصیصی به ضعف بنیه مالی این تعاونی ها منجر شد ه است. یكی از مد یران عامل 
نبود   یا  تعاونی های مرزی، كمبود   از مشكالت  بیان می كند : »یكی د یگر  تعاونی های مرزنشینان 
امكانات است )كه از آن به  منزلۀ پشتیبانی وارد ات و صاد رات یاد  می شود (. تعاونی های مرزی به طور 
معمول، از لحاظ مكان استقرار و امكانات د فتری و تخصص های مورد  نیاز، د چار كمبود  هستند . 
همچنین، بیش تر این تعاونی ها، فروشگاهی جهت عرضه كاالهای وارد اتی خود  ند ارند . نبود  انبار و 

سرد خانۀ مناسب، یک محد ود یت برای صاد رات به شمار می رود «. 
زیرمقوله مشكالت د رون ساختاری اقتصاد ی تعاونی ها اشاره به ساختار اقتصاد ی غیررقابتی 
تعاونی ها و وابستگی اقتصاد ی آن ها به تسهیالت د ولتی د ارد . رابطه عمود ی د ولت با تعاونی به 
همراه مشكالت مربوط به عرصه تولید ، موانع ساختاري جد ی را بر سر راه رونق شركت های تعاوني 
تولید ی ایجاد  نمود ه است و د وام این موانع، شكست بسیاري از برنامه های عملي شركت های تعاوني 
تولید ی را به همراه د ارد . تعاونی ها به د لیل تطابق ند اشتن با نوسان بازار و نامناسب  بود ن سیستم 
خرید وفروش، و ضعف بازاریابی، سود آوری پایینی د ارند  و همین امر، به مرور زمان، اعضا را از فعالیت 
)مانند   د ارد   تعاونی ها وجود   روابط  د ر نحوه  د لیل ماهیتی كه  به  و  ناامید  می كند   تعاونی  قالب  د ر 
ساختار انحصاری، امكانات تولید ی و محد ود یت سرمایه، سود آوری پایین، و ضعف سرمایه انسانی و 
اطالعاتی و تخصصی(، تعاونی ها به واحد هایی اقتصاد ی تبد یل می شوند  كه د ارای ساختار اقتصاد ی 
غیررقابتی و با بهره وری پایین هستند . د ر این خصوص، یكی از مد یرعامل های تعاونی كشاورزی 
بیان می كند : »زمانی كه فضا برای رقابت سازمان های تولید ی نباشد ، خود به خود  ساختار انحصاری 
شكل می گیرد  كه فضای رقابتی و كیفیت را كاهش می د هد «. د رباره وابستگی اقتصاد ی تعاونی ها 
به د ولت می توان گفت كه شركت های تعاونی، د اراي شخصیت حقوقی و استقالل اد اري و مالی 
هستند  تا بتوانند  منافع اعضای خود  را تامین نمود ه و به  وسیله اعضایشان به  صورت د موكراتیک 
اد اره شوند . تباد ل های مالی تعاونی ها و اتحاد یه ها با سازمان های متولی تعاون به گونه ای است كه 
سازمان ها این امكان را د ارند  تا بر این تشكل ها اعمال  نفوذ نمایند . یكی از مصاحبه شوند گان د ر 
توصیف وابستگی تعاونی ها بیان می كند : »برخی از تعاونی ها د رون شان این تفكر رواج د ارد  كه به 
ظرفیت ها، نیروها و كار جمعی خود شان توجهی نمی كنند  و این نگاه را د ارند  كه تعاونی جایی است 

كه د ولت باید  به آن كمک كند  و اگر د ولت كمكی نكند ، تعاونی شكل نمی گیرد «.
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نبود  برنامه ريزی مشخص و مد ّون د ر خصوص تعاونی ها

»نبود  برنامه ریزی مشخص و مد ّون د ر خصوص تعاونی ها« از د یگر شرایط علّی توسعه نیافتگی 
اجرایی كشور  با ساختار تصمیم گیر و  ارتباط  بیرونی و د ر  این مشكل به ساختار  تعاونی ها است. 
مربوط می شود . این مانع علّی د ر سر راه محقق نشد ن برنامه ریزی های انجام شد ۀ بخش تعاونی 
از  ناد رست  د رك  تعاونی ها،  نامشخص  جایگاه  شامل  كه  است  بُعد   سه  د ارای  كشور،  اقتصاد   د ر 
واقعیت است  این  بعد ، روشن كنند ه  این سه  تعاونی ها می شود . ماهیت  به  تعاونی ها، و بی توجهی 
كه نظام تعاونی د ر ساختار تشكیالت كالن كشوری اگرچه د ارای تعریفی د ر قانون اساسی است، 
ولی د ر مقام عمل، سیاستگذاری های مطلوب، مد ّون و مشخصی به صورت جد ی و پیوسته جهت 
رساند ن تعاونی به سرمنزل مقصود  یعنی كمک رسانی به توسعه اقتصاد ی و اجتماعی، كم تر د ید ه 
می شود . د ر واقع، مولفه هایی چون تعریف نكرد ن جایگاه عملی تعاونی، تعد د  مراجع تصمیم گیر، 
وجود  مد یریت های د وگانه، مشخص نبود ن جایگاه تعاونی د ر اقتصاد  و قانون، و مشخص نبود ن 
متولی قانونی، جایگاه نامشخصی را برای تعاونی بوجود آورد ه اند. نمونه ای د رباره جایگاه نامشخص 
تعاونی ها بیان می كند : »پس از اد غام وزارت تعاون با وزارت كار و رفاه اجتماعی، جایگاه تعاون 
د ر د وره ای كه اد غام ها صورت گرفت، د چار آسیب شد «. یكی د یگر از عواملی كه به سرد رگمی 
تعاونی ها منجر شد ه است، مشخص نبود ن متولی تصمیم گیری است. مشاركت كنند ه ای می گوید : 
»ما یک مد یریت د وگانه را د ر بخش تعاونی های كشاورزی شاهد  هستیم. وزارت جهاد  كشاورزی 
مد یریت  یک  است  تعاون  متولی  خود ش  كه  تعاون  وزارت  و  د ارد .  جد اگانه  تعاونی  سازمان  یک 
قانون  و  اقتصاد   د ر  تعاونی  جایگاه  اشاره شد ه،  نكته های  بر  د ارد «. عالوه  تعاون  قبال  د ر  جد اگانه 
كشور نیز جایگاه شفافی نیست. مد یرعامل یكی از تعاونی های مصرف بیان می كند : »نبود  راهبرد  و 
سیاست مشخص د ولت د ر ارتباط با تعاونی های مصرف، به تعاونی ضربه می زند «. د رك ناد رست از 
تعاونی ها اشاره به این واقعیت د ارد  كه د ر بد نه اجرایی كشور، مقوله تعاون یک نقطه ابهام است و 
بخش اجرایی كشور به ویژه د ولتمرد ان و متولیان تعاون، د رك مشخص و روشنی از تعاون و تعاونی 
ند ارند . یک مشاركت كنند ه معتقد  است: »چون جایگاه عینی و مشخصی برای تعاونی ها وجود  ند ارد ، 

آن ها د ر بالتكلیفی به سر می برند «.

شرايط ميانجی توسعه نيافتگی تعاونی ها

شرایط میانجی آن هایی هستند  كه شرایط علّی را تخفیف، یا به نحوی تغییر می د هند . به عبارتی 
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بهتر، این شرایط را می توان به  منزلۀ زمینه ساختاری وسیع تر د ر ارتباط با پد ید ه د ر نظر گرفت. د ر 
پژوهش حاضر، »چالش های تعاون د ر عرصه بین الملل« و »چالش های حقوقی تعاونی ها« شرایط 
میانجی محقق نشد ن برنامه ریزی های انجام شد ه برای تعاونی ها د ر برنامه پنجم توسعه هستند ؛ زیرا 

به تسهیل توسعه نیافتگی تعاونی ها منجر می شوند .

چالش های تعاون د ر عرصه بين الملل

عرصه  د ر  تعاون  »چالش های  تعاونی ها  نیافتن  توسعه  د ر  مد اخله گر  شرایط  از  د یگر  یكی 
بین الملل« است. این چالش ها شامل سیاست های تجاری نامطلوب، ضعف رقابت با بخش خارجی، 
نكرد ن  ترویج  نامطلوب،  تجاری  سیاست های  هستند .  بین الملل  عرصه  د ر  سیاسی  چالش های  و 
به  ورود   اجازه  د اد ن  تجاری،  تباد ل های  د ر  سیاستگذاری ها  تغییر  صاد رات،  مورد   د ر  اطالعات 
كاالهای ارزان خارجی، حمایت د ولت از تولید  خارجی، نقش ند اشتن د ر سیاست های وارد اتی، ورود  
محصوالت كم كیفیت خارجی، حمایت نكرد ن از تولید  د اخلی، وارد ات بی رویه محصوالت، و ضعف 
د ر مناسبت های تجاری كشور با كشورهای د یگر است. سیاست های تجاری نامطلوب د ر عرصه 
یافته است كه: »نبود  هماهنگی میان  بازتاب  تعاونی مرزنشینان بد ین نحو  بین الملل د ر گزارش 
تعاونی های مرزنشینان د ر خصوص كاالهای صاد راتی و وارد اتی باعث وارد ات و صاد رات نابهنگام، 
مازاد  ظرفیت به بازار، و كاهش سود  مباد له های مرزی برای این شركت ها می شود 1«. د یگر مشكل 
مربوط به چالش های بین الملل تعاونی ها، ضعف رقابت با بخش خارجی است. این ضعف شامل ورود  
ارائه محصوالت  با تشكیالت بین المللی، و ضعف  توانایی رقابت  كاالهای خارجی مشابه، فقد ان 
به بازارهای خارجی می شود . این مسئله د ر گزارش كارگاه مشاركتی تعاونی مرزنشینان این گونه 
نمود  یافته است كه: »نبود  هماهنگی د ر وارد ات، تعاونی ها را د ر مقابل تشكیالت منسجم خارجی 
آسیب پذیر نمود ه و قد رت چانه زنی آنان را كاهش د اد ه است2«. از د یگر چالش های تعاونی د ر عرصه 
بین الملل، چالش های سیاسی تعاونی ها د ر عرصه سیاستگذاری مناسبت های بین المللی است. این 
سنگین  تحریم های  منطقه،  د ر  ناآرامی  و  جنگ  همسایه،  كشورهای  مشكالت  شامل  چالش ها 

تجاری و مالی، و ضعف امنیت سیاسی و اقتصاد ی د ر مناسبت های فراملّی هستند .
یافته  بازتاب  این گونه  زنان  صنایع د ستی  گزارش  د ر  همسایه  كشورهای  از  ناشی  مشكالت 

تعاونی های مرزنشینان، د فتر آموزش، ترویج و  ارتقای كیفی و كّمی  بهبود  و  راه  برونی موجود  د ر  بررسی موانع   .1
تحقیقات تعاونی ها: 176.

2. همان قبلی.
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د ر  را  مكان  چند ین  كاال  فروش  برای  »من  می گوید :  تعاونی  شركت  یک  مد یرعامل  كه  است 
شهرستانمان ایجاد  كرد م و هفته به هفته پول می گرفتم و به كارمند انم پرد اخت می كرد م. با ورود  
خصوص  د ر  مشاركت كنند گان  از  یكی  شد «.  ورشكست  ما  تعاونی  همسایه،  كشور  از  مهاجران 
چالش های سیاسی د ر عرصه بین الملل كه د ر فعالیت تعاونی ها موثر بود ند ، بیان می كند : »وقتی 
شما د ر شرایط تحریم د چار ضعف اقتصاد ی می شوید ، تعاونی بیش تر )از د یگر بخش های اقتصاد ی( 
آسیب می بیند «؛ و د یگری د ر این خصوص بیان می كند : »تالطم هایی كه د ر عرصه بین الملل د ر 

كشورمان اتفاق می افتند ، آسیب جد ی به ساختار تعاونی ها وارد  می كنند «.

چالش های حقوقی تعاونی ها

تعاونی ها« هستند .  تعاونی ها »چالش های حقوقی  از د یگر شرایط مد اخله گر د ر موانع توسعه 
نبود ن  مستقل  نامناسب،  قوانین  تد وین  زیرمقوله های  شامل  تعاونی ها،  حقوقی  چالش های  مقوله 
تعاونی ها د ر وضع قوانین، ضعف نهاد ینه سازی، و ضعف اجرای قوانین و نقض قوانین موجود  هستند . 
زیرمقوله تد وین قوانین نامناسب، سیاست ها و مفاد  اجرایی حقوقی نامناسب، نبود   حمایت حقوقی 
د ر عقد  قرارد اد  تجاری، ارتباط ضعیف با قوه مقننه، غیرتخصصی بود ن قوانین مربوط به تعاونی، 
وجود  آیین نامه های موازی، تد اخل وظایف تعاونی با اد اره ها و سازمان های د یگر، نبود  قانون محكم 
مبهم  قوانین  بیمه،  مالیاتی  قوانین  اجرای  د ر  تبعیض  تبعیض آمیز،  مالی  قوانین  د رآمد زایی،  برای 
از قوانین كشور، به روز نشد ن قوانین،  وزارتخانه ها، قوانین غیرشفاف، فرار شركت های خصوصی 
بی ثباتی قوانین، و منسجم نبود ن قوانین د ر خصوص تعاونی است. مشاركت كنند ه ای د ر خصوص 
شفاف نبود ن قوانین و وجود  تعارض د رون آن ها می گوید : »یكی از مشكالت ما د ر كشور زیاد  بود ن 
قوانین است. ما چیزی حد ود  80 هزار قانون و مقررات د اریم كه اجرا كرد ن این قوانین بسیار مشكل 
است. اكنون یک كارگروهی برای حذف قوانین زائد  تشكیل شد ه تا فضای كسب وكار را تسهیل و 
قوانین و مقررات زائد  را حذف كنند «. این مشاركت كنند ه د رباره غیرتخصصی بود ن قوانین وضع شد ه 
این بخش چی است.  اولین گام نمی د اند  كه مسئله  نباشد ، حتی د ر  می افزاید : »مد یری كه آشنا 
برای مثال، بخش تعاون مشكل د ارد  اما چه مشكلی؟ وقتی  یک د ستگاه سیاستگذار از مقد مات آن 
بی اطالع باشد  و مهارت و تفكر مسئله یابی وجود  ند اشته باشد ، سیاستگذاری غلط می شود  و این 
سیاستگذاری غلط، یک د فعه ممكن است  بخشی را به نابود ی بكشاند «. د یگر زیرمقوله چالش های 
حقوقی تعاونی ها، نبود  استقالل د ر وضع قوانین است. نبود  استقالل د ر وضع قوانین شامل مقررات 
از باال، قوانین منجر به خروج مد یران باتجربه، ضعف مشاركت تعاونی ها د ر تصمیم سازی، ضعف 
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قوانین انتخاباتی، نبود  اختیار كافی د ر حوزه تصمیم گیری، و تد وین نكرد ن اساسنامه های اختصاصی 
است. نبود  استقالل د ر وضع قوانین د ر گزارش كارگاه مشاركتی تعاونی های حمل ونقل بد ین نحو 
بازتاب یافته است كه مد یركل یک تعاونی بیان می كند : »د ر د نیا، از نظرهای اتحاد یه و تعاونی برای 
تصویب قوانین استفاد ه می شود  ولی د ر ایران، از كسانی كه تجربه  د ارند  و می توانند  راهگشا و حالل 

مشكالت باشند ، استفاد ه نمی شود 1«.
قوانین« است.  اجرای  و  نهاد ینه سازی  تعاونی ها، »ضعف  بعد ی چالش های حقوقی  زیرمقوله 
ضعف نهاد ینه سازی و اجرای قوانین، تمكین نكرد ن اد اره ها به قوانین موجود ، نبود  ضمانت اجرایی 
قوانین، تبعیض د ر اجرای قوانین، تخلف قانونی د ر ساماند هی تعاونی سهامی عام، اجرای نكرد ن 
سیاستگذاری ها و مفاد  اجرایی تعاونی، اجرایی نشد ن حق معافیت بیمه تعاونی، نبود  نهاد ینه سازی 
د ر   )44( اصل  حمایتی  سیاست های  نهاد ینه سازی  نبود   تعاون،  خصوص  د ر  قانونی  مصوبه های 
مفاد   و  نامطلوب سیاست ها  اجرای  تعاونی،  واگذاری سهام  نامناسب  ساماند هی  تعاونی،  خصوص 
این  د ر  د ستورالعمل هاست.  نكرد ن  اجرا  و  بهره برد اری  پروانه  صد ور  د ر  تاخیر  و  مصوب،  قانونی 
مناسب  حمایت  »نبود   می كند :  بیان  د رمان  و  بهد اشت  تعاونی های  از  یكی  مد یرعامل  خصوص، 
وزارت بهد اشت و امور د رمان د انشگاه ها حتی نسبت به مصوبه های مجلس و د ولت بند  »ج« تبصره 
)42( مصوبه های بود جه سال 1386 مجلس شورای اسالمی نیز وجود  د ارد  كه د ر آن جا آمد ه است: 
د ولت و د انشگاه ها مكلف اند  تا از محل منابع عمومی د ولت و واگذاری وام با تسهیالت مناسب 
از بخش خصوصی به ویژه تعاونی كه د ر احد اث بیمارستان ها فعالیت د ارند ، حمایت كنند «. آخرین 
قوانین  نقض  است.  موجود «  قوانین  »نقض  تعاونی ها  حقوقی  چالش های  عمد ه  مقوله  زیرمقوله، 
موجود  نقض اساسنامه برگزاری مجمع عمومی، توجه نكرد ن به نقش تعاونی د ر اصل )44( قانون 
اساسی، اعطای مجوز به افراد  فاقد  صالحیت و سود جو، و رعایت نكرد ن بخشنامه ها است. یكی از 
مصاحبه شوند گان د ر خصوص نقض قوانین موجود  می گوید : »یعنی این تعاونی )تعاونی بانكد اری 
البته این كار  پیش بینی  شد ه د ر قانون سال 1350( وظیفه حسابرسی تعاونی ها را بر عهد ه د ارد . 
هزینه د ارد  و باید  متخصص استخد ام شود . وظیفه آموزش و مد یریت اعضا هم هزینه د ارد ؛ د ولت 
به این بود جه ها كمک می كند  كه البته ما این كار را نكرد یم، یعنی د ر قانون بود جه تا سال 1370 

این كار را نكرد ند «.

ارائه راهكارهای  تعاونی حمل ونقل به منظور  )SWOT( شركت های  1. گزارش كارگاه مشاركتی، تحلیل محیطی 
كاربرد ی: ص 75.
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فرايند های توسعه نيافتگی تعاونی ها

عمل/ تعامل یا كنش/ كنش متقابل، اصالحاتی هستند  كه برای اشاره به تاكتیک های راهبرد ی 
افراد  د ر مواجهه با مسائل بكار برد ه می شود  )اشتراوس و  و چگونگی مد یریت موقعیت ها توسط 
كوربین، 1393(. د ر پژوهش حاضر، »نگاه كوتاه مد ت به تعاونی« و »پید ایش تعامالت نابهنجار« 
ازجمله فرایند های توسعه نیافتگی تعاونی ها هستند . علت انتخاب این مقوله ها به  عنوان فرایند های 
توسعه نیافتگی تعاونی ها این است كه پاسخ های افراد  به شرایط علّی، زمینه ای، و میانجی به گونه ای 
است كه عرصه را برای فعالیت د ر قالب تعاونی محد ود  می كنند  و د ر نتیجه، اعضای تعاونی به 
از راه های نامشروع  تعاونی ها به چشم برطرف كنند ه نیازهای موقتی یا نهاد ی می نگرند  كه تنها 

مانند  تعامالت رانتی می توان د ر آن موفق بود .

نگاه کوتاه مد ت به تعاونی

»نگاه كوتاه مد ت به تعاونی«، برنامه ریزی های كوتاه مد ت د ر تعاونی ها و نبود  حمایت مستمر و 
برنامه ریزی از آنان است )باللی و همكاران، 1396(. نگاه كوتاه مد ت به تعاونی همان نگاه تب مالتی 
است؛ یعنی استفاد ه های مقطعی از تعاونی برای تحقق اهد اف كوتاه مد ت د ولت ها. هرچند  كه نگاه 
غیرمستمر به فعالیت د ر قالب تعاونی، منحصر به رویكرد  د ولت نمی شود  و د ر ارتباط متقابل با آن، 
اعضای تعاونی نیز تمایلی به كنش های پیوسته د ر قالب فعالیت تعاونی ند ارند  و تنها به سود های 
مقطعی و امتیازهای موقتی اعطاشد ه از سوی د ولت رضایت می د هند . یكی از مشاركت كنند گان 
د ر خصوص نگاه كوتاه مد ت و مقطعی د ولت این گونه نظر می د هد : »تعاونی به جای آن كه نهاد ی 
ابزار برای حل مشكالت اجتماعی، ساماند هی نظام توزیع، و حل  باشد ، تبد یل به یک  اجتماعی 
استفاد ه  تعاونی ها  از  د ولت  شود ،  بحران  كه  زمان  هر  یعنی  است؛  شد ه  كشور  مسائل  د ر  بحران 
می كند «. مشاركت كنند ه د یگری،  د ر خصوص پیوسته نبود ن امور د ر تشكیالت تعاونی می افزاید : 
»تا زمانی كه نگاه مستمر و فرایند ی به تعاونی وجود  ند ارد  و كارها به  صورت پیوسته و منسجم 

صورت نگیرند ، همین آش است و همین كاسه«. 

پيد ايش تعامالت نابهنجار

یكی د یگر از مقوله های فرایند ی د ر موانع توسعه تعاونی ها »پید ایش تعامالت نابهنجار« است. 
مقوله عمد ه پید ایش تعامالت نابهنجار از د و زیرمقوله پید ایش رانت و پید ایش تعامالت غیررسمی 
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سود جویانه تشكیل  شد ه است. پید ایش رانت د ر ساختار تعاونی به استفاد ه از امتیازهای ویژه ای اشاره 
د ارد  كه ریشه آن را می توان د ر اقتصاد  د ولتی مبتنی بر منابع طبیعی یافت. د ر خصوص پید ایش 
رانت د ر تعاونی ها، مشاركت كنند ه ای می گوید : »یک تعاونی د ر شهریار بسیار موفق است.  بخشی 
ارتباطات ویژه ای برخورد ارند . شاید  كلمه رانت یک  از  آنان  این نكته است كه  از موفقیتشان د ر 
اصطالح منفی باشد  اما این ارتباطات باعث شد ند  كه گاهی تسهیالتی د ریافت كنند  یا كارهایشان 
سریع تر پیش برود «. همچنین، د ر خصوص پید ایش رانت د ر تعاونی ها د ر گزارش كارگاه مشاركتی 
تعاونی های حمل ونقل این نكته بیان  شد ه است كه: »نهاد ها و ارگان های د ولتی و نیمه د ولتی كه 
امر حمل ونقل د رون شهری مشاركت د ارند ، د ر بیش تر مواقع به علت حمایت های ویژه،  خود  د ر 
همانند  صد ور كارت ترد د ، برند ه امور می شوند 1«. پید ایش تعامالت نابهنجار سود جویانه د ر تعاونی ها 
را می توان ناشی از ضعف عملكرد  و وجود  كمبود هایی د ر ساختار تعاونی ها د انست. اعضای تعاونی 
و همچنین ساختار هیئت مد یره با توجه به نقص های موجود ، پی به این نكته می برند  كه برای گریز 
نتیجه، هموار د ید ن تالش های غیررسمی  بیاورند . د ر  نابهنجار روی  تعامالت  به  از مشكالتشان 
و غیرقانونی به جای تعامالت قانونی است كه مد یران تعاونی ها را واد ار می كند  كه به تالش های 
تعامالت  این  از  یكی  تعاونی  اساسنامه  از  عد ول  آورند .  روی  قانون  چارچوب  از  خارج  نوآورانه 
به  د ر شهریار  تعاونی موفق  این خصوص می گوید : »همان  د ر  نابهنجار است. مشاركت كنند ه ا ی 
لحاظ اساسنامه ای از گرد ونه تعاونی ها عد ول كرد ؛ یعنی تعاونی به معنای آن اصول تعاونی نیست؛ 
گویی یک بخش آن شبه تعاونی است و به شركت های شبه خصوصی و سهامی  تبد یل شد ند «. یكی 
از شواهد ی كه تعاونی ها را از فعالیت قانونی بازمی د ارد  و به سمت فعالیت های غیرقانونی سوق 
می د هد ، سود آور بود ن بازارهای غیررسمی به جای بازارهای رسمی است. یكی از مصاحبه شوند گان 
می گوید : »اگر سود آوری د ر فعالیت های غیرعملیاتی اقتصاد ی و رسمی مناسب نباشد ، سود آوری د ر 

بازارهای غیررسمی مناسب است«.

پيامد های توسعه نيافتگی تعاونی ها

به  پاسخ  د ر  معینی  تعامل  عمل/  ند اد ن  انجام  یا  انجام  هرجا  است.  پیامد   اصطالح،  آخرین 
مسئله ای برای اد اره یا حفظ موقعیتی از سوی فرد  یا افراد ی انتخاب شود ، پیامد هایی پد ید  می آیند . 
پیامد های توسعه نیافتگی تعاونی ها شامل د و مقوله عمد ه »صد مه  د ید ن ساختار تعاون« و »ظهور 

ارائه راهكارهای  تعاونی حمل ونقل به منظور  )SWOT( شركت های  1. گزارش كارگاه مشاركتی، تحلیل محیطی 
كاربرد ی، معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه آموزش: ص 62.
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»نگاه  چون  تعامالتی  حاصل  پیامد ها  این  است.  تعاونی ها«  نبود ن  موفق  از  ناشی  بی اعتماد ی 
كوتاه مد ت به تعاونی« و »پید ایش تعامالت نابهنجار« د ر تعاونی ها هستند . بد ین ترتیب كه نگاه 
كوتاه مد ت به تعاونی به آسیب د ید ن ساختار تعاونی منجر می شود  و تعامالت نابهنجار كه نتیجه 
كامیابی  از  را  افراد   است،  آن  مشروع  قالب  د ر  تعاونی  اهد اف  به  د ستیابی  شرایط  نبود ن  فراهم 

شركت های تعاونی ناامید  می كند .

صد مه  د يد ن ساختار تعاونی

اولین پیامد ی كه د ر راه توسعه تعاونی ها د ر كشورمان وجود  د ارد ، صد مه  د ید ن ساختار تعاونی 
است. ساختار تعاونی ها د ر اثر فراهم نبود ن بسترهای رشد  و توسعه این بخش، د چار آسیب های جد ی 
شد ه است كه مولفه های آن را می توان »تحلیل رفتن قد رت رقابت پذیری تعاونی« و »تحلیل رفتن 
سرمایه اجتماعی د ر بد نه تعاون« نام برد . تجربه كشورهای موفق د ر عرصه رشد  و توسعه بخش 
اقتصاد ی،  نیازمند  پیش فرض های  تعاون  امر است كه شكوفاشد ن بخش  این  تعاون نشان د هند ه 
اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی خاصی است كه با فراهم نشد ن این شرط ها، بخش تعاون توانایی 
رقابت خود  را با د یگر بخش های اقتصاد ی از د ست می د هد . تحلیل قد رت رقابت پذیری تعاونی ها 
د ر مقایسه با بخش خصوصی د ر گزارش كارگاه مشاركتی تعاونی های تامین نیاز بد ین نحو بازتاب 
یافته است: »با توجه به این كه بخش اقتصاد  جمهوری اسالمی ایران بر سه بخش د ولتی، تعاونی، 
و خصوصی استوار است و با واگذاری بخش د ولتی به د و بخش د یگر كه بخش خصوصی گوی 
تعاونی های توخالی،  این  با  اقتصاد  كشور  تعاونی ربود ه است، د ر عمل بخش  از بخش  را  سبقت 
قد رت  رفتن  تحلیل  البته  می شود «.  رهنمون  بخش خصوصی  سوی  به   تعاون  بخش  از  حمایت 
رقابت پذیری تعاونی ها به ضعف د رون ساختاری تعاونی ها نیز مربوط می شود ؛ از این  جهت كه آنان 
د ر شرایط امروز قد رت انطباق پذیری را از د ست  د اد ه اند . د ر این خصوص، نمونه ای می گوید : »د رون 
ساختار تعاونی ها، به خصوص اتحاد یه ها، مد یرانی هستند  كه بیست وپنج  سال سابقه  د ارند . با روش 
و  نمی د انند   برنامه های حسابد اری  ند ارند .  را  روز  علم  و  می كنند   مد یریت  پیش  سال  بیست وپنج 

به طور كامل، مد یریت چرتكه ای بر نگرش آن ها حاكم است«.
از د یگر مولفه های صد مه  د ید ن ساختار تعاونی »تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی و اقتصاد ی د ر 
بد نه تعاون« است. تعاونی ها د ر بد نه اجتماعی و اقتصاد ی شان با فرسایش شد ید ی مواجه شد ه اند . 
نبود  سرمایه گذاری و استقبال از تعاونی ها می تواند  منشاهای گوناگونی د اشته باشند . ازجمله می توان 
به شفاف نبود ن قوانین، صد مه  د ید ن تعاونی ها د ر تالطم های بین المللی، آسیب پذیر بود ن آن ها 
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د ر شرایط تحریم و بی انگیزگی ناشی از مشكالت مد یریتی كالن اشاره نمود . پید ایش تعامالت 
نابهنجار د رون تعاونی ها كه ازجمله آن ها پید ایش تعامالت غیررسمی سود جویانه و پید ایش رانت 
تحلیل  باشد .  موثر  تعاونی ها  د رون  اجتماعی  و  اقتصاد ی  رفتن سرمایه  تحلیل  د ر  است، می تواند  
رفتن سرمایه اجتماعی و اقتصاد ی د ر بد نه تعاونی ها د ر گزارش كارگاه مشاركتی تعاونی كشاورزی 
بد ین نحو بازتاب یافته است كه مد یرعامل یک تعاونی كشاورزی بیان می كند : »یكی از عمد ه ترین 
مشكالت پیشاروی بخش تعاون، تطبیق نبود ن منابع مالی مورد  نیاز طرح ها با میزان هزینه اجرایی 
یک طرح است. به طوری  كه به د لیل سهم آورد ه ناچیز اعضا، تعاونی د ر همان ابتد ای كار بد هكار 
می شود ، و اد امۀ فعالیت را با مشكل مواجه می كند . د ر نتیجه، تعاونی به  صورت نیمه فعال یا راكد  
د رآمد ه و اعضای آن میلی به فعالیت د ر چنین شركت هایی ند ارند  و د ر نهایت نیز كارشان به تعطیلی 

می كشد «.

ظهور بی اعتماد ی ناشی از موفق نبود ن تعاونی ها

پیامد  د یگر توسعه نیافتگی تعاونی ها »ظهور بی اعتماد ی ناشی از موفق نبود ن تعاونی ها« است. 
پیامد  موفق نبود ن تعاونی ها، خسران های مالی اعضایی است كه از بنیه مالی چند ان مناسبی برخورد ار 
به  نسبت  نیستند ،  تعاونی  افراد ی كه حتی عضو  آن  به تبع  و  تعاونی ها  اعضای  نتیجه،  د ر  نیستند . 
موفقیت آمیز بود ن فعالیت تعاونی ها بی اعتماد  و ناامید  می شوند . یكی از مصاحبه شوند گان بیان می كند : 
»د ر ابتد ا با امید هایی وارد  تعاونی ها شد ند ، اما یا به آن امید ها نمی رسند  یا ناامید  می شوند  یا این كه آن 
موضوع د یگر برایشان مهم نیست«. همچنین، نمونه ای د یگر اظهار می كند : »تجربه های تلخی كه 
از تعاونی ها وجود  د ارند ، این بی اعتماد ی )به فعالیت د ر قالب تعاونی( را بیش تر می كنند  )و د ر نتیجۀ 
آن( بی اعتماد ی نسبت به خود  )نهاد ( تعاون بیش تر می شود «. این مسئله همچنین د ر گزارش كارگاه 
مشاركتی تعاونی های بهد اشت و د رمان بد ین نحو بازتاب یافته است كه: »پس از مد تی بنا به د الیلی، 
تعاونی ها با شكست روبرو شد ند  تا جایی كه نگرش منفی نسبت به این امر د ر جامعه رسوخ پید ا كرد «. 
د ر نتیجه، محقق نشد ن سهم پیش بینی  شد ه تعاونی ها د ر برنامه های توسعه و موفق نبود ن آنان د ر 
اهد اف پیش بینی  شد ه ای كه د ارای ابعاد  اقتصاد ی و اجتماعی است، به تشد ید  مشكالت تعاونی ها منجر 
می شود . زیرا بزرگ ترین مزیت این نهاد  یعنی مشاركت محور بود ن و د اوطلبانه بود ن فعالیت اعضا كه 
خود  راه حل بزرگی برای برطرف كرد ن مشكل فرسایش سرمایه اجتماعی د ر كشور است، به پاشنه 
آشیل این نهاد  مبد ل شد ه است و به د ور باطل افتاد ن تعاونی ها د ر موفق نبود ن و بی اعتماد  جامعه و 
د ولت منجر می شود . با توجه به مقوله های عمد ه می توان گفت كه مقوله »فرسایش سرمایه اجتماعی 
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ـ انسانی عامل ركود  اقتصاد ی تعاونی ها« به  مثابه مقوله هسته ای می تواند  كلیه مقوله ها را توضیح 
د هد . د رك توسعه نیافتن تعاونی ها د ر كشور، ناشی از فرسایش سرمایه اجتماعی- اقتصاد ی د ر قالب 

یک مد ل مفهومی د ر شكل )1( ارائه می شود .

 
تعاون در عرصه  یها چالش

 الملل نیب
 ها یتعاون یحقوق یها چالش

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 «ها تعاونیانسانی عامل رکود اقتصادی  ـ اجتماعی سرمایهفرسایش »چارچوب  :1 شکل
 

 گیری بحث و نتیجه
پنجم  ها در برنامه تعاونی شده  بینی پیشسهم  محقق نشدنو پیامدهای  ،هاها، فرایند پژوهش حاضر، مطالعه زمینههدف از انجام 

 همکارانهای دولتی و  همسو با یافته «ها و مشکالت عمومی کشور چالش»د، نده پژوهش نشان میهای  یافته اقتصادی توسعه است.
شرایط عنوان   به(، 5110)نودکویچ ( و 5111) همکارانبا نتایج روسو و  راستا هم «های فرهنگی نامناسب کشور رساختیز» ؛(3133)

انسانی در  ضعف سرمایه»و  ،«ن در خصوص تعاونیریزی مشخص و مدوّ برنامه نبود»، «ها مشکالت اقتصادی درون تعاونی» ؛ای زمینه
 های تعاون در عرصه چالش» ؛یعنوان شرایط علّ  به (5133) عبداهلل( و ادریس و 5135) های ایبیتوی همسو با یافته «تعاونی

 به «هنجارتعامالت نابپیدایش »و  «مدت به تعاونی کوتاهنگاه » ؛شرایط میانجیعنوان  به «ها های حقوقی تعاونی چالش»و  «الملل بین
عنوان پیامدهای   به «ها تعاونی موفق نبودناعتمادی ناشی از  ظهور بی»و  «ساختار تعاونی ندید  صدمه» یندها؛فرا عنوان
 ها هستند. یافتگی تعاونین توسعه

تقسیم  یساختار برونساختاری و  درونموانع  دسته دوبه  را ها تعاونی توسعهموانع  توان می که دنده نشان میپژوهش  های یافته
در دیگر  و باید تغییرهایی کند میکفایت ن ها تعاونیتنها اصالح ساختار درون  ،شکوفایی بخش تعاون در اقتصاد کشور برای. نمود

انسانی عامل رکود  ـ سرمایه اجتماعیفرسایش » مقولهتوان  می ،پژوهش های یافتهبا توجه به  عمومی کشور رقم بخورد. های بخش
این مقوله بیانگر در نظر گرفت.  ،این پژوهش است های دربرگیرنده تمامی مقولهکه  ای هسته مقوله عنوان  بهرا « ها تعاونیاقتصادی 

یت کیفیت و کمّ ثیرتاتحت  شدت به ها آنهستند که فعالیت اقتصادی در  محوری اجتماعنهادهای  ،ها تعاونیاین است که 
با تعریف ذاتی  ،ها تعاونی توسعهانع ومیکی از  عنوان  بهافول اقتصادی کشور  مطرح کردنست. ا شان درونانسانی  های سرمایه
، نتیجه در؛ سازگاری ندارد. اند بودهمد جامعه درآ اقشار کم نیازهای اقتصادی برطرف کردنبرای تاریخی  حلی راهکه خود  ها تعاونی
برخوردار  آنانمالی دولت از  های حمایت با مقایسهدر  ای ویژهاز اولویت  ها تعاونی توسعهبسترهای فرهنگی و اجتماعی  آوردنفراهم 

مدت به  نگاه کوتاه
 یتعاون

 دیدن ساختار تعاونی  صدمه

 شرایط علی

 جیشرایط میان

 
 

 کشور یها و مشکالت عمومچالش
نامناسب  یفرهنگ یهاساختریز

 کشور

 نابهنجار تعامالت پیدایشو  یمدت به تعاون نگاه کوتاه

موفق اعتمادی ناشی از  ظهور بی
 ها تعاونی نبودن

 
 

 هااقتصادی درون تعاونیمشکالت 
ن مشخص و مدوّ یزیربرنامه نبود

 یدر خصوص تعاون
 یدر تعاون یانسان هیضعف سرما

 تعامالت

 

 ای شرایط زمینه شرایط علّی

 پیامدها

شکل 1: چارچوب »فرسايش سرمايه اجتماعی ـ انسانی عامل رکود  اقتصاد ی تعاونی ها«

بحث و نتیجه گیری

سهم  نشد ن  محقق  پیامد های  و  فرایند ها،  زمینه ها،  مطالعه  حاضر،  پژوهش  انجام  از  هد ف 
پیش بینی  شد ه تعاونی ها د ر برنامه پنجم اقتصاد ی توسعه است. یافته های پژوهش نشان می د هند ، 
»چالش ها و مشكالت عمومی كشور« همسو با یافته های د ولتی و همكاران )1391(؛ »زیرساخت های 
فرهنگی نامناسب كشور« هم راستا با نتایج روسو و همكاران )2000( و نود كویچ )2008(، به  عنوان 
شرایط زمینه ای؛ »مشكالت اقتصاد ی د رون تعاونی ها«، »نبود  برنامه ریزی مشخص و مد ّون د ر 
 )2012( ایبیتوی  یافته های  با  همسو  تعاونی«  د ر  انسانی  سرمایه  »ضعف  و  تعاونی«،  خصوص 
و  بین الملل«  عرصه  د ر  تعاون  »چالش های  علّی؛  شرایط  به  عنوان   )2011( عبد اهلل  و  اد ریس  و 
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»چالش های حقوقی تعاونی ها« به عنوان شرایط میانجی؛ »نگاه كوتاه مد ت به تعاونی« و »پید ایش 
تعامالت نابهنجار« به عنوان فرایند ها؛ »صد مه  د ید ن ساختار تعاونی« و »ظهور بی اعتماد ی ناشی 

از موفق نبود ن تعاونی ها« به  عنوان پیامد های توسعه نیافتگی تعاونی ها هستند .
موانع  د سته  د و  به  را  تعاونی ها  توسعه  موانع  می توان  كه  می د هند   نشان  پژوهش  یافته های 
د رون ساختاری و برون ساختاری تقسیم نمود . برای شكوفایی بخش تعاون د ر اقتصاد  كشور، تنها 
اصالح ساختار د رون تعاونی ها كفایت نمی كند  و باید  تغییرهایی د ر د یگر بخش های عمومی كشور 
رقم بخورد . با توجه به یافته های پژوهش، می توان مقوله »فرسایش سرمایه اجتماعیـ  انسانی عامل 
ركود  اقتصاد ی تعاونی ها« را به  عنوان مقوله هسته ای كه د ربرگیرند ه تمامی مقوله های این پژوهش 
است، د ر نظر گرفت. این مقوله بیانگر این است كه تعاونی ها، نهاد های اجتماع محوری هستند  كه 
فعالیت اقتصاد ی د ر آن ها به شد ت تحت تاثیر كیفیت و كّمیت سرمایه های انسانی د رون شان است. 
مطرح كرد ن افول اقتصاد ی كشور به  عنوان یكی از موانع توسعه تعاونی ها، با تعریف ذاتی تعاونی ها 
بود ه اند ؛  جامعه  كم د رآمد   اقشار  اقتصاد ی  نیازهای  كرد ن  برطرف  برای  تاریخی  راه حلی  خود   كه 
سازگاری ند ارد . د ر نتیجه، فراهم آورد ن بسترهای فرهنگی و اجتماعی توسعه تعاونی ها از اولویت 
ویژه ای د ر مقایسه با حمایت های مالی د ولت از آنان برخورد ار است. این یافته همسو با یافته های 
ایبیتوی )2012( و اد ریس و عبد اهلل )2011( است كه بر اولویت عوامل اجتماعی ـ فرهنگی نسبت 
به عوامل اقتصاد ی د ر توسعه تعاونی ها تاكید  كرد ند . یافته های رشید ی فرد  و همكاران )1396( و 
حید ری و همكاران )1396( نیز با ماهیت تعاونی د ر كشورمان سازگاری ند ارند . آن ها به اولویت 
عوامل اقتصاد ی بر اجتماعیـ  فرهنگی د ر توسعه تعاونی ها تاكید  می كنند . امری كه با پژوهش های 
تطبیقی كیفی د ر مقایسه تعاونی های موفق د ر كشورمان با كشورهای د ارای ساختار فرهنگی مشابه 

ایران و با تعاونی هایی كه به ركود  و ورشكستگی كشید ه شد ند ، سازگاری ند ارند .
 با توجه به یافته های پژوهش می توان اد عا نمود  كه گسترش تعاونی د ر ایران با موانع فرهنگیـ  
برطرف  برای  تالش  ضمن  كه  نمود   پیشنهاد   می توان  بنابراین،  است.  مواجه  جد ی  ساختاری 
نیز  اقتصاد ی  اجتماعی-  فعالیت های  موانع  رفع  برای  موجود ،  ساختاری  ـ  فرهنگی  موانع  كرد ن 
می توان فرصت هایی مهیا كرد  تا به  صورت سازمان یافته تری به فعالیت های خود  سامان بخشند . 
واره1،  مانند   ایرانی  فرهنگ  د ر  سنتی  یاریگری  موفقیت آمیز  تاریخی  تجربه های  نظرگرفتن   د ر 

1. واره نوعی تعاون سنتی كهن و زنانه بر پایه مباد له »شیر با شیر« است. مباد له و تعویض یک كاال با كاالیی از 
همان نوع و با همان د رجه مرغوبیت د ر بین اقوام ابتد ایی نیز د ید ه شد ه، اما آن معاوضه به خاطر مسائل اقتصاد ی 

انجام نمی شد ه است.
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بنه1 و بُّرابُری2 د ر قالب این راهكار می تواند  اثربخش باشد . این راهكار از این  جهت د ارای اهمیت 
است كه باعث زد ود ن تجربه های منفی فعالیت اقتصاد ی د ر قالب تعاونی می شوند ، و این نگرش را 
تقویت می كند  كه فعالیت موفقیت آمیز تعاونی ها بهترین راهكار برای تغییر این فضای فكری است. 
اجتماعی  ـ  اقتصاد ی  راه جذب كنش های موفقیت آمیز سنتی كه د ارای ماهیت  از  امر  این  البته، 
هستند ، د ر قالب تعاونی ممكن می شود . این امر می تواند  د ر جهت تحقق ماد ه )2( از سند  كالن 

بخش توسعه تعاون د ر كشور ظرفیت های ویژه ای را به وجود  آورد .
تشكیل  فلسفه  با  تعاونی ها  فعلی  اعضای  كه  هستند   این  نشان د هند ه  پژوهش  یافته های 
تعاونی ها آشنا نیستند  و د ر صورت آشنایی، مطابق هنجارهای سنتی خود  عمل می كنند . بنابراین، 
فلسفه  آموزش اصول و  از راهی اصالح شود  كه  باید   تعاونی ها  از د ستورالعمل تشكیل   )7( ماد ه 
شكل گیری تعاونی د ر كنار قوانین آن مد نظر قرار گیرد . به طور كلی می توان گفت از د ستاورد های 
نظری این پژوهش نگاه فرایند ی و نمایش تاثیرگذاری عوامل د رون بخشی و برون بخشی د ر محقق 
نشد ن اهد اف پیش بینی  شد ه برای بخش تعاون است. بد ین معنا كه اگر بخش تعاونی د ر اقتصاد  
د ارای مشكالت ساختاری است و اگر جامعه ایران نسبت به این بخش بد بین شد ه است، د ر نگاه 
به  كوتاه مد ت  نگاه  اما  د ارد .  ریشه  آن ها  د ر  نابهنجار  تعامالت  پید ایش  و  تعاونی ها  به  كوتاه مد ت 
تعاونی ها و پید ایش تعامالت نابهنجار د ر بخش تعاونی اقتصاد  ریشه د ر زمینه های عمیق تر اجتماعی 
مانند  ضعف فرهنگ تعاون و چالش ها و مشكالت عمومی كشور د ارد . د ر نتیجه، شكوفایی بخش 

تعاون نیازمند  یک نگاه فرابخشی است.
با توجه به یافته های پژوهش می توان به پیشنهاد های عملیاتی و پژوهشی اشاره د اشت. الف. 
انتشار اطالعات مرتبط با ظرفیت های بالقوه ای كه تعاونی ها می توانند  مبتنی بر هم افزایی های اجتماعی 
د ر برطرف كرد ن مشكالت اقتصاد ی د ر بر د اشته باشند . این امر به معنای متوقف نماند ن اصل مهم 
آموزش د ر تعاونی ها و گام برد اشتن به  سوی آموزش همگانی و هد فمند  اصول و فلسفه وجود ی 
تعاونی ها است. با توجه به یافته های این پژوهش كه نشان می د هد  فعاالن د ر بخش تعاون متعلق 
به قشر كم د رآمد  اقتصاد ی هستند ، پیشنهاد  می شود  كه تبصره اول از ماد ه چهارم قانون تعاونی ها د ر 
خصوص پایین ترین میزان سرمایه گذاری، به نحوی اصالح شود  كه تعاونی ها د ر شكل های خانواد گی و 

1. بنه ها سازمان های پنهان و پوشید ه ماند ۀ تعاونی تولید  سنتی د ر زمینه كشاورزی ایران هستند  و د ر گذشته به تعد اد  
بی شماری د ر اعماق جامعه روستایی تا حومه شهرها و حتی د ر روستاهای حومه پایتخت وجود  د اشته اند .

2. بُرابُری نمونه شگفت انگیز و قابل تاملی د ر یاریگری سنتی ایران د ر زمینه د رو كرد ن گند م آبی است و د ر واقع، یک 
ماشین خود كار فرهنگی با كاركرد های آشكار و پنهان فراوان است. د رباره بُرابُری نگ به: فرهاد ی، مرتضی )1373(. 

فرهنگ یاریگری د ر ایران: د رآمد ی بر مرد م شناسی و جامعه شناسی تعاون، انتشارات مركز نشر د انشگاهی، تهران.
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محلی نیز قابلیت شكل گیری د اشته باشند . با د ر نظرگرفتن شرایط فرهنگی ایران و تجربه موفقیت آمیز 
مشاركت های غیررسمی خیریه ای، پیشنهاد  می شود  كه ماد ه )10( از سری مراحل تشكیل تعاونی ها به 
نحوی اصالح شود  كه فرایند  اد اری اخذ مجوز د ر آن به كمینه برسد  و همزمان، اعتباری برای افراد  
د ارای حسن شهرت د ر فعالیت های غیررسمی مانند  خیریه تعریف شود . به رسمیت شناختن این نوع 
از اعتبار برای این افراد  می تواند  زمینه ای برای حضور آنان د ر تعاونی ها باشد . با توجه به نتایج پژوهش 
حاضر، پیشنهاد  می شود  كه پژوهش های كّمی برای آزمون یافته های كیفی به د ست آمد ه انجام شوند . 
بد ین صورت كه از چارچوب به د ست آمد ه، فرضیه های آزمون پذیری د ر تعاونی های مختلفی كه د چار 

وضعیت ركود  یا رونق هستند ، ایجاد  و توسعه یابند .
برخی  به  چند باره  د سترسی های  نبود ن  ممكن  به  می توان  پژوهش  این  محد ود یت های  از 
د سترسی،  صورت  د ر  كه  نمود   اشاره  تعاون  بخش  مد یریتی  باالی  سطوح  د ر  مصاحبه شوند گان 
از د یگر محد ود یت های  پژوهش وجود  د اشت.  نتایج  بیش تر د ر خصوص  بازخورد   د ریافت  امكان 
این پژوهش فراهم نشد ن امكان مصاحبه با تعاونی های ورشكسته برای آزمون یافته ها است كه 

می تواند  موضوع یک پژوهش د یگر باشد .
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Probing the Reasons Why the Goals of the Fifth 
Economic, Social and Cultural Development 
Plan Have not Been Realized in the Cooperative 
Sector in Iran

Abstract
The cooperative sector is one of the three main components of the 
Islamic Republic of Iran’s economic system. Based on the top policies 
of Article 44 of the Constitution, its share of the national economy 
is expected to reach 25% by the end of the Fifth Development Plan. 
However, only 7% of this share has so far been realized. This study  
aims at discovering the reasons, backgrounds, processes and  
consequences of the cooperative sector underdevelopment. Using 
the subjective sampling method, first the documents available in the  
Ministry of Cooperative, Labor and Social Welfare were collected 
and analyzed. Then, the necessary data were gathered and formulated  
through open and deep interviews with cooperative managers,  
employees and experts throughout the country. Active cooperatives in 
different domains comprised the unit of analysis. Findings show that 
‘background conditions’ such as general challenges and problems, 
and inappropriate cultural infrastructures; ‘causal conditions’ such as 
economic problems within cooperatives, absence of clear planning  
for the cooperative sector, human capital weaknesses within  
cooperatives; ‘moderating conditions’ such as cooperative challenges 
at the international stage and legal challenges in cooperatives; and 
‘processes’ such as short-term approach to the cooperative sector and  
the present abnormal interactions all constitute the ‘outcomes’ of  
underdevelopment of the cooperatives sector. Also, the concept  
‘deterioration of social capital as the cause of stagnation of the  
cooperative sector’ is presented under the title of ‘the nucleus theme’.

Keywords:  Underdevelopment of Cooperatives, Cooperative  
Development Obstacles, Grounded Theory, Fifth  
Development Plan, Cooperative Development Stagnation.

Saeed Saffari1  Ph. D. Student, Cultural Sociology, Tarbiat Modaress University, 
Tehran, Iran.


