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چکيده
اگرچه تعاون از دیرباز در فرهنگ ایرانی و آموزههای اسالمی مورد توجه و تاکید بوده است ،اماا فعاییات اقتصاادی
در قایب تشکلهای تعاونی ،قدمتی حدود  08سایه داشته و در عمر نسبتاً کوتاه خود ،شاهد فراز و نشایبهاای فراوانای
در سه حوزه اصلی شامل قوانین ومقررات ،ساختار و اجرا بوده است .این مسیر پر فراز و فرود ،حاصل فقادان ایواویی
منسجم برای ساماندهی ،اداره و توسعه بخش تعاونی کشور از ابتدا تاکنون است .بهطوریکاه مادیریت در ایان حاوزه،
بعضاً سلیقهای ،اقتضائی و با نواه ابزاری بوده است .جایواه رفیع اقتصاد تعاونی در قانوناساسی ،تاکید امام راحال(ره) بار
مشارکت آحاد مردم در اداره امور کشور و توجه ویژه مقاممعظم رهبری (مدظلهایعاایی) به پیشرفت اقتصادی توام باا عادایت،
دغدغه اصلی این تحقیق است که در پی دستیابی به دکترین ،اهداف و سیاستهای مدنظر والیتفقیاه مایباشاد .بارای
تدوین این تحقیق ،از روشهای متنوع تحقیق کیفی ،شامل :تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان براساا
(دادهبنیاد) استفاده شده است .براسا

روش نظریاهمبناایی

نتایج تحقیق ،در دکترین امام و رهباری ،فقرزدایای ،عادایت محاوری ،اساتقال

اقتصادی ،پیشرفت اقتصادی مبتنی بر عدایت و محور بودن ارزشهای اسالمی در اداره امور مورد تاکید بوده و در زمیناه
اهداف ،تحقق اقتصاد اسالمی ،بسط عدایت اجتماعی ،افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد ،ایجاد اشتغا و افزایش سهم
بخش تعاون مورد توجه است .سیاستها نیز شامل :توانمندسازی ،فرهنگسازی ،مبارزه باا رانات و فسااد ،داناشبنیاان
کردن اقتصاد ملّی ،بهکارگیری منابع انسانی متعهد و متخصص و مردمیکردن اقتصاد میشود.
کليد واژهها:

اقتصاد بخش تعاوني ،دکترين ،اهداف ،سیاستها.

 1استاد دانشکده اقتصاد دانشواه تهران
 2دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت راهبردی ،دانشواه و پژوهشواه عایی دفاع ملّی و تحقیقات راهبردی
 3عضو هیات علمی (استادیار) موسسه آموزش عایی مدیریت و برنامهریزی
 4دانشآموخته مدیریت راهبردی دانشواه عایی دفاع ملّای ،مشااور معاونات امورتعااون (وزارت تعااون ،کاار و رفااه
اجتماعی) و نویسنده مسئو Email: p_babakhanlou@yahoo.com ،

مقدمه
وقتی صحبت از اقتصاد (دویتی و غیردویتی) به میاان مایآیاد ،مقویاه مایکیات پررناگ
میشود .با شناخت شکل مایکیت و حدود آن در هر نظام اقتصادی ،میتوان باه دیادگاه آن
نظام در رابطه با سایر مسایل اقتصادی ،از قبیل ساختار تویید ،توزیع و مصرف نیز پی برد.
دین مقد

اسالم مطابق فطرت انساانی  ،مایکیات را محتارم دانساته اسات

(احمادی
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میانجی . )6 :1302 ،اسالم سه نوع مایکیت را می پذیرد :مایکیت خصوصی ،عمومی و دویتی
(صدر ،جلد . )433 ،2ادیّه مقبوییت مایکیت خصوصی در اسالم را می توان به اختصار وجود
آیات فراوان در باب زکات ،خمس ،انفا  ،فئ  ،ارث ،دیه ،مهر ،متاع ،و تحاریم غصاب
دانست.
اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،مایکیت غیردویتی را در قایب دو بخاش
تعاونی و خصوصی تبیین کرده است و در همین راستا ،در طو بیش از چهل ساایی کاه از
استقرار نظاام مقاد

جمهاوریاساالمی ایاران سایری شاده ،اقادامات مادرری در جهات

کوچکسازی دویت و توساعه فعاییاتهاای بخاش غیردویتای (از طریاق کااهش وظاای
تصدی گری دویت و واگذاری فعاییتها و واحدهای دویتی به بخش غیردویتی) بهعملآمده
است .ویی باوجود اینکه هم در مبانی دینی و فقهی اسالم ،هم در قوانین و مقاررات کشاور
و هم در عرصه عمل ،بخش غیردویتی از اهمیات و جایوااه بااالیی برخاوردار اسات و از
برنامه پنجسایه سوم توسعه به بعد ،در تمامیبرناماههاای توساعه ،ماوادی در جهات رشاد
کمی و کیفی بخش تعاونی اقتصاد کشور پیشبینی شده است ،در سیاستهای کلّی اصل 44
نیز بر افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تاا  %22تاکیاد گردیاده و قاوانین بودجاه
سنواتی نیز با رویکرد حمایت از این بخش تدوین شادهاناد ،همنناان ساهم نااچیز بخاش
تعاونی در اقتصاد کشور را شاهد هستیم .این امر ،ضارورت انجاام یاک تحقیاق جاامع در
خصوص دالیل عدم تحقق اهداف توسعهای این بخش از اقتصااد را دوچنادان مایکناد .از
آنجائی که تا کنون پژوهش جامعی در خصوص دکتارین ،اهاداف و سیاساتهاای اقتصااد
بخش تعاونی صورت نورفته است ،پس مهمتارین مسائله ایان پاژوهش ،تادوین دکتارین،
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اهداف و سیاستهای اقتصاد بخش تعاونی در نظام جمهوریاسالمیایران و بررسی علال و

عوامل بروز شکاف میان اهاداف غاایی بخاش تعااونی اقتصااد (برگرفتاه از منویاات اماام
خمینی(ره) و مقاممعظمرهبری(مدظلهایعایی)) و وضع موجود است .اهمیات ایان پاژوهش در آن
است که اصو و عناصر و نیز مبانی نظری حاصال از مطایعاات اکتشاافی و یافتاههاای آن
میتواند ایوویی براسا

نظرات ویی فقیه (امام خمینی(ره) و مقاممعظمرهباری(مدظلاهایعاایی) در

خصوص موضوع تحقیق ارائه کند .انجام ایان تحقیاق از ایان منظار کاه در صاورت عادم
تدوین دکترین ،اهداف و سیاستهای ماورد نظار والیاتفقیاه ،فرصات الزم بارای عملای
ساختن منویات ایشان در خصاوص اقتصااد بخاش تعااونی کشاور فاراهم نخواهاد شاد،
ضرورت مییابد.

الف .تعاون در لغت
واژه تعاون در معنی عام ،اشاره به همکاری ،مساعدت ،یاریگری ،رعایت منافع جمعی،
دستویری از دیوران و ...دارد؛ اما تعاون به ایان مفهاوم ،یکای از جنباههاای مهام زنادگی
اجتماعی است و باتوجهبهاینکه با ذات و فطرت انساانهاا ساازگار اسات از آغااز زنادگی
جمعی بشر کاربردهای خود را داشته است.
واژه همیاری در ادبیات رسمیماا وجاود نداشاته اسات ،ویای در گاویشهاای محلّای
متاارادفهااای زیااادی دارد و در واقااع ترجمااه تعاااون عرباای و  Cooperationانولیساای
است(فرهادی .)1301 ،واژههای مشتق این یغت « Cooperativeشرکت تعااونی» و
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مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق

Cooperatism

«مکتب تعاون» است.
ب .تعاون در قرآن
در آیه  2از سوره مبارکه مائده چنین آمده است:
«یَا أَیُّهَاایَّذِینَ آمَنُواْ الَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ایلّهِ وَالَ ایشَّهْرَایْحَرَامَ وَالَایْهَدْیَ وَالَ ایْقَآلئِدَ وَالآميینَ ایْبَیْاتَ
ایْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضْالً مين رَّبيهِامْ وَرِضْاوَانًا وَذِذَا حَلَلْاتُمْ فَاصْاطَادواْ وَالَ یَجْارِمَنَّکُمْ شَانَآنُ قَاوْمَ أَن
صَدُّوکُمْ عَنِایْمَسْجِدِایْحَرَامِ أَن تَعْتَدواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَی ایْبرِّ وَایتَّقْوَی وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَیاإلِرْمِ وَایْعادْوَانِ
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وَاتَّقُواْایلّهَ ذِنَّایلّهَ شَدِید ایْعِقَابِ»« :ای اهل ایمان ،حرمت شعائر خدا (مناسک حج) و مااه حارام
را نوه دارید و متعرض هَدْی و قالئد (قربانیان حاجیان چه عالمتدار و چاه بادون عالمات)
نشوید و تعرض زائران خانه محترم کعبه را که در طلب فضل خادا و خشانودی او آمادهاناد
حال نشمارید ،و چون از احرام بیرون شدید (میتوانید) صید کنید و عداوت گروهای کاه از
مسجدایحرام منعتان کردند شاما را بار ظلام و بایعادایتی وادار نکناد و بایاد یکادیور را در
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نیکوکاری و تقوا کمک کنید ،نه بر گناه و ستم و از خدا بترسید که عقاب خدا سخت است».
در تفسیر بخشی از فراز پایانی این آیاه شاریفه چناین آماده اسات« :شاما بجاای ایان کاه
دستبهدست هم بدهید تا از دشمنان سابق و دوستان امروز خود انتقام بویرید ،باید دست اتحااد
در راه نیکیها و تقوا به یکدیور بدهید؛ نه اینکه در زمیناه گنااه و دشامنی ،تعااون و همکااری
کنید» (وَ تَعاوَنُوا عَلَیایْبِرِّ وَ ایتَّقْوی وَال تَعاوَنُوا عَلَیایْإِرْمِ وَ ایْعدْوانِ)( .تفسیر نمونه ،ج.)400 :1
پ .تاريخچه تعاون
از منظر تاریخی نیز موضوع تعاون ،در جهان قدمتی دیریناه دارد .همکااری و همیااری
افراد بشر با یکدیور از بدو آفرینش شکل گرفته و چنین اندیشهای با رویارویی انسانهاا باا
مسائل و مشکالت طبیعی توسعه یافته و نهادینه شده است .بیتردیاد نخساتین نشاانههاای
کمکهای متقابل در میان انسان هاا را تشاکیل خاانواده بایاد دانسات .باا بازر تار شادن
خانوادهها ،قبیلهها ،کلنها و سرانجام اجتماعات شهری ،پدید آمدند.
نخستین نشانههای وجود تعاون در جهان را میتوان در ساه هازار ساا قبال از مایالد
مسیح در امیراتوری مصر مشاهده کرد .بهطوریکه پژوهشهاای گساترده دو مصار شانا
مشهور جهان به نامهای «رویلات» از فرانساه و «یاومبروزو» از ایتاییاا حااکیازآناساتکاه
صنعتکاران و صاحبان حرفه در دوران امیراتوری فراعنه ،نظام بازرگانی بسایار پیشارفتهای
به وجود آورده بودند که سبب تشکیل انجمنها و اتحادیههایی شد که وظاای

آنهاا مانظم

کردن امور بازرگانی و کسبوکار بود؛ اما مشخص نشده کهاین تشکلهاا توساط کاارگران
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جهت حمایت از منافع آنها تشکیل شده و یا به سبب مقتضیات مملکتای باهوسایله فراعناه
ایجاد شده بود (خنیفر و حسینیفرد.)1312 ،

قبل از انقالب صنعتی (حدود سا های  1528تا  ،)1028خاانوادههاای اروپاایی عمادتاً
خودکفا بودند و غذا و کاالی کافی برای ادامه زندگی و اندک پویی برای تجارت در اختیاار
داشتند .با وقوع انقالب صنعتی و سرعت باالی توییدات کارخاناهای ،از کاارگران خواساته
میشد برای اشتغا به شهرها مهاجرت کنند .کارگران عمادتاً دساتمزدهای انادک دریافات
میکردند و محکوم به تحمل شرایط کاری دشوار بودند.
از طرفی افرادی که در مناطق روستایی باقی ماناده بودناد نیاز وضاع بهتاری نداشاتند.
جرقه های یک انقالب کشاورزی نیز در قرن هجدهم زده شده بود .معرفی روشهای جدید
کاشت و گونههای پرمحصو کشاورزی تحاو عمادهای را در ایواوی مزرعاهداری پدیاد
محصور با مایکیت فردی تبدیل شدند که عمدتاً بهمنظاور چارای گلاههاا و دیوار مقاصاد
دامیروری مورد استفاده قرار میگرفتند .در نتیجه ،شمار بسایاری از کشااورزان و داماداران
خردهپا از بطن زمین های خود به سوی شهرها و روستاهای مجاور سوق داده شدند کاه در
آنها نیز تنوع مشاغل چندان قابل توجه نبود (انصاری.)1302 ،
ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن ،راجع به زمینههای مشاارکت اقتصاادی و اجتمااعی
در ایران چنین مینویسد« :کتاب اوستا کشاورزی را ستوده و آنرا مهمترین و واالترین کاار
بشر دانسته که خدای بزر

«اهورا مزدا» از آن بایش از کارهاای دیوار خشانود مایشاود.

قسمتی از اراضی ملک مردم بود و خود به زراعت آن میپرداختهاند و گاهی خارده مایکاان
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آورد .قطعات کوچک و پراکنده زمین و مزارع به زماین هاای بازر

و یکیارچاه و اماالک

جمعیتهای تعاونی کشاورزی چند خانوار تشکیل میدادند و بهصورت جمعی باه کاشاتن
زمینهای وسیع میپرداختهاند( ».ویلدورانت.)1318 ،
تعاون با سنتهای غنی مردمان این سارزمین آمیختاه شاده و باهمنظاور آساان نماودن
معضالت زندگی همواره رایج بودهاست ،ویی آغاز تعاون رسمی در ایاران را مایتاوان باه
تصویب قانون تجارت در سا  1384شمسی دانست که موادی از این قاانون باه بحار در
مورد تعاونیهای تویید و مصرف پرداخته بود.
اما از یحاظ تشکیل و ربت فعاییت تعاونیهای رسمیمیتوان سا  1314را آغاز فعاییت
تعاونیها در ایران دانست .زیرا در این سا توسط دویت اقدام به تشکیل نخساتین شارکت
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تعاونی روستائی در منطقه داورآباد گرمسار شد .مبنای تشکیل شرکت فوق ،قاانون تجاارت
سا  1311بود که در چند ماده بحثی از شرکتهاای تعااونی آورده باود .در زماان جناگ
جهانی دوم حکومت وقت ،وزیر کشور را مأمور میکند در رأ

هیئتی برای تعلیم مأموران

و آشنا ساختن مردم به مفهوم قوانین تعاونی باه شاهرها و روساتاهای دور و نزدیاک سافر
کرده و حس مسئوییت جمعی مردم به ویژه طبقات تویید کننده را برانویزند.
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در آن سااا هااا تعاادادی شاارکت تعاااونی در نقاااش شااهری بااهمنظااور توزیااع ارزاق
عمومیتأسیس شد .سیس در سا  1332اویین قانون تعاونی ایاران کاه باا ایهاام از قاوانین
خاص دیور کشورها تهیه شده بود ،بهصورت الیحه قاانونی باه تصاویب رساید .در ساا
 1334الیحه مزبور با اصالحاتی از تصویب مجلس وقات گذشات و اویاین قاانون تعااون
ایران تصویب شد که پایه و اسا
گرفت در سا  1341براسا

تعاونیهای زیادی بهخصوص بعاد از ساا  1341قارار

تبصره  2ماده  162قانون مربوش به اصاالحات ارضای رژیام

گذشته ،کشاورزانی که زمین دریافت میکردند ناچار بودند ،قبالً عضاویت شارکت تعااونی
روستائی را بیذیرند؛ بهاینترتیب در مدت کوتاهی بیش از  0هزار شرکت تعاونی روساتایی
تشااکیل گردیاد کااه بعااداً در هاام ادغااام شااده و حاادود سااه هاازار شاارکت راباه وجااود
آوردند(صدراالشرافی.)1362 ،
در سا  1342برای حمایت از تعاونیهاا ساازمان مرکازی تعااون روساتایی ایاران باه
تصویب رسید که هدف اصلی این سازمان کماک باه پیشارفت نهضات تعااون در منااطق
روستائی و کمک اعتباری به اجرای برنامههاائی باود کاه اتحادیاه و شارکتهاای تعااونی
روستائی بهصورت مستقیم با کمک سازمان عمران منطقهای مربوش باهمنظاور بهارهبارداری
کامل از عوامل کشاورزی داشتند.
در سا  1346وزارت اصالحات ارضی و تعاون روستایی و نیز سازمان مرکازی تعااون
کشور تشکیل شدند .سازمان یاد شده زیر نظر نخستوزیری فعاییت میکارد .اویاین اقادام
این سازمان مطایعه و تحقیق تطبیقی در قوانین تعاونی سایر کشورهای جهان و تنظیم قانون
جامعی برای شرکتهای تعاونی بود.
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در بیست و سوم اسفند ماه  1341به منظور توسعه امور تعاونی کشور وبسط مفاهیم
آن آشنایی مردم با اصو و قواعد و تعلی مات تعاونی فراهم نمودن تادریجی موجباات
همکاری افراد و تجمیع و تمرکز سرمایه های کوچک و توسعه مناابع اعتبااری و بساط
سازمان های تعاونی کشور ،قوه مقننه وزارت تعاون و امور روستاها را تأسیس کرد .پس
از مطایعه و تحقیق تطبیقای در قاوانی ن تعااونی ساایر کشاوره ای جهاان ،سارانجام در
شانزدهم خردادماه  1328قانون شرکت های تعاونی در  22فصل و  141ماده به تصویب
رس اید ومقاارر شااد کااه ای ا ن قااانون بااه ماادت پنجسااا بااه صااورت آزمایشاای اجاارا
شود).(www.corc.ir
در اصل چهل و چهارم قانون یادشده اقتصاد کشور بر پایه ساه رکان دویتای ،تعااونی و
خصوصی بنا شد و متعاقب آن « قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهاوری اساالمی ایاران» در
تاریخ  13شهریور  1358به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در همان سا وزارت
تعاون تشکیل شد.
ت .مفهوم شناسي محورهاي سهگانه راهبردي
در اینجا به مفهوم شناسی محورهای سهگاناه راهباردی کاه در ادبیاات موجاود تحات
عناوین «دکترین»« ،هدفگذاری» و «سیاستگذاری» از آنها یاد شده است میپردازیم.
ت .1-دکترین

مقایه پژوهشی :اقتصاد بخش تعاونی (دکترین ،اهداف و سیاستها)

با پیروزی انقالباسالمی در بهمن  1325و تدوین قانون اساسی جمهوریاسالمی ایران،

1

«اصو و قواعدی که در هریک از شاخههای علوم و یا در میان پیروان یک آیاین ماورد
تصدیق و اعتقاد باشد .مجموعه ای از عقایاد کاه دساتواهی از نظریاات دینای ،فلسافی یاا
سیاسی را تشکیل میدهد .مجموع عقایدی که در باب توجیه و بیان و تفسیر قواعدی (مثالً
سیاسی) از طرف علمای فن اظهار شده است( ».آقابخشی و افشاریراد.)1351 ،
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گری شفیلد از دپارتمان مطایعات دفاعی کایج کینگ یندن تعری
دکترین نظامی را بهعنوان «هدف اصلی یک ارتش» توصی

جی.اف.سای فاویر از

میکند (شافیلد« .)2882 ،1دکتارین

در یغت به اصو  ،اصو عقیده ،تعلیم ،آموزه ،مکتب و حتای سیاسات ترجماه شاده و در
اصطالح حداقل در چهار معنا تعری

شده است )1( :اصو و قواعدی کاه در هار یاک از

شاخه های علوم و یا میان پیروان یک آیین ،مورد تصدیق و اعتقاد باشد )2( .مجموعاهای از
فصلنامه علمی مطایعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

عقاید که نظریه ها دینی و فلسفی یا سیاسی را تشکیل دهد )3( .مجموع عقایدی که در باب
توجیه ،بیان و تفسیر قواعدی از علمای فن اظهار شده است )4( .اصو یاک فلسافه ،نظاام
فکری یا سیاست و خطمشی» (منصورنژاد.)1304 ،
«دکترین ،دارای سه ویژگی است که عبارتند از -1 :مفاهیم باهکاار گرفتاه شاده در آن،
گویایی کافی را داشته باشد؛  -2با واقعیتهای اجتماعی و تااریخی تناساب واقعای داشاته
باشد؛  -3قابلیت بهکارگیری در شرایط خاص را دارا باشد» (عیسینیا.)1305 ،
« واژه دکترین در زبان التین به معنای آموزه ،سیاست ،مکتاب ،آیاین و اصاو و قواعاد
پذیرفته شده توسط یک فرد ،گروه و یا ملت است .هر نظام فکری ،خاطمشای و فلسافهای
که مبنای عمل قرار گیرد ،میتواند دکترین تلقی شود» (دالوری.)1350 ،
بنابر نوشته کایینز ،دکترین «قواعاد بنیاادی کاه هادایتکنناده عملیاات در پشاتیبانی از
سیاستهای سطوح مختل

میباشند .هرچند کهاین قواعد معتبر هستند ،اما نحاوه اساتفاده

از آنها به قضاوت صحیح نیازمند است» (کایینز« .)1303 ،دکترین عبارتاستاز مجماوع آرا و
مبانی فلسفی ،آموزشی ،دینی و ...که منسوب باهیکای از متفکاران یاا منساوب باهیکای از
حوزههای تحقیقی باشد» (صلیبا.)1366 ،
از خالصه تعاری
تعاری

ارائه شده در جدو زیر ،چنین استنتاج میشاود کاه هار چناد ایان

از دیدگاه افراد مختل

ارائه شده است ،اما نقطه برجساته آن مرباوش باه قواعاد و

اصو بنیادی و عقایدی هستند که موجبات پشتیبانی از دیور سیاستها و یا زیرمجموعه را
فراهم میکند.
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جدول شماره  .4تعريف دکترين
ردیف
1

تعریف
هدف اصلی یک ارتش
اصویی که بر طبق آن ،دویت ها مشی خاود را باهویاژه در

2

روابط بینایمللی تعیین میکنند.
دکترین ،سه ویژگی دارد :دارای مفاهیم گویا ،متناساب باا
واقعیاااتهاااای اجتمااااعی و تااااریخی و دارای قابلیااات

3

بهکارگیری در شرایط خاص
آموزه ،سیاسات ،اصاو و قواعاد پذیرفتاه شاده فارد یاا
جامعه .نظام فکرى ،خط مشى و فلسفهاى که مبناى عمال

4

قواعااد بنیااادی هاادایت کننااده عملیااات در پشااتیبانی از

2

سیاستهای سطوح مختل
مجموع آرا و مباادی فلسافی ،آموزشای ،دینای و ...کاه
منسااوب بااهیکاای از متفکااران یااا منسااوب بااه یکاای از

6

حوزههای تحقیقی
اصو و قواعدی که درهر یک از شاخههای علوم و یاا در

5

میان پیروان یک آیین مورد تصدیق و اعتقاد باشد.
مجموع عقایدی که در باب توجیه ،بیان و تفسیر قواعادی

0

از علمای فن اظهار شده است.

تعری

هدف

Sheffield, 2005:
165
علیبابایی:1362 ،

اصو  ،مشی
متناسب با واقعیت،
قابلیت بهکارگیری
خط مشى ،مبناى
عمل
قواعد بنیادی
مبادی فلسفی،
آموزشی ،دینی
اصو  ،تصدیق
عمومی
عقاید ،قواعد

258
عیسینیا5 :1305 ،

دالوری113 :1350 ،

کایینز411 :1303 ،

صلیبا202 :1366 ،

آقابخشی112:1303 ،
منصورنژاد:1304 ،
11

عملیاتی در این تحقیق :اصو مبتنی بر گفتمان امام ،رهبری و قانوناساسی که همه دستواههای اجرایی در

حوزه اداره امور اقتصاد تعاونی ،موظفند خطمشیها و مبنای عمل خود را براسا

مقایه پژوهشی :اقتصاد بخش تعاونی (دکترین ،اهداف و سیاستها)

قرار گیرد.

مولفه مورد تاکيد

برگرفته از

آن تنظیم کنند (نوارندگان).

ت .2-هدفگذاری

«هدف گذاری بیان نتایج ماورد انتظاار (شاامل کاار مشاخص و قابال انادازهگیاری) در
محدوده زمانی خاص و با هزینهای معین است .منظور از هدفگذاری ،تفکیک ماموریتهاا
یا اهداف دوربرد به اهداف کمیو کیفی کوتاه مدت است که برای یاک واحاد و سارانجام
یک فرد شاغل قابل اجرا باشد» (رضائیان.)1303 ،
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بهعبارت دیور «نتیجه نهایی فعاییتهای برنامهریزی شده است و بیان مایکناد کاه چاه
چیزی در چه زمانی انجام شود .بهعبارتدیور هدف بیاان کلّای و سانجشپاذیر مقاصادی
است که حوزه کاالن فعاییات ساازمان را بارای تحقاق رساایت و چشاماناداز آن تعقیاب
مینماید»(حسنبیوی .)1318 ،یا «تعیین هدف یکی از اساسیترین مراحال در فرآیناد مادیریت
است .هدفها اسا

تعیین فعاییتهایی هستند که باید انجام بویرد و به ایجاد ضوابطی کاه

فصلنامه علمی مطایعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

برای ارزیابی کمی وکیفی فعاییتها الزم است ،کمک میکنناد .فرآیناد هادفگاذاری بایاد
متناسب با نیازهایسازمان باشد» (کریمزاده.)1302 ،
جدول شماره  .1تعريف هدفگذاري
ردیف
1

تعریف

مولفه مورد تاکيد

بیان نتایج ماورد انتظاار در محادوده زماانی خااص و

نتایج مورد انتظار،

هزینه معین

2

زمان ،هزینه

نتیجهی نهایی فعاییتهای برنامهریزی شده است.
هدفها اسا

3

تعیین فعاییاتهاای الزماالجارا باوده و

بااهایجاااد ضااوابطی کااه باارای ارزیااابی کماایو کیفاای
فعاییتها الزم است ،کمک میکنند.

تعری

نتیجه
اسا

رضائیان112:1303،
حسنبیوی221:1318،

تعیین فعاییت،
ضوابط

برگرفته از

کریمزاده181 :1302،

عملیاتی در این تحقیق :بیان نتایج مورد انتظار از اداره امور اقتصاد بخش تعاونی در محدوده زمانی خاص و با

هزینهای معین که براسا

گفتمان امام و رهبری و قانوناساسی تعیین شده و اسا

فعاییت دستواههای اجرایی را

تنظیم کند (محقق).

در تعاری

صورتگرفته ،آننه دارای برجستوی است بهعنوان فرآیندی در نظار گرفتاه

شده که به دنبا نتایج نهایی است .به نظر میرسد هدفگذاری اقدامیاسات کاه باه دنباا
نتایج مورد انتظار در آینده است.
ت .3-سياستگذاری

1

«سیاست به معنای عام به نحوی اهداف ،اعما  ،هنجارها ،قوانین و مقاررات ،ارزشهاا،
نظامها ،اصو  ،نتایج و تصمیمها را در برمیگیرد» (ایوانی.)1352،
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«سیاستها ،چارچوبهای منطقیای هساتند کاه چواونوی تصامیمگیاریهاا را معاین
میکنند.سازمان در فقدان سیاست های مناسب از دستیابی به مجموعه تصمیمهای هماهناگ
در سطحسازمان و در طو زمان محروم خواهد ماند» (حسنبیوی.)1318،
«سیاستگذاری عبارتاساتاز :تعیاین ،تادوین و ارائاو ضاوابط و ماوازینی کاه در آن
مقتضاایات کلاای دویاات اعمااا و مصااایح جمعاای ملاات تااأمین شااود» (هاشاامی.)1366،
«سیاست گذاری از امور مدیریتسیاسی بهشمارمیرود که متکی به اصو مهم برنامهریازی،
سازماندهی ،نظارت و کنتر است» (اقتداری.)1352 ،
«سیاست گاذاری عکاس ایعملای اسات باه تقاضااهای روزافازون جامعاه و نهادهاای
اداری»(اشتریان« .)1306 ،سیاست گاذاری مجموعاه اعماا هدفمنادی اسات کاه باه وسایله
بازی ورانی در رابطه با یک موضوع دنبا شده و از ویژگی های آن پایداری ،آیندهنواری و
واقعبینی و نمایانگری است( ».ایاوانی« )1356 ،سیاسات گاذاری از اماور مادیریت سیاسای
بهشمارمی رود کاه متکای باه اصاو مهام برناماهریازی ،ساازماندهی ،نظاارت و کنتار
است»(اقتداری.)1352 ،
«دانش سیاست گذاری دانش حل مسئله سیاستگذاران اسات .ازایان رو ،باه اقتضاائات
محیط سیاسی و اجتماعی که سیاست در آن تدبیر میشود ،بستوی بسیار دارد» (ملکی.)1318 ،
صاحبنظر دیوری ،این مفهوم را چنین تعری

کرده است« :مجموعاه اقادامات هدفمنادی

مقایه پژوهشی :اقتصاد بخش تعاونی (دکترین ،اهداف و سیاستها)

عمومی آن از سوی سیاست دانان برای حل مشکالت و بحاران هاای سیاسای ،اجتمااعی و

که بهوسیله یک بازیور و یا مجموعهای از بازیوران در مواجهه با یاک مشاکل یاا موضاوع
خاص دنبا میشود» (اندرسون .)1313 ،ترنر و هیاوم نیاز سیاساتگاذاری را «مجموعاهای از
تصمیمات ،تعهدات و اقدامات» دانستهاند (ترنر و هیوم.)1304 ،
از سیاستگذاری تعاری

مختلفی شده است ،اما وجاه مشاترک بیشاتر آنهاا ،اقادامات

هدفمند برای حل مسائل و یا دستیابی به اهداف معین عنوان شده است.
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جدول شماره  .9تعريف سیاست و سیاستگذاري
ردیف

مولفه مورد تاکيد

تعریف

برگرفته از

مجموعااه اعمااا هدفمناادی کااه بااهوساایله بااازیور یااا
1

بازیورانی در رابطه باا یاک موضاوع دنباا شاده و از

بازیوران ،پایداری،

مهم ترین ویژگیهای آن پایداری ،آیندهنواری و واقاع-

آیندهنوری ،واقعبینی

ایوانی22 :1356،

بینی و نمایانگری است.
فصلنامه علمی مطایعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

عکااس ایعملاای بااه تقاضاااها باارای حاال مشااکالت و

2

حل مشکالت

بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و اداری
سیاستگذاری دانش حل مسئله سیاستگاذاران اسات.
ازاین رو ،به اقتضائات محایط سیاسای و اجتمااعی و...

3

حل مسئله ،اقتضائات
محیط

بستوی دارد.
مجموعه اقدامات هدفمند که بهوسیله یک باازیور و یاا
مجموعه ای از بازیوران در مواجهه باا یاک مشاکل یاا

4

اقدامات هدفمند ،مشکل

موضوع دنبا میشود.
سیاستگاذاری مجموعاهای از تصامیمات ،تعهادات و

2

اقدامات است
سیاسااتگااذاری متکاای بااه اصااو مهاام برنامااهریاازی،

6

سازماندهی ،نظارت و کنتر است.

تعری

اشتریان25 :1306 ،

ملکی24 :1318 ،

اندرسون:1313 ،
12

تصمیمات ،تعهدات،

ترنر و هیوم،

اقدامات

52 :1304

اصو

اقتداری63 :1352،

عملیاتی در این تحقیق :مجموعه اقدامات هدفمند که بهوسیله بازیوران مرتبط با حوزه اقتصاد بخش تعاونی
در نظام ج.ا.ا .که براسا

گفتمان امام ،رهبری و قانون اساسی برای تحقق اهداف تعیین شده دنبا میشود،
سیاستگذاری نامیده میشود (نوارندگان).

ج .انديشهها ،آراء ،نظرات و رهنمودهاي ولي فقیه
امام خمینی(ره) در هر فرصتی به بیان نظرات و دیدگاههای خود برای اداره مطلوب امور
میپرداختند .ایشان در تبیین ویژگیهای اقتصاد اسالمی بر احترام مایکیت و رروت مشاروع
در نظام اسالمیتاکید دارند« :اسالم یک رژیم معتد با شناخت مایکیت و احترام باه آن باه
نحو محدود در پیدا شدن مایکیت و مصرف ،که اگر به حق به آن عمال شاود ،چار هاای
اقتصاد سایم به راه میافتد و عدایت اجتماعی که الزمهیک رژیام ساایم اسات تحقاق مای-
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یابد»(صحیفه نور ،ج .)444 :21

«بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری میسر نیست و ایان کشاور متعلاق
به اسالم و همه ملت ایران است و همان گونه که در جناگ هماه در کناار هام بودناد ،در
صلح و سازندگی هم باید در کنار یکدیور باشند که انشا اهلل مراکز علمیو دانشواهی نیز در
این مسئله بزر

سهیم خواهند بود» (صحیفه نور ،جلد.)13:125

امامخمینی(ره) در رهنمودهایی که درباره مسائل اقتصادی و برنامهریزیهاای توساعه ارائاه
کردهاند ،جامعیت مفهوم توسعه را در نظر داشتهاناد .ایشاان بعاد از پاذیرش قطعناماه  210و
پدید آمدن اوضاع و احوا جدید و ضرورت عزم جدی برای بازسازی و شروع فعاییتهاای
اقتصادی ،طی پیامی در یازدهم مهرماه  1365محورهاای عماده و حیااتی ،در دهاه بازساازی
در این پیام ،محورهای زیر بهعنوان کلیترین پایههای برنامهریزی کشاور ،ماورد تأکیاد
قرار گرفته است:
ا کلیدی بودن سیاست نه شرقی ،نه غربی بهعنوان رمز عزت و اعتبار کشور؛
ا تأکید بر حفظ ارزشها و شئون اخالقی در جامعه؛
ا تأکید بر این که بازسازی منجر به وابستوی نشود؛
ا اصایت و ایویت داشتن خودکفایی کشاورزی ،در مقابل بازسازی مراکز صنعتی؛
ا توجه به رفاه مردم با رعایت شعائر و ارزشهای اسالمی و انقالبی؛
ا بها دادن به حضور اقشار مختل

مردم در صحنههای بازسازی کشااورزی ،صانعت و
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کشور را اعالم کردند .بر همین اسا  ،دهه دوم انقالب ،دهه بازسازی وسازندگی نام گرفت.

تجارت؛
اا تأکیاد بار پینیااده باودن شارایط سیاسای و اقتصااادی نظاام و یازوم رعایاات آن در
برنامهریزی؛
ا توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تشویق نیروهای خالق وسازنده؛
ا همکاری همه جانبه کارشناسان و صااحبنظاران باا مسائویین اجرایای در بازساازی
کشور؛
ا قدرشناسی از ایثارگران؛
ا توجه ویژه به تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور؛
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این منشور بازسازی نشان میدهد که ایشان در شاکل فعاییاتهاا و برناماهریازیهاای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنوی ،حفظ تأمین رفااه و امکاناات زنادگی بارای آحااد ماردم و
مشارکت اقشار مختل

در بازسازی اقتصادی را باهعناوان یاک ضارورت ،توأماان عناوان

داشتهاند.
«آنکه مرا بیشتر خوشحا مىکند این است که مىبینم یک حس تعاونى بین ملت پیادا شاده
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است که با آن حس تعاون ،همه قشرها مشغو به یک کارى هستند» (صحیفه امام ،ج .)61 :11
«حاال وقتی است که همه همت کنید .نوذارید آن شوری که در مردم بود ،آن اجتمااع و
اتحادى که بود ،آن وحدت کلمهای که بود ،آن خدایی بودن کارشان ،آن تحویی که در مردم
از حیر اخالق و تعاون پیدا شده بود ...اگر بتوانیم همین معنا را حفظ بکنیم شک نکنید که
پیروزیم ...اگر یک همنو روحیه تعاون معنوی ،همانطوریکه در این برهاهای کاه انقاالب
بود یک تعاون مادی پیدا شده بود ...االن دویت اسالمیاست ،شماها اساالمی ،شاهرداری و
شهربانی و امثا ذیک انشا ایلَّه همه اسالمی و باید همه چیزهایی که در ایاران اسات هماه
متحو بشود به یک مملکت اسالمیبه همه معناا کاه در مملکات اساالمیآراماش روحای
هست ،رفاه همه جانبه هست ،تعاون هست؛ برادری هست» (همان ،جلد .)38 :0
خودکفایی از اساسیترین ارکان استقال اقتصادی است .اماام (ره) در اهمیات آن چناین
فرمودند« :شما میدانید که اگر یک مملکت در اقتصاد ،خصوصاً این رشته اقتصااد کاه ناان
مردم است؛ در این ،احتیاج به خارج پیدا بکند و یک احتیاج مبرمایکاه نتواناد خاودش را
اداره کند ،باید دیوران او را اداره کنند .این وابستوی اقتصادی آن هم در این رشته ،موجاب
این میشود که ملت ایران ،مملکت ایران ،تسلیم بشود به دیوران».
یکی از اقدامات امام آن بود که ادبیات قرآنرا وارد فرهنگ عمومیماردم کارد و از ایان
رو میتوان گفت که ادبیات انقالبی ایشان ،ادبیات قرآنی بود .یکی از این واژههاای قرانای،
واژه مستضعفان بود که امام همواره بر آن تأکید داشت.
امام حکومت را وسیلهای برای تحقق عدایت میدانسات و معتقاد باود تحقاق عادایت
بدون سرکوب کردن مستکبران و چیاو گران میسّر نخواهد باود .باه هماین دییال ،فضاای
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کشور ،فضای حمایت از مستضعفان و مبارزه علیه مستکبران بود.

قریب به دو سا پس از رحلت امام خمینی(ره) و در تاریخ سایزدهم شاهریورماه ،1358
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران ،بهمنظور اعما نظارت دویت در اجرای
قوانین و مقررات مربوش به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخاش باه تصاویب
مجلس شورای اسالمیرسید و «وزارت تعاون» تشکیل شد (قانون بخش تعاونی ،ماده .)62
موادی از قانون یاد شده یکبار در سا  1355و بار دیور در سا  1312توساط مجلاس
شورای اسالمی اصالح شد.
مقاممعظمرهبری(مدظلهایعایی) نیز ،همواره حامی و مادافع بخاش تعااونی باوده و تعااون را
گرهگشای مسائل اقتصادی کشور میدانند.
اقتصادی کشور انجام شود عبارتناد از :کااهش نار بیکااری و افازایش اشاتغا  ،افازایش
سرمایه گذاری بخش خصوصای و توانمندساازی بخاش خصوصای باا ایجااد تعااونیهاا،
آمادهسازی زیرساختهای حقوقی و قانونی ،حمایت از شکوفایی کار ،ایجاد زمینههای الزم
برای صرفهجویی در مواد اساسی باه ویاژه آب مصارفی در بخاش کشااورزی و مشاارکت
مستقیم مردم در اقتصاد» (سخنرانی فروردین.)1318
رهبری(مدظلهایعایی) از تعاون بهعنوان یک کار بسیار مهم ،نو ،سودمند و پرجاذبه نام بارده و
فرمودند« :تشکیل وزارت تعااون نشاان دهناده اهمیتای اسات کاه بخاش تعااون در نظاام
جمهوریاسالمیایران دارد و برای آن که تعاون در وضع کنونی کشور جایواه واقعای خاود

مقایه پژوهشی :اقتصاد بخش تعاونی (دکترین ،اهداف و سیاستها)

ایشان در بیاناتی خاطرنشاان کردناد« :از جملاه اقادامات دیواری کاه بایاد در عرصاه

را پیدا کند تعاونیها باید از یحاظ کیفیت کار خود رشد پیدا کنند و دامناه فعاییات آنهاا باه
بخشهای جدید مانند کشاورزی ،دامداری ،محصوالت دریایی ،صنایع و بازرگانی گسترش
یابد» (دیدار با مسئویین وزارت تعاون ،اردیبهشت.)55
ایشان در دیداری که با کاارگزاران بخاش تعااون داشاتند اینووناه فرمودناد« :یکای از
چیزهایی که میتواند جلوی بیعدایتی را بهشکل منطقای و اصاویی ساد کناد ،هماین کاار
تعاونی است .بههمینخاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم .بهنظر من یکی از راه حالهاا
و اساسیترین و منطقیترین و بنیادیترین کارهایی که میتواند در این کشور برای اساتقرار
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عدایت انجام بویرد ،تعاون است این یک بعد قضیه است خوشبختانه بعاد دیوار هام ایان
است که میتواند کشور را از یحاظ اقتصادی هم نجات دهد».
یکی از مفاهیم کلیدی در فلسفه سیاسی ،مفهوم عادایت مایباشاد کاه در رابطاه باا آن
بحرهای مختلفی صورتگرفته است .مقاممعظمرهبری درباره عدایت میفرمایند« :تکیه بار
عدایت ،اساسیترین و محوریترین اصل یک حرکت ایهی است؛ اداماه کاار هماه انبیاا و
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مصلحان بزر

تاریخ است ...در یک کشور ،کسان زیادی پیدا مایشاوند کاه اگار دساتواه

مسئو قانونی به مدد آنها نشتابد ،در امواج درگیریهای گوناگون یودما میشوند .وظیفاه
دویت عدایتمدار ،توجه ویژه به قشر محرومین است» (حدیر والیت.)424 :1318،
رهبری ،در دومین نشست اندیشههای راهباردی (اردیبهشات مااه ،)1318باا تأکیاد بار
ضرورت تالش جدّی برای دستیابی به نظریه اسالمیناب در باب عادایت ،کارهاای انجاام
شده برای تحقق عدایت اجتماعی را خوب ارزیابی کرده ،یکن افزودند« :وضع فعلی ،مطلقااً
راضی کننده نیست ،چرا که نظام اسالمیبه دنباا اجارای حاداکثر عادایت و تحقاق کامال
عدایت به مفهوم یک ارزش مطلق و هموانی اسات ...ایان کارهاای خاوب ،راضای کنناده
نیست چرا که ما براسا

نواه اسالمی ،تحقق کامل عدایت و محو هرگوناه ظلام را هادف

قرار داده ایم که برای پر کردن فاصله وسیع وضع موجود و تحقاق عادایت اجتمااعی ،بایاد
تالش مستمر ،جدی و همهجانبه انجام داد».
مقاممعظمرهبری بر این نکته تأکید دارند که توسعه و پیشرفت باید جهتدار باوده و در
چارچوب تأمین عدایت اجتماعی تعری

شود .اساساً فقرزدایی ،کااهش فاصاله طبقااتی و

تالش برای برابری افراد در استفاده از امکانات و فرصتها ،از نظر ایشان از مقدمات اصالی
عدایت اجتماعی مورد نظر اسالم است.
«ما طبق برخی از سیاست هایی که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد،
نیستیم که صرفاً به رشد توییدات و رشد رروت در کشور فکر کنیم و به عدایت در کناار آن
فکر نکنیم ،نهاین منطق ما نیست .نوآوری نظام ما همین است که میخاواهیم عادایت را باا
توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و باهم داشته باشیم» (حدیر والیت.)124 :1318 ،
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«بعضی تصور میکنند که ما باید دوره ای را صرف رشد و توسعه کنیم و وقتی که به آن
نقطه مطلوب رسیدیم ،به تأمین عدایت اجتمااعی مایپاردازیم .ایان فکار ،اساالمینیسات.
«عدایت» هدف است و رشد و توسعه مقدمه عدایت است( ».حدیر والیت.)50 :1318 ،
ایشان همواره سه مفهوم مهم فقر ،فساد و تبعیض را مادّ نظار قارارداده و معتقدناد هار
کاری در کشور صورت میگیرد ،باید با هادف رفاع فقار و محرومیات و ایجااد روناق در
زندگی عمومیمردم باشد.
«امروز ،مهمترین بخش اصالح در این کشور ،عبارتاساتاز مباارزه باا فقار و فسااد و
تبعیض؛ بیش از فقر ،تبعیض ،برای مردم گزنده اسات .یکای از مشاکالت ،عباارتاساتاز
سنوین؛ این مردم را آزار میدهد»

(بیانات در اجتماع بزر

مردم اراک.)1351/0/24 ،

روششناسي تحقيق
این پژوهش از این نظر که یافته هاای آن بارای مادیران و متوییاان بخاش تعااونی
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران قابل استفاده خواهد بود ،از نوع کاربردی است .جامعاه
آماااری پااژوهش شااامل کلیااه بیانااات و مکتوبااات حضاارت امااام خمیناای

(ره)

و

مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد بخش ت عااونی باوده و باه علات ناوع پاژوهش،
فرضیه ای مشخص نشده و برای گردآوری داده ها از شیوه تماام شامار اساتفاده شاده
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شکاف اقتصادی و تبعیض در مسائل اقتصادی و برخورداری ناروا در مقابل محرومیتهاای

است .روش گردآوری داده ها کتابخانه ای بوده و از ابزار فیش برداری ایکترونیکی بهره
گرفته شده است.
در ایاان پااژوهش باارای تبیااین گفتمااان والیاات فقیااه (توییااد ادبیااات تحقیااق) ،روش
تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان و برای تعیین اهم ابعاد ،مویفه ها ،زیرمویفه ها و رواباط باین
آنهااا ،روش تحلیاال محتااوا ،تحلیاال مقایسااهای ،ماااتریس هااای تعاماال و ناارمافاازار
مکسکیو.دی.ای 1به کار گرفته شده است.
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باارای یااافتن کلمااات کلیاادی ،ابتاادا مفاااهیم کلّاای و انتزاعاای براسااا

چااارچوب

مفهومیمشخص و سیس کلمات متناظر هر مفهوم کلّی استخراج شده است.
برای تحدید و تدقیق واژهها ،این یغات براسا
از خبرگان در دستر

ارتباش معنایی مرتب شدند و از  12نفر

حوزههای اقتصادی خواسته شاد کاه یغاات را باه نسابت قرابات و

نزدیکی معنایی به موضوع ،معین نموده و چناننه غیر از یغات ارائاه شاده ،واژه دیواری را
فصلنامه علمی مطایعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

مناسب میدانند ،معرفی کنند.
تجزیه و تحليل دادهها
برای دستیابی به گفتماان اماام و رهباری در خصاوص اقتصااد بخاش تعااونی (توییاد
ادبیات) ،به تحلیل محتوای کمیو کیفی محتوای مجموعه بیاناات ،پیاامهاا و مصااحبههاای
ایشان پرداختهایم .از نظر هوییستی تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمایپیاامهاای ارتبااطی
است (هوییستی.)13 :1308 ،
در این پژوهش ،با استفاده از نرمافزار  Maxqda12در مرحله او تحلیل محتوای کمایو
سیس تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته و با استفاده از روش نظریاه مبناایی ،ساه مرحلاه
کدگذاری انجام گرفته است.
تحلیل محتواي کمّي
هدف از تحلیل کمیمحتوای بیانات و مکتوبات امام(ره) و رهبری(مدظلاهایعاایی) ،ماوارد زیار
بوده است:
بافتن کلماتی که بیشترین تاکید را در مجموعه بیانات ،پیامها و مکتوبات مقاام عظماای
والیت در رابطه با اقتصاد بخش تعاونی داشتهاند.
مقایسه فراوانی کلمات مرتبط با مفاهیمی متضاد همانند اشاتغا و بیکااری ،ظاایم و
مظلوم و ...در مجموعه بیانات ،پیام ها و مکتوبات والیت فقیه در رابطه با اقتصاد بخاش
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تعاونی.

همان گونه که در قسمت قبل بیان شد ،در تحلیل محتوای کمیکلمات کلیدی مارتبط باا
هدف مطایعه به نحوی انتخاب شدهاند که کلیه مفاهیم مطروحه را پوشاش دهناد و امکاان
تحلیل نهایی متن و دادهها طبق چارچوب مفهومیفراهم باشد.
باارای یااافتن کلمااات کلیاادی ،ابتاادا مفاااهیم کلّاای و انتزاعاای براسااا

چااارچوب

مفهومی مشخص و سیس کلمات متناظر هر مفهوم کلّی اساتخراج شاد .برخای کلماات
متضاد نیز برای تبیین بهتر جهت گیری ها و رویکردهای مورد نظر مقام والیت استخراج
شدند.
برای تحدید و تدقیق واژهها ،این یغات براسا

حوزههای اقتصادی خواسته شد کاه یغاات را باه ترتیاب قرابات و

نزدیکی به مو ضوع ،معین نمایند و چناننه غیر از یغات ذکر شده ،واژه دیواری را مناساب
میدانند ،معرفی کنند .این واژهها عبارت بودند از:
(ره)

جدول شماره  .1موارد مستخرجه از بیانات و مکتوبات امام خمیني
ردیف

کلمه

تعداد

ردیف

کلمه

تعداد

1

عدایت

214

14

محرومان

121

2

عدایت اقتصادی

18

12

محرومین

11

3

عدایت اجتماعی

110

16

محرومیت

23

4

بیکاری

142

15

ظلم

114

2

اشتغا

221

10

ظایم

324

6

مشارکت

460

11

مظلوم

468

5

همکاری

220

28

فقر

16

0

تعاون

132

21

فقرا

122

1

تعاونی

23

22

مشارکت اجتماعی

45

18

بیکار

38

23

خودکفایی

161

11

جوانان

241

24

پیشرفت اقتصادی

141

12

زنان

110

22

حمایت

251

13

اعتماد

136

26

فرهنگ

164
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از خبرگان در دستر

ارتباش معنایی مرتب شدند و از  12نفر
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جدول شماره  .5موارد مستخرجه از بیانات و مکتوبات امام خامنهاي

(مدظلهالعالي)

فصلنامه علمی مطایعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

ردیف

کلمه

تعداد

ردیف

کلمه

تعداد

1

عدایت

208

28

محرومان

22

2

عدایت اقتصادی

141

21

محرومین

24

3

عدایت اجتماعی

125

22

محرومیت

188

4

تعاون

166

23

ظلم

632

2

تعاونیها

120

24

ظایم

234

6

مشارکت

450

22

مظلوم

282

5

بیکاری

316

26

مظلومین

10

0

اشتغا

221

25

مظلومان

60

1

فرهنگ

412

20

اقتصادمقاومتی

360

18

توسعه

436

21

حمایت

262

11

توسعه اقتصادی

312

38

اعتماد

350

12

توسعه فرهنوی

302

31

شکوفایی اقتصادی

210

13

فرهنگ

558

32

فعاییتهای مردمی

311

14

همکاری

468

33

تویید ملّی

460

12

همدیی

124

34

تبعیض

101

16

فقر

221

32

فساد اقتصادی

214

15

فقرا

44

36

رشد جامعه

222

10

فقیر

14

35

جهاد اقتصادی

116

11

محروم

322

30

جوانان

522

مفاهیم پر استعمال
در بیانات امام خمینی (ره) و مقاممعظمرهبری (مدظلهایعایی) تا زمان انجام پاژوهش ،مجماوع
کلمات استفاده شده در مورد اقتصاد تعاونی عبارتند از:
-

تعاون و کلماات متارادف آن از جملاه :همکااری ،همادیی ،مشاارکت ،تعااونی و
تعاونیها در مجموع  2315بار
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 عدایت و واژههای مترادف آن شامل :عدایت اجتمااعی و عادایت اقتصاادی جمعااً 1320بار

 ظلم و ظایم جمعاً  2104بار و کلمات مقابل آنهاا (مظلاوم ،مظلاومین و مظلوماان)جمعاً  1821بار
 محرومیت و واژههای مترادف آن شامل :محروم ،محرومین و محرومان در مجماوع 555بار
 فقر و کلمات مترادف آن از جمله :فقیر و فقرا در مجموع  638بار اشتغا  500بار و بیکاری و بیکار  426بارتحلیل محتواي کیفي
صورت گرفته اسات .در ایان تحلیال ،تماامی فرمایشاات و مکتوباات اماام خمینای(ره) و
مقاممعظمرهبری(مدظلهایعایی) در رابطه با اساتفاده از نارمافازار

Maxqda12

ماورد مطایعاه و

تحلیل قرار گرفته است.
با توجه به آماده بودن محتوای ایکترونیکی بیانات و مکتوباات ،در مرحلاه گاردآوری
دادهها ،فقط داده های مرتبط با پژوهش در فایل ایکترونیکی خاصی جهت تحلیل با نارم-
افزار  Maxqda12ذخیره شدند .پس از مطایعه ساطر باه ساطر متاون ،مضاامین و مفااهیم
مربوش به محورها یا مقویه های دکترین ،اهداف و سیاست هاا در جاداو جداگاناه آورده
شده است.

مقایه پژوهشی :اقتصاد بخش تعاونی (دکترین ،اهداف و سیاستها)

برای دستیابی به گفتمان والیت فقیه در رابطه با اقتصاد بخاش تعااونی ،تحلیال کیفای

بخش هایی از مقوالت ،مفاهیم و مضامین استخراج شده از فرمایشات اماام خمینای و
مقاممعظم رهبری در خصوص اقتصاد بخش تعاونی در جداو شاماره  6و  5نشاان داده
شدهاند.
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(ره)

جدول شماره  .0بخشهايي از مقوالت ،مفاهیم و مضامین حاصل از تحلیل بیانات امام خمیني
مقوله

گزاره

مفهوم

مبنای جمهوری اسالمی بر عدایت اجتماعی است.
عدایت
محوری نظام

قوانین اسالم – اگر عملی شود – حاصل آن عدایت اجتماعی است ،بادون آن کاه مفاساد
سایر نظامها را داشته باشد.
عدایت را اجرا کنید ،عدایت را برای دیوران نخواهید ،خودتاان هام بخواهیاد .در رفتاار عادایت

فصلنامه علمی مطایعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

داشته باشید ،در گفتار عدایت داشته باشید ،تشریفات را کم کنید و این ملّت را خدمتوزار باشید.
به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت میکنم ،که خیر دنیا و آخارت شاماها

دکترین

رسیدگی به حا محرومان جامعه است.
مسلم هر قدر کشور ما به طرف فقرزدایی و دفاع از محرومان حرکت کند ،امید جهاانخاواران از
فقرزدایی

ما منقطع و گرایش ملّتهای جهان به اسالم زیادتر میشود و روحانیت عزیز بایاد باهایان اصال
توجه عمیق داشته باشند و افتخار تاریخی و بیش از هزار ساایه پنااهگااه محروماانرا بارای خاود
حفظ کند و به سایر مسئویین و ماردم توصایه نمایناد کاه ماا نبایاد گارایش و توجاه بایشاائبه
محرومین را به انقالب و حمایت بیدریغ آنانرا از اسالم فراموش کنیم و بدون جواب بوذاریم.
کارهایی را که مردم نمیتوانند انجام بدهند ،دویت باید انجام بدهد .کارهایی که هام دویات مای-

افزایش
مشارکت
عمومیدر
اداره امور
کشور

تواند انجام بدهد و هم مردم میتوانند انجام بدهند ،مردم را آزاد بوذارید که آنهاا بکنناد .خودتاان
هم بکنید ،یکن جلوی مردم را نویرید .فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود.
همه ملّت ،همه موظفند در کار شرکت کنند؛ و اگر با همه ملّت این کار شروع بشود ،ایاران
بعد از چندی یک ایران آباد انشا ا ...خواهد بود.
باید شماها توجه داشته باشید که نواه نکنید هی باهاینکاه اداره چاه مایکناد ،دویات چاه
میکند .آنها مشغویند ،منتها نمیتوانند آنقدری که ایران احتیاج دارد آنها عمال کنناد .ایاران
ما خود شماست و خود شما باید او را بسازید.
مطمئن باشید آننه صالح جامعه است در بسط عدایت و رفع ایادی ظلمه و تامین اساتقال

هدف

و آزادی و جریانات اقتصادی و تعدیل رروت به طاور عاقالناه و قابال عمال و عینیات در
تحقق اقتصاد
اسالمی

اسالم بهطور کامل میباشد و محتاج به تاویالت خارج از منطق نیست.
مجموع قواعد اسالمیدر مسائل اقتصادی ،هنوامیکه در کلّ پیکره اساالم باهصاورت یاک
مکتب منسجم مالحظه شود و همه جانبه پیاده شود ،بهترین شکل ممکن خواهد بود.
اسالم در ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنوی نیازهای مردم را برای ترقّی واقعی
برمیآورد.
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خوداتکایی

و وصیّت من به همه آن است که با یاد خدای متعا به سوی خودشناسای و خودکفاایی و

در اقتصاد

استقال  ،با همه ابعادش به پیش ،و بی تردید دست خدا با شما است .اگر شما در خادمت

ملّی

او باشید و برای ترقّی و تعایی کشور اسالمی به روح تعاون ادامه دهید.

مقوله

مفهوم

گزاره

بهکارگیری

دویت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشتههای مختلفه موفق نخواهد شاد و

منابع انسانی

دویتمردان در گزینش همکاران بهکاردانی و تعهد آنان و بهتر خدمت کردن آنها به کشاور و

متعهد و

در منافع ملّت بودن آنان تکیه کنند تا در پیش حق تعایی و ملّت روسفید باشاند و در اماور

متخصص

موفق باشند.
چناننه دست دزدها و غارتوران داخلای و خاارجی کوتااه شاود و برناماههاای اقتصاادی
براسا

نیازهای معقو و منطقی جامعه طرحریزی و اجرا گردد و نیز قوانین غیرایهای کاه

وسیله دست سودجویان است از میان برود ،مسائلهای باه ناام تاورم بارای مملکات بااقی
مبارزه با

نخواهد ماند.

اقتصادی

یک مکتب منسجم مالحظه شود و همه جانبه پیاده شود ،بهترین شکل ممکن خواهاد
بود .هم مشکل فقرا را از میان می برد و هم از فاسد شدن یک عده به وسیله تصااحب

سیاست

رروت جلوگیری می کند و در نتیجه کل جامعه را از فساد حفظ مای کناد و هام ماانع
رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خالقیت انسان ها نمی شود.
ترویج
فرهنگ
تعاون

تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است ،کشور عزیز از آسیب دهر انشا اهلل تعاایی
مصون است.
وزارت تعاون باید تعاونیها را در زمینههای گوناگون از جمله صید ماهی و میواو ،بساته-

گسترش
دامنه فعاییت
تعاونیها

بندی و کارهای صانعتی میاوهای و صاادرات آن و نیاز آبااد کاردن دشاتهاای وسایع و
حاصلخیز کشور فعا کند.
وزارت تعاون باید در هماهنوی با وزارتخانههای ذیربط ،بخش تعاون را به ساطح مطلاوب
و مورد انتظار برساند.
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رانت و فساد

مجموع قواعد اسالمی در مسائل اقتصادی ،هنوامی که در کلّ پیکره اسالم باه صاورت

(مدظلهالعالي)

جدول شماره  .2بخشهايي از مقوالت ،مفاهیم و مضامین حاصل از تحلیل بیانات رهبري
مقوله

مفهوم

گزاره
اعتقاد ما این است که پیشرفت اقتصاد کشور ،باید همراه باا عادایت باشاد .ماا اقتصااد
منهای عدایت را قبو نداریم؛ یعنی انقالب قبو ندارد؛ نظاام جمهاوری اساالمیقباو

پیشرفت اقتصادی
دکترین

مبتنی بر عدایت
اجتماعی

ندارد؛ باید مراقبت کنید که فاصله طبقاتی پیش نیاید؛ فقرا پایما نشوند.
پیشرفت منهای عدایت ،از نظر اسالم اصالً پیشرفت نیست.
بنده بارها عرض کردهام که معتقد نیستم به پیشرفت بدون عدایت .ما ایان دهاه را
اسم گذاشتیم به دهه «پیشرفت و عدایت» .پیشرفت بدون عادایت هماان نتیجاهای
را خواهد داد که شما از تمدن پر جلوه غرب ،امروز دارید مشاهده میکنید.
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مقوله

گزاره

مفهوم

در نظام اسالمی ،رفع فقر و محرومیت در شامار هادفهاای طاراز او اسات و
پایبندی به اصو انقالب ،بدون مجاهدت در راه نجات مستضاعفان و محروماان،
سخنی به معنی و ادعایی پوچ است.
فقرزدایی

امروز ،مهمترین بخش اصالح در این کشور ،عبارتاستاز مبارزه با فقار و فسااد
و تبعیض؛ بیش از فقار ،تبعایض بارای ماردم گزناده اسات .یکای از مشاکالت،

فصلنامه علمی مطایعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا چهارم ،شماره  ،14تابستان 1311

عبارتاستاز شکاف اقتصادی و تبعیض در مسائل اقتصادی و برخورداری نااروا
در مقابل محرومیتهای سنوین؛ این مردم را آزار میدهد.
افزایش سهم

افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تویید ملّی از طریق تویات انویازه

بخش تعاونی در

و عزم ملّی و تاکید و تسریع در اجرای کامل سیاستهای کلّی اصال  ،44رعایات

اقتصاد ملّی

انضباش مایی و بودجهای دویت.
خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جاوان ،از خجلات و شارمندگی جاوان
بیکار در خانواده خود بیشتر است؛ بنابراین باید برای حلّ ایان مشاکل ،اقادامات

هدف

ایجاد اشتغا

جدّی انجام شود.
یکی از وظای

مسئوالن ،برطرف کردن مشاکالت جامعاه کاارگری ،از جملاه مسائله

اشتغا و رونق دادن بهکارآفرینان و ایجاد زمینه برای بنواههای کاری و توییدی است.
بسط عدایت
اجتماعی
مردمیکردن
اقتصاد

عالج فقر به شکل اصویی در هر جامعهای ،از راه استقرار عدایت اجتماعی و نظام
عادالنه در محیط جامعه است تا کسانی که اهل دستاندازی به حقاوق دیورانناد،
نتوانند رروتی را که حق هموان است ،به سود خود مصادره کنند.
مردمیکردن اقتصاد جزو ایزامات اقتصادی است .این سیاساتهاای اصال  44کاه
اعالم شد ،میتواند یک تحو بوجود بیاورد و این کار باید انجام بویرد.
بخش غیردویتی را باید توانمند کرد ،هم به فعاییت اقتصادی تشاویق شاوند ،هام

توانمندسازی

نظام بانکی کشور ،دستواههای دویتی کشور و دستواههایی کاه مایتوانناد کماک

بخش تعاونی

کنند -مثل قوه مقننه و قوه قضائیه – کماک کنناد کاه ماردم وارد میادان اقتصااد
شوند.
برخورد قاطعانه و جدّی با مفاسد اقتصادی یکی از زمینههای مناسب برای تشویق

سیاست

حضور سایم و قانونمند بخش غیردویتی است و مبارزه با مفاسد اقتصاادی بسایار
مبارزه با رانت و
فساد اقتصادی
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مهم و یک رکن اساسی است.
یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور ،وجود گلوگاههای فساد است که به شدّت
باید از آن ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد.
مسئوالن کشور -چه در قوه مجریه ،چه در قوه قضائیه و چه در قوه مقننه -باید با
فقر و فساد و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند.

مقوله

گزاره

مفهوم

اگر ما انشا اهلل بتوانیم بنیانگذاری کارهای اقتصادی بر پایه دانش را پیش بباریم و
به وجه غایب اقتصاد کشور تبدیل کنیم ،این نه تنهاا باه کشاور قادرت اقتصاادی
دانشبنیان کردن
اقتصاد ملّی

خواهد داد ،بلکه قدرت سیاسی هم خواهد داد ،قدرت فرهنوی هم خواهد داد.
نکته بعدی هم شرکتهای دانشبنیان؛ خوشبختانه امروز شرکتهای دانشبنیان با
تعداد باالیی تشکیل شده و وجود دارد .هرچه میتوانید باید بروید سراغ شرکت-
های دانشبنیان.

ترویج فرهنگ
تعاون

ده فیلم داستانی شیرین کوتاه ده دقیقهای در زمیناه تعااون درسات کنیاد ،تاا هار
جوانی وقتی که نواه کرد ،تشویق و ترغیب بشود.
وزارت تعاون باید تعاونیها را در زمیناههاای گونااگون از جملاه صاید مااهی و

فعاییت تعاونیها

های وسیع و حاصلخیز کشور فعا کند.
وزارت تعاون باید در هماهنوی با وزارتخانههای ذیربط ،بخش تعاون را به ساطح
مطلوب و مورد انتظار برساند.

تجزيه و تحلیل به روش نظريه مبنايي
روش نظریه مبنایی یکی از روشهای پژوهش کیفی بوده که واجاد ساه عنصار اصالی
شامل مفاهیم ،مقویهها و قضیهها می باشد .در این روش ،عناصر یاد شده بدینترتیب حاصل
می شوند که ابتدا سئوا پژوهش مطرح شده و سیس برای پاسخ باه ایان سائوا  ،دادههاای
الزم جمعآوری میشوند .دادههای حاصل از منابع اطالعاتی (اساناد و مادارک کتابخاناهای،
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گسترش دامنه

میوو ،بستهبندی و کارهای صنعتی میوهای و صادرات آن و نیز آباد کردن دشات-

مصاحبه ،پرسشنامه و )...در قایب جداویی سااماندهی شاده و ابتادا نکاات کلیادی دادههاا
احصا شده و برای هر نکته یک کد تعیین میشود .سیس با مقایسه کدها ،چند نکته که باه
جنبه مشترکی از پدیده مورد بررسی اشاره دارناد ،باهعناوان یاک «مفهاوم» در نظار گرفتاه
میشوند .نهایتاً چند مفهوم یک «مقویه» را شکل داده و چند مقویاه باه کماک قضاایایی در
قایب یک «نظریه» مطرح میشوند.
الزم به ذکر است که در جریان این رمزگذاریها ،پژوهشور با اساتفاده از نموناهگیاری
نظری و با توجه به مفاهیم پدیدار شده از د دادهها ،به گاردآوری دادههاا در ماورد افاراد،
رخدادها و موقعیتهای مختلفی میپردازد که تصاویر غنایتاری از مفااهیم و مقویاههاای
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حاصل ،فراهم خواهند کرد .سرانجام ،با «رمزگذای انتخابی» ،مقویهها پاالیش میشوند و باا
طی این فرآیندها در نهایت ،چارچوبی نظری پدیدار میشود (پورصادق.)1313،
برای شروع کار ،فایل ایکترونیکی بیانات و مکتوبات مقام والیت در خصوص اقتصاد بخاش
تعاونی را وارد نرمافزار Maxqda12

نموده و به تحلیل محتوای آنها پرداختیم .طبق فرآیناد نظریاه

مبنایی ،ابتدا مفاهیم و مقویهها را مشخص و سیس به کش

روابط بین آنها اقدام شد.
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در ادامه ،فرمایشات ایشان در رابطه با اقتصااد بخاش تعااونی در ساه محاور دکتارین،
سیاستگذاری و هدفگذاری براسا

تعااری

و دیادگاههاای نظریاه پاردازان و مراحال

فرآیند دادهبنیاد مورد تحلیل قرار گرفته است.
کدگذاري باز
در این مرحله با استفاده از نرمافزار  Maxqda12تمامیمطایب و دادهها مورد مطایعه واقع
و به هر کدام از دادههای مرتبط با موضوع ،یک عنوان یا مفهوم اختصاص یافته است.
کددهي محوري و شکلدهي طبقههاي فردي
کدگذاری محوری ،مرحله دوم تجزیهوتحلیال در نظریاهپاردازی نظریاه مبناایی اسات.
هدف از این مرحله برقراری رابطه بین طبقههای تویید شده (درمرحله کدگذاری باز) است.
این کار (عمل) براسا

مد پارادایم انجام میشود و به نظریهپرداز کمک میکند تا فرآیناد

ساخت نظریه را بهسهویت انجام دهد .اسا

فرآیند ارتباشدهی در کدگاذاری محاوری بار

بسط و گسترش یکی از طبقهها قرار دارد( .دانایی فرد.)6 :1304 ،
با مقایسه مفاهیم مختل

میتوان زمینههای مشترک بیشاتری را میاان آنها کشا

کاارد

کاه امکان طبقهبندی مفااهیم مشااابه در قایااب طبقااهبناادیهااای یکسااانرا ،فااراهم
خواهد سااخت.
دراین مرحله کدهای اوییه به علت تعدد به کدهای رانویه تبادیل شادند .باا اساتفاده از
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تکنیک مقایسه پایدار ،زمینه ظهور ابعااد مشاترک مفااهیم کاه هماان کدگااذاری محاوری
است ،امکانپذیر میشود.

کدگذاري انتخابي
کدگذاری انتخابی ،مرحله اصلی نظریهپردازی است که براسا

نتاایج دو مرحلاه قبلای

کدگذاری ،به تویید نظریه میپردازد .بهاین ترتیب که مقویه محوری را به شکلی نظاممند باه
دیور مقویه ها ربط داده ،آن روابط را اربات پژوهشی کرده و طبقههاایی را کاه باه بهباود و
توسعه بیشتری نیاز دارند ،اصالح میکند .در واقع پژوهشاور باا کناارهمنهاادن طبقاههاا و
براسا

روابط بین آنها ،یک تصویر انتخاب میکند .تمام رویاههاا در راهبارد دادهبنیااد باه

سمت تویید نظریه براسا

دادههای گردآوریشده هدایت میشوند.

در پایان تحلیل پیامها ،فرمایشات و مکتوباات اماام و رهباری ،در خصاوص هریاک از
محورهای دکترین ،اهداف و سیاستها ،مویفهها و شاخصهایی حاصل شده اسات کاه در
شکلهای شماره  2 ،1و  3نشان داده شدهاند.

شکل شماره  .4مولفهها و شاخصهاي مربوط به دکترين واليتفقیه در ارتباط با اقتصاد بخش تعاوني
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مولفهها و شاخصهاي مربوط به منويات و فرمايشات واليتفقیه
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شکل شماره  .1مولفهها و شاخصهاي مربوط به اهداف واليتفقیه در ارتباط با اقتصاد بخش تعاوني

شکل شماره  .9مولفهها و شاخصهاي مربوط به سیاستهاي واليتفقیه در ارتباط با اقتصاد بخش
تعاوني

یافتههای تحقيق
تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان امام خمینی(ره) و رهبری(مدظلهایعایی) در سه مویفاه دکتارین،
اهداف و سیاستها با استفاده از نرمافزار و با روش نظریه مبنایی (دادهبنیاد) ،انتظارات اماام
و رهبری از اقتصاد بخش تعاونی را به شرح زیر تبیین مینماید:
در «دکترین امام و رهبری» ،فقرزدایی ،عدایت محوری نظام ،استقال اقتصادی ،پیشرفت
اقتصادی مبتنی بر عدایت و محور بودن ارزشهای ایهی و اسالمیدر اداره امور مورد تاکیاد
قرار دارد و در زمینه «اهداف»  ،تحقاق اقتصااد اساالمی ،بساط عادایت اجتمااعی ،افازایش
مشارکت عمومی در اقتصاد کشور ،خوداتکاایی در اقتصااد ملّای ،گساترش دامناه فعاییات
گرفت« .سیاستها» نیز شامل :توانمندسازی بخش تعاونی ،ترویج فرهنگ تعاون ،مبارزه باا
رانت و فساد و تبعیض ،دانشبنیان کردن اقتصاد ملّی ،باهکاارگیری مناابع انساانی متعهاد و
متخصص و مردمیکردن اقتصاد میشود.
نتيجهگيری و پيشنهاد
در پاسخ به مسئله اصلی پژوهش «تدوین دکترین ،اهداف و سیاستهای والیتفقیاه در
خصوص اقتصاد بخش تعاونی» با توجه به تحلیل محتوای کمیو کیفی صورتگرفته بارای
تویید ادبیات تحقیق و استفاده از روش نظریه مبناایی ،باهدسات آوردن مفااهیم و مطابقات
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تعاونیها ،ایجاد اشتغا مویّد و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملّی مورد توجاه قارار

مسااتمر کاادهای اوییااه و شااکلگیااری کاادهای محااوری و انتخااابی ،دکتاارین ،اهااداف و
سیاستهای والیتفقیه در اقتصاد بخش تعاونی ارائه شده اسات .در دکتارین والیاتفقیاه
«عدایت محور بودن نظام» و «فقرزدایی» از مویفههای اصلی محسوب شده و در اهداف نیاز
«بسط عدایت اجتماعی»« ،افزایش مشارکت عمومیدر اقتصاد کشور»« ،افزایش ساهم بخاش
تعاون در اقتصاد ملّی» مورد تاکید بودهاند .همننین «مردمیکردن اقتصاد»« ،دانشبنیان کردن
اقتصاد ملّی»« ،مبارزه با رانت و فساد اقتصادی»« ،ترویج فرهناگ تعااون» و «توانمندساازی
بخش تعاونی» از اهم مویفههای مورد توجه والیتفقیه در حوزه سیاستگذاری بوده است.
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در حوزه نظری پیشنهاد می شود مسئوالن ،مدیران و متوییان اقتصاد بخش تعااونی پایش
از هرگونه اقدامی ،دکترین ،اهداف و سیاست های مقام معظم رهبری در اداره اماور اقتصااد
بخش تعاونی را نصبایعین قرار داده و براسا

آن بهساازماندهای ،همااهنوی ،هادایت و

رهبری ،پیادهسازی و کنتر برنامهها اقدام کنند تا انشاا اهلل گاامهاای بلنادتری در راساتای
توسعه اقتصاد بخش تعاونی ،بسط عدایت اجتماعی و تحقق اقتصاد اسالمی ،برداشته شود.
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در حوزه کاربردی نیز به منظاور مشاارکت حاداکثری ماردم در اقتصااد کشاور ،توصایه
می شود که توسعه اقتصاد از مسیر توسعه بخش تعااونی صاورتگرفتاه و توییاد راروت از
طریق تویید علم نافع و متصل به فناوری ،محور همه سیاستهای اقتصادی ،علمی ،سیاسی،
فرهنوی و اجتماعی کشور قرار گیرد.
اهتمام و رویکرد اصلی سیاستهای اقتصادی و ناظر به فعاایین اقتصاادی باا تاکیاد بار
سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی ،بر موضوعاتی چون :شفافسازی اطالعات ،رقابت برابار،
آزادسازی فعاییتهای اقتصادی ،رانتزدایی و سایمسازی اقتصاد ،ارتقاا امنیات اقتصاادی،
بهبود مستمر محیط کسبوکار ،ارتقا سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد و مشاارکت آحااد
مردم متمرکز شود.
در سیاست گذاریهای اقتصادی ،حمایت از بخش تعاونی بهعنوان روش مشروعی برای
تویید رروت و توزیع عادالنه درآمد و در راستای تحقق استقال سیاسی و اقتصادی ،رشد و
بایندگی جامعه و بسط عدایت اجتماعی مدّ نظر قرار گیرد.
از بزر

شدن بیش از اندازه دویت جلوگیری کرده و حجم تصدیگریهاای دویات در

حدود تعیین شده قانون اجرای سیاستهای اصل  44قانوناساسی محدود شود.
حذف مقررات دستوپاگیر و حمایت قضایی از فعاییتهای اقتصادی تعاونیها و ارائاه
گزارش های منظم در مورد اقدامات انجام شده در دستور کار کلیه ارکاان حاکمیات نظاام و
دستواههای اجرایی قرار گیرد.
در رابطه با تخصیص منابع ،راهکارها و روشهای علمیو صحیح بهکار گرفتاه شاده و
منابع مایی الزم برای تویید کاال و خدمات در اختیار فعاالن اقتصاد بخش تعاونی کشور قرار
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گیرد.

سازوکار الزم برای تشکیل تعاونیهای نسل جدید فراهم آمده و تعاونیهای موضاوعی
و نیز تعاونیهای تامین نیاز توییدکنندگان ،متناسب با مزیتهای نسابی منااطق ،اساتانهاا و
شهرستانها تاسیس ،راهاندازی و حمایت شوند.
اندیشکده راهبردی بخش تعاون بهمنظور تحقق اهداف زیر تاسیس و راهاندازی شود:
 نظریهپردازی در حوزه تعاون؛
 مرتبط کردن اقتصاد بخش تعاونی با مبانی نظری پشتیبان؛
 برقراری ارتباش مورر آکادمیک میان بخش تعاونی ایران و مراکز بینایمللی؛
 بسط گفتمان تعاون در میان نخبوان کشور؛
شورای عایی تعاون کشور (با عضویت همه ذینفعان بخش تعاونی) و باا اهاداف زیار
تشکیل شود:
 تقسیم کار ملّی میان همه دستواههای اجرایی برای توسعه بخش تعاونی؛
 تنقیح قوانین و مقررات بخش تعاونی؛
 تدوین سند راهبردی توسعه بخش تعاونی؛
 برنامهریزی کالن و همسوسازی سیاستها و تصمیمات؛
 تجمیع و همافزایی منابع و امکانات بخش تعاونی کشور؛
 اصالح ساختارسازمانی اجزا بخش تعاونی.
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 ایجاد بستر پرورش مدیران توانمند برای بخش تعاونی.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


قرآن کریم



امام خمینی(ره) ( ،)1360کتاب البیع (چاپ چهارم) ،تهران ،مدسسه اسماعیلیان.



امام خمینی(ره) ( ،)1302صحیفه نور ،دوره  22جلادی ،تهاران ،دفتار حفاظ و نشار آراار اماام
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خمینی(ره) ،چاپ سوم.
آرشیو بیانات و سخنرانیهای حضرت آیتاهلل خامنهای(مدظلهایعایی) ،پایواه اطاالعرساانی دفتار
مقام معظم رهبری به نشانیwww.khamenei.ir :



حديث واليت (نرمافزار) ،متن کامل بیانات ،سخنرانیها ،خطبهها ،مصاحبهها ،دیدارها ،مکتوبات،
پیامها ،نامهها ،پاسخها ،تقدیرها ،دستخطها و یادداشتها ،ابالغهاا ،انتصاابهاا ،موافقتناماههاا و
احکام مقاممعظمرهبری از آبان  1325تا پایان آذر  ،1314دفتر حفظ و نشر آرار حضرت آیاتاهلل
خامنهای ،موسسه پژوهشی فرهنوی انقالباسالمی.



طباطبایی ،محمّدحسین ( ،)1354تفسیر المیزان ،ترجمه سیّدمحمّدباقر موسویهمدانی ،قم ،دفتار
انتشارات اسالمیجامعه مدرسین حوزه علمیه قم .جلد اوّ  ،چاپ پنجم.



آقابخشی ،علیاکبر و مینو افشاریراد ( ،)1301فرهنگ علوم سیاسي ،تهران ،نشر چاپار.



احمدی میانجی ،علی (  ،)1302مالکیت خصوصي در اسالم ،تهران ،نشر دادگستر.



اشتریان ،کیومرث ( ،)1306سیاستگذاري عموميايران ،تهران ،نشر میزان.



اقتداری ،علیمحمّد (،)1352سازمان و مديريت ،تهران ،انتشارات مویوی.



ایوانی ،سیّدمهدی ( ،)1356تصمیمگیري و خطمشي دولتي ،تهران ،انتشارات سمت.



ایوانی ،سیّدمهدی ،نصراهلل میرشفیعی ( ،)1352مديريت تولیدد ،آساتان قاد

رضاوی ،موسساه

چاپ و انتشارات.


اندرسون ،جیمز ،ای .و رنزونگهاناگ ( ،)1313سیاسدتگدذاري عمدومي ماهیدت سیاسدت
عمومي ،مترجم :مهران اصالنیان و محمد فلسفی نژاد ،تهران ،نشر خردمندان.



انصاری ،حمید ( ،)1302تعاونیها در هزاره سوم ،تهران ،انتشارات پایوان.



پورصادق ،ناصر ( ،)1313جزوه مقدمهاي بر روشهاي تحقیق نظامحکومتيالگو ،تحلیلمحتاوا
و نظریه زمینهای.
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ترنر ،مارک مک دوناید و دیوید هیوم ( ،)1304حکومتداري ،مديريت و توسعه ،مترجم :عبا
منوریان ،تهران موسسه عایی آموزشوپژوهش مدیریت و برنامهریزی.



حسن بیوی ،ابراهیم ( ،)1318مديريت راهبردي ،تهران ،انتشارات سمت و دانشواه عایی دفاع ملی.



خنیفر ،حسین و حسینیفرد ،سیدمجتبی ( ،)1312مديريت تعاونيها ،تهران ،انتشارات توسعه سبز.




داناییفرد ،حسن و امامی ،سید مجتبی ( ،)1306راهباردهاای پاژوهش کیفای :تاأملی بار نظریاه
دادهبنیاد ،ماهنامهانديشه مديريت ،پاییز و زمستان  ،1306صص.61-15
دالوری ،رضا ( ،)1350فرهنگ لغات و در اصطالحت علوم سیاسي و روابط بینالملل ،تهران،
انتشارات دالوری.



دورانت ،ویلیام جیمز ( ،)1318تاريخ تمدن ،چاپ چهاردهم ،متارجم :گاروه مترجماان ،تهاران،
انتشارات علمیفرهنوی.



صدر ،سیّدمحمّدباقر ( ،)1328اقتصاد ما ،جلد اوّ  ،چاپ اوّ  ،ترجمه کتاب «اقتصادنا» ،متارجم:



صدر ،موسی ( ،)1306رهیافتهاي اقتصادي اسالم ،چاپ اوّ  ،مترجم :مهدی فرخیاان ،تهاران،
موسسه فرهنوی تحقیقاتی امام موسی صدر.



صدراالشرافی ،سیّدمهریار ( ،)1362اقتصاد کشاورزي و تعداون ،چااپ اوّ  ،تهاران ،انتشاارات
دانشواه تهران.



صلیبا ،جمیل( ،)1366فرهنگ فلسفي ،جلد اوّ  ،چاپ اوّ  ،متارجم :مناوچهر صاانعیدرهبیادی،
تهران ،انتشارات حکمت.



قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهورياسالميايران ( ،)1300تهران ،انتشارات وزارت تعاون.



مقدمهاي بر طرح تحقیق نظام حکومتي الگو ( ،)1318تهران ،دانشواه عایی دفاع ملی (معاونات
پژوهش و تویید علم).



کریمزاده ،مجید( ،)1302هدفوذاری ،تهران ،ماهنامه تدبیر ،شماره  ،132اردیبهشت.1302



ملکی ،عبّا



منصورنژاد ،محمدرضا ( ،)1304مهندسی گذار از نظر به عمل ،ماهنامه توسعه مديريت ،شماره .58



مقایه پژوهشی :اقتصاد بخش تعاونی (دکترین ،اهداف و سیاستها)

محمّدکاظم بجنوردی ،تهران انتشارات اسالمی.

( ،)1318سیاستگذاري انرژي ،تهران ،انتشارات دانشواه صنعتی شری .

منصوریان ،یزدان ( ،)1306گراندد تئوري چیسدت و چده کداربردي دارد  ،اصافهان ،دانشاواه
اصفهان.
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