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بررسی مقاالت، گزارشات
و پایان نامه های سایت 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
 از بیــن مقــاالت بررسی شــده در حــدود 1 درصــد، از بیــن گزارشــات در حــدود 5 درصــد و از میــان پایان نامه هــا 

حــدود 5 درصــد بــه موضوعــات فرهنگــی اشاره شــده اســت؛
 توجه بسیار کم به موضوعات فرهنگی در بخش های یاد شده.
 کلی نگری در اکثر پژوهش های انجام شده در حیطه فرهنگی.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
ــش از 30  ــا بی ــا ب ــات و پایان نامه ه ــاالت، گزارش ــب مق ــی در قال ــای فرهنگ ــر روی پژوهش ه ــرمایه گذاری ب   س

درصــد آمــار موجــود؛
ــا بهره گیــری از  ــا تعــاون به خصــوص »تعــاون و رفــاه اجتماعــی« ب  توجــه بــه رشــته های دانشــگاهی مرتبــط ب

اســاتید متخصــص در ایــن رشــته؛
 توجه بیشتر به شاخصه های فرهنگی در شهرها و روستاها برای نهادینه سازی فرهنگ تعاون در آن مکان ها.
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خالصه اجرایی
ــاون«  ــه بررســي و تحلیــل مقــاالت، گزارشــات و پایان نامه هــای موجــود در ســایت »گفتمــان تع ــن نوشــتار ب ای
می پــردازد. ایــن پژوهــش  بــه صــورت مــرور سیســتماتیک انجــام شــد کــه بــا  بررســی 134 مقالــه مشــخص شــد 
در حــدود 1 درصــد بــه موضــوع فرهنگــی پرداخته انــد. همچنیــن از بیــن 100 گــزارش بررســی شــده در حــدود 
5 درصــد شــامل موضوعــات فرهنگــی بــوده اســت؛ و از میــان حــدوداً 183 مــورد پایان نامــه نزدیــک بــه 5 درصــد 
ــی را  ــاخصه های فرهنگ ــده ش ــات بررسی ش ــاق موضوع ــب به اتف ــه قری ــکیل داد؛ ک ــی تش ــات فرهنگ را موضوع

به صــورت کلــی مــورد تحلیــل قــرار داده انــد. 

بررسی مقاالت گفتمان تعاون
از میــان 157 مقالــه موجــود در ســایت گفتمــان تعــاون، در حــدود 134 دریافــت و تحلیــل نظام منــد بــر روی آن ها 

صــورت گرفــت؛ کــه نتایــج تحلیــل بــا تفکیــک موضوعــات کلــی انجام شــده در جــدول زیــر ارائه شــده اســت:

جدول شماره 1. درصد حیطه های مقاله ها

درصدحیطه کلی کار

56.72اقتصادی

18.66اقتصادی و اجتماعی

7.46اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

3.73اجتماعی و فرهنگی

2.99اجتماعی

2.24روان شناختی

1.49اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

6.71سایر

100جمع

همان طــور کــه طبــق جــدول مشــخص اســت، مقــاالت موجــود در ســایت گفتمــان تعــاون در حیطــه فرهنگــی 
ــا رویکــرد فرهنگــی  ــه در حیطــه اخــاق کســب وکار ب به صــورت تخصصــی انجام نشــده اســت و فقــط یــک مقال
ــی مقــاالت موجــود  ــت و باق ــرار گرف ــورد بررســی ق ــی مباحــث فرهنگــی م انجام شــده اســت کــه به صــورت کل

ــا رویکردهــای اجتماعــی، اقتصــادی بررســی کــرده اســت. برخــی از شــاخصه های فرهنگــی را ب
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بررسی گزارشات گفتمان تعاون
از میــان 107 گــزارش موجــود در ســایت گفتمــان تعــاون، 100 گــزارش مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت کــه 

موضوعــات کلــی گزارشــات در جــدول صفحــه بعــد ارائه شــده اســت:

جدول شماره 2. درصد حیطه کلی کار گزارشات

درصدحیطه کلی کار

40اقتصادی )میزان رشد و تعداد تعاونی هاـ  اشتغال زاییـ  میزان تولیدـ  بازار فروش(

20اجتماعیـ  فرهنگی

20مسائل و مشکالت تعاونی ها

20راهکارها

100جمع

همان گونــه کــه در جــدول شــماره 2 مشــاهده می شــود بیشــترین حیطــه گزارشــات در بخــش اقتصــادی اســت و 
حیطــه فرهنگــی بــا رویکــرد اجتماعــی مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت. در بیــن گزارشــات تنهــا یــک گــزارش بــا 

موضــوع »اخــاق در کســب وکار« انجام شــده کــه بــه شــاخصه های فرهنگــی در بخــش اخــاق پرداختــه اســت.

بررسی پایان نامه های گفتمان تعاون
از میــان 183 پایان نامــه موجــود در ســایت گفتمــان تعــاون کــه مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفتنــد، کمتــر از 5 
درصــد بــه بررســی موضوعــات فرهنگــی بــه شــکل تخصصــی پرداخته شــده اســت. موضوعــات ایــن پایان نامه هــا 

در جــدول زیــر ارائه شــده اســت:
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ــل ارائه شــده اســت مشــخص  ــه در صفحــه قب ــا ک ــات پایان نامه ه ــه در نمــودار پراکندگــی موضوع همان طــور ک
اســت، موضوعــات مرتبــط بــا مســائل فرهنگــی کمتــر از 5 درصــد پایان نامه هــا را تشــکیل داده اســت. در میــان 
ایــن پایان نامه هــا بررســی های خوبــی صــورت گرفتــه اســت در زمینــه شــاخصه های فرهنگــی )ازجملــه 

ــور. ــهر کش ــد ش ــاون( در چن ــوع تع ــا موض ــود ب ــتان های موج ــعار و داس ــی، اش ــای محل ضرب المثل ه

نمودار شماره 1. نمودار پراکندگی موضوعات پایان نامه های بررسی شده

ــر  ــص ه ــی مخت ــاخصه های فرهنگ ــرد و ش ــور را در برگی ــهرهای کش ــام ش ــی تم ــای آت ــت پایان نامه ه ــد اس امی
ــا بررســی شــود. ــن پژوهش ه شــهر و اســتان در ای

توصیه های سیاستی
ــش از 30  ــه بی ــا ب ــات و پایان نامه ه ــاالت و گزارش ــب مق ــی در قال ــای فرهنگ ــرمایه گذاری روی پژوهش ه 1. س

درصــد آمــار موجــود؛
2. توجــه بــه رشــته های دانشــگاهی مرتبــط بــا تعــاون به خصــوص »تعــاون و رفــاه اجتماعــی« بــا بهره گیــری از 

اســاتید متخصــص در ایــن رشــته؛
ــرای نهادینه ســازی فرهنــگ تعــاون در آن  ــه شــاخصه های فرهنگــی در شــهرها و روســتاها ب 3. توجــه بیشــتر ب

مکان هــا.   

منابع:
http://coop.mcls.gov.ir :ر.ک به بخش تحقیقات و انتشارات در سامانه گفتمان تعاون، قابل دسترسی در 
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