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چکیده
کارآفرینی تعاونی و شیوههای نوین تأمین مالی تعاونیها با هدف جذب سرمایههای خرد با زمینۀ اعتقادی جوامع
اسالمی سازگاری بیشتری دارد .هدف از این پژوهش ،پاسخگویی به این پرسش بوده است که چه معیارهایی برای
سرمایهگذاری در تعاونی اهمیت بیشتری دارد .این پژوهش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف الگوهای مرسوم تأمین
مالی تعاونیها ،الگوی تأمین مالی مدنظر را با تحلیل دادههای نمونۀ آماری با متغیرهای ّ
کمی و کیفی براساس نظریۀ
دادهبنیاد بررسی میکند .متغیرهای ّ
کمی در جامعۀ آماری  38هزارنفری و نمونهگیری  380پرسشنامه و متغیرهای
کیفی براساس نظریۀ دادهبنیاد با استفاده از مصاحبۀ ژرفنگر با  15نفر از خبرگان و متخصصان حوزۀ تعاون با سابقۀ
بیش از سه سال است .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که عوامل اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را در انباشت
سرمایه در تعاونیها دارند و این الگوی تأمین مالی با توجهبه هزینۀ کمتر و مزایای اجتماعی آن ،راهکاری مناسب برای
تأمین مالی طرحهای زیرساختی است.
واژگان کلیدی :سهامدار غیرعضو ،کارآفرینی تعاونی ،اقتصاد تعاونی ،انباشت سرمایه
تاریخ دریافت1400/06/09 :
تاریخ بازنگری1400/08/03 :
تاریخ پذیرش1400/08/03 :

 .1استاد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی( ،نویسندۀ مسئول)؛ taghva@atu.ac.ir

 .2دانشیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی؛
 .3دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی.
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مقدمه
تعاون در اصطالح به معنای «یاوری و همراهی متقابل» است.
این واژه از «عون» به معنی یاریکردن در باب تفاعل به معنای به
همدیگر کمککردن و همیاریکردن آمده است .بهعبارتدیگر،
کار گروهی ،داوطلبانه و نظاممند را تعاون گویند (Khavari and
 .)Asgharian, 2018تعاونی اجتماعی متعلق به اعضاست که
بهدست اعضا و برای اعضا تشکیل میشود و از اصول و ارزشهای
همکاری که اتحادیۀ بینالمللی تعاون 1تعریف کرده است پیروی
میکند ( .)Rajasekhar et al., 2020, p. 32تعاونیهای
کشاورزی در امریکای شمالی و اروپای غربی نشان دادند که
در سطوح مالکیت دارایی ،فروش و سهم بازار تأثیر بسزایی در
اقتصاد دارند .این تعاونیها با نوآوری در ساختار سازمانی تعاونی
(تعاونیهای نوع جدید) توانستند بر مشکالت تأمین سرمایه فائق
آیند (.)Chaddad and Cook, 2003
کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایهای همواره یکی
از مشکالت عظیم تعاونیها و در زمرۀ مهمترین موانع برای
راهاندازی کسبوکارشان بوده است .همیشه در اجرای طرحهای
مالی اینگونه
زیربنایی در کشورهای درحالتوسعه به ِ
روش تأمین ِ
طرحها توجه شده است .خاوری و اصغریان در پژوهش خود به
نقل از رویز )2018( 2اشاره کردهاند که بسیاری از سیاستها در
مسیر اهداف توسعۀ زیرساختها ،محیط کسبوکار و خدمات
عمومی ،تحت تأثیر بخش مالی برای تأمین سرمایه قرار دارند
3
( .)Khavari and Asgharian, 2018محققان ازجمله پاچون
( )2016تأمین منابع مالی را یکی از وظایف اولیۀ شرکتهای
تعاونی دانسته و سه بحث کفیلها ،ضمانتهای برابر و سهمهای
ویژه را در تعیین الگوی تأمین مالی مهم دانستهاند .ابراهیمی
سروعلیا و همکاران ( )2017درخصوص موانع تأمین مالی
تعاونیها پژوهشهایی را انجام دادهاند و موانعی را برشمردهاند
که عبارتاند از عوامل اقتصادی ـ نگرشی (Ahmadpour et
 ،)al., 2018محدودیت سرمایه (Bazrafshan and Shahin,
 ،)2010سرمایهگذاری ناکافی ،استرداد ضعیف وامها ،رکود
اقتصادی ( )Aribaba, 2013و تضاد عالیق بین اعضای تعاونی
و سرمایهگذارها ( .)Xiaomei and Tao, 2010برخی محققان،
تأمین مالی جمعی را برای بخش وسیعی از سرمایهگذاریهای
سودآور مانند طرحهای هنری و خالق مناسب میدانند(  (�Glea
.)sure and Feller, 2016
یکی از بزرگترین مشکالت تعاونیها و شاید مهمترین آنها،
کمبود منابع مالی برای تأمین نیازهای سرمایهای است .با توجهبه
)1. International Co-operative Alliance (ICA
2. Ruiz
3. Pachon

اهمیت تأمین مالی در توسعۀ بخش تعاون ،در این پژوهش عوامل
تأثیرگذار در تأمین منابع مالی تعاونیها شناسایی میشوند.
نخست با مروری بر مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق ،مطالعات
داخلی و خارجی در این حوزه بررسی میشود .در ادامه بهترتیب
مبانی حقوقی و قانونی ،روششناسی تحقیق ،بحث و نتیجهگیری
و پیشنهادهای کاربردی حاصل از تفسیر نتایج ارائه میشود.

 .2مروری بر مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
الگوهای سازمانی تعاونیها به هفت دسته تقسیم میشوند:
 )1تعاونیهای سنتی؛
 )2تعاونیهای سرمایهگذاری نسبی؛
 )3تعاونیهای عضو ـ سرمایهگذار؛
 )4تعاونیهای نسل جدید؛
 )5تعاونیهای با واحدهای مستقل دارای سرمایۀ درحال افزایش؛
 )6تعاونیهای سهامی ـ سرمایهگذار؛
 )7تبدیلشدن به شرکتهای سرمایهمحور (.)Hosseini et al, 2012
بررسی الگوها و راهبردهای نوین تأمین مالی شرکتهای تعاونی
در اقتصاد ایران نشان میدهد که الگوسازی تعاونی سنتی در تأمین
مالی تعاونیها در ایران مؤثر نیست؛ اما سایر الگوهای سازمانی
تعاونی در تأمین مالی تعاونیها در ایران مؤثرند؛ نظیر تعاونیهای
سرمایهگذاری نسبی ،عضو ـ سرمایهگذار ،نسل جدید ،سهامی
ـ سرمایهگذار ،تعاونی با واحدهای مستقل دارای سرمایۀ درحال
افزایش ،و تبدیلشدن تعاونی به شرکت سرمایهمحور (همان).
بهطورکلی انواع روشهای تأمین مالی شرکتهای تعاونی در دنیا
را میتوان به سه دستۀ اصلی تقسیم کرد:
 .1تأمین مالی سنتی شامل استفاده از تسهیالت بانکها و
مؤسسات مالی یا بهرهگیری از آوردۀ شخصی مؤسسان یا ذخیرۀ
مازاد بازگشتی حاصل از فعالیت تعاونیها؛
 .2تأمین مالی حمایتی که در تعاونیهای متکی بر سرمایهگذاری
اعضاست ؛
 .3تأمین مالی مستقیم که با میزان استفاده از خدمات تعاونی
مرتبط نیست و امکان سرمایهگذاری را هم برای اعضا و هم افراد
غیرعضو فراهم میکند .در جدول  1راهبردهای تعاونیها در
کشورهای گوناگون بیان شده است؛ هریک از این روشها شامل
ابزارهای تجهیز سرمایۀ گوناگون میشوند ( Hosseini et al,
.)2012
کیم ( )2014توجه به زیرساختهای عمومی ـ خصوصی را در
تأمین مالی تعاونیها بااهمیت دانسته و سه راهکار حسابهای
قابل وصول ،حسابهای اعتباری و سهام برای تأمین مالی را
پیشنهاد کرده است (.)Ebrahimi Sarwolia et al., 2017
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جدول  :1راهبردهای تأمین مالی تعاونیها در کشورهای منتخب ( )Hosseini et al, 2012

نوع راهبرد
راهبرد تأمین مالی سنتی
راهبرد تأمین مالی حمایتی
راهبرد تأمین مالی مستقیم

روش تأمین مالی

کشور /تعاونی استفادهکننده

بانک و سایر نهادهای مالی

استرالیا ،کانادا ،امریکا و اروپا

سهام اعضا

استرالیا ،کانادا ،امریکا و اروپا

سرمایۀ سهام تخصیصنیافته ،ذخایر

استرالیا ،کانادا ،امریکا و اروپا

استقراض از نهادهای وامدهندۀ تخصصی

استرالیا ،کانادا ،امریکا و اروپا

بدهی فرعی

استرالیا ،کانادا ،امریکا و اروپا

برنامۀ سرمایۀ پایه

استرالیا و امریکا

اوراق ظرفیت

استرالیا

طرحهای اجباری مشارکت در سهام

استرالیا ،کانادا و هلند

ذخیرۀ مازاد برگشتی

استرالیا ،کانادا و امریکا

انتشار سهام جایزه و رأی سود

استرالیا

وجوه بازنشستگی اعضا

استرالیا ،کانادا و امریکا

واحدهای مشارکتی

هلند

ذخیرۀ سرمایه در واحد

استرالیا ،کانادا ،فرانسه ،هلند و امریکا

ذخایر سرمایۀ چرخشی

استرالیا و امریکا

وامهای چرخشی (ذخایر چرخشی)

امریکا

واحدهای تجهیز سرمایۀ تعاونی

استرالیا

سرمایهگذاری مستقیم

استرالیا ،کانادا و امریکا

بازار مستثنی

استرالیا و هلند

سند تعهد

استرالیا و امریکا

سهام سرمایهگذاری /گواهینامه

استرالیا ،کانادا و امریکا

سهام ممتاز قابل بازخرید

استرالیا ،کانادا و امریکا

اوراق قرضۀ محلی

کانادا

طرحهای سهام کارکنان

استرالیا ،کانادا

دریافت وثیقه از اعضا

استرالیا ،کانادا و امریکا

عایدات حاصل از مبادله با افراد غیرعضو

استرالیا و هلند

درصدی از کل سهام

امریکا

تعاونیهای سهامی ـ سرمایهگذار و الگوی سرمایهگذاری پایینب ه
باال بهترین روش تأمین سرمایه برای طرحهای زیرساختی مانند
طرحهای پهن باند و فناوری اطالعات است (Rezaeinejad et
:)al., 2018, p. 141

 )۱تعاونیهای سهامی ـ سرمایهگذار 1:در تعاونیهای سهامی ـ
سرمایهگذار ،سرمایهگذاران غیرعضو در کنار اعضای تعاونی ،حق
مالکیت دریافت میکنند .گروههای گوناگون سهام در این مدل
ایجاد میشوند که ممکن است حقوق متفاوتی از نظر نرخ بازگشت،
1. Investor Share Co-Operatives
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تحمل خطر ،میزان کنترل ،قابلیت بازخرید و قابلیت انتقال برای
دارندۀ آن به همراه داشته باشند ()Hosseini et al, 2012
 )۲الگوی سرمایهگذاری پایینبهباال 1:الگویی است شامل
ً
گروهی از کاربران نهایی که خودشان را درون گروه مشترکا تحت
مالکیت و ادارۀ دموکراتیک سازماندهی میکنند (اغلب تعاونی)
و قادر به نظارت بر قرارداد ساخت و بهرهبرداری طرحهای مدنظر
خودند (.)Rezaeinejad et al., 2018, p. 152
شیوههای نوین مالی برای جذب سرمایه شامل موارد زیر است:
 )۱اوراق منفعت 2:بهرغم هزینهبربودن این اوراق و معاملهنشدن
براساس نرخ بهرۀ واقعی بازدهی سرمایهگذاری ،با توجه به امکان
واگذاری منافع آیندۀ داراییهای بادوام ،انتشار اوراق منفعت از
طریق انواع شرکتهای تعاونی با هدف پیشفروش خدمات
آیندۀ خود و ارزانتربودن این خدمات برای متقاضیان و همچنین
امکان انتقال و واگذاری به غیر ،از طریق صاحبان اوراق منفعت
از راههای بسیار مؤثر در توسعۀ مالی شرکتهای تعاونیاست.
 )۲روش تأمین مالی فاینانس 3:نرخ پایین بهره ،بلندمدتبودن
زمان بازپرداخت ،امکان مدیریت طرف داخلی و انتقال خطر
دریافت وام به اعتبار گیرنده دولت یا شرکتهای دولتی و
خصوصی خارجی و انتقال خطر نوسانات بازار ارز به طرف
خارجی تأمین مالی جمعی از نقاط قوت آن است ،اما افزایش
جرائم بانکی به علت تأخیر در زمان اجرای طرحها ،فقدان رقابت
در صنایع داخلی و خطر باالی سرمایهگذاری در ایران باعث
میشود که بهکارگیری آن امکانپذیرنباشد.
 )۳روش تأمین منابع مالی جمعی :به ارتقای فرهنگ مشارکت
منجر میشود و با توجه به خطر پایین و انگیزههای درونی ساده
مثل دریافت پول و حمایت مشارکتکنندگان از کسبوکار با
هدف ثبت پروندۀ کاری برای آینده و توسعۀ توانایی فردی گزینهای
مقبول در دنیاست .این روش نیز با توجه به خطر شکست در
کسبوکار ،پیچیدگی مراحل دریافت وجوه سرمایهگذاری و
همچنین اولویت تأدیۀ حقوق طلبکاران بهنسبت حقوق صاحبان
درصورت بروز ورشکستگی ،مشکالت خاص خود را در برابر
کارآفرینان دارد (.)Ebrahimi Sarwolia et al. 2017
الگوی مدرن تأمین منابع مالی جمعی بهطورکلی برمبنای سه
نوع زیرساخت استوار است )1 :ابتکار عملکنندهای که دیدگاه
و طرح را برای تأمین بودجهاش پیشنهاد میکند؛  )2افراد یا
گروههایی که از این دیدگاه حمایت میکنند؛  )3یک سازمان
معتبر «پلتفرم» 4است که برای راهاندازی این دیدگاه ،فرصت ارائه
1. Bottom-Up Model

به سرمایهگذاران را فراهم میکند (Ordanini et al, 2011, p.

.)443-470
 )۴روش تأمین مالی استقراضی :جزو هزینههای پذیرفتهشدۀ
مالیاتی است و همچنین تأمین مالی بدینطریق ،سهم سهامداران
در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوران تورمی نیز بازپرداخت
آن ارزانتر تمام خواهد شد .از نقاط ضعف این روش میتوان به
مشکالت بالقوهای اشاره کرد که ممکن است بنگاهها در بهکارگیری
جمعسپاری با آن مواجه شوند .تمرکز آنها بر مشکالت ناخواستهای
است که بنگاههای تجاری در مواجهه با دیدگاههای کاربران نهایی
با آن روبهرو میشوند (.)Ebrahimi Sarwolia et al., 2017
مقالۀ «مدلسازی موانع و محدودیتهای مالکیت سرمایهگذاری
در تعاونیهای کشاورزی ایاالت متحده و اروپا» (Iliopoulos,
 )2003با بررسی گزارشهای مالی رسمی حسابرسیشدۀ 127
شرکت تعاونی ،که بیش از  75درصد از مجموع فروش ناخالص
سال  1996سازمان کشاورزی ایاالت متحده را تشکیل میدادند.
مشکل اصلی تجهیز سرمایه در تعاونیها را در این سه مورد
خالصه میکند )۱ :مشکل سواری مجانی؛  )۲مشکل افق
سرمایهگذاری؛  )۳مشکل پرتفولیوی سهام طرحها .در این مقاله
سیاست امکان عضویت محدود با توافقات بازاریابی برای حل
ح شده است .راهحل دوم برای حل
مسئلۀ سواری مجانی مطر 
مشکل سواری مجانی ،ایجاد بازار ثانویهای برای سهام تعاونی
است .سهامی که قابلیت انتقال دار د به اعضا این توانایی را میدهد
که ارزش کامل سرمایهگذاری خود را در تعاونی بهدست آورند و
بنابراین انگیزهای برای سرمایهگذاری مجدد ایجاد میکند؛ زیرا
ترس از مشارکت اعضای جدید در درآمدهای آیندۀ حاصل از
ف شده است .وجود بازار ثانویه برای سهام تعاونی
سهام آنان حذ 
بهمنزلۀ پیششرطی مهم در برخورد با مشکالت افق سرمایهگذاری
و پورتفولیوی سهام طرحه ا پیشنهاد شده است.
در شکل  1روشهای تأمین مالی تعاونی در اروپا مشاهده
میشود.
در پژوهشی دیگر ،محققان ابراهیمی سروعلیا و همکاران
به بررسی روشهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران با
استفاده از رویکردی کیفی و با تأکید بر نظریۀ داده بنیاد پرداخته
و روشهای تأمین مالی جمعی ،ترکیبی و اوراق منفعت را بیش از
سایر روشها با شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تعاونیهای
ایران سازگار میداند (.)Ebrahimi Sarwolia et al. 2017
با درنظرگرفتن مجموعهای از روشهای گوناگون تأمین مالی
شرکتهای تعاونی ،در این بخش الگویی را که شرکتهای
تعاونی عضو اتحادیۀ تخصصی امور زیربنایی پیشگامان کویر
5

2. Cooperative Interest Bonds
3. Project Finance
4. Platform

5. Borrowing Financing
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شکل  :1منابع تأمین مالی بنگاههای تعاونی در اروپا ()Pelle and Allardon, 2012

یزد 1بهکار میبرند معرفی میشود .در این الگو ،که حاصل ترکیب
روش تأمین مالی الگوی تعاونیهایی با واحدهای مستقل دارای
سرمایۀ درحال افزایش بهصورت تعاونی سهامی سرمایهگذار و
روش تأمین مالی جمعی است ،براساس تعریف اساسنامه برای
بازخرید سهام سهامداران عضو ،غیرعضو عادی و غیرعضو
سرمایهگذار شرکت تعاونی برای جذب سرمایه در پرتفولیوی
طرحهای 2متعدد تولیدی و خدماتی خود ،با افزایش سرمایۀ
شرکتهای تعاونی دارای طرح و دادن اختیار 3بازخرید در سررسید
با ارزشافزودۀ تعهدی (حدود  2/5برابر ارزش اسمی سهام)،
سهامدار غیرعضو سرمایهگذار را بهمنظور بهرهگیری از عواید آتی
حاصل از استفاده از محصوالت و خدمات شرکت با تعرفههای
اری آن یا بهصورت نقدی و در سررسید ،جذب
نازلتر از ارزش باز ِ
میکند .بهصورت موازی ،سهامدار غیرعضو سرمایهگذار متعهد
میشود مبلغی حدود  1/5برابر ارزش اسمی سهام را در قالب
قرضالحسنه ،که مدت بازپرداخت آن از طریق شرکت تعاونی
(بین  27تا  40ماه) بخشی از دوران قرارداد بهرهبرداری از هر
طرح است ،با هدف حمایت از فعالیتهای تعاونیهای مردمی

کارآفرینانه ،در اختیار تعاونی قرار دهد .این بخش از قرارداد
مشارکت ،با تأمین مالی جمعی در بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ
دنیا ،مانند فعالیتهای پلتفرم گوفاندمی 4،که در سال ۲۰۱۰
راهاندازی شده ،بسیار شبیه است و پلتفرم پیشگامان ،تأمین
مالی جمعی مبتنیبر اهدا و سرمایهگذاری (خرید سهام جمعی)
است .از دیگر پلتفرمهای برتر جهان ،که براساس الگوی اهدا
6
فعالیت میکنند ،میتوان از کارینگ بریدج 5،جاست گیوینگ،
کرادرایز 7،گیوفوروارد 8،دانرچوز 9و فاندلی 10نام برد .بعضی از
این پلتفرمها بهصورت تخصصی در حوزۀ خاصی نظیر پزشکی
و برخی دیگر در چند موضوع فعالاند (.)zarand et al., 2015
در این الگو ،طرحهای زیربنایی نظیر طرح رینگ فیبر نوری دور
ایران درحکم هاب منطقه و سرویسدهی به کشورهای همسایه
و کل سرمایه نیز بهمنزلۀ سرمایۀ شرکت تعیین میشود؛ سهامدار
عضو با  51درصد سرمایه در قالب نقدی یا دارایی ( 15درصد نقد
و  36درصد دارایی) در افزایش سرمایه شرکت میکند که همواره
طبق تعریف گروه سهامداران عضو 90 ،درصد حق رأی مجمع
را دارند و سهامداران غیرعضو سرمایهگذار دوونیم برابر برای 49
درصد سرمایه نقدینگی میآورند که یکونیم برابر وام و در اختیار
شرکت است .همواره  85درصد نقدینگی شرکت ،نقدینگی

 .1شرکتهای عضو اتحادیۀ امور زیربنایی پیشگامان کویر یزد در حوزههای گوناگون
زیرساختی و فناوری اطالعات در سطح کشور با مرکزیت استان یزد فعالیت میکنند
و دارای مجوزهای ( FCPارتباطات ثابت مخابراتی شامل اینترنت پرسرعت Adsl
و تلفن ثابت و( Landing Point ،)...فیبر نوری دریایی عمان تا چابهار ،)Poi
شتابدهنده (حامی استارتاپها) ،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 شرکتها تأمین سرمایه را با الگوی تعاونی سهامی ـ
سرمایهگذار انجام میدهند و مورد مطالعاتی در این مجموعه بررسی شده است.

8. Give Forward

2. Project Portfolio

9. Donor Choose

3. Option

10. Fundly

4. Gofundme
5. Carring Bridge
6. Just Giving
7. Crowd Rise
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سهامدار غیرعضو سرمایهگذار است که با  15درصد نقدینگی
سهامدار عضو نقدینگی طرح تأمین میشود .دارایی سهامدار عضو
بهمنزلۀ تضمین بازخرید سهامدار غیرعضو تا پایان مدت قرارداد
در شرکت تعاونی بلوکه است و از سهامداری خارج نمیشود.

 .3مبانی قانونی و حقوقی جذب سهامدار غیرعضو

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)
سود حاصل از سهام ،از طرف
شرط میشود که کلیۀ منافع و ِ
2
شخص سهامدار غیرعضو سرمایهگذار به شرکت صلح شود و
شرط فعل متعهد میشود که در پایان
در مقابل ،شرکت در قالب ِ
سهام شخص سهامدار غیرعضو سرمایهگذار را به
مدت قراردادِ ،
مبلغ ّ
معینی براساس محاسبات انجامشده و تعیین ارزشافزودۀ
سهام در زمان اتمام قرارداد از وی به تعهد سهامداران عضو
بازخرید کند .هیئتمدیرۀ شرکت به نمایندگی از سهامداران عضو،
طی قرارداد متعهد میشود که سهام سهامدار را مطابق ارزش و
تاریخ توافقشده در قرارداد بازخرید کند .در پایان مدت قرارداد،
مشروط له (سهامدار غیرعضو سرمایهگذار) مختار است که با
استفاده از شرط تعهد به خرید مجدد سهام ،شرکت را الزام به
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 سهامدار شرکت باقی بماند که در صورت اخیر ،با او
مانند سهامدار عضو یا غیرعضو عادی ـ بسته به شرایط تعیینشده
در اساسنامه برای حداقل سهام بهمنظور عضویت ـ رفتار خواهد
شد .در طول مدت قرارداد نیز هر زمان که سهامدار از این شرط
صرفنظر کند ،مشمول دریافت سود سالیانه میشود.

براساس مادۀ 10قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی
اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« ،کلیۀ شرکتها
و اتحادیههای تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش
سرمایه تا سقف چهلونه درصد ( 49درصد) سهام خود را با
امکان اعمال رأی حداکثر تا سیوپنج درصد ( 35درصد) کل
آرا و تصدی کرسیهای هیئتمدیره به همین نسبت بهشرط عدم
نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر
سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص
حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند» .همینطور ،براساس
مادۀ  17قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران،
اشخاص دولتی و عمومی و به طریق اولی اشخاص خصوصی،
بدون آنکه عضو باشند ،میتوانند از طریق وام یا هر راه مشروع
دیگری به تأمین یا افزایش سرمایۀ شرکتهای تعاونی کمک کنند.
در الگوی پیشنهادی تأمین مالی ،مجامع شرکتهای تعاونی نحوۀ
پذیرش سهامدار غیرعضو عادی و سهامدار غیرعضو سرمایهگذار
و نحوۀ بازخرید سهام سهامداران برای خروج از سهامداری را در
اساسنامه ،مطابق با مادۀ  10قانونمذکور ،با شرط پذیرش اعمال
رأی  10درصد برای مجموع سهامداران غیرعضو تصویب کردهاند.
انتقال سهام به سهامدار غیرعضو سرمایهگذار به این نحو است
که نخست تعدادی از سهام یکی از شرکتها در قالب عقد بیع به
شخص سهامدار در ازای دریافت مبلغ اسمی آن ،واگذار میشود
یا به عبارت دقیقتر ،این تعداد از سهام با مبلغ مشخصی به وی
فروخته میشود .در ضمن این عقد بیع شرط میشود (از نوع
ِ
شرط فعل) 1که سهامدار غیرعضو سرمایهگذار ،که در این قرارداد
در جایگاه خریدار است ،مبالغی را در قالب قرضالحسنه به
شرکت بدهد و شرکت موظف است با اقساط مساوی در طول
مدت قرارداد ،این مبلغ قرضالحسنه را به وی بازگرداند .با انعقاد
این قرارداد و ثبتشدن انتقال سهام مربوطه در دفاتر شرکت ،برگ
سهام بهصورت بانام و غیرقابل انتقال صادر میشود و در اختیار
سهامدار قرار میگیرد .این تعداد از سهامداران در مجامع عمومی
شرکت دعوت خواهند شد و تا سقف ّ
معین در اساسنامه حق رأی
خواهند داشت .گفتنی است در عمل برای انتقال سهام بین افراد
راهکارهای حقوقی وجود دارد که یکی از آنها اعطای وکالت

در رابطۀ  ،1به اطالعات زیر نیاز داریم تا حجم نمونه محاسبه
شود:
 = n )۱حجم نمونه

 .1ماده  234قانون مدنی

 .2مواد  752تا  770قانون مدنی

 .4روششناسی تحقیق

در این پژوهش از دو دسته متغیرهای ّ
کمی و کیفی استفاده شده
است .متغیرهای ّ
کمی مطالعهشده از طریق پرسشنامه ،جامعۀ
آماری سهامداران تعاونی پیشگامان کویر یزد است که تعدادشان
 38هزار نفر بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم کلی نمونه
 380مورد برای مطالعه تعیین شده است .بهمنظور افزایش
اطمینان با تکمیل دقیق و حذف پرسشنامههای ناکارآمد450 ،
پرسشنامه انتخاب و پاسخهای ناکارآمد حذف شد.
نحوۀ محاسبۀ اندازۀ نمونه براساس رابطۀ کوکران به شرح زیر
است.

رابطۀ (:)1
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 =N )۲حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ،استان و )...
 t )۳یا  = zدرصد خطای معیار ضریب اطمینان قابلقبول
 =P )۴نسبتی از جمعیت دارای صفت معین
 = q= (1-p) )۵نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
 = d )۶درجۀ اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
ً
 )۷معموال  pرا  0/5و  dرا میتوان  0/01یا  0/05در نظر
میگیریم.
l

در رابطۀ  N=38000 ، t (z)=1.96 ،1برای اطمینان ،%95
 p=q=0.5و  d=0.05قرار میدهیم و حجم نمونه  380بهدست
میآید.
از تعداد سهامدارانی که از آنان پرسش شده است 72 ،درصد
مرد 28 ،درصد زن 49 ،درصد مدرک کارشناسی و  42درصد
کارمندند .در این مطالعه ،روش انتخابی برای بررسی پایایی یا
اعتبار پرسشنامه با تعدادی سؤال (مانند طیف پنجگزینهای
لیکرت) ،آلفای کرونباخ است .فرمول محاسبۀ آلفای کرونباخ
بهصورت زیر است:
رابطۀ (:)2
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پس از محاسبۀ چولگی و کشیدگی ،از آزمون کولموگروف ـ
اسمیرنوف 1یا آزمون شاپیرو ـ ویلک 2استفاده شد.
در تحقیق مربوطه ،برای بررسی ّ
کمی عوامل تأثیرگذار
در انباشت سرمایه از الگوی رگرسیون استفاده شد .براساس
پرسشنامه ،عوامل تأثیرگذار در سرمایهگذاری سهامداران (متغیر
وابسته) شناسایی و میزان تأثیرگذاری آن برآورد شد تا براساس
آن ،الگوی مناسبی را برای سرمایهگذاری و انباشت سرمایه در
طرحهای بخش تعاونی پیشنهاد دهیم.
اجزای مدل متغیرهای وابسته و مستقل شامل موارد زیر است:
 )۱عوامل اقتصادی (ارزشافزوده تعهدی تعاونی ،درآمد
مصرفکننده و )...؛
 )۲عوامل اجتماعی (جمعیت منطقه ،سطح تحصیالت و )...؛
 )۳عامل فرهنگی (آموزش برای آشنایی با تعاون و همکاری)؛
 )۴عوامل سیاسی (روابط بینالملل ،مسائل سیاسی جامعه و
)...؛
 )5عوامل قانونی (متناسببودن قانون ،بروکراسی اداری و .)...
در پژوهش حاضر برای تحلیل کیفی از روش نظریۀ داده بنیاد
( )GTاستفاده شده است .دادههایی که در روش نظریۀ دادهبنیاد
برای تشریح فرایند جمعآوری میشود ،شامل مشاهدات،
گفتوشنودها ،مصاحبهها ،اسناد دولتی ،خاطرات پاسخدهندگان
و مجالت و تأمالت خود پژوهشگر است .نظریهپردازی دادهبنیاد
در نمونهبرداری هدفمند برای مصاحبه یا مشاهده ،از نگرشی
منحصربهفرد حمایت میکنند که آن را از دیگر رهیافتهای ّ
کمی
و کیفی به جمعآوری دادهها متمایز میسازد و نمونههای تحقیق
شامل خبرگان شرکتهای تعاونی ،اتاق تعاون و وزارت تعاون با
بیش از سه سال سابقه فعالیتاند .از هر گروه ،پنج نفر انتخاب
ً
و با آنان مصاحبه شد؛ جمعا با پانزده نفر نخبه و خبره مصاحبه
شد .نظریهپردازی دادهبنیاد روالی نظاممند و کیفی است که تولید
نظریۀ یک فرایند ،کنش یا برهمکنش را دربارۀ موضوعی واقعی
در سطح مفهومی کلی تشریح میکند .نظریهپردازی دادهبنیاد
رهیافتی است برای بررسی نظاممند دادههای کیفی (نظیر مصاحبه
و پروتکلهای مشاهده) با هدف تولید نظریه از دادههایی که در
روش دادهبنیاد برای تشریح فرایندها جمعآوری میشود؛ شامل
بسیاری از دادههای کیفی اعم از مشاهدات ،مصاحبهها ،اسناد و
تعامالت شخصی پژوهشگر (.)Abedi and Shavakhi, 2010
بریانت و چارمز در کتاب توسعههای اخیر در نظریه
3

 :sj2واریانس نمرات هر زیرمجموعه سؤال
 :s2واریانس کل
 :jتعداد سؤال زیرمجموعه
با توجه به آزمون ،اگر ضریب آلفا بیشتر از  0/7باشد ،آزمون از
پایایی قابل قبولی برخوردار است و میتوان از بابت همبستگی
درونی سؤاالت مطمئن شد .ولی اگر مقدار آلفا کمتر از 0/7
باشد ،بهتر است سؤاالتی را که با سایر سؤاالت همبستگی کمتری
دارند شناسایی و از مجموعهسؤاالت حذف شوند تا مقدار آلفا
افزایش یابد .اگر ضریب آلفای کرونباخ بین  0/5تا  0/7باشد،
اعتبار پرسشنامه در حد متوسط ارزیابی میشود .اگر پایایی
پرسشنامه در حد مطلوب نباشد ،با تشخیص سؤاالت زائد ،باید
مقدار پایایی را به حد مطلوب رساند .در پرسشنامههایی که برای
مطالعۀ کنونی در دسترس بود ،از آزمون کرونباخ استفاده و نتیجه
به شرح جدول  2استخراج شد.
براساس جدول  ،2آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بعد
از حذف برخی از سؤاالت ـ که با سایر سؤاالت همبستگی کمتری
داشتند ـ با تعداد  43سؤال معتبر ،به میزان  0/875شناسایی شد
و مقدار آلفا افزایش یافت .بهمنظور بررسی نرمالبودن دادهها،
جدول  :2پایایی یا اعتبار پرسشنامه

N of Items

Cronbach's Alpha

43

0.875

1. Kolmogorov-Smirnov Test
2. Shapiro-Wilk Test
3. Grounded Theory
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شکل  :2مراحل و فعالیتهای انجام بخش ساخت نظریۀ دادهبنیاد مطالعه ()Bryant and Charmaz, 2019

دادهبنیاد به بررسی کاربردها و سیر تاریخی  ۵۰سالۀ این نظریه
پرداختهاند( .)Bryant and Charmaz, 2019بهطور کلی ،مراحل
انجام پژوهش برای تحقیق مربوطه با هدف ساخت الگوی مفهومی
بهصورت فرایندی است که در شکل  2نمایش داده شده است.
برای آزمون الگوی مفهومی بهدستآمده و شناسایی میزان ضرایب
تأثیرگذاری عوامل در انباشت سرمایه در تعاونی مطالعهشده ،از
آزمون فرضیههای ناپارامتریک استفاده شد .همچنین برای کدگذاری

از نرمافزار اطلس تیآی ( )ATLAS.tiاستفاده شد .مزایای فراوانی
در استفاده از نرمافزارها برای کمک به تحلیل دادههای کیفی وجود
دارد که عبارتاند از اثربخشی بیشتر یا توانایی مدیریت حجم
وسیعی از اطالعات ،صرفهجویی در وقت ،قابلیت انعطاف و
دقیقبودن شیوۀ برخورد با اطالعات ،افزایش صحت و اعتبار دادهها
و امکان انجام تحلیلهای پیچیدهتر .شکل  3خالصۀ مراحل تولید
داده و کدگذاری دادهها را نمایش میدهد.

شکل  :3خالصۀ مراحل انجام تولید داده و کدگذاری دادهها ()Hasrati, 2006

بررسی عوامل تأثیرگذار در تأمین مالی تعاونیهای سهامی سرمایهگذار

براساس دادههای استخراجشده از مصاحبه با خبرگان و مطالعۀ
اسناد ،برای راهبردهای مطالعه کدگذاری و مقولهسازی انجام
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شده است .براساس دادههای استخراجشده از اسناد و مصاحبه،
کدگذاری باز برای راهبردها به شرح جدول  3بهدست آمد.

جدول  :3کدگذاری باز دادههای استخراجشده از اسناد و مصاحبۀ خبرگان برای مقولۀ راهبردها

ردیف

دادهها

کد

1

شکلگیری اصل مدیریت تعاون ،شرکتهای تعاونی را قادر میسازد به شکل حرفهای فعالیت
کنند.

مدیریت توانمند

2

مدیریت مشارکتی با بهکارگیری دستگاههای غیرمتمرکز ،در شکوفایی استعدادها و خالقیت
ذهنی کارکنان بسیار مؤثر است .این سبک از مدیریت ،بهمنظور بهبود کیفیت بوده و بزرگترین
عامل ترقی در سازمان تلقی میشود که همراه با افزایش بازدهی و کاهش هزینه است .مشارکت
در مدیریت تعاونیها باعث میشود کارکنان نهفقط وظایفشان را بشناسند ،بلکه بدانند چرا باید
آن وظیفه را انجام دهند؛ بنابراین عاملی که چهرۀ تعاونیها را جذاب میکند مشارکت است.

مشارکت در مدیریت

3

افزایش سطح اطالعات فنی و تخصصی تعاونیها در بهبود عملکرد تعاونی تأثیر بسزایی دارد.

تخصصیشدن دانش تعاونی

4

بهروزکردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونیها همگام با تحوالت جهانی و نیازهای فعلی و
آتی بازار از سیاستهای اجرایی این موضوع است.

نهادینهشدن آموزههای تعاونی

5

اصالح سیاستهای ناظر بر بازار کار ،بازار پولی و بازار سرمایه ازجمله راهبردهای توسعۀ
بخش تعاون است.

اصالح بازارهای مالی

6

اصالح قوانین مربوط به مسئلۀ تعاونی در برنامههای توسعۀ کشور

اصالح قوانین

7

اصالح قوانین مربوط به مسئلۀ تعاونی در قانون اساسی

اصالح قوانین

8

افزایش روحیۀ تعاون و همکاری در افراد جامعه

روحیۀ تعاونی و همکاری

9

آشنایی با تعاونی از طریق رسانههای عمومی

آشناسازی تعاونی برای عموم مردم

10

سیاستهای 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 سرمایهگذاری در سطح
جامعه را در پی خواهد داشت.

اعمال سیاستهای پولی و مالی
مناسب

11

افزایش نرخ سود سهامداران تعاونی در جذب سرمایهگذاران در تعاونی تأثیر بسزایی دارد.

نرخ سود سهامداران

برای مقولۀ راهبردها ،پنج مقوله شامل مدیریت راهبردی،
فرهنگسازی ،تخصصیکردن دانش تعاونی و بازنگری در قوانین

و مقررات ایجاد میشود .در جدول  4مقولهها و کدهای باز
مشخص شده است.

جدول  :4کدهای باز و شجرهها (مقولههای) مربوط به راهبردها

ردیف

مقولهها

کدها

1

مدیریت راهبردی

ایجاد مدیریت توانمند  +مشارکت در مدیریت تعاونیها

2

فرهنگسازی

آشناسازی تعاونی برای عموم مردم  +روحیۀ تعاونی و همکاری

3

تخصصیکردن دانش تعاونی

تخصصیشدن دانش تعاونی +نهادینهشدن آموزههای تعاونی

4

بازنگری در قوانین و مقررات

اصالح قوانین

5

بهبود شاخصهای اقتصادی

اصالح بازارهای مالی +ارزشافزودۀ سهام سهامداران
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 )۱بین عوامل اجتماعی و فرهنگی و انباشت سرمایۀ تعاونی رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

 .5یافتهها
برای پیبردن به رابطۀ میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل
ِ
مطالعه از آمار توصیفی و آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک
استفاده شد .منبع تأمین سرمایۀ طرحها در تعاونیها ،سرمایۀ
سهامداران است .جریان سرمایۀ سهامداران میتواند تابعی از
متغیرهای گوناگون باشد .با تعیین متغیرهای مربوطه و آزمونهای
الزم ،پارامتر تأثیرگذار برای انباشت سرمایۀ تعاونی مشخص
و میزان شدت تأثیرگذاری متغیرهای مستقل در سرمایهگذاری
سهامداران تعیین خواهد شد .فرضیههایی که برای پژوهش حاضر
تعیین و آزمون شده با توجه به الگوی مفهومی بدین قرار است:

 )۲بین عوامل سازمانی و ساختار تعاونی و انباشت سرمایۀ تعاونی
رابطۀ معنیداری وجود دارد.
 )۳بین عوامل قانونی و انباشت سرمایۀ تعاونی رابطۀ معنیداری
وجود دارد.
 )۴بین عوامل اقتصادی و انباشت سرمایۀ تعاونی رابطه معنیداری
وجود دارد.
از آزمون ناپارامتریک خی دو برای بررسی رابطۀ نظاممند بین دو
متغیر استفاده شد .یافتههای تحقیق براساس فرضیات و آزمونهای
آماری آن در جدول  5مشاهده میشود.

جدول  :۵یافتههای تحقیق براساس فرضیات و آزمونهای آماری

عوامل

ارتباط بین متغیر وابسته
انباشت سرمایه تعاونی
ا متغیرهای مستقل

آزمون -square test Chi
ضریب  Pدر
آزمون خی دو

آزمون Cramer’s V

سطح
معنیداری

نتیجه

Asymp

ضریب
کرامر V

عوامل اقتصادی

انباشت سرمایۀ تعاونی*
سیاستهای دولت

4/04

0/4

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/12

انباشت سرمایۀ تعاونی*
درآمد مصرفکننده

11/88

0/018

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/19

انباشت سرمایۀ تعاونی* نرخ
سود سپردۀ بانکی

11/4

0/023

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/19

انباشت سرمایۀ تعاونی*
تسهیالت و حمایت دولت

10/73

0/04

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/19

انباشت سرمایۀ تعاونی*
ارزش افزودۀ تعهدی سهام

13/6

0/009

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/22

سطح
معنیداری

نتیجه

Approx

0/4

0/023

0/023

0/04

0/009

مقدار عددی این آمار
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباط وجود ندارد.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و درآمد
مصرفکننده (سهامدار)
وجود دارد و شدت ارتباط
آن  0/199است.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و نرخ سود
سپردۀ بانکی وجود دارد و
شدت ارتباط  0/19است.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و تسهیالت
و حمایت دولت وجود
دارد و شدت ارتباط 0/19
است.
رابطۀ باالیی بین
انباشت سرمایۀ تعاونی و
ارزشافزودۀ تعهدی سهام
وجود دارد و شدت ارتباط
 0/22است.

بررسی عوامل تأثیرگذار در تأمین مالی تعاونیهای سهامی سرمایهگذار

عوامل

ارتباط بین متغیر وابسته
انباشت سرمایه تعاونی
ا متغیرهای مستقل

آزمون -square test Chi
ضریب  Pدر
آزمون خی دو

آزمون Cramer’s V

سطح
معنیداری
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نتیجه

Asymp

ضریب
کرامر V

0/11

انباشت سرمایۀ تعاونی*
سودآوری شرکت

14/8

0/005

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بسیار کوچکتر
است ،بین این دو متغیر
رابطۀ معنیداری وجود
دارد.

0/23

انباشت سرمایۀ تعاونی*
تعداد طرحهای در دست
اجرا

2/86

0/42

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بسیار بزرگتر
است ،بین این دو متغیر
رابطۀ معنیداری وجود
ندارد.

0/1

انباشت سرمایۀ تعاونی*
سرمایه در گردش شرکت

6/2

0/18

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/15

انباشت سرمایه تعاونی*
آموزش برای آشناشدن با
تعاونی

10/58

0/028

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/19

انباشت سرمایۀ تعاونی*
زمینۀ فعالیت شرکت

13/82

0/008

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/21

انباشت سرمایۀ تعاونی*
مدت تجربۀ شرکت

12/7

0/01

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/21

انباشت سرمایۀ تعاونی*
پیچیدگی بروکراسی و اداری

1/32

0/86

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/067

عوامل اقتصادی

انباشت سرمایۀ تعاونی*
نرخ ارز

3/25

0/52

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

سطح
معنیداری

نتیجه

Approx

0/52

0/005

0/42

0/18

عوامل فرهنگی

0/03

0/008

عوامل ساختاری و سازمانی

0/01

0/86

مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایه تعاونی و سودآوری
شرکت وجود دارد و شدت
ارتباطی آن  0/23است.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و آموزش
برای آشنا شدن با تعاونی
وجود دارد و شدت ارتباط
 0/19است.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و زمینۀ
فعالیت شرکت وجود
دارد و شدت ارتباط 0/21
است.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و مدت
تجربۀ شرکت وجود دارد و
شدت ارتباط  0/21است.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
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عوامل

ارتباط بین متغیر وابسته
انباشت سرمایه تعاونی
ا متغیرهای مستقل

آزمون -square test Chi
ضریب  Pدر
آزمون خی دو

آزمون Cramer’s V

سطح
معنیداری

نتیجه

Asymp

ضریب
کرامر V

عوامل اجتماعی
عوامل سیاسی و قانونی

انباشت سرمایۀ تعاونی*
مقبولیت تعاونی

11/47

0/02

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/2

انباشت سرمایۀ تعاونی*
جمعیت منطقه

8/1

0/09

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/17

انباشت سرمایۀ تعاونی*
اعتماد به مدیران

12/92

0/012

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/21

انباشت سرمایۀ تعاونی*
اعتبار شرکت تعاونی

10/88

0/03

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/19

انباشت سرمایۀ تعاونی*
متناسببودن قوانین

5/23

0/26

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است و
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/1

انباشت سرمایۀ تعاونی*
مناسببودن روابط بینالملل

4/01

0/4

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/12

انباشت سرمایۀ تعاونی*
مسائل سیاسی جامعه

6/86

0/14

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05بزرگتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود ندارد.

0/15

انباشت سرمایۀ تعاونی*
جایگاه مناسب ابزارهای
نوین

12/83

0/01

به دلیل اینکه sig.
بهدستآمده از عدد
 0/05کوچکتر است،
بین این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد.

0/21

سطح
معنیداری

نتیجه

Approx

0/022

0/09

0/012

0/03

0/26

0/4

0/1

0/01

رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و مقبولیت
وجود دارد و شدت ارتباط
 0/2است.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و اعتماد به
مدیران وجود دارد و شدت
ارتباط  0/21است.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی و اعتبار
شرکت وجود دارد و شدت
ارتباط  0/19است.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
مقدار عددی این آماره
در سطح 0/05معنیدار
نیست و میتوان نتیجه
گرفت بین این دو متغیر
ارتباطی وجود ندارد.
رابطۀ باالیی بین انباشت
سرمایۀ تعاونی وجایگاه
مناسب ابزارهای نوین
وجود دارد و شدت ارتباط
 0/21است.
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شکل  :4راهبردهای نظریۀ بنیادی انباشت سرمایۀ تعاونی

ّ
شرایط علی

شرایط زمینهای

 -1عوامل اقتصادی
 -2نحوۀ عملکرد تعاونی
 -3عوامل سازمانی و ساختاری
 -4عوامل اجتماعی

 -1عوامل فرهنگی
 -2عوامل حقوقی و قانونی
 -3مقبولیت تعاونی
 -4حوزۀ فعالیت تعاونی

راهبردها

پدیدۀ محوری

 -1مدیریت راهبردی
 -2فرهنگسازی
 -3تخصصیکردن دانش تعاونی
 -4بازنگری در قوانین و مقررات

انباشت سرمایۀ تعاونی

شرایط میانجی

پیامدها
 -1افزایش منابع مالی تعاونی
 -2بهبود وضعیت و رشد اقتصادی کشور

برنامهریزی و مدیریت استراتژیک

شکل  :5مدل ترسیمی انباشت سرمایه (نتایج مصاحبه)
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متدولوژی نظریۀ دادهبنیاد روشی است برای تولید نظریه ،نه
آزمون آن؛ بنابراین بدیهی است اگر در تحقیق نیاز باشد که
عالوهبر نظریهپردازی ،آزمون نظریه نیز در دستور کار قرار گیرد،
باید از روشهای ّ
کمی و تجزیهوتحلیل آماری استفاده شود.
برای آزمون نظریه و فرضیههای طرح از روش پرسشگری و
تحلیل پاسخها استفاده میشود .راهبردهای مستخرج از نظریۀ
ّ
دادهبنیاد در شکل  4مشاهده میشود .شرایط علی ،که به وقوع
یا رشد پدیدۀ اصلی یعنی الگوی اقتصاد تعاونی نسل جدید در
راستای جذب سرمایههای خرد منتهی میشوند ،عبارتاند از
محدودیت بازارهای مالی و مفاسد نظامهای اقتصادی .از بعد
شرایط اجتماعی ،به علت ساختار تعاونی و جذب سرمایههای
خرد و ضریب نفوذ تعاونیها در میان اقشار جامعه ،تعاونیها به
شکل بارزی میتوانند مشارکت عمومی را در سرمایهگذاریها
اعمال کنند.
براساس یافتههای آزمون کیفی با روش تحلیل نظریۀ دادهبنیاد،
ّ
پدیدۀ محوری انباشت سرمایۀ ناشی از شرایط علی ،شرایط
زمینهای و شرایط میانجی به راهبردهایی به شرح شکل  4منجر
میشود که عوامل هریک از شرایط و پیامد آن به شرح الگوی
ترسیمی شکل  5است.
ّ
در این بخش از پژوهش ،با توجه به نتایج آزمون کمی و کیفی،
چرایی رجوع /رجوعنکردن سرمایهگذاران به تعاونیها ذیل این
پرسش تبیین شده است که الگوی اقتصاد تعاونی بهنسبت سایر
الگوهای اقتصادی برای جذب سرمایۀ افراد چه مزایا /مشکالتی
را به همراه دارد؟ بهعبارتدیگر ،ویژگیهای منحصربهفرد الگوی
اقتصاد تعاونی به این روش چیست؟ موارد ذیل در پاسخ به
پرسشهای فوق و چرایی و دالیل مشارکت سرمایهگذاران در
تعاونیهاست .محدودیت بازارهای مالی از عوامل اقتصادی،
مقولهای است که مفاهیمی مانند محدودیت بازار پول برای
اخذ تسهیالت و سرمایهگذاری و محدودیت بازار سرمایه
برای سرمایهگذاری در این حوزه را دربر میگیرد .درحقیقت
محدودیتهای موجود در بازار پول برای اخذ تسهیالت و شرایط
ارائۀ وثایق پذیرفتهشدۀ شبکۀ بانکی و همچنین محدودیت سقف
تسهیالت را میتوان از مهمترین عواملی دانست که سبب میشود
شرکتها به سمت اقتصاد تعاونی حرکت کنند و منابع مالی
موردنیاز خود برای عملیاتیکردن طرحهای کالن ملی و محلی
را از طریق الگوی اقتصاد تعاونی تأمین کنند .محدودیت بازار
سرمایۀ ناشی از تأثیر مسائل سیاسی ،نوسانات بازار ،سفتهبازی
و  ...باعث واردنشدن سرمایههای خرد مردم عادی به بورس
میشود .با توجه به نتایج حاصل از تحقیق ،مقولهمحوری در
پژوهش حاضر ،الگوی تعاونی سهامی سرمایهگذار با هدف
جذب سرمایههای خرد است که مقولههای فرعی با یک الگوی
اصلی به آن مرتبط میشوند.

ازجمله بزرگترین مشکالت بخش تعاونی ،کمبود جذب
سرمایهگذاری و تأمین مالی است .در تحقیق حاضر ،با بررسی
عوامل تأثیرگذار در سرمایهگذاری در تعاونی پیشگامان ،مهمترین
عوامل مؤثر در این بعد مشخص میشود .روش پژوهش در این
تحقیق ،میدانی و پیمایشی بوده است .با مطالعۀ اسناد و مصاحبۀ
خبرگان این بخش و سهامداران پیمایش انجام شده است .روش
تحلیل اسناد و مصاحبۀ خبرگان ،روش دادهبنیاد است و روش
تحلیل پرسشنامهها ،آزمون فرضیه با استفاده از آزمونهای
ناپارامتریک است.
در مقایسه با سایر پژوهشهای مرتبط ،در مقالۀ ذاکرنیا و
همکاران ،عوامل مؤثر در انتخاب روش تأمین مالی به سه دسته
«عوامل مربوط به منبع تأمینکننده»« ،شرکت تأمینمالیشونده»
و «عوامل کالن سیاسی و اقتصادی» تقسیمبندی شدهاند( (�Zak
ج بهدستآمده از پژوهش ابراهیمی
 .)erniya et al., 2016نتای 
سروعلیا و همکاران نشان داد که از میان رویکردهای متعدد تأمین
مالی ،تأمین مالی جمعی و ترکیبی و اوراق منفعت بیش از سایر
روشها با شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تعاونیهای ایران
سازگار است ( .)Ebrahimi Sarwalia et al., 2017خاوری
و اصغریان ترکیبی از مشارکت سرمایهگذار طی روش تأمین
مالی (اهدای قرضالحسنه) و همچنین در سهام اوراق منفعت
طرحهای شرکت تعاونی را راهحلی مناسب برای تجهیز منابع
تعاونیها قلمداد میکند (.)Khavari and Asgharian , 2018

نتیجهگیری
شرکت تعاونی بررسیشده با استفاده از الگوی تعاونیهای سهامی
سرمایهگذار ـ که در آن سهامداران عضو شامل شخصیتهای
حقیقی و حقوقی از نخبگان ،کارآفرینان اقتصادی و خطرپذیر
و سهامداران غیرعضو شامل افراد جامعۀ دارای سرمایۀ خرد ـ
توانسته با موفقیت طرحهای بزرگ زیربنایی فناوری اطالعات
و لجستیک را در سطح ملی و منطقهای اجرا کند .در این الگو،
سهامداران عضو برای اجرای درست طرح به ذینفعان حاکمیتی و
ارزشافزودۀ تعهدی به سهامداران غیرعضو سرمایهگذار متعهدند،
سهامداران عضو دارای حداقل  70درصد حق رأی مجامع و
اختیار مدیریت بوده و با تعهد ارزشافزوده به سهامداران غیرعضو
 85درصد از نقدینگی موردنیاز را از سرمایههای خرد مردمی
جذب میکنند .براساس نتایج این پژوهش ،عوامل اجتماعی
شامل مقبولیت تعاونی ،اعتماد به مدیران و انجام بهموقع تعهدات
به کل ذینفعان (اجرای طرحهای بزرگ ملی و منطقهای از طریق
گروه تعاونی) ،عوامل ساختاری و سازمانی تعاونی مانند حوزۀ
فعالیت امور زیربنایی و مدت فعالیت ،عامل فرهنگی آموزش
آشنایی با فرهنگ تعاون و عوامل اقتصادی شامل درآمد سهامدار،
سودآوری شرکت ،انجام تعهدات مربوط به ارزشافزوده و عودت
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بهموقع قرضالحسنه به سهامداران غیرعضو سرمایهگذار بهصورت
ماهیانه از مهمترین عوامل انباشت سرمایه در تعاونی است .از
عوامل بررسیشده ،عوامل سیاسی و قانونی مانند مسائل سیاسی
جامعه ،روابط بینالملل و نرخ ارز ،تأثیری در انباشت سرمایه در
تعاونی ندارد ،ولی متناسببودن قوانین حمایتی و جایگاه ابزارهای
نوین مالی در انباشت سرمایه تأثیر داشته است.
براساس نتایج پژوهش ،پیشنهادهایی برای توسعۀ این الگو و
همچنین پژوهشهای آتی ارائه میشود:
 )۱از این الگو برای اجرای طرحهای زیربنایی ،خصوصیسازی در
کشور و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی استفاده شود.
 )۲بهمنظور توسعۀ این الگو ،شورای عالی تعاون با هدف
نظارت بر عملکرد صحیح این الگو متشکل از نمایندگان وزارت
دارایی ،قوۀ قضائیه ،وزارت تعاون ،اتاق تعاون و فعاالن حوزه
تشکیل شود
 )۳برای پژوهشهای آتی ،بررسی انواع جدید قرارداد
سهامداران غیرعضو سرمایهگذار از لحاظ میزان کنترل و قابلیت
انتقال سهام مدنظر قرار گیرد.
 )۴محققان در پژوهشهای آتی درخصوص فرصتها ،موانع و
دشواریهای جذب سهامدار غیرعضو سرمایهگذار در تعاونیهای
کشور و مقایسۀ آن با سایر کشورهای پیشرو به پژوهش بپردازند.

منابع فارسی که معادل التین آنها در فهرست منابع
آمده است
ابراهیمیسروعلیا ،محمدحسن ،عظیمی ،ماشاالله ،رودساز ،حبیب ،و
یزاده ،وجهالله (« .)1396تبیین الگوی تأمین مالی تعاونیها برای
قربان 
مشارکتهای عمومی خصوصی در توسعۀ زیرساختهای کشور با استفاده از
نظریۀ دادهبنیاد» .تعاون و کشاورزی ،دورۀ  ،241شمارۀ  ،6ص .172-149
احمدپور ،امیر ،مختاری ،ویدا ،پورسعید ،علیرضا (« .)1393شناسایی عوامل
مؤثر بر موفقیت تعاونیهای تولید کشاورزی در استان ایالم» .روستا و
توسعه ،دورۀ  ،۱۷شمارۀ  ،۳ص .122-105
بذرافشان ،جواد و شاهین ،حاتم (« .)1389آسیبشناسی تعاونیهای تولید
روستایی در ایران» .چهارمین کنگرۀ بینالمللی جغرافیدانان جهان اسالم.
حسینی ،سید شمسالدین ،سوری ،امیررضا ،محمدی ،حامد (.)1391
«بررسی مدلها و استراتژیهای نوین تأمین مالی شرکتهای تعاونی در
اقتصاد ایران» .پژوهشنامه اقتصادی ،دورۀ  ،۱۲شمارۀ .9-73 ،۴۴
حسرتی ،مصطفی (« .)1385مقدمهای بر روش کیفی نظریهسازی دادهبنیاد».
زبان و زبانشناسی ،دورۀ  ،2شمارۀ .86-75 ،3
خاوری ،حمید و اصغریان رضایی ،نوید (« .)1397ارزیابی ابزارهای
سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی در ایران (الگویی نوین در تأمین مالی
شرکتهای تعاونی)» .چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و
توسعه اقتصادی.
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عابدی ،احمد و شواخی ،علیرضا (« .)1389مقایسۀ روششناسی پژوهش کمی
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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.
Keywords: Nonmember Share, Cooperative Entrepreneurship, Cooperative Economy, Capital
Accumulation
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