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 ها و جوانان در آسیا تعاونی
 

 پیشگفتارمترجم

کتابی با عنوان  0202انتشارات آکادمیک در سال 
اقیانوسیه و به زبان  -بیدارکردن ظرفیت تعاون منطقه آسیا 

نقشبر اهمیت التین، منتشر کرده که در آن ضمن تأکید 

تعاونی مدرن یکاقتصاد در هایی از  نمونهبیان به ها
های موفق در یازده کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه و  تعاونی

 -های نظری آنها از منظر اقتصادی  بررسی چارچوب
المللی پرداخته  قانونی و ملی و بین -اجتماعی، سیاسی

این کتاب از این مسیر تالش داشته تا امکان ایجاد   است؛
های موجود در  های اثرگذار و بازسازی تعاونی تعاونی

راستای تحقق و دستیابی آنها به هدف مطلوب و کاهش 
 نماید. فقر را برای عالقمندان و پژوهشگران فراهم 

بر همین اساس و نیز در راستای ترویج فرهنگ  تگعگاون 
دادن به ظگرفگیگت  ویژه در میان اقشار جوان ضمن توجه به

عظیم ایشان در توسعه تعاون کشور، اثگر پگیگش رو بگه 
برگردان و تلخیصی از متن اصلی به فارسیِ فصل هشگتگم 
این کتاب که به مقاله سه استگاد وگوزه تگعگاون کشگور 

المللی در وگوزه  هندوستان، یکی از کشورهای پیشرو بین
 Yashavantha) های یاشاوانگاگا دانگگگر  تعاون، به نام

Dongre)پارانجُای  ، تی(T.Paranjothi  )پارامِش  و جی
 (G.Parameshwari  ) تگگعگلگگق

دارد، اختصاص خواهگد داشگت و 
 طبعاً فاقد نقص نیست.

توضیح است که برخگی از به الزم 
مطالب متن، بنا به رعایت اختصگار، 
از متن ترجمه وذف یا به لگحگا  
واژگانی و عبارتی، دارای تغیگیگری 
جزئی شده است که بگه اعگتگقگاد 

مترجم، خللی در محتوای اصلی متن ایجاد نخواهگد کگرد. 
همچنین تصاویر به کار رفته در متن به انتخاب مگتگرجگم 

 بوده است.  
  

 هاجوانان؛داراییارزشمندتعاونی

هر چند جوانان، منابع کلیدی برای زمان وال و آینده 
شوند لیکن کمبود دسترسی آنها به آموزش،  محسوب می
ها در زمینه بهداشت و بدترشدن شرایط  برخی چالش
دهنده چالش جدی نه تنها برای آینده آنها  کاری، نشان

بلکه برای آینده و پایداری سیستم رفاه اجتماعی است. بر 
بندی جمعیتی سازمان ملل متحد، سهم  اساس تقسیم

جوانان در جمعیت در آفریقا، رو به افزایش و در آسیا، اروپا 
و آمریکای شمالی رو به کاهش تخمین زده شده است هر 
چند که به صورت کلی و در سطح جهانی تغییر چندانی در 

این زمینه مشاهده نشده است. روند رو به کاهش جمعیت 
ای متفاوت  جوانان در کشورهای مختلف آسیا به شیوه

اثرگذار است؛ به عنوان ماال در برخی کشورها همچون 
 زاست.  ژاپن، کره و چین تنش

آیند؛ هم از این  ها به شمار می جوانان، دارایی مهم تعاونی
ها را تأمین  ویث که تجدید نسلی عضویت در تعاونی

توانند به عنوان رهبران آینده در آنها مطرح  کنند و می می
تری برای نوآوری و  باشند و هم اینکه آنها ظرفیت بیش

ترِ  کارآفرینی دارند؛ فلذا در قیاس با کارمندان قدیمی
تری برای کار با  ها، عالوه بر اینکه تمایل بیش تعاونی
های جدید دارند اغلب از سطح تحصیالت باالتری  فناوری

 نیز برخوردار هستند. 
بر اساس مستندات در اروپا و آسیا، سهم جوانان عالقمند 

ها، میزان خوب و قابل توجهی بوده است.  فعال در تعاونی
یافته، جوانان بخشی از جمعیت فعال و  در کشورهای توسعه

کننده در جنبش تعاون محسوب  بسیار عالقمند شرکت
در ژاپن، جنبش  (Bhatnagar) شوند. به عقیده باتِنگار می

های دانشگاهی ساخته  کننده، اطراف تعاونی تعاونی مصرف
شد که در آنها دانشجویان جوان، به صورت فعال مشارکت 

در هندوستان، از همان مراول اولیه،  .(1نمودند )
ترین  های واقع در مؤسسات آموزشی جزو موفق تعاونی
 آمدند.  های مصرف به شمار می تعاونی

رسد کامالً اوضاع تغییر کرده است تا  اما امروزه به نظر می
شده از  آنجا که جنبش تعاونی به عنوان یک ورکت شناخته

های  علیرغم اینکه خانهشود.  سوی افراد مسن شناخته می
ترین بخش جوانان جهان  اقیانوسیه، بزرگ  –منطقه آسیا 
ها در ود  آید لیکن مشارکت جوانان در تعاونی به شمار می

های جمعیتی  مطلوب نیست. فلذا نیاز است نسبت به ویژگی
این منطقه، در راستای کمک به تسهیل جذب جوانان در 

 ها، اشراف کامل واصل شود. تعاونی
 

  مشخصاتجمعیتیجواناندر ا طیطا -منطقطقطه

 اقیانو یه

منطقه آسیا و اقیانوسیه از هر دو منظر تعداد جوانان و نگر  
تگرین منطقگه در سگطح  جمعیت در وال رشدشگان، جوان

شوند. با این وجود سگرعت جمعیگت  الملل برشمرده می بین
شگود  جوانان در این منطقه، بسیار نامساعد است. گفتگه می

درصگد اسگت در  11سهم جوانان در آسیای شرقی وگدود 
والی که این میزان در جنگوب شگرقی آسگیا و اقیانوسگیه، 

های منطقه جنوب شرقی آسگیا  درصد است. خانه 11ودود 
 02دادن وگدود  ترین مخزن جوانگان بگا جگای دارای بزرگ

 (.  0درصد جمعیت جوانان جهان در خود است )

سال و  00درصد جمعیت کشور هندوستان، زیر  02بیش از 

سگال، سگن دارنگد.  50درصد جمعیت آن زیگر  20بیش از 

درصگد،  00رود و وگدود  شمار می  ویتنام کشوری جوان به

سگال  53تگا  01کل جمعیت آنها دارای رنگج سگنی بیگن 

 12سگال آن قریگب بگه  50هستند و سهم جمعیت باالی 

 درصد است. 
 

 هایپیشرویجوانانچالش

اقیانوسیه   –به صورت کلی، بخش جوانان در منطقه آسیا 
واسطه رشد  بردن از مزایای مختلف واصله به در وال لذت

تر هستند. با این وجود، در قیاس با  اقتصادی سریع
یافته، اغلب کشورهای آسیایی همچنان  کشورهای توسعه
های متنوعی برای جوانان خود هستند. برخی  درگیر چالش

 های مهم آنها عبارتند از: چالش
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی نام  نر  ثبت  :.تحصیالت9

%( بر اساس 23.1سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه )
، باالتر از میانگین 0210گزارش این کمیسیون در سال 

%( بوده است. با این وجود، برخی موانع 20.0جهانی )
همچون اختالفات مداوم میان مناطق روستایی و شهری، 

اجتماعی، و ادامه   –های اقتصادی  افزایش نابرابری
های دارای معلولیت و غیره همچنان باقی  محرومیت بچه

% جوانان در اندونزی و 00است. به عنوان ماال ودود 
فیلیپین، فعالیت مرتبط با تحصیل ندارند چه در امر اشتغال 

 (. 5به تحصیل و چه در امر آموزش )
 

 –به لحا  توسعه اقتصادی، منطگقگه آسگیگا .اشتغال:2
اقیانوسیه، جلودار هست تا آنجا که قرن بیسگت و یگکگم، 

های اشتغال در قیاس بگا  شود. راه اغلب قرن آسیا نامیده می
با ایگن سازی در وال افزایش است.  روزهای قبل از جهانی

وجود، در سطح جهانی، بحران اشتغال جوانان وجگود دارد. 
اوتمال بیکاری جوانان، سه برابر بیش از بزرگساالن اسگت 

 15.2زند که بیش از  المللی کار، تخمین می و سازمان بین
 (.3میلیون جوان در جستجوی کار هستند )

ووزه مهم دیگری است که چندیگن سالمتی . المتی:9
اقیانوسیه ایجاد نموده   –چالش برای جوانان در منطقه آسیا 

است. در اینجا نیز، در بسیاری از کشگورهگای مگنگطگقگه، 
دسترسی به سالمتی به طور کلی افزایش یافته اسگت. بگا 
این وجود، مسأله سوءتغذیه، دسترسی زنان به سگالمگتگی، 
مرگ و میر نوزادان، ازدواج زودهنگام و در نتیجه مشکالت 
سالمتی زنان، افزایش نر  ویروس ایدز در میان جوانان، و 

گگر بگه کگاهگش  افزایش هزینه خدمات درمانی هگدایگت
دسترسی و ...، جوانان این منطقه را به دردسگر انگداخگتگه 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128166666000082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128166666000082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128166666000082#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128166666000082#!
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 است.  
 

مدنی:4 و اجتماعی مشارکت طی دو دهه گذشته، .
های پژوهش، سیاست و  مشارکت مدنی جوانان در عرصه
هایی به  های جهان، برتری تمرین در بسیاری از بخش
الملل، بانک جهانی، تمرین  دست آورده است. در سطح بین

ها برای  ترین فعالیت شهروند فعال را به عنوان یکی از مهم
سالی برای جوانان امروز و  انتقال سالمت به دوران بزرگ

نسل بعد شناسایی نموده است. تمرکز جوانان بر مشارکت 
اجتماعی با این فرضیه که جوانان، اوتماالً در صورت 

گیری با جامعه، کمتر درگیر رفتارهای  مشارکت و ارتباط
تر  پرریسک و خشونت خواهند شد و نیز زمانی که مسن

های اجتماعی وضور داشته  شدند، اوتماالً در مشارکت
رسد که منطقه، از  گیرد. به نظر نمی باشند، صورت می

های مناسب آن هم در جای خود، جهت تسهیل  سیاست
 مشارکت مدنی جوانان بهره گرفته باشد.

 

مهاجرت:5 جوانان ممکن است در کشورهای خود به .
عنوان مهاجران داخلی، و یا فراتر از مرزهای ملی به عنوان 

المللی، مهاجرت نمایند. اکار مهاجران در  مهاجر بین
مانند. مضافاً  کشورهای خود به عنوان مهاجران داخلی می

گیری برای  ساز تصمیم اینکه ترکیبی از عوامل، زمینه
 مهاجرت ایشان شده است. 

 

 البرایجوانانها؛بسترهایایدهتعاونی

تواننگد  ها تا چه انگدازه می این سؤال مطرح است که تعاونی
به عنوان انتخاب نهادی از سوی جوانگان، مگورد اسگتقبال 

هگای  ها بتواننگد در رفگع چالش واقع شوند؟ چنانچه تعاونی
کننده باشند، آنها قطعاً یک انتخاب مهگم  بخش قبل کمک

هگای  برای جوانان خواهنگد بگود. مگدارر فگراوان و بحث
توانند در  ها می دهد تعاونی مستدلی وجود دارد که نشان می

هگا،  رفع نیازهای گونگاگون جوانگان مؤثگر باشگند. تعاونی
هایی مبتنی بر اصول هگستند کگه اوگساس تعهگد  سازمان

گذارند فلذا اعضای آنهگا  اجتماعی را در معرض نمایش می
توانند امیدوار باشند که نیازهای آنها همواره قابل تأمین  می

 خواهد بود. 
توانند منبعی مهم برای تأمین محتمگل شگغل  ها می تعاونی

ها در سراسر  ها تعاونی برای جوانان باشند؛ بر اساس تخمین
(. 0میلیون شغل ایجاد نمایند ) 122توانند ودود  جهان، می

توانند  ها می شود که تعاونی همچنین به خوبی استدالل می
توانند راهکار  یک روش مهم کارآفرینی باشند و جوانان می

های جدید بکگار گیرنگد.  آپ تعاونی را برای تأسیس استارت
چنانچه فردی در جستجوی فعالیت شخصی بگا همکگاری 
دیگران برای کسب مزیت مقیاس اقتصادی )کاهش هزینه 

واسطه افزایش وجگم تولیگد(، یگا بگه  در هر واود تولید به
گذاری مخاطرات، یا اصالً خواهان فعالیت در  دنبال اشترار

مشاغلی باشد که همه صاوب آن باشند، مدل تعاونی یگک 
 (.2دهد ) ول ابتکاری ارائه می راه

آل بگرای ارائگه  ای ایگده هگا گزینگه رسد تعاونی به نظر می
تر هگستند؛  خدمات بهداشگتی بهگتر و مقگرون بگه صگرفه

طور که در مورد بنگالدش به خوبی نشان داده شگده  همان
است، جوامع تعاونی به عنگوان یگک اسگتراتژی مدیریگت 

(. مطالعاتی وجود دارد 1کنند ) ریسک، برای اعضا عمل می
ها جهت تسهیل دسترسی  دهنده توانمندی تعاونی که نشان

جوانان به نیازهای بهداشتی آنهاست. مضافاً اینکه محیطی 
هگای  را برای ارائه خدمات جوانان به مردم نیازمنگد مراقبت

 .(1کند ) بهداشتی فراهم می
ها به طرق مختلگف از خگدمات  دیده شده است که تعاونی
های دانشگاهی در ژاپگن  کنند؛ تعاونی آموزشی ومایت می

نمگودن خگدمات پگشتیبانی  یک ماال برجسته برای فراهم
برای دانشجویان است و بگه مطالعگه و یگادگیری، جگدا از 

کنگد.  وقت برای جوانان کمک می نمودن مشاغل پاره فراهم
هایی از مؤسسات آموزشگی تعگاونی وجگود دارد کگه  نمونه

خدمات آموزشی به جوانان را با تمرکز بر دسترسی، برابری 
هگا از  کند. فلگذا مگشهود اسگت تعاونی و کیفیت فراهم می

بسیاری جهات، امکان توانمنگدی جوانگان را دارنگد. آنهگا 
نمایند بلکه  تنها فرصت مشارکتی برای جوانان فراهم می نه

های جوانان، نیازهای متنگوع آنهگا را  ضمن ارتقای مهارت
توانند گزینه و انتخگابِ  کنند. از همین روی می برآورده می

نهادی، انسانی، دموکراتیک و قابل اعتمگاد بگرای جوانگان 
 های مختلف آنها باشند. منظور ول چالش منطقه به

  
 هابهمشارکتجواناندالیلنیازمندیتعاونی

اجتماعی به تزریق خگون   –هر جنبش و ورکت اقتصادی 
جوانان جهت وفگ  و تگسهیل در ادامگه نیازمنگد اسگت؛ 

سگازی  ها در سراسر جهان به دنبال ادغام و یکپارچه تعاونی
جوانان هم در سطح اعضا و هم به عنوان یک منبع انسانی 
هستند. جوانان در وال نگاه به آینده توأم با پویایی، زیرکی 

تر به سمت دموکراسی هگستند. کگه  فناوری و تمایل بیش
منظور پایدارمانگدن  ها به همه این خصوصیات برای تعاونی

 در بازار رقابتی نوظهور، بسیار مورد نیاز است. 

ها به یک سلسله برنامه برای رهگبری و دسترسگی  تعاونی
اعضای جوانشان نیازمنگد هگستند کگه رهگبران بگالقوه را 

های زیگادی از  شناسایی و آنهگا را پگرورش دهنگد. نمونگه
های موفق وجود دارد که عمگدتاً بگه دلیگل  شکست تعاونی
واسطه خروج رهبرشان بوده اسگت. فلگذا  خأل ایجادشده به
های موفقیگت در  ها توجه بگه سلگسله برنامگه برای تعاونی

جهت اطمینان از پایداری بلندمگدت، امگری مهگم قلمگداد 
 شود.   می

ها همچنین به جوانان به عنوان یک نیروی کار  تعاونی

نیازمند هستند؛ به دلیل وجود یک شبکه ارتباطی صوتی 
های مصرف ژاپنی  های دانشگاهی در ژاپن، تعاونی تعاونی

جریان مستمر و پایداری از انتخاب کارکنان جوانِ دارای 
های محیط دانشگاهی، را در  سبقه عضویت فعال در تعاونی
اند. که بسیاری از کشورهای  دستور کار خود قرار داده

 اقیانوسیه از این مزیت برخوردار نیستند. –منطقه آسیا 
جوانان مهارت های معاصر را به ارمغان می آورند فلذا 
برای هر سازمانی با هر ظرفیتی، مشارکت آنها ارزشمند 

گیری آنها از این  ها مستلزم بهره است. به روز بودن تعاونی
ظرفیت جوانان به طور کامل است. در یک سازمان، 

سالِ رنج سنی کارکنان، بیانگر سالمت آن  02میانگین زیر 
سازمان است؛ چنین سازمانی به اوتمال زیاد، شاهد یک 

واسطه پذیرش و انطباق سریع با تغییرات  انتقال آرام به
ها و  بخشیدن ظرفیت ها برای تحقق است. جوانان به تعاونی

ساختن نیازهای خود محتاج هستند؛ از سوی دیگر،  برآورده
ها به جوانان جهت ضمانت پویایی، سازگاری خود با  تعاونی

زمان و پاسخگویی به مشتریانشان در تمام اوقات، نیازمند 
 هستند.  

 

ائتطال جوانطانمحیطهایتعاونی مدل دانشگاهی:

 ا یایی

ها  ها و دانگشگاه ها در محیط مدارس، دانشکده وجود تعاونی

اقیانوسگیه   –یک ویژگی منحصر به فرد در منطقگه آسگیا 

آموزان/دانشجویان/جوانان در اروپگا  های دانش است. تعاونی

و آمریکای شگمالی وجگود دارنگد، امگا اغلگب آنهگا صگرفاً 

دهنگد.  فروشی ارائه می خدمت در ووزه مسکن یا کتاب تک

کننگده،  ها تنها دارای یک مجموعه انتخاب همچنین تعاونی

عنوان اعضا، هستند. اما آنچه  آموزان و دانشجویان به دانش

اقیانوسگگیه شگگاهد آن هگگستیم وجگگود   –در منطقگگه آسگگیا 

های مؤسسات آموزشی با  های چندخدمتی در محیط تعاونی

آموزان/دانشجویان، معلمیگن و کارکنگان بگه عنگوان  دانش

ها از یک تاریخچه طوالنی برخگوردار  اعضاست. این تعاونی

هستند و در کشورهایی نظگیر ژاپگن و هنگد، جگزو اولیگن 

شگوند. بگه تصویرکگشیدن  های معاصر برشمرده می تعاونی

ها از طریق  اقیانوسیه ائتالف جوانان در تعاونی -مدل آسیا 

های محیط دانشگاهی، در ادامه  انتخاب چندین نوع تعاونی

 مناسب خواهد بود:
 

 هایمدارسدرمالزیتعاونی

آمگگوزان، معلمیگگن و  هگگا در مگگدارس شگگامل دانش تعاونی

کارکنان به منزله اعضا در بگسیاری از کگشورهای منطقگه 

تریگن  اقیانوسیه است. هند، سریالنکا و مالزی مهم  –آسیا 

کشورها به دلیل برخورداری از چندین تعاونی در این زمینه 

آیند. در وال واضر، نمونه مالزی یگک نمونگه  به شمار می

آموزان جوان به چه شگکل  خوب جهت ترسیم اینکه دانش

 آیند.شوند، به وساب می های تعاونی می درگیر فعالیت

 های تعاونی در چندین مدرسه متوسطه از تأسیس انجمن
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هگای کوچگک  گگذرد؛ آنهگا از مغازه چندین دهه میمالزی 
مدارس کگه خگدمات  محیطالتحریر در داخل  کتاب و لوازم

آمگوزان تأمیگن  فروشی بسیار مورد نیاز را برای دانش خرده
کرد، آغاز بگه کگار کردنگد. در وگال واضگر، مگشاهده  می

ها، قبل و بعگد  فروشی ها در این خرده ای از فعالیت مجموعه
 از ساعت مدرسه و در زن  تفریح، غیرمعمول نیست. 

ها در  ها در مدارس با هدف اصلی ایجاد برخی عادت تعاونی
جویی و استقالل، ایجاد محیط  آموزان همچون صرفه دانش

هگای تجگارتِ  آموزش عملی در کاربرد مگدیریت و تکنیک
هگای  القگا و فهگم ارزشداده شگده در سگر کگالس،  تعلیم

آموزان، تشویق نگرش خودیاری  دموکراتیک در میان دانش
هگگای رهگگبری و  و تعامگگل متقابگگل و پگگرورش مهارت

 گری در میان نسل جوان آغاز به کار نمودند. هدایت
های  ، برخی تعاونی1710از زمان تأسیس آنها در سال 

های خود بسیار نوآور  بخشی فعالیت ر تنوعمدارس کنونی د
التحریر و کتب، برخی از آنها  اند. در کنار فروش لوازم بوده

دهند در والی  خدمات مرتبط با صحافی و فتوکپی ارائه می
های گردشگری برای  که برخی دیگر در زمینه فعالیت

هایی که  تعاونیآموزان و کارکنان، مشغولیت دارند.  دانش
اند وتی خدماتی نظیر  در مدارس قابل سکنی تأسیس شده
شویی و سالن مو نیز  ارتباطات از راه دور )مخابرات(، خشک

داران  آموزان عضو و سهام (. دانش7دهند ) ارائه می
های مدارس، سود سهام ساالنه برای  تعاونی
 کنند.   های خود دریافت می گذاری سرمایه
های مدارس در مالزی عموماً از سوی خود مدارس،  تعاونی

های رأس جنبش تعاونی و اجتمگاع محلگی  دولت، سازمان
شوند. آنها منحصر به فرد هگستند و  مورد ومایت واقع می

ای جدیگد از کارآفرینگان  ظرفیت رسیدگی و آراستن دسته

یا نسل نت و اینترنت و کارمندانی که قابل اعتماد،  Zنسل 
پذیر و بخشنده هستند را دارند. وزارت آمگوزش و  مسئولیت

های زیر نظر وزارت تجارت داخلگی،  پرورش، برخی آژانس
کننده )نظگیر دانگشکده تعاونگی  ها، و امگور مگصرف تعاونی

و  -کاسگا  اَنْ  -مالزی(، سگازمان رأس جنبگش تعگاونی 
هگای مدرسگه  مدیران و معلمان مدرسه، همگگی از تعاونی

 اند.  ومایت کرده
کاسا، به عنوان ماال، دانشکده تعاونی مالزی و اَن 

های مرتبط به کمک به اعضای جوان هیأت مدیره به  دوره
کنند. از جمله  ها برگزار می ای تعاونی منظور مدیریت ورفه
های وسابداری، وسابرسی و بازرسی،  اینکه، آنها دوره
فروشی، رهبری و ساخت تیم را برگزار  مدیریت خرده

های مشابه و سمینارهای مرتبط نیز  کنند. دوره می
کاسا جهت  همچنین توسط دانشکده تعاونی مالزی و اَن 

مجهزنمودن مدیران و معلمان مدرسه، به عنوان به ترتیب 
های مربوطه جهت  راهنمایان و مربیان، با دانش و مهارت

های مدرسه  توانمندسازی آنها برای هدایت موفق تعاونی
 شود.  سازماندهی می

العاده  های فوق در سطح خرد، دستیابی به مهارت
بهای سرمایه انسانی نرم و سخت، از جمله مزایایی  گران

آموزان به واسطه عضویت و ارائه خدمات  است که دانش
کنند. که  های مدرسه خود کسب می فعاالنه در تعاونی

شامل تجربه عملی برای اجرا و اداره یک کسب و کار و 
تجارت کوچک، فهم بهتر کار و خدمت در قالب تیم، درر 

پذیری،  هایی همچون مسئولیت نیازمندی به ویژگی
ها  پاسخگویی، شفافیت و تهعد است. عالوه بر این

بودن، برخورداری از روویه  چگونگی رهبری خوب، خالق
گیری تصمیمات تجاری و مالیِ  اعتماد به نفس در شکل

خوب، و نیز برقراری ارتباط مؤثر از دیگر دستاوردهای 
تر  هاست. در یک سطح کالن واصل از این قبیل تعاونی

گیری از مزایای خود  های مدرسه موفق، به بهره تعاونی
آموزان  بهبود زیرساخت مدارس، کمک به دانش جهت
بضاعت برای خرید کتب، لباس فرم و پرداخت شهریه  بی

 شوند. مدرسه، شناخته می
 

 هایدانشگاهیدرژاپنتعاونی

هایی در محیط دانشگاه  های دانشگاهی، تعاونی تعاونی
هستند که با عضویت کلیه اجزای جامعه دانشگاهی 
مشتمل بر دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان 

ها،  گیرد؛ در کشور ژاپن، این تعاونی غیرمدرس شکل می

 اند.  های مصرف ثبت شده جزو و تحت قانون تعاونی
های دانشگاهی  اگر چه تاریخچه طوالنی برای تعاونی

کشور ژاپن وجود دارد، تعداد زیادی از آنها بعد از جن  
، 1730اند. در طول سال  جهانی دوم آغاز به فعالیت نموده

بعد از جن  زمانی که دانشجویان و معلمان به محیط 
 -های علمی  دانشگاهی توکیو جهت پیگیری تالش

دانشگاهی خود، مراجعه نمودند، با کمبود شدید 
افزار، غذا و  های دانشگاهی نظیر کتب، نوشت زیرساخت

دیگر خدمات پشتیبانی مواجه شدند. در این مقطع زمانی 
بود که دانشجویان، معلمین و کارکنان به هم پیوستند و 

اندازی نمودند. به دنبال آنها،  دانشگاه تعاونی توکیو را راه
های  ها تعاونی های دیگر نیز در طول سال بسیاری دانشگاه

مشابهی را ایجاد نمودند. در وال واضر، فدراسیون ملی 
کننده  های تعاونی دانشگاه، سازمان چتر و هماهن  انجمن

های  تعاونی 010ها در ژاپن، دارای  این قبیل تعاونی
 1.0دانشگاهی به عنوان اعضای وابسته با کل عضویت 

میلیون نفر، که غالب اعضای آنها دانشجویان هستند. از 
میلیون ین سود  721ها بیش از  ، این تعاونی0211سال 

سهام مشترر )فدراسیون ملی ژاپن با فدراسیون ملی 
 101های تعاونی دانشگاه( و گردش مالی ساالنه  انجمن

های  تر از همه، تعاونی اند. مهم ( داشته12میلیارد ین )
دانشگاهی در ژاپن، طیف وسیعی از خدمات را به جوامع 

های خودشان نظیر عرضه  دانشگاهی و دانشگاه
ها و دیگر خدمات  التحریر و کتب، اداره نهارخوری لوازم

ها، امکانات  غذایی، ارائه خدمات مسافرتی، مدیریت خوابگاه
پارکین ، آموزش مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات، 

تر از همه خدماتی مانند  راهنمایی شغلی و غیره، و نیز مهم
های اعتباری(، مسکن  تسهیالت اعتباری )از طریق کارت

دهند.  دانشجویی و خدمات بیمه متقابل ارائه می
ای  های تجاری منطقه های دانشگاهی، کنسرسیوم تعاونی
های خرید مشترر، ارائه خدمات بر  منظور انجام فعالیت به

اساس نوع بازخورد دانشجویان، بررسی ساالنه مسائل 
مربوط به زندگی دانشجویی در سراسر کشور، و نیز نشر 

اند. از آنجا که اساساً  مطالب مختلف مطالعه ایجاد نموده
های دانشگاهی توسط اعضای دانشجوییِ خود  تعاونی

های درسی نظیر  شوند، فلذا برخی فعالیت هدایت می
المللی،  های مربوط به صلح جهانی، همبستگی بین فعالیت

شدن کره زمین، آموزش بهداشت و  محیط زیست و گرم
دار شوند. عضویت در تعاونی  توانند عهده غیره را نیز می

دانشگاهی، یک دانشجو را عمالً واجد شرایط دسترسی به 
ای از خدمات پشتیبانی بسیار مقرون به  طیف وسیع گسترده

 نماید. صرفه می
های دانشگاهی در ژاپن از یک  در وال واضر، تعاونی

پایگاه دموکراتیک قوی، برخوردار هستند و سهم قابل 

کننده دارند.  توجهی در کمک به جنبش تعاونی مصرف

ها از  میزان مشارکت دانشجویان از زمانی که اغلب تعاونی

کمیته دانشجویی مجزا برای گزارش به هیأت مدیره 

اند، باالست. دانشجویان درگیر گردآوری  برخوردار شده

های تعاونی، انتشار مجالت  بازخورد اعضا در زمینه فعالیت

های خود در میان  تعاونی و گزارشات، و تبلیغ تعاونی

هایشان هستند. همچنین در  وارد به دانشگاه دانشجویان تازه

ژاپن، این مطلب به خوبی شناخته شده است که 

های دانشگاهی عالوه بر بهبود زندگی دانشجویی،  تعاونی

به صورت کلی در تقویت جنبش تعاونی و به صورت ویژه 

اند  کننده بوده های مصرفی سهیم و کمک در تقویت تعاونی

(. یافتن کارکنان و رهبران تعاونی خوب در ژاپن با 11)

های دانشگاهی در دوران  استناد به تجربه افراد در تعاونی

 دانشجویی خود، یک امر معمول است. 
 

 هایجوانان/دانشجوییدراندونزیتعاونی

هگای  های جوانان هم در داخل محگیگط در اندونزی، تعاونی
هگا  دانشگاهی و هم در خارج از آن وجود دارند؛ این تعاونگی

هگا شگکگل  عموماً زمانی که توسط دانشجویان دانشگگگاه
شوند. ویژگی  گذاری می های دانشجویی نام بگیرند، تعاونی
  ها این است که اعضایشان صرفاً  اصلی این تعاونی
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و کلیه فرآیندهای آنها توسگط اعضگای دانشجویان هستند 
  شوند.   هیأت مدیره دانشجویی مدیریت می

های دانشگاهگی نگیگز  های جوانان در خارج از محیط تعاونی
سال است؛ اکگاگریگت  32قرار دارند و سن اعضای آنها زیر 

فروشگی  های جوانان/ دانشجویی، درگیر خدمات خرده تعاونی
هگا  ای از این تگعگاونگی هستند. همچنین فدراسیون جداگانه

 -دهد که منطقه آسگیگا  ها نشان می وجود دارد. این نمونه
اقیانوسیه دارای ساختارهای تعاونی داخلی است که تجگربگه 
عملی در اختیار جوانان از طریق مشارکت مستقیم آنهگا بگه 

گگذارد.  عنوان اعضا، هیأت مدیره و وتی مدیران تجاری می
از همین روی، پتانسیل ائتالف و همکاری برای جوانان در 

 .ها بسیار زیاد است تعاونی
رسد که سایر  با این وجود، به استانای ژاپن، به نظر نمی

های محیط دانشگاهی  کشورهای منطقه از پتانسیل تعاونی

ترین وجه ممکن بهره گرفته باشند و جوانانشان را  به کامل

های منظم به عنوان اعضا و کارکنان،  برای ورود به تعاونی

کارآمد سازند. ضمن در نظر داشتن این مطلب، بخش آسیا 

المللی تعاون، اقدامات تبلیغاتی  اقیانوسیه اتحادیه بین  –

 زیادی انجام داده است.  
 

 ا یا بخش –نقش بین اتحادیه المللیاقیانو یه

 تعاون

اقیانوسیه از مزایای نادر  -با اینکه جوانان در منطقه آسیا 
ها درست از دوران دانشجویی  مشارکت مستقیم در تعاونی

دهد  اند، شواهدی وجود دارد که نشان می خود برخوردار بوده
ها هم به عنوان اعضا و هم به  مشارکت جوانان در تعاونی

عنوان رهبران منتخب، نسبتاً کم بوده است. در عین وال، 
نیاز به ورود جوانان به جنبش تعاونی به خوبی در بسیاری از 

 کشورهای منطقه شناخته شده است. 
المللی تعاون، توسط  اقیانوسیه اتحادیه بین  –بخش آسیا 

کمیته فرعی تعاونی دانشگاهی به عنوان بخشی از کمیته 
به منظور ایجاد آگاهی  1712تعاونی مصرفی در اوایل دهه 

تر در  های محیط دانشگاهی که پیش بهتر و تقویت تعاونی
اقیانوسیه بنا شده بودند،   –بسیاری از کشورهای آسیا 
های دانشگاهی در ژاپن به  تأسیس نهاده شد. تجربه تعاونی

نمودن منبع انسانی بهتر چه به عنوان کارمند و  لحا  فراهم
های مصرف، مشاهده شده بوده  چه به عنوان رهبران تعاونی

که درسی مهم برای نیاز جوانان جهت مشارکت در 
اقیانوسیه   –ها است. کمیته فرعی بخش آسیا  تعاونی

به یک کمیته کامل  0221المللی تعاون در سال  اتحادیه بین
تبدیل شد و از آن زمان تاکنون در وال سازماندهی 

ای و جهانی به منظور تشویق جوانان  رخدادهای منطقه
های  ها است. برای تعاونی جهت وضور فعال در تعاونی

ها،  هایی برای تبادل ایده جوانان و نیز رهبران تعاونی فرصت
های آموزشی در کشورهای  ها، و وتی فرصت انجام مالقات

 شود.  مختلف منطقه فراهم می
 

 

 گیرینتیجه

 –ترین بخش از جمعیت قابل توجه منطقه آسیا  جوانان مهم
دهند؛ البته یک موقعیت در برخی  اقیانوسیه را تشکیل می

زمان هم شاهد  کشورهای منطقه وجود دارد که ما هم
ترین جمعیت جوانان و هم شاهد کاهش جمعیت  بزرگ

 جوانان هستیم.  
روی جوانان و نیاز به  پیش های با این وجود، چالش

گیری از قدرت آنها برای کلیه کشورهای منطقه یکسان  بهره
؛ بخش تعاون ظرفیت کمک به جوانان در باقی مانده است
های معاصر آنها را دارد. فلذا نیاز به یک  مواجهه با چالش

ساز و کار سیاستی در منطقه در راستای تسهیل چنین ادغام 
جوانانی و در قالب تعاونی ضروری است. این برداشت از 
مطلب فوق محتمل است که هر چند، نفوذ و اثرگذاری 

اقیانوسیه   –خارجی/ غربی جنبش تعاونی در منطقه آسیا 
های منحصر به  شدت گرفته است، لیکن این جنبش ریشه

های نهادی تعاونی در قالب  فرد خود را در سطح زیرساخت
 های محیط دانشگاهی ایجاد نموده است.  تعاونی

جای تأسف است که به جز برخی کشورها همچون ژاپن و 
های محیط دانشگاهی  کره، سایر کشورها از ظرفیت تعاونی

اند. در بسیاری کشورها، جوانان/ به طور کامل بهره نگرفته
دانشجویان به دالیلی همچون موانع قانونی، عدم 

هایی به  آوردن محیط مناسب برای چنین مشارکت فراهم
های درسی و نیز عدم آگاهی مکفی در  دلیل فعالیت

های محیط دانشگاهی،  خصوص اهمیت مشارکت در تعاونی
شوند.  های محیط دانشگاهی نمی های تعاونی درگیر فعالیت
ها و هم از سوی  بایست هم از سوی دولت این مسائل می

های تعاونی رأس مورد توجه قرار گیرند. چنانچه  سازمان
ها اجازه فعالیت خودگردانانه و مستقالنه، چندمنظوره  تعاونی
های چندذینفعی را داشته باشند، جنبش تعاونی به  و سازمان

 آوردهای زیادی دست پیدا خواهد کرد.  صورت کلی به دست
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