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مروری برتارنمای
مقاالت حوزه تعاون

مخاطب گزارش
 وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی: دفتــر معاونــت تعــاون وزارتخانــه و مدیــرکل دفتــر آمــوزش، تحقیقــات و 

ــا. ــج تعاونی ه تروی

پیام های کلیدی گزارش
 تمرکز بر معرفی تعاونی  ها و تأکید بر توسعه آن  ها؛

 اکتفا به مطالعات اسنادی و ترجمه؛
 عدم ارتباط موضوعی با تعاون و / یا تعاونی  ها؛

 کمبود مطالعات میدانی و بررسی یک جامعه آماری مشخص؛
 عدم وجاهت علمی:

۱. ساختار: تعدد ساختار و عدم رعایت ساختار علمی؛
۲. محتوا: کاربرد روش  های اسنادی صرفاً برای ترجمه و معرفی و توسعه تعاونی  ها در رویکرد اقتصادی.

گزینه های سیاستی موجود
ــده  ــکل از نماین ــه نفره متش ــه ای س ــط کمیت ــر توس ــای معتب ــه پایگاه  ه ــاع ب ــا ارج ــاالت ب ــاختار مق ــن س  تعیی
اندیشــکده تعــاون، نماینــده دفتــر آمــوزش، تحقیقــات و ترویــج تعاونی هــا و یــک مســئول اجرایــی بــا ســابقۀ علمــی؛

 ارائه چارچوب یادداشت نویسی در کنار مقاالت برای موضوعات روز برحسب نیازهای موجود.
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 خالصه اجرایی
ــه ۱34 مــورد از آن هــا  ــه ثبــت شــده کــه در طــرح حاضــر، قریــب ب در تارنمــای »گفتمــان تعــاون«، ۱57 مقال
دریافــت و تحلیــل نظام  منــد بــر روی آن  هــا انجــام شــد. تحلیــل صــورت گرفتــه بــا توجــه بــه روش  هــاي تحقیــق، 
موضــوع، سال  هـــاي انجـــام، مســـائل و مشــکالت اســتخراج بــوده کــه نتایــج آن هــا در این قســمت در هــر موضوع 
مــورد تحلیــل قرارگرفتــه شــده اســت. بنــا بــر یافته هــای ایــن نوشــتار، اکثــر ایــن مقــاالت، بــه دلیــل عــدم رعایــت 
اســتانداردهای ســاختاری در تطابــق بــا نشــریات معتبــر علمــی نیســتند. همچنیــن بــه لحــاظ محتوایــی نیــز اغلب 
ــا تأکیــد بــر معرفــی تعاونی هــا و توصیــف چگونگــی فرآینــد توســعه آن هــا  بــه روش اســنادی ـ کتابخانــه  ای و ب
ــه کــه  ــه مقال ــت تعــاون، ن ــن دســته از تولیــدات معاون ــه نظــر می  رســد کــه ای ــن اســاس ب ــر ای انجام شــده اند. ب

گفتــار هســتند و در برخــی مــوارد در ســطح یادداشــت اعتباردارنــد.

موضوعات مقاالت چیست؟
جدول ۱: سهم موضوعات در مقاالت حوزه تعاون

درصد موضوعات

تعاوني  ها )توسعه و عمران، پوشاك، کشاورزي، جدید، مسكن، فراگیر( ۱3.2

توسعه )پایدار، کارآفریني، گردشگري( ۱۱.8

توجه به موضوعات حسابرسي 8.۱

اقتصاد )مشارکتيـ  مقاومتي( 7.4

ویژگي  هاي مدیریتي در تعاونی ها 6.6

بهره  وري 5.9

ارزشیابي 5.۱

 آموزش تعاون )تعاوني، راه  اندازي مدارس تعاون( 4.4

 کیفیت شغلي )رضایت، فرسودگي( 3.7
مدیریت )دانش، ارتباط(

2.2
الكترونیك )دولتـ  تجارت(
 سرمایه )اجتماعيـ  فكري(

آسیب  شناسي تعاون و تعاوني

۱.5

بازاریابي
ایجاد انگیزه
توانمندسازي

زنجیره )ارزشـ  تأمین(
اخالق )اقتصاديـ  تعاوني(

داشتن برنامه و برنامه  ریزي در حیطه تعاون
توجه به حیطه    هاي اجتماعي )گروه  ها و نهادها(

سایر 7.7

جمع ۱۰۰
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جــدول فــوق نشــان مي  دهــد کــه موضوعــات پرطرفــدار، بــه ترتیــب، در خصــوص معرفــی تعاوني  هــا )توســعه و 
عمـــران، پوشـــاك، کشــاورزي، جدیــد، مســکن و فراگیــر( بــا ۱3.۲ درصــد، توســعه شــرکت  های تعاونــی )پایـــدار، 
ــه بحــث اقتصــاد  ــا ۱.8 درصــد و درنهایــت توجــه ب کـــارآفریني، گردشـــگري( بـــا ۱۱.8 درصـــد، حسابرســي ب

)مشـــارکتيـ  مقـــاومتي( بـــا 7.4 درصــد بوده انــد.

کدام روش تحقیق در مقاالت استفاده شده است؟
همان  طور که مالحظه می  شود، پرکاربردترین روش تحقیق در مقاالت کتابخانه  ای و / یا اسنادی است.

 

نمودار ۱: سهم روش  های تحقیق در مقاالت

مقاالت در چه سال  هایی نوشته شده اند؟
همان  طور که در جدول ذیل مشاهده می  شود در بازه زمانی 93 - 96 بیشترین مقاله نوشته و ثبت شده است.

 
نمودار 2: میزان ثبت و انتشار مقاالت در بازه  های زمانی
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شایان توجه است که در حدود 56 درصد از مقاالت سال نگارش نامعلوم است.

جدول 2: میزان ثبت و انتشار مقاالت در بازه  های زمانی

جامعه آماری مقاالت چه بوده است؟
ــه  ــر چ ــه ب ــت ک ــخص نیس ــاالت مش ــد از مق ــود 77. 6 درص ــه می  ش ــل مالحظ ــدول ذی ــه در ج ــور ک همان  ط
ــود. ــده می  ش ــاری دی ــه آم ــی در جامع ــش قابل توجه ــز پراکن ــوارد نی ــر م ــد. در دیگ ــز کرده  ان ــی تمرک جمعیت

جدول 3: جامعه آماری موردبررسی در مقاالت

درصد بازه سال  هاي انتشاراتي

2٫24 85- 88 

1٫49 89- 92 

36٫57 93- 96 

3٫73 97- 99 

55٫97 نامشخص

۱۰۰ جمع

درصد جامعه آماري

کارکنان و مدیران )اداره تعاوني، بانك توسعه( 8.96

اداره کل تعاون استان  ها )تهران، مازندران، گیالن( 4.48

 تعداد تعاوني  ها )کل کشور، تعاوني  هاي مصرف، اعتبار، کشاورزي، داراي تسهیالت بانكي( 4.48

دانشگاه  ها )آزاد، مازندران( ۱.49

جامعه روستایي امریكا ۰.75

شهرستان کوهدشت ۰.75

کارآفرینان استان فارس ۰.75

کاربران سیستم  هاي دولت الكترونیك وزارت تعاون شمال غرب تهران ۰.75

نامشخص 77.6۱

جمع ۱۰۰.۰۰
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روند موضوعات در سال  های مختلف چگونه بوده است؟
 دوره نخست )۱387 - ۱390(:

ارزشیابی: 50 درصد و نوآوری: 50 درصد
  دوره دوم )۱39۱ - ۱394(:

اقتصاد )مشارکتي- مقاومتي(: ۱5.4 درصد و حسابرسی: ۱5.4 درصد
 دوره سوم )۱395 - ۱398(:

تعاوني  ها )توسعه و عمران، پوشاك، کشاورزي، جدید، مسکن، فراگیر(: ۱4.3 درصد
الکترونیک )دولت - تجارت(: ۱0.7 درصد

توسعه )پایدار، کارآفریني، گردشگري(: ۱0.7 درصد
حسابرسي: ۱0.7 درصد

ویژگي  هاي مدیریتي در تعاوني  ها: ۱0.7 درصد
ــی  ــاالت همــواره اقتصــادی و مدیریت ــات مق ــوق موضوع همان  طــور کــه مالحظــه می  شــود در طــی ســه دوره ف

بــوده اســت.

 
نمودار 3: پراکندگی موضوعات و سال های مقاله  هاي تدوین شده

نمــودار فــوق نشــان مي  دهــد کــه توجــه بــه ارزشــیابي داراي رونــد صعــودي بــوده همچنیــن بحــث از مدیریــت، 
بحـــث حسابرســي و توســعه داراي ســیر صعــودي بــوده اســت.
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مقاالت حوزه تعاون در چه حیطه  هایی هستند؟
ــا شــامل: اقتصــادي و ســپس اجتماعــی ـ  ــرد در مقالـه  هـ ــل نشــان مي  دهــد کــه حیطه هــای پرکارب نمــودار ذی

اقتصــادي اســت.

 
نمودار 4: نمودار پراکندگي حیطه  هاي مقاالت تدوین شده

یافته ها و نتایج:
ــا موضوعــات مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و ... مشــکالت  ــب منتشرشــده در بخــش مقــاالت، ب مطال

مشــترك و فراوانــی دارنــد کــه منجــر بــه عــدم وجاهــت علمــی بــه دو جهــت شــوند:

۱. ساختار: تعدد ساختار و عدم رعایت ساختار علمی
باوجود عدم همسانی در ساختار مقاالت موجود، ایرادات مشابهی وجود دارند که عبارت اند از:

۱.۱. عدم ذکر مشخصات نویسنده / نویسندگان؛
۲.۱. عدم ارجاع به مشخصات دقیق مقاالتی که ترجمه هستند؛

3.۱. عدم درج ارجاعات درون  متنی و / یا پایان متنی؛
4.۱. عدم تطابق با ساختار رایج مقاالت علمی: چکیده، روش، بیان مسئله، یافته  ها، بحث و نتیجه  گیری و منابع؛

5.۱. ذکر جزییات بسیار غیرحرفه ای از قبیل »موضوع مقاله« یا »تهیه کننده«؛
6.۱. ذکر فهرست در ابتدای مقاله )در برخی از موارد(؛

7.۱. عدم ذکر مجله یا سازمان نشر دهنده علمی؛
8.۱. بی ارتباط بودن برخی از موضوعات به تعاون و تعاونی  ها؛

9.۱. حجم غیراستاندارد از 4 تا ۲۱ صفحه.

2. محتوا: کاربرد روش  های اسنادی صرفاً برای ترجمه و معرفی و توسعه تعاونی  ها در رویكرد اقتصادی
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توصیه های سیاستی:
ــده  ــه نفره متشــکل از نماین ــه ای س ــر توســط کمیت ــای معتب ــه پایگاه  ه ــاع ب ــا ارج ــاالت ب ــاختار مق ــن س  تعیی
اندیشــکده تعــاون، نماینــده دفتــر آمــوزش، تحقیقــات و ترویــج تعاونی هــا و یــک مســئول اجرایــی باســابقۀ علمــی؛

 ارائه چارچوب یادداشت نویسی در کنار مقاالت برای موضوعات روز برحسب نیازهای موجود.

منابع
 ر.ك به بخش مقاله در سامانه گفتمان تعاون، قابل دسترسی در:

http://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Documents.aspx?t=1
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