
   

 

 

رد بولتن سیاستی تعاون  دا در نظر 

تا موضوعات مهم و جذاب حووه  تووواو  
گذارا   کشور را جهت آشنایی بیشتر سیاست

ساها  این حوه ، برجسته نموایو    و تصمیم
وکار  الگوی کسب” در این شمار  به مورفی 

 پرداخته خواه  ش   “ تواونی

ه ف ما در این شمار ، آشنایی بویوشوتور 
ساها  حوه  تواو  کشور با بوثو   تصمیم

هوا  وکار مناسب برای توواونوی الگوی کسب
تری  است  الگویی که بتوان  به نثو مقتضی

 به نیاههای جاموه امروه پاسخ گوی  

 

 های کلیدی: پیام

1   ICA وILO   به دنبال ایجاد تغییراتوی
ها را تشویو  بوه  ها هستن  تا آ  در تواونی

-وکوار مورد  هوای کسوب طراحی مو ل
مثورتری که طب  آ  آین   شغلی جوهوا  

هوا  های مخوتولواوی اه انسوا  برای گرو 
 تر و فراگیرتر باش    تر، امن منصاانه

وکار تواونی به عنوا  ب یلوی    م ل کسب2
ای  وکار بایو  بوه گوونوه برای م ل کسب

ناووا   طراحی شود که به نیاههای همه ذی
پاسوخ دهو ک کوارمونو ا ، مشوتوریوا ، 

هیسوت   کنن گا ، جاموه مثلی، مثیط تامین
گوذارا    و نسل آین   و در نهایت سرموایوه

چنین م لی با م ل اقتوصواد مشوارکوتوی 
 همخوانی خواه  داشت  

 هاوکارتعاونینگاریالگویکسبتجربه

 99شماره  - 9911تابستان  تهیه شده در دپارتمان اجتماعی اندیشکده تعاون

 (Business Model)وکار  الگوی کسب

 چیست؟
ها را در چوگوونوگوی  وکار، منط  ساهما  الگوی کسب

ده   این  داد ، توهیع و دستیابی به ارهش شرح می شکل

توا  هبا  مشترکی دانسوت کوه بوه  الگو را در واقع می

ده  که در هموا  نویواه،  وکارها این امکا  را می کسب

های جایگزینی را برای خود اتخاذ کنن   بو و   استراتژی

چنین هبا  مشترکی سخت خواه  بود که مواوروضوات 

وکار را به صورت سیستماتیک مورد چوالو   یک کسب

 قرار داد  و اق اماتی نوآورانه انجا  داد  

بخ  خواه  بود کوه مونوطو   9وکار کامل، شامل  یک الگوی کسب

ده   ایون  وکار را نشا  می چگونگی عملکرد و کسب درآم  یک کسب

ده ک مشوتوریوا ،  وکار را پوش  می حوه  اصلی یک کسب 4خانه،  9

وکار طرحی کولوی  ها و منابع مالی  الگوی کسب مثصوالت، هیرساخت

برای استراتژی شرکت است تا اه طری  ساخوتوارهوا، فورآیونو هوا و 

نظرا  این حووه   ای که صاحب های ساهمانی اجرا شود  اما نکته سیستم

هوای  دارانوه مو ل کنن  این است که در نسخوه سورموایوه عنوا  می

گیرد و مرد  تب یل به یکوی  وکار، سرمایه، اه نیروی کار بهر  می کسب

وکوار،  شون   در نتیجه همه هو ف کسوب دادهای سیستم می اه درو 

 گذارا  خواه  بود  کمک به باهگشت سرمایه برای سرمایه

 

 وکار تعاونی الگوی کسب

ای  بورنواموه ICAوکار موجود،  با توجه به نقطه ضوف الگوهای کسب

( 2222ها در دهه ج ی  ) ( برای توسوه تواونیBlueprintراهبردی )

ها بهبود یابو  و  وکار تواونی طراحی کرد  است که طب  آ ، هم کسب

هم توادل کارآم تری برای اقتصاد جهانی به همرا  آورد  چشوم انو اه 

وکارهایوی  ها کسب تواونی 2222این برنامه این است که در طول دهه 

 را شکل دهن  کهک

مثویوطوی  عاملی موثر در پای اری اقتصادی، اجتماعی و هیست   1

 باشن  

وکارها مورد پذیورش هوموه  م ل طراحی ش   برای این کسب  2

 ناوا  باش   اعضا و ذی

 ها شود  ترین شکل رش  شرکت تب یل به سریع  3

 

سن ی را منتشور  2219می  11در تاریخ    ILOو ICAدرهمین راستا 

وکوار  هوای کسوب ان  تا م ل ها تشوی  ش   کردن  که طب  آ  تواونی

مثورتری را برای خود طراحی کنن  که طب  آ  آین   شوغولوی -مرد 

Future of work)تر و فراگیرتر باش   چنیون  تر، امن ( جها  منصاانه

ای  مثورتر برای رسی   به آینو  -توه ی به داشتن دستور کاری مرد 

هوای  ها در بویون گورو  تر تنها با تالش برای کاه  نابرابری روشن

پذیر اه جمله هنا  و افراد دارای مولولیت و توجه بی  اه پی  به  آسیب

  ICAها به دست خواه  آم   به اعتقاد  های اجتماعی تواونی مسئولیت

 ها بای  با اجرای ضمانت کار جهانی  تواونی

 (Universal Labour Guarantee حمایت کوافوی اه هوموه ،)

 کارمن ا  و کارگرا  را تضمین کنن   

هوا بور مسوا ول  وکار موجود تاثیر تواونی های کسب همچنین در م ل

در   ICAمثیطی کمتر م نظر قرار گرفته بودن   در همین راستا هیست

ها را  تالش نمود  تا تواونی  UNهمکاری با ساهما  های جهانی مثل

به عنوا  ابزاری مناسب در دستیابی به توسوه پای ار مورفوی نوموایو   

ها اه جمله عوامل مهم در  وکارهای تواونی توجه به این مسئله در کسب

 ها خواه  بود  موفقیت آ 
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وکار تواونی، سرمایه صرفا یکی اه چن ین منبوی  در م ل کسب

وکار برای تولی  کاال یا خ مات  ب ا  نیاه  خواه  بود که کسب

تنها تولی  کاالها و خ مات باکیایت  ها ه ف نه دارد  در تواونی

ایجاد قوانین و شرایط خوب برای کارکنا ، منصف است، بلکه 

کنن گا ، تامین باهگشت سرمایه در ح  موقول بود  با تامین

دارا ، حمایت اه جوامع مثلی و احترا  به مثیط برای سرمایه

بای  این ها خواه  بود  هیست نیز اه جمله اه اف مهم تواونی

وکار فولی تنها را   های کسب موضوع را در نظر گرفت که م ل

وکارها نیستن   افراد  ان اهی و پیشبرد کسب موجود برای را 

وکار را تنها برپایه م ل  هیادی در فضای حال حاضر، کسب

کن  و  شناسن  که تنها بر درآم  و هزینه تاکی  می موجود می

مثیطی  هرگونه مسئولیتی در قبال تبوات اجتماعی و هیست

گیرد این  چه م نظر قرار نمی کنن   اما آ  اعمالشا  را انکار می

ا   وکارکسباست که اصطالح  ت ه  شت ریف دا و ت ه ا ه ب ه ب ا نی

های درگیر توجه کن  و در  جایی که به منافع همه افراد و جنبه

وکار تواونی شکل  چنین حالتی است که یک م ل کسب

 گیرد   می

 

 

 

 

 

وکار  وکار تواونی ب یلی برای م ل کسب درنتیجه م ل کسب

ناوا  پاسخ  موجود است  م لی که به نیاههای همه ذی

کنن گا ، جاموه مثلی،  ده ک کارمن ا ، مشتریا ، تامین می

گذارا   چنین  هیست و نسل آین   و در نهایت سرمایه  مثیط

 م لی با م ل اقتصاد مشارکتی همخوانی خواه  داشت  

مثالی از یک تعاونی موفق در حوزه تولید 

  (Norcoمحصوالت لبنی در استرالیا: نورکو )
نورکو، کارخانه مثصوالت لبنی است که فوالیت خود را اه 

آغاه کرد  ه ف نورکو ایجاد سالمت، امنیت و  1991سال 

ناوا ، شرکای تجاری و کارکنا  و نیز  پای اری برای همه ذی

وکار نورکو تالش دارد تا بین   جاموه مثلی است  م ل کسب

ها چگونه کار  کاملتری در این بار  ارا ه ده  که ساهما 

های  شون   جنبه کنن  و چه عواملی باع  موفقیتشا  می می

 وکار عبارتن اهک اساسی این م ل کسب

  برن ساهی، باهاریابی و توهیع )شامل مثصوالت و
 های توهیع(؛ کانال

 ( م ل حاکمیت شرکتیGovernance model؛) 

  فرهنگ ساهمانی؛ 

 توجه به جاموه مثلی؛ 

 ناوا ، اعضا و کارکنا ؛ و  توجه همزما  به همه ذی 

 مثیطی  توجه به مسا ل هیست 

وکار  در ادامه مسا ل مربوط به نقاط تمایز این م ل کسب

 های مومول مطرح خواه  ش   تواونی نسبت به م ل

 توجه به جامعه محلی

نورکو هموار  عضو فوالی اه جاموه میزبان  بود  است  حمایت 

اه مثصوالت این تواونی نشا  اه ارهشی دارد که افراد جاموه 

مثلی برای این برن  قا لن   برن  مورد اعتماد و شهرت خوب، 

ابزار نمادینی برای نورکو ایجاد کرد  تا اه طری  آ  با جاموه 

مثلی خود متث  شود  نورکو اه طری  ایجاد مزایایی اجتماعی 

دار خود توانسته جاموه مثلی  و اقتصادی برای اعضای مزرعه

توا  در ایجاد  را حمایت نمای   این حمایت را همچنین می

 های اشتغال برای مرد  مثلی مشاه   کرد  فرصت

توان  منافوی چن  به دست آورد  نورکو با داشتن برن ی قوی می

اه جمله وفاداری مشتری، تضمین کیایت و افتخار جاموه 

مثلی  چنین توجهی به جاموه مثلی، نقطه تمایز نورکو در 

 آی ک های هیر به دست می المللی است و اه را  سطح بین

  گیرد  ها ریشه می هایی که غذا اه آ  عالقه به مکا

 افزای  یاب ؛

   ها در بستر جاموه  فروشی تالش تواونی برای ایجاد عم

 مثلی 

 کمک به تولی  مثصوالت باکیایت؛ 

 تضمین کیایت؛ 

   ایجاد رجثا  مثصوالت تاه  استرالیایی که به عنوا

 شون   ( شناخته میClean and greenتمیز و سبز )

 

 فرهنگی که برای مردم ارزش قائل است: 

 همراهی با اعضا، جامعه و کارکنان

ده  که یک تواونی  فرهنگ نورکو و روش کارکردش نشا  می

وکاری است که منافع  بسیار بیشتر اه صرف م ل کسب

کن   رهبری نورکو به  اقتصادی برای اعضای  ایجاد می

ای فرهنگ مشورت کرد  با اعضا و با جاموه  صورت فواالنه

ها در فرآین ها و نتایج را درو   مثلی و نیز درگیر کرد  آ 

پروران   تبویت یک تواونی اه فرهنگی که برای مرد   خود می

ارهش قا ل است، توه  آ  تواونی به مسئولیت ساهمانی و 

مسئولیت تواونی در مقابل شهرون ا  را به خوبی نشا  

 ده    می

ای تصویب ش   که حرف و  چنین فرهنگی توسط هیئت م یر 

هایی که این افراد برای نورکو تویین  عملشا  یکی است  ارهش

 ان  عبارت است اهک کرد 

 رسانی به نیاههای  دستیابی به پای اری اه طری  خ مت

 جاموه؛

 حاظ تنوع در شخصیت و مهارت اعضا؛ 

   همه اعضا بود  با کمک حاظ دموکراسی در   نماین

 ها؛ گیری تصمیم

 های دوساالنه؛ مشارکت داد  اعضا در گردهمایی 

 های باالی در هیئت م یر ؛ و انتساب اعضا به سمت 

 های م یریتی و تغییرات  در جلسات تواونی، تصمیم

پیشنهاد ش   هموار  با اعضا مورد بث  و گاتگو قرار 

 گیرد  می

کنن ،  ای که اعضا اه تواونی دریافت می عالو  بر مزایای مادی

ها در نظر گرفته ش    تو ادی مزایای غیرمادی نیز برای آ 

است اه جمله خ مات آموهشی، مشاور  با متخصصین هر 

های  ساهی و کمک حوه ، برگزاری تورهای آموهشی و تجربه

 های نیاه همچو  بالیایی طبیوی  ویژ  در هما 

 ارزش قائل شدن برای کارکنان

تواونی نورکو ارهش هیادی برای کارکنان  و کمک به رش  

 ها قا ل است  ب ین منظور نورکوک آ 

 هایی که در  به شرایط مثیط کاری خود و مسئولیت

 نمای ؛ مقابل کارکنا  در مثیط کار دارد بسیار توجه می

 های باکیایت و دسترسی به  اه طری  آموهش

ها،  های شخصی یا آین   آ  هایی دربار  هن گی مشاور 

 رضایت کارکنا  را جلب کرد  است؛

 بخشی به کارکنا  در  های کاملی برای شخصیت برنامه

تواونی دارد تا کارکنا  ناشناس نمان   و اعتبارشا  

 پایین نیای ؛ و

  های باهنگری در ساختارهای تواونی سوی  در هما

شود که تا جای ممکن کارکنا  را در تواونی و در  می

 سمت خودشا  حاظ کن  

با کمک این راهکارها، این تواونی توانسته توه  خود را به 

های مختلف نشا  ده   بیشتر کارکنا   کارکنا  بخ 

ها  ده  آ  توانن  با اعضا در تماس باشن  که نشا  می می

 ها ج ا نیستن   ناوا  ن اشته و اه آ  فاصله هیادی اه دیگر ذی

چرخه عمر یک تواونی، تکاملی پیوسته است که نیاه به توه  و 

چابکی دارد  نورکو هموار  توانسته در طول هما  خود را با 

تغییرات مثیط پیرامونی وف  داد  در حالی که همزما  به 

عالی  اعضای خود و اه اف دیگر نیز توجه داشته است   

های تواونی با باهارهای در حال تغییر و در  تطاب  هیرساخت

هما  حال ح اکثرساهی سود اعضا، با توجه به اینکه ماهیت 

ها و شرایط هموار  در حال تغییر است، چابک بود   چال 

کن   توانایی تطاب  با هر شرایطی برای  تواونی را الزامی می

 ها ضروری است  ساختن مبنای رقابتی پای ار برای همه تواونی
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 تعاونی پیشگامان کویر یزد:  

وکار یک نمونه موفق ایرانی در طرح کسب

  تعاونی

های موف  در  تواونی پیشگاما  کویر یزد یکی اه تواونی
های اجتماعی و اقتصادی در ایرا  است که تالش دارد با  حوه 

مشارکت مرد ، نقشی ساهن   در اقتصاد کشور ایاا کن   فوالیت 
گرو  تواونی پیشگاما  در قالب تواو ، ع الت اجتماعی، 

های خرد مردمی در قالب سهام اری  استااد  اه سرمایه
های عظیم و ارا ه  های تواونی برای اجرای پروژ  شرکت

های جذاب و مورد توجه جاموه در کنار خ مات  ای  
الکترونیکی، مخابراتی و تولی  مصنوعات مرتبط اه جمله اخذ 

های آهاد دنیا سبب گسترد  ش    مالکیت فیبر نوری در آب
حوه  خ مات این گرو  در سراسر کشور گردی  و همزما  نیز 

های گوناگو   های خود را در همینه حوه  های نوینی اه فوالیت
 ۰2رونمایی کرد  گرو  تواونی پیشگاما  که اکنو  با بی  اه 

هزار سهام ار به اتثادیه تخصصی  12شرکت و نزدیک به 
 های تواونی امور هیربنایی پیشگاما  تب یل ش   است  شرکت

اه استا  یزد در حوه  آی  1۰31گرو  تواونی پیشگاما  سال 
تی با رسالت گسترش فرهنگ ارتباطات وارد بخ  تواونی 

های  کشور ش  و در ان ک همانی با توسوه فوالیت خود در همینه
گوناگو  توانست اعتماد به تواو  و کار جموی را تثبیت کن   

هاست می  گرو  تواونی پیشگاما  با تاکر توه  به جاموه، سال
کوش  به شکل تواونی برای مشکالت جاموه اعم اه اقتصادی، 
فرهنگی و آموهشی راهکاری ارهشمن  بیاب  و به گوا  عملکرد 

ای نیز کسب کرد  است،  های ارهن   ساله خود موفقیت 22
هایی که ذیل توه  به جاموه توریف ش   و نشا   موفقیت

باش    موضوعی که  دهن   اعتقاد به مسئولیت اجتماعی می
 هموار  دغ غه اتاق فکر خانواد  بزرگ پیشگاما  بود  است 

های گوناگو  مسئولیت اجتماعی که گرو  تواونی  حوه 
گذاری کرد  است شای   ها ورود و سرمایه پیشگاما  به آ 

سودآوری قابل توجهی ن اشته باش  اما به یقین سرمایه نمادین 
توان  برن  پیشگاما  را  مهمی مثسوب می شود که می

 همچنا  با اقت ار حاظ نمای  
 

شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان 

 پیشگامان کویر یزد
های گرو  تواونی پیشگاما  در حوه   اه جمله تالش

های اجتماعی افتتاح باشگا  فرهنگی ورهشی است   مسئولیت
گرو  تواونی پیشگاما  پس اه چن ین سال حمایت اه فوالیت 
های فرهنگی، آموهشی و اجتماعی به صورت پراکن   با 

شرکت تواونی باشگا  فرهنگی ورهشی آرما  “تاسیس 
به صورت رسمی اه نخستین حوه  ”  پیشگاما  کویر یزد

مسئولیت اجتماعی خود رونمایی کرد  توجه به سخت افزارهای 
مورد نیاه برای ورهش و هیرساخت، تقویت ورهش در رد  های 
 پایه و بومی گرایی اه اه اف اصلی ایجاد باشگا  پیشگاما  بود 

 شرکت تعاونی باشگاه مشتریان پیشگامان
های این گرو  تواونی توجه به نظرات مشتریا   اه دیگر فوالیت
وکارهای تواونی است  کسب  ای مهم در کسب به عنوا  پایه

ها  رضایت مشتری جایگاهی مهم و حیاتی در اه اف شرکت
دانن  رسی   به اه اف بلن   دارد و م یرا  موف  به خوبی می

در گرو جلب رضایت مشتریا  است  در همین راستا گرو  
تواونی پیشگاما  با ه ف جلب رضایت مشتریا  و همچنین 

کنن گا ، سهام ارا  و تما   ایجاد وفاداری در بین مراجوه
شرکت “کسانی که به نوعی با این گرو  در ارتباط هستن  

گا  “را با نا  تجاری ”  تواونی باشگا  مشتریا  پیشگاما 
تاسیس نمود  این باشگا  پس اه عق  قرارداد با طیف ”   پالس

دهن گا  خ مات شامل مراکز فرهنگی، ورهشی،  وسیوی اه ارا ه
ها،  ای، رستورا  تاریثی، گردشگری، خ مات بیمه

ها، خ مات به اشتی و درمانی و سایر مراکز خری   شاپ کافی
ای اه تخایف را برای رفا  اعضای خود فراهم  شبکه گسترد 

آورد  است  ه ف اه ایجاد این شبکه، ارا ه خ ماتی ارها  و 
 مطاب  با سلیقه مشتریا  است  

 شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبز
های این تواونی، توجه به مسا ل هیست  اه جمله دیگر فوالیت

مثیطی است که در این راستا این تواونی اق ا  به تاسیس و 
ان اهی نخستین کارخانه تولی  کاغذ اه سنگ در ایرا  و  را 

نمود ”  شرکت تواونی پیشگاما  صنوت سبز“خاورمیانه به نا  
های اجتماعی است  کاغذ  که دستاورد بزرگی در پهنه مسئولیت

پذیری به طبیوت، اه قطع درختا   های سنگی با قابلیت برگشت
کن  و با تولی  این کاغذ در آین   تثول بزرگی در  جلوگیری می

صنایع چاپ و بسته بن ی، تبلیغات و دکوراسیو  داخلی ایجاد 
خواه  ش   تولی  کاغذسنگی پیشگاما  که ب و  نیاه به آب 

گیرد کمک بزرگی به حاظ مثیط هیست، جاموه  صورت می
 انسانی و نسل های آتی است 

های خورشیدی  شرکت تعاونی تولید و توزیع انرژی

 پیشگامان کویر
مثیطی این تواونی تاسیس  اه جمله دیگر اق امات هیست

های خورشی ی پیشگاما  است  گرو   شرکت تواونی انرژی
های اجتماعی و  تواونی پیشگاما  در راستای ایاای مسئولیت

همچنین بهبود وضویت مثیط هیست استا  یزد با تاسیس 
های خورشی ی پیشگاما   شرکت تواونی تولی  و توهیع انرژی“

های تج ی پذیر ورود پی ا کرد   عرصه استااد  اه انرژی به”  کویر
است  تولی  انرژی اه منابع تج ی پذیر با ه ف استقالل انرژی 

مثیطی،  در بخ  مسکونی و تجاری و کاه  اثرات هیست
انرژی،  های خورشی ی، بادی، امواج، هیست تامین برق اه انرژی

گرمایی با ه ف تامین چرخه انرژی پیوسته و  آبی، همین برق
های  وری اه انرژی های بهر  پای ار، عرضه ج ی ترین فناوری

ها برای تثت کنترل درآورد  انرژی  تج ی پذیر و توسوه آ 
ساهی  پاک، توسوه نیروگا  خورشی ی خانگی، ارتقا و تجاری

وری  استااد  اه انرژی خورشی ی، ارا ه راهکارهای افزای  بهر 
ان اهی سامانه  های تولی  انرژی اه منابع تج ی پذیر و را  سیستم

های تولی ی اه منابع تج ی پذیر  پای  هوشمن  انرژی سیستم
با ه ف تامین امنیت انرژی کشور اه اه اف شرکت تواونی 

 انرژی های خورشی ی پیشگاما  است 

 شرکت تعاونی آب رسانی فالت مرکزی پارس

  گرو  تواونی پیشگاما  در راستای توجه به مسا ل هیست
شرکت تواونی ”مثیطی، حوه  آب را نیز م نظر قرار داد  است  

با ه ف تأمین آب شرب و “   آب رسانی فالت مرکزی پارس
صنوت و سایر مصارف به فالت مرکزی ایرا  با اولویت شیرین 
کرد  و قابل شرب کرد  آب در مب أ تاسیس ش   است  

های اقتصادی، اجتماعی و  تأمین نیاههای آبی مشترک فوالیت
فرهنگی و کشاورهی م ر  متقاضیا  مستقر در فالت مرکزی 
ایرا  و کمک به توسوه همه جانبه این فالت در راستای کمک 

های  به تثق  ع الت اجتماعی و پای اری جمویت و فوالیت
اقتصادی در این فالت و تصایه و شیرین کرد  آب در مب أ 
برداشت و در صورت لزو  قبل اه اجرای انتقال آب، عرضه و 
فروش آ  به متقاضیا  در مب أ و طول مسیر بر اساس مصوبه 

ان اهی شرکت تواونی آب  هیات م یر  اه مهمترین اه اف را 
 رسانی فالت مرکزی پارس است 
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