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ABSTRACT 

 

For a number of reasons, including more compliance with the religious democratic system and 

inconsistency with the criteria of the capitalistic economic system, in Islamic revolution, the cooperative 

sector could well receive increased attention on the part of the economic activists. Also, in the pursuit, a 

great effort has been made for further strength of the sector This research was an attempt to develop 

scenarios for the future of cooperatives economy system in Iran. To do this, scenario development method 

was used. The data was gathered through a review of available documents and articles as well as interviews 

with 18 experts with a very good command of cooperatives economy. Regarding that the national economy 

is currently dominated by the government, the key identified uncertainties for cooperative economy 

included: Whether the government supports or not and whether people embrace or not. Considering the two- 

sided nature of the uncertainties, four scenarios could be conceived. Scenario1 as the most desirable one to 

occur for cooperative economy in the next decade was metaphorically named: climb of cooperatives. In 

scenario 2, absence of willingness in people, as the major factor responsible for the growth of cooperatives, 

would result in the gradual decline or “descend of cooperatives“. Under scenario 3, in spite of absence of 

supports by the government, popular willingness causes cooperatives to experience a gradual growth (take 

off) in short-term and an increasing trend in long term. Scenario 4 which is less likely to occur as compared 

to the other scenarios, would lead to the collapse (crash) of cooperatives in Iran. In order to manipulate the 

uncertainties for a better result, general and specific solutions were provided to bring the Cooperatives 

Economy System closer to the intended vision for the next decade and prevention from undesirable ones. 

 

Keywords: Scenarios, foresight, Cooperatives Economy System, Next Decade. 

 

Objectives 

The goal of this research was development of scenarios for national cooperatives economy in Iran. 

Realization of this goal depends on addressing a number of sub-objectives. These  include : A review of 

cooperative movement in Iran and other parts of the world in terms of theoretical and practical backgrounds 

of futures studies and scenario development; identification of economic, social, cultural, technological and 

geographical factors affecting cooperatives  economy of Iran in the next decade; identification of actors and 

driving forces and their levels of importance in development of cooperative economy in Iran; determination 

of uncertainties in development of cooperative economy and extraction of key uncertainties; delineation of 

framework for cooperative economy scenarios; an analysis and deduction of possible scenarios; and 

provision of alternative solutions for directing the uncertainty of future the of national cooperatives economy 

towards realization of the desirable scenarios. 

 

Methods 

This research is based on a descrptive-analytical methodology. The data required was gathered through 

two successive panel of experts, in which different ideas, viewpoints and experiences of 18 experts and 

pundits with highly specialized studies and field expertise were obtained to be analyzed using GBN method 

for scenario development method through deductive approach.   

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_10331.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_78987.html
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Findings 

Following the required steps for scenario development and taking in to consideration two key 

uncertainties for Iranian cooperatives economy, four scenarios can be conceived for our purpose   scenario 1 

which is the most desirable one for cooperatives economy in the next decade is called “climb of 

cooperatives”. In scenario2, absence of willingness in people to embrace cooperatives, results in the gradual 

decline or “descend of cooperatives”In scenario3, despite lack of governmental support, showing willingness 

on the part of people leads to a gradual growth (take off) in short term and a growing trend in long term. 

Scenario 4, as the less likely one to occur, results in the collapse (crash) of the cooperative movement in 

Iran. 

 

Conclusion and policy implications 

Realization of the desirable scenarios for cooperative economy in the next decade depends thoroughly on 

how to manipulate the key uncertainties. for appropriate manipulation of the uncertainties, thus, the 

proposed solutions must cause us approach the intended vision for the next decade, i.e .achievement of 

desirable scenarios and prevention from undesirable ones. Must important solutions and recommendation 

For this purpuse incluce: changing the structure of cooperative Formation (turning government –affiliated in 

stitutions into community-affiliated ones); empowering cooperatives for competition under the global 

economic circumstances in the future (merger of the same small-and mid –sized co-ops in to larger and 

stronger ones);changing the direction of cooperative sector towards 

Formation of specialized knowledge-based and new generation cooperatives in compliance with the rapid 

technological developments in the next decade: revising existing rules and regulations of cooperative sector 

the cumbersome ones that hinder the development of  non-governmental sector (for this purpose,all national 

perailing economic,social and cultural circumstances need to be taken into consideration: however excessive 

changes must be avioded to allow a better stability of the establishd cooperatives and help mid-term policy 

making and planning for the sector. Elimination of cumbersome rules as a very important measure may well 

enable the environment for an increased share of non-governmental sectors in the national economy). 
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 های کشور سناریوهای دهه آینده نظام اقتصاد تعاونی 
 

     4صادق خلیلیان، 3 ، عبدالرحیم پدرام*2، سید شمس الدین حسینی1امیر میمنت آبادی

 دفاع ملی، تهران، ایران ، دانشجوی دکتری گروه آینده پژوهی، دانشکده مدیریت استراتژیک دانشگاه1
 ، عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران2

 ، عضو هیات علمی دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران3

 تربیت مدرس، تهران، ایران ، عضو هیات علمی دانشگاه4

(7/5/99تاریخ تصویب:  -15/3/99)تاریخ دریافت:   

 

 چکیده 

 
ساالری دینی و دور بودن له سازگاری بیشتر آن با نظام مردمدالیلی از جمبخش تعاونی به

ویژه پس از انقالب اسالمی بیشتر مورد توجه فعاالن داری، بهاقتصاد سرمایه از معیارهای نظام
های زیادی انجام شده اقتصادی قرار گرفت و در ادامه نیز برای تثبیت و استحکام آن تالش

های کشور است. ن سناریوهای آینده نظام اقتصاد تعاونیاست. هدف اصلی این تحقیق، تدوی
گردآوری اطالعات از طریق . در تحقیق حاضر، از روش سناریونویسی استفاده شده است

نظران نفر از خبرگان، اساتید و صاحب 18بررسی اسناد و مقاالت موجود و نیز مصاحبه با 
شده است. با توجه به  ند، انجامها اشراف داربخش تعاونی که بر موضوع اقتصاد تعاونی

های شناسایی قطعیتترین عدمکه در حال حاضر بیشتر دولتی است، کلیدیشرایط اقتصاد ملی 
شده در تحقیق، حمایت یا عدم حمایت حاکمیت و استقبال یا عدم استقبال مردم از اقتصاد 

در مجموع چهار دست آمده، تعاونی است. با توجه به دوسویه بودن عدم قطعیت های به
ترین سناریو برای اقتصاد تعاونی در دهه سناریو متصور است. سناریوی اول، مطلوب

استقبال مردم که است. در سناریوی دوم، عدمگذاری شدهنام گیری تعاونی است و اوجآینده
جر ها منافول بطئی )فرود( تعاونیباشد، بهترین عامل عدم رشد و بالندگی تعاون میاصلی

رغم عدم خواهد شد. در سناریوی سوم، چون گرایش و استقبال مردم وجود دارد، علی
ها درکوتاه مدت به رشد بطئی )خیزش( خواهند رسید، مندی از حمایت حاکمیت، تعاونیبهره

احتمال آن از سه اما در درازمدت شاهد افزایش سرعت رشد خواهند بود. سناریوی چهارم که 
شود. در ر است، منجر به فروپاشی )سقوط( نهضت تعاونی در ایران میسناریوی دیگر کمت

ها، ابتدا، راهکارهایی کلی و سپس، راهکارهای اختصاصی قطعیتپایان، برای مدیریت عدم
انداز مطلوب قطعیت کلیدی ارایه شده است تا نظام اقتصاد تعاونی را به چشمبرای دو عدم

 سناریوهای نامطلوب شود. دهه آینده نزدیک کند و مانع تحقق 

 

 ، دهه آیندهسناریو، آینده نگاری، سناریونویسی، اقتصاد تعاونی : یکلیدهای واژه

 

 مقدمه

عنوان يکی از ساختار و کارکرد يک نظام اقتصادي به

سزايی در ترين ارکان هر نظام حکومتی، نقش بهمهم

دهی ساير ابعاد آن نظیر فرهنگ، سیاست، معیشت شکل

، ثروتو  فقرهايی مثل دل پیشرفت دارد. پديدهو م

عدالتی و امثالهم همگی تحت تأثیر نوع، عدالت و بی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA


 1399، 4 ، شماره51-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           800

رو، حتواي نظام اقتصادي قرار دارند. از اينساختار و م

هاي اقتصادي، نقش مطالعه و ارزيابی مستمر نظام

هاي هر کشور دارد. در گیريمؤثري در تعیین جهت

کشور ما، قانون اساسی، نظام اقتصادي را به سه رکن 

اصلی، شامل اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی و اقتصاد 

هاي فعالیتبخش خصوصی تقسیم کرده و کلیه 

شود اقتصادي در درون اين بستر سه گانه انجام می

(Taleb,1997) در اين میان، بخش تعاونی به داليلی، از .

ساالري و دور بودن جمله سازگاري بیشتر با نظام مردم

ويژه پس داري، بههاي اقتصادي سرمايهاز معیارهاي نظام

ادي قرار از انقالب اسالمی بیشتر مورد توجه فعاالن اقتص

براي تثبیت و  . (Rostami Sharbabaki, 2016)گرفت

هاي زيادي انجام شد که در استحکام آن تالش

هاي کلی اصلی ترين اقدام آن در ابالغ سیاستاساسی

هاي ها و برنامهقانون اساسی، اولويت فعالیت 44

 ,Khosravi)اقتصادي کشور به اين بخش تعلق گرفت 

از اقتصاد به کارکردهاي توام . اهمیت اين بخش (2017

هاي گردد که پژوهشاقتصادي و اجتماعی آن بر می

بر اند. داخلی و خارجی مختلفی به اين ابعاد پرداخته

هاي تعاونی در ها و شرکتتشکل ،مبناي تجربیات جهانی

توانند در مناطق روستايی کشورهاي در حال توسعه می

 ي نقشروستايی ايفازايی و توسعه مقابله با فقر، اشتغال

عنوان، . اقتصاد تعاونی به (Najafi et al., 2019)نمايند

هاي )که تشکل 1تر اجتماعی و همبستگیاقتصاد جامع

مالک،  -هاي کارگرها، بنگاهخوديار، بنیادها، انجمن

 هاي غیردولتی يا مردمهاي غیرانتفاعی، سازمانسازمان

گیرد و یز در برمیهاي اجتماعی و غیره را ننهاد، بنگاه

آيند(، شمار میهاي اصلی آن بهها يکی از ستونتعاونی

تري از جمعیت شاغل در جهان را به خود سهم گسترده

دهند. افزون بر اين، طبق گزارش سازمان اختصاص می

ها با ( بسیاري از تعاونیILO, 2015المللی کار )بین

هاي اهتولیدکنندگان و بنگ 2بنديحضور فعال در خوشه

تري از ، حتی بخش عظیم3اقتصادي کوچک و متوسط

اند و اين در عالم اشتغال را تحت پوشش قرار داده

                                                                                  
1. social and solidarity economy 

2. Clustering 

3. Small- and Medium- sized Enterprises (SMEs)  

حالیست که پتانسیل بسیار باالتري را در اين حوزه 

(. جداي از ICA, 2018توانند از خود نشان دهند )می

اين آمار و ارقام، اشتغال تعاونی ها غالباً پايدارتر است، 

-تر است و يکی از ويژگیدرآمدي در آن پايین نابرابري

هاي بارز آن، توزيع بهتر درآمد بین مناطق روستايی و 

ها در آن (. تعاونیRoelants et al., 2014شهري است )

هاي اقتصادي که با تغییرات جمعیتی دسته از بخش

آينده، مانند سالمندي جمعیت )از بعد ارايه خدمات 

مندان( و مهاجرت نیروي انسانی ويژه به سالمراقبتی به

 ,ILOسرعت در حال رشد هستند )سروکار دارند، به

در عرصه  4عنوان کنشگران کلیديها بهتعاونی( 2016

توان ضمن حفظ اند که میثابت کرده 5اقتصاد اجتماعی

-و تداوم موفقیت اقتصادي، رشد پايدار و جامع زيست

ستور کار قرار تر را نیز در دمحیطی و اجتماعی عادالنه

. براساس نتايج بررسی Roelants, et al., 2012)) داد.

هاي متعدد و متوالی سالیانه، کشورهاي اروپايی عضو 

CECOP-CICOPA قدرت تاب آوري و مقاومت  ،

هاي منحصربه ها را به ويژگیها در مقابله با بحرانتعاونی

ها، از جمله مشارکت اعضا در مديريت فرد تعاونی

ی، افزايش و انباشت وجوه ذخیره، ارتباط با نیازهاي تعاون

محلی و مشارکت جامعه، ظرفیت ساماندهی و واگذاري 

کسب و کار به کارکنان و يا اعضا، همیاري )کمک 

هاي افقی بین ها و ائتالفمتقابل( و تشکیل گروه

(. Roelants,et al., 2012دهند )ها نسبت میتعاونی

 اي به اين نتیجهالعههشگران در مطوژپهمچنین، 

 :موفق تعاونی رويکرد يک براي اساسی عناصر رسیدندکه

 رقابت، دانش، انتشار نوآوري، اعتماد، جغرافیايی، نزديکی

 مديريت تحقیقاتی، موسسات و هادانشگاه ولت،د نقش

 ,.Haji et al) باشندجديد می هايوريافن و مشارکتی

يل عدم . در مقابل، تحقیقات ديگري به دال(2017

در پژوهشی که با اند. ها اشاره نمودهموفقیت تعاونی

 :ها در حفظ معیشت جوامع روستايیعنوان نقش تعاونی

بر  زيمبابوه هاي روستايی در منطقه شوروگويتعاونی

مديريت ضعیف و کمبود  ؛ها انجام دادندروي تعاونی

هاي مديريتی را از جمله موانع موفقیت اين مهارت

                                                                                  
4. Key Actors 

5. Social Economy 
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 Yazdani et. (Najafi et al., 2019) برشمردند هاتعاونی

al. (2017نیز )  در مقاله خود با عنوان تحلیل اقتصادي

-هاي مالی دولت و حمايتعدم حمايت هاي پره؛تعاونی

ها و نیز عدم آموزش هاي قانونی ضعیف از تعاونی

ها مناسب به صیادان را از عوامل عدم موفقیت تعاونی

تجارب داخلی و خارجی چه آنهايی  بنابراين، .برشمردند

که به کلیت نظام اقتصاد تعاونی و کارکردهاي کالن 

اقتصادي و اجتماعی آنها پرداختند و چه مطالعات 

محدود گرايشی يا منطقه اي که بیشتر به داليل 

هاي خاصی اشاره نمودند، موفقیت و عدم موفقیت تعاونی

-و حمايتها باشد که حمايت دولتمويد اين موضوع می

طرف و نقش اعتماد مردم و مديريت هاي قانونی از يک

مشارکتی، از طرف ديگر، در موفقیت يا عدم موفقیت 

 ها در کشورها موثرند.اقتصاد تعاونی

با وجود اهمیت بحث اقتصاد تعاونی و تأکید ويژه بر 

آن در سطح جهان و در قانون اساسی جمهوري اسالمی، 

به داليل عديده نتوانسته  اين بخش از اقتصاد تاکنون

است نقش و سهمی را که قانون برايش تعريف کرده 

ها و است، محقق سازد و در واقع، هنوز از ظرفیت

ها و منابع براي هاي شیوه تعاونی در جذب سرمايهمزيت

برداري نقش آفرينی شايسته در اقتصاد ملی، بهره

ذا، ل .(Mehri et al., 2016)مناسبی صورت نگرفته است 

تحقیق حاضر با کارکردهاي مختلفی که ذيالً به برخی از 

تواند ياريگر مديران و شود، میها اشاره میآن

ها گیران اين بخش در مواجهه با عدم قطعیتتصمیم

بوده و حرکت در مسیر آينده توسعه نظام تعاونی را 

 هموارتر سازد.

هاي هاي آينده اقتصاد تعاونیگیريترسیم جهت

 کشور. 

گران )بازيگران( کسب شناختی دقیق از کنش

 اثرگذار بر توسعه اقتصاد تعاونی. 

هاي توسعه اقتصاد تعاونی و شناسايی پیشران

 توصیف آينده برمبناي نیروهاي بزرگ تغییر.

هاي توسعه دستیابی به شناختی از عدم قطعیت

 هاي کشور. اقتصادي تعاونی

آينده طراحی و تدوين سناريوهاي مناسب براي 

 کشور.  اقتصاد تعاونی

ترين سناريونويسی يا سناريو پردازي، يکی از متداول

آفرينی است پژوهی يا به بیان بهتر، آيندههاي آيندهشیوه

که در آن با طراحی سناريو، رويدادهاي آينده با استفاده 

از روابط علی و منطقی به رويدادهاي امروز جهان پیوند 

ريزي راهبردي اريو، ابزار برنامهشود. طراحی سنزده می

مدت تحت شرايط عدم مدت و بلندهاي میانبراي دوره

قطعیت بوده و به ما در بهبود راهبردها، طرح ريزي 

منتظره و هايی براي مقابله با رويدادهاي غیربرنامه

کند. بدين راهنمايی براي حرکت در مسیر کمک می

ينده نظام اقتصاد ترتیب، دستیابی به سناريوهايی براي آ

تعاونی با در نظر گرفتن مجموعه عوامل پیشران، 

تواند مديران و ها میگران و عدم قطعیتکنش

گیران مربوطه را در هدايت مسیر آينده اين تصمیم

بخش ياري کرده و ابزاري مؤثر براي تفکر راهبردي در 

 اين عرصه فراهم سازد. 

الغ هاي کالن اقتصادي و اببر مبناي سیاست

قانون اساسی از سوي مقام  44هاي کلی اصل سیاست

له بر حرکت به سوي معظم رهبري و تأکید معظم

سازي نظام اقتصادي و دستیابی به اقتصاد مردمی

مقاومتی، ضرورت تقويت ارکان غیر دولتی نظام 

 اقتصادي در کشور وجود دارد. 

با وجود تأکیدي که در اسناد باالدستی کشور بر 

عنوان عنصري ين بخش از نظام اقتصادي بهتوسعه ا

اثرگذار در فرايند توسعه کشور شده است و نیز با توجه 

ها و کشاورزي براي توسعه تعاونیهاي بخشبه ظرفیت

عنوان ساختارهاي ها بهالزامات قانونی براي توسعه تعاونی

هاي مختلف ساز و توانمندساز در بخشنهادي ظرفیت

بخش سهم قابل توجهی در اقتصاد اقتصادي، هنوز اين 

 کشور ندارد.

گذاري کافی توسط شود سرمايهاگر چه گفته می

دولت يا بخش خصوصی، اعم از داخلی و خارجی، موجب 

ايجاد اشتغال، تولید و رونق، خواهد بود، ولی ناديده 

گرفتن مردم به هر دلیلی، جامعه را در رسیدن به اهداف 

رو خواهد ساخت. در روبه بلند خود با نارسايی و مشکل

هاي مد نظر از قبیل توزيع عادالنه اين صورت، شاخص

پذيري، روحیه خودياري امکانات، عدم تبعیض، مسئولیت

انداز و تأمین منابع و کمک متقابل، تشويق مردم به پس

هاي تولیدي و عمرانی، روشی پسنديده براي مالی طرح
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ي شايسته گسترش عدالت اجتماعی و باالخره ساختار

کنندگان، براي تأمین مقرون به صرفه نیازهاي مصرف

صنعتگران و تولیدکنندگان خواهد بود 

(Mashima,1995) . 

 براي اين منظور، بررسی و آينده نگري نظام مطلوب

ی اقتصاد تعاونی درجهت تأمین منافع بازيگران اجتماع

 وريها، کار ...( امري الزم و ضر)دولت، مردم، دانشگاه

يی رو، در پژوهش حاضر، پژوهشگر با شناسات. از ايناس

د دقیق نقش دولت جمهوري اسالمی ايران و انواع برخور

هاي دولت با بخش تعاون، مناسبات دولت با شرکت

 تعاونی، وظايف هدايتی، حمايتی و نظارتی دولت، حفظ

ها، تعیین پارامترهاي اساسی براي استقالل تعاونی

اره تعاونی، با استفاده از موفقیت در تشکیل و اد

اندازهاي بديل مبادرت سناريونگاري، به خلق چشم

ها با در روند رويارويی اقتصاد تعاونی نمايد.می

هاي کلیدي هاي بنیادين آينده، عدم قطعیتدگرگونی

اي گونهها بايستی بهنمايد اين عدم قطعیترخ می

 مديريت شوند تا فضايی مطمئن براي تحقق سناريوي

ها ايجاد شود. يکی از مطلوب در حوزه اقتصاد تعاونی

هاي تحقق چنین مهمی، آينده پژوهی اقتصاد راه

  هاي کشور با تکیه بر شیوه سناريونگاري است.تعاونی

سناريو مورد توجه بسیاري از نويسندگان، مثل 

ها، ، بوده است. در اين نمونه3و اورول 2، هاکسلی1ورن

انداز جهانی جامعی دانست که متوان سناريو را چشمی

نما از آنچه بشر ممکن است در آينده قابل تصويري تمام

کند. با اين حال، رو شود ترسیم میبینی با آن روبهپیش

تحلیل سناريويی نوين، نیازمند توجه به پديدارهاي 

جاري در جهان واقعی است تا بتواند نتايج  "ملموس"

 . (Jaoutzi & Meocipiu, 1995) گويی کندآينده را پیش

ترسیمی کلی از يک "فرهنگ لغات، سناريو را 

 "رويداد طبیعی يا يک سلسله رويدادهاي مورد انتظار

(. اما در يک معناي Fahey & Randall, 1998داند )می

هاي تر، سناريو، داستانی توصیفی از بديلتخصصی

منطقی است که ناظر بر بخش خاصی از آينده است 

                                                                                  
1. Verne 

2. Huxley 

3. Orwell 

(Ringland, 1998 سناريو چهره آينده است؛ .)

گويی نیست و هدف سناريوسازي، گسترش تفکر پیش

هايی است مثبت به آينده و عمق بخشیدن به طیف بديل

 (.Porter, 1985تواند مد نظر ما باشد )که می

ها هاي متعددي دارند که بهترين آنسناريوها شکل

شتوانه شوند، يعنی داراي يک پمند خلق میطور نظامبه

منطقی هستند که متغیرها را در موقعیت مورد مطالعه، 

کنند و شناسايی و براي سناريو مضامین کلی تعريف می

هاي کمی و کیفی سپس، براي متغیرهاي سناريو، ارزش

کنند. به اين ترتیب، يک تصوير يک پارچه تعیین می

هاي سناريوها ممکن است به شکل شود.خلق می

اي اگراف تا يک متن چند صفحهمختلف، از يک پار

باشند، بستگی دارد به اينکه تصمیم بگیريم از سناريو 

عنوان راهی براي گفتن داستان کامل استفاده کنیم يا به

ريزي دورتر اينکه بخواهیم ذهن ديگران را بر روي برنامه

ها سناريو را بگشايیم. ضعف آن اين است که بعضی 

آيد و و خوششان نمیپسندند، از رويکرد سنارينمی

دانند، در اين مورد، بايد معموالً آن را درخور توجه نمی

تر با همان هدف همیشه يک مکمل، ارايه تحلیلی رسمی

 .(Golen & Gorden, 2014)داشته باشیم 

هايی سناريو، تصوير خود سازگاري از آينده يا جنبه

-از آن است. بهترين سناريوها چنان به دقت طراحی می

د که از لحاظ مفهومی يکپارچه و سودمند باشند. شون

-رويدادها می سناريوها اساسًا به تشريح و توصیف ادامه

صورت استمرار رويدادهاي پردازند. چه اين رويدادها به

فعلی باشند و چه برخالف رويدادهاي فعلی باشند. در 

اي است که گونهسناريو، اين تشريح و توصیف به

، نتايج هر انتخاب و غیره مشخص روهاي پیشانتخاب

و يا ابزار  عنوان ابزاري اکتشافیشوند. همچنین، بهمی

گیرد. اين روش، گیري نیز مورد استفاده قرار میتصمیم

ترين ابزارهاي عنوان يکی از پايدارترين و پراستفادهبه

اي انديشی است، که کاربردهاي متنوع و گستردهآينده

 .(Eslater, 2011)دارد 

سناريوها نمايندگان برگزيده شده از فضاي 

هاي بديل و هاي بديل هستند. شناسايی آيندهآينده

ها به مجموعه سناريوها را چگونه بايد انجام تبديل آن

داد؟ سناريوها را از کجا بايد يافت؟ سه رويکرد کلی براي 

است: رويکردهاي ها پیشنهاد شدهپاسخ به اين سوال
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 Pedram)کري(، فزاينده و استـنتاجی استقرايی )توفان ف

& Ahmadian, 2015)   که در تحقیق حاضر از رويکرد

 استقرايی استفاده شده است.

در مورد پیشینه موضوع پژوهش، تحقیقات انجام 

شده يا ساير منابع علمی منتشر شده و مورد بررسی را 

تحقیقات و  -1توان در سه گروه تقسیم نمود:  می

شناسی با تحقیق حاضر ًا از بعد روشمطالعاتی که صرف

طور عام و روش مشابهت داشته و آينده نگاري را به

طور خاص، مورد استفاده قرار دادند. سناريونويسی را به

ها در آينده  تحقیقات يا منابعی که به موضوع تعاونی -2

تحقیقاتی  -3طور کلی پرداخته اند. و يا اقتصاد تعاونی به

شناسی و هم از بعد موضوعی با شکه هم از بعد رو

( در 2009) .Deller et alتحقیق حاضر مشابهت دارند. 

تحقیقی به بررسی و تشريح حجم و اندازه اقتصاد تعاونی 

در اياالت متحده پرداختند. از موارد ديگري پژوهش 

هاي حقوقی و اقتصادي مورد استفاده براي آنها، ويژگی

هاي مورد ، روشهاي اقتصادي تعاونیتعريف تشکل

هاي تعاونی در تمامی گیري فعالیتاستفاده براي اندازه

 Darabi et alهاي اقتصاد اياالت متحده بوده است. بخش

( در تحقیق خود به چهار سناريوي محتمل آينده 2019)

کسب و کار در ايران بر پايه ساختار جمعیتی پرداختند 

هزار  700 که در مطلوب ترين سناريو با ايجاد میانگین

 4درصد بیکاران کشور به  1420شغل در سال ، تا سال 

( در 2012) Fulton & Giannakas درصد خواهد رسید.

با " 1هاي کشاورزيآينده تعاونی" تحقیق خود با عنوان

پرداختن به مفاهیم کلیدي مورد نیاز براي بررسی 

اي در قالب گونههاي کنونی و آتی، اين مفاهیم بهتعاونی

ها براي چارچوب گنجانده شوند که بتوان از آنيک 

بررسی شرايط و مسايل بسیار متفاوت متعددي که 

ها هاي کشاورزي با آناحتمال دارد در آينده، تعاونی

( در  تحقیق 2020)  Ahmadiرو شوند بهره گرفت.  روبه

به سناريوهاي آينده تقاضاي مسکن  1395خود در سال 

مسکن کارمندي و کارگري،  هاي تعاونیاز طريق شرکت

( در 2013) Feli Nahavandدر استان پرداخته است. 

، نظام ترويج  1392پايان نامه دوره دکتري، در سال 

اين تحقیق کشاورزي ايران را آينده نگاري کرده است. 

                                                                                  
1. The Futre of Agricultural Cooperatives 

در قالب سه مرحله به بررسی وضعیت کنونی نظام ترويج 

بخشی  کشاورزي ايران، شناسايی عوامل درون و برون

و  1404تأثیرگذار بر نظام ترويج کشاورزي ايران تا افق 

پرداخته  1404انداز آن براي افق تدوين سند چشم

( در تحقیق خود با 2012) et al.   Giaoutzi. است

نگاري در هعنوان ابزار آيندتحلیل سناريو به"عنوان 

پیچیدگی و عدم اشاره کرده اند که " 2کشاورزي

اند. قطعیت، مسايل کلیدي در پی بردن به تحوالت آينده

بینی کرد، توان پیشافزون بر اين، آينده را اگرچه نمی

اي تصمیمات)اقدامات( خاص اما پر واضح است که پاره

تواند آينده را براي رسیدن به مسیرهاي مطلوب و می

( در 2015)Hogeland نظر، تحت تأثیر قرار دهند. مورد

تحقیق خود با عنوان با عنوان مديريت کردن عدم 

هاي قطعیت و انتظارات: واکنش راهبردي تعاونی

 3کشاورزي اياالت متحده به صنعتی شدن کشاورزي

 20سازي کشاورزي در سده اشاره دارد؛ روند صنعتی

لشی مواجه هاي کشاورزي را با چامیالدي، تعاونی

گیري آن نقش داشتند و نه ساخت که نه خود در شکل

 Vanhoek etراه گريزي از رو در رو شدن با آن داشتند. 

al (2016 در تحقیق خود با عنوان )"هايی براي فرصت

ها در دراز مدت از طريق افزايش شانس موفقیت تعاونی

به اين سوال پاسخ دادند که  "4ريزي راهبرديبرنامه

ريزي راهبردي از همان ابتداي توان با برنامهه میچگون

ها را براي بلندمدت افزايش کار، شانس موفقیت تعاونی

 داد؟

از منابع علمی معتبر منتشر شده در موضوع تحقیق 

اشاره کرد که  "تعاون در متن اقتصاد"توان به کتاب می

و از طريق انتشارات  2016در سال  .Vister et al توسط 

ه منچستر انگلستان منتشر شده است. اين کتاب، دانشگا

المللی مهمی شامل مقاالت برگزيده همايش علمی بین

و با همین عنوان کتاب  2012است که در تابستان سال 

توسط دانشکده تعاونی دانشگاه منچستر برگزار شده بود. 

                                                                                  
2. Scenario Analysis as A Foresight Tool in Agriculture 

3. Managing Uncertainty and Expectations: The 

strategic response of  Us Agricultural cooperatives 

to agricultural industrialization 

4. Opportunities to Enhance Cooperatives Long-term 

Success Through Strategic Planning 

https://www.researchgate.net/profile/Maria_Giaoutzi
https://www.researchgate.net/profile/Maria_Giaoutzi
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هدف اصلی از برگزاري اين همايش علمی آن بود که 

گونه توانست جايگاه خود را نشان دهد نهضت تعاونی چ

عنوان بازيگري محوري و اصلی در متن تفکرات به

دست اقتصادي، اجتماعی و سیاسی جاري مجددا به

تعاونی در "توان به کتاب آورد. از منابع معتبر ديگر می

المللی تعاون هزاره سوم اشاره کرد که توسط اتحاديه بین

ترجمه توسط حمید انصاري  1385تالیف و در سال 

هاي تعاونی، در اين کتاب آمده است؛ شرکت .شده است

رو خواهند شد که اي روبهقطعًا با شرايط و مسايل تازه

توان به افزايش رقابت بین ها، میترين آنازجمله مهم

هاي چند رقباي قديم و جديد، افزايش قدرت شرکت

روي جوامع اشاره داشت هاي پیشملیتی و بحران

(Ansari, 2006). 

هاي انجام شده و در تحقیق حاضر، از کلیه پژوهش

شناسی منابع علمی معتبر منتشر شده، چه از بعد روش

آينده پژوهی يا سناريونويسی و چه از بعد، توجه خاص 

هاي موثر به اقتصاد تعاونی و شناخت کنشگران و پیشران

ها در آينده، بر اساس تجارب داخل و در اقتصاد تعاونی

برداري شد. هر چند از بعد جامعیت کشور، بهرهخارج از 

طور عام و نه صرفاً در يک موضوع )اقتصاد تعاونی به

توان گرايش خاص يا منطقه جغرافیايی محدود(، می

تحقیق حاضر را الاقل در داخل کشور، يک نوآوري 

 قلمداد کرد.

 

 شناسی تحقیقروش

ا به توان تحقیقات رها میاز حیث نوع برخورد با داده

دو دسته کلی توصیفی و آزمايشی تقسیم کرد که با 

هاي اين دو دسته، تحقیق حاضر در توجه به ويژگی

. از بعد (Sarmad et al., 2010)گیرد دسته اول جاي می

پارادايم فلسفی نیز تحقیقات ممکن است با روش کمی، 

. در  ,.Tabibi et al) (2014کیفی يا تلفیقی انجام شود 

هاي کیفی، براي درک و تبیین پديدههاي پژوهش

هاي حاصله از هاي کیفی نظیر دادهاجتماعی، از داده

ها، مستندات، مشاهده مشارکتی، پرسشنامه و مصاحبه

 . (Danaeifard et al., 2007)شود غیره استفاده می

ترين روش مورد در تحقیق کیفی حاضر اصلی

ي نظام استفاده جهت تحقق هدف اصلی )ارايه سناريوها

اقتصاد تعاونی در دهه آينده(، روش سناريونويسی است. 

اندازي ويژه است سناريو، نگاه به آينده از دريچه و چشم

که در چارچوب آن، داستان تصوير شده داراي سازگاري 

منطقی بوده و رخدادهاي بیرون از حقیقت در تاروپود 

هاي محتملی آن راهی ندارد. هر سناريو، بیانگر وضعیت

عنوان از آينده است که از سوي نگارندگان سناريوها به

است. اين سناريوها، اي در خور توجه مطرح شدهآينده

هاي ها و جامعه را براي رويارويی با دگرگونیسازمان

 . (Pedram & Zali, 2015)کنند بنیادين آينده آماده می

-داراي ماهیت توصیفیحاضر تحقیق ساس، ابراين 

طريق  دانی و ازیم هشیواي بههداده. تحلیلی است

( و با تخصصی نلای )پگنشست خبردو زاري گبر

از  تن 18 و تجربیاتها هاگیري از نظرات، ديدگهبهر

ارب ان داراي مطالعات تخصصی و تجگکارشناسان و خبر

رديد و با روش سناريونگاري و با گ آوريعمیدانی، جم

1ارب و ککس رويکرد استنتاجی و الگوي شبکه جهانی  

 .رفته استگتحلیل قرار  و مورد تجزيه

تر توسط الگوي مورد استفاده در اين پژوهش پیش

 سیرس، فالتون و شوارتز تشريح و مورد استفاده قرار

گرفته است. شوارتز فردي است که طی دهه هشتاد 

هاي شرکت ريزيمیالدي، کاربرد سناريوها را در برنامه

 ده و توسعه داده است ونفتی رويال داچ شل پیاده کر

ترين يکی از پر خواننده "هنر دورنگري"کتاب وي 

 تدوين سناريو است. ها در زمینهکتاب

، نظر براي اجراي الگوي سناريونويسیهاي موردگام

معموالً هشت گام است که توسط محققین مختلف 

شرح ها بهشود. اين گامکار گرفته میداخلی و خارجی به

 ذيل است:

 ی.صفر: تمهیدات الزم از ابعاد اجرايی و مفهوم گام

گام اول: شناسايی کنشگران اعم از تحت نفوذ و 

 & Pedram)ها خارج از نفوذ و تعیین میزان اهمیت آن

Zali, 2015: 24)  . 

ز عم اها و عوامل تأثیرگذار اگام دوم: شناسايی مولفه

 اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، مديريتی، ژئوپلیتیک.

ها ها و میزان اهمیت آنسوم: شناسايی پیشران گام

(Nazemi , 2012: 48). 

 ها.گام چهارم: شناسايی عدم قطعیت

                                                                                  
1. GBN 
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انداز کلی )تعیین مطلوب گام پنجم: ترسیم چشم

 :Pedram & Ahmadian, 2015) ترين آينده ممکن( 

189)  
هاي کلیدي و گام ششم: تعیین عدم قطعیت 

 :Pedram & Zali, 2015)طراحی چارچوب سناريوها 

31)   . 

گام هفتم: نگارش سناريوها )هر سناريو، چارچوب 

محتوايی خود را از گام دوم )شناسايی مؤلفه ها و عوامل 

 .  (Pedram & Zali, 2015: 32-33)گیرد تأثیر گذار( می

گام هشتم: ارزيابی سناريوها )در محیط داخلی به 

پذيري سناريوها هاي بیشتري نیاز داريد تا امکانچه داده

را باالتر ببريد؟ در محیط کالن بیرونی چطور؟ چه 

گیري هاي خوبی براي جهتتوانند نشانهمتغیرهايی می

تغییرات در جهت نیل به سناريوي مورد نظر باشند؟ 

دهند شرح گونه که رخ میکدام سناريو وقايع را آن

 . (Goldasteh, 2017: 95)دهد؟می

 

 

 بحث و نتایج 
 اي پاسخگويانهاي فردي و حرفهيژگیالف( و

ها در تحقیق کیفی همه تالش انتخاب نمونهدر 

ها، يافتن افرادي است که در محقق در انتخاب نمونه

نفعان موضوع تحقیق سرشار از اطالعات بوده و از ذي

اصلی موضوع پژوهش هستند. براي تبیین سناريوهاي 

ها فراد نمونهاقتصاد تعاونی در دهه آينده از دو گروه ا

انتخاب شدند. طیف اول، کسانی بودند که طی دهه 

-گزاران و تصمیمگذشته و يا در حال حاضر از سیاست

هاي معاونین وزير، گیران موثر اقتصاد تعاونی در سمت

، رئیس هیات مديره يا عضو مدير کل ستادي، دبیرکل

هاي اصلی بخش دولتی و غیر اصلی هیات مديره تشکل

درصد  50نفر و  9ها بودند. اين گروه اونیدولتی تع

دادند. طیف دوم، شامل اساتید ها را تشکیل مینمونه

دانشگاه داراي تجارب پژوهشی متعدد در بخش تعاونی و 

نظر و با تجربه در دو بدنه کارشناسی و افراد صاحب

نفر  9بخش دولتی و غیر دولتی تعاونی که اين گروه هم 

دادند. از بعد ها را تشکیل میهدرصد مابقی نمون 50و 

ها داراي مدرک دکتري و درصد نمونه 61تحصیالت نیز 

درصد داراي مدرک کارشناسی ارشد بودند. حداقل  39

سال و حداکثر آن  10ها در بخش تعاونی تجربه نمونه

سال بوده است. هر چند حدود  24سال و میانگین  33

ولی بیش از  ها عضو هیات علمی بودند،درصد نمونه 20

هاي اجرايی در ها عالوه بر مسئولیتدرصد نمونه 50

ها و مراکز آموزش عالی نیز بخش تعاونی، در دانشگاه

روز بودن دانش آنها دهنده بهکردند که نشانتدريس می

نسبت به تحوالت آينده بخش تعاونی با عنايت به تجارب 

المللی و اطالعات کسب شده از شرايط داخلی و بین

 ها دارد.تعاونی

 

هاي هاي پژوهش کيفی حاضر در قالب گامب ( يافته

 تدوين سناريو

در تحقیقات کیفی تشريح فرايند و اقدامات هر 

آيد که حساب میمرحله بخشی از نتايج و دستاوردها به

گانه طی شده تا تحلیل سناريوها در اينجا مراحل هشت

ک گزارش ها به تفکیو راهکارهاي مديريت عدم قطعیت

  شود.می
  گام صفر: فراهم نمودن تمهيدات الزم

تشکیل تیم سناريونويسی با مسئولیت پژوهشگر و 

نظران بخش تعاونی نفر از صاحب 5مشارکت حداقل 

سال تجربه اجرايی و تحقیقاتی  20)حداقل داراي  کشور

 .مرتبط(

شناسايی ساير خبرگان در دو بخش دولتی و 

 20د تعاونی ايران )فهرست غیردولتی موثر در اقتصا

 نفره(

 .تک آنها توسط پژوهشگرمذاکره و رايزنی با تک

شناسايی روندهاي مهم دو دهه گذشته اقتصاد 

  .تعاونی براي ترسیم سناريوهاي دهه آينده

ترين شامل مهم ،گزارشات ديدبانی اقتصاد تعاونی

ها و ترين فرصتنقاط قوت و ضعف درونی نظام و مهم

یرونی نظام از طريق مصاحبه نیمه ساختارمند تهديدات ب

نظران شناسايی شده مورد تحلیل نفر از صاحب 18با 

 قرار گرفتند. 

هاي گام اول: شناسايی کنشگران مهم اقتصاد تعاونی

ايران اعم از تحت نفوذ و خارج از نفوذ و ميزان اهميت 

 آنها

در اين تحقیق در دو مرحله، شامل فاز اول میدانی 

هاي عمیق( و فاز دوم میدانی )پانل م مصاحبه)انجا
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تخصصی اول( به شناسايی و تعیین میزان اهمیت 

هاي ايران، اعم از ترين کنشگران مهم اقتصاد تعاونیمهم

داخلی يا خارجی و تحت نفوذ يا خارج از نفوذ، پرداخته 

 شد. 

شده در پانل کنشگر مؤثر شناسايی 31از مجموع 

مورد ديگر، خارج  6کشور و  مورد، داخل 25تخصصی، 

کنشگر در   9از کشور هستند. در مجموع، میزان اهمیت 

  10کنشگر در حد دو ستاره و  12ستاره، حد سه

 تشخیص داده شدند. ستارهکنشگر ديگر در حد يک

 

 : فهرست کنشگران به تفکیک میزان اهمیت2جدول 

 متوسط تیاهم يکنشگران دارا (***)ف زياد تیاهم يکنشگران دارا رديف

(**) 

 کم تیاهم يکنشگران دارا

(*) 

و  یتعاون ریغ يهاو گروه احزاب رانيا يیتعاون روستا سازمان ی(و شهرستان یاستان ،ي)مرکز رانيتعاون ا اتاق 1

بخش  تيمندان به تقوعالقه

 یخصوص

 نگرانتعاو توسعه تعاون بانک یو ادارات کل استان یتعاون، کار و رفاه اجتماع وزارت 2

 مصلحت نظام صیتشخ مجمع تعاون يگذارهيضمانت سرما صندوق (مختلف يها شي)در گرا هایتعاون 3

 کار یالمللنیب سازمان رانيتعاون ا یعلم انجمن یتعاون هياتحاد 4

  یخواربار جهان سازمان یرانيتعاونگران ا خانه یاجتماع يهاو شبکه یجمع رسانه 5

 یعاالن اجتماع)ف یاجتماع يها گروه 6

 و ...(کشاورزان،کارگران 

 یتجارت جهان سازمان يزيرو برنامه تيريمد سازمان

 ملل متحد سازمان يیاقتصاد و دارا وزارت یاسالم يشورا مجلس 7

 تعاون یالمللنیب هياتحاد هابانک ريو سا يمرکز بانک نوپا يوکارها وابسته به کسب يمجاز يهاهياتحاد 8

 متو ص يجهاد کشاورز وزارت تعاون يریگشکل شگامانیپ ی(دولت اي یها )اعم از خصوصبخش ريسا يرقبا 9

 

ها و عوامل تأثيرگذار گام دوم: شناسايی مولفه

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، مديريتی، ژئوپليتيک و 

 ... 

در نظريه رشد و بالندگی اقتصاد تعاونی ايران در 

ه مطالعات کمی و دهه آينده که حاصل بیش از يک ده

کیفی و صدها سال جمع تجربه اعضاي خبرگان 

هاي گروهی و اقناعی است، کننده در بحثشرکت

 27مقوله اصلی و  7ترين عوامل تأثیرگذار، در قالب مهم

 اند:بندي شدهمقوله فرعی به شرح ذيل دسته

عوامل اقتصادي )ساختار، حمايت دولت، تامین مالی، 

 ست صادرات و واردات(سیاست اقتصادي و سیا

عوامل اجتماعی )مشارکت، سرمايه اجتماعی، کسب 

سازي و فرهنگ اشتراک دانش، آموزش و مهارت، شبکه

هاي اجتماعی فراگیر و تغییرات جمعیتی و ظهور رسانه

 محیطی(

هاي تعاونی شامل عوامل فرهنگی )اصول و ارزش

روحیه دگرياري، صداقت و ... ، فرهنگ کار و تالش، 

 وع فرهنگی، عالقه و انگیزه و سطح سواد و دانش فنی(تن

هاي مديريتی تعاونی، عوامل مديريتی )سبک

 هاي مديران و سازمان و مديريت(مشخصه

ها  و عوامل سیاسی )کارگزاران حامی تعاونی

 ها(کارگزاران مخالف حمايت خاص از تعاونی

عوامل تکنولوژيکی )تغییرات سريع تکنولوژي باز و 

 ات سريع تکنولوژي بسته(تغییر

طبیعی، موقعیت مکانی، عوامل محیطی )منابع

 هاي جمعیتی و اقلیم آب و هوا(ويژگی

خروجی اقتصاد تعاونی رشد يافته نیز داراي 

کارکردهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی متنوعی 

 خواهد بود که عبارتند از: 

 کارکردهاي اقتصادي )افزايش سهم تعاون از اقتصاد 

ها در کشور، گسترش ی، افزايش کمی و کیفی تعاونیمل

هاي هاي دانش بنیان و سبز ، جذب سرمايهتعاونی

 وري منابع و مديريت ريسک(.جديد، فرهنگ بهره

کارکردهاي اجتماعی )گسترش عدالت و توزيع 

درامد در جامعه، افزايش اشتغال و کاهش بیکاران، 
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لوگیري از تکاثر پايداري و ماندگاري تعاونی، فقرکاهی، ج

 ثروت دست افراد خاص و حکمرانی خوب(.

کارکردهاي فرهنگی )هويت تعاونی و تقويت روحیه 

 انداز در جامعه(.پس

 هاها و ميزان اهميت آنگام سوم: شناسايی پيشران

پیشران مؤثر  29هاي اولیه تحقیق جمعًا در بررسی

 در هاي ايران شناسايی شده بودند که در اقتصاد تعاونی

مورد از ديدگاه اعضاي پانل ،  2مراحل بعدي تنها 

پیشران تشخیص داده نشد و حذف گرديد. پس از بحث 

پیشران جديد نیز به فهرست اضافه  3هاي الزم، و بررسی

پیشران نیز با پیشنهاد اعضاي پانل  14شد و عناوين 

پیشران با تعیین درجه  30اصالح گرديد و در نهايت، 

ستاره، مورد تأيید پانل ستاره و سه، دوستارهاهمیت يک

 تخصصی قرار گرفت. 

پیشران مؤثر از ديدگاه  30از مجموع 

کنندگان در پانل تخصصی، در نهايت، میزان مشارکت

پیشران در حد  16ستاره، پیشران در حد سه 11اهمیت 

ستاره، واجد پیشران ديگر نیز در حد يک 3ستاره و دو

 اهمیت تشخیص داده شد.

 
 ها به تفکیک میزان اهمیت:  فهرست پیشران3جدول 

 هاي تک ستاره )*(پیشران هاي دو ستاره )**(پیشران ستاره )***(هاي سهپیشران رديف

اقــدامات حــاکمیتی در جهــت توســعه  1
 هاتعاونی

ارتقاي جايگاه تشـکیالت فعلـی در بخـش 
دولتی تعاون )سازمان مستقل يـا معاونـت 

 رياست جمهوري(

ــرکتتو ــاونی )ش ــاختارهاي تع ــعه س هاي س
 تعاونی مادر تخصصی ، مجتمع تعاونی و ...(

اعتماد و اقبال عمومی مردم به مشارکت و  2
 هاحضور در تعاونی

  هاي جهانی شدنفرصت هاعدم حمايت حاکمیت نسبت به تعاونی

هاي دولتـی و غیردولتـی تعامل بین بخش 3
سعه تعاون براي توسعه افقی و عمودي )تو

 ها(ها و اتاقها، اتحاديهتعاونی

افزايش سهم بانک توسعه تعاون و صندوق 
گذاري تعــاون در تــأمین ضــمانت ســرمايه

 هامالی و تضمین تعاونی

رقابت بین سازمان تعـاون روسـتايی و وزارت 
ــه ــرات برنام ــودن اث ــی نم ــاور و خنث هاي تک

 اي يگديگرتوسعه

 توسعه فرهنـگ تعـاون و کـار گروهـی در 4
 سطح جامعه

ــا حــذف تشــکیالت تضــعیف تعاونی ــا ب ه
 متمرکز دولتی تعاون

 

ــداکثري اعضــاي تعاونی 5 ــا، مشــارکت ح ه
 هاها در مديريت آنها و اتاقاتحاديه

رقابت شديد منفـی بـین بخـش دولتـی و 
 غیردولتی تعاون

 

گري از بخـش دولتـی حذف امـور تصـدي 6
 تعاون

ترويج فرهنگ فردگرايی و منافع شخصـی 
 در سطح جامعه

 

  تغییرات تکنولوژيکی هاها و اتحاديهتأمین مالی کافی تعاونی 7

هــاي توســعه پايــدار، ســبز توســعه تعاونی 8
هــاي زيســت و تعــاونی گروهحــامی محیط

 خاص )زنان، جوانان و ...(

ــول  ــذف اص ــی  44و  43ح ــانون اساس ق
)حــذف جايگــاه بخــش تعــاونی در قــانون 

 (اساسی

 

هـا و قتصـاد در اغلـب بخشدولتی بودن ا 9
پايین بودن سهم بخش تعـاونی از اقتصـاد 

 ملی

  وريسبک مديريت و ارتقاي بهره

ها و تورکود )رکود تـورمی( ثباتی قیمتبی 10
 در اقتصاد کشور

هاي قانونی براي جذب سـرمايه محدوديت
 هابیشتر اعضا در تعاونی

 

  اختار جمعیتی کشور تغییر س اجتماعی کشور -الگوي توسعه اقتصادي 11

تجاري بـودن فعالیـت بـانکی در کشـور و   12
منـدي عدم توانايی واحدهاي نوپـا در بهره

 از منابع بانکی 

 

  هاي بزرگتوسعه تعاونی  13

افـــزايش ظرفیـــت صـــادراتی و توســـعه   14
 هاالمللی تعاونیتعامالت بین

 

  ها در بازار سرمايهحضور تعاونی  15

  هاپذيري تعاونیوان رقابتافزايش ت  16

 

 

 

 

 



 1399، 4 ، شماره51-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           808

 

 هاقطعيتگام چهارم : شناسايی عدم

ها از سوي اعضاي پانل تخصصی، مورد پیشران

بررسی قرار گرفت و به لحاظ میزان اهمیت و 

هاي ها نمره داده شد تا عدم قطعیتقطعیت، به آنعدم

مربوط به اقتصاد تعاونی مشخص شوند. بر اساس 

 4بندي نهايی، در مجموع، ه، در جمعامتیازات داده شد

 شرح ذيل وجود داشت:تر بهقطعیت مهممورد عدم

تأمین ها )اقدامات حاکمیتی در جهت توسعه تعاونی

ها و تعاونی گذاري دری و تضمین سرمايهکاف یمال

تعاون  دولتی بخش گري ازتصدي امور ، حذفهااتحاديه

 و...( 

شارکت و حضور در اعتماد و اقبال عمومی مردم به م

)توسعه فرهنگ تعاون و کار گروهی در سطح  هاتعاونی

ها و ها، اتحاديهجامعه، مشارکت حداکثري اعضاي تعاونی

 ها و...( ها در مديريت آناتاق

هاي دولتی و غیردولتی تعاون براي تعامل بین بخش

ها و ها، اتحاديهتوسعه افقی و عمودي )توسعه تعاونی

 ها(  اتاق

ها و تورکود )رکود تورمی( در اقتصاد ثباتی قیمتبی

 کشور

 انداز کلی گام پنجم: ترسيم چشم

ترين مورد از مهم 24در گام پنجم، حداقل 

هاي ايران در اندازهاي مورد انتظار اقتصاد تعاونیچشم

دهه آينده که از فراوانی بیشتري از نظر خبرگان 

ر بودند، فهرست شده است که از مصاحبه شونده برخوردا

بینی تحقق سهم پیشها اين موارد است: بارزترين آن

اقتصاد ملی؛ تأمین  براي بخش تعاوندرصد  25شده 

ها؛ تضمین بخش عمده بخش عمده منابع مالی تعاونی

هاي تعاونی با ها؛ قابلیت رقابت شرکتگذاريسرمايه

ش از مشارکت بیهاي خصوصی داخلی و خارجی؛ شرکت

؛ درصدي جمعیت کشور در انواع مختلف تعاونی 50

مزاحم براي توسعه بخش  قوانین و مقررات حذف

عنوان رشد ها بهبودن تعاونی غیردولتی؛ مطرح

ها به شدن تعاونیترين شکل از مؤسسات؛ تبديليابنده

ها به مدلی با شدن تعاونیمدلی اعتمادآفرين؛ تبديل

گیري از سوي اعضا و مسازي و تصمیقابلیت تصمیم

 ی به دلیلتعاونهاي به بنگاهتوجه دولت ارکان؛ 

 يآورو تاب يريپذانعطافمداري و برخورداري از اصول

ها به مدلی براي شدن تعاونیو تبديلها در بحران

محیطی پايداري اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زيست

هاي عمیق در حوزه خود. بر اساس مجموعه مصاحبه

نظران و خبرگان امر و نتیجه ام شده با صاحبانج

هاي فعلی اقتصاد هاي خبرگی مبتنی بر واقعیتپانل

اي و جهانی و تعاونی در ايران و شرايط کلی منطقه

هاي کالن هاي کالن اقتصاد ملی و سیاستگیريجهت

نظام جمهوري اسالمی ايران در ارتباط با اقتصاد تعاونی، 

منظور راي اقتصاد تعاونی بهانداز قابل احصا بچشم

آفرينی مناسب در اقتصاد ملی و توسعه کشور براي نقش

 ده سال آينده به اين شرح ارايه گرديد:

ها به مدلی براي پايداري شدن تعاونیتبديل

محیطی در حوزه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زيست

 خود 

 دادن مدل تعاونی از سوي مردم در دهه آيندهترجیح

یر ماهیت تعاونی از نهادهاي وابسته به دولت، به تغی

 نهادهاي وابسته به اجتماع 

هاي خصوصی ها با شرکتقابلیت رقابت تعاونی

 داخلی و خارجی 

ترين شکل عنوان رشد يابندهها بهمطرح بودن تعاونی

 از موسسات 

هاي مستقل، با ها به بنگاهشدن تعاونیتبديل

 کمترين اتکا به منابع دولت

 هاهاي نوين در تعاونیاستفاده از فناوري

درصدي جمعیت کشور در  50مشارکت بیش از 

 انواع مختلف تعاونی

 هاتوسط تعاونی ساالريارتقاي مردم

مزاحم براي توسعه بخش  قوانین و مقرات حذف

 ويژه بخش تعاونیغیردولتی به

مداري اصول ی به دلیلتعاونهاي به بنگاهتوجه دولت 

 ها در بحران يآورو تاب يريپذانعطافاري از و برخورد

گري از بخش دولتی تعاونی و حذف کلیه امور تصدي

 هاي غیردولتی بخشواگذاري آن به تشکل

 ها به نحو مطلوب تأمین منابع مالی تعاونی

 هاتوسط تعاونی باز بازارهاي ايجاد

 در دولت سهم کاهش و بنگاهداري از دولت خروج

 ي به دو بخش تعاونی و خصوصی( اقتصاد )واگذار
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ها )سهم آورده، تسهیالت و...(  گذاريتضمین سرمايه

 در بخش تعاون به نحو مطلوب 

ش براي بخدرصد  25بینی شده تحقق سهم پیش

 اقتصاد ملیتعاون 

هاي کليدي و طراحی گام ششم: تعيين عدم قطعيت

 چارچوب سناريوها

دست ي بههابا توجه به دو سويه بودن عدم قطعیت

نظران و خبرگان می آمده از سوي صاحب

ها را توصیف آن "تقويت/تضعیف"يا  "وجود/عدم"شد

کرد. در اين راستا، براي طراحی چارچوب سناريوها الزم 

قطعیت به تعداد کمتري تنزل پیدا بود اين چهار عدم

هاي رو، اعضاي تیم پژوهش پس از بررسیکند. از اين

دلیل یدند که اقتصاد تعاونی بهالزم به اين نتیجه رس

مندي از فرد اين بخش در بهرههاي منحصربهويژگی

هاي افقی و عمودي قوي و امکان مبادالت شبکه

اي، کمتر تحت تأثیر نوسانات کالن اقتصادي شبکهدرون

گیرد. لذا، با توجه به شرايط کنونی حاکم بر قرار می

ترين لیدياقتصاد ملی که بیشتر جنبه دولتی دارد، ک

توان در قالب دو مقوله خالصه کرد: ها را میقطعیتعدم

( حمايت يا عدم حمايت دولت و استقبال يا عدم 1

( تعامل بین 2استقبال مردم از اقتصاد تعاونی و 

هاي دولتی و غیردولتی تعاون. براين اساس، دو بخش

گذار بر اقتصاد تعاونی در ده قطعیت کلیدي تأثیرعدم

 4توان به شرح ذيل در قالب جدول ه را میسال آيند

 ترسیم نمود:

 
قطعیت کلیدي در اقتصاد تعاونی در دهه : دو عدم4جدول 

 آينده
 نوع قطعیت کلیديعدم شماره

قطعیت کلیدي عدم هاحمايت حاکمیت از تعاونی 1

1 

گرايش و استقبال مردم نسبت به  2

 هاتعاونی

قطعیت کلیدي عدم

2 

 

 سوي از آمده دستبه عیت کلیديقطعدم از دو

چهار سناريو قابل تصور است  خبرگان، نظران وصاحب

 ( ارايه شده است.5که در قالب جدول )

 
 قطعیت کلیدي در مورد اقتصاد تعاونی در دهه آينده: چهار سناريوي محتمل بر اساس دو عدم5جدول

 نام سناريو 2قطعیت کلیدي عدم 1قطعیت کلیدي عدم شماره

 گیري تعاونیاوج هاگرايش و استقبال مردم نسبت به تعاونی هاحمايت حاکمیت از تعاونی 1

 فرود تعاونی هاعدم گرايش و استقبال مردم نسبت به تعاونی هاحمايت حاکمیت از تعاونی 2

 خیزش تعاونی هاگرايش و استقبال مردم نسبت به تعاونی هاعدم حمايت حاکمیت از تعاونی 3

 سقوط تعاونی هاعدم گرايش و استقبال مردم نسبت به تعاونی هام حمايت حاکمیت از تعاونیعد 4

 

( آمده است از تالقی دو 1گونه که در شکل )همان

آيد. در وجود میمحور عمودي و افقی چهار ناحیه به

ناحیه يک که گرايش مردم و حمايت حاکمیت در 

ده است. در گیري تعاونی نامیده شحداکثر است، اوج

ناحیه دوم که گرايش مردم در حداقل ولی هنوز حمايت 

حاکمیت در حداکثر است، فرود تعاونی نامیده شده 

است. ناحیه سوم که گرايش مردم در حداکثر ولی 

حمايت حاکمیت در حداقل است، خیزش تعاونی 

نامگذاري شده است و در نهايت، در ناحیه چهارم چون 

يت حاکمیت در حداقل هم گرايش مردم و هم حما

 است، سقوط تعاونی نامیده شده است.
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 ( نواحی شکل گیري سناريوهاي چهارگانه از تقاطع محور عمودي و افقی1شکل)

 

هاي بالقوه پيش هفتم: نگارش سناريوها )آينده گام

 هاي ايران در دهه آينده( روي اقتصاد تعاونی

 هاي کشور در آيندهعاونیسناريوها: اقتصاد ت

ها پس از شناسايی و تعیین کنشگران مؤثر، پیشران

ها، نوبت به بررسی سناريوهاي ناظر بر قطعیتو عدم

هاي باورپذير بخش تعاونی و نقش کنشگران آينده

رسد. در سناريوهاي ها میگیري آنمختلف در شکل

حاصل شده، احتمال تحقق هر کدام از سناريوهاي 

و يا نامطلوب، با توجه به اهداف اقتصاد تعاونی مطلوب 

)طبق تأکید اسناد باالدستی کشور و نیز ظرفیت ايجاد 

اشتغال پايدار و ظرفیت نهادي مؤثر بر گسترش و 

اعتالي سرمايه اجتماعی( وجود دارد، ولی چیزي که 

دورنماي آينده را مشخص خواهد کرد آن است که چه 

آفرينی در ه نوع نقشعواملی، در چه شرايطی و با چ

هاي اقتصادي، اجتماعی، تکنولوژيکی، جغرافیايی، عرصه

شود. در اينجا، صرفًا روايت رو میمديريتی و غیره روبه

سه سناريوي اول که احتمال وقوع بیشتري دارند، ذکر 

-می شود و در گام هشتم هر چهار سناريو ارزيابی می

 شود.

 گيري تعاونی: اوج1سناريوي 

 سناريو روايت

ها رويه قیمتهاي اخیر با وجود افزايش بیطی سال

هاي اعمال شده آمريکا و و تورم افسارگسیخته و تحريم

کشورهاي اروپايی، امکان استفاده از ظرفیت صادراتی در 

کشورهاي همسايه و همجوار، بیشتر شده و روز به روز 

ر تبستر براي استفاده از توانمندي اقتصاد مقاومتی فراهم

شود؛ چرا که حجم بسیاري از اثرات منفی ناشی از می

رويه کاالها کاسته شده نوسانات قیمت دالر و واردات بی

و زمینه براي تقويت و رونق تولید داخل مهیا گرديده 

است و در اين راستا، شاهد گسترش روز افزون 

بنیان و بسیج افکار عمومی میان مردم هاي دانششرکت

گذاري گذاري داخلی و جذب سرمايهايهو گرايش به سرم

خورد که اي رقم میگونهخارجی بوده و اين وضعیت به

خواهی و حس تعاونگري در روز به روز بر حس عزت

هاي دينی رو هاي اسالمی و ارزشکشور بر اساس آموزه

به افزايش گذارده است و به فرمايش امام خمینی )ره(: 

ه است که بايد تعاون اين احساسی که در ملت پیدا شد"

کند بايد اعانت کند، اين از برکات انقالب است. تا در اين 

کشور روح تعاون وجود دارد از جمیع بلیات مصون و 

. مقام معظم رهبري هم که بارها بر "محفوظ است

اند. در اهمیت و ضرورت تعاون در اقتصاد سخن گفته

اين شرايط، جوانان، ساکنین مناطق کم برخوردار، 

مند به کار جمعی، صاحبان گذاران عالقهسرمايه

گذاري فردي، هاي اندک اما کافی براي سرمايهسرمايه

ها و اراضی کارآفرينان، ساکنین روستايی و مالکان زمین

که با آبیاري سنتی و -پا کوچک، زارعین کوچک و خرده

گیری اوج

 تعاونی

 خیزش تعاونی

 فرود تعاونی

 تعاونیسقوط 

مایت عدم ح

 حاکمیت

 حمایت حاکمیت

گرایش  عدم گرایش مردم

 مردم
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هاي معمول کشاورزي، اعم از کاشت و داشت و شیوه

برداران زراعی، بهره -بت ندارندبرداشت، امکان رقا

متقاضیان مسکن کارمندي، کارگري و آزاد، متقاضیان و 

نیازهاي صنفی  تأمینکه در قالب -برداران صنفی بهره

کشاورزان، کارگران، رانندگان،  -شوندبايست مجتمع می

منظور آموزان، دانشجويان، بازاريان و... بهصیادان، دانش

روهی خود باتوجه به رشد تأمین نیازهاي صنفی و گ

پیچیدگی و ابهام جامعه و تغییر در مفاهیم نوآوري، 

دسترسی به بازيابی و تحلیل اطالعات در راستاي 

ها و نگرانه و مديريت عدم قطعیتضرورت تفکر آينده

سازي بینی آينده مطلوب، با ايجاد تشکل و شبکهپیش

هاي همیاري، ثبات در قالب تعاونی و ديگر تشکل

روز تقويت کرده و با ايمان به قتصادي را روزبها

ثمربخشی چنین حرکتی، از اين ظرفیت براي خود 

 کنند.استفاده می

کننده در ها نقش تعییندر اين سناريو، تعاونی

اقتصاد کشور دارند و با رشد کمی و کیفی، زمینه براي 

خصوص هاي دولت بهها در برنامهگسترش حوزه نفوذ آن

 اشتغال از طريق منابع نو فراهم است.  در ايجاد

قانون اساسی  44جا که بر اساس اصل از آن

هاي جمهوري اسالمی ايران، بخش تعاونی يکی از بخش

اي بر شود و تأکید ويژهگانه اقتصاد محسوب میسه

محوري اقتصاد صورت گرفته است، براساس رقابت انسان

صوصی و دولتی، هاي خها با بخشسازنده و پايدار تعاونی

درصد در اقتصاد ملی، افزايش  25رسیدن به سهم 

ها و توانمندي در مشارکت مؤثر مردم در ارکان تعاونی

ايجاد اشتغال پايدار همراه با کاهش فقر و عدالت 

 اجتماعی قابل تصور خواهد بود.

 : فرود تعاونی2سناريو 

 روايت سناريو

میت، هاي حاکهاي اخیر، با وجود حمايتطی سال

اعم از دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

دريغ مقام معظم رهبري هاي بیتر، پشتیبانیاز همه مهم

از ارتقاي جايگاه بخش تعاونی در اقتصاد ملی، گرايش 

مردم به سمت تعاونی و کارهاي مشارکتی، کمرنگ شده 

هاي دولتی متولی است. اختالفات درونی بین بخش

ها ها و اتاقش غیردولتی، شامل اتحاديهها و بختعاونی

افزايی، به خنثی جاي همشدت زياد شده است و بهبه

نمودن اثرات مثبت يکديگر در راستاي توسعه بخش 

تعاونی مشغول هستند. همچنین منازعات بین 

هاي جهاد کشاورزي )سازمان تعاون روستايی(  وزارتخانه

ي کشاورزي و هاگري تعاونیو وزارت تکاور، در تولی

ها را دچار سر در گمی کرده است روستايی، اکثر تعاونی

ها و روحیه و در نتیجه اعتماد اجتماعی در درون تعاونی

تدريج از بین مشارکت و کار گروهی در سطح جامعه به

هاي فرد گرايانه و منافع شخصی، رفته است و خصلت

خانوادگی و گروهی، جايگزين روحیه خیرخواهی جمعی، 

 حس همیاري و دگرياري شده است. 

هاي مالی بانک توسعه در اين سناريو، پشتیبانی

هاي کشور از بخش تعاونی همچنان تعاون و ساير بانک

گذاري در اولويت قرار دارد و صندوق ضمانت سرمايه

ها را ها نیز منابع اعتباري مورد درخواست تعاونیتعاونی

د. اما چون نظام نمايبه میزان قابل توجهی تضمین می

ها توسط رکز است، اين اولويتريزي همچنان متمبرنامه

شود و کارآمدي دولت بخش دولتی تعیین و اعمال می

در فرايندهاي هدايت، حمايت و نظارت تعاونی براساس 

هاي جديد عمالً تضعیف خالقیت و نوآوري و تکنولوژي

 ها نقش چندانی در تعیین اولويت واست و تعاونیشده

هاي بخش تعاونی ندارند.، لذا، اعتمادي به گزاريسیاست

طور کلی هاي حاکمیت نداشته و بهها و سیاستاولويت

شود. در اين تدريج زياد میشکاف بین دولت و مردم به

هاي اجتماعی در سطح جامعه و نهضت سناريو جنبش

شوند و تعاونی با رکود تدريجی و بطئی مواجه می

دان تمايلی به کمک در حکمرانی نخبگان جامعه چن

 خوب در اقتصاد تعاونی ندارند. 

تدريج تمايل و گرايش خود در اين شرايط، مردم به

هاي به بخش تعاونی را از دست داده و از تشکیل تعاونی

ها هايی هم که در تعاونیکنند و آنجديد خودداري می

دا تدريج تمايل پیها عضو هستند بهها و اتاقو اتحاديه

کنند ماهیت شرکت خود را عوض کنند و به می

هاي خصوصی تبديل شوند و چون يکی از اصول شرکت

اولیه بنیادين تشکیل تعاونی، جمع شدن تعدادي از 

مردم براي برآوردن يک نیاز مشترک اقتصادي، اجتماعی 

گیري مردم هاست، با کنارهو فرهنگی و يا تلفیقی از آن

تعاونی، اين ساختار، نه تنها  ترين رکنعنوان اصلیبه

شود، بلکه ساختارهاي گیرد و تقويت نمیشکل نمی
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روند که اين روند به منزله تدريج از بین میموجود هم به

افول بطئی يا پايین آمدن تدريجی از اوج، طی يک دهه 

 است.

 : خيزش تعاونی3سناريو 

 روايت سناريو

رت هاي اخیر، با تغییرات مديريتی صوطی سال

گرفته، انسجام در بخش غیردولتی تعاونی )داخل 

شدت ها و اتحاديه و اتاق(  بهها و بین تعاونیتعاونی

افزايش يافته و گرايش مردم به سمت تعاونی و کارهاي 

مشارکتی زياد شده است. مشارکت مردم در مديريت 

هاي عمودي نیز به میزان قابل توجهی ها و تشکلتعاونی

ت؛ زيرا مردم با کارکردهاي مثبت تعاون ارتقا يافته اس

اند و بیشتر اعضاي تعاونی و توده مردم کاماًل آشنا شده

هاي به تواند با هزينهمعتقدند که رويکرد تعاونی می

مراتب کمتر از دو بخش خصوصی و دولتی، بسیاري از 

مشکالت جامعه، از جمله فقر و بیکاري را به مقدار 

سناريو اکثر تعاونگران و توده زيادي کاهش دهد. در اين 

مردم اعتقاد دارند با توسعه بخش تعاونی، عدالت 

اي در سطح جامعه گسترش اجتماعی به نحو شايسته

هاي منحصر به فرد اين کند و به دلیل ويژگیپیدا می

تر و شکاف بخش از اقتصاد، توزيع درآمد نیز متعادل

خواهد شد. درآمدي بین افراد و اقشار فقیر و غنی کمتر 

ها و هاي دولتی متولی تعاونیاختالفات درونی بین بخش

ها همچنان ها و اتاقبخش غیردولتی، شامل اتحاديه

هاي وجود دارد و اين اختالفات سبب شده است حمايت

الشعاع اين شدت تحتها بهحاکمیتی براي توسعه تعاونی

جاي منازعات قرار گیرد و  کمرنگ شود. لذا، به

ايی، به خنثی نمودن اثرات مثبت يکديگر در افزهم

راستاي توسعه بخش تعاونی مشغول هستند. همچنین 

هاي جهاد کشاورزي )سازمان منازعات بین وزارتخانه

هاي گري تعاونیتعاون روستايی( و وزارت تکاور، در تولی

کشاورزي و روستايی، سبب شده است که حمايت هر دو 

 شدت کاهش يابد.  ها بهنهاد دولتی از تعاونی

هاي مالی بانک توسعه در اين سناريو، پشتیبانی

تدريج هاي کشور از بخش تعاونی بهتعاون و ساير بانک

شود، به نحوي که براي دسترسی به اين کمرنگ می

هاي تعاونی و غیر تعاونی تسهیالت هیچ فرقی بین تشکل

و  هاو يا افراد، وجود ندارد و هیچ اولويتی از طرف بانک

شود. ها لحاظ نمیحتی بانک توسعه تعاون براي تعاونی

ها نیز يا ورشکسته گذاري تعاونیصندوق ضمانت سرمايه

ها براي تضمین گوي درخواست تعاونیشده و يا پاسخ

 باشد. اعتبارات نمی

هاي اجتماعی در سطح در اين سناريو، جنبش

ي جامعه و نهضت تعاونی فعال است و نخبگان جامعه برا

هاي اجتماعی فعال همیاري و همکاري و مديريت جريان

هستند. عالوه بر کارکردهاي اقتصادي و اجتماعی مورد 

 حل در اشاره، چون بخش تعاونی توانسته است

 تورمی رکود طبیعی، منابع، زيستمحیط آب، هايبحران

 جامعه اعتماد و نمايد عمل موفق زيادي حدود تا و غیره

 در اجتماعی اعتماد و گروهی جامنمايد، انس جلب را

 .است رفته باال شدتبه جامعه

تدريج تمايل و گرايش مردم به در چنین شرايطی، به

رغم وابستگی بیش از يابد و علیبخش تعاونی افزايش می

هاي دولتی يا حاکمیتی و ها و کمکساله به حمايت 80

نیز با وجود کند شدن روند حرکتی آن در کوتاه مدت، 

دلیل تبعیت بخش از اصول اولیه تشکیل ها بهونیتعا

تعاونی )يعنی احساس نیاز تعدادي از مردم براي 

برآوردن يک نیاز مشترک اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی 

هايی واقعی و پايدارند و در ها( تشکلو يا تلفیقی از آن

هاي درازمدت، اين کاهش يا قطع وابستگی به حمايت

ات رشد و بالندگی تدريجی يا تواند موجبحاکمیت می

ها را فراهم آورد )در يک بازه زمانی خیزش تعاونی

 شود(. مشخص، به سناريوي اول نزديک می

 هشتم: ارزيابی هر سناريو  گام

ترين سناريو براي اقتصاد سناريوي اول، مطلوب

دلیل شرايط ويژه کشور و تعاونی در دهه آينده است به

و رونق تولید داخلی، از ظرفیت  توجه به اقتصاد مقاومتی

-نحو شايستهها بهشبکه گسترده افقی و عمودي تعاونی

اي استفاده شده و هم گرايش مردم به سرمايه گذاري 

در داخل کشور افزايش می يابد و هم زمینه جذب 

سرمايه هاي خارجی فراهم است. با توجه به افزايش 

حمايت دلیل روحیه تعاون و کار گروهی در جامعه به

حاکمیت و استقبال مردم، شرايط براي رشد و بالندگی 

گیري اقتصاد تعاونی در کشور فراهم است. لذا، اوج

مناسبی براي اين سناريو است. در سناريوي  نام تعاونی

هاي دلیل افزايش اختالفات درونی بین بخشدوم، به
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دولتی و غیر دولتی تعاونی ها و همچنین، افزايش 

وزارتخانه هاي متولی بخش تعاونی در  منازعات بین

ايران باعث کاهش اعتماد اجتماعی و روحیه مشارکت در 

درون تعاونی ها شد و روحیه فردگرايی و منافع شخصی 

در جامعه جايگزين می گردد. لذا، با وجود تداوم حمايت 

استقبال مردم  حاکمیت از تعاونی ها لیکن به دلیل  عدم

ترين عامل رشد و بالندگی تعاون ها، که اصلیاز تعاونی

ها منجر خواهد شد. هستند، به افول بطئی )فرود( تعاونی

در سناريوي سوم، چون گرايش و استقبال مردم وجود 

ها مندي از حمايت دولت، تعاونیرغم عدم بهرهدارد، علی

مدت، نوعی رشد بطئی )خیزش( را تجربه در کوتاه

شرايط افزايش سرعت  خواهند کرد. اما در بلندمدت، به

گیري خواهند رسید. برخی کارشناسان معتقدند اين اوج

سناريو در درازمدت حتی از سناريوي اول هم براي 

بخش تعاونی کشور مطلوب تر است، زيرا اتکاي تعاونی 

رود و آنها با ها به حمايت حاکمیت کامالً از بین می

و  هاي ذاتی کار گروهیها و توانمنديتوجه به مزيت

جمعی به رشد و بالندگی میرسند. در سناريوي چهارم 

که احتمال آن از سه سناريوي ديگر کمتر است، 

شود و موجبات شکست نهضت تعاونی در ايران فراهم می

ها به مرحله فروپاشی )سقوط( خواهند رسید. تعاونی

-احتمال وقوع اين سناريو بسیار اندک است. زيرا از يک

رسد در آينده نزديک قانون اساسی نظر میطرف بعید به

هاي اين بخش از اقتصاد در کشور عوض شود و اولويت

هاي کالن کاماًل حذف شود. از طرف ديگر، سیاست

مزيت هاي بخش تعاونی در اقصی نقاط جهان و حتی در 

کشورهاي داراي اقتصاد سرمايه داري هم ثابت شده 

ور اين توان تصور کرد اکثريت مردم کشاست. لذا، نمی

هاي دينی و فرهنگ واقعیات مسلم جهانی که در آموزه

هاي ملی هم جايگاه بااليی دارد )توجه به اصول و ارزش

تعاونی همچون، دگر ياري، صداقت، توجه به منافع 

طور کلی کنار گذاشته و روحیه تعاون و جمعی و ...( را به

 طور کامل از بین برود.کار گروهی در جامعه به

 اي پيشنهاديراهکاره

هاي مختلف اين تحقیق تاکید همانگونه که در بخش

بینی آينده نگاري، صرفاً پیششده است، مطالعات آينده

نفعان براي ساخت آينده نیست، بلکه تالش کلیه ذي

مطلوب است. لذا، پس از شناخت سناريوهاي محتمل 

ترين اقدام پژوهشگر تالش براي مديريت عدم مهم

ف بروز و ظهور سناريو يا سناريوهاي ها با هدقطعیت

 مطلوب و جلوگیري از وقوع سناريوهاي نامطلوب است.  
 اقتصاد آينده قطعيتعدم مديريت براي راهکارهايی

 هاي ايرانتعاونی

ها بايد راهکارهايی ارايه قطعیتبراي مديريت عدم

انداز مطلوب دهه آينده يا تحقق شود که بتوان به چشم

ي مطلوب نزديک و مانع تحقق عملی سناريوها

سناريوهاي نامطلوب شد. در ادامه، ابتدا چند راهکار کلی 

شود و سپس، به تفکیک دو عدم قطعیت ارايه می

 گردد: ترين راهکارها و پیشنهادها ارايه میکلیدي، مهم

 راهکارهاي کلی

گيري تعاون در کشور: تغيير ساختار شکل 

ساخته است. در دهه ولتالگوي تعاون در ايران، الگويی د

ها بايد مؤسساتی شوند که با اراده فعاالن آينده، تعاونی

هاي اجتماعی و با اتکا به منابع اجتماعی و گروه

اجتماعی و در بستر تعامالت اجتماعی شکل بگیرند و 

دهند؛  هاي اجتماعی را پاسخسري از نیازها و هدفيک

هادهاي وابسته به يعنی از نهادهاي وابسته به دولت، به ن

 دهند.اجتماع، تغییر ماهیت 

ها براي رقابت در شرايط توانمندسازي تعاونی

هاي شرکت در دهه آينده،آينده اقتصاد جهانی: 

تعاونی بايد آنقدر توانمند شوند که قادر به رقابت با 

هاي خصوصی داخلی و خارجی باشند. يکی از شرکت

ه در کشورهاي راهکارهاي توانمندسازي مورد استفاد

هاي کوچک و داراي بخش تعاونی قوي نیز، ادغام تعاونی

تر و قدرتمندتر هاي بزرگمتوسط مشابه، در قالب تعاونی

 است.

گيري بخش تعاونی ايران به سمت تغيير جهت

بنيان و  نسل هاي تخصصی، دانشتشکيل تعاونی

با عنايت به تغییرات سريع فناوري و تحوالت جديد: 

هاي سنتی در برخی ه، بسیاري از تعاونیدهه آيند

گوي نیاز نیستند و الزم است در ها ديگر پاسخگرايش

گیري به سمت هاي جديد، جهتتشکیل تعاونی

 بنیان و نسل جديد باشد. هاي تخصصی، دانشتعاونی

 و قوانين و حذف مقررات و بازنگري در قوانين

 ینقوانمزاحم براي توسعه بخش غيردولتی:  مقررات

 جمیع با متناسب ايران بايستی، تعاونی بخش مقررات و
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 و اقتصادي، جتماعی ابعاد از حاکم بر کشور، شرايط

 قوانین بازنگري از پس .گیرد قرار بازنگري مورد، فرهنگی

 کرد تا پرهیز هادر تعاونی زياد تغییرات مقررات، بايد از و

 و گذاريسیاست امکان شوند و برخوردار نسبی ثبات از

يکی از . شود فراهم بخش در مدتمیان ريزيبرنامه

اقدامات مهم در راستاي بسترسازي براي افزايش سهم 

 و قوانین هاي غیردولتی در اقتصاد ملی، حذفبخش

هاست. بازدارنده و مزاحم در اين بخش مقررات

هاي اداري و قوانین و مقررات متعدد و بعضًا بروکراسی

هاي غیردولتی دگی بخشمتناقض، روند رشد و بالن

ها را متوقف و يا الاقل به شدت کند خواهد ويژه تعاونیبه

نمود. تجارب جهانی در اين زمینه مؤيد آن است که در 

بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، قوانین و مقررات 

برنده، در رشد صورت بازدارنده و يا پیشبخش تعاونی به

 نقش داشته است. ها در اين کشورهاو توسعه تعاونی

 

راهکارها و پيشنهادهاي اختصاصی مرتبط با حمايت 

 هاحاکميت از تعاونی

 کشور تعاون بخش درونی اختالفات امکان، حد تا

 و تکاور وزارت محوريت با دولتی نهادهاي ويژهبه)

 شده طرفبر( تعاون اتاق محوريت با غیردولتی نهادهاي

 هاتعاونی جايگاه ايارتق به بخش، دو اين افزايیهم با و

 .شود کمک ملی اقتصاد و جامعه سطح در

 اسالمی شوراي مجلس توسط تعاونی، بخش قانون

 تعاون سازمان شدن مستثنی موضوع شود و اصالح

 الاقل يا و گردد حذف قانون اين شمول از روستايی

 نهاد دو نزديک همکاري و هماهنگی براي سازوکارهايی

 سر از جلوگیري منظوربه تعاونی، بخش متولی دولتی

 اجرا و هاي کشاورزي و روستايی، طراحیتعاونی درگمی

 .شود

چتر حمايتی حاکمیت براي حمايت گسترده و ويژه 

از اقشار متوسط و ضعیف و فاقد سرمايه کافی براي 

شروع فعالیت اقتصادي منجر به اشتغال مولد، گسترش 

سرمايه  گیري فعالیت تعاونی، افراد فاقديابد. در شکل

فرصت مساوي و يا "کافی، بايد احساس کنند که از 

گذاري، ايجاد بنگاه براي سرمايه" حتی فرصت بیشتر

اقتصادي و اشتغال مناسب برخوردارند و در اين راستا 

ها، تسهیالتی مثل دسترسی مناسب به زيرساخت

موافقت اصولی، مجوزها، زمین، تسهیالت بانکی و مالی 

مهارتی و ساير امکانات تأمین مالی  الوصول، آموزشسهل

 صورت پايدار فراهم باشد.گذاري اولیه، بهو سرمايه

کنشگران داخلی بخش تعاونی از انسجام الزم 

برخوردار باشند و در صورت لزوم، حمايت و هدايت 

هدفمند داشته باشند و از مشارکت مؤثر کنشگران 

 د.برداري شونحو مقتضی بهرهخارجی بخش تعاونی به

ها در هاي سه قوه و ارکان نظام از تعاونیحمايت

قانون اساسی و سند  44و  43چارچوب اجراي اصول 

گري ساله همواره رصد شود و با مطالبه 20انداز چشم

 توسط بخش تعاونی، عملیاتی و اجرايی گردد.

 بر کشور، بازرسی سازمان ويژهبه نظارتی هايسازمان

 و کند نظارت تعاون بخش حمايتی قوانین دقیق اجراي

 و گزارش قانون، چارچوب در را احتمالی تخلفات

 .نمايد گیريپی

راهکارها و پيشنهادهاي اختصاصی مرتبط با گرايش و 

 هااستقبال مردم نسبت به تعاونی

قطعیت، يکی از اقدامات مهم براي مديريت عدم

ها، افزايش مشارکت استقبال مردم از تشکیل تعاونی

هاي افقی و عمودي بخش است. مديريت تشکلها در آن

هاي مهم مبتالبه بخش تعاونی ايران در يکی از چالش

ها چند دهه گذشته، مشارکت کمرنگ مردم در تعاونی

ها و مشارکت درصدي مردم در تعاونی 13-17)عضويت 

درصدي اعضا در مجامع ساالنه، عدم مشارکت  20تا  15

عملکرد مديران در امور مديريت و عدم نظارت بر 

مشارکت بیش از رو، افزايش ها( بوده است. از اينتعاونی

و  درصدي جمعیت کشور در انواع مختلف تعاونی 50

 80افزايش نقش اعضاي تعاونی در مجامع به حداقل 

سازي و توسعه ناپذير است. آگاهدرصد، ضرورتی اجتناب

ها و فرهنگ مشارکت و کار گروهی توسط سازمان

متولی در سطح جامعه و آموزش اعضاي موجود نهادهاي 

ها و اصالح قوانین و مقررات ها و اتاقها، اتحاديهتعاونی

ها براي حضور پررنگ اعضا از مربوط به مجامع تعاونی

 راهکارهاي پیشنهادي در اين زمینه است.

 تأيیدکننده روايات و آيات) اسالم غنی از فرهنگ

 تقويت براي( مکاريه و تعاون و گروهی و جمعی منافع

  .شود استفاده جامعه سطح در باورها
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 براي ملی غنی فرهنگ اقدامات الزم در جهت احیاي

 جامعه سطح در مشارکتی کارهاي توسعه و ترويج

 و یسنت هايتعاونی گیريشکل ساله هزار چند فرهنگ)

 مشارکت روستاها، در واره چون هايیسنت احیاي

 .دصورت گیر...(  و قنوات اليروبی و بازسازي در گروهی

 افراد و جامعه مذهبی و اجتماعی رهبران استفاده از

مورد  گروهی و جمعی کار سازيفرهنگ براي نفوذذي

 ناپذير است.ضرورتی اجتناب 3و  2اشاره در بند 

هاي وارده به از طريق کلیه نهادهاي فرهنگی، آسیب

 اعتماد اجتماعی بخش تعاونی ترمیم گردد و در سطح

 کننده فردگرايیاجتماع از ارايه هر نوع برنامه ترويج

 

هاي اجتماعی و مشارکتی مناسب پرهیز شود و برنامه

 ها شوند.جايگزين آن

 شکوفايی الزمه تعاون، اصول و ماهیت به باتوجه

 مؤسسات اعضا در فعال حضور و مشارکت ها،تعاونی

 اشین هايمسئولیت قبول آن، از باالتر و متعلق به خود

 ادهاينه اين در الزم مالی گذاريسرمايه و عضويت از

 .است نوين اقتصادي و اجتماعی

 اقتصاد پذيرش و شدننهادينه براي فرهنگی کار

 نفعان مختلف،و ذي اقشار بین در تعاون باور و تعاونی

 طرق از و غیره گذارانقانون و گیرانتصمیم از اعم

 فضاي ها،اهدانشگ و مدارس درسی هايکتاب مختلف

 .و  امثالهم صورت گیرد  گروهی هايرسانه مجازي،
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