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جایگاه اصول اصلی تعاون در موفقیت اقتصادی و مانایی تعاونی ها 

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشکده تعاون و توسعه است
و استفاده از مطلب با ذکر منبع مجاز است.
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پیش گفتار مترجم

انتشارات آکادمیک در سال2020 کتابی با عنوان بیدارکردن ظرفیت تعاون 
منطقه آسیا-اقیانوسیه )تصویر روی جلد کتاب، در باال آمده است( و به زبان 
التین، منتشر کرده که در آن و طی فصول مختلف بر اهمیت نقش تعاونی ها 
در یک اقتصاد مدرن پرداخته است؛ بر همین اساس، اثر پیش رو به برگردان، 
بررسی و تلخیصی از اهم مطالب متن اصلی به فارسِی فصل سوم این کتاب 
که به مقاله موریس آلتمن )Morris Altman( رییس و استاد اقتصاد رفتاری، 
نهادی و تعاون دانشکده کسب و کار دانشگاه داندی )Dundee( انگلستان 

تعلق دارد، اختصاص خواهد داشت و طبعاً فاقد نقص نیست.  

الزم به توضیح است که برخی از مطالب مقاله بنا به رعایت اختصار، از 
متن ترجمه حذف یا به لحاظ واژگانی و عبارتی، دارای تغییری جزئی شده 

است که به اعتقاد مترجم، خللی در محتوای اصلی متن ایجاد نخواهد کرد. 

1. مقدمه

راچدیل  تعاونی  و  تعاون  بین المللی  اتحادیه  ارزش های  و  اصول  آیا 
انگلستان-تعاونی مصرف و نماینده جنبش تعاونی مدرن که سبقه تأسیس 
اموری  تعاونی ها  اقتصادی  پایداری  برمی گردد-برای   1844 سال  به  آن 
ضروری اند؟ در نوشتار پیش رو به صورت کلی استدالل می شود که اصول 
و ارزش های اتحادیه بین المللی تعاون، اصول و ارزش هایی اصلی و ضروری 
برای موفقیت اقتصادی )و اجتماعی( تعاونی ها هستند. در این صورت سؤال 

مهم این خواهد بود که:

تعاونی ها در شکل دهی متفاوت خود از نظر فرهنگ و تاریخ از چه میزان 
درجه آزادی برخوردار خواهند بود؟ برای پاسخ می توان فرض کرد که چنین 
درجات آزادی باید خارج از حوزه ارزش ها و اصول اصلی تعاونی ها باشد. 
این گونه نیز می توان فرض کرد که در اجرای ارزش ها و اصول تعاونی ها، 
انعطاف پذیری وجود داشته باشد البته انعطافی که بر ارزش ها و اصول اصلی 
تعاونی ها )ارزش ها و اصولی که بدون آن ها فرم سازمانی تعاونی ها اصاًل از 
بین می رود( اثرگذاری منفی نداشته باشد. توسعه درجات آزادی منطبق با 
اصول و ارزش های اصلی تعاونی، بالقوه می تواند تا حدودی مزیت تعاونی ها 
را افزایش دهد؛ که  این امر مستلزم بررسی های نظری و شواهد چگونگی 
اثرگذاری اصول و ارزش های اصلی و درجات آزادی مذکور بر قابلیت های 

اقتصادی اجتماعی تعاونی هاست.

از آنجا که مدل سازی مبتنی بر شواهد و اصول، مسئله  مهمی است این 
از حیث  تعاونی ها  برای موفقیت  بر مدل سازی شرایط الزم  بولتن  شماره 
پایداری اقتصادی ضمن حفظ اصول و ارزش های اصلی تعاونی و بررسی 
میزان مقاومت ساختار تعاونی ها با وجود تمایزات ویژه مربوط به شرایط 

محلی هر منطقه آسیا-اقیانوسیه تمرکز و تأکید خواهد داشت. 
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2. اصول و ارزش های تعاونی در متون

ذکر این نکته ضروری است که بحث ارتباط میان اصول و ارزش های 
تعاونی و موفقیت تعاونی به صورت تجربی در موفقیت نسبی تعاونی ها 
آن  نمونه های  که  است  شده  چارچوب بندی  و  تبیین  بین الملل  سطح  در 
آلتمن)Altman(، 2017 الف )1(، 2017 ب )2(؛ اتحادیه بین المللی تعاون، 

2019 الف )3( و رصد جهانی تعاون، 2019 )4( است:

در حال حاضر، حدود 3 میلیون تعاونی و شرکت های خدمات متقابل در   
جهان وجود دارد.

حدود 12 درصد جمعیت کره زمین عضو تعاونی ها یا شرکت های خدمات   
متقابل هستند. 

10 درصد از اشتغال جهانی به تعاونی ها و شرکت های خدمات متقابل   
اختصاص دارد.

برآورد مناسبی از ارزش افزوده سهم تعاونی ها و شرکت های خدمات متقابل   
از تولید ناخالص داخلی کشورها )به جز کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزلند 
که در آن ها به ترتیب 8، 4 و 8 درصد هستند( در دسترس نیست )آلتمن 
 ،)Karaphillis( کارافیلیس  )2(؛  )1(، 2017 ب  الف   2017 ،)Altman(

شرکت های خدمات متقابل

شرکت های خدمات متقابل نوعی سازمان اقتصادی هستند که شباهت 
زیادی به تعاونی های متعارف دارند؛ لیکن بر خالف آن ها سرمایه گذاری 
مستقیمی از سوی اعضا دریافت نمی کنند و روابط آن ها مبتنی بر مصرف 
است. با این حال بسیاری از این شرکت ها همچون شرکت های خدمات 
متقابل بیمه ای و یا سالمت به صورتی اداره می شوند که اعضا عالوه بر 

داشتن حق رأی، مالکیت شرکت را نیز بر عهده دارند )5(.  

 .))6( 2015 ،)Lake( و لیک )Dugid( داگید

3. اصول و ارزش های تعاونی:

اتحادیه بین المللی تعاون

این بخش به بیان بازتابی انتقادِی اصول و ارزش های تعاون اتحادیه 
بین المللی تعاون پرداخته است)اتحادیه بین المللی تعاون، 2019 ب )7((. 
اصول و ارزش هایی که سازمان های عضو بایستی در تئوری و عمل بدان ها 
پایبند باشند. رویکرد و تمایز این نوشتار در ایجاد پیوند  اصول مذکور با 
با  ارتباط میان اصول و ارزش های تعاون  موفقیت تعاونی هاست. چرا که 
عملیاتی شدن تعاونی ها نقطه ضعفی در ادبیات شرکت های تعاونی به شمار 

می آید. این در حالی است که شکل سازمانی یا مدل کسب و کار تعاونی به 
دلیل اقتصاد ناپایدار ناشی از اصول و ارزش های مفروض در تعاونی ها در 
ادبیات اصلی اقتصاد نقد شده است؛ بر خالف این مسئله نکته مهمی که این 
فصل بر روی آن تأکید دارد این است که اتفاقاً اصول و ارزش های اصلی شکل 
سازمانی تعاونی مزایایی نظیر بهره  وری اقتصادی و وفاداری مصرف کننده را 
فراهم می آورد. در واقع، همان طور که پیش تر اشاره شد تعاونی ها در عرصه 
بین الملل نهادهای اقتصادی بسیار موفقی بوده اند و با شرکت هایی که مالکان 
آن ها سرمایه گذاران بسیار مشهور هستند، رقابت می کنند؛ شرکت هایی که هیچ 
تعهدی نسبت به کارگران، مصرف کنندگان و مشتریان خود ندارند. جدا از 
ترجیحات خاص مالکانشان، اولین تعهد این شرکت ها مربوط به سود، آن هم 
اغلب بدون توجه به نحوه تحقق آن است. در ادامه اصول و ارزش های تعاونی 
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به نقل از اتحادیه بین المللی تعاون آمده است )7(:

1-3. تعاونی چیست؟

”تعاونی انجمنی خودگردان و مستقل از افرادی است  که داوطلبانه و 
به منظور تأمین نیازها و خواسته های مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
به صورت  مالکیت مشترک )مشاع( و کنترل  با  از طریق تشکیل شرکتی 

دموکراتیک متحد شده و گرد هم آمده  اند.“

نکته کلیدی تعریف مذکور و اصاًل نقطه تمایز شرکت های تعاونی با سایر 
شرکت ها در ماهیت داوطلبانه، خودگردان و دموکراتیک آن هاست. 

2-3. ارزش ها

خودیاری،  ارزش های  پایه  بر  و  مبتنی  تعاونی ها  نویسنده  اعتقاد  ”به 
مسئولیت پذیری، دموکراسی، برابری، انصاف و اتحاد هستند. بنا بر سنت 
نظیر صداقت،  ارزش های اخالقی  به  تعاونی  تعاونی، اعضای  بنیان گذاران 

مسئولیت اجتماعی و مراقبت از دیگران معتقد هستند.”

بیانگر مفهوم تعاونی از دیدگاه اتحادیه بین المللی  ارزش های مذکور 
تعاون است؛ در این قسمت این مطلب بحث می شود که نمی تواند سازمانی، 
تعاونی باشد در حالی که شرایط اولیه حکمرانی دموکراتیک و اتحاد داوطلبانه 
را برآورده نسازد. انحراف از این شرایط، دلیل ایجاد شکلی از سازمان است 
که اساساً با تعاونی متفاوت است؛ انحراف بیش تر از شرایط اولیه تعاونی ها، 
عالوه بر اینکه فاصله گیری بیش تر از شکل سازمانی اصلی تعاونی و تضعیف 
مزیت های رقابتی و بهره وری را به دنبال دارد، در تضعیف عملکرد تعاونی های 

بالقوه موجود در بازار نیز اثرگذار است. 

3-3. دموکراسی 

کنترل دموکراتیک توسط اعضا به اینکه یک فرد، دارای یک حق رأی 
است و نیز مشارکت فعاالنه اعضا و مقامات منتخب توسط ایشان اشاره 
دارد. این مسأله شامل درجه خاصی از رهبری سلسله مراتبی است لیکن 
اعضا آخرین تصمیم را در مورد تصمیمات کلیدی می گیرند و از تصمیمات 
رهبری منتخب یا منصوب شده به خوبی مطلع هستند )شفافیت(؛ برای مثال 
تعاونی های بزرگ تر و حتی کوچک تر دارای مدیران و هیئت مدیره خواهند 
بود اما کلید حکمرانی دموکراتیک تعاونی، کنترل اعضا بر افراد منتخب، روند 

انتخابات ایشان و تصمیم گیری  نهایی در خصوص مسائل تعاونی است. 

اصل کنترل دموکراتیک توسط اعضا برای برخورداری از صدایی که 
اتحاد، وفاداری، احساس عدالت و مالکیت بر فرآیند تصمیم گیری را نتیجه 

می دهد، امری حیاتی است.

این اصول هنگامی که به درستی اجرا شوند، می توانند به مسئولیت پذیری 
و شفافیت در فرآیند تصمیم گیری تبدیل شوند بدین معنا که تصمیمات را 
نمی توان از دید اعضا پنهان کرد. کنترل دموکراتیک سرمایه بایستی بر مبنای 

مشارکت و کمک اعضا به سرمایه تعاونی باشد.

کنترل نهایی بر افزایش و تخصیص سرمایه تعاونی بر عهده اعضاست. 
ضمن اینکه کنترل سرمایه توسط اعضا همان طور که در ادامه تصریح خواهد 

گردید به معنای عدم امکان افزایش سرمایه در خارج از تعاونی نیست. 

سرمایه با استقراض از بانک ها و انتشار اوراق مالی )البته در صورتی که 
خریداران غیرعضو حق رأی نداشته باشند( قابل افزایش است؛ این مسئله یک 

امکان سازمانی مطابق با اصول و ارزش های تعاونی است. 
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4-3. مازاد

مازاد برای اهداف مختلف تعیین شده توسط اعضای تعاونی قابل استفاده 
است. معموالً تنها بخشی از مازاد  میان اعضا توزیع می شود. مازاد می تواند 
برای ایجاد ذخایر یا سرمایه گذاری در تعاونی یا جامعه بزرگ تر بکار گرفته 
شود. در قوانین مربوط به حکمرانی تعاونی هیچ مطلبی مبنی بر اینکه مازاد به 
طور کامل نمی تواند برای توسعه یا رشد بیشتر یک تعاونی معین سرمایه گذاری 
شود، تصریح نشده است. تعاونی ها در صورت موفقیت می توانند مازاد تولید 
نمایند؛ به عالوه اینکه مازاد تولیدشده می تواند در تعاونی سرمایه گذاری مجدد 
شود. چنین سرمایه گذاری مجددی )از طریق مازاد( با اصول تعاون نیز سازگار 

است. 

تعاونی ها همچنین می توانند سهام و سایر اوراق مالی موجود در بازار 
را تا زمانی که برای خریداران ایجاد حق رأی نکند به فروش رسانند؛ بنابراین 
ظرفیت تعاونی برای جذب سرمایه و جمع آوری منابع مالی در راستای اهداف 

سرمایه گذاری بدون کاهش کنترل اعضای تعاونی افزایش می یابد. 

5-3. خودگردانی و استقالل

در این قسمت مجدداً بر کنترل دموکراتیک توسط اعضا تأکید شده است؛ 
کنترل اعضا و در پی آن دموکراسی در فرم سازمانی تعاونی دارای اهمیت 
فوق العاده ای هستند. در اینجا فرضیه این است که خودگردانی و استقالل به 
واسطه مشارکت در اتحاد و انصاف باعث افزایش بهره وری شده ضمن اینکه 

به مزیت تعاونی نیز کمک کننده است.

6-3. تحصیالت

اعضای تعاونی، نمایندگان منتخب، مدیران و کارکنان فرض می شود 
در  می توانند  آن ها  که  طوری  به  هستند  آموزش دیده  و  تحصیل کرده  که 

توسعه تعاونی های خود سهیم باشند. بدون آموزش، اعضا ممکن است از 
اصول تعاونی و نحوه عملکرد آن ها مطلع نباشند و در مسیری غیرهمسو 
با شرکت های تعاونی حرکت کنند؛ که این مسئله در نهایت تضعیف  مزیت 

تعاونی را به دنبال دارد.

آموزش، همچنین برای تعاون  گران امکان فهم و درک   کسب و کار 
تعاونی پایدار)متفاوت با شرکتی که هدف آن حداکثرکنندگی سود است( را 
فراهم می سازد. نیاز به ایجاد کادر مدیران، مشاوران، تحلیل گران و مدیران 
حرفه ای در تعاونی مبحثی است که در تحصیالت غالباً نادیده گرفته می شود 
در حالی که عدم توجه به این می تواند در تلقی اینکه ذاتاً تعاونی ها ناکارآمد 
هستند، اثرگذار باشد به عالوه اینکه در ایجاد انگیزه رهبران چنین تعاونی هایی 

برای فاصله گیری از قالب سازمانی تعاونی صرف نیز مثمرثمر است.   

حسابداری،  قوانین  بر  مسلط  افرادی  به  تعاونی ها  اینکه  عالوه  به 
پارامترهای قانونی، زیر و بم مدیریت زنجیره تأمین، نحوه بهبود عملکرد و 

کیفیت محصول به شیوه ای مقرون به صرفه نیز نیازمند هستند.  

همپوشانی قابل توجهی میان اصول و ارزش های اتحادیه بین المللی تعاون 
و اصول تعاون راچدیل وجود دارد که اتحادیه بین المللی تعاون به شدت 
بر روی آن ها تمرکز کرده است؛ اصول مالکیت، کنترل اعضا و به تبع آن 

حکمرانی دموکراتیک اموری بسیار مهم هستند )8(.

4. ویژگی های غیراصلی متمایزکننده و مزیت تعاونی

عوامل زیر به تضعیف مزیت تعاونی کمک می کند چرا که کنترل توسط 
اعضا و حاکمیت دموکراتیک را نقض می کند: 

افزایش کنترل دولتی بر اداره تعاونی  

کاهش پاسخگویی  
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کاهش شفافیت  

قطع ارتباط با جامعه  

تبعیض جنسیتی و نژادی  

محتمل است اینگونه استدالل شود که هر یک از عوامل فوق ممکن است 
با تاریخ، فرهنگ و بافت اجتماعی یک کشور خاص سازگار باشد و وجود 
هر یک از اینها در کشوری علی الخصوص در کشورهای غربی آن را از سایر 
کشورهای غربی متمایز سازد. ضمن اینکه توجه به این مطلب نیز حایز اهمیت 
است که در داخل خود کشورها نیز تفاوت های اجتماعی، فرهنگی و نهادی 

قابل توجهی وجود دارد. 

همچنین باید توجه داشت که نبود حکمرانی دموکراتیک، صدا و کنترل 
نیز  تأمین کنندگان و  یا  سازمانی محدود توسط کارگران، مصرف کنندگان، 
نابرابری جنسیتی همگی بخشی از تاریخ فرهنگی کشورهای به اصطالح 

غربی بوده اند )9(.

و  یافته   تکامل  زمان  در طول  تعاونی  ارزش های حکمرانی  و  اصول 
محصول تحریک اجتماعی و تغییر بوده اند. آنچه برخی به عنوان ارزش های 
غربی می خوانند، ماهیتاً یا ذاتاً غربی نیستند لیکن مواردی که به اصول و 
ارزش های اتحادیه بین المللی تعاون/راچدیل تبدیل شده  اند )بسیار مرتبط با 
حاکمیت دموکراتیک و کنترل اعضا(، نقش مهمی در تأمین مزیت تعاونی ها 

ایفا می کنند. 

5. کوتاه مدت و بلندمدت

یکی از ویژگی های متمایزکننده اصلی تعاونی ها )یا سازمان های متعلق 
شرکت های  از  بسیاری  برخالف  آن ها  بلندمدت  جهت گیری  اعضا(  به 

سرمایه گذار-مالک است.

تمرکز تعاونی بر منافع اعضا در راستای تمرکز بر پایداری بلندمدت به 
تعاونی جهت می دهد ضمن اینکه کاهش ریسک ها و توجه به جنبه های منفی 
بالقوه سرمایه گذاری های پرریسک را هم در نظر دارد. این امر به ویژه زمانی 
اتفاق می افتد که اعضا در ابتدا از استراتژی های سرمایه گذاری و در مرحله 
بعد از ریسک های مرتبط پیشنهادشده توسط تصمیم گیرندگان مطلع باشند. 
مورد دوم زمانی که تعاونی به اصول شفافیت و مشورت معنادار با اعضایی که 
معموالً به حفظ حیات اقتصادی سازمان عالقمندی زیادی دارند و بدان  متعهد 

هستند، به منزله امن ترین گزینه است.

6. رصد ویژگی های ناسازگار

تعاونی هایی که هنجارهای  این فرضیه را مطرح ساخت که  می توان 
تعاونی ها نظیر مسئولیت پذیری، شفافیت و کنترل اعضا را نقض کرده اند 
شکست خواهند خورد هر چند که بر خالف ظاهر با آداب و رسوم محلی و 
هنجارهای اجتماعی سازگار به نظر رسند. هر چند تحقیقات بیش تری در این 
زمینه مورد نیاز است لیکن در ادامه خالصه ای از مشکالت تجربه شده توسط 
تعاونی ها در هند برای نشان دادن اهمیت اصول و ارزش های تعاونی برای 

عملکرد پایدار یک سازمان متعلق به اعضا ارائه شده است.  

7. تعاونی های هندی

 هند نباید از نظر نحوه ارزیابی یک جنبه خاص از موفقیت 

تعاونی با کشورهای غربی تفاوتی داشته باشد. قش )Ghosh( محقق 
هندی می نویسد )10(:

سودآوری  خدمات،  کارایی  حسب  بر  باید  را  تعاونی  یک  موفقیت 
عملیات و نیز میزان موفقیت آن در ارتقای رفاه اجتماعی و اقتصادی اعضای 

آن از جمله اقشار ضعیف جامعه ارزیابی کرد. 
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کارخانه های شکر تعاونی و تعاونی های لبنی نمونه موفق تعاونی ها در 
هند محسوب می شوند؛ رهبری پویای اعضا  یکی از عوامل موفقیت این 
تعاونی هاست. موفقیت این تعاونی ها به ابتکار محلی، روحیه همکاری، الگوی 

رهبری و حداقل میزان دخالت دولت نیز بستگی دارد.  

به  و  هندی  تعاونی های  موفقیت  برای  باکیفیت  رهبری  اهمیت 
حداقل رساندن مداخله دولت )سیاست های دولت مغایر با ترجیحات اعضای 
مشکالت  تحلیل  در  دیگر  کارشناسان  توسط  که  است  نکته ای  تعاونی( 
تعاونی های هندی تکرار شده است )11(. اما این عوامل شناسایی شده برای 
شرکت های سرمایه گذاری موفق نیز اهمیت دارد. با این حال انتظار می رود 
تعاونی هایی که به اصول و ارزش های تعاونی پایبند هستند، احتمال حکمرانی 

خوب را افزایش دهند.

عالوه بر این سیاست دولت که متأثر از قدرت نسبی تعاونی هاست، 
میزان دخالت دولت در حاکمیت تعاونی و نحوه تصمیم گیری از باال )دولت( 

به پایین )تعاونی( را تعیین می کند.   

عواملی که به نظر می رسد تأثیر منفی بر توسعه تعاونی ها در هند داشته اند 
عبارتند از: 

دخالت دولت تا حدی که یک تعاونی معین به یک سازمان شبه دولتی تبدیل   
شود؛ این در واقع میزان کنترل اعضا بر تعاونی را محدود می کند. 

ارائه اطالعات ناکافی به اعضای تعاونی؛ این مسئله میزان نفوذ و کنترل   
اعضا بر فرآیند تصمیم گیری را محدود و تصمیم گیری از باال به پایین را 

تقویت می کند. 

آموزش ناکافی؛ که به واسطه آن عالوه بر اینکه صدای مؤثر اعضا در تعاونی   
محدود می شود، تصمیم گیری از پایین به باال انجام و کنترل اعضا نیز کاهش 

می یابد.  

مدیریت ضعیف در نتیجه آموزش ناکافِی کسانی که مسئول عملیات روزانه   
تعاونی هستند. این در حالی است که آموزش صحیح کارکنان تعاونی یکی از 

ضروریات اصول و ارزش های تعاونی است.  

همه این عوامل حکایت از اهمیت حکمرانی دموکراتیک در پایداری 
اقتصادی )و اجتماعی( تعاونی ها دارد.

نتیجه گیری:

مفروضات  اساس  بر  که  شرکت  یک  مرسوم  مدل سازی  برخالف 
عقالیی انجام می پذیرد، اصول و ارزش های تعاونی در صورت پیاده سازی 
مؤثر می تواند بهره وری باالتر و هزینه های فوری کمتری را نسبت به دیگر 
شرکت های سرمایه گذار-مالک به همراه داشته باشد؛ این امر مزیت رقابتی 
اینکه  البته منوط بر  در تقاضا و عرضه را برای تعاونی ها فراهم می سازد. 
تصمیم گیرندگان تعاونی مزیت معرفی و شناسایی تعاونی به عنوان یک شرکت 

تعاونی را به خوبی درک کرده باشند.

و  باالتر  هزینه های  می تواند  تعاونی  ارزش های  و  اصول  از  انحراف 
بهره وری کمتری را نسبت به شرکت های سرمایه گذار-مالک فراهم نماید. 
که  مذهب  یا  قومیت  فرهنگ،  ارزش هایی مختص یک  و  اصول  انتخاب 
با اصول و ارزش های تعاونی مغایرت دارد بر اساس پیش بینی ها می تواند 
زمینه ساز کاهش مزیت تعاونی باشد با این وجود، ساخت تعاونی ها بر اساس 
اصول و ارزش های تعاونی و پایه ریزی آن با توجه به نگرش های فرهنگی، 
اخالقی یا مذهبی می تواند اثرات جانبی مثبتی بر عرضه و تقاضا در تعاونی  
داشته باشد. ضمن اینکه فضاهای ملی، منطقه ای، شهری، روستایی، فرهنگی و 
مذهبی که تعاونی در آن تأسیس شده یا در حال توسعه است نیز در افزایش 
غنای تعاونی ها مؤثر است مشروط بر اینکه غناسازی از پایین به باال صورت 

پذیرد.  
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