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  »ه الرحمن الرحیمبسم اللّ«

)15(قرآن کریم. سوره مبارکه النمل. آیه شریفه

  

 سخن ناشر
اه به کرات ي ریاست دانشگازسوکه  دانشگاه امام صادقفلسفه وجودي 

اي متعهـد، بـاتقوا و کارآمـد در     ، تربیت نیروي انسانیمورد توجه قرار گرفته

تا از این طریق دانشگاه بتواند نقش اساسی خود را  است و نظر عرصه عمل

   سطح راهبردي به انجام رساند. در

 محوري یاد نمود کـه وظـایف و   اي توان مقوله را می» تربیت«از این حیث 

 »تزکیـه «بدون  »علم«زیرا که  ؛یابد معنا میهاي دانشگاه، در چارچوب آن  کارویژه

ـ  ابــزاري در مسـیر تعــالی و اصـالح امـور جامعــه باشـد، عــاملی      یش از آنکـه ب

  سازد. که سازمان و هویت جامعه را متأثر و دگرگون میخواهد بود  ساز مشکل

سـتند و  تـابع اصـول و مبـادي علمـی ه    » هـا  سیاسـت «از سوي دیگر 

هـا در   توان منکر این تجربه تاریخی شد که استواري و کارآمدي سیاست نمی

ایـن منظـر    از مندي از نتـایج آنهاسـت.   ههاي علمی و بهر گرو انجام پژوهش

هاي فکري و اجرایـی   پیشگامان عرصه علم و پژوهش، راهبران اصلی جریان

 -ی هـاي علمـ   ناییتوان آینده درخشانی را بدون توا آیند و نمی حساب می به

گـویی بـه ایـن     در واقع پاسخ» مرجعیت علمی«پژوهشی رقم زد و سخن از 

  نیاز بنیادین است.
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درواقع یک الگـوي عملـی بـراي تحقـق ایـده       دانشگاه امام صادق

اکنـون ثمـرات    دانشگاه اسالمی در شرایط جهان معاصر است. الگویی که هم

المللی قابل مشاهده است. طبعاً آنچه حاصـل   در فضاي ملی و بین آننیکوي 

و گـذاران   عـه بنیـان  مومجآمده محصول نیت خالصانه و جهاد علمی مستمر 

با اتکـاء بـه تأییـدات الهـی و     رود  این نهاد است که امید میآموختگان  دانش

جانبه اساتید، دانشجویان و مدیران دانشگاه، بتواند به مرجعی تمام  تالش همه

  .ره جهانی تبدیل گرددعیار در گست

امکانـات  باتوجه به شرایط،  معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق

طرحـی جـامع نسـبت بـه معرفـی       بـا و نیازمندي جامعـه در مقطـع کنـونی    

و بـاالخره   ها کارکردي آن -دستاوردهاي پژوهشی دانشگاه، ارزیابی سازمانی

ـ هـا د  تحلیل شرایط آتی اقدام نموده کـه نتـایج ایـن پـژوهش     ب کتـاب،  رقال

هدف از این اقـدام   گردد. مندان می . تقدیم عالقهگزارش، نشریات علمی و...

اي  از تالش خالصانه تمام کسانی کـه بـا آرمـان و اندیشـه     قدردانیضمن  -

 ها و اصـالح آنهـا   درك کاستی -بزرگ و ادعایی اندك در این راه گام نهادند

مند به طی این طریق  عالقهزمینه پرورش نسل جوان و است تا از این طریق 

مکتـب علمـی امـام    نیز فراهم گردد؛ هدفی بزرگ که در نهایت مرجعیـت  

  شاءاهللا) المللی به همراه خواهد داشت.(ان را در گستره بین صادق

  

  الحمد وللّه

  معاونت پژوهشی دانشگاه

  



  

  

  

  

  شگفتاریپ
توانسـتند بـه عنـوان بسـتر      و در نتیجه بازار می 1براي سالیان متمادي رقابت

هـاي   هـادي مناسـب نقـش اصـلی را در ارایـه توصـیه      تعامالتی و ترتیبات ن

سیاستی ایفا نمایند. امـا در طـول زمـان، بـا افـزایش نااطمینـانی در فضـاي        

تعامالت انسانی و اهمیت یافتن رابطه انسان با انسان بجاي رابطه انسـان بـا   

هاي اقتصادي، نیاز به بسترهاي تعامالتی و ترتیبات نهـادي   طبیعت در تحلیل

کنار رقابت و بازار ضروري گردیـد کـه در میـان آنهـا تعـامالت      دیگري در 

  اي برخوردار است.  از جایگاه ویژه 2مبتنی بر همکاري

نظیر  3هایی موسوم به فناوري باال اما، از سوي دیگر، با ظهور تکنولوژي

در عصر حاضر، کـه بـه واسـطه اهمیـت آنهـا در       4هاي نانو و بیو تکنولوژي

و یا جامعـه   5ن سخن از عصري با نام جامعه علمیزیست کنونی انسان مدر

)، همکاري به بعدي مهـم  11، ص 1375، 7است (دراکر 6داري پس از سرمایه

هاي جدید تبدیل شده است. بـه بیـان    ها و بنگاه در تمشیت تعامالت سازمان

بهتر، هر چند تغییرات تکنولوژیکی و ظهور اختراعات جدید در طول تاریخ 

توان امري طبیعی، مستمر و ناشی از حس کنجاوي و تمایل  حیات بشر را می

هـاي ناشـناخته دانسـت. لـیکن، گـاهی اوقـات        ذاتی وي به شناخت حـوزه 

تغییرات تکنولوژیکی همانند اختراع ماشین بخـار در انگلسـتان و یـا ایجـاد     

صـنعت حمـل و نقـل ریلـی در آمریکــا از چنـان وسـعت و دامنـه نفــوذي        
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ابط و نهادهاي اجتماعی موجود در جامعه بشري نظیـر  برخوردارند که تمامی رو

هاي کسب و کار، نهادهاي مالی، طبقات اجتماعی و مـوارد   حقوق مالکیت، شیوه

نمایند و بعضـاً حتـی مرزهـاي سیاسـی و      مشابه دیگر را دستخوش تغییرات می

). در Schumpeter,2005, p. 115نوردنـد (  جغرافیایی میان جوامع مختلـف را در مـی  

هـاي بـاال بـه حـدي اسـت کـه اگـر معیـار          وران معاصر نیز اهمیـت فنـاوري  د

ماشـین بـه    استفاده از 19و  18نیافتگی کشورها در قرون  یافتگی یا توسعه توسعه

ویژه ماشین بخار در تولید کاالها بوده است، امـروزه میـزان ذخیـره معرفتـی     

هـا و   فنـاوري هاي مرتبط با ایـن نـوع از     کشورهاي مختلف از علوم و دانش

یـافتگی و    دهـی تولیـدات صـنعتی مـرز توسـعه      استفاده از آنها جهت شـکل 

  سازد.  نیافتگی صنعتی را مشخص می توسعه

با این وجود و علیرغم نقش قابل توجه این حوزه از دانـش بشـري در   

دنیاي معاصر، این علوم نوین در فرآیند توسعه یک جامعه عقیم و نازاینـد و  

هـاي صـنعتی    مر هستند که با پیوند خوردن با سایر شـاخه در صورتی مثمر ث

، 1375بتوانند نتایج ملموسی را بـراي جامعـه بـه ارمغـان بیاورنـد (دراکـر،       

). ویژگی دیگر این نوع از فناوري آن است که متخصصان این سـطح  96ص

هاي خـود بـه صـورت کـاربردي      از توسعه تکنولوژیکی براي عرضه فعالیت

ازمان هسـتند و امکـان عرضـه فـردي آن را نخواهنـد      نیازمند حضور در سـ 

هـا بـه    داشت. بنابراین، تعامالت همکارانه در ورود دستاوردهاي این فناوري

  یابد.  عرصه اجتماعی اهمیت دوچندانی می

هاي اقتصـادي و   بر این اساس چه به جهت تغییر نقش انسان در تحلیل

هاي پیرامون  بنیان، چالش هاي دانش گونه سازمان گیري این چه به جهت شکل

هایی که غیر از عنصر رقابت بستر تعـاملی دیگـري    ها و سازمان اداره شرکت

اي از دانش در علوم اقتصادي  آفرین است، شاخه به نام همکاري در آنها نقش

نـام بـرد. از ایـن     اقتصاد خرد نوینتوان بـه   است که از آن می  را شکل داده

آید که در ذیل آنها سـعی   ي جدیدي پدید میا رشته هاي میان منظر چارچوب

ها، نظیر قواعد  ها و سازمان حاکم بر این شرکت 8شود تا با شناخت قواعد می
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هـاي   سـازي آنهـا، چـارچوب    حاکم بر الگوهاي تأمین مالی و نحوه تجـاري 

هـاي انگیزشـی پـولی و غیرپـولی،      نظارتی و ماهیت متفاوت آنها، مکانیسـم 

حقوق مالکیت معنـوي و سـایر مباحـث مـرتبط بـا      مسائل حقوقی مرتبط با 

هاي تحلیلـی جدیـدي    ها، چارچوب مدیریت اجرایی و اقتصادي این شرکت

بندي  طبقه 10و مالیه شرکتی 9که عموماً تحت عناوینی نظیر حکمرانی شرکتی

  شوند ارایه گردد.  می

هـایی کـه در مواجهـه بـا نقـش تعـامالت        اما از منظري دیگـر، چـالش  

هاي سهامی و تجاري در کشورهاي پیشـرو (چـه    ر حوزه شرکتهمکارانه د

در سطح خرد و چه در سطح کالن) به وجود آمده، باعث شده است کـه در  

اقبال به سوي تعامالت همکارانه توجه مجدد به سایر ترتیبات سازمانی نظیر 

ها و قواعـد تخصـیص منـابع در آنهـا در      ها و بازاندیشی در مکانیسم تعاونی

هاي بازار (به ویژه در تـالش بـراي دوري از حضـور     از شکست جهت گذر

هــاي  گســترده دولــت در اقتصــاد) از اهمیــت دوچنــدانی در سیاســتگذاري 

اقتصادي برخوردار گردد. یقیناً، توجه به این امر در کشور ما به ویژه با توجه 

) قانون اساسـی  44هاي کلی اصل ( به تأکیدات قانون اساسی کشور، سیاست

درصدي بخش تعـاون از اقتصـاد کشـور و همچنـین      25وص سهم در خص

  یابد.  تأکیدات مقام معظم رهبري ضرورت بیشتري می

رسد نیاز به تدوین متنی در خصـوص حکمرانـی و    بنابراین، به نظر می

هاي تعاونی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. ایـن از آن رو   مالیه شرکت

دون توجه به مبحث حکمرانی و تـدبیر  ها ب است که گسترش فیزیکی تعاونی

هـاي انباشـته شـده و     تواند منجر به هدر رفت و اتالف سـرمایه  امور آنها می

عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در اسناد باالدستی کشور شود. امري کـه  

هاي  تعاونی بـه ویـژه    طی سالیان اخیر و در انحرافات ایجاد شده در فعالیت

  کن به وضوح قابل مشاهده است.هایی نظیر مس در حوزه

بر اساس آنچه بیان شد هدف اصلی از ارایـه ایـن مـتن، تبیـین مسـائل      

ها مبتنی بر دانش موجود در عرصه  موجود در حوزه حکمرانی و مالیه تعاونی
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به جهت آنکه آثـار موجـود در حـوزه    حکمرانی شرکتی است. به بیان بهتر، 

نسبت بـه مطالعـات انجـام شـده در     المللی  ها در سطح بین حکمرانی تعاونی

باشـد بسـیاري از    حوزه حکمرانی شرکتی از غناي مناسـبی برخـوردار نمـی   

مطالب مطرح شده در این گزارش به صورت ابتکاري بوده و تنها بـا توجـه   

هـاي   به دانش موجود در حوزه حکمرانی و تـدبیر امـور شـرکتی و تفـاوت    

تالش شده است تـا در دو   هاي سهامی و تجاري ساختاري تعاونی با شرکت

تـرین موضـوعات مطروحـه در عرصـه      فصل کامالً مجزا و با اقتباس از مهم

ها بـه ویـژه    حکمرانی و مالیه شرکتی به داللت این مباحث در عرصه تعاونی

ها اشاره گردد. لذا این متن به هیچ وجه  حسب برخی از قواعد خاص تعاونی

هـا نیسـت و تنهـا     نـی تعـاونی  ناظر بر یک پژوهش تجربی در عرصه حکمرا

هـایی اساسـی ولـی مـورد غفلـت در       هدف از نگارش آن، اشاره به سـرخط 

در این راستا، هر چنـد بـه کتـب و     11ها است. هاي مرتبط با تعاونی پژوهش

تـرین منبـع اصـلی در تحلیـل ایـن       مقاالت مختلفی رجوع گردید، امـا مهـم  

اقتصـاددان شـهیر    12مالیه شـرکتی ژان تیـرول  موضوعات، کتاب ارزشمند 

رسد عالوه بر دستاوردهاي تحلیلی و نظري وي،  بود که به نظر می فرانسوي

هاي مهم و اساسی مورد توجه سایر اقتصـاددانان را   به خوبی تمامی سرفصل

   نیز پوشش داده است.

در ایــن چــارچوب، در بخــش نخســت ایــن گفتــار، تعریــف مفهــوم   

د اشاره قرار خواهد گرفت. سـپس،  حکمرانی تعاونی و انواع و اقسام آن مور

هاي تعاونی تبیـین   هاي انگیزشی در شرکت مسائل موجود در حوزه مکانیسم

هاي  هاي انگیزشی پولی و مکانیسم گردد. در این بخش به ترتیب مکانیسم می

شود. در ادامه نیز، ابتدا مباحثی چنـد پیرامـون    انگیزشی غیرپولی مشخص می

ث حکمرانی ارایه خواهـد شـد و پـس از آن    هیئت مدیره و نقش آن در بح

گـردد و ارتبـاط ایـن     ها تبیـین مـی   مباحث مرتبط با نظارت در حوزه تعاونی

شـود. در   روشن مـی  13هاي انگیزشی ها با مکانیسم حوزه از حکمرانی تعاونی

بخش بعدي از مباحـث مـرتبط بـا ادغـام و تملـک و ارتبـاط آن بـا بحـث         
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هد شد و در قسمت ششم از این فصـل،  ها صحبت خوا حکمرانی در تعاونی

شـود. در   هاي تعاونی پرداخته مـی  به مسائل مرتبط با ورشکستگی در شرکت

قسمت هفتم این فصل نیز ارتباط میان همکاري و رقابت در بازار محصوالت 

شود. در بخش هشتم نیز  هاي تعاونی بحث می و نقش آن در حکمرانی شرکت

ها  و توسعه تعاونی قوقی مختلف در رشدهاي ح به بررسی نقش تفاوت محیط

پرداخته خواهد شد. در بخـش آخـر نیـز بـه بررسـی دوگـان سـهامداران و        

سایرذي نفعان در حوزه مالیه شرکتی پرداخته خواهد شد و به نقـش سـاز و   

  تر شدن مرزهاي این دوگان اشاره خواهد کرد. رنگ کار تعاونی در کم

هـاي   موضـوعات مالیـه شـرکت    تـرین  اما، در فصل دوم این متن، مهـم 

گیرد. عمده مباحث این فصـل پیرامـون سـاختار     تعاونی مورد اشاره قرار می

هاي تعاونی و اهمیت و نقش ساختار مطالبات در عملکرد  مطالبات در شرکت

هاي تعاونی است. در این فصل به ترتیب به برخی از مسائل مدیریت  شرکت

هـاي مختلـف تـأمین مـالی بـا       یوههاي تعاونی، رابطه شـ  نقدینگی در شرکت

هاي مختلف  ها، شیوه هاي انگیزشی ضمنی و مباحث حکمرانی تعاونی مکانیسم

با طراحی  ها و در نهایت مسائل مرتبط تأمین مالی و افزایش سرمایه در تعاونی

  هاي تعاونی مورد نظر است.  یک مکانیسم تأمین مالی در حوزه شرکت

سئوالن مرکز تحقیقـات دانشـگاه امـام    در پایان الزم است از زحمات م

که بـا ارایـه ایـده اولیـه      عادل پیغامیصادق (ع) به ویژه شخص آقاي دکتر 

ضرورت تولید چنین متنی، زمینه تدوین این اثر را فـراهم نمودنـد صـمیمانه    

هـاي تجربـی    گیري پژوهش تشکر نمایم. باشد که چنین اثري بتواند در شکل

  آفرین باشد. قشها ن  مؤثر در حوزه تعاونی

  سید جعفر حسینی

  1390پاییز 
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  ها يادداشت
                                                             

1. Competition 
2. Cooperation 
3. High Technology 
4. Nano & Bio 
5. The Knowledge Society  
6. Post – Capitalist Society  
7. Drucker 
8. Rules 
9. Corporate Governance 
10. Corporate Finance 

البته، در طول گزارش به جهت آنکه بین مفاهیم موجود در حوزه مالیه و حکمرانی شرکتی در  .11

المللی و مفاهیم ارایه شده در این گزارش همخوانی و سازگاري وجود داشته باشد معادل  سطح بین

  انگلیسی مفاهیم نیز ارایه شده است.
12. Jean Tirole 
13. Incentive Scheme 



  

  

  

  

  :اولفصل 

  هاي تعاونی حکمرانی شرکت

  مقدمه

شـود:   ها عموماً از این تعریـف مشـهور اسـتفاده مـی     در بیان چیستی تعاونی

انـد تـا    تشکلی مستقل و متشکل از افرادي که داوطلبانه دور هم گـرد آمـده  «

اقتصادي اجتماعی و فرهنگی خود را از طریق هاي مشترك  نیازها و خواست

 »نهـادي بـا مالکیـت مشــترك و مبتنـی بـر نظـارت مردمــی تـأمین نماینـد        

)International Cooperative  Alliance,1995  عضویت آزاد و اختیاري، نظـارت .(

مردمی اعضا، مشارکت اقتصادي بر مبناي شمار اعضا نه تعداد سهام یا میزان 

دگرانی و استقالل، آموزش و تعلیم اعضا، همکـاري بـین   گذاري، خو سرمایه

هـاي اصـلی در تشـکیل سـاختار یـک       ها و توجه به جامعه نیز مؤلفه تعاونی

  تعاونی هستند که بعضاً به اصول هفتگانه تعاون شهرت دارند. 

بر این اساس مشخص است که هدف بخش داخلی تعاونی با توجه بـه  

تواند صرفاً حـداکثر کـردن سـود     تعاونی نمیهاي تأثیرگذار در ساختار  مؤلفه

باشد بلکه در بسیاري از مواقع تأمین نیازهاي اولیه اعضاي یـک تعـاونی بـا    

حداقل هزینه و کمک به فروش محصوالت تولیدي آنها بـا حـداکثر حاشـیه    

هـایی از   سود هدف اصلی آنها خواهد بود. مثالً در صورتی که ارایه آمـوزش 

اورزان را در فروش محصوالتشـان بـا حاشـیه سـود     سوي تعاونی بتواند کش

بیشتر کمک نماید بایستی توسط تعاونی عرضه گردد. یا تشـکیل تعـاونی در   
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گذاري مشترك لزومـاً بـا هـدف سـودآوري شـکل       هاي سرمایه قالب شرکت

اي از تولیدکنندگان هـدف اصـلی    گیرد بلکه تأمین نیازهاي مشترك عده نمی

اش  شرکت سهامی و تجاري مدیرعامل صرفاً وظیفه باشد. اما در یک ها می آن

حداکثر کـردن ارزش سـهام سـهامداران اسـت و ممکـن اسـت سـهامداران        

هیچگونه اطالعی از ماهیت کاالي تولیدي شرکت نداشته باشند و مدیرعامل 

  نیز هیچ گونه تعهدي در قبال افزایش دانش آنها نخواهد داشت. 

در آمریکا و ترش زیادي یافته است. ها گس امروزه حوزه فعالیت تعاونی

درصد  33ها هستند. در نروژ این رقم به  درصد مردم عضو تعاونی 40کانادا 

گردد. در کشورهاي در حال توسعه نظیر اروگوئه، برزیـل، آرژانتـین،    بالغ می

ها سهم قابل توجهی را به خود اختصاص  مالزي و یا بورکینافاسو نیز تعاونی

هـا در   جود بایستی توجه داشت که حوزه فعالیـت تعـاونی  دهند. با این و می

ایـن در حـالی اسـت کـه در      است.کشورهاي در حال توسعه عموماً داخلی 

المللی داشته و به طور مثال قـانون   بین  ها جنبه یافته تعاونی کشورهاي توسعه

 2000که در سال  1مرزي ایاالت متحده آمریکا حمایت از توسعه تعاون برون

ها در تعامل بـا   نگره به تصویب رسید، بر اهمیت کسب سود تعاونیتوسط ک

). بنـابراین،  1389، 2کشورهاي در حال توسعه تأکیـد دارد (پولـت و دوولتـر   

  شود. ها افزوده می روز به روز بر اهمیت بحث حکمرانی تعاونی

   ها یتعاون یحکمران یچيست. ۱-۱

اونی در حوزه اقتصاد هاي تع در بخش تعاونی علیرغم قدمت طوالنی شرکت

االسف بحث تدوین ساختار تدبیر امور و حکمرانی شـرکتی هیچگـاه بـه     مع

هـایی کـه طـی     طور جدي در این حوزه مطرح نشده است و معـدود تـالش  

سالیان اخیر نیز به ویژه از اواخر سده گذشته و اوایـل سـده فعلـی صـورت     

گـذاري   نه مقرراتپذیرفته است عمدتاً معطوف به ترویج تعاونی بوده است 

هاي  ها، نگرانی جدي از بحران با این وجود در درون همین تالش3ها. تعاونی

هـاي تعـاونی و مباحـث مـرتبط بـا       ناشی از افزایش مقیاس فعالیت شـرکت 
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  ).Birchall,2004شود ( مخاطرات اخالقی در آنها مشاهده می

هـاي   از سوي دیگر در مباحث مرتبط با حکمرانی و تدبیر امور شرکت

سهامی، عموماً یک چالش جدي میان کسانی کـه معتقدنـد در بحـث بنگـاه     

حداکثر شود و کسانی کـه صـرفاً بـر     4نفع هاي ذيبایستی منافع تمامی گروه

خورد و همین مسأله  تأکید دارند به چشم می 5حداکثرسازي منافع سهامداران

هـا و   ونیرسـد تعـا   هاي بوده است. به نظـر مـی   منشأ بروز بسیاري از چالش

ها تا حدود بسیار زیادي این چالش را  مبحث تدبیر امور و حکمرانی تعاونی

کمرنگ خواهد کرد. به عبارت دیگـر بخـش تعـاونی بخشـی اسـت کـه در       

تواند هم منافع سهامداران و هم  صورت تبعیت از قواعد مناسب به خوبی می

بـه رویکردهـاي    نفع را حداکثر نماید. این مسئله با توجه هاي ذي سایر گروه

سـازي اعضـا و نـه     باال به پایین بخش تعاونی که بر اساس آنها بر توانمندي

(پولـت و   گردد بیشتر حایز اهمیـت اسـت   وري تأکید می صرف افزایش بهره

). به عبارت دیگر در این رویکرد کسـب سـود هیچگـاه نمـی    1389دوولتر، 

ی تعریـف گـردد   مدیریت راهبردي یـک تعـاون   6تواند به عنوان هدف نهایی

  9یک تعاونی است.  8یا کوتاه مدت 7بلکه از اهداف میانی

هاي سهامی و تجاري، اصول ارایه شده از سوي  بر خالف حوزه شرکت

المللـی   المللی تعاونی، تقریباً مورد پذیرش همگان در سطح بـین  اتحادیه بین

قرار گرفته اسـت و عمومـاً دسـتورالعمل و تعـاریف صـادره از سـوي ایـن        

هاي رقیب نقش به مراتب کمتري  تحادیه مقبولیت جهانی دارد و سایر گروها

بر عهده دارند. اصول این اتحادیه نیز برگرفته از اصول ارایه شـده از سـوي   

انگلستان است که قدمتی بیش از یکصـد سـال دارد و در    10تعاونی راچدیل

هـاي متعـددي را برعهـده داشـته اسـت       کشورهاي مختلـف جهـان فعالیـت   

)Bialoskorski Neto, 2011 .(  

همچنین علیرغم ضعف دانش موجود در حوزه حکمرانی و تدبیر امـور   

هاي اخیر بر اهمیت مبحث حکمرانـی و تـدبیر    تعاونی، این اتحادیه در سال

هـاي سـاالنه خـود واقـف گردیـده اسـت و در        هـا در همـایش   امور تعاونی
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را از اهداف خـود   11»ها یبهترین اقدامات در تعاون«سمینارهاي خود تدوین 

هـاي   البته، نهادهاي دیگـري نظیـر شـوراي جهـانی اتحادیـه      12نماید. ذکر می

هایی در راستاي ارایه اصـول و   المللی کار نیز تالش و سازمان بین 13اعتباري

کـدام از شـمولیت    اند اما در مجموع هـیچ  رهنمودهایی به کشورها انجام داده

  دار نیستند.المللی تعاون برخور اتحادیه بین

هـا چیسـت؟ حکمرانـی     اما تعریـف حکمرانـی و تـدبیر امـور تعـاونی     

هایی است که در آن اعضاي یـک تعـاونی بتواننـد از    راه«ها مرتبط با  تعاونی

پـذیري در   نایل شدن به منافعشان به واسطه افزایش  شـفافیت و پـیش بینـی   

ینـان حاصـل   رفتار مدیران اجرایی، با توجه به اصول حاکم بـر تعـاونی اطم  

هـایی   ). به عبارت دیگر این مسئله مـرتبط بـا روش  Karthikeyan,2009»(نمایند

است که در آنها بخش داخلی تعاونی به طور قابل قبولی نسبت به دسترسـی  

هاي  تواند عایدي شود و بنابراین تعاونی می بخش خارجی به منافعش متعهد 

ها  داشت که بر خالف شرکتمورد نظر را به اعضا اعطا نماید. بایستی توجه 

نفع  هاي ذي در اینجا عموماً منافع بخش خارجی در راستاي منافع سایر گروه

ها براي پیگیري اهدافی نظیر کاهش فقر و  شود. زیرا عموماً تعاونی تعیین می

گردند (پولت و  تأسیس میافزایش اشتغال هاي اجتماعی و  حذف محدودیت

  )1389دوولتر، 

، تعریفی محدودي از بحث حکمرانی و تدبیر امور در تعریف ارایه شده

هاي سهامی و تجاري معموالً مخاطرات اخالقـی   ها است. در شرکت تعاونی

برخی از اعضا یا هیئت مدیره علیه سایر اعضا یـا مجموعـه مـدیریت بنگـاه     

آید (یا حداقل در برابر شواهد موجـود از مخـاطرات    چندان مهم به نظر نمی

رسـد). امـا در حـوزه     مدیریت چندان جدي بـه نظـر نمـی    اخالقی مجموعه

ها به جهت حق رأي برابر تمامی افراد در ساختار تعاونی، مخـاطرات   تعاونی

اخالقی اعضاي تعاونی و یا اعضاي هیئـت مـدیره علیـه سـایر اعضـا و یـا       

مجموعه مدیریت حایز اهمیت است. بـر ایـن اسـاس از آنجـا کـه اعضـاي       

توانند از طریق افزایش سـهم خـود    هیئت مدیره نمی تعاونی به ویژه اعضاي
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هاي بیشتري را بـه دسـت آورنـد، لـذا      کنترل بنگاه و در نتیجه کسب عایدي

هـاي   ممکن است به سمت جلب رضایت مدیرعامل جهت اجراي سیاسـت 

سازگار با منافع آنان از طریق پرداخت رشوه متمایـل گردنـد و در صـورت    

ه واسطه قدرت خود در هیئت مـدیره، وي  مخالفت مدیرعامل ممکن است ب

  را برکنار نموده و مدیرعامل موردنظرشان را منصوب نمایند.

ها  رسد تعریف واقعی حکمرانی و تدبیر امور تعاونی بنابراین به نظر می

  بایستی به شکل زیر اصالح گردد:

هایی است که در آن بخش داخلی و بخش خـارجی یـک تعـاونی    راه«

ــل  ــد از نای ــفافیت و      بتوانن ــزایش ش ــطه اف ــه واس ــان ب ــه منافعش ــدن ب ش

پذیري در رفتار مدیران، اعضاي هیئت مدیره و مالکان، با توجه بـه   بینی پیش

  » اصول حاکم بر تعاونی اطمینان حاصل نمایند

  یاشکال مختلف بروز مخاطرات اخالق. ۱-۱-۱

 اي که ممکن است در تعاونی رخ دهد در این بخش انواع مخاطرات اخالقی

را بررسی خواهیم نمود. بایسـتی توجـه داشـت کـه در حـوزه تـدبیرامور و       

حکمرانی شرکتی عموماً بر حسابرسی بخـش داخلـی و کـاهش مخـاطرات     

گـردد. امـا    اخالقی مدیرعامل و مجموعه مدیران اجرایـی بنگـاه  تأکیـد مـی    

توان وجه دیگري از این مخاطرات اخالقی مرتبط با مخاطرات مـرتبط از   می

هاي کوچک) علیـه   یئت مدیره یا اعضا (به ویژه در خصوص تعاونیسوي ه

هـا از اهمیـت جـدي     مدیرعامل در نظـر گرفـت کـه در خصـوص تعـاونی     

برخوردار است. البته باید در نظر داشـت کـه مباحـث مطـرح شـده در ایـن       

گزارش عمدتاً ناظر بر همان جهت مشهور مخاطرات اخالقی اسـت و بعـد   

ار گرفته است. البته، خواننده بایستی توجـه داشـت   آخر کمتر مورد توجه قر

ها به طور اساسـی خـود بخشـی از یـک مسـئله مشـابه        که تمامی این بخش

شود و  هستند که عموماً در اقتصاد تحت عنوان مخاطرات اخالقی شناخته می

در ادامه متن نیز، هیچگاه مسئله مخاطرات اخالقی تفکیک نشده اسـت و در  
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ایـن   ،آشنایی بیشتر و ذکر مصادیق بیشـتري از ایـن بحـث   اینجا صرفاً براي 

  بندي ارایه شده است. تقسیم

منظــور از تــالش ناکــافی، تعــداد ســاعات : 14الــف) تــالش ناکــافی

شده براي در یک اداره یا شرکت  نیست (اکثر مدیران عامـل سـاعات    صرف

زیادي را بـه کـار کـردن مشـغول هسـتند) بلکـه تخصـیص زمـان کـار بـه           

اي متعدد و غیرمرتبط مورد نظر است. در نتیجه این مسـئله مـدیران   ه فعالیت

کننـده   ها به وسیله تغییر خرید از عرضه تعاونی ممکن است در کاهش هزینه

مواد اولیه ارزانتر، تخصیص مجدد و بهتر ساعات فعالیت نیـروي کـار و یـا    

 تر در مذاکرات دستمزد چنـدان تمـایلی از خـود    گیرانه اعمال موضوع سخت

). در نتیجه تالش آنهـا در کنتـرل   Bertrand & Mullainathan,1999نشان ندهند (

خطاهاي زیردستان خود ناکافی خواهد بود. نهایتاً، مدیران ممکـن اسـت بـه    

هاي رقیب، وقت کمی را براي کارهایی  علت اشتغال بیش از حد در فعالیت

ارکت در هیئـت  اند صرف نمایند (به طور مثال مش که براي آن استخدام شده

گـذاري در   هاي سیاسی، سـرمایه  هاي سهامی و تجاري، فعالیت مدیره شرکت

هاي عمومی یا مرتبط با بحث مدیریت  سایر معامالت ریسکی و سایر فعالیت

  تعاونی نیست و یا بسیار کم با مدیریت تعاونی ارتباط دارد).

یم شواهی کافی چه طور به طور مسـتق : 15هاي گرانگذاريسرمایه ب)

هاي عمده طور غیرمستقیم وجود دارد که برخی مدیران متعهد پروژه و چه به

  17شوند که به ضرر اعضاي تعاونی است.می 16هایی و احداث امپراتوري

اصوالً به جهت ماهیت تعاونی و تعهـدات آنهـا نسـبت بـه کمـک بـه       

نند توا می توسعه، کاهش بیکاري و مبارزه با  فقر،  بسیاري از مدیران تعاونی

جهت خود در جهت گسترش بنگاه و یا پیوند با سـایر   هاي بی گذاري سرمایه

 ،هاي نامرتبط را در راستاي اهداف فوق توجیه نمایند. به عبارت دیگر تعاونی

ها با مباحث مـرتبط بـا    از آنجا که بحث حداکثرسازي منافع اعضا در تعاونی

هاي گران  گذاري رمایهاقتصاد اجتماعی گره خورده است، لذا احتمال بروز س

هـا   تـر تعـاونی   یابد. از سوي دیگر به جهـت ماهیـت اجتمـاعی    نیز قوت می



  23هاي تعاونی  حکمرانی شرکت

23 
 

ها نیز در ارایه حکم علیه مدیران عامل آنها با دقت بیشـتري برخـورد    دادگاه

نمایند. زیرا هزینه اجتماعی برخورد یک قاضی با مدیرعامل متخلف یـک   می

اقشار ضعیف جامعه بسیار کمتر از گذاري بزرگ به ویژه براي  شرکت سرمایه

برخورد با مدیرعامل یک تعاونی به ویژه اگر کاهش منافع اعضـا بـا توجیـه    

کمک به سایر اهداف اجتماعی صورت گرفته باشد خواهد بود. یا  به عنوان 

هاي پرخطر توسط مدیرعامل یـک تعـاونی اعتبـار بـه      مثال دیگر اعطاي وام

بازگشت آن به تعاونی اعتبار را به سختی  اعضاي با درجه ریسک باال و عدم

  توان در قالب مخاطرات اخالقی مدیران  عامل بررسی نمود. می

مدیران اجرایی ارشد اغلب تصمیماتی : 18هاي سنگربندي استراتژي ج)

داشـتن   کننـد کـه بـه اعضـا در جهـت حفـظ و یـا مصـون نگـه          را اتخاذ می

هـاي سـنگربندي    اسـتراتژي رساند که به مجموعه آنهـا   موقعیتشان آسیب می

کـه باعـث حفـظ و    اسـت  هـایی   ها یا روش استراتژيگویند. به عبارت بهتر 

گـردد.   مـی استحکام موقعیت مـدیر علیـرغم تضـعیف موقعیـت سـهامداران      

هاي سنگربندي بسیاري وجـود دارد. اول، مـدیران گـاهی اوقـات      استراتژي

ان بـه راحتـی از آنهـا    تـو  کنند که بعـداً نمـی   اندازي می خطوط تولیدي را راه

هـاي قـدیمی و صـنایع کهنـه      صرفنظر کرد. به طور مثال، آنها در تکنولـوژي 

اندازي فعلی مناسـب هسـتند. دوم،    کنند که صرفاً براي راه گذاري می سرمایه

معیارهاي عملکرد ممکن است توسط مدیران دستکاري گردد تا زمـانی کـه   

مناسب ترسیم گردد. بـه طـور    شود از آنها یک چهره موقعیت آنها تهدید می

بـراي پوشـش    19هـاي حسـابداري خـالق    مثال، آنها ممکن است از تکنیـک 

متعاقـب آن، ممکـن اسـت     20شرایط رو به وخامـت تعـاونی اسـتفاده کننـد.    

هایی با ریسک باال و یا ریسک ناکافی مبادرت ورزند. بـه   مبادرت به فعالیت

بخش است  تعاونی رضایتاین معنا که ممکن است آنها هنگامی که عملکرد 

کـار گردنــد، و بـر ایـن اسـاس ریســک الزم را در      بـیش از انـدازه محافظـه   

تر از سـطح مشخصـی    هاي خود انجام ندهند تا عمکلرد تعاونی پایین فعالیت

 21که نتیجه آن مواجهه با واکنش هیئت مدیره، اعضا، حمله عامالن تصـاحب 
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یـز رفتـار مشـابه مـدیران     در سوي دیگر ن 23است نگردد. 22و یا جنگ نیابتی

یعنی زمانی که عملکـرد فعلـی آنهـا     -شوند  هنگامی که با مشکل مواجه می

بخش نیست و شدیداً نیازمند ارایه خبرهاي خوش به اعضاي تعاونی  رضایت

دهنـد و بنـابراین وارد    این است که ریسک بیش از اندازه انجام می -هستند 

سـوم،   24شوند. میضعیت تعاونی آمیز براي احیا مجدد و حرکت مخاطرهیک 

 25کننـد  مدیران به طور معمول در برابر عامالن تصاحب خصمانه مقاومت می

اندازند. در  زیرا که این عامالن تصاحب موقعیت بلندمدت آنها را به خطر می

توانند در برابر پیشنهادات عـامالن تصـاحب پیـروز     برخی از اوقات، آنها می

 26گذار دوست گذارند تا یک سرمایه ا کنار میهاي خود ر شوند یا آنکه روش

هاي سـهامی و تجـاري    بایستی توجه داشت که در حوزه شرکت 27پیدا کنند.

بعضاً این نـوع از مخـاطرات اخالقـی از طریـق البـی کـردن در خصـوص        

کـه در   29پـذیرد  نیـز صـورت مـی     28گـذار فعـال   محدودیت فعالیت سرمایه

اي از  مگر در زمانی که مجموعهبر آنها ها به دلیل ساختار حق رأي برا تعاونی

چنـدان اعتبـاري نخواهـد    سهامداران به صورت یکپارچه و هم رأي باشـند  

توان نوعی از جنگ نیابتی در نظـر گرفـت    داشت. البته حالت اخیر را نیز می

اي دارد. مسئله دیگري که در  هاي جدي گذار فعال تفاوت که با مسئله سرمایه

بایستی مدنظر قرار گیـرد ایـن اسـت کـه بعضـاً       این خصوص به طور جدي

مدیران عامل ممکن است با استفاده از این استراتژي و به واسـطه بـه خطـر    

هاي مقیـاس   ها و استفاده از صرفه افتادن موقعیت خود، به سمت انواع ادغام

حرکت نمایند که این مسئله با سوق دادن شرکت به سمت شـرکت تجـاري   

له گرفتن آن از اهداف اجتمـاعی یـک تعـاونی نظیـر     یا سهامی منجر به فاص

  شود. کاهش فقر می

توان گفـت کـه مـدیران ممکـن      در نهایت می: 30افزایش سهم خود د)

است منافع خصوصی خود در فعالیت بنگاه را از طریق بـه کـارگیري انـواع    

اي از  توانـد دامنـه   اي از رفتارهاي مبتنی بر افزایش سهم خود که مـی  گسترده

هاي کامالً غیرقانونی را شامل شـود   هاي مناسب و سودمند تا فعالیت تفعالی
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را بـه خـود اختصـاص     31اي افزایش دهند. مدیران ممکن است مزایاي ویـژه 

هاي ویژه و خصوصی در وقـایع ورزشـی،    دهند (نظیر، دفاتر اعیانی، جایگاه

هاي شکاري  هاي ویژه، کلبه هاي کشوري، دریافت حقوق عضویت در باشگاه

هـاي    گیري، مخارج اضافی در تفـریح، و مخـارج سـنگین در برنامـه     و ماهی

هنري)، جانشینان خود را از میان دوستان و یا اشخاصی که با آنها هـم فکـر   

کننـد و یـا بـه مـدیریت گذشـته       هستند انتخاب کنند که یا از آنها انتقاد نمی

بر اساس دوستی و بري را  کننده مواد اولیه هزینه تعاونی کاري ندارند، عرضه

اي کـه   هـاي سیاسـی   هاي فامیلی انتخاب کنند و یا تأمین مالی گروه یا نسبت

مند هستند را به عهده بگیرنـد. همچنـین افـزایش سـهم      مدیران به آنها عالقه

تواند شامل سرقت و یا مبادلـه بخـش داخلـی بنگـاه بـا کـارگزاران        خود می

شویی  هاي پول ور پوشش فعالیتها به منظ بورس، همچنین استفاده از تعاونی

  و فرار از مالیات نیز باشد.

تاکنون عمدتاً تأکید بر احتمال بروز مخـاطرات   دخالت در مدیریت:  ه)

اخالقی از  سوي  مدیرعامل و بخش داخلی بنگـاه بـوده اسـت. لـیکن ایـن      

مخاطرات اخالقی ممکن است به طور معکوسی نیز به وقوع بپیندد. به طـور  

است هیئت مدیره علیرغم تعهدات اولیه پس از مدتی نسبت بـه  مثال ممکن 

ها باعث خواهد شـد   عزل مدیرعامل نیز اقدام کند. از آنجا که ماهیت تعاونی

کننده در یک تعاونی نتوانند از طریق افـزایش سـهم خـود و بـا      افراد شرکت

هـاي   استفاده از قدرت مالی خود کنترل بنگاه و در نتیجـه تصـاحب عایـدي   

تر را به خود اختصاص دهند لذا در این حالت امکان دارد سـهامداران و  بیش

هاي کوچـک) بخواهنـد بـا انتخـاب      اعضاي یک تعاونی (به ویژه در تعاونی

مدیرعامل مورد نظر سعی در تصویب قوانین مـورد نظرشـان و بـه عبـارتی     

کنترل بنگاه به صورت غیر مستقیم  داشته باشند. حتی ممکن است برخی از 

عضاي یک تعاونی علیه سایر اعضا با یکدیگر متحد شده و مدیرعامل مورد ا

نظر خود را در بنگاه وارد نمایند و یا با پرداخت رشوه مدیرعامل را وابسـته  

   به خود نمایند.
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حال پس از توضیح اشکال مختلف مخاطرات اخالقی موجود در حوزه 

هـا اشـاره    عـاونی هاي تعاونی به مباحث مرتبط با بحـث حکمرانـی ت   شرکت

  خواهد شد.

  یتعاون یها در رشكت یانگيزش یها مكانيسم. ۲-۱

هاي اقتصـادي جدیـد، جـدا     گیري بنگاه اصوالً یکی از پیامدهاي اصلی شکل

شدن کنترل و مدیریت بنگاه از مالکیت و سهامداري بنگاه، است که بر ایـن  

وه بررسی هاي متعددي پیرامون انتخاب مدیرعامل مناسب و نح اساس چالش

گردد. بر این اساس و پـس از   رفتارهاي مدیرعامل پس از انتخاب مطرح می

و همزمـان بـا گسـترش دانـش      1980هاي مدیران در دهـه   موج سوءاستفاده

مرتبط با اقتصاد اطالعات و موضوع عدم تقـارن اطالعـاتی میـان مالکـان و     

دانـش  گیـري مبـاحثی در    مدیران منجر بـه شـکل   32مدیران، لزوم حسابرسی

هـاي انگیزشـی شـد کـه هـدف اصـلی آن        حکمرانی شرکتی به نام مکانیسم

همراستا ساختن منافع مدیران با مالکـان و جلـوگیري از کـاهش مخـاطرات     

اخالقی مدیران عامـل در درجـه اول و درجـه دوم کـاهش ایـن مخـاطرات       

نفع در یک شرکت است. بر همین اسـاس   هاي ذي اخالقی میان تمامی گروه

هاي کاهش مخاطرات اخالقی بخـش داخلـی یـک      ترین زمینه اصلییکی از 

  خواهد بود. 33هاي انگیزشی عملکرد محور تعاونی نیز استفاده از برنامه

به عبارت بهتر هر چقدر که فضا بـراي سـؤرفتارهاي مـدیران گسـترده     

هاي صـریح و ضـمنی باعـث همراسـتا      باشد اما در عمل تا حدودي محرك

شود. به طور مثال مزایـاي تعلـق    ان با منافع تعاونی میهاي مدیر شدن انگیزه

تواند به صورت نقدي و یا غیرنقدي باشد)، آنهـا را   گرفته به مدیران (که می

نسبت به کاهش در سود تعاونی و یا دور شدن تعاونی از اهداف مورد نظـر  

سهامداران و یا کاهش ارزش سهام شرکت تعاونی (در صورت وجود بـازار  

سازد. بـه جـز ایـن     هاي تعاونی) حساس می فرابورس براي شرکتبورس یا 

هاي کمتر رسمی اما نسـبتاً قدرتمنـد ضـمنی نیـز      هاي صریح، محرك محرك
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شوند. مـثالً تـرس    وجود دارند که از نگرانی مدیران نسبت به آینده ناشی می

از اخراج به وسیله هیئت مدیره، حمله عامالن تصاحب یـا جنـگ نیـابتی در    

ترل شرکت، یا قرار گرفتن تعاونی در وضعیت سخت مالی با آزادي جهت کن

ریزي براي انتخاب در هیئت مدیره جدید و یا دریافت  حداقلی مدیر و برنامه

هاي با پرستیژ  بیشتر تماماً مدیران را  هاي اجرایی در تعاونی پیشنهاد مدیریت

  دارد. نسبت به حفظ منافع تعاونی هشیار نگه می

ي بـازار سـرمایه و رقابـت در بـازار محصـوالت نیـز از       نظارت از سو

هاي سفت و سخت رفتارهاي مدیران است. این مسئله به ویژه در  مهارکننده

هاي نسل جدیدي که در آنها امکان تـأمین مـالی از سـوي     خصوص تعاونی

شود. رقابت در بازار  اعضاي غیرعضو نیز وجود دارد به طور جدي دیده می

هاي صریح و ضمنی مدیران را در راستاي منافع  انگیزه محصوالت نیز اغلب

  دهد. تعاونی قرار می

روانشناسان و سـایر متخصصـان حـوزه علـوم اجتمـاعی بـدون شـک        

هاي مدیریتی که در بـاال بـه آن اشـاره شـد را      توصیف اقتصاددانان از انگیزه

داننـد. بـه طـور کلـی آنهـا وقتـی صـحبت از         بسیار محدود و سـطحی مـی  

، انصاف، عدالت و 34هاي درونی افراد نمایند به انگیزه هاي مدیریتی می انگیزه

پـذیري   ، مسئولیت36، اخالق، صداقت، فرهنگ شرکتی35برابري در برابر افراد

، حساسیت نسبت به احترام و منزلت شخصی(که 38دوستی و نوع 37اجتماعی

نظایر عالقه به کار و  39شود) از سپاسگزاري و احترام سایر همکاران ناشی می

تـوان بیـان داشـت کـه اوال      نظایر آن اشاره دارند. در پاسخ به این مسئله می

دانند لیکن نقش نظام پـاداش و   اهمیت نمی ها را بی ًاقتصاددانان سایر محرك

ها را بسیار  دانند و حتی اثر آن بر سایر مؤلفه ها می تنبیه را بیش از سایر مؤلفه

هاي تعاونی تا حـدود   ختار شرکترسد سا و ثانیاً به نظر می 40دانند جدي می

 هاي سهامی و تجاري تقلیل خواهد داد.  زیادي این مشکل را نسبت به شرکت

هاي انگیزشی مناسـب   بایستی توجه داشت که در بحث تنظیم مکانیسم

ها به نحوي که بتوان مخاطرات اخالقی مـدیران را کـاهش    در حوزه تعاونی
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هـاي سـهامی و    بـا شـرکت   هاي جدي در مقایسـه  داد یک سري محدودیت

ها عمـدتاً   ها وجود دارد. اصول تعاونی تجاري با توجه به اصول اولیه تعاونی

بـه جهـت    41المللـی تعـاون   اشاره به هفت اصلی دارد که توسط اتحادیه بین

پـذیري، دموکراسـی، برابـري و یـا      هاي تعاونی نظیر مسـئولیت  تحقق ارزش

یان اخیر اصالحات انجام گرفتـه  انصاف است اتخاذ شده است. البته طی سال

  هاي تعـاونی  هاي تعاونی به ویژه شرکت در ساختار حقوقی برخی از شرکت

در آمریکا توانسته است تا حدودي این مشکالت را کاهش دهد. در این میان 

هـاي   هاي انگیزشـی در شـرکت   ترین اصل در ارتباط با ایجاد محدودیت مهم

رأي افـراد در یـک شـرکت تعـاونی      تعاونی ، مربوط به اصل برابـري حـق  

  گذاري است. صرفنظر از میزان سرمایه

هاي تعاونی کـه بـر اسـاس اصـول هفتگانـه اتحادیـه        اصل دوم شرکت

المللی تعاون مورد توافق اکثر کشورها از جمله کشور ما قرار گرفته است  بین

  کند: نحوه کنترل بنگاه توسط اعضا را چنین بیان می

ک هستند و توسط اعضـاي خـود کـه    یی دموکراتیها ها سازمان تعاونی«

کننــد، کنتــرل  مات مشــارکت مــییاســتگزاري و اتخــاذ تصــمیفعاالنــه در س

کننـد در   ندگان منتخب خدمت مـی یعنوان نماه مردان و زنانی که ب .شوند می

هاي تعاونی) اعضاء  (شرکت لهاي سطح او یدر تعاون .مقابل اعضاء مسئولند

ح وها در سـط  یک رأي) تعاونیک عضو، یدارند (از حق رأي مساوي برخور

  International Cooperative( ابنـد ی ک سـازمان مـی  یبه شکلی دموکراتنیز گر ید

Alliance,1995«(  

  یپول یها محرك. ۱-۲-۱

هاي سهامی بـه یکـی از سـه صـورت زیـر جبـران        مدیران عامل در شرکت

هاي مبتنی بر سهام  و محرك 42کنند. حقوق، مزایا خدمات خود را دریافت می

). حقوق میزان ثابتی است (اگرچـه کـه در   43هاي اختیارات (سهام و یا سهام

طول زمان تا حدودي بر اساس عملکرد گذشته مدیر مورد تجدید نظر قـرار  
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هاي  گیرد). اما نقش مهم در این بخش را مزایاي مبتنی بر ریسک و جبران می

هاي جبران خدمات  انگیزشی بستهمبتنی بر سهام دارند که به عنوان دو جزء 

شوند. آنها ابزارهایی هستند که مدیران را نسبت به درونی کـردن   شناخته می

هاي  هاي مبتنی بر سهام، و یا مجموعه نمایند. محرك منافع مالکان ترغیب می

انگیزشی، داراي سابقه طوالنی در انگیزش مدیران آمریکایی است. اما جبران 

در آلمان و ژاپن به طور سنتی کمتر مرتبط با قیمـت   خدمات مدیران اجرایی

سهام است. به طور مثال در آمریکا حساسـیت پرداخـت مـدیران عامـل بـه      

ده  1990تا اواخر دهـه   1980بازدهی سهامداران طی دوره زمانی اوایل دهه 

 ).Tirol,2006برابر شده است (

انـواع   هـا نقـش خاصـی در    ها به جهت آنکه تعـاونی  در حوزه تعاونی 

هاي اوراق بهادار ندارند لذا اعطاي پاداش به صورت سهام یـا سـهام    بورس

توان عالوه بر حقوق از مزایا  اختیارات در حال حاضر منتفی است و تنها می

هاي پرداخت مزایـا   برنامه به عنوان پاداش استفاده نمود. همچنین از آنجا که

یزه بیشتري را براي مدیران هاي حسابداري است این مسئله انگ بر اساس داده

در جهت دستکاري در اسناد حسابداري ایجاد خواهد کرد. در حالی کـه در  

هاي سـهامی، از آنجـا کـه قیمـت      خصوص جبران مبتنی بر سهام در شرکت

سهام در واقع ارزش تنزیل شده سودهاي آینده شـرکت اسـت ایـن نـوع از     

رسد مبـاحثی   به نظر می مخاطرات اخالقی کمتر قابل مشاهده است. بنابراین

که در خصوص ترکیب مناسـب مزایـاي ویـژه و اعطـاي سـهام بـه عنـوان        

هاي مناسـب جهـت کـاهش مخـاطرات اخالقـی مـدیران عامـل در         محرك

هـا از   هاي سهامی و تجاري موضوعیت دارنـد در خصـوص تعـاونی    شرکت

اهمیت چندانی برخورد نیست. در ادامه نیز مشاهده خواهد شد کـه سـاختار   

هـاي نظـارتی اهمیـت بیشـتري از      ها به نحوي اسـت کـه چـارچوب    تعاونی

نمایـد.   هاي انگیزشی براي کاهش مخاطرات اخالقی مدیران ایفـا مـی   محرك

هـاي تعـاونی بـه ویـژه در      البته با توجه به گسترش مقیاس فعالیـت شـرکت  

توانـد یکـی از    هاي کشورهاي صنعتی، این مسئله خود مـی  خصوص تعاونی
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طـور کـه    جدي عرصه تعاون در آینده باشد. از سوي دیگر همانهاي  چالش

هـاي نسـل جدیـد بـه ویـژه در       هاي تعـاونی  پیشتر اشاره شد یکی از ویژگی

رسد  ها است که به نظر می هاي الزم جهت رشد تعاونی آمریکا ایجاد انگیزش

هاي انگیزشی در بحـث نظـام جبـران خـدمات      بخش مهمی از این مکانیسم

  بایستی مشاهده گردد. مدیران عامل

  یک نکته پیرامون جبران خدمات:

جبران خدمات مدیران نبایستی بر اساس عـواملی باشـد کـه خـارج از     

کنتـرل مــدیر اســت. بــه عبــارت دیگــر جبــران خــدمات مــدیر نبایســتی از  

هایی نظیر نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره و یا قیمت مواد خام کـه مـدیر    شوك

آنهـا نـدارد تـأثیر پـذیرد ایـن مسـئله بـه ویـژه در         گونه کنترلی بر روي  هیچ

گذاري جبران خدمات مدیر بر اساس متغیرهاي مرتبط بـا   خصوص شاخص

رسـد بـراي دوري از    عملکرد وي اهمیت بیشتري خواهد یافت. به نظر مـی 

هـا در   توان از عملکـرد سـایر تعـاونی    اي می قرار گرفتن در دام چنین مسئله

هـاي فعـال در یـک صـنعت خـاص کـه        الً تعاونیهاي مشابه، مث برابر شوك

اند، براي کسب اطالعـات   هاي هزینه و تقاضاي مشابهی شده مواجه با شوك

. اند استفاده کرد هاي غیرقابل کنترلی که مدیران با آن مواجه بوده درباره شوك

هـاي جـدي طـی     هاي سهامی یکی از چالش این مسئله در خصوص شرکت

  ).Tirol,2006ري از مفاسد اقتصادي بوده است(سالیان اخیر و ریشه بسیا

توان گفت همواره رونـدي در جبـران خـدمات مـدیران      در مجموع می

هـاي   هاي سهامی وجود داشته اسـت کـه طـی آن جبـران     اجرایی در شرکت

بیشتر بایستی به خوبی با عملکرد بهتر در ارتباط باشند. اما این مسـئله خـود   

 هاي کارگري نیز بـوده اسـت.   به ویژه گروههاي دیگر   محل اعتراضات گروه

ها و اصول این نـوع   ها، ارزش تر تعاونی بنابراین با توجه به ماهیت اجتماعی

هـا نخواهـد توانسـت     از ترتیبات نهادي جبران خدمات مـدیران در تعـاونی  

  هاي سهامی و تجاري باشد. همانند جبران خدمات شرکت
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  یو غ�پول یضمن یها محرك. ۲-۲-۱

عامل اغلب به طور طبیعی نگران حفظ موقعیت شغلی خـود هسـتند.    نمدیرا

عملکـرد ضـعیف ممکــن اسـت هیئـت مــدیره را ترغیـب بـه کنارگذاشــتن       

مدیرعامل و مدیران ارشد اجرایی نماید. هیئت مدیره ممکن است به صورت 

داوطلبانه اقدام به اخراج مدیر نماید یا تحـت فشـارهاي صـریح یـا ضـمنی      

م به این کار نمایند. عملکرد ضعیف همچنـین ممکـن اسـت    سهامداران اقدا

هـاي تعـاونی و یـا حتـی      هاي ایجاد ادغام یک تعاونی در سایر شرکت زمینه

هاي سهامی و تجاري را مهیا سازد که منجر بـه برکنـاري مـدیرعامل     شرکت

مدیره به مدیرعامل و ارتباطات صمیمی  خواهد شد. همچنین وابستگی هیئت

یابد. بنـابراین مـدیران    از عملکرد ضعیف مدیرعامل کاهش میمیان آنان پس 

تـوان بیـان داشـت کـه      مـی . گیـرد  تـري قـرار مـی    عامل در موقعیت سـخت 

قراردادهایی کارا هستند که هنگامی که تعاونی با عملکرد ضعیف یک مـدیر  

مواجه گردد احتمال کمتري در بقاي مدیر وجـود داشـته باشـد و در مقابـل     

در تسلیم حقوق و اختیـارات مـدیریتی بـه اعضـاي هیئـت      احتمال بیشتري 

دهنـدگان وجـود    نفعـان نظیـر وام   مدیره، یا سایر اعضا و یا  حتـی سـایر ذي  

هـاي ضـمنی در    داشته باشد. البته طبیعی است کـه اسـتفاده از ایـن محـرك    

هاي بزرگتر که افراد وابسـتگی و تعلـق خـاطر کمتـري بـه       خصوص تعاونی

  ها عمدتاً است. همچنین از آنجا که مدیران عامل تعاونییکدیگر دارند بیشتر 

شوند حساسـیت   ها و اعضاي هیئت مدیره انتخاب می از میان اعضاي تعاونی

هـاي تعـاونی نسـبت بـه      عملکرد نسبت به حفظ جایگاه مدیریت در شرکت

هاي سهامی و تجاري که درصد بیشتري از مدیران عامل از بیـرون از   شرکت

  شوند بیشتر است. میبنگاه انتخاب 

تـرس از   هاي صریح و ضمنی مکمل یکدیگرند یا جانشین؟ آیا انگیزه

هاي هیئت مدیره که ناشی از عملکرد ضعیف تعـاونی   اخراج یا سایر دخالت

نمایـد. بـر    هاي صریح ایجاد می هایی فراتر از انگیزه است براي مدیران انگیزه

دیگرنـد یعنـی اسـتفاده از    هاي صریح و ضمنی جانشین یک این اساس انگیزه
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هاي پولی نظیر مزایا را کـاهش   تر نیاز به استفاده از محرك هاي ضمنی محرك

هـاي   ها که استفاده از محرك دهد. این مسئله به ویژه در خصوص تعاونی می

هاي سهامی مواجه  هاي بیشتري نسبت به شرکت صریح در آنها با محدودیت

رسد بحث جانشینی  وجود به نظر می است از اهمیت برخوردار است. با این

هاي بیشتري برخوردار است. به طور مثال هنگامی کـه   و مکملی از پیچیدگی

شـود   شدت مالی و انقباض مالی در بازارهـاي پـول و اعتبـار مشـاهده مـی     

کنندگان جهت افزایش وجوه مالی بایستی امتیازات بیشـتري را بـه    استقراض

مورد عالقه در اینجـا کـاهش پرداختـی بـر      طرف مقابل ارایه کنند. امتیازات

مبناي عملکرد و توانایی نگهـداري شـغل پـس از عملکـرد ضـعیف اسـت.       

بنابراین، یک مدیري که از لحاظ تأمین مالی دچار محدودیت است هم سطح 

تر در حفظ شغلش پس از  پایین پاداش بر مبناي عملکرد و هم احتمال پایین

بـر ایـن اسـاس نـاهمگنی در تشـدید      عملکرد ضعیف را خواهـد پـذیرفت.   

هاي مالی، همبسـتگی مثبتـی بـین جابجـایی مـدیران بـه واسـطه         محدودیت

نمایـد. لـذا    هـاي انگیزشـی پـولی را ایجـاد مـی      عملکرد ضعیف و مکانیسـم 

هاي صریح و ضمنی در نمونه مورد مطالعه مکمل یکدیگر خواهند بود  انگیزه

عـاونی عمومـاً از قبـل مشـخص     (البته این مورد به جهت آنکه اعضاي یک ت

هستند و سهم مالی هر کدام نیز معین اسـت از اهمیـت کمتـري برخـوردار     

گـذاران نسـبت بـه عملکـرد احتمـالی مـدیران        است). از سوي دیگر سرمایه

نااطمینان هستند. بر ایـن اسـاس مـدیرعاملی کـه نسـبت بـه آینـده تعـاونی         

تعاونی نسبتاً بعیـد   داند که حصول عملکرد ضعیف براي بین است می خوش

است و بر این اساس شرط جابجایی سریع در برابـر عملکـرد ضـعیف کـم     

تر از زمانی خواهد بود کـه وي از توانـایی و اسـتعداد خـودش کمتـر       هزینه

مطمئن باشد و یا اطالعات مناسب در خصوص دورنماي وضـعیت تعـاونی   

بستان بین پاداش بر  -عامل مطمئن تمایل به بده  نداشته باشد. بنابراین، مدیر

اساس عملکرد (یعنی با بهبود عملکرد پاداش بیشتري دریافت کند) در برابر 

افزایش احتمال جابجایی در هنگام عملکرد ضعیف (در قراردادش) خواهـد  
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داشت. در مقابل، مدیرانی که از اطمینـان کمتـري نسـبت بـه آینـده تعـاونی       

تصدي خود و وزن کمتري  برخوردارند وزن بیشتري به وضعیت استخدام و

بینـی ایـن اسـت کـه یـک       دهند. در نتیجه پـیش  هاي پولی خود می به جبران

هـاي   همبستگی منفی بین جابجایی بر اسـاس عملکـرد ضـعیف و مکانیسـم    

هـاي صـریح و    انگیزشی پولی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، انگیـزه 

اي را  وان حکـم کلـی  ت ضمنی در اینجا جانشین یکدیگر خواهند بود. لذا نمی

هـاي انگیزشـی ارایـه داد و     در خصوص رابطه میان این دو نوع از مکانیسـم 

  رابطه میان آنان را بایستی به صورت موردي بررسی نمود.

  هيئت مديره. ۳-۱

در اصل از سوي سهامداران و اعضا ناظر بر عملکرد مـدیران   44هئیت مدیره

دهاي تعاونی را در اکثر موارد هستند. هیئت مدیره تصمیمات تعاونی و راهبر

هـاي   عامل، نظارت بـر فعالیـت   کند. نحوه جبران خدمات مدیران تصویب می

هـاي   ریسکی مدیران و حسابرسی از وظایف اصلی هیئت مدیره در شـرکت 

هایی به مـدیران ارایـه    تواند مشاوره تعاونی است. در نهایت، هیئت مدیره می

ا مدیران است. براي انجام این وظـایف،  نماید و در واقع واسطه سهامداران ب

هایی نظیر کمیتـه جبـران خـدمات، کمیتـه      هیئت مدیره اغلب از طریق کمیته

نمایـد. البتـه وسـعت و     اقدام به فعالیت می 46، و کمیته حسابرسی45انتصابات

هـا بـر    اي را در اندازه و تعداد این کمیته ها نقش جدي اندازه فعالیت تعاونی

ها بین اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل رابطـه    در تعاونیعهده دارد. معموالً

نزدیکی وجود دارد و یکی از اعضـاي هیئـت مـدیره بـه عنـوان مـدیرعامل       

هاي سـهامی   شود. همچنین وظایف هیئت مدیره نسبت به شرکت انتخاب می

محدودتر خواهد بود و تصمیمات عمدتاً بـا مشـورت تمـامی اعضـا اتخـاذ      

گیـري مخـاطرات    ترین مصادیقی را که باعث شـکل  مولگردد. در ذیل مع می

  شود. گردد ارایه می  اخالقی جدي در رفتار اعضاي هیئت مدیره می

هاي سهامی بحث این اسـت   معموالً در خصوص شرکت عدم استقالل:
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گـردد کـه بـه وسـیله بنگـاه       مدیره زمانی مسـتقل تلقـی مـی   که عضو هیئت 

تـر   عرضـه نکنـد و یـا بـه طـور کلـی       استخدام نشده باشد، خدماتی به بنگاه

گونه تعارض منافعی در انجام مأموریت نظارتی خود نداشته باشد. اما در  هیچ

هرچند اعضاي هیئت مدیره خود عضـو بنگـاه   هاي تعاونی  خصوص شرکت

اي هستند و  هاي تعاونی داراي رابطه مبادله هستند اما از سوي دیگر با شرکت

کننـد (مثـل فـروش     مت دریافـت مـی  از آنها جهت کسب سـود خـود، خـد   

محصوالت به آن، دریافت نهاده و یا انواع اعتبارات مالی). بنـابراین هرچنـد   

هاي سهامی وجود ندارد اما گـره خـوردن منـافع     استقالل به صورت شرکت

هاي تعاونی خود انگیزش الزم جهـت توجـه    اعضاي هیئت مدیره با شرکت

کنـد. تنهـا    دمات بهتر را فراهم مـی جدي به عملکرد مدیرعامل براي ارایه خ

ممکن است اعضاي هیئت مدیره و یا کمیته حسابرسی از سـوي مـدیرعامل   

   ترغیب به دریافت رشوه گردند.

ممکن است وقت الزم : مدیران بخش خارجی تعاونی عدم توجه کافی

در چنین شرایطی، احتماالً در جلسـات  را براي انجام وظایف خود نگذارند. 

شوند و تماماً به اطالعات گزینشی کـه توسـط    آماده حاضر نمی هیئت مدیره

  گردد متکی هستند. مدیرعامل تعاونی منتشر می

به طور سنتی جبران خدمات اعضـاي هیئـت مـدیره    هاي ناکافی: انگیزه

امـا   دهـد.  اي از حقوق و مزایاي ویژه یک بنگـاه را تشـکیل مـی    بخش عمده

ارتباط ضعیفی میان عملکرد  هاي سهامی نیز اغلب حتی در خصوص شرکت

). Tirol,2006شـود (  بنگاه و جبران خدمات اعضاي هیئت مدیره مشـاهده مـی  

تر آنهـا   ها به جهت جبران خدمات پایین یقیناً این مسئله در خصوص تعاونی

هـاي تعـاونی و تعهـدات     یابد. همچنین اساسنامه شـرکت  شدت بیشتري می

در ایجاد انگیـزش در اعضـاي    اي محوله به اعضاي هیئت مدیره نقش جدي

هـاي   هیئـت مـدیره در جهـت اعطـاي وظـایف بـر عهـده دارد. در شـرکت        

داننـد از   هاي تعاونی ایران که اعضاي هیئت مدیره می اي نظیر شرکت تعاونی

سوي سهامداران تهدید نخواهند شد و حتی براي سالیان متمـادي در پسـت   
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زم بـراي اعمـال وظـایف    هاي ضمنی ال خود باقی خواهند ماند عمالً محرك

هاي مربوط به دریافت رشوه توسط وکالي شاکیان  محوله وجود ندارد. بحث

هاي صالحه نیز نقش  از سوي اعضاي هیئت مدیره و توانایی رجوع به دادگاه

  پذیري اعضاي هیئت مدیره خواهد داشت. اي را در خصوص مسئولیت جدي

یره مسـتقل در  حتـی بـراي اعضـاي هیئـت مـد      تعامل با مـدیرعامل:  

هاي سهامی و تجاري نیز بسیار سخت خواهد بود تا با مدیران عامـل   شرکت

انـد و   اي مستمر با مدیران عامل برقرار ساخته برخورد نمایند. زیرا آنها رابطه

بخش نخواهد بود و شاید بتوان گفت کـه نـه    یقیناً یک رابطه تقابلی رضایت

کننـد و نـه    دیره گـوش مـی  هـاي اعضـاي هیئـت مـ     مدیران عامل به توصیه

  اطالعات کلیدي و اساسی توسط اعضاي هیئت مدیره افشا خواهد شد.

ها رابطه دوستانه بین مدیرعامل و اعضاي هیئت  با این وجود طی بحران

شود. در این مواقـع اعضـاي هیئـت مـدیره بیشـتر نگـران        مدیره شکننده می

مومی قـرار دارنـد.   تعهدات تعاونی هستند و بیشتر در معرض توجه افکار ع

عالوه بر این، رابطه آنها با مدیرعامل در این شـرایط دورنمـاي محـدودتري    

  نسبت به شرایط مناسب فعالیت تعاونی خواهد داشت. 

  اصول مرتبط با بهرتين اقدامات. ۱-۳-۱

هاي  ها از جمله شرکت با توجه به مباحث گفته شده بعضاً اصولی در شرکت

گذاري رفتـار مـدیران و    و تجاري جهت قاعده هاي سهامی تعاونی و شرکت

هاي مخاطرات اخالقی بخش داخلـی   اعضاي هیئت مدیره براي کاهش زمینه

شود. لیکن در خصوص طراحی این اصول  و بخش خارجی شرکت تبیین می

رسـد طراحـی ایـن اصـول در      چندین نکته ظریف وجود دارد که به نظر می

  سازد: کشورهاي مختلف را متفاوت می

ولین مسئله بحث همکاري اعضاي هیئت مدیره بـا مـدیرعامل جهـت    ا

اداره امور بنگاه است. بر این اساس اعضاي هیئـت مـدیره در حـالی کـه بـا      

کننـد ولـی قصـد همکـاري و      تصمیمات خود در شرکت تعاونی دخالت می




