
 647 - 684 ص از ،3333 پاییز ،3 شماره ،7 دوره کارآفرینی، توسعه

 

 متوسط و کوچک یوکارهاکسب یمال نیتأم یسازوکارها لیتحل
 

  2یبوذرجمهر اریشهر ،1یمیکر آصف
 تهران دانشگاه یفاراب سیپرد یحسابدار و تیریمد دانشکدة اریاستاد. 3

 تهران دانشگاه ینیکارآفر تیریمد ارشد کارشناس. 2
 36/32/32: افتیدر خیتار

 3/5/33 :رشیپذ خیتار

 

 چكیده
 یبررا  -الزم یکرردن منرابم مرال   فرراه   یبررا  هاوکار کسب رانیاست که در آن مد یندیافر یمال نیتأم

تحقیر    .نرد کن یمر  یمنرابم مرال   یآورجمرم اقدام به  -یمال نیتأم یپروژه با استفاده از ابزارها ایشرکت 
آن  هدف و استپیمایشی  -یفیها توص حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده

را  آن آمراری  جامعر  . اسرت  یکشراورز  دیر تول یتعراون  یهاشرکت در یمال نیمأت یسازوکارها لیتحل
 برا  کره  دهنرد  یمر  تشرکیل  (=426N)در استان فارس  یکشاورز دیتول یتعاون یها شرکتعامل  رانیمد

برا   یاطبقهگیری  نمونه و با استفاده از روش نمونه عنوان  ها به نفر از آن 336 ،کوکران فرمول از استفاده
 و شردند  گردآوری ساختهمحق  پرسشنام ها با استفاده از  . دادهشدند مطالعه و انتخاب تناسبمانتساب 

. روایری  شردند تجزیره و تحلیرل    5/8 نسرخ   LISREL افرزار  نررم  نیو همچن 38 نسخ  SPSS افزار نرم با
متخصصان بررسی و کسب شد و برای تعیین میزان پایایی از ضرریب آلفرای کرونبرا      پانل باپرسشنامه 
 دیر تول یتعراون  یهرا  شررکت در  یمال نیتأم یسازوکارها یبندرتبهحاصل از  جی(. نتا32/6) شداستفاده 
 نیهمچنر . داردقررار    در براالترین رتبره   نییپا بهرةبا نر   یمال التیتسه ینشان داد که اعطا یکشاورز

 -یارتبراط  ،یآموزشر  -یا مشاوره ،یبانیپشت ،یالتیسازوکارها از شش عامل تسه نیا که داد نشان نتایج
درصرد از   33/43در مجموع، حدود  که شودمی تشکیل مقررات و نیقوان و یتخصص -یفن ،یمشارکت
 .کردند نییرا تب انسیکل وار

 
کوچر  و   یهرا وکار کسرب  ،یدیر تول یهرا یتعراون  ،یمرال  نیمأتر  فرارس،  استان: کلیدی های واژه

 .متوسط
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  مقدمه 
 توجههایی  عنوان سازمان به ها تعاونی بهعصر حاضر و با توجه به تحوالت پرشتاب جوامم،  در

. دارند را تعدیل مراحل برخی از ناشی اجتماعی -اقتصادی عوارض با مقابله توان که شود یم

 از و اجتماعی و اقتصادی توسع  برای مناسب بسیار ابزاری را تعاون نظران،صاحب از برخی

 نیا زین رانیا در(. 3387 ،زادهرسولثمری و ) دانند می کارآفرینی و اشتغال ایجاد اصلی عوامل

 عدالت تأمین و اشتغال ایجاد هدف با و کشور اقتصادی بخش سه از یکی عنوان به بخش،

 بخش نیا به یا ژهیوتوجه  کشور،توسع   یها برنامهو در  دارد ییباال اریبس تیاهم اجتماعی

 افراد مشارکت و همکاری نوعی خود خاص مفهوم در تعاون (.3388 ،محمدی) است شده

 رد را فرد از کشی بهره و سوداگری که است اصولی قبول با اقتصادی سازمان ی  ایجاد برای

 است اقتصادی های هدف با اخالقی و انسانی های ارزش کردن جمم آن، اصلی هدف و کندمی

 گرد داوطلبانه که کرد تعریف افرادی مستقل اجتماع توان یمرا  یدر واقم، تعاون (.3385 نامغ،)

 هایخواسته و نیازها شرکت، دموکراتی  کنترل و مشترك مالکیت اب تا اند آمده ه 

 (. Davies & Burt, 2007) کنند برآورده را خود فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 فعالیت این و هستند سود و درآمد افزایش دنبال به همسو گروه ی  ها تعاونی در یطرف از

 به ،دیگر یسو از. دشو خود فعالیت  زمین در تعاونی چشمگیر پیشرفت باعث واندت   می گروهی

 اقتصادی های فعالیت بر اعضا ویژة کنترل د،شو می اعضا تمامی عاید تعاونی سود نکهیا لیدل

 که شودمی باعث و کند می منتفی را ها تعاونی این تخلف و استفاده سوء هرگونه امکان تعاونی،

 در کامل مشارکت اعضا نتیجه در و شود تقسی  اعضا میان عادالنه صورت به تعاونی سود

 در رابطه با ضرورت و نقش (.3388 ،نجفی) باشند داشته تعاونی نظر مورد فعالیت و تولید

مردم یارتقا مانند یموارد به توان یم اجتماعی و اقتصادی های فعالیت در ها تعاونی حضور

  توسع اجتماعی، ذیریپ مسئولیت ،(3385 نامغ،)به توسعه  یابیباز، دست یبازارها جادیا ،یساالر

 ،محمدی) دکراعضا اشاره  مشترك نیازهای رفم و تساوی و مشارکت، خودیاری، برابری

 اجتماعی اقتصادی های عدالتی بی و اه  نابرابری بردنازمیان در هاتعاونی ،نیب نیا رد(. 3388

 جامعه آن در هانابرابری میزان شود، ترپررنگ جوامم در بخش نیا نقش هرچه و مؤثرند

 توسع  تواند می بهتر ها بخش گرید با مقایسه در تعاون بخش ،واقم در. ابدی یم کاهش بیشتر
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 بر بخش این ذاتی جوهر و اساس زیرا ؛آورد ارمغان به را مساوات و عدالت بر مبتنی ملی 

 نیدر ا (.3386 ،ینیینا یوحدم) است استوار مردم ندان م   عالقه و داوطلبانه اصیل، مشارکت

. دارد خاصی اهمیت خود  نوب به که است اییه تعاونی انواع از یکی تولیدی هایتعاونی ن،یب

 که مناسب اقتصادی نظام ی  تحق  برای و اقتصادی تولید ظرفیت افزایش برای ،حقیقت در

 اقتصادی قدرت و ثروت نه و درآید مطل  و بزرگ کارفرمای ی  صورت به دولت نه آن در

 اهمیت یدارا تولیدی هایتعاونی ایجاد شود، متمرکز خاصی هایگروه و افراد دست در

 تیاز جمع یدرصد قابل توجه که از آنجا (.3386 ،یمهدو و یریعز یروح) است فراوانی

کشور به  اقتصاد گان  سهاز ارکان  یکی یکشاورز و کنند یم یزندگ ییکشور در مناط  روستا

 تواند یم و است مه  اریبخش بس نیدر ا یدیتول یها یتعاون ژهیو به تعاون توسع  ،رود یمشمار 

 در اما(؛ 3383ثابت دیزاوندی و همکاران، ) کندبخش کم   نیاز مشکالت ا یاریحل بس به

 تولید برای تولیدکنندگان و است تولید عوامل ترینمه  از یکی سرمایه ،وکارکسب هر

 ،رو این از. هستند مالی تأمین یا الزم سرمای  تأمین نیازمند ،خود خدمات ارائ  یا محصول

 و ذاریگ   سرمایه منظور به سرمایه تأمین برای بالقوه مالی منابم کردن مشخص در بنگاه توانایی

 آیند می شمار به وکارکسب ی  پیشرفت و رشد اصلی عوامل از مناسب مالی هایبرنامه  تهی

  (.3383 ،سوری وحسینی )

 نیهمچن و یسودآور و درآمد حداکثرکردن ران،یمد یاصل فیوظا از یکی که آنجا از

 نیحاصل از ا دیمصرف عوا ةنحو و یمال نیمأت یهاروش ریثأت است، سهامداران ثروت شیافزا

 یها شرکت نکهیتوجه به ا با(. 3383 ،نجفی عمران و کردستانی) دارد ییبسزا تیاهم اه روش

 رینسبت به سا تیممکن است در شروع فعال ،شوندیم لیتشک یاندک  یسرمابا  معموالً ها یتعاون

توانمند  یاز بعد مال را ها شرکت نیکه بتوان ا ییراهکارها افتنی. باشند ترریپذبیآس ها شرکت

 یسازوکارها نیترمه  که است نیا  یتحق یاصل پرسش نیبنابرا دارد؛ ییباال اریبس تیاهم ،کرد

 کدامند؟ در استان فارس یکشاورز دیتول یتعاون یها شرکتدر  یمال نیتأم

 

 قیتحق نةیشیپو  ینظر یمبان
 توزیم با اقتصادی ،اشتغال افزایش با اجتماعی: بعد چهار در متوسط و کوچ  وکارهایکسب
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 شخصی بعد در و مردم میان در ها فرصت مناسب توزیم با سیاسی ،جامعه در درآمد تر همگون 

 در تحول .شود می جامعه در تحول باعث خالقیت، بروز برای تر مناسب فضایی ساختنفراه با 

 نیز جهانی تحوالت و تغییر برابر در آن پذیری انعطاف و پویش افزایش نوعی با بعد، چهار این

در حال توسعه  و افتهی توسعه یکشورها ل،یدل نی(. به هم3385)نوری و همکاران،  است همراه

راهبردها  شهیهم بزرگ، یها شرکتاز انحصار  یریرقابت در بازار آزاد و جلوگ نیتضم یبرا

 یهاعرصه در هاآن ورود لیتسه و هاوکار کسب نیا یارتقا یبرا را یا ژهیو یها استیسو 

 (. 3387)رادفر و خمسه،  اند کردهاتخاذ  یاقتصاد

 به همواره آن توسع  و وکارکسب اندازیراه برای مالی تأمین و سرمایه آوردن  دست به

 صاحبان. است بوده مطرح تولیدی هایبنگاه صاحبان و کارآفرینان برای جدی ای مسئله عنوان

 نظر مورد وکارکسب بقای واقم در و خود فعالیت ادام  و شروع برای تولیدی های بنگاه

 هرگز وکارهای نوپاکسب کافی مالی تأمین بدون و هستند الزم سرمای  تأمین نیازمند ،خویش

 وکاردر کسب هاشکست از بسیاری موجب گذاریسرمایهکمبود  و رسید نخواهد موفقیت به

 منابم تأمین از ایگسترده طیف توانمی رو (. از این3383 ،)بیگدلود شومی محسوب جدید

 شده ها پیشنهادآن بندیطبقه برای متفاوتی هایروش کهداد  قرار کارآفرینان دسترس در مالی

 منظور به سرمایه تهی  برای بالقوه مالی منابم ساختن مشخص در بنگاه توانایی .است

 به کارو کسب ی  پیشرفت و رشد اصلی عوامل از ،مناسب مالی  برنام تهی  و گذاری سرمایه

 کارآفرینیهای شرکت مالی منابم ،بندی دسته ی  در (.3383 ،سوری و)حسینی  آید می شمار

 و لوپکه سسد (.Deakins & freel, 2003بندی شده است )تقسی  یرونیب و درونی  دست دو به

کسب شخصی، فرشتگان : اعتباردندکر تقسی  گروه به شش را کارآفرینی مالی تأمین منابم

 ةپرمخاطر  سرمایو  مالی مؤسسات ،دولتی هایم ک ،اعتباریهای اتحادیهو  هابان  ،وکار

 تأمین منابم توان می ،مختلفهای بندیتقسی  تلفی  با(. Cecd & Lupke, 2003) خصوصی

 مالی تأمین منابم ،یمالی شخص تأمین منابم: کرد بندی تقسی  دسته چهار به را کارآفرینان مالی

بدهی )آقاجانی و  طری  از مالی تأمین منابمو  سرمایه طری  از مالی منابم تأمین ،داخلی

 (.3332همکاران، 

 عوامل از ثرأتم مالی، تأمین بهین  ساختار پیرامون مدیران گیری تصمی  ،یتئوریک جنب  از اما
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 ساختار استراتژی تعیین نیبنابرا است؛ قانونی مقررات و اقتصادی سیاسی، همچون گوناگونی 

 بهره، زانیم تورم، همچون اقتصادی کالن متغیرهای برخی از متأثر آنکه بر عالوه مالی تأمین

 مالی، تأمین هزین  مانند عواملی از ،است مالیات و بانکی نظام در تسهیالت اعطای هایسیاست

 در قراردادی هایمحدودیت با همراه هادارایی ترکیب ،هاشرکت تجاری و مالی ریس 

 ردیگ یم ریتأث بهادار اوراق بورس قوانین در بازنگری و بدهی ایجاد طری  از منابم جذب

 رانی. مداست یبنگاه اقتصاد یمال نیتأم ران،یمد یها دغدغهاز  یکی همواره. (3386 ،ی)تقو

 را دسترس در یمال منابم و کنند نیتأمخود را چگونه  ازیوجوه مورد ن رندیبگ  یتصم دیبا

 جهینت نیا به( 3384و همکاران ) یابزر(. Frank & Goyal, 2003) کنند مصرف چگونه

 نیب در یمال نیتأم مختلف های روش از استفاده نیب دار یمعن تفاوت نداشتن با که دندیرس

 وجود دار یمعن ارتباط هاآن اندازة و ها شرکت یمال نیتأم نحوة نیب مطالعه، مورد های شرکت

 ثابت های ییدارا زانیم و ها شرکت یمال نیتأم نحوة نیب ارتباط وجود با ن،یهمچن. تشدا

 مشاهده دارییمعن ارتباط هاآن سودآوری تیظرف و ها شرکت یمال نیتأم نحوة نیب ،ها آن

 منابم تأمین در بانکی نظام نقش که داد نشان( 3387) ناسش فهیوظ و یعباس یبررس نتایج. نشد

 صندوق از بیش تولیدی هایشرکت عملیات توسع  مخارج و گردش در سرمای  نیازهای مالی

 و تأسیس مخارج به مربوط منابم تأمین در تعاون صندوق نقش اگرچه. است کشور تعاون

 معنادار تفاوت این اما ؛است بانکی نظام از بیش کمی تولیدی تعاونی هایشرکت اندازی راه

 هایشرکت تأسیس و ندازیا  راه برای بانکی نظام تسهیالت که داد نشان نتایج نیا. نیست

 طرح طب  شغلی، های فرصت ایجاد در تعاون صندوق تسهیالت از بیش تولیدی تعاونی

 خصوص در که ندداد نشان ( 3388حسینی و سوری ) یهاافتهی. است بوده مؤثر توجیهی

 ةذخیر ،(سنتی تأمین مالی راهبرد در) فرعی بدهی هایروش جز به مالی تأمین راهبردهای

 تأمین در راهبرد) اعضا از وثیقه دریافت و (حمایتی مالی تأمین راهبرد در) واحد در سرمایه

 و( 3383)الدینی سیفشکن و بت. دانبوده مؤثر راهبردها این هایروش سایر ،(مستقی  مالی

 وجود گوناگون یمال نیتأم منابم انواع از یفیط یکل طور به ؛اند هکرد انیب( 2663) 3رزیما

و  یعالم یمحمود .هستند مختلف طیشرا با هاشرکت یازهاین مناسب  یهر که دارند
                                                 
1. Myers  
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 کارآفرینان  هایطرح در مالی تأمین هایروش ن یزمدر  یقیتحق در( 3383) یعالم یلیاسماع 

 صاحبان سرمایه )حقوق مالی روش تأمین و داخلی مالی تأمین روش که افتندیدر تعاون بخش

 شخصی )خصوصی( و مالی تأمینهای روش اما ؛شوندنمی گرفته کار به مطلوب به طورسهام( 

 تسهیل رو این از وند؛ش می استفاده بهینه طور به کارآفرینانه هایطرح بدهی )استقراض( در

 گسترش و کارآفرینان مالی منابم تقویت سبب بدهی طری  مالی از منابم دریافت راهکارهای

 شد.  خواهد کارآفرینی هایطرح

با شدت و ضعف  یمال نیتأمروش  چهار هرکه  افتندیدر( 3383و همکاران ) یآقاجان

اول  تیدر اولو یشخص  یسرماروش  نیبنابرا اند؛ کرده جلب را نانیخاص خود توجه کارآفر

مشخص  نی. همچناندبوده یبعد یهاتیاولودر  یسهام و منابم داخل استقراض، یهاروشو 

مختلف و متنوع  یهاروش از یکمتر یهایآگاهمورد مطالعه، در مجموع  نانیکارآفر که شد

 و استو مصطلح  جیرا یامروز جامع که در  ندا کرده توجه ییهاروش بهتنها  و اندداشته یمال

خود در   یتحق در( 3383افجه و سجادی نایینی ) .کنند یمعام استفاده  صورت بهرا  آن هم 

 افتندیدر متوسط و کوچ  های بنگاه از دولتی های حمایت انواع تیاهم بندیاولویت ن یزم

 های حمایت آنقرار داشت و پس از  اول اولویت در اعتباری و مالی هایحمایت که

 های حمایتو  فنی و آموزشی های حمایت بازار، تحقیقات و بازاریابی های حمایت زیرساختی،

 ساختار که داد نشان( 2667) 3لیشائیچاداد و م پژوهش جینتا. داشتند قرار ترویجی و ای مشاوره

 ایفا هاآن سرمای  ساختار تشکیل و مالی تأمین نحوة در مهمی نقش ،ها تعاونی سازمانی

 . کنند می

برای  شدهتعیینمالی  منابمتأمین  های روش( که در آن WB) جهانی بان  مطالع  در

 ترین اصلی که شداست، مشخص  شده یو متوسط در کشور سوئد بررس کوچ  های شرکت

بان  مرکزی سوئد  ،راستا این در. است آینده درها  شرکت انباشت سود  و ها بان وام از  منابم،

 ,Abouzeedan) است کرده تعریف خاص دورةو میزان وام مشخصی را برای ی   بهره زانیم

2003 .) 

                                                 
1. Chaddad, & Michael 



  ...یوکارها کسب یمال نیتأم یسازوکارها لیتحل 

 

673 

 هایگذاریسرمایهسیاسی،  منافم حفظ برای باید دولت که داد نشان زین( 2667) 3یچوئ 

 نبودن ،محق  نیا .دهد قرار اولویت در را هاآن سازیبهینه و کارآفرینی هایطرح به مربوط
به  تسهیالت  ارائ در اه بان  ةانگیز کاهش موجب را منابم یبرا وام بازپرداخت ضمانت

 و  یک. داندمی کارساز زمینه این در را مرکزی دولت دخالت و کند یم انیب کارآفرینی
 توجه قابل ناملموس های دارایی کوچ  تولیدی هایبنگاه که کنندیم انیب (2668) 2همکاران

به. هستند بازاریابی و تولید از حمایت یبرا محدود منابم و سرمایه دارای معموالً اما دارند؛
 قابلیت چنانکه است، شده جهانی و است تغییر حال در پیوسته هاآن تولیدات بازار ،عالوه

شاه  .است شده محدود حیات ادام  و بقا یبرا کمیاب منابم مدیریت و آوردن دستبه در ها آن
داشتند که  انیب رفت،یکه در کشور پاکستان صورت پذ یقیدر تحق زی( ن2636) 3و همکاران

 نیترمه  عنوان بهکشور  نیو متوسط در ا کوچ  یها شرکت یسو از کارانهمحافظه افتیره
 یسازوکارها مجموع در که گفت توان یم نیبنابرا شود؛ یماستفاده  یمال نیتأم یبرا روش
 رهیغو  یبانیپشت ،یآموزش ،یروانشناخت ،یگذاراستیس ،یالتیتسه ،یتیحما لیقب از یمختلف

عوامل در  نیا  ،یتحق نیدر ا .باشد رگذاریثأت یتعاون یهاشرکت یمال نیتأم در تواند یم
 .(3)شکل  شوند یم یبررس یکشاورز یتعاون یهاشرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یتعاون یها شرکت یمال نیتأم یزوکارهاسا. 0 شکل

                                                 
1. Choe 

2. Kim et al. 

3. Shah et al. 

 نیتأم یسازوکارها

  یمال
 یگذاراستیس

 یآموزش
 یبانیپشت -یفن

 یتیحما یالتیتسه

 یروانشناخت
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   قیروش تحق 

 استپیمایشی  -یفیتوص ها داده گردآوری نظر از و کاربردی نوع از هدف نظر از  ،یتحق نیا

 یکشاورز دیتول یتعاون یها شرکتدر  یمال نیتأم یسازوکارها لیو تحل یبا هدف بررس که

 استان در یکشاورز دیتول یتعاون یها شرکتعامل  رانیمدرا  آن آماری جامع . رفتیانجام پذ

 336با استفاده از فرمول کوکران معادل  تحقی  نمون حج   .دهند یم تشکیل (=426N) فارس

از   یهر و رفتیای با انتساب متناسب انجام پذ روش طبقه با گیری نمونهدست آمد.  نفر به

اطالعات، پس از بررسی  گردآوریمنظور  به. شد محسوب طبقه  یبه عنوان  ها شهرستان

و  یفرد یها یژگیوبر دو بخش شامل  مشتمل ساختهمحق ای  جامم ادبیات موضوع، پرسشنامه

 در( هیگو 38) یکشاورز دیتول یتعاون یها شرکتدر  یمال نیتأم یسازوکارها و یا حرفه

طراحی و تدوین شد. برای سنجش  (ادیز یلیخ تا ک  یلیخ از یسطح)پنج  کرتیل فیط قالب

نظرات چند تن از اساتید دانشگاه و کارشناسان پرسیده شد و مبتنی بر اظهارات  ،یروایی صور

آنان اصالحات الزم به عمل آمد. برای سنجش پایایی ابزار تحقی  از ضریب آلفای کرونبا  

در  یمال نیتأم یسازوکارها یعنیپرسشنامه  یاصل   استفاده شد که مقدار ضریب برای مقیاس

. بودباالی ابزار تحقی   ییایپا انگریب ودست آمد  به 32/6 ،یکشاورز دیتول یتعاون یها شرکت

و  هیتجز 5/8 نسخ  LISREL افزار نرم نیو همچن 38 نسخ  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم داده

 هاداده لیتحل یبرا یدییتأ یعامل لیو تحل یاکتشاف یعامل لیتحل یهالیتحلو از  شدند لیتحل

  .شداستفاده 

 

   هاافتهی
نشان  انیپاسخگو یا حرفهو  یفرد یها یژگیو یبررس ن یزمدر   یتحق یفیتوص بخش یها افتهی

 جامع  یسن نیانگیدرصد( زن بودند. م 2/7) هیدرصد( مرد و بق 8/32) انیپاسخگو شتریداد که ب

سرال   66ترا   36 یسرن  طبقر  درصرد( در   2/32) هاآن شتریب و بود سال 38 حدود در مطالعه مورد

برود. در پرژوهش حاضرر،     پل یدرصد( د 8/35) انیپاسخگو شتریب یلیقرار داشتند. مدرك تحص

 38از  ،یکشراورز  دیر تول یتعراون  یهرا  شررکت در  یمرال  نیتأم یسازوکارها یبندرتبه منظور به

 3که در جردول   طورهمان. شداستفاده  راتییتغ بیو بر اساس ضر کرتیل فیدر قالب ط هیگو
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 یتعراون  یهرا  شررکت بره   نییپرا بهرة  زانیمبا  یمال التیتسه یاعطا» :بیترت به ،شودیم مشاهده 

 قرار هارتبه نیدر باالتر «یکشاورز یتعاون یهاشرکت از دولت تیحما شیافزا» و «یکشاورز

 هرای شررکت  ایجاد» و «یکشاورز یتعاون یها شرکت یساختار قانون اصالح» نیگرفتند. همچن

 بره  وکارهرا کسب یمال نیتأم ن یزمدر  را هارتبه نیترنییپا زین «تعاونی یهاشرکت برای لیزینگ

 .دادند اختصاص خود
 

 یکشاورز دیتول یتعاون یها شرکت در یمال نیتأم یسازوکارها یبند رتبه. 0 جدول

 میانگین گویه
انحراف 

 معیار
 ضریب
 تغییرات

 هبرت

 تعاونی های شرکتبه  پایینبهرة  میزانبا  یمال یالتتسه اعطای
 یکشاورز

01/4 91/2 11/01 0 

 0 16/01 10/2 01/4 کشاورزی تعاونی های شرکتدولت از  یتحما افزایش
 ایه شرکتدولت به  یاعتبارات از سو زمینةدر  یارانه تخصیص

 یکشاورز تعاونی
10/6 12/2 11/06 6 

 4 19/06 22/0 01/4 ها تعاونیبه  تر طوالنیبازپرداخت دورة با  یمال یالتتسه اعطای
 9 02/04 11/2 91/6 تولیدو عوامل ها  نهاده یمتدر ق یثبات نسب ایجاد

 یها شرکت سرمایة یشافزا یامشارکت فعال اعضا در جذب و 
 کشاورزی تعاونی

21/4 20/0 11/04 1 

 9 20/09 11/2 14/6 ها و اصناف اتحادیه تقویت
 1 94/09 21/0 19/6 تعاونی های شرکت یرمشترک با سا مالی های صندوق تشکیل

مختص  یخصوص یو اعتبار مالیتوسعة مؤسسات و  ایجاد
 تعاونی های شرکت

00/4 01/0 20/01 1 

 02 10/01 20/0 99/6 بانکی تسهیالت دریافت زمینةدر  یادار روکراسیوکاهش ب
 00 09/01 24/0 99/6 ها بانک یاز سو یقهوث دریافت زمینةکاهش مشکالت موجود در 

 یبرا یمال مینأت یها روش زمینةدر  آموزشی های دوره برگزاری
 تعاونی های شرکت یعامل و اعضا یرانمد

96/ 00/0 01/62 00 

 06 62/62 01/0 10/6 مالی ینتأم زمینةدر  ای مشاورهخدمات  ارائة برای یمراکز ایجاد
 04 91/62 20/0 60/6 تعاونی یها توسعة شرکتو  یتجامع حما ةبرنام اجرای

 09 91/62 21/0 49/6 ها بخش یراز سا یهامکان جذب سرما
 01 04/60 29/0 61/6 تعاونی های شرکت ینب یبازار رقابت ایجاد

ها از  پروژه یدر واگذار تعاونی های شرکتقرارگرفتن  یتدر اولو
 دولت سوی

92/6 09/0 90/60 09 

 01 09/60 21/0 62/6 تعاونی های شرکت اقتصادی های فعالیتحجم  افزایش
 01 41/60 04/0 90/6 تعاونی هایشرکت سایر با شرکت ارتباط برقراری
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 یکشاورز دیتول یتعاون یها شرکت در یمال نیتأم یسازوکارها یبند رتبه. 0 جدول 

 میانگین گویه
انحراف 

 معیار
 ضریب
 تغییرات

 هبرت

 اجرایدر  کشاورزی تعاونی های شرکتقراردادن  یتدر اولو
 محلی ایه  پروژه

64/6 00/0 61/66 02 

 تعاونی های شرکتدر  نوین های فناوریاز امکانات و  گیری بهره
 کشاورزی

00/6 21/0 10/66 00 

 طریقاز  تعاونیثابت شرکت  سرمایةو  ینگیسطح نقد افزایش
 جدید اعضایجذب 

01/6 00/0 21/64 00 

 یرانبا حضور مد یشو هما ینارسم اندیشی، همجلسات  برگزاری
 تعاونی های شرکت مالی تأمین یراهکارها یبه منظور بررس

 کشاورزی

19/0 29/0 69/69 06 

 فنیمسائل  زمینةدر  ای مشاورهخدمات ارائة  برای یمراکز ایجاد
 تخصصیو 

01/6 06/0 11/69 04 

ها با کردن آن جایگزینسودآور و  یرغ اقتصادی های فعالیتحذف 
 باالتر سودآوریو  وری بهرهبا  های فعالیت

00/6 09/0 99/69 09 

 01 11/69 00/0 06/6 تعاون اعتباری ضمانت صندوق ایجاد
 09 91/61 21/0 11/0 متخصص و کارآزموده انسانی نیرویاستفاده از 

 01 10/61 01/0 00/6 دولت سویاز  ها تعاونیمالی بالعوض به  های کمک اعطای
، ها قیمتاطالعات بازار،  زمینةدر  رسانی اطالع یگاهپا ایجاد
 و ...ها  نهاده

19/0 00/0 10/69 01 

 62 21/61 06/0 06/6 تعاونی بیمة هایشرکت ایجاد
 های شرکتدر  یو حسابدار یامور مالمتخصصان  کارگیری هب

 کشاورزی تعاونی
96/0 01/0 40/40 60 

 یربا سا مشارکتیبه صورت  اقتصادی های فعالیتانجام 
 تعاونی های شرکت

26/6 01/0 49/40 60 

 66 40/41 02/0 61/0 ها تعاونی یرانمد مدیریتی های مهارتسطح  ارتقای
 64 11/41 06/0 46/0 تسهیالت اعطایو مقررات مربوط به  قوانیناز  آگاهی
 69 19/49 41/0 09/6 بورس در تعاونی های شرکتسهام  عرضة امکان

 گذاری یهسرما زمینةدر  قانونی های محدودیتحذف  یاکاهش و 
 کشاورزی تعاونی های شرکتدر 

64/0 00/0 04/41 61 

 69 41/41 21/0 04/0 تعاونی های شرکتبرای  لیزینگ هایشرکت ایجاد
 61 01/11 41/0 09/0 کشاورزی تعاونی های شرکت یاصالح ساختار قانون

 

 ادامة
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حاضر را به عوامرل کمترر کراهش داد و سره  هریر  از        یتحق یرهایبتوان متغ نکهیا یبرا 

متغیرر   38اسراس،   نیر بهرره گرفتره شرد. برر ا     یتحلیل عاملی اکتشاف از کرد،ها را مشخص  عامل

و مقردار بارتلرت آن    322/6برابر است برا   KMOداد که مقدار  نشانکه محاسبات  شدندتحلیل 

 برودن مناسرب  انگریر بامرر   این ودارد  قراردرصد  33 داری معنی سطح در کهاست  337/33867

هرا، از معیرار    عامرل  بنردی دسرته منظور  . بهاستبرای تحلیل عاملی  شدهواردهمبستگی متغیرهای 

بروده   ترر برزرگ  یر   از هرا  آن ویژةبوده که مقدار  نظر مد هایی عامل و شدمقدار ویژه استفاده 

همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریرانس تجمعری    شدهاستخراجهای  است. عامل

 .  هستند 2ها به شرح جدول  آن

برا   و شردند از یر  برود، اسرتخراج     تربزرگ ها آن ویژةشش عامل که مقدار   طری ، نیا از

 ،یآموزشرر -یامشرراوره ،یبانیپشررت ،یالتیتسرره صررورت برره ،هررا آنتوجرره برره طبیعررت هریرر  از 

( که برا توجره   3)جدول  شد گذاری نام مقررات و نیقوان و یتخصص –یفن ،یمشارکت –یارتباط

بیشرترین سره  را در    66/6 ویرژة برا مقردار    یالتیعامل تسره  شده،عوامل استخراج ةبه مقدار ویژ

با  یآموزش -یامشاوره عامل، 23/6 ویژةبا مقدار  یبانیتبیین متغیرها دارد. پس از آن، عامل پشت

برا   یتخصصر  –یفنر  عامرل ،  37/2 ژةیر وبرا مقردار    یمشرارکت  –یارتباط عامل، 63/3 ویژةمقدار 

قرار دارند. شرش عامرل فروق در     64/2 ویژةمقدار  با مقررات و نیقوان عامل و 87/2 ژةیومقدار 

نشران از درصرد براالی     کره  کننرد  مری درصرد از کرل واریرانس را تبیرین      33/43مجموع حردود  

 .داردها  عامل این یسو از هشدتبیینواریانس 

 ها آن واریانس درصد  و  ویژه مقدار با همراه شدهاستخراج های عامل. 0 جدول

 تجمعي واریانس درصد واریانس  درصد ویژه مقدار ها عامل

 66/04 66/04 44/4 اول

  16/09 12/06 00/4 دوم

 19/69 90/1 20/6 سوم

 01/49 12/1 19/0 چهارم

 96/91 09/1 19/0 پنجم
 01/16 11/1 21/0 ششم
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 آمدهدست هب ضرایب میزان و ها عامل از هریک به مربوط متغیرهای. 6 جدول 
 يعامل بار هاهیگو عامل

تسه
ی

الت
 ی

 921/2 یکشاورز یتعاون یها شرکتبه  نییپابهرة  زانیمبا  یمال التیتسه یاعطا
 999/2 التیتسه یاعطا به مربوط مقررات و نیقوان از یآگاه

 990/2 یبانک التیتسه افتیدر نةیزمدر  یادار یروکراسوب کاهش
 991/2 ها بانک یاز سو قهیوث افتیدر نةیزممشکالت موجود در  کاهش
 919/2 تعاون اعتباری ضمانت صندوق ایجاد

 942/2 یتعاون یها شرکتمختص  یخصوص یو اعتبار یمالمؤسسات  توسعةو  جادیا
 101/2 ها یتعاون به تر یطوالن بازپرداخت دورةبا  یمال التیتسه یاعطا

پشت
ی

بان
 ی

 120/2 یتعاون یها شرکت ریمشترک با سا یمال یها صندوق لیتشک
 191/2 تعاونی بیمة هایشرکت ایجاد

 111/2 اصناف و هاهیاتحاد تیتقو
 144/2 یکشاورز یتعاون یها شرکتدولت از  تیحما شیافزا

 106/2 یکشاورز یتعاون یها شرکتدولت به  یاز سو اعتبارات نةیزمدر  ارانهی صیتخص
 996/2 دولت یسو از ها یتعاونبالعوض به  مالی یها کمک یاعطا

مشاوره
ا 

-ی
 

آموزش
 100/2 یتعاون یها شرکت رانیمد یتیریمد یها مهارت سطح یارتقا ی

 924/2 یتخصص و یفن مسائل نةیزم در یامشاوره خدماتارائة  یبرا یمراکز جادیا
 940/2 یمال نیتأم نةیزم در یامشاوره خدماتارائة  یبرا یمراکز جادیا

 146/2 ها شرکت یعامل و اعضا رانیمد یبرا یمال نیتأم یها روش نةیزمدر  یآموزش یها دوره یبرگزار
 196/2 ... و ها نهاده ،ها متیقبازار،  اطالعات نةیزمدر  یرساناطالع گاهیپا جادیا

ارتباط
 ی

- 
مشارکت

 114/2 یکشاورز یتعاون یها شرکت ةیسرما شیافزا ایفعال اعضا در جذب و  مشارکت ی
 904/2 تعاونی هایشرکت سایر با شرکت ارتباط یبرقرار
 940/2 یتعاون یهاشرکت ریبا سا یمشارکتصورت  به یاقتصاد یها تیفعال انجام

 929/2 یتعاون یها شرکت نیب یبازار رقابت جادیا
 یبه منظور بررس رانیبا حضور مد شیو هما ناریسم ،یشیاندهمجلسات  یبرگزار

 یکشاورز یتعاون یها شرکت یمال نیتأم یراهکارها

199/2 

فن
-ی

 
ص

ص
تخ

 ی

 110/2 یکشاورز یتعاون یها شرکتدر  یو حسابدار یمال امور متخصصان یریکارگ هب
 921/2 یکشاورز یتعاون یها شرکت یاقتصاد یها تیفعالحجم  شیافزا

 941/2 کارآزموده و متخصص یانسان یروین از استفاده
 111/2 یکشاورز یتعاون یها شرکتدر  نینو یها یفناورامکانات و  از یریگ بهره

 و یور بهره با یها تیفعالبا  هاآن کردننیگزیجاسودآور و  ریغ یاقتصاد یها تیفعال حذف
 شتریب یسودآور

911/2 

قوان
نی

و 
ت 

مقررا
 914/2 یکشاورز یتعاون یها شرکت در یگذار هیسرما نةیزمدر  یقانون یها تیمحدودحذف  ایو  کاهش 

 999/2 دیتول عوامل و ها نهاده متیدر ق یثبات نسب جادیا
 941/2 یکشاورز یتعاون یها شرکت یساختار قانون اصالح
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 بره  مربروط  سراختاری  و گیرری  انردازه  الگروی  برازش و پرسشنامه ای سازه اعتبار بررسی هدف با 
 افرزار  نررم  از اسرتفاده  برا  هرا  داده ،یکشراورز  دیر تول یتعراون  یهرا  شرکتدر  یمال نیتأم یسازوکارها
LISREL  عوامرل آورده   نیا ةشدبرازش الگوی، 2 شکل در. شدند تأییدی عاملی تحلیل ،5/8 نسخ

وضعیت مناسربی   در گیریاندازهاین است که ابزار  انگریب هاگویه ةاستانداردشد عاملی بارهای وشده 
 مردل  خروب  بررازش  انگریر ب برازنردگی  هایشاخص ،6 جدول در. دارد قرار ایسازهاز لحاظ اعتبار 

 شراخص  و بررازش  نیکرویی  شراخص  ،یکلر  طرور  بره . اسرت  شرده  مشراهده  های داده با مطالعه مورد

 همچنرین . است مدل مناسب برازش انگریب باشد، ترنزدی  ی  به هرچه برازش نیکویی ةشد  تعدیل

 هرچره  ،هاسرت مانرده  براقی  متوسرط  گیرری اندازه برای شاخصی که ها مانده  باقی میانگین ریش  معیار

 و داریمعنری  سرطح  و کرای  مجرذور . اسرت  مردل  خروب  بررازش  دهنردة  نشران  باشرد،  ترر کوچ 
 ,.Hair et al) هسرتند  مردل  برا  شرده  مشراهده  هرای  داده داری معنی تفاوت نداشتن نشان  t های کمیت

 ،یالتیتسره  عوامرل  کره  گرفرت  نتیجره  تروان مری  ،5 جردول  در شرده کسرب  نتایج به توجه با (.2006
و مقررررات،  نیو قرروان یتخصصرر –یفنرر ،یمشررارکت –یارتبرراط ،یآموزشرر -یا مشرراوره ،یبانیپشررت

 .کنندمی یریگ اندازه را یکشاورز دیتول یتعاون یها شرکتدر  یمال نیتأم یسازوکارها

 
 

 یکشاورز دیتول یتعاون یها شرکت در یمال نیتأم یسازوکارها یدییتأ یعامل لیتحل. 0 شکل



 686 3333 پاییز ،3 ةشمار ،7 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 برازندگی هایشاخصمیزان انطباق مدل پژوهش با  نتایج. 4 جدول 
 پژوهش در نتایج پیشنهادشده معیار برازش شاخص
 220/0 ≥6 یآزاد درجة

 220/2 ≥ 29/2 یداریمعن سطح
NFI ≤ 12/2 12/2 

NNFI ≤ 12/2 12/2 
CFI ≤ 12/2 10/2 

 10/2 12/2 ≥ برازش نیکویی شاخص
 10/2 12/2 ≥ برازش نیکویی ةشد  تعدیل شاخص

RMR 29/2 ≤ 292/2 
 210/2 ≥ 02/2 ها مانده باقی میانگین ریشة معیار

 
 پرسشنامه نظری ساختار تأییدیعاملی  تحلیل. 9 جدول

 کرونباخ آلفاي t مقدار شده استاندارد عاملي بار هاگویه هاعامل

 يالتیتسه

 - 499/2 0 یالتیتسه

162/2 
 100/1 190/2 0 یالتیتسه

 020/1 100/2 6 یالتیتسه

 002/02 906/2 4 یالتیتسه
 201/02 114/2 9 یالتیتسه

 491/02 149/2 1 یالتیتسه 

 491/02 140/2 9 یالتیتسه

 يبانیپشت

 - 909/2 0 یبانیپشت
 000/1 161/2 0 یبانیپشت 122/2

 914/02 914/2 6 یبانیپشت

 220/02 190/2 4 یبانیپشت

 004/1 106/2 9 یبانیپشت 
 914/1 100/2 1 یبانیپشت

 -يا مشاوره
 يآموزش

 - 699/2 0 یآموزش –یا مشاوره

120/2 
 049/02 491/2 0 یآموزش –یا  مشاوره

 294/00 990/2 6 یآموزش –یا مشاوره
 194/06 411/2 4 یآموزش –یا مشاوره
 949/06 916/2 9 یآموزش –یا مشاوره

 100/2 - 499/2 0 یمشارکت –یارتباط -يارتباط
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 پرسشنامه نظری ساختار تأییدیعاملی  تحلیل. 9 جدول 
 کرونباخ آلفاي t مقدار شده استاندارد عاملي بار هاگویه هاعامل

 900/02 190/2 0 یمشارکت –یارتباط يمشارکت

 490/00 100/2 6 یمشارکت –یارتباط
 401/02 402/2 4 یمشارکت –یارتباط
 111/02 600/2 9 یمشارکت –یارتباط

 يتخصص -يفن

 - 961/2 0 یتخصص –یفن

119/2 
 009/06 919/2 0 یتخصص –یفن

 402/06 996/2 6 یتخصص –یفن
 299/00 692/2 4 یتخصص –یفن
 919/00 941/2 9 یتخصص –یفن

 و نیقوان
 مقررات

 - 129/2 0 مقررات و نیقوان
 941/1 190/2 0 مقررات و نیقوان 110/2

 110/02 119/2 6 مقررات و نیقوان

 

 یریگجهینتو  بحث
 اسرت  یدیر تول یواحدها رانیمد یدائم یها دغدغهاز  یکی یمال نیتأم ،شدکه ذکر  گونههمان

همرواره بره دنبرال     و کننرد  یم تیفعال نیخود را صرف ا یانرژ و زمان از یتوجه قابل بخش که

مناسرب و   یمرال  نیترأم  یبره راهکارهرا   یابیدسرت . هسرتند  نهیزم نیدر ا یمناسب یراهکارها افتنی

امرر   نیر بره ا  دنینرسر  ،بررعکس  و اسرت  یاقتصراد  واحرد  هرر  اتیح ادام ضامن دوام و  دار،یپا

 برد.  شیانحالل پ تیواحد را به سمت سکون و در نها روزروزبه تواند یم

مناسب  یمال التیتسه یاعطا ان،یپاسخگو دگاهینشان داد که از د یفیتوص بخش یها افتهی

به خود اختصاص  را ها تیاولو نیباالتر یکشاورز یتعاون یها شرکتدولت از  تیو حما

 کنند یم تیواحدها به صورت مستقل از دولت فعال نیا اگرچه که دهد یمامر نشان  نیدادند. ا

 اکثر یمال ضعف به توجه با -است یساز یخصوص یدر راستا یگام هاآن توسع در واقم  و

در  تیحما نیا. باشد داشتهواحدها  نیخود را از ا تیحما حداکثر دیبا دولت -واحدها نیا

ثبات   ی به ها شرکتکه  یزمان تا ها تیحماو  دارد یشتریب تیاهم ها شرکت نیا سیتأسبدو 

از  تیدولت در حما کردی. البته روابدی ادامه دیبا یبحران طیدر شرا نیو همچن ابندیدست  ینسب

 ادامة
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 لیتحل یها افتهی .باشد هاآن شتریب هرچه استقالل و یتوانمندساز سمت به دیبا ها شرکت نیا 

درصد  نیشتریب یتبانیو پش یالتیعامل تسه دوکه  یطور به کرد دییتأمه  را  نیا زین یعامل

و  نییپا بهرة با یها وام یاعطاخود اختصاص دادند.  هب را رهایمتغ یسو از شدهنییتب انسیوار

 و ریپذ مخاطره یها صندوق ،ها هیاتحاداصناف،  تیتقو نیهمچن و تر یطوالن بازپرداخت دورة

 نیا یسبب توانمند  یمستق ریو غ  یصورت مستق به تواند یمهستند که  ییراهکارها ،یاعتبار

(، حسینی و سوری 3387) شناس فهیوظو  یعباس قاتیتحق یهاافتهیبا  افتهی نی. اشودواحدها 

 مطابقت دارد. (2663) 3دنیوزیاب ( و3388)

قرار داشتند. بدون  یمشارکت –یو ارتباط یآموزش –یا مشاورهدو عامل، عوامل  نیاز ا پس

 یمنابم اطالعات از یریگ بهرهو  مناسب یها آموزشاز جامعه بدون کسب  یبخش چیش ، ه

 یانسان منابم توسع  یابزارها نیتراز مه  یکیآموزش  .ابدیدست  تیموفق به تواند ینممرتبط 

صرف آموزش افراد به طرق  یسازمان هر بودج از  یبخش قابل توجه لیدل نیهم به است؛

 ،یگفرهن ،یاسیس ،یاقتصاد  توسعجامعه به رشد و   ی نکهیا یبرا نی. همچنشودیم مختلف

. استو ارتباطات مستحک   چندگانه یقو یوندهایپ تیتقو از ریبرسد، ناگز رهیغ و یاجتماع

اهداف بخش تعاون وجود ندارد و در واقم  شبردیو نقش مشارکت در پ تیدر اهم یدیترد

بخش تعاون  ،آن یو عمل ینمود واقع و است مشارکت تعاون ریناپذ ییجدا یاز اجزا یکی

( و شاه و 2667)ی(، چوئ3383افجه و سجادی نایینی ) قاتیتحق یهاافتهیبا  افتهی نیا .است

 .دارد مطابقت( 2636) همکاران

 انسیوار از یکمتر سه  که بودند مقررات و نیقوان و یتخصص -یفن عوامل زین آخر عامل دو

 صورت به را خود یهاتیفعال بتوانند یتعاون یهاشرکت چقدر هر. دادند اختصاص خود به را

 ،یور بهره یارتقاعالوه بر  و ابدی یمکاهش  دیتول یهانهیهز دهند، انجام تریعلم و تریتخصص

 نیو توسعه در ا  یبه امر تحق شتریامر ضرورت توجه ب نیا البته. ابدی یمبهبود  زین داتیتول تیفیک

 ها شرکت نیا خاص یها یژگیوو  طیو سازگار با شرا نینو یها یفناوربه  یابیبخش به منظور دست

 نیا .باشد رگذاریتأث نهیزم نیدر ا تواندیم کارآزموده و متخصص یانسان یروین جذب و دارد را

 .دارد مطابقت( 2666) لیشائیم و چاداد و( 2636) همکاران و شاه قاتیتحق یهاافتهیبا  افتهی

                                                 
1. Abouzeedan 
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 :شود یم شنهادیپ  یاز تحق حاصل یها افتهیاساس  بر 

 و هرا  صرندوق  جراد یمناسرب، عرالوه برر ا    التیتسره  بره  هرا  یتعراون  نیا یابیدستمنظور  به 

 یهرا  بانر   باشد، ها یتعاون به یرسان خدمات ژةیوکه  یخصوص یاعتبار یمال مؤسسات

 دورة کره کننرد   اقردام  یالتیتسره  یاعطرا  یبررا  و بکاهنرد خرود   یاز بروکراس زین یدولت

 یدیر واحرد تول  یبازپرداخرت آن حرداقل از زمران سرودده     و دارند یطوالن بازپرداخت

 آغاز شود. 

 بره کرار   آغراز  یهرا  سالحداقل در  –یدیتول یواحدها نیا از تیحما منظور به دولت- 

 .  کند اقدام بالعوض یها کم و درواقم لزوم  ارانهی یاعطا یبرا

 شود اتخاذ هاآن یدیتول محصوالت دیخر نیتضم و هیاول مواد نیتأم منظور به یریتداب. 

 بره   ،یو مرال  یتیریمرد  ،یفنر  مختلف یها نهیزمدر  یآموزش یها دوره یبر برگزار عالوه

 ران،یمرد  فرراوان  مشرغل   و هرا  شررکت  یمداوم، با توجه بره پراکنردگ   و یا دورهصورت 

از  ترا  شرود فراه   زین یراه دور و مجاز از یها آموزش یریکارگ هب یبرا نهیو زم طیشرا

 از افراد را آموزش داد.   یشتریتعداد ب کمتر، ن یهزو  زمانبا  بتوان  یطر نیا

 و  رانیمرد  شرتر یتعامرل ب  یبررا  نهیزم ،ها شیهما و ها نشست مانندمختلف  یها راه از دیبا

فرراه    یمرال  نیترأم  ن یزمدر  اتیتجرب و ها شهیاندبه منظور تبادل افکار و  یتعاون یاعضا

 .  شود

 یتعاون یها شرکتاز  یو گروه یصورت مشارکت به ها پروژه یدولت، واگذار تیاولو 

 .باشد

 برر  عرالوه  خرود،  ساختار و عملکرد بهبود منظور به یکشاورز دیتول یتعاون یها شرکت 

 یدارا –متخصرص  و کرارآزموده  یانسران  یرویر ن از د،یر تول نینرو  یها وهیش یریکارگ هب

 از هرا  یتعراون   یر طر نیر استفاده کنند ترا از ا  -یو تخصص مرتبط با کشاورز التیتحص

همگرام   و دهندرا بهبود  شان یاقتصاد و یمال ساختار بتوانند و شوندخارج  یساختار سنت

 .بردارند گام یالملل نیبو  یو تحوالت مل رییبا تغ
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 منابع
های تامین بررسی و تجزیه و تحلیل روش(. 3384) یلع ،و قلی پور حسنم ،دستگیر ؛یهدم ،ابزری

فصلنامه اقتصاد مقداری )فصلنامه  ،های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمالی شرکت
 .83-73صص  ،((35)پیاپی  6شماره چهارم ) ،های اقتصادی(بررسی

(. بررسی و اولویت بندی انواع حمایت های 3383) یعل دیس ،اکبر و سجادی نایینی یلع دیس ،افجه
مطالعات  ،دولتی از بنگاه های کوچ  و متوسط با تاکید بر دفاتر خدمات گردشگری شهر تهران

 .333-85صص  زده ،یشماره س ،گردشگری

های تأمین مالی در بررسی روش(. 3383)  یشقا ،یمحسن و الطاف پور،یعباسقل ؛ینعلیحس ،یآقاجان
 تهران. ران،یسومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ا ،های کارآفرینانهطرح

 مالی تأمین هایروش نییتب(. 3332محدثه  ) راد، فهیمی و محسن پور، عباسقلی ؛ینعلیحس ،یآقاجان

 فصلنامه فناوری، رشد (،مازندران استان تعاونگران یمورد )مطالعه کارآفرینانه هایطرح

 .34-23 صص: شش و یس شماره نه ، دوره ،رشد مراکز و هاپارك تخصصی

کسب و کارها و منابم تامین مالی متناسب با (. 3383) اللج ،الدینیو سیف هاش  محمد ،بت شکن
(، 36 و 3) شماره ده ، سال ،های اقتصادیماهنامه بررسی مسایل و سیاست -مجله اقتصادی ،آنها

 .334-87 صص

همایش  اولین مقاالت مجموعه ،کارآفرینان تامین مالی گوناگون منابم بررسی(. 3383) حمدم بیگدلو،
 .3383 تهران، دانشگاه مدیریت دانشکده ،تهران پذیر، مخاطره گذاری سرمایه صنعت ملی

 .تهران پنج ، چاپ نور، امیپ دانشگاه انتشارات ،مدیریت مالی(. 3386) یمهد ،یتقو

بررسی میزان رضایت اعضا از (. 3383) یصطفم ،و ازکیا دیمح ،انصاری حمود؛م ،ثابت دیزاوندی
های روستایی مطالعه موردی تعاونیهای روستایی شهرستان عملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونی

 .83-43 صص، 2 شماره ک ،ی و ستیب سال ،تعاون ،مشهد

بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر افزایش انگیزه پیشرفت و (. 3387) هزادب ،زادهعیسی و رسول ،ثمری
 .56-33صص   ،یشماره  ک ،یسال  ،مدیریت دولتی ،هاکسب موفقیت در مدیران تعاونی

قانون اساسی، راهبرد  66های کلی اصل سیاست(. 3388) ررضایام ،سیدشمس الدین و سوری ،حسینی
 ،232شماره  ست ،یسال ب ،تعاون ،ها در ایرانعاونیهای نوین تامین مالی تاجرای شیوه

 .32-3 صص
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های تقویت ها و شیوهوضعیت تامین مالی تعاونی(. 3383) ررضایام ،سیدشمس الدین و سوری ،حسینی 
 .58-27صص  ،(3دوره جدید ) ک ،یو  ستیسال ب ،تعاون ،آن

 رشد ،SMEsارزش در  شیبر افزا R&D یسازشبکه ریتاث نییتب(. 3387رضا و خمسه، عباس ) رادفر،
 .32-2. صص چهارده ، شماره چهارم، دوره ،یفناور

 ،(اصول و  ی)مفاه یدیتول یهاهیاتحاد و هایتعاون(. 3386مژگان ) ،یو مهدو  یمر ،یریعز یروح
 .33-8 صص، 325 شماره ،تعاون

کشور و نظام بانکی در بررسی نقش صندوق تعاون (. 3387. )نیمیس ،و وظیفه شناس  یبراها ،عباسی
و دوم، )ویژه  یدوره پانزده ، شماره س ،دانشور رفتار ،تامین مالی شرکت های تعاونی تولیدی

 .32-75صص  ،((33مقاالت مدیریت 

های تامین مالی بر بازده آتی ررسی تاثیر روش(. ب3383. )ظاهرم ،و نجفی عمران المرضاغ ،کردستانی
دوره دوم، شماره دوم،  ،پیشرفت های حسابداری )علوم اجتماعی و انسانی شیراز( ،سهام
 .368-75صص  ،((3/53)پیاپی

شماره  ست ،یسال ب ،تعاون ،هامدیریت دولتی نوین و ضرورت حضور تعاونی(. 3388) امدح ،محمدی
 .33-77صص  ،(264-267)

های تامین مالی در بررسی روش. (3383) اله بیبح ،و اسماعیلی عالمی یلع ،محمودی عالمی
 ،(3دوره جدید ) ک ،یو  ستیسال ب ،تعاون ،کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندرانهای  طرح

 .326-333صص 

، 347 شماره ،تعاون ،یمردم مشارکت جلب و تعاون جیترو(. 3386) دیعبدالحم دیس ،ینیینا یوحدم
 .226-33 صص

 .تهران ،انتشارات هستان ،هایتعاون تیریمد(. 3385) زیپرو نامغ،

 ،تعاون ،تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونیها در کاهش فقر و اشتغال زایی(. 3388بهاالدین ) ،نجفی
 .26-3صص  ،(267-264شماره ) ست ،یسال ب

 توسعه مراکز طری  از کارآفرینی رشد(. 3385) آزاده، حضوری، و مونا پور،گلچین سیام ، نوری،

 ،پذیر مخاطره گذاریسرمایه ملی کنفرانس دومین مقاالت مجموعه ،کوچ  کارهای و کسب
 .تهران دانشگاه مدیریت دانشکده دانشگاهی جهاد تهران،
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