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چکیده 
اعتقادی جوامع  زمینۀ  با  با هدف جذب سرمایه های خرد  تعاونی ها  مالی  تأمین  نوین  و شیوه های  تعاونی  کارآفرینی 
برای  بوده است که چه معیارهایی  این پرسش  به  این پژوهش، پاسخگویی  از  بیشتری دارد. هدف  اسالمی سازگاری 
سرمایه گذاری در تعاونی اهمیت بیشتری دارد. این پژوهش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف الگوهای مرسوم تأمین 
مالی تعاونی ها، الگوی تأمین مالی مدنظر را با تحلیل داده های نمونۀ آماری با متغیرهای کّمی و کیفی براساس نظریۀ 
نمونه گیری 380 پرسش نامه و متغیرهای  آماری 38 هزارنفری و  داده بنیاد بررسی می کند. متغیرهای کّمی در جامعۀ 
کیفی براساس نظریۀ داده بنیاد با استفاده از مصاحبۀ ژرف نگر با 15 نفر از خبرگان و متخصصان حوزۀ تعاون با سابقۀ 
بیش از سه سال است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عوامل اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را در انباشت 
سرمایه در تعاونی ها دارند و این الگوی تأمین مالی با توجه  به هزینۀ کمتر و مزایای اجتماعی آن، راهکاری مناسب برای 

تأمین مالی طرح های زیرساختی است.
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مقدمه

است.  متقابل«  و همراهی  »یاوری  معنای  به  در اصطالح  تعاون 
این واژه از »عون« به معنی یاری کردن در باب تفاعل به معنای به 
به عبارت دیگر،  آمده است.  و همیاری کردن  همدیگر کمک کردن 
 Khavari and( کار گروهی، داوطلبانه و نظام مند را تعاون گویند
Asgharian, 2018(. تعاونی اجتماعی متعلق به اعضاست که 
به دست اعضا و برای اعضا تشکیل می شود و از اصول و ارزش های 
همکاری که اتحادیۀ بین المللی تعاون1 تعریف کرده است پیروی 
تعاونی های   .)Rajasekhar et al., 2020, p. 32( می کند 
که  دادند  نشان  غربی  اروپای  و  شمالی  امریکای  در  کشاورزی 
در  بسزایی  تأثیر  بازار  سهم  و  فروش  دارایی،  مالکیت  سطوح  در 
اقتصاد دارند. این تعاونی ها با نوآوری در ساختار سازمانی تعاونی 
)تعاونی های نوع جدید( توانستند بر مشکالت تأمین سرمایه فائق 

.)Chaddad and Cook, 2003( آیند
نیازهای سرمایه ای همواره یکی  تأمین  کمبود منابع مالی برای 
برای  موانع  مهم ترین  زمرۀ  در  و  تعاونی ها  عظیم  مشکالت  از 
راه اندازی کسب وکارشان بوده است. همیشه در اجرای طرح های 
زیربنایی در کشورهای درحال توسعه به روِش تأمین مالِی این گونه 
طرح ها توجه شده است. خاوری و اصغریان در پژوهش خود به 
نقل از رویز2 )2018( اشاره کرده اند که بسیاری از سیاست ها در 
مسیر اهداف توسعۀ زیرساخت ها، محیط کسب وکار و خدمات 
دارند  قرار  سرمایه   تأمین  برای  مالی  بخش  تأثیر  تحت  عمومی، 
)Khavari and Asgharian, 2018(. محققان ازجمله پاچون3 
شرکت های  اولیۀ  وظایف  از  یکی  را  مالی  منابع  تأمین   )2016(
تعاونی دانسته و سه بحث کفیل ها، ضمانت های برابر و سهم های 
ابراهیمی  دانسته اند.  مهم  مالی  تأمین  الگوی  تعیین  در  را  ویژه 
مالی  تأمین  موانع  درخصوص   )2017( همکاران  و  سروعلیا 
برشمرده اند  را  موانعی  و  داده اند  انجام  را  پژوهش هایی  تعاونی ها 
 Ahmadpour et( نگرشی  ـ  اقتصادی  عوامل  از  عبارت اند  که 
 Bazrafshan and Shahin,( محدودیت سرمایه ،)al., 2018
رکود  وام ها،  ضعیف  استرداد  ناکافی،  سرمایه گذاری   ،)2010
اقتصادی )Aribaba, 2013( و تضاد عالیق بین اعضای تعاونی 
و سرمایه گذارها )Xiaomei and Tao, 2010(. برخی محققان، 
سرمایه گذاری های  از  وسیعی  بخش  برای  را  جمعی  مالی  تأمین 
Glea� )سودآور مانند طرح های هنری و خالق مناسب می دانند 

.)sure and Feller, 2016
یکی از بزرگ ترین مشکالت تعاونی ها و شاید مهم ترین آن ها، 
کمبود منابع مالی برای تأمین نیاز های سرمایه ای است. با توجه  به 

1. International Co-operative Alliance (ICA)

2. Ruiz

3. Pachon

اهمیت تأمین مالی در توسعۀ بخش تعاون، در این پژوهش عوامل 
می شوند.  شناسایی  تعاونی ها  مالی  منابع  تأمین  در  تأثیرگذار 
مطالعات  تحقیق،  پیشینۀ  و  نظری  مبانی  بر  مروری  با  نخست 
داخلی و خارجی در این حوزه بررسی می شود. در ادامه به ترتیب 
مبانی حقوقی و قانونی، روش شناسی تحقیق، بحث و نتیجه گیری 

و پیشنهادهای کاربردی حاصل از تفسیر نتایج ارائه می شود.

2. مروری بر مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

الگوهای سازمانی تعاونی ها به هفت دسته تقسیم می شوند:

1( تعاونی های سنتی؛

2( تعاونی های سرمایه گذاری نسبی؛

3( تعاونی های عضو ـ سرمایه گذار؛

4( تعاونی های نسل جدید؛

5( تعاونی های با واحدهای مستقل دارای سرمایۀ درحال افزایش؛

6( تعاونی های سهامی ـ سرمایه گذار؛

.)Hosseini et al, 2012( تبدیل شدن به شرکت های سرمایه محور )7

بررسی الگوها و راهبردهای نوین تأمین مالی شرکت های تعاونی 
در اقتصاد ایران نشان می دهد که الگو سازی تعاونی سنتی در تأمین 
مالی تعاونی ها در ایران مؤثر نیست؛ اما سایر الگوهای سازمانی 
تعاونی در تأمین مالی تعاونی ها در ایران مؤثرند؛ نظیر تعاونی های 
نسل جدید، سهامی  ـ سرمایه گذار،  نسبی، عضو  سرمایه گذاری 
ـ سرمایه گذار، تعاونی با واحدهای مستقل دارای سرمایۀ درحال 
)همان(.  سرمایه محور  شرکت  به  تعاونی  تبدیل شدن  و  افزایش، 
به طورکلی انواع روش های تأمین مالی شرکت های تعاونی در دنیا 

را می توان به سه دستۀ اصلی تقسیم کرد:

و  بانک ها  تسهیالت  از  استفاده  شامل  سنتی  مالی  تأمین   .1
مؤسسات مالی یا بهره گیری از آوردۀ شخصی مؤسسان یا ذخیرۀ 

مازاد بازگشتی حاصل از فعالیت تعاونی ها؛

2. تأمین مالی حمایتی که در تعاونی های متکی بر سرمایه گذاری 
اعضاست ؛

تعاونی  خدمات  از  استفاده  میزان  با  که  مستقیم  مالی  تأمین   .3
مرتبط نیست و امکان سرمایه گذاری را هم برای اعضا و هم افراد 
در  تعاونی ها  راهبردهای   1 جدول  در  می کند.  فراهم  غیرعضو 
کشورهای گوناگون بیان شده است؛ هریک از این روش ها شامل 
 Hosseini et al,  ( می شوند  گوناگون  سرمایۀ  تجهیز  ابزارهای 

 .)2012

کیم )2014( توجه به زیرساخت های عمومی ـ خصوصی را در 
دانسته و سه راهکار حساب های  بااهمیت  تعاونی ها  تأمین مالی 
را  مالی  تأمین  برای  سهام  و  اعتباری  حساب های  وصول،  قابل 

.)Ebrahimi Sarwolia et al., 2017( پیشنهاد کرده است
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)Hosseini et al, 2012 ( جدول 1: راهبردهای تأمین مالی تعاونی ها در کشورهای منتخب

کشور/ تعاونی استفاده کنندهروش تأمین مالینوع راهبرد

ی
سنت

ی 
مال

ن 
أمی

د ت
بر

راه

استرالیا، کانادا، امریکا و اروپابانک و سایر نهادهای مالی

استرالیا، کانادا، امریکا و اروپاسهام اعضا

استرالیا، کانادا، امریکا و اروپاسرمایۀ سهام تخصیص نیافته، ذخایر

استرالیا، کانادا، امریکا و اروپااستقراض از نهادهای وام دهندۀ تخصصی

استرالیا، کانادا، امریکا و اروپابدهی فرعی

ی
ایت

حم
ی 

مال
ن 

أمی
د ت

بر
راه

استرالیا و امریکابرنامۀ سرمایۀ پایه

استرالیااوراق ظرفیت

استرالیا، کانادا و هلندطرح های اجباری مشارکت در سهام

استرالیا، کانادا و امریکاذخیرۀ مازاد برگشتی

استرالیاانتشار سهام جایزه و رأی سود

استرالیا، کانادا و امریکاوجوه بازنشستگی اعضا

هلندواحدهای مشارکتی

استرالیا، کانادا، فرانسه، هلند و امریکاذخیرۀ سرمایه در واحد

استرالیا و امریکاذخایر سرمایۀ چرخشی

امریکاوام های چرخشی )ذخایر چرخشی(

یم
ستق

ی م
مال

ن 
أمی

د ت
بر

راه

استرالیاواحدهای تجهیز سرمایۀ تعاونی

استرالیا، کانادا و امریکاسرمایه گذاری مستقیم

استرالیا و هلندبازار مستثنی

استرالیا و امریکاسند تعهد

استرالیا، کانادا و امریکاسهام سرمایه گذاری/ گواهی نامه

استرالیا، کانادا و امریکاسهام ممتاز قابل بازخرید

کانادااوراق قرضۀ محلی

استرالیا، کاناداطرح های سهام کارکنان

استرالیا، کانادا و امریکادریافت وثیقه از اعضا

استرالیا و هلندعایدات حاصل از مبادله با افراد غیرعضو

امریکادرصدی از کل سهام

تعاونی های سهامی ـ سرمایه گذار و الگوی سرمایه گذاری پایین  به  
باال بهترین روش تأمین سرمایه برای طرح های زیرساختی مانند 
 Rezaeinejad et( طرح های پهن باند و فناوری اطالعات است

:)al., 2018, p. 141

1( تعاونی های سهامی ـ سرمایه گذار:1 در تعاونی های سهامی ـ 
سرمایه گذار، سرمایه گذاران غیرعضو در کنار اعضای تعاونی ، حق 
مدل  این  در  سهام  گوناگون  گروه های  می کنند.  دریافت  مالکیت 
ایجاد می شوند که ممکن است حقوق متفاوتی از نظر نرخ بازگشت، 

1. Investor Share Co-Operatives
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انتقال برای  تحمل خطر، میزان کنترل، قابلیت بازخرید و قابلیت 
)Hosseini et al, 2012( دارندۀ آن به همراه داشته باشند

شامل  است  الگویی  پایین به باال:1  سرمایه گذاری  الگوی   )۲
 تحت 

ً
گروهی از کاربران نهایی که خودشان را درون گروه مشترکا

مالکیت و ادارۀ دموکراتیک سازمان دهی می کنند )اغلب تعاونی( 
و قادر به نظارت بر قرارداد ساخت و بهره برداری طرح های مدنظر 

.)Rezaeinejad et al., 2018, p. 152( خودند

شیوه های نوین مالی برای جذب سرمایه شامل موارد زیر است:
1( اوراق منفعت:2 به رغم هزینه بربودن این اوراق و معامله نشدن 
براساس نرخ بهرۀ واقعی بازدهی سرمایه گذاری، با توجه  به امکان 
از  منفعت  اوراق  انتشار  بادوام،  دارایی های  آیندۀ  منافع  واگذاری 
خدمات  پیش فروش  هدف  با  تعاونی  شرکت های  انواع  طریق 
آیندۀ خود و ارزان تربودن این خدمات برای متقاضیان و همچنین 
امکان انتقال و واگذاری به غیر، از طریق صاحبان اوراق منفعت 

از راه های بسیار مؤثر در توسعۀ مالی شرکت های تعاونی  است.
۲( روش تأمین مالی فاینانس:3 نرخ پایین بهره، بلندمدت بودن 
خطر  انتقال  و  داخلی  طرف  مدیریت  امکان  بازپرداخت،  زمان 
و  دولتی  شرکت های  یا  دولت  گیرنده  اعتبار  به  وام  دریافت 
به  طرف  ارز  بازار  نوسانات  خطر  انتقال  و  خارجی  خصوصی 
افزایش  اما  آن  است،  قوت  نقاط  از  جمعی  مالی  تأمین  خارجی 
جرائم بانکی به علت تأخیر در زمان اجرای طرح ها، فقدان رقابت 
باعث  ایران  در  سرمایه گذاری  باالی  خطر  و  داخلی  صنایع  در 

می شود که به کارگیری آن امکان پذیر  نباشد. 
۳( روش تأمین منابع مالی جمعی: به ارتقای فرهنگ مشارکت 
منجر می شود و با توجه  به خطر پایین و انگیزه های درونی ساده 
با  کسب وکار  از  مشارکت کنندگان  حمایت  و  پول  دریافت  مثل 
هدف ثبت پروندۀ کاری برای آینده و توسعۀ توانایی فردی گزینه ای 
در  شکست  خطر  به  توجه  با  نیز  روش  این  دنیاست.  در  مقبول 
و  سرمایه گذاری  وجوه  دریافت  مراحل  پیچیدگی  کسب وکار، 
همچنین اولویت تأدیۀ حقوق طلبکاران به نسبت حقوق صاحبان 
برابر  در  را  خود  خاص  مشکالت  ورشکستگی،  بروز  درصورت 

 .)Ebrahimi Sarwolia et al. 2017( کارآفرینان دارد
الگوی مدرن تأمین منابع مالی جمعی به طورکلی برمبنای سه 
دیدگاه  که  عمل کننده ای  ابتکار   )1 است:  استوار  زیرساخت  نوع 
یا  افراد   )2 می کند؛  پیشنهاد  بودجه اش  تأمین  برای  را  طرح  و 
سازمان  یک   )3 می کنند؛  حمایت  دیدگاه  این  از  که  گروه هایی 
معتبر »پلتفرم«4 است که برای راه اندازی این دیدگاه، فرصت ارائه 

1. Bottom-Up Model

2. Cooperative Interest Bonds

3. Project Finance

4. Platform

 Ordanini et al, 2011, p.( به سرمایه گذاران را فراهم می کند
.)443�470

۴( روش تأمین مالی استقراضی:5 جزو هزینه های پذیرفته شدۀ 
مالیاتی است و همچنین تأمین مالی بدین طریق، سهم سهام داران 
در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوران تورمی نیز بازپرداخت 
از نقاط ضعف این روش می توان به  آن ارزان تر تمام خواهد شد. 
مشکالت بالقوه ای اشاره کرد که ممکن است بنگاه ها در به کارگیری 
جمع سپاری با آن مواجه شوند. تمرکز آن ها بر مشکالت ناخواسته ای 
است که بنگاه های تجاری در مواجهه با دیدگاه های کاربران نهایی 
 .)Ebrahimi Sarwolia et al., 2017( می شوند  روبه رو  آن  با 
مقالۀ »مدل سازی موانع و محدودیت های مالکیت سرمایه گذاری 
 Iliopoulos,( اروپا«  و  متحده  ایاالت  تعاونی های کشاورزی  در 
 127 حسابرسی شدۀ  رسمی  مالی  گزارش های  بررسی  با   )2003
شرکت تعاونی، که بیش از 75 درصد از مجموع فروش ناخالص 

سال 1996 سازمان کشاورزی ایاالت متحده را تشکیل می دادند.
مورد  سه  این  در  را  تعاونی ها  در  تجهیز سرمایه  اصلی  مشکل 
افق  مشکل   )2 مجانی؛  سواری  مشکل   )1 می کند:  خالصه 
سرمایه گذاری؛ 3( مشکل پرتفولیوی سهام طرح ها. در این مقاله 
حل  برای  بازاریابی  توافقات  با  محدود  عضویت  امکان  سیاست 
حل  برای  دوم  راه حل  است.  شده  مطرح   مجانی  سواری  مسئلۀ 
تعاونی  سهام  برای  ثانویه ای  بازار  ایجاد  مجانی،  سواری  مشکل 
است. سهامی که قابلیت انتقال دارد  به اعضا این توانایی را می دهد 
که ارزش کامل سرمایه گذاری خود را در تعاونی به دست آورند و 
زیرا  می کند؛  ایجاد  مجدد  سرمایه گذاری  برای  انگیزه ای  بنابراین 
از  حاصل  آیندۀ  درآمدهای  در  جدید  اعضای  مشارکت  از  ترس 
سهام آنان حذف  شده است. وجود بازار ثانویه برای سهام تعاونی 
به منزلۀ پیش شرطی مهم در برخورد با مشکالت افق سرمایه گذاری 

و پورتفولیوی سهام طرح ها  پیشنهاد شده است. 
مشاهده  اروپا  در  تعاونی  مالی  تأمین  روش های   1 شکل  در 

می شود.
همکاران  و  سروعلیا  ابراهیمی  محققان  دیگر،  پژوهشی  در 
با  ایران  تعاونی های  در  مالی  تأمین  نوین  روش های  بررسی  به 
کید بر نظریۀ داده بنیاد پرداخته  استفاده از رویکردی کیفی و با تأ
و روش های تأمین مالی جمعی، ترکیبی و اوراق منفعت را بیش از 
سایر روش ها با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تعاونی های 

.)Ebrahimi Sarwolia et al. 2017( ایران سازگار می داند
مالی  تأمین  گوناگون  روش های  از  مجموعه ای  درنظرگرفتن  با 
شرکت های  که  را  الگویی  بخش  این  در  تعاونی،  شرکت های 
کویر  پیشگامان  زیربنایی  امور  تخصصی  اتحادیۀ  عضو  تعاونی 

5. Borrowing Financing
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یزد1 به کار می برند معرفی می شود. در این الگو، که حاصل ترکیب 
روش تأمین مالی الگوی تعاونی هایی با واحدهای مستقل دارای 
و  سرمایه گذار  سهامی  تعاونی  به صورت  افزایش  درحال  سرمایۀ 
برای  اساسنامه  تعریف  براساس  مالی جمعی است،  تأمین  روش 
غیرعضو  و  عادی  غیرعضو  عضو،  سهام داران  سهام  بازخرید 
پرتفولیوی  در  سرمایه  جذب  برای  تعاونی  شرکت  سرمایه گذار 
سرمایۀ  افزایش  با  خود،  خدماتی  و  تولیدی  متعدد  طرح های2 
شرکت های تعاونی دارای طرح و دادن اختیار3 بازخرید در سررسید 
سهام(،  اسمی  ارزش  برابر   2/5 )حدود  تعهدی  ارزش افزودۀ  با 
سهام دار غیرعضو سرمایه گذار را به منظور بهره گیری از عواید آتی 
حاصل از استفاده از محصوالت و خدمات شرکت با تعرفه های 
نازل تر از ارزش بازارِی آن یا به صورت نقدی و در سررسید، جذب 
می کند. به صورت موازی، سهام دار غیرعضو سرمایه گذار متعهد 
قالب  در  را  سهام  اسمی  ارزش  برابر   1/5 حدود  مبلغی  می شود 
تعاونی  شرکت  طریق  از  آن  بازپرداخت  مدت  که  قرض الحسنه، 
هر  از  بهره برداری  قرارداد  دوران  از  بخشی  ماه(   40 تا   27 )بین 
طرح است، با هدف حمایت از فعالیت های تعاونی های مردمی 

یزد در حوزه های گوناگون  پیشگامان کویر  امور زیربنایی  اتحادیۀ  1. شرکت های عضو 
زیرساختی و فناوری اطالعات در سطح کشور با مرکزیت استان یزد فعالیت می  کنند 
 Adsl پرسرعت  اینترنت  شامل  مخابراتی  ثابت  )ارتباطات   FCP مجوزهای  دارای  و 
 ،)Poi چابهار  تا  عمان  دریایی  نوری  )فیبر   Landing Point و...(،  ثابت  تلفن  و 
شتاب دهنده )حامی استارتاپ ها(، لجستیک هوشمند، دهکدۀ لجستیک، بندر خشک، 
سامانۀ توزیع میوۀ سراسری و کارخانجات تولید بورد الکترونیکی، تولید کاغذ از سنگ 
و کنسانتره میوه و ... است و همۀ شرکت ها تأمین سرمایه را با الگوی تعاونی سهامی ـ 

سرمایه گذار انجام می دهند و مورد مطالعاتی در این مجموعه بررسی شده است.

2. Project Portfolio

3. Option

قرارداد  از  بخش  این  دهد.  قرار  تعاونی  اختیار  در  کارآفرینانه، 
مشارکت، با تأمین مالی جمعی در بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ 
 2010 سال  در  که  گوفاندمی،4  پلتفرم  فعالیت های  مانند  دنیا، 
تأمین  پیشگامان،  پلتفرم  و  است  شبیه  بسیار  شده،  راه اندازی 
مالی جمعی مبتنی بر اهدا و سرمایه گذاری )خرید سهام جمعی( 
اهدا  الگوی  براساس  که  جهان،  برتر  پلتفرم های  دیگر  از  است. 
فعالیت می کنند، می توان از کارینگ بریدج،5 جاست گیوینگ،6 
از  بعضی  برد.  نام  فاندلی10  و  دانرچوز9  گیوفوروارد،8  کرادرایز،7 
این پلتفرم ها به صورت تخصصی در حوزۀ خاصی نظیر پزشکی 
 .)zarand et al., 2015( و برخی دیگر در چند موضوع فعال اند
در این الگو، طرح های زیربنایی نظیر طرح رینگ فیبر نوری دور 
به کشورهای همسایه  و سرویس دهی  منطقه  ایران درحکم هاب 
و کل سرمایه نیز به منزلۀ سرمایۀ شرکت تعیین می شود؛ سهام دار 
عضو با 51 درصد سرمایه در قالب نقدی یا دارایی )15 درصد نقد 
و 36 درصد دارایی( در افزایش سرمایه شرکت می کند که همواره 
تعریف گروه سهام داران عضو، 90 درصد حق رأی مجمع  طبق 
را دارند و سهام داران غیرعضو سرمایه گذار دوونیم برابر برای 49 
درصد سرمایه نقدینگی می آورند که یک ونیم برابر وام و در اختیار 
نقدینگی  شرکت،  نقدینگی  درصد   85 همواره  است.  شرکت 

4. Gofundme

5. Carring Bridge

6. Just Giving

7. Crowd Rise

8. Give Forward

9. Donor Choose

10. Fundly

)Pelle and Allardon, 2012( شکل 1: منابع تأمین مالی بنگاه های تعاونی در اروپا
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نقدینگی  درصد   15 با  که  است  سرمایه گذار  غیرعضو  سهام دار 
سهام دار عضو نقدینگی طرح تأمین می شود. دارایی سهام دار عضو 
به منزلۀ تضمین بازخرید سهام دار غیرعضو تا پایان مدت قرارداد 

در شرکت تعاونی بلوکه است و از سهام داری خارج نمی شود.

3. مبانی قانونی و حقوقی جذب سهام دار غیرعضو

اجتماعی  اقتصادی،  توسعۀ  برنامۀ چهارم  قانون  مادۀ10  براساس 
کلی  سیاست های  اجرای  و  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و 
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، »کلیۀ شرکت ها 
افزایش  هنگام  یا  تأسیس  بدو  در  مجازند  تعاونی  اتحادیه های  و 
با  را  خود  سهام  درصد(   49( درصد  چهل ونه  سقف  تا  سرمایه 
کل  درصد(   35( درصد  سی وپنج  تا  حداکثر  رأی  اعمال  امکان 
آرا و تصدی کرسی های هیئت مدیره به همین نسبت به شرط عدم 
نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر 
سهام دار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص 
یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند«. همین طور، براساس  حقیقی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  اقتصاد  تعاون  بخش  قانون   17 مادۀ 
اشخاص دولتی و عمومی و به  طریق  اولی اشخاص خصوصی، 
یا هر راه مشروع  از طریق وام  باشند، می توانند  آنکه عضو  بدون 
دیگری به تأمین یا افزایش سرمایۀ شرکت های تعاونی کمک کنند. 
در الگوی پیشنهادی تأمین مالی، مجامع شرکت های تعاونی نحوۀ 
پذیرش سهام دار غیرعضو عادی و سهام دار غیرعضو سرمایه گذار 
و نحوۀ بازخرید سهام سهام داران برای خروج از سهام داری را در 
اساسنامه، مطابق با مادۀ 10 قانون  مذکور، با شرط پذیرش اعمال 
رأی 10 درصد برای مجموع سهام داران غیرعضو تصویب کرده اند.
انتقال سهام به سهام دار غیرعضو سرمایه گذار به این نحو است 
که نخست تعدادی از سهام یکی از شرکت ها در قالب عقد بیع به 
شخص سهام دار در ازای دریافت مبلغ اسمی آن، واگذار می شود 
یا به عبارت دقیق تر، این تعداد از سهام با مبلغ مشخصی به وی 
نوع  )از  می شود  شرط  بیع  عقد  این  ضمِن  در  می شود.  فروخته 
شرط فعل(1 که سهام دار غیرعضو سرمایه گذار، که در این قرارداد 
به  قرض الحسنه  قالب  در  را  مبالغی  است،  خریدار  جایگاه  در 
طول  در  مساوی  اقساط  با  است  موظف  شرکت  و  بدهد  شرکت 
مدت قرارداد، این مبلغ قرض الحسنه را به وی بازگرداند. با انعقاد 
این قرارداد و ثبت شدن انتقال سهام مربوطه در دفاتر شرکت، برگ 
سهام به صورت بانام و غیرقابل  انتقال صادر می شود و در اختیار 
سهام دار قرار می گیرد. این تعداد از سهام داران در مجامع عمومی 
شرکت دعوت خواهند شد و تا سقف معّین در اساسنامه حق رأی 
خواهند داشت. گفتنی است در عمل برای انتقال سهام بین افراد 
وکالت  اعطای  آن ها  از  یکی  که  دارد  وجود  حقوقی  راهکارهای 

1. ماده 234 قانون مدنی

برای استفاده از سهام و منافع آن و دیگری انتقال حقوق ناشی از 
سهام است که این مورد اخیر در رابطۀ بین افراد معتبر بوده، ولی در 
قبال شرکت مستند نیست. همچنین در قرارداد بیع )خریدوفروش( 
طرف  از  سهام،  از  حاصل  سوِد  و  منافع  کلیۀ  که  می شود  شرط 
و  شود2  صلح  شرکت  به  سرمایه گذار  غیرعضو  سهام دار  شخص 
در مقابل، شرکت در قالب شرِط فعل متعهد می شود که در پایان 
مدت قرارداد، سهاِم شخص سهام دار غیرعضو سرمایه گذار را به 
ارزش افزودۀ  تعیین  و  انجام شده  محاسبات  براساس  معّینی  مبلغ 
عضو  سهام داران  تعهد  به  وی  از  قرارداد  اتمام  زمان  در  سهام 
بازخرید کند. هیئت مدیرۀ شرکت به نمایندگی از سهام داران عضو، 
و  ارزش  مطابق  را  که سهام سهام دار  متعهد می شود  قرارداد  طی 
تاریخ توافق شده در قرارداد بازخرید کند. در پایان مدت قرارداد، 
با  که  است  مختار  سرمایه گذار(  غیرعضو  )سهام دار  له  مشروط 
به  الزام  را  شرکت  سهام،  مجدد  خرید  به  تعهد  شرط  از  استفاده 
بازخرید سهام با همان مبلغ مشخص کند یا اینکه با انصراف از 
این شرط، کلیۀ منافع و سود سالیانۀ حاصل از سهام را دریافت کند 
و همچنان سهام دار شرکت باقی بماند که در صورت اخیر، با او 
مانند سهام دار عضو یا غیرعضو عادی ـ بسته به شرایط تعیین شده 
در اساسنامه برای حداقل سهام به منظور عضویت ـ رفتار خواهد 
شد. در طول مدت قرارداد نیز هر زمان که سهام دار از این شرط 

صرف نظر کند، مشمول دریافت سود سالیانه می  شود.

 4. روش شناسی تحقیق 

در این پژوهش از دو دسته متغیر های کّمی و کیفی استفاده شده 
جامعۀ  پرسش نامه،  طریق  از  مطالعه شده  کّمی  متغیرهای  است. 
آماری سهام داران تعاونی پیشگامان کویر یزد است که تعدادشان 
38 هزار نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم کلی نمونه 
افزایش  به منظور  است.  شده  تعیین  مطالعه  برای  مورد   380
اطمینان با تکمیل دقیق و حذف پرسش نامه های ناکارآمد، 450 

پرسش نامه انتخاب و پاسخ های ناکارآمد حذف شد.
زیر  به شرح  رابطۀ کوکران  براساس  نمونه  اندازۀ  نحوۀ محاسبۀ 

است.

رابطۀ )1(:

محاسبه  نمونه  حجم  تا  داریم  نیاز  زیر  اطالعات  به   ،1 رابطۀ  در 
شود:

n )1 = حجم نمونه

2. مواد 752 تا 770 قانون مدنی
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2(  N= حجم جمعیت آماری )حجم جمعیت شهر، استان و ...(
t )3 یا z = درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول

P  )4= نسبتی از جمعیت دارای صفت معین 
q= )1-p(l )5 = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین

d )6 = درجۀ اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
نظر  در   0/05 یا   0/01 می توان  را   d و   0/5 را   p  

ً
معموال  )7

می گیریم.

 ،%95 اطمینان  برای   N=38000 ، t (z)=1.96  ،1 رابطۀ  در 
p=q=0.5 و d=0.05 قرار می دهیم و حجم نمونه 380 به دست 

می آید.
از تعداد سهام دارانی که از آنان پرسش شده است، 72 درصد 
و 42 درصد  مرد، 28 درصد زن، 49 درصد مدرک کارشناسی 
یا  پایایی  بررسی  برای  انتخابی  روش  مطالعه،  این  در  کارمندند. 
پنج گزینه ای  طیف  )مانند  سؤال  تعدادی  با  پرسش نامه  اعتبار 
کرونباخ  آلفای  محاسبۀ  فرمول  است.  کرونباخ  آلفای  لیکرت(، 

به صورت زیر است: 

رابطۀ )2(: 

sj: واریانس نمرات هر زیرمجموعه سؤال
2

 s2: واریانس کل
j: تعداد سؤال زیرمجموعه 

با توجه به آزمون، اگر ضریب آلفا بیشتر از 0/7 باشد، آزمون از 
بابت هم بستگی  از  می توان  و  است  برخوردار  قبولی  قابل  پایایی 
 0/7 از  کمتر  آلفا  مقدار  اگر  ولی  شد.  مطمئن  سؤاالت  درونی 
باشد، بهتر است سؤاالتی را که با سایر سؤاالت هم بستگی کمتری 
آلفا  مقدار  تا  از مجموعه سؤاالت حذف شوند  و  دارند شناسایی 
باشد،  تا 0/7  بین 0/5  کرونباخ  آلفای  اگر ضریب  یابد.  افزایش 
پایایی  اگر  می شود.  ارزیابی  متوسط  حد  در  پرسش نامه  اعتبار 
پرسش نامه در حد مطلوب نباشد، با تشخیص سؤاالت زائد، باید 
مقدار پایایی را به حد مطلوب رساند. در پرسش نامه هایی که برای 
مطالعۀ کنونی در دسترس بود، از آزمون کرونباخ استفاده و نتیجه 

به شرح جدول 2 استخراج شد.
براساس جدول 2، آزمون آلفای کرونباخ برای پرسش نامه بعد 
از حذف برخی از سؤاالتـ  که با سایر سؤاالت هم بستگی کمتری 
داشتند ـ با تعداد 43 سؤال معتبر، به میزان 0/875 شناسایی شد 
داده ها،  نرمال بودن  بررسی  به منظور  یافت.  افزایش  آلفا  مقدار  و 

ـ  کولموگروف  آزمون  از  کشیدگی،  و  چولگی  محاسبۀ  از  پس 
اسمیرنوف1 یا آزمون شاپیرو ـ ویلک2 استفاده شد. 

تأثیرگذار  عوامل  کّمی  بررسی  برای  مربوطه،  تحقیق  در 
براساس  شد.  استفاده  رگرسیون  الگوی  از  سرمایه  انباشت  در 
پرسش نامه، عوامل تأثیرگذار در سرمایه گذاری سهام داران )متغیر 
براساس  تا  شد  برآورد  آن  تأثیرگذاری  میزان  و  شناسایی  وابسته( 
در  سرمایه  انباشت  و  سرمایه گذاری  برای  را  مناسبی  الگوی  آن، 

طرح های  بخش تعاونی پیشنهاد دهیم.
اجزای مدل متغیرهای وابسته و مستقل شامل موارد زیر است:

درآمد  تعاونی،  تعهدی  )ارزش افزوده  اقتصادی  عوامل   )1
مصرف کننده و ...(؛ 

2( عوامل اجتماعی )جمعیت منطقه، سطح تحصیالت و ...(؛ 

3( عامل فرهنگی )آموزش برای آشنایی با تعاون و همکاری(؛ 

و  جامعه  سیاسی  مسائل  بین الملل،  )روابط  سیاسی  عوامل   )4
...(؛ 

5( عوامل قانونی )متناسب بودن قانون، بروکراسی اداری و ...(.

بنیاد3  داده  نظریۀ  روش  از  کیفی  تحلیل  برای  حاضر  پژوهش  در 
)GT( استفاده شده است. داده هایی که در روش نظریۀ داده بنیاد 
مشاهدات،  شامل  می شود،  جمع آوری  فرایند  تشریح  برای 
گفت وشنودها، مصاحبه ها، اسناد دولتی، خاطرات پاسخ دهندگان 
و مجالت و تأمالت خود پژوهشگر است. نظریه پردازی داده بنیاد 
نگرشی  از  مشاهده،  یا  مصاحبه  برای  هدفمند  نمونه برداری  در 
منحصربه فرد حمایت می کنند که آن را از دیگر رهیافت های کّمی 
و کیفی به جمع آوری داده ها متمایز می سازد و نمونه های تحقیق 
شامل خبرگان شرکت های تعاونی، اتاق تعاون و وزارت تعاون با 
بیش از سه سال سابقه فعالیت اند. از هر گروه، پنج نفر انتخاب 
پانزده نفر نخبه و خبره مصاحبه  با   

ً
آنان مصاحبه شد؛ جمعا با  و 

شد. نظریه پردازی داده بنیاد روالی نظام مند و کیفی است که تولید 
واقعی  موضوعی  دربارۀ  را  برهم کنش  یا  کنش  فرایند،  یک  نظریۀ 
داده بنیاد  نظریه پردازی  می کند.  تشریح  کلی  مفهومی  سطح  در 
رهیافتی است برای بررسی نظام مند داده های کیفی )نظیر مصاحبه 
و پروتکل های مشاهده( با هدف تولید نظریه از داد ه هایی که در 
شامل  می شود؛  جمع آوری  فرایندها  تشریح  برای  داده بنیاد  روش 
بسیاری از داده های کیفی اعم از مشاهدات، مصاحبه ها، اسناد و 
.)Abedi and Shavakhi, 2010( تعامالت شخصی پژوهشگر
نظریه  در  اخیر  توسعه های  کتاب  در  چارمز  و  بریانت 

1. Kolmogorov-Smirnov Test

2. Shapiro-Wilk Test

3. Grounded Theory

جدول ۲: پایایی یا اعتبار پرسش نامه

N of ItemsCronbach's Alpha

430.875
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نظریه  این  50  سالۀ  تاریخی  سیر  و  کاربردها  بررسی  به  داده بنیاد 
پرداخته اند)Bryant and Charmaz, 2019(. به طور کلی، مراحل 
انجام پژوهش برای تحقیق مربوطه با هدف ساخت الگوی مفهومی 

به صورت فرایندی است که در شکل 2 نمایش داده شده است.
برای آزمون الگوی مفهومی به دست آمده و شناسایی میزان ضرایب 
از  مطالعه شده،  تعاونی  در  سرمایه  انباشت  در  عوامل  تأثیرگذاری 
آزمون فرضیه های ناپارامتریک استفاده شد. همچنین برای کدگذاری 

از نرم افزار اطلس تی آی )ATLAS.ti( استفاده شد. مزایای فراوانی 
در استفاده از نرم افزارها برای کمک به تحلیل داده های کیفی وجود 
حجم  مدیریت  توانایی  یا  بیشتر  اثربخشی  از  عبارت اند  که  دارد 
و  انعطاف  قابلیت  وقت،  در  صرفه جویی  اطالعات،  از  وسیعی 
دقیق بودن شیوۀ برخورد با اطالعات، افزایش صحت و اعتبار داده ها 
و امکان انجام تحلیل های پیچیده تر. شکل 3 خالصۀ مراحل تولید 

داده و کدگذاری داده ها را نمایش می دهد.

)Bryant and Charmaz, 2019( یۀ داده بنیاد مطالعه شکل ۲: مراحل و فعالیت های انجام بخش ساخت نظر

)Hasrati, 2006( شکل ۳: خالصۀ مراحل انجام تولید داده و کدگذاری داده ها
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جدول ۳: کدگذاری باز داده های استخراج شده از اسناد و مصاحبۀ خبرگان برای مقولۀ راهبردها

جدول ۴: کدهای باز و شجره ها )مقوله های( مربوط به راهبردها

براساس داده های استخراج شده از مصاحبه با خبرگان و مطالعۀ 
انجام  مقوله سازی  و  کدگذاری  مطالعه  راهبردهای  برای  اسناد، 

شده است. براساس داده های استخراج شده از اسناد و مصاحبه، 
کدگذاری باز برای راهبردها به شرح جدول 3 به دست آمد.

کدداده هاردیف

1
شکل گیری اصل مدیریت تعاون، شرکت های تعاونی را قادر می سازد به  شکل حرفه ای فعالیت 

کنند.
مدیریت توانمند

2

مدیریت مشارکتی با به کارگیری دستگاه های غیرمتمرکز، در شکوفایی استعدادها و خالقیت 

ذهنی کارکنان بسیار مؤثر است. این سبک از مدیریت، به منظور بهبود کیفیت بوده و بزرگ ترین 

عامل ترقی در سازمان تلقی می شود که همراه با افزایش بازدهی و کاهش هزینه است. مشارکت 

در مدیریت تعاونی ها باعث می شود کارکنان نه فقط وظایفشان را بشناسند، بلکه بدانند چرا باید 

آن وظیفه را انجام دهند؛ بنابراین عاملی که چهرۀ تعاونی ها را جذاب می کند مشارکت است.

مشارکت در مدیریت

تخصصی شدن دانش تعاونیافزایش سطح اطالعات فنی و تخصصی تعاونی ها در بهبود عملکرد تعاونی تأثیر بسزایی دارد.3

4
به روزکردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی ها همگام با تحوالت جهانی و نیازهای فعلی و 

آتی بازار از سیاست های اجرایی این موضوع است.
نهادینه شدن آموزه های تعاونی

5
اصالح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار پولی و بازار سرمایه ازجمله راهبردهای توسعۀ 

بخش تعاون است.
اصالح بازارهای مالی

اصالح قوانیناصالح قوانین مربوط به مسئلۀ تعاونی در برنامه های توسعۀ کشور6

اصالح قوانیناصالح قوانین مربوط به مسئلۀ تعاونی در قانون اساسی7

روحیۀ تعاونی و همکاریافزایش روحیۀ تعاون و همکاری در افراد جامعه8

آشناسازی تعاونی برای عموم مردمآشنایی با تعاونی از طریق رسانه های عمومی9

10

سیاست های پولی و مالی مناسب در سطح جامعه، موجب رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و 

کنترل تورم خواهد شد و این امر باعث سطح رفاه مردم شده، افزایش سرمایه گذاری در سطح 

جامعه را در پی خواهد داشت.

اعمال سیاست های پولی و مالی 

مناسب

نرخ سود سهام دارانافزایش نرخ سود سهام داران تعاونی در جذب سرمایه گذاران در تعاونی تأثیر بسزایی دارد.11

راهبردی،  مدیریت  شامل  مقوله  پنج  راهبردها،  مقولۀ  برای 
فرهنگ سازی، تخصصی کردن دانش تعاونی و بازنگری در قوانین 

باز  کدهای  و  مقوله ها   4 جدول  در  می شود.  ایجاد  مقررات  و 
مشخص شده است.

کدهامقوله هاردیف

ایجاد مدیریت توانمند + مشارکت در مدیریت تعاونی هامدیریت راهبردی1

آشناسازی تعاونی برای عموم مردم + روحیۀ تعاونی و همکاریفرهنگ سازی2

تخصصی شدن دانش تعاونی+ نهادینه شدن آموزه های تعاونیتخصصی کردن دانش تعاونی3

اصالح قوانینبازنگری در قوانین و مقررات4

اصالح بازارهای مالی+ ارزش افزودۀ سهام سهام دارانبهبود شاخص های اقتصادی5
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5. یافته ها 

مستقِل  متغیرهای  و  وابسته  متغیر  میان  رابطۀ  به  پی بردن  برای 
ناپارامتریک  و  پارامتریک  آزمون های  و  توصیفی  آمار  از  مطالعه 
سرمایۀ  تعاونی ها،  در  طرح ها  سرمایۀ  تأمین  منبع  شد.  استفاده 
از  تابعی  می تواند  سهام داران  سرمایۀ  جریان  است.  سهام داران 
متغیرهای گوناگون باشد. با تعیین متغیرهای مربوطه و آزمون های 
مشخص  تعاونی  سرمایۀ  انباشت  برای  تأثیرگذار  پارامتر  الزم، 
سرمایه گذاری  در  مستقل  متغیرهای  تأثیرگذاری  شدت  میزان  و 
سهام داران تعیین خواهد شد. فرضیه هایی که برای پژوهش حاضر 

تعیین  و آزمون شده با توجه به الگوی مفهومی بدین قرار است:

1( بین عوامل اجتماعی و فرهنگی و انباشت سرمایۀ تعاونی رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

2( بین عوامل سازمانی و ساختار تعاونی و انباشت سرمایۀ تعاونی 
رابطۀ معنی داری وجود دارد.

3( بین عوامل قانونی و انباشت سرمایۀ تعاونی رابطۀ معنی داری 
وجود دارد.

4( بین عوامل اقتصادی و انباشت سرمایۀ تعاونی رابطه معنی داری 
وجود دارد.

از آزمون ناپارامتریک خی دو برای بررسی رابطۀ نظام مند بین دو 
متغیر استفاده شد. یافته های تحقیق براساس فرضیات و آزمون های 

آماری آن در جدول 5 مشاهده می شود.

جدول ۵: یافته های تحقیق براساس فرضیات و آزمون های آماری

Cramer’s V آزمون -square test Chi آزمون
ارتباط بین متغیر وابسته 

انباشت سرمایه تعاونی

ا متغیرهای مستقل

عوامل

نتیجه

سطح 

معنی داری 

Approx

یب  ضر

V کرامر
نتیجه

سطح 

معنی داری 

Asymp

یب P در  ضر

آزمون خی دو

مقدار عددی این آمار 
در سطح 0/05  معنی دار 
نیست و می توان نتیجه 
گرفت بین این دو متغیر 

ارتباط وجود ندارد.

0/4 0/12

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 بزرگ تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود ندارد.

0/4 4/04
انباشت سرمایۀ تعاونی*

سیاست های دولت

ی
اد

ص
اقت

ل 
وام

ع

رابطۀ باالیی بین انباشت 
سرمایۀ تعاونی و درآمد 
مصرف کننده )سهام دار( 

وجود دارد و شدت ارتباط 
آن 0/199 است.

0/023 0/19

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 کوچک تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

0/018 11/88
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

درآمد مصرف کننده

رابطۀ باالیی بین انباشت 
سرمایۀ تعاونی و نرخ سود 
سپردۀ بانکی وجود دارد و 
شدت ارتباط 0/19 است.

0/023 0/19

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 بزرگ تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

0/023 11/4
انباشت سرمایۀ تعاونی* نرخ 

سود سپردۀ بانکی

رابطۀ باالیی بین انباشت 
سرمایۀ تعاونی و تسهیالت 

و حمایت دولت وجود 
دارد و شدت ارتباط 0/19 

است.

0/04 0/19

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 کوچک تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

0/04 10/73
انباشت سرمایۀ تعاونی* 
تسهیالت و حمایت دولت

رابطۀ باالیی بین 
انباشت سرمایۀ تعاونی و 

ارزش افزودۀ تعهدی سهام 
وجود دارد و شدت ارتباط 

0/22 است.

0/009 0/22

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 کوچک تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

0/009 13/6
انباشت سرمایۀ تعاونی* 
ارزش افزودۀ تعهدی سهام
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Cramer’s V آزمون -square test Chi آزمون
ارتباط بین متغیر وابسته 

انباشت سرمایه تعاونی

ا متغیرهای مستقل

عوامل

نتیجه

سطح 

معنی داری 

Approx

یب  ضر

V کرامر
نتیجه

سطح 

معنی داری 

Asymp

یب P در  ضر

آزمون خی دو

مقدار عددی این آماره 
در سطح 0/05  معنی دار 
نیست و می توان نتیجه 
گرفت بین این دو متغیر 

ارتباطی وجود ندارد.

0/52 0/11

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 بزرگ تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود ندارد.

0/52 3/25
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

نرخ ارز

ی
اد

ص
اقت

ل 
وام

ع

رابطۀ باالیی بین انباشت 
سرمایه تعاونی و سودآوری 
شرکت وجود دارد و شدت 

ارتباطی آن 0/23 است.

0/005 0/23

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 بسیار کوچک تر 
است، بین این دو متغیر 
رابطۀ معنی داری وجود 

دارد.

0/005 14/8
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

سودآوری شرکت

مقدار عددی این آماره 
در سطح 0/05  معنی دار 
نیست و می توان نتیجه 
گرفت بین این دو متغیر 

ارتباطی وجود ندارد.

0/42 0/1

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 
0/05 بسیار بزرگ تر 

است، بین این دو متغیر 
رابطۀ معنی داری وجود 

ندارد.

0/42 2/86
انباشت سرمایۀ تعاونی* 
تعداد طرح های در دست 

اجرا

مقدار عددی این آماره 
در سطح 0/05  معنی دار 
نیست و می توان نتیجه 
گرفت بین این دو متغیر 

ارتباطی وجود ندارد.

0/18 0/15

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 بزرگ تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود ندارد.

0/18 6/2
انباشت سرمایۀ تعاونی* 
سرمایه در گردش شرکت

رابطۀ باالیی بین انباشت 
سرمایۀ تعاونی و آموزش 
برای آشنا شدن با تعاونی 

وجود دارد و شدت ارتباط 
0/19 است.

0/03 0/19

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 کوچک تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

0/028 10/58
انباشت سرمایه تعاونی* 
آموزش برای آشناشدن با 

تعاونی ی
نگ

ره
ل ف

وام
ع

رابطۀ باالیی بین انباشت 
سرمایۀ تعاونی و زمینۀ 
فعالیت شرکت وجود 

دارد و شدت ارتباط 0/21 
است.

0/008 0/21

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 کوچک تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

0/008 13/82
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

زمینۀ فعالیت شرکت

ی
مان

از
س

و 
ی 

ار
خت

سا
ل 

وام
ع

رابطۀ باالیی بین انباشت 
سرمایۀ تعاونی و مدت 

تجربۀ شرکت وجود دارد و 
شدت ارتباط 0/21 است.

0/01 0/21

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 کوچک تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

0/01 12/7
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

مدت تجربۀ شرکت

مقدار عددی این آماره 
در سطح 0/05  معنی دار 
نیست و می توان نتیجه 
گرفت بین این دو متغیر 

ارتباطی وجود ندارد.

0/86 0/067

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 بزرگ تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود ندارد.

0/86 1/32
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

پیچیدگی بروکراسی و اداری
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Cramer’s V آزمون -square test Chi آزمون
ارتباط بین متغیر وابسته 

انباشت سرمایه تعاونی

ا متغیرهای مستقل

عوامل

نتیجه

سطح 

معنی داری 

Approx

یب  ضر

V کرامر
نتیجه

سطح 

معنی داری 

Asymp

یب P در  ضر

آزمون خی دو

رابطۀ باالیی بین انباشت 
سرمایۀ تعاونی و مقبولیت 
وجود دارد و شدت ارتباط 

0/2 است.

0/022 0/2

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 کوچک تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

0/02 11/47
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

مقبولیت تعاونی

مقدار عددی این آماره 
در سطح 0/05  معنی دار 
نیست و می توان نتیجه 
گرفت بین این دو متغیر 

ارتباطی وجود ندارد.

0/09 0/17

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 بزرگ تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود ندارد.

0/09 8/1
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

جمعیت منطقه

ی
اع

تم
ج

ل ا
وام

رابطۀ باالیی بین انباشت ع
سرمایۀ تعاونی و اعتماد به 
مدیران وجود دارد و شدت 

ارتباط 0/21 است.

0/012 0/21

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 کوچک تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

0/012 12/92
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

اعتماد به مدیران

رابطۀ باالیی بین انباشت 
سرمایۀ تعاونی و اعتبار 

شرکت وجود دارد و شدت 
ارتباط 0/19 است.

0/03 0/19

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 کوچک تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

0/03 10/88
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

اعتبار شرکت تعاونی

مقدار عددی این آماره 
در سطح 0/05  معنی دار 
نیست و می توان نتیجه 
گرفت بین این دو متغیر 

ارتباطی وجود ندارد.

0/26 0/1

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 بزرگ تر است و 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود ندارد.

0/26 5/23
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

متناسب بودن قوانین

ی
ون

قان
و 

ی 
س

سیا
ل 

وام
ع

مقدار عددی این آماره 
در سطح 0/05  معنی دار 
نیست و می توان نتیجه 
گرفت بین این دو متغیر 

ارتباطی وجود ندارد.

0/4 0/12

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 بزرگ تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود ندارد.

0/4 4/01
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

مناسب بودن روابط بین الملل

مقدار عددی این آماره 
در سطح 0/05  معنی دار 
نیست و می توان نتیجه 
گرفت بین این دو متغیر 

ارتباطی وجود ندارد.

0/1 0/15

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 بزرگ تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود ندارد.

0/14 6/86
انباشت سرمایۀ تعاونی* 

مسائل سیاسی جامعه

رابطۀ باالیی بین انباشت 
سرمایۀ تعاونی وجایگاه 
مناسب ابزارهای نوین 

وجود دارد و شدت ارتباط 
0/21 است.

0/01 0/21

 sig. به دلیل اینکه
به دست آمده از عدد 

0/05 کوچک تر است، 
بین این دو متغیر رابطۀ 
معنی داری وجود دارد.

0/01 12/83
انباشت سرمایۀ تعاونی* 
جایگاه مناسب ابزارهای 

نوین
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یۀ بنیادی انباشت سرمایۀ تعاونی شکل ۴: راهبردهای نظر

شکل ۵: مدل ترسیمی انباشت سرمایه )نتایج مصاحبه(

ی
ّ
شرایط عل

1- عوامل اقتصادی
۲- نحوۀ عملکرد تعاونی

۳- عوامل سازمانی و ساختاری
۴- عوامل اجتماعی

شرایط زمینه ای

1- عوامل فرهنگی
۲- عوامل حقوقی و قانونی

۳- مقبولیت تعاونی
۴- حوزۀ فعالیت تعاونی

پدیدۀ محوری

انباشت سرمایۀ تعاونی

راهبردها

یت راهبردی 1- مدیر
۲- فرهنگ سازی

۳- تخصصی کردن دانش تعاونی
۴- بازنگری در قوانین و مقررات

شرایط میانجی

یت استراتژیک یزی و مدیر برنامه ر

پیامدها

1- افزایش منابع مالی تعاونی
۲- بهبود وضعیت و رشد اقتصادی کشور
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نه  نظریه،  تولید  برای  است  روشی  داده بنیاد  نظریۀ  متدولوژی 
که  باشد  نیاز  تحقیق  در  اگر  است  بدیهی  بنابراین  آن؛  آزمون 
عالوه بر نظریه پردازی، آزمون نظریه نیز در دستور کار قرار گیرد، 
شود.  استفاده  آماری  تجزیه وتحلیل  و  کّمی  روش های  از  باید 
و  پرسشگری  روش  از  طرح  فرضیه های  و  نظریه  آزمون  برای 
نظریۀ  از  مستخرج  راهبردهای  می شود.  استفاده  پاسخ ها  تحلیل 
وقوع  به  که  ی، 

ّ
عل می شود. شرایط  مشاهده   4 در شکل  داده بنیاد 

تعاونی نسل جدید در  اقتصاد  الگوی  یا رشد پدیدۀ اصلی یعنی 
از  عبارت اند  می شوند،  منتهی  خرد  سرمایه های  جذب  راستای 
بعد  از  اقتصادی.  نظام های  مفاسد  و  مالی  بازارهای  محدودیت 
سرمایه های  جذب  و  تعاونی  ساختار  علت  به  اجتماعی،  شرایط 
خرد و ضریب نفوذ تعاونی ها در میان اقشار جامعه، تعاونی ها به 
سرمایه گذاری ها  در  را  عمومی  مشارکت  می توانند  بارزی  شکل 

اعمال کنند.
براساس یافته های آزمون کیفی با روش تحلیل نظریۀ داده بنیاد، 
شرایط  ی، 

ّ
عل شرایط  از  ناشی  سرمایۀ  انباشت  محوری  پدیدۀ 

به شرح شکل 4 منجر  به راهبردهایی  زمینه ای و شرایط میانجی 
الگوی  شرح  به  آن  پیامد  و  شرایط  از  هریک  عوامل  که  می شود 

ترسیمی شکل 5 است.
در این بخش از پژوهش، با توجه به نتایج آزمون کّمی و کیفی، 
این  ذیل  تعاونی ها  به  سرمایه گذاران  رجوع نکردن  رجوع/  چرایی 
به نسبت سایر  اقتصاد تعاونی  تبیین شده است که الگوی  پرسش 
الگو های اقتصادی برای جذب سرمایۀ افراد چه مزایا/ مشکالتی 
را به همراه دارد؟ به عبارت دیگر، ویژگی های منحصربه فرد الگوی 
به  پاسخ  در  ذیل  موارد  چیست؟  روش  این  به  تعاونی  اقتصاد 
در  سرمایه گذاران  مشارکت  دالیل  و  چرایی  و  فوق  پرسش های 
اقتصادی،  عوامل  از  مالی  بازارهای  محدودیت  تعاونی هاست. 
برای  پول  بازار  محدودیت  مانند  مفاهیمی  که  است  مقوله ای 
سرمایه  بازار  محدودیت  و  سرمایه گذاری  و  تسهیالت  اخذ 
درحقیقت  دربر  می گیرد.  را  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  برای 
محدودیت های موجود در بازار پول برای اخذ تسهیالت و شرایط 
ارائۀ وثایق پذیرفته شدۀ شبکۀ بانکی و همچنین محدودیت سقف 
تسهیالت را می توان از مهم ترین عواملی دانست که سبب می شود 
مالی  منابع  و  کنند  حرکت  تعاونی  اقتصاد  سمت  به  شرکت ها 
و محلی  ملی  عملیاتی کردن طرح های کالن  برای  موردنیاز خود 
بازار  محدودیت  کنند.  تأمین  تعاونی  اقتصاد  الگوی  طریق  از  را 
بازار، سفته بازی  نوسانات  تأثیر مسائل سیاسی،  از  ناشی  سرمایۀ 
بورس  به  عادی  مردم  خرد  سرمایه های  واردنشدن  باعث   ... و 
در  مقوله محوری  تحقیق،  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  می شود. 
هدف  با  سرمایه گذار  سهامی  تعاونی  الگوی  حاضر،  پژوهش 
جذب سرمایه های خرد است که مقوله های فرعی با یک الگوی 

اصلی به آن مرتبط می شوند.

جذب  کمبود  تعاونی،  بخش  مشکالت  بزرگ ترین  ازجمله 
با بررسی  تأمین مالی است. در تحقیق حاضر،  سرمایه گذاری و 
عوامل تأثیرگذار در سرمایه گذاری در تعاونی پیشگامان، مهم ترین 
عوامل مؤثر در این بعد مشخص می شود. روش پژوهش در این 
تحقیق، میدانی و پیمایشی بوده است. با مطالعۀ اسناد و مصاحبۀ 
خبرگان این بخش و سهام داران پیمایش انجام  شده است. روش 
روش  و  است  داده بنیاد  روش  خبرگان،  مصاحبۀ  و  اسناد  تحلیل 
آزمون های  از  استفاده  با  فرضیه  آزمون  پرسش نامه ها،  تحلیل 

ناپارامتریک است.
و  ذاکرنیا  مقالۀ  در  مرتبط،  پژوهش های  سایر  با  مقایسه  در 
همکاران، عوامل مؤثر در انتخاب روش تأمین مالی به سه دسته 
»عوامل مربوط به منبع تأمین کننده«، »شرکت تأمین مالی شونده« 
Zak� )و »عوامل کالن سیاسی و اقتصادی« تقسیم بندی شده اند 
erniya et al., 2016(. نتایج  به دست آمده از پژوهش ابراهیمی 
سروعلیا و همکاران نشان داد که از میان رویکردهای متعدد تأمین 
مالی، تأمین مالی جمعی و ترکیبی و اوراق منفعت بیش از سایر 
روش ها با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تعاونی های ایران 
)Ebrahimi Sarwalia et al., 2017(. خاوری  است  سازگار 
تأمین  روش  طی  سرمایه گذار  مشارکت  از  ترکیبی  اصغریان  و 
منفعت  اوراق  سهام  در  همچنین  و  قرض الحسنه(  )اهدای  مالی 
منابع  تجهیز  برای  مناسب  راه حلی  را  تعاونی  شرکت  طرح های 
.)Khavari and Asgharian , 2018( تعاونی ها قلمداد می کند

نتیجه گیری 

شرکت تعاونی بررسی شده با استفاده از الگوی تعاونی های سهامی 
شخصیت های  شامل  عضو  سهام داران  آن  در  که  ـ  سرمایه گذار 
خطرپذیر  و  اقتصادی  کارآفرینان  نخبگان،  از  حقوقی  و  حقیقی 
ـ  خرد  سرمایۀ  دارای  جامعۀ  افراد  شامل  غیرعضو  سهام داران  و 
اطالعات  فناوری  زیربنایی  بزرگ  طرح های  موفقیت  با  توانسته 
و لجستیک را در سطح ملی و منطقه ای اجرا کند. در این الگو، 
سهام داران عضو برای اجرای درست طرح به ذی نفعان حاکمیتی و 
ارزش افزودۀ تعهدی به سهام داران غیرعضو سرمایه گذار متعهدند، 
و  مجامع  رأی  حق  درصد   70 حداقل  دارای  عضو  سهام داران 
اختیار مدیریت بوده و با تعهد ارزش افزوده به سهام داران غیرعضو 
مردمی  خرد  سرمایه های  از  را  موردنیاز  نقدینگی  از  درصد   85
اجتماعی  عوامل  پژوهش،  این  نتایج  براساس  می کنند.  جذب 
شامل مقبولیت تعاونی، اعتماد به مدیران و انجام به موقع تعهدات 
به کل ذی نفعان )اجرای طرح های بزرگ ملی و منطقه ای از طریق 
حوزۀ  مانند  تعاونی  سازمانی  و  ساختاری  عوامل  تعاونی(،  گروه 
آموزش  فرهنگی  عامل  فعالیت،  مدت  و  زیربنایی  امور  فعالیت 
آشنایی با فرهنگ تعاون و عوامل اقتصادی شامل درآمد سهام دار، 
سودآوری شرکت، انجام تعهدات مربوط به ارزش افزوده و عودت 



41 بررسیعواملتأثیرگذاردرتأمینمالیتعاونیهایسهامیسرمایهگذار

به موقع قرض الحسنه به سهام داران غیرعضو سرمایه گذار به صورت 
از  است.  تعاونی  در  انباشت سرمایه  عوامل  مهم ترین  از  ماهیانه 
عوامل بررسی شده، عوامل سیاسی و قانونی مانند مسائل سیاسی 
جامعه، روابط بین الملل و نرخ ارز، تأثیری در انباشت سرمایه در 
تعاونی ندارد، ولی متناسب بودن قوانین حمایتی و جایگاه ابزارهای 

نوین مالی در انباشت سرمایه تأثیر داشته است.
و  الگو  این  توسعۀ  برای  پیشنهادهایی  پژوهش،  نتایج  براساس 

همچنین پژوهش های آتی ارائه می شود:
1( از این الگو برای اجرای طرح های زیربنایی، خصوصی سازی در 

کشور و واگذاری شرکت های دولتی به بخش غیردولتی استفاده شود.
هدف  با  تعاون  عالی  شورای  الگو،  این  توسعۀ  به منظور   )2
نظارت بر عملکرد صحیح این الگو متشکل از نمایندگان وزارت 
حوزه  فعاالن  و  تعاون  اتاق  تعاون،  وزارت  قضائیه،  قوۀ  دارایی، 

تشکیل شود
قرارداد  جدید  انواع  بررسی  آتی،  پژوهش های  برای   )3
قابلیت  و  میزان کنترل  از لحاظ  سهام داران غیرعضو سرمایه گذار 

انتقال سهام مدنظر قرار گیرد.
4( محققان در پژوهش های آتی درخصوص فرصت ها، موانع و 
دشواری های جذب سهام دار غیرعضو سرمایه گذار در تعاونی های 

کشور و مقایسۀ آن با سایر کشورهای پیشرو به پژوهش بپردازند.

منابع فارسی که معادل التین آن ها در فهرست منابع 
آمده است

و  رودساز،  حبیب،  عظیمی،  ماشاالله،  ابراهیمی سروعلیا،  محمد حسن، 

برای  تعاونی ها  مالی  تأمین  الگوی  »تبیین   .)1396( قربانی زاده،  وجه الله 

مشارکت های عمومی خصوصی در توسعۀ زیرساخت های کشور با استفاده از 

 .172-149 ص   ،6 شمارۀ   ،241 دورۀ  کشاورزی،  و  تعاون  داده بنیاد«.  نظریۀ 

احمدپور، امیر، مختاری، ویدا، پورسعید، علیرضا )1393(. »شناسایی عوامل 
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Abstract
Cooperative entrepreneurship and the new methods of financing them that are used to attract 
people›s funds are more compatible with the beliefs of Islamic societies. The purpose of this study 
is to answer the question of what criteria are more important for investing in cooperatives. in this 
research, while examining the strengths and weaknesses of conventional models of cooperatives 
financing, the presented model is analyzed by analyzing statistical sample data with quantitative 
variables and qualitative variables based on grounded theory. Quantitative variables in a statistical 
population of 38, 000 and sampling 380 and qualitative variables based on grounded theory 
were collaborated using in�depth interviews with 15 specialists in the field of cooperative with a 
history of more than 3 years. The findings of this study showed that economic and social factors 
have the greatest impact on capital accumulation in cooperatives and this financing model is a 
suitable solution for financing infrastructure projects due to its lower cost and social benefits for 
enterprises.
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در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است 
مجالت  سردبیران  حتی  یا  و  داوران  نویسندگان،  یا  نویسنده  که 
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی می باشند که ممکن است 
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