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چکیده
تقسیم کار ملی به عنوان یک الزام اساسی در تحقق سند الگوی پیشرفت میتواند جایگاه کالن بخشهای اقتصادی را به جهت
اولویتها ،راهبردها و سیاستها ،شفاف و پایش پذیر نماید .هدف این تحقیق دست یابی به الگویی است که چگونگی تقسیم کار
ملی برای بخش تعاونی با توجه به گفتمان الگوی پیشرفت را مشخص و جهت گیری صحیح حرکت به سمت موقعیت مطلوب
را ارائه نماید .برای این منظور از روش الگوسازی داده بنیاد و متعاقب آن تکنیک پس نگری در آینده پژوهی که مستلزم نگاهی
معکوس از نقطه مطلوب به وضعیت موجود است استفاده شده است .تحقیق به جهت هدف توسعهای  -کاربردی است و
مصاحبه عمیق با  15نفر از خبرگان بخش تعاونی ،فراهمکننده کدهای باز ،محوری و انتخابی مورد نیاز طراحی الگو بوده است.
مطابق نتایج تحقیق ،مقیاس پذیری و شبکهسازی توام تعاونیها مهمترین راهبرد متمایزکننده بخش تعاونی از بخشهای دولتی
و خصوصی است .چهار گام «اتخاذ جهتگیریهای راهبردی منطبق با سند الگوی پیشرفت»« ،تحلیل چشمانداز و تعمیق
پیوندهای اجتماعی – اقتصادی»« ،تحلیل منطق راهبرد مقیاسپذیری و شبکهسازی» و «اجرای راهکارهای عمودی و افقی
راهبرد مقیاسپذیری و شبکهسازی و نظارت بر آن» مسیر ایفای نقش بخش تعاونی در سند الگوی پیشرفت را میسر میسازد.
واژههای کلیدی :سند الگوی پیشرفت ،بخش تعاونی ،آیندهپژوهی ،پس نگری ،داده بنیاد ،تقسیم کار ملی.

 .1مقدمه
کار ،وجه اشتراك و شرط الزم زندگی انسان در جامعه (توسلی ) 8 :1391 ،و به عنوان یک ارزش ،از یک سو نشانگر
اهمیت جامعه برای زنده ماندن و از سوی دیگر نشانه میزان تمایل انسان به نقشآفرینی اجتماعی است (ربانی و
انصاری .)1 :1384 ،بشر در هر نظامی ،در هر سطحی از پیشرفت فنی و در هر قالبی از داده های زیستی که باشد،
یکی از دغدغههای اصلیاش کار است (نجار نهاوندی .)1379 ،کار از نظر لغوی ،به معنای فعل و عمل و کردار انسان
است و در اصطالح ،فعالیتی به نسبت دائمی است که به ارزشآفرینی به واسطه تولید کاال و یا ارائه خدمات در قبال
دستمزد میانجامد .به عقیده بعضی از صاحب نظران ،در تعریف کار ،به نوع خاصی از کار توجه نشده است؛ بلکه کار
در مفهوم عام خود سرچشمة انباشت ثروت و سرمایه و درنهایت رشد اقتصادی  -اجتماعی است (مجیدی و مقری،
 .)1393کار در آیین مقدس و آسمانی اسالم جایگاه واالیی دارد .تمامی پیشوایان دینی کار میکردند و با
1دکترای مدیریت آینده پژوهی ،کارشناس وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعیaz.nosrati@gmail.com ،
 2کارشناس ارشد آمار ،رئیس مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعیnassiriamar@gmail.com ،
3دکترای مدیریت آینده پژوهی ،عضو کمیسیون علمی چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظامdr.fayyazi@chmail.ir ،
 4کارشناس ارشد عرفان اسالمی ،کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیftaklavi@gmail.com ،
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دسترنجشان از نعمات الهی بهرهمند می شدند .آنان پیروانشان را نیز به کار و تالش ترغیب و تشویق میکردند و از
بیکاری ،سستی و تنبلی برحذر میداشتند (کریمی.)17 :1389 ،
به تناسب اهمیت مفهوم و کارکرد کار ،چگونگی « تقسیم کار» نیز در هر گروه یا جامعهای از اهمیت بهسزائی
برخوردار است .به ویژه وضعیت و سیاستهای تقسیم کار در سطح ملی از امور مهم مدیریت ی هر کشور به حساب
میآید .تقسیم کار در استمرار ،بقا و تعادل اجتماعی ،اقتصادی و روحی جامعه نقش مؤثری دارد ،ضمن آن که در
رشد استعدادها ،توانایی ها و رفع نیازهای فردی و اجتماعی نیز از جایگاه واالیی برخوردار است (مجیدی و مقری،
 .)1393جایگاه تقسیم کار در ایجاد نظم و همبستگی اجتماعی نیز چشمگیر است .به گونهای که به اعتقاد بعضی
جامعهشناسان ،تقسیم کار به عنوان مهمترین مبنای نظم در سازمانهای اجتماعی تمایز یافته محسوب میشود
(نظری .)1395 ،یکی از مهم ترین برش های تقسیم کار در سطح ملی تفکیکی است که در اصل  43و  44قانون
اساسی آمده است .در این دو اصل ،از سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی به عنوان بخش های اصلی اقتصاد کشور
یاد میشود ،ضمن آن که حیطه کالن فعالیت آن ها نیز مورد اشاره قرار میگیرد .با وجود تاکیداتی که در خصوص
ماموریتها و یا حوزه های عمل هر یک از بخش ها به عمل آمده ،اما در خصوص چگونگی و کیفیت تقسیم کار بین
این سه بخش ،الگو یا چارچوب مشخصی بیان نشده است .در بسیاری از قوانین باالدستی نظیر برنامههای ششگانه
توسعه نیز که جهتگیری های میان مدت سیاستی و اولویتهای بودجهای ،منطقهای و بخشی را تبیین میکنند،
تقسیم کار بین این بخشها و به ویژه بین بخش تعاونی و خصوصی مشخص نشده است .در سیاستهای کلی اصل
 44اگر چه حوزهها و زمینههای کلی فعالیتی تعاونی ها مورد توجه قرار میگیرد و گشایش عظیمی در رفع
محدودیت های موضوعی برای این بخش مهیا میشود ،ولی به جهت ماهیت کلی این سیاستها ،کیفیت حرکت و
تمایز رفتار آن با بخش دولتی مشخص نمیگردد .از این رو وجود الگویی که بتواند تمایزبخش فعالیتهای بخش
تعاونی و توصیهگر چگونگی حرکت بخش تعاونی در بلند مدت باشد ،بسیار ضروری است .این امر به ویژه با
شکلگیری الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت اهمیت دوچندان یافته است .در کل ،مساله الگوسازی ،کمبودی اساسی
در اغلب فعالیت های تعاونی است .علیرغم سابقه چندین ساله تشکیل و فعالیت شرکت های تعاونی در کشور ،در
خصوص الگوسازی و تبیین رفتار در این بخش مطالعات چندانی انجام نشده است (آماده و کوپاهی .)1380 ،از این
رو با توجه به اهمیت بخش تعاونی ،به عنوان بخشی مردمی که توسعه آن از اهداف اولیه و اصلی خبرگان قانون
اساسی بوده است ،واکاوی نقطه کانونی سیاستگذاری و برنامهریزی برای آن بسیار ضروری است .با توجه به نزدیک
بودن بخش تعاونی به الیه های مردمی اقتصاد و تاکید آن بر اقتصادی اجتماعی ،طراحی الگوی تقسیم کار ملی برای
آن در راستای الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت موضوع بدیعی محسوب میگردد .ض من آن که استفاده از تکنیک
پس نگری که تمرکز خود را بر ماموریتها و آرمانها قرار میدهد تا صِرف منابع ،ظرفیتها و محدودیتهای موجود،
می تواند پیشران ایجاد تحوالتی اساسی در بخش تعاونی گردد و این از جمله نوآوریهای این تحقیق به حساب
میآید  .تبیین این جایگاه و الگوسازی از آن بر اساس مولفه های تاثیرگذار می تواند مبنای سیاستگذاری و
برنامهریزی مسئوالن و هدایتگر مردم جهت مشارکت در فعالیت های کالن ملی در چارچوب الگوی پیشرفت باشد.
در واقع مساله اصلی این تحقیق چیستی عناصر تشکیل دهنده الگو ی تقسیم کار ملی بخش تعاونی و چگونگی
حرکت از موقعیت فعلی به سمت موقعیت مطلوب بر اساس نگاهی منطقی ولی معکوس از ماموریتها به اولویتها و
منابع ،در راستای الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت است.
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 .2مبانی نظری
مفهوم شناسی کار و تقسیم کار
در اندیشه و مرام بزرگان دین اسالم ،کار همواره از جایگاه رفیعی برخوردار بوده است .امام علی (ع) مقرر داشتند که
برتری بعضی از مردم بر برخی دیگر ،صرفاً بر اساس کار و فعالیت باشد « :پاداش هر کس در قبال کاری است که
انجام میدهد» (جرداق .)235 :1376 ،یکی از مهمتری ن مباحث حوزه مدیریت کار « ،تقسیم کار» است .تقسیم کار،
از دیرباز مورد توجه متفکران اجتماعی جوامع بوده است .افالطون به عنوان یکی از مقدمان ادبیات نظری این
موضوع ،تقسیم کار را الزمه جوامع به جهت تفاوت در «استعداد انسانها» و اهمیت «تمایز» در افراد میداند .ارسطو،
شاگرد افالطون نیز تقسیم کار را برای «استمرار حیات» و «پویایی جوامع» ضروری میداند .ابنخلدون تقسیم کار را
علت عمده پیدایش جوامع دانسته است .از نظر فارابی ،انسان موجودی اجتماعی است .انسانها بسیاری از نیازهای
خود را به تنهایی و بدون تقسیم کار نمیتوانند برآورده سازند .هانری فایول نیز معتقد است که تقسیم کار ،یکی از
قوانین طبیعی است که منظور از آن ،بهدست آوردن نتیجه بهتر است (مجیدی و مقری.)1393 ،
جنس و سن یکی از قدیمی ترین معیارهای تقسیم کار بودهاند (براتی و همکاران .)1393 ،مفهوم تقسیم کار ،به تمایز
و تخصصی شدن نقش ها و وظایف اشاره دارد که معلول فرآیند افزایش حجم و پیچیدگی رو به تزاید ساختار
اجتماعی و تراکم مادی و اخالقی است (دورکیم  .) 244 :1381 ،5به عبارت دیگر ،تقسیم کار شامل همبستگی
ارگانیک و نظم انسجامی مبتنی بر تفکیک یا تفاوتپذیری بوده و جایگزین هم بستگی مکانیکی و نظم انتظامی
مبتنی بر تشابه پذیری از نظر وجدان جمعی یعنی ،اشتراك در شیوه احساس ،اندیشه و عمل می شود (عبداللهی،
 .)1383اثرات اخالقی تقسیم کار ایجاد تالیف یا همبستگی است و به طور کلی مشخصه تقسیم کار مبتنی بر تعاون
است و این تعاون نتیجه خود به خودی این امر است که هر فرد یا گروهی منافع خاص خود را تعقیب میکند ،به
عبارتی کافی است که افراد یا گروهها به وظایف خاص خود بپردازند تا طبعاً خود را همبسته با دیگران بیابند
(دورکیم.)299 :1359 ،
در متون دینی ،تقسیم کار به عنوان عاملی برای تعیین حدود وظایف مد نظر بوده است .این قابلیت باعث جلوگیری
از تداخل نقشها شده و برای دست یابی به جامعه منظم و منضبط از اهمیت اساسی برخوردار است (نظری.)1395 ،
در واقع ،پیش از آن که جامعه شناسانی همچون دورکیم اهمیت تقسیم کار را به عنوان اساس تنظیمات اجتماعی
کشف کنند ،قرن ها پیش در متون اسالمی ،تقسیم کار به عنوان بنیاد تشکیل حیات جمعی و هماهنگی اجتماعی
مطرح بوده است (نظری .) 1395 ،امام علی (ع) در نامه خود به امام حسن (ع) سفارش میکنند که برای جلوگیری از
تداخل و یا اختالل در نقش ها ،ضروری است برای هر یک از کارگزاران خود ،نقش و وظیفهای معین نمایی تا بتوانی
او را در قبال آن مسئول بدانی؛ چرا که تقسیم کار سبب می شود افراد کارها را به یکدیگر وانگذارند (نهجالبالغه،
.)405 :1414
تقسیم کار موثر ،کارآیی فعالیتها را افزوده و نظارت مناسب بر فرآیند اجرای کارها را میسر میسازد ،سبب میشود
اشخاص حقیقی و حقوقی ،کار خود را به درستی انجام دهند و مسئولیت خود را به عهده سایرین نیاندازند (مجیدی
و مقری .)1393 ،کریمی ( ،) 53 :1389معتقد است که تقسیم کار ،کیفیت انتخاب را بهتر نموده و باعث میشود
استعداد ها ،عالیق و قابلیت های فردی و جمعی زمینه بهتری برای تجلی پیدا کنند .ضمن آن که خستگی و
فرسودگی حاصل از کار با تقسیم موثر کار کمتر گردد .آثار تقسیم کار ،در بعد اجتماع ی نیز چشمگیر است از جمله:
Durkheim
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 ) 1تامین نیازها و احتیاجات بشری به صورت تخصصیتر؛  ) 2شکوفایی استعدادها و بروز شایستگیهای آحاد مختلف
جامعه؛  )3تفکیک فعالیتها بین گروههای مختلف؛  )4امکان برنامهریزی ،نظارت و کنترل بهتر (مجیدی و مقری،
 .)1393البته در زنجیرههای ارزش بین المللی ،بهتر است تقسیم کار در ارتباط و تعامل با تقسیم کار بینالمللی انجام
شود (چینیچیان .)1374 ،در جدول  1عوامل موثر بر تقسیم کار از دیدگاه صاحب نظران مختلف ارائه شده است.
جدول  )1عوامل موثر بر تقسیم کار
ردیف

عوامل موثر

صاحبنظر

جهانی شدن ،سازوکار تصمیمگیری ،مشارکت سیاسی ،سبک

1

خواجه نوری ()1385

2

خلیلی ()1386

3

سگانو )2011( 6

باورهای اجتماعی نظیر تفکر پدرساالرانه و نهادهای دینی

4

آذربایجانی ()1388

مصالح خانوادگی و نگرشهای جمعی

5

سفیری و ایمانیان ()1388

سنتها و منزلت و نقشهای اجتماعی افراد در جامعه

6

آبرکرامبی ()1389

فرصتهای برابر

7

نظری ()1395

تناسب و موزونیت ،شایستگی و لیاقت ،برابری فرصتها

زندگی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری
عوامل زیست شناختی ،ساختار سیاسی ،تمرکزگرائی ،ساختار قدرت
و برداشتهای مذهبی

بخش تعاونی

تعاونی ها ،اجتماع مستقل اشخاصی هستند که به منظور تامین نیازها و هدف های مشترك اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی خود ،از راه اداره و نظارت دموکراتیک موسسهای با مالکیت مشاع ،با یکدیگر به صورت اختیاری توافق
کردهاند (یوسفی .)1389 ،آنها به مثابه یکی از تجلیات روح جمعی و همیاری اجتماعی و یک شیوه اقتصادی هستند
که الزاماً از یک مکتب فکری برنخواستهاند؛ بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی مانند همیاری ،عدم استثمار ،توزیع
عادالنه ثروت و درآمد و کمک متقابل است (لیک  .) 2014 ،7هر چند بعضی مکاتب کوشیدهاند این مفاهیم و ارزشها
را به صورت اصول و نظریههایی در فعالیتهای اقتصادی خود به کار گیرند ،ولی واقعیت این است که این مفاهیم
ریشه در فطرت بشریت دارد .امروزه ،اغلب اندیشمندان بر لزوم وجود بخش تعاونی به عنوان رکن سوم هر نظام کالن
اقتصادی که واسطه بین بخش خصوصی و بخش دولتی باشد ،اذعان دارند (کاپوراسو و لوین.)1392 ،
در کشور ما با وجود تاکید بر اهمیت فعالیت های جمعی و همکاری در بخش های مختلفی از قانون اساسی ،در دو
اصل تشکیل بخش تعاونی به طور مشخص مورد توجه قرار گرفته است .در بند دوم از اصل  43آمده است« :تامین
شرایط و امکانات کار براى همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که
قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند ،درشکل تعاونى ،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و
تداول ثروت در دست افراد و گروه هاى خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرماى بزرگ مطلق درآورد.
این اقدام باید با رعایت ضرورت هاى حاکم بر برنامهریزى عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت
گیرد» .در اصل  44نیز آمده است « :نظام اقتصادى جمهورى اسالمى ایران بر پایه سه بخش دولتى ،تعاونى و
خصوصى با برنامهریزى منظم و صحیح استوار است».
در این راستا ،کیانمهر ( ) 1375معتقد است پنج هدف محوری قانونگذار برای ایجاد بخش تعاونی عبارتند از:
6 Seguino
7 Leick
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 ایجاد زمینه اشتغال و کار و مشارکت عامه مردم در سرنوشت اقتصادی خود با امکانات عمومی و
حمایتهای مادی و معنوی؛
 ارائه امکانات مساو ی برای همه مردم در شکل تعاونی جهت مشارکت در فعالیتهای اقتصادی؛
 پرهیز از دولت ساالری در همه امور؛
 پرهیز از تمرکز ثروت در دست اشخاص معدود؛
 تعیین بخشی واسط بین بخش دولتی و خصوصی.
اصول بین المللی اقتصاد تعاونی متمایز کننده این بخش از بخش دولتی و خصوصی است .این اصول عبارتند از؛
 ) 1مشارکت اقتصادی اعضاء که مالکیتی مشاع به کسب و کار تعاونی میبخشد؛  ) 2عضویت اختیاری و آزاد که امکان
حضور افراد جامعه در فعالیت های تعاونی را میسر میسازد؛  ) 3حق مشارکت در مدیریت و کنترل فرآیندهای
اقتصادی تعاونی از طریق هر نفر یک رای؛  ) 4آموزش ،کارورزی و اطالعرسانی به همه اعضاء و افراد عالقهمند به
فعالیت اقتصادی؛  ) 5همکاری و مشارکت بین بنگاههای اقتصادی؛  ) 6توجه به جامعه و دگرخواهی؛  )7اختصاص
مازاد بازگشتی و سود به نیروی کار بر اساس میزان تخصص و بهرهوری آنها؛  ) 8تعلق سود محدود به سرمایه؛ )9
حمایت دولت از اقتصاد تعاونی (اتحادیه بینالمللی تعاون 7 :1377 ،و طالب.)89 :1376 ،
شرکتهای تعاونی ،با سایر انواع شرکتها تفاوت های زیادی دارند ،اما آنچه در بحث مدیریت منابع انسانی و تقسیم
کار آن ها متفاوت است عبارتند از :تفاوت در ساختار مالکیت ،وجود رویکردهای دگرخواهانه (فداکارانه)،
جهتگیری های بیشتر اجتماعی ،تمایز فرهنگ سازمانی ،قوانین تاسیس ،تداوم و انحالل متفاوت (میرسپاسی و
همکاران .)1388 ،آنها شبکههای انسانی شهروندان محسوب میگردند که هویت مجدد به اجتماع ،سازمان و
شهروند میدهند (دیویس .)59 :2000 ،8
الگوسازی با روش داده بنیاد

برای درکی اصیل از ابعاد یک پدیده ،باید با بهرهمندی از تفکر منطقی و مهارتهای روش شناختی ،پیش از تالش
برای شناخت کارکردهای پدیده ،گامی به عقب نهاده و چیستی آن را شناخت (آقایی فیروزآبادی .)59 :1394 ،یکی
از مناسب ترین روش ها برای تحقق چنین فهم عمیقی ،الگوسازی است .اصوالً الگو ،نتیجه کوششی است که برای
سادهتر کردن و آسانتر فهماندن واقعیت از طریق تنظیم عناصر و وارد کردن نظم در آنها حاصل میشود؛ میتوان با
این طرح منطقی ،روابطی را که بی ن برخی از عناصر یک سیستم وجود دارد ،بهشکل یک پیکره درآورد (سوری ن و
تانکارد .)66 :1386 ،زمانی که نظریه های موجود ،مساله فراروی پژوهشگر یا مشارکتکنندگان در پژوهش را نتواند
حل کند از نظریه داده بنیاد استفاده می شود .به عبارتی این نظریه توان ایجاد نظریه و الگو را دارا است .این روش
ریشه در داده ها دارد و تبیین بهتری نسبت به نظریه های کمی ارائه میدهد زیرا با محتوای مباحث مورد مطالعه
تناسب دارد ،در عمل به کار می آید ،نسبت به افراد در یک محیط حساسیت به خرج میدهد و می تواند پیچیدگی -
هایی را که واقعاً در کارکردهای پدیده وجود دارد ،نمایش دهد (دانائیفرد .)53 :1389 ،پاول  )67 :1999( 9معتقد
است این روش ،نظریهها ،مفاهیم و قضایا را طی یک فرآیند منظم ،به جای استنتاج از پیشفرضهای قبلی سایر
پژوهشها یا چارچوبهای نظری موجود ،به طور مستقیم از دادهها کشف میکند .در نظریهپردازی داده بنیاد ،به

8 Davis
9 Powell
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جای پیشفرضهای نظری ،به دادههای میدانی اولویت داده میشود .نظریه داده بنیاد برخالف رهیافت قیاسی که با
نظریهای کلی شروع میشود ،کار خود را با مشاهده آغاز میکند و بر پژوهش استقرایی متکی است .این بدان معنا
نیست که پژوهشگران ،اندیشهها یا انتظارات پیشی ن نداشته باشند .درواقع ،آن چه قبالً آموخته شده کاوش جدید را
برای رسیدن به کلیتها شکل میدهد بر همین منوال ،گشودگی رهیافت نظریه داده بنیاد ،امکان بیشتری برای
کشف پدیدههای غیرمنتظره فراهم میسازد .ویژگی اصلی ای ن روش ،مقایسه دائمی است .یعنی مقایسه همیشگی
یک مورد در یک مقوله با موارد پیشی ن (فلیک.)108 :1394 ،
دانائیفرد ( ،) 53- 52 :1389معتقد است ویژگیهای زیر نظریهپردازی داده بنیاد را نسبت به سایر روشهای تحقیق
کیفی برجسته مینماید:
 درگیری همزمان پژوهشگر در گردآوری و تحلیل دادهها؛
 خلق کدها و طبقه های تحلیلی از دادهها نه از فرضیه های از پیش تعیین شده؛
 تدوین نظریه دامنه – متوسط برای تبیین رفتارها در فرآیندها؛

 حاشیه نویسی (نوشتن یادداشت های تحلیلی برای تشریح طبقات)؛

 انجام مروری بر ادبیات پژوهش بعد از انجام پژوهش برای مقایسه نظریه ظهور یافته با ادبیات موجود.
برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی مطابق روال زیر اقدام میشود )1 :آمادهسازی دادهها؛  )2مطالعه دقیق
دادهها؛  )3ایجاد طبقات .مجموعه این مراحل منجر به خردکردن ،مقایسه ،مفهومسازی ،ادغام و طبقهبندی چندباره
دادهها از کدها تا مولفهها یا مقولهها میگردد (سید جوادین و اسفیدانی( )32 ،1389 ،شکل  .)1این کار شامل
مراحل کدگذاری ،مفهومسازی و مولفهسازی است (استراوس و کاربین ( )1998 ،10شکل .)2

تلخیص دادهها
عرضه دادهها

نتیجهگیری

شکل  )1مراحل تحلیل داده های کیفی (سرمد و همکاران)1382 ،

تئوری (الگو)

مفاهیم

مقولهها

کدها

شکل  )2مراحل تکامل در الگوسازی نظریهپردازی داده بنیاد (استراوس و کاربین)1988 ،

10 Strauss & Corbin
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در نظریهپردازی داده بنیاد از سه فن برای کدگذاری استفاده می شود؛ کدگذاری باز  ،11کدگذاری محوری

12

و

کدگذاری انتخابی ( 13استراوس و کاربین .)1998 ،14
کدگذاری باز ،فرآیند تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم شناسایی شده و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشف
می شود (استراوس و کاربین1998 ،؛ لی  .)49 :2001 ،15در این مرحله به هر یک از گزاره های استخراج شده از اصل
سند ،عنوان و برچسبی داده می شود .این عنوان که اصطالحاً به آن «کد» گفته می شود ،باید گویای محتوای داده
باشد ،به طوری که خواننده با مشاهده ا ین عنوان تا حدود زیادی به مفهوم جمله یا گزاره پی ببرد (مهرابی و
همکاران .) 1390 ،این ارزیابی از داده های اولیه پدیده در حال مطالعه به وسیله بخشبندی  16اطالعات شکل میگیرد
(کرسول .)397 :2005 ،17
کدگذاری محوری ،فرآیند ربطدهی مفاهیم به زیرمولفه ها است .این کدگذاری ،به این دلیل «محوری» نامیده شده
است که کدگذاری حول «محور» یک زیرمولفه تحقق می یابد .وظیفه محقق در این مرحله« ،دستهبندی و مقایسه»

18

مقایسه»  18عناوین استخراج شده از داده ها است .این کار مستلزم صرف وقت و حوصله بسیار است ،چرا که در ابتدا
ارتباط بین آنها ،چندان آشکار نیست ،در واقع محقق خود را با انبوهی از داده های خام روبرو میبیند که چندان به
هم ربطی ندارند اما به زودی پیوندهای نامرئی هویدا خواهد شد و زیبایی این روش در این مرحله نهفته است
(مهرابی و همکاران.)1390 ،
کدگذاری انتخابی ،فرآیند انتخاب زیرمولفه و پیوند نظاممند آن با دیگر زیرمولفه ها و ارتباط آن در سطحی باالتر با
مولفه است که نیاز به تایید و توسعه بیشتری دارد (داناییفرد .) 1384 ،به عبارت دیگر ،کدگذاری انتخابی به روند
انتخاب مقوله اصلی به طور منظم و ارتباط دادن آن با سایر مقوله ها ،اعتبار بخشیدن به روابط و پرکردن جاهای
خالی با مقوله هایی که نیاز به اصالح و گسترش بیشتر دارند ،اطالق میگردد (ذوالفقاریان و لطیفی.)46 :1390 ،
کرسول ( ،) 401 :2005چارچوبی شش بخشی را برای کدگذاری انتخابی تعیین میکند .در این چارچوب ،عوامل
علّی ،مشتمل بر مولفه هایی هستند که بر پدیده محوری تاثیر دارند؛ عوامل زمینهای ،شرایط خاصی که بر راهبردها
تاثیر میگذارند را بیان میکند؛ عوامل مداخلهگر ،به عوامل عمومی تاثیرگذار بر راهبرد تاکید دارد؛ راهبرد ،کنشها یا
برهمکنش های خاصی که از پدیده محوری منتج می شود را بیان میکند و در نهایت پیامدها ،خروجیهای حاصل از
استخدام راهبردها را بازگو میکند (داناییفرد و امامی.)1386 ،
پسنگری
19

پسنگری  ،هنر نگاه معکوس از موقعیت مطلوب به موقعیت فعلی است .پسنگری ،منطق اکثر تالشهای رشته
آیندهپژوهی یا کشف بدیلها و جایگزین ها را تغییر داده و معکوس ساخته است .این روش به جای آغاز کار با
وضعیت فعلی امور و برنامهریزی برای آینده و یا کاربرد یک روش پیش بینانه رسمی و یا تالشی کمتر رسمی برای
11 Open coding
12 Axial coding
13 Selective coding
14 Strauss & Corbin
15 Lee
16 Segmentation
17 Creswell
18 Categorazing & Comparison
19 Backcasting
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شناسایی مسیرهای جایگزین ،در ابتدا یک یا چند نقطه پایانی تعریف نموده و سپس فعالیت و کار کردن رو به عقب
و گذشته ،به شناسایی گامه ا و مراحل ضروری برای رسیدن به آن نقطه پایانی میپردازد (منینگ  20و همکاران،
.)490 :2006
از پسنگر ی اغلب به عنوان روشی که در تضاد با پیشبینی است یاد میشود (ساکسنا  .)2008 ،برخی معتقدند که
21

پسنگری بر عکس پیش بینی نیست و در واقع این دو مکمل یکدیگرند ،با این تفاوت که پیشبینی برای بازههای
کوتاه مدت به کار میرود و پسنگری برای بازه های بلندمدت (میچل .)2003 ،22
اگر آینده را به سه دسته آینده های محتمل ،شدنی و مطلوب تقسیم کنیم ،پس نگری در دسته سوم از انواع
آیندهپژوهی جای خواهد گرفت .پس نگری ،نسبت به سایر انواع روشهای آینده پژوهی کمتر مورد استفاده قرار گرفته
است ،اما در سالهای اخیر به واسطه قابلیت پیاده سازی این روش در مباحث مربوط به توسعه پایدار ،محبوبیت
بیشتری یافته است (کوئیست  .)2007 ،23کوئیست ( ،) 2013چهار مرحله را برای تجزیه و تحلیل پسنگری ارائه
مینماید (شکل .)3

4
3

شناسایی مداخالت
جهت پیادهسازی و
تعریف دستور کار

2
تجزیه و تحلیل نگاه رو
به عقب

1

ترسیم چشمانداز و بیان
ارزشها

جهتگیری راهبردی به
مساله

شکل  )3مراحل پسنگری (کوئیست)2013 ،

 .3روششناسی
این تحقیق به جهت هدف توسعهای – کاربردی است .توسعهای به این دلیل که تاکنون الگوی مشخصی از توسعه
بخش تعاونی بر مبنای تقسیم کار ملی ارائه نگردیده است ،کاربردی به این دلیل که یافته ها و نتایج تحقیق،
چارچوبی عملیاتی برای توسعه نظاممند بخش تعاونی ارائه میکند .به جهت روش ،تحقیق کیفی است .فرآیند اجرای
تحقیق شامل سه گام کلی است که هر یک دارای مراحلی است ،در گام اول بر اساس مطالعات اکتشافی ،پیشینه و
مباحث مرتبط با بخش تعاونی ،تقسیم کار ،پسنگری و الگوسازی مرور شد ،که در نتیجه نظریه داده بنیاد به عنوان
روش الگوسازی انتخاب گردید .در گام دوم با مراجعه به  15نفر از خبرگان بخش تعاونی کشور ،با ایشان
20 M anning
21 Saxena
22 M itchel
23 Quist
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مصاحبههای عمیق صورت گرفت .کدهای باز استخراج شده از مصاحبه ها در قالب فرآیند کدگذاری نظریه داده بنیاد
به کدهای محوری و انتخابی ارتقاء یافت .انتخاب خبرگان بر اساس تکنیک گلوله برفی انجام گرفت ،ضمن آن که
تعداد خبرگان بر اساس اشباع نظری موضوع انجام شده است .در این گام ،بر اساس کدگذاری سه مرحلهای باز،
محوری و انتخابی ،الگوی پارادایمی تقسیم کار ملی بخش تعاونی تنظیم گردید .در گام سوم ،بر اساس تکنیک
پسنگری ،مطابق مدل ارائه شده توسط کوئیست ( )2013طی چهار مرحله ،سازوکار تحقق راهبرد مورد نظر برای
تقسیم کار ملی بخش تعاونی ارائه گردید .الزم به ذکر است پایایی کدگذاری بر اساس رابطه هولستی ()221 :1391
و با استفاده از کدگذاران کمکی محاسبه شد که رقم مذکور  0/77بوده که نشان از پایایی کدگذاری دارد .مشخصات
جمعیت شناختی خبرگان نیز در جدول  2ارائه شده است.
جدول  )2مشخصات جمعیتشناختی نمونه آماری
سن  /سابقه کار
تعداد
مدرك تحصیلی

تعداد

لیسانس

1

 30تا  40سال سن

2

فوق لیسانس

7

 41تا  50سال سن

5

دکترا

7

 51تا  60سال سن

8

زن

3

 10تا  20سال

3

مرد

12

جمع

15

سابقه
 21تا  30سال

8

سابقه
 31تا  40سال

4

سابقه

 .4تجزیه و تحلیل و یافتهها
بعد از پیاده سازی متن مصاحبه های عمیق انجام شده با خبرگان ،نسبت به استخراج کدهای باز از گزارههای مرتبط
اقدام گردید .بعد از تجزیه و تحلیل کدهای باز ،این کدها در طبقه های باالدستی با عنوان کدهای محوری
سازماندهی شد و در نهایت یک بار دیگر کدهای محوری در قالب طبقه های باالدستی با عنوان کدهای انتخابی
سازماندهی گردیدند .در جدول  2نمونه کدهای احصاء شده مربوط به دو نفر از خبرگان نشان داده شده است .الزم
به ذکر است در مجموع  153کد باز 38 ،کد محوری و  18کد انتخابی احصاء گردیده است.

9

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398

جدول  )3نمونه کدگذاری های باز ،محوری و انتخابی
کدهای محوری

کدهای انتخابی

کد
پاسخگو

گزاره ها (کدهای باز)

یک
یک

تعاونیهای کوچک با تغییر شرایط کسب و کار به سرعت دچار رکود میشوند
سازوکارهای نظارتی داخلی تعاونیها برای تحقق الگوی پیشرفت مناسب نیست

آسیب پذیری محیطی
بهسازی ساختار درونی

نقش پذیری و زنجیرهسازی
توانمندسازی و ظرفیتسازی

یک
یک

آموزش های مورد نیاز بازرسان برای انجام وظایف خطیر بازرسی کفایت نمیکند
مقیاس های کوچک فعالیت ،توجیه اقتصادی را از طرحهای تعاونی میگیرد

توسعه یادگیری
ظرفیت پذیری

توانمندسازی و ظرفیتسازی
توانمندسازی و ظرفیتسازی

یک
یک

تعاونی های کوچک نسبت به شوك های اقتصادی به سرعت ضربه پذیرند
تعدد اعضاء چابکی را از تعاونی ها میگیرد ،باید مکانیسم های داخلی تغییر یابد

آسیب پذیری محیطی
بهسازی ساختار درونی

نقش پذیری و زنجیرهسازی
توانمندسازی و ظرفیتسازی

یک
یک

عملکرد تعاونی های قدیمی ذهنیت منفی درمردم ایجاد کرده است
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به جای تمرکز روی تعاونی های بزرگ ،بخش زیادی از

اعتمادبخشی عمومی
ظرفیتپ ذیری

ایجاد نگرش راهبردی
توانمندسازی و ظرفیتسازی

نیروهای خود را صرف تعاونی های کوچک کرده است
یک

ارزش افزوده تعاونی های کوچک در اقتصاد ملی ناچیز است

یک

بعضی تعاونی های کوچک ایجاد شده نیاز به پشتیبانی از طریق یک تشکل درونبخشی
دارند

یک
یک

اتحادیههای تعاونی باید سازوکارهای حمایتی قوی تری ایجاد کنند
تعدد تعاونی ها ،حمایت دولتی را دشوار کرده است

شبکهسازی
ظرفیت پذیری

یک
یک

تعداد باالی تعاونی ها که بسیاری حالت صوری دارند ،مانعی در توسعه بخش تعاونی است
باید از ظرفیت تعدد اعضای تعاونی ها استفاده شود

ظرفیت پذیری
ظرفیت پذیری

توانمندسازی و ظرفیتسازی
توانمندسازی و ظرفیتسازی

دو
دو

باید روی نمونه های موفق تعاونی ،اطالع رسانی و ترویج بیشتری داشت
برای ایجاد ارزش ،تعاونیها باید به یکدیگر متصل و دارای ارزش افزوده افزایشی گردند

اعتمادبخشی عمومی
زنجیرهسازی

تفکر راهبردی
نقش پذیری و زنجیرهسازی

دو

نهادهای مالی درون بخشی تعاون ضعیف بوده و در ساختار الگوی پیشرفت نمی تواند
نقش موثری ایفا کند.

نقش پذیری

نقش پذیری و زنجیرهسازی

دو

بسیاری از قوانین حمایتی بخش تعاونی اجرا نمیشود

اجرای قوانین

بهبود سازوکارهای نهادی و
تنظیمی

تفکر کوتاه مدت به
تعاونی

تفکر راهبردی

تفکر اقتضایی به تعاونی

تفکر راهبردی
تفکر راهبردی

دو
در بسیاری از مواقع نگاه به تعاونی ها نگاه کوتاه مدت بوده است.

ظرفیت پذیری

توانمندسازی و ظرفیتسازی

شبکهسازی

نقش پذیری و زنجیرهسازی
نقش پذیری و زنجیرهسازی
توانمندسازی و ظرفیتسازی

دو

بسیاری از دولت ها نگاهی اقتضایی به تعاونی ها داشتندژ

دو

بعضی دولت ها ،تعاونی ها را ابزاری برای رفع مشکالت خود کردند

تفکر ابزاری به تعاونی

دو

حمایت از تعاونی هایی نظیر تعاونی های مصرف و رها کردن آنها نمونهای از حمایت
مقطعی از تعاونیها است.

تفکر ابزاری به تعاونی

دو

تفکر راهبردی

گاهی مواقع حمایت از تعاونی ها را محدود به ارائه تسهیالت کردند

تفکر کوتاه مدت به
تعاونی

نظام بلند مدت و ارزیابی جدی از حمایت بخش تعاونی نیست

تفکر کوتاه مدت به
تعاونی

دو
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بعد از تجزیه و تحلیل چند باره کدها که با مقایسه ،حذف و اصالح مرحلهای آن ها همراه بود ،در نهایت الگوی
پارادایمی بر حسب شش بعد اصلی طراحی شده ،سازماندهی گردید (شکل  .)4مطابق این مدل عوامل علّی موثر در
تقسیم کار ملی در بخش تعاونی به سه مولفه « سازوکارهای نهادی و تنظیمی» « ،توانمندسازی و ظرفیتسازی» و
«نقشپذیری و زنجیرهسازی» تفکیک گردیده است « .سازوکارهای نهادی و تنظیمی» ریشه در نیروها و مسائل
قانونی ،حقوقی و سیاستی دارند  .این عوامل به طور مستقیم در رفتار تشکل های تعاونی و سازوکارهای فعالیتی آنها
در بستر محیطی ایفای نقش میکنند .مولفه « توانمندسازی و ظرفیتسازی» معطوف به عواملی است که ریشه در
سازوکارهای درونی ،قابلیت ها و منابع تعاونی ها دارند .منابع و استعدادهای مختلف انسانی ،فیزیکی و مالی در شمار
عوامل موثر بر این مولفه محسوب میگردند .مولفه «نقشپذیری و زنجیرهسازی» نیز بر ویژگیهای مشارکتی و
گروهی تعاونیها تاکید دارد .ارتباطات گسترده تعاونی ها ایجاد کننده قوتها ،چالشها و فرصت هایی برای تعاونیها
است که متمایز کننده این بخش از سایر بخشها میگردد.
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 رفع فضای رانتی سایربخشهای اقتصادی
 توسعه روشهایتامین مالی تعاونیها
 مردمیسازی اقتصاد -روابط بینالمللی

شرایط زمینهای

پیامدها

• مقیاس پذیری و

مقوله محوری

شبکهسازی تعاونیها

• سازوکارهای نهادی
و تنظیمی

• توانمندسازی و
• تقسیم موثر کار ملی برای

• ظرفیت پذیری

تحقق الگوی پیشرفت

(عضویت ،فعالیت و

• افزایش سهم بخش تعاونی

ارتباطات)

در اقتصاد ملی

ظرفیتسازی
• نقش پذیری و
زنجیرهسازی

• ارتقای بهرهوری بخش

تعاونی
• تخصصیسازی و توسعه

سرمایه انسانی
• گسترش عدالت اجتماعی
• گسترش رفاه اجتماعی

راهبردهاراهبردی
 -ایجاد نگرش

شرایط علّی

 عدم دخالت در امورتعاونیها
 تدوین سند توسعهبخش تعاونی

شرایط مداخلهگر

شکل  )4الگوی پارادایمی تقسیم کار ملی بخش تعاونی
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مرور همه کدهای موثر در شرایط علّی ،حاکی از تاثیر چشمگیر عامل «ظرفیتپذیری» در فعالیت تعاونیها است .این
عامل به عنوان مقوله محوری در مدل پارادایمی تعریف گردیده و مجموعه استعدادهای عضوپذیری ،حوزههای
فعالیتی و

ارتباطات را در برمیگیرد .واکاوی تاثیر عوامل علّی و تاثیر آن در شکلگیری مفهومی به نام

ظرفیت پذیری ،در بستر عوامل زمینهای و تاثیرگذاری عوامل مداخلهگر ،راهبردی تحت عنوان مقیاسپذیری و
شبکه سازی تعاونی ها را برای ایفای نقش در الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت ایجاد میکند .راهبردی که میتواند در
چارچوب الگوی پیشرفت ،تقسیم کار ملی برای بخش تعاونی اقتصاد کشور را مهیا نماید ،افزایش سهم بخش تعاونی
را ممکن سازد و گسترش رفاه و عدالت اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته باشد .راهبرد مقیاسپذیری و
شبکه سازی ،ظرفیت های بخش تعاونی را به سبب اتصال به الیههای مردمی اقتصاد در نظر میگیرد زیرا از یک سو
انجام کارهای با مقیاس بزرگ برای فعالیت تعاونی ها در سطح کالن ملی و استانی را بر اساس اولویتها و قابلیتهای
فضایی  -کالبدی استانها مشخص می نماید و از سوی دیگر شبکه گستردهای از فعالیت های خرد و تشکلهای
کوچک تعاونی را در ذیل خود به همراه دارد.
بعد از طراحی الگو و مشخص شدن مولفههای هر یک از بخش ها ،امکان ادامه تحقیق میسر گردید .برای این منظور
مطابق مدل به کارگرفته شده از پسنگری ،گام های چهارگانه تا وضعیت مطلوب تقسیم کار ملی بخش تعاونی که
مقیاسپذیری و شبکهسازی راهبرد اصلی آن بود ،طراحی شد.
گام اول ،جهتگیریهای راهبردی مورد نیاز جهت پیاده سازی و اجرای راهبرد مقیاسپذیری تعاونیها به جهت
عضویت و ظرفیت فعالیت و شبکه سازی تشکلها در الیههای زیرین:
 مطالعات امکانسنجی حوزه های قابل تشکیل تعاونیهای بزرگ؛
 مطالعات پیوند ظرفیتهای جغرافیایی و آمایشی کشور به ظرفیت های تشکیل تعاونیهای مقیاسپذیر؛


تنظیم سند ملی توسعه بخش تعاونی بر اساس اولویتها و زمینه های قابل تشکیل و توسعه بخش تعاونی؛

 شبکه سازی از تعاونیهای کوچک همنوع و همموضوع بر اساس اولویتهای منطقهای.
گام دوم ،تبیین چشمانداز و ارزش های مورد حمایت نهادی و اجتماعی در جهت پیاده سازی و اجرای راهبرد تعاونیها
به جهت عضویت (ظرفیت ،فعالیت ،ارتباطات) و شبکه سازی تشکلها در الیههای زیرین:
 تعریف بیانیه ارزشهای بخش تعاونی با توجه به الگوی پیشرفت؛
 تعریف رسالت بخش تعاونی در اقتصاد ملی با توجه به الگوی پیشرفت؛
 تعریف چشمانداز توسعه بخش تعاونی با توجه به الگوی پیشرفت؛
 تعریف نقش نهادها و تشکل های اجتماعی و اقتصادی در تحقق اهداف بلند مدت بخش تعاونی.
گام سوم ،تحلیل منطق اجرایی و تفکرات برنامهای مورد نیاز جهت پیاده سازی و عملیاتی نمودن راهبرد
مقیاسپذیری تعاونیها به جهت عضویت (ظرفیت ،فعالیت ،ارتباطات) و شبکه سازی تشکلها در الیههای زیرین:
 تعریف ساختارهای مورد نیاز برای مقیاسپذیری و شبکه سازی تعاونیها؛


تعریف الزامات حقوقی ،قانونی و اجرایی مقیاسپذیری و شبکه سازی تعاونیها؛

 تعیین عوامل بازدارنده و تهدیدکننده مقیاسپذیری و شبکه سازی تعاونیها؛
 تشکیل اتاق ملی فکر توسعه ،تشکیل و پایش تعاونیهای مقیاسپذیر و شبکهمدار.
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گام چهارم ،سازوکارهای اجرایی و نظارتی مورد نیاز برای موفقیت در پیاده سازی و اجرای راهبرد مقیاسپذیری
تعاونیها به جهت عضویت (ظرفیت ،فعالیت ،ارتباطات) و شبکه سازی تشکلها در الیههای زیرین:
 تعیین نقشه راه افزایش مقیاسپذیری تعاونیها؛
 تعیین پروژههای افزایش مقیاسپذیری تعاونیها؛
 تعیین برنامه اقدام افزایش مقیاسپذیری تعاونیها؛
 تعریف راهکارهای عمودی توسعه مقیاسپذیری تعاونی ها (توسعه ارتباطات و تعامل با سایر بخشها)؛
 تعریف راهکارهای افقی توسعه مقیاسپذیری تعاونی ها (توسعه ارتباطات و تعامل درونبخشی تعاونیها)؛
 تشکیل و تقویت تعاونی های فراگیر ملی و توسعه و عمران بر اساس اسناد آمایشی.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
پیاده سازی سند الگوی پیشرفت نیازمند الزامات خاص خود است .از جمله این الزامات ،وجود ساختار مناسبی برای
تقسیم کار ملی است .ساختار تقسیم کار ملی ،نقش و سهم حوزههای مختلف را برای اجرا و پایش کیفیت اجرای
الگوی پیشرفت و دیدبانی تحوالت آن به ویژه در بخش تعاونی میسر می نماید .مطابق نتایج تحقیق ،راهبرد
پیشنهادی برای نقشآفرینی بخش تعاونی ،تاکید بر افزایش مقیاسپذیری تعاونیها و شبکهسازی است .افزایش توان
مقیاسپذیری تعاونیها ،باعث ارتقای توانمندی آنها با توجه به مقیاس عضویت و تولید میگردد .این راهبرد،
توجیهپذیری فعالیت های اقتصادی را برای بسیاری از تعاونی های کوچک فعلی که در مقیاس های کوچک فعالیت
میکنند و توانمندیهای آن ها تکافوی فعالیت های مقیاس کوچک آنها را نمیدهد با قابلیت شبکهسازی میسر
میسازد .ارتقای مقیاسپذیری ،تابآوری و تکانهپذیری شرکتهای تعاونی که اغلب جزو بنگاه های کوچک و متوسط
هستند از تحوالت سیاسی و اقتصادی را بیشتر نموده و اثرگذاری فضای کسب و کار بر فعالیت تعاونیها را تعدیل
مینماید .این قابلیت ،پایداری جنبه های اقتصادی ،حقوقی ،مدیریتی و مالی تعاونی ها را به جهت تعلق به تشکلهای
باالدستی که در ظرفیت های باالتر فعالیت میکنند بیشتر میکند .راهبرد مقیاسپذیری تعاونیها از مسیر دو
سازوکار افقی و عمودی قابل انجام است .در سازوکار افقی مقیاسپذیری ،تعاونی های پراکنده از طریق شبکهسازی به
صورتهای زنجیره سازی و خوشهسازی ،انسجام یافته و این عمل بهبود تمرکز آنها به چشماندازهای مورد انتظار
الگوی پیشرفت و پیش تدبیری در قبال شوكهای بازدارنده محیطی میگردد  .در راهکارهای عمودی مقیاسپذیری
نیز ،تعاونی ها با تمرکز در حوزههای اولویتدار بخشی و منطقهای حاصل از دانش آمایش سرزمینی و سایر اسناد
باالدستی ،ضمن امکان مشارکت تخصصی و در عین حال گستردهتر آحاد مختلف جامعه ،حرکت هدفمند به سمت
توسعه هر چه بیشتر عدالت اجتماعی را میسر مینمایند .راهبرد ارتقای مقیاسپذیری در چارچوب سند الگوی
پیشرفت ،می تواند به چارچوب های حمایتی حاکمیت از بخش تعاونی نظم و نظام بخشیده و رصد تاثیر این
سیاستها در تحوالت برونبخشی و درونبخشی موثر بر توسعه تعاونیها را میسر نماید.
نتایج حاصل از تحقیق ،دانشی جدید در تقسیمبندی های قبلی و متعارف حوزه های تقسیم کار ارائه میکند .توجه به
مقیاسپذیری و شبکه سازی در تقسیم کار ،نگاه کلنگرانهای است که مباحث قبلی ادبیات تقسیم کار از جمله
مولفه های فردی نظیر جنس و سن مورد تاکید براتی و همکاران ( ، )1393مولفه های ساخت اجتماعی نظیر تمایز و
تجدید ساختار ا جتماعی مورد تاکید دورکیم ( ،)244 :1381شناخت شناسی اجتماعی نظیر باورهای اجتماعی مورد

14

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
تاکید سگانو ( )2011را دربرمیگیرد .نگاهی که که هم سوسازی حوزه های شناختی ،ساختاری و کنشگری فردی و
اجتماعی را دنبال مینماید.
تبیین جهتگیری های راهبردی در تقسیم کار ملی ،از الزامات پیاده سازی موثر سند الگوی پیشرفت است .پیشنهاد
میگردد بخش تعاونی به منظور ایفای نقشی موثر در اجرای الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت ،با سازوکارهای زیر
مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد:
 طراحی چشمانداز و جایگاه مورد انتظار بخش تعاونی در سند الگوی پیشرفت؛
 طراحی نقشه راه پیاده سازی راهبرد مقیاسپذیری و شبکهسازی تعاونیها؛
 طراحی الگوی نظارتی پایش مقیاسپذیری و شبکهسازی تعاونیها؛
 طراحی برنامههای عملیاتی افقی و عمودی مقیاسپذیری و شبکهسازی تعاونی ها با توجه به اسناد آمایشی
استانها؛
 برنامهریزی در جهت قراردادن بخش تعاونی کشور در مسیر جریانهای بینالمللی تقسیم کار (مشارکت با
اتحادیه بینالمللی تعاون و سازمان بینالمللی کار).
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