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آسیبشناسی
تعاونیهادرکشور

چه کسی مخاطب گزارش است؟
وزارت   تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ دولت جمهوری اسالمی ایران.

پیام های کلیدی:
 امکان آسیب  شناسی تعاونی  های کشور در سطوح خرد، میانی و کالن؛

 مبدل شدن غالب تعاونی  های کنونی کشور به محل  هایی صرفاً جهت استفاده از منابع رانتی دولت؛
 عدم مشارکت یا مشارکت اندک اعضای تعاونی  های در تصمیم  گیری  ها؛

 وقت  گیر و هزینه  بر بودن فرآیند تأسیس تعاونی  ها در کشور؛
 سنتی بودن ساختار تعاونی  های کنونی؛

 عدم کارایی الزم مدیران کنونی غالب تعاونی  های کشور؛
 جای خالی مباحث نظری و عملی تعاونی  ها در نظام آموزش وپرورش و نظام آموزش عالی کشور؛

 فقدان یا عدم کارایی صحیح سیستم ضمانت و بیمه تعاونی  ها در کشور؛
 نبود استراتژی صحیح به  منظور توسعه کمی و کیفی و حمایت از تعاونی  ها.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
 لزوم بهره  گیری مطلوب تعاونی  ها از ظرفیت  ها و مزیت  های درونی خود به  جای تکیه به حمایت  های دولت؛

 ضرورت ارزش  آفرینی تعاونی  ها برای اعضا به  منظور تشویق بیشتر آن ها در امر مشارکت؛
 لزوم توجه به روش  های نوین تأمین و جذب سرمایه ویژه تعاونی  ها در کشور جهت بقای آن ها؛

 اجرا و سنجش آزمایشی تعاونی  ها در قالب ایجاد پیش تعاونی ها پیش از ثبت نهایی آن ها؛
 لزوم توجه به مازاد برگشتی به  مثابه مهم  ترین مزیت رقابتی تعاونی  ها؛

 لزوم احراز صالحیت مدیران تعاونی  ها به لحاظ تخصص و برخورداری از مهارت  های الزم؛
 گنجاندن دروس مرتبط با تعاونی  ها، روحیه مشارکت و کارگروهی در کتب درسی؛

 تعبیه گرایش  های دانشگاهی مستقل تعاون در مقاطع تحصیالت تکمیلی؛
 تخصیص درصدی از سود تعاونی  ها به امر آموزش و پژوهش در عرصه تعاون؛

 ضرورت توجه به اصول شکل  گیری تعاونی  ها؛
 لزوم توجه به چرایی، نوع، زمان و مدت حمایت دولت از تعاونی  ها.  
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خالصه اجرایی
ــال  ــت و در س ــرار گرف ــزان و سیاســت  گذاران ق ــتور برنامه  ری ــاون در دس ــعه تع ــی، توس ــگ تحمیل ــان جن ــا پای ب
1370 بــا حمایــت نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، قانــوِن بخــش تعاونــی اقتصــاد جمهــوری اســالمی ایــران 
تصویــب شــد؛ همچنیــن بــرای مدیریــت و نظــارت ایــن بخــش، وزارت تعــاون از طریــق تجمیــع امکانــات و منابــع 

ــی بخــش تعــاون تأســیس شــد. انســانی ســازمان  های مختلــف، به  عنــوان متول
ــش روی  ــدی پی ــای جدی ــال 1386 فرصت ه ــی در س ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت  های کل ــب سیاس ــا تصوی ب
بخــش تعاونــی قــرار گرفــت کــه به جــز تأســیس بانــک تعــاون و تبدیــل صنــدوق تعــاون بــه صنــدوق ضمانــت 
ســرمایه  گذاری، ایــن فرصــت قانونــی تأثیــر چندانــی در توســعه بخــش تعاونــی برجــای نگذاشــت؛ در ســال 1390 
ــام شــد و  ــاه اجتماعــی ادغ ــه کار و رف ــا وزارتخان ــس شــورای اســالمی ب ــب مجل ــر اســاس تصوی ــاون ب وزارت تع
تاکنــون راهبــری بخــش تعــاون در قالــب یــک معاونــت در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی پیگیــری می  شــود.

بــا بیــان ایــن مقدمــه و ازآنجاکــه ارائــه هرگونــه الگــوی پیشــنهادی تعاونــی کارآمد بــه وزارتخانــه مربوطــه به  منظور 
اصــالح و توســعه بخــش تعــاون مســتلزم شــناخت و آسیب  شناســی دقیــق ایــن بخــش اســت، در ایــن نوشــتار 
ــا موضــوع  ــاده در ســال 1395، ب ــد آم ــر حمی ــزارش دکت ــی از گ ــر آن اســت ضمــن بررســی بخش  های ســعی ب
ــزي، انگلســتان و  ــا اســتفاده از تجــارب کشــورهاي منتخــب )هنــد، مال ــي ب طراحــي مــدل توســعه بخــش تعاون
ــکا(، تعاونی  هــای کشــور در ســه ســطِح خــرد، میانــی و کالن همچــون ســطح  بندی اســتراتژی  های توســعه  آمری
بخــش تعــاوِن اتحادیــه بین  المللــی تعــاون مــورد آسیب  شناســی واقــع شــوند؛ خاطرنشــان می  ســازد در اغلــب زیــر 

بخش هــای ایــن ســطوح تــالش شــده راهکارهایــی نیــز در جهــت رفــع آســیب  های مطروحــه، بیــان شــود.
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سطح خرد
آسیب  شناسی تعاونی  های کشور در سطح خرد، در ابعاد ذیل مورد توجه قرار گرفت:

1. ماهیت تعاونی
ــد  ــد و فاق ــعه یافته  ان ــه   و توس ــکل گرفت ــوالً ش ــی اص ــادی و اجتماع ــای اقتص ــرایط بحران  ه ــا در ش - تعاونی  ه

ــاق در شــرایط رقابتــی هســتند. قابلیــت انطب
ــه نکــرده و دارای  ــی را تجرب ــدو تأســیس تاکنــون تحــول چندان ــه لحــاظ ســاختار، از ب ــران ب - بخــش تعــاون ای

رویکــردی ســنتی اســت.
- تعاونی  هــای کشــور بیــش از آن کــه متکــی بــه توانمندی  هــا و منابــع مالــی اعضــا باشــند، چشــم به راه حمایت  های 
ــر اســاس تجــارب تعاونی  هــای موفــق در دنیــا، آنچــه موجــب پایــداری تعاونی  هــا  دولتــی هســتند درحالی کــه ب

اســت، اســتفاده مطلــوب از ظرفیت  هــا و مزیت  هــای درونــی اســت نــه حمایت  هــای ویــژه دولتــی.

2. اهداف و عملکرد تعاونی
- هــدف اولیــه تعاونی  هــا برخــالف بنگاه  هــای خصوصــی کســب ســود نیســت؛ هرچنــد تعاونی  هــا همچــون ســایر 
ــبت  های  ــاخص  ها و نس ــه ش ــتی ب ــازار بایس ــدگاری در ب ــود و مان ــداف خ ــق اه ــرای تحق ــادی ب ــای اقتص بنگاه  ه

مالــی توجــه داشــته و ســودآوری تعاونــی را مدنظــر داشــته باشــند.
- تعاونی  هــا عمومــاً نمی  تواننــد بــه اهــداف بنیان گــذاران تعاونــی تــا بــه انتهــا و همچــون بــدو تأســیس تعاونــی 
ــدان  ــت، فق ــف مدیری ــد؛ ضع ــی می  مان ــی باق ــب در ســطح تأســیس تعاون ــد و مشــارکت اعضــا اغل ــادار بمانن وف
ــران،  ــاد مدی ــی و فس ــوء مال ــات س ــی، برخــی جریان ــای رقابت ــا و مزیت  ه ــتفاده از ظرفیت  ه ــدم اس ــره  وری، ع به
ــه  ــی و وابســتگی ب ــودن ســطح مشــارکت اعضــا، ضعــف نظــارت دولت ــن ب ــدان نظــارت رکــن بازرســی، پایی فق

ــمرد. ــر برش ــن ام ــل ای ــوان از دالی ــی را می  ت ــاری و مال ــای اعتب حمایت  ه
ــی از  ــی ناش ــق هم  افزای ــه از طری ــد ک ــت کنن ــب وکارهایی فعالی ــتی در کس ــا بایس ــی تعاونی  ه ــورت کل - به  ص
تجمیــع ســرمایه  های خــرد و منابــع انســانی، درآمــد باالتــر بــرای اعضــا و نیــز ســودآوری بیشــتر بــرای تعاونــی 
را در پــی داشــته باشــند چراکــه حفــظ انگیــزه مشــارکت اعضــا یکــی از شــاخص  های مهــم در عملکــرد بهینــه 
ــاع  ــه می  بایســت در انتف ــاً ســرمایه  گذار باشــند، بلک ــد صرف ــا نبای ــر اعضــای تعاونی  ه تعاونی  هاســت به عبارت دیگ

از منافــع تعاونــی مشــارکت داشــته باشــند.
- افزایــش بهــره  وری و ســوددهی تعاونــی، میــزان اثرگــذاری تعاونی  هــا در زندگــی اعضــا و به تبــع افزایــش حــس 

وفــاداری اعضــا نســبت بــه تعاونــی را موجــب می  شــود.
- عــدم و ضعــف همــکاری میــان تعاونی  هــا و فقــدان یــا ضعــف شــبکه میــان تعاونی  هــا از دیگــر مســائلی اســت 

کــه در کاهــش بازدهــی تعاونی  هــا در کشــور مؤثــر بــوده اســت.
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3. فرآیند تأسیس تعاونی
- فرآیند تأسیس تعاونی در کشور، بسیار وقت  گیر و هزینه  بر است.

ــه  ــان از روحی ــور اطمین ــتند؛ به منظ ــارکت الزم هس ــاون و مش ــه تع ــد روحی ــاً فاق ــا عمدت ــان تعاونی  ه - مؤسس
ــه  ــود؛ چنان ک ــاد ش ــی ایج ــدا پیش  تعاون ــود ابت ــنهاد می ش ــا پیش ــت تعاونی  ه ــی موفقی ــارکت و پیش  بین مش
شــرایط بقــای تعاونــی مهیــا بــود، به تدریــج توســعه یابــد و تبدیــل بــه تعاونــی رســمی شــده و ثبــت نهایــی شــود.

4. سرمایه  گذاری و تأمین مالی تعاونی
ــا  ــن رو   تعاونی  ه ــدارد؛ ازای ــا ن ــن ســرمایه آن ه ــدک اســت و نقــش مهمــی در تأمی ــا ان ــت تعاونی  ه - حــق عضوی
بیــش از آن کــه محلــی بــرای تجمیــع و ســازمان دهی ســرمایه  های کوچــک باشــند، تبدیــل بــه محل  هایــی بــرای 
افزایــش تقاضــای اعتبــارات و حمایت  هــای مالــی بخصــوص منابــع رانتــی دولتــی شــده  اند؛ ایــن در حالــی اســت 

کــه در تعاونی  هــای برتــر دنیــا، حــق عضویــت منبعــی مهــم بــرای تأمیــن مالــی اولیــه تعاونــی اســت.
- ضعــف مالــی و ســودآوری تعاونی  هــا آن هــا را در جــذب ســرمایه و اعتبــار بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه آن هــا بایســتی از طریــق خلــق ارزش اقتصــادی بــرای اعضــا و ســایر روش  هــای نویــن تأمیــن 

و جــذب ســرمایه ویــژه تعاونی  هــا، اعتمادشــان را بــرای ســرمایه  گذاری جدیــد و بقــای تعاونــی جلــب کنــن.

5. مازاد برگشتی )سود بازگشتی به اعضا در انتهای سال مالی(
ــا از آن  ــری تعاونی  ه ــکان بهره  گی ــن ام ــه ضم ــوده ک ــی ب ــی تعاون ــت رقابت ــن مزی ــتی مهم  تری ــازاد برگش - م
ــود. ــب می  ش ــا را موج ــاه آن ه ــا و رف ــاداری اعض ــداوم وف ــودآور، ت ــب وکارهای س ــی کس ــن مال ــور تأمی به منظ

- شــیوه پرداخــت مــازاد برگشــتی در تعاونی  هــای کشــور در حــال حاضــر نامناســب بــوده و کارایــی آن در افزایــش 
انگیــزه اعضــا ناچیز اســت. 

6. مدیریت تعاونی
ــی  ــن در حال ــت؛ ای ــی الزم اس ــد کارای ــاًل فاق ــوده و عم ــه    ای ب ــنتی و غیرحرف ــب س ــا اغل ــت تعاونی  ه - مدیری
اســت کــه تعاونی  هــای برتــر دنیــا عمدتــاً از رویکــردی نویــن، مدیــران متخصــص و دارای دیدگاهــی اســتراتژیک 

برخــوردار هســتند.
ــه  ــه  ای در نظــر گرفت ــل شــرایط تخصصــی و حرف ــا حداق ــران تعاونی  ه ــرای مدی ــن رو   پیشــنهاد می  شــود ب - ازای
شــود؛ همچنیــن عملکــرد آن هــا بایســتی شــفاف بــوده و در مقابــل اعضــا پاســخگو باشــند. خاطرنشــان می  ســازد 

ایــن مســئله افزایــش اعتمــاد اعضــا بــه مدیــران را در پــی خواهــد داشــت.
- همچنین پیشنهاد می  شود طول دوره مدیران محدود باشد و به امری مادام  العمر تبدیل نشود.
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سطح میانی
به منظور آسیب  شناسی تعاونی  های کشور در سطح میانی، ابعاد ذیل موردبررسی قرار خواهند گرفت:

1. آموزش و پژوهش
- مــدارس و دانشــگاه های کشــور در زمینــه آمــوزش روحیــه تعــاون و ابعــاد مختلــف تعاونــی بخصــوص اقتصــاد 
ــه عبارتــی آمــوزش ابعــاد اقتصــادی و مدیریتــی تعاونی  هــا در نظــام آموزش وپــرورش و  ــی وارد نشــده  اند؛ ب تعاون

نظــام آمــوزش عالــی کشــور جایگاهــی نــدارد.
- بخــش تعــاون فاقــد مراکــز آمــوزش حرفــه  ای اســت؛ مدیــران تعاونی  هــا آمــوزش را امــری اجبــاری و غیرضــروری 

تلقــی می  کننــد و در برنامه  هــای آموزشــی مشــارکت بخصوصــی ندارنــد.
ــا تعاونی  هــا، روحیــه مشــارکت و کارگروهــی در کتــب  ــر همیــن اســاس پیشــنهاد می شــود دروس مرتبــط ب - ب
ــع  ــی و در مقاط ــوم اجتماع ــا عل ــاد ی ــون اقتص ــته  هایی همچ ــن در رش ــود؛ همچنی ــه ش ــر گرفت ــی در نظ درس

ــام تعــاون تعبیــه شــود. تحصیــالت تکمیلــی، گرایشــی مســتقالنه بــه ن
- همچنین درصدی از سود تعاونی  ها برای آموزش و پژوهش تخصیص داده شود.

2. ائتالف  های واسطه  ای
ــه  ای  ــطح منطق ــوده و از س ــکل  گیری ب ــل ش ــف قاب ــطوح مختل ــی در س ــورت کل ــطه  ای به ص ــای واس - ائتالف  ه

ــی می  رســند. ــه ســطح مل شــروع شــده و ب
ــی  ــی باالی ــن از کارای ــته  اند، لیک ــود داش ــم وج ــوری از قدی ــتانی و کش ــای اس ــورت اتحادیه  ه ــا به ص - ائتالف  ه

ــد. ــی نکرده  ان ــا کمک ــرد آن ه ــود عملک ــا و بهب ــه توســعه تعاونی  ه ــاًل ب ــوده   و عم برخــوردار نب
- رابطــه میــان اتحادیه  هــا و تعاونی  هــای عضــو، بســیار غیرفعــال و ضعیــف اســت؛ همچنیــن اتحادیه  هــا بیــش از 

این کــه مدافــع منافــع اعضــا باشــند، به عنــوان یــک ســازمان، درگیــر مشــکالت داخلــی خــود هســتند.
- ازایــن رو   پیشــنهاد می  شــود اتحادیه  هــای کارآمــد محلــی، منطقــه  ای و ملــی تعریــف و تأســیس شــوند به  گونــه  ای 

کــه تنهــا حامــی منافــع تعاونی  هــای عضــو بــوده و صرفــاً مجــری سیاســت  های اقتصــادی و ... دولــت نباشــند.

3. همکاری مالی ـ اعتباری
- نهادهای تخصصی تأمین مالِی بخش تعاونی در کشور ضعیف عمل می  کنند.

- هیچ  گونه ساختار همکاری مالی میان تعاونی  ها وجود ندارد.
- تعاونی  هــای بــزرگ و اتحادیه  هــا فاقــد شــاخه  های تأمیــن مالــی ازجملــه بانــک تعاونــی هســتند؛ علیرغــم اینکــه در 
کشــورهای موفــق در عرصــه تعاونی  هــا، بانک  هــای تخصصــی تعاونــی بســیار فعــال و حامــی مالــی تعاونی  هــا هســتند.

- سیســتم ضمانــت و بیمــه تعاونی  هــا در کشــور وجــود نــدارد یــا عمــاًل بســیار ضعیــف عمــل می  کننــد؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه تعاونی هــای موفــق و بــزرگ دنیــا دارای بخش  هــای کســب وکار ازجملــه تعاونی  هــای اعتبــار و 

بیمــه هســتند کــه ســایر اجــزا را حمایــت می  کننــد. 
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سطح کالن
ــن  ــوان مهم  تری ــت به عن ــا دول ــا ب ــاط آن ه ــا و ارتب ــه سیاســت  گذاری تعاونی  ه ــوط ب در ســطح کالن، مســائل مرب
ســطح نســبت بــه دو ســطوح پیــش اغلــب مــورد توجــه قــرار می  گیــرد. در ادامــه آسیب  شناســی ابعــاد گوناگــون 

ایــن ســطح تشــریح خواهــد گردیــد:

1. اصول تعاونی
- منظــور از اصــول تعاونــی تبییــن نکاتــی اســت کــه در الگــوی تعاونــی بایــد مدنظــر قــرار گیــرد تــا تعاونــی بتوانــد 
در بــازار به  گونــه  ای موفــق عمــل کنــد؛ ایــن اصــول از اهمیــت باالیــی برخــوردار می  باشــند چراکــه عــدم رعایــت 
اصــول ســاختاری تعاونــی، خــود عاملــی بــرای ناکارآمــدی تعاونــی و تلقــی منفــی مدیــران و فعــاالن اقتصــادی 

کشــور از تعــاون محســوب می  شــود.
- تشــکیل تعاونی  هــا در وهلــه اول و به  منظــور رفــع نیــاز اعضــا یکــی از اصــول مهــم شــکل  گیری تعاونی  هاســت 
ــاخص  های  ــن ش ــی از مهم  تری ــاارزش، یک ــای ب ــات و کااله ــه خدم ــل آن ب ــا و تبدی ــاز اعض ــردن نی ــرآورده ک و ب
ــر اســاس  ــه ب ــا ن ــه بخــش مهمــی از تعاونی  ه ــی اســت ک ــن در حال ــا برشــمرده می  شــود؛ ای ــت تعاونی  ه موفقی
ــد  ــه همانن ــده اند، بلک ــی تأسیس ش ــای تعاون ــول و ارزش  ه ــاس اص ــر اس ــه ب ــا و ن ــودی تعاونی  ه ــفه وج فلس
ــا ســهل  الوصول  تر در قالــب تعاونــی تأسیس شــده اند. ــر ی ــع ارزان  ت ــرای جــذب مناب ــاً ب بنگاه  هــای خصوصــی صرف

- بخــش مهــم دیگــری از تعاونی  هــا نیــز نــه بــر اســاس تصمیــم عــده  ای از افــراد ذی  نفــع، بلکــه صرفــاً بــه توصیــه 
ــه حمایت  هــای دولتــی اســت. دولت  هــا تأسیس شــده اند و تــداوم فعالیــت آن هــا منــوط ب

2. زمینه  های فعالیت تعاونی  
ــت از  ــرای توســعه و حمای ــه اســتراتژی صحیحــی ب ــی از آن اســت ک ــا در کشــور حاک - بررســی تجــارب تعاونی  ه
تعاونی  هــا وجــود نداشــته و غالبــاً تأســیس تعاونــی در زمینه  هــای مختلــف و توســعه کمــی آن هــا مدنظــر بــوده اســت.

- ایــن در حالــی اســت کــه کشــورهای موفــق در عرصــه تعاونی  هــا لزومــاً در زمینه  هــای فعالیــت خاصــی موفــق 
ــعه یافته اند. ــرده و توس ــل ک عم

- در همیــن راســتا همچنیــن تعاونی  هــا بایســتی بیشــتر در فعالیت  هــای اقتصــادی کــه ارتبــاط میــان الیه  هــای 
بــازار ایجــاد می  کننــد، ورود پیــدا کننــد.

3. حمایت دولت از تعاونی  
- هرچنــد سیاســت  ها و برنامه  هــای دولــت در توســعه تعاونی  هــا نقــش بســزایی دارد و در کشــور به صــورت کلــی 
ایــن امــر می  بایســت مــورد توجــه جــدی قــرار بگیــرد لیکــن ایــن مســئله نیــز حائــز اهمیــت اســت کــه گاهــی 
ایــن حمایت  هــا کارآمــد نبــوده و آثــار زیانبــاری را در پــی دارد؛ ازایــن رو   چرایــی، نــوع، زمــان و مــدت حمایــت 
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دولــت از تعاونی  هــا بســیار مهــم اســت؛ به عنوان مثــال حمایــت مالــی دولــت از تعاونی  هــا بــدون در نظــر گرفتــن 
ــت. ــی نیس ــه و منطق ــا، مقرون به صرف ــه تعاونی  ه ــی قابل توج ــوان مال ــورت ت ــی و در ص ــای مدیریت ظرفیت  ه

- خاطرنشــان می  ســازد کلیــه تعاونی  هــای فعــال در کشــور بــدون مالحظــه مــوارد مذکــور از 20 درصــد تخفیــف 
مالیاتــی برخوردار هســتند.

- در کشــورهای موفــق در عرصــه تعاونی  هــا، تعاونی  هــا بــر اســاس ماهیــت کارآفرینــی و کارکردهــای اجتماعــی 
موردحمایــت دولــت از جنبه  هــای مختلــف مــادی و معنــوی آن هــم در دوره مشــخصی و تــا طــی مراحــل خاصــی 
ــازار و  ــعه ب ــای توس ــه برنامه  ه ــک ب ــا، کم ــعه تعاونی  ه ــق و توس ــای تحقی ــه طرح  ه ــک ب ــد؛ کم ــرار می  گیرن ق
صــادرات تعاونی  هــا و طوالنی  تــر بــودن دوره بازپرداخــت تســهیالت تعاونی  هــا نمونه  هایــی از حمایت  هــای 

ــت. ــوی دولت  هاس معن

توصیه های سیاستی
بخــش تعــاون کشــور از ابتــدای تأســیس تاکنــون علیرغــم پیشــرفت  هایی کــه داشــته از کارایــی الزم برخــوردار 
نبــوده و همیــن امــر از رونــق افتــادن شــیوه تعاونــی در اقتصــاد کشــور را در پــی داشــته اســت؛ بــر ایــن اســاس 
و بــا توجــه بــه ســطوح گوناگــون معضــالت تعاونی  هــا کــه در ایــن نوشــتار مطــرح شــد، ضــروری اســت اقدامــات 

ذیــل در دســتور کار و مــورد توجــه جــدی برنامه  ریــزان و سیاســت  گذاران حــوزه تعــاون کشــور قــرار گیــرد:
 لزوم بهره  گیری مطلوب تعاونی  ها از ظرفیت  ها و مزیت  های درونی خود به  جای تکیه به حمایت  های دولت؛
 لزوم توجه جدی ارزش  آفرینی تعاونی  ها برای اعضا به  منظور تشویق بیشتر آن ها در امر مشارکت؛

 اجرا و سنجش آزمایشی تعاونی  ها در قالب ایجاد پیش  تعاونی  ها پیش از ثبت نهایی آن ها؛
 لزوم توجه به روش  های نوین تأمین و جذب سرمایه ویژه تعاونی  ها در کشور جهت بقای آن ها؛

 لزوم توجه به مازاد برگشتی به  مثابه مهم  ترین مزیت رقابتی تعاونی  ها؛
 لزوم احراز صالحیت مدیران تعاونی  ها به لحاظ تخصص و برخورداری از مهارت  های الزم؛

 گنجاندن دروس مرتبط با تعاونی  ها، روحیه مشارکت و کارگروهی در کتب درسی؛
 تعبیه گرایش  های دانشگاهی مستقل تعاون در مقاطع تحصیالت تکمیلی؛

 تخصیص درصدی از سود تعاونی  ها به امر آموزش و پژوهش در عرصه تعاون؛
 ضرورت توجه به اصول شکل  گیری تعاونی  ها؛

 لزوم توجه به چرایی، نوع، زمان و مدت حمایت دولت از تعاونی  ها.

منبع
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منتخــب )هنــد، مالــزي، انگلســتان و آمریــکا)؛ دفتــر آمــوزش، ترویــج و تحقیقــات تعاونی  ها.
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