
 

  

  

  

  
  1396تابستان ، 39سال یازدهم، شماره 

  182تا  161صفحه 

   رانیبخش تعاون ا دولت در ياستگذاریس یشناس بیآس

  اسلامی پس از انقلاب
  زواحد تهران مرکاسلامی دانشجوي دکتري سیاستگذاري دانشگاه آزاد  /رحمت الله عطري برزنجه

  m.khosravi511@yahoo.comدانشگاه آزاد  دانشکده علوم سیاسی استادیار /ملک تاج خسروي
  لامیاسدانشگاه آزاد  دانشیار دانشکده علوم سیاسی/رحیم عیوضیمحمد

  اسلامی دانشگاه آزاد دانشکده علوم سیاسی استادیار /علیرضا سلطانی
  چکیده

امروزه تعاون اهرم مناسبی براي توسعه اقتصادي و اجتماعی به شمار 
ـــتلزم اجراي پیــادهاز طرفی، رود. می ســـازي اقتصـــاد مقــاومتی مس

و در این مسیر باید هاي مربوط به حوزه اشتغال و تولید است سـیاست
 این مقاله .هاي بخش تعاون نیز استفاده شایسته صورت گیرداز ظرفیت
، اثبـات کـاربردي بودن روش تعاون به عنوان یک ابزار موفق بـا هـدف

ــو  ــادي در تمامی جوامع از جمله جامعه ایران از یکس و اجتماعی، اقتص
عاون بررسـی و آشکارسازي میزان دستیابی به اهداف اساسی بخش ت

بحث اقتصاد در  و خصـوصـاًدر ایران در دوران بعد از انقلاب اسـلامی 
ــده ــوي دیگر انجام ش تا از رهگذر ایجاد چنان اقناعی در  مقاومتی از س

ـــمن  ـــورت گرفته در بخش تعاون ض ـــتر اعمال ص آحاد جامعه بر بس
ـــتـاوردهـاي موجود به تداوم عقلانی تر آن همت تر و عینیواکـاوي دس

آماري این تحقیق شـامل دو دسته مدیران ستادي حوزه  گماریم. جامعه
ـــاغـل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عامل  تعـاون ش

ـــت اجرا در بخشتعـاونی هـاي تولیدي و خدماتی هـاي فعـال و در دس
هاي باشد. در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل دادهاسـتان کردسـتان می

خصوصًا تاري؛ تحلیل عاملی تأییدي؛ آوري شـده از معادلات سـاخجمع
تی اسـتفاده شـده است. نتایج مطالعه حاکی از  آزمون و اسالروش پی

گیري، روش اجراي آن است که محتواي قوانین و مقررات، نحوه تصمیم
ــابی  بر  ـــیوه ارزی ــات و تجهیزات و ش قـوانـیـن و مـقـررات، امکــان

  گذاري بخش تعاون تأثیر مستقیم دارد.سیاست
 ایران، تعاونبخش  ،آسـیب شناسی ،دولت گذاريسـیاسـت واژه:کلید

  .، اقتصاد مقاومتیانقلاب اسلامی
 13961396//0303//0404تاریخ تأیید تاریخ تأیید                                                                                     13961396//0101//2020تاریخ دریافت تاریخ دریافت 

ی
ع��

ی-�ص�نا� 
��

 �و

 باشد.مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري آقاي عطري می



  شناسی سیاستگذاري دولت در بخش تعاون ایران ...    شناسی سیاستگذاري دولت در بخش تعاون ایران ...    آسیبآسیب  162162

  مقدمه 

معی و همیاري اجتماعی و یک شیوه اقتصادي ها به مثابه یکی از تجلیات روح جتعاونی

برمبناي نظریه خاصـی بنا نشـده است؛ بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی است مانند همیاري، 

ــتثمار، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، کمک متقابل و غیره . برخی )7: 2014(لیک،  عدم اس

ادي هاي اقتصایی در فعالیتهها را به صورت اصول و نظریهاند این مفاهیم و ارزشکوشیده

ها . به هر ترتیب در اهمیت تعاونی)5: 1999(لویت و همکاران،  به کار گرفته و استفاده کنند

شــمندان بخش تعاون را رکن ســوم هر نظام اقتصــادي دانســته و یباید گفت که امروزه اند

. نگاهی )1392، و لوین(کاپوراسو  شمارنداي بین بخش خصوصی و بخش دولتی میواسطه

ها در ســـه زمینه دهد که تعاونیها در کشـــورهاي مختلف جهان نشـــان میبه فعالیت تعاونی

م محصــولات کشــاورزي به بازار؛ یکنند: تولید و عرصــه مســتقاســاســی نقش مهمی ایفا می

ــرانجام در فعالیت ــرف کنندگان؛ و س ــنوعات موردنیاز مص ي هاخرده فروشــی کالاها و مص

ـــت که از )3: 1388و همکاران،  ابیهاري ورم( اعتباري ـــوري اس . با اینکه امروزه کمتر کش

انگلستان  ها را باید در اروپا بویژه درها به نوعی استفاده ننماید، لیکن خاستگاه تعاونیتعاونی

هاي اعتبار روســـتایی) هاي تولید) و آلمان (تعاونیهاي مصـــرف)، فرانســـه (تعاونی(تعاونی

  .)12: 1384(مستعانی،  جستجو کرد

ـــتین ملتی بودند که به نظام تعاونی توجه کرده ـــویی، ایرانیان نخس م هنوز با اند. مرداز س

ــکلات زندگی و به تبع  ــاعی گروهی و کاهش مش ــتراك مس ــنتی که به منظور اش تعاونی س

به وجود آمد، دمساز هستند. تعاون مؤلفه مهمی براي توسعه اقتصادي و  يعرف و رسم جار

ــمار ــازمانرود. تعاونیمی اجتماعی به ش ــعه یافته س ــورهاي توس ــتند که ها در کش هایی هس

احث سازند. بنابراین لازم است که مباسباب تجمع نیروهاي پراکنده و با استعداد را فراهم می

ا هتعاون و تعاونی از همه لحاظ بررسـی شـود و تنگناها و موانع و مسائلی که فراروي تعاونی

واند تها فقط در مسائل اقتصادي کاربرد ندارند و میچنین تعاونیقرار دارد برطرف شود. هم

ـــوند. تعاونی ـــادي و اجتماعی و فرهنگی در جامعه ش ن ها در ایرابـاعـث تقویـت بنیـه اقتص

ــته ــور از طریق تجمیع توانس ــادي کش ــد اقتص ــریع در رش ــازي براي تس ــترس اند در جهت بس

ـــرمـایـه  بـازده نقش مؤثري ایفا کنندهـاي مختلف تولیـدي پر هـاي کوچـک درفعـالیـتس

  .)9-10: 1388نسب، (صالح

اوم بر مق این مقوله کههاي ســـیاســـت نظر به اهمیت اقتصـــاد مقاومتی در ایران و تدوین

دانش  هايکردن اقتصـاد، مدیریت مصرف و فعالیتبودن اقتصـاد، حمایت از تولید، مردمی
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ــرمایه مراقتصــادي مردمهاي به عنوان بنگاهرا ها و تعاونیدارد کید أبنیان ت دمی، نهاد که با س

پایه  در این تحقیق که برنمایند، د، معرفی میکننبراي مردم و بـا مـدیریـت مردم فعالیت می

نظریات علمی پیاده سـازي شده است، تلاش شده که به بررسی و واکاوي شناسایی دلایل و 

 در دستیابی به اهداف علل ناکامی بخش تعاون بطور عام و حوزه کشاورزي آن بطور خاص

ــیاســت ــتی و س ــود و در همین مصــوب آن در قوانین بالادس ــادي پرداخته ش هاي کلان اقتص

گیري؛ روش دســـته عوامل با عناوین: محتواي قوانین و مقررات؛ نحوه تصـــمیم 5راســـتاي 

ـــیـب ـــیوه ارزیـابی بـه عنوان آس هاي اجراي قوانین و مقررات؛ امکـانـات و تجهیزات؛ و ش

ي دولت در بخش تعاون کشــور با محوریت حوزه کشــاورزي شــناســایی و گذارســیاســت

ده هایی به شــرح زیر بیان شــاهداف، فرضــیه این بنابراین، براي رســیدن به اند.شــده بررســی

  است:

هاي ســیاســت گذاري بخش تعاون تأثیر : محتواي قوانین و مقررات بر آســیب1فرضــیه 

  دارد.

  اي سیاست گذاري بخش تعاون تأثیر دارد.هگیري بر آسیب: نحوه تصمیم2فرضیه 

ــیه  ــیب3فرض ــت: روش اجراي قوانین و مقررات بر آس ــیاس گذاري بخش تعاون هاي س

  تأثیر دارد.

  .گذاري بخش تعاون تأثیر داردهاي سیاست: امکانات و تجهیزات بر آسیب4فرضیه 

  د.گذاري بخش تعاون تأثیر دارهاي سیاست: شیوه ارزیابی بر آسیب5فرضیه 

  : نظریه تعاونی هامبانی نظري تحقیق -2

 ینگ، ویلیام ک، میشل دریوننظریه تعاونی ها ریشه در مکتب اندیشمندانی همچون آون، 

ـــه،رایفایزن ـــولتس ـــال  ،دلیش ش دهکده «نظریه  1813مارکس و لینین و ... دارد. آون در س

ـــتن آن» تعــاونی ـــی علــل فقر عمومی و طرق از میــان برداش تــدوین و براي  را  براي بررس

پادشاهان و زمامداران اروپا ارسال شد. آون بعد از تلاش براي تشکیل مجدد دهکده تعاونی 

ــیس  ــدد تأس ــتراکی را رها نکرد و با این هدف در ص در امریکا و مکزیک، فکر اجتماع اش

ت و انداخمی» پول«برآمد. دلیل شــکســت دهکده تعاونی را آون به گردن » بورس مبادلات«

ـــلی پا نگرفتن تجربهمعتقـد  ول اش وجود پبود کـه بـه رغم وجود عوامل مختلف، علت اص

  ). 32: 1384بوده است ( طالب،

سن سیمون نیز خوشبختی و سعادت جامعه بشري را در همکاري و تعاون جستجو نموده 

و عقیده داشــت که هرگاه پایه همکاري و تعاون ســســت شــود فســاد و تباهی رشــد کرده و 
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بشـریت به طرف سقوط کشانیده خواهد شد. وي در مجموعه آثارش به ویژه قوت گرفته و 

گفت  تواندر آیین مســـیحیت نوین خواســـتار یک آیین و مکتب صـــنعتی جدید بود و می

شود: مخالفت با مساوات، موافقت با تولید و مخالفت نظریاتش در این سـه اصـل خلاصه می

  ).263: 1363با مالکیت. (سدي یو،

ـــوي از تعـاونیلنین ا      ـــاورزي و حرکت به س ـــعیـت کش ـــاد هـا براي بهبود وض قتص

لنین معتقد است که براي تشکل واحدهاي کوچک دهقانی راه سـوسـیالیسـتی بهره گرفت. 

ها وجود ندارد. خلاصــه اینکه لنین پس از تجربه ناموفق ســوســیالیســم در دیگري جز تعاونی

ها را پلی جهت توســل شــد و تعاونیها مروســتاها در ســیاســت نوین اقتصــادي به تعاونی

تر به سوسیالیسم تلقی کرد. این شیوه در غالب کشورهاي سوسیالیستی اقمار دسـترسی آسان

شــوروي و حتی در چین کمونیســت به مرحله اجرا درآمد. ســیاســت تعاونی لنین و همچنین 

اهاي ردادن به شواکثر زمامداران کشـورهاي سـوسـیالیسـتی نفی نظرات مارکس در اولویت

  ). 65: 1363تولید کارگري است(طالب،

شـــارل ژید معتقد اســـت قصـــد کلی این اســـت که تعاون طبیعی موجود را که در تمام 

شود، به یک تعاون آگاه و متشکل تبدیل کرد. علماي اجتماعات بشري کم و بیش دیده می

ـــود چطور با به کاربردن  ـــادي بحـث جـالبی بین خود دارند که باید ثابت ش ـــاقتص حیح ص

توان هماهنگی مطلوب و جامع به دســـت آورد. شـــرکت ابتکارات افراد در عالم رقابت می

هاي ناموزون و مختلف را مانند یک رهبر کند که ابن آهنگتعاونی مصـــرف کوشـــش می

کند: ارکستر اداره نماید. ژید برنامه نهضت تعاونی مورد نظر خود را در سه جمله خلاصه می

 تغییر شکل مقررات اقتصادي«، »آمیز و تدریجیتحول مسـالمت«، »کنندهحکومت مصـرف«

ــول به قیمت عادلانه ــرف». و اجتماعی جهت حص ــنهاد ژید را حکومت مص کننده مورد پیش

ـــادي، رقابت و باید نوع ویژه ـــت. وي علیه بی بند و باري اقتص ـــم دانس ـــیالیس ـــوس اي از س

 از نظر ژید هدف نهایی نهضت تعاونیسوداگري قیام کرده و سرسختانه با آنها مبارزه کرد. 

ان افزاید پیروباشــد. وي میجمعی میموقوف ســاختن ســود فردي و تأمین مالکیت دســته

ـــناتی قائل  ـــتنـد که بخواهند براي رقابت ارزش یا محس ـــت تعـاونی بـالـاتر از این هس نهض

  ).265: 1348شوند(ژید،

  پیشینه تحقیق -2-1

ــودي وجهانبانی ( ــعه  ") تحت عنوان 1389نتایج پزوهش مقص ــی راهکارهاي توس بررس

نشان داد که عوامل اقتصادي شامل ، تسهیلات "کارآفرینی در تعاونی هاي کشـاورزي اهواز
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اعتباري و وام هاي کم بهره به همراه عواملی چون خصـوصـیات اعضـا، ســطح تحصیلات و 

قش ، ن اعتماد به نفس درکنار عوامل شـــخصـــی مانند تجربیات ناخوشـــایند دوران کودکی

 کاملا معنی داري در توسعه کارآفرینی در تعاونی هاي کشاورزي ایفا میکنند . 

) در مطالعه اي به این نتیجه رسیدند که تعاونی هاي 1390رحمانی فیروز جاه و سهرابی (

کشــاورزي نقش مهمی در تشــکیل و تقویت ســرمایه اجتماعی در بین روســتاییان اســتان 

ـــرمایه اجتماعی مـازنـدران دارنـد . بـاور بـه  ـــول وارزش هـاي تعاون موجب تقویت س اص

 ومشارکت بیشتر در امور تعاونی میشود . 

) مهم ترین موانع توسعه پایدار کشاورزي را در تولیدات بی کیفیت 1388صـالح نسب (

ــت وعدم  ــیاســتهاي نادرس کشــاورزي ، نبود قوانین جامع و مدرن براي حفاظت از منابع ، س

ح هاي کشــاورزي و محیط زیســت، وضــعیت فرهنگی بهره برداران ، پشــتیبانی دولت از طر

فقر و وضـعیت نامطلوب اقتصـادي واجتماعی ، میزان مقبولیت ودسـترسی به فناوري نوین و 

 . داندمیعدم آموزش اصولی وکاربردي به کشاورزان 

)  عمده ترین مشــکلات فراروي بخش کشــاورزي را که محدودیتهاي 1384مقصــودي(

در مســیر دســتیابی به توســعه پایدار روســتایی ایجاد نموده اند ، کوچک بودن  گســترده اي

 وپراکندگی اراضی مرزوعی بهره برداران وعدم بضاعت اقتصادي آنان میدانند.

) در بررسـی موانع توسعه اشتغال در تعاونی هاي تولیدي کشاورزي در 1390غیاثوندي (

نتیجه رسید که هفت عامل زیربنایی در عدم  نفري به این 300منطقه کشور بانمونه آماري  6

توسعه اشتغال در بخش تعاون عبارت اند از : مشکلات اطلع رسانی ، مشکلات مالی ، ساختار 

 نامناسب ، ضعف بازاریابی و فروش ، مسایل مدیریتی و محدودیتهاي قانونی.

ـــ1391طلایی ( ـــبی براي به اش ـــتر مناس ـــی نتیجه گرفت تعاونی ها بس راك ت) در پژوهش

گذاشـــتن اطلاعات در بین کشـــاورزان به وجود میاورند و تعاونی هاي که به مشـــارکت در 

  زمینه دانش و آموزش توجه دارند موفق ترند. 

  ایرانبعد از انقلاب اسلامی  در ایران هاتعاونی  -2-2

برداري اقتصـادي به صـورت اشـتراکی که نیازمند همکاري است در اشـکال سـنتی بهره

ـــیار قدیم باز میزمـانایران بـه  توان به نظام آبیاري و نظام گردد. که از این میان میهاي بس

اشاره نمود؛ ولی الگوي اقتصادي تعاونی به معناي سازمانی » واره«و » بنه«برداري زراعی بهره

 1314و مدرن آن در ایران یک تعاونی مصــرف بود که در شــهرســتان گرمســار و در ســال 

ــد قابل . پس از آن با گذشــت زمان شــرکتهجري شــمســی تأســیس شــد هاي تعاونی رش
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شــده به هاي تعاونی ثبتتعداد شــرکت 1384اي یافتند به طوري که در پایان ســال ملاحظه

  ). 8: 1390نسب، صالحمیلیون نفر رسید ( 6/1هزار و تعداد اعضاي آنها به حدود  100

ـــلـامی علـاوه بر تعـاونی ـــته تعاوپس از انقلـاب اس ـــرف محلی و نیهاي گذش هاي مص

ـــکیل تعـاونی ـــترش خـدمـات عمرانی و تولیدي تش هـاي تولیـدي و خـدمـاتی، مراکز گس

ـــد تعاونیگردیده ـــناف و غیره) در این دوره قابل توجه هاي توزیع (تعاونیاند. رش هاي اص

ر هاي تعاونی کشوبوده است. حقوق تعاون در مجموع اصول و قواعدي است که بر فعالیت

  د. منابع حقوق تعاون در کشور ما عبارتند از:کنحکومت می

قرآن مجید؛ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران؛ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران؛ 

؛ تصمیمات قوه مجریه؛ عرف؛ و قوانین دیگر 1350هاي مصـوب هاي تعاونیقانون شـرکت

  )60: 1389، عباسی(

ه حکومت جمهوري اســـلامی ایران پس از پیروزي انقلاب اســـلامی به ســـبب اهمیتی ک

مجید و تعالیم اسلام به تعاون و همیاري تمامی قشرهاي جامعه در امور نشـأت گرفته از قرآن

به موضــوع تعاون  44و  43اقتصــادي قایل بوده ســبب گردید تا در قانون اســاســی دو اصــل 

براي  قانون اسـاسـی جمهوري اسلامی ایران آمده است: 43اختصـاص داده شـود. در اصـل 

کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاي انسان تأمین اسـتقلال اقتصادي جامعه و ریشه

در جریان رشــد با حفظ آزادگی او، اقتصــاد جمهوري اســلامی ایران براســاس ضــوابط زیر 

  شود:استوار می

ـــاك، درمان، آموزش و پرورش، و  ـــکن، خوراك، پوش ـــی: مس ـــاس تأمین نیازهاي اس

  راي تشکیل خانواده براي همه.امکانات لازم ب

تأمین شـــرایط و امکانات کار براي همه به منظور رســـیدن به اشـــتغال کامل و قراردادن 

ــکل  ــایل کار ندارند: در ش ــانی که قادر به کارند؛ ولی وس ــایل کامل در اختیار همه کس وس

ست روت در دتعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ث

هاي خاصـی منتهی شـود و نه دولت را به صورت یک کارفرماي بزرگ مطلق افراد و گروه

ریزي عمومی اقتصاد کشور هاي حاکم بر برنامهدر آورد. این اقدام باید با رعایت ضـرورت

 در هریک از مراحل رشد صورت گیرد.

اقتصادي جمهوري  نظام دارد:قانون اسـاسـی جمهوري اسـلامی ایران مقرر می 44اصـل 

  ست.ریزي منظم و صحیح استوار ااسلامی ایران برپایه دولتی، تعاونی، و خصوصی با برنامه



 167167                                                                      9696/تابستان /تابستان 3939سال یازدهم/شمارهسال یازدهم/شماره                                  

صــنایع بزرگ و صــنایع مادر شــامل: بازرگانی خارجی، معادن  بخش دولتی شــامل کلیه -1

ـــبکهبزرگ، بـانـک ـــدها و ش ـــانی، رادیو و هاي بزرگ آبداري، بیمـه، تأمین نیرو، س رس

ـــتیتلویزیون،  ـــت و تلگراف و تلفن، هواپیمـایی، کش ها نآهن و مانند ایرانی، راه و راهپس

  است که به صورت مالکیت عمومی و در دست دولت است.

هاي تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و ها و مؤسـسـهبخش تعاونی شـامل شـرکت -2

  شود.روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می

داري، صنعت، تجارت و خدمات شاورزي، دامبخش خصـوصـی شـامل آن قسـمت از ک -3

 هاي اقتصادي دولتی و تعاونی است.شود که مکمل فعالیتمی

مالکیت در این سـه بخش تا جایی که با اصول این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین  -4

اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود،  اسـلام خارج نشـود و موجب رشـد و توسعه

  یت قانون جمهوري اسلامی است.مورد حما

میت کند. با توجه به اهتفصـیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می

اقتصـادي کشـور، مسـلماً نیاز به ساماندهی درست و مناسب به ها در کل حیات نقش تعاونی

ـــد تعـاونیمنظور حفظ و بهبود رونـد روبـه بع ات و منابرداري از امکانها و حداکثر بهره رش

ـــانی، اجتنـاب  ـــؤولین تعاونینیروي انس ام ها براي انجنـاپذیر بود. بدین جهت مدیران و مس

ـــنایی با مهارت ـــتفاده بهینه از وظایف و تحقق چنین اهدافی علاوه بر آش هاي مدیریتی و اس

شا گهاي مدون و راهها و دسـتورالعملنامهوسـایل و ابزار کار، نیاز به قوانین، مقررات، آیین

بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ایران  رو، وزارت تعاون با تسلیم لایحهداشـتند؛ از این

  به مجلس شوراي اسلامی گام بلندي در این راه برداشته است.

به  1370باشـد در سیزدهم شهریورماه تبصـره می 50ماده و  71این لایحه که مشـتمل بر  

ن بخش قانو«راي نگهبان رسید و رسمًا به عنوان تصـویب مجلس شوراي اسلامی و تأیید شو

ـــلامی ایران ـــاد جمهوري اس جنبه قانونی به خود گرفت و براي اجرا به دولت » تعاونی اقتص

ـــیل تمامی فعالیت ـــرکتابلـاغ گردیـد. از آن جـایی که این قانون به تفص ها و هاي انواع ش

نگی تشکیل، اهداف و ضوابط هاي تعاونی در جمهوري اسلامی ایران از لحاظ چگواتحادیه

غیره  ها وســود و زیان و مقررات مالی، ارکان تعاونی هیه سـرمایه، چگونگی محاسـبهکلی، ت

ــت؛ از این ــناخت چگونگی فعالیترا تبیین و تعیین کرده اس هاي رو، مفاد این قانون براي ش

رد گیی قرار میها و اتحادیه هاي تعاونی در جمهوري اسلامی ایران مورد بررسانواع شرکت

  ).4-8:  1389، عباسی(
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  ها در اقتصاد مقاومتینظریات مقام معظم رهبري در مورد نقش تعاونی -2-3

ــتفاده از رویکرد بخش  ــاد ملی با اس ــتاي افزایش ظرفیت اقتص مقام معظم رهبري در راس

 44هاي اصل هاي عدالت اجتماعی، ســیاستخصـوصـی در اقتصـاد در کنار بهبود شـاخص

قانون  44هاي اصل و در همین راستا تلاش براي تحقق سیاست اساسی را ابلاغ فرمودندقانون 

اسـاسی را به دلیل تقابل با خواست دشمنان در ضعیف نگه داشتن اقتصاد و در دست داشتن 

نقلاب ها را ااهرم فشـار اقتصـادي نوعی جهاد خواندند و موفقیت در دسـتیابی به آن سیاست

ــادي نام ــیطره  ودندگذاري نماقتص ــور، س ــادي کش ــیر اقتص ــن نمودن مس ــاله  80و با روش س

ـــدولت ـــادي نیازمند به مهندس ـــار اقتص نوینی از  ی مجدد و باز تعریفها در ایران از انحص

قانون اساسی تسریح شده است که نظام  44در اصل  .ساختارهاي اقتصادي را آشکار نمودند

یزي رتعاونی و خصوصی با برنامه ولتی،اقتصـادي جمهوري اسلامی ایران بر پایه سه بخش د

انی بازرگ صنایع مادر، منظم و صـحیح اسـتوار اسـت. بخش دولتی را شـامل صـنایع بزرگ،

هاي بزرگ رادیو و ســدها و شــبکه نیرو، بیمه و تأمین، بانکداري، معادن بزرگ، خارجی،

ا دانسته که هاینراه آهن و مانند  هواپیمایی،کشـتیرانی، پسـت و تلگراف و تلفن، تلویزیون،

ها و بخش تعاونی شـــامل شـــرکت .به صـــورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت اســـت

شکیل وابط اسلامی تضمؤسـسـات تعاونی تولید و توزیع اسـت که در شـهر و روسـتا بر طبق 

 تجارت صنعت، دامداري، شـود و بخش خصوصی را نیز شامل آن قسمت از کشاورزي،می

هاي اقتصادي دولتی و تعاونی است و در ذیل آن نیز قید ل فعالیتو خدماتی دانسته که مکم

شـده اسـت که مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و 

از محدوده قوانین اسـلام خارج نشـود و موجب رشـد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه 

اسلامی است و تفضیل ضوابط و قلمرو و زیان جامعه نشـود و مورد حمایت قانون جمهوري 

با توجه به این که هدف اصلی در این اصل رشد  .کندشرایط هر سه بخش را قانون معین می

و توسـعه اقتصـادي کشـور معرفی شـده است و همچنین با توجه به سایر اصول اقتصادي در 

 هايفعالیت که تأکید بر پرهیز از انحصـــارات دولتی بر 43قانون اســـاســـی از جمله اصـــل 

ر در که نیازمند تغیی اقتصـادي دارد در سالیان گذشته جهت اجراي آن ابهاماتی وجود داشت

هاي کلی از سوي مقام معظم رهبري جهت ارائه برخی اصول، تفسیر قانون و یا ارائه سیاست

طریق و روشـن نمودن مسـیر حرکت در راسـتاي دسـتیابی به رشد و توسعه اقتصادي کشور 

  .راه سوم برگزیده شد بودیم که
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باشد که در دو مرحله بند می 5شامل  44هاي کلی اصول سیاست قانون اساسی 44اصل 

دو بخش  داراي» الف«بند  .ابلاغ گردید 10/4/85آن در تاریخ  »ج«و بند  1/3/84در تاریخ 

اســت که طبق آن  44هاي اقتصــادي خارج از موارد اصــل بخش اول ناظر بر فعالیت اســت.

(به جز موارد اسـتثنا با تصـویب مجلس شوراي اسلامی در  ت حق فعالیت جدید را ندارددول

ـــالیانه  مدتی معینی) ـــت س ـــعه نیز لازم اس ـــد از این  20و از ابتداي برنامه چهارم توس درص

هاي اقتصادي در بخش دوم آگاه سـازي بخش اعظمی از فعالیت .ها را واگذار نمایدفعالیت

ها و نهادهاي عمومی غیردولتی و عنایت قرار گرفته و به بنگاه مورد 44دولتی صــدر اصــل 

هاي تعاونی و خصــوصــی اجازه داده شــده اســت که در آن موارد ســرمایه گذاري و بخش

ها و ارتقاء ســطح به نحوه توســعه مفهومی تعاونی »ب«بند  .مالکیت و مدیریت داشــته باشــند

ــیها از فعالیتآن ــاره دارد. بخش ــادي اش از اهداف عدالت خواهانه نظام، از قبیل  هاي اقتص

مندسازي توان هاي فراگیر ملی،فقرزدایی در سـه دهک پایین جامعه از طریق تأسیس تعاونی

ـــت. هــا و حمـایــتتعـاونی هــاي مــالی و مــالیــاتی در این بنـد مورد تــأکیـد قرار گرفتــه اس

ــازي بخش ــی و تعاونی در اداره بنگاهتوانمندس ــوص ــهاي خص ع ذینف ،اديهاي بزرگ اقتص

ـــت انـدرکاران در واگذاري و مجددا تأکید بر توجه به ویژه به حال خانواده ي هانبودن دس

ســته هاي فراگیر ملی از نکات برجمناطق کمتر توســعه یافته و تعاونی و محروم، مســتضــعف

 .باشداین بندها می

ه یکی هم کدر مجموع با توجه به تأکید مقاوم معظم رهبري بر اقتصـــاد مقاومتی و این م

ــاد تعاون محور میاز گذرگاه ــاد مقاومتی اقتص ــلی اقتص ــد، بایدهاي اص ش به بیش از پی باش

در راسـتاي کاهش مشکلات هاي مربوطه لذا باید ارگان .شـودتوجه در برنامه توسـعه  تعاون

تعاونی  هايشناسایی و احصاي مشکلات شرکت بر خود راو اولویت  بخش تعاون بکوشـند

ایر ها احصا و با همراهی سباید تلاش شود مشکلات و موانع سر راه تعاونی مچنینبگذارند. ه

  .کوشیده شود هاي اجرایی در راستاي برطرف کردن این موانع و حل مشکلاتدستگاه

  متغیرها و مدل مفهومی تحقیق -3

ب ا چهارچویات یق شـــامل ادبیمراحل اولیه تحق یق پس از طین تحقیدر ا یمدل مفهوم

م یسته و مستقواب يرهایمتغ ین مدل به معرفیات تحقیق، شکل گرفته است. در ایفرض ،ينظر

در بخش تعاون اشـاره شـده است.  ییب زایجاد آسـیمورد نظر خود به عنوان معلول و علل ا

با مدل  یواقع يج حاصل از عملکرد هایق نتاین مدل و تطبیبا استفاده از ا يامر مسـتند سـاز
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ـــحـت قـدرتیموجود م ان خواهد کرد. مدل یآنرا نمـا يزان خطـایا میـو  ینیش بیپ زان ص

  باشد:یر مین مطالعه به شرح نمودار زیمورد استفاده در ا یمفهوم

  گذاري بخش تعاون کشور)هاي سیاست: مدل مفهومی تحقیق (آسیب1شکل 

  

 

  

  

  

  

 ن و مقررات بخش تعاون کشور: در سطح قوانینیقوان ياز محتو یناش يهابیالف) آسـ

ــول  ــت اص ــ 44و  43بالادس ــاس ــعه بخش تعاون، ی، قانون بخش تعاون، لایقانون اس حه توس

. باشـــندیتوســـعه بخش تعاون در کشـــور م يهابرنامه يمحقق ســـاز يبرا یقانون يابزارها

ر بخش کلان د يگذاراستی، سـيمسـئولان مربوطه با اسـتناد به این قوانین امر فرهنگ سـاز

 یاماسل يب مجلس شورایشـنهاد و پس از تصویتوسـعه پ يهاتعاون را در چهارچوب برنامه

ـــتور العمل یآنرا ط ییو مقررات اجرا يزیآن برنامه ر ياجرا يبرا ه ب ییهانامهنییها و آدس

ب یصــون و تیادشــده از تدویفرآیند  یو بررســ يند. واکاوینمایربط ابلاغ میذ يهادســتگاه

ـــله در طینتا یابیقـانون تا اجرا و ارز ـــه دهه اخج حاص ـــان از عدم توجه کافیول س  و یر نش

ه باشــد کیدر بخش تعاون م یتوســعه و اهداف اعلام يهان برنامهینســبت به تدو يضــرور

ـــه عمل و عدم تحقق اهداف یقوان ییموجـب عـدم کـارا ن و مقررات بخش تعاون در عرص

 د و موادموار یینه بوجود آورده اســت که شــناســاین زمیرا در ا یطیده و شــرایمربوطه گرد

ــ ــیبعنوان  یو قانون یحقوق يزابیآس ــاس ــلینتا ینیدر روند باز ب یک هدف اس از  ج حاص

ـــعـه يهـابرنـامـه ياجرا در بخش تعاون را  به منظور خروج از بحران در این بخش  ياتوس

  سازد.ضروري می

 

آسیب هاي 
-سیاست

گذاري 
 بخش تعاون

 روش اجراي قوانین و مقررات

 امکانات و تجهیزات

 شیوه ارزیابی

 محتواي قوانین و مقررات

 گیرينحوه تصمیم 
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 يریگمیدر بخش تعاون کشـور: امر تصم يریگمیاز نحوه تصـم یناشـ يهابیب) آسـ 

ل دهنده یتشک یاز سـه حلقه اصل یکیعملکرد بخش تعاون به عنوان  يت و سـودرباره سـم

ت پنج ساله صور يهان برنامهیاقتصـاد کشـور قاعدتاً و براسـاس روال مرسـوم در قالب تدو

ــه دهه اخیگیگرفته و م ــعه تدویرد. در طول س ده و یردن و اجرا گیر تاکنون پنج برنامه توس

اون در توســـعه در بخش تع يهامات برنامهیجه تصـــمینت توان گفت که متأســـفانهیاکنون م

فکرات ت یاز وجود نوع یج کسب شده حاکیتحقق اهداف مربوطه نبوده اسـت. نتا يراسـتا

ــئولان تصــمیر واقع بیآرمان گرایانه، غ  م ســاز بوده اســت که بدونینانه و غیر عملی در مس

د و آرزو یاز ام ياو در هالهران یجامعه ا يو معنو يماد ینیع ياز بســترها یشــناخت اســاســ

ــمیماتی کردهاقدام به برنامه ــاند که در کوتاهریزي و اتخاذ تص  يهابیمدت و بلندمدت آس

مات یتصــم یب شــناســیتوســعه بخش تعاون گذاره اســت؛ لذا آســ یرا بر روند تکامل يجد

ات به میمر در تصییجاد تغیا يبرا ینیع يافتن راهکارهایدر بخش تعاون،  يدیو کل یاسـاس

  باشد.مات امروزه بیش از هر زمانی ضروري مییتر کردن تصمیتر و عملیمنظور واقع

 یین و مقررات در بخش تعاون کشــور: اجرایقوان ياز روش اجرا یناشــ يهابیج) آســ

ــمیکردن قوان ــاس عرف جار یمات ابلاغین و مقررات و تص ــالاري  يو غیره، بر اس دیوان س

ا هها و مصوبات، خطاب به ارگانها، بخشنامهها، دستورالعملنامهنییحاکم در چهارچوب آ

ف یاکردن وظ ییکه مسئولان به منظور اجرا يریرد. تفسیگیصورت م يمجر يهاو سازمان

ـــازمان متبوع یبا مأمور يتفاوت ماهو يبرند گاهاً دارایمحوله خود بکار م ـــالت س ت و رس

در  يجار يهاروش یب شــناســیآورد. آســیخلاف انتظار به بار آورده و م یجیبوده و نتا

ــیاهدافِ قوان يمحقق ســاز ــتره فرابخش ن در آ ین و مقررات در بخش تعاون با توجه به گس

منجر به  يم بخش تعاون و تعاونگریر مستقیم و غیمسـتق یمتول يها و نهادها، سـازمانارگان

  گردد.یبرون رفت م يهاش راه حلیداینقاط ضعف و پ ییشناسا

زات در بخش تعاون کشور: پر واضح است که یاز امکانات و تجه یناشـ يهابید) آسـ

ـــاز ـــان يرویک هدف علاوه بر نیـ يدر رونـد محقق س از، امکانات و یو دانش مورد ن یانس

 ه و غیره) به عنوانین و ساختمان، مواد اولین و ابزار آلات، زمیه، ماشی(سرما يزات مادیتجه

ـــرایط لازم و هماهنگ یـ ـــه عمل گردد تا بتوان به یباک مجموعه ش د تدارك و وارد عرص

ـــت یـافت. تأم ـــی و بکارگینتـایج مطلوب دس ـــدیکارآمد مجموعه  يرین اثر بخش ه از ادش

موجود در  يهابیر بخش تعاون بوده و از عمده آسیبانگیاست که گر یلین مسایترمشـکل

  شود. ید با دقت و وسواس موشکافین بخش است که بایا
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ـــه مورد  يها و ابزارهادر بخش تعاون کشور: روش یابیوه ارزیاز ش یشنا يهابی) آسـ

 يرگذاریخود فاقد هرگونه تأث ي، به خودياقتصاد یهر روند اجتماع یابیارز ياسـتفاده برا

را  يورود يهاج حاصــل از دادهیباشــند و صــرفاً نتایم یابیج حاصــل از ارزیم بر نتایمســتق

ــته بندیآنال ــئولان و مردم به نتا کنند.یان میو ب يز، دس دون توجه به ها بیابیج ارزیاتکاي مس

وده ب یدو مسئله اصل یابیارز يها و ابزارهاروش یو اثر بخش يزان صحت اطلاعات ورودیم

ــفانه به تدر یو گره ــت که متأس ــاز نوعیج زمیاس ــرگردان ياعتماد یاز ب ینه س را در  یو س

هدف به وجود آورده است. متأسفانه هنوز ح در جامعه یو صـح ینه اطلاعات و آمار واقعیزم

کســب شــده بخش تعاون در اقتصــاد  یقیگاه حقیقادر به اعلام جا یچ مقام و ارگان رســمیه

ب زا یآس يرهایاز متغ یکیسـت. فقدان آمار و ارقام مسـتند و قابل اعتماد به عنوان یکشـور ن

بخش  يرد اقتصــاددر نحوه عملک يزیو برنامه ر ياســتگذاری، ســيریم گیدر هرگونه تصــم

  باشد.یم یو نیروي انسان يه مادیبه هدر رفتن سرما يبرا یتعاون مؤثر بوده و عامل

  روش تحقیق -4

مقطعی؛ از  نوع از زمان، به توجه روش تحقیق این مقـاله، بر مبناي هدف کاربردي، با

ن یا رباشد. دیپیمایشــی م -یفیاطلاعات توصـ ينظر نوع داده کمی و از نظر نحوه گردآور

ها از دو طریق مصـــاحبه و پرســـشـــنامه به صـــورت میدانی داده يآورتحقیق به منظور جمع

ــیف، تبیین و آزمون ــده، توص ــت و اطلاعات گردآوري ش ــده اس ــتفاده ش هاي لازم انجام اس

ــت. تعداد نمونه تحق ــطح اطمیپذیرفته اس ــتفاده از فرمول کوکران و در س و  %95نان یق با اس

 یران بخش دولتینفر از مد 51ن تعداد یباشـــد که از اینفر م 325 شـــامل %50نانیدقت اطم

ـــتفاده از روش نمونه گیري  يهایران تعاونینفر از مد 274تعاون و  ـــتان با اس ـــتان کردس اس

بدست  يهال دادهیه و تحلیتجز يق، براین تحقیاند. همچنین در اتصادفی ساده استفاده شده

ــآم يهاها هم از روشآمده از نمونه ــتنباط يهاو هم از روش یفیار توص ــتفاده  یآمار اس اس

 StructuralEquation(شده است. در بخش استنباطی با بکارگیري مدل معادلات ساختاري

Modeling (SEM)(  و به طور اخص تکنیک تحلیل مســیر با اســتفاده از نرم افزار اســمارت

پرداخته  یق با مدل مفهوممشخص شده پژوهش مطاب يرهایمس یاستفاده و به بررس اسالپی

  شده است.

  هاي تحقیقیافته -5

اده شده ر استفیهاي زق از آزمونیات تحقیا رد فرضـیدر آمار اسـتنباطی به منظور اثبات 

  است:
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ـــمیرنوف ( ): بـا توجـه بـه نتایج این آزمون،تمامی متغیرهاي KSآزمون کلموگروف اس

  باشند. تحقیق داراي توزیع نرمال می

ـــیات و مدل CFAتـأییدي ( تحلیـل عـاملی ـــدن به مرحله آزمون فرض ): قبل از وارد ش

ـــحت مدلینان یاطم تحقیق،مفهومی زا نزا و دروگیري متغیرهاي برونهاي اندازهافتن از ص

باشـد. این کار از طریق تحلیل عاملی تاییدي صورت گرفته است. مدل اصلاح یم يضـرور

ل اصلاح شده در حالت قدر مطلق معناداري شـده در حالت تخمین ضـرایب استاندارد و مد

)|T-Value| باشد.می 2و  1) مطابق نمودارهاي  

  : مدل اصلاح شده در حالت تخمین ضرایب استاندارد1نمودار 

  )|T-Value|: مدل اصلاح شده در حالت قدر مطلق معناداري (2نمودار 
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، روایی شــاخص (ســؤالاتی از براي بررســی روایی تحقیق از روایی محتوا، روایی همگرا

داشــتند از مدل تحقیق حذف شــدند)؛ براي بررســی  5/0پرســشــنامه که بارهاي عاملی زیر 

ـــاخص نیکویی برازش  پـایـایی از آلفـاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و براي برازش مدل از ش

  است که همه نتایج نشان از روایی و پایایی مناسب پرسشنامه دارد.استفاده شده

  

  باشد:می 1آزمون فرضیات تحقیق مطابق جدول شماره  نتایج

  : نتایج معادلات ساختاري جهت بررسی فرضیه ها1جدول 

  فرضیات تحقیق

  اثرات مستقیم

2R  جهت وضعیت  
 T  بتا

سیاست گذاري بخش  ←محتواي قوانین و مقررات-1
 تعاون

0.304 7.575 

0.720  

  +  تأیید

  +  تأیید 6.905 0.223 اونش تعسیاست گذاري بخ ←نحوه تصمیم گیري-2

سیاست گذاري  ←روش اجراي قوانین و مقررات-3
 بخش تعاون

0.218 6.432 
  +  تأیید

  +  تأیید 8.746 0.294 سیاست گذاري بخش تعاون ←امکانات و تجهیزات-4

  +  تأیید 6.811 0.218 سیاست گذاري بخش تعاون ←شیوه ارزیابی-5

  

 گی) براي اثر مستقیم محتواي قوانین و مقررات بر سیاستمقدار بتا (همبست :فرضـیه اول

ــطح اطمینان  304/0گذاري بخش تعاون  ــت این مقدار در س ــده اس ــش ــده  %95ش معنادار ش

ــت. با توجه به ا ــتر از یاس ــت (بیش ــده  96/1ن که مقدار آماره تی خارج بازه معناداري اس ش

05/0pاســـت) (  محتواي قوانین و "ن کــه یبر ا یمحقق مبن يادعــا 95/0)، بــا احتمــال >

ـــت گـذاري بخش تعـاون تأثیر دارد ـــیـاس  گردد. با توجه به وجودید میتأئ ".مقررات بر س

 محتواي قوانین و مقررات بر سیاست گذاري بخشتوان گفت ضـریب همبسـتگی مثبت می

ـــتقیم دارد . و در نتیجه بهبود محتواي قوانین و مقررات می تواند در تعـاون تأثیر مثبت و مس

  هاي سیاست گذاري بخش تعاون مؤثر و مفید باشد.هش آسیبکا

فرضــیه دوم حاکی از ان اســت که مقدار بتا (همبســتگی) براي اثر  نتایج: دومفرضــیه 

شده است و این مقدار  223/0مسـتقیم نحوه تصـمیم گیري بر سـیاست گذاري بخش تعاون 

ـــطح اطمینان  ـــت. با توجه به ا %95در س ـــده اس دار آماره تی خارج بازه ن که مقیمعنادار ش

ــت ــتر از  معناداري اس ــت) 96/1(بیش ــده اس  ن کهیبر ا یمحقق مبن يادعا 95/0با احتمال  ش
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ــمیم" ــت گذاري بخش تعاون تأثیر دارد.نحوه تص ــیاس بنابراین  د.گردید میتأئ "گیري بر س

م گیري توان گفت نحوه تصمیتوان گفت با توجه به وجود ضـریب همبسـتگی مثبت میمی

ســیاســت گذاري بخش تعاون تأثیر مثبت و مســتقیم دارد و در نتیجه بهبود نحوه تصــمیم  بر

  هاي سیاست گذاري بخش تعاون مؤثر و مفید باشد. تواند در کاهش آسیبگیري می

دهد که مقدار بتا براي اثر مستقیم روش اجراي فرضـیه سـوم: نتایج این فرضـیه نشان می

شــده اســت این مقدار در ســطح  218/0بخش تعاون  قوانین و مقررات بر ســیاســت گذاري

ـــت. با توجه به ا %95اطمینـان  ـــده اس ن که مقدار آماره تی خارج بازه معناداري یمعنادار ش

ـــت، بـا احتمــال  روش اجراي قوانین و مقررات بر "ن کــه یبر ا یمحقق مبن يادعــا 95/0اس

بستگی به وجود ضریب هم گردد. با توجهید میتأئ "سیاست گذاري بخش تعاون تأثیر دارد.

ـــت گذاري بخش تعاون تأثیر مثبت می ـــیاس توان گفت روش اجراي قوانین و مقررات بر س

  مثبت و مستقیم دارد.

ن فرضیه حاکی از آن است که مقدار بتا براي اثر مستقیم امکانات یفرضیه چهارم: نتایج ا

در سطح اطمینان شـده است این مقدار  294/0و تجهیزات بر سـیاسـت گذاري بخش تعاون 

ن که مقدار آماره تی خارج بازه معناداري اســـت، با یمعنادار شـــده اســـت. با توجه به ا 95%

امکانات و تجهیزات بر ســیاســت گذاري بخش "ن که یبر ا یمحقق مبن يادعا 95/0احتمال 

گردد. در این راســتا، با توجه به وجود ضــریب همبســتگی مثبت ید میتأئ "تعاون تأثیر دارد.

ــتقیم می ــت گذاري بخش تعاون تأثیر مثبت و مس ــیاس توان گفت امکانات و تجهیزات بر س

 هاي ســیاست گذاريدارد. در نتیجه بهبود امکانات و تجهیزات می تواند در کاهش آســیب

  بخش تعاون مؤثر و مفید واقع شود. 

 افرضـیه پنجم: نتایج حاکی از فرضـیه پنجم نشـان دهنده این موضـوع هست که مقدار بت

شده است این مقدار  223/0براي اثر مسـتقیم شـیوه ارزیابی بر سیاست گذاري بخش تعاون 

ـــطح اطمینان  ـــت. با توجه به ا %95در س ـــده اس ن که مقدار آماره تی خارج بازه یمعنادار ش

ــت، با احتمال  ــت "ن که یبر ا یمحقق مبن يادعا 95/0معناداري اس ــیاس ــیوه ارزیابی بر س ش

 گردد. با توجه به وجود ضــریب همبســتگی مثبتید میتأئ "یر دارد.گذاري بخش تعاون تأث

توان گفت شـیوه ارزیابی بر سیاست گذاري بخش تعاون تأثیر مثبت و مستقیم دارد و در می

ر هاي سیاست گذاري بخش تعاون مؤثتواند در کاهش آسیبنتیجه بهبود شـیوه ارزیابی می

  و مفید باشد. 
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  تگیري و پیشنهادانتیجه -6

ــاد مقاومتی و اتکا به تولید ملیاقتتأکید مقام معظم رهبري به بحث  به با توجه دیران م ص

و بخش تعاونی ها باید موانع و مشـــکلات موجود در هاي متولی در اســـتانارشـــد ســـازمان

 هاي تعاونی را شناسایی و مرتفع نمایند.شرکت

ــتناد به  توانند بایمســئولان مربوطه م ــول ااس ــقا 44و  43ص ــازفرهنگ ینون اســاس ، يس

 شــنهاد و پس ازیتوســعه پ يهاکلان در بخش تعاون را در چارچوب برنامه يگذاراســتیســ

ــو ــورایتص ــلام يب مجلس ش  یآنرا  ط ییو مقررات اجرا يزیرآن برنامه ياجرا يبرا یاس

ـــتور العمـل ـــتگاه ییهانـامهنییهـا و آدس  ند. باید اذعان کرد کهیربط ابلاغ نمایذ يهابه دس

ــم انداز قانون بخهاي تعاونیمحتواي قوانین و مقررات باید منطبق با فعالیت ش ها که در چش

به  آن باید ییتر بســتر اجراها و از همه مهمتعاون آمده اســت باشــد. نیازهاي حقوقی تعاونی

ـــورت این قوانین و مقررات تأمین کننده  ـــد در غیر این ص ـــورت کاربردي و عملی باش ص

بخش تعاون نخواهد بود. از طرف دیگر محتواي قوانین و مقررات باید به اهداف و رســالت 

روز باشـد تا بتواند نیازها و مشکلات حاکم بر بخش تعاونی به خصوص بخش کشاورزي را 

 مرتفع سازد. 

ه حلقه از س یکیعملکرد بخش تعاون به عنوان  يدر باره سمت و سو يریم گیامر تصـم

برنامه  نیر قاعدتاً و براسـاس روال مرسوم در قالب تدول دهنده اقتصـاد کشـویتشـک یاصـل

ــورت گرفته و م يها ــاله ص ــه دهه اخیگیپنج س ــعیرد. در طول س ه ر تاکنون پنج برنامه توس

ـــفانه نتیده و اکنون میـن و اجرا گردیتـدو ـــمیتوان گفـت که متأس  يهاامهمات برنیجه تص

در این راسـتا، شواهد  ه اسـت.تحقق اهداف مربوطه نبود يتوسـعه دربخش تعاون در راسـتا

گیري به صورت متمرکز و تنها حاکی از آن اسـت که در بخش تعاون ایران، حوزه تصـمیم

از بالا به پایین اســت. این بدین معنا اســت که اگرچه از مشـــاوران و نظرات مدیران تعاونی 

ط زها و شرایشـود اما از کارشـناسان و مدیران استان ها که در دل مشکلات و نیااسـتفاده می

اورده و یاي جز عدم کارایی و اثربخشی به بار نگردد که نتیجهحاکم قرار دارند استفاده نمی

از همه مهمتر سـبب شـده که عملکردها از شـفافیت و واقع گرایی لازم برخوردار نباشند. در 

رایانه، گتفکرات آرمان یاز وجود نوع یج کسب شده حاکیتوان گفت، نتااین خصوص می

از  یم سـاز بوده اسـت که بدون شناخت اساسینانه و غیرعملی در مسـئولان تصـمیر واقع بیغ

ــترها د و آرزو اقدام به برنامه ریزي یاز ام ياران و در هالهیجامعه ا يو معنو يماد ینیع يبس
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ــ ــمیماتی کرده اند که در کوتاه مدت و بلند مدت آس د را بر رون یمهم يب هایو اتخاذ تص

 بخش تعاون گذاره است. توسعه  یتکامل

ـــی لازم  ـــورت کارآمد و از اثربخش ـــورتی کـه روش اجرا در بخش تعـاون به ص در ص

ر گیري و چه دبرخوردار باشـد، مدیران و کارشناسان از اختیارات لازم چه در حوزه تصمیم

حوزه اجراي قوانین و مقررات داشـته باشـند و از همه مهمتر این قوانین و مقررات از پشتوانه 

اطر یابد. از طرف دیگر باید خازم و کافی برخوردار باشـــند، قابلیت اجرایی آن افزایش میل

نشان کرد که مدیران و کارشناسان مربوطه باید از شایستگی، توانمندي و سطح دانش کافی 

ـــتی  ـــورت روش اجراي قوانین و مقررات به درس ـــند که در این ص و لـازمی برخوردار باش

  صورت خواهد گرفت.

ـــی و بکــارگیتــأم از  عوامــل درگیر در بخش تعــاونکــارآمــد مجموعــه  يرین اثر بخش

موجود در  يهابیر بخش تعاون بوده و از عمده آسیبانگیاست که گر ین مسـائلیترمشـکل

وان گفت در تتر میشود. به بیان دقیق ید با دقت و وسـواس موشکافین بخش اسـت که بایا

نات و تجهیزات را از طریق افزایش و ارتقاء سطح توان کارایی و اثر بخشی امکاصورتی می

انگیزه مدیران و کارشـناســان جهت برخوردار بودن ســطح انگیزه ســازمانی لازم و در اختیار 

ـــتن امکـانـات لـازم اداري جهـت اجراي قوانین و مقررات و همچنین ابزارهاي کارآمد  داش

ز شند باعث خواهد شد که اهاي ابلاغی بخش در اختیار داشته باجهت اطلاع رسـانی سیاست

 آسیب هایی که بخش تعاون خصوصا در حوزه کشاورزي متحمل می شود را کاهش دهند.

 يزان صحت اطلاعات ورودیها بدون توجه به میابیج ارزیاتکاي مسـئولان و مردم به نتا

ــ ــل یابیارز يها و ابزارهاروش یو اثر بخش ــئله اص ــت که بتدر یبوده و گره یدو مس ج یاس

در  حیو صح ینه اطلاعات و آمار واقعیرا در زم یو سرگردان ياعتماد یاز ب یساز نوع نهیزم

ــفانه هنوز ه ــت. متأس ــمیجامعه هدف به وجود آورده اس قادر به اعلام  یچ مقام و ارگان رس

که شیوه ست. بنابراین، براي اینیکسـب شـده بخش تعاون در اقتصـاد کشور ن یقیگاه حقیجا

م برخوردار باشـد باید شـاخص مناسب تدوین گردد و همچنین این زارزیابی از اثربخشـی لا

ی که هایها و به طور کلی از روند اجراي فعالیتگیري، ســیاســتها از نحوه تصــمیمارزیابی

اور ب شـود باید به صورت منظم و مدون صورت پذیرد. شناسایی ودر این سـازمان انجام می

ـــده به عن ـــیب هاي پنجگانه یادش ـــیببه تأثیر آس ـــلی و توجه به میزان تأثیروان آس  هاي اص

ـــاً در ا بر روند عملکرد حوزههگـذاري تکی و توأمـان آن ـــوص هاي فعال بخش تعاون خص

اي عمیق بین واقعیت موجود با اهداف اعلامی حوزه کشـاورزي ایران آشـکارا وجود فاصــله
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ـــترا بـه نمایش می ـــیاس ران بخش گذاگذارد و به عنوان زنگ خطري براي جلب توجه س

 دارد. یهاي خود کاربرد اساسگذاريتعاون به واکاوي سیاست

ـــب قانونیاز جا يران با وجود برخورداریاز آنجاکه بخش تعاون ا وجه ، باید تیگاه مناس

هاي وارده به بدنه این بخش صورت بگیرد. بنابراین با توجه ویژه و خاصی جهت رفع آسیب

  ق پیشنهادات ذیل قابل ارائه است:هاي مورد مطالعه در این تحقیبه آسیب

اي ههاي تعاونی: ارکان تعاونی با استفاده از شاخصارزیابی مستمر عملکرد و سیاست.1

شـفاف و مناسـب به صـورت مسـتمر باید ارزیابی شـوند، در صورتی که عملکرد فرد مثبت 

لاقه عنباشـد لازم اسـت نخست علت آن شناسایی شود. ممکن است ناکارامدي به دلیل عدم 

و تخصـص باشـد، ممکن اسـت فرد ناخواسـته دست به اقدامات نامناسب بزند، ممکن است 

فرد به لحاظ روحی و روانی توانائی ارتباط مســتمر با مردم و پذیرش این موقعیت را نداشــته 

باشـد. به هر حال با توجه به جایگاه و نقش ارکان تعاونی در موقعیت آن لازم است از ورود 

  ن به این عرصه جلوگیري به عمل آید.افراد ناتوا

ــا.2 ها کاهش ل اجرائی تعاونیئدولت جزء نقش نظارتی، به مرور دخالت خود را در مس

  دهد.

ـــان جهت اجراي قوانین و مقررات باید .3 ـــناس رابطـه اختیـار و اقتـدار مـدیران و کـارش

  تر شود.گسترده

استاي نی، نیازهاي حقوقی، در رهاي تعاومبتنی بر فعالیتباید تدوین مقررات و قوانین .4

ــان خبره و مدیران  ســایر قوانین کلان کشــور باشــد و در این راســتا از مشــاوران، کارشــناس

ارآمد گیري اثربخش و کاتخاذ تصمیم يها برايریگمیها در تصمهیران اتحادیها و مداستان

  باید سود جست.

ن و مقررات در بخش یاهدافِ قوان يدر محقق ساز يجار يهاروش یب شـناسـیآسـ.5

ر یم و غیمستق یمتول يها و نهادها، سـازمانآن در ارگان یتعاون با توجه به گسـتره فرابخشـ

برون  يهالحش راهیداینقاط ضعف و پ ییمنجر به شناسا يم بخش تعاون و تعاونگریمسـتق

  گردد.یرفت م

ه در آن ده کپیشـــرفته بو ين تعاون کشـــورهایقوانین تعاونی کشـــور ترجمانی از قوان.6

ذهنی در اعضـاء قوانینی نگارش شده  يهاو آمادگی يکشـورها با توجه به شـرایط سـاختار

ــخگو يکه تا حدود زیاد ــعه فعالیت ها يپاس ــد، اما  يتوس ــورها می باش تعاونی در آن کش

 يهـا، هنجـارهـا، بـاورهـا و خلقیات و... و به تعبیرارزش يقوانین تعـاونی در ایران کـه دارا
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ـــامتفـاوت می يهـافرهنـگهخرد يدارا ـــد و قوانین تعـاونی س ـــورها نمییبـاش تواند ر کش

خص قانون تعاون این واقعیت مش يهاران باشد. بنابراین با بررسی مادهیشـرایط ا يپاسـخگو

ــکلات عدیده می يها داراگردد که تعاونیمی ــول حاکم بر تعاون مش ــند و با وجود اص باش

این اصول در بعضی نقاط  غیر ممکن  يم دانست، اجراایران وجود این مشـکلات را قابل فه

باید ذا لتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. کنند، که اعضا نمیباشد و موانعی را فراهم  میمی

  صورت پذیرد. يجد یدر اصلاح و بازبینی محتواي قوانین و مقررات تعاون  اقدام

ات، هیزات در بخش فناوري اطلاعکارآمد امکانات و تج يرین اثر بخشی و بکارگیمأت.7

مده ر بخش تعاون بوده و از عیبانگیاســت که گر یلئن مســایتراطلاع رســانی و...  از مشــکل

زات شود و تجهی ید با دقت و وسواس موشکافین بخش است که بایموجود در ا يهابیآس

  ع ودر دسترس عموم قرار داد.یتوز یلازم و زیربنایی را ایجاد ودر سطح مل

ها و وظایف خود اطلاعات تعاونی از اصـول و اهداف تعاونی يتوجه به اینکه اعضـا با.8

رابطه با  در يتوانمندساز يهابایسـت کارشناسان تعاون جلسات و کارگاهکمی داشـتند، می

ــا و هیأت مدیره برگزار کنند تا از این طریق بتوانند  ــول و اهداف تعاونی و وظایف اعض اص

ــول، ا ــا از اص ــا انتظار میآگاهی اعض رود را ارتقا هداف تعاونی و وظایفی که از خود اعض

  دهند
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