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 مقدمه:

از  های دولتی و غیردولتی )تعاونی و خصوصی(های اقتصادی بخشاجرای پروژهگرچه کمبود منابع برای 
ت و حدت رفته است، لکن در سالیان اخیر، عواملی چند بر شدها به شمار میهای همیشگی و دیرینه دولتچالش

های یمحرهای نفتی، تهای اعمال شده بر روی خرید نفت و فرآوردهاین چالش افزوده است. عواملی چون تحریم
ناشی از )های خارجی در کشور گذاریبانکی و مشکالت مربوط به نقل و انتقال پول و ارز، کاهش میزان سرمایه

ز ، یکی اهای ایران هراسی غرب و ... . در چنین شرایطی، تکیه بر منابع داخلیمشکالت روانی ناشی از سیاست
ید به نظر کارهای مقابله با کمبود نقدینگی در بخش تولترین راهقیمتترین و ارزانالوصولترین، سهلمطمئن

 رسد.می
نظور مرد مردمی به های خُیکی نهادهای مردمی خوش سابقه برای تجمیع سرمایههای تعاونی اعتبار، شرکت

 ومسکن  پاسخگویی به احتیاجات مالی اعضاء، اعم از رفع حاجات زندگی روزمره )درمان بیماری، ازدواج، خرید
 استگاهشوند. گرچه خو ...( و یا تامین سرمایه ثابت و درگردش واحدهای تولیدی و خدماتی  محسوب می خودرو

تسهیل  ها کشور آلمان و در قرن هجدهم میالدی بوده است، ولی به دلیل کارکرد مناسب واین نوع از تعاونی
 راسر جهان گسترش یافت. نماید، به سرعت در سقیمت ایجاد میزیادی که در دستیابی به پول ارزان

توان به طبقات مختلف اجتماعی و پيشين آلمان نسبت داد. لغو های تعاونی در آلمان را میپيدايش گروه
های کشاورزی، پايان نظام اجباری عضويت در صنوف و نيز ظهور تجارت قانون کشت اشتراکی و اجباری زمين

تشکيل ۱و فردريش ويلهلم رايفازن ۱ن شولتز دليچااسامی هرمهايی گرديد که تحت آزاد، منجر به ايجاد تعاونی
 (.۱۳84شدند )وزارت تعاون، 

                                                           
1Herman Schulze Delitzch 



 

قويت تها و نيز اجتماع افراد برای يک وکيل بود که عامل اعتماد افراد به توانايی دلیچ هرمان شولتز
متقابل و  های تعاونی جديد کشف نمود. خودياریشان را به عنوان اصل بنيادين شرکتهای فردیموقعيت

يچ ولتزدلهای تعاونی شآزادانه، مسئوليت پذيری فردی و همبستگی افراد ذی نفع، عقايد بنيادی بودند که تالش
 (.۱۳65ها استوار شده بودند )صدراالشرافی، بر پايه آن

يک موسسه اعتباری تا حدی مشابه با نمونه قبلی  2برای پيشه وران آيلنبرگ ۱850دليچ در سال  شولتز
وران و ديگر اد کرد. وی بعدها به اصالح موسسه خود پرداخت تا اعتبارات کوچک را به تناسب نياز پيشهايج

 (.۱۳85های اعتباری ديگری ايجاد کرد )سلطانی، صنايع کوچک بپردازند و نيز تشکل
د جدي و های تعاونی که او به عنوان يک شکل متمايزشولتزدليچ در تالش برای تحکيم جايگاه قانونی شرکت

اين  ساند.صويب برهای تعاونی به تاز سازمان تجاری ايجاد نموده بود، موفق شد که قانونی ويژه در زمينه شرکت
ر سراسر د ۱8۷۱در شمال آلمان و نهايتاً در سال  ۱868در پروس، در سال  ۱86۷قانون برای اولين بار در سال 

لعل فام، مشارکت داشت ) ۱889بازنويسی اين قانون در سال سازی و آلمان به اجرا درآمد. همچنين او در آماده
۱۳85.) 
رای فاه بداد و بيشتر به دنبال ايجاد ررايفازن برخالف شولتزدليچ فعاليت خود را در روستاها انجام می 

های عاونیتکرد ثروتمندان را در روستاييان بود. وی موافق و خواهان کمک دولت و افراد ثروتمند بود و سعی می
 (.۱۳65خود عضو کند )صدراالشرافی، 

های تعاونی اندازی کرد که دربرگيرنده بسياری از ويژگیی پرداخت وام و اعتبار راههايی را برارايفازن شرکت
های تعاونی وی اساساً در تالش برای بودند. هر چند رايفازن همچنان حامی خودياری بود، اما اولين شرکت

وستايی شهر کوچک به کشاورزان و دامداران ر ۱862انتقال پول از ثروتمندان به مستمندان بودند. او در سال 
 (۱۳85کمک کرد تا يک شرکت تعاونی اعتبار واقعی تشکيل دهند. )سلطانی،  ۳هازنآن

ای را برای موسسه ۱8۷۷های روستايی، در سال وی همچنين به منظور ارتقاء و حمايت از منافع تعاونی
 (۱۳85فعاليت در سطح ملی تاسيس نمود. )لعل فام، 

های هر دو نمونه ازن و شولتز به سرعت در سراسر اروپا گسترش يافتند. ويژگیهردو نمونه بانک تعاونی رايف
انجمن »های اعتباری در شمال آمريکا به کار گرفته  شد. بدين ترتيب، دفاتر مرکزی دادن به اتحاديهبرای شکل

شد. ناميده می« خانه رايفازن»ها با عنوان ايالت ويسکانسين برای سال4در شهر مديسون« ملی اتحاديه اعتبار
 (۱۳85)وزارت تعاون، 

ها در کشور آلمان بيش از پنج تصويب شود، تعداد کل تعاونی ۱889ها در سال قبل از اين که قانون تعاونی
هاس های اعتبار که بر اساس سيستم شولتزدليچ، رايفازن وهزار شرکت بود. از لحاظ تعداد و اهميت، تعاونی

های تامين کاالهای کشاورزی و غير ها تعاونیها بودند و پس از آنديگر تعاونیتشکيل شده بودند بيشتر از 

                                                                                                                                                                                     
1Friedrich Wilhelm Reiffeisen 
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4Madison 



 

های بعد، نظام تعاونی آلمان رشد و توسعه چشمگيری يافته و  با اصالح کشاورزی رتبه دوم را داشتند. در سال
ری که امروزه قوانين، تصويب مقررات و تاسيس نهادهای جديد، ساختار سازمانی خود را منسجم نمود، به طو

ای و ملی( در اين کشور فعاليت تعداد زيادی شرکت و اتحاديه تعاونی در سطوح مختلف )محلی، منطقه
 نمايند.می

 بیان مسئله: -1
م هعاونی های تهای اعتبار در سراسر جهان از اعتبار باالیی برخوردارند، به طوریکه تا سطح بانکتعاونی

ی ها( تحت فشار سیاست20۱۷های آلمان در سال گذشته میالدی )انکترین بزمانیکه بزرگاند. رشد کرده
د اهش تعداکانقالب دیجیتالی، به  های بانکی و نهایتاً، اجباری شدن بیمه سپردههای پایین بهرهریاضتی، نرخ

ت سخوران های اعتبار بودند که با کمترین تنش آن دشعب )شعبه زدایی( و حتی ادغام روی آوردند، این تعاونی
اولین مزیت  برند:ها از دو مزیت بزرگ سود میرا پشت سر گذاشتند. این امر دلیل دیگری نداشت جز اینکه تعاونی

ه کردن و به دلیل پایین بودن ریسک تسهیالت، ضرورتی برای بیم باشداینکه سرمایه متعلق به خود اعضاء می
و  ی هستند(داران و مالکان تعاونقیقت همگی از سهام)وام دهندگان و وام گیرندگان در ح ها وجود نداردسپرده

از  ت اداریها همواره در حداقل و نزدیک به صفر است و تنها کارمزد خدمادیگر اینکه بهره تسهیالت در تعاونی
 ه و شعبگردد. پر واضح است که موسسات تعاونی از تعداد شعب زیادی برخوردار نبودمشتریان )اعضاء( اخذ می

 شوند.ا تعداد اعضاء و در حد ضرورت ایجاد میمتناسب ب
 لمان،آی توان به وفور مشاهده نمود.در کشورهاها را در سراسر جهان میهای موفق اینگونه تعاونینمونه

-بانکسطح ا که ت توان مشاهده نمودرا می های اعتبار موفقیاز تعاونی شماریبیهای نمونه فرانسه و هندوستان

 اند.رشد کرده نیز هاکشوراین تراز اوّل های 
های اعتبار که ]براساس ضوابط و جدول امتیازبندی مربوط گونه که گفته شد، سود تسهیالت تعاونیهمان

قیمتی شود، نزدیک به صفر بوده و لذا پول ارزانگذاری[ به اعضاء پرداخت میبه میزان سرمایه و مدت سپرده
 ۱هزینه شود، کمترین اثر تورمی را در اقتصاد خواهد گذاشت. است که چنانچه در کار تولید یا خدمات

 فرضیه پژوهش        
-ارزان قیمت متعلق به اعضای خود، توان پرداخت تسهیالتهای اعتبار به دلیل تجهیز منابع ارزانتعاونی

و  هم آوردهرا فرامندی اعضاء ترین شرایط )تضامین و وثایق( را دارند که در نهایت موجبات رضایتقیمت با سهل
 باشند.بر کنترل تورم موثر می

 روش تحقیق 
 این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است.

 جامعه آماری
ون، های تعاونی اعتبار ثبت شده تحت پوشش وزارت تعاشرکت مدیران و اعضای جامعه آماری این پژوهش، 
 باشند.می رفاه اجتماعی کار و

                                                           
 گردد.درصد از مبلغ کل وام تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی از اعضاء اخذ می 4های اعتبار در ایران صفر بوده و تنها حدود نرخ تسهیالت تعاونی1



 

 گیرینمونه و روش نمونه

 ومدیران  نفر از ۱۳6درصد، مجموعاً  0۱/0و خطای  %98با استفاده از فرمول کوکران، در سطح اطمینان 
 ای انتخاب شدند.بصورت مرحلههای اعتبار تعاونی اعضای

 ابزارهای پژوهش
سئوال است.  24در تحقیق حاضر، برای صرفه جویی در وقت و هزینه، از پرسشنامه استفاده شده که شامل 

های جمعیت شناختی )متضمن اطالعات توصیفی نامه شامل دو بخش است که در بخش نخست پرسشپرسش
گزینه طیف  5درباره پاسخ دهنده( و در بخش دوم، پرسش های نگرشی )مشتمل بر سئواالت تستی در قالب 

اند. برای هلیکرت در خصوص دیدگاه، برداشت، باور و نظر پاسخ دهنده در رابطه با یک موضوع خاص( مطرح شد
)قابلیت اعتماد( آن،  ۱تعیین روایی ابزار تحقیق )پرسشنامه(، از روش نظرسنجی از خبرگان و برای تعیین پایایی

 از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. 
 هاتجزیه و تحلیل داده  

مار آتحلیل برای تجزیه و تحلیل اطالعات توصیفی از تحلیل آمار توصیفی، برای تحلیل فرضیه تحقیق از 
ریب ای برای بررسی وضعیت عوامل و فرمول ضی آماری اختالف میانگین یک نمونههااستنباطی )شامل آزمون

 ( استفاده شده است.هاهمبستگی خطی پیرسون برای بررسی ارتباطات مولفه
 

 های پژوهشفتهیا
درصد از  46دهد که های گردآوری شده نشان میبندی دادهشناختی حاصل از جمعمشخصات جمعیت

نفر از  ۳8 باشند. همچنین مدرك تحصيلينفر( مرد می ۷۳درصد از آنان ) 54نفر( زن و  6۳پاسخگویان )
دكتري  فرن 4نفر كارشناسي ارشد،  ۳2نفر از پاسخگویان کارشناسی،  62 تر از دیپلم،پاسخگویان دیپلم و پائین

 سال است. ۳/4۱باشد. میانگین سنی پاسخگویان نیز مي
 

 دهندگان( توزيع جنسيتي پاسخ1جدول شماره 

 درصد                    فراوانی جنسيت رديف
 54 ۷۳ مرد ۱
 46 6۳ زن 2

 100 136 جمع
 

 دهندگانسني پاسخ( توزيع 2جدول شماره

 درصد فراوانی سن رديف
 2/2 ۳ تروپائين 25 ۱

                                                           
1Reliability 



 

2 ۳5- 26  ۳4 25 
۳ 45- ۳6  6۱ 8/44 
4 55- 46 2۳ 9/۱6 
5 65- 56    ۱0 4/۷ 
 ۷/۳ 5 وباالتر 66 6

 100 136 جمع
 

 دهندگان از نظر مدرك تحصيلي( توزيع پاسخ3جدول شماره
 

 درصد                      فراوانی تحصيالت رديف
 6/9 ۱۳ زیردیپلم ۱
 4/۱8 25 دیپلم 2
 6/45 62 كارشناسي ۳
 5/2۳ ۳2 ارشد كارشناسي 4
 9/2 4 دكتري 6

 100 136 جمع

 مندی اعضاءرضایتموثر بر  فردی های( فراوانی طیف لیکرت برای مولفه4جدول شماره 
 

 مولفه ردیف
 میزان تاثیرگذاری

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
 نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی

     %۷ 9 %۳۳ 45 %60 82 سن ۱

 %۱5 20 %۱2 ۱۷ %9 ۱2 %۱6 22 %48 65 جنسیت 2

 %۷ ۱0 %۱0 ۱۳ %۳5 4۷ %۱8 25 %۳0 4۱ تحصیالت  ۳

   %۱2 ۱6 %۱5 2۱ %28 ۳8 %45 6۱ شغل 6

 
 مندی اعضاءعملکردی موثر بر رضایتهای ( فراوانی طیف لیکرت برای مولفه5جدول شماره 

 مولفه ردیف
 رضایتمیزان 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
 نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی نسبت فراوانی

     %۷ ۱0 %۱9 25 %۷4 ۱0۱ وام مبلغ ۱

     %6 9 %29 ۳9 %65 88 سرعت پرداخت وام 2

 تضامین اخذ شده ۳
۱۳6 ۱00

% 
        

     %۱۳ ۱8 %4۱ 55 %46 6۳ مدت بازپرداخت اقساط 4

   %۱0 ۱۳ %9 ۱2 %46 6۳ %۳5 48 فاصله پرداخت وام بعدی 5



 

       %۱4 ۱9 %86 ۱۱۷ نرخ سود و کارمزد 6

     %۱۳ ۱۷ %۱6 22 %۷۱ 9۷ بروکراسی اداری پرداخت وام ۷

       %۱۱ ۱5 %89 ۱2۱ انداز ماهیانه عضومبلغ پس 8
 

 

 کرد آخرین وام ماخوذه از سوی نمونه آماریمحل هزینه( 6جدول شماره 

 نسبت )درصد( فراوانی کردمحل هزینه ردیف
 49 66 رفع احتیاجات ضروری )ازدواج، درمان و ...( ۱
 ۱۷ 2۳ تولید محصول )کاال و خدمات( 2
 6 8 خرید مسکن ۳
 ۱4 ۱9 خرید خودرو 4
 ۱۳ ۱8 خرید لوازم خانگی 5
 ۱ 2 مسافرت و ...(خرید سهام، سایر موارد ) 6

 ۱۳6 ۱00 

 

)جدول  مندی اعضاءموثر بر رضایت فردی هایدر خصوص مولفه ( تجمیع پاسخهای طیف "زیاد و خیلی زیاد"7جدول شماره 
 (4شماره 

 مولفه ردیف

 میزان تاثیرگذاری بر رفتار فرد
 )فراوانی و سهم پاسخهای طیف "زیاد و خیلی زیاد"(

 سهم فراوانی

 %9۳ ۱2۷ سن ۱

 %64 8۷ جنسیت 2

 %49 66 تحصیالت ۳

 %۷۳ 99 شغل 4
 

 (5)جدول شماره  مندی اعضاءعملکردی بر رضایتهای خصوص مولفه( تجمیع پاسخهای طیف "زیاد و خیلی زیاد" در 8جدول شماره 

 مولفه ردیف

 میزان تاثیرگذاری بر سبک زندگی
 )فراوانی و سهم پاسخهای طیف "زیاد و خیلی زیاد"(

 سهم فراوانی

 %9۳ ۱26 مبلغ وام ۱

 %9۳ ۱2۷ سرعت پرداخت وام 2

 %۱00 ۱۳6 تضامین اخذ شده ۳

 %8۷ ۱۱8 مدت بازپرداخت اقساط 4



 

 %82 ۱۱۱ فاصله پرداخت وام بعدی 5

 %۱00 ۱۳6 نرخ سود و کارمزد 6

 %88 ۱۱9 بروکراسی اداری پرداخت وام ۷

 %۱00 ۱۳6 انداز ماهیانه عضومبلغ پس 8
 

 

 گیریبحث و نتیجه -1
آيد، ( برميهای تحقيقخالصه نتايج مستخرجه از پرسشنامه) 4جدول شماره  هایهمانگونه كه از یافته

را "خیلی  مندی اعضاء( بر رضایت%64) ( و جنسیت%۷۳) (، شغل%9۳) سنهای دهندگان تاثیر مولفهپاسخ
  مندی اعضاء تاثیر معناداری ندارد.( در رضایت%49تحصیالت ) اند. مولفه" ارزیابی نمودهزیاد"و  "زیاد

(، %۱00اخذ شده )تضامین (، %100) نرخ سود و کارمزدموثر بر سبک زندگی نیز های درخصوص مولفه
مبلغ اند. " را به خود اختصاص داده" و "زیادبیشترین فراوانی گزینه "خیلی زیاد (%۱00انداز ماهیانه )مبلغ پس

( و فاصله %8۷(، مدت بازپرداخت اقساط )%88(، بروکراسی اداری )%9۳سرعت پرداخت وام ) ،(%9۳) وام
 رند.های بعدی قرار دادر ردیف (%82پرداخت وام بعدی )

را  مندی اعضاءرضایت موثر بر عملکردی وفردی  هایدار میان مولفههای آماری وجود ارتباط معنیتحلیل
با استفاده  مندی اعضاءهای عملکردی در ارتباط با متغییر رضایتبطوری که سنجش متغیر مولفهکنند. تائید می

دهد را نشان می 8۱2/0از فرمول ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی خطی مستقیمی برابر با شاخص عددی 
 باشد.متغیر یاد شده می باالی که مبین اهمیت

های اعتبار به ترتیب در رفع های پرداختی از سوی تعاونیگرد وامالزم به ذکر است که بیشترین محل هزینه
 باشد.( می%۱۳( و خرید لوازم خانگی )%۱4(، خرید خودرو )%۱۷(، تولید محصول )%49ی )احتیاجات ضرور
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