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 :چکیده

کل ای اجتماعی شعنوان سرمایهمنظور ایجاد تأثیرات اجتماعی بر پایۀ اعتماد مردم بهبه هستند کهاجتماعی  -نهادهایی اقتصادی ،هاتعاونی

طور قانونی مورد به ۳۱۳۱ها از سال یگیری تعاوناست، شکل از دیرباز وجود داشته نیز های سنتی تعاون در ایراناند. گرچه شکلگرفته

عنوان بخش سوم اقتصاد، در کنار بخش توجه قرار گرفت و در سیری که در قوانین مصوب پیش و پس از انقالب اسالمی طی کرد، به

اد اون در اقتصای کشور، بر ضرورت ارتقاء سهم بخش تعدر اغلب اسناد توسعهای اهمیت یافت که خصوصی و دولتی مطرح شد و تا اندازه

های توسعه و عمران شهرستانی نیز با اهداف تمرکززدایی، فقرزدایی، درصد تأکید شد. قانون تأسیس تعاونی۵۲کم به میزان کشور دست

 ۳۵۵وارد فاز اجرایی شد. سهم استان تهران از  ۳۱۳۱های محلی و جلوگیری از رانت، در سال گیری از مشارکت مردمی و ظرفیتبهره

که با توجه به رشد چشمگیر جمعیت حال آن ؛تنها یک تعاونی بوده است ۳۰۳۳شده تا سال نی توسعه و عمران شهرستانی تأسیستعاو

های تواند گامی مؤثر در جهت هدایت ظرفیتها میهای اخیر، تأسیس و فعالیت مؤثر این تعاونیهای تابعۀ استان تهران در دههشهرستان

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای این گذاری ادارهسمت توسعۀ پایدار باشد. با توجه به هدفن بهانسانی و محلی این استا

های توسعه و عمران شهرستانی در این استان و کمک به یابی به راهبردهایی برای بهبود مشارکت در تعاونیپژوهش و در جهت دست

کتوبات، مها از طریق استفاده از رویکرد کارآفرینی اجتماعی، پژوهش کیفی حاضر با گردآوری داده ها در تشکیل و تثبیت خاصه باتوفیق آن

های های شفاهی مستقیم و غیرمستقیم حاصل از گفتههای تجربی موجود یا قابل دسترس و مرتبط، و نیز استفاده از دادهاسناد و داده

های موجود در منابع و استفاده از داده ،نظرانان شهرستانی و نیز خبرگان و صاحبهای توسعه و عمرمدخالن در تعاونینفعان و ذیذی

، فرایند زیر را در جهت دستیابی به راهبردهای پیشنهادی پیمود: بررسی مضمونگیری از روش تحلیل های مجازی، با بهرهخبری و شبکه

مرور ادبیات تجربی پژوهش در داخل و خارج از کشور؛ تأمل بر  ؛نتجربیات جهانی در حوزۀ تعاون و تبیین سیر تحول تعاون در کشورما

 ها شاملمشترک تأثیرگذار بر مشارکت اجتماعی در تعاونیهای ای از مؤلفهبخش و احصاء مجموعهمفاهیم و رویکردهای نظری بصیرت

 های توسعه و عمراناحصاء وضعیت تعاونی ؛یشناختی، و اقتصادمدیریتی، روان -سیاسی، سازمانی -اجتماعی، حقوقی -های فرهنگیمؤلفه

ها و عوامل مؤثر بر موفقیت تنها تعاونی های پیش روی آنها و چالشها و فرصتمنظور دستیابی به ظرفیتشهرستانی کشور و تهران به

ظور منبر مباحثِ فوق به یمبتن یو مصداق یاتیتا حد امکان، عمل یشنهادیپ یراهبردهاتوسعه و عمران شهرستانی استان تهران؛ ارائۀ 

امل اجتماعی ش -د: یک( راهبردهای فرهنگیـهاد شدنـ. در نهایت، راهبردها در پنج گروه زیر پیشنتیو رفع موانع موفق قیعوامل توف تیتقو

 ؛اجتماعی -سنجی فرهنگی( نیازسنجی و ظرفیت۱ ؛سازی مشارکت اجتماعی از کودکی( نهادینه۵ ؛یـر و جمعـ( آموزش و یادگیری مستم۳

رساندن حدأقل( به۵ ؛زدایی از قوانین( ابهام۳سیاسی شامل  -راهبردهای حقوقیمحـور. دو( رسانـی مخاطـببخشـی و اطـالع( آگاهی۰

عنوان سنجـی و نظارت بـر عملکرد چند تعاونـی به( حمایـت و آسیب۱ ؛ویژه دولت مرکزیها به سیستم دولتی و بهوابستگی تعاونی

گیری از مدیران دارای ( بهره۵ ؛( استفاده از مدیران با تجربه و دانش در حوزۀ تعاون۳مدیریتی شامل  -راهبردهای سازمانیوت. سه( پایلـ

( شفافیـت عملکـرد مدیـران و حمایـت ۰ ؛های منطقهکارگیری مدیران با انگیزه و آگاه به نیازها و ظرفیت( به۱ ؛حسن شهرت در منطقه

شناختی شامل چهار( راهبردهای روان گیـری دموکراتیـک.سـازی و تصمیـم( مدیریـت مشارکتـی، شبـکه۲ ؛یت و نوآوریها از خالقآن

های شخصیتی اعتمادساز نظام مدیریتی ( ویژگی۱ ؛( تعامل نزدیک نظام مدیریتی تعاونی با مردم۵ ؛( حسن شهرت نظام مدیریتی تعاونی۳

( اتکاء بر مشارکت ۳راهبردهای اقتصادی شامل های اجراءشده توسط تعاونی. پنج( شده و فعالیتریفهای تع( موفقیت پروژه۰ ؛تعاونی

 داران غیرعضو.گذاری سهامگیری از سرمایه( بهره۱ ؛های تولیدیگذاری در پروژه( سرمایه۵ ؛مردمی
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۵ 

 و بیان مسئله . مقدمه1.1

های سازی سود مادی بر مبنای گسترش حیطۀ عمل بخش خصوصی، در طی دههری بازارمحور با انگیزۀ بیشینهداسرمایه

 ،یرجامعۀ بش یبراامر  نیا یدستاوردها ازانگیزی در مقام گفتمان غالب قرار گیرد. طرز شگفتگذشته توانسته است به

های اقتصادی برآمده از اما همین گفتمان و نظام .است بودهنو  یهایفناور گسترش وکاالها و ارائۀ خدمات  دیتول شیافزا

زیست موجب شده است. در برابر، های اجتماعی را نیز فزونی بخشیده و مخاطراتی را از جمله برای محیطآن، نابرابری

ه در اند کسی شدهعملی سیاگری و تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی آزاد، عمدتاً دچار نوعی بیمداخلهها با داعیۀ عدمدولت

ای در معرض ترکیبی مخرب از نیروهای فزاینده طرزآید. بنابراین، شهروندان جوامع امروزی بهبرابر منافع عمومی، کوتاه می

 یهاتیمحروم و هاتیمحدود از حاصل یجمع ادراک و یعموم تجربۀ اند؛گرفته قرار عملبی هایساز و دولتبیشینه اقتصادی

 متحد دولت، و بازار برابر در یاجتماع کنشگران عنوانبه را جامعه آحاد است توانسته یموارد در ،فوق تیاز وضع یناش

 (.Guttmann, 2020: 34) دانست آنعمل  یبشر را وابسته به چگونگ ندۀیبتوان آ دیشاکه  سوم یروین کی عنوانبه سازد؛

اجتماعی برآمده از چنین تفکری دانست.  -هادهای اقتصادیتوان نها را میهای اجتماعی و نظایر آنها، بنگاهتعاونی

 شانهای اقتصادیهایی است که در توزیع سود حاصل از فعالیتچنینی، محدودیتهای نهادهای اینکه از ویژگیچنانآن

 ,Mittone & Plonerتوانند سود حاصله را تصاحب کنند )کنندۀ سازمان مربوطه، نمینحوی که افراد هدایتوجود دارد؛ به

 ریتأث جادیانیست، بلکه دارانشان صاحبان و سهام یبرا یفقط سودآور هاسازماناین  هدفدر حقیقت،  (.511 :2015

و بر  کیباز و دموکرات ها،نهادن یا تیریدارند. مد یدر اقتصاد اجتماع یاتیح ینقش هاست واز اهداف مهم آن یاجتماع

 نیآن مشارکت دارند. سود ا تیریدر مد ،نفعانیذ ریو سا کنندگانمندان، مصرفکار ۀاست و هم یعدالت اجتماع یمبنا

 ,European Commission) شودیم یگذارهیسرماها در آن مجدداً شانیبه اهداف اجتماع یابیدست یبرا زین هاسازمان

2011)۳. 

بوده است،  -های خصوصیهمچون شرکت -زاد ها همواره به نفع نهادهای بازار آاگرچه گفتمان قدرت در طی این سال     

که با چنانآمیز قرار داده است؛ ها را در موقعیتی مخاطرهشان، اغلب آنهای اقتصادیاما اتکاء ویژۀ این نهادها بر سرمایه

برابر،  اند. دردهرو شهگاه، این نهادها نیز با مشکالت جدی روبـبهگاه های اقتصادیِ گیری بحرانافزایش تعداد ُرقبا یا شکل

 فیتعر هم اقتصاد سوم بخش عنوانتحت که یتعاون یهاشرکت همچون - سوم یروین از برآمده ینهادها تام اتکاء لیدلبه

به عبارت  .دهندیمـ نشان یترشیب یریپذواکنش و ثبات هانیا که مینیبیمـ شان،یاجتماع یهاهیبر سرما  -شوندیم

وی شان از سشدن سرمایهسو و اجتماعیدلیل وابستگی اندک به حمایت بازارهای مالی از یکبه دیگر، نهادهای اخیرالذکر

ود خدر جهت بازتولید  ،با تقویت اعتماد و مشارکت جمعی شوند که برعکس،تنها فشارهای کمتری متحمل میدیگر، نه

به چگونگی عمل این نیروی سوم دانست، ادعایی شاید بتوان آیندۀ بشر را وابسته کنند. بنابراین، این ادعا که حرکت می

های اجتماعی، شرایط انسجام و پایداری را نیز برای تواند با بهبود سرمایهگزافه نیست؛ چه حرکت در این چهارچوب، می
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سنگی که در های گرانظرفیت (.Sabatini et al, 2013پدید آورد ) -و در سطح کالن، جامعۀ جهانی-اجتماعات انسانی 

 آمدن بر بسیاریها و جوامع مدرن را بر آن داشته تا جهت فائقهای اجتماعی نهفته است، بسیاری از دولتها و بنگاهتعاونی

حدود  در(، ۵۳۳3) ۳تعاون یالمللنیب ۀیاتحاد گزارش طبق مثال، یبرا ؛رندیگ بهره نهادها نیا از ان،شتمشکالاز مسائل و 

 ۵.هستند کاربه مشغول هایعاونت قالب در جهان تیجمع از درصد ۳۳

بوده  مطرحها در سپهر اقتصادی و اجتماعی جامعه، در کشورمان ایران نیز موضوعی هموارهموضوع حضور مؤثر تعاونی     

: به ر.کها را در ایران مورد ردیابی و شناسایی قرار داد )هایی دیرپا از این تشکلها و گونهتوان سنتکه میویژه آناست؛ به

ای کشور، بر ضرورت ارتقاء سهم ای است که در اغلب اسناد توسعه(. اهمیت این موضوع به اندازه۳۱۳۳و  ۳۱3۱فرهادی، 

های کلی درصد تأکید گردیده است )ن.ک به: قانون اجرای سیاست۵۲کم به میزان بخش تعاون در اقتصاد کشور دست

باری، نگاه به وضعیت بخش تعاونی در ایران  (.۳۱۱۵۰بخش تعاون،  ؛ سند توسعۀ ۳۱۳3۱وچهارم قانون اساسی، اصل چهل

رغم نیاد خاصه در اجتماعات سنتی کشور و نیز علیبهای تعاونرغم وجود پیشینۀ طوالنی همکاریدهد که علینشان می

نشینی در ایران شتابان شهر گسترشپس از  در واقعیت وها این همکاری های اخیر،های رسمی در دههی تعاونیرشد کم  

هروندان به ش -در حد توزیع کاال-های بسیار نازکی از تعاونی ها الیهاند. به یک تعبیر، در طی این سالرو به افول گذاشته

های حوزه در تریبایست نقش بسیار پررنگتوانند و میها میکه تعاونی؛ حال آن۲(۳۱۱۱شده است )دبیری،  نشان داده

 واقعی آحاد جامعه ایفاء نمایند.تماعی با هدف درگیرساختن و مشارکتمتنوع اقتصادی و اج

هزار نفر شاغل در  ۱3۳میلیون و  ۳نفر عضو و میلیون ۲3هزار تعاونی با  4۱ها و آمار موجود، حدود براساس گزارش     

عدالت های سهامعضای تعاونیرا ا هزار نفر ۳4۳میلیون و  ۰۳ایران وجود دارد که البته از این جمعیت، چیزی در حدود 

شاهد  ،های مصرف و مسکن را هم کسر کنیمدهند و اگر اعضای تعاونیتشکیل میگری مالی های رستۀ واسطهیعنی تعاونی

میلیون نفر عضو وجود دارد )حسنوند و  ۲/۵تر از کم تنها های تولیدی و خدماتی و صنعتی و معدنی،که در حوزههستیم 

 های مربوطه ندارند.ای در امور تعاونی(؛ بدیهی است که جملگی این اعضاء، مشارکت فعاالنه۲: ۳۰۳۳همکاران، 

ای مند، دغدغههای سازمانگیری تعاونیچه آمد، دغدغۀ جلب مشارکت مردمی و فراگیر در چهارچوب شکلنظر به آن     

الت به تحوویژه با توجه حوزه بوده است. این دغدغه بهریزان و متولیان این گذاران و برنامههمواره گشوده در برابر سیاست

نماید. می تربسیار جدیزدۀ کشور از سوی دیگر، سو، و نظام شهری آسیبروستایی و عشایری ایران از یکبنیادین اجتماعات 

قش تر نکه درواقع بیش-گیری شهرهای اقماری شدن شتابان و شکلطور مشخص، با عنایت به مسائلی همچون شهریبه
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ای همچون بیکاری فزاینده و فقر گسترده ، در کنار مسائل تبعـی -کنندشهرها را ایفاء میجذب سرریز جمعیت کالن

، ایران امروز شاید بیش از هر زمان گی بیش از پیش صاحبان ثروت و مکنتهـای طبقاتی و فربهموازات افزایش شکافبه

هـای مردمی برآمده باشـد. در چنین شرایطی و با توجه ارد که از دل ظرفیتدیگر به حضور پُرقدرت نیروی سومی نیاز د

های انقالبی آحاد خود را ماحصل جوشش -کم در یک سطح ایدئولوژیک و گفتمانیدست-که دولت جمهوری اسالمی به آن

ا رگرانۀ متعددی تسهیل ابتکارات ،های گذشتهها و سالدر طی دهه ؛داندجامعه خاصه مستضعفان و اقشار فرودست مـی

،  -باشدیـحاضر م بررسی در پژوهش و که موضوع بحث-این ابتکارات  از یکی. طرح و پیگیری نموده اسـتزمینه  در ایننیز 

ابالغ قانون مصوب مجلس شورای اسالمی توسط از اسـت که پس  «های تعاونی توسعه و عمران شهرستانیشرکت»تأسیـس 

ها، هدایت منابع مردمی ، به منظور تسریع در رشد و توسعۀ شهرستان۳۳/۳۳/۳۱۳۱ی در تاریخ مقام وقت ریاسـت جمهور

ه های اقتصادی و... شکل گرفتنـد. بهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای تولیدی، بسترسازی برای ورود به بخشبه بخش

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در  ۳۳۱، ۳۱۱۱سال  بهار  اواخرگفتۀ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا 

  .۵و۳(۳۱۱۱، کبیریانـد )کشور فعالیت خود را آغاز نموده

های گذرد، البته زمان مناسبی هم برای ارزیابی وضعیت موجود تعاونیاینک پس از یک دهه که از ابالغ قانون فوق میهم     

اندازهایی جهت لحاظ ترسیم چشمای، و هم بهو سایر نهادهای توسعهویژه از حیث جلب میزان مشارکت مردمی مذکور به

باشد؛ هدفی که پژوهش پیشنهادی حاضر در سطح ها مـیبهبود این امر خاصه با توجه به اهداف متعالی این تعاونی

 یابد کههمیت مـیویژه از این رو اهای استان تهران به دنبال آن است. بررسی این موضوع در استان تهران، بهشهرستان

وص در الخصشدت مهاجر پذیر بوده و علیعلت موقعیت ویژۀ آن و محل استقرار پایتخت کشور، استانی به استان مذکور به

گیری بهره م؛ رشدی که در صورت عدمـایهای تابعۀ آن بودههای اخیر شاهد رشد چشمگیر جمعیت شهرستانطی دهه

هایی جدی مواجه ها، در آینده استان تهران را با چالشتوسعۀ پایدار این شهرستانجهت در دهی آن بهینه و عدم سوق

طور مشخص، چه آمـد و بهبر آن مبتنی ها رو به رو هستیـم.اکنون نیز با برخی از این چالشخواهد ساخـت؛ کمااینکه هم

 های ذیل بوده اسـت:مشغول پرسشپژوهش حاضر دل

ی هایهای توسعه و عمران یا نهادهای مشابه، چه تفاوتکت مردمی و بنیادهای توسعه در تعاونیمشاردر ارتباط با موضوع  -

 ها و تجربیات در ایران و جهان وجود دارد؟در دانستنی

های استان تهران از حیث میزان مشارکت مردمی و بنیادهای توسعه های توسعه و عمران شهرستانوضعیت موجود تعاونی -

هایی در این چگونه بوده و چه مسائل، مشکالت و چالش گذاری و مدیریت مشارکتیختلفی همچون سرمایههای مدر حوزه

 زمینه وجود دارد؟
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و راهبردها، اقدامات سیاستی و عملیات اجرایی برای بهبود مشارکت مردمی ملهم از رویکرد کارآفرینی اجتماعی، چه  -

 توان ارائه داد؟های استان تهران مـیشهرستان های توسعه و عمرانبنیادهای توسعه در تعاونی

 . اهمیت، ضرورت و اهداف پژوهش1.1

 توان ادعا کرد که جوامعای بوده است. لزوماً نمیها و نیز، مسائل و مشکالت عدیدهزیست اجتماعی همواره توأم با پیچیدگی

ع، دارند؛ لکن تردیدی نیست که با تحول جوام های بیشتریامروزی و مُدرن نسبت به اجتماعات باستانی و سنتی پیچیدگی

نهد. باری، ممکن است با این ها را نیز پیش مـیحلیابد و همین امر، لزوم بازاندیشی در راهها نیز تحول مـیمسائل آن

مشکالت  ود از مسائل ـانتر و با سطح باالتری از همبستگی، توانستهدالنهواقعیت مواجه گردیم که گذشتگان ما بسیار هم

نیاد بهای تعاونرو شویم که تجلی سطوح درخشانی از همکاریههایی روبـنماینـد؛ حتی گاه ممکن است با جلوهخود عبور 

گشا و ثمربخشی را نیز برای مردمان موجب گردیده هایی که در زمان و مکان خود، نتایج راهدهد؛ همکاریرا نشان مـی

شاهد ارائـۀ  وضوح قابل مشاهده است. در همین راستا،ماعات بومی و سنتی ایران، بهاست. این موضوع در ارتباط با اجت

 گرفته )ن.ک «بنه»ها زراعی کهن موسوم به ایـم؛ از تعاونیشناس بودهویژه از سوی پژوهشگران مردمهای متعددی بهنمونه

 اهتردید، جملگی این سنتبی (.۳۱۳۰ ،یدفرها: به)ن.ک  «واره»های مرسومی همچون ( تا همکاری۳۱4۳نژاد، به: صفی

اند. سرمایۀ اجتماعی در توجهی در اجتماعات مربوطه بودهاجتماعی قابل سرمایۀ مؤیدشان، جدای از عواید مادی ثمربخش

سی، ناشوظیفه صداقت، همچون هاییارزش پایۀ بر که است ایسازنده تعامالت و پیوند هایشبکه وجود به ناظر آن، عام معنای

(. در حقیقت Fukuyama, 2001: 7یابند )شکل گرفته و تداوم مـی «اعتماد»تر از همه، تعهدپذیری، و شاید مهم

های اجتماعی و اعتمادی است که بین اعضای یک اجتماع برقرار بنیاد، نتیجۀ سرمایههای تعاونجویی در همکاریمشارکت

کند. این ادعا با توجه به فضایی که و اعتماد اجتماعی را تقویت مـی حال، خود نیز این سرمایهباشد؛ اما در عینمـی

 کنند، ادعایی دور از ذهن نیست.کنندگان خلق میهای مذکور برای مشارکتهمکاری

ولو در - چه در سطور فوق ترسیم شد، تالش برای گسترش سنت تعاون و تسری آن به جوامع امروزینظر به آن     

توان مورد مالحظه قرار مشغولی را می، تالشی مداوم بوده است. در ایران سدۀ معاصر نیز، این دل -ههای روزآمدشدصورت

های ، شاهد تعریف شرکت۳۱۳۳اردیبهشت ماه  ۳۱که در متن قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملی در چنانداد. آن

است، تأکید بر ارتقاء سهم بخش  «توسعه»که بحث از میماداها هستیم؛ پس از آن نیز تا به امروز، تعاونی و بیان اهداف آن

اقتصادی  مرا یک مثابۀبه صرفاً  اسالمی، انقالب پیروزی از پس البته موضوع این تعاون در اقتصاد ملی هم تأکیدی دائمی است.

وژیک الزام ایدئولها و بهبود وضعیت این بخش را یک شود و جمهوری اسالمی بنا بر ماهیت خود، گسترش تعاونیتلقی نمی

طور و بسط آن است؛ که البته به «عدالت اجتماعی»بر دکترین این نظام با محوریت تحقق  داند. این هدف درواقع مبتنییـم

 همکاران، و یسبحانمکرر در گفتار رهبران انقالب اسالمی تجلی یافته و در متون قانونی نیز تصریح گردیده است )ن.ک به: 

ودهای فر و های توسعۀ اجتماعی، فرازلحاظ شاخصکه جامعۀ ایرانی به گیردأکیدات در شرایطی صورت میاین ت(. لکن ۳۱۱۱
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آمار  تریناساس تازه و بر برای مثال رو است.های روباینک نیز در برخی موارد، با وضعیت ویژهبسیاری را تجربه کرده و هم

درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار  3/۵۱کی از آن است که ساله حا ۳۲-۵۰بررسی نرخ بیکاری جوانان شده، اعالم

التحصیل فارغ بیکاران جمعیت سهم همه، از ترمهم البته و درصد است 3/۳4ساله،  ۳۳-۱۲نرخ بیکاری در گروه سنی  .اندبوده

ها، ن بر پایۀ برخی از گزارشهمچنی .۳(۳۱۱۱ ران،یا آمار مرکز)باشد درصد مـی ۱/۱۳در سطوح آموزش عالی از کل بیکاران، 

های اخیر سوم خانوارهای ایرانی در زیر خط فقر قرار دارند؛ بر همین اساس، نرخ فزایندۀ تورم در سالکم یکامروز دست

 تعاون، وزارت)درصد رشد کند  ۱۳طور متوسط نسبت به سال قبل، به ۳۱۱۱موجب گردیده است تا خط فقر سرانه در سال 

ی نشینایی همچون حاشیهـپیامده اجتماعی، به تبع یاـهوضع اقتصادی نامناسب و نابرابری .۵(۳۰۳۳ ،یماعاجت رفاه و کار

یافتگی قرار دارند. ترین سطح توسعهو افزایش شهرهای اقماری را نیز موجب گردیده است؛ شهرهایی که اغلب در پائین

میلیون نفر  ۳۱»ت که ـاذعان داشته اس ۳۱۱4در سال مسئول دبیرخانۀ ستاد بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی 

؛ آماری که ۱(۳۱۱4)خبرگزاری تسنیم،  «کنندیـهای غیررسمی زندگی مگاههای شهری و در سکونتخارج از محدوده

هرها و شای در کالنبسیار بیشتر بوده و البته باید توجه داشت که وضعیت زیست حاشیه ۳۰۳۳اینک در سال احتماالً هم

های ها و نگرشهایی را نیز در زمینۀ ارزشجملگی این مسائل، البته چالشمراتب بدتر است. هایی همچون تهران بهاستان

نحوی که شهروندان جامعه، امروز سطوح بیشتری از وجود آورده است؛ به ایرانیان، و نیز سرمایۀ اجتماعی در کشور به

جتماعی در ایران رو به رو از کارشناسان، در مجموع با کاهش و فرسایش سرمایۀ ا زعم بسیاریاعتمادی را بروز داده و بهبی

 م.ـهستی

اجتماعی خاصه در پی گسترش  باری، مجموع مسائل فوق سبب گردیده است تا اهمیت توجه به موضوع جلب مشارکت     

ع توأماً ناظر به وجوه اقتصادی و اجتماعی ردد. در حقیقت، اهمیت این موضوبنیاد، بیش از پیش آشکار گـهای تعاونفعالیت

آفرین است و پیش از هر چیز، در راستای نحوی که تقویت این بخش، نخست تقویت یک سنت ارزشهاست. بهتعاونی

ازد؛ ساست و شکوفایی استعدادهای انسانی را تسهیل می «بخشتعالی»گیرد؛ در ثانی، یک امر قرار می «تداوم فرهنگی»

های اجتماعی و اقتصادی، کند که خود در پی تعدیل نابرابریو بسط آن کمک می «عدالت اجتماعی»تحقق همچنین به 

 را هم ترمیم خواهد بخشید. «سرمایۀ اجتماعی»و  «اعتماد»

ها را تعاونی ،ایجاد اشتغال فراگیر و پایدار است هاکه یکی از اهداف مهم تعاونیچه آمد، با توجه به اینبر آنعالوه     

سازی گرفت. لکن چون مبنای این چهارچوب بیشینهای از نهادهای کارآفرینانه در نظر مثابۀ گونهبایست بهیـتوان و میـم

های مواجه هستیم؛ یعنی تحقق اشتغال بر پایۀ شکوفایی ظرفیت «کارآفرینی اجتماعی»تر با نوعی سود شخصی نیست، بیش

های اشتغال رسمی که در عمل نموده و برخالف برخی از گونه «گرتسهیل»شتر در مقام ها بیاجتماعی. از این منظر، دولت
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بر  .مخودجوش و رویشی باشیـصورت یک امر به بیشتر جا باید به دنبال تحقق کارآفرینییابد، در ایندولت سازوکار مـی

کنار یکدیگر، این بستر را فراهم آورند که افراد  سازی و گردآوری مسئوالنۀ اعضاء درباید با شبکهها مـیاساس، تعاونیاین 

ای از اقدامات پذیری، دست به مجموعههای محیط خود پرداخته و با ریسکها و چالشای به ارزیابی فرصتطرز فعاالنهبه

تن ساختواند سهم بسزایی در مرتفعاجتماعی در بخش تعاون، مـی کارآفرینانه بزنند. از همین روست که جلب مشارکت

ز در تری را نیای روشنهای توسعهایفاء نماید و افق -یعنی مسئلۀ اشتغال-های ایران معاصر مشغولیترین دلیکی از مهم

 پیش رو بُگشاید.

ن است؛ لک «مسئلۀ توسعه»مشغول تری دانست که دلای از پروژۀ بزرگتوان قطعهپژوهش حاضر را نیز بنابراین مـی     

از رهگذر مشارکت جمعی برآمده از اعتماد و  داند کهرشد اقتصادی، یک امر اجتماعی مـیتحقق ز توسعه را بیش ا

ط کردن شرایبه بهبود زندگی فردی و اجتماعی شهروندان بیانجامـد؛ یعنی با فراهم های اجتماعی، باید در نهایتسرمایه

ان به ارمغ نفسعزتها احترام و شان، برای آنگیهای محیط زندساختن ظرفیتدر بالفعل شکوفایی استعدادهای انسانی

 شان توانمند سازد.های مادیها را در رفع فقر و محرومیتآورد؛ همچنین آن

در استان تهران هم با توجه به موقعیت ویژۀ  «های توسعه و عمران شهرستانیتعاونی»ضرورت این پژوهش در ارتباط با      

ها و دلیل قرارگیری پایتخت سیاسی کشور در استان تهران و تمرکز فرصتکه بهچه آناین استان، کاماًل آشکار است. 

ایـم. بخشی از این جمعیت های اخیر شاهد نوعی تورم و انفجار جمعیتی در این منطقه بودهامکانات در آن، در طی دهـه

های رغم ظرفیتمانند؛ مناطقی که علیـیم «تهران بزرگ»تر به توابع انـد که بیشهایی ساکن شدهدر شهرها و شهرستان

اساس،  ینا برند. برسر نمیمطلوبی به چندان اجتماعی در وضعیت و های توسعۀ اقتصادیلحاظ شاخصطبیعی و انسانی، اما به

ت ها بر پایۀ هدایهای استان تهران، تسریع در رشد و توسعۀ این شهرستانهای مذکور در شهرستانغایت تشکیل تعاونی

رسد چندان محقق نگردیده و البته بخشی ، کارآفرینی و... بوده است؛ امری که به نظر میهای تولیدیمنابع مردمی به بخش

 توفیق ناشی از عدم مشارکت مردمی شایسته است.از این عدم

 مؤثر بر مشارکتبر آنچه آمد، هدف اصلی پژوهش پژوهش حاضر عبارت بوده است از تبیین و تدوین راهبردهای مبتنی     

های استان تهران با رویکرد کارآفرینی اجتماعی. های توسعه و عمران شهرستانمردمی و بنیادهای توسعه در تعاونی

 همچنین، در جریان پژوهش تالش گردیده تا اهداف ضمنی ذیل هم محقق شـود:

  مردمی و بنیادهای توسعه در بررسی ادبیات موضوع و تجربیات موجود در ایران و جهان پیرامون جلب مشارکت

 تجربیات؛ این در هاتفاوت به دستیابی منظوربه اجتماعی کارآفرینی رویکرد با مشابه نهادهای یا عمران و توسعه هایتعاونی

 های تهران از حیث میزان مشارکت مردمی و بنیادهای های توسعه و عمران شهرستاناحصاء وضعیت موجود تعاونی

 ها؛گذاری و مدیریت مشارکتی در آنمختلفی چون سرمایه هایتوسعه در حوزه
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 های های توسعه و عمران شهرستانتعاونیشناسی وضعیت مشارکت مردمی و بنیادهای توسعه در یابی و آسیبمسئله

 استان تهران؛

 وی شارکت مردممعملیات اجرایی برای بهبود  و یاقدامات سیاست ا،راهبرده ای ازهمجموع و تعیین اندازچشم ترسیـم 

 های استان تهران با رویکرد کارآفرینی اجتماعی.های توسعه و عمران شهرستانبنیادهای توسعـه در تعاونی

 . پیشینة موضوع3.1

توان که اشاره گردید، در ایران نیز میچناناندازۀ تاریخ زندگی جمعی بشر است. آنتوان گفت قدمت تعاونی در جهان، بهمی

های مدرن برای نخستین بار در اروپا شکل گرفت و سپس به نی را در این زمینه برجسته ساخت. اما تعاونیای طوالپیشینه

بندی تمام جهان و از جمله ایران، راه یافت. بنابراین، بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، در قوانین و چهارچوب

ری تعاونی گیجه به این موضوع، در این قسمت ابتدا بر تاریخچۀ شکلهای خود از کشورهای غربی الگو گرفتند. با توتعاونی

های تعاونی در ایران خواهد شده دربارۀ شرکت، تاریخچۀ تعاونی و قوانین وضعدر جهان مروری خواهیم داشت؛ پس از آن

 آمد و در جدولی، سیر تاریخی نهضت تعاونی مدرن در ایران ارائه خواهد شد.

 در اروپا و امریکاها . تعاونی1.3.1

 یانانس یهاکه بر جنبهاست در سرتاسر جهان  یاساله و گسترههزاران یقدمتبا مشارکت  یاز اشکال حقوق یکی یتعاون

 ذکر یتعاون نیاول سیتأس یبرا یقیدق خیتار توانینم(. ۵۳4 -۵۳۲: ۳۱۳3و همکاران،  ینیدارد )ام یادیز دیمشارکت تأک

 احساس هاخانواده واند که افراد شکل گرفته ییهادر زمان و مکان هایتعاونگفت  توانیم یول ؛(Shaffer, 1999: 40) کرد

از  (.Gonzales & Phillips, 2013: 1) ندیبرآ خود یزندگ سطح یارتقا یهانهیهز پس از توانندینم ییتنهابه که اندکرده

 یراب است؛ صنف کی ۀژیو یتعاون هردر این گونه،  که شاره کردا یصنف یهایتعاونبه  توانیم ،یاشکال تعاون نیترییابتدا

صنعتگران  یصنف یهاهیاتحاد و (۵3: ۳۱۳4 ،یقق)اخترمح الدیم از قبلسال ۰۲۳ در روم در ورانشهیپ یهایتعاون ،مثال

 ریو بازرگانان و سا یکارگر ۀدر جامع هایتعاون از شکل نیا ،یصنعت ۀدور در. ی از این نوع بودالدیم زدهیدر قرن س یدست

 .(Gonzales & Phillips, 2013: 1) افتی گسترش زیمشاغل ن

. بودند هایتعاون گسترش در کشورها نیترموفق و گامانشیپ از کایآمر و ایتانیبر فرانسه، جهان، یکشورها انیم در     

 ،دهه نیهم در. بود ریپن دکنندگانیتول یتعاون که گرفت شکل فرانسه در ۳3۲۳ ۀده در جهان دکنندگانیتول یتعاون نیاول

شدند  جادیا یسوزآتش ۀمیب یبرا کایآمر یایالدلفیدر ف 1نیفرانکل نیبنجام یتعاون زین و انگلستان در یتعاون نیاول

                                                           
1. Benjamin Franklin 
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(Shaffer, 1999:1 .)یمعن نیاست؛ بد یسهام یگذارهیصورت سرماکشور فرانسه، به در یتعاون یسازمان یهامدل اکنون 

 ادهاستف .کنند یگذارهیسرما ،یتعاون در ،هو اوراق قرض یگواه ،یسهام مشارکت قیطر از دهدیم اجازه رعضویغ فرادا بهکه 

 رواج اهوهیش ریسا از شیکشور ب نیا در گذارهیسرما -عضو یو ساختارها یگذارهیسرما یواحدها لیتشک مثل ییهاوهیش از

. استنشده و سود انباشته عیتوز داتیعا زیاعضا و ن یهاهیاستفاده از سرما اًعمدتها شرکت نیا یمال نیتأم یها. روشدارد

 گذارانهیسرما یاستفاده از منابع مال ،یگذارهیسرما یاز واحدها یریگبهره کنند،یم استفاده منظورنیبد که ییهاروش ریسا

اتاق تعاون  یخبر گاهیپاگاه وبهاست )بانکض از او استقر یگذارهیسرما یهایو گواه یفرع یهایدر اشکال بده یخارج

 دارنیاشراف زم گردید که طبق آن، مطرح ییروستا اعتبار یهایتعاون طرحو در آلمان هم  ۳34۳در سال  .۳(۳۱۱3 ران،یا

 در یارباعت یهایتعاون گرید یالگو دو. کنند افتیدر وام و بسپارند هیاتحاد به رهنعنوان خود را به یهانیزم توانستندیم

 یگرید و کردیم کار ریفق کشاورزان یاسم یۀرماکه بر اساس س ۵زنیآ رالف یالگو یکی: گرفت شکل نوزده قرن آلمان

 (. ۱۰و ۱۵: ۳۱۳4 ،ی)اخترمحقق بود یواقع یهاهیسرمابر  یکه مبتن ۱چیل شولتزه یالگو

 لیو کارگران روزمزد از دل اصناف تشک انیاز کارفرما یبیبا ترک یکارگر یهایابتدا تعاون ۳۳۳۳ۀده لیدر اوا کایدر آمر     

 دوران در کردند. سیتأس یامروز یهاهیبه شکل اتحاد ییهادو گروه از هم جدا شدند و سازمان نیا ،یشد. پس از چند

 نیا ۳۳۱۳ ۀده در. کردندیم تیها حمااز آن یزندگ حتاجیما نیتأم یبرابودند که  هایتعاون ،روزمزد نکارگرا اعتصاب

ر حال د یِدارهیدر اثر نظام سرماکه کارگر  ۀقدرت طبق فیو فقر و تضع یعدالتیب با مبارزه یاجتماع رسالت با هایتعاون

 یۀاتحاد» یعنی کا،یآمر در کار یمل سازمان نیولا لیزمان، تشک نیخود ادامه دادند. در ا اتیبه ح ایجاد شده بود، ظهور

مختلف  یدر کشورهاها تأسیس تعاونی(. روند Curl, 2010: 15شد ) یکارگر یهایعاونت یارتقا موجب 1«یمل معامالت

 ییهانهضت نکهی( تا اShaffer, 1999: به ک.در جهان ن هایتعاونمند و نظام ترقیدق ۀخچیتار آشنایی با ی)برا افتیادامه 

و  هایتعاون یبر درک ارزشمند یشتریب ریأثت و به کارگرفته شد یتعاون یها اصول کنوندر جهان شکل گرفت که در آن

 ر لیبرالیسم.بهای مبتنیانواع تفکرات سوسیالیستی گرفته تا نهضتهای برآمده از ؛ از نهضتها در جهان گذاردندگسترش آن

 یکایا و آمردر اروپ افتهیرشد یِ کارگر یهایتعاون مثال، یبرا نبودند؛ گسترش به رو و موفق هایتعاون هم شهیهمباری،      

ورشکست  ۳۱۱۳ ۀده در ورکیوین موفق مسکن یهایو تعاون اورندیب دوام ۳۳۱۳ ۀده یاقتصاد رکود در نتوانستند، ۳۳۳۳ ۀده

سایر  تیموفق لیباشد. برعکس، دل رکود یهافقر اعضا در دوره تواندیم هایتعاون نیا یورشکستگ لیدال از یکیشدند. 

د. باش نیبحرا یهاتیموقع یبرا خودسهام  انداز سودپس دراعضا  یشیدوراند است ممکن ،در چنین بحران هایی هایتعاون
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 بیکاری ،ثالم یبرا ؛دارد یبستگ زین یبحران یهاتیموقع الزامات باها به تناسب نوع آن هایشکست تعاون ای تیموفق البته

 (. Jackall & Levin, 2021: 37) شد ییزااشتغال یبرا یکارگر یهایتعاونگسترش  موجب زین ستمیب قرن لیگسترده در اوا

 یاز کشورها یاریبس یاقتصاد ستمیس از ریناپذییجدا یبخش هایتعاون اکنون کهچه روشن است اینآن به هر روی،     

ان ا نشخود ر تیاهم ،جیتدربه زین هیانوسیو اق ایآس قا،ینقاط جهان از جمله آفر ریو در سا دـهستن ییکایو آمر ییاروپا

 د.ـدادن

 فریقاآها در . تعاونی1.3.1

 در تعاون وجود اثر نی. اولاست داشته وجود ربازید از یتعاونشبه یسنت یهاشکل ،جهان نقاط ریسا مانند زین قایفرآ در

 ،یاخترمحقق) افتی الدیم از شیپسال ۱۳۳۳ مصر در یدستعیصنا کارگران و ورانشهیپ یهاسازمان در توانیم را جهان

 بر یمبتن دوره نیاها به عقیدۀ آن. خوانندیم یشااستعماریپ ۀدور (18 :2016) ۵ننتُو استَ ۳کِمدوره را اُ  نیا(. ۵3: ۳۱۳4

 یمشابه یهاارزش و اصول لکن گنجد،ینم یتعاون یکنون فیتعر در هایهمکار نوع نیا گرچه. بود یاریخود یدئولوژیا

 .دادند ادامه خود اتیح به زین ستعمارا ۀدور در یحت هایتعاون نیا. شتدا

 کردند یمعرف یاقتصاد ۀتوسع یبرا یابزار را هایتعاون یی،اروپا یهادولت دوران استعمار بود که دردر حقیقت      

(Birchall, 1997: 131 ؛)ژهیوبه .بردند کار به مستعمراتشان بر تسلط حفظ یبرا یابزار عنوانبه را هاآن ،واقع در یول، 

خود را  ۀدجبو هایدر قالب تعاون استعمارگر نانیکارآفر. کردیم تیتبع یاز اصول نژادپرست قایدر آفر هایتعاون یریگشکل

 دندبو کرده دیتول ریفق کشاورزان که کردندیمکسب  یمحصوالت فروش از راو سودشان  یتعاون یاعضا تیاز حق عضو

(Maslennikov, 1983: 9 & 15.) و قهوه مثل ،صادرات و فروش قابل محصوالت دیتول بر دوره نیا در هایتعاون تیفعال 

ه ن ی،و با هدف برآوردن اهداف استعمار نییاز باال به پا ۀادار ستمیبودند با س ییهاسازمان هایتعاون و متمرکز بود یچا

 (. Okem & Stanton, 2016: 19) اعضا یجمع منافع وردنآبر یبرا

که در دورۀ چنان؛ آن(Maslennikov, 1983: 32) ماند یباق نیز بعد یهادوره در ی،استعمار ۀدور یهایوابستگ اثرات     

 دانسته عیسر یاقتصاد ۀتوسع و یاجتماع انسجام بهبود یبرا یابزار هایتعاون ،بود ییگرایمل -ییگراتوده ۀدورموسوم به 

 فتگ توانیم ب،یترتنیبد. شدندیم یتلق «دولت امتداد» یرپسااستعما ۀدور در هایتعاون ی،دئولوژیا نیا بر بنا. شد

 و هادولت. نشد جادیا یرییتغ هاآن ۀادار ۀنحو و ساختار در و بودند استعمار ۀدور یهایتعاون ۀادام در دوره نیا یهایتعاون

 اعضا، منافع نیتأم یجابه هایتعاون هدف و داشتند یادیز مشارکت دوره نیا در هایتعاون ۀتوسع در یدولت ینهادها

 .(Diraditsile, 2018: 28 ; Okem & Stanton, 2016: 20) بود «هایتعاون ۀدربار هادولت اندازچشم به یابیدست»

                                                           
1. Okem  

2. Stanton 
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 ضااع ن،یا بر عالوه. بودند یمتک دولت به آموزش و یابیبازار اداره، بودجه، نیتأم در ،یپسااستعمار دوران یهایتعاون     

 :Ibid, 2016) بود حاکم هاآن ۀادار بره رانیگسخت یهایبوروکراس و نداشتند کنترل کیدموکرات صورتبه هایتعاون نیا بر

 نکهیا جمله از ؛داشتند مستعمرات یبرا زین یدیفوا هایتعاون نیا ،یاستعمار یهایبا وجود تمام مضرات تعاونالبته (. 21

ودند. مؤثر ب یدیتول یروهاین شرفتیپدر  یمل یبورژواها جادیو با ا دادند ءارتقا کشورها نیرا در ا یپول-ییکاال ارتباطات

 یباراعت روابط رشگست داد،یم پوشش را انیبوم از یادیز تیجمع که یاعتبار و یابیبازار یهایتعاون ظهور ن،یعالوه بر ا

 (.Maslennikov, 1983: 16کرد ) ایهم زین یفرد یااجاره یهانیزم داتیتول یابیبازار یرا برا تیو موقع دیبخش سرعت را

 هایاونتع اجبار و لیتعد ۀدور دوره نیافریقا اشاره داشت. آها در سیستم اقتصاد آزاد در نهایت، باید به وضعیت تعاونی     

 یبرا یهرا و هاآن تیموفق یهاراه از دولت از هایتعاون استقالل در این دوره، (.Birchall, 1997:131) بود آزادشدن یبرا

 یاریخود یدئولوژیا و هاارزش به بازگشت ۀدور به نوعی دوره، نیا. شد داده صیتشخ هایتعاون اصول و هاارزش به یبندیپا

جمال عبدالناصر، بر لزوم در مصر، که چنانآن. (Okem & Stanton, 2016: 21) بود نیز یشااستعماریپ ۀدور بر حاکم

های شرکت .(۱۳: ۳۱۳۳چی، یۀ تعاونی برای ایجاد عدالت اجتماعی تأکید کرد )میوهقرارگیری نظام اقتصادی مصر بر پا

عنوان اقدامی تأثیرگذار در جهت توسعۀ اقتصادی تأسیس شد؛ چون عالوه بر تأثیرات تعاونی چندمنظوره در این کشور به

آن  سازیتأثیر بر تفکر مردم و همگام عنوان نهادی آموزشی برایکند و بهاقتصادی، در زندگی اجتماعی مردم هم نفوذ می

 (.3۱: ۳۱۳۰سلیم، توان بهره برد )با توسعۀ اقتصادی نیز از آن می

 ،یومخدمات عم یاساس یو با بازساز ه شداز دولت گرفت هامتیکنترل ق نیهمچن های نئولیبرال،استیسبر پایۀ این      

 هایتعاون تیخالق زین و هایتعاون در مشارکت به مردم رغبت ،تاقداما نیا .یافتکاهش دولتی تا حدی متورم  یروکراسوب

 یقبل یوابستگ لیدلبه مثبت، راتیتأث نیا همۀ وجود با البته .داد شیافزا را یاقتصاد دیجد اوضاع با روشدنروبه یبرا

 یقت،. در حقباشند داشته یمطلوب عملکرد نتوانستند هاآن از یبرخ د،یجد تیوضع یبرا نبودنآماده و دولت به هایتعاون

 زا یدیجد یهامدل ظهور موجب و بود یاقتصاد یسازپاک یاگونه دولت، به وابسته یهایتعاون حذف جهیدرنت و شکست

 Okem) کرد فراهمرا  ایکن و یوپیات چون ییرهاکشو در یمحل یهایتعاون از یبازار یهاتیحما که شد ینهاد یهایتعاون

& Stanton, 2016: 21-23 .) 

 و اقیانوسیه ها در آسیا. تعاونی3.3.1

 است. ییاساشن قابل یاستعمار و پسااستعمار ،یشااستعماریپ ۀدور سه نیز هیانوسیو اق ایدر آس ینهضت تعاون خیتاردر مرور 

ال س در مثال یبرا د؛ید توانیم یکشاورز محصوالت دیتول یبرا یمردم یهامشارکت قالب در اغلبدوره را  نیدر ا یتعاون

محصول  یآورجمعسازی مزارع برای کشت و نیز آمادهل، سلطان بابِ ی حموراببر اساس دستور  و الدیاز م قبل ۵۳۲۳

 ن،یچ یعنی ،ییایآس یکشوربه  زین یاعتبار یهایتعاون ۀسابقشد.  و با همکاری تمامی کشاورزان انجام یصورت تعاونبه

 نیا ی قانون حاکم برد مساووو س یحق مساو ،یسهام مساو. است الدیم زاقبلسال  ۵۳۳ به مربوط آن آثار و رسدیم
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 توسط ای ،قایفرآ مانند زین قاره نیا در مدرن یهایتعاونبا این همه،  (.۵3: ۳۱۳4 ،ی)اخترمحقق بود یتعاون یهاسازمان

 مثال، در هندوستانِ  یبرا ؛(Altman et al., 2020: 2 &36) برگشته غرب از یِمحل رهبران توسط ای شد جادیا استعمارگران

  (.Maslennikov, 1983: 13) افتی گسترش یرباخوار-یبازرگان ۀرابط ۀکنندلیتسه یِاعتبار یهایتعاون ،تحت استعمار

 ,Birchall)و براساس الگوهای غربی صورت گرفت  ۳۳۱۳در استرالیا نیز در دهۀ  مدرن یهایتعاون نیاول جادیا یبرا تالش

تا  ن،یپیلیو ف یاندونز ران،یعراق، ا لبنان،از جمله  ،ییایآس یاز کشورها یاریبس درالبته باید اشاره داشت که  (.1997:163

 یجنوب منی و نپال ،یمالز مانند کشورها یبرخ دروجود نداشت و ی مدرنِ به معنای واقعی، تعاون ،دوم یجهان جنگ از پس

 (. Maslennikov, 1983: 15) فتگر شکل جنگ نیا از پس ،یتعاون یقیحق تیماه زین

 را جوامع نیا توانستاستعمار  لیدل چند به مستعمره، جوامع یبرا استعمار ۀدور مضرات تمام وجود باحال، ایعلی     

 -ییکاال روابط گسترش اوگاندا و هند مثل ییکشورها در کهنآ اول: کند زیتجه مستقل، یهایتعاون به یدهشکل یبرا

 ۀمستعمر یکشورها از خام مواد شتریب هرچه کردنخارج یبرا استعمارگران تالش کهاین دوم د؛یـبخشرا سرعت  یپول

 بر یبتنم یشکل به هایتعاون یریگشکل کهنیا سوم شد؛ دیتول در انیبوم مشارکت شیافزا موجب ها،یتعاون قیطر از خود

 از هاآن و داد نشان مستعمره یاـکشوره روشنفکران به را قانونمند مشارکت به یدسترس امکان ،یاستعمار ۀدور در قانون

 :Ibid, 1983) دـکردن استفاده استعمارگران از استقالل جهت در وحدت و مشارکت یبرا مردم بیـترغ یبرا امکان نیهم

17.) 

 تعداد ،یافته بودندالل استقدر کشورهایی که تازه  زمان با تشکیل دولتباری، پس از دوران امپریالیسم استعماری و هم     

. داد اننش کشورها نیا یاجتماع و یاقتصاد یندهایخود را بر فرا راتیگرفت و تأث یسرعت فزونبه در این کشورها هایتعاون

وزیر جواهر لعل نهرو، که در هندوستان، پس از پیروزی به رهبری مهاتما گاندی بر استعمار انگلستان، نخستچنانآن

های فردی سازی تمایالت جمعی با خواستها برای هماهنگر گرو نهضت تعاونی خواند. سپس تعاونیسعادت ملت را د

ها به تجدید بنای سیستم اجتماعیِ از پایین با توسعۀ نهضت تعاونی در شکل گرفت. در جهت نیل به این مقصود، آن

در کرۀ جنوبی نیز، در شهر کوچکی (. ۵۱: ۳۱۳۳چی، ههای توسعه از باال اقدام کردند )میوزمان، اجرای برنامهروستاها و هم

 نیب میمستق عیتوز یجابه یخارج یکشورها از شدهافتیدر یهاکمک، ۳۱3۵و پس از سیل ویرانگر سال  ۳به نام ونجو

حد ااین شرکت یک و .بخشد بهبود را آنان یزندگ ،یاریخود قیطر از تا دیرس چندمنظوره یهایتعاون جادیا مصرف به فقرا

شود، بسیاری که مالحظه میدر حقیقت، چنان (.Kurimoto, 2020: 14)تولیدکننده و پزشکی بود /  کنندهترکیبی مصرف

از کشورهای آسیایی تأثیرات منفی استعمار را بر نهضت تعاونی خود به حداقل رسانده و از نهضت تعاونی در حل مشکالت 

 اند.اجتماعی خود بیشترین بهره را برده

                                                           
1. Wonju 
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 ها در ایران. تعاونی1.3.1

طور که در در حقیقت همان .یرسم ۀدورو  یررسمیغ ۀکرد: دور میتقس یاصل ۀبه دو دور توانیم را رانیتعاون در ا خیتار

ی تر ناظر به مشارکت و همیارای طوالنی دارد؛ این سنت بیشصفحات گذشته اشاره گردید، سنت تعاون در ایران پیشینه

ها تمرکز پژوهش حاضر بر گونۀ رسمی تعاونی جا کهی و دامی، عمران روستایی و... بوده است. لکن از آنمردم در امور زراع

است، در ذیل نیز سعی گردیده است تصویری کلی از روند تأسیس و تکوین این نهادها در پیش و پس از انقالب اسالمی 

 ارائه شود. 

 اسالمی سیر تاریخی نهضت تعاونی در ایران پیش از انقالب 

در قانون تجارت  یتعاون یهابه شرکت یاو در اشاره .ش . هـ ۳۱۳۱به سال  رانیدر ا یبه موضوع تعاون یتوجه قانون خیتار

 بود فرانسه ژهیوبه ،یغرب یکشورها تجارت نیقوان هیشب قانون نیا. ۳(۳۱۳۰و  ۳۱۳۱)مجلس شورای ملی،  گرددیبرم

داورآباد گرمسار بر  یدر روستا و ۳۱۳۰در سال  دیبه سبک جد ییروستا یعاونت یهاشرکت نی(. اول۱3: ۳۱۳۰ م،یسل)

قانون  نی(. در ا۵۳: ۳۱3۱ ،ینیحس؛ 3۰: ۳۱۱۰ گران،یو د یشد )انصار سیتأس ۳۱۳۳سال  قانون تجارت مصوبِ یمبنا

 ۳۱۳4سال  در .۵(۳۳۱۳)مجلس شورای ملی،  است شده ییشناسا مصرف، و دیتول یتعاون یعنی ،یتعاون رکتش عفقط دو نو

)مجلس شورای ملی،  ها با تعاون مالکین دهات تأمین شودهای عمران دهستانمقرر شد هزینهعمران،  قانوندر  هم

۳۱۳4)۱. 

 یول فت؛ای شیافزا مصرف یهایتعاون ژهیوبه ها،یتعاون یریگشکل ۀزیانگ دوم، یجهان جنگ از یناش یاقتصاد بحرانبا      

 از یبعض از ییهائتیه ۳۱۵۳ وریاز شهر بعد(. ۳۳۳: ۳۱۳۰ م،ی)سل بود ناموفق نه،یزم نیا در شدهمانجا اغلب اقدامات

 نیاقدامات ا از. دهند ارائه رانیا دولت به یاجتماع و یاقتصاد و یفن یهاکمکشدند تا  رانیوارد ا کا،یآمر ژهیوبه کشورها،

 با یتعاون ونیسیدوره کم نیا در .(۵۱: ۳۱۱۱)سهیلی،  بود یاجتماع -یو مؤسسات اقتصاد هایتعاون سیتأس ،هائتیه

 .۰(۱۱۳۱ ،معرفتی) کنند یریگمیتصم کشور یتعاون یهابرنامه ۀدربار تا شد لیتشک هکارشناسان مؤسسات ذکرشد حضور

 به ردمم آشناساختن و مأموران میتعل یبرا یئتیه رأس در» کرد مأموروقت را  کشور ریوز رضاخان، ۳۱۵۳در سال      

طبقات  ژهیومردم، به یجمع تیکرده و حس مسئول سفر کینزد و دور یروستاها و شهرها به ی،تعاون نیقوان مفهوم

                                                           
 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91011 آدرسِ به یدسترس قابل .۳

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92349 آدرسِ به یدسترس قابل .۵

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93320 آدرسِ هب یدسترس قابل .۱

 . https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3689381 آدرسِ به یدسترس قابل .۰
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 سیتأس یارزاق عموم عیتوز یها برادر همان سال زین یشهر یهایاونتع. (۳۳۳: ۳۱۳۰ م،یسل) «زدیرا برانگ دکننده،یتول

ها البته بسیاری از تعاونی شد. جادیشهرها ا ریدر سا یو مابق تهران در یاونتع هفت، ۳۱۱۳ تا ۳۱۵۳ یهاسال ۀفاصل در. شد

 یدنابو نیاعضا هم در ا یدانشکمو  تیریضعف مد هرچند. رفتند نیاز ب ،و بهبود اوضاع کشور یجنگ جهان انیپس از پا

 نبود. ریتأثیب

مقررات گزارش  یاجرا ۀاجاز»قانون  در منظور، نیهم بهچنان ادامه یافت. ها در ایران همباری، نهضت گسترش تعاونی     

 بانک به سهامی یهاهیسرما در مشارکت یبرا یمبلغه.ش، ۳۱۵3 سال مصوب ،«یمل یمجلس شورا ۀبرنام ونیسیکم

مدت پنج  یبرا درآمد بر اتیمال و سهام و تمبر و الثبتحق پرداخت از یتعاون یهاشرکت» و شد داده اختصاص یکشاورز

و هنر و  شهیپ ونیسیگزارش کم یاجرا ۀاجاز» قانون در ن،یبر ا عالوه .۳(۳۱۵3مجلس شورای ملی، ) «دندیگرداف سال مع

های تشکیل صندوق تعاون و بیمۀ کارگران و شرکته.ش ۳۱۵۳ سال مصوب ،«انیمربوط به کارگران و کارفرما یبازرگان

تعاون  یهاشرکت به حقِ نظارت دولت بر فعالیتو  هیشور توصسراسر ک یهاها و کارخانهدر کارگاه تعاونی مصرف کارکنان

 زین ۳۱۵۳ سال مصوب «درآمد بر اتیمال و یمزروع امالک اتیمال» قانون .۵(۳۱۵3اشاره شد )مجلس شورای ملی،  یابیکار

ت ا از پرداخر شدیم لیتشک «هاآن بهبود ای یکشاورز التصومح دیتول یبرا هادهستان در که دیتول یتعاون یهاشرکت»

  .۱(۳۱۵۳مجلس شورای ملی، ) کرد اعالممعاف  اتیمال

و بانک  کنند سیتأس مصرف یتعاون شدند موظف دولت یانتظام یروهاین کارمندانهم  ۳۱۱۰ خردادماه خیتار در     

 ۀحیالدر همین سال،  (.۳۳۵ -۳۳۳: ۳۱۳۰ م،ی)سل شد یکشاورز یهایاز تعاون تیو حما سیملزم به تأس ی،کشاورز

 یهانیماش و اعتبار و دیتول و مصرف یتعاون یهاشرکت سیتأس» به بود موظف که شد بیتصو جاتخالص بنگاه سیتأس

 دیتول یتعاون یهاشرکت به کمک یبرا یمبلغ زین دوم ۀسالهفت ۀبرنام قانون در. ۰(۳۱۱۰)مجلس شورای ملی،  «یکشاورز

  .۲(۳۱۱۰ملی،  )مجلس شورای افتی اختصاص ییروستا یهاصندوق و

 یدر شرکت تعاون تیملزم به عضو ن،یزم افتیدر یبرا کشاورزان ،یارض اصالحات قانون بر بنانیز  ۳۱۱۱سال  در     

 یتاحدود و یصنعتیی، روستا یهایتعاون ،یارض اصالحات از پس. 4(۳۱۱۱یی شدند )مجلس شورای ملی، روستا

 یتعاون یهاتعداد شرکت ل،یدل نی(. به هم۳۰: ۳۱۱۰راد، )شاهرخ شد لیتشک فیضع یِآموزش و یمال یۀبن با ی،دستعیصنا

                                                           
 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94047 به آدرسِ یدسترس قابل .۳

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94053 به آدرسِ یقابل دسترس .۵

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94059 آدرسِ به یدسترسقابل  .۱

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94762 به آدرسِ یقابل دسترس .۰

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94414 به آدرسِ یقابل دسترس .۲

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94816 به آدرسِ یقابل دسترس .4



۳۲ 

بودند  دولت مأمورانتر در این زمان، بیش(. ۵۳: ۳۱3۱ ،ینیها با هم ادغام شدند )حساز آن یگرفت که بعدًا تعداد یفزون

 .۳(۵-۳: ۳۱3۰ ،یالماس یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز)داشتند  عهده بر را هایتعاون نیا ۀادار و یسرپرست که

 راد،شاهرخ) «افتی رواج کارمندان و کارگران نیب در اعتبار و مسکن یهایتعاون ج،یتدربه ۳۱۰۳ ۀده در»پس از این و      

 تیو توسعه و تقو شرفتیموجبات پ نیتأم»با هدف  «رانیا ییتعاون روستا یسازمان مرکز» ۳۱۰۵سال  در(. ۳۰: ۳۱۱۰

)مجلس شورای ملی،  شد سیتأس های اعتباریهای مختلف آموزشی و ترویجی و کمکا برنامهو ب «روستاها تعاون در

ولت د یکه وارد کردند، همه کارمند رسم ییفشارها با انقالب، از بعد یول نبودند؛ دولت کارمند سازمان، نیا افراد». ۵(۳۱۰4

 بانک نیا دارسهام ج،یتدربه هاهیو اتحاد هایتعاون شد و قرار بود که یبه بانک تعاون کشاورز لیتبد یشدند. بانک کشاورز

 . چون۱(۱: ۳۱3۰ ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز یپژوهش معاونت) «شود واگذار هاآن به بانک نیا بعداً  و شده

 یعزرا یمسها یهاشرکت نبود، موفق شهرها به انییروستا جرتاز مها یریکشاورزان و جلوگ تیاقدامات در بهبود وضع این

 هم باز یول د؛ش جادیا ،یدولت کامالً  تیریمد با ،ییروستا دیتول یهایتعاون سپس. بود یاشتراک ۀمزرع ینوع که شد لیتشک

 یهاشپژوه مرکز یپژوهش معاونت) نشد حل نیشیپ مشکالت از کیچیه کشاورزان، مشارکت نقش به یتوجهیب لیدلبه

 . ۰(۱: ۳۱3۰ ،یاسالم یشورا مجلس

دادند؛ های کشور را تشکیل میاونیدرصد کل تع۳۳قدری زیاد گردید که های روستایی بهها تعداد تعاونیدر این سال     

مصرف بر اثر  یهاینواغلب تعا(. ۵۳: ۳۱3۱سازمان تعاونی روستایی تأسیس شد )حسینی،  ۳۱۰۵در سال  بنابراین

 توجه و تمقاما قیتشو ،دولت تیحما اثر بر یبرخ یافول گذاشتند؛ ولروبه  رانیمد ۀاستفادسوء ای یدانشو کم تیریمدسوء

 عضو و مصرف یهایتعاون نیتریقو ازهنوز هم  «سپه»با نام  یتعاون نی. اتشمصرف ار یاز جمله تعاون ،افتندیتوسعه  اعضا

 تعاون یمرکز انازمس» ۳۱۰4 بهشتیارد ۵۱(. در ۳۳۰ -۳۳۵: ۳۱۳۰ م،ی)سل است لندن در تعاون یالمللنیب یۀاتحاد

الزم  و امکانات نیقوان ر،ینظر نخست وز ریو ز دهد میتعم و کند میتفه کشور سراسر در را تعاون اصول تا شد جادیا «کشور

هان و ج یکشورها ریسا یتعاون نیدر قوان یقیتطب قیسازمان مطالعه و تحق نیاقدام ا نیاول». سازدفراهم  هایتعاون یرا برا

 ۳۱۰۱ اسفند ۵۱ درسه سال بعد،  .۲(تا، بیوزارت تعاونگاه وب) «بود یتعاون یهاشرکت یبرا یمعقانون جا میتنظ

 ،کشور و بسط مفاهیم آن یامور تعاون ۀتوسع» شرح اعالم شد: نیبد آن اهداف و سیتأس «روستاها امور و تعاون» ۀخانوزارت

های ودن تدریجی موجبات همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایهنمفراهم ،تعاونی تعلیمات و آشنایی مردم با اصول و قواعد

 (. ۳۱۰۱مجلس شورای ملی، ) «های تعاونی کشورمنابع اعتباری و بسط سازمان ۀکوچک و توسع

                                                           
 . https://rc.majlis.ir/fa/report/show/728328 آدرسِ به یدسترس قابل .۳

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96176 به آدرسِ یقابل دسترس .۵

 . https://rc.majlis.ir/fa/report/show/728328 آدرسِبه  یدسترس قابل .۱

 . https://rc.majlis.ir/fa/report/show/728328 آدرسِ به یدسترس قابل .۰

 . https://markazi.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2009/10/2510_orig.pdf آدرسِ به یدسترس قابل .۲



۳4 

 بی تصویتعاون یهاجهان، قانون شرکت یتعاون نیدر قوان یقیپژوهش تطب ۀجینت و در ۳۱۲۳ خرداد ۳4در در نهایت،      

( کشاورزی: ۳بندی شده است: های تعاونی در سه رشته طبقهاجرا شد. در این قانون انواع شرکت سال پنج مدت یو برا

؛ «هاکنندگان، مسکن، اعتبار و آموزشگاهای مصرفـهشامل تعاونی»( مصرف: ۵؛ «ای کشاورزی و روستاییـهشامل تعاونی»

س )مجل ادانیصتی، صنایع کوچک، تهیه و توزیع، مشاغل آزاد و دس های کار، حِرَف و صنایع( کار و پیشه: شامل تعاونی۱

 ۳(.۳۱۲۳،یمل یشورا

 سیر تاریخی نهضت تعاونی در ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی 

 دیتول یهایتعاونو  یزراع یسهام یهاقبل از انقالب، از جمله شرکت یِ تعاون یهاشرکت ،یانقالب اسالم یروزیاز پ پس

 اشتغال هب ع،یو توز دیتول یهایدولت الزم دانست تحت عنوان تعاون یمنحل شدند؛ ول شان،یخواست اعضا بنا بر ،ییروستا

 را یتعاون اقتصاد به یولتامکانات د ی، لزوم اعطا۳۱۲۱ سال در خود یسخنران در یبهشت دکتر دیشه. کند کمک جوانان

 یپژوهش معاونت) نشود هایتعاون یاجتماع و یاسیس یهایآزاد سلب موجب دولت دخالت نکهیا بر مشروط ؛کرد دییتأ

در دوران  ،ژهیوبه ی،انقالب اسالم یروزیدوران پس از پ لیاوا در. ۵(۰: ۳۱3۰ ،یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش

د ردنک دایتوسعه پ ییروستا یهایدر کنار تعاون زین ،یمحل مصرف یهایتعاون جمله از ،یشهر یهایتعاون ،یلیجنگ تحم

 یول ؛دولت باشند رسانیاریو تورم  کاال احتکار و قاچاق با مبارزه درباشند و هم  یاقالم کوپن ۀعرض یبرا یمحلتا هم 

 ،یاساسقانون وچهارم چهل اصل در در این دوران(. ۳۲: ۳۱۱۰ راد،شاهرخ) ماند یباق ،عیتوز حدها در اغلب آن تیفعال

ت قرار گرف یشد و پس از آن بخش خصوص یمعرفکشور  یخش اقتصاد رسمب نیدوم یدولت بخش از پس ،یتعاون بخش

 . ۱(۳۱۲۳قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، )

(. ۳۰: ۳۱۱۰راد، به کار شدند )شاهرخ مشغول ،دیتول یهایتعاون ز درین کار ندگانیجو و جوانان از یتعداد بازه نیا در     

 نیا انجام دهد. یاقدامات ی،کاریرفع ب یتا برا شد سیتأس «یاستاندار عمران رشگست مرکز» نامبه یسازمان ن،یا بر عالوه

 ییکشور و بدون ضمانت اجرا 4۰سال  ۀقانون بودج ۱ ۀتبصر اعتبارات محل از را کار یایجو افراد بودند موظف هایتعاون

 یبرا یالتیها تسهاز شرکت یاریبس ،اقدام نیکنند. با ا یها معرفبه بانک نازل اریسبا نرخ سود ب التِیاخذ تسه یمؤثر برا

 شد موجب ینیچننیا اقدامات. نبود کار در یانبوه دیتول ،که در عمل یکردند؛ در حال افتیدر هایانبوه از تعاون دیتول

قانونی مصوب شد با  ۳۱44 سال در. ۰(۳۱۱۱ ،یری)دب کنند دایپ تنزل یمقطع اهداف به دنیرس یبرا یابزاربه  هایتعاون

 ،میمستق یهااتی)قانون مال شدند یاتیمال یهاتیمعاف مشمول هایتعاون که در آن «میمستق یهااتیمال قانون» عنوان

                                                           
 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96613 به آدرسِ یقابل دسترس .۳

 . https://rc.majlis.ir/fa/report/show/728328 آدرسِ به یدسترس قابل. ۵

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133617 به آدرسِ ی. قابل دسترس۱

 . https://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Doc.aspx?id=60  آدرسِ به یدسترس قابل .۰



۳3 

 بنا د،شو اجرا  بیتصو هایتعاون تیو بهبود وضع سیسگرچه با هدف کمک به تأ ینیچننیا التیتسه و نیقوان. ۳(۳۱44

 اً صرف ،یصور ییهایتعاون سیموجب تأس ،یزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعمعاون امور تعاون و ،یریکب محمدجعفر اذعان بر

 احمد ۀگفت طبق یحت و ۵(۳۱۱۱ ن،یخبرآنال یخبرگزارگاه وبنقل از  بهشده است ) الت،یتسه نیااستفاده از  ا هدفب

عنوان شرکت با  یرقانونیشرکت غ ۳۳۳، ۳۱۱۳در سال  ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز وقت سیرئ ،یتوکل

 .۱(۳۱۱۳ ران،یا تعاون اتاق یتخصص گاهیپاگاه وب ازبودند )به نقل ثبت شده  یتعاون

 یهاگاهدست از کیهر» ،یقبل تعاون قانونو  یاستفاده از منابع بانک بابا مشارکت مردم و  ۳۱3۳ تا ۳۱۲۳ سال از مجموع، در   

 «ندعمل آوردبه ییهااقدام ،عییو توز یدیتول یهایتعاون جادیه امشخص نسبت ب ۀبدون برنام ،یاجتماع یهاگروه و ییاجرا

 .گذاشت یفزونروبه هایتعاون تعدادعلت،  نیهم به و ۰(۰: ۳۱3۰ ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز شیپژوه معاونت)

 یپوشش سازمان مرکز تحت یکشاورز یهایتعاون»بودند:  در کشور تعاون امر یمتول یمختلف یهاسازمان دوره نیا در

 وزارت پوشش تحت یعمران و دیتول یهایتعاون ،عیاجتما امور و کار وزارت پوشش تحت یکارگر یهایتعاون ،ییاتعاون روست

 رفتیم شماربه تعاون بخش مشکالت از انیمتولتعدد  نیا .«تحت پوشش وزارت معادن و فلزات یمعدن یهایتعاون و کشور

 (.۵۳: ۳۱3۱ ،ینی)حس

. این قانون در (۳۲: ۳۱۱۰راد، )شاهرخ شد سیتأس تعاون، وزارت سپس و بیتصو تعاون دیجد قانون، ۳۱3۳ سال در     

های مجلس شورای اسالمی، تحت بررسی بود )مرکز پژوهش ۳۱3۳به مجلس تقدیم شده بود؛ اما تا سال  ۳۱4۵سال 

وند: شهای تولید و توزیع تقسیم میو دستۀ کلی تعاونیها به د. بر اساس فصل پنجم این قانون، تعاونی۲(۱۳: ۳۱۳4

 ،یماه دیپرورش و ص ،یدامپرور ،یدامدار ،یاست که در امور مربوط به کشاورز ییهایشامل تعاونهای تولید تعاونی»

ی، )مجلس شورای اسالم «ندینمایم تیفعال هانیا ریو نظا یریعشا و ییو روستا یمعدن، عمران شهر صنعت، الت،یش

عضو خود را در  کنندگانمصرف ایو  یدیمشاغل تول ازیکه ن ییهایند از تعاوناعبارت عیتوز یهایتعاون»و ؛ 4(الف۳۱3۳

 دو نیا نکهیا وجود با. (الف۳۱3۳ همان،) «ندینمایم نیتأم هامتیق و هانهیکاهش هزمنظورهو ب یچهارچوب مصالح عموم

 ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز یپژوهش معاونت) شد یمال و یادار یهایمندفنون موجب یحدود تا اقدام

 بخش شمول از ییروستا تعاون یمرکز سازمان شدنثنیمست قانون» تعاون، ۀخانوزارت سیتأس از پس یکم ،3(۰: ۳۱3۰

                                                           
 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91488 آدرسِ به یدسترس قابل.  1

 . khabaronline.ir/news/1433862 به آدرسِ یقابل دسترس.  2

 . https://www.icccoop.ir/news-1731/13900605/2032 آدرسِ به یدسترس قابل.  3

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96613 آدرسِ به یدسترس قابل. ۰

 . https://rc.majlis.ir/fa/report/show/730058  آدرسِ به یدسترس قابل. ۲

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91933.  به آدرسِ  یقابل دسترس .4

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96613 آدرسِ به یدسترس قابل. 3

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91488
https://www.icccoop.ir/news-1731/13900605/2032


۳۳ 

 کپارچهیصورت هقانون و ب کیتحت  هایتعاونباز هم باری،  .۳(ب۳۱3۳مجلس شورای اسالمی، ) دیرس بیتصو به «تعاون

: ۳۱3۰ ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش مرکز یپژوهش معاونتتابع مقررات خاص خود شد ) یو هر تعاون امدندیدر ن

۰)۵. 

ل های کلی اصسند ملی بخش تعاون با استناد به قانون برنامۀ چهارم توسعه و بعد از ابالغ سیاست ۳۱۳۰مرداد  ۲در      

. ۱(۱۲: ۳۱۳4های مجلس شورای اسالمی، وسط هیئت وزیران به تصویب رسید )مرکز پژوهشوچهارم قانون اساسی، تچهل

 شهرستان، هر در سپس ودر هر استان  ابتدا ،درآمد جامعهبه افراد کم یاز سهام دولت یاختصاص بخش یبرا ۳۱۳۲سال  در

ندگان رزم کرده،لیتحص افراد انیاز مدولت و را  هایتعاون نیمؤسس ا ئتیشد. ه لیتشک «سهام عدالت» یشرکت تعاون کی

 در دیطبق قانون تجارت، مردم با گرچه. ۰ (۳۱۱۱، فارس من) کرد نییتع یتیحما مراکز کردگانلیتحص ایفاقد شغل 

 مشارکت یبرا یانتخابات ره،یمدئتیه انتخاب از پس ،کنند مشارکتشرکت در انتخابات  قیاز طر هایتعاون نیا ۀادار ندیفرا

 . ۲ (۳۰۳۳شبستان،  ی)خبرگزار است نشده گزاربر مردم

 یدر مجلس شورا بیاز تصو پسهم  پژوهش است نیکه موضوع ا یتوسعه و عمران شهرستان یهاشرکت سیتأس قانون     

اجرا ابالغ شد.  یماه، برا نیام هم۵۲ درشد و  دیینگهبان تأ یشورادر  ۳۱۳۱ ید ۳۲ خیتاردر  ،۳۱۳۱ آذر ۵۳ در یاسالم

 یبرا یبسترساز ،یدیتول یهابه بخش یمنابع مردم تیها، هداشهرستان ۀدر رشد و توسع عیسرمنظور تبه» هارکتش نیا

بودن آن، امکان  زا()رانت زاافزونه لیدلکه به ییهاو انجام طرح یاقتصاد یهاتیبه فعال یو خصوص یتعاون یهاورود بخش

ده عنوان ش ییهایشکست تعاون ،هایتعاون نیا سیتأس لیدال ازند. شد سیتأس «وجود ندارد یبه بخش خصوص یواگذار

 رفتندیم شمار به کوچک ییهایتعاون ،و قدرت رقابت در بازار التیتشک نظرو چه از  هیسرما بودناندکاست که چه از لحاظ 

 «اقتصاد شهرستان است ۀدر رشد و توسع مردممشارکت  یسازمانده» هایتعاون نیا گرید اهداف از .1(۳۱۱۱ ،یلی)اسماع

 شهرستان یهایتعاون ریسا و 9(۳۱۱4 ،ی)نعمان شوندیم یکننده و مادر تلقهماهنگ ،ی مذکورهای. تعاون7(۳۱۱3 سنا،ی)ا

                                                           
 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91965 آدرسِ به یدسترس قابل. ۳

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96613 آدرسِ به یدسترس قابل. ۵

 . https://rc.majlis.ir/fa/report/show/730058 آدرسِ به یدسترس قابل. ۱

 . http://fna.ir/f319z5 به آدرسِ یقابل دسترس. ۰

 . http://shabestan.ir/detail/News/1047975 به آدرسِ یقابل دسترس.  ۲

 . https://moroor.orgآدرسِ  به یدسترس قابل. 4

 . https://www.isna.ir/amp/markazi-94724 به آدرسِ یدسترس قابل .3

 . www.irna.ir/news/82713729 به آدرسِ ی. قابل دسترس۳
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 یهایاز تعاون تیو حما یجهت سامانده درمثال،  یبرا کنند؛یم تیمختلف، فعال یهادر حوزه ن،یبنابرا ؛پوشش دارند ریرا ز

  .۳(۳۱۱3 سنا،یا) شوندیم عمل وارداشتغال در روستاها  جادیا یبرا یی،اشتغال روستا

که  دهدیم نشانطور خالصه قابل مشاهده است، نیز به ۳.۳که در جدول  رانیا در هایتعاون یخیتار ریسدر مجموع،      

اند، در عمل، شده سیتأس جامعه، مشکالترفع  یبا هدف جذب مشارکت مردم برا هایمختلف، تعاون یهاگرچه در دوره

ها موجب شده است که در جذب دخالت دولت نیبوده است. هم بارزها آن ۀو ادار لیدخالت دولت در تشک شیکماب

بخش تشده نیز از موانع پیشرفت رضایتعدد متولیان و قوانین تصویب. اورندیبه دست ن یریچشمگ تیموفق یمشارکت مردم

شده سی تأسیهایتعاون از یاریبس های جهان،. افزون بر این، با وجود تنوع موضوعی تعاونینهضت تعاونی در ایران بوده است

 متمرکز شتریب زین دیتول ۀحوز در و اندبوده مصرف یهایتعاون به محدود ،یتعاون لیتشک یۀاول یهادوره در ژهیوبه در ایران،

 نیممعطوف به ه هایتعاون نیاغلب ا ییزااشتغال جه،یدر نت و داتیتول ریسا تا اندبوده ییروستا و یکشاورز داتیتول بر

 یهابنگاه ومختلف  یهایانداز تعاوندر اهداف و چشم ر،یاخ یهاسالدر  لبتهبوده است. ا یدیتول یهاتیفعالها از گونه

 یامر، مجال نیا در هاآن یتمامبودن ناموفق ای قیتوف یکه بررس خوردیبه چشم م زین ینیکارآفر شده،سیتأس ۀتوسع

در  را «یتوسعه و عمران شهرستان» یهایتعاون یا عدم موفقیت تیموفقپژوهش تنها  نیا ل،یدل نی. به همطلبدیگسترده م

 .کندیم لیتحل یاجتماع ینیکارآفراز  یریگبهرهتمرکز بر  باتوسعه  یهاب مشارکت مردم و بنگاهلج

 

ران. سیر تاریخی نهضت تعاونی در ای1.1جدول   

 رخداد تاریخ

 اشاره به تعاونی در قانون تجارت. 13۳3

 اشاره به تعاونی در قانون تجارت. 1311

 تعاونی روستایی به سبک جدید. تأسیس اولین شرکت 1311

1311 
 های عمران روستایی به تعاون مالکان؛کردن هزینهمحول -

 ای برای کسب دانش تعاونی به کشورهای غربی.اعزام عده -

131۳ 

 ها؛های خارجی به ایران و تأسیس تعاونی توسط آنورود هیئت -

 های ایران؛گیری دربارۀ تعاونیهای خارجی برای تصمیمتشکیل کمیسیونی متشکل از هیئت -

 دستور وزارت کشور وقت؛اعزام هیئتی به روستاها برای آموزش تعاون به روستاییان به -

 ی.ارزاق عموم عیوزتهای شهری برای تأسیس تعاونی -

                                                           
 . https://www.isna.ir/amp/markazi-94724 آدرسِ به یدسترس قابل. ۳



۵۳ 

 رخداد تاریخ

1317 

مقررات گزارش  یاجرا ۀاجاز»در قانون ی به بانک کشاورز یسهام یهاهیمشارکت در سرمااختصاص مبلغی برای  -

 ؛«یمل یمجلس شورا ۀبرنام ونیسیکم

 وق؛براساس قانون ف مدت پنج سال یبردرآمد برا اتیالثبت و تمبر و مالاز پرداخت حق یتعاون یهاشرکتمعافیت  -

 .در مراکز روستاها ییروستا یتعاون یهاشرکتتصمیم بر تشکیل  -

1319 

در  هاهها و کارخانمصرف کارکنان در کارگاه یتعاون یهاکارگران و شرکت ۀمیصندوق تعاون و ب لیتشکتوصیه به  -

 ؛«انیمربوط به کارگران و کارفرما یو هنر و بازرگان شهیپ ونیسیگزارش کم یاجرا ۀاجاز»قانون 

  ی؛ابیتعاون کار یهاشرکت تیحق نظارت دولت بر فعال به اشاره -

براساس ها بهبود آن ای یمحصوالت کشاورز دیتول یها برادر دهستان شدهتشکیل دیتول یتعاون یهاشرکتمعافیت  -

 .«بر درآمد اتیو مال یامالک مزروع اتیمال»قانون 

1331 

عمران و تعاون »انک ب نامۀاساس مشارکت در ایمصرف  ای دیتول یتعاون یهاشرکت سیتأس ۀفیوظقراردهی  -

 ؛«ییروستا

 .بر درآمد اتیالثبت و تمبر و سهام و مالاز پرداخت حق یتعاون یهاشرکت تمدید معافیت -

1331 
یگر ن د، ملهم از قوانیاولین قانون تعاونی ایران یقانون ۀحیالها از قانون تجارت با تصویب جداشدن امور تعاونی -

 کشورها؛

 .رانیو گسترش نهضت تعاون ا هایتعاون ۀدربار یریگمیمرجع تصم نیتریعنوان عالبهتشکیل شورای عالی تعاون  -

1331 

 .۳۱۱۵تصویب اولین قانون تعاون ایران با اصالحاتی اندک در قانون مصوب سال  -

 ؛مصرف یتعاون به تأسیسدولت  یانتظام یروهایکارمندان نالزام  -

 ی؛کشاورز یهایاز تعاون تیو حما سیبه تأس یبانک کشاورزالزام  -

 یاهنیو اعتبار و ماش دیمصرف و تول یتعاون یهاشرکت برای ایجادجات بنگاه خالص سیتأس ۀحیالتصویب  -

 ی؛کشاورز

  .دوم ۀسالهفت ۀدر قانون برنام ییروستا یهاو صندوق دیتول یتعاون یهاکمک به شرکت یبرا یمبلغاختصاص  -

1338 
  ی؛بنا بر قانون اصالحات ارض ،نیزم افتیدر یبرا ییروستا یدر شرکت تعاون تیبه عضوکشاورزان م الزا -

 ی؛دستعیصنا یو تاحدود یصنعت  ،ییروستا یهایتعاون لیتشک -

 ایران. ییتعاون روستا مرکزی سازمان سیتأس - 1311

 تأسیس سازمان مرکزی تعاون کشور.  - 1311

 .روستاها امور و تعاون ۀخانوزارتتأسیس  - 1318

 .سالپنج  یبرا دستور اجرای آن و اساس پژوهش در قوانین سایر کشورهای برتعاون یهاقانون شرکتتصویب  - 135۳

 وچهارم قانون اساسیعنوان دومین بخش اقتصاد رسمی کشور در اصل چهلمعرفی تعاونی به - 1359

 ن جدید تعاون به مجلس شورای اسالمیتقدیم قانو - 1311

137۳ 
 ؛۳۱4۵شده به مجلس شورای اسالمی در سال تصویب قانون جدید تعاون تقدیم -

 یسالما یاز شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهور ییتعاون روستا یشدن سازمان مرکزیقانون مستثنتصویب  -

 .رانیا
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 رخداد تاریخ

1373 
 ینگفره و یاجتماع ،یاقتصاد ۀتوسع دوم ۀسالپنج ۀبرنامقانون ی در دولتو  یمردمها به دو گروه تقسیم تعاونی -

 .رانیا یاسالم یجمهور

 .۳۱3۳مصوب در سال  تعاون بخش قانوناصالح  - 1377

 .سند ملی بخش تعاون در هیئت دولتتصویب  - 1391

 های سهام عدالت.تأسیس تعاونی - 1395

 .یسعه و عمران شهرستانتو یهاشرکت سیتأستصویب قانون  - 1398

 تنظیم: نگارندگان(تهیه و )

 شناسی. روش1.1

 های خاصی که در ایناست. در بین روش «تحلیلی -توصیفی»شناسی، یک پژوهش کیفی لحاظ روشپژوهش پیش رو به

های از روش این روش دانست. «مطالعۀ موردی»توان مطالعۀ حاضر را یک نوع طور مشخص میگیرند، بهچهارچوب قرار می

بر پایۀ این  (.Rashid et al, 2019 ; Yazan, 2015 ; Baskarda, 2014 ; Yin, 2002پُرکاربرد در مطالعات کیفی است )

ارچوب این روش، ه. بنابراین، پژوهشگران در چگرددۀ خاص فراهم میمطالعۀ عمیق یک مورد، موضوع یا پدیدروش، امکان 

با حدود  «سیستم»یا  «واحد»یک تواند می «مورد»کنند. این های مختلف بررسی میجنبهرا انتخاب و آن را از  «مورد»یک 

ها و «فرایند»تأمالتی را بر توان میارچوب، همتعدد و مرتبط به هم باشد. در همین چهای مؤلفهمشخص و متشکل از 

: ۳۱34شکل داد )سرمدی و همکاران، ه نگرانآیندهمشخص و البته با نگاهی ای مسئلهآن سیستم حول شدۀ طیهای «روند»

بوده و  «های استان تهرانهای توسعه و عمران شهرستانتعاونی»شامل  «مورد»چنانکه در پژوهش حاضر نیز، این (. آن۳۱

لحاظ چگونگی جلب مشارکت مردمی و بنیادهای توسعه با تأکید بر مقولۀ کارآفرینی اجتماعی، مورد پژوهشگران آن را به

  اند.دادهقرار  کندوکاو

 گیری. جامعة مورد مطالعه و شیوة نمونه1.1.1

های تجربی موجود یا قابل دسترس و مرتبط، تمامی مکتوبات، اسناد و دادهجامعۀ مورد مطالعۀ این پژوهش کیفی، جدای از 

 این حوزهنظران احبو نیز خبرگان و ص های توسعه و عمران شهرستانیمدخالن در تعاونینفعان و ذیذیشامل  همچنیـن

 قابل مشاهده است. ۱.۳ها در جدول بوده است که مشخصات آن

گیری نیز با توجه به ماهیت این پژوهش، تدریجی، نظری و هدفمند بوده است. در این شیوه، تصمیمات شیوۀ نمونه     

وت در این زمینه که چه وقت شوند. معیار قضاگیری، در خالل خود فرایند تحقیق ظاهر میاتخاذشده در خصوص نمونه

های ها یا نمونهدست آمده اسـت. در این حالت، دادهمقوالت و مضامین به «اشباع نظری»رسد، گیری به پایان مـینمونه



۵۵ 

رسند ـینظر مها از آن پس، مشابه بهکنند و نمونهاضافی دیگر کمکی به تکمیل و مشخص کردن یک مقوله یا مضمون نمی

 (.۲۱ :۳۱۳۳)ذکایی، 

 ها. شیوة گردآوری داده1.1.1

نگاه ما در پژوهش کیفی یک نگاه عملگرایانه است؛ بر اساس چنین نگاهی، محقق دست و پا بستۀ یک یا چند روش خاص 

شده، یابی به اهداف تعریفشناختی در خدمت پژوهش و پژوهشگر برای دستهای روشها و تکنیکنیست. بدون شک، روش

ه طور بهای خود را در بررسی مسائل تحقیقش به کار گیرد. بنابراین و ین اساس، محقق باید تمام گزینهقرار دارند؛ بر ا

 های ذیل و گاه به موازات یکدیگر طی شده است:مشخص، در پژوهش حاضر گام

آمده و  ۳.۳ها در جدول که بخشی از آن، مرتبط های رسمیگزارش وگردآوری و آرشیوسازی اسناد قانونی جستجو، یک( 

 قابل مشاهده است. ۵.۳در جدول  هاتعداد دیگری از آن

 های توسعه و عمران شهرستانی. جدول بخشی از اسناد مرتبط با تعاونی1.1جدول 

 منبع تاریخ سند عنوان سند

اصل  یکل یهااستیابالغ س

 یقانون اساس وچهارمچهل
۳۳/۳۱/۳۱۳۰ https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165 

های تعاونی طرح تأسیس شرکت

 توسعه و عمران شهرستانی
۳3/۳3/۳۱۳3 https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/720627 

های کلی اصل قانون اجرای سیاست

 وچهارم قانون اساسیچهل
۳۳/۳۳/۳۱۳3 https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260 

طرح » ۀدربار یـر کارشناسـاظهار نظ

 توسعه و یتعاون یهاکتشر سیتأس

 «یعمران شهرستان

۳۰/۳4/۳۱۳۳ https://rc.majlis.ir/fa/report/show/816922 

 یتعاون یهاشرکت سیتأس قانون

 یشهرستان عمران و توسعه
۵۳/۳۱/۳۱۱۳ https://yun.ir/0td19b 

های ون تأسیس شرکتنابالغ قا

 تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
۵۲/۳۳/۳۱۳۱ file:///C:/Users/skaze/Downloads/L-229-

71618.pdf 

 هایاساسنامۀ نمونۀ تأسیس تعاونی

 توسعه و عمران شهرستانی
۵۱/۳۲/۳۱۱۳ https://rc.majlis.ir/fa/law/show/822981 

https://www.icccoop.ir/DeskTopModules/Docum ۳۳/۳۵/۳۱۱۵ سند توسعۀ بخش تعاون

ents/showfile.aspx?id=510&a=1 

نامۀ تعاونی توسعه و عمران اساس

 شهرستان اسالمشهر
۳۳/۳۲/۳۱۱۰ http://ttoe.ir/home/AboutUs 
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 منبع تاریخ سند عنوان سند

های توسعه و طرح تأسیس تعاونی

 عمران شهرستانی و یا استانی
۳۱/۳4/۳۱۱۱ https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1624818 

قانون تأسیس  ۲طرح اصالح مادۀ 

و عمران  های توسعهتعاونی

 رستانیشه

۳۲/۳۱/۳۱۱۱ https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1634570 

 هایاصالحیۀ اساسنامۀ نمونۀ تعاونی

 توسعه و عمران شهرستانی
۵۳/۳۳/۳۱۱۱ https://shenasname.ir/refah/7829-119525 

 https://b2n.ir/n85978 ۵3/۳۵/۳۱۱۱ کل کشور ۳۰۳۳قانون بودجۀ سال 

 گارندگان()تهیه و تنظیم: ن

دلیل حجم باالی اطالعات مربوط به که به ای مرتبطهـای خبری و رسانهدو( جستجـو، گـردآوری و آرشیوسـازی گزارش

 شود.ها در این قسمت خودداری میدر فهرست منابع پایانی خواهد آمد و از ذکر مجدد آن شان، مشخصاتهاآن

ها در فصل دوم که بخشی از آن هـای پژوهشی مرتبطها و گزارشنامهسه( گردآوری و آرشیوسازی کتب، مقاالت، پایان

 در فهرست منابع خواهد آمد. ،شدهاند. عالوه بر این، مشخصات تمامی منابع استفادهمرور شده

 تبطنظران مرها؛ مسئوالن مربوطه؛ و نیز خبرگان و صاحبچهار( شناسایی و برقراری ارتباط با اعضای فعال و مطلع تعاونی

 قابل مشاهده است. ۱.۳ها در جدول که مشخصات آن

 .آمده اسـت ۱.۳ها نیز در جدول هـایی که مشخصات آنبا چهره انفرادی هایمصاحبه و موردی ایـوگوهگفت پنج( انجام

 و ،های توسعه و عمران شهرستانیوبینار تعاونیهای شفاهی غیرمستقیم، شامل فایل تصویری شش( استفاده از داده

ر شایان ذک .وریو تعاون و بهره ؛تعاون و تأمین مالی خرد جمعی ؛تعاون و کارآفرینی با موضوعات بینارهای یلدای تعاونو

 نـان و نیز مسئولیـران بلندپایه، کارشناسـای توسعه و عمران شهرستانی، جمعی از مدیـهدر وبینار تعاونی تـاس

ی از نخبگان و ـای یلدای تعاون نیز گروهـد. در وبینارهـنظر پرداختن ای توسعه و عمران کشوری به اظهارـهتعاونی

قابل  ۱.۳در جدول  این افراد نیزمشخصات  وگو کردند.طور کلی، گفتها بهمتخصصان حوزۀ تعاون دربارۀ مسائل تعاونی

 ت.ـده اسـمشاه

و  اینستاگرام ،اپ، بله، ایتاامل تلگرام، واتسها شرسانی مجازی تعاونیهای اطالعهفت( استفاده از مطالب موجود در کانال

ای از مسئولین مجموعهکه در آن  «توسعه و عمران ایران اسالمی»اپی و گروه واتس «مارکتتعاون» فرمپلت ،هاگاهوب

 کنند.یـبا یکدیگر تبادل نظر م خود های توسعه و عمران شهرستانی کشور برای حل مشکالتتعاونی

 



۵۰ 

 های شفاهیصات منابع داده. مشخ3.1 جدول

 

تاریخ 

ارائة دادة 

 شفاهی

نحوة دستیابی به  

 دادة شفاهی

بع دادة شفاهیامشخصات من  

 سوابق شغلیاَهمِ 
رشتة 

 تحصیلی

میزان 

 تحصیالت
 سِمَت

نام و نام 

ف خانوادگی
دی

 ر

آذر  ۵۲

۳۱۱۱ 

 ناریوگو در وبگفت

شب  - تعاون یلدای

سوم: تعاون و 

یوربهره  

یاضیر معلم  - 

شرکت  رعاملیمد

 یآموزش یفرهنگ

 راه رشد

 تایآناه

ریپذاصالح  
۳ 

آبان  ۵۱

۳۰۳۳ 
وگوی تلفنیگفت  

تهران؛  یسبز شهردار یمشاور فضا

 یسبز و خدمات عموم یمشاور فضا

 ؛یو گردشگر یفرهنگ راثیسازمان م

باهنر  دیشه یمشاور تعاون

 یمشاور اقتصاد ؛یجمهوراستیر

 و روزکوهیف رانات،یشم یهایفرماندار

 یتعاون مؤسسئتیپاکدشت؛ عضو ه

 راناتیتوسعه و عمران شم

 یمهندس

 کشاورزی

 ؛کارشناسی

اد آز ۀدور

 اِیبیام

 یمشاور اقتصاد

 فرماندار پاکدشت

کامران 

 اقتصادنیا
۵ 

مرداد 

۳۱۱۱ 

 ناریاظهارنظر در وب

توسعه و  یهایتعاون

یعمران شهرستان  

 ؛یاسالم یمجلس شورا ۀندینما

 ۀتیمجلس در کم عضو ناظر

 هااشتغال استان یهماهنگ
- 

 یدکترا

 یتخصص

 یگوسخن

 یاجتماع ونیسیکم

 یمجلس شورا

یاسالم  

 دیمج

یانصار  
۱ 

آبان  ۳۳

۳۰۳۳ 
یتلفن یوگوگفت  

ر د سیو تدر ،ب و مقاالتـکت فیتأل

موضوعات مختلف مرتبط با اقتصاد و 

 تعاون

اقتصاد 

 کشاورزی

دکترای 

 تخصصی
 

 ۀدانشکد اریدانش

تصاد دانشگاه اق

ی عالمه طباطبائ

 سیرئبینا تهران؛

شرکت  ۀریمدئتیه

خدمات  یتعاون

ضمانت 

 یگذارهیسرما

 تعاون

 ۰ حمید آماده

آبان  ۳۳

۳۰۳۳ 
یتلفن یوگوگفت  

 یعیتوز یهایدفتر تعاون رکلیمد

 ؛یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

در امور تعاون وزارت  ژهیمشاور و

 سیرئ ؛یماعتعاون، کار و رفاه اجت

 ضمانت و یشرکت تعاون ۀریمدئتیه

 تعاون یگذارهیسرما

 کارشناسی -

 ۀریمدئتیه سیرئ

 یشرکت تعاون

ضمانت و 

یگذارهیسرما  

 تعاون

احمد 

 یگدلیب

 شاملو

۲ 



۵۲ 

آذر  ۵4

۳۱۱۱ 

 ناریوگو در وبگفت

شب  -تعاون یلدای

تعاون و  -چهارم

خرد  یمال نیتأم

یجمع  

 عاملریو مد رهیمدئتیه سیرئ بینا

صندوق ضمانت سرمایهگذاری 

 تعاون

 -ینیکارآفر

 شیگرا

 وکارکسب

 یدکترا

 یتخصص

صندوق  رعاملیمد

ضمانت 

سرمایهگذاری 

 تعاون

 یمهد

نژادنیحس  
4 

مرداد 

۳۱۱۱ 

اظهارنظر در وبینار 

های توسعه و تعاونی

 عمران شهرستانی

 ۀندینما ؛نخبگان تعاون یعضو شورا

رفاه  و تعاون کار ریوز اریاالختتام

 یمل شیهما نیدر سوم یاجتماع

خدمات دولت و  شخوانیدفاتر پ

 عضوی؛ دولتریغ یبخش عموم

 یالملل نیب شیهما یراهبر یشورا

 ۀها در توسعیتعاون ینسب یهاتیمز

 ی؛ و...و اجتماع یاقتصاد

ترویج و 

آموزش 

 کشاورزی

دکترای 

 تخصصی

رئیس دانشکدۀ 

کارآفرینی دانشگاه 

 تهران

 نیغالمحس

اینینیحس  
3 

آذر  ۵۱

۳۱۱۱ 

 ناریوگو در وبگفت

شب  -تعاون یلدای

اول: تعاون و 

ینیکارآفر  

وکار و استاد دانشگاه؛ مشاور کسب

 ۀدبیرکل دفتر توسع ؛ینیکارآفر

 کارآفرینی سازمان بهزیستی
- 

 یدکترا

 یتخصص

 قات،یکل تحق ریمد

 جیآموزش و ترو

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

یمسلم خان  ۳ 

بهمن  ۳4

۳۰۳۳ 
یتلفن یوگوگفت  

گروه مطالعات زنان دانشگاه  اریاستاد

 عالمه طباطبائی دانشگاه تهران

مطالعات 

 ۀتوسع

 یاجتماع

 یدکترا

 یتخصص

گروه  اریاستاد

مطالعات زنان 

دانشگاه عالمه 

طباطبائی دانشگاه 

 تهران

 دهیحم

یدباغ  
۱ 

بهمن  ۵4

۳۰۳۳ 
یتلفن یوگوگفت  

و  جیودفتر آموزش، تر رکلیمد

وزارت تعاون، کار و  یتعاون قاتیتحق

تعاونگران  ۀخان ریدب ؛یرفاه اجتماع

 رانیا

 تعاون
 یدکترا

 یتخصص

 ۀتیعضو سابق کم

 یعالیشورا یمرکز

نخبگان تعاون؛ 

و عضو  رعاملیمد

 یمجمع عموم

 یشرکت تعاون

ضمانت و 

 یگذارهیسرما

ونتعا  

حمداله 

 یرستم

یشهربابک  

۳۳ 

آذر  ۵۱

۳۱۱۱ 

 ناریدر وبوگو گفت

شب  - تعاون یلدای

اول: تعاون و 

ینیکارآفر  

 یمختلف یهااستارتاپ یگذارانیبن

 گذارانیپالس، سفر گام، بنچون گام

 استارتاپ بازرگام
 دکترا وکارکسب

شرکت  رعاملیمد

باشگاه  یتعاون

 انیمشتر

 شگامان؛یپ

 سیرئبینا

 ۀریمدئتیه

 ۀدهندشتاب

شگامانیپ  

 نیرحسیام

نژادییرضا  
۳۳  



۵4 

آذر  ۵4

۳۱۱۱ 

 ناریوگو در وبگفت

شب  - تعاون یلدای

چهارم: تعاون و 

خرد  یمال نیتأم

یجمع  

 یگروه تعاون ۀریمدئتیه سیرئ

شگامانیپ  
- 

 یدکترا

 یتخصص

گروه  رعاملیمد

شگامانیپ یتعاون  

محمدرضا 

نژادییرضا  
۵۳  

آذر  ۵۱

۳۱۱۱ 

وگو در وبینار گفت

شب  - یلدای تعاون

اول: تعاون و 

ینیکارآفر  

 ؛ینیکارآفر یجهان ۀسخنران در هفت

دانشگاه  ینیکارآفر ۀدانشکد سیرئ

 تهران
 مدیریت

دکترای 

 تخصصی

مدیرکل دفتر 

توسعۀ کارآفرینی و 

وری نیروی کار بهره

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

 رحیم

 سرهنگی
۳۱ 

آبان  ۳4

۳۰۳۳ 
وگوی تلفنیگفت  

مؤسس تعاونی توسعه و عضو هیئت

 دایبنستان تهران؛ دبیر عمران شهر

و تعاون استان  ینیکارآفر ۀتوسع

 تهران

 

 کارشناسی -

مدیرعامل بنیاد 

توسعۀ کارآفرینی و 

استان تهران تعاون  
 ۳۰ امید شنعه

مرداد 

۳۱۱۱ 

 ناریاظهارنظر در وب

توسعه و  یهایتعاون

یعمران شهرستان  

 یخدمات یهایکل دفترتعاون ریمد

ی؛ تماعوزارت تعاون، کار و رفاه اج

وزارت  ۀمشاور معاونت طرح و برنام

 دفتر تشکیل و رکلیمعاون مد؛ تعاون

 ؛های وزارت تعاونتعاونی ۀتوسع

 یو امور اقتصاد یزیرمعاون برنامه

معاون ؛ کل تعاون استان تهران ۀادار

اداره کل تعاون  یهایامور تعاون

 و... استان تهران

 حقوق
دکترای 

 تخصصی

بنیانگذار و 

دبیرکل خانۀ 

 تعاونگران ایران

حسین علی

 شهریور
۳۲ 

مرداد 

۳۱۱۱ 

اظهارنظر در وبینار 

های توسعه و تعاونی

 عمران شهرستانی

عامل و معاون  ئتیعضو ه

منابع و امور  ۀتوسع ،یزیربرنامه

؛ یسازیسازمان خصوص یبانیپشت

وزارت  یکارشناس معاونت اقتصاد

مسئول یی؛ امور اقتصاد و دارا

امناء صندوق  تئیه ۀرخانهیدب

 ی؛ و...مل ۀتوسع

علوم 

 اقتصادی
دکترای 

 تخصصی

رئیس وقت سازمان 

 خصوصیسازی
 ۳4 علیرضا صالح

مرداد 

۳۱۱۱ 

اظهارنظر در وبینار 

های توسعه و تعاونی

 عمران شهرستانی

تعاونی توسعه  مدیرعامل شرکت

 عمران شهرستان گلپایگان
- 

ی دکترا

 تخصصی

معاون تعاونی 

توسعه و عمران 

 شهرستان گلپایگان

مجتبی 

 صفایی
۳3 

مرداد 

۳۱۱۱ 

اظهارنظر در وبینار 

های توسعه و تعاونی

 عمران شهرستانی

- - - 

 یتعاونمدیرعامل 

توسعه و عمران 

 شهرستان قم

 دیس

 نیاءالدیض

ییایض  

۳۳ 



۵3 

آذر  ۵4

۳۱۱۱ 

وگو در وبینار گفت

شب  - یلدای تعاون

چهارم: تعاون و 

تأمین مالی خرد 

 جمعی

- - 
رای دکت

 تخصصی

 یعلمئتیعضو ه

 ریدانشگاه خاتم، مد

وکار کسب ۀتوسع

 ققنوس

محمد 

 طهرانی
۳۱ 

مرداد 

۳۱۱۱ 

 ناریاظهارنظر در وب

توسعه و  یهایتعاون

یعمران شهرستان  

 بورس یعال یعضو شورا
 تیریمد

 یمال
 یدکترا

 یتخصص

و  سهیرئئتیعضو ه

اتاق تعاون  ریدب

رانیا  

ماشاءاهلل 

یمیعظ  
۵۳ 

مرداد 

۳۱۱۱ 

 ناریاظهارنظر در وب

توسعه و  یهایتعاون

یعمران شهرستان  

 - - بانک توسعه تعاون ۀریمدئتیعضو ه
 ۀریمدئتیه سیرئ

تعاون ۀبانک توسع  

 دباقریس

یفتاح  
۵۳ 

مرداد 

۳۱۱۱ 

 ناریاظهارنظر در وب

توسعه و  یهایتعاون

یعمران شهرستان  
 ینیکارآفر -

کارشناسی 

 ارشد

توسعه  یتعاون ریمد

ان شهرستان  و عمر

 شاهرود
یچیداود قل  ۵۵  

بهمن  ۵۳

۳۰۳۳ 
یتلفن یوگوگفت  پلمید یعلوم انسان - 

مسئول دفتر 

توسعه و  یتعاون

عمران شهرستان 

 اسالمشهر

 یکبر

یکاظم  
۵۱ 

مرداد 

۳۱۱۱ 

 ناریاظهارنظر در وب

توسعه و  یهایتعاون

یعمران شهرستان  

 اقتصاد تعاون ۀشکدیاند سیرئ
 یدکترا

 یتخصص

وقت امور  معاون

تعاون وزارت تعاون، 

یکار و رفاه اجتماع  

محمدجعفر 

یریکب  
۰۵  

آذر  ۵۲

۳۱۱۱ 

 ناریوگو در وبگفت

شب  -تعاون یلدای

سوم: تعاون و 

یوربهره  

معاون اسبق امور تعاون وزارت تعاون، 

 ریمعاون وز ؛یکار و رفاه اجتماع

 یجهاد کشاورز
- 

 یدکترا

 یتخصص

انجمن  سیرئ

رانیا یوربهره  

 دیدحمیس

یکالنتر  
۵۲ 

مرداد 

۳۱۱۱ 

 ناریاظهارنظر در وب

توسعه و  یهایتعاون

یعمران شهرستان  

لس؛ مج ۀبودج قیتلف ونیسیعضو کم

سازمان  یمسئول امور پارلمان

 امیصداوس سیمشاور رئ ما؛یصداوس

 تیریمد

 کیاستراتژ
 یدکترا

 یتخصص

 ۀسیرئئتیعضو ه

برنامه و  ونیسیکم

مجلس ۀبودج  

 دمحمدرضایس

ینیالدرتاجیم  
4۵  

مرداد 

۳۱۱۱ 

 ناریاظهارنظر در وب

توسعه و  یهایتعاون

یعمران شهرستان  
- - 

 یدکترا

 یتخصص

دفتر  رکلیمد

 یخدمات یهایتعاون

وزارت تعاون، کار و 

یرفاه اجتماع  

 رضایعل

یناطق  
3۵  

آبان  ۱

۳۰۳۳ 
یتلفن یوگوگفت  کاردانی یشناسروان یدر سازمان نظام تیفعال 

 یاونتع رعاملیمد

توسعه و عمران 

 اسالمشهر

 یدمرتضیس

ینبو  
۵۳ 



۵۳ 

 هاوتحلیل داده. شیوة تجزیه3.1.1

هایی همچون تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون های کدگذاری و تکنیکاز شیوهشده، های گردآوریبرای تحلیل داده

ق از باشد که در آن محقر استقراء تحلیلی مـیتحلیل مضمون یا تماتیک عبارت از تحلیل مبتنی ب. شده استاستفاده 

ی دیگر، یابد. در تعریفشناسی تحلیلی دست مـیای به یک سنخدادهای و بروندادهها و الگویابی درونبندی دادهطریق طبقه

ۀ تحلیل در وهلگویند. این نوع ها چه میها با این هدف که دادهاین نوع تحلیل عبارت است از عمل کدگذاری و تحلیل داده

ها به دست آمد، باید حمایت موضوعی از آن صورت گیرد. به هاست. زمانی که الگویی از دادهاول، به دنبال الگویابی در داده

 (.۳۱4-۳۱3: ۳۱۳۳گیرند )محمدپور، ها نشأت مـیها از دادهعبارتی، تـم

: انجام شده استسه مرحله های این پژوهش در دادهمضمون  لیکامل تحل ندیآمده است فرا ریطور که در جدول زهمان

 نیکه همه اشایان ذکر است کردن مجدد متن. کپارچهیادغام و  (ج ؛متن ریو تفس حیتشر (ب ؛متن فیو توص هیتجز (الف

 ایم.دست یافته از انتزاع یباالتر سطحبه  ل،یهمراه است اما در هر مرحله از تحل لیو تحل ریمراحل با تفس

 های پژوهش مبتنی بر تکنیک تحلیل مضمونمراحل تجزیه و تحلیل داده. 1.1 جدول

 اتاقدام هاگام احلمر

 تجزیه و توصیف متن

 آشنا شدن با متن

 هادادهمکتوب کردن 

 هادادهاولیه و مجدد  ۀمطالع

 ی اولیههادهیانوشتن 

 ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری

 ینارچوب کدگذاری و تهیه قالب مضامهپیشنهاد چ

 ترکوچکی هابخشتفکیک متن به 

 هاداده اولیۀکدگذاری 

 جو و شناخت مضامینوجست
 تطبیق کدها با قالب مضامین

 متن شدۀگذاریکدی هابخشاستخراج مضامین از 
 

 ترسیم شبکه مضامین تشریح و تفسیر متن

 بررسی و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج

 کردن مضامینمرتب

 دهنده و فراگیرمضامین پایه، سازمان انتخاب

اسفند  ۳

۳۰۳۳ 
یتلفن یوگوگفت  - IT کارشناسی 

 ۀریمدئتیعضو ه

توسعه و  یتعاون

عمران شهرستان 

 اسالمشهر

عدم ذکر نام 

به درخواست 

شوندهمصاحبه  
۵۱ 

بهمن  ۵۳

۳۰۳۳ 
وگوی تلفنیگفت  کارشناسی عمران - 

عضو فعال تعاونی 

توسعه و عمران 

شهرستان 

 اسالمشهر

عدم ذکر نام 

به درخواست 

شوندهمصاحبه  
۱۳ 



۵۱ 

 اتاقدام هاگام احلمر

 ی مضامینهانقشهترسیم 

 ی مضامینهاشبکه دییتأاصالح و 

 تحلیل شبکه مضامین
 ی مضامینگذارنامتوصیف و 

 شبکه مضامین حیتوضتوصیف و 
 

 تدوین گزارش ترکیب و ادغام متن

 تلخیص شبکه مضامین و بیان مختصر و صریح آن

 هادادهی جالب هانمونهاستخراج 

 پژوهش سؤاالتکردن نتایج تحلیل با مرتبط

 هالیتحلنوشتن گزارش علمی و تخصصی از 

 )تهیه و تنظیم: نگارندگان(

 های اعتباریابی. شیوه1.1.1

)ایزنر،  ۱«پذیریاطمینان»( یا ۳۱۳۲)لینکلن و گوبا،  ۵«قابلیت اعتماد»های کیفی، بیشتر نوعی در پژوهش ۳«اعتبار»منظور از 

(. بر این اساس، در پژوهش ۵۳۳ -۵۵۱: ۵۳۳3باشد )کرسول، واسطۀ معیارهای متعددی قابل بررسی می( است که به۳۱۱۳

که نظر قرار گرفته است. نخست آن های معتبر، راهبردهای متنوعی مدها و تحلیلیابی به یافتهحاضر و در راستای دست

های ه انتخاب شود؛ نظر به اهداف پژوهش که تأمل بر وضعیت تعاونیشناختی برای مطالعسعی شده تا بهترین رهیافت روش

شده در های موجود و طیشان ایجاب نموده و پژوهشگران را ناگزیر از مطالعۀ رویهتوسعه و عمران شهرستانی را در کلیت

. از سوی دیگر و با عنوان بهترین روش تشخیص داده شده استبه «مطالعۀ موردی»، بنابراین داشته استمیاین خصوص 

گویی خمنظور پاستوجه به عدم وجود پیشینۀ مطالعاتی قابل اتکاء در این حوزه، ضرورت اتخاذ نوعی استراتژی اکتشافی به

های مطالعۀ کیفی در این پژوهش را گیری از تکنیکبه برخی از سواالت پژوهش آشکار بوده است؛ در این راستا، بهره

تبر، های معمنظور ارائۀ تحلیلانه و هدفمند تلقی کرد. با این وجود، گروه پژوهش تالش نموده بهتوان یک انتخاب آگاهمی

که در چنانها بهره گیرد. در همین راستا و آندر گردآوری داده «سازیچندبُعدی»یا  ۰«بندیمثلث»همچنین از تکنیک 

 مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است؛ از اسناد «اینابع دادهم»تر ها و یا به تعبیر مناسبصفحات پیشین اشاره گردید، داده

گیری از و نیز بهره ۲«مرور یا بازخورد همتایان» در نهایت، تکنیک های شفاهی و... .و مدارک مکتوب گرفته تا انواع داده

ه های مورد استفادتکنیک، که در واقع نوعی کنترل بیرونی بر فرایند پژوهش است 4«ممیزان خارجی» برخی نظرات انتقادی

 ها در بین اعضای تیم پژوهشیها و تحلیلاند. بنابراین و در وهلۀ اول، یافتهها بودهپذیری تحلیلدر جهت افزایش اطمینان

                                                           
1. Validity 

2. Trustworthiness 

3. Credibility 

4. Triangulation 

5. Peer Review or Debriefing 

6. External Audits 
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گیری از نظرات انتقادی برخی از همکاران با بهره و حسب مورد، اند؛ و در مجالی دیگربه بحث گذاشته، جرح و تعدیل شده

طور که در فصل پایانی نیز اشاره شده اند. باری، همانهی خارج از تیم پژوهشی، مورد بازاندیشی احتمالی قرار گرفتهدانشگا

دست آمده در این پژوهش، در قالب یک پژوهش کم ی دیگر نیز ها و نیز مدل نهایی بهگردد که مؤلفهاست، پیشنهاد می

ر پذیهای زمانی و مالی، در این مجال امکانیرند؛ امری که به دلیل محدودیتدهی قرار گبخشی و اولویتمورد ارزیابی، وزن

 نبود.

 بندی. جمع5.1

های توسعۀ پایدار جوامع و نیز شکوفایی استعدادهای انسانی و خود، از زمینه ایموجب ماهیت و اهداف پایه ها بهتعاونی

عاونی های متنوعی از تگیری و تالش برای گسترش گونهشکل باشند. در این بین، ابتکارات مختلف، منجر بهمحیطی مـی

اجتماعی و تحقق عملی این امر،  های متفاوت گردیده اسـت. در هر صورت، اما جلب مشارکتها و در مکاندر طول سال

داشته، هایی که در این زمینه وجود رغم فرصتچنینی بوده است. باری، علیهای اینهای مداوم تشکلمشغولیاز دل

ی های نوپای تعاونعنوان یکی از گونههای توسعه و عمران شهرستانی بهاند. تعاونیهایی نیز همواره در پیش رو بودهچالش

که ر بر مبنای آن شکل گرفته است؛ اینای است که پژوهش حاضدر ایران هم از این قاعده مستثنی نیستند. این مسئله

 اند توفیق زیادی کسب نمایند؟ وآفرین، هنوز نتوانستهبرانگیز و توسعههای مشارکترغم ظرفیتها علیچرا این تعاونی

 ها هستند؟بنابراین، راهبردهای تحقق چنین امری کدام

های فوق، مسیری را طی نموده که در جدول ذیل بازآمده است؛ البته آشکار گویی به پرسشگروه پژوهش برای پاسخ     

 برگشتی و دورانی بوده است. و یک جریان خطی که در مواردی، رفت است که جریان پژوهش نه

. سیر انجام پژوهش15.جدول   

 هاشرح فعالیت عنوان مرحله ردیف

 سازیآماده ۳

 تشکیل تیم پژوهشی، تدوین طرحنامه و تصویب آن؛
 

 ژوهش؛پ نظری ادبیات و تجربی پیشینۀ تعاریف، مفاهیم، پیرامون تعمق و تدقیق
 

 تدقیـق در جامعۀ آماری و نمونۀ پژوهـش؛ و شناختـیچارچوب روشتعمیـق 
 

 مصاحبه؛ انجام جمله از های پژوهشداده گردآوری برای هایینامهشیوه طراحی
 

 تهیۀ گزارش آغازین.

 هـاگـردآوری داده ۵

 های تجربی موجود؛ها و دیگر دادهبندی اسناد، گزارشگردآوری و طبقه
 

 ؛هانظرات آنآوری نقطههای مرتبط، و جمعوهشناسایی افراد و گر
 

 های موردی.وگو، و مصاحبهگفتانجام 
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 هاشرح فعالیت عنوان مرحله ردیف

 هاهیافت تحلیل و تجزیه ۱

 های گردآوری شده؛بندی دادهسازی و دستهپیاده
 

 های متنی؛کدگذاری و تحلیل داده
 

 های تفسیری.نگارش تحلیل

۰ 
تایپ و تکثیر گزارش 

 نهایی و ارائۀ آن
  ارزیابی. جهت کارفرما به آن ارائۀ و نهایی زارشگ متن تهیۀ

 )تهیه و تنظیم: نگارندگان(

شده، گزارشی است که در پیش رو قرار دارد و در چهار فصل تنظیم های اشارهنتیجۀ عبور از مراحل فوق و انجام فعالیت     

در . باشدشریح کلیات پژوهش مـیکه اکنون از نظر گذشت، ملحوظ به مباحث مقدماتی و تشده است. فصل نخست که 

، افصل دوم نیز در ابتدا به مرور پیشینۀ تجربی بحث و ادبیات نظری موجود در این حوزه پرداخته و سپس بر این مبن

های پژوهش، و راهنمای پژوهشگران در گردآوری و تحلیل یافته عنوانبهایـم؛ چهارچوب نظری پژوهش را ترسیم نموده

، گیریو فصل چهارم، ضمن بحث و نتیجه هاارائه یافتهفصل سوم پژوهش هم به  دوین راهبردهای مربوطه.تر از همه، تمهم

های شهرستان عمران و توسعه هایتواند در جلب مشارکت مردمی در تعاونیبه ارائه مفصل راهبردهایی اختصاص دارد که می

 استان تهران مؤثر واقع شود.
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 فصل دوم                                                                                                                                  

 ادبیات پژوهش                                                                                                                                                
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 . مقدمه1.1

گیرد. فواید مشارکت و همکاری در رفع نیازهای مشارکت شالودۀ هر نوع همکاری است و بر پایۀ اعتماد اجتماعی شکل می

ها نهادهایی مشارکتی هستند که با اونیهای غیررسمی و سپس رسمی را شکل داد. بنابراین، تعجمعی، ایدۀ ایجاد تعاونی

انگیزند. این مشارکت سرمایۀ ساختاری دموکراتیک و اعتمادبرانگیز، مشارکت مردم را در تأمین نیازهای خود آنان برمی

ا ههای اصلی سرمایۀ اجتماعی و در نتیجه، راهگشای توسعۀ پایدار است. به همین علت، تعاونیهاست و از مؤلفهاصلی تعاونی

 اند.در سراسر جهان، از جمله ایران، افزایش سرمایۀ اجتماعی از طریق جلب مشارکت اجتماعی را از اهداف خود قرار داده

ها بروز نموده ها متناسب با شرایط در حال تغییر اجتماعات انسانی، نو بـه نو تغییر یافته و اشکال جدیدی از آنالبته تعاونی

ها های توسعه و عمران شهرستانی نیز نشان از همین موضوع دارد. تأسیس این تعاونیعاونیاست. طراحی و تصویب قانون ت

های فعالیتی متنوع را در پی داشته باشد هایی اقماری با حوزههای تعاونیبخشی و وحدت در ادارۀ فعالیتتواند انسجاممی

 . اندکه هریک برای رفع نیازی از جامعۀ روستایی یا شهری ایجاد شده

شهرها و روستاهای تابعۀ شهرستان است، با  ۀگستر ی،توسعه و عمران شهرستان یهایتعاون ییایپوشش جغرافچون      

 تری برایهمین دلیل، به مشارکت اجتماعِی بیشتر و راهکارهای نوآورانهرو هستند و بهمسائل اجتماعی بیشتری روبه

 های کارآفرینان اجتماعیهکارهای نوآورانه برای حل مسائل اجتماعی از مشخصهگویی به این مسائل نیاز دارند. ارائۀ راپاسخ

ف ها را به اهداتواند آنهای توسعه و عمران شهرستانی میاست. بنابراین، اتخاذ رویکردهای کارآفرینی اجتماعی در تعاونی

 خود نزدیک سازد و با جلب اعتماد مردم، آنان را به مشارکت ترغیب کند.

های های توسعه و عمران شهرستانی، ظرفیت جذب سرمایهوزۀ جغرافیایی و موضوعی متنوع تحت پوشش تعاونیح     

ها ایجاد کرده است. جذب و ارتقای این تری نیز برای این تعاونیتر و غنیاجتماعی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی متنوع

رای خود مردم، نیز با خالقیت و تالش مستمر کارآفرینان های اقتصادی بها به سرمایههای متنوع و تبدیل آنسرمایه

گیری از رویکرد کارآفرینی اجتماعی . گرچه خلق سرمایۀ اقتصادی از سرمایۀ اجتماعی با بهرهشوداجتماعی تسهیل می

ها بنیادهای توسعه نیز از این حیث اهمیت دارد که آن تواند استقالل مالی تعاونی را موجب شود، جلب مشارکتمی

های جلب مشارکت، مخصوصاً مشارکت اقتصادی، عمل کنند. اما با توجه به حوزۀ جغرافیایی توانند در نقش واسطهمی

مند و حساب ها نیز باید زمینههای جلب مشارکت در آنهای توسعه و عمران شهرستانی، روشمتنوع تحت پوشش تعاونی

 شده انتخاب شود.

ها و هرگونه شکستی برای تعاونی موجب کاهش اعتماد به آن و در پی آن رفتن فرصتتکه از دسباری، نظر به آن     

ی که هایاستفاده از تجربیات تعاونی شود،کاهش سرمایۀ اجتماعی تعاونی می ،کاهش تمایل مردم به مشارکت و در نتیجه

 ایۀ اجتماعی باشد. به همین منظور در اینرفتن این سرمتواند راهگشا و مانع ازدستاند توفیقاتی حاصل کنند، میتوانسته

رنده بشدۀ داخلی و خارجی، عوامل پیشهای انجام، بر اساس پژوهش«مروری بر ادبیات تجربی پژوهش»فصل، ابتدا در قسمت 
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مفاهیم و رویکردهای نظری »ها در جلب مشارکت بررسی شده است. سپس در قسمت و بازدارندۀ توفیق تعاونی

ها و اهداف تعاونی تشریح خواهد شد که بنا بر ادبیات تجربی، ل مفهوم تعاونی، انواع تعاونی و اصول، ارزش، ذی«بخشبصیرت

ها ضروری است. از آنجا که بنیادهای توسعه نقش واسطۀ بین تعاونی و مردم یا نهادهای ها برای توفیق تعاونیپایبندی به آن

شود. در ادامه، مفهوم کلیدی مشارکت اجتماعی نیز در این فصل معرفی می مشارکتی را دارند، ماهیت و اهداف این بنیادها

های که گفته شد مشارکت از مؤلفهگیری آن، اعتماد اجتماعی، تشریح خواهد شد. عالوه بر این، چنانو عامل مهم شکل

دهنده به های شکللفهسرمایۀ اجتماعی است و سرمایۀ اجتماعی سرمایۀ اصلی تعاونی است. به همین سبب، ابعاد و مؤ

های تأثیرگذار بر جلب هایی، مؤلفهبندی در قالب مدلسرمایۀ اجتماعی نیز در ادامه تبیین خواهد شد. در نهایت، در جمع

 گیری از رویکرد کارآفرینی اجتماعی، ارائه خواهد شد تا مسیر ادامۀ پژوهش را روشن سازد. مشارکت اجتماعی با بهره

 یات تجربی پژوهش. مروری بر ادب1.1

های مرتبط با حوزۀ پژوهش ای از پژوهشبا توجه به کاربرد متصور برای ادبیات تجربی پژوهش، در این قسمت، مجموعه

حاضر بررسی خواهند شد تا ضمن آگاهی از وضعیت پژوهشی این حوزه و دریافت خالءهای موجود، جایگاه و ضرورت انجام 

ها و فصول پژوهش، از جمله در تدوین راهبردها و ایج این بررسی در سایر قسمتاین پژوهش آشکار شود. همچنین، نت

شناسی روندها به کار گرفته خواهد شد و در جهت تکمیل و اصالح نتایج حاصل از ادبیات تجربی موجود بازشناسی و آسیب

بوده و هرچند اطالع از وضعیت ها در این قسمت، میزان ارتباط موضوعی مبنای انتخاب پژوهش گام برداشته خواهد شد.

ها در یک سطح، ارتباط با های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، اولویت در انتخاب پژوهشپژوهشی در این حوزه در سال

 ها با استان تهران و در سطحهای مشارکت، تعاونی و کارآفرینی اجتماعی و در سطح خردتر، ترکیب این کلیدواژهکلیدواژه

 های توسعه و عمران شهرستانی بوده است. تعاونی تر باجزئی

شود. شده در این حوزه، ذکر میتنها بخشی از منابع بسیارِ موجود و بررسی ،یقالب نوشتار نیا یهاتیمحدودبا توجه به      

 حاضر پژوهشبا  یشتریارتباط ب موضوع، ایو  دانیاز منابع که از نظر م یتعدادهای متعدد فارسی نیز فقط از میان پژوهش

 در نکهیتوجه به ا با. شودیصورت خالصه آورده مبه اهپژوهش ریسا و مطالب مرتبطِ  شوندیم انیب یلیصورت تفصبه دارند،

 د،نش افتی پژوهش نیا با مشابه یپژوهش موضوع ،زمانهم و مشترک یپژوهش دانیم با یمنابع ،یسیانگل یهاپژوهش

 ارتباط ساسا بر شدهیبررس منابع حاضر دارند. یبا طرح پژوهش یشتریب یموضوع ارتباط که است گرفته قرار مدنظر یمنابع

 صولف در منابع نیا از یاریبس یلیتحل و خام یهاداده از که بیان شد،چنان .است شده آورده گریکدی با هاپژوهش یموضوع

 .شد خواهد استفاده ضرورت حسب بر ی،آت

عنوان ادبیات تجربی پژوهش حاضر مرور گردیده، بازآمده هایی که بهت کلی پژوهشمشخصا ۳.۵در جدول شمارۀ      

تر پرداخته شده منبع مرتبط ۰۳است. بر این اساس و مبتنی بر نکاتی که در سطور فوق گفته شد، در این قسمت تنها به 

درصد  3۱/3۳ترین تعداد، یعنی حدود اند و بیشدرصد مربوط به دو تا سه سال اخیر بوده 4/۳۰است. از میان این منابع، 
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وجو برای اند. با توجه به اینکه در جستم. انجام شده ۵۳۵۳تا  ۵۳۳۳ش. و  . هـ ۳۱۱۳تا  ۳۱۳۱های در بازۀ زمانی سال

توان گفت در دهۀ اخیر به موضوع جلب مشارکت و کارآفرینی ها در اولویت قرار نداشته است، میمنابع، سال انتشار پژوهش

 ها توجه بیشتری شده است.اعی در تعاونیاجتم

های مرورشدههای عمومی پژوهش. ویژگی1.1جدول   

 یفراوان درصد سال ریمتغ

 یزمان پوشش

 یشمس ۳۱۱۳ سال از پس

 یالدیم ۵۳۵۳ ای
4/۳۰ 4 

 یشمس ۳۱۱۳ تا ۳۱۳۱ یهاسال بازۀ در

 یالدیم ۵۳۵۳ یال ۵۳۳۳ ای
3۱/3۳ ۵۱ 

 یشمس ۳۱۳۱ تا ۳۱3۱ یهاسال بازۀ در

 یالدیم ۵۳۳۳ یال ۵۳۳۳ ای
۳۱/۳۵ ۲ 

 یشمس ۳۱3۱ سال از شیپ

 یالدیم ۵۳۳۳ ای
۰۱/۵ ۳ 

 

 قیتحق روش

 ۵۰ ۲۱/۲۳ یکم

 ۳۱ 3۳/۱۳ یفیک

 ۰ 3۲/۱ یبیترک
 

 یآمار جامعۀ

 ۳ ۱۲/۵۳ یمل

 ۳ ۱۲/۵۳ یالمللنیب

 ۳۱ ۱۰/۰4 یشهرستان/  یاستان

 4 4۱/۳۰ ییروستا - یشهر ۀیناح ای محله

 )تنظیم: نگارندگان(

های مرورشده، حاکی از توجه بیشتر به بررسی موضوع پژوهش در حوزۀ استانی و بررسی جامعه مورد مطالعۀ پژوهش     

راستاست. همچنین، چنان که از اطالعات جدول فوق ها همشهرستانی است. از این نظر، پژوهش حاضر با این پژوهش

ها کم ی بوده است. ما در قسمت پایانی این بخش، به بازشناسی جایگاه پژوهش پژوهش درصد از ۲۱/۲۳آید، روشِبرمی

 حاضر در بین ادبیات موجود، بازخواهیم گشت. 

 . ادبیات داخلی1.1.1

 به کینزد اریبس یموضوع با پژوهش کی تنهاهای اصلی پژوهش با حداکثر محدودیت گسترۀ شمول، در بررسی کلیدواژه

 یاتوسعه یادهایبن و یمردم مشارکت» عنوان با که شد افتی یشهرستان عمران و توسعه یهایتعاون ۀردربا حاضر پژوهش
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 یراهبردها نیو تدو نییتب»مقاله هدف خود را  نی. ااست شده انجام «سمنان در یشهرستان عمران و توسعه یهایتعاون در

 «یاجتماع ینیکارآفر کردیبا رو یسعه و عمران شهرستانتو یهایدر تعاون یاتوسعه یادهایو بن یموثر بر مشارکت مردم

 دانیپژوهش حاضر، تهران و م دانیم نکهیپژوهش از چند نظر با پژوهش حاضر تفاوت دارد: اول ا نیعنوان کرده است. ا

ش پژوه نیکه ا یاست؛ در حال یفیدر پژوهش حاضر، ک یاصل یشناختروش کردیرو نکهیپژوهش، سمنان است؛ دوم ا نیا

 شامل توسعه، یهایتعاون ۀتوسع ادیبن ابعاد که دهدیم نشان پژوهش نیااز  حاصل جینتااست.  افتهیانجام  یکم   کردیبا رو

 امالتتع و یهمبستگ ،یاجتماع تعلق احساس شامل ،یمردم مشارکت ابعاد زین و یطیمحستیز و یاقتصاد ،یاجتماع ابعاد

 عمران و توسعه یهاشرکت عملکرد یعنی وابسته، ریمتغ بر ،التیتحص و تیجنس ،یزندگ از شهروندان تیرضا ،یاجتماع

 شانیهاعهرمجمویو با توجه به نقش ابعاد ذکرشده و ز جهینت در. است رگذاریتأث یاجتماع ینیکارآفر کردیرو با یشهرستان

توسعه  یهاتعملکرد شرک نییتب توسعه و یابعاد برا نیا کنندیم شنهادیپ سندگانینو ،وکاردر رونق و بهبود عملکرد کسب

 (.۳۱۱۱ همکاران، و ایالرعالیوکاستفاده شوند ) یو عمران شهرستان

توان به پژوهشی از فیروزآبادی و همکاران او یابند، مینحوی با پژوهش حاضر ارتباط میهای دیگری که بهاز پژوهش     

دارد.  تیدر آن اهم تیجنس عدکه بُ اندکرده تمرکز یایتعاون رب ،یمردم مشارکتابعاد  انیاز مها ( اشاره نمود. آن۳۱۱3)

 «اکدشتپ»از توابع شهرستان  «هیبوارم» یزنان روستا یموضوع را در تعاون نیا ،یبا استفاده از روش گرانددتئور پژوهشگران

گویی های اجتماعی و پاسخوکارکردن ساختار و بستر مناسب برای ایجاد کسبفراهم ایاند که آکرده یبررس تهراناستان 

روط امکان را مش نیشده وجود احاصل ۀجینت است؟ ریپذامکان ییروستا یهایبه نیازهای اجتماع محلی با استفاده از تعاون

 نیا بهرا هدف قرار دهد. زنان  یاجتماع ۀتمرکز کنند که حل مسئل ییوکارهاکسب جادیبر ا هایتعاون که کندیم نیبر ا

 ۀسابق و بودنیبوم لیدلبه نیکارآفر به یاند: اعتماد و حس عاطفهمشارکت کرد ی،نیدر قالب کارآفر یتعاون نیدر ا لیدال

 بودنریپذبودن و انعطافوقتپاره لیدلزنان صاحب فرزندان خردسال، به یاز فرزندان برا یامکان نگهدار زینو  او یخانوادگ

 از یناش ییروستا یدر تعاون یاجتماع ینیکارآفر»مقاله،  نیا یمیراداطبق مدل پا .جادشدهیدر مشاغل ا تیزمان فعال

آن  یعل  شرط. ستا «و دستاوردها یو در آخر، خروج هایو تعامالت و استراتژ یامداخله ،یعل  طیخاص، شرا یهانهیزم

و  یفرهنگ ،یتماعاج ،یعوامل اقتصاد ،یامداخله طیاوست. شرا یتیریو مد یتیو شخص یشخص یهایژگیو و نیکارآفر

 یهامقاومت» ،یتعاون نیا یاعضا تیبازدارنده در فعال یهانهیمؤثرند. زم ینیبستر کارآفر یفیک نییاست که در تع یقانون

 «یها و مداخالت ناکارآمد دولتآموزش»، «در پوشش اعضا مهیب نیضعف قوان» ،«یدولت یهاتیعدم حما» ،«یو فرهنگ یاجتماع

کالن  یهااستیبه س یتعاون یوابستگ این تأثیرات، لیدل .است «یتعاون یدرآمد یداریو ناپا یدمشکالت اقتصا» زیو ن

 یکاررفته، راهبردهابه یهایو استراتژ تعامالتدر اجتماع است.  یاقتصاد جیرا یهاتیشدن فعالو اشباع یکشاورز

 ،یانسان یروین ییو کارآ یه به کارآمدشرح است: توج نیو بد یتعاون ینیکارآفر شیشده در جهت افزاکارگرفتهبه

ی دیتول یهایو استفاده از استراتژ یآموزش یراهبردها یریرگکا، به«ترنهیهزخالقانه و کم ۀعرض یهاوهیش یریکارگبه»

 (. ۳3۳ -۳4۱: ۳۱۱3و همکاران،  فیروزآبادی)
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 وراست. هماپ اریشهر «شباهنگ» ییروستا یونتعا شرکت تهران، استان در موفق نیکارآفر یتعاون یهانمونه گرید از     

 یهارکتاز ش یتجرب ییتا الگو کندیم یبررس ،یموردکاو روش از استفاده با یتعاون نیرا در ا یشرکت ینیکارآفر (۳۱۱۱)

 دهبو بیترتنیبد یشرکت ینیکارآفر یهامؤلفه یبندتیاولوپژوهش،  جیاساس نتا برارائه دهد.  نیکارآفر ییروستا یتعاون

 و موانع ،ی شغلیمرزها ،«دسترس در زمان» ،«پاداش ستمیس» ،اعضا عمل یآزاد و اراتیاخت ،«ارشد تیریمد تیحما»: است

بت به نس دیخدمات و محصوالت جد ۀارائ» ،یتعاون نیدر ا یشرکت ینیکارآفر ۀمؤثر بر توسع عوامل انیم از. شرکت ساختار

 ،بی، به ترت«ها و مجامع مختلفطح منطقه و کشور با شرکت در جشنوارهمناسب شرکت در س یمعرف» ،«هایتعاون ریسا

 نیارآفرک ریمد ن،یا بر عالوه. است بوده تیاولو نیترنییپا «یاعتبار یمال مؤسسات و هابانک تیحما» و هاتیاولو نیباالتر

 یاونتع ۀادار در یشتریب یعمل یآزاد و نقشباتجربه  افرادبه  و کندیم جادیا نفساعتمادبه و زهیانگ تعهد،در کارکنان 

عالو بر این، . شودیم دسترسدر زمانِ بهتر  تیریمد و ینوآور شیافزاموجب  زیافراد با آموزش ن یآگاه شیافزا. دهدیم

 جیبا توجه به نتا .شودیمبه اعضا  ریمد یعمل از سو یآزاد یاعطاو  تیحما شیموجب افزا یتعاون به اعضا تعلق حس

 تتعهدا به رانیمد یبندیپا قیاز طر یاعتماد عموم جلب: است شرح نیبد سندگانینو شنهاداتیپ ۀخالصشده، حاصل

 ۀبالقو یهاتیقابل درنظرگرفتن با شرکت یهاتیفعال گسترش و مستمر یازسنجین د،یجد خدمات و محصوالت ۀارائ متقابل،

 مشاوران از یریگبهره تعامل؛ یفضا یسازفراهم ؛نیقوان تیمناسب؛ رعا یزیربودجهو  یامور مال در تیشفاف منطقه؛

 رساندنحداقلبه ر؛یپذسکیر و خالق کارکنان استخدام آن؛ از تیحما و ینیکارآفر به یتعاون ارشد ریمد تعهد ؛ینیکارآفر

 یالگوها یمعرف و ییشناسا ؛ینیکارآفر موضوع با خدمتضمنو  یمقدمات یآموزش یهادوره یبرگزار ؛یساالروانیموانع د

 ی.حضور یدهایبازد و مختلف یهارسانه قیطر از نیکارآفر یهایتعاون یِخارج و یداخل موفق

 ۀعتوس»دیگری با عنوان  ۀمقال در یتعاون یهادر شرکت ینیکارآفر ۀو توسع جادیا یمناسب برا یاتیعمل یراهکارها     

 داابتموجود،  یمنابع اسناد ۀو با مطالع یفیروش توص هبمقاله  نیاذکر شده است.  «هایدر تعاون یسازمان ینیکارآفر

در  ینیکارآفر ۀتوسع یو سپس راهکارها کندیم سهیمقا گریکدی با را نیکارآفرو  یسنت یتعاون یهاشرکت یهایژگیو

 شتنادشرح است:  نیبد نیکارآفر یهایتعاون یهایژگیو پژوهش، نیا اساس بر. کندیم انیب را هایتعاون مختلف وحسط

 سازمان در را یریپذسکیر و ینوآور فرهنگ که نیکارآفر ریمد داشتن ؛ینیکارآفر بر یمبتن رِیپذانعطاف یسازمان فرهنگ

 ینوآور سطح یبر مبنا کهسازمان  یمتناسب با استراتژ یِرمادیو غ یمادو پاداش  قیتشو ستمیساستفاده از  دهد؛یم ارتقا

 جادیا یراب سندگانینو یشنهادیپ یراهکارها. شرکت سود شیافزابر اساس نه  ،گیردمیها تعلق ی اعضا به آنریپذسکیو ر

 یهاکتشر ینهاد ساختار اصالح یبرا یزیربرنامه»موارد است:  نیشامل ا یتعاون یهادر شرکت یسازمان ینیکارآفر ۀو توسع

 ۀولبا مق هایاعضا و ارکان تعاون یآشناساز» ،«ینیکارآفر ۀتوسع یراستا در یتعاون یهاشرکت در یسازفرهنگ» ،«یتعاون

 (.۳۱۱۱و همکاران،  ی)اعظم «یتعاون یهاشرکت یاعضا در ینیکارآفر یهایژگیو تیتقو» ،«یدر تعاون ینیکارآفر

 ازار، ک نیادر  هایتعاون نیا قیاستان تهران و توف یکشاورز یهایدر تعاون ینیکارآفر جیعوامل مؤثر بر ترو یبررس     

پژوهش  نیا یرهایآزمون متغ جیاند. نتاآن را انجام داده (۳۱۳3) اینینیحس و یآمد که است یگرید یکم   پژوهش دافاه
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مثبت و معنـی ۀرابط ذکرشدههای با ترویج کارآفرینی در تعاونی د،یآیم یکه در پ ییرهایمتغ یین تمامبکه  دهدینشان م

خدمات، رضایت از شرکت تعاونی، کار گروهی،  ۀهـای آمـوزشـی، ارائدورهمیزان شرکت در » یرهایمتغ: داردداری وجود 

ای هیژگ، وی«اعتباری و مالی حمایت تعاونی، شبخ از اعضا رسانی، آگاهیمتغیرهای اطالع» زیو ن «اعضا ۀهای کارآفرینانویژگی

 یدارا یرهایمتغ. «ت و بازاریابیارکها، مشرهبری مدیران تعاونی ۀشیو»های کشاورزی، اقتصادی تعاونی واجـتـمـاعـی 

، «های کارآفرینانه در اعضاوجود ویژگی»است:  بیترت نیبد ها،یتعاون نیا در ینیکارآفر جیترو بر مثبت ریتأث نیشتریب

گروهی در تعاونی،  یاهت، انجام فعالی«گرفته در تعاونیهای انجامرضایت از فعالیت»، «های آموزشیزان شرکت در دورهمی»

ا ر شنهاداتیپ نیا سندگانیپژوهش، نو جیبا توجه به نتا. «وجود عوامل اقتصادی در تعاونی»و  «خدمات در تعاونی ۀارائ»

 ،یاعضا به کار گروه قیو آموزش و تشو هایدر تعاون ینیمربوط به کارآفر یِآموزش یهاکارگاه ی: برگزارکنندیمطرح م

رسانی مناسب نقل، اطالعوخدمات حمل ۀایجاد اشتغال، ارائ» مانند شوند،یم ینتعاو از اعضا تیرضا موجب که یعوامل تیتقو

آالت اعطای وام، تأمین ماشین» مانند ینیکارآفر یجترو در مؤثر خدمات بهتر و شتریب ۀارائ ،«از طریق نشریات ترویجی

دسترسی به اعتبارات، »مانند  ینیکارآفر جیمؤثر در ترو یعوامل اقتصاد تیتقو ،«کشاورزی، خدمات آموزشی و ترویجی

 (.۳۳ -3۱: ۳۱۳3 ا،ینینیو حس ی)آمد «معرفی بازارهای مناسب و افزایش تولید محصوالت کشاورزان

 رگیرا در منابع د یتعاون یهاشرکت در ینیکارآفر ۀتوسع جهت در فوق یهاشده در پژوهشمطرح شنهاداتیمشابه پ     

و همکاران،  یاعضا )اعظم دیجد یهادهیکوچک و ا ۀنوآورران یهااز طرح تیحما ،لمثا یکرد؛ برا همشاهد توانیم زین

و  ایکی؛ حاتم۳۱۱4و نجفلو،  یعقوب؛ ی۳۱۱۲ ان،و همکار یفلوردرستمی ؛ ۳۱۱۱، نصرالهی وسطیو  یروزآبادی؛ ف۳۱۱۳

و  ی؛ نور۳۱۱۲ ،همکارانو  یفلوردرستمی ) نیکارآفر یاعضا قیتشو قیطراز  ینیکارآفر یۀروح تیتقو (،۳۱۱3همکاران، 

و  ی)اعظم هایتعاون تیریدر مد یریپذانعطاف و «تیو خالق ینوآور ۀژیو یها و واحدهاگروه لیتشک»(، ۳۱۱۱ همکاران،

(، ۳۱۱۱، نصرالهی وسطیو  یروزآبادی، ف۳۱۱۳و همکاران،  ی)اعظم ینیکارآفر ۀدر حوز یساز(، فرهنگ۳۱۱۳همکاران، 

 زاستفاده ا ن،یعالوه بر ا ،(۳۱۱4و نجفلو،  یعقوب؛ ی۳۱۱۳و همکاران،  ی)اعظم یتعاون یهارکتش ینهاد ساختاراصالح 

( ۳۱۱۱ همکاران،و  ی؛ نور۳۱۱4 همکاران،و  ی)عباس نانهیبرند کارآفر جادیو ا نانهیکارآفر یابیبازار ژهیوبه ،یابیفنون بازار

 شده است.  هیتوص زین

ور طکه به هاستیتعاون قیتوف و مشارکت جلبو  ینیفرهنگ کارآفر جیدر ترو مؤثر یاز راهبردها یکی نیز آموزش     

 ۀارائ قیاعضا از طر یتوانمند شیافزا هاپژوهش نیا در. خوردیم چشم به شدهیبررس یهادر اغلب پژوهش ،مشترک

 استفاده ۀگوناگون، مثل نحو یعمل یهاو آموزش ینیمرتبط با اصول کارآفر یِ نظر یهامختلف از جمله آموزش یهاآموزش

؛ ۳۱۳4 ،یکوه ؛۳۱۳4 ی،)سعد است شده هیتوصگسترش بازار، آموزش پرسنل  ،یابیبازار ،یگذارهیسرما انه،یو را نترنتیاز ا

 ؛۳۱۱۱و همکاران،  یردامادیم ؛۳۱۱۱ ،نصرالهی وسطیو  یروزآبادی؛ ف۳۱۱۳ همکاران،و  ی؛ توسل۳۱۳۱ همکاران،و  یائیدن

 همکاران،و  ی؛ امداد۳۱۱4برزنجه و همکاران،  ی؛ عطر۳۱۱۲ همکاران،و  یفلوردرستمی ؛ ۳۱۱۰ زاده،یو مهد ینیحس

 (.۳۱۱۱ همکاران،و  ی؛ نور۳۱۱3 همکاران،و  ایکی؛ حاتم۳۱۱3
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 یِ آموزش خدمات یاثرگذارو  کرده تمرکز فوقبر عامل  ژهیوطور به ،یکم   یپژوهش در( ۳۱۱۰و همکاران ) یهاشم     

 یگاهآ یهانهیزم یبندرتبه پژوهش، نیا اساس براند. کرده یرا بررس البرز و تهران استان یکشاورز یهایتعاون در جیترو

 ۀمثابـهب هایتعاون ۀادار یچگونگ ها،یتعاون تیریاست: مد بیترتنیبد تعاون، بخش ۀدربار شدهیبررس یهایتعاون رانِیمد

 مراحل ها،یتعاون اصول ،بخش تعاون یهایو برتر هاتیاولو ،یو بازاررسان یابین بازاربازار و فنو یهافرصت ،یاقتصادبنگاه 

 نیقوان ،یاقتصاد یهاطرح یمنابع مال نیتأم یسازوکارها ،یوکار اقتصادکسب یهاطرح یۀته یچگونگ ها،یتعاون لیتشک

و  میمفاه ،یتعاون یهاشرکت یهابرنامه ،ینتعاو یهاشرکت یهاهدف ها،یتعاون انواع ،در بخش تعاون تیو مقررات فعال

 یهایریگمیبوده است: تصم بیترت نیبد زین هایمشارکت اعضا در تعاون زانیم یبند. رتبههایدر تعاون ینیاصول کارآفر

 یزشآمو یهاکالس ها،یامور تعاون ۀادار ره،یمدئتیهانتخاب  ،یمجمع عموم یهاشرکت در نشست ،یمربوط بـه امور تعاون

 ۀدربار یآگاه یرهایبا متغ یکشاورز جیترو یاز خدمات آموزش یمندبهره زانیم ریمتغ نیب ن،ی. عالوه بر ایفن یدهایو بازد

. ستا شتهوجود دا یداریمثبت و معن ۀرابط اعضا التیتحص زانیو م یکشاورز یهایدر تعاون تیعضو ۀزیبخش تعاون، انگ

 یهازشآمو ۀارائ یبرا یتعاون در جیترو کارشناسان حضور: کنندیم مطرحشرح  نیبد یشنهاداتیپ سندگانینودر نهایت، 

ت اعضا مشارک شیکه خود به افزا هاآن در شرکت به اعضا بیترغ و یآموزش یهاکارگاه تعداد شیافزا ،یازسنجین بر یمبتن

یونتعا یکارکردها و هدف تیاهم ۀباردر رانیمد یآگاه شیافزا ،یتعاون ۀفلسف موضوع با یهاآموزش شیافزا شود،یمنتج م

 تیاولو در ،یفن یدهایو بازد یآموزش یهاو کالس یتعاون ۀمشارکت اعضا در ادار شیافزا ،یعدالت اجتماع یدر برقرار ها

 ی)هاشم یجیترو و یآموزش یهادوره گذراندن به یتعاون ثبت مجوز کردنمنوط ران،یمد توسط تیخالق و ینوآور دادنقرار

 (.۳۱۱۰اران، و همک

بررسی عوامل مؤثر بر میزان شناخت و آگاهی مدیران » عنوان با یگرید یشیمایپ پژوهش در ،فوق پژوهش سندگانینو     

 رانیمد ۀاستفاد یبندتیاولو فوق، جینتا بر عالوه ،«های کشاورزی استان تهرانمطالعه موردی تعاونی ؛نسبت به بخش تعاون

 و بولتن ؛انیآشنادوستان و  ؛گرید یهایتعاون ؛: همکاراناندافتهی بیترتنیبد راهای ارتباطی از منابع اطالعاتی و کانال

 ؛یمذهب ینهادها ؛دانشگاه یی؛ویراد یهابرنامه ؛برتر یهایتعاون یمعرف ؛خانواده ؛روزنامه ؛اتیمجالت و نشر ی؛خبر یۀنشر

ش تعاون از بخ حیتعاونگران و افراد مورد اعتماد، شناخت ناصح ریبه سا اعتماد تیاولو لیدلمعتقدند به سندگانیمدرسه. نو

بوده  بیترتنیپژوهش، بد نیبر اساس ا رانیمد ینیکارآفر یهایژگیو یبندتیاولو .ابدیسرعت گسترش ممکن است به

 ؛هدف به ندیرس یبرا باال ۀزیانگ دارابودن ؛مختلف یهاتیموقع در سود ییشناسا ی؛نیبواقع ؛تعهد ی؛ریپذتیمسئول است:

 یبرا دهارا و ؛شکست تحمل ؛گرانید به اعتماد ی؛ریپذسکیر ی؛شیدوراند و ینگرندهیآ ی؛پرکار ی؛همکار حس یی؛خوداتکا

 بیترتنیبخش تعاون بد ۀدربار رانیمد یآگاه زانیبر م رگذاریتأث یرهایمتغ ن،ی. عالوه بر اینوآور و تیخالق ؛مجدد تیفعال

 یهاتیفعال از استفاده زانیم ی؛اجتماع یهایژگیو ی؛ارتباط یهاکانال و یاطالعات منابع از تفادهاس زانیم: است بوده

ه، مقال نیشده در امطرح دِیجد شنهاداتی. پینیکارآفر یهایژگیو و هایتعاون رانیمد یکارآمد زانیم ی؛جیترو و یآموزش

 و یاونتع لیاز تشک شیپ ۀمشاور قیطر ازخود  فیق و تکالاز حقو اعضا یسازسطح توقعات مؤسسان و اعضا و آگاه لیتعد

 .(۳۱۱۳و همکاران،  ی)هاشم است تریاجتماع افراد جذب یبرا یعموم مجامع در تعاون بخش یمعرف زین
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 یکشاورز یهایدر تعاون رانیمد تیفعال ۀزیبر عوامل مؤثر بر انگ یگرید یدر پژوهش کم  ( ۳۱۱۱) همکاران و یهاشم     

 یمنف ریاز تأث یحاک است، آمده دست به آنان نیشیپ یهاپژوهش جینتا بر عالوه که یجیاند. نتاتهران تمرکز کردهاستان 

در  رانیمد تیفعال ۀزیانگ یهاتیاولو انیم دراست.  یتعاون درها آن تیفعال ۀزیبر انگ رانیمددر  نیشیپ تیفعال ۀتجرب

 ۀدیا کی یاجرا»و  «کمک به جامعه» ،«یگروه تیفعال به عالقه» ششم، ۀرتب در «گرانید یبرا اشتغال جادیا» ۀزیانگ ،یتعاون

گرچه  ن،یبر ا عالوه. اندداشته قرار دهم تا هشتم یهاتیاولودر  شوند،یمحسوب م یاجتماع ینیکارآفر یهاکه از مؤلفه «نو

 زانیمآنان نداشته است.  ۀزیانگ شیدر افزا ینقش ت،یپس از عضو ،مؤثر بوده است رانیمددر جذب  یماد یهازهیانگ

 ۀزیانگ در آنان التیتحص سطح زیو ن رانیمد یاجتماع و ینیکارآفر یهایژگیوو  یجیترو و یآموزش خدمات از یمندبهره

  .است داشته مثبت ریتأث شانیا

آموزش  زانیبر م یتعاون ۀریمدئتیه تخصص سطح (۳۱۳۳) یشال یصفر و ینیامبر اساس پژوهش  گر،ید یاز سو     

 دارانرغم یتعاون یهاشرکت تیموفقآموزش بر  ریکه تأث پژوهش نیادارد.  میاثر مستق زین یتعاون درآنان  یسو از شدهارائه

اعضا با  تیمسئول ایمرتبط با شغل  یهاآموزش نیب میارتباط مستق به کند،یم یبررس یشیمایپ روش با راتهران  استان

 یابتدا رد اعضا یگذارهیسرما زانیم نیکه ب دهدیمقاله نشان م نیا جینتا گر،ید یسو از. بردیم یپ زین یتعاون تیموفق

وجود  ؛ باموضوع مؤثر بوده است نیدر ا یو خدمات دولت هاارانهیاز  استفادهوجود نداشته، بلکه  یابا آموزش، رابطه ت،یعضو

 ییهاتشرک ،نیا بر وهشده است. عال یدر تعاون آنان یۀسرما شیزااف در اعضا مشارکت یارتقاموجب  شتر،یب آموزش ۀارائ این،

را  شنهادتیپ نیا سندگانینو ج،ینتا نیاند. بنا بر ابوده ترموفق زین اعضا جذب در اند،داشته یشتریب توجه آموزش بهکه 

اصول  ۀدربار ییهاآموزش ۀارائمتناسب،  یآموزش یهابرنامه یو اجرا یو سپس طراح یآموزش یازسنجیناند: مطرح کرده

 شورا ۀریمد ئتیه و مجمع یاعضا یهاتیمسئول با متناسب ی،سازمان تیریمد یتخصص یهاآموزش» زیتعاون و ن ۀو فلسف

 ی.کشور و یاستان ،یشهرستان مختلف سطوح در «دارانمرغ التیتشک یهماهنگ شرکت و

داران مرغ یهایتعاون تیاز عوامل موفق یکی شدهارائه یِشآموز یهاتیفیک( ۳۱۳۲) یرمضان و ینیام پژوهش اساس بر     

 یروین یعنی ،سازمانیبا هدف کلی ارزیـابی تـأثیر عوامل درون و یکم   روش به پژوهش نیا. استاستان تهران  یگوشت

ای تعاونی هشرکت»در موفقیت  ،یردولتیو غ یدولت یهانسازما یعنی ،سـازمانیعوامل برون زیو ن یتیریمد و یانسان

عملکرد  :است بیترتنیبد هایتعاون نیا تیموفق زانیم بر مؤثر یرهایمتغانجام شده است.  «داران استان تهرانکشاورزی مرغ

میـزان  ؛میزان مشارکت در امـور تعـاونی ؛عضویت در شرکت تعاونی ۀسابق ؛هـای فنی مدیرانمهارت ؛هـاتعاونی ۀاتحادیـ

های انسانی هـای آموزشـی و مهارتشـناخت اعضـا، تعـداد دوره ؛شـدهئـهاهای ارکیفیت آموزش ؛انتفـاع اعضا از تعاونی

متغیرهای شناخت اعضا،  نیب ی،و نسبتاً قو میمستق دار،یمعنارتباط  ۀدهندپژوهش نشان نیا جینتا نیهمچن .مدیران

کاهش دخالت  سندگانینو .استهان موفقیت تعاونیهـا در امـور تعـاونی و مهـارت فنی مدیران با میزمیزان مشارکت آن

و  یدادن واقعو مشارکت کنندمیعنوان  هایمردم به مشارکت در تعاون لیتما شیرا از عوامل افزا هایدولت در امور تعاون

اصول  از هایتعاون یرویپ نیهمچن. دانندمیکشور  یحل رفع مشکالت اساسرا راه هایگذاراستیمردم در س نینه نماد
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 را ،یو عموم یتخصص یهااز جمله آموزش ،درازمدت یو راهبردها هااستیس اتخاذمشارکت اعضا،  شیافزا یبرارا تعاون 

 شیزااف یبرابه آنان را  یمشارکت تیریدم یهاوهیو آموزش ش رانیمهارت مد شیافزا ،یانسان یروین تیفیک شیافزا یبرا

 (.۳۱۳۲ ،یو رمضان ینی)ام کنندیم شنهادیپ یتعاون تیموفق جه،یمشارکت اعضا و در نت

عوامل مؤثر بر » ۀمقالبه  توانیم انیم نیاندک است. از ا اریبس ،یاز کشاورز ریغ یهایتعاون ۀدربار آمدهدستبه منابع     

کت اعضـا راهکارهایی جهت مشار ۀارائ»آن  هدفاشاره کرد که  «های مصرفها و تعاونیارتقای مشارکت اعضا در اتحادیه

های مصـرف در کشـور، تجـارب متخصصـان بخـش هـای مصرف با توجه به وضعیت موجود تعاونیهـا و تعاونیدر اتحادیـه

سطح آگاهی و شناخت اعضا از مسائل  یرهایمتغ ریتأث ،یماشیبا روش پ مقاله نیا. «استتعـاون و تجـارب سـایر کشوره

هـا، جنسـیت، تحصـیالت و هـای تخصصـی در تعاونیدهی گروهکوچک، سازمانهای دهی اعضا در گروهتعاونی، سازمان

مصرف شش استان منتخب وزارت  یهایتعاونهای مصرف را در وضعیت مشارکت اعضا در اتحادیه و تعاونی بر اشغل اعض

 مشارکت»سه معیار  یبررس در. کندیم یابیارز راتهران، یزد، گیالن، اردبیل، همدان و بوشهر  یعنی، ۳۱۳۳تعاون در سال 

در مجامع  مشارکتکه  است شده مشخص ،«مشـارکت اقتصـادی»و  «ها به تعاونیانتقال دیدگاه»، «اعضـا در مجمـع عمومی

 ،رعاملیو مد رهیمدئتیارتباط با ه قیو اغلب از طر اعضا اکثر است؛ کم نامطلوب، یرساناطالع یاصل لیدلبه یتعاون یعموم

 یامعموالً کااله یول ؛اندداده شیرا افزا یخود در تعاون یۀاعضا سرما شتریب کنند؛یمنتقل م ید را به تعاونخو یهادگاهید

 به انزن قیتشو: است شرح نیبد اعضا مشارکت یارتقا یبرا سندگانینو شنهاداتیپ. خرندینم یتعاون از را خود یضرور

 ؛هاینتعاو رانیمدو  اعضا شناخت و یآگاهو  دانش یارتقا ؛ندمدتبا بازپرداخت بل یمال التیتسه یاعطا ؛شتریب مشارکت

ادل نظر و تب ؛انتقال دیدگاه اعضا به مسئوالن تعاونی ؛ایجاد نظام اطالعات و ارتباطات بازاریابی و تشکیل بانک اطالعاتی

؛ و ارتقای رضایت اعضاسنجش  ؛هامعماری فضای داخلی و بیرونی فروشگاه بهبود ؛کار گروهی بهبود یبراتعامل اعضا 

تسهیل ارتباط اعضا با مسئوالن تعاونی  یبرااندازی سایت اینترنتی راهو  ؛عرضۀ محصوالت متنوع ؛توزیع ۀگسترش شبک

 (. ۳۲۵ -۳۲۳: ۳۱۳۱و همکاران،  یمی)ابراه

مؤثر  یعوامل اجتماع» رب یشیمایپ در( ۳۱۱۰و همکاران ) یانصار ها،یمؤثر بر مشارکت اعضا در تعاون عوامل انیم از     

د عمشارکت اعضا را در دو بُ زانیپژوهش م نیااند. کرده تمرکز «استان تهرانی دیتول یهایتعاون یمشارکت اعضا زانیبر م

د عدر بُ ،«فرد به مشارکت یمندو عالقه یآمادگ ،یرگذاریاحساس تأث ،یمشارکت یۀروح». کندیم یبررس ینیو ع یذهن

 زا یحاک پژوهش نیا جینتافرد مربوط است.  یشدنو مشاهده یمشارکت عمل زانیبه م ینیعد عبُو  ردیگیقرار م یذهن

 یهاریاز متغ بیترتبه هایمشارکت اعضا در تعاون زانیم»که  دهدیو نشان م هاستیتعاون نیا در نییپا مشارکت زانیم

 استقالل زانیمو  یتعاون اصول از یآگاه ،یاونتع از یافتیدر سود ،یاجتماع گاهیپا مشترک، یباورها ،یاجتماع یۀسرما

 یرا در پ یکل ۀجینت نیپژوهش ا نی(. ا۵۲: ۳۱۱۰ اران،و همک ی)انصار «ردیپذیم داریمثبت و معن ریتأث دولت از یتعاون

 یبرا نسندگایدارد. نو یادیمثبت ز ریتأث هایتعاون تیموفق جه،یمشارکت اعضا و در نت زانیبر م یدارد که عوامل اجتماع

و  یگریتصد یجابه و شود توجه یمحل اجتماع یهاتیو ظرف هاهیسرما به کنندیم شنهادیپ یاجتماع یۀسرما شیافزا
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مشترک  یباورها نکهیابا توجه به  نیهمچن. ردیصورت گ هایاز تعاون یو مال یافزارنرم ،یعلم یهاتیدولت، حما ۀمداخل

 میتقس. شودیم هیمدرن، توص یهایاصول تعاون ژهیواصول، به نیدارد، آموزش ا در اعتقاد به اصول تعاون شهیر ی،تعاون

 .است سندگانینو گرید شنهاداتیپ از زین اعضا نیب سود ۀعادالن

 ییاگرمشارکت در اعضا را هم ۀزیانگ جادیعوامل ا ها،یتعاون یاسیو س یعد اقتصادتوجه به دو بُ با (۳۱۳4) تسیفیگر اما     

 یهمکار سح تیتقو و اعضا شتریب یسازگار یبرا نهیزم جادیااست  معتقد سندهینو ن،یبر ا عالوه. کندیم عنوان عدبُ دو نیا

 بر افزون .باشد فراهم هانقش رییتغ یبرا تیظرف یارتقا امکان تا باشد مدنظر ی،تعاون سیتأس یابتدا از دیبا مشارکت، و

 هکشود یموجب م را یایتیریمد ۀویش از استفاده ،یتعاون یهاابط و ارزشبر ضو هایتعاون ۀادار ۀویش بودنیمبتن ن،یا

 مستمرِ والزم  یهاآموزشاعضا با  ییایپو شیافزا عالوه،به. دینمایمرا فراهم  یتعاون یدرون یهاارزش ییِ سوامکان هم

ه به س توجه عوامل، نیا بر عالوه. شودیم رانیمد اقدامات بر هانآ ۀو آگاهان ینظارت انتقاد شیموجب افزا شدهیزیربرنامه

 حس» ،«تعلق حس»چون  ییهادئالیا جادیمنظور ااعضا به ییتداوم کارا یبرا مشاورهو  آموزش اطالعات، یعنصر اساس

 یراب تسیفیگرهستند.  هایتعاون تیموفق یاز عوامل ضرور «اشخاص تیرضا جلب تیقابل و کنترل حس» و «تیموفق

 مستمر؛ یندیفرا یطـ ران،یمد اراتیاخت و قدرت کاهـش( ۳: کندمـی شنهادیرا پ ریز یاـاعضا راهکاره یـیایپو شیـافزا

  .رانیمد و اعضا نیب مناسب روابط یبرقرار یبرا هاتالش استمرار( ۱ اطالعات؛ بسط امکان کردنفراهم( ۵

، یندگز تیفیک بهبود» همچون ی،تعاون یهارزشا و اصول به یبندیپا است معتقد تسیفیمانند گر زی( ن۳۱۱3) یداراب     

از ر» کتابدر  او. هاستیتعاون تیموفق عامل «جامعه به توجه و یاقتصاد مشارکت ،یریپذتیمسئول گران،ید به کمک

 هاستفادبا  موفق، یهایتعاون از یتعداد یمعرف از پس ،«رها و توسعه پایداکارهای تعاونی در جهان: تعاونیوموفقیت کسب

حلیل را ت تعاون یالمللنیب یۀاتحاد یارهایمع با هایتعاون نیا بر حاکم یهاارزش و اصول انطباقمحتوا،  لیتحل کیاز تکن

امعه و توجه به ج ،یاحرفه آموزش ،یبرابر استقالل، ت،یفیک بهبود مشارکت، ،یریپذتیمسئول» شاملکند. این معیارها می

 یهایونتعا یهاشاخص اب هایتعاون نیا ۀنانیکارآفر یرفتارها و فردمنحصربه یهایژگیو اقانطب عالوه اواست. به «یدموکراس

 ،ییروستا مهاجرت از یریجلوگ ،ییروستا تنوع از تیحما آموزش، و یکارآموز محرومان، یتوانمندسازشامل » ،ینیکارآفر

 رانیا یهایو با تعاون لیتحلرا  «عضو یتجار یهابنگاه شیافزاو  ستیز طیمح به توجه د،یجد یبازارها جادیا شغل، جادیا

 در ینیکارآفر یرفتار یالگو شده،استخراج یهاشاخص ی ازآمار یهالیتحل از یریگبهره با سپس. کندیم سهیمقا

 یهایتعاون یتمام یریگشکل یاصل عامل دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا  .کندیم یطراح را داریپا و موفق یهایتعاون

 یهایدر تعاون یتعاون یهاارزش و اصول به یبندیپا. طلبدیم یجمع مشارکتاست که رفع آن  یمشترک ازین شده،یررسب

 یهایعاونت نانه،یکارآفر رفتار یهاشاخص نیب درشده است.  یاجتماع ینیو گسترش کارآفر نانهیکارآفرموفق موجب رفتار 

 یهایتعاون در که اندداشته توجه شغل جادیا و یکارآموز جامعه، حرومم یهاگروه یتوانمندساز به همه از شیب موفق،

توجه  سبب ،یها و اصول تعاونبه ارزش یبندیکه پا کندیم لیتحل گونهنیرا ا جینتا نیا سندهی. نوندارد یچندان نمود ران،یا

 یهاارزش خلق. شودیم یاجتماع ینیکارآفر جه،یبر ارزش و در نت یمبتن و خلق ثروتِ یو اجتماع یاقتصاد یهابه ارزش
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 یهمراه دارد که خود موجب اعتماد اجتماع به را یبه عدالت اجتماع یابیدر جهت دست یتعاون یاعضا یهمبستگ ،یاجتماع

 تیموفق و یداریثبات و پا جه،ینت در و آن جیترو یبرا تالشگفتمان،  نیبه ا یباور اجتماع ۀجی. در نتشودیم هایبه تعاون

 دارد یپ در را دارانیخر شیافزا زین ومشارکت  شیافزا هایدر تعاون یاجتماع ینیکارآفر ن،یبنابرا. ابدییم شیافزا یتعاون

 و اصول رب منطبق دیجد یسازگفتمان ضرورت» سندهینو ج،ینتا نیبا توجه به ا .است یتعاون یاقتصاد بلوغآن  ۀجیکه نت

 هایعاونت ینیبازآفر منظوربه کشور، در هایتعاون یوجود ۀفلسف به شتریب جهتو شود ورا متذکر میتعاون  یواقع یهاارزش

 (.۵۱4: ۳۱۱3 ،یداراب) داندضروری می را «داریپا ۀتوسع و مولد اشتغال بر منطبق

 یماعاجت -یفرهنگ ،یاسیسابعاد  یتماماشاره داشت که ( ۳۱۱۳) او و همکاران اینینیحسدر پایان، باید به پژوهشی از      

 روش بهها که آن پژوهش. دانندیمحور مؤثر متعاون ییِ روستا یوکارهادر کسب ینیکارآفر ستمیاکوس دررا  یاقتصاد و

 شامل ار محورتعاون ییروستا یوکارهاکسب در ینیکارآفر بومستیز ابعاد یمراتبسلسله یمدل درانجام شده است،  یکمَ

 هاآن یگذارریتأث هاافتهی جیکه نتا کندیم یمعرف یمهارت -یآموزش و یتیبازار، حما ،یمال ،یاجتماع -یفرهنگ ،یاسیس ابعاد

است: در  بیرتت نیابعاد نخست، بد یارهایرمعیز یبندتیاولو .کندیم اثبات ذکرشده بیترت به را ینیکارآفر ستمیاکوس در

عنوان محور بهتعاون ینیدرنظرگرفتن کارآفر ؛کشور یمحور در اسناد باالدستتعاون ینیاز کارآفر حیصر تیحما ،یاسیس عدبُ

 نانیکارآفر یاجتماع تیمشروع ی؛تعاون نانیبه کارآفر یاتیمال ازهاییو امت یهای قانونمشوق ،یمال تیحما ؛ضرورت در کشور

در  یمال کسیکاهش ر ،یاجتماع -یفرهنگ عدبُ در .محورتعاون ینیگذاری کارآفررهبری مستحکم در قانون ؛محورتعاون

سازی فرهنگ ؛محورتعاون ییوکارهای روستاو نوآوری توسط دولت در کسب سکیر رشیاهش پذک ی؛محل گذارانهیسرما

 هایتیشدن موفقایو رسانه قیتشو ت؛اشتباه، شکس سکیحمل رت ؛محور در روستاوکار کوچک تعاونکسب ۀتوسع

این پیشنهادات  ،یاسیس عدبُ درآمده دستبه جیتوجه به نتا با(. ۱۲۵: ۳۱۱۳و همکاران،  اینینی)حس ییروستا نانیکارآفر

 یهاگروه لیتشک ؛حوزه نیموفق در ا یکشورها اتیاز تجرب یریگسطوح با بهره ۀدر هم یگذاراستیسمطرح می شود: 

 یمتول گاهدست کی نییتع و ؛بومستیز کیها در و برنامه هااستیس یو اعتبارسنج نیدر تدو نفعان،یمتشکل از ذ یکانون

 نیا سندگانینو ی،اجتماع-یفرهنگ عدبُ ۀدربار. آن مستمر شیپا و ینیکارآفر نظام بهبود ها،تالش یسازهماهنگ یبرا

 قیطر ازمحور تعاون ردخُ یوکارهاکسب مؤسسان در ینگران کاهش و نانیاطم شیافزا: کنندیرا مطرح م شنهاداتیپ

 یابرنفس اعتمادبه تیو تقو جادیا ی؛جمعارتباط لیاز وسا استفاده با یسازفرهنگ و یسازنهینهاد ؛مختلف یهاتیحما

 نیتدو» هم هایتعاون یهاتیفعال ۀتوسع یاقتصاد عد. در بُارهاوککسب نیا مؤسسان قیو تشو دیجد یوکارهاشروع کسب

 (. ۱۲3 -۱۲4: همان) شده است هیتوص «یبخشنیو تعامالت هدفمند ب بلندمدت یهایگذاراستیس ،یاساس یراهبردها

 . ادبیات خارجی1.1.1

در  ینیآفرکار ۀتوسعبر جلب مشارکت و  رگذاریعوامل تأث ۀدربار ییهابه شباهت نکهیاوجود  با ،یسیانگل منابع یبررسدر 

 ینیکارآفر تیاهم ربمنابع،  نی. در ادیرسیم نظر به یاز منابع فارس شیب شدهیبررس یهایتعاون تنوع م،یبرخورد هایتعاون
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 زیخود تما ۀدر مقال( ۵۳۳۳) ۳صیملحَ مپ و اَنمونه، کلَ ی. براشودمی دیتأک یاز منابع فارس شتریب دوستانهنوع یهازهیانگ و

در  یبا مدن یتعاون ینیو معتقدند تفاوت کارآفر کنندیرا مشخص م گریکدیاز  یتعاون ینیو کارآفر یمدن ،یتجار ینیکارآفر

ها و آن تیتوسط عضو شدهنییتع یهاتیدر برابر جامعه تابع اولو یریپذتیمسئول» ،یتعاون ینیدر کارآفراست که  نیا

 ۀخود رابط ۀاگر با جامع ؛هم باشند یمدن نیممکن است کارآفر یتعاون یها. شرکت«هاستمشاغل آن کیاستراتژ ماتالزا

 یهایژگیو نیا ی،اجتماع ینیکارآفر یاثربخش یابیارز یبرا مقاله نیشده در اارائه یِداشته باشند. در مدل عمل یمحکم

 ؛«دارند تی( مأموری)نه فقط ارزش خصوص یحفظ ارزش اجتماع و جادیا یبرا»: شودیم یابیارز یاجتماع نانیکارآفر

 ،ینوآور ندیفرا کیدر » ؛«کنندیم تالشسرسختانه  ،فوق تیو در جهت مأمور دهندیم صیرا تشخ دیجد یهافرصت»

و ؛ «کنندیشوند، عمل م ودمنابع موجود محد با نکهیجسورانه و بدون ا» ؛«کنندیمداوم شرکت م یریادگیو  یسازگار

 ,Clamp & Alhamis) «دهندیاز خود نشان م شدهجادیا جیو نتا انشانیمشتر ۀدربار یشتریب یریپذتیاحساس مسئول»

 لیتحل یفیبا روش ک را ۵موندراگون یهایدر گروه تعاون ینیساختار و مدل کارآفر ،سندگانینو سپس،(. 157 :2010

و  یاجتماع-یاقتصاد طیموندراگون وجود دارد: شرا ینیدر مدل کارآفر کنندهنییسه عنصر تع»اساس،  نیا بر. کنندیم

 افتهیهتوسع یتیحما ینهادها ران؛و کنترل کارگ تیبا مالک کیدموکرات تیباسک؛ ساختار حاکم ۀها در منطق۱فرهنگ باسک

 تیمالک ۀتوسع»مدل در شرکت  نیپژوهش، استفاده از ا نی(. بر اساس اIbid: 159) «موندراگون یتوسط شرکت تعاون

 ه،یبه سرما یدسترس»شرکت عمدتاً شامل  نیا یهاهمراه نبوده است. چالش تیبا موفق ۲کویمکز وین ۰یتیلورسیدر س «یتعاون

 ن،یبوده است. بنابرا «یکاریتوجه بر بقابل ریتأث یشرکت نوپا برا کیان از بشردوست ۀو انتظارات جامع یدانش فن

 یکیشرکت مکز قیتوفعدم لی. از دالسازدیها دشوار مشرکت ۀهم یکاربرد آن را برا ،مدل موندراگون یهایدگیچیپ

بوده که موجب  گرید یاهبا شرکت یکیاختالفات شرکت مکز زیدو جامعه و ن یاجتماع -یفرهنگ یهاتفاوت شده،یبررس

 .شده است یتعاون یاعضا یاعتمادیب

 یبر اساس مدل مفهوم 4«کویدر پورتو ر یتعاون ینیکارآفر» ۀدر مقال ی،تعاون ینیدر کارآفر «ینیارچوب کارآفرهچ طیشرا»     

 ی؛نیکارآفر یر مالارچوب شامل نُه شرط است: اموهچ نی. اشودیم یبررس یو با روش کم   «یجهان ینیکارآفر باندهید»

قررات می؛ و قانون یتجار رساختیز ؛و توسعه قیانتقال تحق ی؛نیکارآفر آموزش ؛دولت ینیکارآفر ۀبرنام ؛دولت استیس

افزوده  نیشیبر نُه شرط پ زین یاافزوده طیشرا سندگانی. نویو فرهنگ یاجتماع یو هنجارها ی؛کیزیف یهارساختیز ؛ورود

و  زهی: انگنیکارآفر یاجتماع ریتصو ؛اپاستارتبرای شروع  ییمهارت و توانا ؛استارتاپ یبرا ییها: فرصتکنندیم لیو تحل

 برای قیو تشو یبانیتوجه به رشد باال: پشت ؛استارتاپ یاز زنان برا تیحما ی؛معنو تیحقوق مالک ؛نانیاز کارآفر یقدردان

                                                           
1. Clamp & Alhamis 

2. Mondragon co-operatives 

3. Basque 

4. Silver City 

5. New Mexico 

6. Puerto Rico 
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دگاه یاز د ینوآور یابی: ارزیعالقه به نوآور ؛کشورها دگاهیاز د ینوآور یابی: ارزیعالقه به نوآور ؛مشاغل یرشد باال

 نانیکارآفر ایآ نکهی: درک انانیرفاه کارآفر ی؛زندگ-تعادل کار لیتسه یکار برا طیمقررات و مح تیرفاه: کفا؛ کنندگانمصرف

 (.Aponte & Á lvarez, 2017: 393-394دارند؟ ) یشتریب تیخود رضا یاو حرفه یشخص یمردم از زندگ رینسبت به سا

 ینیرکارآف تیموجود، فعال ینیارچوب کارآفرهچ طیاغلب شرا» کو،یکه در پورتو ر دهدیپژوهش نشان م نیحاصل از ا ۀجینت

 ینیر کارآفرب یداریمثبت معن ریتأث ،یکیزیف یهارساختیبه ز یذکرشده، فقط دسترس طیشرا انی. در م«کندینم تیرا تقو

آموزش و  التیتحص»، «دولت استیس»در  ،یتجار ینیاز نظر کارآفر ریتأث زانیم نیترنییداشته است. پا وکیدر پورتو ر یتعاون

 التیتحص»، «و توسعه قیانتقال تحق»در  یتعاون ینیاز نظر کارآفربوده است.  «یمال تیحما»و  «و متوسطه ییدر سطوح ابتدا

قه به عال» ن،یاست. عالوه بر ا وجود داشته ریتأث زانیم نیترنییپا «یمال تیحما»و  «و متوسطه ییو آموزش در سطوح ابتدا

شور ک نیدر ا ینیکارآفر جیدر ترو «یمعنو تیحقوق مالک»و  «زنان از استارتاپ تیحما»، «کنندگانمصرف دگاهیاز د ینوآور

 قیو تحق یدر مدارس دولت دیجد یهایتعاون جادیبر لزوم ا سندگانیآمده، نودستبه جی. با توجه به نتااندشتهمثبت دا ریتأث

از  یکیتکن یهایبانیو پشت یاخدمات مشاوره دیمعتقدند با نی. همچنکنندیم دیکمرتبط تأ یِ مال یهاسازمان ۀدربار

 .کنند افتیدر یتعاون ۀتوسع ونیسیکم

 یبیروش ترک ،یانهیزم یۀنظر یهااز روش «کانادا دیجد یهایدر تعاون یتعاون ینیتا کارآفر یجمع ینیاز کارآفر» ۀمقال     

 دیسل جدن یهایدر تعاون یجمع ینیاز کارآفر یریگابعاد مختلف بهره لیو با تحل کندیاستفاده م یسازمثلث کیو تکن

را  یاجتماع راتییکانادا چگونه تغ دیجد یهایحاصل از تعاون ۱«جینتا»و  ۵«ندهایافر» ،۳«هازهیانگ»که  دهدیکانادا نشان م

 یجمع ینیکردن کارآفرروشن یرا برا یاصل یفوق، سه مفهوم راهنما رمضمونیعالوه بر سه ز سندگانی. نوکنندیم منعکس

 ینیکارآفر» ،یتعاون یگذارانیبن رد ۰«کیدئولوژیو ا یساختار ۀتوسع»: رندیگیکانادا به کار م دیجد یهایدر تعاون

 ؛(Vieta et al., 2016: 14) یجمع یریادگیو  کیدموکرات یریگمیصمت یبرا 4«ییچندصدا»منابع و  جیبس یبرا ۲«شدهعیتوز

ها مهارت ات،یتجرب ،یاو حرفه یشخص یهانهیزمبا پس ی. گردآمدن افرادشودیم دییعوامل تأ نیا ینقش تمام ت،یدر نها

 یِنیاز کارآفر یمندبهره یرا برا هایتعاون ییتوانا ،یی. چندصداکندیم جادیا ییو چندصدا دگاهیمتنوع، تنوع د قیو عال

گ تعاون فرهن تواندیم یی. چندصداکندیم لیرا تسه هایتعاون یمنابع برا جیبس ق،یطر نیو بد دهدیم شیافزا شدهعیتوز

 .ارتقا دهد زیرا ن یجمع یریادگیو 

                                                           
1. Motivations 

2. Processes 

3. Outcomes 

4. Framing and Ideological development 

5. Distributed entrepreneurship 

6. Multivocality 
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فعال  یاهیاعضا در تعاون مشارکت شیاعضا در افزا ۀزیو انگ هایتعاون ریمد ینینگرش کارآفر ریتأثدر پژوهشی دیگر،      

دو  ریپژوهش تأث نی. ای شده استبررس( ۵۳۳۰) ۵اَلرُزیو  تایاِرن یکم  پژوهش در یاندونز ۳یشمال یدر استان سوماترا

 نیشده اگفته یرهایمتغ یبرا. کندیم تحلیل یاعضا را بر مشارکت در تعاون ۀزیو انگ رانیمد ینیکارآفر شیگرا ریمتغ

 ،«یوآورن» ،«یریپذسکیر»، «دانش یهاتیاولو» یرهایرمتغیز ران،یمد ینیکارآفر شیگرا ی: براردیگینظر مرا در  رهایرمتغیز

اعضا،  ۀزیانگ یابر ؛«شرفتیبه پ ازین احساس» ،«یریپذتیمسئول» ،«شرفتیپ ۀزیانگ»، «قدر وقت را دانستن» ،«فهینگرش به وظ»

ا همشارکت آنمشارکت اعضا،  یبرا ؛«یبه وابستگ ازین احساس» ،«شرفتیبه پ ازین احساس» ،«به قدرت ازین احساس»

 ۀزیانگ و ریمد ینیکارآفر شیگراپژوهش،  نیاساس ا بر. «نظارت بر مشارکت»، «بردن سود» ،«هیدادن سرما» ،«یریگمیتصم»در

دادن شرکت ادیاست: ز رحشنیساز مشارکت اعضا بدعوامل سببهمچنین دادند.  شیافزا یادیاعضا، مشارکت اعضا را تا حد ز

 یودهاس یاعضا مانند استفاده از اعتبار و کسب برخ یایاز مزا اصلو منافع ح یدر تعاون یریگمیتصم یندهایاعضا در فرا

 گانسندیمشارکت دهد. نو زیافکار، عواطف و احساسات خود را ن دیبا کندیمشارکت م یادر جامعه یکه فرد یمشترک. زمان

ر اعضا د یهاو تالش تیریدر مد رانیمد قیدر توف ،یتعاون یهادر آموزش ینیکارآفر ۀزیو انگ شیگرا معتقدند واردکردن

 تداوم داشته باشد دیها باآموزش نیا ندهیدر آ هایتعاون یداریتداوم رشد و پا یدارد. برا یادیز تیاهم یشرکت تعاون

(Ernita & Al Rozi, 2014.) 

 از یکی یشدن براانتخاب یآنها برا لیتما ژهیوبه ،یتعاون تیدر حاکم مشارکت به اعضا ۀعالق گرید یپژوهش در    

 ستیب یدر سوئد ط یکشاورز عیصنا یهایاعضا در تعاون -کشاورز یاجتماع ۀشبک با آنارتباط  و یتیحاکم یهاگاهیجا

تند، هس هاگاهیجا نیتار کسب اکه خواس یمنتخب و هم کسان یاعضا یهازهیپژوهش هم انگ نی. در اشده است یسال بررس

ه وجود روابط ب سندگانی. نوشودیم لیروابط تحل نیبر ا یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد طیشرا راتییتغ ریبا تمرکز بر تأث

 یابندمیرد سندگانینو. برندیم یپ یاجتماع یهاو شبکه هایدر تعاون ندهیعنوان نماانتخاب به یاعضا برا لیتما نیب یقو

 ها بهآن لیکشاورزان و تما یاجتماع یهاشبکه نیمثبت ب ۀرابط ،کشاورزان ۀو جامع هایدر تعاون یاساس راتییکه تغ

 تیموقع کیآوردن دستبه یاعضا برا لیتما که دهدیمپژوهش نشان  نیا دهد.نمی رییرا تغ یتعاون تیمشارکت در حاکم

 هاینکه تعاو کنندیم تیرا تقو دگاهید نیا هاافتهی نیاست. امرتبط  گرانید تیحما ۀطور مثبت با تجرببه ی،حکمران

ز تمرک هایتعاون یکه بر وجه اقتصاد قاتیتحق ریپژوهش بر خالف سا نیهستند. ا یو اقتصاد یاجتماع یواحدها ،زمانهم

 انیمنتخب در م ندگانینما تیو بر لزوم محبوب هاستیحاکم بر تعاون یبر نهادها یعوامل اجتماع ریتأث ۀدهنددارد، نشان

و  یرسانمعتقدند اطالع سندگانینو. کندیم دیاعضا همراه با عمل در جهت منافع بلندمدت اعضا و ارتقاء منافع اعضا تأک

و  یعاونت تیموفق تواندیم ی،معرف ۀتیکم ندگانینما نیشده و همچنانتخابهتاز رانیدمو  رهیمدئتیبه ه میآموزش مستق

 (.Morfi et al., 2021دهد ) شیرا افزا یتعاون تیمشارکت در حاکم یرااعضا ب لیتما زین

                                                           
1  . North Sumatera 

2. Ernita & Al Rozi 
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( و آموزش دیداوطلبان جد ی)برا هیاول ۀبرنام نیب زیدر آموزش، تما یو نوآور ینوساز است معتقد هم( ۵۳۳۲) ۳یدرپِدِ     

 شیجذب جوانان و هم افزا یباشد، هم برا یهدف مهم تعاون تواندیم ،که در حال حاضر حضور دارند یکسان یمداوم برا

 کننده در اروپامصرف یدوازده تعاون یدر بررس که است نیا آنان دگاهید نیا لیدل. یتعاون نیشیهمکاران پ تیصالح

 یبرا یریادگی شرفت،یبه پ هعالق لیدلها فقط بهغالب و آن ،یدوستنوع یهازهیانگ کرده،لیجوانان تحص یکه برا اندافتهیدر

 یهاهزیانگ ۀدربار یپژوهش یدر گزارش هاآن. شدندیداوطلب م ندهیآ یشغل یهاو فرصت یشخص یهاتمهار شیافزا

 نیترکه مهم اندافتهیدر ،اندانجام داده یبیآن که با روش ترک یارتقا یهاو روش هایتعاون نیادر  مشارکت داوطلبانه

 نیسرزم یبرا یبه انجام کار لیتما ،یتعاون زشار یگذاراشتراکبه ب،یترتبه هایشدن در تعاونداوطلب یاعضا برا یهازهیانگ

 یهایدوست جادیو ا گرانیامکان تعامل با د یعنیبر روابط،  یمبتن یهاجنبه ازمندان،ین یبرا یخود و امکان انجام کار

  .است ینفس از داوطلبو احساس عزت هایریگممیمشارکت فعال در تص د،یجد

 اند،کرده یبررس( ۵۳۵۳) شو همکاران ۵وسیباتز که یانمونه ۀجامع در رسدیم نظر به فوق، پژوهش جینتا خالف بر     

 شهمکاران و سیویمربوط باشد. باتز شدهیبررس یِتعاون تیکه ممکن است به ماه دارد یشتریب تیاهم یاقتصاد یهازهیانگ

در  ۱ایاتمیدر استان ا ییدر روستاها یابیبازار یهایر تعاوند یونانی دکنندگانیمشارکت تول یهازهیموانع و انگ نیترمهم

ن یا هایعاونت نیبه مشارکت در ا یونانی دکنندگانیتول یهاکه مشوق دادپژوهش نشان  جی. نتاکردند یرا بررس ونانیشمال 

حاصل از منافع  ؛هایتعاون نیا قیمحصوالت از طر میمستق عیو امکان توز یمعامالت مال تیموارد است: امن

و  یزنقدرت چانه شیکه افزا افتندیدر سندگانی. نوتیفیبه ک متیو نسبت ق ؛ثابت یۀدر سرما یجمع یهایگذارهیسرما

 التیسطح تحص یول ست؛ین تیدر اولو دکنندگان،یمشارکت تول ۀزیبر انگ یرگذاریاز نظر تأث دیتول ۀنیکاهش هز

در  یع عموممجم یناتوان دکنندگان،یاز نظر تول هایگان مشارکت در تعاونبازدارند نیترمهم .است رگذاریتأث دکنندگانیتول

 ایفروشان آن توسط عمده ۀاز ارائ دکنندگانیکه تول است یتربخشتیرضا یهامتیق زیو ن یجمع یهایریگمیتصم

 یبرا یافک التینبود تحص زیتعاون و ن یۀفقدان روح ۀددهننشان لیدال نیمعتقدند ا سندگانی. نوندردا نانیبازرگانان اطم

 یگذارهیماها سرنگرش نیا رییتغ یبرا دیبا گذاراناستیس ن،یدر بازار است. بنابرا یابیبازار یهایاز علت وجود تعاون یآگاه

 کنند،یم اجتناب یجمع یهاتیکه از مشارکت در فعال یرتریفق دکنندگانیپژوهش، تول نیا جیبر اساس نتاهمچنین  کنند. 

 .دهندیم شیافزا جاتیو سبز وهیم زاتیتجه نیخود را در تأم ۀمعامل یهانهیهز

 یهاتیها و محدودمحرک ،یو اقتصاد یاجتماع -یبر عوامل فرهنگ عالوهخود  یفیدر پژوهش ک ،(۵۳۳3) ۰یندهاناَ     

شف ک گذارند،یاثر م ایو کن یاندونز اتیلبن یهایکشاورزان جوان را که بر مشارکت آنان در تعاون یهایژگیبر و یمبتن

ان از کشاورز یریرپذیمشارکت کشاورزان جوان، تأث یبرا یاصل یهاکه محرک دهدیپژوهش نشان م نیا یهاافتهی. کندیم
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 یِ دنق افتیبازگردند، درآمد و در اتیکشاورزان جوان به بخش لبن شودیکه باعث م یموفق، کمبود شغل در مناطق شهر

طح س ؛شوقونداشتن ذوق ؛است: سن افتهیعوامل  نیکشاورزان از مشارکت را ا یاصل یهاارندهبازد سندهینو .است شتریب

 یمراتبلسلهس ستمیس ؛هایتعاون تیریو مد یمحصوالت لبن دیتول ۀنیدر زم یاهیو نداشتن دانش و مهارت پا نییپا التیتحص

و  ریرزان پکشاو نیفقدان ارتباط ب ؛هایو تعاون یبنمحصوالت ل دیاز تول یمنف ریتصو ی؛محصوالت لبن یهایدر تعاون یقو

 تواندیم تیعوض نیمعتقد است ا سندهی. نومدتدر بازۀ زمانی طوالنیزمان پرداخت  زیو ن نیبه زم نداشتنیو دسترس ؛جوان

ارتباطات  جادیا ؛تربه یمنافع اقتصاد ۀنقش فعال در مشارکت جوانان با ارائ رشی: با پذابدیبهبود  نحونیبد هایتوسط تعاون

و  یتعاون تیریو مد یمحصوالت لبن دیتول ۀدربار یآموزش یهاآموزش و کارگاه ۀو با ارائ ؛کشاورزان جوان و مسن نیمؤثر ب

عوامل مؤثر بر مشارکت  لیتحل ۀدربار استگذارانیو س انیتوسط پژوهشگران، دانشگاه هاپژوهش ۀتوسع نیهمچن

 .اتیلبن یدر تعاون یجوان محصوالت لبن دکنندگانیتول

در  ندگانکناز کاهش مداوم تعداد مشارکت یحاک زین (۵۳۵۳و همکاران ) ۳واپژوهش ماسلُ درها داده لیچون تحل     

 ۀدربار موجود اتیمقاله عالوه بر مرور ادب نیا. دهندیمشارکت ارائه م شیافزا یبرا یشنهاداتیجوانان است، پ ژهیوبه ،یتعاون

افع و من یدارساختار سهام ،هیکننده در روسمصرف یتعاون کی دارانِ از سهام یبر اساس نظرسنج ،یتعاون یهاارزش ۀتوسع

ع داران قائلند. منافسهام یبرا یو اجتماع یدو نوع منفعت اقتصاد سندگانی. نوکندیم یشرکت بررس نیداران را در اسهام

 ادصاقت تیریمشارکت در مد»و  «یفرهنگ یازهاین» ،«لیتحص» ،«یاعاجتم تیحما»، «کارگران یازهاین نیتأم»شامل  یاجتماع

 تیعضو ۀزیخانواده بر انگ یو تعداد اعضا التیسطح تحص ،یتیو جنس یسن یهایژگیپژوهش، و نیاساس ابر  .است «یتعاون

داران، از سهام یاریسکه ب دهدینشان م ی،بیشده با روش ترکانجام پژوهشِ نیا جیکننده اثرگذار است. نتامصرف ۀدر جامع

 یبرا جذاب یغیمختلف تبل یهااستفاده از روش سندگانینو ن،ی. بنابرایصاحبان مزارع شخص یاریبس هستند وجوانان 

 ن،ی. عالوه بر اکنندیم شنهادیمشارکت، پ شیافزا یرا برا یصاحبان مزارع شخص یهادرخواست ییشناسا زیجوانان و ن

 .دهدینشان م را بارهنیادر انبه آن یبخشیداران از حقوق خود است که لزوم آگاهسهام غلبا یاطالعیب انگریها بیبررس

 یدارسهام یهاتیآن بتوانند فعال قیداران که از طرسهام یبرا ینترنتیا یحساب کاربر ایسهام،  ۀدفترچ یۀمنظور، ته نیبد

مختلف  یهاگروه یمشارکت و سهام برا زانیدر م زیاتم جادیا نی. همچنشودیم شنهادیکنند، پ لیوتحلهیخود را تجز

. دشویم هیتوص ،یبا مشارکت کارگر دارانِ و سهام یبا مشارکت مال دارانِ کننده، سهاممصرف دارانِ از جمله سهام ،دارانسهام

 واندتیداران مسهام یبرا «یکارت مشتر»چون صدور  یو اقدامات شدهعیتوز یتنوع در محصوالت و برندها جادیا ن،یعالوه بر ا

 .دهد شیرا افزا تیعضو ۀزیانگ

در  ینهضت تعاون یهاتیها و محدودچالشهم  «۵در بوتسوانا یاجتماع یاهبخش شرکت ۀندیو آ هایظهور تعاون» ۀمقال     

 یتعهدم: کاست دهشموارد اشاره  نینهضت، به ا نی. از عوامل مشکالت اکندیم حیتشر یفیبوتسوانا را با استفاده از روش ک
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عف ض ؛دهدیم شیبه دولت را افزا هایتعاون یتگکه وابس یقانون ی؛تیریمد یهاو فقدان مهارت تیریمدسوء ؛اختالس ؛اعضا

در  هایکه تعاون دهدیم شنهادیپ سندهینوبنابراین، . یابیضعف در بازار ی؛مشارکت تیریمد تننداش ؛در آموزش کارکنان

انند باشد تا بتو نهیزم نیدر ا نفعانیتعامل با ذ یبرا یاخالقانه یاهکارهادنبال رشوند و دولت به حیبوتسوانا مجدداً طرا

 یهاتشرک تیفعال شیافزا شنهادیمنظور، ضمن پ نیکنند. بد یمقابله با فقر طراح یبرا یمؤثرتر یامداخله یهابرنامه

 ینهاد یساختارها جادیو مشارکت؛ ا یمشاوره، همکار شیافزا»: شود گرفته ظرن در ریز یهانهیزم دهدیم شنهادیپ ،یاجتماع

تعهد  ؛یآورتاب یکار اخالقِ جیترو ؛ینیکارآفر به مربوط یهامهارت و دانش آوردنفراهم ؛یزنیرا و ریراهب مؤثر؛ یاجرا یبرا

مسائل  اب جوانان یازآشناس ن،یا بر وهعال .«هابرنامه مؤثر یاجرا یبرا یابیارز و نظارت یهاروش قیطر از جینتا به بیایدست به

 ی. در مجموع، براکندیم یموجود معرف تیاصالح وضع یبرا یبه آنان را راه مؤثر یاجتماع ینیجامعه و آموزش کارآفر

. داندیرا الزم م یو قانون ینهاد ،یفرهنگ طیدر اصالح مح کپارچهی یکردیدر بوتسوانا اتخاذ رو یاجتماع یهاشرکت ۀتوسع

 (.Diraditsile, 2018) دهدیم شنهادیپ را یخارج خدمات و استعدادها ها،هیسرما جذب زین رشد، نیا به ندیبخشسرعت یبرا

مربوط به  اتیپژوهش خود با مرور ادب دراشاره داشت. او  (۳۱۱۱) ۳رچالیبتر از در نهایت، باید به یک پژوهش قدیمی     

 یاهینظر جادیا یرا برا نیادیبن یِاجتماع یشناختروان یهاهیبه بازگشت به نظر ازین ،یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیمشارکت س

. داد ارائه توانینمها یسطح مشارکت در تعاون ءارتقا یبرا یاساده حلراهاست  معتقد او. دهدیم صیتشخ یضرور د،یمف

. است سیمسکن در انگل یهایاستفاده در تعاون یبرا هایبهبود مشارکت در تعاون یهاراه ۀدربار ینظر یمدل ۀارائ یدر پ او

: داندـیمؤثر م هایب مشارکت اعضا در تعاونـرا بر جل یاصلمستقل  ریـمتغ پنج ،۵نیسوروک دگاهیبر اساس دبنابراین، او 

 ۀسازمان و گستر ی( گستردگ۵ .شودیممشارکت  جه،ینت در و اعتماد جلبموجب  یکار تعاون ۀ: سابقن( مدت زما۳

 ازمان ساز یگستردگ چوناثر معکوس بر مشارکت دارد؛  واست  زبخشیعامل تما نیترتحت پوشش آن که مهم ییایفجغرا

. البته او کندیم محدود را کیدموکرات یهامشارکت یطرف از و است تناقض در مردم ینیسرزم یهاتیمحدود با یطرف

 زین بزرگ یهاشرکت در توانیم کیدموکرات یکردن ساختارهایامنطقه زین و یارسانه یهاروش از استفاده بامعتقد است 

 ثرا مشارکت جلب بر کهمردم  یبر زندگ آن یشرکت و اثرگذار یِقبل قاتیتوف یمعن: به۱تی( کفا۱داد.  شیافزا را مشارکت

 و گریکدی به هاآن تعهدبا هم  اعضا یعاطف ۀرابط چون دارد؛ میمستق اثر مشارکت جلب بر: ۰( شوروشوق۰. دارد میمستق

: احساس تعهد به مشارکت همان خلوص ۲( خلوص۲. دهدیم شیافزا را شانیزندگ طیبهبود اقتصاد و مح یبرا لشانیتما

احساس  نیا توانیم یها و اصول تعاونارزش ۀدربار یررسمیو غ ی. با آموزش رسمدارد میمستق ارتباط مشارکت بااست و 

 کرد. تیتعهد را تقو

                                                           
1. Birchall 

2. Sorokin, P.A 

3. Adequacy 

4. Intensity 

5. Purity 



۲۳ 

های اصلی پژوهش حاضر وجود های داخلی و خارجی بسیار زیادی که در ارتباط با کلیدواژهرغم پژوهش، علیدر مجموع    

 جلببه موضوع  صراحت،بهکه  آمد دست به یاندک یپژوهش منابع دسترس، در ۀشدانجام یهاپژوهش یبررس دردارد؛ 

 به آمدهدستبه منابع از یتعداد. باشند کرده اشاره ،یتماعاج ینیکارآفر ،ژهیو طوربه و ،ینیکارآفر از استفاده با مشارکت

 یراهبردهابه  یابیدر جهت دست هاآن از یتعداد و اندپرداخته هایتعاون در مشارکت جلب یراهبردها و موانع موضوع

 .اندافتهی انجام هایتعاون در ینیکارآفر ۀتوسع

های حوزۀ کشاورزی و تولیدات ها بر تعاونیداخلی، تمرکز اغلب پژوهش ویژه در منابعکه بهتأمل دیگر ایننکتۀ قابل     

های توسعه و عمران شهرستانی، های چندمنظوره، مثل تعاونیخصوص، تعاونیها و بهتوجهی به سایر تعاونیدامی و کم

ارائۀ راهبردها برای موفقیت توان برای منظوره نیز میهای تکهای متمرکز بر تعاونیاست. با وجود این، از نتایج پژوهش

ها های توسعه و عمران شهرستانی استفاده کرد؛ هرچند ماهیت چندمنظورۀ این تعاونینظرِ تعاونیهای اقماریِ تحتتعاونی

 ها باید در ارائۀ راهبردها در نظر گرفته شود.و اهداف آن

شده در این حوزه از های انجامشد، عمدۀ پژوهشنیز اشاره  ۳.۵طور که در ذیل جدول افزون بر نکات فوق و همان     

دهد که خالء نسبی در استفاده از روش پژوهش کیفی و خالء میاند. این نسبت نشان های تحقیق کمی بهره بردهروش

 تواند راهکار، میجدی در استفاده از روش ترکیبی وجود دارد. استفاده از دو روش کیفی و کم ی در روش پژوهش ترکیبی

های زمانی و موقعیتی، سبب شده های هر روش در این حوزه باشد. با وجود این، محدودیتبهتری برای جبران کاستی

شده توسط سایر پژوهشگران نیز های کم یِ انجامروش کیفی برای این پژوهش در اولویت قرار گیرد؛ اما از نتایج پژوهش

 عنوان مکمل، استفاده خواهد شد.به

، در نتیجۀ مرور ادبیات تجربی، مجموعۀ عوامل مؤثر بر جلب مشارکت با استفاده از کارآفرینی اجتماعی در در نهایت     

شناختی تأثیرگذار بر جلب مشارکت های روانترین عوامل و مؤلفهشود. در مجموع، از میان مهمارائه می ۵.۵قالب جدول 

توان به این موارد اشاره کرد: نوآوری؛ تعلق اجتماعی؛ احساس یها با رویکرد کارآفرینی اجتماعی ماجتماعی در تعاونی

های پذیری. از میان عوامل و مؤلفهپذیری و ریسکرضایت؛ اعتماد اجتماعی؛ نظام مناسب تشویق و پاداش؛ تعهد؛ مسئولیت

سازی و رهنگاند: آموزش مستمر؛ تحصیالت؛ تعامل اجتماعی؛ ففرهنگی اجتماعی، این موارد اهمیت بیشتری داشته

یع؛ و بازاریابی، بیشترین اهمیت توز ها؛ بهبودینههز یی؛ کاهشزااشتغالهای مهم اقتصادی هم: بخشی. از میان مؤلفهآگاهی

ی؛ و قانون هاییرساختز یاتی، ایجادو مال یقانون یهامشوق ها، اعطاییکاهش دخالت دولت در امور تعاوناند. را داشته

-یسازمان یهامؤلفه ازسیاسی است.  -های مهم حقوقیای از مؤلفهینانه، خالصهکارآفر یهاامهو برن هایاستس داشتن

؛ یریتدر مد پذیریانعطاف ؛یمشارکت ۀو ادار تیریمدینانه؛ کارآفر یریتمد توان به این موارد اشاره کرد:ی، میتیریمد

 ران.یو دانش مد و مهارت هااز فرصت ینهبه یریت؛ استفادۀمد هایحمایت

 های اثرگذار دیگر ارائه خواهد شد.در قسمت ادبیات نظری، عوامل و مؤلفه



۲۵ 

 ها با رویکرد کارآفرینی اجتماعیهای مؤثر بر جلب مشارکت اجتماعی در تعاونیبندی عوامل و مؤلفه. جمع1.1جدول 

 های مرورشدهاز منظر پژوهش

 یهامؤلفه و عوامل

 یشناختروان

 یهامؤلفه و عوامل

 یاجتماع - یگفرهن

 یهامؤلفه و عوامل

 یاقتصاد

 یهامؤلفه و عوامل

 یاسیس - یحقوق

 یهامؤلفه و عوامل

 یتیریمد – یسازمان

 زا تیرضا ؛یاجتماع تعلق احساس

 همکاران، و ایالرعالی)وک یزندگ

۳۱۱۱.) 

 

 نیبه کارآفر یاعتماد و حس عاطف

 ۀو سابق بودنیبوم لیدلبه

 یخصش یهایژگیو ؛او یخانوادگ

 نیکارآفر یتیو شخص

 (.۳۱۱3و همکاران،  یروزآبادی)ف

 

 ؛یاحساس تعلق اعضا به تعاون

 ؛یدهوجود نظام مناسب پاداش

و اعتماد زهیحس تعهد، انگ جادیا

توسط  ژهیونفس در اعضا بهبه

 (.۳۱۱۱)هماپور،  نیکارآفر ریمد

 

و  یفرهنگ نوآور ارتقاء

 ر؛یتوسط مد یریپذسکیر

 و یاداش مادو پ قیتشو ستمیس

 یسطح نوآور یبر مبنا یرمادیغ

و  ی)اعظم اعضا یریپذسکیو ر

 (۳۱۱۱همکاران، 

 

 ؛رضایت از شرکت تعاونی زانیم

اعضا  ۀهای کارآفرینانویژگی

 (.۳۱۳3 ا،ینینیو حس ی)آمد

 

 ی)فلورد نیکارآفر یاعضا قیتشو

نوری و  ؛۳۱۱۲ همکاران،و 

 (.۳۱۱۱همکاران، 

 

 و ی)هاشم تیعضو ۀزیانگ

 (.۳۱۱۰ ،همکاران

 

 ؛یاجتماع تعامالت ؛یبستگهم

و  ایالرعالی)وک التیتحص

 (.۳۱۱۱همکاران، 
 

 یو فرهنگ یاجتماع یهامقاومت

 (.۳۱۱3و همکاران،  یروزآبادی)ف
 

هـای میزان شرکت در دوره

 ؛کار گروهی ؛آمـوزشـی

رسانی، آگاهی اعضا از بخش اطالع

ی های اجتماعویـژگی تعاونی؛

و  یت )آمدمشارک ؛تعاونی

 (.۳۱۳3 ا،ینینیحس
 

( و ۳۱۱۱بخشی )هماپور، آگاهی

 ینیکارآفر ۀدر حوز یسازفرهنگ

 ؛۳۱۱۳و همکاران،  ی)اعظم

 .(۳۱۱۱فیروزآبادی و همکاران، 

 

ی، انسان ۀاز پشتوان یبرخوردار

فرهنگی، دانش ناکافی  عوامل

 (.۳۱۱۱، و همکاران ی)نور اعضا

 

 یمندبهره زانیم ؛کمک به جامعه

و  یاز خدمات آموزش رانیمد

 یاجتماع یهایژگیو ؛یجیترو

 رانیمد التیسطح تحص ران؛یمد

 (.۳۱۱۱و همکاران،  ی)هاشم

 

 ایمرتبط با شغل  یهاآموزش

میزان مشارکت  ؛اعضا تیمسئول

 هایفیت آموزشکی ؛اونیتع امور در

تعداد  ؛اشناخت اعض ؛دهشارائه

های ی و مهارتهای آموزشدوره

 ،یو رمضان ینیانسانی مدیران )ام

۳۱۳۲.) 

تعاون کارآمد و  یهابانک سیتأس

ها آن قیاز طر التیتسه ۀارائ

 یاعطاهمچون  ؛(۳۱۳4 ،ی)کوه

اصالح  نیز بهره وکم یهاوام

و  یائی)دن یمال یهارساختیز

و  یامداد ؛۳۱۳۱همکاران، 

 (.۳۱۱3همکاران، 

 

 دیخدمات و محصوالت جد ۀارائ

 یابیبازار ها؛یتعاون رینسبت به سا

 (.۳۱۱۱مناسب )هماپور، 

 

حمایت مالی  ؛خدمات ۀارائ زانیم

های ویژگی ؛یو اعتباری از تعاون

 یبازاریابی )آمد ؛اقتصادی تعاونی

 (.۳۱۳3 ا،ینینیو حس

 

 ژهیوبه ،یابیاستفاده از فنون بازار

رند ب جادیا ؛نانهیکارآفر یابیبازار

کسب منافع  ؛نانهیکارآفر

 ۀاز پشتوان یبرخوردار ؛یاقتصاد

 ؛دیجد یابازاره ۀتوسع ؛یمال

 ؛یاتیمال یهاو مشوق هاتیمعاف

 ؛هامیتحر ؛حمایت مالی ناکافی

و همکاران،  ی)نور نوسانات بازار

۳۱۱۱.) 

 

 یهاتیسود در موقع ییشناسا

و همکاران،  یمختلف )هاشم

طور کلی، میـزان و به (۳۱۱۳

و  ی)انصار یاز تعاون یافتیسود در

میـزان و  (۳۱۱۱همکاران، 

و  ینی)ام آنانتفـاع اعضا از 

 (.۳۱۳۲ ،یرمضان

 

ی اتیمال یهاو مشوق هاتیمعاف

دنیایی و  ؛۳۱۳4 ،ی)کوه

 یفلورد یرستم ؛۳۱۳۱همکاران، 

و  یامداد ؛۳۱۱۲و همکاران، 

 (.۳۱۱3همکاران، 

 

ضعف  ؛یدولت یهاتیعدم حما

 ؛در پوشش اعضا مهیب نیقوان

ها و مداخالت ناکارآمد آموزش

و  یمشکالت اقتصاد ؛یدولت

 یتعاون یدرآمد یداریناپا

 (.۳۱۱3و همکاران،  یروزآبادی)ف

 

و مشارکت نهادها  یهمکار زانیم

و همکاران  ینور) یبا تعاون

(۳۱۱۱.) 

 

کاهش دخالت دولت در امور 

 ،یو رمضان ینی)ام هایتعاون

 یاستقالل تعاون و تحقق (۳۱۳۲

و همکاران،  یاز دولت )انصار

۳۱۱۱.) 

 

 ینیاز کارآفر حیصر تیحما

 یمحور در اسناد باالدستتعاون

 ینیکارآفر دانستنیضرور ؛کشور

 یاعطا ؛کشور یبرامحور تعاون

 تیمشروع ؛یقانون هایمشوق

 ؛ورمحتعاون نانیکارآفر به یبخش

 اریگذرهبری مستحکم در قانون
کاهش  ؛محورتعاون ینیکارآفر

و نوآوری توسط  سکیر رشیپذ

 ییوکارهای روستادولت در کسب

و  اینینیمحور )حستعاون

 (.۳۱۱۳همکاران، 

رهبری مدیران تعاونی  ۀشیو

 (.۳۱۳3 ا،ینینیو حس ی)آمد

 

 تیریمد ۀربارد رانیدانش مد

 بنگاه ۀ یکمثاببه هایتعاون

بازار و فنون  یهافرصت ،یاقتصاد

 یهایو برتر هاتیاولو ،یابیبازار

و انواع  بخش تعاون، اصول 

 یهاطرح یۀته یچگونگ ها،یتعاون

 یسازوکارها ،یدوکار اقتصاکسب

و  نیقوان ،یمنابع مال نیتأم

در بخش تعاون،  تیمقررات فعال

 یهاشرکت هایو برنامه هاهدف

 مشارکت اعضا دری؛ تعاون

 یتعاون تیمختلف فعال یهاحوزه

 (.۳۱۱۰و همکاران،  ی)هاشم

 

 ربودنیپذبودن و انعطافوقتپاره

در مشاغل  تیزمان فعال

 یتیریمد یهایژگیو ؛جادشدهیا

و همکاران،  یروزآبادی)ف نیکارآفر

۳۱۱3.) 

 

زمان  جادیا ؛ارشد تیریمد تیحما

 اراتیاخت دادن ؛اعضا یبرا فراغت

 ؛ریا توسط مدعمل به اعض یو آزاد

بهتر زمانِ در دسترس  تیریمد

 (.۳۱۱۱اعضا )هماپور،  یبرا

 

 یفرهنگ سازمان داشتن

 ؛ینیبر کارآفر یمبتن ریپذانعطاف

 و ی)اعظم نیکارآفر ریمد داشتن

 (. ۳۱۱۱همکاران، 

 

 (.۳۱۱3 ،یاستقالل )داراب



۲۱ 

 یهامؤلفه و عوامل

 یشناختروان

 یهامؤلفه و عوامل

 یاجتماع - یگفرهن

 یهامؤلفه و عوامل

 یاقتصاد

 یهامؤلفه و عوامل

 یاسیس - یحقوق

 یهامؤلفه و عوامل

 یتیریمد – یسازمان

تعهد  ران؛یمد یریپذتیمسئول

 ۀزیانگ ران؛یمد ینیبواقع ران؛یمد

به  دنیرس یبرا رانیمد یباال

حس  ران؛یمد ییخوداتکا ؛هدف

و  ینگرندهیآ ران؛یمد یهمکار

 یریپذسکیر ران؛یمد یشیدوراند

به  رانیاعتماد مد ران؛یمد

تحمل شکست و  داشتن گران؛ید

 ؛مجدد تیفعال یاراده برا داشتن

در  یو نوآور تیخالق وجود

و همکاران،  ی)هاشم رانیمد

۳۱۱۳.) 
 

 یهایژگیو ؛نو ۀدیا کی یاجرا

 ادجیا ۀزیانگ ران؛یمد ینیکارآفر

عالقه به  گران؛ید یاشتغال برا

و  ی)هاشم یگروه تیفعال

 (.۳۱۱۱ ،همکاران

 

حس  ت؛یحس موفق ؛حس تعلق

 تیجلب رضا تیقابل ؛کنترل

 (.۳۱۳4 تسیفیگر) اشخاص

 

و اشتباه و شکست  سکیتحمل ر

 (.۳۱۱۳و همکاران،  اینینی)حس

 

 به توجهجسورانه و بدون  تالش

 ؛یریپذتیمسئول ها؛تیمحدود

 & Clamp) یاعتمادیب

Alhamis, 2010.) 

 

 ادجی: انیکارآفر یاجتماع ریتصو

 نان؛یاز کارآفر یو قدردان زهیانگ

 یرشد باال قیو تشو یبانیپشت

 تیرضا ؛یعالقه به نوآور ؛مشاغل

 Aponte) خود رفاه از نانیکارآفر

& Á lvarez, 2017). 
 

و  یمینامطلوب )ابراه یرساناطالع

 (.۳۱۳۱همکاران، 

 

 یباورها ؛یاجتماع یۀسرما 

 یآگاه ؛یاجتماع گاهیپا ؛مشترک

و  ی)انصار یاز اصول تعاون

 (.۳۱۱۱همکاران، 

 

 ؛الزم و مستمر یهاوزشآم

 اطالعات، آموزش و مشاوره

 .(۳۱۳4) تسیفیگر

 

 ؛یبرابر ت؛یفیبهبود ک ؛مشارکت

 ؛توجه به جامعه ؛یاآموزش حرفه

 یتوانمندساز ؛یدموکراس

 ؛و آموزش یکارآموز ؛محرومان

 ؛ییاز تنوع روستا تیحما

 ؛ییاز مهاجرت روستا یریجلوگ

 ،ی)داراب ستیز طیتوجه به مح

۳۱۱3 .) 

 

وکار کسب ۀسازی توسعفرهنگ

 ؛محور در روستاکوچک تعاون

شدن ایو رسانه قیتشو

 ییروستا نانیکارآفر هایتیموفق

 (.۳۱۱۳و همکاران،  اینینی)حس

 

 ؛یو حفظ ارزش اجتماع جادیا

 ،ینوآور ندیشرکت در فرا

مداوم  یریادگیو  یسازگار

(Clamp & Alhamis, 2010.) 

 

 یاهنجاره ؛ینیکارآفر آموزش

 & Aponte) یو فرهنگ یاجتماع

Á lvarez, 2017.) 

 یمشارکت و یجمع یریادگی

(Vieta et al., 2016 .) 

 ؛دیجد یبازارها جادیا ؛شغل جادیا

عضو  یتجار یهابنگاه شیافزا

 (.۳۱۱3 ،ی)داراب

  

 ازهاییامت ؛یدولت یمال تیحما

 ؛یتعاون نانیبه کارآفر یاتیمال

در  یمال سکیکاهش ر

 اینینی)حس یمحل گذارانهیسرما

 (.۳۱۱۳و همکاران، 

 

 خترسایز ؛ینیکارآفر یمال امور

 ,Aponte & Á lvarez) یتجار

2017) 

 

و  هیاعضا در سرما مشارکت

 یهااز فروشگاه دیخر ؛سودها

 یبه وام در تعاون یدسترس ؛یتعاون

(Ernita & Al Rozi, 2014.) 

 

 ندهیآ یشغل یهافرصت

(Depedri, 2015.) 

 

 ؛محصوالت میمستق عیامکان توز

 Batzios et) دیتول ۀنیکاهش هز

al., 2021.) 

 

 ؛یبود شغل در مناطق شهرکم

زمان پرداخت  ؛نیبه زم یدسترس

(Andhani, 2017.) 

 

کارگران  یازهاین نیتأم

(Maslova et al., 2021 .) 

 

منافع  ؛یمعامالت مال تیامن

 یهایگذارهیحاصل از سرما

نسبت  ؛ثابت یۀدر سرما یجمع

از  نانیاطم ؛تیفیبه ک متیق

 تاسیس ؛دولت ینیکارآفر ۀبرنام

 ؛و توسعه قیانتقال تحق ؛دولت

 ؛مقررات ورود ؛یقانون رساختیز

 یابیارز ؛یمعنو تیحقوق مالک

 تیکفا ؛ورهاکش دگاهیاز د ینوآور

 لیتسه یکار برا طیمقررات و مح

 & Aponte) یزندگ-تعادل کار

Á lvarez, 2017). 
 

 

 یتگمتضمن کاهش وابس نیقوان

 ,Diraditsileبه دولت ) هایتعاون

2018.) 

 ۀنوآوران یهااز طرح تیحما 

 ؛اعضا دیجد یهادهیکوچک و ا

 ۀژیو یا و واحدهاهگروه لیتشک

 یریپذانعطاف ت؛یو خالق ینوآور

اصالح ساختار  ؛یتعاون تیریدر مد

 یتعاون یهاشرکت ینهاد

 (.۳۱۱۳و همکاران،  ی)اعظم

 

 ۀنوآورران یهااز طرح تیحما

اعضا  دیجد یهادهیکوچک و ا

 ؛۳۱۱۱فیروزآبادی و همکاران، )

 ؛۳۱۱۲و همکاران،  یفلورد

 ؛۳۱۳4یعقوبی و نجفلو، 

 (.۳۱۱3و همکاران،  ایکیاتمح

 

 یهاشرکت یاصالح ساختار نهاد

 (.۳۱۱4و نجفلو،  یعقوبی) یتعاون

 

 یهانهیزم ؛یتیریمد یهاتیحما

و همکاران  یمتنوع )نور یکار

(۳۱۱۱.) 

 

 رانیدر مد نیشیپ تیفعال ۀتجرب

 (.۳۱۱۱و همکاران،  ی)هاشم

 

 ؛هـاتعاونی ۀعملکرد اتحادیـ

 ۀسابق ؛نهـای فنی مدیرامهارت

 ینیعضویت در شرکت تعاونی )ام

 (.۳۱۳۲ ،یو رمضان

 

 دیجد یهافرصت صیتشخ

(Clamp & Alhamis, 2010.) 

 

 و ؛یکیزیف یهارساختیزبهبود 

تشکیل  یبرا ییهافرصتایجاد 

 Aponte & Á) هاپاستارتا

lvarez, 2017). 
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 یهامؤلفه و عوامل

 یشناختروان

 یهامؤلفه و عوامل

 یاجتماع - یگفرهن

 یهامؤلفه و عوامل

 یاقتصاد

 یهامؤلفه و عوامل

 یاسیس - یحقوق

 یهامؤلفه و عوامل

 یتیریمد – یسازمان

 هب ازین احساس ؛تالش سرسختانه

 هب ازین احساس شرفت؛یپ و قدرت

 حس گران؛ید وجود

 نیع در یریپذتیمسئول

 Ernita & Al) یریپذسکیر

Rozi, 2014.) 

 

 ت؛شرفیو پ یدوستنوع یهازهیانگ

 شیافزا و یریادگی به عالقه

 ؛یشخص یهامهارت

 ر؛یعالقه به امور خ ؛یدوستوطن

 ,Depedriنفس )احساس عزت

2015.) 

 

 ,.Batzios et al)تعاون  یۀروح

2021.) 

 

 ؛از کشاورزان موفق یریرپذیتأث

 یتصور عموم ؛شوقوذوق

(Andhani, 2017.) 

 

 (.Diraditsile, 2018تعهد )

 

ار ک ۀبر مدت سابق یمبتن اعتماد

 اتقیاعتماد بر اساس توف ؛یتعاون

از آن؛  تیرضاشرکت و  یقبل

 اعضا؛ یعاطف ۀرابط

 (.Birchall, 1999)تعهد

  
 

 

 

دگاه یاز د ینوآور یابیارز

 Aponte & Áکنندگان مصرف

lvarez, 2017)..) 

 

توجه  ران؛یدانش مد یهاتیاولو 

واردکردن  ؛اطالعات تیبه اهم

 در ینیکارآفر ۀزیو انگ شیگرا

تداوم در  ؛یتعاون یهاوزشآم

 ,Ernita & Al Roziآموزش )

2014.) 

 

 Morfi) گرانید تیحما ۀتجرب

et al., 2021.) 

 

 ؛یتعاون زشار یگذاراشتراکبه

 جادیو ا گرانیامکان تعامل با د

 ,Depedri) دیجد یهایدوست

2015.) 

 

 ؛دکنندگانیتول التیسطح تحص

 هایوجود تعاون ۀدربار یآگاهنا

(Batzios et al., 2021.) 

 

اعضا؛ دانش و  التیسطح تحص

و  دیتول ۀنیدر زم یاهیمهارت پا

کشاورزان  نیارتباط ب ت؛یریمد

 ,Andhani)و جوان  ریپ

2017.) 

 

 ل؛یتحص ؛یاجتماع تیحما

 Maslova et) یفرهنگ یازهاین

al., 2021.) 

 

 یتعداد اعضا الت؛یسطح تحص

 ,.Maslova et alخانواده )

2021.) 

 ترِبخشتیرضا یهامتیق

 دکنندگانیسط تولشده توارائه

 ایفروشان به عمده نسبت

 ,.Batzios et al)بازرگانان 

2021.) 

 

 یابیضعف در بازار ؛اختالس

(Diraditsile, 2018.) 

 ده؛شعیتوز ینیاز کارآفر استفاده

 ک؛یدئولوژیو ا یساختار ۀتوسع

 یریگمیتصم یبرا «ییندصداچ»

 ,.Vieta et al) کیدموکرات

2016.) 

 

مشارکت  ؛قدر وقت را دانستن

 و نظارت بر یریگمیاعضا در تصم

 ,Ernita & Al Rozi)مشارکت

2014.) 

 

در  اعضامشارکت فعال 

 ,Depedri) هایریگمیتص

2015.) 
 

در  یمجمع عموم یناتوان

 یجمع یهایریگمیتصم

(Batzios et al., 2021.) 
 

 یمراتبسلسله ستمیس کاهش

(Andhani, 2017.) 
 

 دااقتص تیریدر مد اعضامشارکت 

 ,.Maslova et al) یتعاون

2021.) 
 

 یهاو فقدان مهارت تیریسوء مد

 تیرینداشتن مد ؛یتیریمد

 ,Diraditsile) یمشارکت

2018.) 
 

 ۀسازمان و گستر یگستردگ

 تحت پوشش ییایجغراف

(Birchall, 1999.) 
 

 ,Diraditsileآموزش کارکنان ) 

2018.) 

 )تنظیم: نگارندگان(
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 بخش. مفاهیم و رویکردهای نظری بصیرت3.1

 مالحظات از بیش که- جامعه آحاد مشارکت از برآمده توسعۀ خاصه توسعه همچون مفاهیمی از درست درک تردیدبی

های مربوطه ریزیگذاری و برنامهسهم بسزایی در سیاستتواند ، می -ها و اهداف اجتماعی را مد نظر دارداقتصادی، دغدغه

ای و البته خود مفهوم مشارکت داشته باشد. بر همین اساس، لزوم تدقیق در مفاهیمی همچون تعاونی، بنیادهای توسعه

 رسد.اجتماعی، آشکار به نظر می

 . تعاونی1.3.1

بریم. در برخی منابع، مانند پی می ۳های اجتماعیط آن با بنگاهشده دربارۀ تعاونی، به ارتباتعاریف متعدد ارائهمطالعۀ در 

شامل های اجتماعی و بنگاه ۵های اجتماعی معرفی شدههای اجتماعی از اَشکال فعالیت بنگاهاتحادیۀ اروپا، تعاونی گاهوب

 یهاسازمان ه،یریخمؤسسات  ،ادهایها، بنانجمن ها،یتعاون ،یاقتصاد یهااز جمله بنگاه یخصوص یِ رانتفاعیغ یهاسازمان

 کیسکال یِ انتفاع یهاو هم از شرکت یرانتفاعیغ یهاهم از شرکتهای اجتماعی، اند؛ البته بنگاهدانسته شدهو...  داوطلبانه

 ,Hojnik) شودیم انجام شرکا و یاجتماع اهداف یبرا های اجتماعیبنگاهدر  یسودآور عیبازتوزو  دیچون تول زند؛یمتما

7, 20136; European Commission2020: .) شد.  جادیا ۰«سوم بخش» قلب در و ۳۱۱۳ سال در «یاجتماع بنگاه» مفهوم

به  هنکیاز ا شیب گر،ید یردولتیغ ای یخصوص یهااست که بر خالف سازمان یردولتیغ یها، سازمان«بخش سوم»منظور از 

: ۳۱۳۲ ،یاند )عنبرجامعه قرار داده تیتوسعه و بهبود وضع یااهداف خود را در راست شند،یندیخود ب یسود و اهداف سازمان

 یاجتماع ینیکارآفر شترِیب زانیم در ،«بخش سوم» یهاسازمان ریبا سا یاجتماع یهابنگاه یاساس یهاتفاوتاز  یکی(. ۳۱۳

 ،یبار. گشت میهبازخوا یآت یهامفهوم در بخش نی(. ما به اEvers & Schulze-Böing, 2001: 133) هاستبنگاه نیا

 ریو سا کنندگانکارمندان، مصرف ۀاست و هم یعدالت اجتماع یو بر مبنا کیباز و دموکرات زین هابنگاهن یا تیریمد

ها در آن مجدداً  شانیبه اهداف اجتماع یابیدست یبرا همها شرکت نیآن مشارکت دارند. سود ا تیریدر مد نفعان،یذ

بر کرد که عالوه یتلق ییهاشرکت توانیمها را بنابراین این بنگاه (.European Commission, 2011) شودیم یگذارهیسرما

-یاقتصاد یهابنگاه نیا ن،یعالوه بر ا (.Doh, 2020: 2 , 3 & 4) کنندیخلق مهم   «ارزش اجتماعی»، «ارزش اقتصادی»

 حسخود  یاعضا به ،یت اعضا در نظام محلیو اهم ریأثاز ت یآگاه جادیا با گیرد،ها قرار میی که تعاونی در زمرۀ آناجتماع

 ,Sanyang & Huang) هاستیتعاون یشناختروان منافع نگرنشاکه  دهندینفس مو اعتمادبه یاجتماع تعلق و تیامن

2008: 675.) 

                                                           
1. Social enterprises 

 . https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en . قابل دسترسی به آدرس۵ِ

 . https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:EN:PDF قابل دسترسی به آدرسِ  .۱

4  . The third sector 
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در این  .کرده است یرفخودمختار مع یانجمننیز را  یتعاون اجتماعی، سو با تعریف بنگاهی همتعاون یالمللنیب یۀاتحاد     

، مساوات ،یدموکراس ،یتیخودمسئول ،یاریخود» هایتعاون یاهیپا. شش ارزش دارد اصل هفتارزش و  شش تعریف، تعاونی،

: تـاس زیر موارد شاملهم  یتعاون اصول . ۳(International Cooperative Alliance, 2018) تـاس «یعدالت و همبستگ

( استقالل و ۰؛ اعضا ی( مشارکت اقتصاد۱ ؛توسط اعضا کی( کنترل دموکرات۵ ت؛یبودن عضوبودن و آزاد( داوطلبانه۳

در بخش مرور ادبیات  ۵(.Ibid) ( توجه به جامعه3 ها؛یتعاون نیب ی( همکار4ی؛ سازآگاه و پرورش و آموزش( ۲ یی؛خودکفا

 هاست. قیت تعاونیها و اصول ذکرشده، عامل موفتجربی پژوهش مالحظه شد که پایبندی به ارزش

 ۀربسته به دو ،یکل نیشباهت در نوع ساختار و قوانالزام به تبعیت از این اصول و در نتیجه،  نظر ازصرف هاتعاونی     

نوع ت ی،فکر یکردهایرو زیو ن یو اجتماع یو روابط اقتصاد هایبندبخش ،یطبقات ستمیس ،ینیسرزم یایجغراف ،یزمان

ها را بر شود، تعاونیمالحظه می ۱.۵که در جدول با وجود این، چنان(. Merrett & Walzer, 2004: 25) اندافتهی یادیز

منظوره تنها در یک نوع های تککنند که تعاونیتقسیم می ۰و چندمنظوره ۱منظورهاساس تنوع فعالیت به دو گروه تک

 (.Abebe, 2018: 9)دارد  های متنوعی مشارکتفعالیت و دیگری بر اساس نیازهای اعضا در فعالیت

 ای 5«یرکارگ یهایتعاون»اول، : کنندتقسیم میدو نوع به  یطور کلبهها را بر اساس نوع مالکیت، از سوی دیگر، تعاونی     

ر هستند و ب زی، خودشان مالک آن نیتعاون انکارمند ای انکه کارگر کنندیمبنا عمل م نیبر اهستند که  1«مالک -کارگر»

 9«کاربر یاهیتعاون» ای 7«مالک -یمشتر یهایتعاون»نوع دوم، مشارکت دارند.  زیدر کنترل آن ن «یرأ کی ،هر عضو» یمبنا

 -یشترم ی. انواع تعاونکنندیلزوماً در آن کار نم یول کنند؛یاستفاده م یتعاون یاعضا از خدمات اقتصادها هستند که در آن

 شودرا شامل می «یتعاون یمؤسسات تجار» و کنندگانمصرف یهایتعاون مسکن، ،یکشاورز ،یمال یهایتعاون ،مالک

(Philip, 2003.) گان، کنندهای مصرفکنند: تعاونیها را به شش گروه اصلی تقسیم میمالکان، تعاونی -از نظر ماهیت اعضا

 .۱یدار ترکیبهای با سهامخدمات، مسکن، تعاونی های خرید/کارگری، تولیدکنندگان، تعاونی

                                                           
 .  https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperativeبه آدرسِ  یدسترس لقاب. ۳

 . https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity آدرسِ به یدسترس قابل. ۵

 

 

3. Single-purpose 

4. Multi-Purpose 

5.  Worker co-ops 

6. Worker-owned co-ops 

7  .  Client-owned co-ops 

8. User co-ops 

9. Multi-stakeholder cooperatives 
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 ب،یترت نیبد است، مرتبط زین شانیمال یۀسرما نیتأم ۀنحوکه با  شانیسازمان مدل به توجه با هایتعاون گر،ید یسو از     

 قیاز طر یمال نیتأم ،است یرأحق کیبر هر عضو،  یکه مبتن مدل نیا در: ۳یتعاون یسنت مدل( ۳: ابندییتنوع م

 نیا رد. است یمال ینهادها از وام افتیدر و اعضا یبرگشت مازاد از استفاده با هیاسرم شیافزااعضا،  میمستق یگذارهیسرما

: ۵ینسب یگذارهیسرما ی( تعاون۵ .ستین دیبازخر و شیافزا و انتقال قابل ،حق نیا و دارند تیمالک حقفقط اعضا  هایتعاون

 نیتأمداشته باشند،  یاز تعاون خواهندیم که یتیحما زانیمتناسب با م واعضا  قیفقط از طر هیسرما زین مدل نیا در

 در: ۱گذارهیسرما -عضو یهایتعاون( ۱ .ستین دیبازخر و انتقال و یابیارز قابل و اعضاست به منحصر ،تی. حق مالکشودیم

 نیا در تیمالک حقوق»: ۰دیجد نسل یهایتعاون( ۰ .شودیم عیتوز هاآن نیب سهامشان نسبت به اعضا سود هایتعاون نیا

& Cook,  Chaddad) «است یتعاون یفعلکاربران -اعضا به انتقال و معامله قابل ،بانیپشت کاربران حقوق قالب در هایتعاون

 که هایتعاون نیا در. است مرتبط یواگذار حق با بلکه ت،یمالک حق با نه ها،یتعاون نیا دراعضا  یگذارهیسرما. ۲(2200 :5

قرار  یتعاون اریاخت در را محصوالتشان از ینیمع زانیم خاص، یادوره یط دیبا اعضا اند،مشغول یکشاورز بخش در شتریب

 به تنها زین یواگذار حقو  ستیآزاد ن هایتعاون نیدر ا تیعضو»کند.  یابیآن بازار یالزم است برا یدهند و تعاون

: 4یائتالف یهایتعاون( ۲(. 34: ۳۱۱۳و همکاران،  ینی)حس «است انتقال قابل رهیمدئتیه دییتأ با طیشرا واجد دکنندگانیتول

حق ». شودیم جادیا ش،یدر حال افزا یۀسرما یدارا مستقلِ  یبا واحدها یائتالف تعاون قیاز طر هیسرما هایتعاون نیا در

به  ، ددار تعلق یتعاون بهاز آن  یبخش ایکه تمام  ییمستقل و مجزا یحقوق شخصیت لیبا تشک هایتعاون نیادر  تیمالک

 نه ،شودیم وارد یتعاون به هاائتالف نیا قیطر از یخارج گذارانهیسرما یمنابع مال ن،ی. بنابرا«شودیاعطا م گذارانهیسرما

 رعضویغ گذارانهیسرما اعضا، بر عالوه: ۳گذارهیسرما -یسهام یهایتعاون( 3 .4(& Cook, 2003: 7 Chaddad) میمستق طوربه

 به شدهلیتبد ی( تعاون3. (Ibid) دارند وجود مدل نیا در متفاوت حقوق با سهام مختلف یهاگروه .دارند تیمالک حق زین

 دودنامح یسهام عاد تیبه حق مالک را تشانیعضو حقساختار،  دیتجد ندیفرا یاگونه در هایتعاون نیا: ۱محورهیشرکت سرما

  (.33: ۳۱۱۳همکاران،  و ینیحس) اندکرده لیتبد یشرکت تجار کیدر چهارچوب ساختار 

 سهام ،یمال ینهادها ریبانک و سا قی: از طری( سنت۳شود:  یمال نیممکن است تأم یاستراتژسه  اب یتعاون ،یکل طوربه     

 قیطر از: یتی( حما۵ ؛یفرع یبده و یتخصص ۀدهندوام یاستقراض از نهادها ر،یذخا افته،ینصیسهام تخص یۀاعضا، سرما

ود، س یورا زهیجا سهام انتشار ،یبرگشت مازاد ۀریذخ سهام، در مشارکت یاجبار یهاطرح ت،یظرف اوراق ه،یپاهیسرما ۀبرنام

                                                           
1 . Traditional Co-operatives 

2 . Proportional Investment Co-operative 

3 . Member Investor Co-operatives 

4 .  New Generation Co-operatives 
 آدرسِ به یدسترس قابل.  ۲

https://www.researchgate.net/publication/23519101_An_Ownership_Rights_Typology_Of_Cooperative_Model . 
6 . Cooperatives with capital seeking entities 

 . /https://ageconsearch.umn.edu/record/31799 آدرسِ به یدسترس قابل.  7

8 . Investor-share cooperative 

9 . Invester-oriented Firm (IOF) 

https://www.researchgate.net/publication/23519101_An_Ownership_Rights_Typology_Of_Cooperative_Model
https://ageconsearch.umn.edu/record/31799/
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 ؛یچرخش یهاوام و یچرخش یۀسرما ریذخا واحد،بر حسب  هیسرما ۀریذخ ،یمشارکت یاعضا، واحدها یصندوق بازنشستگ

بازار مستثنا،  ،یگذارهیسرما یهایگواه ریسا ای تیعضو یگواه صدور ممتاز، ای یعاد سهام دیخر قالب در: میمستق( ۱

 . (3۱-۳۵)همان:  اعضا از قهیوث افتیدر و کارکنان سهامطرح  ،یمحل ۀتعهد، اوراق قرض سند

 رییها در طول زمان ممکن است تغآن یمال نیتأم روشبا هم متفاوت است،  هایتعاون یمال نیروش تأم نکهیبر ا هوعال     

 یمال نیتأم ستمیکه س شودیو همکاران مشاهده م ینیپژوهش حس دراستفاده کنند.  زیاز چند ابزار ن کند و ممکن است

 شتریب یهنوز روش سنت زین رانی. در ادارد هاروش ریسا از شیب یکاربرد ایاسترال و کانادا کا،یآمر اروپا،هنوز هم در  یسنت

 ستا نتوانسته دارد، یکمتر یریپذذکرشده، انعطاف یکشورها چون نسبت به روش مورداستفاده در یول شود؛یاستفاده م

رد. از ندا یچندان ریتأث یفرع یبده روش رانیدر ا ،یسنت یمال نیتأم یهاروش انی. از مآورد دست به یریچشمگ تیموفق

 از قهیوث افتیروش در م،یمستق یهاروش انیدر واحد و از م هیسرما ۀریروش ذخ ،یتیحما یمال نیتأم یها روش انیم

 (.۱۲-۱4: همان) ستین مؤثر رانیا در اعضا

. انواع کلی تعاونی بر اساس معیارهای جهانی3.1جدول   

 توضیحات نوع تعاونی بندیمعیار دسته

 تنوع فعالیت
 تنها در یک نوع فعالیت مشارکت دارند. منظورهتک

 های متنوعی مشارکت دارند.در فعالیت چندمنظوره

 تیمالک نوع
 مالک -کارگر ای یکارگر یهاینتعاو

کارمندان آن  ایکارگران مالکان تعاونی، 

مشارکت  همهستند و در کنترل آن  زین

 دارند.

 د.کننمالکان تعاونی لزوماً در آن کار نمی مالک -یمشتر یاکاربر  یهایتعاون

 مالکان-اعضا تیماه

 کنندگانمصرف

 کارگری

 تولیدکنندگان

 خدمات /خرید

های صاحبان مشاغل ی کاهش هزینهبرا

ها تأسیس مستقل و بیشتر، سازمان

 شود.می

 مسکن
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 دار ترکیبیبا سهام
نفعانی با گرایشات فعالیتی متنوع از ذی

 تشکیل شده است.

 حق بر یمبتن یسازمان یهامدل

 شرکت تیمالک

 یسنت
 دیبازخر و یترق انتقال، رقابلیغ آن سهام

 .گرددیبرمبه اعضا  هیاست و سرما

 ینسب یگذارهیسرما

ابل ق یول ی،قتر و انتقال رقابلیغ آن سهام

 زانیم با متناسب هیسرمااست و  دیبازخر

 .گرددیبرم اعضا به تیحما

 گذارهیسرما -عضو

 یقترقابل  یقابل انتقال، ولریآن غ سهام

 ببرحس اعضا به هیسرمااست و  دیو بازخر

 بر نگذاراهیسرما به و تیحما زانیم

 .گرددیبرم هیسرما زانیم حسب

 دینسل جد
 قابلریغ یول ،یترق و انتقال قابل آن سهام

 و اعضا به آن یۀسرما و است دیبازخر

 .گرددیبرم یخارج گذارانهیسرما

 یائتالف
 آن سهام دیبازخر و یترق انتقال، تیقابل

 .تاس ریمتغ هیسرما بازگشت مرجع زین و

 گذارهیسرما -یسهام
 دیو بازخر یآن قابل انتقال، ترق امسه

و  ءآن به اعضا یۀاست و سرما

 .گرددیبرم یخارج گذارانهیسرما

 محورهیبه شرکت سرما شدهلیتبد
 دیو بازخر یسهام آن قابل انتقال، ترق

 ندر آ هیاست و مرجع سرما

 .هستند گذارانهیسرما

 یمال نیتأم یاستراتژ

 یسنت

بانک  قیطراز  آن یمال نیتأم یهاروش

 یۀسهام اعضا، سرما ،یمال ینهادها ریو سا

از  استقراض ر،یذخا افته،ینصیسهام تخص

 است. یفرع یو بده هدهندوام ینهادها

 یتیحما

 ۀبرنام قیآن از طر یمال نیتأم یهاروش

 یهاطرح ت،یاوراق ظرف ه،یپاهیسرما

مازاد  ۀریمشارکت در سهام، ذخ یاجبار

، سود یورا زهیجاانتشار سهام  ،یبرگشت

 یاعضا، واحدها یصندوق بازنشستگ

بر حسب واحد،  هیسرما ۀریذخ ،یمشارکت

 یهاو وام یچرخش یۀسرما ریذخا

 است. یچرخش
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 میمستق

 دیآن در قالب خر یمال نیتأم یهاروش

 یممتاز، صدور گواه ای یسهام عاد

 یهایگواه ریسا ای تیعضو

 ،بازار مستثنا، سند تعهد ،یگذارهیسرما

طرح سهام کارکنان و  ،یمحل ۀاوراق قرض

 از اعضا است. قهیوث افتیدر

 )تنظیم: نگارندگان(

شود، از نظر نوع مالحظه می ۰.۵ جدولکه در وجود دارد که چنان یمتنوع یهایتعاون در ایران نیز در حال حاضر،     

های عام برای همه آزاد است و حداقل تعداد اونیشوند. عضویت در تعهای عام و خاص تقسیم میعضویت به دو گروه تعاونی

لی های کها پانصد و حداکثر آن بر اساس نوع تعاونی و بنا به تشخیص وزارت تعاون است. پس از ابالغ سیاستاعضای آن

د. ندر قوانین مطرح شد «فراگیر ملی»های وچهارم قانون اساسی، نوعی شرکت تعاونی جدید نیز با عنوان تعاونیاصل چهل

برای فقرزدایی »که  ۳(۳۵: ۳۱۳۳جوادی، آباد و حکیم)نظری علی «نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است»ها این شرکت

 .۵(۳۱۳۰ای، شود )خامنهتشکیل می «از سه دهک پایین درآمدی

نوع هدف، انواع تعاونی  شوند. از نظرهای ایران به دو نوع تولیدی و توزیعی تقسیم میاز نظر نوع فعالیت، تعاونی     

مالک -های کارگرها را معادل تعاونیتوان آنکه می «زایی برای اعضای خوداشتغال»های با هدف ( تعاونی۳شرح است: بدین

 ، برای«های اقتصادی کوچک و متوسطپذیری بنگاهتأمین نیاز و ارتقای رقابت»های با هدف ( تعاونی۵جهانی تلقی کرد؛ 

توان های مصرف که می، برای مثال تعاونی«تأمین نیازهای رفاهی اعضا»های با هدف ( تعاونی۱های صنفی؛ نمونه تعاونی

بندی دفتر آمار و اطالعات وزارت تعاون تا سال شمار آورد. بر اساس طبقهمالک جهانی به -های کاربرها در زمرۀ تعاونیآن

کردند: کشاورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی، خدماتی، مسکن، فعالیت می های ایران در سیزده گرایش، تعاونی ش. . هـ ۳۱۳4

زشگاهی، ونقل، مصرف آموکنندگان، اعتبار، حملکنندۀ نیاز مصرفکنندۀ نیاز تولیدکنندگان، تأمینفرش دستباف، تأمین

توسعه و عمران »های نامۀ شرکت. در این بین و بنا بر اساس۱(۵۳: ۳۱۳4 چندمنظوره )خورشیدی تطف و همکاران،

 .۰(۳۱۱۳ها از نوع متعارف و چندمنظوره هستند )هیئت وزیران، ، این شرکت«شهرستانی

 

                                                           
 . https://rc.majlis.ir/fa/report/show/739022 . قابل دسترسی به آدرس۳ِ

 . https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165 . قابل دسترسی به آدرس۵ِ

 . https://rc.majlis.ir/fa/report/show/730058 آدرسِ به یدسترس قابل. ۱

 . https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/01/35547_orig.pdf آدرسِ به یدسترس قابل. ۰
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. انواع تعاونی در ایران1.1جدول  

معیار 

 بندیدسته
 توضیحات نوع تعاونی

 نوع عضویت

 عام
های فراگیر ملی را نیز در بر و تعاونی ها برای همه آزاد استعضویت در آن

 گیرد.می

 هایی خاص است.ها فقط برای گروهعضویت در آن اصخ

 تولیدی نوع فعالیت

هایی مانند کشاورزی، دامداری، پرورش و صید در امور تولیدی در حوزه

ومعدن، عمران شهری و روستایی و عشایری فعالیت ماهی، شیالت، صنعت

 کنند.می

 توزیعی 
ها منظور کاهش قیمتکنندگان عضو خود را بهنیاز مشاغل تولیدی یا مصرف

 کنند.ها فراهم میو هزینه

 نوع هدف

 های کاریابی و کارآفرینی از این نوعند.تعاونی زایی برای اعضای خوداشتغال

ری پذیتأمین نیاز و ارتقای رقابت

های اقتصادی کوچک و بنگاه

 طمتوس

عمدتًا به فعالیت توزیعی و خدمات به اعضای خود که صاحبان مشاغل و 

 پردازند.های کوچک و متوسط هستند، مینگاهب

 تأمین نیازهای رفاهی اعضا
های اعتباری مشغول وساز و فعالیتهای بازرگانی، ساختاغلب در رشته

 هستند. 

گرایش 

 فعالیت

 کشاورزی              

 صنعتی               

 معدنی               

 عمرانی              

 های تولید و تأمین نیاز تولیدکنندگان فرش دستباف است.شامل تعاونی ففرش دستبا

 زایی خدماتی و تأمین نیاز مشاغل خدماتی است.های اشتغالشامل تعاونی خدمات

 تأمین نیاز تولیدکنندگان
های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی، صنوف شامل تولیدکنندگان رشته

 شود.می تولیدی و خدمات فنی

 کنندگانتأمین نیاز مصرف
های مصرف کارمندی، کارگری، محلی، آزاد، مرزنشینان و شامل تعاونی

 شود.صنوف توزیعی می
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معیار 

 بندیدسته
 توضیحات نوع تعاونی

 ونقلحمل
ین نیاز مهای تأنقل و تعاونیوزایی حملهای اشتغالشامل تعاونی

 شود. خودروداران می

 .شودهای مسکن کارگری، کارمندی و آزاد میشامل تعاونی مسکن

 شود.کارگری، کارمندی و آزاد می مالی و اعتباری هایشامل تعاونی اعتبار

 مصرف آموزشگاهی         

 چندمنظوره            

(۳۱۳4)تنظیم: نگارندگان؛ برگرفته از خورشیدی تطف و همکاران،   

 ۲.۵های تعاونی را مطابق با جدول توان ویژگیمی ،شده از بنگاه اجتماعی و تعاونیتعاریف ارائه به توجه بادر مجموع،      

طور گیرند. بهشناختی و اجتماعی به کار میها سرمایۀ اجتماعی را برای نیل به اهداف اقتصادی، روانخالصه کرد. تعاونی

های ۀ بنگاهادار و جادیا ۀالزم ،یاجتماع مشارکت و یاجتماع اعتماد یعنی آن، یهامؤلفه و یاجتماع یۀسرما خالصه،

اما  .پرداخت میخواه میمفاه نیا به ادامه در. است آن جینتا و اهداف از یاجتماع ۀتوسع و هایتعاون و از جمله اجتماعی

ا کمک هتوانند به ویژه در تأمین مشارکت اقتصادی به تعاونیپیش از پرداختن به این مفاهیم، بنیادهای توسعه که می

 شوند.کنند، معرفی می

های تعاونییژگی. و5.1جدول   

 یسازمان یهایژگیو
 یهاارزش

 یتعاون یاهیپا
 یاصول تعاون

 یاهداف تعاون 

 یشناختاهداف روان یاهداف اقتصاد یاهداف اجتماع
 یاریخود انتفاعیریغ

 توسط کیکنترل دموکرات

 اعضا

 یتیخودمسئول یخصوص
بودن و آزادبودن داوطلبانه

 تیعضو

 توسعۀ اجتماعی
 ایجاد حس امنیت یاقتصاد ۀتوسع

 عدالت اجتماعی

 اعضا یمشارکت اقتصاد یدموکراس یمعموالً محل

 مشارکت اجتماعی

سودآوری اقتصادی 

 برای اهداف اجتماعی
 تعلق اجتماعی

 یهاخلق ارزش

 یاجتماع

 یزندگ تیفیبهبود ک

 مشترک اعضا( ازی)ن
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استفاده از سرمایۀ 

 اجتماعی
 ییاستقالل و خودکفا مساوات

 عدالت ینوآور نفسایجاد حس اعتمادبه گرانیکمک به د
آموزش و پرورش و 

 یسازآگاه

 یهمبستگ یاجتماع ینیکارآفر
 هایتعاون نیب یهمکار

 توجه به جامعه

 )تنظیم: نگارندگان(

 . بنیادهای توسعه1.3.1

های اجتماعی قرار ای هستند که زیرمجموعۀ بنگاهیخصوص یرانتفاعیغ یهامانسازبنیادها نیز در کنار تعاونی، در زمرۀ 

ای معرفی شده است که برای اهداف خاصی در فرهنگ لغت، بنیاد، مؤسسه . ۳(European Commission, 2011)گیرند می

۱ge Dictionariesand Cambrid ۵Longman ,کند )آوری و اهدا میهای مالی جمعچون اهداف خیریه و تحصیلی، کمک

محور پیشبرد »ها شان دارند. آن(. اما بنیادها ظرفیت و توانایی نوآوری، اِعمال قدرت و نفوذی فراتر از قدرت مالی2021

 «دندار یتفاعانریغ یهاسازمان ینوآور ستمیبر اکوس ریتأث یبرا ییباال لیپتانس»هستند و  «های غیرانتفاعینوآوری در بخش

(Jaskyte et al., 2018: 1&3 .) 

جه؛ ها برای تأمین بودها، ارزش اجتماعی ایجاد کنند: شناسایی بهترین سازمانتوانند با استفاده از این روشبنیادها می     

بهبود »هزینه؛ کنندۀ کمکگذاران از طریق آموزش مبانی انتخاب درست مؤسسات دریافتآموزش و جذب سایر سرمایه

؛ حمایت (Porter and Kramer,1999: 123-125) «دانش و عمل تیوضع شبردیپ»؛ «نهیهزکمک کنندگانافتیدر عملکرد

دادن مشکالتی که بینی و نشانکاربردن کارآفرینی اجتماعی در پیشبه»های کارآفرینان اجتماعی و فرهنگی؛ از ایده

؛ «دادنش را ندارندها یا عالقه به نشاندادن آننهای دولتی، تجاری یا غیرانتفاعی توان نشاهای دیگر از جمله سازمانسازمان

حمایت و  ؛(Jaskyte et al., 2018: 3) پذیرگذاری ریسک؛ سرمایه«نشدههای پایدار برای رفع نیازهای برطرفایجاد سازمان»

مراحل  ۀبودج نیتأم»کنند: های مختلف از نوآوری حمایت میها به روش. در این بین، آن(Pearson, 2007)از نوآوری 

ابه؛ های نوآورِ دارای منافع مشسازی با متخصصان و سازمان؛ شبکه«یابیو بازار شی، پاالشیآزما مانند ینوآور ندیمختلف فرآ

کمک به »؛ «به مشارکت ها، مناطق و جوامع هستندو عمل در بخش رییکه قادر به تغ ییهاسازمان ها وافراد، گروه دعوت»

                                                           
 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:EN:PDF. قابل دسترسی به آدرسِ  .۳

 . https://www.ldoceonline.com/dictionary/foundation. قابل دسترسی به آدرسِ  ۵

 . https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/foundation قابل دسترسی به آدرسِ . ۱
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پذیری در استفاده از انعطاف»؛ «ینوآور ندیدر طول فرآ ازیمورد ن تیریو مد یزیربرنامه یهامهارت ۀتوسع یها براسازمان

 (. Ibid) «مستمر یفرهنگ نوآور جادیا»؛ «وجوه مالی

 رآفرینی اجتماعی، انواع مختلفی از بنیادها وجود دارد. در این بین، گونۀ نوظهوبا وجود اشتراکات بنیادها در هدف ارزش     

 یگروه مؤسسان بنیادهای توسعۀ جامعه، هستند.  ۳«بنیادهای توسعۀ جامعه»بنیادهای مذکور که موضوع بحث است، 

های عمومی و بخش، یخصوص یادهایبندارند، مثل  تأمین بودجه ی برایمختلف منابعاند و یمحل ۀاز جامع یچندوجه

ها نمنظور، آائل مربوط به فقر، هدف اصلی این بنیادهاست. بدینویژه حل مسها و افراد. توسعۀ جامعه و بهی، انجمنخصوص

های های عملیاتی و مالی سازماناند تا موقوفات دائمی ایجاد کنند و از این طریق، ظرفیتهای بلندمدتدنبال جذب بودجهبه

 یبرا یسازتیظرف»( ۳دارند:  ها پنج کارکردهای مبتنی بر جامعه را افزایش دهند. این سازمانغیردولتی محلی و سازمان

 مشارکت جیترو»( ۰( ایجاد انگیزه برای مشارکت؛ ۱؛ «ها و منابعییدارا یآورجمع»( ۵؛ «یمدن ۀجامع ۀتوسع یهاسازمان

 ۵.(Malombe, 2000)وگوی سیاست عمومی گری گفت( میانجی۲؛ «آناز  تیو حما یخصوص بخش

 ،کشورها ریو سا رانیدر ا ،را دارند «توسعه ادیبن»که عنوان  یمؤسسات اندازمچش و اهداف ها،ارزش یبررسدر مجموع،      

 نیا. ها وجود دارداند؛ ولی مؤسسات خصوصی نیز در بین آنیرانتفاعیو غ نهادمردم یمؤسسات هاآن اغلب که دهدیم نشان

 پردازندیم یسازو فرهنگ یگذارهیسرما ه،مشاور آموزش،به  ،ینیو کارآفر وکارکسب ۀتوسع ،یتوانمندساز هدف بامؤسسات 

 منش،یفدائ دیام تیریمد ۀتوسع ادیبن ؛۲تایب جوانان، و زنان ینیکارآفر ۀتوسع ادیبن ؛۰Net, nd-ESCR ؛۱DEVEX, nd)نک: 

 ؛۱تایبفرهنگ، دانشگاه علم و  ۀتوسع ادیبن ؛۳تایب، روستاویکی ؛3تایب ران،یزنان ا ینیکارآفر ۀتعاون و توسع ادیبن ؛4تایب

                                                           
1  . Community development foundations 

 :به ک.الع از انواع بنیادها همچنین ن. برای اط۵

 https://www.optimy.com/blog/10-types-of-foundations https://www.cof.org/content/foundation-basics ؛   ؛

https://rsp.uni.edu/sites/default/files/Handouts-Foundations.pdf -https://www.thebalancesmb.com/the-history-and ؛ 

types-of-foundations-2502444 -https://www.indeed.com/career-advice/career-development/types-of-charitable ؛ 

foundations  .  https://learning.candid.org/resources/knowledge-base/what-is-a-foundation ؛ 

 .https://www.devex.com/organizations/america-s-development-foundation-adf-37999 قابل دسترسی به آدرسِ .۱

 .https://www.escr-net.org/member/sustainable-development-foundation-sdf قابل دسترسی به آدرسِ .۰

 .https://foundationed.ir/about قابل دسترسی به آدرسِ. ۲

 .http://www.fadaeimanesh.com/page/about قابل دسترسی به آدرسِ. 4

 .https://t.me/s/bonyad_tavon_zanan?before=429 قابل دسترسی به آدرسِ .3

 ./http://wikiroosta.ir قابل دسترسی به آدرسِ .۳

 .http://www.bdf.ir/our-services/hardwood-flooring قابل دسترسی به آدرسِ .۱
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توسعه و عمران موقوفات استان  ادیبن ،۵تایب ،یفناور ۀتوسع یمل ادیبن ؛۳تایب سپهر، یتوانمندساز و یفرهنگ ۀتوسع ادیبن

هایی چون مؤسسان و حوزۀ جغرافیایی تحت پوشش البته بررسی ویژگی (.۳۱۱3۰ فردا، ۀتوسع ادیبن ؛۳۱۱۰۱تهران، 

ای که دهد تا بر مبنای آن، بنیادهای توسعه را در زمرۀ یکی از انواع جهانیا نشان نمیبنیادهای فوق، رویکرد واحدی ر

 پیش از این ذکر شد، بتوان جای داد. 

 یافاهد با توسعه ادیبن عنوان با یمؤسسات زین دولت و یخصوص بخش نهاد،مردم ۀتوسع یادهایبن بر عالوه رانیا در     

ترین برخوردار، از مهمویژه در مناطق کمتوسعۀ کارآفرینی به. اندکرده سیتأس نهادمردم ۀتوسع یادهایبن با مشابه نسبتاً

 «هراناستان ت ینیکارآفر ۀتوسع» یادبنتوان به ها برای جملگی این بنیادها است. در همین راستا و برای نمونه، میاولویت

 یماعاجت ی،اقتصاد ۀکمک به توسع شود،یاداره م یاه اجتماعنظر وزارت تعاون، کار و رف یرز اشاره داشت. هدف این بنیاد که

 جادیبخش تعاون در اقتصاد کشور و ا ۀتوسع یبرا یبسترساز یقو از طر یاندک مردم هاییهبا استفاده از سرما یو فرهنگ

 «هاتعاون استان و ینیآفرکار ۀتوسع یادهایبن» یتفعال ی،طور کل(. بهتایاستان تهران، ب ینیکارآفر ۀتوسع یاداشتغال است )بن

 ردمموجود، م یاقتصاد یهاجذب مشارکت بنگاه ی،اطالعات یهابانک یۀته یی،زااشتغال ینی،آموزش، کارآفر یهادر حوزه

و  غییتبل ی،پژوهش ی،انسان یرمنقول،منقول و غ یمال یهااست که شامل مشارکت یردولتیو غ یمختلف دولت یو نهادها

 هاییهسرما ینسب هاییتاز مز یحصح یبردارو بهره سازیینهبه»هم  یادهابن ینکه در اهداف انانچ شود؛یو... م یخبر

 .۲(۳۰۳۳ ،اصفهان استان اجتماعیوزارت تعاون، کار و رفاه  گاهوب)  ذکر شده است «یو ماد یمعنو ی،انسان

های بنیادهای توسعه. ویژگی1.1جدول   

 یهایژگیو

 یسازمان

 های خلقروش

 اجتماعی ارزش

 

 اهداف بنیادهای توسعه

 اهداف فرهنگی اهداف سیاسی اهداف اقتصادی اهداف اجتماعی

 یردولتیغمعموالً 
ها شناسایی بهترین سازمان

توسعۀ اجتماعی و  برای تأمین بودجه

 آوردبوم

 یاقتصاد ۀتوسع

 یگریانجیم

 استیس یگووگفت

 یعموم

 یسازفرهنگ

 معموالً غیرانتفاعی
 ریو جذب سا آموزش

 گذارانهیسرما

 توسعۀ فرهنگی

 یبرا یسازتیظرف

 ۀتوسع یهاسازمان

 یمدن ۀجامع

 آموزش

                                                           
 ./https://sepehrngo.com قابل دسترسی به آدرسِ .۳

 . https://b2n.ir/r70868 آدرسِ قابل دسترسی به .۵

 .http://tomot.ir/Contents/Content.aspx?mid=4&lang=1 قابل دسترسی به آدرسِ .۱

 .http://farda.ir . قابل دسترسی به آدرس۰ِ

 . /https://isfahan.mcls.gov.ir/fa/filepool/6402 آدرسِ به یدسترس قابل .۲
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 اهداف خیریه

 یاطالعات یهابانک یۀته

 عدالت اجتماعی

 خصوصی

های مالی و مشاوره

 وکارکسب

کارآفرینی 

 اجتماعی

گذاری در سرمایه

های تولیدی، پروژه

فرهنگی، اجتماعی، 

 عمرانی و رفاهی

 یهادهیاز ا تیحما

و  یاجتماع نانیکارآفر

 یفرهنگ

 یهاخلق ارزش

 یاجتماع

 

 یبرا زهیانگ جادیا

بخش  مشارکت

خصوصی سایر 

 منابع تأمین مالی

ی و کارآفرینی نوآور

 اجتماعی
 تسهیل نوآوری

زایی و اشتغال

 وکارتوسعۀ کسب

 یبرا یزبسترسا

بخش تعاون  ۀتوسع

 در اقتصاد کشور

های کاهش هزینه

های اقتصادی بنگاه

 یانتقال دانش فنبا 

 تیحقوق مالک ایو 

از اشخاص  یمعنو

 یخارج یاو  یداخل

با قیمت  هابه بنگاه

 مناسب

 ینیکاربردن کارآفربه

و  ینیبشیدر پ یاجتماع

 دادن مشکالتنشان

 اجتماعی

 یسازیتجار

 ،یپژوهش یهاطرح

 یهادهیا و فناورانه

 یآموزش

 حمایت برای تحصیل 
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 داریپا یهاسازمان جادیا

 یازهایرفع ن یبرا

 نشدهبرطرف

 ریپذسکیر یگذارهیسرما

 یاز نوآور تیحما

 )تنظیم: نگارندگان(

 ای نهادمردم ،یدولت نکهیفارغ از ا ذکرشده یادهاینب یمجموع، تمام درشود، نیز مشاهده می 4.۵که در جدول چنان     

هایی . این بنیادها با شباهتدارندی و بسترساز یو هم توانمندساز یجیدولت باشند، هم اهداف ترو تیتحت حما یِخصوص

 پژوهش در آنچه اما ؛ها باشندکنندۀ فعالیت آنها و تسهیلتوانند عامل جلب مشارکت برای تعاونیها دارند، میکه با تعاونی

در  ژهیوبه ی،ب مشارکت مردملجهت ج در ادهایبن نیا ۀبالقو تیاز ظرف زانیم چهاست که از  نیدارد ا تیرو اهم شِیپ

 توانیم چگونه وگرفته شده است  بهرهی، توسعه و عمران شهرستان یهایبا تعاون یدر همکار و یاجتماع ینیکارآفر ۀحوز

گیری از ظرفیت این بنیادها در کارآفرینی اجتماعی دستیابی به هدف توسعۀ اجتماعی را رهبه داد؟ ارتقا را یهمکار نیا

 کند.محقَق می

 . توسعة اجتماعی3.3.1

برانگیز بوده و یک تعریف واحد را در باب آن شاهد نیستیم، لکن عمدتًا توسعۀ اجتماعی نیز اگرچه از جمله مفاهیم بحث

 رایتحقق رفاه بدر  یعوامل اجتماع ریتوجه به تأثجلب یبرا و یاقتصاد رشدبر  تمرکزم ۀتوسعاز مدل  یتینارضا در پـی

 اهدگیگرا و درفاه دگاهی: درا برجسته نمود یاصل دگاهید دوتوان . در این زمینه البته می(Kaseke, 2001) شد مطرحمردم 

 سطح بهبود را یاجتماع ۀتوسع هدف (1 :251995 & 2) ۳یدگلِ یمگرایانی چون رفاه .(۵۳۱: ۳۱33ی )کالنتری، ستیمارکس

 یعرفم گریکدی مالزمرا  یاقتصاد و یاجتماع ۀتوسع و دندانیم یاجتماع رفاه از کالن یاندازچشم ۀارائ با جامعه افراد یزندگ

شکل م جامعه و رفع ۀتوسع یبرا یفرصت مشارکت مردم جادیروش ا یاجتماع ۀتوسع ،گرایانرفاه فیمطابق با تعر. دنکنیم

نیز  ۳۱۱۲شده برای توسعۀ اجتماعی در اجالس جهانی توسعه در کپنهاک در سال این تعریف با اهداف مطرح فقر است.

. ۵(United Nations, 1995) «بُردن فقر؛ ترویج اشتغال کامل و مولد؛ و تقویت مشارکت اجتماعیاز بین»خوانی دارد، یعنی هم

 مثال، یراب است؛ یاجتماع یبر برابر یمبتن یهابر ارزشآن  تأکید تی قرار دارد کهنیز دیدگاه مارکسیس گرید یسو در آن

                                                           
1  . Midgley 

 دسترسی به آدرسِ لقاب .۵

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.166_9_Declaration.pdf . 
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 یاریفرصت و  جامعه محروم تیاکثر به که کندیم فیتعر یاجتماع ساختار از یادرجه را یاجتماع ۀتوسع ۳میک دونگ

را تحقق عدالت و  یاجتماع ۀوسعت یاصل ۀهست زی( ن۵۳۳۳کاسِکه ) را مطالبه کنند. یمل عتا سهم خود از مناب دهدیم

 . داندیم یاجتماع یبرابر

بندی کرد. شده از توسعۀ اجتماعی را در دو دستۀ تعاریف خاص و عام طبقهتوان تعاریف ارائهاز منظری دیگر، می     

ن تعاریف خاص، اند. در ایپوشی کردهها چشمای از توسعۀ اجتماعی تمرکز و از سایر جنبهتعاریف خاص، هریک بر جنبه

های مختلف اجتماعی مانند اعتماد، ادغام و انسجام اجتماعی که ( شاخص۳ها تأکید شده است: ازجمله بر این جنبه

هایی باثبات برای توسعه، از ( ایجاد زمینه۱محیطی؛ ( عوامل و پیامدهای زیست۵زیرمجموعۀ سرمایۀ اجتماعی هستند؛ 

( مطالبۀ ۲های اقتصادی توسعه؛ ( شاخص۰ها؛ ماعی، ایجاد امنیت و رفع تبعیضهای فردی و اجتطریق توجه به آزادی

ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی ( مشارکت مردم در برنامه3( تأمین نیازهای فردی و اجتماعی؛ 4پاسخ از صاحبان قدرت؛ 

های اجتماعی یک کل است با زیرمجموعه(. در تعاریف عام نیز، توسعۀ ۳4۱: ۳۱۱۵ای )فاضلی و همکاران، های توسعهطرح

دالت بستگی، عریزی و طراحی اجتماعی، استراتژی سیاسی، توسعۀ اقتصادی، همدهی اجتماعی، برنامهمختلفی مثل سازمان

؛ فاضلی و همکاران، ۵۳: ۳۱۱۳؛ آزادارمکی و همکاران، ۵۳۳ -۵۳۱: ۳۱33و امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی و... )کالنتری، 

 (. در پژوهش حاضر، توسعۀ اجتماعی مبتنی بر دیدگاه این گروه در نظر گرفته شده است.۳4۰: ۳۱۱۵

های ها و اهداف توسعۀ اجتماعی با اهداف و ارزششود، در تمامی تعاریف فوق، بسیاری از شاخصکه مالحظه میچنان     

 هایها خواست که از تعاونملل متحد از دولت سازمان یمجمع عموم ۵۳۳۵در سال راستا، سویی دارد. در همینتعاونی هم

و  بهره ببرند ،یسطح اجتماع یارتقا یو برا یکاریمبارزه با فقر، ب یبرا ژهیو، بهکشورشان یاجتماع ۀاهداف توسع یبرا

، البته منظور از این همکاری (.Curl, 2010: 12دانست ) هایتعاون ۀرا عامل توسع یتعاوندولت و نهضت  نیب یهمکار

های متعددی برای توسعۀ اجتماعی توسط ها. شاخصهاست، نه دخالت یا تسلط دولت بر تعاونیتسهیل فعالیت تعاونی

راستا با اهداف و های همهای مختلف ارائه شده است؛ اما شاخصالمللی و ملی و در پژوهشهای مختلف بینسازمان

شناختی، سیاسی و فرهنگی در این موارد ماعی، اقتصادی، روانهای اجتتوان به تفکیکِ شاخصهای تعاونی را میارزش

  :خالصه کرد

( عدالت ۱ی؛  اجتماع یکپارچگیانسجام و  ،یبستگهم (۵ی؛  اجتماع یۀسرما( ۳ :و فرهنگی های اجتماعیالف( شاخص

فعالیت ( ۳آموزش؛  ( 3( بهبود کیفیت زندگی؛  4ی؛  اجتماع تیو احساس امن تیامن( ۲( مشارکت اجتماعی؛  ۰اجتماعی؛  

و همکاران،  ی؛ آزاد ارمک۱۵: ۳۱۳۱ فرد،ییبابا؛ 4۵: ۳۱۳۱و همکاران،  یروزآبادیف؛ ۳۱۳3؛ لشکری، ۳۱33 ،یکالنترمدنی )

 ؛Stiglitz, 2002: 172؛ ۳4۰: ۳۱۱4و همکاران،  یدسنگیسف؛ قوتی ۳۱۱۱ ،یری؛ دهش۳۳: ۳۱۱۱و همکاران،  ایازک؛ ۳۱۱۳

                                                           

3. Dong Kim 
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1 Nations, 1995: United۳ ؛Legatum Institute, 201222013 ؛ Center for sustainable systems,3 ؛
 Tate, 2016 ؛ 

, nd
۰

International Institute of Social Studies.) 

 ( بهبود وضعیت درآمد۱  ی؛نیاشتغال و کارآفر( ۵  ی؛اقتصاد هایۀ زیرساختتوسع( ۳هـای اقتصادی: ب( شاخص

و  یدسنگیسفقوتی  ؛۳۱۳3به نقل از جونز و پند،  ۳4۰: ۳۱۱۵و همکاران،  ی؛ فاضل33: ۳۱۳۱و همکاران،  یروزآبادی)ف

 .(Institute, 2012 Legatum ؛7۲United Nations :2002 ,؛ United Nations, 1995: 1؛ ۳4۰: ۳۱۱4همکاران، 

 ( احساس امنیت؛ ۰  نفس؛( افزایش عزت۱پذیری؛  تـ( مسئولی۵( اعتماد اجتماعی؛  ۳شناختی: هـای روانج( شاخص

 International؛ Stiglitz, 2002؛ ۳۱۱۱ ،یری؛ دهش۳۳: ۳۱۱۱و همکاران،  ایازک؛ ۳۱۳3( نوآوری و خالقیت )لشکری، ۲

Institute of Social Studies, nd .) 

؛ United Nations, 1995: 1؛ ۱۵: ۳۱۳۱فرد، ( حکمرانی خوب )بابایی۵( دموکراسی؛ ۳هـای سیاسی: ج( شاخص

Legatum Institute, 2012.) 

توسعۀ مبتنی »، 4«توسعۀ اجتماع»یا  «توسعۀ جامعه»وجود دارد با عنوان  «توسعۀ اجتماعی»اما مفاهیم دیگری مشابه با      

ها در فرایند توسعۀ اجتماعی را گیری از ظرفیت تعاونیکه لزوم بهره ۳«محورجامعه»یا  «محورتوسعۀ اجتماع»و  3«بر جامعه

 با همراه یمحل یاعضا یهاییداراو  هاتیظرف عی، تجم«جامعه ۀتوسع» یهایاستراتژ یاصل ۀهستسازد. شکارتر میآ

 یهایاستراتژ از یاجتماع یهابنگاه ۀتوسعاست.  یاجتماع -یاقتصاد رفاه بهبود جهت در ،یخارج یهافرصت از یریگبهره

 & Zeuli) شودیم یتلق جامعه ۀتوسع تحقق یبرا یالهیوس هایتعاون ن،یبنابرا ؛شده است یجامعه معرف ۀتوسع یمقدمات

Radel, 2005: 49.) آن را  یبرخ. است شده ارائه یمتنوع فیتعار ،«یاجتماع ۀتوسع» مانند زین «جامعه ۀتوسع» مفهوم از

 کمشتر تالش» را آن یاعده دانند؛یم یطیمح -ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد یآورتاب شیافزا یکمک به جامعه برا ندیفرا

 تالش ندیفرا گر،ید منابع در کنند؛یم فیتعر «خودشان ۀجامع یاجتماع -یاقتصاد سرنوشت کنترل یبرا یمحل مردم

 فیتعار نیاند. اکرده نییتع شاناشتراکات اساس بر خودشان که است شده فیتعر یبه اهداف یابیدست یجامعه برا یاعضا

                                                           
 .https://www.prosperity.com/download_file/view_inline/2837 . قابل دسترسی به آدرس۳ِ

 https://css.umich.edu/sites/default/files/css_doc/CSS08-15.pdf. . قابل دسترسی به آدرس۵ِ

 .https://slideplayer.com/slide/8447193 . قابل دسترسی به آدرس۱ِ

 .https://www.iss.nl/en/engagement-impact/hosted-iss/indices-social-development قابل دسترسی به آدرسِ .۰

 .https://www.un.org/esa/socdev/documents/ifsd/Final%20Report.pdf قابل دسترسی به آدرسِ .۲

1. Community development 

7  .  Community-based development 

8. Community- driven development 
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 اهداف به لین و ازهاین رفع یبراجامعه  یو نقش مشارکت اعضا «جامعه ۀتوسع» بودنیندیافرنکته اشتراک دارند:  دودر 

 (. Ibid: 48- 49مشترکشان )

 ی،التمداخ و یاسیسطح س ریبر تأث «یاجتماع ۀتوسع» که است متفاوت «یاجتماع ۀتوسع»نظر با  نیاز ا «جامعه ۀتوسع»     

 را دولت فعال ۀمداخل و مشارکت ،«یاجتماع ۀتوسع» ن،یبنابرادارد.  دیتأک «امعهج ۀتوسع» در موردتوجه مداخالت از ترکالن

بتوانند  یمرکز دولت ۀمداخل بدون حتی توقع وجود دارد که نیا یاز جوامع محل، جامعه ۀتوسع در یحال در طلبد؛یم

است. از  «توسعۀ اجتماعی»هت گامی در ج «توسعۀ جامعه»توان گفت می (.Kaseke, 2001کنند ) جادیدر خود ا یراتییتغ

ی هستند؛ تا جای «توسعۀ جامعه»دو مفهوم بسیار نزدیک به هم و به  «مبتنی بر جامعه»و  «محوراجتماع»سوی دیگر، توسعۀ 

در  فعان،نیکه ذ ییهاپروژه یتمام «جامعه بر یمبتن» ۀتوسعبرند. جای یکدیگر به کار میکه در برخی منابع، این سه را به

هستند که  یا«جامعه بر یمبتن» یهاپروژه «محور-جامعه» ۀو توسع ردیگیها مشارکت دارند را دربرمآن تیریو مد یطراح

 Mansuri) «دارند میمستق کنترل ،یمال منابع یگذارهیسرما تیریپروژه، از جمله مد یدیکل ماتیبر تصم جوامع»ها در آن

& Rao, 2004: 2.) مردمی، گفتمانی است از پایین به باال، متوازن، نهادی و مبتنی بر مشارکت  محور یاگفتمان توسعۀ جامعه

های مردمی را شود تا تشکل(. بر اساس این گفتمان، سرمایۀ اجتماعی تقویت می۱۵۰: ۳۱۱۱مردم )نفیسی و همکاران، 

 (. ۱۳۱: ۳۱۱۱ ،همانها را در محور توسعه قرار دهد )توانمند کند و آن

 یریکارگو به یمنابع خُرد محل عیبا تجم هایتعاونکنند، ( عنوان می43 :2005) ۳که زئولی و رادلناندر مجموع، چ     

ها با جلب و ارتقای مشارکت عبارت دیگر، تعاونیبه. هستندجامعه  ۀتوسع یبرا یمهم یابزارها ،گراجامعه یها در ساختارآن

ق کنند. تحقرا محقق می «جامعه»و سپس توسعۀ  «مبتنی بر جامعه»عۀ و به این واسطه، توس «محورجامعه»اجتماعی، توسعۀ 

 کند. این سه نوع توسعه، دستیابی به توسعۀ اجتماعی را تسهیل می

 . مشارکت اجتماعی1.3.1

 اقتصاد ،یاز جمله بهداشت روان-مختلف  یهاو در حوزه یاجتماع یهاتیمشارکت افراد در فعال یمعناهب یمشارکت اجتماع

 ۀدربار اتیموجب تنوع نظر ،مفهوم مشارکت بودنیعدچندبُ (.Ang, 2020:1و مبهم است ) یچندبُعد یمفهوم، -استیسو 

 ۀمتعدد دربار اتینظر ،(۳۲-۳۱: ۳۱۱3و همکاران ) یسالم انیشده است. طبق پژوهش افضل زیعوامل اثرگذار بر آن ن

 داد:  در سه گروه قرار توانیمشارکت و عوامل مؤثر بر آن را م

که  ندآوریشمار مبه یکنش اجتماع یامشارکت را گونه ،اتینظر نیمؤثر بر مشارکت: ا یمتمرکز بر عوامل درون اتی( نظر۳

بر  اتینظر نیطور خالصه، ا. بهکنندیعمل م ،تیفتن مزرمنفعت و درنظرگ ۀو بر اساس قاعد یعقالن یافراد در آن به شکل

                                                           
1  .  Zeuli & Radel 
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توان در این حوزه به برای نمونه، می تمرکز دارند. یمؤثر بر مشارکت اجتماع یتیصو شخ یذهن یوهاو الگ یعوامل فرد

 رشیو پذ یمانع نوآور ،یفرهنگ دهقانخرده ینظرهاها و وجهارزش ها،زهیمعتقد است انگدیدگاه راجرز اشاره داشت که 

 ،یفقدان نوآور ،یماد متقابل در روابط شخصاعتعدمقرار است: از نظر او بدینعوامل  نی. اشوندیجوامع م نیدر ا راتییتغ

، فقدان محدود یزمان دگاهید ،یخاطر منافع آتبه یاز منافع آن یپوشچشم ی درتوانناآرزوها،  طحس بودننییپا ،ییرگرایتقد

ر که داست که چنان یدر حال نیا(. ۱۳۲-۱۳4: ۳۱۳۲)موسوی،  ییگرایبه دولت و محل یوابستگ ،ییگراخانواده ی،همدل

ساس و اح تیموفق یبرا اقیاشت ،یشیو دوراند یگرنندهیآ ،یریپذسکیر ،یمالحظه شد، نوآور یتجرب اتیبخش مرور ادب

 قیاز طر هایدر تعاون یساز مشارکت اجتماعاز عوامل سبب هایکاهش دخالت دولت در امور تعاون و شرفتیبه پ ازین

 (.۵.۵: جدول به ک.عنوان شده است )ن ینیکارآفر

 رای نمونه،ب توجه دارند. ،بر مشارکت یعوامل فرافرد ریگروه به تأث نیمؤثر بر مشارکت: ا یرونبمتمرکز بر عوامل  اتینظر (۵

منظر، مشارکت  نیزمره است. از ا نیدر ا ،بر مشارکت یانسجام اجتماع ریبر تأث یمبتن (2010) میدورک امیل دگاهید

( و ناظر Kilander & Kilander, 1987: 2کرد ) یتلق «یاجتماع یبستگهم»تر از مفهوم گسترده یبخش توانیرا م یاجتماع

 ،یاسیاطالعات س الت،یتحص ریتأث ۀدربار ۳نگلهارتیا دگاهی(. دAng, 2020: 3فرد در جامعه است ) دواندنشهیر یبه چگونگ

 ۀپاتنام دربار دگاهید و نیز (3۱ :۳۱۳۰ ،ی)دهقان و غفار حاکم بر مشارکت زنان و اعتماد، بر مشارکت یهنجارها رییتغ

که  چنان. داد قرارگروه  نیدر ا توانیم زی( را ن۳4: ۳۱۱3و همکاران،  یسالم انی)افضل بر مشارکت یاجتماع یۀسرما ریتأث

ر ب رگذاریتأث یِ اسیو س یاقتصاد ،یاجتماع-یعوامل فرهنگ نیعوامل، در ب نیبر اغلب ا شود،یمالحظه م ۵.۵در جدول 

سن  کند،یآن را مطرح م ۵که دکر یریادگیآموزش و  عواملشده است.  دیتأک هایدر تعاون یاجتماع ینیو کارآفرمشارکت 

 کنند،یم انیب۲و نلسون۰نگتونیکه هانت یو اجتماع یاقتصاد ۀو توسع داندیها را بر مشارکت مؤثر مآن ۱پستیو جنس که ل

وجود  هایدر تعاون یاجتماع ینیبر مشارکت و کارآفر رگذاریتأث یِاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع -یعوامل فرهنگ نیدر بنیز 

 .(۳۵: ۳۱۱۲)فرهمند و همکاران،  دارند

هم  3نگریو برِن ل 4یمثال، کل یبرا :اعتقاد دارند ،بر مشارکت یو فرافرد یعوامل فرد هر دو گروهِ ریکه به تأث یاتینظر( ۱

 ،یتحرک ذهن ۳(. لرنر3۱: ۳۱۳۰ ،ی)دهقان و غفار دانندیمشارکت مؤثر مرا بر  انهیگراو هم جمع انهیفردگرا یریگجهت

                                                           
1. Inglehart 

2. Daker 

3  . Lipset 

2. Huntington 

5. Nelson 

4. Kelly 

5. Bren Linger 

6. Lerner 
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دولت  یاسیس ۀاراد ،یو روان یحاالت ذهن ۳ی( و گائوتر۳۳: ۳۱۱3و همکاران،  یسالم انیسواد و رسانه )افضل ،ینیشهرنش

 . کنندیم ی( را عامل اثرگذار بر مشارکت معرف۰۲: ۳۱۳۲ ،یرپناهیو ام ی)ساروخان یاجتماع یو نهادها

 قیاز طر ژهیوبه ،هایقابل مالحظه است، در جلب مشارکت در تعاون زین یتجرب اتیدر بخش مرور ادب کهچنانآن     

و عوامل  یاجتماع ینیکارآفر یهایژگیاست. و یضرور یو فرافرد یتوجه به هر دو گروه عوامل فرد ،یاجتماع ینیکارآفر

به مشارکت  یابعاد مشارکت اجتماع یبنددسته در هستند. یردو فراف یفرد یهافهاز هر دو گروه مؤل زیاثرگذار بر آن ن

مطلوب را نشان  یمشارکت اجتماع ،در کنار هم یاند؛ ولشده زیاز هم متما یو فرافرد یعد فرددو بُ زین ینیو ع یذهن

ساز اعتماد و سایر عوامل زمینهتمایل به مشارکت و نوع پنداشت دربارۀ مشارکت است که حاصل  ی،. مشارکت ذهندهندیم

 شودیم هگفتنظارت و اجرا  ،یریگمیتصم ت،یعضو البدر ق یمشارکت یهاتیکردن در فعالبه شرکت ینیمشارکت ع است.

 مشارکت موفق، یهایتعاون در .(۳4-۳3 :۳۱۱۲فرهمند و همکاران، ؛ 33: ۳۱۳۲و پیوند عینِی بین افراد است )موسوی، 

 «یارگان اجتماع» دو یمشارکت تیریمد تیتقو یموفق موندراگون برا یهایدر تعاون مثال، یبرا است؛ اکمح آن ابعاد ۀهم در

 تیریمد یشورا. «یاجتماع یشورا» و «تیریمد یشورا» نیشده است با عناو جادیا یادار یشوراو  یعالوه بر مجمع عموم

 یکار بخش توسطشده که  لیتشک یاز افراد یتماعاج یشوراشده است و  لیمختلف تشک یهاو سرپرستان بخش ریاز مد

مشاوره  یادار یو شورا رانیمد بهاست،  هیشب اریبس هیبه اتحاد تشانیمسئول نکهیبر ا عالوهو  شوندیم انتخاب سازمانشان ای

 یصندوق تعاون توسطدر انگلستان  یحت ،یمشارکت تیریمد تیاهم لیدلبه(. Lucas, 1994: 190 & 193) دهندیم

است تا  دهش جادیا ۰«یمشارکت تیریطرح مد»با عنوان  یایآموزشو  یتیحما ۀبرنام ۱تعاون ۀتوسع ۀسسؤو م ۵انگلندوین

 تیریمد از استفاده ۀنحو ۀدربار را ۲ماساچوست در کرونا از دهیدبیآس کوچک مشاغل رانیکارکنان و مد ،یمال تیحما ضمن

 بر که است یحال در نیا. 4(perative Development Institute, 2021Coo) دهد آموزش تشانیوضع بهبود یبرا یمشارکت

  (.۰: ۳۱۱۲ ،یو الرت دی: پورسعنک) است متوسط حد در رانیا یهایتعاون در یمشارکت تیریمد منابع، از یبرخ اساس

است یکی از  ممکن (.۳۳۳: ۳۱۳4 ،مسعودی و شفیعی) هاستشرکت در یوربهره شیافزا یراهکارها از یمشارکت تیریمد

وری خود طبق آمار وزارت تعاون، ضعف در مدیریت های بهرههای تعاونی در بهبود شاخصدالیل عدم توفیق شرکت

 یهاکار در شرکت یروین یوربهره یها، شاخص۳۱۱۳در سال  ۀ این وزارتخانهشدبر اساس آمار اعالم مشارکتی باشد.

و  ۳۳۲4 یمعادن خصوص یکه برا یتوسط هر شاغل بوده است، در حال لایر ونیلیم 44۳، ۳۱۱4در سال  یمعدن یتعاون

 کاهش الیر ونیلیم ۳3۳ تعاون، بخش در ۳۱۱3شاخص در سال  نیبوده است. ا الیر ونیلیم ۰۱۳۰ یمعادن عموم یبرا

 است دهبو درصد ۳.34 ،یعموم بخش یبرا و ۳.33، ۳۱۱3 سال در تعاون، بخش ندمعا یبرا دیتول یوربهره. است داشته

                                                           
7. Gaotri 
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5 . Massachusetts 
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مالحظه  یابعاد مشارکت اجتماع یبنددر دستهکه در هر صورت، چنان .۳(۳۱۱۳ ،یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت گاهوب)

 است. یوربهره ،تیو در نها یمشارکت تیریمد جه،ینت در ودر مشارکت  ، عنصری کلیدی«اعتماد»شود می

 ۀدربار یداورشیو در مجموع، اعتقاد مثبت و بدون پ «مردم مانیو اصداقت  ،یاعتقاد به درستکار» یاعتماد اجتماع     

 میدار اعتماد شانیکه به ا ستیها نبا آن یقبل ۀو رابط یشخص ۀو بر اساس تجرب میشناسیها را نماست که آن یگرانید

(Javed et al., 2021: 6; Thomsen & Rafiqi, 2020: 3.) یاجتماع یفضا هد،دمی معامالت را کاهش ۀنیهز ،اعتماد 

راد نزد اف یجمع قیمنافع و عال یو سبب ارزشمند کندیم لیرا تسهو همکاری  یبر مشارکت را حفظ و رفتار جمع یمبتن

اعتماد  ز،ین یهمکار شیافزا گر،ید یاز سو (.Putnam et al, 1993: 171 & 172 Zmerli& Newton, 2008: 706 ;)شود می

 .(Putnam et al, 1993: 171) دهدیم شیرا افزا

 ,Driedger & Petersدارند ) یشتریاعتماد ب ،اندها در تعاملبا آن شتریکه ب یاحتمااًل مردم به کسان امایفوکوبه باور      

 ابدییکاهش م یاجتماع ۀفاصل شیاعتماد با افزا گر،یدارند. به عبارت د یکمتر یاجتماع ۀافراد با هم فاصل نی(. ا159 :1977

(Binzel & Fehr, 2009: 3;  Etang Ndip et al., 2009: 1; Min, 2020: 2فاصل .)نیب ییبازتاب آشنا تواندیم یاجتماع ۀ 

 ی،اجتماع ۀصلفا ؛ بنابراین،دارند هابهینسبت به غر ی با هم،کمتر یاجتماع ۀمثال دوستان و خانواده فاصل یافراد باشد؛ برا

به مشارکت در  یکمتر لیاز هم دارند، تما یشتریب یاجتماع ۀکه فاصل یادافر ست.هاگانهیاز ب هایخود ۀزکنندیمتما

 :Joyce, 2015دارد ) یاجتماع ۀفاصل جادیدر ا کنندهنییتع ینقش یاجتماع یهنجارها (.Yang, 2019) ارتباطات مؤثر دارند

4406 .) 

گروه،  یاجتماع یۀ. اگر سرماشودیخوانده م ۵«شعاع اعتماد»ها اثر دارد، همکارانه در آن یکه هنجارها یافراد ۀمحدود     

همکارانه  یهنجارها یاگر سازمان یول ابد؛یاز گروه گسترش  رونیبه ب تواندیکند، شعاع اعتماد م جادیا یمثبت یرونیعوامل ب

 و درست کارکرد(. Fukuyama, 1995a) شودیتر مشعاع اعتماد آن کوچک ،کند تیخود تقو یاعضا نیرا فقط در ب

 تقابلم ۀرابط یهنجارها و اعتمادوابسته است که  یینهادهابه اعتماد و  هابحران در ژهیوبه ،یاقتصاد ستمیس یریپذنعطافا

 نیهم یمؤسسات اقتصاد ریاز سا هایتعاون زیاز وجوه تما یکی .(Sabatini et al., 2014: 7 & 17) دهندیم گسترش را

 Sabatini etهاست )آن یو اجتماع کیاز ساختار دموکرات یت کارکنان است که ناشها و اعتقاداها بر ارزشآن یرگذاریتأث

al., 2014, 7چون  یداریپا یفرهنگ یهایژگیو ک،یدموکرات ینهادها یهامعتقد است مشخصه (23 :1990) نگلهارتی(. ا

 یفرهنگ مدن یهاشاخص «یالبانق یاز دگرگون تیحما»دو، عالوه بر  نیاست و ا «یاز زندگ تیرضا»و  «اعتماد متقابل»

 لیرا تسه یجمع یهاتیفعالمشارکت و  ی،اعتماد اجتماع چوندارند.  وندیپ کیدموکرات یهستند که با تداوم نهادها

یکی از موانع  .کندیم فایا یاجتماع ۀتوسع زی( و نDurante, 2009: 2) یسازمانو  یاقتصاد ۀتوسع در یثروم نقش کند،یم

                                                           
 . https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2020/01/359290_orig.pdf آدرسِ به یدسترس قابل.  ۳
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اعتمادی شهروندان به سطوح کالن اجتماعی است )موسوی، واسط و مدنی و شبکۀ روابط اجتماعی، بی اعتماد به نهادهای

۳۱۳۲: ۳۱-۳۳.) 

شود که اغلب های اعتماد است که اعتماد نهادی خوانده میاعتماد شهروندان به سطوح کالن اجتماعی یکی از حوزه     

شناسان (. اما جامعه۳۳4: ۳۱۳۳و همکاران،  پوریعل؛ ۳۳: ۳۱3۰ بازتاب میزان اعتماد به کارکنان نهادهاست )دوگان،

فردی که مبتنی است بر روابط مستقیم و بین «شخصیاعتمادِ بین»کنند: الف( کم، دو نوع اعتماد دیگر را نیز معرفی میدست

 «یافتهاعتماد تعمیم»ب(  ل با اعضای خانواده و دوستان است.زیستی مستقیم بین طرفین و نمونۀ آن تعامو مشخصۀ آن هم

 )همان(.که اعتماد به افراد خارج از گروه قوم و قبیله و الزمۀ همکاری و مشارکت با انبوه شهروندان در دوران مدرن است 

امری  -هاطور کلی، تعاونیو به-محور های تعاونهای آن، برای مشارکت در همکاریمقولۀ اعتماد در تمامی صورت     

جامعه  ، در عین حال که از میزان سرمایۀ اجتماعی اعضای)اعتماد و مشارکت اجتماعی(هر دوی این مقوالت ضروری است. 

شود، مشاهده می ۳.۵باشند. چنان که در شکل ای مـیدهندۀ چنین سرمایههای شکلخود نیز از مؤلفه متأثر هستند،

شود. مشارکت اجتماعی، شارکت اجتماعی را سبب میارتقای اعتماد اجتماعی، ارتقای سرمایۀ اجتماعی و در پی آن م

یابد. در ادامه، چیستی دهد و این چرخه ادامه میها را در پی دارد که خود، اعتماد اجتماعی را ارتقا میمشارکت در تعاونی

 و چگونگی ارتقای سرمایۀ اجتماعی تشریح خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاجتماعی در تعاونی. چرخة عوامل مؤثر بر مشارکت ا1.1شکل 

 سرمایة اجتماعی 

، هنجارهای اعتمادها، رابطۀ متقابل، در شبکه مشارکت» تیبر اهم ،یاجتماع یۀسرما ۀشده دربارارائه مختلفِ فیتعار در

ست شده ا دیتأک گروه یو اجتماع یفرهنگ ،یبه اهداف ارزشمند اقتصاد یابیدست یبرا «ورزیاجتماعی، اشتراکات و کنش

اعتماد 

 اجتماعی

مشارکت 

 اجتماعی

 سرمایه

 اجتماعی
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(9-& Bullen, 2000: 8Onyx .) ها، هنجارها و شبکه» هایی نظیرناظر به ویژگی یاجتماع یۀ، سرما۳پاتنامرابرت  فیدر تعر

بنا بر (.  Putnam et al, 1993: 167) «کندیم لیمنافع متقابل تسه یرا برا یو همکار یاست که هماهنگ یاعتماد اجتماع

)موسوی،  نهادهای مدنی ؛ ومشارکت ؛و سه شاخص دارد: آگاهی (Ibid: 170)نظر او، سرمایۀ اجتماعی کاالیی عمومی است 

تر باشد، های مشارکت مدنی که در نظر پاتنام از اشکال ضروری سرمایۀ اجتماعی است، هرچه متراکمشبکه (.4۱: ۳۱۳۲

ز کند. اعات را تسهیل میدهد، هنجارهای معاملۀ متقابل را تقویت و جریان اطالهای بالقوۀ عهدشکنی را افزایش میهزینه

 لیهرا تس یاعتماد، همکارهای مشارکت مدنی و هنجارهای معاملۀ متقابل است. سویی، اعتماد از موجبات و نیز نتایج شبکه

 (.Putnam et al, 1993: 167-170) دهدیم شیاعتماد را افزا ،یهمکار شیافزا گر،ید یو از سو کندیم

 یبراۀ الزم را زیانگ و دهدیم شیافزا را یفرد یهایگذارهیسرما در اعتبار معامالت، لیهتس و بها کاهش ضمن اعتماد،     

 :Rothstein & Stolle, 2008; Mewes et al., 2021) کندیم جادیا بهیبا افراد غر یهمکار نیزو  ی،گذارهیسرما و ینوآور

1; Meador & O’Brien, 2019: 871; Sabatini et al., 2014: 6;.) یۀسرما از یشکلرا  ۵«اعتمادبودنقابل»لمن کُ یتح 

 یعنوان نهادهابه هایتعاون تیگفت موفق توانیمها این دیدگاهبر اساس  (.Coleman, 1988: s117) داندیم یاجتماع

 ءاارتق ،هایعاونت تیبا فعال زین یها و اعتماد اجتماعاست و متقابالً مهارت یها و اعتماد اجتماعدر گرو مهارت انهیجویهمکار

 دهد.شده سرمایۀ اجتماعی را ارتقاء میو نتیجۀ حاصل ابدییم

 (.۳۱۳: ۳۱۳۳ ،یزنوز و علم ی)باقرنگر در باب سرمایۀ اجتماعی، دیدگاه فوکویاما است اندازهای کالنیکی دیگر از چشم     

 کندیم فیتعر «هاها و سازمانترک در گروهاهداف مش یمشترک برا یهمکار یافراد برا ییتوانا»را  یاجتماع یۀاو سرما

(Fukuyama, 1995 b: 10.)  ،۳۱۳۳ ،یزنوز و علم ی)باقر «هاست، نه افرادمتعلق به گروه یتماعاج یۀسرما»به باور فوکویاما :

؛ شودها و هنجارهای اجتماعی، موجب تولید سرمایۀ اجتماعی نمیصِرف مشارکت در ارزش که کندیم دیتأک . او(۳۱۳

 یاجتماع یۀسرما ییتنها هنجارهادر دیدگاه او  (.۵۳: ۳۱۳3ها منفی باشند )نوابخش و فدوی، چون ممکن است این ارزش

و  یشناسفهیبه تعهدات، وظ یبندیصداقت، پا رینظ یسنت یهاشوند و با ارزش یگروه یموجب همکار»که  سازندیرا م

فوکویاما این هنجارهای سازندۀ سرمایۀ اجتماعی را هنجارهای مولد  .(Fukuyama, 2001: 7) «متقابل مرتبط باشند ۀرابط

 (.۵۳-۵۱: ۳۱۳3دهد )نوابخش و فدوی، خواند که همکاری میان اعضا را افزایش میمی

 داندیآن م ۀدهندلیو نه عناصر تشک یاجتماع یۀسرما ۀجیو امثال آن را نت یها، جوامع مدناعتماد، شبکه امایفوکو     

(Fukuyama, 2001: 7؛ در حال)ندکیم یمعرف یاجتماع یۀسرما ۀدهندلیتشک یو اعتماد را دو جزء اصل وندیلمن پکه کُ ی .

 ،و اعتماد «یمختلف اجتماع یهادر شبکه یریها و درگافراد، گروه بافرد  یهایارتباطات و بستگ» کُلمناز نظر  وندیپ

 یاجتماع یۀ(. او معتقد است سرما33: ۳۱۱۰ گران،یو د ی)انصار «تاس یکنش در روابط اجتماع یهنجارها ۀدهندنشان»

                                                           
1. Robert Putnam 

2  .  trustworthiness 
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 کنندیم لیسهدرون خود را ت یِ جمع ای یخاص کنشگران فرد یهاشده است که کنش لیتشک یایاجتماع یهااز سازمان

(Coleman, 1988: S98 .)؛ کمکشود: بنا بر دیدگاه ُکلمن چهار عامل موجب ایجاد و گسترش سرمایۀ اجتماعی می

 کند:(. او پنج شاخص نیز برای سرمایۀ اجتماعی مطرح می۱۳: ۳۱۳3هنجارها )نوابخش و فدوی،  ایدئولوژی؛ اطالعات؛ و

کسب هویت سازمانی )موسوی، و تعهدات ایجادشده؛ دسترسی اطالعاتی؛ استقرار در مکان هنجارهای جمعی؛ کسب اقتدار؛ 

۳۱۳۲ :3۳.) 

 نیبر اعتماد ب یمبتن یِ بر اساس روابط افق یمنافع جمع کالنی که ذکر شد و در آن سرمایۀ اجتماعی غیر از سطح     

تواند بررسی شود )فیروزآبادی و شود، در دو سطح گروهی یا میانه و سطح خُرد نیز میایجاد می مختلف جامعه ینهادها

ناس شیل باشد، دیدگاه پیر بوردیو جامعهتواند در این سطوح مبنای تحلهایی که می(. از جمله دیدگاه44: ۳۱۳۱همکاران، 

ای است که اعضای یک گروهِ دارای شهیر فرانسوی است. او معتقد است سرمایۀ اجتماعی مجموع منافع بالفعل یا بالقوه

دازۀ کند. بنابراین، انشناخت متقابل، به صورتی جمعی، مالک آن هستند. این سرمایه برای اعضای گروه اعتبارآفرینی می

تواند فعاالنه مهیا کند و نیز حجم سرمایۀ اقتصادی، نمادین و فرهنگی که در این می ۳ای که یک عاملهای ارتباطیهشبک

 (.Bourdieu, 2018: 21باشد )کنندۀ میزان سرمایۀ اجتماعی او مـیشبکه مالک آن است، تعیین

که  کندیم فایرا ا یهمان نقش هایتعاون یبرا یجتماعا یۀسرماکند، بیان می (10 :2004)۵که ولنتینوچنان جانیبد تا     

تواند می زین یاجتماع یۀکه سرما یمعن نیبد؛ افراد یبرا یانسان یۀو سرما گرید یهاشرکت یبرا یاقتصاد ای یکیزیف یۀسرما

 Putnamm et) دهد شیافزا ژهیو یبه اهداف یابیجهت دست رجامعه را د ییعمال هماهنگ، کارااَ لیو با تسه باشدلد موَ

al., 1993: 167.) 

را  هیسرما نیها اکه آن دهدیها نشان مدر سازمان یاجتماع یۀسرما ۀمختلف دربار اتینظر یبندجمعدر مجموع نیز،      

 اند:کرده یدر سه سطح بررس

 یمنابع»رد. دا تیسازمان اهم رونیب ایدر درون  یاجتماع ۀشبک یاعضا یِ سطح، منفعت شخص نی: در ای( سطح شخصیک

از  ی. برخردیگیسطح قرار م نیدر ا ،«کنندیخود وارد م یهاتیمسئول انجامدر  شانیارتباطات شخص ۀواسطکه افراد به

که فرد به  ییدادهایفرد، رو یبرشمرد: تعداد روابط اجتماع گونهنیا توانیرا م یاجتماع یۀسطح از سرما نیا یهاشاخصه

 یاجتماع یۀسطح از سرما نیا دیفوا ازمختلف سازمان.  یهاتیو فعال دادهایشارکت او در آن روم ۀدرج شود،یها دعوت مآن

 ,Hadorها اشاره کرد )سازمان نیدرون و ب ی درشغل یارتقا ای داکردنیپ زیو ن یدانش و قدرت شخص شیبه افزا توانیم

2017: 350.) 

                                                           
1  .  agent 
2 .Valentinov 
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 یکار یهامیاز سطح ت ی،ررسمیو غ یرسم یهاگروه نیون و بتعامالت در»بر  یسطح مبتن نی: ایسازمان( سطح دروندو 

 و شامل اهداف متقابل، شودیم یتلق یعموم ییآن، کاال یبر خالف سطح شخص هیسرما نی. ا«گرفته تا کل سازمان است

 ۀیسرما نیامشترک است. منافع  یدانش و اطالعات و هنجارها یگذاراشتراکبه ،یمتقابل، احترام و قدردان ۀاعتماد، رابط

و  در سازمان ارانهیلد و هموَارتباطات باثبات، مُ ی،اجتماع یۀسطح از سرما نیاست. ا یو هم سازمان یهم شخص یاجتماع

 (.Ibid, 2017: 350- 351) دهدیم شیسازمان را افزا یرقابت تیمز

 رعاملیو مد رهیمدئتیه یارتباطات اعضامثل  ،است یسازماننایبناظر به تعامالت  ،سطح نی: ایخارج یاجتماع یۀ( سرماسه 

در  ن،یو... . بنابرا انیمشتر کنندگان،نیتأم ان،یمشتر گذاران،هیرقبا، سرما انندم ،بر سازمان رگذاریتأث یِخارج یبا نهادها

 یادیز تیاهم یمنف یشامدهایاز پ یریو جلوگ یو انسان یمال یهاهیجذب سرما یبرا یسازمانبرون سطح، ارتباطاتِ نیا

 ینافع است و موجب بهبود عملکرد نهادها زیجامعه ن یبرا یاجتماع یۀسطح از سرما نی(. اIbid, 2017: 351دارند )

است  یاقتصاد ۀآن توسع ۀجیکه نت شودیم یحفظ و تداوم اجتماع زی( و نPutnam, 2000: 380) یحکومت کیدموکرات

(Fukuyama, 1995b.) 

 یهم گروه ،زمانهم یهر تعاون. به تعبیری رسدیبه نظر م یضرور هایدر تعاون الذکرفوق از هر سه سطح یریگبهره      

ها صورت مشترک تعلق دارد و آنبه ءاست که به همان اعضا یو هم شرکت دهدیاز افراد را نشان م شدهلیتشک ی واجتماع

اعم از سازمان و کل جامعه،  ،یو اجتماع یافع شخصمن ن،ی(؛ بنابراValentinov, 2004: 5) کنندیم اشارهطور مشترک ادبه

 یِاجتماع یۀسرما یۀخواند؛ چون بر پا «انیبنیاجتماعیۀسرما سازمان»یک را  یتعاون توانیم از این منظر، دارد. تیدر آن اهم

 یۀو سرما یاجتماع یۀبا سرما یتعاون یهاارزش(. Ibid) شودیم ارهو اد ردیگیشده توسط اعضا شکل مگذاشتهاشتراکبه

 نی(. بدOnyeiwu & Jones, 2003؛ ۳۱۱۰ گران،یو د یدارند )انصار میارتباط مستق ی،مشارکت در تعاون زانیبا م یاجتماع

 رشیپذ تر،یطوالن تیاطالعات، عضو ۀو ارائ افتیدر ،یمشارکت اعضا در تعاون لیتسه»موجب  یاجتماع یۀشکل که سرما

 (.33-3۳: ۳۱۱۰ گران،یو د ی)انصار شودیم یدر امور تعاون «شتریب یرینظارت، تعهد و درگ ت،یسئولم

 . کارآفرینی اجتماعی5.3.1

انـد، مفهوم یکی دیگر از مفاهیم محوری پژوهش حاضر که راهبردهای نهایی نیز عمدتاً بر مبنای آن تدوین گردیده

با ادغام مجدد  م. ۳۱۳۰ -۳۱۳۳ یهاسال بین ۵اسپرکلی یرو فر ۳براون جیمرا این مفهوم است.  «کارآفرینی اجتماعی»

مفهوم از آن  ینو بسط ا یفکه در تعر ی. اصول تعاوندادند بسط و نموده تعریف ۱وودیچدر کالج ب یاصول تعاون یبرخ

                                                           
1  .  Jim Brown 

2. Freer Spreckley 

3. Beechwood College 
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 یک،کنترل دموکرات یت،که با اصول مربوط به عضو بودمشترک  همکاریو  بودنجمعیمربوط به آموزش،  اصول ،استفاده شد

 (.Ridley-Duff, 2018: 5) شدند تلفیق خودگردانی و اقتصادی رکتمشا

ظهور  م. ناظر به ۳۱۳۳ ۀ: نهضت اول، در دهاست تشخیص قابل یاجتماع ینیکارآفر یخیتار یشرفتنهضت در پ چهار     

وزه بود. نهضت ح ینمرتبط با ا یجهان یهاانجمن یریگو شکل ۵آشوکا ۀمؤسس یسدر تأس ۳یتوندرا یلرشته با تالش باین 

 اجتماعی کارآفرینان ولی بود؛ اجتماعی هاینابرابری با خَی رین عمومی مبارزۀ دورۀ بود، اول نهضت با زماندوم، که هم

 یۀو ته یاجتماع یها، به معمارمخالف حکومت یهاگروه یلو تشک تظاهراتمانند  ساده و سریع هایحلراه جایبه

 هایمسئولیتها به ها و سازمان، شرکت۳۱۱۳ ۀسوم، در ده نهضت در. یشیدندموجود اند یتدر وضع ییرتغ یبرا ییهاطرح

 هایشانریگذاسیاست و هاتصمیم محیطی و اجتماعی تأثیرات به توجه و کنندگانمصرف و شهروندان به گوییپاسخ اجتماعی،

 هایریهخ یادها،شکل گرفت. بن یتجار دهاییکرزمان با نهضت سوم و در واکنش به رونشان دادند. نهضت چهارم، هم تعهد

 ینا بزرگ از یهادر دانشگاه یاجتماع ینینهضت اثرگذارتر بودند. توجه به آموزش کارآفر یندر ا یرانتفاعی،غ یهاو سازمان

 (. Hartigan, 2004: 1-2دوره آغاز شد )

 و خالقیت نتیجۀ ینینوع کارآفر این که ستا این دهندۀنشان ،«اجتماعی کارآفرینی» اصطالح در «اجتماعی» واژۀ     

 تنیمب اجتماعیِ  بنگاه ادارۀ در مشارکت یا اقتصادی مشارکت است ممکن مشارکت این. است شهروندان از گروهی مشارکت

 نه اجتماعی، هایبنگاه هدف که خیزدبرمی هدف این از مفهوم این اجتماعی عالوه بر این، ماهیت. باشد کارآفرینی بر

 تفاوت(. Defourny & Nyssens, 2001:56- 57; Schuyler, 1998) است جامعه به خدمات ارائۀ بلکه سرمایه، تبازگش

 ریسودآو افزایش هدف، و تجاری مبادالت بر تکیه دوم،است که در نوع  یندر ا یتجار ینیبا کارآفر یاجتماع ینیکارآفر

 ستا پایدار یصورتبه ی،رفاه اجتماع بهبود و یاجتماع یازهایرفع ن یهدف اصل اجتماعی، کارآفرینی در که حالی در است؛

(Perrini, 2006: 15-18  Estrin et al., 2013: 5 ;همین .)  سازدمی جتماعیا یۀسرما یدبا تول سوهمهدف آن را. 

 با گذاری،هیتجارت و سرما یسکر آن در کهاست  یجمع ینیکارآفر یاگونه یاجتماع ینیکارآفر چه آمد،بنا بر آن     

بهبود » کارآفرینی این در جمعی کنش از که اشاره شد، هدفچنان شود؛یم یبترک یکنش جمع یِاجتماع یهاارزش

کاالها و  یدتول یبرا یاجتماع یهاها و شبکهارزش ها،در هنجار ییراتتغ یبرخ یلۀوسمحل به یک یو اجتماع یاقتصاد

 منتقل مناطقی به را منابع اجتماعی، از همین رو، کارآفرین (.Connell, 1999: 19) است «شرکت یکخدمات توسط 

 ردوستانه،بش هایکمک مثل بازار، منابع سایر جذب و محلی ساکنان برای زاییاشتغال با تا دارند کمتری وریبهره که کندمی

 & Clamp) گویندمی نیز مدنی نکارآفرینا هدف، این کنندۀمحقَق اجتماعی کارآفرینان به. کند تقویت را محلی اقتصاد

Alhamis, 2010: 154 .) 

                                                           
1. Bill Drayton  

5. Ashoka 
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 برشمرد:  زیر شرح به توانیم را اجتماعی رآفرینانکا هایویژگیمجموع،  در

کمبود نفوذ  یا مالی فقر دچار افرادِ رفتنحاشیهبه عوامل( ۵ ؛(Henton et al., 1997:152) دارند کارآفرینانه شخصیت( ۳

 یتاحساس مسئول با( ۲ ؛(Ibid, 1997:152) شناسندمی را جدید اقتصادی هایفرصت (۱ د؛کننمی شناسایی را یاسیس

 موجود، هژمونی کشیدنچالشبه و عدالتیبی بردنینازب برای مقاومت و شجاعت خالقیت، الهام، از گیریبهره با و یاجتماع

 ارزشمند اهداف برای یگر،( و از طرف دMartin & Osberg, 2007: 35) کنندیاستفاده م اقتصادی جدیدِ هایفرصت از

به هدف ارتباط اقتصاد و  یدنرس ی( برا4 ؛(Petersen, 2020: 1) کنندمی ایجاد اقتصادی جدید هایفرصت اجتماعی،

 ایجاد برای( 3 کنند؛یم یفانقش مکمل را ا هایهمکار ینو در ا برندمـی بهره یکار گروه و یمشارکت یِجامعه از رهبر

 ;Henton et al., 1997:152کنند )یتالش م هدف، گروهِ  در اقتصادی و اجتماعی امنیت ایجاد و پایدار و جدید توازن

Martin & Osberg, 2007: 35و جدید شرایط با سازگاری یادگیری،در حال  ،طور مداومخود به یتفعال یان( در جر3 ( ؛ 

 سازندرا برآورده  یدجد یاجتماع یازهاین ،حاصل کنند یناناطم یاجتماع یهاارزش یوستۀپ یدتا از بازتول هستند نوآوری

درمان  یجا( به۳ ؛(Hojnik, 2020: 6؛Diraditsile, 2018: 32 ) باشند یاجتماع یدجد یهابه چالش ییگوپاسخ ۀو آماد

 (.Dees, 1998: 4) ندداریو اصالحات پا یستمیس راتییتغ جادیا یپ در و کنندیم حل ،یاشهیطور رعالئم، مشکالت را به

 یاد،ز یری( با وجود خطرپذ۳۳ کنند؛یرا کشف م یدود محدود شوند، منابع جدجبه منابع مو اینکه بدون و ( جسورانه۱

 یاجتماع یۀسرما یدجد یها( شکل۳۳کنند؛  یریتتا در صورت بروز مشکل بتوانند آن را مد گیرندیم تصمیم یشانهدوراند

 یشترب یتمسئول یرشپذ یها را براد و آننکن یترا تقو محروم افراد هایتوانمندیتا  گیرندمیار ک بهنوآورانه  یبه روش را

 (. Diraditsile, 2018: 32) کنند ترغیبخودشان  یدر قبال مسائل زندگ

است که  ۳«ینتعاو یاجتماع کارآفرینی»ها، های مختلفی دارد؛ یکی از این گونهکارآفرینی اجتماعی البته خود نیز گونه     

گیری از بهره ۀ این نوع،(. مشخصRidley-Duff, 2018:10) «کندیها استفاده مو از آن یجادرا ا یتعاون یهااصول و ارزش»

 یمستقم دموکراسی ی،اقدامات . چنیناست گذاریسرمایه هایشبکه ایجاد برای داوطلبانه یمشارکت اقدامات جمعی و توانایی

 یهاشدر ارز» یتعاون یِ اجتماع ینی. کارآفرگزینندبرمی خصوصی مالکیت و دولتی مدیریت رابرب دررا  یگروه یتو مالک

و  تیبر فعال و «دارد یشهر ی،بستگو هم یحقوق تساوی ی،برابر دموکراسی، ی،شخص یتمسئول یاری،خود یعنی ی،تعاون

  .(Ibid, 2018:10-11) است یمتککنترل توسط اعضا  وو منافع متقابل  تیمسئول

 تشخیص اجتماعی ینیکارآفر یفمکتب را در تعر سهموجود،  ینظر یاتاساس ادب بر یز( ن26 :2012- 29) ۵داکانای     

 خواهد داشت: بر های تعاونی درهای گوناگونی را برای تشکلدهد؛ مکاتبی که حرکت بر مبنای هرکدام، داللتمـی

                                                           
1. Cooperative Social Entrepreneurship 

2. Dacanay 
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 عرفیم طریق از سیستمی و پایدار یاس،مقبزرگ تغییرات»را  یماعاجت ینیمکتب، کارآفر ین: ااجتماعی نوآوری مکتب( ۳

در  ینوآور معتقدندهواداران این مکتب (. Kramer, 2005: 6) کندمی تعریف «نگرش در تغییر و جدید هایروش و هاایده

 سئلۀم اصلی هایهریش به پرداختن با که اجتماعی عمدۀ آن دسته از تغییرات برایاست  پتانسیلی ی،اجتماع ینیکارآفر

 (.Dees & Anderson, 2006: 46) شودمی ایجادنامطلوب  نتایج از جلوگیری و خاص اجتماعی نیازهای کاهش اجتماعی،

 ین(. در اIbid:44) گزیندبرمی اجتماعی مسائل برایرا  بازار بر مبتنی هایحلراه: ییدرآمدزا یا اجتماعی بنگاه مکتب( ۵ 

 نیتداوم تأم و است یاجتماع یتیمأمور یاخدمت  آن هدف که غیرانتفاعی گذاریسرمایهست با ا یسازمان بنگاه، ،مکتب

 یهاروش مکتب یناست. ا یمال یهاو کمک هایارانهفراتر از  یی،درآمدزا هاییانجر یقاز طر مذکور اهداف برای یمال

 (. Hoogendoorn et al., 2010: 7) داندمی مؤثر یرانتفاعیغ هایسازمانبهبود  یبرا را یتجار

 جامان پرداختی کار میزان حداقل با خدمات یا کاالها تولید ی،بنگاه اجتماع درمکتب  ینا در: ی( مکتب اقتصاد اجتماع۱

 یخودمختار و اقتصادی پذیریها ریسکمؤسسین این بنگاهجامعه است.  سازیمندبهره آن یحهدف صر و شودمی

 نیست هیسرما یتمالک اساسبر  گیرییمتصم حق واست  یها مشارکتبنگاه یندر ا یریگتصمیم قدرت. دارند توجهیقابل

(Defourny, 2001: 19-20 در مکتب .)یِ اجتماع هایاهاز بنگ ینوع خاص اجتماعی، کارآفرین هایشرکت ی،اجتماع اقتصاد 

 هایبنگاه. باشدمربوط  اروپادر  یکاریب ایشافز بحرانبه  است ممکن ادغام این. هستند۳«کار ادغامِ  اجتماعی بنگاه»نام  اب

 یتوانند کاریکه نم کسانیو  یرپذیبافراد آس یر، افراد معلول و سایتاقل یهاگروه یبراعنوان مثال، به کار، ادغامِ یاجتماع

 (.Defourny & Nyssens, 2010; Campi et al., 2006: 32) کنندمی ایجاد شغلی فرصتکنند  یداپ

عامل در ظهور  پنج( 2011) ۵پون دیدگاه با سو، و نیز همذکرشده مکاتب و یفتعار تاریخچه،با توجه به  جموعم در     

 یهاشرکت یریگشکل چون: ۱سیاسی محیط( ۳: دارند تأثیر یو تعاون یاجتماع ینیکارآفر نتیجه، در و یاجتماع هایبنگاه

 ینا موفقیت الزمۀ هاست،آن رفع درصدد نیز دولت که است یمشکالت حل بر مبتنی ی،همچون تعاون یاجتماع ینکارآفر

بخش  نیبه ا رداوطلبانهیغ ایخود را داوطلبانه  فیاز وظا یبخشو  ردیرا بپذ «بخش سوم»وجود  دولت، که است نیاها شرکت

دارد  یدهثمررساندن او به یشپاال یبرا مدتیطوالن یروند طیبه  یازن یاجتماع ینیکارآفر چون: ۰قانونی محیط( ۵بسپارد. 

 ،است که تا حد امکان ییفضا ی،اجتماع ینیکارآفر یبرا یقانون یدئالا یمستلزم تکرار و آزمون و خطاست، فضا که

 ،هستند یرورض یاجتماع ینیکه در کارآفر نوآوری و تجربه طبیعی فرایند مانع وپاگیر،دست قوانین تا باشد شده زداییقانون

 که است ایجامعه موفق، اجتماعی کارآفرین پرورش برایمناسب  یو فرهنگ یاجتماع یط: مح۲عیاجتما محیط( ۱. نشوند

                                                           
1. WISE :work integration social enterprises 

2  . Poon 

3. Political environment 

4. Legal environment 

5. Social environment 
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 محیط: ۳یفرهنگ یط( مح۰. است قائل اهمیت فعالیت، به اجتماعی کارآفرین انگیزانندۀ بر اقتصادی -اجتماعی مسائل برای

 یهابنگاه یدهسازمان برای را پاالیش و شگامیپی و مبارزه یق،عم تجربۀبستر  فعال، مدنیِ جامعۀپرنشاط و  یِفرهنگ

 جتماعیا بنگاه این از پیشکه  مناطقی سایر با ارتباط امکان مناسب، فرهنگی محیط این، بر عالوه. کندیفراهم م یاجتماع

. کندمی مهیا یاشتراکات زبان یحت یا یروابط اقتصاد ی،فرهنگ یهامهاجرت یاسی،چون ارتباطات س یرقطُ ازرا  اندداشته

 یط: مح۵نهادی یط( مح۲. سازدیکشورها را مقدور م ینا یاجتماع یهاو تخصص بنگاه یاتاز تجرب یریگبهره روابط، این

به  یتجار ینمانند کارآفر یاجتماع کارآفرین .کندمی کمک هابه رشد آن یاجتماع یهااز بنگاه یبانیبا پشت ینهاد

 سازیشبکهر د پشتیبانیو  یتخصص ی،مال یبانیجانبه، شامل پشتهمه نهادیِ انیپشتیبدارد که در آن  یازن اکوسیستمی

 .گیرد صورت

های های شرکتها، اصول و اهداف تعاونی را در ویژگیتوان اغلب ارزش، می۲.۵و جدول  3.۵در نهایت، با مقایسۀ جدول      

عدالت اشاره کرد: دموکراسی؛ مساوات و برابری و  توان به این مشترکاتکارآفرین اجتماعی هم یافت. برای نمونه، می

ارکت ؛ مشتوجه به جامعه؛ آموزش و پرورش؛ اعضا یمشارکت اقتصاد؛ توسط اعضا کیکنترل دموکراتبستگی؛ هم اجتماعی؛

 سودآوری اقتصادی برای؛ و گرانیکمک به د؛ مشترک اعضا( ازی)ن یزندگ تیفیبهبود ک؛ یاجتماع یهاخلق ارزشاجتماعی؛ 

های بودن با ویژگیهای سازمانی تعاونی نیز نوآوری، استفاده از سرمایۀ اجتماعی و غیردولتیاز میان ویژگی اهداف اجتماعی.

ها و اهداف تعاونی، در میان مکاتب مختلفِ حوزۀ با توجه به اصول، ارزشهای کارآفرین اجتماعی مطابقت دارد. شرکت

های کارآفرین، مناسب دانست که فعالیت اقتصادی را نیز الزمۀ کاتبی را برای تعاونیتوان دیدگاه مکارآفرینی اجتماعی، می

دانند. اتخاذ چنین رویکردی خودکفایی و استقالل و مشارکت اجتماعی تحقق اهداف اجتماعی کارآفرینی اجتماعی می

 دهد. تعاونی را افزایش می

اجتماعی کارآفرین هایشرکت هایویژگی. 1.7 جدول  

 هاییویژگ

 شناختیروان

 هایویژگی

 اجتماعی - فرهنگی

 هایویژگی

 اقتصادی

 هایویژگی

 یاسیس -حقوقی 

 هایویژگی

 یریتیمد -سازمانی 

 مستمر یو نوآور یتخالق
 

 حفظ عین در پذیریریسک

 وریبهره
 

 نگرییندهو آ یشیدوراند
 

 شناسیفرصت
 

 یمشارکت یندهایاستفاده از فرا
 

 مستمر یادگیری و آموزش
 

 یمعج یادگیری
 

 مشترک همکاریو  بودنجمعی
 

 مأموریت و هدف اجتماعی
 

 یدموکراس

 اقتصادی مشارکت
 

 پایدار اقتصاد ایجاد
 

ساکنان  یبرا ییزااشتغال

 یمحل
 

جذب  با یاقتصاد محل تیتقو

 یخارجمنابع 
 

 

 یحقوق یتساو

 یکدموکرات یریتکنترل و مد
 

 خودگردانی
 

 ریسک مدیریت
 

 یمشارکت ۀادار
 

 یمشارکت یِرهبر
 

 یمشارکت یریگمیتصم

                                                           
6. Cultural environment 

7. Institutional environment 
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 هاییویژگ

 شناختیروان

 هایویژگی

 اجتماعی - فرهنگی

 هایویژگی

 اقتصادی

 هایویژگی

 یاسیس -حقوقی 

 هایویژگی

 یریتیمد -سازمانی 
 به توجهبدون تهور  و ارتجس

 منابع محدودیت
 

 یاریخود
 

 یشخص پذیرییتمسئول
 

 یاجتماع یتاحساس مسئول
 

 و مقاومت یداریپا
 

 استقالل
 

 های متعادل و مناسبقضاوت
 

های یفضیلت و شایستگ

 کارآفرینان
 

 یتبا شخص ییداشتن اعضا

 ینانهکارآفر
 

 یدجد یطبا شرا یسازگار

 شجاعت

 

 یبرابر
 

 هایمسئولیت پذیرش

 اجتماعی
 

 جامعه یبرا ییافزاارزش
 

به شهروندان و  ییگوپاسخ

 کنندگانمصرف
 

و  یاجتماع یراتتعهد به تأث

و  هایمتصم یطیمح

 هاگذارییاستس
 

 جامعه به خدمات ارائۀ

ر هنجارها، د ییراتتغ ایجاد

 یاجتماع یهاها و شبکهارزش

 کاالها و خدمات یدتول یبرا
 

و بهبود  یاجتماع یازهایرفع ن

 یدارپا یصورتبه ی،رفاه اجتماع
 

 یخدمات رفاه ینتأم

 اجتماعی مشکالت شناسایی
 

 یاجتماع یازهاین یسازهبرآورد

 یدجد
 

اقتصاد و  ینارتباط ب یجادا

 جامعه
 

 یدارو پا یدتوازن جد یجادا
 

 یاجتماع یتامن یجادا
 

 ی اجتماعیبستگهم
 

 یهاارزش یوستۀپ یدبازتول

 یاجتماع
 

به  ییگوپاسخ گیآماد

 یاجتماع یدجد یهاچالش
 

 هامحدودیت وجود با تالش
 

 و بازار در تعادل عدم ایجاد

 آن نکردبرطرف
 

 اقتصادی هایفرصت شناخت

 جدید
 

 یاقتصاد یهافرصت ایجاد

 یدجد
 

 یدمشاغل جد یجادا
 

 گذارییهسرما یهاشبکه یجادا
 

 یاقتصاد یتامن یجادا
 

 سود محدود یعتوز
 

ر ب یمبتن یهاحلاستفاده از راه

 بازار
 

 یا یرانتفاعیغ گذارییهسرما

 اجتماعی اهداف برای انتفاعی
 

 یبرا یتجار یهااتخاذ روش

 یرانتفاعیغ یهابهبود سازمان
 

 شناسـایی و شـکار فرصـت

 

 

 در مشارکت حق

 به توجه بدون هایریگمیتصم

 سهم زانیم
 

 یگروه یتمالک
 

 و یشانهدوراند مدیریت

 نگرانهآینده
 

اصول و  یریکارگو به یجادا

 یتعاون یهاارزش
 

و منافع  یتو مسئول یتفعال

 متقابل و کنترل توسط اعضا
 

 یدارچندسهام یتماه یدارا
 

 ییچندصدا
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 هاییویژگ

 شناختیروان

 هایویژگی

 اجتماعی - فرهنگی

 هایویژگی

 اقتصادی

 هایویژگی

 یاسیس -حقوقی 

 هایویژگی

 یریتیمد -سازمانی 
 سرمایۀ نوآورانۀ کارگیریبه

 اجتماعی
 

به  ینمحروم یبترغ

 پذیرییتمسئول
 

 یاصل هاییشهپرداختن به ر

 حل و یاجتماع ۀمسئل یک

 جای به مشکالت، ایریشه

 عالئم درمان
 

و  یستمیس ییراتتغ یجادا

 یداراصالحات پا
 

 ۀیاز سرما یدجد یشکل یدتول

 یاجتماع

 )تنظیم: نگارندگان(

 بندی. جمع1.1

 هایعاونت در مشارکتکنند. دمی فعالیت میهای مرهایی اجتماعی و غیردولتی هستند که بر پایۀ مشارکتها بنگاهتعاونی

 از یریگبهره و دیخر و اداره ،یریگمیتصم ت،یریمد تا ت،یمالک و یگذارهیسرما از ،یتعاون نوع به بسته و مختلف ابعاد در

ن وجود انواع مختلفی از تعاونی در ایران و جها .است یضرور یتعاون وجود استمرار یبرا و ممکن هاآن یکاالها و خدمات

ای که برای حل آن ایجاد های بنیادین تعاونی، بر حسب مشکل اجتماعیدارد که با وجود پایبندی به اصول، اهداف و ارزش

که از نوع متعارف و چندمنظوره هستند، با هدف  «توسعه و عمران شهرستانی»های یابند. در ایران، تعاونیاند، تنوع میشده

های کوچکی که توان رقابت در بازار را ندارند، ایجاد ها برای تولید و حل مشکل تعاونینهدایت منابع مردمی در شهرستا

 اند.شده

عاون المللی تشده توسط اتحادیۀ بینهای ارائهتوانند موفق باشند که به اصول و ارزشهایی میاز آنجا که تنها تعاونی     

(International Cooperative Alliance, 2018)۳ نیز در صورتی که  «توسعه و عمران شهرستانی»های ند باشند، تعاونیپایب

منظور دستیابی به اهداف اجتماعی به کار بندند، های اقتصادی و اجتماعی را بهمبتنی بر این اصول، فعالیت و سرمایه

و اجتماعِی  های اقتصادیها هدایت کنند. سرمایهسمت رشد و توسعۀ شهرستانتوانند مشارکت مردمی را بهمی

                                                           

 https://www.ica.coop/en/cooperatives/what-is-a-cooperative. به آدرسِ یدسترس لقاب .۳
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اختی شنگیری از مشارکت اجتماعی، ارزش افزودۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانها با بهرهشده در تعاونیکارگرفتهبه

افزاید و در سطح کالن، به توسعۀ ها میهای افزوده در سطح خُرد، مجدداً به سرمایۀ خودِ تعاونیکند. این ارزشتولید می

 انجامد. اجتماعی می

گیرد. مشارکت های ذهنی و عینی، فردی و فرافردی قرار میمشارکت اجتماعی مفهومی چندبُعدی است که در قالب     

ی گرایی تمامدلیل ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تعاونی، همدر تعاونی، در هردو قالب، ضروری است. عالوه براین، به

و در نتیجه، مشارکت در تعاونی بیانجامد. عوامل متعدد دیگری از عوامل فردی و تواند به افزایش اعتماد ابعاد ذکرشده، می

مدیریتی در افزایش  -حقوقی و سازمانی -فرهنگی، اقتصادی، سیاسی -شناختی، اجتماعیاجتماعی گرفته تا عوامل روان

 بر رگذاریعوامل مهم تأث ازشده، مهای انجاها مؤثرند. بر اساس پژوهشتبعِ آن مشارکت در تعاونیمشارکت در جامعه و به

حساس ا شانه؛یدوراند یریپذسکیر ؛یریپذتیموارد اشاره کرد: مسئول نیبه ا توانیم هایدر تعاون یجلب مشارکت اجتماع

ی قانون هاییرساختز یجادا ؛یمشارکت ۀو ادار تیریبه جامعه؛ مد یاحساس تعلق و دلبستگ ؛یو رفاه شخص یاز تعاون تیرضا

 تحصیالت اعضای جامعه و اعتماد اجتماعی.  و سطح

ترین عوامل فردی و ذهنی تأثیرگذار بر مشارکت اجتماعی است که خود، تحت تأثیر عوامل اعتماد اجتماعی از مهم     

توان به فاصلۀ اجتماعی اشاره کرد که بر اساس کننده در اعتماد اجتماعی میگیرد. از عوامل تعیینمتعددی قرار می

ویژه در جوامع کنونی شهری است و شود. فاصلۀ اجتماعی چالشی بزرگ، بهرهای گروه و جامعه برای افراد تعریف میهنجا

تواند به کاهش این فاصله کمک کند. اعتماد، سطوح مختلفی های اجتماعی خود میکارآفرینی اجتماعی با انجام مأموریت

 وجود تمامی سطوح آن در تعاونی ضروری است. گیرد و شخصی تا نهادی را در برمیاز اعتماد بین

ها را به نهادهایی برای افزایش اعتماد اجتماعی تبدیل کند. تواند آنها میاز سوی دیگر، ساختار دموکراتیک تعاونی     

 عاونیتواند به مشارکت در تای دوسویه، از طرفی، اعتماد اجتماعی با افزایش مشارکت اجتماعی میبنابراین، در رابطه

های تواند به افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه کمک کند. در تعاونیبیافزاید و از سوی دیگر، ساختار دموکراتیک تعاونی می

دهند، توجه به تفاوت میزان فاصلۀ های شهری و هم روستایی را پوشش میکه هم تعاونی «توسعه و عمران شهرستانی»

ی در روستاها و شهرهای مختلف، برای جلب مشارکت، ضروری است. به عبارت دیگر، اجتماعی و در نتیجه، اعتماد اجتماع

عالوه، در صورت به اتخاذ شود. منطقه یو فرهنگ یمتناسب با بستر اجتماع دیمناطق با نیجلب مشارکت در ا یهاروش

ع و سطح مأموریت اجتماعی، نیز نیازهای شهر و روستا برای تعیین نو اتخاذ رویکرد کارآفرینی اجتماعی، توجه به تفاوت

 اهمیت زیادی دارد.

رود. شمار میهای سرمایۀ اجتماعی بهنظران، مشارکت اجتماعی، یکی از مؤلفهافزون بر این، بنا بر نظر برخی از صاحب     

 اد اجتماعیگیری سرمایۀ اجتماعی نقش دارد؛ هرچند اهمیت اعتمطور غیرمستقیم در شکلبنابراین، اعتماد اجتماعی به
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. سرمایۀ اجتماعی در داندیم یاجتماع یۀاز سرما یاعتمادبودن را شکلقابلبه حدی است که  (s117 :1988) ۳از نظر کلمن

 ،یجاجرم یمانیو ا یروزآبادیف ک به:.)نگیرد سطوح مختلف خُرد، میانی و کالن و بر پایۀ دو پیوند ذهنی و عینی شکل می

عنوان یکی از های پیوند ذهنی است که مشارکت اجتماعی را به. اعتماد از پایه(Paxton, 1999: 93 ؛۵۳۳-۵۳۳ :۳۱۳۲

ها هم سرمایۀ اجتماعی را برای اهداف اجتماعی کند. بنابراین، تعاونینمایندگان آشکار پیوند عینی، تسهیل و تقویت می

ری از گیها با بهرهتوان گفت تعاونییقت، میکنند. در حقگیرند و هم خودشان سرمایۀ اجتماعی تولید میخود به کار می

های اجتماعی جدید و ارتقایافته های اجتماعی به سرمایه، نقش ُمبدل سرمایه«مشارکت اجتماعی»ای با عنوان کنندهتسهیل

، باید گفت خواندمی «بنیان -اجتماعیهای سرمایۀ سازمان»ها را (که تعاونی5 :2004) ۵را دارند. در تکمیل سخن ولنتینو

هستند که البته این عنوان، محوریت مشارکت اجتماعی و در پسِ آن،  «محور -اجتماعیسرمایۀ »هایی ها سازمانتعاونی

 شود.ها متذکر میاعتماد اجتماعی را نیز در تعاونی

دات اجتماعی کارآفرینی تواند ایفا کند، به اهداف و تعهاما اینکه کارآفرینی اجتماعی چه نقشی در این مجموعه می     

ی است. بر اجتماع یۀسرما ۀسازند ی،تعهدات اجتماعمبنی بر اینکه  (24 :2018) ۱اجتماعی مربوط است. بنا بر نظر بوردیو

توان گفت کارآفرینی اجتماعی که مبتنی بر تعهدات اجتماعی است، نیز سازندۀ سرمایۀ اجتماعی برای این اساس، می

دهد. عالوه بر این، فعالیت نوآورانه و با از کارآفرینی اجتماعی، سرمایۀ تعاونی را افزایش می گیریتعاونی است و بهره

ادی کند. این سرمایۀ اقتصفردی تولید میپذیری دوراندیشانه در کارآفرینی اجتماعی، سرمایۀ اقتصادی منحصربهریسک

 هایکه از اصول تعاونی است و خودیاری که از ارزش تواند در کنار سرمایۀ اجتماعی، به تحقق استقالل و خودمختاریمی

ای تعاونی است، کمک کند و در نتیجه، مسیر موفقیت تعاونی را هموار سازد. از سوی دیگر، کارآفرینی اجتماعی، بر پایه

یۀ ادلیل، کارآفرینی اجتماعی با افزایش مشارکت در تعاونی نیز سرمپایۀ مشارکت و رهبری مشارکتی است؛ به همین

، سویی با ساختار مدیریتی ایدئال در تعاونیدلیل همدهد. افزون بر این، کارآفرینی اجتماعی بهاجتماعی تعاونی را افزایش می

 کند.را تسهیل می توفیق تعاونی

عی دهد و به تبعِ آن سرمایۀ اجتماتوان گفت اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی را افزایش میطور خالصه، میبه     

دهد شود که مجدداً اعتماد اجتماعی را افزایش مییابد. افزایش سرمایۀ اجتماعی، موجب موفقیت تعاونی میتعاونی ارتقا می

دهد که حاصل آن، یابد. ورود کارآفرینی اجتماعی به این چرخه، مشارکت اجتماعی را افزایش میو این چرخه ادامه می

زایش سرمایۀ اقتصادی برای تعاونی است. در نتیجه، چرخۀ شامل اعتماد اجتماعی، عالوه بر افزایش سرمایۀ اجتماعی، اف

گیرد که بیش از چرخۀ اعتماد مشارکت اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ اقتصادی شکل می

                                                           
1 . Coleman 

2  . Valentinov 

3  . Bourdieu 
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 ۵.۵یند مذکور در شکل (، استمرار و قوت دارد. فرا۳.۵اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی )ن.ک به: شکل 

 نشان داده شده است.

 

 گیری از کارآفرینی اجتماعیها با بهره. چرخة افزایش مشارکت اجتماعی در تعاونی1.1شکل 

 )تنظیم: نگارندگان(

های مشترک در میان مفاهیم نیز قابل مشاهده است، بررسی مؤلفه ۱.۵و شکل  ۳.۵که در جدول تر، چنانطور دقیقبه     

د را آیهایی که در پی میی پژوهش با توجه به ادبیات نظری و مفهومی و نیز ادبیات تجربی مرورشده، اهمیت مؤلفهاصل

ذیری پشود: نوآوری و مسئولیتها متذکر میبرای افزایش مشارکت اجتماعی با استفاده از کارآفرینی اجتماعی در تعاونی

اجتماعی؛  -های اجتماعی و داشتن اهداف اجتماعی در بُعد فرهنگیشناختی؛ آموزش، خلق مستمر ارزشدر بُعد روان

 یقانون یهامشوق یاعطا ها،یکاهش دخالت دولت در امور تعاون ؛یدر بُعد اقتصاد یاهداف اجتماع یبرا یاقتصاد مشارکت

 تیریمد ؛یاسیس -یدر بُعد حقوق نانهیکارآفر یهاو برنامه هااستیداشتن س ،یقانون یهارساختیز جادیا ،یاتیو مال

هارت ها و ماز فرصت نهیبه ۀاستفاد ت،یریمد یهاتیحما ت،یریدر مد یریپذانعطاف ،یمشارکت ۀو ادار تیریمد نانه،یکارآفر

 .یتیریمد -یدر بُعد سازمان رانیو دانش مد
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ها های مشترک تأثیرگذار بر مشارکت اجتماعی در تعاونی. مؤلفه1.9جدول   

)تنظیم: نگارندگان(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایعوامل و مؤلفه

 شناختیروان

 هایعوامل و مؤلفه

 اجتماعی -فرهنگی 

 هایعوامل و مؤلفه

 اقتصادی

های عوامل و مؤلفه

 سیاسی -حقوقی

های عوامل و مؤلفه

 مدیریتی -سازمانی 

 احساس تعلق

 

 اعتماد

 

 پذیریمسئولیت

 

 نوآوری و خالقیت

 

 پذیری دوراندیشانهریسک

 

احساس رضایت از تعاونی 

 و رفاه شخصی

 

م تشویق و پاداش سیست

 مناسب

 

 

 آموزش مستمر

 

بخشی و آگاهی

 سازیفرهنگ

 

های خلق مستمر ارزش

 اجتماعی

 

 تعامالت اجتماعی 

 

 داشتن اهداف اجتماعی

 

 

مشارکت اقتصادی برای 

 اهداف اجتماعی

 

 زاییاشتغال

 

 هاکاهش هزینه

 

 بهبود توزیع

 

 بازاریابی

 

 

کاهش دخالت دولت در 

 هایامور تعاون

 

های قانونی ای مشوقاعط

 و مالیاتی

 

های ایجاد زیرساخت

 قانونی

 

ها و داشتن سیاست

 های کارآفرینانهبرنامه

 

 مدیریت کارآفرینانه

 

 ۀادار و تیریمد

 یمشارکت
 

پذیری در انعطاف

 مدیریت 

 

 های مدیریتتیحما

 

استفادۀ بهینه از 

 هافرصت

 

 مهارت و دانش مدیران
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 ی با استفاده از کارآفرینی اجتماعیمشارکت اجتماعی در تعاونهای تأثیرگذار بر . مؤلفه3.1شکل 

 )تنظیم: نگارندگان(

 

 

 

 

مشارکت اجتماعی 
در تعاونی با 
استفاده از 
کارآفرینی 

اجتماعی

مؤلفه های روان شناختی

نوآوری

ریسک پذیری دوراندیشانه

مسئولیت پذیری

اعتماد اجتماعی

احساس تعلق اجتماعی

احساس رضایت از تعاونی و رفاه شخصی

سیستم تشویق و پاداش مناسب اجتماعی-مؤلفه های فرهنگی

آموزش مستمر

خلق مستمر ارزش های اجتماعی

داشتن اهداف اجتماعی

آگاهی بخشی و فرهنگ سازی

مؤلفه های اقتصادی

مشارکت اقتصادی با اهداف اجتماعی

اشتغال زایی

کاهش هزینه ها

بهبود توزیع

بازاریابی

سیاسی-مؤلفه های حقوقی

کاهش دخالت دولت در امور تعاونی ها

اعطای مشوق های قانونی و مالیاتی

ایجاد زیرساخت های قانونی

داشتن سیاست ها و برنامه های 
کارآفرینانه

مدیریتی-مؤلفه های سازمانی

مدیریت کارآفرینانه

مدیریت و ادارۀ مشارکتی

انعطاف پذیری در مدیریت 

های مدیریتحمایت

استفادۀ بهینه از فرصت ها

مهارت و دانش مدیران
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 . مقدمه1.3

گیری از مشارکت مردمی در ابعاد ور کلی، بهرهطها بهکه در فصول پیشین ذکر شد، یکی از اهداف تأسیس تعاونیچنان

های های مختلف در جهت حل مشکالت جامعه است. طرح تأسیس تعاونیگیری و انجام فعالیتمختلف اقتصادی و تصمیم

ری گیتوسعه و عمران شهرستانی در ایران با همین هدف و با رویکرد نظری حرکت در جهت فقرزدایی، تمرکززدایی و بهره

های محلی برای توسعۀ محلی و نیز جلوگیری از رانت، با درنظرگرفتن امتیازاتی قانونی نسبت رکت مردمی و ظرفیتاز مشا

به مجلس شورای اسالمی ارائه شد و با وجود  ۳۱۳3ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سال به سایر تعاونی

ای به قوانین موجود، امکان تحقق اهداف فوق وجود داشت دن اصالحیهکه برخی از کارشناسان معتقد بودند تنها با افزواین

به تصویب رسید و  ۳۱۳۱(، در سال ۳۳: ۳۱۳۳کاری و ایجاد تعدد در قوانین بخش تعاونی نبود )عطایی، و نیاز به موازی

 (. ۳۰۳۳۳و  ۳۱۱3آغاز شد )رستمی،  ۳۱۱۳پس از طی فرایند قانونی، اجرای آن از سال 

ها ها تالش زیادی صورت گرفت و اخبار تبلیغاتی زیادی در رسانهین قانون برای افزایش کم یت این تعاونیدر اجرای ا

هران ان تهای استها در شهرستانهای مختلف مخابره شد. دربارۀ تأسیس این تعاونیها در شهرستاناز تأسیس این تعاونی

ی که تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شهرستان تهران، در آمیزی صورت گرفت؛ تا حداغراق اینیز تبلیغات رسانه

شده های انجامترین تعاونی خاورمیانه معرفی شد. با وجود این اخبار امیدبخش، در جریان بررسیعنوان بزرگصداوسیما به

د، انشده های توسعه و عمران شهرستانی زیادی در کشور تشکیلکه تعاونیدر این پژوهش مشخص شد که با وجود این

نها یک تر هم هست و تاند. وضعیت در استان تهران، بسیار بغرنجها به توفیقاتی دست یافتهشماری از آنتنها تعداد انگشت

م برای قلی الزأدلیل مشکالتی از جمله جلب مشارکت حدها بهتعاونی توانسته است به مرحلۀ ثبت برسد و سایر تعاونی

 ای ندارد. ثمررسیدهاند. تنها تعاونی موجود نیز هنوز پروژۀ بهتأسیس نشدهتأسیس تعاونی، هنوز موفق به 

های توسعه و عمران شهرستانی ای از وضعیت موجود و واقعی تعاونیبا توجه به این موضوع، در این فصل، ابتدا خالصه

وسعه و عمران شهرستانی موفق های تدر کشور از حیث موفقیت در تأسیس و فعالیت، ارائه، و تجربیات برخی از تعاونی

های توسعه و عمران شهرستانی استان کشوری بیان خواهد شد. در ادامه با توجه به تمرکز موضوعی پژوهش بر تعاونی

شده در استان معرفی شود و تنها تعاونی تأسیسها با توجه به منابع محدود موجود ارائه میتهران، وضعیت این تعاونی

، هاهای موجود برای این تعاونیها و فرصت، رویکرد عمدۀ این فصل، بررسی نقاط قوت و ضعف و چالشگردد. در مجموعمی

 هاست.شناسی و سپس ارائۀ پیشنهادها و راهکارها با عطف توجه به الزامات و زمینهیابی و آسیبمسئله

 های توسعه و عمران شهرستانی در کشوروضعیت موجود تعاونی. 1.3

و با اصالحاتی اندک در طرح مورد  ۳۱۳۱آذر سال  ۵۳های توسعه و عمران شهرستانی بر اساس قانونی در تشکیل تعاونی

دی همان  ۳۲های مجلس شورای اسالمی تصویب شد. این قانون پس از تأیید شورای نگهبان در مخالفتِ مرکز پژوهش

                                                           
 .۳۰۳۳بهمن  ۵4با حمداله رستمی در تاریخ وهش ژگروه پ مصاحبه . ۳
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های اجرایی ابالغ شد. به دستگاه ۳۱۱۳بهمن  ۳۳، در ۳(۳۱۳۱های توسعه و عمران شهرستانی، سال )قانون تأسیس تعاونی

آبان همان سال ابالغ  ۵۰تصویب و در  ۳۱۱۳شهریور  ۵4ها را در وزیران اساسنامۀ این تعاونیسپس بر اساس قانون، هیئت

می به هدایت منابع مرد»ها را از طریق (. از اهداف این قانون این بود که رشد و توسعۀ شهرستان۳۳: ۳۱۱3کرد )رستمی، 

 های اقتصادی بسترسازی کند )قانونهای تعاونی و خصوصی به فعالیتتسهیل نماید و برای ورود بخش «های تولیدیبخش

 (. ۳۱۳۱های توسعه و عمران شهرستانی، تأسیس تعاونی

هد که از دوجوی منابع اینترنتی نشان میعالوه بر پافشاری بر تصویب این قانون، با وجود مخالفت کارشناسان، جست

 ۳۵۵ها نیز اصرار زیادی شده است که حاصل آن تأسیس شهرستانها در تمامی تاکنون بر تشکیل این تعاونی ۳۱۳۱سال 

های کشور دارای تعاونی توسعه چهارم شهرستانو این بدین معنی است که تقریباً یک ۳۰۳۳اسفند  4تعاونی از این نوع تا 

های توسعه و عمران تعاونی (. اولین۳۰۳۳های توسعه و عمران ایران اسالمی، نیاپی تعاوگروه واتس) هستند و عمران

استان تأسیس شدند  ۵3ها در این تعاونی ۳۱۱3آباد و سلسله تشکیل شدند. تا سال و در خرم ۳۱۱۳شهرستانی در سال 

های قم، قزوین و هرمزگان با یک تعاونی بیشترین و استان ۳های گیالن و اصفهان با و سپس استان ۳۳که استان فارس با 

های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و ترین تعداد تعاونی را داشتند. تا تاریخ مذکور در استانتعاونی، کم

 (.۳۱۱3ای ثبت نشده بود )رستمی، بویراحمد و همدان هیچ تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

(، گزارشات منتشرشده از ۳۳: ۳۱۱3های اخیر بیشتر شده است )رستمی، در سال هاگرچه سرعت تأسیس این تعاونی

شده در قانون، بینیهای پیشدهد با وجود فرصتتوسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می ۳۱۱3تا  ۳۱۱۰سال 

(. ۳۱۱3؛ ۳۱۱4؛ ۳۱۱۲لف و ب؛ ا۳۱۱۰اند )نک: همدانی، های انجام شده، نداشتهموفقیت مطلوبی از نظر تعداد و فعالیت

 یقانون اجرا»توان به یـم ،طور کلی اشاره شده استا بهـهها به تسهیل فعالیت تعاونیی که در آنـترین قوانیناز مهم

 . ۵(۳۱۳4اشاره کرد ) «ی( قانون اساس۰۰اصل چهل و چهارم ) یکل یهااستیس

ا قائل های برای این نوع از تعاونین شهرستانی، امتیازات ویژههای توسعه و عمراطور خاص نیز قانون تأسیس تعاونیبه

 ۀمداشتن رزو لزومِ  ها. عالوه بر این تسهیل قانونی، شرطها به آنمانند ترک تشریفات مزایده در واگذاری پروژه ؛شده است

معنی که برخالف سایر  وجود ندارد؛ بدین ی نیزتوسعه و عمران شهرستان یهایپروژه به تعاون یواگذار یبرا ،مرتبط

 ها رابه پروژه مربوط یواحدها تیریکه قرار است مد یافرادهای توسعه و عمران شهرستانی، فقط ها، در تعاونیتعاونی

 یصتخص شیخاص و گرا ۀرزوم ،که خود شرکت ستیرد شوند و الزم ن یتخصص یلترهایاز ف دیحتماً با رند،یبرعهده بگ

(. در مجموع، با وجود قوانین حمایتی متعدد، نظر مدیران ۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، )وبینار تعاونی داشته باشد

 های موجود است.نشدن بسیاری از ظرفیتهای توسعه و عمران شهرستانی، حاکی از بالفعلو متولیان تعاونی

                                                           
 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/790215 دسترسی به آدرسِقابل . ۳

 . https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260 قابل دسترسی به آدرسِ. ۵
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کی از ها توسط یواگذاری به این تعاونی های قابلها قید لزوم تأییدشدن پروژههای قانونی این تعاونیترین چالشاز مهم

های ؛ وبینار تعاونی۳۰۳۳۳ها شده است )رستمی، های دولت است که موجب اطالۀ فرایند اداری اعطای واگذاریکمیسیون

ها به پروژه یواگذار دییتأشدن این مشکل در طرحی پیشنهاد شد، (. برای برطرف۳۱۱۱توسعه و عمران شهرستانی، 

 سیسأقانون ت ۲ ۀاصالح مادمحول شود ) «هااستان ۀو توسع یزیربرنامه یشورا»ی به توسعه و عمران شهرستان یهایتعاون

هنوز در دستورجلسات صحن علنی  ۳۰۳۳اسفند  ۲که تا تاریخ  ۵(۳۱۱۱ی، توسعه و عمران شهرستان یتعاون یهاشرکت

چنان که دفتر  .۱(۳۰۳۳ ،یاستان ایو  یشهرستان عمران و توسعه یتعاون یهاشرکت سیتأس طرح)مجلس قرار نگرفته است 

 حاضر پژوهش در شدهانجام یهامصاحبه و( ۳۱۳۳های مجلس شورای اسالمی نیز متذکر شده بود )نک: عطایی، پژوهش

از دیگر اشکاالت قانونی در این حوزه  دهد،یم نشان سانو کارشنا یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون یبا اعضا

این قانون، موارد مبهمی  ۲شفافیت قوانین مربوطه است که تفاسیر مختلف را موجب گردیده است. از جمله در بند عدم

های توسعه )قانون تأسیس تعاونی «]...[ صرفه و صالح نباشد]...[ در مواردی که ترک مزایده به»وجود دارد؛ برای مثال، در 

مشخص شده است، معیاری برای  «صرفه و صالح نبودنبه»تشخیص  (، گرچه نهادی برای۳۱۳۱و عمران شهرستانی، 

 ذکر نشده است. «صرفه و صالح»تشخیص 

 هاییهای توسعه و عمران شهرستانی با چالشاز حیث سازوکارهای مالی نیز با وجود قوانین حمایتی، همچنان تعاونی

 یقانون اجرا )نک: اصل چهل و چهارم یکل یهااستیس یقانون اجراتوان به اند. از جمله قوانین حمایتی مالی میمواجه

تأمین مالی خُرد »کل کشور و طرح  ۳۰۳۳(، قانون بودجۀ سال ۳۱۳4ی، اصل چهل و چهارم قانون اساس یکل یهااستیس

های قانونی فوق، استفاده از پردازیم. هدف از تمامی حمایتها میاشاره کرد که در صفحات آتی به آن ۰«شدهتضمین

که در صورت  ۲(۳۰۳۳های توسعه و عمران شهرستانی در توسعۀ محلی است )رستمی، رکت مردمی در قالب تعاونیمشا

 انجامد.نهایت به توسعۀ کشور می تحقق، در

های ها، مشارکت در پروژهها بر اساس قوانین مربوطه، دریافت فرصت اجرای پروژهای دولتی در واگذاریترین راهمهم

ها ها، آننامۀ این تعاونیها و مشاغل خانگی است. طبق اساسهای اقماری، حمایت از استارتاپرکتدولتی، تأسیس ش

در عمران و آبادانی شهرستان  «های اقتصادیها و بنگاهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتسرمایه»های توانند از روشمی

(. بنابراین، مشارکت در ۳: ۳۱۱۳وسعه و عمران شهرستانی، های تتحت پوشش خود اقدام کنند )اساسنامۀ نمونۀ تعاونی

 شود.ها محدود نمیها به اجرا و مدیریت آنپروژه
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خریدوفروش، اجاره و نظایر آن و تملک »دهد به ها اجازه میهای توسعه و عمران شهرستانی به آناساسنامۀ تعاونی

نیز اقدام کنند؛ ولی این اقدامات باید برای نیل به اهداف  «ودهای خاراضی، اموال منقول و غیرمنقول و تأمین نیازمندی

(. این اهداف، مطابق با قانون تأسیس این ۵: ۳۱۱۳های توسعه و عمران شهرستانی، تعاونی باشد )اساسنامۀ نمونۀ تعاونی

های زی برای ورود بخشهای تولیدی، بسترساها، هدایت منابع مردمی به بخشتسریع در رشد و توسعۀ شهرستان»ها، تعاونی

(؛ ۳: ۳۱۳۱های توسعه و عمران شهرستانی، است )قانون تأسیس تعاونی «های اقتصادیتعاونی و خصوصی به فعالیت

خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع »رسد حتی اجازۀ ، به نظر می«تعاونی»بنابراین، با توجه به این قانون و تعریفِ مفهوم 

ای عنوان ابزاری برای تحقق اهداف توسعه( هم به۵: ۳۱۱۳های توسعه و عمران شهرستانی، نمونۀ تعاونی)اساسنامۀ  «تعاونی

ها به بنگاه اقتصادی تبدیل شوند و فقط های اقتصادی موَلد در جهت اهداف اجتماعی است؛ نه اینکه تعاونیو فعالیت

 دنبال سود اقتصادی باشند.به

ها وابسته است. در ادامه عالوه بر ها و خالقیت و دانش مدیران تعاونیظرفیت شهرستانهای فوق به گیری از روشبهره

اند هاند و توانستهای توسعه و عمران شهرستانِی فعال به کار بردهشود که برخی از تعاونیهایی پرداخته میاینکه به روش

عی و نیز افتخارات استانی و کشوری داشته های نسبی در جلب مشارکت مردمی و کارآفرینی اجتماسودآوری، موفقیت

 ها وجود دارد، اشاره خواهد شد.هایی که در فعالیت تعاونیباشند، به کاستی

 در کشور های توسعه و عمران شهرستانیتجربیاتی از تعاونی. 1.1.3

ها و ی این تعاونیتوان گفت چشمگیرترین اِشکال، معرفهای توسعه و عمران شهرستانی، میدر بررسی وضعیت تعاونی

د رسانی ندارند. هرچنای در فضای مجازی برای معرفی و اطالعگاه یا صفحهها وبهاست. بسیاری از تعاونیبازاریابی برای آن

 اند و میانگینها استفادۀ درخوری از آن نکردهها گذاشته است، آناین فرصت را در اختیار تعاونی «مارکتتعاون»پلتفرم 

ها و صفحات گاهگاه، صفر است؛ البته علت آن جای بررسی دارد. سایر وبهای حاضر در این وبی تعاونیتولید محتوا

جز چند نمونه که در ادامه خواهد آمد، بقیه فعالیت چندانی ندارند. به همین دلیل، دربارۀ اغلب مجازی موجود نیز، به

عنوان ها که بهی به دست نیامد؛ حتی برخی از تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی، اطالعات درخور توجهتعاونی

های خود اند، مانند تعاونی توسعه و عمران شهرستان رامسر، اطالعاتی از فعالیتهای برتر استانی و ملی انتخاب شدهتعاونی

 . ۳تا(گاه تعاونی توسعه و عمران شهرستان رامسر، بیاند )وبشدنشان ارائه ندادهو دلیل برگزیده

های توسعه و عمران های تلگرام موجودِ تعاونیها و صفحات اینستاگرام و کانالگاهبررسی وضعیت و فعالیت وب

 ها محدود به امور عمرانیها فعالیت چندانی ندارند و فعالیت برخی از آنشهرستانی حاکی از این است که اغلب این تعاونی

به واردات و فروش کامیون اقدام کرده، چون  «قاینات»ونی توسعه و عمران داری است؛ برای مثال، شرکت تعاکوچک یا بنگاه
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. به نظر ۳(۳۱۱۱گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قاینات، داران هستند )نک: وباغلب اعضای آن کامیون

است. البته برخی از ها در نظر گرفته شده ای است که برای این تعاونیرسد این اقدامات، هدردادن ظرفیت قانونیمی

 ها بررسی خواهد شد.های آنها و فعالیتاند که در ادامه ویژگیتری انجام دادهها نیز اقدامات مهمشرکت

 توسعه و عمران شهرستان اسکو یتعاون 

عضو  هزار میلیون تومان و هزار نفر ۱و با سرمایۀ اولیۀ حدود  ۳۱۱4شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسکو در سال 

گاه نفر افزایش یافته است )وب ۳۰۳۳، سرمایۀ این شرکت حدوداً سه برابر شده و تعداد اعضا به ۳۱۱3تأسیس شد. در سال 

های مختلف دامداری از جمله گاوداری، پرورش های این شرکت در حوزه. فعالیت۵الف(۳۱۱3تعاونی توسعه و عمران اسکو، 

که غذای آبزیان است، پرورش زالو و  «آرتمیا»ه، پرورش ماهیان زینتی، پرورش شدگوسفند و بز از نژادهای خاص اصالح

دست صنعت دستی چاپ . نوغانداری، صنعت پایین۱ب(۳۱۱3نوغانداری بوده است )شرکت تعاونی توسعه و عمران اسکو، 

یب رویۀ ابریشم آسیدلیل واردات بشود که شهرستان اسکو مرکز اصلی تولید آن در کشور است و بهباتیک محسوب می

عاونی گاه شرکت تدیده است. در راستای توسعۀ نوغانداری، شرکت، اراضی بایر منطقه را به توتستان تبدیل کرد )نک: وب

سازی ظرفیت راکد منطقه حل شود. تا مشکل تأمین خوراک کرم ابریشم از طریق فعال الف(۳۱۱3توسعه و عمران اسکو، 

گر محل فعالیتش بوده و بخش دیدر شهرستان  شمیابر ۀریزنج سازیو بومی لیتکمدر حوزۀ این بخشی از فعالیت تعاونی 

ران گاه شرکت تعاونی توسعه و عمکشی و حمایت از تولید و عرضۀ چاپ باتیک است )نک: وبمربوط به ایجاد کارگاه ابریشم

 (.۲ج۳۱۱3و  ۰ الف۳۱۱۳اسکو، 

عنوان حلقۀ دیگری از زنجیرۀ فوق، در جهت حل مشکل ذربایجان نیز بهدستی و تولیدات محلی آپروژۀ بازارچۀ صنایع

کند. طبق گفتۀ جهانبخش بازاریابی و عرضۀ محصوالت اجرا شده است که البته صرفًا محصوالت باتیک را عرضه نمی

عرضۀ محصوالت، ، با ایجاد فرصت ۳۱۱3زاده، مدیر عامل شرکت توسعه و عمران شهرستان اسکو، این پروژه در سال فرضی

صورت غیرمستقیم شغل ایجاد کرد. در این بازارچه برای کمک به نفر به ۱۳۳صورت مستقیم و برای نفر به ۵۳۳برای 

شود. مدیرعامل خمینی )ره( و سازمان بهزیستی به آنان غرفۀ رایگان داده میخوداشتغالی مددجویان کمیتۀ امداد امام

بازار اسکو عنوان کرد که در آن وگیری از خروج سرمایه از منطقه از طریق هفتهشرکت، دلیل ایجاد این بازار را جل

فروشندگانی از خارج شهرستان حضور داشتند. با اجرای این پروژه، بازار هفتگی حذف شد و فرصتی برای بازاریابی و عرضۀ 
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گاه شرکت تعاونی توسعه و )وب محصوالت بومی خود منطقه و تأمین مایحتاج مردم از طریق تولیدات بومی فراهم شد

 الف( تا این تولیدات تقویت شود.۳۱۱3عمران اسکو، 

را برای ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان کمیتۀ  «راهبری شغلی»عالوه بر این، شرکت تعاونی مذکور، طرحی با عنوان 

از صفر تا صد  شوند تامی یموفق، معرف یاهحرف نانیبه کارآفر انیمددجو، طرح نیدر اخمینی )ره( اجرایی کرد. امداد امام

شود صورت تضمینی خریداری میدنظرشان را تحت راهنمایی آنان بیاموزند. محصوالت تولیدشده نیز در این طرح بهشغل م

. این شرکت از صنایع خُرد خانگی از جمله خیاطی، پرورش ۳ب(۳۱۱۳گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران اسکو، )وب

های این کند. فعالیتنتی، تولید ماست و پنیر و نان محلی، تولید زیورآالت نقره و بدلیجات نیز حمایت میپرندگان زی

تعاونی در حوزۀ کشاورزی، پرورش زعفران و کمپوت خرما بوده که کمپوت خرما را به عراق و روسیه نیز صادر کرده است. 

درصد از خرمای تولیدشده در مناطق جنوبی کشور تشکیل  ۰۳درصد از این کمپوت از دوشابِ تولیدشده در اسکو و  4۳

 ۳۱۱3گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران اسکو، الف؛ وب۳۱۱3گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران اسکو، شده است )وب

 ب(.

شود شامل این موارد است: احداث پارکینگ طبقاتی و مجتمع های دیگری که در برنامۀ این شرکت دیده میپروژه

ع دستی؛ احداث مجتمهای گردشگری در دهکدۀ توریستی کندوان؛ احداث شهرک صنایعخدماتی و کمپ-تفریحی-رهنگیف

ا بهشت سهند بورزشی هشت-گردشگری-؛ پروژۀ مجتمع تفریحی«گنبدآق»های گردشگری در روستای تفریحی و کمپ

و  بندی میوۀ خشکگردشگری؛ تولید و بسته به قطب «ورحیله»همکاری شرکت عمران شهر جدید سهند؛ تبدیل روستای 

با  ای مصنوعیعالوه این شرکت در حوزۀ گردشگری، دریاچهشهر اسکو. بهخشکبار و نوسازی و بهسازی بافت فرسودۀ باغ

خواص دریاچۀ ارومیه ایجاد کرد شامل سه حوضچۀ شنا برای سرگرمی و دو حوضچۀ لجن و نمک برای استفاده از خواِص 

 ب(. ۳۱۱3گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران اسکو، الف؛ وب۳۱۱3گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران اسکو، وبدرمانی )

های شهرستان حوزۀ فعالیتش طراحی کرده و های خود را بر اساس ظرفیتتوان گفت این شرکت برنامهدر مجموع می

را در نظر داشته است. در این راستا از کارآفرینی آفرینی در سطوح گسترده از تولید و حمایت مشاغل خُرد تا اشتغال

اجتماعی نیز غفلت نکرده است و کوشیده در مراحل مختلف زنجیرۀ تولید تا عرضۀ محصوالت برای مردم محلی و از جمله 

مشکالت  تپذیر، مفید واقع شود و به ایجاد اشتغال پایدار برای آنان کمک کند. عالوه براین، این شرکت با شناخاقشار آسیب

های کوچک، با تجمیع نبودن تولید دام در دامپروریصرفهمنطقه از جمله نژاد نامرغوب و به موجود در حوزۀ دامداری

های راکد را وری را افزایش دهد و توانسته دامداریها تالش کرده بهرهها و استفاده از دانش روز در اصالح نژاد دامدامداری

 الف(. ۳۱۱3کت تعاونی توسعه و عمران اسکو، گاه شرفعال کند )نک: وب
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های مختلف صنعتی و کشاورزی و دامداری برای ارتقای محصوالت استفاده ای در حوزهافزون بر این، از دانش حرفه

، مرکز ها تنهاهای خود قرار داده است. نکتۀ مهم دیگر اینکه در این فعالیتکرده و انتقال این دانش به مردم را نیز در برنامه

های سایر نقاط شهرستان را نیز به کار گرفته است. خالقیتی که این شرکت در تولید شهرستان را در نظر نداشته و ظرفیت

ن پذیری و در عیکمپوت خرما با ترکیب محصول محلی و محصول مناطق دیگر کشور داشته است، نشان از تأثیر ریسک

ها و گیری از فرصت همکاری با سایر شرکتها دارد. عالوه بر این، از بهرهعاونیگیری از روابط در توفیق تحال، فواید بهره

 ها و نهادها مانند شرکت توسعه و عمران شهر جدید سهند نیز غفلت نکرده است.سازمان

های آن و بازاریابی در داخل و خارج های آن در حوزۀ معرفی شرکت و فعالیتویژگی مهم دیگر این شرکت، فعالیت 

ز نتایج اند اترتیب که دیدارهای مکرری برای مسئولین داخلی و خارجی که به شهرستان سفر کردهشور بوده است؛ بدینک

ای چون آپارات را های مجازیگاه نسبتاً فعال این شرکت و استفاده از امکانات شبکههای خود ترتیب داده است. وبپروژه

روزتر باشد و اطالعات گاه شرکت بهبازاریابی قلمداد کرد. البته الزم است وبتوان از دیگر اقدامات آن در حوزۀ نیز می

های در حال اجرا، و وضعیت پروژه ۳۱۱3تری ارائه دهد؛ برای مثال اطالعاتی از میزان سرمایه، تعداد اعضا بعد از سال دقیق

وری اقتصادی اظهارنظر ردمی و بهرهوجود ندارد تا بتوان دربارۀ موفقیت شرکت در جلب مشارکت م ۳۱۱3پس از سال 

تر عنوان تعاونی برشدن بهگاه شرکت، تنها یک افتخار برگزیدهها، در وبکرد. شایان ذکر است با وجود تمامی این تالش

 .۳ج(۳۱۱۳گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران اسکو، شود )وبمشاهده می ۳۱۱۳استان در سال 

 قمتوسعه و عمران شهرستان  یتعاون 

که به گفتۀ ضیاءالدین ضیایی، های موفقی است که عالوه بر اینشرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم از شرکت

(، در دو سال ۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، تعاونی برتر استان شده )وبینار تعاونی ۳۱۱۳مدیرعامل آن، در سال 

گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم، ه است )وبعنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شدبه ۳۰۳۳و  ۳۱۱۱

میلیون تومان  ۱۳۳هزار سهم و با سرمایۀ اولیۀ  4با فروش  ۳۱۱۱. بنا بر گفتۀ ضیایی، این شرکت از سال ۵الف(۳۰۳۳

هزار  ۵۳حدود  ۳۱۱۱در سال  و داشته هیسرما شیتومان افزا اردیلیم میتا دو و ن ۳۱۱۳در سال تأسیس شده است. شرکت 

گاه ؛ وب۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، هزار نفر عضو حقیقی داشته است )وبینار تعاونی ۳۳سهام آن فروش رفته و 

 یاعضاداران شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم از اقشار مختلف جامعه از جمله (. ترکیب سهام۳۱۱۱۱رسمیو، 

ی، دسمهنسازمان نظام یاعضا، استان انیفرهنگ ی،ستیسازمان بهز یو اعضا نایمددجوی، کارگر یهاو تشکل یانجمن صنف

گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم، )وب درصد است ۰۳ آندر زنان  عضویت زانیمو... هستند و  قم یشهردار
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۱3 

شرکت تعاونی توسعه و گاه شود )نک: وبمدیرۀ آن نام هیچ زنی دیده نمی؛ گرچه در ترکیب اعضای هیئت۳الف( ۳۱۱۱

 . ۵ب(۳۱۱۱عمران شهرستان قم، 

وجود دارد.  «در حال مطالعه»و  «در حال انجام»، «شدههای انجامپروژه»گاه این شرکت، سه بخش با عناوین در وب

های تجاری، ای شامل بخششدۀ این تعاونی شامل این موارد است: انعقاد قرارداد کارگزاری برای انجام پروژههای انجامپروژه

 مانساز استانداری، فرمانداری،تفریحی، اداری و هتل با شهرداری قم؛ انعقاد قرارداد ساماندهی زائرین کشورهای اسالمی با 

در چین  «اشیلین»نشین نامۀ همکاری با نمایندگانی از شهر مسلمان؛ انعقاد دو تفاهممق استان گردشگری و فرهنگی میراث

. در «گوشت پارسا نوینطیب»کارگزاری بیمه؛ خرید کشتارگاه صنعتی؛ تأسیس شرکت اقماری  برای ایجاد برند حالل؛

ای است، توضیحاتی ارائه ها در چه مرحلهگاه، غیر از پروژۀ اول، دربارۀ اینکه سایر پروژههای در حال انجام وبقسمت پروژه

 .۱(تاگاه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم، بیوبشده است )

دهی زائرین در چند بخش منعقد شده است: این توضیحات حاکی از این است که قراردادهایی برای اجرای پروژۀ سامان

 و یمحترم عراق نیو اقامت زائر متیعز ،یسامانده»برای  «جهانتاب آفاق»قراردادی با شرکت خدمات زیارتی و گردشگری 

مذاکره  و تهران «تا یب»ترابر  یالمللنیونقل ببا شرکت حمل قراردادی ؛«به شهر مقدس قم یاسالم یکشورها نیزائر ریسا

ت جه «پ»و  «ب» ،«الف» دیبا گر یدفتر خدمات گردشگر جادیا نیشعبه در قم و همچن جادیا»ونقل برای های حملبا شرکت

ونقل در شهر مقدس قم حملشعبه و دفتر ایجاد آژانس و همچنین »و نیز  «نیو اعزام زائر یخدمات تور و گردشگر ئۀارا

؛ «یگردشگر سیالزائر پل لُیدل یهاوسکیک جادای»؛ «ی دیگر کشوراز مبدأ قم به شهرها یشهرنیخطوط اتوبوس ب یبرا

 ۀارائ ریزی برایدرمانی؛ انجام مذاکرات و برنامه؛ توجه به توریسم«ایران و عراق دو کشور نیب یاعزام یهاکاپوتاژ ناوگان»

 . ۰ج(۳۱۱۱گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم، قم )وبدر  لیتحص یمتقاض یخارج انیشجوخدمات به دان

گاه شرکت تعاونی توسعه گاه، پروژۀ ایجاد برند حالل در حال انجام مراحل اداری است )وبطبق اطالعات مندرج در وب

عالیت مشغول ف «گوشت پارسا نوین طیب»اقماری  . کشتارگاه صنعتی قم با فعالیت شرکت۲د( ۳۱۱۱و عمران شهرستان قم، 

گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران دهد )نک: وباندازی گردیده و خدمات فروش اینترنتی نیز ارائه میگاه آن راهشده و وب

مدیرۀ مقدم، رئیس هیئت(. طبق گفتۀ صابری۳۰۳۳3گاه شرکت طیب گوشت پارسا نوین، ؛ وب4ب۳۰۳۳شهرستان قم، 
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۱۳ 

صورت غیرمستقیم، شغل ایجاد نفر به ۳۵۳۳صورت مستقیم و برای نفر به ۵۳۳ارگاه صنعتی قم، این کشتارگاه برای کشت

 . ۳ب(۳۰۳۳گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم، کند )وبمی

ده انجام ش «یراهسایت بازار گوشت و خدمات بین»برای تکمیل پروژۀ فوق، مراحل مطالعاتی پروژۀ دیگری تحت عنوان 

 های خدماتیاست. این سایت در نزدیکی کشتارگاه صنعتی قم خواهد بود و قرار است عالوه بر خدماتی که سایر مجتمع

های و آالیش صورت گرم و منجمدگوشت بهو عرضۀ  عیدام، کشتار و توز نیتأم یبرا یمتمرکزدهند، محل راهی ارائه میبین

ادی ایجاد های شغلی زیعنوان قطب تولید گوشت مرکز کشور، فرصتیت جایگاه قم بهگوشتی باشد. بدین نحو، ضمن تثب

ها، شرکت تعاونی توسعه و . افزون بر این پروژه۵و(۳۱۱۱گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان قم، کند )وبمی

گاه شرکت تعاونی توسعه و وبرا نیز در برنامۀ خود دارد ) «کهک»عمران شهرستان قم، پروژۀ منطقۀ نمونۀ گردشگری 

 . ۱ز( ۳۱۱۱عمران شهرستان قم، 

های کارآفرین اجتماعی را داراست که از جمله های شرکتتوان گفت این شرکت، تعدادی از مشخصهدر مجموع، می

ی، محل نساکنا یبرا ییزااشتغال، جامعه یبرا ییافزاارزشی، شناسفرصتی، ورحفظ بهره نیدر ع یریپذسکیرتوان به می

توان در قالب مکتب بنگاه و... اشاره کرد؛ هرچند رویکرد آن را بیشتر می دیجد یاقتصاد یهافرصتو ایجاد  شناخت

اجتماعی دانست. البته اطالعات چندانی از میزان مشارکت اعضا در اداره و مدیریت تعاونی در دست نیست تا بتوان موفقیت 

رسانی شفاف و مناسب آن، توان به اطالعترین عوامل موفقیت این تعاونی میمهم شرکت را در این زمینه بررسی کرد. از

 شناسی اشاره کرد. های اجتماعی و نیز فرصتپذیری مدیران، توجه به ارزشریسک

 شاهرودتوسعه و عمران شهرستان  یتعاون 

با سرمایۀ  ۳۱۱۰این شرکت در سال  طبق گفتۀ داوود قلیچی، مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود،

داران شرکت ظرف مدت یک سال به دار اولیه تأسیس شده است. تعداد سهامنفر سهام ۵۳۳میلیون تومان و  ۱۳۳اولیۀ 

های توسعه و عمران شهرستانی، نفر عضو داشت )وبینار تعاونی ۰۳۳۳حدود  ۳۱۱۱نفر رسید و در اواخر مرداد  ۱۲۳۳

گذار خطرپذیر پذیرفته عنوان شرکت سرمایهبه ۳۱۱3توسعه و عمران شهرستان شاهرود در سال (. شرکت تعاونی ۳۱۱۱

شد و ساختمان آن به پارک علم و فناوری سمنان منتقل شد. در همین سال مدیرعامل شرکت، رئیس خانۀ تعاونگران 

نیز عنوان تعاونی برتر  ۳۱۱۱در سال  .۰(۳۱۱3استان سمنان شد )کانال تلگرام تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود، 

 استان سمنان را کسب کرد.
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۱۱ 

همه مرد بودند؛ هرچند مدیر بخش گردشگری تعاونی، زن بوده است. طبق گزارش  ۳۱۱۳مدیره در سال اعضای هیئت

ده که درصد بو ۵۳دادند و میزان مشارکت زنان نیز اکثریت اعضای تعاونی را مردان تشکیل می ۳۱۱۳منتشرشده در سال 

 ۱۳/۳، ۳۱۱۳درصد از متوسط کشوری کمتر بوده است. میزان مشارکت مردم در این تعاونی نسبت به جمعیت در سال  ۳

درصد بیشتر بوده است.  ۳۲/۳درصد و در مقایسه با متوسط کشور،  ۰۳/۳درصد بوده که از حد نصاب تشکیل تعاونی، 

چهره با مردم صورت گرفته و مسئولین محلی، نقش مهمی ایفا بهجذب اعضا در تعاونی با پیگیری مستمر و دیدار چهره

گاه ادارۀ کل تعاون، کار و اند؛ همین موضوع موجب شده فرایند تأسیس، بیش از متوسط کشور به طول انجامد )وبنکرده

 .۳الف(۳۱۱۳رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 

ردم است بودن مشارکت اقتصادی مدهندۀ پایینبوده که نشانتر از متوسط کشوری سرمایۀ اولیۀ این تعاونی بسیار پایین

شده برای این گاه معرفی. با وجود اینکه وب۵الف(۳۱۱۳گاه ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، )وب

بوک و اینستاگرام نشان از اهمیت تبلیغ و در تلگرام، فیسهای آن غیرفعال بود، فعالیت ۳۰۳۳مهر  ۳شرکت در تاریخ 

ه دهد که این صفحه پیش از ببوک این تعاونی نشان میبازاریابی برای مسئولین این شرکت دارد. بررسی صفحۀ فیس

ی قانون هایها و ظرفیترسانی دربارۀ ویژگیاند با اطالعرسیدن تعداد اعضا ایجاد شده و مسئولین تالش کردهحدنصاب

های انگیزشی، مردم را به عضویت ترغیب کنند. البته از پس های توسعه و عمران شهرستانی و نیز با استفاده از پیامتعاونی

 . ۱(۳۱۱۱بوک تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود، از تأسیس شرکت، این صفحه دیگر فعال نیست )صفحۀ فیس

گاه ادارۀ کل تعاون، ، کارشناسی ارشد بوده است )وب۳۱۱۳اونی در سال سطح تحصیالت اکثریت شاغلین دائم در تع

مدیریت  - التحصیل کارشناسی ارشد کارآفرینیالف(. مدیرعامل شرکت، فارغ۳۱۱۳کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 

و  عیصنا ۀادار ه رئیسالف(. او در گذشت۳۱۱۳گاه ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، صنعتی است )وب

مدیره در سال (. رئیس هیئت۳۱۱۱بوک تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود، بوده است )صفحۀ فیس معادن شاهرود

التحصیل دکتری علوم آزمایشگاهی بوده است. سایر اعضا دو نفر کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، یک نفر ، فارغ۳۱۱۳

سالی یانمدیره، ماند. میانگین سنی اعضای هیئتشناسی حقوق و دیگری دیپلم داشتهکارشناسی ارشد نفت، یک نفر کار

الف(. در میان ۳۱۱۳گاه ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، اند )وبسال تجربه داشته ۵۳بوده و بیش از 

 یو کاربرد یدانشگاه جامع علم رئیس های مختلف،مشاوران و اعضای هیئت مؤسس تعاونی، اعضای هیئت علمی دانشگاه

 ۀیاتحاد ، رئیساق اصناف شاهرودتا ئیسر، شهرستان شاهرود یدانشگاه علوم پزشک یو فناور یپژوهش معاون، شاهرود

هده ی خصوصی مشاشرکت یامور مال سیعامل و رئریمقام مدقائم، شهر شاهرود یالبدل شورایعل، اعضای شاهرود کیالکترون

 (. ۳۱۱۱بوک شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود، ۀ فیسشوند )صفحمی
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۳۳۳ 

گاه ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه )وب بخش خدمات، کشاورزی، انرژی و گردشگری است ۰ساختار سازمانی تعاونی دارای 

پیشرفت، نحوۀ  نامۀای با هفتهدر مصاحبه ۳۱۱۲قلیچی، مدیرعامل شرکت، در سال  الف(.۳۱۱۳اجتماعی خراسان جنوبی، 

ها عنوان کرده است. او نخستین اندازی پروژهگذاری و دیگری، مشارکت در احداث و راهکار شرکت را در دو بخش سرمایه

ای داند که برای استفاده از آن در مشارکت با دفتر مسافرتی، دفتر گردشگریظرفیت شهرستان را در حوزۀ گردشگری می

گاه ادارۀ کل تعاون، کار ، در حوزۀ انرژی، هدف شرکت ایجاد برند شهر خورشیدی است )وباند. عالوه بر اینتأسیس کرده

های خورشیدی واحد پراکندۀ تولید برق از نیروگاه ۵۳۳الف( و با همین هدف، مجوز ۳۱۱۳و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 

دلیل افزایش قیمت ی کردند که پس از آن بهاندازنیروگاه را راه ۰، ۳۱۱۱ها تا سال خانگی را دریافت کرده است. آن

؛ وبینار  ۳الف۳۱۱۲تجهیزات وارداتی پروژه با مشکل مواجه شد )صفحۀ اینستاگرام تعاونی توسعه و عمران شاهرود، 

 (. ۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، تعاونی

خاص جغرافیایی و کشاورزی شهرستان های شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود با توجه به موقعیت فعالیت

در  یو صنعت زهیمکان دیصورت تولنشا به دیمرکز تول نیاحداث اولتوان به انجام شده است. از جمله در حوزۀ کشاورزی می

آبی، تغییر شیوۀ کشت را ضروری دانست و با همین اشاره کرد. شرکت برای مقابله با مشکالت ناشی از کم سطح استان

(. ۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، اندازی کرد )وبینار تعاونیمکانیزه و صنعتی تولید نشا را در منطقه راههدف، واحد 

اندازی های وابسته، برای احداث و راهدر حوزۀ کشاورزی، برنامۀ دیگر تعاونی، کشت گیاهان دارویی و انعقاد قرارداد با شرکت

. عالوه بر این، در مشارکت ۵ الف(۳۱۱۲ینستاگرام تعاونی توسعه و عمران شاهرود، بندی و ... بود )صفحۀ اسورتینگ و بسته

های فصلی )صفحۀ اینستاگرام تعاونی توسعه و عمران شاهرود، قرارداد تأمین گل ۳۱۱۲با شهرداری شاهرود، در سال 

های کرد )وبینار تعاونیرا منعقد  یهکتار گلستان گل محمد ۱۳احداث سالۀ  ۳۲قرارداد  ۳۱۱۱و در سال  ۱ب(۳۱۱۲

 (. ۳۱۱۱توسعه و عمران شهرستانی، 

فروش قلمه و نشاء گیاهان دارویی برای ایجاد مشاغل خانگی در این حوزه اقدام به پیش ۳۱۱۲شرکت مذکور از سال 

یژه کرده . در این راستا بر تولید گل محمدی تمرکز و۰ج(۳۱۱۲توسعه و عمران شاهرود،  نمود )صفحۀ اینستاگرام تعاونی

کند. عالوه بر گل محمدی، نشاء سبزیجات محمدی، خرید محصوالت باغبانان را تضمین می است و ضمن فروش نهال گل

. ۲(۳۱۱3کند )صفحۀ اینستاگرام تعاونی توسعه و عمران شاهرود، جات را نیز برای فروش به کشاورزان، تولید میو صیفی

)کانال تلگرام شرکت تعاونی توسعه و عمران  «جیالن»پودر پیاز در روستای اخذ مجوز و آغاز طرح تولید پیاز خشک و 
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۳۳۳ 

)کانال تلگرام شرکت  «ابرسج»و نیز اخذ مجوز واحد تولید اسانس، گالب و عرقیات در منطقۀ صنعتی  ۳(۳۱۱4شاهرود، 

از دیگر اقدامات این  خشکمشارکت در مراحل نهایی افتتاح واحد تولید قارچ و  ۵ب(۳۱۱۲تعاونی توسعه و عمران شاهرود، 

الف(. همچنین ۳۱۱۳گاه ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شرکت در حوزۀ کشاورزی بوده است )وب

خبر داد که شرکت توسعه و عمران شهرستان شاهرود، واحد بزرگی را در شاهرود برای  ۳۱۱۱مدیرعامل شرکت، در سال 

 (.۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، اندازی و تجهیز دارد )وبینار تعاونیحال راهفراوری محصوالت کشاورزی در 

گرفته شد، کارخانۀ تولید کاغذ از  ۳۱۱۲های شرکت که مجوز آن در سال ترین برنامهدر حوزۀ صنعت، یکی از مهم

دلیل وجود معادن سنگ به جویی در مصرف آب،رویۀ درختان و صرفهسنگ آهک است که عالوه بر جلوگیری از قطع بی

توسعه و  یتعاون نستاگرامیا ۀ)صفحتواند شهرستان را به قطب تولید کاغذ با فناوری جدید تبدیل کند آهک در منطقه، می

نفر فراهم شود )کانال  4۳اندازی فاز نخست آن زمینۀ اشتغال . مدیر شرکت امیدوار بود با راه۱د(۳۱۱۲عمران شاهرود، 

. با وجود دریافت مجوز توسط شرکت تعاونی توسعه و عمران ۰(۳۱۱۲وسعه و عمران شهرستان شاهرود، تلگرام تعاونی ت

گذاری بخش خصوصی است )خبرگزاری ای در شاهرود با همین هدف، با سرمایهشاهرود، خبرها حاکی از تأسیس کارخانه

 عمران شهرستان شاهرود منتشر نشده است. و خبری از احداث این کارخانه توسط شرکت تعاونی توسعه و ۲(۳۱۱۳ایسنا، 

داران های دیگرِ شرکت، مشارکت با شهرداری در مدیریت پارکینگ طبقاتی، انعقاد قرارداد تخفیف برای سهاماز فعالیت

هرود که بازپیرایی فضای سبز شا «عرصه کار و تالش قومس انیشرکت رهپو»با بیمۀ تعاون، تأسیس شرکتی اقماری با نام 

 ،تعاون در استان سمنان یگذارهیصندوق ضمانت سرما یبخش خصوص یندگینما نیاولانجام داد، اخذ  ۳۱۱۳سال  را در

سیم برای فرودگاه و سطح شهر بوده است تلفنی بیاندازی تاکسیمشارکت در ادارۀ فرودگاه شاهرود و اخذ مجوز و راه

کانال تلگرام شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود، تا؛ )صفحۀ اینستاگرام تعاونی توسعه و عمران شاهرود، بی

 ب(. ۳۱۱۲

ریزی های تخصصی فعالیت تعاونی و برنامههدر زمین یکارشناسانۀ از مشاوردهد، های این شرکت نشان میبررسی ویژگی

دارد.  هاپروژه ی برایزیربرنامهو النه مصوب سا ۀبرنام ی کلی،زیرنظام برنامه بَرد. عالوه بر این،بهره میها اجرای پروژه

 عالی ارزیابی شده است. آنانمیزان همکاری و انسجام است و ها در سطح مطلوبی گیریدر تصمیممدیره هیئتمشارکت 

نتخاب ا تعاونی، از بین اعضادر شغل ثابت دارای  شاغلینِ سایرمدیره در تعاونی شاغل است و هیئتیک نفر از اعضای تنها 

 شرکتسیس تعاونی، مدیران أثر اجتماعی در زمان تؤاداری و نیروهای م-همکاری ضعیف مقامات سیاسی با وجود .اندشده
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۳۳۵ 

های ورود به بخش ،تعاونی ۀنکات برجستدیگر  از .اندشدهمقامات و مسئولین شهرستان  به جلب نظر و همکاری اغلبموفق 

الف(. عالوه بر این، این ۳۱۱۳رفاه اجتماعی خراسان جنوبی،  گاه ادارۀ کل تعاون، کار و)وباست  متنوع اقتصادی محلی

داران خود از های مختلف خدماتی و رفاهی برای سهامتعاونی برای جلب مشارکت مردم تخفیفات متعددی در حوزه

 باشد. مردمتواند مشوقی برای مشارکت کند )نک: کانال تلگرام تعاونی توسعه و عمران شاهرود( که میها دریافت میسازمان

سنجی، دست به توان گفت شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود با نیازسنجی و امکاندر مجموع، می

های مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان حوزۀ فعالیتش، در ازای سرمایۀ اقداماتی زده که ضمن استفاده از ظرفیت

اشد. عالوه بر این، از دانش مدیریتی مدیران خود و مشاورۀ متخصصان در اولیۀ مورد نیاز کمتر، سودآوری بیشتری داشته ب

دیل محیطی را نیز به فرصت تبهای زیستکارگیری تکنولوژی، محدودیتهای مختلف فعالیتش بهره برده است و با بهحوزه

ه ا کارآفرینی، مدنظر قرار دادزمان بمحیطی و اجتماعی را همآفرینی اقتصادی، زیستکرده است. بنابراین، این شرکت ارزش

بخشی به مردم و اقدامات تبلیغی و بازاریابی، اعم از استفاده از از عوامل موفقیت این شرکت، استمرار در آگاهی یکیاست. 

فضای مجازی، دیدار حضوری با مردم، ارائۀ تخفیفات و جلسات مکرر با مسئولین شهرستانی، استانی و کشوری است که 

مدیره و مجمع ها شده است. عالوه بر این، نظم در برقراری جلسات هیئتشدن این تعاونی در خبرگزاریرحخود موجب مط

اجرا از نکات مثبت فعالیت های دردستهای مکرر دربارۀ فعالیتموقع دربارۀ جلسات و ارائۀ گزارشرسانی بهعمومی و اطالع

 ها در جلب مشارکت مردمی در ابعاد مختلف، در دست نیست.عالیتاین شرکت است؛ هرچند اطالعات دقیقی از تأثیر این ف

 شاهرودتوسعه و عمران شهرستان  یتعاون 

های توسعه و عمران شهرستانی، اطالعات شده در وبینار تعاونیجز اطالعات ارائهدربارۀ تعاونی توسعه و عمران بروجرد، به

شده در وبینار و نه وی نام خود شرکت، نه آدرس اینترنتی اعالموجنه در جست ۳۰۳۳مهر  ۱بیشتری حاصل نشد. تا تاریخ 

ای به دست نیامد؛ شده در وبینار، اطالعات درخور استفادههای اعالمیک از طرح، و نه هیچ«آروشا اروند»شرکت اقماری آن، 

، حاصل شده است، در «شا اروندآرو»شدۀ تعاونی مزبور در وبینار که از طریق شرکت اقماری دلیل دستاوردهای اعالماما به

های این شرکت خواهد آمد. این مشخصات بر اساس گفتۀ کُردی، مدیرعامل شرکت اقماری ادامه مشخصات و فعالیت

 مدیرۀ شرکت تعاونی توسعه و عمران بروجرد ذکر خواهد شد.ذکرشده و عضو هیئت

 بودند هزار نفر ۵، ۳۱۱۱آن در سال  یاد اعضاتعدتأسیس شد و  ۳۱۱۱شرکت تعاونی توسعه و عمران بروجرد در سال 

و  شوندیم قیتشو یدارو سهام تیبه عضو همچنان مردمدر سطح شهرستان، ی اثرگذار شرکت هاتیبا توجه به فعالکه 

ر د ی، با استفاده از منابع انسانی مجرب در حوزۀ تعاون،به منابع دولت ااتک بدون تعداد اعضا رو به افزایش است. این شرکت

از  .بداست به توفیقاتی دست یا حوزۀ فعالیتش توانستهشهرستان  یهاظرفیتو  هایتوانمندگیری از و با بهره رهیمدئتیه

عنوان حامی و خی ر نمونه بوده است. از شدن نمایندۀ آن بهافتخارات شرکت توسعه و عمران شهرستان بروجرد، برگزیده



۳۳۱ 

است که برای رسیدگی به دعاوی  «مؤسسۀ داوری راه راستین آزاد»ان بروجرد، های اقماری تعاونی توسعه و عمرشرکت

 کند. ها درآمدزایی میهای تعاونی تأسیس شده است و از طریق ارائۀ خدمات مشاورۀ حقوقی به سایر تعاونیشرکت

، با «آروشا اروند»که پیش از این آمد، شرکت بازرگانی دیگر شرکت اقماری تعاونی توسعه و عمران بروجرد، چنان

 یو خارج یداخل یبازرگان، مسئولیت امور ۳۱۱3هایی در تهران و آبادان و کشورهای مختلف است که از سال نمایندگی

 تیاولو دررا  یداران تعاونسهامتولیدی  محصوالت یۀکل یداخل یبازرگان ،یشرکت اقمار نی. ای را برعهده گرفته استتعاون

دهد. میانجام  یو خارج یداخل ید بازرگانابعادر  یبعد تیشهروندان را در اولو ت سایرمحصوال سپس بازرگانی اول و

دار داران باغسهام۳۱۱۳و ۳۱۱3های دارد، شرکت در سال یفیو ص وهیباغ م هکتار هزار ۲۳شهرستان بروجرد  دلیل اینکهبه

عنوان تولیدکننده، شرکت تعاونی توسعه و عمران هداران، بجانبه بین باغرا شناسایی کرده و پس از انعقاد قراردادی سه

به  هویصادرات م عنوان بازاریاب و صادرکننده، از این ظرفیت برای، به«آروشا اروند»گذار و شرکت عنوان سرمایهبروجرد، به

  استفاده کرده است. هی، روسCIS ۀفارس و حوزجیخل یکشورها

 :ه استکرد یسه استارتاپ طراح ی خود،اهتیفعال بخش دیگری ازدر این شرکت اقماری 

حصوالت م یبازار تمام نی. در اشود ییرونما زودیبینی کرد بهکه کُردی، پیش «آروشا»با نام  رانیبازار تهاتر تعاونگران ا (۳

کشور به  دکنندگانیصورت تهاتر، از تولبه یو عمران یخدمات، گردشگر ،یبازرگان ،یبخش صنعت، معدن، کشاورز

 که از طرفای است هنامسپردن ضمانت عرضه خواهد شد. تنها الزمۀ حضور تولیدکنندگان در این بازار، کنندگانمصرف

ارائه  ،یی شهربابکرستمبا مدیریت حمداهلل ، گذاری تعاونو سرمایه ضمانت یصندوق شرکت تعاون ایصندوق ضمانت تعاون 

ا خود ر یۀمواد اولها کارخانهچون ؛ قسمت نخواهد بود نیا دردش گردرهیسرما ینگیبه نقد یازین، شکل نی. به اشودمی

 یاترشرکت ته نیشان را به بازار اکه محصول کنندیضمانت م «آروشا اروند»شرکت  نزد و کنندتهیه می یصورت تهاتربه

 . دکنمی ییرا شناسا یو خارج یداخل انیو مشتر یابیها بازارآن یبرا تهاتر ذکرشده، ارائه دهند. بازار

داران، تعطیل، با اولویت سهامهای نیمهگردش را برای بازگشایی کارگاهدرسرمایهتوسعه و عمران بروجرد،  یشرکت تعاون

 یاز مشاغل خانگدار، شغل ایجاد کرد. شرکت مذکور این اقدام را ها برای افراد بیکارِ سهامبه کار گرفت و در همین کارگاه

 ه،یاول مواد ،یی نمودندشناسا کردند،یم تیفعال رمتمرکزیصورت غرا که به یی شهرستانفان روستابافرش هاآنکرد.  آغاز

کردند،  منعقد یخانگ یهاکارگاه نیپنج ساله با ا یراردادو ق ندآنها قرار داد اریداشتند در اخت ازیکه ن یمواد ریو سا یدار قال

ین شرکت، های دیگری که ا. از کارگاهشرکت باشد نیا بر عهدۀ التشانمحصو یبازرگان ی،با نسبت سود توافق اینکه مبنی بر

 محصوالت آن در معرض فروش قرار گرفت.  «تیام طالیی»بری بود که با برند سازی کرد، کارگاه رشتهفعال

 یعنوان بازوبه رددعوت کتوسعه و عمران  یهاشرکت کُردی از تمامکه  «گلبازار ارغوان»به نام  رانیبازار گل ااستارتاپ  (۵

 کنند. یگل، همکار ۀکنندمصرف ای کنندهنیعنوان تأمبه آن،در  شرکت تعاونی توسعه و عمران بروجرد



۳۳۰ 

 که در کل کشور در فصول مختلف یایفیو ص وهیاست. تمام م یفیو ص وهیمربوط به صادرات مکه  «تاک»استارتاپ  (۱

  کند.میارسال  یمتقاض یو به کشورها یبندبسته ،یبندرا طبقهها آن این شرکت، باشد نیتأمقابل 

های منابع طبیعی استان لرستان و تأسیس صندوق حمایت و ضمانت برنامۀ دیگرِ این تعاونی، تأسیس اتحادیۀ تعاونی

 هکتار از ۵۳منظور گذاری و توسعۀ منابع طبیعی استان لرستان است با هدف درآمدزایی از منابع طبیعی. بدینسرمایه

اراضی ملی منابع طبیعی، برای این اهداف در حال واگذاری به تعاونی توسعه و عمران بروجرد است: یک( کشت گیاهان 

 دار؛ سه( کشت چوب انواع درختان ارزشمند.دارویی؛ دو( احداث باغ در سطوح شیب

در  هیسرما نیه، که تمام اتومان بود ونیلیم ۱۳۳در حدود توسعه و عمران بروجرد، شرکت  یۀسرما ی،ردکُطبق گفتۀ 

ه این ترتیب بوده است؛ بصورت تهاتر به شتریب ی،بازرگان بخشدر فعالیت شرکت . ه استبه کار گرفته نشد یبخش بازرگان

 گذار،هیعنوان سرماتوسعه و عمران به یند، شرکت تعاوناهبازار قرار داد اریصورت تهاتر در اختکشاورزان محصوالتشان را به که

 ۀصادرکنند ،«آروشا اروند» یو شرکت اقمار گرفتندیاز کشاورزان م یضمانصورت بهرا  یو بخش کرده یداریرا خر یبخش

 نیب تا حدودی ۳۱۱۳سال شرکت تعاونی توسعه و عمران بروجرد در  سودطبق گفتۀ کُردی، . ه استمحصوالت بود نیا

 دار، به وی پرداختهر سهام هامارزش س برابرِ کیحدود  ،هر سهم یاازبه باً یتقر است؛ به این نحو کهه شد میداران تقسسهام

انجام شده است سود  میتقس ،تومان ونیلیتا دو مو حتی هزار  ۵۵۳تا  ۵۳۳ نیب باًیبنا بر سهام افراد مختلف، تقرشده است. 

 . (۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، )وبینار تعاونی

هم متذکر شده است، شرکت تعاونی توسعه و عمران بروجرد نیز  «آروشا اروند» که مدیرعامل شرکتدر مجموع، چنان

گیری ها را با بهرههای بومی تمرکز کرده است؛ اما این ظرفیتهای تعاونی موفقی که ذکر شد، بر ظرفیتمانند سایر شرکت

های خانگی سازی کارگاهستا، با فعالهای جهانی ارتقا داده و به سودآوری رسانده است. در این رااز دانش روز و ظرفیت

پذیری خود را نشان داده است. عالوه های مرتبط، ریسکفعال، به کارآفرینی اجتماعی پرداخته و با تأسیس استارتاپنیمه

های اقماری خود را نیز بر اساس نیازهای حوزۀ فعالیتش تأسیس کرده است. بر این، شرکت توسعه و عمران بروجرد شرکت

 عنوان یک ظرفیت نگاه کرده است.سازی کشوری نیز بههای کشور و شبکهرکت به ایجاد روابط بین تعاونیاین ش

ه اند که بهای موفق بودهدهد اغلب، تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی نشان میدر مجموع، بررسی فعالیت تعاونی

ئولین مختلف شهرستانی، استانی و کشوری نیز در این راستا اند و از برقراری تعامل با مستبلیغ و بازاریابی توجه کرده

 های شهرستان محل فعالیتها زمینۀ فعالیت خود را هدفمند و با توجه به مشکالت و ظرفیتاند. این تعاونیاستفاده کرده

ها مغفول مانده اونیهاست، در اغلب تعهای تعاونیترین مولفهاند. با وجود این، آموزش که یکی از مهمخود انتخاب کرده

طباطبایی، سایر است. طبق پژوهش در حال انجام توسط حمید آماده، عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه

ی؛ ریزی محلگونه برشمرد: واردنشدن در برنامهتوان اینهای توسعه و عمران شهرستانی را میهای فعالیت تعاونیکاستی

لی؛ گذاران محسازی با نهادها؛ فعاالن اقتصادی و سرمایهها؛ ضعف در شبکهاط با سایر تعاونیتوجهی به برقراری ارتببی
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های مکمل ای، و نهادهای تأمین مالی منطقهکاستی در ایجاد نهادهای مکمل از جمله نهادهای تأمین مالی، مثل صندوق

ها های اقتصادی و شناخت بازارها به آنهای نو، در زمینۀ تحلیلصتریزی اقتصادی که در شناسایی فرمشاوره و برنامه

 (. ۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، کمک کند )وبینار تعاونی

 های توسعه و عمران شهرستانی استان تهرانوضعیت تعاونی. 3.3

 اردوجود ندهرستانی استان تهران های توسعه و عمران شبارۀ اغلب تعاونیاطالعات چندانی در منابع مکتوب و تصویری در

گونه اطالعاتی به دست کریم، شهریار و قدس، هیچهای پیشوا، رباطهای تعاونی توسعه و عمران شهرستاندربارۀ شرکت و

جز تعاونی توسعه و عمران اسالمشهر، هیچ تعاونی توسعه و عمران ادارۀ کل تعاون استان تهران، به اما بر اساس اعالم نیامد.

 رستانی دیگری در استان تهران ثبت نشده است.شه

به  «تعاونی توسعه عمران دماوند»ای با عنوان تعاونیتارود دماوند،  نیارسبر اساس اطالعات منتشرشده در پایگاه اطالع

ه گفته شد. ۳(۳۱۱3خبری تارود دماوند،  )پایگاهتأسیس شده است  ۳۱۱۳عنوان تعاونی توسعه عمران شهرستانی در سال 

گرفتند و نیز یی، این تعاونی را به کار نمیو روستا یشهر یعمران یهادر پروژه هایاریو ده هایشهرداراست که چون 

ای در فرمانداری در تاریخ دلیل، جلسهتوفیق مواجه بوده است. به همینبا عدم ۳۱۱3دلیل نداشتن دفتر مرکزی، تا سال به

 نیدر پنجمعالوه بر این،  .۵(۳۱۱3اندیشی شود )پایگاه خبری تارود دماوند، چارهمذکور برگزار شد تا برای این مسئله 

کارگیری افراد متخصص و ارائۀ گزارش از دربارۀ الزام به شهرستان دماوند ییو روستا یامور شهر یهماهنگ ینشست شورا

)پایگاه خبری تارود دماوند،  صحبت شد ۳۱۱۳شدن آن به آغاز فعالیت رسمی تا فروردین سال روند کار خود و مکلف

با وجود همین اطالعات مختصر، بر اساس اعالم اداره نشده است. . اما پس از آن اطالعاتی از این تعاونی منتشر ۱(۳۱۱3

گاه رسمیو این تعاونی موفق به شده در روزنامۀ رسمی جمهوری اسالمی ایران و وبکل تعاون استان تهران و پژوهش انجام

  است.تأسیس نشده 

جز شهرستان اسالمشهر، نیز کمابیش وضع به همین ترتیب است. اخبار استان تهران، به هایشهرستاندر سایر 

ریزی و برنامه در مراحل عضوگیری شاندهد که تأسیسنشان می هاآنهای توسعه و عمران شهرستانی تعاونیمنتشرشده از 

از  عاونیاین ت یسینورهیپذ حاکی از آغاز و عمران شهرستان بهارستان توسعه یتعاونمتوقف شده است. اخبار منتشرشده از 

ر د یتعاون نیا سیدر تأس عیتسر یهاراه ای برای بررسیو سپس برگزاری جلسه ۰(۳۱۱۱ لنا،یا ی)خبرگزار۳۱۱۱ خرداد ۱

                                                           

 ./https://tarood.ir قابل دسترسی به آدرسِ . ۳

 ./https://tarood.ir قابل دسترسی به آدرسِ . ۵

 . /https://tarood.ir به آدرسِقابل دسترسی . ۱

 . https://www.ilna.news/fa/tiny/news-191150 قابل دسترسی به آدرسِ. ۰
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 یگاه فرماندار)وببوده است  هنشد سیشرکت تأس نیهنوز ا ۳۱۱۲که تا سال  دهدیموضوع نشان م نی. ااست ۳۱۱۲سال 

 منتشر نشده است. یخبر یتعاون نیا یهاتیاز فعال پس از این تاریخ .۳(۳۱۱۲بهارستان، 

وجود دارد )فرمانداری  ۳۱۱۲از سال دربارۀ تعاونی توسعه و عمران شهرستان پردیس فقط خبر آغاز فعالیت رسمی آن 

ای ن پاکدشت نیز تنها، خبری مبنی بر تشکیل جلسه. دربارۀ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستا ۵(۳۱۱۲پردیس، 

. بر ۱(۳۱۱4گاه استانداری تهران، منتشر شده است )وب ۳۱۱4، در شهریور سس شرکتؤمئتیه لیتشک یزیربرنامهبرای 

، روند تأسیس تعاونی بیش از ۳۰۳۳آبان  ۵۱وگو با کامران اقتصادنیا، مشاور اقتصادی فرماندار پاکدشت در اساس گفت

 . ۰(۳۰۳۳مؤسس پیشرفت نکرده است )اقتصادنیا، تشکیل هیئت

 نیحسمنتشر شده که در آن  ۳۱۱3تنها اطالعات دربارۀ تعاونی توسعه و عمران شهرستان فیروزکوه در سال 

ی ی شرکتمقدمات فراخوان فروش سهام و ثبت قانونه، خبر داد که روزکویف یشهردار یزاده، سرپرست روابط عمومیمیعظ

ت مؤسس این شرکسازی است. او ترکیب هیئتدر حال فراهم «روزکوهیتوسعه و عمران شهرستان ف یشرکت تعاون»نوان با ع

 ۀادار ۀندیجمعه و نماتعاون و کار و رفاه، آموزش و پرورش، بخشداران، امام ،یجهاد کشاورز رانیفرماندار، شهرداران، مدرا 

توسعه و عمران شهرستان  یشرکت تعاون. تنها خبر موجود دربارۀ ۲(۳۱۱3ز، نیواعالم کرد )پایگاه خبری دیمه کل تعاون

 یزیرمعاون برنامه ،انیدیسع عباسعلی استیبه ر ۳۱۱۱در سال سس شرکت ؤمتیئه نییتع ۀجلسی، حاکی از تشکیل ر

است )پایگاه نفر  ۳3۳۳ ی به تعدادتعاوناین سس ؤمتیئه ی وقت، و تعیین حداقل تعداد اعضایفرماندار یمال یو ادار

 . 4(۳۱۱۱خبری راگانیوز، 

 مجتبی های قرچک، مالرد و ورامین نیز اخبار چندانی منتشر نشده است.های توسعه و عمران شهرستاندربارۀ تعاونی

از تصمیم برای تشکیل این شرکت تعاونی  ۳۱۱۲خرداد  ۳، در ریزی فرمانداری ورامینمعاون اداری مالی و برنامه، بوربور

ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت  مسئوالن ویژهبه ،ز مسئوالنشهرستان ورامین خبر داد و ادر 

. در 3(۳۱۱۲مشخص شود )ایرنا، راهکارهای عملی تشکیل این شرکت تعاونی  کنند تااحصاء  را خواست تا اطالعات افراد

های تعاونی توسعه و ، فرماندار وقت شهرستان قرچک، ویژگیپورمسعود مرسل۳۱۱۲خرداد  ۵۰حدود همین تاریخ و در 

گاه استانداری عمران شهرستانی و شرایط عضویت در آن را توضیح داد و از مردم برای عضویت در آن دعوت کرد )وب

                                                           
 . /https://baharestan.ostan-th.ir/News/3224 قابل دسترسی به آدرسِ. ۳

 . /https://pardis.ostan-th.ir/News/1242 قابل دسترسی به آدرسِ. ۵

 . /https://www.ostan-th.ir/News/47383 قابل دسترسی به آدرسِ. ۱

 .۳۰۳۳آبان  ۵۱با کامران اقتصادنیا در تاریخ  گروه پژوهش. مصاحبه  ۰

 . /http://dimehnews.ir/1397/03 قابل دسترسی به آدرسِ. ۲

 . https://enekaserey.ir/archive/?p=14968 قابل دسترسی به آدرسِ. 4

 . www.irna.ir/news/82091566 . قابل دسترسی به آدرس3ِ



۳۳3 

 ۀادار وقت سیئر ،نژادحسن بایفر ،مالردآبان، در شهرستان ۳۱. از سوی دیگر، در همین سال و در تاریخ ۳(۳۱۱۲تهران، 

رای و اقدام ب دو هزار نفر تیبا ظرفرا مالرد  «توسعه عمران» یتعاون سیتأس یموافقت براصدور  ی،تعاون و رفاه اجتماع کار،

 ها به دست نیامد.. اطالعاتی از تأسیس این تعاونی۵(۳۱۱۲نویسی در آن را اعالم کرد )خبرگزاری مهر، پذیره

 ۱(۳۱۱3گاه روزنامۀ همشهری، )وب ۳۱۱3سعه و عمران شهرستان شمیران در سال در اخبار، افتتاح تعاونی تو گرچه

ای که در قالب بر اساس مصاحبه ،۰ب(۳۱۱۳رسانی شده است )خبرگزاری ایرنا، اطالع ۳۱۱۳دی  ۳و  افتتاح دفتر آن در 

 که این تعاونی بر اساسه دمشخص شچون  ؛ امااین تعاونی هنوز تأسیس نشده استپژوهش حاضر با اقتصادنیا انجام شد، 

، تأسیس آن تسهیل شده است. این ویژگی خاص عضو نیاز دارد ۱۳۳ویژگی خاص آماری شهرستان شمیرانات، تنها به 

 آماری بنا بر گفتۀ اقتصانیا بدین شرح است:

در  که است ن اینآو د تفاوتی دار کیها این بود که، یعنی با همۀ شهرستانن آشمیرانات یک جنبۀ خاص داشت و "

ست؛ یعنی شهرستان خودش مشتمل شده بر چهار شهر تجریش، لواسانات، این امرکز آمار، این آمارش دوگانه 

 فشم، ،دو شهر فشم، اوشان ودشمیار قصران که بش. چهار شهر تجریش و لواسانات، و لواسان در واقع، و رودیشهرها

. ددار، لواسان و تجریش هم دو شهر، جمعاً چهار شهر ستا شهربنابراین. اوشان فشم، میگون دو  میگون و شمشک.

. متأسفانه در مرکز دهستن داخلشانو لواسانات. که روستاهای مختلفی هم  است که رودبار قصران دداردو بخش هم 

طور استثنایی در یعنی ما به  ]...[نده شده. اهستند، در شهر تهران گنجنجا آ ،آمار، شهر تجریش که عمدۀ جمعیت

 ...[]، سایت ودشمیاستناد  آن مشکل آماری داریم. سایتی که در واقع، این نیم درصد جمعیت به کی ]...[میرانات ش

یم، اگر هخواکه می را جمعیتما نیم درصد  :دآی. بنابراین، حاال اختالف اینجا به وجود میاست مرکز آمار ایران

ای هزار و خرده ۱م، بنابراین، ما یاعالم بکن ار است نفر ۲۳۳هزار و  4۳۳واقعی هست، و نچه آ اجمعیت شهرستان ر

 ارتعاونی  دنناها بتواین ]...[در کنار هم تا  وندبشباید جمع  ضوای عخرده هزار و ۱یم. اگر نه، یعنی هخوانفر آدم می

سایت مشاهده  درید ور، همین االن که شما االن بامیلیون ]تومان[. ولی اگر سایت مرکز آمار ر ۱۳۳ن آبا  دثبت کنن

که در واقع  دای معرفی کردنهزار و خرده ۰۳هزار و ، در واقع  ۲۳ ار شمیرانات شهرستان واقع در بفرمایید جمعیتِ

 ود؛رمیتا به جادۀ تلو  ودشمیزاد شروع شهر تجریش، یعنی شهر تجریش از درۀ فرح ]...[. است بخش جمعیت دو

هزار  ۰۳وقت ن آن اجمعیتم ودشمی؛ بنابراین، ما درنآومی اشهر تهران جمعیتش رند و داخل اهحذف کرد ااین شهر ر

 بر  نستیم رفتیمادنمی را مقداری در حال حاضر، چون ما ابتدائاً این کن اختالف باعث شد این تعاونی ییای. او خرده

در عین حال، چون دوستان ود. کردن بسیار مشکل بر نفر جمعیت جمعاهز ۱نام بکنیم، خب نفر ثبت هزار ۱ مبنای

نفر، خب طبیعتاً  ۱۳۳؛ ولی در رابطه با بحث دکردنامتناع می مدام، ستها چیکه مزایای این تعاونی دنستنادنمی

شد نیم درصد جمعیت شهرستان. و االن متوجه هزار نفر، می۵۲۳هزار نفر، ما ۲۳هزار نفر، حاال بگو ۰۳ ودشوقتی می

؛ یعنی ما باید استناد بکنیم به سایت مرکز آمار؛ ]...[ ولو است ، متوجه شدیم که این درستهاشدیم بعد از رایزنی

 کشور درای شهرستانی که االن این چهارصد و خرده کلِ در است! . این خیلی استثناییاست اینکه این آمار غلط

 "ددار ااین مشکل ر است، ، این شهرستان فقط، چون چسبیده به تهراندداروجود 

 (.۵۱/۳3/۳۰۳۳)اقتصادنیا، 

                                                           
 . https://www.ostan-th.ir/News/30173 . قابل دسترسی به آدرسِ ۳
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سرمایۀ مالی مورد لزوم برای تأسیس است و  شرکت در حال گردآوری حداقلِ  ۳۰۳۳آبان  ۵۱وگو، در بر اساس این گفت

 . مدیرۀ تعاونی تشکیل نشده استهنوز هیئت

گاه رمیانه باشد )وبترین تعاونی خاوبا وجود اینکه دربارۀ تعاونی توسعه و عمران شهرستان تهران که قرار بود بزرگ

نشان  های این تعاونی، اخبار بیشتری منتشر شده است، پیگیری این اخبار، پیشرفت چشمگیری در فعالیت۳تا(دالفک، بی

 ۵۰در تاریخ  شهرستان تهران یشرکت تعاون یاستان تهران برا یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع ۀنامموافقتدهد. نمی

 وریشهر۳۵  خیشرکت در تاراین سهام  یواگذار. گرچه ۵(۳۱۱۱تحلیلی کانون، -شد )پایگاه خبریصادر  ۳۱۱۱فروردین 

ه بود )خبرگزاری مجلس شورای اسالمی، آغاز شد نینسل نو یهاینقش تعاون ادبودیاز تمبر  ییدر مراسم رونما همین سال،

، مبنی بر ۳۱۱۱در بهمن  استان تهران یفرماندار یزیربرنامهوقت معاون ، وندلیاحمد اسماع، با توجه به گفتۀ ۱(۳۱۱۱

بر و بنا  ۰(۳۱۱۱)خبرگزاری ایسنا،  «شودیم لیتشک ،دارشهر تهران سهام تیشرکت با حداقل پنج دهم جمع نای»اینکه 

 ، در۲(۳۰۳۳) ای که در فرایند این پژوهش با وی انجام شدمؤسس تعاونی، در مصاحبهتأیید امید شنعه، از اعضای هیئت

به ای در نامه ۳۱۱۱آذر  ۱در تاریخ رماندار تهران فاین تاریخ هنوز شرکت، تأسیس نشده بوده است. این در حالی است که 

توسعه و عمران شهرستان تهران  یدر تعاون تیعضو یبرا ی رامردم نیپرسنل و مراجع خواسته بود ادارات از مسئولین

)خبرگزاری ایلنا،  4داده شده بود سهام دیو خر تیعضوبرای مردم تهران به  ایترغیب کنند و از همین تاریخ، فرصت دوباره

۳۱۱۱)3 . 

سقف دی همین سال  ۱۳در  ،و تعاون استان تهران ینیکارآفر ۀتوسع ادیبن رعاملیمدامید شنعه، عالوه بر این، 

گفته  و اعالم کرده بودهزار نفر هشرکت توسعه و عمران شهرستان تهران را پنجاسهام  دینام و خرثبت یشده براینیبشیپ

ودند ب یادار یهم در حال انجام کارها گرینفر د هزارشششده و  ینفر قطع هزارپنج یسینورهیپذفقط  بود تا تاریخ مزبور

  .۳(۳۱۱۱رسانی عصر مالی، )پایگاه اطالع

 ۀوسعت نکسهام شرکت در با تدابرای واگذاری سهام شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تهران گفته شده بود اب

 سهام بخرند گذاری و سود سهام باز کنند و از بانک،در این بانک، حسابی مخصوص سرمایهمردم  تاشود یتعاون عرضه م
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۳۳۱ 

گفته  ،یتعاون یاعضا «کار»و  «سود»شرکت در قبال  یقانون ۀفیعالوه بر دو وظ. ۳(۳۱۱3رسانی عصر خودرو، )پایگاه اطالع

 ینیو کارآفر یسودآور برای افزایشو پردرآمد شرکت  «خالقانه یهاتیفعال»از  یاهم مجموعه «ژهیات وخدم»شده بود 

 یرأا ی بمنتخب تعاون ۀریمدئتیه گاهیمؤسس در جائتیه یاعضا را قرارگیری ریمورد اخشرط تحقق  البته .استشرکت 

 .۵(۳۱۱۱تحلیل کانون، -عنوان کرده بودند )پایگاه خبریداران شرکت سهام

با وی انجام شد، اذعان داشت که  ۳۰۳۳آبان  ۳4ای که در جریان پژوهش حاضر و در تاریخ امید شنعه در مصاحبه

ماهۀ این تعاونی با اداره کل تعاون استان تهران به پایان رسیده و پیگیری اقدامات برای تأسیس آن نامۀ ششمهلت موافقت

و گذر از دوران کرونا محول شده و تعاونی هنوز تأسیس نشده است  ۳۰۳۳ل جهوری در سابه بعد از انتخابات ریاست

(۳۰۳۳)۱. 

اند که ای در جلب مشارکت مردمی ناموفق بودههای توسعه و عمران شهرستان تهران به اندازهدر مجموع، اغلب تعاونی

ای روزنامۀ هوجو در آگهید؛ جستاند حدنصاب الزم برای تأسیس و ثبت شرکت را کسب کننرسد حتی نتوانستهبه نظر می

ها و توفیق، نیاز به بررسیکند. گرچه دستیابی به دالیل این عدمگاه رسمیو این موضوع را تأیید میرسمی ایران و وب

ها بسیار ضعیف بوده و تنها، تعاونی توسعه و عمران رسانی دربارۀ این تعاونیاطالعات بیشتری دارد، با توجه به اینکه اطالع

ش از که پیرسانی قلمداد کرد. اما چنانتوان یکی از دالیل را ضعف در تبلیغ و اطالعگاه اختصاصی دارد، میاسالمشهر وب

ترین تعاونی توسعه و عمران شهرستانی استان تهران، تعاونی مزبور در اسالمشهر باشد رسد موفقاین گفته شد به نظر می

 های این تعاونی ارائه خواهد شد.ضعیت و فعالیتکه در ادامه توضیحات بیشتری دربارۀ و

 شهرمرُخ تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالنیم .1.3.3

میلیارد ریال تأسیس شد )ادارۀ ثبت،  ۱با سرمایۀ اولیۀ  ۳۱۱۰دی  ۱۳تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر در 

. ۲تا(گاه تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر، بی)وبنفر بودند  ۵۲۳۳ و تعداد اعضای آن در زمان تأسیس، ۰(۳۱۱۰

نفر رسیده است. از میان هفت  ۱۰۳۳مدیرۀ تعاونی، تعداد اعضای آن به ، طبق گفتۀ یکی از اعضای هیئت۳۰۳۳در  سال 

لیسانس فر فوقن دیپلم، سه نفر لیسانس و یکمدیرۀ تعاونی، دو نفر دارای سطح تحصیالت دیپلم، یک نفر فوقنفر عضو هیئت

دارای تحصیالت  ۳۰۳۳تا(. مدیرعامل تعاونی در سال گاه تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر، بیاست )وب
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۳۳۳ 

. عالوه بر مدیرعامل و اعضای ۳(۳۰۳۳دیپلم، سابقۀ شغلی نظامی و سابقۀ فعالیت در حوزۀ تعاون است )نبوی، فوق

در تعاونی اشتغال دارد. تمامی امور اداری و مالی تعاونی و  «مسئول دفتر»عنوان مدیره، تنها یک کارمند ثابت و با هیئت

، های عمرانرسانی بر عهدۀ مسئول دفتر است. با وجود این، تعاونی از مشورت چهار مشاور در حوزهبیشتر مسئولیت اطالع

 امیر»دارای یک شرکت اقماری با عنوان . این تعاونی ۵(۳۰۳۳کند )کاظمی، مالی و امور حقوقی استفاده می تعاون، امور

 .۱(۳۰۳۳وساز فعالیت دارد )نبوی، است که در زمینۀ ساخت «افالک

با صداقت، به »مدیرۀ تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر اذعان دارد که با وجود اینکه یکی از اعضای هیئت

برتر استان در آن  شانزده تعاونی عنوان یکی ازبه ۳۱۱۱ سالدر ، این تعاونی ۰«مهدن نمرۀ خوبی نمیاعملکرد تعاونی خودم

ترین عامل موفقیت آن در تأمین تعداد وگو با مسئولین تعاونی، مهم. با توجه به گفت۲(۳۱۱۱سال معرفی شد )آل داوود، 

پرورش و شهرداری و  وهایی چون فرمانداری و آموزش و سرمایۀ اولیۀ قانونی الزم برای تأسیس تعاونی، همکاری سازمان

دهندۀ موفقیت این آنچه نشانها برای کارکنانشان بوده است. اما بیش از این، خرید سهام تعاونی از طریق این سازمان

بودن و عدم همکاری های متعددِ در دست اقدام آن است که به دلیل بلندمدتتعاونی است، جلب مشارکت مردم در پروژه

ها پروژه مدیره، اینیک به سرانجام نرسیده است. بنا بر گفتۀ یکی از اعضای هیئتدولت هنوز هیجالزم از سوی بدنۀ اجرایی 

مدیرۀ تعاونی، با استقبال زیادی مواجه بود و هیچ نیازی های اعتباری اعضای تعاونی یا اعضای هیئتبا توجه به ظرفیت»

ترین عامل جلب مشارکت . در نتیجه، وی مهم4(۳۰۳۳اند )نداشته «ای و تبلیغاتبرای تبلیغات محیطی و تبلیغات رسانه

 داند.مدیره میمردم را اعتماد آنان به هیئت

رای رسانی بمدیره، عمدۀ اطالعرسانی متعددی دارد، بنا بر گفتۀ عضو مذکور هیئتهای اطالعگرچه این تعاونی، کانال 

انجام شده است. شایان ذکر است  «دهانبهتبلیغات دهان»ق عبارت دیگر از طریها از طریق خود مردم و بهجلب مشارکت

تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر، تنها تعاونی توسعه و عمران شهرستانی استان تهران است که سایت 

ایجاد  اپاتسهای مختلفی که در ایتا، بله، تلگرام و ورسانی به اعضا از طریق کانالرسانی دارد. افزون بر این، اطالعاطالع

عالوه، برای اطمینان از آگاهی اعضا از رویدادهای مهمی چون مجامع عمومی تعاونی، این شود. بهشده است، انجام می

 .3(۳۰۳۳شود )کاظمی، ها داده میاطالعات نیز از طریق سامانۀ پیامکی تعاونی به آن

                                                           
 .۳۰۳۳آبان  ۱با سیدمرتضی نبوی در تاریخ  گروه پژوهشمصاحبه  . ۳

 .۳۰۳۳بهمن  ۵۳با کبری کاظمی در تاریخ  گروه پژوهشمصاحبه  . ۵

 .۳۰۳۳آبان  ۱با سیدمرتضی نبوی در تاریخ  گروه پژوهشاحبه مص . ۱

شوندگان تقاضا داشتند هویتشان مخفی بماند، برای رعایت اخالق علمی در برخی موارد، نام و سِمت دلیل اینکه برخی از مصاحبه. به۰

 شود.شوندگان ذکر نمیمصاحبه

 .  www.irna.ir/news/84033232 . قابل دسترسی به آدرس۲ِ

 .۳۰۳۳اسفند  ۳مدیرۀ تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر در تاریخ با یکی از اعضای هیئت گروه پژوهش . مصاحبه4

 .۳۰۳۳بهمن  ۵۳در تاریخ  کبری کاظمیبا  گروه پژوهش. مصاحبه  3



۳۳۳ 

دی در دست اقدام دارد که با استقبال و مشارکت مردم های متعدها و پروژهکه پیش از این بیان شد، تعاونی، طرحچنان

اند. از جمله این دلیل مشکالتی که در مسیر اخذ مجوزهای قانونی دارند، هنوز به سرانجام نرسیدهاند؛ اما بهرو بودهروبه

 3۲۳یتعلت فعالبه «شهر کفش». طبق گفتۀ نبوی، مدیرعامل وقت تعاونی، پروژۀ «شهر کفش»ای است با عنوان ها پروژهپروژه

طب ق جادیصنف و ا نیا یسامانده برایکفاشان و  یۀاتحاد یهمکارر اساس بو کفش در شهرستان اسالمشهر  یدیواحد تول

شده و هنوز در تالش برای  یداریخرکشت بایر و غیرقابل ینیزمطراحی شده است. به این منظور، کشور  یکفش ورزش

ار شغل هزدهو  میمستق شغلی هزار فرصتپنجبینی کرده بود اجرای این پروژه وی پیشاخذ مجوزهای قانونی آن هستند. نب

وگو با مسئولین تعاونی، این پروژه هم از نظر حمایت از تولید بر اساس گفت .۳(۳۱۱۱صابر، )عشقیکند ایجاد  میرمستقیغ

ها مناطق خطرسازی چون پارکینگ ساختمانداخلی و هم از نظر پیشگیری از خطرات احتمالی فعالیت واحدهای تولیدی در 

نشانی، اهمیت زیادی دارد. عالوه بر این، مدیرعامل تعاونی معتقد است با دسترس برای خدمات آتشهای غیرقابلو کوچه

عنوان یک مرکز صادراتی، که قرار است در آینده آهن آپرین، بهتوجه به قرارگیری زمین شهر کفش در کنار ایستگاه راه

ته ها اهمیت زیادی داشتواند در آیندۀ تولید و صادرات این کفشعنوان بندر خشک اسالمشهر و کشور فعالیت کند، میبه

 .۵(۳۰۳۳ای ارزشمند محسوب شود )نبوی، باشد و از نظر ملی نیز پروژه

های جه شده است. مجوزترین پروژۀ در دست اقدام تعاونی است و با استقبال و مشارکت گستردۀ مردم موااین پروژه مهم 

دلیل عدم صدور مجوز از سوی سازمان جهاد کشاورزی معلق مانده الزم برای شروع پروژه اخذ شده، ولی در حال حاضر به

ی استان های زیربنایاند از طریق اثبات اینکه این پروژه قصد کارآفرینی دارد و یکی از طرحاست. مسئولین تعاونی در تالش

 (. ۳۰۳۳، ۰و کاظمی ۱دولت را جلب کنند )نبویلمداد شود، موافقت هیئتتواند قتهران می

های شود. این پروژه مربوط به خرید زمینشناخته می «زیتون»آباد یا های تعاونی، با نام پروژۀ علییکی دیگر از طرح

جوزهای قانونی با مشکالتی مواجه آباد تپانچه و واگذاری به اعضای تعاونی است. این پروژه نیز در مراحل اخذ مروستای علی

کشی ها به متقاضیان، ناچار به قرعهبوده است، ولی از نظر تقاضای مردم به حدی بوده که برای تعیین اولویت واگذاری زمین

کشت و صنعت،  یفروشگاه ،یفرهنگ ،یخدمات گریطرح د نیچنداند. تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر شده

که بر اساس گفتۀ مسئولین تعاونی در مراحل اخذ  ۲(۳۱۱۱صابر، .. نیز در دست اقدام دارد )عشقی.و یطیمحستیز

 رود. های بدنۀ اجرایی دولت، اقدامات الزم با کندی پیش میمجوزهای قانونی هستند و به دلیل عدم حمایت
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۳۳۵ 

های کشاورزی است که در ارتباط با زمین «عیرب»است، پروژۀ  گاه تعاونی هم معرفی شدهها که در وباز جمله این پروژه

گاه شرکت تعاونی توسعه و نام متقاضیان معرفی شده است )وببرای ثبت ۳۰۳۳فروردین ۳۱منطقه است. این پروژه در 

های الزم برای آن انجام شده است . طبق گفتۀ مدیر تعاونی، خرید زمین و فضاسازی۳(۳۰۳۳عمران شهرستان اسالمشهر، 

بندی مواد غذایی است )نبوی، ها تولید قارچ و بستهترین آنی برای اجرا در قالب آن پیشنهاد شده است که مهمهایو طرح

بازارها و ایجاد فضاهای فرهنگی ها به کود، شبهای کشتارگاههای در دست اقدام تعاونی، تبدیل خونابه(. از دیگر طرح۳۰۳۳

و عمرانی، تعاونی در تهیۀ ارزاق برای نیازمندان مشارکت داشته و نیز برای ای های توسعهو تفریحی است. عالوه بر طرح

 . ۵(۳۰۳۳کمک به معیشت مردم، اقدام به توزیع برنج و الستیک با نرخ دولتی کرده است )کاظمی، 

دی  ۳3در  داران این شرکت هم الحساب اولین سود سهامگاه تعاونی، انجام اقدامات الزم برای واریز علیطبق اخبار وب

گاه شرکت تعاونی توسعه و عمران ، پس از گذشت حدود پنج سال از تأسیس آن، در حال انجام بوده است )وب۳۱۱۱

ای است که به امتیازات شهر کفش تعلق گرفته ترین منابع درآمدی تعاونی ارزش افزوده. مهم۱(۳۱۱۱شهرستان اسالمشهر، 

های خدماتی، دیگر منابع درآمدی در بافت فرسوده و نیز انجام برخی طرح وسازهای عمرانی ساختاست. شرکت در پروژه

 تعاونی هستند.

های در شُرف در مجموع، تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر با وجود موفقیت نسبی در میان سایر تعاونی

ها بوده تعاونی و اعتماد مردم به آنمدیره و مدیرعامل های پیگیرانۀ هیئتتأسیس استان تهران که علت اصلی آن فعالیت

ای شدهشده، هنوز نتوانسته است پروژۀ انجامهای تعریفنبودن پروژهدلیل موانع اجرایی در بدنۀ دولت و نیز زودبازدهاست، به

و م اعتمادی مردمدیره، همین موضوع ممکن است موجب بیرا به ثبت برساند. در نتیجه، طبق گفتۀ یکی از اعضای هیئت

 های بعدی در این تعاونی شود.باالرفتن ریسک پروژه

 های توسعه و عمران شهرستانیهای تعاونیها و فرصتظرفیت. 1.3

شده در این پژوهش، در ادامه تالش گردیده های مکتوب و شفاهی گردآوریچه آمد و نیز براساس تحلیل دادهحسب آن

ها های توسعه و عمران شهرستانی، عوامل توفیق این تعاونیهای تعاونیتها و فرصمندتری به ظرفیتصورت نظاماست تا به

یابی به چنین توفیقاتی پرداخته شود. با توجه ها و موانع دستدر تحقق مشارکت و کارآفرینی اجتماعی، و در نهایت، چالش

صورت رح این موارد بهکه تدوین راهبردهای پیشنهادی در این خصوص، هدف اصلی پژوهش حاضر بوده است، طبه آن

توان به ها میاین تعاونی هایها و فرصتترین ظرفیتمهماز تفصیل در فصل آتی انجام خواهد شد. باری، متمرکز و به

                                                           
 . http://ttoe.ir/News/BlogDetails/10007. قابل دسترسی به آدرسِ ۳
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 .http://ttoe.ir/News/BlogDetails/10008  . قابل دسترسی به آدرس۱ِ



۳۳۱ 

ن، و بنابرای «های اقتصادیامکان نیل به انتفاع عمومی در چهارچوب فعالیت»، «هاهای قانونی موجود در واگذاری پروژهفرصت»

مورد بحث قرار خواهند  تفصیل،و به  اشاره نمود. این موارد در ادامه «هاشهرستان بومی و محلیهای یتشکوفایی ظرف»

 گرفت.

 گرلیتسه یقانون هایو فرصت هاتیظرف. 1.1.3

 یهاینتعاو تیفعال ۀژیو گرلیتسه یقانون هایو فرصت هاتیظرف» یمفهوم ۀشبک های پژوهش حاضر،حسب تحلیل یافته

 تیفعال ها،آن یعمل تحقق صورت دردهنده است و سازمان مضمونِ  پنج دیمؤکم دست ،«یشهرستان عمران و توسعه

 لیر تحلب یمبتن یمفهوم ۀشبک نیابرساخت  ندی. فراابدییم تحقق یکسب اعتماد و مشارکت مردم جهیو در نت هایتعاون

 ت.نشان داده شده اس ریز جدولدر  پژوهش، یشفاه یهادادهو  اسناد

 یشهرستان عمران و توسعه یهایتعاون تیفعال ةژیو گرلیتسه یقانون یهاتیظرف یمفهوم شبکة. 1.3 جدول

 یمفهوم شبکة دهندهسازمان نیمضام

 هاپروژه یواگذار در دهیمزا فاتیتشر ترک

 گرلیتسه یقانون هایو فرصت هاتیظرف

 یهایتعاون تیفعال یبرا استفاده قابل

 یهرستانش عمران و توسعه

 هاپروژه افتیدر یمرتبط برا ۀداشتن رزوم شرط شدنبرداشته

  یاقمار شرکت عنوانبه کی ۀرتب یدارا یهاشرکت با یهمکار امکان

 هاپروژه یاجرا یبرا یمرکز ای یمحل یدولت ینهادها با یمشارکت یگذارهیسرما امکان

 ۀتوسع در فعال یتعاون و یصخصو یاـهشرکت از تـیحما یبرا ییهابودجه اختصاص

 افتهیکمترتوسعه مناطق

 یقانون اجرا» هاآن نیترمهم از که است شده یکل طوربه اـهیتعاون تیفعال لیبه تسه یادیتوجه ز کشور، نـیقوان در

 ۀتوسعسند  قانون، نیا کردنییاجرا یراستا در. ۳(۳۱۳4) است «ی( قانون اساس۰۰اصل چهل و چهارم ) یکل یهااستیس

 نی، ا۳۰۳۳در مرداد  رانیاتاق تعاون ا سیرئ ،یبهمن عبدالله ۀ؛ البته طبق گفت۵شد بیتصو ۳۱۱۵بخش تعاون در سال 

 گاهوب)به نقل از  «نشده است هیآن هم ته ییاجرا یهانامهنییآ» ینشده، بلکه حت ییمذکور اجرا خیسند نه تنها تا تار

خاص  طور. بهشودیم توجه شیکماب تعاون، بخش به ساله هر همکل کشور  ۀجبود نی. در قوان۱(۳۰۳۳ فارس، یخبرگزار
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۳۳۰ 

 مانند است، شده قائل هایتعاون از نوع نیا یبرا یاژهیو ازاتیامت ،یشهرستان عمران و توسعه یهایتعاون سیتأس قانون زین

 یچیجمله داوود قل ازر گفتۀ فعاالن این حوزه، با وجود این، بنا ب. هایتعاون نیا به هاپروژه یواگذار در دهیمزا فاتیتشر ترک

 گیریامکان بهره آمد، خواهد ادامه در کهبه دالیلی  ،توسعه و عمران شهرستان شاهرود یشرکت تعاون رعاملیمد، ۳(۳۱۱۱)

 .های قانونی تاکنون وجود نداشته استاز این ظرفیت

توسعه و عمران  یهایپروژه به تعاون یواگذار یبرا ،مرتبط ۀداشتن رزوم لزومِ  شرط ،یقانون لیتسه نیبر ا عالوه

 یفرادفقط ا یتوسعه و عمران شهرستان یهایدر تعاون ها،یتعاون ریکه برخالف سا یمعن نیندارد؛ بد وجود زین یشهرستان

 ستیو الزم ن رد شوند یتخصص یلترهایاز ف دیحتماً با رند،یها را برعهده بگمربوط به پروژه یواحدها تیریکه قرار است مد

 .(۳۱۱۱ ،یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون ناریداشته باشد )وب یتخصص شیخاص و گرا ۀرزوم ،که خود شرکت

طور ویژه به ۳۱۱۵حسین شهریور، دبیر کل خانۀ تعاونگران ایران، از سال های دیگری که بر اساس گفتۀ علیاز ظرفیت

طرح »انی توسط خانۀ تعاونگران پیگیری شده است، طرحی است با عنوان های توسعه و عمران شهرستبا موضوع تعاونی

ولت صورت عملیاتی به دکه به «های توسعه و عمران شهرستانیتعاونی برای توسعۀ کشور از طریق تعاونی-مشارکت عمومی

ه محمدباقر نوبخت، صورتی ویژه در قالب پنج درخواست مکتوب ببه ۳۱۱۰ارائه شده است. این موضوع در ادامه در سال 

 صورت عملی پیشنهاد داده شده، ولی توفیقی به دست نیاورده است. ریزی کشور، بهرئیس وقت سازمان مدیریت برنامه

ها یکی از نهادهای دولتی محلی یا مرکزی، هایی هستند که در آنگذاریها سرمایهطبق توضیح شهریور، این طرح

ای تأمین هیک یا چند نهاد غیردولتی، اعم از بخش خصوصی یا بخش تعاونی، فعالیتصورت استانی یا ملی، با مشارکت به

اندازی پروژه بر مبنای نحوۀ مشارکت گیرند و درآمدهای ناشی از راهها را بر عهده میبرداری پروژهمالی، ساخت و بهره

نی، های توسعه و عمران شهرستار تعاونیشود )وبیناگیرد، بین این دو مجموعه تقسیم میطرفین و توافقاتی که صورت می

به مجلس تقدیم شده  ۳۱۱3خصوصی در هیئت دولت مطرح و در سال -ای با عنوان مشارکت عمومی(. البته الیحه۳۱۱۱

 ،پور خنکداریکمال علی، ۳۰۳۳شهریور  ۵۱؛ اما در ۵الف(۳۱۱3خصوصی، -است )نک: پرتال ملی مشارکت عمومی

از بررسی طرح مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون ، سخن مجلس شورای اسالمیرئیس کمیسیون عمران نایب

 .۱(۳۰۳۳ی، خصوص-یمشارکت عموم یپرتال ملگوید )مجلس می عمران

طراحی کرده است و  «خصوصی-پرتال ملی مشارکت عمومی»البته سازمان برنامه و بودجه نیز پرتالی با عنوان  

ی، خصوص-یمشارکت عموم یپرتال مل) «۳۰۳۳سال  در دولت یو خصوص یرکت عمومبرنامه مشا»هایی چون ارائۀ فعالیت

                                                           
 .۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، شهریور . اظهار نظر در وبینار تعاونی ۳
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۳۳۲ 

 ۳۱۱3. جالب اینجاست که در سال ۵تا(ی، بیخصوص-یمشارکت عموم یپرتال ملو مطالب آموزشی داشته است ) ۳(۳۱۱۱

دارد و در آن نام  «۳۱۱۳در سال  یو تعاون یخصوص با بخش یتوسعه مشارکت بخش عموم یهاپروژه»شده، فایل ارائه

؛ در حالی که در ۱ب(3۳۱۱ ،یخصوص-یمشارکت عموم یپرتال ملمشارکت بخش تعاون واجد اهمیت شمرده شده است )

 توجهی شده است.به بخش تعاون بی «۳۰۳۳دولت در سال  یو خصوص یبرنامه مشارکت عموم»فایل مشابه با عنوان 

 توانبه وزارت جهاد کشاورزی در سند توسعۀ بخش تعاون میشده های موجود را در وظیفۀ محولیکی دیگر از ظرفیت

با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید »خانۀ مذکور موظف شده است یافت. در این سند، وزارت

های الزم د و حمایتهای تعاونی قرار گیربرداری کشاورزی، در اختیار تشکلدرصد اراضی قابل احیا و بهره (۲۳)تا حداقل 

. البته این اجازه ۰(۳۱۱۵)سند توسعۀ بخش تعاون،  «عمل آورد های بالعوض را بهاز قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت کمک

ده نیز داده ش «یرکشاورزیو غ یدیتول یکشاورز یطرحها یبرا یو دولت یمنابع مل یاراض یدستورالعمل ضوابط واگذار»در 

 رچندهاند، اطالعات دقیقی در دست نیست؛ مند شدهها تا چه حد از ظرفیت این قوانین بهرهتعاونی . از اینکه۲(۳۱۳۲است )

 یکشاورز جهاد وزارت از مجوز اخذ مشکل ۀدرباراسالمشهر  شهرستان عمران و توسعه یتعاون نیمسئول ۀگفت به توجه با

 نیا شدنییاجرا که شودیم استنباط طورنیا ،4(۳۰۳۳ ،یکاظم) کفش شهر ۀپروژ یبرا موردنظر نیزم از یبرداربهره یبرا

های رسد تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسکو برای ایجاد توتستان در زمینبه نظر می روست،روبه یمشکالت با قانون

توجه به  . با3الف(۳۱۱3گاه تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسکو، بایر منطقه، از همین ظرفیت استفاده کرده باشد )وب

های توسعه و عمران شهرستانی اینکه در اغلب روستاهای کشور، شرایط تولید محصوالت کشاورزی وجود دارد، تعاونی

 های خود استفاده کنند. وری شرکتتوانند از این قانون برای توسعۀ اشتغال در بخش کشاورزی و افزایش بهرهمی

 با یهاشرکت توانندیم یشهرستان عمران و توسعه یهایتعاون زه،حو نیا مدخالنیذ و نفعانیذ ۀگفت طبق همچنین

 :کنند کسب را هاپروژه اخذ یبرا الزم ازیامت لهیوسنیبد و کنند یمعرف خود یاقمار شرکت عنوانبه را کی ۀرتب

 داشته دیگر به ازین که وندشیم فیتعر طورنیا یعمران یهاپروژه یبعض یعنی داشت، دیگر به ازین یاپروژه کی اگر"

 چنین شیهارمجموعهیز دناتویم ،دباشن یتخصص ،دباشن داشته یمهندس دیگر که دباشن ییهاشرکت یعنی ،دباشن

 "وندبش فیتعر ییهاشرکت

 (.۵۳/۳۳/۳۰۳۳ شونده،مصاحبه درخواست به نام ذکر عدم)
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۳۳4 

 وانندتیم خود تیماه لیدلبه هاشرکت نیا ،یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون یبرا یاختصاص ازاتیامت نیا بر عالوه

 ،کشور است که در آن ۳۰۳۳سال  ۀاز آن جمله قانون بودج ؛ببرند یشتریب ۀاستفاد زین گرید یعموم ینقانو یهافرصت از

 شده است: دیموارد ق نیا

 مانکارانیبه پ بودجه،قانون  مندرج در ۀافتیمناطق کمترتوسعه تیبا اولو ییربنایز یهاطرح جادیا یبرا یابودجه نیی( تع۳

 (؛۵۳: ۳۱۱۱ کشور، کل ۳۰۳۳ سال ۀبودج)قانون  یردولتیغ ینهادها ریسا و یو مشاوران تعاون

و  یاتوسعه یهاطرح در یو تعاون یخصوص یها( بخش۲۳۵) یدرصد کیو بستر مشارکت حداقل پنجاه  یساز( فراهم۵

 افتهیمناطق محروم و کمترتوسعه تیدن و بخش برق و منابع آب با اولوبخش صنعت و مع یِاتوسعه یهاسازمان ییربنایز

 طوربه توانندیم یشهرستان عمران و توسعه یهایتعاون. شیآما یهایریگبر جهت هیو با تک یامنطقه یهاتیبراساس مز

 .(۵۱: ۳۱۱۱ کشور، کل ۳۰۳۳ سال ۀبودج)قانون  کنند استفاده قانون نیا از ژهیو

های توسعه و عمران شهرستانی، حاکی از ا وجود قوانین حمایتی متعدد، نظر مدیران و متولیان تعاونیدر مجموع ب

 که در بخش دیگری به آن خواهیم پرداخت. های موجود استنشدن بسیاری از ظرفیتبالفعل

 های اقتصادیها و فرصتظرفیتنیل به انتفاع عمومی در چهارچوب . 1.1.3

ز ای اها، امکان انجام مجموعهشده برای آنبینیهای قانونی پیشدلیل فرصتعمران شهرستانی به های توسعه وتعاونی

تواند انتفاع عمومی برای شهروندان را ممکن سازد. بسا کارآفرینانه را دارند که در مجموع، میهای اقتصادی و چهفعالیت

تنی دلیل تسهیالت قانونیِ مبویژه بهسعه و عمران شهرستانی، بههای توهایی که بسیاری از تعاونییکی از راهبرای نمونه، 

های های توسعه و عمران شهرستانی، تمایل دارند از آن استفاده کنند، در اختیار گرفتن پروژهقانون تأسیس تعاونی ۲بر مادۀ 

های نونی و اقتصادی واگذاری پروژهویژه دربارۀ لزوم و توجیه قاگران و متولیان بخش تعاون، بهدولتی و خصوصی است. تعاون

 ،لمثا یبرات. اسهای چندانی صورت نگرفته نظر دارند؛ هرچند در عمل، واگذاریها اتفاقتمام دولتی به این تعاونینیمه

 : داردیو عمران اسالمشهر اذعان م توسعه یتعاون رعاملیمد

 نیا در یتیمظلوم کی دچار هایتعاون شهیهم ،یخصوص بخش با هاپروژه گرفتن در میهست مشکل دچار ما عمدتاً "

  "ودشینم انجام هیقض نیا یعمل صورتبه متأسفانه اما ؛ودشیم تیحما یکاغذ صورتبه. رگید هستند ایقضا

 (.۱/۳/۳۰۳۳ ،ی)نبو

تا  ۳۱۱3های ، صندوق ضمانت بین سالتعاون یگذارهیصندوق ضمانت سرما رعاملیمد نژاد،نیحس یمهدطبق گفتۀ 

ها انجام داد. نتیجۀ پایلوت تمام دولت به تعاونیهای نیمهمطالعاتی برای بررسی توجیه اقتصادی واگذاری طرح ۳۱۱۱

ها از نظر درصد این پروژه ۲، حدود ۳۱۱3هزار پروژۀ ضمیمۀ قانون بودجۀ سال  ۵3های پنج استان نشان داد از بین پروژه

های اند؛ یعنی در صورت سپردن کار به تعاونیدارای توجیه اقتصادی بوده ها از نظر ریالیدرصد آن ۵۲تعدادی و حدود 



۳۳3 

های توان به پروژهتوانند به تعهدات خود عمل کنند و هم سودآوری داشته باشند؛ برای نمونه، میمقیاس، هم میبزرگ

قابل معامله و  ست،یفروش ن که در بورس قابل ییهاسهام ،قیطر نیبه ا ها اشاره کرد.ها و بیمارستانساخت ورزشگاه

شود و در نتیجه، هم به توسعۀ تعاون و هم اقتصاد کمک می و سودآورند یاقتصاد یابه پروژه لیو تبد هیکردن سرماانبوه

، چون این رانیکل اتاق تعاون ا ریدب ،یمیماشاءاهلل عظبنا بر اذعان  .(۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، )وبینار تعاونی

ها که از تجمیع ها ندارد؛ اما تعاونیتمایلی به انجام آن یبخش خصوصندارند، و باال  یبازده آنتمام، های نیمهپروژه

های توسعه هزار پروژه به تعاونی 3۳و حدود  کنند، قابلیت و تمایل دارندها استفاده میهای مردم برای اجرای پروژهسرمایه

 (. ۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، نار تعاونیو عمران شهرستانی واگذار شده است )وبی

 ۳۱۱۰توانند مشارکت داشته باشند. موَلدسازی که از سال های راکد دولتی نیز میها در موَلدسازی داراییتعاونی

نامۀ آن و در شهریور همان سال، اصالحات آن تصویب شد. طبق آیین ۳۱۱۱های آن شروع شده، در خرداد سال زمزمه

، فرهاد دژپسند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، در پی ۳۱۱۱سازی در سال علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی گفتۀ

(؛ هرچند ۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، واگذاری طرح موَلدسازی به بخش خصوصی بوده است )وبینار تعاونی

های اجتماعی مردم در پی داشته باشد )غروی، سرمایهبرخی از منابع، معتقدند این کار ممکن است مخاطراتی برای 

گاه ها در بورس سخن گفت )به نقل از وب. دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، از تصمیم عرضۀ این دارایی۳(۳۱۱۱

تر های دقیقیترین راه است و با کارشناسدستیترین و دمرسد این ساده؛ در حالی که به نظر می۵(۳۱۱۳خبرگزاری ایمنا، 

ها را در های توسعه و عمران شهرستانی، آنهای دیگری، چون تعاونیتر و ظرفیتهای خالقانهتوان با استفاده از روشمی

 های موَلد تبدیل کرد. جریان کارآفرینی اجتماعی و آبادانی کشور، به دارایی

راکد دارد که بخشی  یون میلیارد تومان داراییمیل 3، دولت ۳۱۱۳های سال طبق گفتۀ علیرضا صالح، بر اساس قیمت

ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را دارد و طبق قانون، ها و ... است. این داراییها شبکۀ برق، آزادراهاز آن

خت شود تواند در انتهای پروژه و در زمان سوددهی به آن پرداداری ندارد، سهم آن میعالوه بر اینکه دولت حق سهام

ها و اجرای توانند پرداخت تمام هزینهها می(. عالوه بر این، این تعاونی۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، )وبینار تعاونی

های دولتی و خصوصی یا حتی اشخاص صورت شراکت با نهادها و شرکتها را بهتمام پروژه را بر عهده نگیرند و پروژه

 (.۵: ۳۱۱۳های توسعه و عمران شهرستانی، نمونۀ تعاونی نامۀحقیقی انجام دهند )اساس

ها گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتسرمایه»های توانند از روشها میها، آننامۀ این تعاونیطبق اساسعالوه بر این، 

های نۀ تعاونینامۀ نموعمران و آبادانی شهرستان تحت پوشش خود اقدام کنند )اساسجهت در  «های اقتصادیو بنگاه

                                                           

 . https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3674788 قابل دسترسی به آدرسِ. ۳

 . www.imna.ir/news/409619 قابل دسترسی به آدرسِ. ۵
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 ۀطبق گفتشود. ها محدود نمیها به اجرا و مدیریت آن(. بنابراین، مشارکت در پروژه۳: ۳۱۱۳توسعه و عمران شهرستانی، 

ها ها وجود دارد. بانکدر بانک ز،ین هایدر واگذار یگرید تیتعاون، ظرف ۀبانک توسع ۀریمد ئتیه سیرئ ،یفتاح دباقریس

در آمده را  کشانیطور ناخواسته به تملکه به ییهاها و پروژهموظفند که طرح دیرفع موانع تولقانون  ۳4 ۀبر اساس ماد

 ک،یملتشرطبهاجاره یها را در قالب قراردادهاپروژه نیا توانندیم یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون یهاواگذار کنند. شرکت

های مذکور تعاونی (.۳۱۱۱ ،یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون رنایو فعال کنند )وب رندیماهه بگ 4۳ها با مدت از بانک

ذاری گگذاری نیز انجام دهند. این سرمایهدهند در جهت عمران منطقه است، سرمایههایی که تشخیص میتوانند در پروژهمی

 تناسب با نیاز و ظرفیتهای اقماری یا ایجاد واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی متواند با تشکیل شرکتمی

 (.۵-۳: ۳۱۱۳های توسعه و عمران شهرستانی، نامۀ نمونۀ تعاونیشهرستان تحت پوشش محَقَق شود )اساس

خریدوفروش، اجاره و نظایر آن »دهد به ها اجازه میهای توسعه و عمران شهرستانی به آننامۀ تعاونیاساسهمچنین، 

نیز اقدام کنند؛ ولی این اقدامات باید برای نیل به  «های خودو تأمین نیازمندی و تملک اراضی، اموال منقول و غیرمنقول

(. این اهداف، مطابق با قانون تأسیس ۵: ۳۱۱۳های توسعه و عمران شهرستانی، نامۀ نمونۀ تعاونیاهداف تعاونی باشد )اساس

های تولیدی، بسترسازی برای ورود ه بخشها، هدایت منابع مردمی بتسریع در رشد و توسعۀ شهرستان»ها، این تعاونی

. (۳: ۳۱۳۱ شهرستانی، عمران و توسعه هایتعاونی تأسیس )قانون است «اقتصادی هایفعالیت به خصوصی و تعاونی هایبخش

ه از آن بر استفاد وگو با پژوهشگران،در گفت اسالمشهر عمران و توسعه یتعاون رعاملیمد که است ییهاتیظرف از یکی نیا

 :شته استصرار داا

 وجود به دولت در که هم یعزم نیا با حاال ساز،وساخت یفضا نیا در میببر ار یمردم یهاهیسرما نیا مینابتو راگ"

 یتعاون ۀمجموع هم ،دبکنن استفاده منافعش از مردم هم که میوشیم وارد هیقض نیا در حتماً مسکن، بحث در مدهآ

  "ودبش منتفع

(.۱/3/۳۰۳۳ ،ی)نبو  

خرید اوراق بهادار برای مدیریت »رسد حتی اجازۀ ، به نظر می«تعاونی»نابراین، با توجه به این قانون و تعریفِ مفهوم ب

عنوان ابزاری برای تحقق اهداف ( هم به۵: ۳۱۱۳های توسعه و عمران شهرستانی، نامۀ نمونۀ تعاونی)اساس «منابع تعاونی

ها به بنگاه اقتصادی تبدیل شوند و در جهت اهداف اجتماعی است؛ نه اینکه تعاونیهای اقتصادی موَلد ای و فعالیتتوسعه

 :ندارند اقدام نیا به یلیتما هایتعاون رانیمد هرچند دنبال سود اقتصادی باشند.فقط به

 م،یکنب وارد اهعرصه نیا در مینابتو دنهدیم مردم که یمنابع ما راگ. است ترفراهم یلیخ دیتول کار یبرا ط،یشرا االن"

 "[ددار سکی]ر داشت، مسائل جور نیا و سهام ۀحوز در هم یبد ۀتجرب کی چون
 .(۱/3/۳۰۳۳ ،ی)نبو
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های توسعه و مدخالن تعاونینظران و ذیدهد که به زعم عمدۀ صاحبهای شفاهی پژوهش نیز نشان میتحلیل داده

ر نظر آورده د هاتعاونیاین  «استراتژی اصلی»مثابه بهبایست تواند و میمی «رسانی همگانیتوسل به نفع»عمران شهرستانی، 

 :دارد اعتقاد حوزه نیا کارشناسان از یکی مثال، یبرا شود.

 تمرکززداریغ نگاه کی ما که بود نیا د،ید برنامه نیا و هدف نیا و قانون نیا پشت ودشیم ینظر لحاظبه که یکردیرو"

 د،خُر یهاهیسرما عیتجم قیطر از ق؟یطر چه از. ]داشته باشیم[ یمحل ۀتوسع ندیفرا در یمحل جوامع دادنمشارکت و

 که ودبش جادیا یاقتصاد ینهادها که. روستاها و هاشهرستان در یاقتصاد ینهادها جادیا با و ،یمحل یهامشارکت

 هب دبرس نفعش تاً یهان که ،یمحل جوامع ۀتوسع یبرا مردم، تیریمد با مردم، مشارکت با مردم، یۀسرما با مردم، هم

 " فقر کاهش یراستا در یمحل جوامع مردم ناهم

 .(۵4/۳۳/۳۰۳۳ ،ی)رستم

 مضمونِ  ششمؤید کم ، دستهایتعاون یاصل یمثابه استراتژبه یهمگان یرسانمفهومی توسل به نفع ۀشبکدر مجموع،  

 ترینرسانی همگانی استفاده کنند در سریعفعها در صورتی که از استراتژی ندهد که تعاونینشان میدهنده است و سازمان

 ۀبکشاین فرایند برساخت بخشند.  ءکنند و میزان مشارکت را ارتقا بجذ نیز را شهروندانتوانند مشارکت زمان ممکن می

 نشان داده شده است.جدول زیر در  های شفاهی پژوهش،مبتنی بر تحلیل دادهمفهومی 

 دهندهو مضامین سازمان هایتعاون یاصل یمثابه استراتژبه یهمگان یرسانعتوسل به نف شبکة مفهومی. 1.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 یمعطوف به حل مسائل اجتماع هایفعالیت ها وتعاونی

ابه مثبه یهمگان یرسانتوسل به نفع

 هایتعاون یاصل یاستراتژ

 یو جمع یمنفعت اجتماع نظورمهب هافعالیت از سود یبخشاختصاص ها و یتعاون

 یدر تعاون شتریمشارکت ب یبرا اجتماع محلی )شهروندان( کیو تحر ییزااشتغال

 هـااز شهرستانفقر  ۀا و زدودن چهرـهیتعاون

  مسکن مانند شهروندان یۀاول یازهاین به معطوف یعمران یهاتیفعال

 همه یبرا یمنافع اقتصاد جادیت ادر جه یمردم یرمالیغ یهاهیسرما تیریو مد عیتجم

 های مذکور، اینهای نهفته در تعاونیبنا بر ظرفیت اعتقاد دارد کهراستا ین پژوهش در همکنندگان یکی از مشارکت

همین امر موجب خواهد  گام بردارند. های واقعی شهروندانو نیازمندی ها در حل مسائل اجتماعیکه آندارد انتظار وجود 

 بیر وی:که به تعچنانگیزۀ مشارکت در بین مردم نیز ارتقاء یابد. آنشُد که ان
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 عتاًیب. طدکن یاندازراه یمحل روگاهین کی دناتویم ست،یبرقش خوب ن تیکه وضع ییدر جا یعنوان مثال، تعاونبه "

 زۀیانگبه مردم ] اندتویم نیو ا دافتیمراه جا نآهم  رگید یاقتصاد یهاتیفعال یسرکی، ودبش سیتأس روگاهین یوقت

 " [دمشارکت بده

 (. ۳۳/۳۳/۳۰۳۳)بیگدلی شاملو، 

خاصه  و اجتماعی -یمشکالت اقتصادمعضالت و ها، ترین مسائل مبتال به شهرستاناز عمدهکه یکی همچنین نظر به آن

خشی ها شکل گیرد، بن آنای در شهرستااست، این انتظار در بین شهروندان وجود دارد که اگر چنین تعاونیمسئلۀ بیکاری 

نظران، تبیین این موضوع برای عموم به زعم برخی از صاحب(. از همین رو، ۳۰۳۳۳از این مسئله نیز مرتفع گردد )همان،

، میزان مشارکت مردمی در زایی برای اقشار محروم باشدتواند منجر به اشتغالگذاری در تعاونی میشهروندان که سرمایه

 شوندگان:رتقاء خواهد بخشید. به بیان یکی از مصاحبهاین خصوص را نیز ا

زایی برای اقشار محروم جامعه[ حتی اگر سودش ها ]امور خیریه و اشتغالاین بحث درگذاری قطعاً مردم برای سرمایه"

 " مشارکت بیشتری خواهند داشت وهند دمین ا، تعامل بیشتری نشدهم کم باش

 (. ۵۳/۳۳/۳۰۳۳شونده، )عدم ذکر نام به درخواست مصاحبه

سازی ظرفیت فعال های عموم شهروندان و از جملهها در راستای نیازمندیحرکت تعاونی رسددر نتیجه، به نظر می

تواند سهم بسزایی در جلب مشارکت مردمی ایفاء ، می«رسانی همگانینفع»تر زایی در چهارچوب استراتژی کالناشتغال

 نماید:ه عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی اظهار میکه حمید آمادچنان. آننماید

 دییامور شهرستان. مثالً فرض بفرما یرو دو اثرگذار باش دفعال باش ،یتعاونن آکه  است نیبه نظر من ا یاساس ۀنکت"

 دیجد دمات، خدن بدهاسروسام ار، شهرستان دبده شیافزا ا، اشتغال ردکم کن ار یکاریب اندبتو ،دریپروژه بگ اندبتو

 "کنندیمشارکت م دمکه مر دیشما مطمئن باش نند،یبب ار نی. اگر ادبکن جادیا

 (. ۳۳/۳۳/۳۰۳۳)آماده، 

کند نباید که آماده اشاره میچنانکارگیری نیروی کار محلی باید در عمل اتفاق بیفتد و آنالبته باید توجه داشت که به

 که به تعبیر وی:صوص ندارند، عمل شود. چه آنخ همچون پیمانکاران خصوصی که تعهدی در این

ه ک یدر حال رند؛یبه کار بگ ار یکار محل یروین دنناتویتوسعه و عمران م یهایهم تعاون یعمران یهادر پروژه یحت"

کار خارج از منطقه  یرویاز ن یخصوص مانکارانیپ نکهی، احتمال اودواگذار بش یخصوص کارانمانیبه پ هانیاگر ا

کار؛  یروین ۀساد یلیخ یریبحث به کارگ نیهم یحت نند،یبکه ب ی. خب، مردم وقتاست ادیز یلیاده بکنند، خاستف

 "دبکن دایپ شین افزااکه استقبالشود شیمباعث  نیا

.(همان)  

                                                           
 .۳۰۳۳ آبان ۳۳ خیشاملو در تار یگدلیبا احمد ب گروه پژوهش همصاحب.  ۳



۳۵۳ 

 هاهای بومی و محلی شهرستانشکوفایی ظرفیت. 3.1.3

های توسعه و عمران شهرستانی در نظر گرفته ی تعاونیهای قبلی اشاره شد، حسب جایگاهی که براطور که در بخشهمان

های ها دارند. تحلیل دادههای بومی و محلی شهرستانتوجهی در شکوفایی ظرفیتها گسترۀ عمل قابلشده است، آن

 ۀشبکاین فرایند برساخت مؤید همین موضوع است. ها نیز سازی مفهومی آنشده در پژوهش حاضر و شبکهگردآوری

 نشان داده شده است.جدول زیر در  ،مفهومی

 دهندهها و مضامین سازمانهای بومی و محلی شهرستانشکوفایی ظرفیت شبکة مفهومی. 3.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 یسطوح اجتماع محل یقدرت به تمام یو تسر ییتمرکززدا

های بومی و محلی شکوفایی ظرفیت

 هاشهرستان

 یمحل ینهادها یقیحق تیرفاز ظ یریگبهره

 یمحل یزیرتمرکز بر برنامه

 یامنطقه یهاهیسرما تیریو مد عیتجم

 یرمالیغ یهاهیسرما تیریو مد عیتجم ؛یارد منطقهخُ یهاتیاز ظرف یریگبهره

 همه یبرا یمنافع اقتصاد جادیجهت ا در یمردم

 ایجاد ارزش افزودهو  ازین رفع یبرا یمحل یهاتیظرف شناختو  یازسنجین

 متناسب اقدامات یبرا یمحل فرهنگ شناخت

های استان تهران سهم نظران، شهرستانگیرد که بنا به گفتۀ برخی از صاحبطرح این موضوع در شرایطی صورت می

دهی قتصادی، بازهای امند بسیاری از فعالیتمدیریت صحیح و سازمان دلیل عدمتوجهی در اقتصاد کشور دارند؛ اما بهقابل

با  وانندتهای توسعه و عمران شهرستانی میبخشی را برای عموم شهروندان شاهد نیستیم. بنابراین، تعاونیچندان نتیجه

های تجمیع، سازماندهی و مدیریت فعالیت در توجهیقابل کشور، سهم اقتصادی تهران در سپهر استان عنایت به موقعیت ویژۀ

عه و ونی توساز اعضای هیئت مؤسس تعا که خود. کامران اقتصادنیا نمایند ءایفاان متبوع خود آورد شهرستاقتصادی بوم

 دارد که:دارد، در همین خصوص اذعان مـی هجایگاه مشاور اقتصادی چند فرماندار را در کارنامشمیرانات بوده و  عمران

، من از است آمار اهنیا –و اقتصاد تهران  است درصد اقتصاد استان تهران ۵۳ یدرصد، باال ۵۳به  کیپاکدشت، نزد"

کشور،  یصنعت شهرک نیتربزرگ ،ی]...[ چهار شهرک بزرگ صنعت است درصد اقتصاد کشور ۵۳ -مویگیخودم نم

چون  هانیخب، ا! ستین یباورکردن یعنیهست. و  در آن یهزار واحدِ اقتصاد 4. دقرار دار نجایآباد، اعباس

شهرستان  دریا  ]...[ کنندیم را نام کار خودشاهرکد ند،وشینده نماقالب گنج کیر هستند، و د ختهیگرجسته

شرکت،   نیا یساده است در مورد توانمند یلیمثال خ کی نی]...[ ا میدار السیگ دیهزار تُن تول 4۱ما  راناتیشم

 تیریمد ایهزار تن  4۱ نیا دناتویم یبه راحت ،دکنیکار م ددار راناتیکه در شم یخودش، وقت ،یشرکت تعاون نیا
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 یاقتصاد ۀصرف ]...[ رگید ها، کشاورزدبکن تیریمد دنابتو اهزار تنش ر ۰۳ ن،یدرصد ا 3۲ میریحاال ما بگ ن،یاز ا یبخش

]...[  هیقض نیاز ا ودشیهم اتالف م یبخش بزرگ ن،یبفروشند. بنابرا ربازا درببرند  دردارنب را نیکه اد ندارن اشیبرا

ن آ ؛دنارسیمفروش  به خودش ؛دکنیم یآورخودش جمع ،دریدست بگ اموضوع ر نیا اندبتو یت تعاوناگر شرک یول

 "برندیوقت، همه سود م

 (. ۵۱/۳۳/۳۰۳۳)اقتصادنیا، 

 هر برای تواندمی که است ایمنطقه هایسرمایه مدیریت و تجمیع راستای در محلی ریزیبرنامه از یـمصداق امر این

 تـاس بوده هاشرکت این تأسیس توجیه در شدهمطرح اهداف از مگانی در بر داشته باشد و اساسًا یکیشهرستان منافع ه

 .۳(۳۱۱۱)آماده، 

های مورد بحث، البته ابتدا مستلزم توجه و ها در قالب شرکتهای بومی و محلی شهرستانشکوفایی ظرفیت

ش حاضر، ـکنندگان پژوهاین رو، به زعم مشارکت ت. ازـهاساین شرکت «مشورتی - مشارکتی»وجه ن ـساختبرجسته

ب با شرایط هر شهرستان ـتواند متناسیـایی که مـهگیری جمعی در خصوص فعالیتوگو و تصمیمرورت یک گفتـض

ر بایست از ظرفیت واقعی سایتوانند و میهای مذکور میشود که تعاونیشکل گیرد، آشکار است. در این زمینه، گفته می

ه دـن راستا، حمیـدر همیت، نهایت استفاده را ببرند. ـا شکل گرفته اسـهتر در شهرستانای که پیشیـای محلـنهاده

 «سرای محله»دارد که نهادهایی مانند عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی برای نمونه اشاره مـی ۵(۳۰۳۳ی )ـدباغ

 هاست ایجاد شده اما ازهایی که سالی در این خصوص باشند؛ مکانگیروگو و تصمیممنظور گفتهایی بهتوانند مکانمی

واسطۀ مشارکت عمومی، فاصله افزایی جمعی در خصوص حل مسائل اجتماعی بهکارکرد و هدف اصلی خود یعنی هم

 د.ـانگرفته

 های توسعه و عمران شهرستانیعوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی. 5.3

ران و نظهای توسعه و عمران شهرستانی در جلب مشارکت مردمی نیز از منظر صاحبتعاونینگاه به عوامل مؤثر بر توفیق 

دنبال گردد،  «های محلیکارآفرینی اجتماعی مبتنی بر احصاء و استفاده از ظرفیت»که دهد مادامیمدخالن نشان میذی

وسل ت»های پژوهش، و حسب تحلیل داده تر ممکن خواهد شد. عالوه بر اینشده هم بیشبینیتوفیق در تحقق اهداف پیش

از دیگر عوامل مؤثر بر موفقیت  «کارآمد غاتیتبل»و  «مثابه استراتژی برای نیل به اهداف تعاونیآور بهبه مدیریت تاب

 رسد. های توسعه و عمران شهرستانی به نظر مـیتعاونی

                                                           
 .۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، شهریور . اظهار نظر در وبینار تعاونی ۳

 .۳۰۳۳ بهمن 4در تاریخ  حمیده دباغیبا  وهشژگروه پ مصاحبه.  ۵
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 ای محلیهکارآفرینی اجتماعی مبتنی بر احصاء و استفاده از ظرفیت. 1.5.3

 مضمونه سی از محل یهاتیبر احصاء و استفاده از ظرف یمبتن یاجتماع ینیدر پرتو کارآفر هایتعاون تیشبکه مفهومی موفق

ها ه تعاونیی کیهاعنوان یکی از استراتژیکارآفرینی اجتماعی را به ،پردازیمفهوم ۀ. این شبکاست شکل گرفتهدهنده سازمان

 نشان داده شده است. جدول زیر در  این شبکۀ مفهومی. فرایند برساخت سازدمیآشکار  ،باید به آن متوسل شوند

 دهندههای محلی و مضامین سازمانکارآفرینی اجتماعی مبتنی بر احصاء و استفاده از ظرفیت شبکة مفهومی. 1.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 اً کارآفرینیتالش برای تحقق کارآفرینی اجتماعی و نه صرف

کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر احصاء و 

 های محلیاستفاده از ظرفیت
 گذاری مول دگیری مشارکتی و سرمایهتصمیم

 وکارهارقابت با سایر کسب

های توسعه و عمران شهرستانی نسبت به جا وجود دارد، ضرورت اهتمام تعاونیای که در اینترین نکتهنخستین و مهم

( اشاره داشته است، کارآفرینی اجتماعی ۳۰۳۳طور که دباغی )رآفرینی اجتماعی و نه صرفاً کارآفرینی است. همانتحقق کا

شود. به تعبیر ای لزوماً در هر کارآفرینی دیده نمیکه چنین دغدغهالجرم معطوف به نیازهای اجتماع محلی است؛ حال آن

 او:

حاصل  یزائکه اشتغال یست. و البته زمانا یزائابزارش اشتغال ،یفعت مالمن یست که ]...[ در راستاا یفرد نیکارآفر"

 یول ؛ودشیمکم  یکاریب ای، ودجامعه کم بشن آفقر در  است ممکن هست کا نیا مشیرمستقیغ امدیپ کی ،ودشیم

 "ستین یرفع مسائل اجتماع ن،یکارآفرن آ یهدف اصل

 (. ۳4/۳۳/۳۰۳۳، دباغی)

گیری از ها وابسته به مالحظه و رفع مسائلی همچون اشتغال در پرتو بهرهد که توفیق تعاونیگردبنابراین، تأکید می

گیری های قبلی اشاره گردید، نیازمند تصمیمطور که در بخشهاست. این موضوع همانهای بومی و محلی شهرستانظرفیت

وان عنبه یتعاون»گران است که ر از سوی تعاونلد بوده، همچنین مستلزم پذیرش این امهای موَگذاریمشارکتی و سرمایه

و  ها و تخصصمهارت دیبا کردیرو نیبا هم لذا رقابت کند. یرامونیموجود در بازار پ یوکارهابا کسب دیوکار باکسب کی

)خانی،  «ندکن قیکارشان تزرورا به کسب نانهیو نگاه کارآفر ینوآور ت،یدهند تا بتوانند خالق ءرا ارتقا انیشهایتوانمند

۳۱۱۱)۳. 

                                                           

 .۳۱۱۱آذر  ۵۱ ؛ینیشب اول: تعاون و کارآفر - تعاون یلدای ناریدر وب . اظهار نظر ۳



۳۵۰ 

 آورتوسل به مدیریت تاب. 1.5.3

تشکیل  هدهندسازمان مضمون شش از یبه اهداف تعاون لین یبرا یمثابه استراتژآور بهتاب تیریمفهومی توسل به مد ۀشبک

شان و نت اس ساختهآشکار  های خاص این نوع مدیریت راآور و ویژگینوع مدیریت تاب پردازیمفهوم ۀشبکاست. این  شده

رساخت . فرایند بشودها میموجب موفقیت بیشتر آن ،ها به سمت این نوع مدیریت گرایش پیدا کنندر تعاونیگدهد که امی

 نشان داده شده است.جدول زیر در  این شبکۀ مفهومی

 دهندهضامین سازمانو م یبه اهداف تعاون لین یبرا یمثابه استراتژآور بهتاب تیریتوسل به مد شبکة مفهومی. 5.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 توجه توأماً به نیازهای اجتماعی و اقتصادی شهروندان:

 های مردمتولید متناسب با نیازها و آرمان

مثابه آور بهتاب تیریتوسل به مد

 یبه اهداف تعاون لین یبرا یاستراتژ

 

 یو اقتصاد یها از نظر فنبودن طرحموجه صیتشخ

 منطقه فرهنگ و اعضاءشناخت درست نسبت به 

 مندی از سرمایۀ اجتماعی و اعتماد شهروندانبهره

 توانایی جلب مشارکت اقتصادی اعضاء

 گویی و تکریم ارباب رجوعپاسخ

یق فدهد که بخش زیادی از توشده در استان تهران نشان میهای پژوهش و نیز تجربۀ تنها تعاونی تأسیستحلیل داده

 در حقیقت بهها دارد. ها و توانمندی مدیران آنان، ربط مستقیمی با ویژگیفشاهدا هیابی بها در دستاین نوع از تعاونی

 یورآتاب نیز یرونید، در مقابل عوامل بنبرخوردار باش یترمناسب یتیریمد طیاز شراها این تعاونیهرچه رسد، نظر می

های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه دفتر تعاونی یمدیرکلکه از سوابقی همچون  ند. احمد بیگدلی شاملودار یشتریب

هیئت مدیره شرکت تعاونی ضمانت و  یاسترو اجتماعی؛ مشاور ویژه در امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ 

 گوید:ها مییت برای این تعاونیآور و با کفاهای یک مدیر تاببرخوردار است، در خصوص ویژگی گذاری تعاونسرمایه

 نیهم به ا یتیریمد توان ها را.آن یدوا کند و هم درد اقتصاد یمردم را تا حدود یدرد اجتماع دی[ هم باری]مد"

ا دنبال ر ییهاتیفعال ها را جلب کند.آن یرا کنترل کند. بتواند مشارکت اقتصاد دیاست که بتواند عوامل تول یمعن

شناخت  ها داشته باشد.آن یبرا یمناسب یمردم را مرتفع سازد و هم بتواند بازده یازهایز نا یکند که هم بخش

ع مردم را جم یهاهیداشته باشد که بتواند سرما یتیمشروع ها و اهداف مردم داشته باشد.از مطالبات، خواسته یدرست

 "باشد یبرخوردار بوده، آدم مقبول یاجتماع ۀیاز سرما دیتوانمند با ریمد کند.

 (. ۳۳/۳۳/۳۰۳۳)بیگدلی شاملو، 
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هایی دهد که در بین برخی از شهروندان، ابهامات و پرسشتجربۀ تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر نشان می

وگو با گروه پژوهش اظهار شده است که های تعاونی و چگونگی همکاری با آن وجود دارد. در گفتدر خصوص فعالیت

های شهروندان در نظر گرفته گویی به دغدغهمنظور پاسخهای مبسوطی را بهونی در همین راستا، فرصتمدیریت این تعا

 دارد که:تعاونی اسالمشهر در این خصوص اظهار میمسئول دفتر است. 

ه ک و هروقت هم است رجوع، مدیر کامال ًدر اختیار اربابد، یا حتی تلفنی حرف بزننیندبیارجوع[ هروقت که ]ارباب"

 ینجا هستندا. آقای نبوی همیشه دصحبت کننیا حتی تلفنی  دمالقات حضوری داشته باشن یندبیا دنناتومی هندبخوا

 "دگو هستنو پاسخ

 (.۵۳/۳۳/۳۰۳۳)کاظمی، 

 تبلیغات کارآمد. 3.5.3

 ۀشبک. این است تشکیل شده دهندهسازمان مضمون هشت از «یتعاون تیموفق عیکارآمد و تسر غاتیتبل»مفهومی  ۀشبک

ابزارها در تبلیغات توجه کنند و با توجه به بافت و بستر جامعه کارآمدی ها باید به دهد که تعاونینشان می پردازیمفهوم

در  یتعاون تیموفق عیکارآمد و تسر غاتیمفهومی تبل ۀشبکفرایند برساخت از همان نوع ابزار در تبلیغات استفاده کنند. 

 است. نشان داده شدهجدول زیر 

 دهندهو مضامین سازمانی تعاون تیموفق عیکارآمد و تسر غاتیتبل شبکة مفهومی. 1.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 یتعاون تیفعال ۀگسترتبلیغات و معرفی 

 کارآمد و غاتیتبل

 یتعاون تیموفق عیتسر

 از طریق تبلیغات سیاز بدو تأس یمشارکت مردمجلب 

 یتعاون یهاتیفعال ینیع راتیتأثایش و تأکید بر نم :یعمل غیتبل

 استفاده از ابزار کارآمد در تبلیغات

 بـب مخاطـد و جلـتبلیغات کارآم

 منطقه فرهنگ با متناسب غاتیتبل

 مخاطب با متناسب غاتیتبل

 رتریفراگ غاتیتبل از استفاده
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های توسعه و عمران شهرستانی یا وجوه متمایز و گسترۀ اونیواقعیت آن است که هنوز بسیاری از شهروندان از وجود تع

ها را مناسب و ای که مدیران تعاونی، پیگیری و انجام آنهای عدیدهبسا فعالیت ها مطلع نیستند. یا چههای آنفعالیت

ن ا نیز ممکای رشان برای شهروندان روشن نیست و در نتیجه، مشارکت بایستهدهند اما ضرورتثمربخش تشخیص می

هایی که چندان محل رجوع گیرد، اما در بسترها و قالبهایی در این خصوص صورت مـیرسانیسازند. گاه البته اطالعنمـی

د از توانمی «تبلیغات کارآمد»رسد و توجه شهروندان نیسـت. بنابراین، نظر به تجربیات موجود در این حوزه، به نظر می

های تبلیغات های مورد بحث باشد. حمید آماده، اقتصاددان، در تشریح ویژگیفقیت تعاونیترین عوامل مؤثر بر مومهم

 گوید:یـهای توسعه و عمران شهرستانی قرار گیرد، مبایست در دستور کار تعاونییـکارآمد که م

 یآورکارخانۀ جمع کیجا نآکه مثالً  است نیاز دولت ان اانتظارش یعنیدارند،  یبه کار ازیهاست نمردم سال یگاه"

در جمالت ساده و مختصر، و  ،دکنیم جادیکه ا یاکار و ارزش افزوده نیا دیو فوا ایمزا دی؛ خب بادکن یاندازراه ریش

 نیترشیکرد که ب غاتیتبل یجور دیبا .ودبشمردم گفته  یبرا یمحل یهاالمثلپسند مثاًل با استفاده از ضربمحل

 "دکن ریدرگ راجامعۀ هدف 

 (.۳۳/۳۳/۳۰۳۳آماده، )

بایست معطوف به کاالها و خدماتی باشد که مورد بوده و اوالً مـی «صرفاً تبلیغ»چه مورد انتظار است فراتر از بنابراین، آن

طرز جذاب و بـر بستر فضاهایی ارائه شود که ؛ در ثانی به۳(۳۰۳۳، شاملو نیاز و البته مطلوب شهروندان اسـت )بیگدلی

 تنـد. به تعبیر آماده:پسند هسمردم

 مثالً  دفعهکی. دندار یادهیروزنامه فا در یرساناطالع ای غاتیدرج تبل ،دنناخویکه مردم روزنامه نم یمثالً در شهر"

متناسب با رسومات مردم استفاده کرد.  یعموم یهاتیفضاها و موقع زا راه انداخت؛ یکارناوال ایجا جشنواره نآ دیبا

 "هم ارائه داد ارخود  غاتیتبلجا نآراه انداخت و در  یباز ایمسابقه  کی ودشیممثالً 

 (.همان)

های توسعه و عمران نظران اظهار شده است، بهترین تبلیغ برای تعاونیطور که توسط بسیاری از صاحبالبته همان

 .ر زندگی خود احساس کنندهای ثمربخشی است که عموم شهروندان نتیجۀ عملی و نفع آن را دشهرستانی، انجام فعالیت

 های توسعه و عمران شهرستانیها و موانع موفقیت تعاونیچالش. 1.3

 جز یک تعاونیبه گرفته، اما در عملهای صورترغم کوشش، علیهای قبلی مورد اشاره قرار گرفتکه در بخشچنانآن

تشکیل و تثبیت نشده است. نگاه به تجربۀ آن موفق به توسعه و عمران شهرستانی، هیچ تعاونی دیگری در استان تهران 

ها و اهداف خود، از جمله در ها در تحقق برنامهدهد که آنهای مشابه در کشور نیز نشان مییک تعاونی و دیگر تعاونی

                                                           
 .۳۳/۳۳/۳۰۳۳با احمد بیگدلی شاملو در تاریخ  گروه پژوهش. مصاحبه  ۳
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اند. بنابراین حسب تحلیل منظور کارآفرینی اجتماعی چندان موفق نبودهجلب مشارکت مردمی و بنیادهای توسعه به

توان برجسته ساخت که جملگی ها و موانع متعددی را در این زمینه میشده برای پژوهش حاضر، چالشهای گردآوریداده

ت برای نیل به موفقی مذکور یهاترین موانعی که تعاونیشود به اصلیش سعی میخدر این بجویی هستند. نیازمند چاره

که مطالب این بخش، برگرفته از تحلیل اسناد و  شایان ذکر است اشاره شود. ،کنندیـپنجه نرم موکثری با آن دستأحد

 باشند.شده توسط گروه پژوهش مـیآوریهای شفاهی جمعمنابع مکتوب مرتبط و نیز تحلیل داده

 هاگیر و عدم ضمانت اجرایی آنپاودستهای قانونی رویه. 1.1.3

است.  تشکیل شده دهندهسازمان مضمون نُه ازها آن ییاجراو عدم ضمانت  ریپاگودست یقانون یهاهیمفهومی رو ۀشبک

ن ها با آدهد که تعاونینشان می ها راهای قانونی و عدم ضمانت اجرایی آنوضعیت و شرایط رویه ،پردازیمفهوم ۀاین شبک

شان نجدول زیر در  هاآن ییو عدم ضمانت اجرا ریوپاگدست یقانون یهاهیمفهومی رو ۀ. فرایند برساخت شبکمواجه هستند

 داده شده است. 

 دهندهو مضامین سازمانها آن ییو عدم ضمانت اجرا ریو پاگدست یقانون یهاهیرو شبکة مفهومی. 7.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 کندکننده در قانون سازوکارهایوجود 

و عدم  ریپاگودست یقانون یهاهیرو

 هاآن ییضمانت اجرا

 و خطاهای قانونی خألها

 نیاز قوان یاقهیسل یهاوجود ابهام و برداشت

 هایدر ارتباط با تعاون دیجد نیبه قوان ازیعدم ن

 انیمتول یطلبمنفعت لیدلبه نیقوان یاجراعدم 

 دخالت دولت ۀزمان و محدود نییدر تع یاِشکال قانون

 م وجود شفافیتدلیل عدعدم امکان نظارت دقیق بر اجرای قانون به

 قانون یروزسازبه لزوم به یتوجه یب

 کشور ینظارت و ییاجرا ،یگذارقانون نظام بُردارنبودنهم

نظران این اغلب مدیران و صاحبهای توسعه و عمران شهرستانی به اذعان های مهم قانونی برای تعاونییکی از چالش

ه، است. برای نمون «های تعاونی توسعه وعمران شهرستانیسیس شرکتأتسازوکارهای کندکننده در قانون »برخی از ، حوزه

ها و امالک قابل ها، زمینها، طرحتوانند فعالیتهای وابسته میدولت و سازمان» این قانون آمده است: ۲در بخشی از مادۀ 
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ه و صالح نباشد، با تأیید یکی از صرفهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده بهواگذاری در بخش

. ۳(۳۱۳۱« )های تعاونی موضوع این قانون قرار دهندهای دولت، از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتکمیسیون

ران مدی البته شد.ها میموجب اطالۀ فرایند اداری اعطای واگذاری «های دولتتأیید یکی از کمیسیون»قید شود گفته می

ای توسعه و عمران شهرستانی و معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تغییر این عبارت به هتعاونی

و  یبه منظور هماهنگ» ۳۱۳۰از سال این شورا دادند.  ارائهرا به نمایندگان مجلس  «استان ۀریزی و توسعشورای برنامه»

ها در چهارچوب طرح بیو تصو تیها و هداآن و نظارت بر هاستانا توسعه و عمران ،یزیردر امور برنامه یریگمیتصم

مربوط به آن در شورا مطرح  لئکه مسا یشهر شهردارِ ایجاد شده و استاندار،  «کالن یهایمشو خط هااستیها، سبرنامه

و  یزیربرنامه یشورا ۀامننییآاز اعضای آن هستند ) تعاون استان رکلیمدو  استان یاجتماع کار و امور رکلیمد، شودیم

رئیسۀ کمیسیون الدینی، عضو هیئت. طبق پیشنهاد سیدمحمدرضا میرتاج۵(۳۱۳۰ی، تخصص یهااستان و کارگروه ۀتوسع

های توسعه و عمران ها به تعاونیپروژه ، مسئولیت تأیید واگذاری۳۱۱۱برنامه و بودجۀ مجلس شورای اسالمی در سال 

ر ایجاد منظوهای موجود شورای مذکور محول گردد یا کمیسیونی بدینون، به یکی از کمیسیونتواند در قانشهرستانی می

الدینی دربارۀ (. وعدۀ میرتاج۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، شود تا این فرایند کاهش بیشتری یابد )وبینار تعاونی

 توسعه و عمران یهایها به تعاونپروژه یواگذار دییتأپیگیری این مطالبه، پس از تقریباً سه ماه محقَق شد و در طرحی 

توسعه  یتعاون یهاشرکت سیسأقانون ت ۲ ۀاصالح مادپیشنهاد شد ) «هااستان ۀو توسع یزیربرنامه یشورا»ی به شهرستان

 یرکتهاش سیطرح تأس»و در قالب طرحی دیگر با عنوان  ۳۰۳۳مهر  ۳۳رسد در که به نظر می ۱(۳۱۱۱ی، و عمران شهرستان

در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد )باشگاه خبرنگاران جوان،  «یاستان ایو  یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون

 همان باهنوز در دستورجلسات صحن علنی مجلس قرار نگرفته است،  ۳۰۳۳اسفند  ۲که تا تاریخ طرح،  نیا در (.۳۰۳۳

 زین «یاستان عمران و توسعه یهایتعاون» است شده شنهادیپ ،«یانشهرست عمران و توسعه یهایتعاون سیتأس طرح» اهداف

 .۰(۳۰۳۳ ،یاستان ایو  یشهرستان عمران و توسعه یتعاون یهاشرکت سیتأس طرح) شوند سیتأس

از جمله اینکه آمده  دارد های دیگری نیز وجودنارساییذکر شد  نیاز ا شیپ کهقانون،  نیا ۲ ۀدر ماد ن،یبر ا عالوه

رد، آور نداای است که معنایی الزامواژه «توانندمی»واژۀ شود . گفته می«توانند ]...[ های وابسته میان...[ دولت و سازم]»است: 

 هاینفعان این حوزه، همین موضوع موجب شده است دولت و سازمانبلکه اختیاردهنده است و به تأیید کارشناسان و ذی

های عالوه، چنان که دفتر پژوهش. به۲(۳۰۳۳ها نداشته باشند )شنعه، ها به تعاونیوژهحمایت الزم را در واگذاری پر ،دولتی

                                                           
 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/790215 قابل دسترسی به آدرسِ. ۳

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/124040 قابل دسترسی به آدرسِ. ۵

 . https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1634570 قابل دسترسی به آدرسِ. ۱

 . https://dotic.ir/news/7840 آدرسِ به یدسترس قابل. ۰

 .۳4/۳۳/۳۰۳۳با امید شنعه در تاریخ  گروه پژوهش . مصاحبه۲
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 یبا اعضا حاضر پژوهش در شدهانجام یهامصاحبه و( ۳۱۳۳مجلس شورای اسالمی نیز متذکر شده بود )نک: عطایی، 

شفافیت قانونی در این حوزه عدماز دیگر اشکاالت  دهد،یم نشان سانو کارشنا یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون

موارد مبهمی وجود دارد؛ برای  ۲قوانین مربوطه است که تفاسیر مختلف را موجب گردیده است. از جمله در همین بند 

 «صرفه و صالح نبودنبه»گرچه نهادی برای تشخیص . «صرفه و صالح نباشد...]...[ در مواردی که ترک مزایده به»مثال، در 

 «ترک تشریفات مزایده» هایذکر نشده است. افزون بر این، واژه «صرفه و صالح»ت، معیاری برای تشخیص مشخص شده اس

 . ۳(۳۰۳۳ترک کدام بخش از تشریفات است )نبوی،  ،طور دقیق، مقصودکند که بهنیز مشخص نمی

ها قید در قانون تأسیس این تعاونیکه  «زا بودنرانت»، برای دارداظهار می ۵(۱۱۳۱)که حمید آماده افزون بر این، چنان

ها قید شده است: نامۀ این شرکتاساس ۱شده است ، تعریف مشخص و نهاد معینی وجود ندارد. عالوه بر این، در بند 

ها در این شهرستان عرضه های دولتی مستقر در شهرستان حوزۀ فعالیت که کاالها و خدمات تولید آنخرید سهام بنگاه»

را محدود  هافعالیت این تعاونی تواندمی «عرضه در همان شهرستان». ۱(۳۱۱۳) «هاق مذاکره و مدیریت آنشود از طریمی

ای هدهد که بعضاً این قانون را به گونهای توسعه و عمران شهرستانیِ موفق نشان می؛ در حالی که بررسی فعالیت تعاونیکند

و عمران شهرستان بروجرد دست به صادرات محصوالت خود به خارج از  اند و برای مثال، تعاونی توسعهدیگر تفسیر کرده

 شود.دلیل ابهامات متعدد مذکور، نظارت بر اجرای قانون نیز با مشکل مواجه میکشور زده است. به

شود؛ برای مثال، هیئت دولت نیز دیده می ۳۱۱۵ابهام و نیز تداخل راهبردها در سند توسعۀ بخش تعاون، مصوب سال  

جای اینکه در به «ها و منافع تعاونافزایش آگاهی نسبت به ارزش»نکردن عنوان درست برای راهبردها موجب شده عیینت

 .  ۰(۳۱۱۱جای گیرد )عمادی،  «هاتقویت تعاونی»قرار گیرد، در راهبرد  «ترویج فرهنگ تعاون»راهبرد 

که ل چنانمثا یبرادارد؛  یروزرسانبه به ازیقانون ن نیکشور، ا طیشرا رییتغ زیاشکاالت و ن نیتوجه به آشکارشدن ا با

اب حدنص نیبا ا یایاگر تعاون ،شودیم لیتسه هایتعاون سیتأس گرچه هیحداقل حدنصاب سرما کند،یم انیب یرستم

 :ماندیکار باز م ۀادام از آورد، دست به یگرید یۀسرما واندشود و نت لیتشک

 یپول. بود یپول نسبتاً ناتوم ونیلیم ۱۳۳ خیتار نآ. در ناتوم ونیلیم ۱۳۳ ه،یگفت حداقل سرما ۱۳سال  قانون، "

 بعد.  یندازیمثالً راه ب یکارگاه کوچک کی شدیم پول نآ. با مویبگ مهبخوا ااش راندازه ؛بود دیپرا تا ۱۳ پول مثالً بود،

. یبخر یناتویم دیپرا کی شما ن،اتوم ۱۳۳االن  رگید اما ن،اتوم ۱۳۳ نآ یرو ندهام همچنان قانون. یهبد اشتوسعه

                                                           
 .۳3/۳۳/۳۰۳۳با سید مرتضی نبوی در تاریخ  گروه پژوهش . مصاحبه۳

 .۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، شهریور در وبینار تعاونی . اظهار نظر۵

 . https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/01/35547_orig.pdf قابل دسترسی به آدرسِ. ۱

 . https://coop.mcls.gov.ir/handler/dl_doc.aspx?i=28 قابل دسترسی به آدرسِ. ۰
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 کی و دبخر وتریکامپ دوتا ،دبخر یصندل و زیم چهارتا ،ودبش سیتأس یشرکت تعاون کی که نیهم ناتوم ۱۳۳ نیا

 که کمتر نیا از. ددار پول ناتوم ونیلیم ۲۳۳ .دبکن ینیکارآفر دهخوایم حاال .ودشیم ماتم ،درهن کن یدفتر کار

 "یروایب قهیوث دیبا ندیوگیم. ددهینم وام نیا به یبانک چیه. ]حاال[ دبکن ینیرآفرکا اندتوینم رگید

(.۳۰۳۳ /۵4/۳۳ ،ی)رستم  

ام نظ یروهایبُردارنبودن نهم گر،یعبارت دبه ای ی سیاسی کشورقوا شاتیگرا تفاوت شد، ذکر که یمواردبر  عالوه

 :شوند روروبه نهیزم نیا در یمشکالت با هایتعاون و نشوند اجرا یدرستبه نیقوان شودیموجب م زین ،یاسیس

 اب مجلس نه مجلس، با دولت نه. ستندین بُردارهمنیروها . ستین دستکینظام اصالً  کی هم ما یتیحاکم نظام "

ه ب یزیچ کی. کنندیم یخنث ار گریدهم نباشند، بُردارهم روهاین یوقت دینیبب هانیا. هیقضائ ۀقو با دولت نه دولت،

های توسعه و عمران ]قانون تأسیس تعاونی کردم عرض که یقانون نیهم مثل خب رسد،یم هاندهینما ذهن

! اما خب یبه! چه عالبه دیگویم خواندیم هم س. هرکیاست از لحاظ نظر یدئالیا قانون یلیخ خب. [شهرستانی

 "باشد اتمرکزگر خواهدیم دولت چون ندارد؟ چرا. ددولت اعتقاد به آن ندار

(.۳۰۳۳ /۵4/۳۳ ،ی)رستم  

هایی دارند که در اند، قوانین موجود ضعفدر مجموع، با توجه به آنچه متخصصان و فعاالن حوزۀ تعاون، اذعان داشته

 ،های توسعه و عمران شهرستانی، اصالح قوانینعمل، خود را نشان داده و یکی از اقدامات مؤثر برای بهبود وضعیت تعاونی

 لی در این حوزه باید باشد.با استفاده از تجربیات عم

 هاساختارهای دولتی از تعاونی بایستة حمایتعدم و تعامل نامطلوب. 1.1.3

 بدنۀ تعامل نامطلوبالذکر و نیز مزید بر آن است، راستا با مقوله فوقهای پژوهش حاضر، موضوعی که همحسب یافته

 مضمون ده ازمفهومی  ۀشبکهاست. این بایسته از آنمایت عدم حعمران شهرستانی و  و های توسعهاجرایی دولت با تعاونی

ها با آن مواجه هستند و عدم که تعاونی کندمیآشکار  وضعیت و شرایطی رااست. این شبکه   تشکیل شده دهندهسازمان

. دهدشان میها را نهای دولتی از تعاونیعامل نامطلوب این سازمانها و تهای سیاسی از تعاونیحمایت دولت و سازمان

 نشان داده شده است. جدول زیر در  مذکورمفهومی  ۀفرایند برساخت شبک

 دهندهو مضامین سازمانها حمایت بایستة ساختارهای دولتی از تعاونیعدم و تعامل نامطلوب شبکة مفهومی. 9.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 هاعدم پشتیبانی حقوقی دولت از تعاونی
حمایت عدم و ل نامطلوبتعام

بایستة ساختارهای دولتی از 

 هاتعاونی

 از رانت هایتعاون یریجلوگ لیدلدولت به ۀبدن تیعدم حما

 هایتعاون توسط یازسنجین در هاآن یهایکارکم برمالشدن لیدلبه دولت ۀبدن تیحما عدم
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 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 قدرتمند ینهادها یاز سو بسا سرکوبحمایت و چهعدم

حمایت عدم و طلوبتعامل نام

بایستة ساختارهای دولتی از 

 هاتعاونی

 هانگرش سیاسی به تعاونی

 های سیاسینظریتنگ

 غاتیتبل یدولت برا ۀبدن یاز سو عدم حمایت

 ردمـم ـیتیریمد وانـت به تـدول یاعتمادیب

 گریکدی با یدولت رانیمد و کارشناسان یهمکار عدم

 یشهرستان یهاو چالش یاسیتفاهمات سسوء لیدلبازده بهزود یطرح ها نشدنیعمل

های توسعه و عمران شهرستانی ناشی از ویژه، تعاونیبا وجود اینکه برخی از موانع در اجرای قوانین حوزۀ تعاون و به

 استیر ،۳(۳۱۱۱) اینینیحسغالمحسین نظران همچون برخی از صاحبطبق گفتۀ اما هایی در تدوین قوانین است، ضعف

وسعه و های تقانونی تعاونی هایگیری از ظرفیت، از جملۀ موجبات نبودِ امکان بهرهدانشگاه تهران ینیکارآفر ۀدانشکد وقت

و عدم اراده نسبت به اجرای صحیح آن  های مناسب، بلکه برداشت ناقص از قانونعمران شهرستانی، نه فقدان قانون و طرح

استناد  ۰۰قانون اصل  ۵۳ها به مادۀ سازی در واگذاری پروژهسازمان خصوصی برای نمونه،ت؛ اس از سوی بدنۀ اجرایی دولت

 .دهدهای توسعه و عمران شهرستانی را در اولویت قرار نمیکند و بر همین مبنا واگذاری به تعاونیمی

مزایدۀ عمومی و در نهایت،  ترتیب، بر اساس عرضه در بورس، از طریقکند بهقانون فوق، هیئت واگذاری را موظف می

ون قان ها مربوط است )نک:گیری کند؛ از این میان، روش مذاکره به تعاونیها تصمیمبه روش مذاکره برای واگذاری بنگاه

ها از طریق مذاکره به . بنابراین، در صورتی پروژه۵(۳۱۳4ی، قانون اساس اصل چهل و چهارم یکل یهااستیس یاجرا

ها از طریق بورس و مزایده ممکن نشده باشد. این در حالی است که در قانون شود که واگذاری آنمیها واگذار تعاونی

 ۰۰های توسعه و عمران شهرستانی، اولویت به مذاکره داده شده است و چون این قانون بعد از قانون اصل تأسیس تعاونی

ایر ها مانند سذاری با برداشت ناقص خود، با این تعاونیمصوب شده، اولویت باید با اجرای این قانون باشد؛ ولی هیئت واگ

ها داند که ارادۀ اجرای قوانین و پیگیری اجرای آناین امر را ناشی از این می ۱(۳۱۱۱) نیاکند. حسینیها برخورد میتعاونی

ت تعاونی توسعه و ، مدیرعامل شرک۰(۳۱۱۱) ، طبق گفتۀ داوود قلیچیموضوعدلیل همین به. در این حوزه وجود ندارد

                                                           
 .۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، شهریور . اظهار نظر در وبینار تعاونی۳

 . https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260 به آدرسِقابل دسترسی . ۵

 .۳۱۱۱ وریشهر ،یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون ناریدر وب . اظهار نظر۱

 .۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، شهریور . اظهار نظر در وبینار تعاونی۰
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های ها به تعاونیهای قضایی سازمان بازرسی کل کشور پس از واگذاری پروژهها از پیگیریعمران شهرستان شاهرود، سازمان

 .، واهمه دارند۰۰گانۀ ذکرشده در قانون اصل توسعه و عمران شهرستانی، خارج از اولویت سه

ست که به ای از این مسائل، ناشی از نوع نگاهیبخش عمده کنندگان در پژوهش حاضر،به زعم برخی از مشارکت

های ظرینها و تنگهای توسعه و عمران شهرستانی وجود دارد. یک نگاه دستوری، از باال به پائین، مبتنی بر نگرشتعاونی

را  برخی نهادهااز سوی  تر سوءتفاهم است اما موجبات عدم حمایت و گاه حتی سرکوب این تعاونیسیاسی که اگرچه بیش

ورد ای مـهی از تعاونیـعضو هیئت مدیره یک وانـعنبهشوندگان ی از مصاحبهـچنانکه به تعبیر یکت. آنـفراهم آورده اس

 :ثـبح

[ ]... هستند یاسیسوءتفاهمات س یسرک یآبستن  هایتعاون ،نیخاطر هم به ست.ا یاسیها صددرصد سنگرش "

صددرصد  یهاینیبتنگن آشهرستان هست؛ اما خالصه،  ازی، نودبشانجام  دیا باهکار نیا است،یباهم مه زیچ همه

 یاسیتفاهمات سخاطر سوءبه]...[  متأسفانه ود.بشکار انجام  نیا دذارگیو نم دریگیم را کار نیانجام ا یجلو یاسیس

معموالً صددرصد  دبرس جهیتهم که به ن ییهاطرحن آ. دنامیم میها عقمعموالً تمام طرح یشهرستان یهاو چالش

 "نخواهند داشت یمناسب یاقتصاد هیو توج ستندیزودبازده ن

 (. ۳۳/۳۵/۳۰۳۳شونده، )عدم ذکر نام به درخواست مصاحبه

 دلیلها بههای این تعاونیرسد، ایجاد کُندی و تأخیر در انجام فعالیتنکتۀ دیگری که در این خصوص به نظر می

ز که یکی اهای مورد اشاره نیستند. چنانتأثیر از همان سوءتفاهمست که البته بیبریو زمانفرایندهای اداری طوالنی 

 وید:گهای این تعاونی میاعضای تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر در تشریح روند پیگیری یکی از فعالیت

لیل ددقیقاً بهم آن هانجام نرسیده. م به سره که هنوز است مال شش سال پیش است؛ پروژه داریم که مسکونی کی"

ولی مثاًل  را؛ پنجشانجام دادیم، حتی ماده  اای پروژه ره. یعنی ما همۀ کاردکننمی ددارن ارایی که ما ههمین اذیت

ا های که ما قبالً انجام دادیم و خیلی چیزن پروسهامسکن و شهرسازی اسالمشهر گیر کرده. دوباره یعنی هم دراالن 

 اشتباه انجام را کارشما مثاًل این  ،روی این موضوعات که نه دندیم، االن مثالً دوباره دست گذاشتنابات رسبه اث ار

، داروگرنه، نه زمین مشکلی د ؛خاطر اذیت.طی کنید. یعنی فقط به ااین پروسه ر ربار دیگ کدادید. باید مثالً دوباره ی

وست دیا  دکننمی را ، این کاردن دارنامهمدیربا هیئت ت شخصیمنم خصواد، و بیشتر حاال نمیدنه پروژه مشکلی دار

 "دبرسبه نتیجه  دندارن

 (. ۵۳/۳۳/۳۰۳۳)کاظمی، 

شود اعتمادی دولت به توان مردم در ادارۀ امور محلی نیز مانع میها، بلکه بیتنها نوع نگاه به این تعاونینه گر،ید یسو از

های توسعه و عمران پایه چون تعاونیکند و اختیار امور را به مردم و نهادهای مردمنشینی که از نگاه تمرکزگرای خود عقب

 شهرستانی بسپارد:
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وبودجه گرفته بشود. حاضر نیست خواهد همۀ تصمیمات در سازمان برنامهخواهد تمرکزگرا باشد. دولت میدولت می"

گوید من از مردم بیشتر به مردم اعتماد ندارد. میاختیار یا افسار توسعۀ محلی را بدهد دست مردم. چون دولت هنوز 

 "فهمممی

(.۵4/۳۳/۳۰۳۳)رستمی،   

وجود  یو اعتماد کاف یهمکار زین ییاجرا ۀبدن خود در که است نیا کرد اشاره آن به توانیکه م ۀ دیگرینکت ت،ینها در

 :دهند مشارکت امور ۀادار در را مردم هک دهند جازها هادر شهرستان ییبه کارشناسان اجرا هیبلندپا رانیندارد تا مد

 یقاآ که ددهیهم به همکارش نم ار اریاخت نیا نیبنابرا ،یدولت رانیمد نیب ،نکارشناسا نیب ستین اتحاد یوقت"

 شهرها زا و یذارگمناقصه ب در ستین ازین ار ییروستا یهاشبکه ینگهدار تو شهرستان، برق میکن فرض ۀادار سِیرئ

 شما. تی اسداشته باشند، کاف نیتکنس یک. کنند ینگهدار ناخودش ،یمحل مردم ناهم بده. دکنن ینگهدار یندایب

 آب رکتش کن فرض ستین ازین نیا. شما به مهدیم ار ییروستا ۀشبک یمن نگهدار د،یاستخدام بکن نیتکنس یک

 "دبکن اداره دیایدولت ب دیفرض کن ار ییروستا

(.۵4/۳۳/۳۰۳۳)رستمی،   

 هافعالیت مالیتأمین  در . دشواری3.1.3

 تشکیلدهنده سازمان مضمون هفت از «هادشواری در تأمین مالی فعالیت»شبکۀ مفهومی  های پژوهش حاضر،حسب یافته

هومی مف ۀشبکفرایند برساخت سازد. ها را آشکار میهای مالی و اعتباری تعاونیچالش ،پردازیمفهوم ۀشبکاست. این شده 

 شده است.نشان داده جدول زیر در  مذکور

 دهندهو مضامین سازمان دشواری در تأمین مالی شبکة مفهومی. 8.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 توان مالی پائین اعضاء

 دشواری در تأمین مالی

 هامالی در تعاونیسرمایۀ کمبود 

 دشواری بسیار زیاد در تأمین منابع مالی

 مین منابع مالیها در تأعدم حمایت و همکاری بانک

 مالی در گذشته و عدم همکاری مردم هایهسرمایمیل وحیف

 کرونا یماریب وعیش و هامیتحر مانند یرونیب عوامل

 یبانک یانقباض یهااستیس
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ی هاها و از جمله تعاونیقوانین مختلفی نهادهای اقتصادی را موظف کرده است از تعاونیتر اشاره گردید، که پیشچنان

ه های مذکور در نظر گرفتمنظور حمایت مالی از تعاونیهایی به. عالوه بر این، طرحتوسعه و عمران شهرستانی حمایت کنند

دشواری در تأمین »ها دهد که آنها نشان مینفعان درگیر در ساختار این تعاونیوگو با ذیشده است. با این همه، گفت

نظران دالیل مختلفی دانند. صاحبهای خود میها و موانع توفیق برنامهترین چالشمعنوان یکی از مهرا همچنان به «مالی

 که به تعبیر یکی از ایشان:چنانکنند. آنرا در این خصوص ذکر می

 هایتعاون نیعضو ا آیندیم یکه به شکل انفراد یکه افراد است نی، اددارن هایتعاون نیکه ا یاز مشکالت یکی"

دولت  هانهیزم نیا درانتظار دارند که  اهنیا ]...[ دنداشته باشن یایقو یلیخ یکه توان مال است ممکن ،دنوشیم

 "دبکنن اشکمک دیایب رونیاز ب ینهاد کیو  دبکنن اکمکش دیایب

 (. ۳۳/۳۳/۳۰۳۳)آماده، 

ده بینی شر این چالش پیشآمدن بفائقمنظور های دولتی از جمله در چهارچوب بنیادهای توسعه اگرچه بهبرخی از حمایت

 تعارض»توانند سرمنشأ ایجاد ها میکند، این حمایتوگو با پژوهشگران اظهار می( در گفت۳۰۳۳طور که دباغی )همان، است

 ها در تناقض قرار گیرند. به بیان او:باشند و بنابراین با هدف و ماهیت اصلی تعاونی «منافع

ایجاد  اچندان تغییری ر ،هایی هستند که فقط روی کاغذ هستند و در عملها در عمل، تعاونیوقتی که تعاونی"

که  دو سعی کن دتزریق کن ارها منابع مالی : یا اینکه دولت از باال به ایندداردر این شرایط دو راه وجود  ،کنندنمی

د از یکه بیایا این ،دبدهن اشو در سطح مدیریتی دخالت دنگه دار اها رسه تایی از این –حدأقل از لحاظ اسمی دو 

؛ تعارض منافع ددارهرحال تعارض منافع وجود جا بهحمایت کنند. این ارها نآکه  دای استفاده کنبنیادهای مداخله

 "دنگیرمنفعت جمعی شکل ن آوقت که هیچ ودشمیهم باعث 

 (. ۳4/۳۳/۳۰۳۳، دباغی)

ها و جهت های خود به بانکبرای تأمین مالی برخی از فعالیتها وجود دارد که البته این امکان برای برخی از تعاونی

کند، اشاره می گذاری تعاونمدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه ۳(۳۱۱۱نژاد )طور که حسینأخذ وام مراجعه کنند. اما همان

روش این »دهد که صرفه، همچنین نگاه به تجربیات داخلی و جهانی نشان میبهره و بههای کمجدای از دشواری أخذ وام

 .«فقط با اتکاء به وام بخواهند کار کنند های زیادی را یافت کهشرکت توان، و نمیخوبی نیست

 توان انتظارعموم شهروندان نمیپایین که اشاره شد، به دلیل توان مالی گذاری اعضا نیز چناندر ارتباط با سرمایه

چنین کاری را دارند هم ممکن است دیگر، معدود افرادی که توان یکها داشت. از سوی توجهی از آنگذاری قابلسرمایه

                                                           

 ید جمعخر یمال نیتعاون و تأم :شب چهارم - تعاون یلدای ناریدر وب . اظهار نظر۳
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که به بیان یکی از چنانبه دلیل تجربیات ناخوشایند پیشین، اعتماد کافی در این خصوص نداشته باشند. آن

 کنندگان در پژوهش حاضر:مشارکت

جریان این چند سال خورده شده،  دردم ست. از بس پول مرا، اعتماد [نداشتن مهارت مشارکت]تر از این مسئلۀ مهم"

 ومیل کردند، مردم ترسیدهد و حیفگرفتن را ها، یا مؤسسات مالی، پول مردمبعضی از حتی تعاونینم ادنمیانواع 

 "دنداشته باشن است ممکن را جایی که اختیارش دذارنگب را ناپولش اندهشد

 (. ۵4/۳۳/۳۰۳۳)رستمی، 

 هاتعاونی دی نسبت بهاعتماشدن بینهادینه. 1.1.3

های توسعه و عمران شهرستانی از جمله در استان تهران با آن ها و موانعی که تعاونیترین چالشدر نهایت، یکی از مهم

دگذاری است. ک «هااعتمادی نسبت به تعاونیشدن بینهادینه»باشد، نوعی برآیند تمامی موارد قبلی نیز میمواجه بوده و به

این دهنده است. سازمان مضمون هفتشامل کم دهد که این شبکۀ مفهومی دستهای پژوهش نشان میو تحلیل داده

. فرایند سازدمیآشکار  ها و شرایط ظهور این وضعیت رااعتمادی نسبت به تعاونیوضعیت و شرایط بی ،پردازیمفهوم ۀشبک

 نشان داده شده است.جدول زیر در ۀ مذکور برساخت شبک

 دهندهو مضامین سازمانها اعتمادی نسبت به تعاونیشدن بینهادینه شبکة مفهومی. 1۳.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 گذشته یهایتعاونبِد  سابقۀ و عملکرد ضعف لیدلبه «یتعاون»عنوان  به مردم یاعتمادیب

اعتمادی شدن بینهادینه

 هانسبت به تعاونی

 گذشته فیضع یاـهیدر تعاون ءات اعضاـنشدن توقعبرآورده ۀواسطـبهمردم  یاعتمادیب

 :نیشیپ یهایتعاون ۀریمدئتیه یاعضا یشخص یطلبمردم بر اثر منفعت یاعتمادیب

 یاجتماع یۀسرما رفتننیازب

 بر اثر موانع موجود یقبل یهاپروژه نشدنییعلت اجرابه ره،یمدئتیرفتن اعتماد مردم به هازدست

 یتعاون خارجِهای محیطاز  یاعتمادیو ب یجَو منف ادجیا

 هایتعاون سیستأ بودنیدستور لیدلبه یاعتمادیب

 یتعاون یتیریمد ساختار نییتع در دولت ۀمداخل لیدلبه یاعتمادیب

ای مختلفی در هتجارب و دیدگاه ،انداز متخصصان و مدیران مربوطه بودهعمدتًا که  پژوهش حاضر کنندگانمشارکت

 «تعاونی»اعتمادی عمومی نسبت به ها بر این باورند که این بیآن .اندها داشتهاعتمادی در جامعه نسبت به تعاونیبی ۀزمین

 که به تعبیر یکی از ایشان:چنانهای توسعه و عمران شهرستانی نیز شده است. آنگیر تعاونیدر معنای عام کلمه، دامن
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کم  هاینن به تعاوادر کل کشور، مردم اعتمادش یمتأسفانه بد تعاون ۀبا توجه به سابق م،یروآیم ار یما نام تعاون یوقت"

تان، شرکت توسعه و عمران شهرس دذاشتنگیاگر م حاًی، ترجدبکنن هندبخوا یایبازنگر کیدوباره  دیاگر شا یعنیشده. 

مران توسعه و ع یتا تعاون ،دکردنیم یشتریبال بمردم استق یلیخ رانات،یشهرستان مثالً شم ،یحاال هر شهرستان

 "راناتیشهرستان شم

 (. ۵۱/۳۳/۳۰۳۳)اقتصادنیا، 

ا و هها در کشور است. نخست، انفعال تعاونی، این موضوع ناشی از دو آسیب مبتال به تعاونی۳(۳۰۳۳به باور اقتصادنیا )

. ان گشته استیشنشدن توقعات اعضاجه، منجر به برآوردهها که در نتیو مورد ادعای آن شدهبینیعدم تحقق اهداف پیش

ها در حد یک شرکت خصوصی شده و در چنین شرایطی، ها که منجر به تقلیل آنمدیرۀ تعاونینگری هیئتدوم، شخصی

 اند.مدیره، سایر اعضاء در عمل نفعی نبُردههیئتجز 

 و ،یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یتعاون قاتیحقو ت جیدفتر آموزش، ترواسبق  رکلیمد ۵(۳۰۳۳حمداله رستمی )

 دارد که:نیز در همین خصوص اظهار می رانیتعاونگران ا ۀخان ریدب

 دتنبعد رف ،ددنیخر ار نیمسکن؛ زم یهایاز تعاون یمثل بعض ]...[کردند  جادیا هایبوده که تعاون ییفسادها یلیخ"

 ت،یهاکه در ن دهستن یتعاون یاعضا یعنیاند که، مردم نیا ت،یو در نها داشتندار بوده، بعد حاال هزار تا برنامه دمشکل

که  دیویگیشما م یهم وقت لیدل نیکرده. و به هم دایکل جامعه نشر پ درنگاه  نی. اندوشین میو بدب کنندیضرر م

 ."دذارنگسر ما کاله ب اندهمدآ هایاز تعاون رگید یکیکه حاال خب باز  دنویگیم مه توسعه و عمران، باز یتعاون

رفتن سرمایۀ اجتماعی حول مفهوم تعاونی چه در عمل روی داده است، فرسایش و ازبینرسد آنبنابراین، به نظر می

های مورد بحث، رغم ضرورت حفظ ماهیت تعاونی برای شرکتدهند که علیپیشنهاد می کارشناسان از یبرخاست. لذا 

 پوشی نمود.ها چشمگذاری آندر عنوانتوان از کاربرد این لفظ می

ها، همچنین تا حدی به دلیل اعتمادی نسبت به تعاونیدهد که بازتولید بیهای پژوهش نشان میباری، یافته

اندرکاران تعاونی توسعه و عمران هاست. این مسئله برای نمونه توسط تمامی دستهای خارج از محیط این شرکتجوسازی

 دارد:که کارشناس و مسئول دفتر مدیرعامل این تعاونی ابراز میچنانمورد اشاره قرار گرفته است. آن شهرستان اسالمشهر

 کی! من ردیگ ددارفکری  کی]...[ به هرحال هر مغزی  است ایپروسۀ خیلی طوالنی کی ربحث جَوسازی دیگ"

که  ودشو همین باعث می ویدگمی چیز بیشتری ک؛ نفر سوم یویدگتر میچیز گنده کیم؛ نفر دوم ویگچیزی می

 به سمت تعاونی. یعنی ودبشغول و حمله  کی، مثل ودتر بشو بزرگ و بزرگ دطور شکل بگیراین بدبینی همین

                                                           
 .۳۰۳۳آبان  ۵۱گروه پژوهش با کامران اقتصادنیا در تاریخ مصاحبه  . ۳

 .۳۰۳۳بهمن  ۵4گروه پژوهش با حمداله رستمی در تاریخ  مصاحبه.  ۵
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ر د. یعنی کسی که اینجا است تعاونیها بیشتر از خارج از کنم این جوسازیم من خودم بیشتر احساس میویگمی

 "ددخیل باش در آن دناتوا میههمۀ این د؛این پروژه به نتیجه برس دارندپروژه عضو نیست، کسی که دوست 

 (. ۵۳/۳۳/۳۰۳۳)کاظمی، 

 راهکارها و پیشنهادها . 7.3

مشارکت مردمی و بنیادهای ی مؤثر بر ای از راهبردهامجموعهارائۀ و به یابی که هدف اصلی پژوهش حاضر دستنظر به آن

، ؛ نگارندگاناست بوده های استان تهران با رویکرد کارآفرینی اجتماعیشهرستان های توسعه و عمرانتوسعه در تعاونی

شده اند. راهبردهای ارائهطور متمرکز و مبسوط به این منظور اختصاص دادهرا به -پژوهش عنوان گفتار پایانیبه -فصل آتی 

ه در شدهای ارائهو نیز خوانش هدفمند یافته های تجربی و نظری مرورشده در فصل دومنگاهی به دانستنیجا با نیمدر آن

بخش فصل سوم ارائه خواهد عنوان پایانجا و بهچه در ایناند. اما آنگردیده مطرحای شدهبندیصورت دستهفصل حاضر، به

های توسعه و عمران مدخالن تعاونینظران و ذیاندازهای فراخی هستند که توسط صاحبشد، خطوط کلی و چشم

که ادامیم ،اند. چههای مذکور اشاره گردیدهنیازهای تشکیل و تثبیت تعاونیهای آغازین و پیشعنوان ضرورت، بهتانیشهرس

ماعی، واسطۀ کارآفرینی اجتها در تشکیل و تثبیت دچار مسئله هستند، سخن از بهبود مشارکت مردمی خاصه بهاین تعاونی

 ند. مانیافتنی مـیتر به هدفی دور و دستبیش

های توسعه و عمران شهرستانی در استان تهران، راهکارها و پیشنهادهای متعددی قابل رفت تعاونیباری، برای برون

 کم مؤید سه شبکۀ مفهومی است که در ادامه، مورد اشاره قرار خواهند گرفت. ، دستموارداحصاء است. تجمیع این 

 اعتمادساز یتیشخص یهایژگیو با و با تجربه ،به اعضای توانمندو تمسک  سازی قویتیم. 1.7.3

 کم ازدست «توانمند و با تجربه یو تمسک به اعضا یقو یسازمیت»مفهومی  ۀشبکشده، آوریهای جمعحسب تحلیل یافته

از تیم قوی  هادهد که اگر تعاونینشان می پردازیمفهوم ۀاست. این شبک تشکیل شده دهندهسازمان مضمون دوازده

جدول زیر  درمذکور،  ۀفرایند برساخت شبک .کسب کنند تحقق اهداف خودند موفقیت بیشتری در نتوا، میدار باشندبرخور

 نشان داده شده است.

 دهندهو مضامین سازمان دشواری در تأمین مالی شبکة مفهومی. 11.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 سوز و هماهنگدل رانیو مد رهیمدئتیه
و تمسک به  یقو یسازمیت

 با و با تجربه ،توانمند یاعضا

 اعتمادساز یتیشخص یهایژگیو

 دستپاک انریمد

 یتعاون ۀحوز در یعمل ۀسابق با رانیمد
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 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 شهرستان در شهرت حُسن یدارا رانیمد و رهیمدئتیه

و تمسک به  یقو یسازمیت

 با و با تجربه ،توانمند یاعضا

 ادسازاعتم یتیشخص یهایژگیو

 شهرستان فرهنگ و هاتیظرف ازها،ین با آشنا رانیمدو  رهیمدئتیه

 یدولت یبا نهادها ارتباط یبرقرار مند درتوانمدیران 

 با مردم و مدیران رهیمدئتیه یاعضا کینزد تعامل

 صورت منظمبه و کارشناسی رهیمدئتیجلسات ه یبرگزار

 در جلساتاندرکاران تعاونی ستو د رهیمدئتیه یاعضا یکثرأحد مشارکت

 یینها یریگمیدر تصم یدموکراس تیبه لزوم حاکم رهیمدئتیو ه ریباور مد

 باال  یروان قدرت و یعموم روابط با دفتر مسئول از استفاده

 نکاست و هانهیهز کاهش یبرا تعداد حداقل با یول توانمند، ثابت کارمندان از استفاده

 یادار یبوروکراس از

مدیره، مشاوران و کارشناسان هیئتو در مرحلۀ بعد گروه  های شخص مدیر تعاونیبه زعم خبرگان این حوزه، ویژگی

ید باشد. از همین رو تأکاهدافش مـی به یابیتوفیق آن شرکت در دستکنندۀ توفیق یا عدمشرکت، تا حد زیادی تعیین

نظران این حوزه عنوان یکی از صاحببه ۳(۳۰۳۳باشد. حمید آماده ) متخصص یمدیر تعاونی باید فرد ،خاصه گردد کهمی

های ست، در تشریح ویژگیهای تعاونیکه جدای از تخصص دانشگاهی همچنین دارای تجربۀ عملی از حضور در شرکت

 ز مسائلگوید که چنین شخصی اوالً دارای دانش کافی در این حوزه است؛ در ثانی، با مردم و نییک مدیر متخصص می

 های آن آشناست؛ و در نهایت، در برقراری رابطه خاصه با نهادهای دولتی توانمند است.ها و چالشمنطقه اعم از فرصت

 کتمشار جلب عوامل از زیندر منطقه  ریحُسن شهرت مد و یدستکنندگان، پاکاغلب مشارکت ۀطبق گفت ن،یبر ا عالوه

 :هاستیتعاون در مردم

 اردپول یخانوادگ کوچک شرکت کی یاعضا یشهر کی در مثال یبرا اگر. است مهم یلیخ هم رانیمد یدستپاک "

 یمردم شهر در دست اوسـت، اگر بخواهد زندگ ۀیکه نصف سرما یاما کس سـت؛یمهم ن یلـیمردم خ ۀیبق یباشند، برا

 از یلیخ به مردم که ینگاهثل پول از کجا آمده )م نیکه ا دیوجود آ ابهام به نیمردم ا یداشته باشد و برا یخاص

 یعنی. کندیم کم او یکارآمد از جه،ینت در و زندیم لطمه او یاجتماع ۀیسرما به مسئله نیا ،(دارند یدولت رانیمد

هم که به او پول  یمردم . همانکند یعموم مشارکت جلب تواندینم باشد، نداشته یمطلوب یاجتماع ۀیسرما اگر

 "دهندینم تیریفرصت مد یکه چه شد!؟ در واقع اصالً به و آورندیاند، مدام فشار مداده

(.۳۳/3/۳۰۳۳ ،یگدلی)ب  

                                                           
 .۳۳/۳۳/۳۰۳۳با حمید آماده در تاریخ وهش ژگروه پ. مصاحبه  ۳
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ین های ادارند که یکی از عوامل پیشبُرد فعالیتمسئوالن تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر نیز اذعان می

مشاور »، «مشاور تعاون»ناوین عشرکت، حضور یک تیم متخصص در کنار مدیرعامل و هیئت مدیرۀ تعاونی مذکور تحت

مدیران تعاونی اسالمشهر در نهایت بر ضرورت حضور و مشارکت حدأکثری  است. «مشاور حقوقی»و  «مشاور مالی»، «عمرانی

 ها تأکید داشته و اعتقاد دارند که:گیریتیم مدیریت تعاونی در تصمیم

، یا ددرصد اعضا داشته باشن ۲۳ - ۰۳شاید  ار مارۀ من. االن شدمعموالً ارتباط دارن ردیگاسالمشهر همه با هم در"

یم، ما ویم درگیر بشهبخوا ۳۱با این پروسۀ کرونا و کوید  معمواًل تا قبل از اینکه. دصددرصد داشته باشن ار نادیگر

درصد،  ۱۳ کردیم. معموالً جلسات با تقریباًبرگزار می اجلسه ر بار در هفتهمفصالً هر هفته، گاهاً دوبار و مرتب یک

 "برگزار شدنددرصد افراد  ۳۲

 (. ۳۳/۳۵/۳۰۳۳)کریمی، 

ر اساس ب یینها یریگمیتصم د،یآیم شیپ جلسات نیا در که یینظرهااختالف در که است نیا گرید تیاهم حائز ۀنکت

حاکم  ییضاف نیتوسعه و عمران اسالمشهر چن یدر تعاون ،یتعاون نیمسئول ۀباشد که بنا بر گفت تیاکثر یو رأ یدموکراس

 :تاس شده اشاره آن به که است ینکات از زین نظراختالف موارد در یتعاون رعاملیمد یتیریتوان مد ن،یاست؛ عالوه بر ا

 در. قطعًا خب آیدیم شیکه پ ییحل معضالت و اختالف نظرها ]مدیرعامل تعاونی اسالمشهر[ در ناشیا قدرت "

 یمخوریبرم یمشکل به ییجا کی نکهیا ای رهیمدئتیه ای ناشنیمشاور ن،اشیها و خود اکارشناس نیها مثالً ببحث

 نیحل ا ایمعضالت  نیا کردنتیریمد در هستند، یناراض یزیچ یکمثاًل از  ای دسؤاالت دارن یسر کیکه اعضا 

 "ددارن ییمشکالت، قدرت باال

  (.۵۳/۳۳/۳۰۳۳ شونده،مصاحبه درخواست به نام ذکر)عدم 

 یتشناخو روان یتخصص یهایکه توانمند یکارمندان یول ثابت، کارمندانتعداد الزم  حداقلاز  استفاده ن،یبر ا عالوه

 و وسعهت یتعاون مثال، یبرا. کند کمک یتعاون یبوروکراس ندیفراکاستن از و  هانهیبه کاهش هز تواندیدارند، م ییباال

 ضااع مشارکت جلب در او یروان یروین و یعموم روابط یول د؛دار دفتر مسئول عنوانبه کارمند کیعمران اسالمشهر فقط 

 :تاس بوده مؤثر

 ست،یاوضاعش خوب ن کمیشرکت االن  مویگیم ؟هیددینم سود ما به چرا مثالً کهویندگیم ما به اعضا مثالً"

 یسع والًمعم من. میبران کنج یتانبرا مینابتو بعد سال شاءاهللان. میهانجام بد را کار نیا امسال االن مثالً میناتوینم

 با شهیهم  من ،دباش یحت هم یعصبان که یرجوعارباب یعنی. اهرجوعارباب ۀهم با کنم صحبت آرامش با کنمیم

 "اعضا نیاصالً ب ای یتعاون یتو ودبش جادیا تنش ندارم دوست. است رفته فرستادمش آرامش

(.۵۳/۳۳/۳۰۳۳ ،ی)کاظم  



۳۰۳ 

 داریمتخصصان و اجتناب از دیدگاه بنگاه . ضرورت استفاده از دانش1.7.3

در  «یداربنگاه دگاهید اجتناب ازضرورت استفاده از دانش متخصصان و »شبکه مفهومی های پژوهش، حسب تحلیل یافته

در صورت  دهدنشان می پردازیمفهوم ۀاست. این شبک تشکیل شده دهندهسازمان مضمون چهار کم ازدستها یتعاون

. بر همین پایه، تأکید شودها چند برابر میامکان موفقیت تعاونی ها،گرفتن از آنمتخصصان و مشورتانش استفاده از د

ها را در تحقق اهداف و پرهیز از تقلیل تعاونی به یک بنگاه معامالتی، آن داریگردد که اجتناب از دیدگاه بنگاهمی

 نشان داده شده است.جدول زیر در ۀ مذکور اخت شبکفرایند برس. رساندشان به توفیقات بیشتری مـیاجتماعی

 دهندهو مضامین سازمانی داربنگاه دگاهید اجتناب ازضرورت استفاده از دانش متخصصان و  شبکة مفهومی. 11.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 هـاگرفتـن از آندانـش متخصصـان و مشـورتاده از ـاستف

نش متخصصان ضرورت استفاده از دا

 یداربنگاه دگاهید اجتناب ازو 

 سرآمد یهاشرکت حضوربا  یتخصص یهاکارگروه لیتشک

 هاداری در تعاونیحاکمیت دیدگاه بنگاهعبور از 

 یسازشبکه از استفاده با هایتعاون ریسا رانیمد اتیتجرب از استفاده

هایی است که اگرچه در ها به فعالیترود، ورود آنهرستانی میهای توسعه و عمران شدر حقیقت، انتظاری که از تعاونی

انداز بلندمدت است. به این معنی ها تخصصی و ناظر به یک چشمهمراه دارد، اما نگاه به آنمدت برای اعضا سود بهکوتاه

ود ر مقطعی نیز همراه با سطوکه ممکن است به-پشتوانه و ناپایدار اقتصادی بیها در حد انجام معامالت که ظرفیت تعاونی

چه امروز در عمل شاهد هستیم، های مذکور، آناندرکاران تعاونییابد. با این همه، به زعم برخی از دستتنزل نمـی -باشد

 کنندگان پژوهش:هاست. به تعبیر یکی از مشارکتدر آن «داریغلبۀ دیدگاه بنگاه»

ورت صبه یعنیدارند.  یبه بنگاه معامالت ملک هیشب یدیلباً دغا یعنی. ودشینمانجام  یتخصص ادیز یاالن کار"

 به یخب تخصص ها،نیساختمان و ا یهابحث ای ،یسازراه ای ،یدر بحث شهرسازچه  ،یچه در بحث اراض یتخصص

 "دمیمختلف د یهایتعاون درکه بودم،  یمدت نیا دربوده که من  یاز معضالت یکی نی. اودشینمنگاه  هاآن

 (. ۵۳/۳۳/۳۰۳۳شونده، کر نام به درخواست مصاحبه)عدم ذ

گرفتن گیری از دانش متخصصان و مشورتداری و نیل به یک نگاه تخصصی، بهرهیکی از الزمات عبور از دیدگاه بنگاه

، «جیسنظرفیت»کار گرفته شوند و در اموری همچون توانند در جایگاه مشاوران تعاونی بهکم میهاست. این افراد دستاز آن

های تعاونی دخالت ورزند. استفاده از دانش تخصصی ها یا پروژهبرای فعالیت «های توجیهینگارش طرح»و نیز  «سنجیامکان»

 گیری از همراهیتواند فراتر از استخدام مشاوران، انجام پذیرد. برای نمونه، بهرهها همچنین میپذیری این تعاونیو مشورت

ها برای تعاونی، یکی از راهکارهای ها یا پروژهها و طراحی فعالیتآمد در ارزیابی فرصتهای سرو کمک دیگر شرکت



۳۰۳ 

 از یکی نیا رسدیمنظر  به نظران مورد اشاره قرار گرفته است.توسط برخی از صاحبپیشنهادی در این خصوص است که 

 :داردیم اذعان وگو با پژوهشگران( در گفت۳۰۳۳) آماده دیحم چون هاست؛یتعاون نیا ینیکارآفر توان شیافزا یراهکارها

 هایاونتع نیکه ا یاز مشکالت یکیست. االن ا ناشینیتوان کارآفر شی، افزادنهانجام بد دیکه با ییاز کارها یکی"

 ی. حتتاس کم اریبس ،یاقتصاد یابیارز کیمثالً  ۀنین، در زماتوان و دانشش د،ییکه مثالً فرض بفرما است نیدارند ا

 ناشیان فن. تواست نییپا یلیخ ناشیعلم توان. دکنن هیته دنوانتینم یاقتصاد طرح کی هانیا دیی فرض بفرمامثالً

 ".کنمیعرض م را ناتشیری. مداست نییپا یلیخ

 ۀامر است؛ اما با توجه به گفت نیا یاجرا یبرا هایتعاون نیا کنار در مکمل ینهاد یریقرارگ ،یو یشنهادیپ راهکار البته

 هایتعاون خود توسط مشاوران استخدام و انتخاب ،۳(۳۰۳۳، همانمکمل ) یبه نهادها هایتعاون یاعتمادیبر ب یخود او مبن

  .رسدیم نظر به تریعمل

که یکی از اعضای هیئت مدیرۀ چنانتجربۀ موفق تعاونی توسعه و عمران اسالمشهر نیز حکایت از چنین امری دارد. آن  

 :ویدگمیاین شرکت 

و به  دببرشهرستان از بین  در ایا رانتی راند برسد به بقیه سودی هخواش مییهاهمۀ فعالیتدر تعاونی معموالً  کی"

های تخصصی تشکیل ، کارگروهدولیه داشته باشتوجیه ا زچی. اگر همهدکه درست انجام بده دکننحوی تنظیم 

 یند دربیاکنیم ، دعوت میدفعالیت باشنن آ در ی درجۀ خوبیهایی که داراها یا گروهیم. معموالً از شرکتهدمی

 "دسازی پروژه به ما کمک کننآماده درو  دنووارد بش انمپروژه

 (. ۳۳/۳۵/۳۰۳۳)کریمی، 

 است یگرید راهکار زین یمجاز یفضا در یسازشبکه قالب در هایتعاون ریسا رانیمد اتیاز تجرب یریگبهره ن،یبر ا عالوه

و  یستانتوسعه و عمران شهر یهایتعاون رانیکه با حضور مد «یاسالم رانیتوسعه و عمران ا» یواتساپ روهگ یبررس که

 .گذاردیصحه م تأثیرگذاری آناست، بر  تیمشغول فعال یچون حمداله رستم یاکارشناسان باسابقه

ار یابد، ناظر به جایگاه و اعتبعیت مـیجا نیز موضوای که در بخش قبلی مورد اشاره قرار گرفت و در ایندر نهایت، نکته

ود شها است. در حقیقت، گفته میها یا دریافت پروژهها و متعاقبًا سازماندهی فعالیتمدیران شرکت در بسیج ظرفیت

رای هاست )بهای مدیریتی مدیران تعاونیبسیاری از این امور تا حد زیادی وابسته به میزان وجاهت، وثوق و نیز توانمندی

 (.۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، مونه ر.ک: وبینار تعاونین

                                                           
 .۳۰۳۳ آبان ۳۳ خیآماده در تار دیبا حم گروه پژوهش مصاحبه.  ۳



۳۰۵ 

 هایتعاون تیوضع با منطبقرسانی اطالعبخشی و . آگاهی3.7.3

رسانی منطبق با وضعیت بخشی و اطالعآگاهی»مؤید شبکۀ مفهومی  ،های پژوهش در این بخشدر پایان، تحلیل یافته

که میزان دهد مینشان  پردازیمفهوم ۀشبکاین است.  دهندهمضمون سازمان هفتشامل  کمباشد که دستمی «هاتعاونی

بر  .تاسبسیار پایین  آنان دارد و سطح آگاهیها در شرایط مطلوبی قرار نهای تعاونیآگاهی شهروندان از وضعیت و فعالیت

جدول  در مذکور ۀرایند برساخت شبکفثرتری انجام دهند. ؤها نیز در این زمینه اقدامات مست که تعاونیاهمین اساس نیاز 

 نشان داده شده است.زیر 

 دهندهو مضامین سازمانها رسانی منطبق با وضعیت تعاونیبخشی و اطالعآگاهیشبکة مفهومی . 13.3جدول 

 شبکة مفهومی دهندهمضامین سازمان

 های تعاونیاطالع مسئوالن از ظرفیتناآگاهی شهروندان و حتی عدم

 منطبقرسانی اطالع بخشی وآگاهی

 هایتعاون تیوضع با

 های ضعیف تاکنونرسانیتبلیغات و اطالع

 مردم توقع سطح شیافزا و یتعاون ۀدربار انهیگراآرمان غاتیتبل

 یتعاون هیعل یمنف یهایجوساز و هاغیضدتبل

 رسانیهای تبلیغات و اطالعبخشی به روشتنوع

 رسانیات و سطوح جامعه در تبلیغات و اطالعدر نظر گرفتن شرایط تمامی طبق

 آموزش مشارکت اجتماعی و تعاون از دوران کودکی

چنین های توسعه و عمران شهرستانی، هنوز آحاد جامعه از وجود یکمدخالن تعاونینظران و ذیباور تمامی صاحببه 

و مدیران  بلندپایۀ استان شان، بسیاری از مسئوالنکه به گفتۀ برخی از ایتعاونی و حیطۀ عمل آن مطلع نیستند. جالب آن

 . ۳(۳۱۱۱)قلیچی،  «دهای تعاونی توسعه و عمران اطالع ندارنظرفیت واقعی شرکتاز »ها نیز شهرستان

های ضعیفی است که تاکنون صورت رسانیاطالع، ناشی از تبلیغات و اطالعشود بخشی از این ناآگاهی و عدمگفته می

ه تواند بهای ارتباط جمعی مانند صدا و سیما مـیرسانی در رسانهرای مثال، تصور بر این است که اطالعگرفته است. ب

ها از ماهیت و ابعاد که آنها کمک کند؛ اما در واقعیت، مادامیترغیب شهروندان جهت عضویت و مشارکت در این تعاونی

در همین خصوص، احمد بیگدلی  چنین امری امیدوار بود.به یکتوان چندان های مذکور مطلع نباشند، نمیفعالیت تعاونی

 دارد:وگو با پژوهشگران اظهار مـی( در گفت۳۰۳۳شاملو )

                                                           

 .۳۱۱۱های توسعه و عمران شهرستانی، شهریور نار تعاونی. اظهار نظر در وبی۳



۳۰۱ 

کار  یرودهابه فراز و ف هانیا یول ؛دیبخر ارشرکت  نیسهام ا دییایب ویندگیم یونیزیتلو غیتبل کیبه مردم با  مثالً"

 یوبهمراهان خ دنناتوی، نمدندارن ییامر آشنا نی]مردم[ با ا یوقت جهینت در .دکننیدرک نم آن راو  دتوجه ندارن دیتول

 . "دشرکت باشن تیریمد یبرا

نگاه  رسانی،ها نسبت به امر تبلیغات و اطالعشود که تعاونیاین پیشنهاد مطرح میچه گفته شد، عمدتاً بر اساس آن

از  شیسطح توقع مردم را ب انهیگراآرمان غاتیبا تبل کهآن یکتری به خرج دهند. مختصات این هوشمندی، یهوشمندانه

طبقات و سطوح جامعه به این منظور مورد مالحظه قرار گیرد؛ و دیگر  شرایط تمامی عالوه بر این، ؛باال نبرند یتوان تعاون

گیری ارتباط، عالوه بر بهره اقدام گردد. در این رسانیهای تبلیغات و اطالعبخشی به روشتنوع، نسبت به اکه بر این مبنآن

ویژه ه، و ب«بازاریابی دهان به دهان»، «تبلیغات محیطی»های دیگری همچون روش های سنتی مانند رادیو و تلویزیون،از رسانه

گردد. در همین خصوص، کارشناس تعاونی توسعه و عمران شهرستان توصیه می «های اجتماعی مجازیاستفاده از شبکه»

نسبتًا  هایبه موفقیت، بخشیرسانی و اگاهیگیری از از ابزارهای مختلف اطالعواسطۀ بهرهها بهآنتقد است که معاسالمشهر 

 به تعبیر وی: اند.زیادی در جلب مشارکت اجتماعی دست پیدا کرده

. نند[کمی کسب ]اطالع نامتلگرامی کانال همین طریق از هم ،دگیرنمی تماس تلفنی مه تعاونی[ اعضای و ]شهروندان"

سامانۀ  کین. حتی ما اسایتم درداریم و  اها ربله هم ما این کانال درطور ایتا و همین درما کانال واتساپ داریم. 

ا سامانۀ ، ما بدمشارکت داشته باشن در آنو همۀ اعضا  دبیفت داتفاق مهمی که قرار باش کی رپیامکی داریم که حاال اگ

کسی این  را سامانۀ پیامکی هم داریم که اگهعالوۀ اینیم. ما بههدو اطالع می زنیممیپیامک  هاآن ن بهامپیامکی

 "در ارتباط باشیم او با، از طریق پیامک دش نداشته باشاگوشی در اا رهافزارنرم

 (. ۵۳/۳۳/۳۰۳۳)کاظمی، 

 رد یادیز ریتأث تواندیحور مممخاطب ریفراگ یرساناطالع و غاتیگفت شناخت مخاطب هدف و تبل توانیم ن،یبنابرا

 داشته باشد. یدر جلب مشارکت مردم هایتعاون تیموفق

 شناسانکاراست که  نکاتیسازی فرهنگ مشارکت و تعاون از برای نهادینهبه کودکان های عملی عالوه بر تبلیغ، آموزش

 بر آن تأکید دارند:

 یجاهب یمدرسه، کتاب آموزش در دیزحمت بکش دیبا م،یداشته باش یو بحث آموزش یبحث فرهنگ میخواهیم اگر ما"

 به ،یرنگ مداد جعبه کی انمهدکودکم درما  ی. وقتمیبکن غیتبل ار یکار گروه م،یبکن غیتبل را یکار فرد جاآن نکهیا

 دیآیات مبچه س،یبنو را اتبچه اسم هایمدادرنگ از امهرکد یبخر و رو یجعبه مدادرنگ کی مییگویم آموزدانش یِول

 ولش را هیبق مال میدهیم ادشی جاهمان یعنی نیا د،کن دایپ اندگم شد، بتو اگر ای نشود، گم شیمدادها مدرسه،

 شتریب انکالس درسم در یجعبه مدادرنگ کی ما آقا، مییوبگ آن یجاکن. مال خودت را بچسب. خب، حاال اگر به

 انهد کی نیا. شماست مال هارنگ نیا هرکدام ،ینق ،یتق ن،یحس حسن، د،یبکش ینقاش دیخواهیم حاال. میندار

شما که مداد  ،یکن ینقاش یخواهیم حاال. فالن تو، مال سبز تو، مال قرمز تو، مال زرد تو، مال یآب تو، مال یمشک

 زا. یهبه او قرض بد را اتیمشک ؛یریاو قرض بگ از دیبا ،یخواهیسبز م راگ دارد؛ سبز مداد ،یکی آن ،یدار یمشک



۳۰۰ 

 انجام یارک یتوانیاست که تو م گرانید مشارکت با. یبده انجام کار یتوانینم ییتنهابه ؛یریآن را بگ دیبا یکی آن

 "انجام بده را یگروه کار میدهیم ادشی گرید جاآن. خب یبده

(.۳4/3/۳۰۳۳ شنعه،)  

 

 دگاهیاساس د بر یعمران شهرستانو  توسعه یهایتعاون قیتوف یبرا یشنهادیپ یراهکارهافصل  نیا در مجموع، در

 و تمسک یقو یسازمیت» یمفهوم ۀشبک سه قالب در ،یشهرستان عمران و توسعه یهایتعاون مدخالنیذ و نظرانصاحب

و  یبخشیآگاه» و «یداربنگاه دگاهیضرورت استفاده از دانش متخصصان و اجتناب از د» ،«توانمند و با تجربه یبه اعضا

 یهاراهبرد فصل، نیا یهاافتهی و پژوهش ینظر و یتجرب اتیادب به توجه اب ندهیو در فصل آ ردیگیم رقرا «یرساناطالع

 .گرددیم ارائه یینها یشنهادیپ
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 چهارمفصل                                                                                                                             

 گیریبحث و نتیجه                                                                                                                                           



۳۰4 

 . مقدمه1.1

 کارگیری مشارکتوم، در کنار بخش دولتی و خصوصی، با بهعنوان بخش ستوانند بههای اجتماعی میها و بنگاهتعاونی

تحقق خیر همگانی و عدالت اجتماعی و ایفای نقش در اقتصاد اجتماعی باشند. اتکای این نهادها جانبۀ مردم، در پی همه

، در دهای اقتصادی خود متکی هستنبر سرمایۀ اجتماعی موجب شده است در رقابت با بخش خصوصی که تنها بر سرمایه

دوران بحران اقتصادی جهانی ثبات بیشتری داشته باشند و با تقویت اعتماد و مشارکت جمعی در جهت بازتولید خود 

گیری از این ظرفیت در جهت حل مشکالت اقتصادی و ها و جوامع مدرن به بهرهحرکت کنند. بنابراین، بسیاری از دولت

 اند.اجتماعی خود برآمده

ک عنوان یدهد که ارتقاء سهم بخش تعاون در توسعۀ کشور، همواره بهی در ایران نیز نشان میبررسی اسناد باالدست

از  زدۀ کشورسو، و نظام شهری آسیبروستایی و عشایری ایران از یکدغدغه مطرح بوده است. تحوالت بنیادین اجتماعات 

 ریزی و اجرایی متمرکزیت آن است که نظام برنامه، واقعاین تر ساخته است. با وجودبسیار جدیسوی دیگر، این دغدغه را 

ها برای توسعۀ های متمادی در کشور حاکمیت داشته است، در عمل معنای مشارکت اجتماعی در تعاونیکه برای دهه

های توسعه و عمران شهرستانی در جهت تمرکززدایی، محلی را زیر سؤال برده است. در چنین شرایطی، قانون تأسیس تعاونی

وارد فاز اجرایی شده  ۳۱۳۱های محلی و جلوگیری از رانت، در سال گیری از مشارکت مردمی و ظرفیتقرزدایی، بهرهف

تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در کشور تأسیس شده  ۳۵۵و پس از یک دهه، تنها  ۳۰۳۳اکنون، در سال هماست؛ اما 

های که با توجه به رشد چشمگیر جمعیت شهرستانی است. حال آناست که سهم استان تهران از این تعداد، فقط یک تعاون

هایی جدی ها هدایت نشود، چالشهای اخیر، اگر این جمعیت در جهت توسعۀ پایدار شهرستانتابعۀ استان تهران در دهه

 برای این استان در پی خواهد داشت.

عنوان عاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بهکل تگذاری پژوهش حاضر از سوی ادارهچه آمد، هدفبا توجه به آن

های توسعه و ای از راهبردها در راستای بهبود مشارکت در تعاونییابی به مجموعهمتولی این حوزه در استان مذکور، دست

وده بخاصه با رویکرد کارآفرینی اجتماعی  ،ها در تشکیل و تثبیتعمران شهرستانی در این استان و کمک به توفیق آن

است. گروه پژوهش به این منظور، در ابتدا تجربیات کشورهای مختلف جهان در حوزۀ تعاون را بررسی و سپس سیری که 

تعاون در کشورمان پیموده است را تبیین کرد. سپس با مرور ادبیات تجربی پژوهش در داخل و خارج از کشور و نیز تأمل 

ها مشترک تأثیرگذار بر مشارکت اجتماعی در تعاونیهای ای از مؤلفهوعهبخش، مجمبر مفاهیم و رویکردهای نظری بصیرت

 ی.شناختی؛ و اقتصادمدیریتی؛ روان -سیاسی؛ سازمانی -اجتماعی؛ حقوقی -های فرهنگیاند از: مؤلفهاحصاء نمود که عبارت را

 هایها و چالشها و فرصتهای توسعه و عمران شهرستانی کشور و تهران احصاء شد تا ظرفیتسپس وضعیت تعاونی

های توسعه و عمران شهرستانی تعاونیها را دریابیم. همچنین، عوامل مؤثر بر موفقیت و موانعی که پیش روی این تعاونی

بر  یمبتن یشنهادیپ یراهبردهابررسی شد تا در نهایت و در انتهای این فصل، به  ،اندرو بودهاستان تهران با آن روبـه



۳۰3 

ی و مصداق یاتیو تا حد امکان، عمل شدهیبندصورت دستهبه ت،یو رفع موانع موفق قیعوامل توف تیمنظور تقومباحثِ فوق به

 های فوق خواهد آمد.بندی یافتهدست یابیـم. در ادامه جمع

 های توسعه و عمران شهرستانی در استان تهرانهای پیش روی تعاونیها و فرصتظرفیت. 1.1

 هایگیری از مشارکت مردمی و ظرفیتبهره توسعه و عمران شهرستانی با اهداف تمرکززدایی، هایطرح تأسیس تعاونی

ای محلی برای توسعۀ محلی و نیز جلوگیری از رانت به مجلس شورای اسالمی ارائه و تصویب شد. با وجود اشکاالت عمده

اف تواند اهدقائل شده است که در صورت تحقق می هاهایی برای این تعاونیکه در این قانون وجود دارد، امتیازات و ظرفیت

ل و در فصل قب شده ذکر هایتعاون از نوع نیا یبراکه در قانون  یاژهیو ازاتیامتپذیر کند. از جمله ها را دسترسآرمانی آن

 داشتن لزومِ  شرطنبودِ و  هایتعاون نیا به هاپروژه یواگذار در دهیمزا فاتیتشر ترکامکان  ،طور مفصل مرور گشتبه

 هاست.آنپروژه به  یواگذار یبرا ،مرتبط ةرزوم

ها وجود دارد که از آن میان های مالی برای این تعاونیهای قانونی از حیث حمایتای از فرصتهمچنین، مجموعه

ویژه ها بهتکل کشور در نظر گرفته شده است. این حمای ۳۰۳۳هایی اشاره کرد که در قانون بودجۀ سال توان به حمایتمی

تواند ی، میافتههای خصوصی و تعاونی فعال در توسعة مناطق کمترتوسعههایی برای حمایت از شرکتاختصاص بودجهبا 

ترین اقدامات و در حقیقت، ملزومات های توسعه و عمران شهرستانی قرار گیرد. اما یکی از مهمهای تعاونیدر حوزۀ فعالیت

تعاون  گذاریضمانت سرمایهکه در صندوق  «شدهتأمین مالی ُخرد تضمین»حی است با عنوان ها، طرتسهیل فعالیت تعاونی

 .های بانکی، را حل کند، یعنی ضمانت وامها برای کارآفرینیهای تعاونیلشترین چاتواند یکی از مهمشده و می عملیاتی

وسعه و عمران شهرستانی وجود دارد که برای های تهایی نیز بنا بر ماهیت تعاونیهای فوق، ظرفیتعالوه بر ظرفیت

شود بتوانند از اشاره کرد. این موضوع موجب می ها در سطح شهرستانفراگیربودن حوزة عملکرد آنتوان به نمونه می

هایی اعم از های متنوع مناطق مختلف روستایی و شهری برای توسعۀ اجتماعی و محلی بهره ببرند؛ ظرفیتظرفیت

ها در این پژوهش ذکر شد، هایی از آنهای موفق شهرستانی که نمونهشگری، عمرانی و... . در عملکرد تعاونیکشاورزی، گرد

ت. اس های اقماریامکان تشکیل تعاونیها ها بارز است. یکی از نکات مهم در ساختار این تعاونیاستفاده از این ظرفیت

های موضوعی شهرستان را پوشش دهد. بنابراین، د یکی از ظرفیتتوانهای اقماری میموضوع فعالیت هریک از این شرکت

ی شهرستان هاها و ظرفیتها را با مدیریتی واحد ایجاد کنند و با شناختی که از نیازای از تعاونیتوانند شبکهها میاین تعاونی

ن نیازسنجی و ایجاد ظرفیت های جدیدی ایجاد کنند. نمونۀ ایتحت پوشش خود دارند، براساس نیازهای موجود، ظرفیت

 و یازسنجین نیا حاصل مشاهده کرد.توان را در اقدام تعاونی توسعه و عمران اسالمشهر برای ارائۀ طرح شهر کفش می

و  شتریب رادافاعتماد  کسب ها،یتعاون ریپوشش سا ۀنسبت به گستر ییایجغراف ترعیوس ۀدر گستر ازین رفع یبرا تالش

 است. شتریب یاجتماع یۀسرما جادیا جه،یدر نت

 



۳۰۳ 

 

 

 تهران استان در یشهرستان عمران و توسعه یهایتعاون یرو شیپ یهافرصت و هاتیظرف .1.1 مدل

 )تنظیم: نگارندگان(



۳۰۱ 

سرمایة اجتماعی بیشتر و های توسعه و عمران شهرستانی موجب شده از افزون بر این، تعداد بیشتر اعضای تعاونی

ها به افراد بیشتری ها و واگذاریمنفعت فعالیتدلیل اینکه شند و بر همین اساس هم بهی برخوردار باترقاعدة محکم

های فوق در ظرفیت (.۳۰۳۳۳دهد )بیگدلی شاملو، ها را در اولویت قرار میها آنها و واگذاری، دولت در حمایترسدمی

 قابل مشاهده است. ۳.۰مدل 

 یو جلب مشارکت مردم سیدر تأس در استان تهران یه و عمران شهرستانتوسع یهایتعاون تیموفقعوامل مؤثر بر . 3.1

عنی شده، یدهد که تنها یک تعاونی تأسیسهای توسعه و عمران شهرستانی استان تهران نشان میوضعیت موجود تعاونی

اند. بنا بر گفتۀ دار، متوقف شدهها در مرحلۀ جذب سهامتعاونی توسعه و عمران اسالمشهر، وجود دارد و سایر تعاونی

 ها با تعاونیحمایت فرماندار وقت و ابالغ او برای همکاری سازمانها در تأسیس، مسئولین این تعاونی، رمز موفقیت آن

اند، خاصه اداراتی که تعداد قابل توجهی کارمند داشته ،ادارات مدیرانمذاکرة مسئولین تعاونی با بوده است. عالوه بر این، 

جای وپرورش، موجب شده است که این کارمندان، اغلب ناخواسته و در قالب خرید سهام بهو آموزشمانند شهرداری 

اجبار، به عضویت تعاونی دربیایند. هرچند پس چنینی بههای اینتسهیالت سازمانی از سوی سازمان مربوطه و سایر روش

در  تیعضو یایمزا از یآگاهبرخی از آنان پس از  اند؛ اما طبق گفتۀ مسئول دفتر تعاونی،از عضویت، حق انصراف داشته

ر د تیعضو یایو مزا هاتیفعال ةمشاهدای هم پس از انصراف با اند و عدهماندن در عضویت شدهتعاونی، مایل به باقی

اران دتوان گفت گرچه بر نحوۀ عضویت اغلب سهاماند. بنابراین، میمجدداً تقاضای عضویت دادهو  کرده اعتماد ،یتعاون

گذارد؛ ولی پس از کسب آگاهی کافی از مزایای عضویت، مشارکتی خودخواسته  «مشارکت»توان نام تعاونی در ابتدا نمی

 اند. داشته

ها، برای تعیین اولویت واگذاری امتیاز به متقاضیان حدی است که در برخی از پروژههای تعاونی بهمشارکت مردمی در پروژه

ترین عوامل موفقیت این تعاونی در جلب مشارکت مردمی پس از تأسیس، شوند. اما یکی از مهمکشی میناچار به قرعه

ین ا یعمل سوابقو  ینامخوشبوده است که مردم شهرستان بر اساس  یاعتمادو  مدیرهظرفیت اعتباری اعضای هیئت

در و  او مندانهدستی و فعالیت دغدغهپاکگوبودن، حضور منظم مدیرعامل و پاسخاند. اعتمادی که با ها داشتهاعضا به آن

ادارات  و هاسازماندر  سن شهرت مدیرعاملحُیابد. عالوه بر این، افزایش می مدیرهبودن تمامی اعضای هیئتدسترس

عالوه  همدیرتشکیل منظم جلسات هیئتها شده است. ها و نیز عضوگیری از این سازمانمختلف نیز موجب تسریع فعالیت

یره با مدهمکاری هیئتگرم کند. تواند مردم را به استمرار فعالیت تعاونی دلبخشی به امور تعاونی، میع و نظمبر تسری

نیز یکی دیگر از دالیل توفیق این تعاونی  های نهاییگیریحاکمیت دموکراسی در تصمیمو  یکدیگر و با مدیر تعاونی

 اسـت.

                                                           
 .۳۰۳۳آبان  ۳۳با احمد بیگدلی شاملو در تاریخ  وهشژروه پگ. مصاحبۀ ۳



۳۲۳ 

ای ، مانند فروش برنج و الستیک، گرچه فعالیت توسعهولیة زندگی مردمکردن نیازهای اشرکت در امور خیریه و برطرف

شود، توانسته اعتماد مردم به تعاونی را افزایش دهد. این بدین معنی است که تعاونی توسعه و یا عمرانی محسوب نمی

آن است. طبق  دمیسیستم اداری مرعمران شهرستان اسالمشهر از سرمایۀ اجتماعی باالیی برخوردار است که ناشی از 

رفتن اعتماد مردم مدیرۀ تعاونی، دلیل خودداری از جلب مشارکت مجدد هم نگرانی از ازبینگفتۀ یکی از اعضای هیئت

 اند. های قبلی است که البته عوامل بیرونی، دلیل آن بودهنشدن پروژهدلیل عملیبه

است؛ به نحوی که افراد  رسانیهای متنوع اطالعری روشکارگیبههای دیگر جلب مشارکت مردمی در این تعاونی، از راه

، هاکاهش هزینهشدن از اخبار تعاونی را داشته باشند. عالوه بر این، تعاونی برای مختلف با امکانات مختلف امکان مطلع

 یز به همراه دارد. یکیرا ن کاهش بوروکراسی اداریها، کند. این اقدام، عالوه بر کاهش هزینهتنها از یک کارمند استفاده می

ریزی تخصصی و مشورت با سنجی، برنامهنیازسنجی، ظرفیتتوان ترین دالیل موفقیت این تعاونی را میدیگر از مهم

ها، سنجی پروژه، اسناد مورد نیاز، آسیبامکانهای عمرانی، ریزیدانست؛ برای مثال در فرایند برنامه متخصصین

های اجرایی و در مرحلۀ اجرا، بررسی مسائل فنی و محاسباتی با بندی و گام، زمانوردزبرآیر و یسودده کردها،نهیهز

 شود.کمک کارشناسان این حوزه انجام می

 تشنهادایپ ةارائدر تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر، غالب است، مردم از طریق  مردم یمال مشارکتگرچه  

زا مثل تبدیل خونابه به کود نیز در امور های اشتغالبرای خرید یا پیشنهاد پروژه های مناسبخود، برای مثال، معرفی زمین

ترین عوامل توان گفت مهمدر مجموع میچشمگیر نیست.  ،ها در مجامعکنند؛ هرچند مشارکت آنتعاونی مشارکت می

 وامل مدیریتی بوده است.اثرگذار بر جلب مشارکت مردمی و موفقیت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر، ع

و جلب مشارکت  سیدر استان تهران در تأس یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون تیمؤثر بر موفق عوامل از یاخالصه

 .گرددیارائه م ۰.۵در مدل  یمردم



۳۲۳ 

 

 یشارکت مردمو جلب م سیدر استان تهران در تأس یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون تیمؤثر بر موفق عوامل. 1.1 مدل

 )تنطیم: نگارندگان(
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 یو جلب مشارکت مردم سیدر تأستهران  استانهای توسعه و عمران شهرستانی ها و موانع موفقیت تعاونیچالش. 1.1

های توسعه و عمران شهرستانی استان تهران نتوانند در جذب حدأقل هایی که موجب شده اغلب تعاونییکی از چالش

 عدم اعتماد اولیة مردم و ناآگاهی از مزایای تعاونیایه برای تأسیس به توفیقی دست یابند، حدنصاب الزم اعضا و سرم

که در  یعواملویژه در دهۀ اخیر در کشور دارد. به شدهنهینهاد فسادو  هاتیریسوءمداعتمادی ریشه در این بیاست. 

 .(Diraditsile, 2018)داده شدند  صیمؤثر تشخ زیبوتسوانا ن در ینهضت تعاون یهاتیها و محدودچالش ۀدربار یپژوهش

های توسعه و عمران شهرستانی و از جمله، تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر برای راهبردهایی که اغلب تعاونی

اند، حاکی از این است که مشارکت آگاهانۀ مردم در حدأقل میزان ممکن تأمین حدأقل حدنصاب اعضا بدان متوسل شده

و تأمین تعداد اعضا و سرمایۀ الزم برای تأسیس، با اجبار کارمندان ادارات به خرید سهام یا حتی خرید سهام از حقوق  بوده

ترین های مختلفی که برای رساندن حدنصاب اعضا وجود دارد، رایجآنان بدون اطالع خود آنان بوده است. از میان روش

امیدبخشی های صنفی، تبلیغات محیطی و ن ایجاد رقابت در تشکلهای دیگری چوروش، همین روش است؛ هرچند روش

ها را با ، تعاونیافزایش توقعات مردمیدلیل نیز وجود داشته که مورد آخر به های افراد سرشناس محلیدر سخنرانی

 مشکل مواجه کرده است.

 ،ناآگاهی از برخی قوانینرو بوده است، ویژه تعاونی توسعه و عمران شمیرانات با آن روبههایی که بهیکی دیگر از چالش

ترین چالش پس از مثل برگرفتن آمار الزم برای تأسیس بر اساس آمار منتشره در مرکز آمار ایران، بوده است. اما مهم

 ای از قوانین در بدنة اجرایی دولتتفاسیر سلیقهو  هادشواری أخذ مجوزهای قانونی برای انجام پروژهها، تأسیس تعاونی

طور که شده است. از سوی دیگر، همان اعتمادی مردمها و بیبه تأخیر افتادن اجرای پروژهاست. همین موضوع موجب 

 توانندمی های منفیجوسازیعبارتی یا به هاضدتبلیغتواند اعتماد و مشارکت مردم را جلب کند، تبلیغات مؤثر می

که دربارۀ پروژۀ شهر کفش اسالمشهر جتماعی تعاونی شوند؛ چناناعتمادی را رواج دهند و منجر به کاهش سرمایۀ ابی

 چنین اتفاقی افتاد؛ ولی با تدبیر مسئولین تعاونی اعتمادسازی مجدد انجام شد.

های در توسعه و عمران اسالمشهر، این تعاونی را نیز با وجود طرحتعاونی مدیرۀ بنابراین بنا بر اذعان یکی از اعضای هیئت

همراه تواند هم به کارآفرینی بینجامد و هم رفع نیاز و جلوگیری از مخاطرات را بهویژه طرحی برجسته که میبهدست اقدام، 

رسد دالیل عدم توفیق آن بیشتر بیرونی است؛ بدین معنی که توان موفق قلمداد کرد. اما به نظر میداشته باشد، نمی

اند. ای از روند دریافت مجوز در بدنۀ اجرایی متوقف شدهباال، در مرحلهشده، با وجود موافقت مسئولین ردههای تعریفپروژه

 توسعه یهایتعاون سیتأس پرابهام قانون جمله از و مبهم نیقوانگردد. باز می یقانون یهایینارسادلیل این امر به 

ها نکرده، بلکه به آنان ی پروژهها در واگذارکه حتی ادارات دولتی را ملزم به حمایت از این تعاونی یشهرستان عمران و

را ایجاد کرده و همین موضوع، نظارت بر اجرای قوانین را نیز با مشکل مواجه کرده  یرأربهیتفساختیار داده است، امکان 

 امُبردارنبودن نظهمرسد های قانونی نیز وارد کرده است. عالوه بر ابهامات قانونی، به نظر میرأی را در قضاوتو تفسیربه
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شدن فرایند اجرای قانون شده است؛ برای مثال، ممکن است دولت قانون نیز موجب کندشدن و منحرف حاکمیتی کشور

 کردن به آن سستی کند. مصوب مجلس را برخالف مصالح حزبی خود بداند و در عمل

 یراتمرکزگ نظام باد، نی باشویژه اگر از نوع کارآفرین اجتماعهای توسعه و عمران شهرستانی، بهعالوه بر این، تعاونی

 های پیشِکاهد. یکی دیگر از چالشو این مغایرت، از تمایل دولت به حمایت از تعاونی می دارند رتیمغا کشور یدولت

 دلیل عدم شفافیت در قانون ورا در پی دارد. به تغییرات در ساختار بدنة اجراییست که هاتغییر دولتها روی این تعاونی

شده برای مجوز فعالیت، ناقص یا نادرست است رأی، ممکن است مسئول جدید تشخیص دهد که فرایند طیبهامکان تفسیر

شان نیز خطر افتادن منافع شخصیدلیل بهممانعت مسئولین از نیازسنجی بهنحوی دیگر انجام شود. و باید از ابتدا و به

 هاست.های تعاونییکی دیگر از چالش

 طور کلی، رشد اقتصادی کشور را منفی کردهکه به ها و شیوع کروناتحریمسایر عوامل بیرونی مانند  که نبایددر نهایت آن

 ها و دشواری در دریافتاتخاذ سیاست انقباضی توسط بانکهای داخلی کشور تأثیر گذاشته و موجب است و بر سیاست

دلیل تعداد اعضای بیشتر و ها این است که بهتعاونی های اینشده است را از نظر دور داشت. از دیگر چالش های بانکیوام

 و یمال یازهاین نیتأم در هم یشتریب انتظاراتها، مردم تر نسبت به سایر تعاونیحوزۀ موضوعی و جغرافیایی گسترده

دلیل همین ها دارند. بهشان از این تعاونیخود دربارۀ منطقۀ سکونت یآرمان یهاخواسته کردنبرآوردهو هم در  هیاول

برابر  ردآوری الزم را نداشته باشد، مدیریت یا مدیریتی که تابها در صورت سوءسایر تعاونیتر نسبت به ساختار گسترده

 یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون تیو موانع موفق هاچالش یبندجمع هستند. رتریپذبیآس یرونیب یفشارها

 قابل مشاهده است. ۱.۰در مدل   یمردمو جلب مشارکت  سیدر تأس تهران استان
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 یو جلب مشارکت مردم سیدر تأس تهران استان یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون تیو موانع موفق هاچالش. 3.1 مدل

 )تنظیم: نگارندگان(
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 های توسعه و عمران شهرستانی در استان تهرانراهبردهای جلب مشارکت مردمی در تعاونی. 5.1

های توسعه و عمران شهرستانی استان تهران های ذکرشده و عوامل و موانع موفقیت تعاونیها و چالشفرصت با توجه به

مدیریتی،  -سیاسی؛ سازمانی -اجتماعی؛ حقوقی -ها در پنج دستۀ فرهنگیراهبردهای جلب مشارکت در این تعاونی

دلیل اینکه عنوان پیشنهادی پژوهش از سوی به شود. شایان ذکر استشناختی؛ و اقتصادی به شرح زیر خالصه میروان

کل تعاون استان تهران بوده است و تنها یک تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در استان تهران تأسیس شده است، اداره

دی اانجام راهبردهای مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی بدون انجام مقدمات زیربنایی ناممکن است؛ بنابراین، راهبردهای پیشنه

ظاهر، ساختاری های پژوهش، بنیادهای توسعه که خود بهدادهعالوه بر این، بر اساس از کارآفرینی اجتماعی فاصله دارند. 

به  ها بتواند کمکیها ندارند که جلب مشارکت آنتعاونی دارند، ظرفیت چندانی برای کمک به تأسیس و فعالیت تعاونی

از ارائۀ راهبرد برای جلب مشارکت این بنیادها، تجدیدنظر و ترمیم ساختار خود این ها بکند. به همین دلیل، پیش تعاونی

 های محدود در حوزۀ تعاون داشته باشند.و آموزش رسد تا بتوانند نقشی بیش از مشاورهنهادها ضروری به نظر می

 اجتماعی -فرهنگیراهبردهای . 1.5.1

 اجتماعی را در چند راهبرد اصلی خالصه کرد: -ن راهبردهای فرهنگیتواهای پژوهش حاضر و در مجموع، میحسب یافته

 ( آموزش و یادگیری مستمر و جمعی؛۳

 سازی مشارکت اجتماعی از کودکی؛( نهادینه۵

 اجتماعی؛ -سنجی فرهنگی( نیازسنجی و ظرفیت۱

 محـور.رسانـی مخاطـببخشـی و اطـالع( آگاهی۰

های های بارز شرکت(  از ویژگی۳۱۳4که از جمله بر اساس پژوهش گریفیتس ) اجتماعی -ترین راهبردهای فرهنگیمهم

های تواند طیفی از آموزششود، آموزش و یادگیری مستمر و جمعی است. آموزش در تعاونی میکارآفرین اجتماعی تلقی می

های ون و تأسیس تعاونی، آموزشهایی دربارۀ اصول تعاتئوری دربارۀ لزوم تشکیل تعاونی، ضروریات تأسیس تعاونی، آموزش

تر دربارۀ باور به تعاون و فلسفه و ضرورت مشارکت اجتماعی را هایی عمیقحقوقی، اقتصادی و مدیریتی و... تا آموزش

(. ۳۱۳۳؛ امینی و صفری شالی، ۳۱۳۲؛ امینی و رمضانی، ۳۱۱۰همکاران، ؛ هاشمی و ۳۱۱4دربرگیرد )انصاری و همکاران، 

 یارهایمعاز  یاحرفه آموزش است ذکر نایشا ها از ضروریات آشکار است.روزسازی این آموزشرار و بهدر هرصورت، استم

توسعه  یاست که تنها تعاون یدر حال نیا (.۳۱۱3 ،ی)داراب است موفق یهایتعاون صیتشخ یارب تعاون یالمللنیب یۀاتحاد

 یوزشآم یتعاون دفترمسئول و رهیمدئتیهداده است و نه  بیترت یاعضا آموزش یاستان تهران، نه برا یعمران شهرستان و

های اجتماع مردم محلی که آموزشی در محل های مستمر، الزم است جلساتدر جهت آموزش .انددهید تعاون ۀحوز در
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ت، جذب زمینۀ برگزاری این جلساای برگزار شود. اما پیشصورت رایگان و دورهمعموالً مساجد و سراهای محله هستند، به

کردن آنان و سپس استفاده از حل برای آن، شناسایی معتمدین محلی و قانعهاست که بهترین راهمردم به حضور در آن

 نفوذ آنان در میان مردم است.

 طور کلی، ویژگیهای توسعه و عمران شهرستانی در جلب مشارکت مردمی این است که بهاز علل عدم موفقیت تعاونی

در مردم ایران در سطح پائینی قرار دارد و کارشناسان معتقدند الزمۀ آن آموزش مشارکت و کار گروهی مشارکت اجتماعی 

د و )فرهمن کندیم دیآن تأک بر زین کردِ کهمؤثر بر مشارکت است  یرونیاز عوامل ب ،یریادگی و آموزشاز کودکی است. 

های اجتماعی، طرح زش مشارکت کودکان در مسئولیتهای موفق آموتوان گفت یکی از نمونهمی (.۳۵: ۳۱۱۲همکاران، 

انگیخت. آموزش در دوران کودکی بهتر است در قالب تعریف زمان برمیها را همو خانواده همیار پلیس بود که شوق کودکان

د، الزم راینرساندن صحیح آن قرار گیرد. در این فسرانجامهای مشترک برای کودکان باشد که منافع تمامی آنان در بهپروژه

اند توزمان میهای مشارکتی هماست آموزگار، چگونگی تقسیم کار و منافع نهایی آن را به کودکان آموزش دهد. این پروژه

ها را توان خانوادهها از جمله درس ریاضی و علوم اجتماعی و... باشد. در جریان این آموزش میبخشی از سایر دروس آن

ها را نیز با مفهوم و مزایای مشارکت از طریق های آنعالوه بر آموزش کودکان، خانواده طریق، درگیر کرد و از این

تواند به همین منظور در بوفۀ مدارس ترتیب داده شود. عالوه بر این، ترین شکل تعاونی میشان آشنا کرد. ابتداییکودکان

های ابتدایی کان ترتیب داد که ضمن آموزش مهارتمحور برای کودهای کارآفرینی تعاونتوان پروژهدر این چهارچوب می

 های کاربردی، لذت کسب درآمد از طریق مشارکت اجتماعی را احساس کنند. در تولید کاردستی

هایی با موضوعاتی چون قوانین تعاون، نحوۀ تواند آموزشهای پس از کودکی، تنها میکارشناسان معتقدند آموزش 

؛ ۳۰۳۳۳مدیره و...  را دربرگیرد )رستمی، و شرکت در مجامع عمومی، نحوۀ انتخاب هیئت تأسیس تعاونی، نحوۀ برگزاری

شدن مشارکت اجتماعی در سطحی دیگر، هاست، عملیها از ضروریات توفیق تعاونی(. گرچه ارائۀ این آموزش۳۰۳۳۵شنعه، 

دیگر، ترغیب مردم به مشارکت اجتماعی زمانی سازی و ایجاد باور به ارزشمندی آن در مردم نیاز دارد. از سوی به نهادینه

رفتن اموال مؤثر است که اثرات عملی آن را مالحظه کنند. مشارکتی که نتیجۀ آن سوءاستفادۀ قدرتمندان و ازدست

رفتن سرمایۀ اجتماعی نخواهد داشت. اعتماد اجتماعی اعتمادی و ازدستای جز افزایش بیکنندگان باشد، نتیجهمشارکت

 شناختی به آن بازخواهیم گشت.   مشارکت مردمی موضوعی بسیار حائز اهمیت است که در قسمت راهبردهای روان در جلب

 ریتأثگفت  توانیم ؛ها در امور خیریه استاجتماعی برای جلب مشارکت مردمی، مشارکت تعاونیاز دیگر راهبردهای 

 بر ثرمؤ یدرون عوامل جزو مشارکت، با مرتبط اتینظر دره است ک تیفتن مزرمنفعت و درنظرگ ۀاساس قاعد بر راهبرد نیا

 مردم یتیشخص یالگوها و یمذهب اعتقادات بر بنا چون ؛(۱۳۲-۱۳4: ۳۱۳۲ ،یموسو) است شده داده صیتشخ مشارکت

                                                           
 .۳۰۳۳بهمن  ۵4با حمداله رستمی در تاریخ  وهشژروه پگ. مصاحبۀ ۳

 .۳۰۳۳آبان  ۳4با امید شنعه در تاریخ  وهشژگروه پ. مصاحبۀ  ۵
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ن ای .گرددیکننده بازمآن به مشارکت یو اخرو یویو منافع دن دارد یمعنو تیمز و منفعت ریخ امور در مشارکت ران،یا

ی تعاون گاه شرکتهای توسعه و عمران موفق کشوری هم اتفاق افتاده است )نک وبکه در برخی از تعاونیمشارکت چنان

هایی چون تهیۀ ارزاق فراتر رفته و در قالب کارآفرینی اجتماعی و ارائۀ الف وب(، اگر از قالب۳۱۱3توسعه و عمران اسکو، 

تر واد اولیه و سپس بازاررسانی محصوالت باشد، یقیناً اثری ماندگارتر و عمیقدر تهیۀ م های شغلی و سپس حمایتمهارت

ها و فرهنگ منطقه است. بنابراین، در در جامعه خواهد گذاشت؛ البته الزمۀ چنین اقدامی نیازسنجی و توجه به ظرفیت

شناسی و های مردمام پژوهشهای کارآفرینی اجتماعی، انجویژه پروژهها، بهها توسط تعاونیاجرای تمامی پروژه

 رسد؛ موضوعی که در کشورمان بسیار مغفول مانده است.های ضروری به نظر میزمینهشناختی از پیشجامعه

ی ناآگاه ،دهد در برخی مواردکه تجربۀ تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر نشان میاما در سطحی خردتر، چنان

رسانی از مسیرهای مختلف دارد و تشریح آن نیاز به اطالعها را از مشارکت باز میونی، آنمردم از مزایای مشارکت در تعا

رسانی الزم است شرایطی چون امکانات و سطح سواد اقشار بخشی و اطالعمستقیم و غیرمستقیم دارد. در این فرایند آگاهی

ن همراه هوشمند ندارند یا روش استفاده از آن مختلف جامعه در نظر گرفته شود؛ برای مثال، همۀ مردم دسترسی به تلف

رسانی کرد، یا اینکه همۀ مردم دسترسی به اینترنت ندارند ها اطالعهای مجازی به آندانند تا بتوان از طریق شبکهرا نمی

 اشد.ثیرگذارتر بتواند تأهای دیگری چون استفاده از سامانۀ پیامکی میدانند. بنابراین، روشیا روش استفاده از آن را نمی

های تلویزیونی دربارۀ مزایای بخشی، بهتر است اولین گام را دولت و از طریق تهیۀ برنامهدر حوزۀ تبلیغات و آگاهی

طور کلی، بردارد و سپس تبلیغات محلی نیز با توجه به فرهنگ محلی های توسعه و عمران شهرستانی، بهعضویت در تعاونی

تواند مفید باشد، به نظر هایی چون تبلیغات بصری در مناطق کلیدی شهرستان میز روشطراحی شود. گرچه استفاده ا

ها، سخنرانی معتمدین محلی، از جمله امام های صنفی و اتحادیهرسانی از طریق تشکلهایی چون اطالعرسد روشمی

، جلب مشارکت مردمی در طرح شهر جمعۀ شهرستان و توصیۀ افراد مورداعتماد مردم، اثرگذاری بیشتری دارد. برای مثال

رسانی به مسئولین اتحادیۀ کیف و کفش شهرستان های توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر، از طریق اطالعکفش در تعاونی

 ترین عاملها، مهمشده با مسئولین تعاونیوگوهای انجامها به اعضای اتحادیه بوده است. اما، بر اساس گفتو از طریق آن

. شوداز آن یاد می« دهانبهتبلیغات دهان»ای خود مردم است که در علم بازاریابی با عنوان رسانی، روابط زنجیرهعدر اطال

های توسعه و عمران طور کلی، و در تعاونیدهندۀ اهمیت سرمایۀ اجتماعی در جلب مشارکت مردمی بهاین موضوع، نشان

 ور خاص دارد.طشهرستانی، به

 سیاسی -حقوقیای راهبرده. 1.5.1

 توان در چند عنوان خالصه کرد:سیاسی را می -های پژوهش حاضر و در مجموع، راهبردهای حقوقییافته حسب

 زدایی از قوانین؛( ابهام۳
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 ؛یقانون یهارساختیز اصالح( ۵

 ها؛یدولت در امور تعاون یتیمحدود و حما ۀمداخل( ۱

 ویژه دولت مرکزی؛یستم دولتی و بهها به سرساندن وابستگی تعاونیحدأقلبه( ۰

 عنوان پایلـوت.سنجـی و نظارت بـر عملکرد چند تعاونـی به( حمایـت و آسیب۲

ویژه بدنۀ ترین چالشی که تمامی منابع دادۀ شفاهی به آن اشاره کردند، عدم حمایت دولت و بهتوان گفت مهممی

ی ای اصالح نشود، بیشتر انرژی مسئولین تعاونم و قابل تفسیر سلیقهاجرایی دولت است. تا زمانی که در قانون، عبارات مبه

های خالقانه که الزمۀ کارآفرینی اجتماعی است، بیندیشند. عالوه بر این، شود تا اینکه به ایدهصرف اثبات حقوق خود می

هایی همسئولین تعاونی به پروژترتیب، دهد و بدینهایی چون کارآفرینی اجتماعی را افزایش میقانون ناقص، ریسک فعالیت

لیل دآورند که از سویی، از سودآوری آن اطمینان بیشتری دارند و از سوی دیگر، بهمانند مشارکت در ساخت مسکن رو می

ترین تواند مشارکت مردمی را جلب کند. بنابراین، در بُعد حقوقی مهمسروکار دارد، بیشتر میاینکه با نیاز اولیۀ مردم 

 در ابهام علتبه مجوز، اخذ در هایتعاون مشکل از یبخش شد، گفتهپیش از این  کهچنان رفع ابهام از قوانین است.راهبرد، 

 تا زین جوزهام اخذ مشکل رفع به نیقوان از ابهام رفع با و است دولت ییاجرا ۀبدن توسط نیاز قوان یاقهیسل ریتفس و نیقوان

  .شودیم کمک یحدود

 یوابستگ آن بُعد کی که است یمرکز دولت ژهیوبه و یدولت ستمیس به هایتعاون یوابستگ رساندندأقلحبه گر،ید راهبرد

 وهعال .شودیم مجوز اخذ ندیفرا شدنیطوالن و یادار یاسروکربو شیافزا موجب یوابستگ نیا چون ؛مجوزهاست افتیدر در

 با پیدرهای پیم و شیوع بیماری کرونا و اختالسبر این، در شرایطی که دولت تحت تأثیر عوامل مختلفی چون تحری

 روز کمتر شود و بر جلبها به دولت، روزبهکند، بهتر است اتکای تعاونیوپنجه نرم میمشکالت اقتصادی شدیدی دست

ی تها را در سطح حمایگذاری کنند. البته دولت و مقامات محلی نیز باید مداخلۀ خود در تعاونیمشارکت مردمی سرمایه

ها مدیره و ساختار تعاونی مداخله نکنند که این امر ثبات مدیریتی تعاونیحفظ کنند و برای مثال، در تعیین اعضای هیئت

 برد؛ چون الزم است تمامی مسئولین محلی را راضی نگهدارند.را از بین می

تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در  ۳۵۵عالوه بر این، با وجود اینکه برای اجرای این راهبرد، باید پیش از تأسیس 

شده وجود دارد، بهتر است بر اساس شد، با توجه به اینکه در استان تهران هنوز تنها یک تعاونی تأسیسکشور، اقدام می

ها، از چند نمونۀ در حال رشد، ها و صرفاً افزایش تعداد آنزدۀ تعاونیجای اقدام برای تأسیس شتابتجارب موفق جهانی، به

ها صورت گیرد تا موجب الگوسازی برای شناسی و رفع آسیبجانبه و آسیبهمه به عنوان پایلوت، در چند مرحله، حمایت

تعاونی توسعه و عمران اسالمشهر، ها به مشارکت شود. برای مثال، حمایت از ها و ترغیب مردم سایر شهرستانسایر شهرستان

تواند ها میژه در پروژۀ کارآفرینانۀ شهر کفش و الگوقراردادن آن برای سایر شهرستانویشده، بهعنوان تنها تعاونی تأسیسبه

 اقدامی تبلیغی قلمداد شود. 
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 مدیریتی -سازمانیراهبردهای . 3.5.1

 توان در این عبارات خالصه کرد:مدیریتی را می -های پژوهش حاضر و در مجموع، راهبردهای سازمانییافته حسب

 دیران با تجربه و دانش در حوزۀ تعاون؛( استفاده از م۳

 گیری از مدیران دارای حسن شهرت در منطقه؛( بهره۵

 های منطقه؛کارگیری مدیران با انگیزه و آگاه به نیازها و ظرفیت( به۱

 ها از خالقیت و نوآوری؛( شفافیـت عملکـرد مدیـران و حمایـت آن۰

 گیـری دموکراتیـک.سـازی و تصمیـم( مدیریـت مشارکتـی، شبـکه۲

و راهبردهای شرکت تعاونی توسعه  (۳۱۱۱و همکاران،  یهاشمشده )برای نمونه نک: با توجه به ادبیات تجربی بررسی

مدیریتی، انتخاب مدیری با سوابق تجربی در  -توان گفت یکی از راهبردهای سازمانیو عمران شهرستان اسالمشهر می

گیری از مشاورین امین در این حوزه است. عالوه کم، بهرهنش او در این زمینه یا دستهای تعاونی یا ارتقای سطح داشرکت

ها و فرهنگ و نیازها و انتظارات مردم منطقه در بر این، حسن شهرت در منطقه و دارابودن شناخت از مسائل و ظرفیت

 رد.مدیره، تأثیر بسزایی داموفقیت ساختار مدیریتی تعاونی، اعم از مدیر و هیئت

 توانند بدینها اشاره شده است، میسازمانی که در ادبیات تجربی پژوهش هم بعضاً به آن -سایر راهبردهای مدیریتی

های تخصصی با مشارکت اعضا های جدید؛ تشکیل کارگروهگیری از پیشنهادات اعضا برای تعریف پروژهقرار باشند: بهره

و  یفلورد؛ ۳۱۱3و همکاران،  ایکی)حاتمهای نوآورانۀ اعضا مایت از طرحهای مدیریتی و حگیریبرای مشارکت در تصمیم

گیری دموکراتیک مبتنی بر رأی اکثریت ، تصمیم(۳۱۳4؛ یعقوبی و نجفلو، ۳۱۱۱؛ فیروزآبادی و همکاران، ۳۱۱۲همکاران، 

به  داشتن و باوردیران. انگیزهگوبودن مدیران؛ و شفافیت در عملکرد مکردن ساختار تعاونی؛ پاسخها؛ کوچکدربارۀ پروژه

مندانه، ارتباط مداوم و مستقیم با مردم، حضور منظم در تعاونی و عملکرد شفاف، پذیری، فعالیت دغدغهاصول تعاون، انعطاف

 های ساختار مدیریتی موفق تعاونی است.های متناوب به اعضا از سایر ویژگیو گزارش

نی توسعه و عمران اسالمشهر بدین ترتیب است: پیشنهاد طرح از سوی اعضای گیری در تعاوبرای مثال، فرایند تصمیم

و...؛ تهیۀ  گامبهریزی گامپذیری، سوددهی، برنامهمدیره؛ بررسی کارشناسی برای تعیین امکانعادی تعاونی یا اعضای هیئت

ی ان مشارکت مردم بر اساس شناختمدیره بر اساس وضعیت تعاونی و پروژه؛ تخمین میزپیشنهادۀ کارشناسی؛ تأیید هیئت

مدیره. که از آنان دارند؛ و سپس ورود به فاز اجرایی و جذب مشارکت و أخذ مجوزهای قانونی بر اساس اکثریت آرای هیئت

گیری از نظر متخصصان و رسد، بهرههایی که در موفقیت طرح، تأثیرگذار به نظر میترین مؤلفهدر این فرایند، مهم

دادن مدیره از مردم و مشارکتگیری بر اساس شناخت هیئتگیری دموکراتیک و تصمیمکارشناسی، تصمیمریزی برنامه
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هاست. در حوزۀ شفافیت عملکرد، در تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر نیز برای مثال، مردم در پیشنهاد پروژه

 ارائه شده تا اعتمادسازی شود. شده در فرایند طرح به مردمهای انجامدر جلساتی اسناد فعالیت

وکارهای ایجادشده در تعاونی، با بازار فروش اهمیت سازی بین کسبسازی است. شبکهراهبرد سازمانی دیگر، شبکه

دهد و عالوه بر این، برای تمامی مردم شهرستان صرفۀ اقتصادی های تولیدی را کاهش میای دارد؛ چون ریسک فعالیتویژه

 هایسازی بین تعاونیهای مختلف موجود در یک شهرستان، شبکهتواند بین تعاونیسازی میشبکهکند. ایجاد می

های توسعه و عمران شهرستانی باشد که مورد آخر اتفاق سازی بین تعاونیهای مختلف استان و کشور و شبکهشهرستان

ایجاد شده است، حاکی از  (۳۰۳۳)اسالمی، پی توسعه و عمران ایران ساگروه وات افتاده است. بررسی این شبکه که در

 . استها مشارکت جمعی و تبادل تجربیات تعاونگران برای حل مسائل تعاونی

 سازی است، این پژوهشدر تالش برای شبکه «نتامِ»هایی چون ها و مجموعهگرچه دولت نیز با ایجاد یا حضور در پلتفرم

. بنا رو بوده استی توسعه و عمران شهرستانی، با استقبال بیشتری روبههاسازی خودجوش تعاونیدهد که شبکهنشان می

صاحبه که در ماعتمادی به نهادهای مکمل باشد. چه آندلیل بیتواند بهکنندگان پژوهش، این میبر گفتۀ برخی از مشارکت

ی و ی چون بنیاد توسعۀ کارآفریناعتمادی و شکایت از عدم حمایت نهادهای تسهیلگر مختلفها، این بیبا مسئولین تعاونی

رسد انبوه نهادهای مکمل و تسهیلگر تعاون، خانۀ تعاونگران ایران، اتاق تعاون و... مشهود است. بنابراین، به نظر می

های توسعه و عمران شهرستانی نقشی داشته باشند. چرایی این موضوع، پژوهشی دیگر اند در موفقیت تعاونینتوانسته

 طلبد.می

 شناختیروانراهبردهای . 1.5.1

های توان ناظر به جلب اعتماد مردم به روششناختی را میهای پژوهش حاضر و در مجموع، راهبردهای روانیافته حسب

 مختلف ذیل دانست:

 ( حسن شهرت نظام مدیریتی تعاونی؛۳

 ( تعامل نزدیک نظام مدیریتی تعاونی با مردم؛۵

 ام مدیریتی تعاونی؛های شخصیتی اعتمادساز نظ( ویژگی۱

 های اجراءشده توسط تعاونی.شده و فعالیتهای تعریف( موفقیت پروژه۰

هایی های انسانی است. سرمایهها، سرمایههای آن منطقه است و بخشی از این ظرفیتهای هر منطقه، سرمایهظرفیت

ت هایی اسقتصادی در خرید سهام، بلکه تخصصهای اتنها سرمایهها منتقل شود، نهتواند به تعاونیکه از طریق مردم می

های اقتصادی و اجتماعی خلق کنند. اما اولین گام توانند در قالب کارآفرینی اجتماعی، بستری برای خلق سرمایهکه می
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ور ریزی متمرکز کشهای انسانی و جلب مشارکت مردمی، جلب اعتماد آنان است. سیستم برنامهشدن این سرمایهبرای فعال

ای اقتصادی هاستفادهگیرندگان و مردم و سوءوگو بین تصمیمریزی از باال به پایین و نیز عدم گفتغلبۀ نوع نگاه برنامه و

ای اجتماعی در جامعۀ عنوان سرمایهویژه در دهۀ اخیر موجب افول اعتماد اجتماعی بهها، بهمدیران، از جمله مدیران تعاونی

از  یکی شود،یم دییتأ زین یمربوط به اعتماد نهاد اتیدر نظر کهچنان (.۳۰۳۳۵؛ رستمی ۳۰۳۳۳ایران شده است )دباغی، 

است  یشهروندان به سطوح کالن اجتماع یاعتمادیب ،یروابط اجتماع ۀو شبک یواسط و مدن یموانع اعتماد به نهادها

 (.۳۳-۳۱: ۳۱۳۲ ،ی)موسو

ادی های اقتصاستفاده، سوء«تعاونی»ضوع موجب شده عنوان کنندگان پژوهش، همین موبنا بر تحلیل برخی از مشارکت

از عنوان این  «تعاونی»دهند که اگر واژۀ را به ذهن مردم متبادر کند و از عضویت در آن گریزان باشند. لذا پیشنهاد می

ا ضوع که آیکنند. گرچه صحت این موها تعامل میهای خصوصی با این شرکتها برداشته شود، مردم مانند شرکتشرکت

های گذشته موجب سلب سابقۀ تعاونیطلبد، این موضوع که سوءچنین راهبردی مؤثر است یا خیر، پژوهشی دیگر می

ک: برای نمونه ن)های پیشین، قابل پذیرش است های تعاونی شده است، با توجه به نتایج پژوهشاعتماد مردم به شرکت

Birchall, 1999)ین اند و در تعیصورت دستوری ایجاد شدههای توسعه و عمران شهرستانی بهاونیویژه این موضوع که تع؛ به

اعتمادی و گریز از مشارکت در مردم تشدید کنند، بیها در مواردی، مسئولین وابسته به دولت نیز دخالت میمدیرۀ آنهیئت

 . ۱(۳۰۳۳شود )آماده، می

چون تعاونی توسعه و عمران اسالمشهر شده که بنا بر گفتۀ یکی ای اما چه عواملی موجب جلب اعتماد مردم به تعاونی

رسد دو عامِل مدیرۀ آن، میزان مشارکت مردمی در آن را بدون تبلیغ به حدأکثر رسانده است؟ به نظر میاز اعضای هیئت

ت واسطه اسحدی بیمدیره و مدیرعامل تعاونی و ارتباط نزدیک آنان با مردم بوده است. این ارتباط بهحُسن شهرت هیئت

مردم  مدیره را دارند. اومدیرۀ تعاونی، اغلب مردم شهرستان، شمارۀ تلفن اعضای هیئتکه بنا بر گفتۀ یکی از اعضای هیئت

اند. این اعتماد اجتماعی از داند که با یکدیگر و با مسئولین تعاونی در تعاملای میشهرستان اسالمشهر را مثل خانواده

 یاجتماع تعامالتکه  کندیم دییتأ زین (۳۱۱۱) یو همکاران و ایالرعالیوک پژوهش که؛ چناناونی استعوامل موفقیت تع

احتمااًل  امایباور فوکو به .است رگذاریتأث یاجتماع ینیکارآفر کردیرو با یشهرستان عمران و توسعه یهاشرکت عملکرد بر

ترین راهبردهای ، یکی از مهمبنابراین .(Driedger & Peters, 1977: 159) دارد تعامل در شهیر یاجتماعاعتماد 

د ها برخورواسطه با مردم باشند و با آرامش با آندر تعامل نزدیک و بیای است که شناختی، انتخاب نظام مدیریتیروان

                                                           
 .۳۰۳۳بهمن  4حمیده دباغی در تاریخ با  گروه پژوهش. مصاحبه ۳

 .۳۰۳۳بهمن  ۵4با حمداله رستمی در تاریخ  گروه پژوهش . مصاحبه۵

 .۳۰۳۳آبان  ۳۳با حمید آماده در تاریخ  گروه پژوهش. مصاحبه ۱
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مردم و شهرت داشته باشند و از سوی دیگر خودشان شناخت الزم از فرهنگ در میان مردم، حسنعالوه بر این، کنند. 

 های فرهنگی آنان را داشته باشند. حساسیت

مداربودن ای اجتماعی، آرامش و اخالقعنوان سرمایهها در جلب اعتماد مردم بهترین مؤلفهتوان گفت یکی از مهممی

یتی ربخش نظام مدیها علیه پروژۀ شهر کفش، توضیحات شفاف و آرامشکارکنان تعاونی است؛ برای مثال، در مورد جوسازی

بخشی توأم با آرامش مسئول و مسئول دفتر تعاونی اسالمشهر، اعتماد مردم را مجدداً جلب کرد. عالوه بر این، ظاهراً آگاهی

 دلیل عضویت اجباری، تقاضای عدم عضویت داشتند، خودخواسته عضو تعاونی شوند. دفتر تعاونی، موجب شد اعضایی که به

د باشد. تواناهدۀ عملکرد و فعالیت باانگیزه و منظم اعضای نظام مدیریتی تعاونی میاز جمله عوامل اعتمادساز دیگر، مش

پذیری، تعهد مدیران، حس همکاری و تالش سرسختانه مسئولیتمدیر از جمله  یتیریو مد یتیو شخص یشخص یهایژگیو

ها را از عوامل جلب مشارکت ن آنتوادیگر کارکنان تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر است که میهای از ویژگی

 کندیم دییتأ موفق نیکارآفر یهایتعاون در را ریتأث نیا زیپژوهش ن یتجرب اتیبر ادب یمرور کهچنان ؛مردمی قلمداد کرد

( ۳۱۳۲) یو رمضان ینیام کهچنان عالوه،به (.۳۱۱۳و همکاران،  یهاشم ؛۳۱۱۳،همکاران و یهاشم ؛۵۳۳۰ ،یرز و تایارن)

 بنا آن لیالد از یکی است؛ اثرگذار یتعاون تیموق بر زینسوابق در بخش تعاون  داشتن اند،گرفته جهینت خود پژوهش در زین

های در ادارات و سازمان حسن شهرت وسابقه  نیاست که ا نیاسالمشهر، ا عمران و توسعه یتعاون نیمسئول ۀگفت بر

های ها و پروژهشدن وعدهربط با مدیر تعاونی شود. اجراییهای ذیتواند موجب همکاری بیشتر سازمانمختلف، می

تواند از عوامل جلب اعتماد و مشارکت مردمی باشد. موضوعی که بنا بر اذعان یکی از اعضای شدۀ پیشین نیز میتعریف

و در نتیجه شود های مکرر بدنۀ اجرایی دولت محقق نمیاندازیمدیرۀ تعاونی توسعه و عمران اسالمشهر، با سنگهیئت

 برد. ها را از بین مـیسرمایۀ اجتماعی تعاونی

 اقتصادیراهبردهای . 5.5.1

 توان در این عبارات خالصه کرد:های پژوهش حاضر و و در مجموع، راهبردهای اقتصادی را مییافته حسب

 ؛هانهیهز کاهش( ۳

 اتکاء بر مشارکت مردمی؛( ۵

 ؛یدیتول یهاپروژه در یگذارهیسرما( ۱

 محصوالت؛ یبازاررسان و دیتول ۀریزنج لیتکم( ۰

 داران غیرعضو.گذاری سهامگیری از سرمایهبهره( ۲
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ها ای که در این راستا به فکر مدیران تعاونیها تأمین سرمایه است. اولین گزینهترین مشکالت تعاونییکی از مهم

ها وجود دارد، در مشکالت متعددی که بر سر راه دریافت آنهایی که عالوه بر های بانکی است. وامرسد، استفاده از واممی

 انیم ازدهد نشان می( ۳۱۱۱پژوهش هماپور ) که است یحال در نیا کند.میرو ها را با مشکل روبهبازپرداخت هم تعاونی

 یالم سساتمؤ و هابانک تیحما اریشهر «شباهنگ» ییروستا موفق یدر تعاون یشرکت ینیکارآفر ۀمؤثر بر توسع عوامل

ی تاکنون ، این تعاوننیز بنا بر گفتۀ مدیرعامل تعاونی توسعه و عمران اسالمشهر .است بوده تیاولو نیترنییدر پا یاعتبار

مردمی که بر پایۀ سرمایۀ اجتماعی شکل گرفته  هیچ وامی دریافت نکرده است. این امر دو علت دارد: یکی اتکا بر مشارکت

از  گیریتواند بهترین گزینه برای بهرههای تولیدی. کارآفرینی اجتماعی میدر فعالیت گذاریاست و دیگری سرمایه

منافع اجتماعی باشد.  ،زمانهای محلی و سرمایۀ اجتماعی برای ایجاد سرمایۀ اقتصادی و همهای انسانی و ظرفیتسرمایه

ا کردن ظرفیت نیروی انسانی زنان بکند. فعالهای موفق توسعه و عمران شهرستانی این موضوع را تأیید میتجربۀ تعاونی

های بالاستفاده و پرورش گیاهان دارویی و زینتی، ایجاد مشاغلی مانند تولید محصوالت غذایی خانگی، مولدسازی زمین

ه بهای خرد مردمی را در جهت توسعۀ محلی توانند راهکارهایی باشند که سرمایهباف و... میهای دستتولید خانگی پارچه

 یراب هانهیکاهش هز لیاست که به دل ییهااز روش یو کشاورز یدیتول محصوالت یبازاررسان به کمک. اندازندجریان می

 ینتعاو یهم برا کند،کمک به جلب مشارکت  دتوانیهم م دکنندگان،یتول یسهولت عرضه برا جادیکنندگان و امصرف

 یریگبهره آن یجابه و یرضروریغ کارکنان تعداد کاهش نه،یهز کاهش گرید یهاروش از .باشد داشته همراهبه افزوده ارزش

 .است مختلف یهانهیزم در متخصص کارشناسان ۀمشاور از استفاده و ماهرتر کارکنان تعداد از

های قانون اجرای سیاست ۳۳هاست. طبق موضوع مادۀ دار عضو و غیرعضو در تعاونیراهبرد دیگر، تعریف دو نوع سهام

دار غیرعضو درصد، سهام ۰۱توانند در بدو تأسیس یا در زمان افزایش سرمایه، ها میقانون اساسی، تعاونی ۰۰ی اصل کل

و دار غیرعضهای توسعه و عمران شهرستانی نیز به موضوع سهامداشته باشند. در بندهایی از اساسنامۀ تأسیس تعاونی

های توسعه و عمران شهرستانی وجود ندارد. فاده از این ظرفیت در تعاونیپرداخته شده است؛ بنابراین منع قانونی برای است

تواند راهبرد بسیار مناسبی باشد. تفاوت های کارآفرین میویژه در تعاونیداران غیرعضو بهگیری از ظرفیت سهامبهره

های اء حق رأی و تصدی کرسیدرصد کل آر ۱۲داران غیرعضو حداکثر تا داران عضو با غیرعضو در این است که سهامسهام

داران غیرعضو افرادی هستند که تمایلی به پذیرش ریسک ندارند و پس از اینکه پروژه مراحل مدیره را دارند. سهامهیئت

شوند و در تأمین نقدینگی کمک مقدماتی، مانند أخذ مجوز و... را طی کرد و به مرحلۀ آغاز اجرای پروژه رسید، وارد می

 کنند.می

 ۰.۰ مدل در یشهرستان عمران و توسعه یهایتعاون در یمردم مشارکت جلب یراهبردها شد، ذکر آنچه به توجه با

 :شودیخالصه م
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 تهران استان در یشهرستان عمران و توسعه یهایتعاون در یمردم مشارکت جلب یراهبردها. 1.1 مدل

 )تنظیم: نگارندگان(



۳4۲ 

 های پژوهشمحدودیت. 1.1

رو ها و موانعی روبهها در مسیر خود با محدودیتزم به اشاره است که پژوهش حاضر نیز همانند سایر پژوهشدر پایان، ال

ترین مسائلی که در جریان پژوهش روی نمود، این بود که مشخص شد ها قابل رفع نبودند. از مهمبود که بسیاری از آن

ن وجود دارد که این تعاونی هم هنوز نتوانسته است فعالیت تنها یک تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در استان تهرا

ه اند ساختاری پایدار و قابل اتکا داشته باشند که بتوان بچشمگیری داشته باشد. عالوه بر این، بنیادهای توسعه هم نتواسته

یشنهاد کرده و کل استان تهران پجلب مشارکت آنان امید بست. بنابراین، مشخص شد که موضوع و عنوانی که اداره

ای داشته است. با وجود این، های زمینهاند، نیاز به پژوهشپژوهشگران این تحقیق در تعیین آن نقش چندانی نداشته

های زمانی و مالی پژوهش، تالش کردند این خالء را نیز پوشش دهند. پژوهشگران در حد بضاعت و متناسب با محدودیت

شوندگان همکاری الزم را با پژوهشگران نداشته باشند؛ چون طرح چنین از مصاحبهشد که برخی البته همین خالء موجب 

برگرفته  هایمضموناگر  بودیـبهتر م تحقیق لیتکم یبرا کهآن وجود با و نیا بر افزوندانستند. موضوعی را غیرمنطقی می

با توجه به  اما شوند، هی و اعتباربخشید، وزنیابیارز نیز یپژوهش کم   چهارچوب یک در یفیک مطالعۀ های ایندادهاز 

 قمحق یامر نیچنشده بود،  نییتع «یفیک» کاراز ابتدا، روش  کهنیذکرشده، و با توجه به ا یو مال یزمان یهاتیمحدود

 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیعنوان یک طرح پژوهشی مستقل، در دستور کار ادارهشود که انجامِ آن بهو پیشنهاد می نشد

های ناشی از شیوع ویروس کرونا، امکان بسیاری از بازدیدهای میدانی و انجام محدودیتعالوه، به .استان تهران قرار گیرد

 و اسناد را از پژوهشگران سلب کرد. های حضوری و نیز دسترسی به برخی منابع مکتوبمصاحبه

 های آیندهپیشنهادهایی برای پژوهش. 7.1

ایی هشده در این فصل، عالوه بر راهبردهای کاربردی پیشنهادی، انجام پژوهشبندی ارائهو جمع با توجه به نتایج پژوهش

 شود:با موضوعات زیر پیشنهاد می

 های استان تهران در ابعاد مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی؛سنجی شهرستاننیازسنجی و ظرفیت -

 های استان تهران؛های افزایش آن در شهرستانبررسی وضعیت اعتماد اجتماعی و روش -

 ها؛بررسی ساختار و کارکرد بنیادهـای توسعه در کشور و لزوم اصالحات زیربنایی در آن -

 سازی مشارکت اجتماعی در نظام آموزشی کشور؛های نهادینهپژوهی روشبررسی و اقدام -

 رینی اجتماعی برای جلب مشارکت مردمی.ها از کارآفگیری تعاونیبررسی الزامات زیرساختی برای بهره -
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 منابع

ها هیمشارکت اعضا در اتحاد یثر بر ارتقاؤعوامل م»(. ۳۱۳۱) یعل ،یکنعان ؛ ودیام ه،یمهد ؛آرام ،یطاعت ؛دیعبدالحم ،یمیابراه -

 .۳۵۱ -۳۲۱: (۵) ۵۳ ،یه تعاون و کشاورزمجل. «مصرف یهایو تعاون

 یجمهور یرسم ۀگاه روزنامدر وب ی. قابل دسترس۱۳/۳۳/۳۱۱۰ خیشده در تارثبت س؛یتأس ی(. آگه۳۱۱۰ثبت ) ۀادار  -

 . https://www.rrk.ir/News/ShowOldNews.aspx?Code=12615283به آدرسِ  ران؛یا یاسالم

در  یوسعه اجتماعسطح ت یبررس»(. ۳۱۱۱محمد )دیس یی،رزایدمیس ؛ ویهادی، برغمد ؛اهللبیحبی، زنجان ؛یمصطف، ایازک -

 .3 -۵۳(: ۰) 4 ،رانیا یمطالعات توسعه اجتماع همجل. «شهر تهران

 ری/ وز هیتک فرزند صندوق پروژه در بازار سرما «مپنا»بخش نوزدهم؛  | «یبورس باز» ژهیپرونده و(. ۳۱۱۱) نایس ان،یاحد -

؛ به آدرسِ ۳4/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی؛ تار۳۳۳۳۱۱. کد خبر: ۳۱۱۱مهر  ۳۱. خود عمل نکرد یاقتصاد به وعده بورس

snn.ir/003hQB . 

 شناسی تعاون. تهران: مهدی اخترمحققی.(. جامعه۳۱۳4اخترمحققی، مهدی ) -

گاه وزارت در وب ی. قابل دسترس۵۰/۳۳/۳۱۱۳(؛ مصوب ۳۱۱۳) یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون ۀنمون ۀناماساس -

به آدرس  ؛یتعاون، کار و رفاه اجتماع

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/01/35547_orig.pdf . 

مرور؛  یخبر-لیتحل گاهی. پانشد یاتیکه عمل یتیتوسعه و عمران شهرستان، ظرف یتعاون(. ۳۱۱۱) دهیوح ،یلیاسماع -

 .. https://zaya.io/5sgqk ؛ به آدرس۳۳/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تار۳۱۱۱وریشهر۵3

. ۵۱/۳۲/۳۱۱۱ خی(؛ اعالم وصول در تار۳۱۱۱) یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون یهاشرکت سیون تأسقان ۲ ۀاصالح ماد -

به آدرس  ؛یاسالم یمجلس شورا یهاگاه مرکز پژوهشدر وب یقابل دسترس

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1634570 . 

 یهایدر تعاون ینیموثر بر سطح کارآفر یعوامل سازمان» (.۳۱۱۳عفت ) ،یموسو ؛ واحمد ،یفران یعقوبی ی؛موس ،یاعظم -

 .3۲ -۳۳۳(: ۳۳) ۵۱ ،یتعاون و کشاورز همجل .«استان همدان یکشاورز

در  یسازمان ینیتوسعه کارآفر»(. ۳۱۱۱) نیحسریام ،یرمرادیپ ؛ وعفت ،یموسو ؛احمد ،یفراهان یعقوبی ی؛موس ،یاعظم -

 .۳-۳۳ :(۳) ۳ ،یدر کشاورز ینیکارآفر همجل .«هایتعاون

و عوامل موثر بر آن  یمشارکت اجتماع یبررس»(. ۳۱۱3) لیاسماع ی،مسعود؛ و صالح ،مقدمیزمان ؛یموس ی،سالم انیافضل -

 .3 -۰4(: ۵) ۳۱، خراسان یاجتماع یمطالعات فرهنگ همجل. «در شهرستان خواف

در  ییتوسعه روستا یهایتعاون یشناسبیسآ»(. ۳۱۱3) نیزاده، غالمحسعبداهلل ؛ و، محمدرضایمحبوب ؛افروز ،یامداد -

 .4۳ -34(: ۳) ۲ ،یدر کشاورز ینیکارآفر همجل .«ینیتوسعه کارآفر یراهبردها نیتدو یراستا

استان  یداران گوشتمرغ یتعاون یهاشرکت تیثر در موفقؤعوامل م یابیارز»(. ۳۱۳۲مسعود ) ،یرمضان ؛ ورمظفریام ،ینیام -

 .43 -۱۳ :(۲۲) ۳۰، و توسعه یاقتصاد کشاورز همجل. «تهران
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علوم  همجل. «مرغداران یتعاون یهاشرکت تیآموزش در موفق ریثأت یابیارز»(. ۳۱۳۳رضا ) ،یشال یصفر؛ و رمظفریام ،ینیام -

 .۳3 -۵3 :(۵) 4، آب و خاک

 تیدر موفق یزماندرون سا یهامؤلفه نیترمهم یابیارز»(. ۳۱۳3مسعود ) ی،و رمضان ؛نلیزیعل یمظفر؛ همدانریام ی،نیما -

 .۵۳۲ -۵۱۲(: ۰۱) ۳۵، علوم آب و خاک همجل. «داران تهرانمرغ یتعاون یهاشرکت

؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی(. تار۳۱۱۱) راناتیتوسعه و عمران شم یشرکت تعاون نستاگرامیا -

https://www.instagram.com/p/CDn6ZuwAMWs . 

موثر بر  یعوامل اجتماع یبررس»(. ۳۱۱۰) یدعلیفر، سانیهاشم ؛ ونصراهلل ،یارپورافک ؛جورابلو، مهران ؛دیحم ،یانصار -

عاون و ت همجل .«در استان تهران یصنعت یدیتول یهایآن با تعاون سهیو مقا یکشاورز یدیتول یهایتعاون یمشارکت اعضا

 .۱۳-3۱(: ۳۱) ۰ ،یکشاورز

 .«یاجتماع ۀتوسع یکاربرد یهاشاخص ییو شناسا یبررس» (.۳۱۱۳زهره ) ،یشهباز ی؛ ومهد ،یمبارک ی؛تق ،یآزادارمک -

 .3-۱۳(: ۳) ۳ ،یفرهنگ - یمطالعات توسعه اجتماع همجل

. کدخبر: ۳۱۱۱وریشهر۳۱ رنا؛یا ی. خبرگزاراست یدرصد اقصاد کشور دولت3۲استاندار تهران: (. ۳۱۱۱) دجوادیآل داوود، س -

 . www.irna.ir/news/84033232؛ به آدرسِ ۳4/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی؛ تار۳۰۳۱۱۵۱۵

 یمورد ۀ)مطالع ینیکارآفر جیدر ترو یکشاورز یهاینقش تعاون»(. ۳۱۳3) نیغالمحس ا،ینینیحس ؛ وقدسا ،یآمد -

 .3۳ -۳۳ :(۰) ۳ ،یو آموزش کشاورز جیترو یهاپژوهش همجل .«تهران( یکشاورز یهایتعاون

در  ی. قابل دسترس۳۳/۳۲/۳۱۳۰(؛ مصوب ۳۱۳۰) یتخصص یهاهاستان و کارگرو ۀو توسع یزیربرنامه یشورا ۀنامنییآ -

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/124040به آدرس  ؛یاسالم یمجلس شورا یهاگاه مرکز پژوهشوب

 .3-۲4(: ۱3) ۳۳ ،یرفاه اجتماع مجله .«رانیدر ا یو توسعه اجتماع یتوسعه فرهنگ»(. ۳۱۳۱اسداهلل ) ،فردییبابا -

شرکت توسعه عمران  سیشهرستان تهران خبر داد: تاس یادار یدر جلسه شورا یفرهاد(. ۳۱۱۱نگاران جوان )باشگاه خبر -

 . https://www.yjc.news/00LUl3؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خیتار .تعاون توسعه در بانک یسینورهیتهران/ آغاز پذ

 یاجتماع روابط یشناختبیهای آسنشانه ؛یاعتماد اجتماع ،یاعاجتم هیسرما»(. ۳۱۳۳باقری زنوز، بهارک؛ و علمی، محمود ) -

 .۳۵۲-۳۱۳(: ۲) ۵، شناختیمطالعات جامعه همجل. «رانیدر ا

؛ ۳۳/۳۲/۳۰۳۳: یدسترس خیتار. رانیزنان ا ینیکارآفر ۀتعاون و توسع ادیبن (.تایب) رانیزنان ا ینیکارآفر ۀتعاون و توسع ادیبن -

 .https://t.me/s/bonyad_tavon_zanan?before=429به آدرسِ 

؛ به ۳۳/۳۲/۳۰۳۳. تاریخ دسترسی: زنان و جوانان ینیتوسعه کارآفر ادیبن(. تایب) ،نجوانا و زنان ینیکارآفر ۀتوسع ادیبن -

 .https://foundationed.ir/aboutآدرسِ 

؛ به آدرسِ ۳۳/۳۲/۳۰۳۳: یدسترس خیتار(. معرفی گروه. تایب) منشیفدائ دیام تیریمد ۀتوسع ادیبن -

http://www.fadaeimanesh.com/page/about . 

؛ به آدرسِ ۳۳/۳۲/۳۰۳۳: یدسترس خیتار(. اساسنامۀ بنیاد. تایب) دانشگاه علم و فرهنگ ۀتوسع ادیبن -

http://www.bdf.ir/our-services/hardwood-flooring . 
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: یدسترس خیتار. سپهر یو توانمندساز یهنگفر ۀتوسع ادیبن(. تایب) سپهر یو توانمندساز یفرهنگ ۀتوسع ادیبن -

 . https://sepehrngo.com؛ به آدرسِ ۳۳/۳۲/۳۰۳۳

 . /http://farda.ir/fa؛ به آدرسِ ۳۳/۳۲/۳۰۳۳: یدسترس خیتار(. دربارۀ ما. ۳۱۱3) فردا ۀتوسع ادیبن -

؛ به آدرسِ ۳۳/۳۲/۳۰۳۳: یدسترس خیارت. ادیبن تیمورد حما یهاها و پلتفرمپروژه یمعرف(. تایبی )فناور ۀتوسع یمل ادیبن -

https://nftd.ir/fa/ . 

: یدسترس خیتار. استان تهران ژهیو ییو موسسه اجرا ادیبن یمعرف(. ۳۱۱۰) توسعه و عمران موقوفات استان تهران ادیبن -

 . http://tomot.ir/Contents/Content.aspx?mid=4&lang=1؛ به آدرسِ ۳۳/۳۲/۳۰۳۳

؛ به آدرسِ ۳۱/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارآغاز شد یتعاون یهاشرکت یبندرتبه(. ۳۱۱4) نیآنالاقتصاد  یخبر گاهیپا -

https://www.eghtesadonline.com/n/139j . 

؛ به ۳۵/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارتوسعه و عمران تهران یشرکت تعاون یهایژگیو(. ۳۱۱۱کانون ) یلیتحل-یخبر گاهیپا -

 ./  http://kanoonhend.ir/fa/news/173آدرسِ 

؛ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارشودیم یبردارامسال بهره انیبزرگراه همت تا پا(. ۳۱۱3عصر خودرو ) یرساناطالع گاهیپا -

 . /http://www.asrekhodro.com/News/137141به آدرسِ 

: یدسترس خی. تاررانسهام شرکت توسعه و عم یسینورهیمهلت پذ دیتمد(. ۳۱۱۱) یعصر مال یرساناطالع گاهیپا -

 .. /https://asremali.ir/fa/news/1175 ؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳

شهرستان دماوند مطرح  ییو روستا یامور شهر یهماهنگ ینشست شورا نیدر پنجم(. ۳۱۱3تارود دماوند ) یخبر گاهیپا -

 یرسم تیفعال ۱۳ ماهنیفرود لیواتوسعه عمران دماوند از ا یتوسعه عمران دماوند/ شرکت تعاون یشرکت تعاون تیشد؛ تقو

 .شوندیم یسامانده ۱3سال  انیشهرستان دماوند تا پا یمناطق شهر رد یو سنت یمیقد یهاخود را آغاز کند/ آرامستان

 ../https://tarood.ir ؛ به آدرس۳۳/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار

؛ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارروزکوهیهرستان فتوسعه و عمران ش یشرکت تعاون لیتشک(. ۳۱۱3) وزینمهید یخبر گاهیپا -

 .. /http://dimehnews.ir/1397/03 به آدرسِ 

 خی. تارشد لیتشک یتوسعه و عمران شهرستان ر یموسس شرکت تعاون اتیه نییجلسه تع(. ۳۱۱۱) وزیراگان یخبر گاهیپا -

 . https://enekaserey.ir/archive/?p=14968؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس

؛ به ۳3/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تاریخصوص-یمشارکت عموم یپرتال مل(. تای)ب یخصوص-یمشارکت عموم یپرتال مل -

 . https://ppp.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=81ac00ae-dbd0-4740-a99a-3e10d4cafc9a آدرسِ 

: یدسترس خی. تاری خصوصی به مجلسارسال الیحه مشارکت عمومالف(. ۳۱۱3) یخصوص-یمشارکت عموم یپرتال مل -

 . https://zaya.io/uup7d ؛ به آدرس۳3/۳3/۳۰۳۳ِ

در  یو تعاون یبا بخش خصوص یتوسعه مشارکت بخش عموم یهاپروژهب(. ۳۱۱3) یخصوص-یمشارکت عموم یپرتال مل -

 ؛ به آدرس۳3/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس خی. تار۳۱۱۳سال 

https://www.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=88782592-23d6-4b0f-9628-626c8733516f  . 
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: یدسترس خی. تار۳۰۳۳دولت در سال  یو خصوص یبرنامه مشارکت عموم(. ۳۱۱۱) یخصوص-یمشارکت عموم یپرتال مل -

-https://ppp.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=f4e2bd36-c43a-4a65-8767 ؛ به آدرس۳3/۳3/۳۰۳۳ِ

c6ad25c5b3af . . 

. طرح تدوین مشارکت عمومی و خصوصی روی میزکمیسیون عمران مجلس(. ۳۰۳۳) یخصوص-یمشارکت عموم یپرتال مل -

 . https://zaya.io/x7xn2؛ به آدرسِ ۳3/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار

 ۀمطالعی؛ کشاورز یهای تعاون یسازمان ینیدر کارآفر یمشارکت تیرینقش مد»(. ۳۱۱۲سجاد ) ،یو الرت رضا؛یعل د،یپورسع -

 .۳-۱(: ۲) ۱ ،یدر کشاورز ینیکارآفر یراهبردها ۀمجل. «المی: شهرستان ایمورد

؛ ۳۰۳۳۳۵۳۱۳۳4۲4. کد خبر: ۳۰۳۳ بهشتیارد ۳۱!؛ ETFدر انتظار مال باختگان  دیسرنوشت جد(. ۳۰۳۳پونه ) ،یتراب -

 . https://www.isna.ir/news/1400021308656؛ به آدرسِ  ۳4/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار

 ینیکارآفر هیروح تیعوامل موثر بر تقو یبررس»(. ۳۱۱۳) ریاحمدپور، ام ی؛ ومهد ،یلنگرود انیچرمچ ؛فاطمه ،یتوسل -

 .۵۳ -۰۳(: ۳۳) ۵۱ ،یفصلنامه تعاون و کشاورز .«شهرستان آمل یکشاورز دیتول یتعاون یاعضا

 هیروح تیدر تقو یکشاورز یهاینقش تعاون ییشناسا»(. ۳۱۱3) فیمحمدزاده، لط ؛ وهیآرمند، سم ؛نینازن، ایکیحاتم -

 .۱۲ -۳۳۳(: ۱) ۲ ،یدر کشاورز ینیکارآفر هینشر .«کشاورزان شهرستان مهاباد ینیکارآفر

. تهران: مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار نامه آماری روز تعاونویژه(. ۳۰۳۳حسنوند، سوسن؛ و همکاران ) -

 و رفاه اجتماعی.

 هایگزارش وبینار تخصصی با موضوع: واگذار(. ۳۱۱۱) زیگاه توسعه و عمران طرقبه شاند(. وب۳۱۱۱) یمهد نژاد،نیحس -

؛ به آدرسِ ۳۱/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تاریتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون یهایتوانمند ۀو ارائ

http://www.ttotsh.ir/post-34 . 

نامۀ کارشناسی ارشد(. دانشگاه تهران. قم: )پایان کارهای حقوقی تأسیس بانک تعاونموانع و راه(. ۳۱3۱حسینی، بیژن ) -

 مجتمع آموزش عالی قم.

 یمال نیمأت نینو یهایها و استراتژمدل یبررس»(. ۳۱۱۳حامد ) ،یو محمد ررضا؛یام ،یسور ن؛یالددشمسیس ،ینیحس -

 .3۱-۱۳(: ۰۰) ۳۵ ،یپژوهشنامه اقتصاد ۀمجل. «رانیدر اقتصاد ا یتعاون یهاشرکت

شهرستان  یکشاورز دیتول یهایتعاون تیموفق انیرابطه م یبررس»(. ۳۱۱۰) نیزاده، حسیمهد ؛ واهللقدرتدیس ی،نیحس -

 .۳۱۱ -۳۲۰(: ۳۱) ۰ ،ی. فصلنامه تعاون و کشاورز«به اصول تعاون رانیمد یبندیو پا ینیکارآفر هیدهلران با روح

 یوکارهادرکسب ینیبوم کارآفرستیز یالگو یطراح»(. ۳۱۱۳) ایپور ،ییعطاو  ؛دیوح ،یبادآیعل ؛نیغالمحس ا،ینینیحس -

 .۱۰۳ -۱4۳(: ۱) ۳۵ ،ینیفصلنامه توسعه کارآفر .«محورتعاون ییروستا

؛ به آدرسِ ۳۳/۳۲/۳۰۳۳: یدسترس خیتار. یقانون اساس ۰۰اصل  یکل یاستهایابالغ س(. ۳۱۳۰ای، سیدعلی )خامنه -

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165. 

؛ ۳۵/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارشودشرکت تعاونی توسعه عمران باعث جهش در توسعه کشور می(. ۳۱۱۲) رنایا یخبرگزار -

 .www.irna.ir/news/82091566 به آدرسِ 
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: یسدستر خیتار. می شودتعاونی توسعه و عمران شهرستانی تا پایان امسال در کشور تشکیل  ۳۳(. ۳۱۱4خبرگزاری ایرنا ) -

 .www.irna.ir/news/82713729  ؛ به آدرس۳۵/۳4/۳۰۳۳ِ

؛ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خیتار افتتاح شد. راناتیتوسعه و عمران شم یدفتر شرکت تعاونالف(. ۳۱۱۳) رنایا یخبرگزار - -

 .  www.irna.ir/news/83612960 به آدرسِ 

 ؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارشودیافتتاح م راناتیان شمتوسعه و عمر یتعاونب(. ۳۱۱۳) رنایا یخبرگزار -

www.irna.ir/news/83328462 . 

توسعه و عمران  یشرکت تعاون سیاستان تهران خبر داد: تاس یفرماندار یزیرمعاون برنامه(. ۳۱۱۱) سنایا یخبرگزار - -

 . . https://www.isna.ir/news/93111508881 ؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارشهرستان تهران

: یدسترس خی. تارکندیم جادیاشتغال در شاهرود ا۳۳۳۳آهک کاغذ از سنگ دیکارخانه تول(. ۳۱۱۳) سنایا یخبرگزار - -

 . https://www.isna.ir/news/98112115352   ؛ به آدرس۳۳/۳4/۳۰۳۳ِ

منجر به صادرات را در دستور کار  یدیتول یها تیفعال توسعه و عمران یها یتعاون: ریمعاون وز (.۳۱۱۱خبرگزاری ایسنا ) -

 .https://www.isna.ir/amp/markazi-94724  ؛ به آدرس۳۵/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار .قرار دهند

توسعه و عمران تهران  یسهام شرکت تعاون ینامه فرماندار تهران صورت گرفت؛ آغاز واگذار یط(. ۳۱۱۱) لنایا یخبرگزار -

 . .https://www.ilna.news/fa/tiny/news-22905 ؛ به آدرس۳۳/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار. به کارمندان

. توسعه و عمران شهرستان بهارستان ادامه دارد یاز شهروندان در شرکت تعاون یسینورهیپذ(. ۳۱۱۲) لنایا یخبرگزار - -

 ..https://www.ilna.news/fa/tiny/news-191150 ؛ به آدرس۳۱/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار

: یدسترس خیتار .کنندیم یزندگ یرسم ریغ یهاگاهدر سکونت یرانیا ونیلیم ۳۱ (.۳۱۱4خبرگزاری تسنیم ) -

 .https://tn.ai/147984  ؛ به آدرس۳۵/۳4/۳۰۳۳ِ

ی: . تاریخ دسترسکند نیتمک یسهام عدالت شهرستان یتعاون یقانون گاهیبه جا دولت: یدریح(. ۳۰۳۳خبرگزاری شبستان ) -

 . http://shabestan.ir/detail/News/1047975 ؛ به آدرس۳۳/۳۰/۳۰۳۳ِ

صورت گرفت؛ آغاز  نینسل نو یها ینقش تعاون ادبودیاز تمبر  ییبا رونما(. ۳۱۱۱) یاسالم یمجلس شورا یخبرگزار -

 ؛ به آدرس۳۳/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خی. تارتوسعه و عمران شهرستان تهران یسهام شرکت تعاون یواگذار

https://www.icana.ir/Fa/News/262080/  . 

 توسعه عمران مالرد صادر شد. یتعاون سیتأس یگو با مهر مطرح شد؛ موافقت الزم براودر گفت(. ۳۱۱۲مهر ) یخبرگزار -

 . . mehrnews.com/xGrxS ؛ به آدرس۳۵/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار

. توسعه عمران یهایبه تعاون یتومان اردیلیم ۵۳۳ یبارکار خبر داد: اختصاص خط اعت ریمعاون وز(. ۳۱۱۱مهر ) یخبرگزار -

 . mehrnews.com/xSxKz؛ به آدرسِ ۳۱/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خیتار

. (یپژوهش)گزارش  هایتعاون و تعاون با ییآشنا(. ۳۱۳4خورشیدی تطف، ویدا؛ عطایی، امید؛ و سبحانیان، سیدمحمدهادی ) -

؛ به آدرسِ ۳۳/۳۲/۳۰۳۳دفتر مطالعات اقتصادی(. تاریخ دسترسی: های مجلس شورای اسالمی )تهران: مرکز پژوهش

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/730058 . 

 تهران: تعاونگران.. ها و توسعه پایدارکارهای تعاونی در جهان: تعاونیوراز موفقیت کسب(. ۳۱۱3دارابی، سعداله ) -
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وزارت تعاون جا: بی (.یپژوهش)گزارش  یمالب اسالپس از انق رانیاتعاون در  یشناسبیآس(. ۳۱۱۱مرجان )دبیری، سیده -

 .https://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Doc.aspx?id=60 سالمت(.  یهامهیدفتر بی )کار و رفاه اجتماع

 خیتار .روزکوهیتوسعه و عمران شهرستان ف یشرکت تعاون لیتشک(. تای)ب روزکوهیف یشهردار کیدرگاه خدمات الکترون -

 ./ https://firuzkuh.ir؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس

(؛ مصوب ۳۱۳۲) یرکشاورزیو غ یدیتول یکشاورز یطرحها یبرا یو دولت یمنابع مل یاراض یدستورالعمل ضوابط واگذار -

 . https://www.mcls.gov.ir/fa/law/12آدرس  به ؛یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت گاهوب در یدسترس . قابل۵۳/۳۳/۳۱۳۲

 یکشاورز یهایدر تعاون ینیو توسعه کارآفر تیثر بر تقوؤعوامل م»(. ۳۱۳۱)داهلل ی ،ییرجا؛ و جعفر ،یعقوبی ؛دیحم ،ئیایدن -

 .۳۳۳-۳۵۲(: ۱) ۵۳ ،یتعاون و کشاورز همجل .«استان زنجان

-۱3، اطالعات سیاسی و اقتصادی هلمج)مترجم: پرویز پیران(.  «سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد»(. ۳۱3۰دوگان، ماتیه ) -

۱۳ :۳۳- ۰. 

 ،رانیا یمطالعات توسعه اجتماع همجل. «کشور یدر توسعه اجتماع یفرهنگ ییافزاهم گاهیجا»(. ۳۱۱۱محمدرضا ) ،یریدهش -

4 (۵ :)۰۰-۵۲. 

 یلوم پزشکع یهادانشگاه انیدانشجو یفرهنگ- یمشارکت اجتماع نییتب»(. ۳۱۳۰، غالمرضا )ی؛ و غفاررضایدهقان، عل -

 .43-۱۳(: ۳) 4، رانیشناسی امجله جامعه. «شهر تهران

 .۰۳-4۱(: ۳3، )علوم اجتماعی همجل. «نظریه و روش در تحقیقات کیفی»(. ۳۱۳۳ذکایی، سعید ) -

)گزارش طرح پژوهشی(.  هانهای تعاونی توسعه و عمران شهرستالعه شرکتمطا(. ۳۱۱3رستمی شهربابکی، حمداله ) -

 .ها معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیموزش، تحقیقات و ترویج تعاونیدفتر آتهران: 

در  یجمع ینیبه کارآفر شیگرا»(. ۳۱۱۲) نیزاده، غالمحسعبداهلل ؛ وفیزاده، محمدشرفیشر ؛الهه ی،فلورد یرستم -

 .۳۳۲-۳۱۳(: ۵) ۱ ،یدر کشاورز ینیکارآفر همجل .«یکشاورز یهایتعاون

 ی. خبرگزارافتی شیتومان افزا اردیلیم ۵۳ها به نامهصندوق ضمانت تعاون: سقف ضمانت رعاملیمد(. ۳۱۱۱) هیمس ،یرسول -

 .  mehrnews.com/xSF7Z  ؛ به آدرسِ ۳۵/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی؛ تار۲۳۳۲۱۳۵. کد خبر: ۳۱۱۱ وریشهر ۳۲مهر؛ 

زن در توسعه و  همجل. «یر خانواده و مشارکت اجتماعرابطه ساخت قدرت د»(. ۳۱۳۲، محمد )یرپناهی، باقر؛ و امیساروخان -

 .۱۳ -4۳: (۱) ۰، استیس

؛ به ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارشودیم لیتوسعه و عمران شهرستان دماوند تشک یتعاون(. ۳۱۱۵) هایدماوند تیسا -

 .. /https://damaavandiha.blog.ir/post آدرسِ 

مجله مطالعات مدیریت راهبردی . «هابخش تعاونی؛ دکترین، اهداف و سیاست اقتصاد»(. ۳۱۱۱سبحانی، حسن؛ و همکاران، ) -

 .۳۵۲-۳۲۳(: ۳) ۰، دفاع ملی

 . تهران: آگه.های تحقیق در علوم رفتاریروش(. ۳۱34سرمدی، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه ) -

روستا و  همجل .«بودرآهنگ استان همداندر شهرستان ک یکشاورز دیتول یهایتعاون یابیارز»(. ۳۱۳4اهلل )حشمت ،یسعد -

 .۳۱3 -۳۲۲: (۵) ۳۳، توسعه
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 . تهران: دانشگاه پیام نور.سیر تحول تعاونی در ایران و جهان(. ۳۱۳۰سلیم، غالمرضا ) -

 به آدرس ران؛یگاه اتاق تعاون ادر وب ی. قابل دسترس۳4/۳۳/۳۱۱۳(؛ مصوب ۳۱۱۵بخش تعاون ) ۀسند توسع -

https://www.icccoop.ir/DeskTopModules/Documents/showfile.aspx?id=510&a=1 . . 

؛ ۵۱/۳۳/۳۱۱۲(. مصوب ۳۱۱۲) هایبه منظور جلب مشارکت در واگذار یو تعاون یخصوص یهابخش قیتشو ۀناموهیش -

 . https://zaya.io/70yd2به آدرس  ؛یسازیگاه سازمان خصوصدر وب یقابل دسترس

 اههای تولیدی استان کرمانشاه و راهکارهای جهش تولید آنمل مؤثر بر تولید تعاونیبررسی عا(. ۳۱۱۱سهیلی، کیومرث ) -

 )گزارش طرح پژوهشی(. کرمانشاه: ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه.

(. تهران: نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت. )پایانای موردنیاز بخش تعاونشناسایی خدمات بیمه(. ۳۱۱۰راد، علی )شاهرخ -

 دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی.

؛ به ۳۳/۳3/۳۰۳۳(. تاریخ دسترسی: ۳۱۱۱خرداد  ۵۵بوک شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شاهرود )صفحۀ فیس -

 . https://www.facebook.com/284114958429150/posts/284128268427819 آدرسِ

اخذ جواز تأسیس کارخانۀ کاغذ از الف(. ۳۱۱۲آبان  ۳. )]tto_shahrood[سعه و عمران شاهرود تو یتعاونصفحۀ اینستاگرام  -

 . utm_source=ig_web_copy_link-https://www.instagram.com/p/BMJjGezhW4? آدرسِ به ؛۳۳/۳3/۳۰۳۳ دسترسی: تاریخ .آهک سنگ

 یهاتیاز ظرف یضرورت بهره مندج(. ۳۱۱۲آبان  ۳. )]tto_shahrood[توسعه و عمران شاهرود  یتعاونصفحۀ اینستاگرام  -

به آدرسِ  ؛۳۳/۳3/۳۰۳۳تاریخ دسترسی:  .شاهرود در راه توسعه

https://www.instagram.com/p/BMN1S97BwIx/?utm_source=ig_web_copy_link . 

وش قلمه و نشاء گیاهان فرپیشب(. ۳۱۱۲آبان  ۳. )]tto_shahrood[توسعه و عمران شاهرود  یتعاونصفحۀ اینستاگرام  -

به آدرسِ  ؛۳۳/۳3/۳۰۳۳تاریخ دسترسی:   .دارویی

https://www.instagram.com/p/BMJlM9TBtTN/?utm_source=ig_web_copy_link . 

 یهاتیاز ظرف یضرورت بهره مندج(. ۳۱۱۲آبان  ۳) .[tto_shahrood] توسعه و عمران شاهرود یتعاون نستاگرامیا ۀصفح -

 ؛ به آدرسِ ۳۳/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارتوسعهشاهرود در راه 

https://www.instagram.com/p/BMN1S97BwIx/?utm_source=ig_web_copy_link . . 

نعقاد قرارداد تامین گل های فصلی اد(. ۳۱۱۲آبان  ۳). ]tto_shahrood[توسعه و عمران شاهرود  یتعاونصفحۀ اینستاگرام  -

 . https://www.instagram.com/p/BMJlM9TBtTN/?utm_source=ig_web_copy_link آدرسِ به ؛۳۳/۳3/۳۰۳۳ دسترسی: تاریخ .شاهرود شهرداری با

 اهانیو فروش نشاء گ تولید(. ۳۱۱3اردیبهشت  ۳. )]tto_shahrood[توسعه و عمران شاهرود  یتعاونصفحۀ اینستاگرام  -

 . agram.com/p/BiGUiGVlZiY/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instآدرسِ  به ؛۳۳/۳3/۳۰۳۳دسترسی:  تاریخ  .یزراع

 . تهران: امیرکبیر.رانیا یسنت یزراعت ینظامها؛ بنه(. ۳۱4۳نژاد، جواد )صفی -

. ۳۱/۳4/۳۱۱۱اعالم وصول در تاریخ الف(.  ۳۱۱۱های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی )طرح تأسیس شرکت -

 آدرسِ  به اسالمی؛ شورای مجلس هایپژوهش کزمر گاهوب در دسترسی قابل

https://rc.majlis.ir/en/legal_draft/show/1624818 . 

. ۱۳/۳3/۳۱۱۱اعالم وصول در تاریخ ب(.  ۳۱۱۱های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی )طرح تأسیس شرکت   -

 . https://dotic.ir/news/7840به آدرس  رسانی قوانین و مقررات کشور؛قابل دسترسی در پایگاه ملی اطالع
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 یابیسازوکار بازار»(. ۳۱۱4محمدرضا ) ،یمحبوب ؛ ونیزاده، غالمحسعبداهلل ؛فیزاده، محمدشرفیشر ؛لقمان ،یعباس -

 .3۱-۳4(: ۵) ۰ ،یدر کشاورز ینیکارآفر همجل .«یبه برندساز ژهیو کردی: رویکشاورز یهایدر تعاون نانهیکارآفر

. توسعه و عمران اسالمشهر متعلق به مردم است یگفت: شرکت تعاون ینبو یدمرتضیس(. ۳۱۱۱هاره )ب صابر،یعشق -

 ؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی؛ تار۳۳۵۵۵۳۱. کد خبر: ۳۱۱۱مهر۳۲ ن؛یآنالجوان یخبرگزار

https://www.javann.ir/004HvJ . 

)گزارش(.  یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون یهاشرکت سیطرح تأس درباره یاظهار نظر کارشناس(. ۳۱۳۳) دیام ،ییعطا -

 .یاسالم یمجلس شورا یهاتهران: دفتر پژوهش

 یشناسبیآس»(. ۳۱۱4) رضایعل ی،سلطان و م؛یرحمحمد ی،وضیع ؛تاجملکی، اهلل؛ خسرورحمت ،برزنجه یعطر -

 .۳۳۳-۳4۳(: ۱۱) ۳۳ ،ینقالب اسالما افتیره همجل .«یپس از انقالب اسالم رانیدولت در بخش تعاون ا یاستگذاریس

(: ۵) ۳۳ ،رانیشناسی امجله جامعه. «اعتماد و مشارکت»(. ۳۱۳۳) حهیملی، انیش ؛ ومحمدجوادی، ؛ زاهدنیرو، پپوریعل -

۳۳۱-۳۱۲. 

 ؛ به آدرس۳4/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس خی. تاردرباره سند توسعه بخش تعاون(. ۳۱۱۱کوروش ) ،یعماد -

https://coop.mcls.gov.ir/handler/dl_doc.aspx?i=28  . 

(: بررسی جایگاه و کارکردهای بخش سوم در NGOSهای غیردولتی )دولت، مشارکت و سازمان»(. ۳۱۳۲عنبری، موسی ) -

 .۳3۱-۵۳۵: ۱۳، مجله نامۀ صادق. «توسعه

. میکار کرد ایمزاسال بدون حقوق و  3 ؛سهام عدالت یشهرستان یهایشاهنامه پُردرد کارمندان تعاون(. ۳۱۱۱فارس من ) -

 .http://fna.ir/f319z5؛ به آدرسِ ۳۳/۳۲/۳۰۳۳: یدسترس یختار

 .«در جهان رانیا گاهیها و جاشاخص ،یتوسعه اجتماع»(. ۳۱۱۵نسترن )دهیس ،یعیرفزنجان ؛ وسجاد ،یفتاح ؛حمدم ،یفاضل -

 .۳۲۱-۳۳۵(: ۳) ۵ ،یفرهنگ - یمطالعات توسعه اجتماع مجله

 .یاهگشدان رشن ران:هت .اونعت یاسنشجامعه و یاسنشردمم هب یددرآم :رانیا در یرگیاری گنرهف .(۳۱3۱) مرتضی فرهادی، -

 تهران: شرکت سهامی انتشار. شناسی.شناسی و جامعهواره؛ درآمدی بر مردم(. ۳۱۳۰فرهادی، مرتضی ) -

 .تهران: ثالث ی.گریاری یشناسانسان(. ۳۱۳۳فرهادی، مرتضی ) -

و عوامل  زدیجوانان شهر  یاسیمشارکت س یبررس»(. ۳۱۱۲الهه ) ان،یمی؛ و پوررجهیسم ،آبادقاسم یلیمهناز؛ وک ،فرهمند -

 .۳۳3-۳۱۳: ۱۱، ورزش و جوانان یمطالعات راهبرد همجل. «موثر بر آن

در کالن شهر  یاجتماع یو توسعه اقتصاد یاجتماع هیسرما»(. ۳۱۳۲) نیحس ،یجاجرم یمانیا ؛ واحمددیسی، روزآبادیف -

 .۳۱3-۵۵۰(: ۵۱) 4 ،یرفاه اجتماع همجل .«تهران

 در یها و رتبه توسعه اجتماعمطالعه شاخص»(. ۳۱۳۱اهلل )روح ،یقاسم ؛ ورسولدیسی، نیحس ؛احمددی، سیروزآبادیف -

 .۲3 -۱۱(: ۱3) ۳۳ ،یاه اجتماعرف همجل .«یاجتماع هیکشور و رابطه آن با سرما یهااستان
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 یبرا یلیپتانس ،ییزنان روستا یهایتعاون»(. ۳۱۱3) دهیحم ی،دباغ ن ؛ ویحسی، جاجرم یمانیاحمد؛ ادیس ی،روزآبادیف -

زن در توسعه و  همجل. «شهرستان پاکدشت - ارم نیمهرآفر ییزنان روستا ی: تعاونیمطالعه موردی؛ اجتماع ینیکارآفر

 .۳۰۱-۳3۱(: ۳) ۳4، استیس

زنان  ینیکارآفر هیو روح یاعتماد اجتماع انیرابطه م یبررس»(. ۳۱۱۱) الی، لیوسط ینصراله ؛ واحمددیس ،یروزآبادیف -

 .۵۲-۰۰(: ۳) ۲ ،ییروستا یهاپژوهش همجل. «از توابع شهرستان بروجرد روانی: دهستان شیمطالعه مورد ییروستا

. کدخبر: ۳۱۱۱مهر ۱۳اقتصاد؛  یایدن ۀ. روزنامآن یهاو چالش یومعم یهاییدارا یسازمولد(. ۳۱۱۱احمد ) ،یغرو -

 .  https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3674788 ؛ به آدرسِ ۳۰/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی؛ تار۱43۰3۳۳

ه گادر وب ی. قابل دسترس۵۳/۳۱/۳۱۳۱(؛ مصوب ۳۱۳۱) یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون یهاشرکت سیقانون تأس -

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/790215به آدرس  ؛یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش

در  ی. قابل دسترس۳۳/۳۳/۳۱۳4(؛ مصوب ۳۱۳4) ی( قانون اساس۰۰وچهارم )اصل چهل یکل یهااستیس یقانون اجرا  -

 .. https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260 به آدرسِ ؛یگاه وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعوب

نگهبان؛ به  یجامع نظرات شورا ۀسامان ی. قابل دسترس۵3/۳۵/۳۱۱۱(؛ مصوب ۳۱۱۱کل کشور ) ۳۰۳۳سال  ۀقانون بودج -

-http://nazarat.shora آدرسِ 

rc.ir/Forms/FileLoad.aspx?id=JY1Jk9VUNm8=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3mxNvtpCLep2dxbPdNDk

Z5RA=&NF=bHiIRfspeW0 . 

 یمجلس شورا یهاگاه مرکز پژوهشدر وب ی؛ قابل دسترس۳۱/۳۵/۳۱44(؛ مصوب ۳۱44) میمستق یهااتین مالقانو -

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91488به آدرسِ  ؛یاسالم

 نیدر قوان یبازتاب توسعه اجتماع»(. ۳۱۱4) نیو حسنزاده چوکانلو، حس ن؛یحس ،یانیفراش ؛یعل ،یدسنگیسف یقوت -

 ،یتوسعه اجتماع همجل. «۳۱4۳-۳۱۱۰ رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یپنجگانه توسعه اقتصاد یهاهبرنام

۳۵ (۳ :)۳۳۰- ۳۲۳. 

های اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گزارش جامع برنامه و عملکرد شش ماه نخست فعالیت(. ۳۱۱۳) یکامرانفر، هد -

؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تار۳۱۱۳استان خوزستان در سال 

https://khouzestan.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2020/09/427816_orig.pdf . 

در  ازیپ یاحداث واحد فراور یپروژه  یآغاز اجرا(. ۳۱۱4بهمن  ۱توسعه و عمران شهرستان شاهرود ) یکانال تلگرام تعاون -

 . . https://t.me/to_shahrood ؛ به آدرس۳۳/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس خی. تارالنیج یروستا

توسعه  یاز گزارش عملکرد شرکت تعاون یبخش(. ۳۱۱۲اسفند  ۳۰توسعه و عمران شهرستان شاهرود ) یکانال تلگرام تعاون -

 . . https://t.me/to_shahrood ؛ به آدرسِ ۳۳/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تار۱۰-۱۲و عمران شهرستان شاهرود در سال 

 کاغذ. دیتول ۀنیدر زم هایشاهرود یبرا ییزااشتغال(. ۳۱۱۲مهر  ۲توسعه و عمران شهرستان شاهرود ) یلگرام تعاونکانال ت  -

 . . https://t.me/to_shahrood ؛ به آدرس۳۳/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار

: یدسترس خی. تارکتشر ینشان رییتغ یۀاطالع(. ۳۱۱3آبان  ۳۳توسعه و عمران شهرستان شاهرود ) یکانال تلگرام تعاون -

 . https://t.me/to_shahrood؛ به آدرسِ ۳۳/۳3/۳۰۳۳
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 قابل دسترسی .یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون نیصد و سوم لیتشککار خبر داد:  ریمعاون وز(. ۳۱۱۱کبیری، محمد ) -

 .https://www.isna.ir/news/99032012157  ؛ به آدرس۳۵/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتاردر خبرگزاری ایسنا؛ 

؛ به آدرسِ ۳۱/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارینوآور لگریمنتا، تسه(. تای)ب« منتا» ران،یتعاون ا ۀو توسع یمرکز نوآور -

http://menta.ir/about . 

 .۵۳۳ -۵۳۱: ۳۱۵و  ۳۱۳اقتصادی،  -. نشریۀ اطالعات سیاسی«مفهوم و معیار توسعۀ اجتماعی»(. ۳۱33کالنتری، خلیلی ) -

 .۱۱ -۳۳4 :۳۳۳و ۳۳3 ،یتعاون و کشاورز همجل .«هایتعاون ۀتوسع یشناسبیآس»(. ۳۱۳4کمال ) ،یکوه -

 .۳3/۳۵/۳۰۳۳(. تاریخ دسترسی: ۳۰۳۳اپی توسعه و عمران ایران اسالمی )گروه واتس -

)مترجم: حبیب عشایری(.  .«؟است فیضع یتعاون یهاو مشارکت در قالب تشکل یهمکار ایآ»(. ۳۱۳4) دیوید تس،یفیگر -

 .۳۳۰ -۳۳۱ :۳۳3 ،یتعاون و کشاورز همجل

 .۰۱ -4۵(: ۳۳و  ۳3) ۲، جامعه و اقتصاد همجل. «های کمی و کیفی توسعه اجتماعیشاخص»(. ۳۱۳3لشکری، محمد ) -

ها(  دگاهیدخالت )برداشت ها و د ای تیها با دولت: هدا یرابطه تعاون(. ۳۱3۰های مجلس شورای اسالمی )مرکز پژوهش -

 .http://rc.majlis.ir/fa/report/show/728328بل دسترسی به آدرسِ قا (.ی)گزارش پژوهش

گاه مرکز در وب یقابل دسترس. ۳۱/۳۱/۳۱۳۰و  ۳۵/۳۳/۳۱۳۱(. قانون تجارت؛ مصوب ۳۱۳۰و  ۳۱۳۱) یمل یمجلس شورا -

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91011به آدرسِ  ؛یاسالم یمجلس شورا یهاپژوهش

مجلس  یهاگاه مرکز پژوهشدر وب ی. قابل دسترس۵4/۳۵/۳۱۳۳مصوب  ؛تجارت(. قانون ۳۱۳۳) یمل یمجلس شورا -

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92349به آدرسِ  ؛یاسالم یشورا

مجلس  یهاگاه مرکز پژوهشدر وب ی. قابل دسترس۵۲/۳۳/۳۱۳4؛ مصوب عمران(. قانون ۳۱۳4) یمل یمجلس شورا -

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93320رسِ به آد ؛یاسالم یشورا

مصوب  ؛یمل یمجلس شورا ۀبرنام ونیسیمقررات گزارش کم یاجرا ۀ(. قانون اجاز۳۱۵3) یمل یمجلس شورا -

به آدرسِ  ؛یاسالم یمجلس شورا یهاگاه مرکز پژوهشدر وب ی. قابل دسترس۵4/۳۳/۳۱۵3

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94047. 

 ؛انیمربوط به کارگران و کارفرما یو هنر و بازرگان شهیپ ونیسیگزارش کم ی(. قانون اجازه اجرا۳۱۵۳) یمل یشورامجلس  -

به آدرسِ  ؛یاسالم یمجلس شورا یهاگاه مرکز پژوهشدر وب ی. قابل دسترس۳3/۳۱/۳۱۵۳مصوب 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94053. 

در  ی. قابل دسترس۵۱/۳۰/۳۱۵۳مصوب  ؛بر درآمد اتیو مال یامالک مزروع اتیل(. قانون ما۳۱۵۳) یمل یمجلس شورا -

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94059به آدرسِ  ؛یاسالم یمجلس شورا یهاگاه مرکز پژوهشوب

گاه در وب ی. قابل دسترس۳3/۳۱/۳۱۵۳مصوب  ؛کشور ی(. قانون برنامه هفت ساله دوم عمران۳۱۱۰) یمل یمجلس شورا -

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94414به آدرسِ  ؛یاسالم یمجلس شورا یهامرکز پژوهش

گاه مرکز در وب ی. قابل دسترس۵4/۳۰/۳۱۱۰بنگاه خالصجات کشور؛ مصوب  سی(. قانون تأس۳۱۱۰) یمل یمجلس شورا -

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94762به آدرسِ  ؛یاسالم یمجلس شورا یهاپژوهش
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گاه مرکز در وب ی. قابل دسترس۵4/۳۵/۳۱۱۱؛ مصوب ی(. قانون مربوط به اصالحات اراض۳۱۱۱) یمل یمجلس شورا -

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94816به آدرسِ  ؛یاسالم یمجلس شورا یهاپژوهش

در  ی. قابل دسترس۳۱/۳۵/۳۱۰4مصوب  ران؛یا ییتعاون روستا ی(. اساسنامه سازمان مرکز۳۱۰4) یمل یمجلس شورا -

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96176به آدرسِ  ؛یاسالم یمجلس شورا یهاگاه مرکز پژوهشوب

 ؛ییو تعاون روستا یوزارت اصالحات ارض یجاوزارت تعاون و امور روستاها به لی(. قانون تشک۳۱۰۱) یمل یمجلس شورا -

 به آدرسِ  ؛یاسالم یمجلس شورا یهااه مرکز پژوهشگدر وب ی. قابل دسترس۵۱/۳۵/۳۱۰۱مصوب 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96561. 

 هایپژوهش مرکز گاهدر وب یقابل دسترس. ۳4/۳۱/۳۱۲۳ی؛ مصوب تعاون یهاقانون شرکت(. ۳۱۲۳مجلس شورای ملی ) -

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96613 به آدرسِ ؛یاسالم یمجلس شورا

 یهاگاه مرکز پژوهشدر وب ی. قابل دسترس۳۳/۳۳/۳۱۲۳؛ مصوب یتعاون ی(. قانون شرکتها۳۱۲۳) اسالمی یلس شورامج -

 . https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133617به آدرسِ  ؛یاسالم یمجلس شورا

 گاهدر وب یقابل دسترس. ۳۵/۳۱/۳۱۲۳؛ مصوب رانیا یاسالم یجمهور ی(. قانون اساس۳۱۲۳) یاسالم یمجلس شورا -

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133617  به آدرسِ ؛یاسالم یمجلس شورا هایپژوهش مرکز

از شمول قانون بخش تعاون  ییتعاون روستا یشدن سازمان مرکز ی. قانون مستثنالف(۳۱3۳) ی اسالمیمجلس شورا -

 ؛یاسالم یمجلس شورا یهاگاه مرکز پژوهشدر وب ی. قابل دسترس۳۱/۳4/۳۱3۳مصوب  ران؛یا یاسالم یاقتصاد جمهور

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91933 به آدرسِ

از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد  ییتعاون روستا یشدن سازمان مرکزی. قانون مستثنب(۳۱3۳) ی اسالمیمجلس شورا -

به  ؛یاسالم یمجلس شورا یهاژوهشگاه مرکز پدر وب ی. قابل دسترس۵۰/۳3/۳۱3۳مصوب  ران؛یا یاسالم یجمهور

 .https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91965  آدرسِ

مصوب ی؛ ( قانون اساس۰۰وچهارم )اصل چهل یکل یهااستیس ی(. قانون اجرا۳۱۳4) یاسالم یمجلس شورا -

 به آدرسِ  ؛وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعیگاه در وب ی. قابل دسترس۳۳/۳۳/۳۱۳4

https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260. 

 .۳۵3-۳4۳: ۳۳شناسی، . مجلۀ انسان«هاها و مدلهای کیفی: رویهتحلیل داده»(. ۳۱۳۳محمدپور، احمد ) -

. قابل دسترسی به آدرسِ ۳۱۱۱(. چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۳۱۱۱) رانیمرکز آمار ا -

https://b2n.ir/n91120 . 

با تعاون و  یاجمال یی. آشنا۳۵مردم در مجلس هشتم  ندگانیبا نما(. ۳۱۳4ی )اسالم یامجلس شور یهامرکز پژوهش -

 .https://rc.majlis.ir/fa/report/show/730058 ؛ به آدرس۳۵/۳4/۳۰۳۳ِتاریخ دسترسی  )گزارش پژوهشی(. هایتعاون

 تیریمد ۀمجل. «یوردر بهبود بهره و نقش آن یمشارکت تیریبا مد ییآشنا»(. ۳۱۳4) اهللنیع ،یعیعصمت؛ و شف ،یمسعود -

 .۱۱-۳۳۳(: ۳۲) ۰، فردا

-https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news؛ به آدرسِ اقتصاد یایدن. یاری سنت(. ۳۱۱۱معرفتی، شادی ) -

3689381. 
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 -۱۵(: ۵۱) 4، رفاه اجتماعی همجل. «های سرمایۀ اجتماعیمشارکت اجتماعی یکی از مؤلفه»(. ۳۱۳۲موسوی، میرطاهر ) -

43. 

شناختی جامعه  یهایژگیو ریتاث»(. ۳۱۱۱فر، احمد )یحاکم ؛ وباالده، تورج یادیبن ؛حکمت، مسعود ی؛مهددیس ،یردامادیم -

 .۵۳-۱4(: ۵) ۳ ،یدر کشاورز ینیکارآفر یراهبردها همجل .«نیاستان قزو دیتول یهایتعاون رانیمد ینیبر توسعه کارآفر

 .۵۳ -۱۳ :۳۱۰ ،یتعاون و کشاورز همجل. «در حال توسعه یتعاون در کشورها»(. ۳۱۳۳) میمر ،یچوهیم -

. «آن در شهر تهران یریگو عوامل مؤثر بر شکل یاجتماع هیسرما»(. ۳۱۳۰) داحمدیسی، روزآبادیمحمدجواد؛ و ف، پورناطق -

 .۲۱ -۱۳(: ۰) 4 ،رانیشناسی امجله  جامعه

انواع  ریمتعارف و سا یتعاون یهاشرکت زیوجوه تما لیو تحل هیتجز(. ۳۱۳۳)جوادی، احمد آباد، مریم؛ و حکیمنظری علی -

: یدسترس خیتار. (یاقتصاد مطالعات)دفتر  یاسالم یمجلس شورا ی(. تهران: مرکز پژوهش هایها )گزارش پژوهشیتعاون

 . https://rc.majlis.ir/fa/report/show/739022؛ به آدرسِ ۳۳/۳۲/۳۰۳۳

در مداخالت  رییتغ اتیابعاد و نظر یبندشناخت و طبقه»(. ۳۱۱۱) یعل ،یملک ن؛ ویحسدیسی، وان علواخ رضا؛یعل ی،سینف -

 .۱۰۱-۱۳۱(: ۱) 3 ،یاجتماع هیسرما تیریمجله مد .«رانیدر ا یاجتماع هیسرما یبر ارتقا یمحور مبتنتوسعه اجتماع

و نقش آن در توسعه شهری؛ مطالعه موردی  یاعاجتم هیابعاد سرما یبررس»(. ۳۱۳3) لهیجم ،ینوابخش، مهرداد؛ و فدو -

 .۵۲-۰3(: ۳) ۵ ،یعلوم اجتماع ۀنامپژوهش. «منطقه شهر تهران

استان  یکشاورز یهایتعاون نانهیکارآفر یتوسعه رفتارها یهاهمولف»(. ۳۱۱۱نادر ) ،ینادر؛ و روستا، کوروش ؛دهیسع ،ینور -

 .۵۳۲-۵۵۳(: ۵) ۳4 ،یو آموزش کشاورز جیعلوم ترو همجل. «یانیبن هیکرمانشاه: کاربرد نظر

روایت موفقیت شرکت تعاونی توسعه و الف(. ۳۱۱۳) یاستان خراسان جنوب یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع ۀادارگاه وب -

؛ به آدرسِ ۳۳/۳3/۳۰۳۳ تاریخ دسترسی: .عمران شهرستان شاهرود

https://skh.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2020/03/382158_orig.pdf . 

توسعه تعاون شهرستان  یجلسه ستاد هماهنگب(. ۳۱۱۳) یاستان خراسان جنوب یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع ۀگاه اداروب -

 . ./https://skh.mcls.gov.ir/fa/news/157988 آدرسِ؛ به ۳4/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارطبس برگزار شد

 یدر جلسه کارگروه تخصص یمهندس احمد(. ۳۱۱4) یاستان خراسان رضو یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع ۀگاه اداروب -

 ؛ به آدرس۳۳/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار و اشتغال شهرستان گناباد شرکت کرد. دی، تول یاقتصاد مقاومت

https://khorasanrazavi.mcls.gov.ir/fa/news/86420/   . 

خراسان  یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد(. ۳۱۱4) یاستان خراسان شمال یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع ۀگاه اداروب -

: یدسترس خیتار .یتوسعه رازوجرگالن درسطح مل ژهیستاد و لی/ تشک شودیشهر کشور م: رازوجرگالن تعاونیشمال

 . . /https://nkh.mcls.gov.ir/fa/news/81927؛ به آدرس۳4/۳4/۳۰۳۳ِ

 یمعاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع(. ۳۱۱۳استان کرمان ) یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع ۀگاه اداروب -

 ؛ به آدرس۳۳/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار .یشرق جانیزلزله زدگان آذربا یبرا لدایشب  هیاقالم، هد عیخبر داد: توز

https://kerman.mcls.gov.ir/fa/news/181682/  . 

https://skh.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2020/03/382158_orig.pdf


۳3۱ 

استان هرمزگان:  یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع ریمد(. ۳۱۱۱استان هرمزگان ) یکل تعاون، کار و رفاه اجتماع ۀگاه اداروب -

 ؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خیتار استان هرمزگان است. "تعاون شهر"قشم 

https://hormozgan.mcls.gov.ir/fa/news/231590/  . 

 خیتار است. اتیتوسعه و عمران قرچک از ضرور یشرکت تعاون لیفرماندار قرچک: تشک(. ۳۱۱۲تهران ) یگاه استانداروب -

 . .https://www.ostan-th.ir/News/30173 ؛ به آدرس۳۵/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس

: یرسدست خیتار توسعه و عمران شهرستان پاکدشت. یشرکت تعاونموسس  ئتیه لیتشک(. ۳۱۱4تهران ) یگاه استانداروب -

 . . https://www.ostan-th.ir/News/47383 ؛ به آدرسِ ۳۱/۳4/۳۰۳۳

 سیوگو با باشگاه خبرنگاران جوان: طرح اصالح قانون تاسدر گفت یانصار(. ۳۰۳۳گاه باشگاه خبرنگاران جوان )وب -

؛ به آدرسِ ۳۱/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار شد. یبررس یو استان یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون یهاشرکت

https://www.yjc.news/00XDQl . 

 یهااز پاسخ ینادران و سرور ،یآزاد؛ توکل یهایدر خصوص مشکل تعاون(. ۳۱۱۳) رانیاتاق تعاون ا یتخصص گاهیگاه پاوب -

-https://www.icccoop.ir/news؛ به آدرسِ ۵4/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تاراقتصاد قانع شدند ریوز

1731/13900605/2032. 

؛ به آدرسِ ۵4/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارتعاون در کشور فرانسه(. ۳۱۱3) رانیاتاق تعاون ا یخبر گاهیگاه پاوب -

https://iccnews.ir/?p=20561 . 

 یری/ عدم بکارگیآت یهاتیند در فعالارائه برنامه جامع شرکت توسعه عمران دماو(. ۳۱۱3تارود دماوند ) یخبر گاهیگاه پاوب -

؛ به ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تاریعمران یهاپروژه یبرا هایاریو ده هایشرکت توسعه عمران دماوند توسط شهردار

 ./ https://tarood.irآدرسِ 

 . https://zaya.io/icjh1؛ به آدرسِ ۳۱/۳3/۳۰۳۳مخرب؟ ای دیمف ها؛یتعاون یبند(. رتبه۳۱۱۲) دوسیف یخبر گاهیگاه پاوب -

 ؛ به آدرسِ ۳۱/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار ."تعاون مارکت" یاجمال یمعرف(. تایمارکت )بگاه تعاونوب  -

http://www.taavonmarket.ir/guide/introduction . 
 . http://ttor.ir؛ به آدرسِ ۳4/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار خانه.(. تایتوسعه و عمران شهرستان رامسر )ب یگاه تعاونوب -

؛ ۳4/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار کشنده. ونیشروع ثبت نام کام. (۳۱۱۱) ناتیتوسعه و عمران شهرستان قا یگاه تعاونوب -

 . https://tto-qaenat.ir/newبه آدرسِ 

: یرسدست خی. تاریتوسعه و عمران شهرستان یهایشرکت تعاون. الف( تایتوسعه و عمران شهرستان رشت )ب یگاه تعاونوب -

 .. /http://tto-rasht.ir/toseeh  ؛ به آدرس۳۱/۳3/۳۰۳۳ِ

استان  یمحترم سازمان جهاد کشاورز استیگزارش جلسه با ر. ب( تایتوسعه و عمران شهرستان رشت )ب یگاه تعاونوب -

 . https://zaya.io/1saod ؛ به آدرس۳۲/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس خی. تاریدکتر دررجان یآقا

 خیر. تاالنیگ یشرکت برق منطقه ا رعاملیگزارش جلسه با مد. ج( تایتوسعه و عمران شهرستان رشت )ب ینگاه تعاووب -

 . https://zaya.io/vty9m ؛ به آدرس۳۲/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس

: یدسترس خیتار توسعه و عمران شهرستان شاهرود. یشرکت تعاون(. ۳۱۱۱) زیتوسعه و عمران طرقبه شاند یگاه تعاونوب -

 . http://www.ttotsh.ir/post-26؛ به آدرسِ  ۳۳/۳3/۳۰۳۳



۳۳۳ 

؛ ۳4/۳3/۳۰۳۳. تاریخ دسترسی: کشنده ونیشروع ثبت نام کام. (۳۱۱۱گاه تعاونی توسعه و عمران شهرستان قاینات )وب -

 . https://tto-qaenat.ir/new به آدرسِ

 یهایتوانمند ۀو ارائ هایگزارش وبینار تخصصی با موضوع: واگذار(. ۳۱۱۱) زیرقبه شاندگاه توسعه و عمران طوب -

 . http://www.ttotsh.ir/post-34؛ به آدرسِ ۳۱/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تاریتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون

؛ به آدرسِ ۳۱/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار آغاز شد. یتعاون یهاشرکت یبندرتبه(. ۳۱۱3خبر )گاه جامعهوب -

https://www.jamehnews.com/?p=109213 . 

تاریخ دسترسی: . / عرضه اموال در بورسخوردیم دیکل یدولت یهاییدارا یمولدساز(. ۳۱۱۳گاه خبرگزاری ایمنا )وب -

 ./ www.imna.ir/news/409619؛ به آدرس۳۰/۳3/۳۰۳۳ِ

؛ به ۳۰/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار شد. ییرونما یتعاون یهاشرکت ینداز سامانه رتبه ب(. ۳۰۳۳) منایا یگاه خبرگزاروب -

 . /www.imna.ir/news/521989 آدرسِ 

 خیتار .انیطرح دانش بن کی یبرا «شده نیخرد تضم یمال نیتأم»طرح  نیافتتاح اول(. ۳۱۱۳) میتسن یگاه خبرگزاروب -

 . .https://tn.ai/2046779  ؛ به آدرس۳۳/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس

تعاون، کار و رفاه  ریوگو با معاون وزبخش تعاون در کشور در گفت تیوضع یبررس(. ۳۱۱۱) نیخبرآنال یگاه خبرگزاروب -

؛ به آدرسِ ۵4/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خیتار است؟ نینشهیهمچنان حاش رانیچرا تعاون در اقتصاد ا ؛یاجتماع

khabaronline.ir/news/1433862 . 

؛ ۳4/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تاردیبه ا جرا نرس بیسال بعد از تصو ۳۳سند توسعه تعاون  (.۳۰۳۳فارس ) یگاه خبرگزاروب -

 . http://fna.ir/356e0به آدرسِ  

  ؛ به آدرس۳۵/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خی. تارتوسعه و عمران تهران یشرکت تعاون(. تایگاه دالفک )بوب -

https://www.dalfak.com/w/bdgjs/ . 
 یمعرف یمشاغل خانگ جادیا لوتیمحالت به عنوان پا(. ۳۱۱4) یاز مشاغل خانگ تیو حما یسامانده ستاد ۀرخانیگاه دبوب -

 . /https://mkh.mcls.gov.ir/fa/news/84185؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خیتار .شودیم

 ؟دیگشایها مآپتارتاس یمال نیاز مشکالت تأم یگره شدهنیخرد تضم یمال نیصندوق تأم(. ۳۱۱۳گاه راه پرداخت )وب -

 ؛ به آدرسِ ۳۵/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار .دهدیپاسخ م ی/ معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

https://way2pay.ir/167424/ . . 

؛ به آدرسِ ۳4/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار توسعه و عمران شهرستان قم. یشرکت تعاون(. ۳۱۱۱) ویگاه رسموب -

https://zaya.io/nt2hc . 

 ؛ به آدرس۳۳/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار. هایرانیشم یشرکت تعاون اندازیهرا(. ۳۱۱3گاه روزنامۀ همشهری )وب -

https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/24171/ . 

توسعه و عمران شهرستان  یگزارش عملکرد شرکت تعاونالف(. ۳۱۱3رستان اسکو )توسعه و عمران شه یگاه شرکت تعاونوب -

 .. https://zaya.io/zb2sy ؛ به آدرس۳3/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار اسکو.

؛ به ۳۲/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار نگاه. کیدر  یتعاون. ب(۳۱۱3توسعه و عمران شهرستان اسکو ) یگاه شرکت تعاونوب -

 . . https://zaya.io/vrlq9 آدرسِ 

https://tto-qaenat.ir/new
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/24171/


۳۳۳ 

اسکو با حضور دکتر  شمیابر رهیزنج لیاز تکم ییرونماج(. ۳۱۱3توسعه و عمران شهرستان اسکو ) یگاه شرکت تعاونوب -

: یسترسد خی. تاریاسالم یمجلس شورا سیرئ بینا انیواشتغال وزارت کار و دکتر پزشک ینیمعاون توسعه کارآفر یمنصور

 .. https://zaya.io/h64eh ؛ به آدرس۳3/۳3/۳۰۳۳ِ

 خی. تاریکش نخ – شمیابر دیتول رهیزنج لیتکم لمیفالف(. ۳۱۱۳توسعه و عمران شهرستان اسکو ) یگاه شرکت تعاونوب -

 .. https://zaya.io/dnusi ؛ به آدرس۳3/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس

داد امام )ره( و شرکت ام تهیکم نیما ب یتفاهم نامه فب(. ۳۱۱۳توسعه و عمران شهرستان اسکو ) یگاه شرکت تعاونوب -

 .. https://zaya.io/xmivu ؛ به آدرس۳3/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار توسعه وعمران شهرستان اسکو. یتعاون

: یدسترس خی. تاربرتر یها یجشواره تعاون نیچهاردهمج(. ۳۱۱۳توسعه و عمران شهرستان اسکو ) یگاه شرکت تعاونوب -

 . https://zaya.io/yjmdh؛ به آدرسِ ۳3/۳3/۳۰۳۳

 ؛ به آدرس۳۵/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خی. تارسود سهام(. ۳۱۱۱توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر ) یگاه شرکت تعاونوب -

http://ttoe.ir/News/BlogDetails/10008 . . 

 ؛ به آدرس۳۵/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خی. تارباغچه(. ۳۰۳۳توسعه و عمران شهرستان اسالمشهر ) یگاه شرکت تعاونوب  -

http://ttoe.ir/News/BlogDetails/10007 . . 

: یترسدس خی. تارتوسعه و عمران شهرستان اسالمشهر یدرباره تعاون(. تایتوسعه و عمران اسالمشهر )ب یگاه شرکت تعاونوب -

 .. http://ttoe.ir/home/AboutUs ؛ به آدرسِ ۳۳/۳4/۳۰۳۳

 ؛ به آدرس۳۳/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خی. تارریژه غدپرو(. تایتوسعه و عمران اسالمشهر )ب یگاه شرکت تعاونوب -

http://ttoe.ir/Projects/HomeDetails/2 . . 

 ؛ به آدرسِ ۳4/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارنخست ۀصفح(. تایتوسعه و عمران شهرستان قم )ب یگاه شرکت تعاونوب -

https://ttoqom.ir  . 

. توسعه و عمران شهرستان قم یسهامداران شرکت تعاونالف(. ۳۱۱۱توسعه و عمران شهرستان قم ) یگاه شرکت تعاونوب  -

 .. https://zaya.io/2ze7o ؛ به آدرس۳4/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار

توسعه و عمران  یشرکت تعاون رهیمد ئتیه یاعضاب(. ۳۱۱۱توسعه و عمران شهرستان قم ) یگاه شرکت تعاونوب -

 .. https://zaya.io/lr111 ؛ به آدرسِ ۳4/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارشهرستان قم

 خی. تاریاسالم یو کشورها یعراق نیزائر یساماندهج(. ۳۱۱۱توسعه و عمران شهرستان قم ) یگاه شرکت تعاونوب -

 .  https://zaya.io/lcxgx ؛ به آدرس۳4/۳3/۳۰۳۳ِ: یدسترس

 ؛ به آدرسِ ۳4/۳3/۳۰۳۳: یسترسد خی. تاربرند حالل جادیاد(. ۳۱۱۱توسعه و عمران شهرستان قم ) یگاه شرکت تعاونوب -

https://zaya.io/633v6  . 

 ؛ به آدرسِ ۳4/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تاربازارچه گوشتو(. ۳۱۱۱توسعه و عمران شهرستان قم ) یگاه شرکت تعاونوب -

https://zaya.io/ir7yi  . 

؛ به ۳4/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارکهک یگردشگر ۀمنطقو(. ۳۱۱۱توسعه و عمران شهرستان قم ) یگاه شرکت تعاونوب -

 . https://zaya.io/lrkjl آدرسِ 



۳۳۵ 

: یدسترس خی. تاریبرتر مل یکسب عنوان تعاون. الف(۳۰۳۳توسعه و عمران شهرستان قم ) یگاه شرکت تعاونوب -

 . /https://ttoqom.ir ؛ به آدرسِ ۳4/۳3/۳۰۳۳

: یدسترس خی. تارگوشت بیاز کشتارگاه ط یربهره برداب(. ۳۰۳۳توسعه و عمران شهرستان قم ) یگاه شرکت تعاونوب -

 . https://zaya.io/3pv51 ؛ به آدرسِ ۳4/۳3/۳۰۳۳

 . https://zaya.io/t1cslآدرسِ  ؛ به۳4/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خیتار .خبرنامه(. ۳۰۳۳) نینو گوشت پارسا بیشرکت ط گاهوب -

نوپا و  یهایتعاون از تعاون یگذار هیسرماصندوق ضمانت  تیحما(. ۳۰۳۳تعاون ) یگذارهیگاه صندوق ضمانت سرماوب -

؛ به آدرسِ ۳۲/۳3/۳۰۳۳: یدسترس خی. تارفعال مهین

http://www.cigf.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=443&newsview=1424 . 

ن برگزار توسعه و عمران شهرستان بهارستا یشرکت تعاون سیتاس یجلسه هماهنگ(. ۳۱۱۲بهارستان ) یگاه فرمانداروب -

 . https://baharestan.ostan-th.ir/News/3224 ؛ به آدرس۳۱/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خی. تارشد

 :یدسترس خی. تارسیتوسعه و عمران شهرستان پرد یشرکت تعاون یآغاز به کار رسم(. ۳۱۱۲) سیپرد یفرماندار گاهوب -

 . https://pardis.ostan-th.ir/News/1242؛ به آدرسِ ۳۱/۳4/۳۰۳۳

. توسعه و عمران شهرستان تهران یشرکت تعاون یسینو رهیپذ هیاطالع(. ۳۱۱۱گاه مرکز بهداشت شمال غرب تهران )وب -

 ../https://edu.iums.ac.ir/content/12988 ؛ به آدرس۳۳/۳4/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار

: یدسترس خیتار .و تعاون ینیکارآفر توسعه ادیاساسنامه بن (.۳۰۳۳گاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان )وب -

 . /https://isfahan.mcls.gov.ir/fa/filepool/6402 ؛ به آدرس۳۵/۳4/۳۰۳۳ِ

. تاریخ دسترسی: های تعاوناصول و اندیشهتا(. ) بی دفتر آموزش ،معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج ،وزارت تعاونگاه وب -

 . https://markazi.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2009/10/2510_orig.pdf؛ به آدرسِ ۳۳/۳۰/۳۰۳۳

؛ به آدرسِ ۳۱/۳4/۳۰۳۳: یدسترس خی. تار۳۱۱۱مرداد  ۵۱(. ۳۱۱۱) یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون ناریوب  -

https://zaya.io/azy3d . 
و  یمشارکت مردم»(. ۳۱۱۱) الرعایا، یونس؛ غنیان، اسماعیل؛ پوراحتشام، محمد؛ و اسالمی مفیدآبادی، حسینوکیل -

 یمل شیهما نیمجموعه مقاالت نخستدر ؛ «در سمنان یتوسعه و عمران شهرستان یهایدر تعاون یاتوسعه یادهایبن

 آزادشهر دانشگاه گنبد کاووس. یعلوم انسان ۀ. گنبد کاووس: دانشکدیارشتهانیدر مطالعات م تیریمد نینو یکردهایرو

 ./http://wikiroosta.ir ؛ به آدرس۳۳/۳۲/۳۰۳۳ِ: یدسترس خیتار. استان تهران ینیکارآفر ۀتوسع دایبن(. تایبروستا )ویکی -

 رانیمد یشناخت و آگاه زانیثر بر مؤعوامل م یبررس»(. ۳۱۱۳) دیحم ،یموحدمحمد ؛ ورجیا ،یمحمدملک ؛فائزه ،یهاشم -
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۰۵ (۰) :433- 4۲۲. 

در  تیفعال ۀزیبر انگ رگذاریتاث یرهایمتغ نییتع»(. ۳۱۱۱) دیحم ،یموحدمحمد ؛ ورجیا ،یمحمدملک ؛، فائزهیهاشم -

 .3۳-۲۲(: ۳) ۳3 ،ه روستا و توسعهمجل .«استان تهران یکشاورز دیتول یهایتعاون رانیمد یمورد ۀها: مطالعیتعاون

 یهایدر تعاون جیترو یخدمات آموزش یاثربخش»(. ۳۱۱۰) دیحم ،یموحدمحمد ؛ ورجیا ،یمحمدملک ؛ائزهف ،یهاشم -

 .۲4 -4۱ :(۱۵)3 ،یآموزش کشاورز تیریپژوهش مد ۀفصلنام .«تهران و البرز یهااستان یکشاورز
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)گزارش(. تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه  یتوسعه و عمران شهرستان یهایتعاون یشناسبیآسالف(. ۳۱۱۰رضا ) ،یهمدان  -

 .یاجتماع

)گزارش(. تهران: وزارت تعاون، کار  یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون یهاگزارش جامع شرکتب(. ۳۱۱۰رضا ) ،یهمدان  -

 .یو رفاه اجتماع

)گزارش(. تهران: وزارت تعاون، کار و  یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون یهاگزارش جامع شرکت(. ۳۱۱۲رضا ) ،یهمدان  -

 .یرفاه اجتماع
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 .یرفاه اجتماع

)گزارش(. تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه  یتوسعه و عمران شهرستان یتعاون یهاگزارش شرکت(. ۳۱۱3رضا ) ،یهمدان -

 .یاجتماع

 . به آدرسِ ۵۰/۳۳/۳۱۱۳؛ مصوب یشهرستان عمران و سعهتو یتعاون یهاشرکت ۀنمون ۀسناماسا(. ۳۱۱۳هیئت وزیران ) -

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/01/35547_orig.pdf . 
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