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تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط
آصف کریمی ،1شهریار بوذرجمهری
 .3استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران
2

 .2کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
تاریخ دریافت32/32/36 :
تاریخ پذیرش33/5/3 :

چكیده
تأمین مالی فرایندی است که در آن مدیران کسبوکارها بررای فرراه کرردن منرابم مرالی الزم -بررای
شرکت یا پروژه با استفاده از ابزارهای تأمین مالی -اقدام به جمرمآوری منرابم مرالی مریکننرد .تحقیر
حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی است و هدف آن
تحلیل سازوکارهای تأمین مالی در شرکتهای تعراونی تولیرد کشراورزی اسرت .جامعر آمراری آن را
مدیران عامل شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی در استان فارس ( )N=426تشرکیل مریدهنرد کره برا
استفاده از فرمول کوکران 336 ،نفر از آنها به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای برا
انتساب متناسب انتخاب و مطالعه شدند .دادهها با استفاده از پرسشنام محق ساخته گردآوری شردند و
با نرمافزار  SPSSنسخ  38و همچنین نررمافرزار  LISRELنسرخ  8/5تجزیره و تحلیرل شردند .روایری
پرسشنامه با پانل متخصصان بررسی و کسب شد و برای تعیین میزان پایایی از ضرریب آلفرای کرونبرا
استفاده شد ( .)6/32نتایج حاصل از رتبهبندی سازوکارهای تأمین مالی در شررکتهرای تعراونی تولیرد
کشاورزی نشان داد که اعطای تسهیالت مالی با نر بهرة پایین در براالترین رتبره قررار دارد .همچنرین
نتایج نشان داد که این سازوکارها از شش عامل تسهیالتی ،پشتیبانی ،مشاورهای -آموزشری ،ارتبراطی-
مشارکتی ،فنی -تخصصی و قوانین و مقررات تشکیل میشود که در مجموع ،حدود  43/33درصرد از
کل واریانس را تبیین کردند.
واژه های کلیدی :استان فرارس ،ترأمین مرالی ،تعراونیهرای تولیردی ،کسرب وکارهرای کوچر
متوسط.
 نویسندة مسئول:

تلفن21001402100 :

و

Email: karimi.asef@gmail.
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مقدمه
در عصر حاضر و با توجه به تحوالت پرشتاب جوامم ،به تعاونیها به عنوان سازمانهایی توجه
میشود که توان مقابله با عوارض اقتصادی -اجتماعی ناشی از برخی مراحل تعدیل را دارند.
برخی از صاحبنظران ،تعاون را ابزاری بسیار مناسب برای توسع اقتصادی و اجتماعی و از
عوامل اصلی ایجاد اشتغال و کارآفرینی میدانند (ثمری و رسولزاده .)3387 ،در ایران نیز این
بخش ،به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی کشور و با هدف ایجاد اشتغال و تأمین عدالت
اجتماعی اهمیت بسیار باالیی دارد و در برنامههای توسع کشور ،توجه ویژهای به این بخش
شده است (محمدی .)3388 ،تعاون در مفهوم خاص خود نوعی همکاری و مشارکت افراد
برای ایجاد ی

سازمان اقتصادی با قبول اصولی است که سوداگری و بهرهکشی از فرد را رد

میکند و هدف اصلی آن ،جممکردن ارزشهای انسانی و اخالقی با هدفهای اقتصادی است
(نامغ .)3385 ،در واقم ،تعاونی را میتوان اجتماع مستقل افرادی تعریف کرد که داوطلبانه گرد
ه آمدهاند تا با مالکیت مشترك و کنترل دموکراتی

شرکت ،نیازها و خواستههای

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود را برآورده کنند (.)Davies & Burt, 2007
از طرفی در تعاونیها ی

گروه همسو به دنبال افزایش درآمد و سود هستند و این فعالیت

گروهی میتواند باعث پیشرفت چشمگیر تعاونی در زمین فعالیت خود شود .از سوی دیگر ،به
دلیل اینکه سود تعاونی عاید تمامی اعضا میشود ،کنترل ویژة اعضا بر فعالیتهای اقتصادی
تعاونی ،امکان هرگونه سوءاستفاده و تخلف این تعاونیها را منتفی میکند و باعث میشود که
سود تعاونی به صورت عادالنه میان اعضا تقسی شود و در نتیجه اعضا مشارکت کامل در
تولید و فعالیت مورد نظر تعاونی داشته باشند (نجفی .)3388 ،در رابطه با ضرورت و نقش
حضور تعاونیها در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی میتوان به مواردی مانند ارتقای مردم
ساالری ،ایجاد بازارهای باز ،دستیابی به توسعه (نامغ ،)3385 ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،توسع
مشارکت ،خودیاری ،برابری و تساوی و رفم نیازهای مشترك اعضا اشاره کرد (محمدی،
 .)3388در این بین ،تعاونیها در ازمیانبردن نابرابریها و بیعدالتیهای اقتصادی اجتماعی
مؤثرند و هرچه نقش این بخش در جوامم پررنگتر شود ،میزان نابرابریها در آن جامعه
بیشتر کاهش مییابد .در واقم ،بخش تعاون در مقایسه با دیگر بخشها بهتر میتواند توسع
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ملی مبتنی بر عدالت و مساوات را به ارمغان آورد؛ زیرا اساس و جوهر ذاتی این بخش بر
مشارکت اصیل ،داوطلبانه و عالقهمندان مردم استوار است (موحدی نایینی .)3386 ،در این
بین ،تعاونیهای تولیدی یکی از انواع تعاونیهایی است که به نوب خود اهمیت خاصی دارد.
در حقیقت ،برای افزایش ظرفیت تولید اقتصادی و برای تحق ی
در آن نه دولت به صورت ی

نظام اقتصادی مناسب که

کارفرمای بزرگ و مطل درآید و نه ثروت و قدرت اقتصادی

در دست افراد و گروههای خاصی متمرکز شود ،ایجاد تعاونیهای تولیدی دارای اهمیت
فراوانی است (روحی عزیری و مهدوی .)3386 ،از آنجا که درصد قابل توجهی از جمعیت
کشور در مناط روستایی زندگی میکنند و کشاورزی یکی از ارکان سهگان اقتصاد کشور به
شمار میرود ،توسع تعاون بهویژه تعاونیهای تولیدی در این بخش بسیار مه است و میتواند
به حل بسیاری از مشکالت این بخش کم

کند (ثابت دیزاوندی و همکاران)3383 ،؛ اما در

هر کسبوکار ،سرمایه یکی از مه ترین عوامل تولید است و تولیدکنندگان برای تولید
محصول یا ارائ خدمات خود ،نیازمند تأمین سرمای الزم یا تأمین مالی هستند .از این رو،
توانایی بنگاه در مشخصکردن منابم مالی بالقوه برای تأمین سرمایه به منظور سرمایهگذاری و
تهی برنامههای مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت ی

کسبوکار به شمار میآیند

(حسینی و سوری.)3383 ،
از آنجا که یکی از وظایف اصلی مدیران ،حداکثرکردن درآمد و سودآوری و همچنین
افزایش ثروت سهامداران است ،تأثیر روشهای تأمین مالی و نحوة مصرف عواید حاصل از این
روشها اهمیت بسزایی دارد (کردستانی و نجفی عمران .)3383 ،با توجه به اینکه شرکتهای
تعاونیها معموالً با سرمای اندکی تشکیل میشوند ،ممکن است در شروع فعالیت نسبت به سایر
شرکتها آسیبپذیرتر باشند .یافتن راهکارهایی که بتوان این شرکتها را از بعد مالی توانمند
کرد ،اهمیت بسیار باالیی دارد؛ بنابراین پرسش اصلی تحقی این است که مه ترین سازوکارهای
تأمین مالی در شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی در استان فارس کدامند؟
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
کسبوکارهای کوچ و متوسط در چهار بعد :اجتماعی با افزایش اشتغال ،اقتصادی با توزیم
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همگونتر درآمد در جامعه ،سیاسی با توزیم مناسب فرصتها در میان مردم و در بعد شخصی
با فراه ساختن فضایی مناسبتر برای بروز خالقیت ،باعث تحول در جامعه میشود .تحول در
این چهار بعد ،با نوعی افزایش پویش و انعطافپذیری آن در برابر تغییر و تحوالت جهانی نیز
همراه است (نوری و همکاران .)3385 ،به همین دلیل ،کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
برای تضمین رقابت در بازار آزاد و جلوگیری از انحصار شرکتهای بزرگ ،همیشه راهبردها
و سیاستهای ویژهای را برای ارتقای این کسبوکارها و تسهیل ورود آنها در عرصههای
اقتصادی اتخاذ کردهاند (رادفر و خمسه.)3387 ،
بهدستآوردن سرمایه و تأمین مالی برای راهاندازی کسبوکار و توسع آن همواره به
عنوان مسئلهای جدی برای کارآفرینان و صاحبان بنگاههای تولیدی مطرح بوده است .صاحبان
بنگاههای تولیدی برای شروع و ادام فعالیت خود و در واقم بقای کسبوکار مورد نظر
خویش ،نیازمند تأمین سرمای الزم هستند و بدون تأمین مالی کافی کسبوکارهای نوپا هرگز
به موفقیت نخواهد رسید و کمبود سرمایهگذاری موجب بسیاری از شکستها در کسبوکار
جدید محسوب میشود (بیگدلو .)3383 ،از این رو میتوان طیف گستردهای از منابم تأمین
مالی در دسترس کارآفرینان قرار داد که روشهای متفاوتی برای طبقهبندی آنها پیشنهاد شده
است .توانایی بنگاه در مشخصساختن منابم مالی بالقوه برای تهی سرمایه به منظور
سرمایهگذاری و تهی برنام مالی مناسب ،از عوامل اصلی رشد و پیشرفت ی
شمار میآید (حسینی و سوری .)3383 ،در ی

کسبوکار به

دستهبندی ،منابم مالی شرکتهای کارآفرینی

به دو دست درونی و بیرونی تقسی بندی شده است ( .)Deakins & freel, 2003سسد و لوپکه
منابم تأمین مالی کارآفرینی را به شش گروه تقسی کردند :اعتبار شخصی ،فرشتگان کسب
وکار ،بان

ها و اتحادیههای اعتباری ،کم

های دولتی ،مؤسسات مالی و سرمای پرمخاطرة

خصوصی ( .)Cecd & Lupke, 2003با تلفی تقسی بندیهای مختلف ،میتوان منابم تأمین
مالی کارآفرینان را به چهار دسته تقسی بندی کرد :منابم تأمین مالی شخصی ،منابم تأمین مالی
داخلی ،منابم تأمین مالی از طری سرمایه و منابم تأمین مالی از طری بدهی (آقاجانی و
همکاران.)3332 ،
اما از جنب تئوریکی ،تصمی گیری مدیران پیرامون ساختار بهین تأمین مالی ،متأثر از عوامل
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گوناگونی همچون سیاسی ،اقتصادی و مقررات قانونی است؛ بنابراین تعیین استراتژی ساختار
تأمین مالی عالوه بر آنکه متأثر از برخی متغیرهای کالن اقتصادی همچون تورم ،میزان بهره،
سیاستهای اعطای تسهیالت در نظام بانکی و مالیات است ،از عواملی مانند هزین تأمین مالی،
ریس

مالی و تجاری شرکتها ،ترکیب داراییها همراه با محدودیتهای قراردادی در

جذب منابم از طری ایجاد بدهی و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار تأثیر میگیرد
(تقوی .)3386 ،همواره یکی از دغدغههای مدیران ،تأمین مالی بنگاه اقتصادی است .مدیران
باید تصمی بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابم مالی در دسترس را
چگونه مصرف کنند ( .)Frank & Goyal, 2003ابزری و همکاران ( )3384به این نتیجه
رسیدند که با نداشتن تفاوت معنیدار بین استفاده از روشهای مختلف تأمین مالی در بین
شرکتهای مورد مطالعه ،بین نحوة تأمین مالی شرکتها و اندازة آنها ارتباط معنیدار وجود
داشت .همچنین ،با وجود ارتباط بین نحوة تأمین مالی شرکتها و میزان داراییهای ثابت
آنها ،بین نحوة تأمین مالی شرکتها و ظرفیت سودآوری آنها ارتباط معنیداری مشاهده
نشد .نتایج بررسی عباسی و وظیفهشناس ( )3387نشان داد که نقش نظام بانکی در تأمین منابم
مالی نیازهای سرمای در گردش و مخارج توسع عملیات شرکتهای تولیدی بیش از صندوق
تعاون کشور است .اگرچه نقش صندوق تعاون در تأمین منابم مربوط به مخارج تأسیس و
راهاندازی شرکتهای تعاونی تولیدی کمی بیش از نظام بانکی است؛ اما این تفاوت معنادار
نیست .این نتایج نشان داد که تسهیالت نظام بانکی برای راهاندازی و تأسیس شرکتهای
تعاونی تولیدی بیش از تسهیالت صندوق تعاون در ایجاد فرصتهای شغلی ،طب طرح
توجیهی مؤثر بوده است .یافتههای حسینی و سوری ( )3388نشان دادند که در خصوص
راهبردهای تأمین مالی به جز روشهای بدهی فرعی (در راهبرد تأمین مالی سنتی) ،ذخیرة
سرمایه در واحد (در راهبرد تأمین مالی حمایتی) و دریافت وثیقه از اعضا (در راهبرد تأمین
مالی مستقی ) ،سایر روشهای این راهبردها مؤثر بودهاند .بتشکن و سیفالدینی ( )3383و
مایرز )2663( 3بیان کردهاند؛ به طور کلی طیفی از انواع منابم تأمین مالی گوناگون وجود
دارند که هری

مناسب نیازهای شرکتها با شرایط مختلف هستند .محمودی عالمی و
1. Myers
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اسماعیلی عالمی ( )3383در تحقیقی در زمین روشهای تأمین مالی در طرحهای کارآفرینان
بخش تعاون دریافتند که روش تأمین مالی داخلی و روش تأمین مالی سرمایه (حقوق صاحبان
سهام) به طور مطلوب به کار گرفته نمیشوند؛ اما روشهای تأمین مالی شخصی (خصوصی) و
بدهی (استقراض) در طرحهای کارآفرینانه به طور بهینه استفاده میشوند؛ از این رو تسهیل
راهکارهای دریافت منابم مالی از طری بدهی سبب تقویت منابم مالی کارآفرینان و گسترش
طرحهای کارآفرینی خواهد شد.
آقاجانی و همکاران ( )3383دریافتند که هر چهار روش تأمین مالی با شدت و ضعف
خاص خود توجه کارآفرینان را جلب کردهاند؛ بنابراین روش سرمای شخصی در اولویت اول
و روشهای استقراض ،سهام و منابم داخلی در اولویتهای بعدی بودهاند .همچنین مشخص
شد که کارآفرینان مورد مطالعه ،در مجموع آگاهیهای کمتری از روشهای مختلف و متنوع
مالی داشتهاند و تنها به روشهایی توجه کردهاند که در جامع امروزی رایج و مصطلح است و
هم آن را به صورت عام استفاده میکنند .افجه و سجادی نایینی ( )3383در تحقی خود در
زمین اولویتبندی اهمیت انواع حمایتهای دولتی از بنگاههای کوچ

و متوسط دریافتند

که حمایتهای مالی و اعتباری در اولویت اول قرار داشت و پس از آن حمایتهای
زیرساختی ،حمایتهای بازاریابی و تحقیقات بازار ،حمایتهای آموزشی و فنی و حمایتهای
مشاورهای و ترویجی قرار داشتند .نتایج پژوهش چاداد و میشائیل )2667( 3نشان داد که ساختار
سازمانی تعاونیها ،نقش مهمی در نحوة تأمین مالی و تشکیل ساختار سرمای آنها ایفا
میکنند.
در مطالع بان

جهانی ( )WBکه در آن روشهای تأمین منابم مالی تعیینشده برای

شرکتهای کوچ

و متوسط در کشور سوئد بررسی شده است ،مشخص شد که اصلیترین

منابم ،وام از بان

ها و سود انباشت شرکتها در آینده است .در این راستا ،بان

میزان بهره و میزان وام مشخصی را برای ی

مرکزی سوئد

دورة خاص تعریف کرده است ( Abouzeedan,

.)2003

1. Chaddad, & Michael
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چوئی )2667( 3نیز نشان داد که دولت باید برای حفظ منافم سیاسی ،سرمایهگذاریهای
مربوط به طرحهای کارآفرینی و بهینهسازی آنها را در اولویت قرار دهد .این محق  ،نبودن
ضمانت بازپرداخت وام برای منابم را موجب کاهش انگیزة بان ها در ارائ تسهیالت به
کارآفرینی بیان میکند و دخالت دولت مرکزی را در این زمینه کارساز میداند .کی و

همکاران )2668( 2بیان میکنند که بنگاههای تولیدی کوچ داراییهای ناملموس قابل توجه
دارند؛ اما معموالً دارای سرمایه و منابم محدود برای حمایت از تولید و بازاریابی هستند .به
عالوه ،بازار تولیدات آنها پیوسته در حال تغییر است و جهانی شده است ،چنانکه قابلیت
آنها در بهدستآوردن و مدیریت منابم کمیاب برای بقا و ادام حیات محدود شده است .شاه
و همکاران )2636( 3نیز در تحقیقی که در کشور پاکستان صورت پذیرفت ،بیان داشتند که
رهیافت محافظهکارانه از سوی شرکتهای کوچ و متوسط در این کشور به عنوان مه ترین
روش برای تأمین مالی استفاده میشود؛ بنابراین میتوان گفت که در مجموع سازوکارهای
مختلفی از قبیل حمایتی ،تسهیالتی ،سیاستگذاری ،روانشناختی ،آموزشی ،پشتیبانی و غیره
میتواند در تأمین مالی شرکتهای تعاونی تأثیرگذار باشد .در این تحقی  ،این عوامل در
شرکتهای تعاونی کشاورزی بررسی میشوند (شکل .)3
تسهیالتی

حمایتی

سازوکارهای تأمین

سیاستگذاری

روانشناختی

مالی

آموزشی

فنی -پشتیبانی

شکل  .0سازوکارهای تأمین مالی شرکتهای تعاونی
1. Choe
2. Kim et al.
3. Shah et al.
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روش تحقیق
این تحقی  ،از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی است
که با هدف بررسی و تحلیل سازوکارهای تأمین مالی در شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی
انجام پذیرفت .جامع آماری آن را مدیران عامل شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی در استان
فارس ( )N=426تشکیل میدهند .حج نمون تحقی با استفاده از فرمول کوکران معادل 336
نفر بهدست آمد .نمونهگیری با روش طبقهای با انتساب متناسب انجام پذیرفت و هری
شهرستانها به عنوان ی

از

طبقه محسوب شد .به منظور گردآوری اطالعات ،پس از بررسی

جامم ادبیات موضوع ،پرسشنامهای محق ساخته مشتمل بر دو بخش شامل ویژگیهای فردی و
حرفهای و سازوکارهای تأمین مالی در شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی ( 38گویه) در
قالب طیف لیکرت (پنج سطحی از خیلی ک تا خیلی زیاد) طراحی و تدوین شد .برای سنجش
روایی صوری ،نظرات چند تن از اساتید دانشگاه و کارشناسان پرسیده شد و مبتنی بر اظهارات
آنان اصالحات الزم به عمل آمد .برای سنجش پایایی ابزار تحقی از ضریب آلفای کرونبا
استفاده شد که مقدار ضریب برای مقیاس اصلی پرسشنامه یعنی سازوکارهای تأمین مالی در
شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی 6/32 ،بهدست آمد و بیانگر پایایی باالی ابزار تحقی بود.
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخ  38و همچنین نرمافزار  LISRELنسخ  8/5تجزیه و
تحلیل شدند و از تحلیلهای تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی برای تحلیل دادهها
استفاده شد.
یافتهها
یافتههای بخش توصیفی تحقی در زمین بررسی ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان نشان
داد که بیشتر پاسخگویان ( 32/8درصد) مرد و بقیه ( 7/2درصد) زن بودند .میانگین سنی جامع
مورد مطالعه در حدود  38سال بود و بیشتر آنها ( 32/2درصرد) در طبقر سرنی  36ترا  66سرال
قرار داشتند .مدرك تحصیلی بیشتر پاسخگویان ( 35/8درصد) دیپل برود .در پرژوهش حاضرر،
به منظور رتبهبندی سازوکارهای تأمین مرالی در شررکتهرای تعراونی تولیرد کشراورزی ،از 38
گویه در قالب طیف لیکرت و بر اساس ضریب تغییرات استفاده شد .همانطور که در جردول 3
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مشاهده میشود ،به ترتیب« :اعطای تسهیالت مالی با میزان بهرة پرایین بره شررکتهرای تعراونی
کشاورزی» و «افزایش حمایت دولت از شرکتهای تعاونی کشاورزی» در باالترین رتبهها قرار
گرفتند .همچنین «اصالح ساختار قانونی شرکتهای تعاونی کشاورزی» و «ایجاد شررکتهرای
لیزینگ برای شرکتهای تعاونی» نیز پایینترین رتبهها را در زمین تأمین مالی کسبوکارهرا بره
خود اختصاص دادند.
جدول  .0رتبهبندی سازوکارهای تأمین مالی در شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی
انحراف

ضریب

معیار

تغییرات
01/11

0
0
6

رتبه

گویه

میانگین

اعطای تسهیالت مالی با میزان بهرة پایین به شرکتهای تعاونی
کشاورزی
افزایش حمایت دولت از شرکتهای تعاونی کشاورزی
تخصیص یارانه در زمینة اعتبارات از سوی دولت به شرکتهای
تعاونی کشاورزی
اعطای تسهیالت مالی با دورة بازپرداخت طوالنیتر به تعاونیها
ایجاد ثبات نسبی در قیمت نهادهها و عوامل تولید
مشارکت فعال اعضا در جذب و یا افزایش سرمایة شرکتهای
تعاونی کشاورزی
تقویت اتحادیهها و اصناف
تشکیل صندوقهای مالی مشترک با سایر شرکتهای تعاونی
ایجاد و توسعة مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی مختص
شرکتهای تعاونی
کاهش بوروکراسی اداری در زمینة دریافت تسهیالت بانکی
کاهش مشکالت موجود در زمینة دریافت وثیقه از سوی بانکها
برگزاری دورههای آموزشی در زمینة روشهای تأمین مالی برای
مدیران عامل و اعضای شرکتهای تعاونی
ایجاد مراکزی برای ارائة خدمات مشاورهای در زمینة تأمین مالی
اجرای برنامة جامع حمایت و توسعة شرکتهای تعاونی
امکان جذب سرمایه از سایر بخشها
ایجاد بازار رقابتی بین شرکتهای تعاونی
در اولویت قرارگرفتن شرکتهای تعاونی در واگذاری پروژهها از
سوی دولت
افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی شرکتهای تعاونی
برقراری ارتباط شرکت با سایر شرکتهای تعاونی

4/01

2/91

4/01
6/10

2/10
2/12

01/16
06/11

4/01
6/91
4/21

0/22
2/11
0/20

06/19
04/02
04/11

4
9
1

6/14
6/19
4/00

2/11
0/21
0/01

09/20
09/94
01/20

9
1
1

6/99
6/99
/96

0/20
0/24
0/00

01/10
01/09
62/01

02
00
00

6/10
6/60
6/49
6/61
6/92

0/01
0/20
0/21
0/29
0/09

62/62
62/91
62/91
60/04
60/90

06
04
09
01
09

6/62
6/90

0/21
0/04

60/09
60/41

01
01
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ادامة جدول  .0رتبهبندی سازوکارهای تأمین مالی در شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی
انحراف

ضریب

معیار

تغییرات
66/61

02
00

رتبه

گویه

میانگین

در اولویت قراردادن شرکتهای تعاونی کشاورزی در اجرای
پروژههای محلی
بهرهگیری از امکانات و فناوریهای نوین در شرکتهای تعاونی
کشاورزی
افزایش سطح نقدینگی و سرمایة ثابت شرکت تعاونی از طریق
جذب اعضای جدید
برگزاری جلسات هماندیشی ،سمینار و همایش با حضور مدیران
به منظور بررسی راهکارهای تأمین مالی شرکتهای تعاونی
کشاورزی
ایجاد مراکزی برای ارائة خدمات مشاورهای در زمینة مسائل فنی
و تخصصی
حذف فعالیتهای اقتصادی غیر سودآور و جایگزینکردن آنها با
فعالیتهای با بهرهوری و سودآوری باالتر
ایجاد صندوق ضمانت اعتباری تعاون
استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
اعطای کمکهای مالی بالعوض به تعاونیها از سوی دولت
ایجاد پایگاه اطالعرسانی در زمینة اطالعات بازار ،قیمتها،
نهادهها و ...
ایجاد شرکتهای بیمة تعاونی
بهکارگیری متخصصان امور مالی و حسابداری در شرکتهای
تعاونی کشاورزی
انجام فعالیتهای اقتصادی به صورت مشارکتی با سایر
شرکتهای تعاونی
ارتقای سطح مهارتهای مدیریتی مدیران تعاونیها
آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به اعطای تسهیالت
امکان عرضة سهام شرکتهای تعاونی در بورس
کاهش و یا حذف محدودیتهای قانونی در زمینة سرمایهگذاری
در شرکتهای تعاونی کشاورزی
ایجاد شرکتهای لیزینگ برای شرکتهای تعاونی
اصالح ساختار قانونی شرکتهای تعاونی کشاورزی

6/64

0/00

6/00

0/21

66/10

6/01

0/00

64/21

00

0/19

0/29

69/69

06

6/01

0/06

69/11

04

6/00

0/09

69/99

09

6/06
0/11
6/00
0/19

0/00
0/21
0/01
0/00

69/11
61/91
61/10
69/10

01
09
01
01

6/06
0/96

0/06
0/01

61/21
40/40

62
60

6/26

0/01

40/49

60

0/61
0/46
6/09
0/64

0/02
0/06
0/41
0/00

41/40
41/11
49/19
41/04

66
64
69
61

0/04
0/09

0/21
0/41

41/41
11/01

69
61
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برای اینکه بتوان متغیرهای تحقی حاضر را به عوامرل کمترر کراهش داد و سره هریر

از

عاملها را مشخص کرد ،از تحلیل عاملی اکتشافی بهرره گرفتره شرد .برر ایرن اسراس 38 ،متغیرر
تحلیل شدند که محاسبات نشان داد که مقدار  KMOبرابر است برا  6/322و مقردار بارتلرت آن
 33867/337است که در سطح معنیداری  33درصد قرار دارد و این امرر بیرانگر مناسرببرودن
همبستگی متغیرهای واردشده برای تحلیل عاملی است .بهمنظور دسرتهبنردی عامرلهرا ،از معیرار
مقدار ویژه استفاده شد و عاملهایی مد نظر بوده که مقدار ویژة آنهرا از یر

برزرگترر بروده

است .عاملهای استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریرانس تجمعری
آنها به شرح جدول  2هستند.
از این طری  ،شش عامل که مقدار ویژة آنها بزرگتر از یر
توجرره برره طبیعررت هری ر

برود ،اسرتخراج شردند و برا

از آنهررا ،بررهصررورت تسررهیالتی ،پشررتیبانی ،مشرراورهای -آموزش ری،

ارتباطی– مشارکتی ،فنی– تخصصی و قوانین و مقررات نامگذاری شد (جدول  )3که برا توجره
به مقدار ویژة عوامل استخراجشده ،عامل تسرهیالتی برا مقردار ویرژة  6/66بیشرترین سره را در
تبیین متغیرها دارد .پس از آن ،عامل پشتیبانی با مقدار ویژة  ،6/23عامل مشاورهای -آموزشی با
مقدار ویژة  ،3/63عامل ارتباطی– مشرارکتی برا مقردار ویرژة  ،2/37عامرل فنری– تخصصری برا
مقدار ویژة  2/87و عامل قوانین و مقررات با مقدار ویژة  2/64قرار دارند .شرش عامرل فروق در
مجموع حردود  43/33درصرد از کرل واریرانس را تبیرین مریکننرد کره نشران از درصرد براالی
واریانس تبیینشده از سوی این عاملها دارد.
جدول  .0عاملهای استخراجشده همراه با مقدار ویژه و درصد واریانس آنها
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعي

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

4/44
4/00
6/20
0/19
0/19
0/21

04/66
06/12
1/90
1/12
1/09
1/11

04/66
09/16
69/19
49/01
91/96
16/01
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جدول  .6متغیرهای مربوط به هریک از عاملها و میزان ضرایب بهدستآمده

قوانین و
مقررات

فنی -تخصصی

ارتباطی  -مشارکتی

مشاورهای -آموزشی

پشتیبانی

تسهیالتی

عامل گویهها
اعطای تسهیالت مالی با میزان بهرة پایین به شرکتهای تعاونی کشاورزی
آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به اعطای تسهیالت
کاهش بوروکراسی اداری در زمینة دریافت تسهیالت بانکی
کاهش مشکالت موجود در زمینة دریافت وثیقه از سوی بانکها
ایجاد صندوق ضمانت اعتباری تعاون
ایجاد و توسعة مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی مختص شرکتهای تعاونی
اعطای تسهیالت مالی با دورة بازپرداخت طوالنیتر به تعاونیها
تشکیل صندوقهای مالی مشترک با سایر شرکتهای تعاونی
ایجاد شرکتهای بیمة تعاونی
تقویت اتحادیهها و اصناف
افزایش حمایت دولت از شرکتهای تعاونی کشاورزی
تخصیص یارانه در زمینة اعتبارات از سوی دولت به شرکتهای تعاونی کشاورزی
اعطای کمکهای مالی بالعوض به تعاونیها از سوی دولت
ارتقای سطح مهارتهای مدیریتی مدیران شرکتهای تعاونی
ایجاد مراکزی برای ارائة خدمات مشاورهای در زمینة مسائل فنی و تخصصی
ایجاد مراکزی برای ارائة خدمات مشاورهای در زمینة تأمین مالی
برگزاری دورههای آموزشی در زمینة روشهای تأمین مالی برای مدیران عامل و اعضای شرکتها
ایجاد پایگاه اطالعرسانی در زمینة اطالعات بازار ،قیمتها ،نهادهها و ...
مشارکت فعال اعضا در جذب و یا افزایش سرمایة شرکتهای تعاونی کشاورزی
برقراری ارتباط شرکت با سایر شرکتهای تعاونی
انجام فعالیتهای اقتصادی به صورت مشارکتی با سایر شرکتهای تعاونی
ایجاد بازار رقابتی بین شرکتهای تعاونی
برگزاری جلسات هماندیشی ،سمینار و همایش با حضور مدیران به منظور بررسی
راهکارهای تأمین مالی شرکتهای تعاونی کشاورزی
بهکارگیری متخصصان امور مالی و حسابداری در شرکتهای تعاونی کشاورزی
افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی شرکتهای تعاونی کشاورزی
استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآزموده
بهرهگیری از امکانات و فناوریهای نوین در شرکتهای تعاونی کشاورزی
حذف فعالیتهای اقتصادی غیر سودآور و جایگزینکردن آنها با فعالیتهای با بهرهوری و
سودآوری بیشتر
کاهش و یا حذف محدودیتهای قانونی در زمینة سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی کشاورزی
ایجاد ثبات نسبی در قیمت نهادهها و عوامل تولید
اصالح ساختار قانونی شرکتهای تعاونی کشاورزی

بار عاملي
2/921
2/999
2/990
2/991
2/919
2/942
2/101
2/120
2/191
2/111
2/144
2/106
2/996
2/100
2/924
2/940
2/146
2/196
2/114
2/904
2/940
2/929
2/199
2/110
2/921
2/941
2/111
2/911
2/914
2/999
2/941
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با هدف بررسی اعتبار سازهای پرسشنامه و برازش الگروی انردازهگیرری و سراختاری مربروط بره
سازوکارهای تأمین مالی در شرکتهرای تعراونی تولیرد کشراورزی ،دادههرا برا اسرتفاده از نررمافرزار
 LISRELنسخ  ،8/5تحلیل عاملی تأییدی شدند .در شکل  ،2الگوی برازششدة این عوامرل آورده
شده و بارهای عاملی استانداردشدة گویهها بیانگر این است که ابزار اندازهگیری در وضعیت مناسربی
از لحاظ اعتبار سازهای قرار دارد .در جدول  ،6شاخصهای برازنردگی بیرانگر بررازش خروب مردل
مورد مطالعه با دادههای مشراهدهشرده اسرت .بره طرور کلری ،شراخص نیکرویی بررازش و شراخص
تعدیلشدة نیکویی برازش هرچه به ی نزدی تر باشد ،بیانگر برازش مناسب مدل است .همچنرین
معیار ریش میانگین باقیماندهها که شاخصی برای اندازهگیرری متوسرط براقی مانردههاسرت ،هرچره
کوچ ترر باشرد ،نشراندهنردة بررازش خروب مردل اسرت .مجرذور کرای و سرطح معنریداری و
کمیتهای  tنشان نداشتن تفاوت معنیداری دادههرای مشراهدهشرده برا مردل هسرتند ( Hair et al.,

 .)2006با توجه به نتایج کسربشرده در جردول  ،5مریتروان نتیجره گرفرت کره عوامرل تسرهیالتی،
پشررتیبانی ،مشرراورهای -آموزشرری ،ارتبرراطی– مشررارکتی ،فنرری– تخصصرری و قرروانین و مقررررات،
سازوکارهای تأمین مالی در شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی را اندازهگیری میکنند.

شکل  .0تحلیل عاملی تأییدی سازوکارهای تأمین مالی در شرکتهای تعاونی تولید کشاورزی
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جدول  .4نتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخصهای برازندگی
شاخص برازش

معیار پیشنهادشده

نتایج در پژوهش

درجة آزادی
سطح معنیداری

≤6

0/220
2/220
2/12
2/12
2/10
2/10
2/10
2/292
2/210

NFI
NNFI
CFI

شاخص نیکویی برازش
شاخص تعدیلشدة نیکویی برازش
RMR

معیار ریشة میانگین باقی ماندهها

عاملها

تسهیالتي

پشتیباني

مشاورهاي-
آموزشي
ارتباطي-

≤ 2/29

≤ 2/12
≤ 2/12
≤ 2/12
≤ 2/12
≤ 2/12
≤ 2/29
≤ 2/02

جدول  .9تحلیل عاملی تأییدی ساختار نظری پرسشنامه
مقدار t
بار عاملي استاندارد شده
گویهها
2/499
تسهیالتی 0
1/100
2/190
تسهیالتی 0
1/020
2/100
تسهیالتی 6
02/002
2/906
تسهیالتی 4
02/201
2/114
تسهیالتی 9
02/491
2/149
تسهیالتی 1
02/491
2/140
تسهیالتی 9
2/909
پشتیبانی 0
1/000
2/161
پشتیبانی 0
02/914
2/914
پشتیبانی 6
02/220
2/190
پشتیبانی 4
1/004
2/106
پشتیبانی 9
1/914
2/100
پشتیبانی 1
2/699
مشاورهای– آموزشی 0
02/049
2/491
مشاورهای– آموزشی 0
00/294
2/990
مشاورهای– آموزشی 6
06/194
2/411
مشاورهای– آموزشی 4
06/949
2/916
مشاورهای– آموزشی 9
2/499
ارتباطی– مشارکتی 0

آلفاي کرونباخ
2/162

2/122

2/120

2/100
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عاملها
مشارکتي

فني -تخصصي

قوانین و
مقررات

ادامة جدول  .9تحلیل عاملی تأییدی ساختار نظری پرسشنامه
مقدار t
بار عاملي استاندارد شده
گویهها
02/900
2/190
ارتباطی– مشارکتی 0
00/490
2/100
ارتباطی– مشارکتی 6
02/401
2/402
ارتباطی– مشارکتی 4
02/111
2/600
ارتباطی– مشارکتی 9
2/961
فنی– تخصصی 0
06/009
2/919
فنی– تخصصی 0
06/402
2/996
فنی– تخصصی 6
00/299
2/692
فنی– تخصصی 4
00/919
2/941
فنی– تخصصی 9
2/129
قوانین و مقررات 0
1/941
2/190
قوانین و مقررات 0
02/110
2/119
قوانین و مقررات 6
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آلفاي کرونباخ

2/119

2/110

بحث و نتیجهگیری
همانگونه که ذکر شد ،تأمین مالی یکی از دغدغههای دائمی مدیران واحدهای تولیردی اسرت
که بخش قابل توجهی از زمان و انرژی خود را صرف این فعالیت میکننرد و همرواره بره دنبرال
یافتن راهکارهای مناسبی در این زمینه هسرتند .دسرتیابی بره راهکارهرای ترأمین مرالی مناسرب و
پایدار ،ضامن دوام و ادام حیات هرر واحرد اقتصرادی اسرت و بررعکس ،نرسریدن بره ایرن امرر
میتواند روزبهروز واحد را به سمت سکون و در نهایت انحالل پیش برد.
یافتههای بخش توصیفی نشان داد که از دیدگاه پاسخگویان ،اعطای تسهیالت مالی مناسب
و حمایت دولت از شرکتهای تعاونی کشاورزی باالترین اولویتها را به خود اختصاص
دادند .این امر نشان میدهد که اگرچه این واحدها به صورت مستقل از دولت فعالیت میکنند
و در واقم توسع آنها گامی در راستای خصوصیسازی است -با توجه به ضعف مالی اکثر
این واحدها -دولت باید حداکثر حمایت خود را از این واحدها داشته باشد .این حمایت در
بدو تأسیس این شرکتها اهمیت بیشتری دارد و حمایتها تا زمانی که شرکتها به ی

ثبات

نسبی دست یابند و همچنین در شرایط بحرانی باید ادامه یابد .البته رویکرد دولت در حمایت از
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این شرکتها باید به سمت توانمندسازی و استقالل هرچه بیشتر آنها باشد .یافتههای تحلیل
عاملی نیز این مه را تأیید کرد به طوری که دو عامل تسهیالتی و پشیتبانی بیشترین درصد
واریانس تبیینشده از سوی متغیرها را به خود اختصاص دادند .اعطای وامهای با بهرة پایین و
دورة بازپرداخت طوالنیتر و همچنین تقویت اصناف ،اتحادیهها ،صندوقهای مخاطرهپذیر و
اعتباری ،راهکارهایی هستند که میتواند به صورت مستقی و غیر مستقی سبب توانمندی این
واحدها شود .این یافته با یافتههای تحقیقات عباسی و وظیفهشناس ( ،)3387حسینی و سوری
( )3388و ابیوزیدن )2663( 3مطابقت دارد.
پس از این دو عامل ،عوامل مشاورهای– آموزشی و ارتباطی– مشارکتی قرار داشتند .بدون
ش

 ،هیچ بخشی از جامعه بدون کسب آموزشهای مناسب و بهرهگیری از منابم اطالعاتی

مرتبط نمیتواند به موفقیت دست یابد .آموزش یکی از مه ترین ابزارهای توسع منابم انسانی
است؛ به همین دلیل بخش قابل توجهی از بودج هر سازمانی صرف آموزش افراد به طرق
مختلف میشود .همچنین برای اینکه ی

جامعه به رشد و توسع اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،

اجتماعی و غیره برسد ،ناگزیر از تقویت پیوندهای قوی چندگانه و ارتباطات مستحک است.
تردیدی در اهمیت و نقش مشارکت در پیشبرد اهداف بخش تعاون وجود ندارد و در واقم
یکی از اجزای جداییناپذیر تعاون مشارکت است و نمود واقعی و عملی آن ،بخش تعاون
است .این یافته با یافتههای تحقیقات افجه و سجادی نایینی ( ،)3383چوئی( )2667و شاه و
همکاران ( )2636مطابقت دارد.
دو عامل آخر نیز عوامل فنی -تخصصی و قوانین و مقررات بودند که سه کمتری از واریانس
را به خود اختصاص دادند .هر چقدر شرکتهای تعاونی بتوانند فعالیتهای خود را به صورت
تخصصیتر و علمیتر انجام دهند ،هزینههای تولید کاهش مییابد و عالوه بر ارتقای بهرهوری،
کیفیت تولیدات نیز بهبود مییابد .البته این امر ضرورت توجه بیشتر به امر تحقی و توسعه در این
بخش به منظور دستیابی به فناوریهای نوین و سازگار با شرایط و ویژگیهای خاص این شرکتها
را دارد و جذب نیروی انسانی متخصص و کارآزموده میتواند در این زمینه تأثیرگذار باشد .این
یافته با یافتههای تحقیقات شاه و همکاران ( )2636و چاداد و میشائیل ( )2666مطابقت دارد.
1. Abouzeedan

تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسبوکارهای...

683

بر اساس یافتههای حاصل از تحقی پیشنهاد میشود:
 به منظور دستیابی این تعراونیهرا بره تسرهیالت مناسرب ،عرالوه برر ایجراد صرندوقهرا و
مؤسسات مالی اعتباری خصوصی که ویژة خدماترسانی به تعاونیها باشد ،بانر

هرای

دولتی نیز از بروکراسی خرود بکاهنرد و بررای اعطرای تسرهیالتی اقردام کننرد کره دورة
بازپرداخت طوالنی دارند و بازپرداخرت آن حرداقل از زمران سروددهی واحرد تولیردی
آغاز شود.
 دولت به منظور حمایت از این واحدهای تولیدی– حداقل در سالهرای آغراز بره کرار-
برای اعطای یارانه و درواقم لزوم کم

های بالعوض اقدام کند.

 تدابیری به منظور تأمین مواد اولیه و تضمین خرید محصوالت تولیدی آنها اتخاذ شود.
 عالوه بر برگزاری دورههای آموزشی در زمینههای مختلف فنری ،مردیریتی و مرالی ،بره
صورت دورهای و مداوم ،با توجه بره پراکنردگی شررکتهرا و مشرغل فرراوان مردیران،
شرایط و زمینه برای بهکارگیری آموزشهای از راه دور و مجازی نیز فراه شرود ترا از
این طری بتوان با زمان و هزین کمتر ،تعداد بیشتری از افراد را آموزش داد.
 باید از راههای مختلف مانند نشستها و همایشها ،زمینه بررای تعامرل بیشرتر مردیران و
اعضای تعاونی به منظور تبادل افکار و اندیشهها و تجربیات در زمین ترأمین مرالی فرراه
شود.
 اولویت دولت ،واگذاری پروژهها به صورت مشارکتی و گروهی از شرکتهای تعاونی
باشد.
 شرکت های تعاونی تولید کشاورزی به منظور بهبود عملکرد و ساختار خرود ،عرالوه برر
بهکارگیری شیوه های نروین تولیرد ،از نیرروی انسرانی کرارآزموده و متخصرص– دارای
تحصیالت و تخصص مرتبط با کشاورزی -استفاده کنند ترا از ایرن طریر تعراونیهرا از
ساختار سنتی خارج شوند و بتوانند ساختار مالی و اقتصادیشان را بهبود دهند و همگرام
با تغییر و تحوالت ملی و بینالمللی گام بردارند.
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