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مروری بر گزارش های
گفتمان تعاون

مخاطبان 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
 ایرادهای مشترک:

۱. ساختار: پراکندگی صوری و عدم رعایت چارچوب علمی؛
۲. محتوا:

 غلبه حیطه اقتصادی؛
 تأکید صرف بر معرفی و توسعه تعاونی ها؛

 عدم ارتباط موضوعی با تعاون یا تعاونی ها )در برخی موارد(.

گزینه های سیاستی موجود:
 انجــام اقدامــات ذیــل توســط کمیتــه ای ســه نفره متشــکل از نماینــده اندیشــکده تعــاون، نماینــده دفتــر آمــوزش، 

تحقیقــات و ترویــج تعاونی هــا و یــک مســئول اجرایــی بــا ســابقۀ علمــی:
۱. تصریح کارکرد گزارش ها باوجود دیگر تولیدات محتوایی همچون مقاالت؛

۲. تعیین اهداف گزارش ها برحسب نیازهای پژوهشی و اجرایی؛
۳. تعیین ساختاری واحد برای گزارشات.
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خالصه اجرایی
ــداد  ــردازد. تع ــاون« مي پ ــل گزارشــات تدوین شــده در تارنمــای »گفتمــان تعـ ــه بررســي و تحلی ــن نوشــتار ب ای
ــا  ــورد از آن ه ــه ۱00 م ــب ب ــتار قری ــن نوش ــوده و در ای ــورد ب ــا ۱07 م ــن تارنم ــر روي ای ــود ب ــات موج گزارش
ــه لحــاظ موضــوع، ســال انجـــام و همچنـــین حیطـــه آن هــا موردبررســی  تحلیل شــده اســت. ایــن گزارشــات ب
قرارگرفته انــد. بــر اســاس یافته هــای ایــن بررســی، گزارشــات بــه لحــاظ ســاختاری متعــدد و ناهمســان هســتند. 
همچنیــن بــه لحــاظ محتوایــی بــا تمرکــز بــر حــوزه اقتصــادی و بــا تأکیــد بــر موضوعاتــی چــون معرفــی و توســعه 
شــرکت های تعاونــی و به صــورت متراکــم در فاصلــه ســال های 95  ـ 97 انجام شــده اند. درنهایــت توصیــه 
می شــود کــه ابتــدا بــه تعییــن اهــداف و کارکــرد ارائــه گزارش هــا پرداختــه و ســپس نمونــه معینــی در راســتای 

تحقــق اهــداف، در جهــت ایجــاد وحــدت رویــه معرفــی شــود.

گزارشات تعاون در چه حیطه هایی تنظیم شده اند؟
ــداد  ــد و تع ــزان رش ــادی )می ــه اقتص ــزارش در حیط ــداد گ ــترین تع ــود، بیش ــه می ش ــه مالحظ ــور ک همان ط

تعاونی هــا، اشــتغال زایی، میــزان تولیــد و بــازار فــروش( تنظیم شــده اســت.

نمودار ۱: سهم حیطه های مختلف در گزارش های تعاون
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موضوعات مطرح شده در گزارشات حوزه تعاون چه بوده اند؟
ــی در  ــای آن اســت کــه موضوعاتــی از قبیــل بررســی وضعیــت و عملکــرد شــرکت های تعاون  جــدول ذیــل گوی

کنــار معرفــی آن هــا بیشــترین توجــه را در گزارشــات داشــته اســت.

درصدتعداد )ضریب(موضوعات

۱۳۰٫۸۸وضعیت شرکت های تعاونی

۱۲۲٫۰۶بررسی عملکرد تعاونی ها

۱۱۹٫۱۲معرفی شرکت های تعاونی

۱۴٫۴۱معرفی اقدامات

بررسی مشکالت و مسائل تعاونی ها
روند تشکیل تعاونی ها

نقش تعاونی در مسائل متفاوت
۳۲٫۹۴

برنامه های حمایتی
ارتقا دوره ها

اشتغالزایی تعاونی
بررسی اهداف و دستاوردها

برنامه های آموزشی
تعداد تعاونی ها

چالش های و راهبردها
سهم تعاون در تولید

گزارشات دیدار
معرفی سازمان جهانی تعاونی

۱۰۱٫۴۷

۱۰۰جمع

جدول ۱: موضوعات مورد بررسی در گزارش ها تعاون
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گزارش های موجود در چه سال هایی تنظیم شده اند؟
ــن  ــدي در تدوی ــه رش ــد رو ب ــال های 95-97 رون ــا س ــال 9۲ و 94 ت ــه از س ــد ک ــان می ده ــل نش ــودار ذی نم
گزارشــات دیــده شــده اســت، ایــن رونــد در ســال 98 نیــز نســبت بــه ســال های 9۲-94 رو بــه بــاال اســت ولیکــن 

ــوده اســت. ــد بیشــتر ب ــن رون ســال های 95-97 ای

نمودار ۲: دوره های انجام گزارش های حوزه تعاون

گزارشات موجود در چه سال هایی به چه موضوعاتی پرداخته اند؟
در دوره هــای ســه گانه موضوعــات شــامل: دوره اول )9۲ - 94(، دوره دوم )95 - 97( و دوره ســوم )98( موضــوع 
معرفــی شــرکت های تعاونــی بــه ترتیــب بــا ســهمی معــادل 60 درصــد، 45.۲ درصــد و 5۳.۳ درصــد مهم تریــن 

موضــوع مــورد توجــه در گزارشــات بــوده اســت.

نمودار ۳: وضعیت پراکندگي سال و موضوعات گزارش ها
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یافته ها و نتایج:
در گزارشــات موجــود، حیطــه اقتصــادی )میــزان رشــد و تعــداد تعاونی هــا ـ اشــتغالزایی ـ میــزان تولیــد و بــازار 
فــروش( بــا ســهم 40 درصــدی غلبــه داشــته باشــد. در همیــن راســتا، موضوعــات مــورد بررســی در گزارشــات نیــز 
شــامل بررســی وضعیــت شــرکت های تعاونــی بــا ســهمی معــادل ۳0.88، عملکــرد تعاونی هــا بــا ۲۲.06 درصــد و 
ــا ۱9.۱۲ درصــد هســتند. همچنیــن ایــن گزارشــات در فاصلــه زمانــی ســال های  معرفــی شــرکت های تعاونــی ب

95  ـ 97 بــه بیشــترین حــد رســیده اســت.
به طورکلی به گزارشات موجود در تارنمای »گفتمان تعاون« در دو قالب ساختار و محتوا ایراداتی وارد است:

۱. ساختار: تعدد ساختار و عدم رعایت ساختار علمی؛
۲. محتوا:

 غلبه حیطه اقتصادی؛
 تأکید صرف بر معرفی و توسعه تعاونی ها؛

 عدم ارتباط موضوعی با تعاون یا تعاونی ها )در برخی موارد(.
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توصیه های سیاستی:
۱. تصریح کارکرد گزارش ها باوجود دیگر تولیدات محتوایی همچون: مقاالت؛

۲. تعیین اهداف گزارش ها برحسب نیازهای پژوهشی و اجرایی؛
۳. تعیین ساختاری واحد برای گزارشات.

منابع
  ر.ک به بخش گزارش، آخرین گزارش ها، در سامانه گفتمان تعاون، قابل دسترسی در:

http://coop.mcls.gov.ir/Forms/Public/Documents.aspx?t=4
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