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بررسیایدهها،طرحمسئلهها
وکتابهایسایتگفتمانتعاون

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
ــن  ــده، از بی ــی کارش ــات فرهنگ ــر روی موضوع ــد ب ــدود 20 درص ــده در ح ــئله های بررسی ش ــرح مس ــن ط  از بی
ــات  ــی روی موضوع ــورت تخصص ــوردی به ص ــچ م ــز هی ــا نی ــان کتاب ه ــوردی و از می ــچ م ــود هی ــای موج ایده ه

ــده اند؛ ــی کار نش فرهنگ
 عدم توجه به نهادینه سازی فرهنگ تعاون به صورت مستقل در بخش های یادشده.

گزینه ها و توصیه های سیاستی
1. بسترســازی بــرای ایده هــای فرهنگــی در حــوزه تعــاون و همچنیــن ســرمایه گذاری در بخــش طــرح مســئله ها و 

کتاب هــای تألیفــی در ایــن حــوزه؛
2. برگزاری همایش ها و سمینارهای بین المللی با حضور اساتید و محققان فرهنگی در حوزه تعاون؛

3. ترجمه و تألیف کتاب های بین المللی در حوزه تعاون با موضوع فرهنگی.
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خالصه اجرایی
ــاون«  ــای موجــود در ســایت »گفتمــان تع ــا، طــرح مســئله ها و کتاب ه ــل ایده ه ــه بررســي و تحلی ــن نوشــتار ب ای
می پــردازد. ایــن پژوهش هــا بــه شــکل مــرور سیســتماتیک بررســی شــد کــه از بیــن هشــت ایــده مطرح شــده هیــچ 
ایــده ای به صــورت مســتقل در حیطــه فرهنــگ تعــاون وجــود نداشــته، همچنیــن از بیــن 15 طــرح مســئله ارائه شــده 
در حــدود 20 درصــد موضوعــات فرهنگــی را شــامل شــدند و از بیــن 48 کتــاب بررســی شــده هیــچ مــوردی به شــکل 

مســتقل مباحــث فرهنگــی در حــوزه تعاون را شــامل نشــدند.

بررسی بخش ایده های گفتمان تعاون
از میــان هشــت ایــده موجــود در ســایت گفتمــان تعــاون، هیــچ ایــده ای در حیطــه موضوعــات فرهنگــی ارائــه نشــده 

اســت. تفکیــک موضوعــات ایده هــای موجــود در جــدول زیــر نشــان داده شــده اســت:

جدول شماره 1. درصد حیطه ایده ها

درصد خالصحیطه کلی کار

50اقتصادی

12.5اقتصادی و اجتماعی

12.5اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

25اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

100جمع

ــوزه اقتصــادی  ــر ح ــتر ب ــایت بیش ــود در س ــای موج ــماره 1 مشــخص اســت، ایده ه ــدول ش ــه در ج ــور ک همان ط
متمرکــز اســت و کمتریــن توجــه بــه حــوزه فرهنگــی اســت و تنهــا در برخــی ایده هــا موضوعــات فرهنگــی طبــق 

ــده اند. ــی ش ــف بررس ــای مختل رویکرده
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بررسی طرح مسئله های گفتمان تعاون
از میــان 15 طــرح مســئله موجــود در ســایت گفتمــان تعــاون حــدود 20 درصــد مرتبــط بــا موضوعــات فرهنگــی بوده 

اســت کــه در جــدول صفحــه بعــد بــه آن اشــاره شــده اســت:
جدول شماره 2. درصد حیطه کلی کار طرح مسئله ها

درصد خالصحیطه کلی کار

60اقتصادی

13.3اقتصادی و اجتماعی

13.3اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

6.6آموزشی

6.6آموزشی، فرهنگی و خدماتی

100جمع

همان گونــه کــه در جــدول شــماره 2 مشــاهده می شــود بیشــترین حیطــه گزارش هــا در بخــش اقتصــادی اســت و 
موضوعــات فرهنگــی تحــت رویکردهــای غیرفرهنگــی بــه آن هــا اشــاره شــده اســت.

بررسی کتاب های گفتمان تعاون
از میــان 48 کتــاب موجــود در ســایت گفتمــان تعــاون هیــچ مــوردی کــه موضوعــی فرهنگــی را بــه شــکل تخصصــی 

مــورد بررســی قــرار دهــد یافــت نشــد. آمــار تفکیــک موضوعــات در جــدول شــماره 3 ارائــه شــده اســت.

جدول شماره 3 . موضوعات کتاب های بررسی شده

درصدموضوع

20.86مدیریت

16.67حقوقی

10.42گزارش ها

4.17اجتماعی

4.17اقتصادیـ  اجتماعی

4.17اقتصادی

4.17آموزشی

4.17دانشنامه

4.17راهنمای طرح ها و پروژه ها

27.08سایر موضوعات

100جمع
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همان گونــه کــه در آمــار تفکیکــی جــدول شــماره 3 مشــاهده شــد، هیــچ موضــوع فرهنگــی ای در بیــن کتاب هــای 
یافــت نشــد، البتــه در بیــن کتاب هــای ارائــه شــده بخشــی از فصل هــا بــه موضوعــات فرهنگــی اشــاره داشــتند امــا بــه 

شــکل تخصصــی و اصولــی موردتوجــه قــرار نگرفــت.

توصیه های سیاستی
1. بسترســازی بــرای ایده هــای فرهنگــی در حــوزه تعــاون و همچنیــن ســرمایه گذاری در بخــش طــرح مســئله ها و 

کتاب هــای تألیفــی در ایــن حــوزه؛
2. برگزاری همایش ها و سمینارهای بین المللی با حضور اساتید و محققان فرهنگی در حوزه تعاون؛

3. ترجمه و تألیف کتاب های بین المللی در حوزه تعاون با موضوع فرهنگی.

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