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مخاطبان گزارش 

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دفتر معاونت تعاون وزارتخانه و مدیرکل دفتر آموزش، 
تحقیقات و ترویج تعاونی ها. 

پیام های کلیدی گزارش

    بررسی مقاالت تارنمای »گفتمان تعاون« و یافتن تنها 8 مقاله با موضوع حقوقی و یافتن 

28 مقاله حقوقی در حوزه تعاون از سایر پایگاه های علمی کشور. 

    ضعف کیفی مقاالت حقوقی تارنمای »گفتمان تعاون« از نظر محتوایی و ساختاری؛ 

    ســطح باالی علمی مقاالت حقوقی یافت شــده از پایگاه های علمی کشور در مقایسه با 

مقاالت تارنمای »گفتمان تعاون«.

گزینه ها و توصیه های سیاستی:

    توجه بیشــتر به موضوعات و مســائل حقوقی به خصوص مشکالت عملی تعاونی ها در 

سطح قوانین و دادگاه ها و برون سپاری آن  ها به دانشکده های برتر حقوق در سراتاسر کشور و ارائه 

خروجی حل مسائل و مشکالت مذکور در قالب مقاله؛

    برگــزاری همایــش علمی در حوزه تعــاون و فراخوان جهت پذیــرش مقاالت علمی به 

خصوص در بعد حقوقی؛

    اختصاص دادن بخش معینی از نشــریه های تخصصی حــوزه تعاون به مقاالت حقوقی 

این حوزه؛

خالصه اجرایی   
در این نوشــتار مقاالت حقوقی حوزه تعاون مورد بررســی و تحلیل قــرار گرفتند.  طی این 
پژوهش نخســت مقاالت موجود در تارنمای »گفتمان تعاون« مورد بررســی قرار گرفت که از 
میان آن ها تنها 8 درصــد آن ها به موضوعات حقوقی پرداخته اند.  این مقاالت که اکثرا توســط 
مسئولین وقت معاونت تعاون و در سال های 90 تا 93 نگارش یافته اند، از نظر کیفی مورد توجه 
نمی باشند. پس از بررســی تارنمای »گفتمان تعاون«، به جســت و جو مقاالت حقوقی حوزه 
تعاون در پایگاه های مختلف پرداخته شــد که حاصل این جست و جو، 28 مقاله در این زمینه 
اســت. مقاالت یافت شده در این زمینه برخالف مقاالت موجود در تارنمای گفتمان تاون هم از 

نظر درجه و اعتبار و هم از نظر محتوا در سطح بسیار باالتری قراردارند.



بررســی مقــاالت حقوقی تارنمــای » گفتمان بررســی مقــاالت حقوقی تارنمــای » گفتمان 
» «تعاون  تعاون 

بررسی پایان نامه های حقوقی حوزه تعاونبررسی پایان نامه های حقوقی حوزه تعاون
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از میان 157 مقاله ثبت شــده در تارنمای »گفتمان تعاون« با تسامح می توان گفت که تنها 8 
مقاله  به مســائل و موضوعات حقوقی تعاون پرداخته اســت. کامال مشخص است که این سهم 

5 درصدی از مجموع مقاالت به هیچ عنوان متناسب با اهمیت بعد حقوقی تعاون نمی باشد. 
جدول شماره 1. مشخصات مقاالت حقوقی تارنمای »گفتمان تعاون«

عــالوه بر فقدان کّمی مقاالت حقوقی موجود در تارنمــای »گفتمان تعاون«، بعد کیفی این 
مقاالت هم به دالیل ذیل جای تامل و بازبینی دارد:

1- محتوای اکثر این مقاالت بیش از آنکه در مقام مقاله باشــند، چیزی شــبیه یادداشت و یا 
گزارش هستند.

2- ساختار رایج در مقاالت علمی ) تعداد صفحه، فهرست، ارجاع دهی و ...( در اکثر آن ها 
رعایت نشده است.

3- عنوان مجله ای که این مقاالت در آن ها به چاپ رســیده اند، در هیچکدام از این 8 مقاله 
مشخص نمی باشد و در نتیجه درجه و اعتبار مقاالت مذکور نیز مشخص نمی باشد.

4- اکثر این مقاالت اگرچه که دارای محتوایی حقوقی می باشــد، اما توسط اشخاصی نوشته 
شده است که دارای تحصیالت حقوقی نمی باشند. 

پس از جســت وجو و کاوش در پایگاه مجالت تخصصی نــور )نورمگز(، پایگاه اطالعات 
علمی جهاد دانشــگاهی )ســید(، پورتال جامع علوم انســانی و پایگاه مقــاالت کنفرانس ها، 
همایش ها و ژورنال های علمی )ســیویلیکا(، تعداد 28 مقاله حقوقی در حوزه تعاون یافت شد 

که هیچکدام از آن ها در تارنمای »گفتمان تعاون« موجود نمی باشد. 
جدول شماره 2. مشخصات پایان نامه های حقوقی یافت شده در چهار پایگاه علمی مذکور



تحلیل مقاالت حقوقی حوزه تعاونتحلیل مقاالت حقوقی حوزه تعاون

            نمودار شماره1 : نمودار درجه علمی مقاالت بررسی شده
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پس از تجزیه و تحلیل 28 مقاله حقوقی در حوزه تعاون، موارد ذیل به عنوان نتایج تحلیلی از 
آن ها حاصل آمد که به شرح ذیل بیان می گردد:

1-  درجه علمی مقاالت: از مجموع مقاالت حقوقی، 14 عدد در مجالت علمی- پژوهشی،  
3 عدد در مجالت علمی- ترویجی و 2 عدد در مجالت علمی- تخصصی به چاپ رسیده اند 

و 9 عدد از مقاالت هم در همایش ها و کنفرانس ها مورد پذیرش قرار گرفته اند.
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2- بازه زمانی نگارش: از مجموع مقاالت یافت شــده، 1 عــدد در دهه ی هفتاد، 5 عدد در 
دهه ی هشتاد و 22 عدد در دهه نود نگارش یافته است. این رشد فزاینده مقاالت حقوقی در دهه 

اخیر، نشان دهنده ی توجه و ورود بیش از پیش جامعه حقوقی به حوزه تعاون می باشد.

یع زمانی مقاالت بررسی شده               نمودار شماره2 : نمودار توز

3- موضوع مقاالت: از مجموع مقاالت یافت شــده، 24 پایان نامه به مباحث ســاختاری و 
شــکلی تعاونی ها، 8 پایان نامه به مبانی و مســائل ماهوی تعــاون و 4 پایان نامه هم به مباحث 

کیفری و جنایی تعاونی ها پرداخته اند.

        نمودار شماره3 : نمودار حیطه موضوعی مقاالت بررسی شده



منابع:منابع:یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستییافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
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در نوشــتار حاضر ما نخســت مقاالتی را که در تارنمای »گفتمان تعاون« موجود بود، مورد 
بررســی قراردادیم که تنها در 5 درصد آن ها به موضوعات حقوقی پرداخته شده بود؛ البته عالوه 
بر کّمیت اندک، بایستی به ضعف کیفی مقاالت مذکور هم اشاره کرد که از جمله این ضعف ها 
می توان به نداشــتن ساختار علمی رایج و محتوای گزارشــی و یادداشتی آن ها اشاره کرد. اما از 
بررســی مقاالت حقوقی حوزه تعاون در پایگاه های علمی متفاوت، تعداد 28 مقاله یافت شــد 
که حجم بیشتر این مقاالت دارای درجه علمی -پژوهشی می باشند )حدود 46 درصد(. عالوه 
بــر درجه علمی، بازه زمانی نگارش اکثریت مقاالت مذکور در دهه 90 می باشــد )حدود 80 
درصد( که این دو نشانگر اهمیت مسائل حقوقی حوزه تعاون در نظر صاحب نظران رشته حقوق 

به خصوص در سال های  اخیر می باشد.  بر همین اساس توصیه می شود که:
  معاونت تعاون و به خصوص دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی ها نســبت به مسائل 
و موضوعات حقوقی حوزه تعاون به خصوص مشــکالت عملی تعاونی ها در ســطح قوانین و 

دادگاه ها توجه و اهتمام بیشتری داشته باشند.
  برقراری ارتباط با جامعه دانشــگاهی رشته حقوق و دانشکده های برتر حقوق در سراتاسر 
کشور و برون سپاری موضوعات، مسائل و مشکالت حقوقی به آن ها؛ بدین ترتیب خروجی این 
برون ســپاری مبنی بر ارائه راهکار و راه حل برای  مسائل و مشــکالت حقوقی مذکور در قالب 

مقاله ظهور پیدا می کند. 
  برگــزاری همایش علمی و فراخوان پذیرش مقالــه در موضوعات مختلف حوزه تعاون به 

خصوص از بعد حقوقی.
  اختصاص دادن بخش معینی از مقاالت نشــریه های علمی حوزه تعاون ) مانند نشــریه 

تعاون و کشاورزی یا همیار( به موضوعات حقوقی حوزه تعاون.

ر.ک. به مقاالت حوزه تعاون در تارنمای »گفتمان تعاون« )بخش مقاالت( به آدرس:                                                                   
 http://coop.mcls.gov.ir/

ر.ک. به تارنمای »پرتال جامع علوم انسانی« به آدرس:  
http://ensani.ir/

ر.ک. به پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس:  
https://www.sid.ir/fa/journal/

ر.ک. به پایــگاه مقاالت کنفرانس هــا، همایش ها و ژورنال های علمــی در تارنمای   
»سیویلیکا«  به آدرس:

https://www.civilica.com/
ر.ک. به پایگاه مجالت تخصصی نور در تارنمای »نورمگز« به آدرس:  

https://www.noormags.ir/
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