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خالصه اجرایی

این مقاله چارچوب نظری جدیدی برای فهم حکمرانی تعاونی ها و انجمن های همیاری1 ارائه می کند. ادبیات 

نظری حکمرانی تعاونی به نسبِت حکمرانی شرکتی توسعه نیافته است. مطلب حاضر به طور مختصر به دنبال 

بازنگری چشم اندازهای اصلِی نظرِی موجود در این زمینه است و بحث دربارۀ اینکه چطور نظریات سنتی و 

کالسیک حوزه حکمرانی شرکتی می توانند برای توسعه ادبیات حکمرانی همیارانه )تعاونی محور( و انجمن های 

همیاری، مفید باشند. بررسی ابعاد نظری مختلف هر یک از این چشم اندازها می تواند باعث شود تا چارچوب 

مفهومی جدیدی از این بینش های مختلف شکل بگیرد. ترکیب این چشم اندازهای متناقض، نویدبخش مسیری 

روشن برای آینده خواهد بود. به موازات توسعه بخش خصوصی و رخداد مشکالت متعدد در جوامع تعاونی 

مختلف در سرتاسر اروپا همچون سوء مدیریت، رسوایی های مالی و شکست دموکراسی، کیفیت اداره تعاونی ها 

زیر سؤال رفت. نگرانی جدی درباره مشروعیت دموکراتیک هیأت مدیره بخاطر مشارکت، اثربخشی و توانایی 

پایین اعضای بی تجربه هیأت مدیره برای نظارت مؤثر بر روی مدیران مجرب و حفاظت از منافع اعضا و 

سهامداران در حال افزایش است. این دسته از نگرانی نظر اصحاب دانشگاهی را در رابطه با نحوه اداره تعاونی ها 

و سازوکارهای مسلط بر ارکانشان، جلب کرده است. در بخش غیرانتفاعی، بسیاری از ادبیات تولید شده عمومًا 

به تجویز بر روی رکن اداری یک سازمان متمرکز شده است. اگرچه این موضوع، به واسطه ساده سازی بیش 

از مسائل و دست کم گرفتن نقش تعارض منافع اعضا با یکدیگر، مورد نقد جدی قرار گرفته است و عموماً با 

راه حل هایی همراه بوده که بیشتر آرمان گرایانه به نظر می رسند و در عمل قابلیت اجرا ندارند. این نواقص ما را 

به این سمت و سو هدایت می کند که فهم گسترده تری از مسائل و مصائب تعاونی ها داشته باشیم و تصویِر 

جامع تری از چالش های بخش تعاونی را در نظر آوریم. این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤاالت است: نخست 

اداره سازمان های غیرانتفاعی، به ویژه تعاونی ها و انجمن های همیاری، ادبیاتی درباب حکمرانی خود تولید 

نکرده اند، حال آیا نظریات متنوع مطرح شده در حوزه حکمرانی شرکتی می توانند در رابطه با تعاونی ها نیز تسری 

یابند؟ پاسخ اولیه ما این است که برخی نظریات و مدل های مطرح در حاکمیتی شرکتی، قابلیت به کارگیری در 

1. انجمن هــای مشــارکتی Mutual Association عمومــاً نوعــی تعاونــی هســتند کــه توســط حقــوق خصوصــی اداره مــی شــوند ولی 
ایــن ســازمان ها حــق عرضــۀ ســهام ندارنــد.
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حکمرانی تعاونی را نیز دارند و این پاسخ نیز برگرفته از نظر کریس کانفورث1، محقق نام آشنای عرصه تعاونی ها 

در جهان است. سپس در این نوشتار، شرح مختصری از چارچوب فکری کورنفورث تحت عنوان »چارچوب 

متناقض نما« در قالب جدولی مقایسه ای از نظریات و مدل ها موجود در عرصه حکمرانی شرکتی ارائه می شود. در 

هنگام ارائه هر یک از نظریه ها و یا مدل های حکمرانی شرکتی، این بحث مطرح می شود که قانون تعاون سایر 

کشورها، چگونه خود را با نظریات و مدل های مطرح در حکمرانی شرکتی تطبیق داده است، و در نهایت این که 

قوانین فعلی ایران بهتر است به چه شیوه ای جهت تحقق بهتر حکمرانی تعاونی با بهره گیری از مفاهیم به کار 

رفته در ادبیات حکمرانی شرکتی، تغییر کنند. 

حکمرانی شرکتی یا حکمرانی تعاونی

حکمرانی شرکتی2، وظایف و مسئولیت های بین عوامل مختلف را در یک بنگاه نشان می دهد که شامل 

سهامداران، هیأت مدیره، مدیران اجرایی، ذی نفعان، حسابرسان و حسابداران و قانونگذاری می شود. به عالوه 

حکمرانی شرکتی، قوانین و روش های تصمیم گیری در امور شرکتی را نیز ارائه می کند. به تعریف جامع تر، 

حکمرانی شرکتی شامل فرآیندهایی است که با استفاده از آن ها، اهداف مشخص شده توسط یک شرکت دنبال 

می شود )مهاجرانی، مشایخی، و طالبیان، 1398، صص. 3-4(. در واقع حکمرانی شرکتی، سیستمی از قواعد، 

سازوکارها، روابط و رویه ها هستند که شرکت توسط آن ها و در جهت تحقق اهداف آن، اداره می شود. هدف 

در حکمرانی شرکتی، حل تعارض منافع اعضا و تحقق اهداف و برنامه های شرکت است. در واقع حاکمیت 

شرکتی، هم کارآمدی و هم برابری اقتصادی را مخاطب خود قرار می دهد. از این جهت، بر روی طراحی مدل 

مناسب برای هیأت مدیره و حفاظت از حقوق مالکین با هدف به حداکثر رساندن ارزش سهام آن ها و تضمین 

  .)Zattoni & Judge, 2012, p. 6( سرمایه گذاران برای بازگشت سرمایه شان متمرکز است

حکمرانی تعاونی3 عبارت است از هدایت شرکت های تعاونی به سوی موفقیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 

این شامل پاسخ به سؤاالت کلیدی، تعریف نقش ها و مسئولیت ها، و ایجاد فرآیندهایی برای تعیین انتظارات و 

1. Chris Cornforth 
2. Corporate Governance
3. The Governance of Cooperative
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اطمینان از پاسخگویی است )Scholl & Sherwood, 2014(. در واقع، حکمرانی تعاونی، مفهوم مستقلی نیست 

و به تبع مفهوم حکمرانی شرکتی مطرح شده و به سان حکمرانی شرکتی نیز، مجموعه ای از قواعد و رویه ها 

را شامل می شود که اهداف تعاونی در آن به بهترین شکل محقق شود. از این جهت، این مطلب بر روی این 

موضوع متمرکز است که چطور تعاونی ها و انجمن های همیاری می تواند با بهره گیری از ظرفیت مفهومی و 

تجربه سازوکارهای مربوط به حاکمیتی شرکتی، به بهترین شکل اداره شوند. 

در باب حکمرای شرکتی، نظریات متعددی مطرح شده است. هر یک از این نظریات، مدل حکمرانی خاصی 

را توصیه می کند. نظریاتی همچون نظریه کارگزار1، نظریه مباشر2، نظریه ذی نفع3، و نظریه چیرگی مدیریتی4. 

فرض ما این است که بسیاری از این مدل ها قابلیت تعمیم در حوزه تعاون را دارند، ولی چگونگی این تعمیم 

مشخص نیست. بنابراین در این نوشتار تالش خواهد شد تا مقایسه ای میان این مدل ها داشته و نسبت آن ها  با 

قوانین تعاون برخی کشورها پیشتاز عرصه تعاون، مشخص شود. 

دیدگاه ها و نظریات فوق، به صورت جداگانه هر یک بر یک بعد مسأله هیأت مدیره و اداره شرکت تأکید 

دارند. برای همین این مسأله در سطح ادبیات نظری حکمرانی شرکتی نیز پدیدار شده است که آیا امکان ادغام 

و یکپارچه سازی این صورت بندی ها با یکدیگر وجود دارد یا نه. در واقع این یک بحث زبرنظری5 در رابطه با 

حکمرانی شرکتی خواهد بود. ادعا کریس کانفورث این است که یک چشم انداز متناقِض چندالگوواره ای6 می تواند 

رویکردی امیدبخش برای مفصل بندی یک چارچوبی مفهومی جدید ارائه کند. این چارچوب مفهومی جدید 

می تواند برخی از تنش ها، ابهامات و مسائل را برجسته سازد. برخی از این تنش ها عبارتند از:

تنــش میــان اعضــای هیــأت مدیــره کــه نماینــدگان7 گروهــی خــاص هســتند بــا متخصصیــن8 کــه     

ــده اند.  ــذب ش ــازمان ج ــر س ــرای اداره بهت ب

1. Agent Theory
2. Stewardship Theory
3. Stakeholder Theory
4. Managerial Hegemony Theory
5. Meta-Theory
6. Multi-Paradigm Paradox Perspective
7. Representatives
8. Expert
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تنــش بیــن نقش هــای هیئــت مدیــره بــرای پیشــبرد عملکــرد1 ســازمانی و اطمینــان از همنوایی     

)تبعیــت و همراهــی اعضــا(2، یعنــی اینکــه ســازمان بــه شــیوه ای پاســخگو و محتاطانــه رفتــار 

.  کند

تنش میان نقش های متضاد پشتیابی3 و نظارت4 هیأت مدیره.     

بحث درباره هر یک از این تنش ها ما را به سمت ترسیم و ایجاب رویه ها در امر حکمرانی تعاونی ها و 

سازمان های همیاری هدایت می کند و در نهایت چشم اندازی متناقض برای تحقیقاتی آتی در زمینه حکمرانی 

تعاونی ارائه می کند. الزم به ذکر است که تمامی نظریات و مدل های مطرح از مقاله کریس کورنفورث5 )2004( 

با عنوان »حکمرانی تعاونی و انجمن های همیاری )خدمات متقابل(: چشم اندازی متناقض نما« اقتباس شده و 

برخی تعدیل های صورت گرفته توسط نگارنده متن، به صورت مجزا و با ذکِر منبعِ استفاده شده، در خالل متن 

متمایز شده  اند.  

چشم اندازهای نظری

طیف گسترده ای از نظریه ها برای فهم نقش هیأت مدیره در بخش خصوصی ارائه شده است که هر کدام 

بر نحوه کار خود هیأت مدیره و این  که چه کسی باید به برای آنان کار کند، تأکید دارند. حال، در ادامه تالش 

می شود تا هر یک از این نظریات و نسبت و کاربردشان در رابطه با تعاونی ها مورد بررسی قرار گیرد. البته ما با 

چشم اندازهای دموکراتیک کار را آغاز می کنیم چراکه قرابت بیشتر با تعاونی ها و سازمان های همیاری دارند. 

نظریه و مدل دموکراتیک6 

حکومت دموکراتیک یک نهاد محوری در جوامع غربی است. ایده ها و رویه های اساسی شامل: انتخابات 

آزاد بر اساس هر نفر یک رأی، تکثرگرایی یا به عبارت دیگر، نماینده هایی که بازنمایی منافع مختلف هستند، 

1. Performance
2. Conformance
3. Supporting
4. Controlling
5. Chris Cornforth
6. Democratic Theory & Model
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پاسخگویی به رأی دهندگان، جدایی میان افراد منتخب از کسانی که سیاستگذاری در بخش اجرا می کنند 

)تفکیک قوه مقننه و مجریه( و موارد اینچنینی، همگی جزو ارزش های این جوامع هستند؛ لذا اداره شرکت 

و تعاونی نیز می تواند مبتنی بر این ارزش ها جلو رود. در واقع ایده ها و رویه های دموکراتیک بر حکمرانی و 

نحوره اداره سازمان های این جوامع نیز اثرگذار بوده است. تعاونی ها و همیاری ها نیز متأثر از این فضا، به عنوان 

انجمن هایی عضومحور شناخته می شوند؛ چراکه عضو در آنجا انتخاب می کند، اجرا می کند و در نهایت ناظر 

است. یک چشم انداز یا مدل اداره دموکراتیک بیان می دارد که وظیفه هیأت مدیره این است که به حل تعارض 

منافع میان اعضا بپردازد و سیاست هایی فراگیر برای اجرا توسط کارمندان طراحی کند. در این نگاه، هر فرد 

عامی1 و بدون تخصصی می تواند برای اداره هیأت مدیره کاندید شود و در صورت انتخاب از سوی اعضا، می تواند 

مسئولیت مدیریت تعاونی را بر عهده گیرد. در این نگاه، صالحیت و شایستگی فرد، فرع بر نظر اکثریت اعضا 

است. در واقع تخصص ممکن است مطلوب باشد اما یک نیاز اصلی نیست، همانطور که در برخی دیدگاه های 

دیگر در مورد حکمرانی همچون مدل مشارکتی2 وجود دارد. 

در کشورهایی همچون آلمان، مسئله دموکراتیک بودن اداره یک تعاونی به عنوان یک نظریه و مدل به 

محاق رفته است. در قانون پیشین آلمان و تا پیش از دهۀ 1920 میالدی، تعاونی هایی با 10 هزار عضو می بایست 

به شیوه دموکراسی مستقیم اداره شوند. یعنی در هر تصمیم گیری تعاونی، کلیه افراد بایستی مشارکت داشته 

باشند و دموکراسی نمایندگی در آن وجود نداشت. الزامات بازار و رقابت شدید میان شرکت ها، به بخش تعاونی 

نیز تسری یافته است. لذا هم اکنون، دموکراسی مستقیم، جای خود را به دموکراسی نمایندگی یا همان هیئت 

مدیره داده است. با این حال، حکمرانی تعاونی در آلمان به سمت حذف دو بازوی نظارت و نمایندگی نیز پیش 

رفته است. در قانون آلمان مصوب 2006 میالدی، برای تعاونی های کوچک مقیاس، یعنی زیر 20 نفر عضو، 

رکن بازرسی و هیأت مدیره حذف و تمام تصمیمات با مشارکت همه اعضای و به شیوه دموکراسی مستقیم 

گرفته می شود. این تصمیم عالوه بر ترویج روحیه دموکراتیک، اسباب و لوازم کاهش هزینه ها در تعاونی ها را نیز 

 .)Munker, 2013, p. 414( فراهم آورده است

1. Layman
2. Partnership Model
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نظریه کارگزار1 – مدل پیروی2 

نظریه کارگزار برای مدت کوتاهی بر ادبیات حکمرانی شرکتی مسلط شد. این نظریه بیان می کند که در یک 

بنگاه اقتصادی، بین مالک )همان قاعده یا ستون شرکت( و کارگزار )یعنی فردی که در آن شرکت کار می کند 

و در آن عمر خود را می گذارد( تعارض منافع وجود دارد. از این رو مالکان یا سهامداران هر بنگاه اقتصادی با 

مشکلی روبرو هستند که مدیران احتمااًل به جای سهامداران در جهت منافع خود عمل می کنند. در حالی که بازار 

آزاد به عنوان بهترین محدودیت برای اختیارات مدیریتی تلقی می شود. نظریه کاگزار، ترتیبات حکمرانی شرکتی 

را ابزار دیگری برای اطمینان از اینکه مدیریت در راستای منافع سهامداران عمل می کند، می داند. از این منظر 

وظیفه اصلی هیئت مدیره کنترل مدیران است. این نشان می دهد که اکثر اداره کنندگان )هیأت مدیره( شرکت ها 

باید مستقل از مدیر باشند و نقش اصلی آنها تضمین تبعیت و پیروی مدیریت است - یعنی نظارت و در صورت 

لزوم کنترل رفتار مدیریت برای اطمینان از اینکه در راستای منافع سهامداران عمل می کند. در نظریه کارگزار، 

الگوی سنتی اداره شرکت مسلط است و ویژگی منحصر به فردی برای تجربه اندوزی و الهام بخشی در بخش 

تعاونی و حکمرانی تعاونی ها محسوب نمی شود. 

نظریه مباشر3 – مدل مشارکتی4 

نظریه مباشر بر منظر روابط انسانی استوار است و در تقابل با پیشفرض های نظریه کارگزار ارائه شد. این 

نظریه فرض می گیرد که مدیران کل می خواهند کارهای خوبی انجام دهند و به عنوان مباشر مؤثر منابع سازمان 

عمل می کنند. در نتیجه مدیریت ارشد و سهامداران )یا اعضا، در مورد تعاونی ها و شرکت های خدمات متقابل/

همیاری( بهتر است به عنوان شریک دیده شوند. از این رو، وظیفه اصلی هیئت مدیره تضمین تبعیت و پیروی 

مدیر عامل با منافع سهامداران/اعضا نیست، بلکه بهبود عملکرد سازمانی است. نقش هیأت مدیره بسیار حائز 

اهمیت و راهبردی است. هیأت مدیره باید در تصمیمات کالن مشارکت داشته باشند و ارزشی به تصمیمات 

1. Agency Theory
2. Compliance Model
3. Stewardship Theory
4. Partnership Model
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مدیران اضافه کنند. در این راستا، اعضای شرکت باید هیأت مدیره مناسبی برای این نقش آفرینی انتخاب کنند. 

هیأت مدیره و مدیران نیز باید به خوبی آموزش دیده باشند تا به توانند به کار گروهی تن در دهند. ایده هایی از 

این دست در نهادهای غیرانتفاعی بیشتر می تواند مؤثر باشد؛ هرچند که در انواع مختلف مؤسسات و شرکت ها، 

اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، این مدل  مورد استفاده قرار گرفته است. پاوند1 )1995( چیزی را پیشنهاد می کند 

که او آن را »مدل شرکت تحت حکمرانی«2 برای اداره شرکت های دولتی می نامد. در این مدل هیئت مدیره و 

سهامداران عمده به عنوان شرکای مدیریت در نظر گرفته می شوند و وظیفه اصلی هیئت مدیره افزایش ارزش 

سازمان از طریق بهبود تصمیم گیری های عالی آن است. ایده مشارکت نیز به شدت در مدل مدیریت متصِل3 

بالک4 )1998( وجود دارد که او برای هیئت های غیرانتفاعی از آن حمایت می کند. در این نگاه، مدیر نه تابع 

هیأت مدیره بلکن همراه و همکار هیأت مدیره برای پیشبرد منافع شرکت است و این برخالف شکل و شمایل 

هیأت مدیره های سنتی است. نظریه مباشر نیز که به مانند نظریه کارگزار، بر مدل سنتی اداره شرکت داللت 

دارد، دستاورد و خروجی منحصر به فردی برای استخراج درس آموزه در زمینه حکمرانی تعاونی ارائه نمی کند. 

نظریه وابستگی منابع5 – مدل پذیرش همکار6 

نظریه وابستگی منابع بر نقش سهامداران ذی نفوذ و اثرگذار بر یک شرکت تأکید دارد. این نظریه بیان 

می کند که وظیفه هیأت مدیره، ارتباط گیری با سهامداران اصلی و جلب نظر و مشارکت بیشتر آن ها در تصمیمات 

کالن شرکت است. از این جهت، نیاز شرکت به منابع برای بقا سازمان از طریق جذب سرمایه گذار و نگهداشتن 

سرمایه گذاران فعلی، رفع می شود. در این دیدگاه، هیأت مدیره بخشی از سازمان و محیط است. در واقع نقش 

آنان، گسترش قلمرو و مرزهای سازمان و تأمین منابع الزم برای بقای آن از طریق سهامداران مهم است. این 

عمل هیأت مدیره از آن جهت با مفهوم وابستگی در ارتباط است که وظیفه آنان، کاهش وابستگی خارجی 

سازمان یا شرکت تعریف شده است. در واقع، تالش هیأت مدیره برای مشارکت بیشتر سهامداران اصلی و جلب 

1. See: Pound, J. )1995( ‘The promise of the governed corporation’, Harvard Business Review, March-April.
2. Governed Corporation Model
3. Conjoint-Directorship
4. See: Block, S.R. )1998( Perfect Nonprofit Boards: Myths, Paradoxes and Paradigms, Simon and Schuster, 

Needham Heights MA. 
5. Resource Dependency Theory
6. Co-optation Model
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سهامدارن جدید، سبب ارتقا مرزهای شرکت و کاهش وابستگی خارجی سازمان به بیرون می شود. پتانسیل 

تعاونی ها برای استفاده از هیئت مدیره خود برای مدیریت وابستگی های خارجی بسیار محدودتر از شرکت های 

خصوصی است، زیرا اعضای هیئت مدیره باید از اعضای تعاونی انتخاب شوند. با این حال، معمواًل تعاونی ها 

می توانند اعضای هیئت مدیره را برای جذب افراد با تجربه، تماس یا مهارت های بیشتر انتخاب کنند، اگرچه 

مشخص نیست که چقدر از این استراتژی استفاده می شود.

بسط روابط تعاونی با سرمایه گذاران نیز موضوعی مناقشه برانگیر در حکمرانی تعاونی ها است. بسیاری از 

کشورها هنوز در قبال ورود آزادانه سرمایه گذاران در تعاونی ها از خود مقاومت نشان می دهند. اّما قوانین آلمان، 

فرانسه، هند و هلند، همگی سهمداری ممتاز در تعاونی ها را پذیرفته اند )اندیشکده تعاون و توسعه، 1400(. 

همچنین افراد کارآفرین مؤسس تعاونی طبق قانون تعاون آلمان می توانند تا 20 درصد سهام تعاونی  را در اختیار 

 Munker, 2013, p.( داشته باشند. حضور عضو سرمایه گذار نیز در قوانین عموم کشورها پذیرفته شده است

 .)422

نظریه و مدل ذی نفع1 

نظریه ذی نفع داللت بر وضعیتی دارد که هیئت مدیره، تعادل بخش یک سازمان به عنوان حامی منافع 

طیفی از گروه های مشارکت کننده در سازمان و جامعه است تا صرفاً حامی مالکان یا مدیران. با ترکیب ذینفعان 

مختلف در هیئت مدیره، انتظار می رود که سازمان ها به احتمال زیاد به منافع اجتماعی گسترده تر از منافع محدود 

یک گروه پاسخ دهند. این منجر به ایجاد نقش سیاسی برای هیئت های مذاکره کننده و حل و فصل منافع بالقوه 

متضاد گروه های ذینفع مختلف به منظور تعیین اهداف سازمان و تعیین سیاست ها می شود. نظریه سهامداران 

عمدتاً در بحث های حکمرانی شرکتی در بخش خصوصی به عنوان جایگزینی برای مدل های سنتی سهامداران 

توسعه یافته است؛ جایی که بحث های جدی در مورد مطلوبیت و پیامدهای احتمالی آن وجود داشته دارد. اصول 

شمولیت نظریه ذینفع در بخش های عمومی و غیرانتفاعی کمتر بحث برانگیز است و در حال حاضر متداول شده 

1. Stakeholder Theory & Model
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است. مثال خوب این موضوع مدارس دولتی1 در انگلستان است. این مدارس که 93 درصد مدارس بریتانیا را 

شامل می شوند، تغییراتی در مجمع عمومی خود اعمال کرده اند. در مجمع عمومی مدارس، والدین دانش آموزان، 

معلمین، مقامات محلی حوزه آموزش و خیرین داوطلب در امر کمک رسانی به مدارس، اعم از کلیسا محلی و 

یا اشخاص خیر، عضو مجمع عمومی آن ها شدند. این در حالی است که طبق قانون خیریه2  این کشور، فعالیت 

بخش داوطلبانه در هیئت مدیره ممنوع شده، ولی این موضوع در قبال مدارس مستثنی شده است. 

حال در باب سایر ذی نفعان در بخش تعاون، حضور بسیاری از ذی نفعان عرصه عمومی جهت فعالیت در 

تعاونی ها دیده نشده است. مثاًل زنان یا جوانان سهم مشخصی از حضور در هیئت مدیره ندارند. این در حالی 

است که مجمع عمومی اتحادیه بین المللی تعاونی ها در سال 1996 توصیه کرده که تعاونی ها در هیئت مدیره 

خود، سهم خاصی به زنان اختصاص دهند. به طور رادیکال تر و آوانگاردتر، تعاونی های چندذینفعی3 در تحقق 

این هدف بیشتر نقش ایفا کرده اند. همچنین تعاونی های اجتماعی در ایتالیا از مدل ذی نفعی برای تعاونی های 

خود استفاده کرده اند. 

در باب مدل ذی نفعی، دو کشور هند و ایتالیا، دستآوردهای نوینی دارند. در هند، تعاونی های بزرگ که 21 

عضو هیأت مدیره دارند، باید حداقل دو عضو ثابت زن داشته باشند. همچنین تسهیالتی برای تعاونی در صورت 

مشارکت جوانان در امر اداره تعاونی ها دیده شده است )Veerakumaran, 2013, pp. 456-460(. همچنین در 

ایتالیا، با ابداع تعاونی های اجتماعی، مشارکت خیریه ها و بخش های دولتی در امر فقرزدایی و کمک به محرومین 

در قالب تعاونی افزایش داشته است. در این نوع تعاونی ها، کار داوطلبانه نیز سهم جدی در پیشبرد اهداف 

محرومیت زدایی تعاونی ایفا می کند )اندیشکده تعاون و توسعه، 1400، صص. 36-57(.

نظریه هژمونی مدیریتی4 

این نظریه به تز بِرل و مینز در سال 1932 باز می گردد5. این نظریه بیان می کند که درست است سهامداران 

1. State-Funded Schools
2. Charity Law
3. Multistakeholder
4. Managerial Hegemony Theory
5.  See: Berle, A.A. and Means, G. C. )1932( The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New 
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به طور قانونی مالک شرکتند، ولی اداره کننده آن نیستند. لذا باید امور اداره شرکت به افرادی با دانش مدیریتی 

واگذار شود. ادعای برل و مینز با شواهد تجربی مطالعه میس در سال 1971 تکمیل شد1. هیئت مدیره تنها در 

استراتژی های شرکت مداخله می کنند، مگر در شرایط بحرانی و حتی این مسئولیت، یعنی برنامه ریزی راهبردی 

برای هدایت یک شرکت، باید بر عهده رئیس شرکت )مدیرعامل(2 باشد. داللت این نظریه برای تعاونی ها هم 

بدان معنی است که اداره تعاونی نباید توسط اعضای باشد. بلکه امر مدیریتی یک موضوع تخصصی است و 

فردی با تخصص و مهارت باال باید تعاونی را اداره کند؛ لذا در هیئت مدیره باید افراد با تخصص باال نیز وجود 

داشته باشند. از انی جهت است که این نظریه به مدل پاک کن-مهر معروف است. یعنی مدیر حرف اول و آخر را 

می زند و هیأت مدیره حامی و مشاور وی در برنامه ریزی های کالن است. البته این نظریه از حیث کسب مشاوره، 

قرابت زیادی به نظریه مباشر نیز دارد ولی به صورت بنیادین از آن متمایز است. در تعاونی ها نیز، عموماً مشکل 

این است که بسیاری از اعضا، میل به مشارکت در فعالیت تعاونی ندارند و یا تخصص کافی برای این نظارت 

ندارند. لذا حضور افراد متخصص در هیئت مدیره و یا به عنوان مدیرعامل می تواند پیروی از نظریه هژمونی 

مدیریتی قلمداد شود. 

در این زمینه نیز قانون هند و آلمان نوآوری و دستآوردهای مهمی داشته اند. در این دو کشور، تعاونی ها 

می توانند از اعضا ارتقا بخشMunker, 2013, pp. 422-423( 3( یا متخصص در هیأت مدیره خود استفاده 

کنند، بدون این که الزم باشد فرد سهامدار یا عضو تعاونی باشد. این افراد که عموماً از تخصص باالیی برخوردارند 

می توانند در پیشبرد اهداف تعاونی به شکل حرفه ای و با بهره گیری از دانش روز، ایفای نقش نمایند.

York.
1.  Mace, M. )1971( Directors: Myth and Reality, Harvard University Press, Cambridge MA.
2.  Chief Executive
3.  Promoting Member
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جدول مقایسه ای 

اعضای هیأت منافعنظریه
مدل مربوطهنقش هیأت مدیرهمدیره

مالکین/اعضا و مدیران نظریه کارگزار
نماینده اعضا/مالکیندارای منافع متفاوتند. 

همرنگی )پیروی(:
1- نگهبانی از منافع مالکین 

نظارت بر مدیر
2- بررسی میزان تبعیت  )از 

تصمیمات(

مدل پیروی

مالکین/اعضا و مدیران نظریه مباشر
متخصصیندارای منافع مشترکند.

ارتقا عملکرد:
1- اضافه کردن ارزش به 
استراتژی ها و تصمیمات

2- شریک/حامی مدیران در 
تصمیمات

مدل مشارکت

اعضا/بخش عمومی نظریه دموکراتیک
منافع متفاوت دارند. 

نماینده عضو/شخص 
عامی

سیاسی:
1- نمایندگی منافع اعضا

2- تصمیم سازی
3- نظارت بر مدیران

مدل دموکراتیک

ذی نفعان دارای منافع نظریه ذی نفع
نماینده ذی نفعانمتفاوتند. 

سیاسی:
1- تعادل میان نیاز ذی نفع

2- تصمیم سازی
3- نظارت بر مدیران

مدل ذی نفع

نظریه وابستگی 
منابع

سهامداران و سازمان 
منافع متفاوت دارند. 

توسط سهامداران 
مهم انتخاب می شوند. 

گسترش مرزها:
1- حفاظت از منابع برای بقا
2- تنظیم روابط سهامداران
3- چشم انداز بیرونی برای 
جذب سرمایه گذار جدی

مدل پذیرش همکار

نظریه هژمونی 
مدیریتی

اعضا/مالکین منافع 
نماینده اعضا/مالکینمتفاوت دارند. 

نمادین:
1- تصویب تصمیمات

2- مشروعیت بخشی به 
مدیر به عنوان قدرت حقیقی 

سازمان

مدل پاکن-ُمهر1 

1. Stamp-Rubber
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توصیه های سیاستی

قبل از ورود به بحث توصیه های سیاستی، باید بدانیم که مفهوم حکمرانی تعاونی، همانطورکه در ابتدای 

مطلب نیز گفته شد، یک مفهوم عاریه ای از ادبیات مرتبط با حکمرانی شرکتی است که بیشتر توسط کورنفورث 

بسط یافته است. استدالل کورنفورث نیز این است که حکمرانی تعاونی بایستی از یک چشم انداز متناقض و 

ترکیب شده از نظریات موجود در حوزه  حکمرانی شرکتی پیروی کند تا اهداف مربوط به تعاونی که متفاوت از 

یک شرکت خصوصی است، بهتر محقق گردد. 

تجربه کشورهایی همچون آلمان، هند، هلند، ایتالیا و حتی فرانسه نشان می دهد که مفاهیم مرتبط با 

حکمرانی تعاونی به نحوی از انحا در قوانین و مقررات این کشورها گنجانده شده است. در این زمینه آلمان و 

هند پیشتاز بوده و نوآوری هایی از خود نشان داده اند. برخی از این تجربیات نشان می دهد که بجز مدل کارگزار 

و مباشر که مدل هایی سنتی در حوزه حکمرانی شرکتی محسوب می شوند، سایر نظریات و مدل ها در قوانین و 

مقررات بخش تعاونی کشورها به شکلی گنجانده شده است که هر تعاونی متناسب با نوع فعالیت و نوع عضو 

خود، بتواند مدل و یا نظریه مطلوب را در پیش گیرد. البته نشانه ای از این که این اقدام یا اقدامات، آگاهانه صورت 

گرفته، هنوز توسط نگارنده یافت نشده است؛ اّما شواهد ما را به سمت و سوی این نکته سوق می دهد که 

گنجاندن مفاهیم حکمرانی تعاونی و حکمرانی شرکتی در قوانین بخش تعاون تعداد زیادی از کشورها نمی تواند 

تصادفی باشد. در انتها، درس آموزه های مستخرج از متن حاضر را می توان در موارد ذیل خالصه نمود:

جهــت تحقــق بهتــر مــدل دموکراتیــک و بســط دموکراســی مســتقیم، بهتــر اســت در »الیحــه     

اصالحیــه قانــون تعــاون« ایــران نیــز بــرای تعاونی هــای کوچــک مقیــاس، کــه کوچــک مقیــاس بودن 

آن نیــز بایســتی تعریــف شــود، مفــری بــرای تحقــق دموکراســی مســتقیم دیــده شــود. هیــأت مدیــره و 

رکــن بازرســی در بســیاری از تعاونی هــای کوچــک 7 نفــره یــا کمــی بیشــتر، نــه تنهــا فایــده ای نــدارد، 

بلکــه اســباب افزایــش هزینه هــای تعاونــی و ایجــاد مشــکل در اداره آن را در پــی دارد. لــذا حــذف دو 

رکــن مربوطــه ســبب بســط مــدل اداره دموکراتیــک در تعاونی هــای کوچــک خواهــد شــد. 

جهــت تحقــق مــدل پذیــرش همکار، بهتــر اســت مفهــوم ســهامداری ممتــاز و ســهامدار کارآفرین     
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ــرمایه گذار در  ــای س ــور اعض ــر حض ــن ام ــود. ای ــده ش ــز گنجان ــاون نی ــون تع ــالح قان ــه اص در الیح

مجموعــه تعاونی هــا را ســبب می شــود. همچنیــن ایــن امــر در توســعه تعاونی هــای دانــش بنیــان و 

ــد مؤثــر واقــع گــردد.  کارآفریــن می توان

ــان      ــان و جوان ــای زن ــکیل تعاونی ه ــرای تش ــذاری ب ــان، ارزش گ ــدل ذی نفع ــق م ــت تحق جه

می توانــد مفیــد فایــده گــردد. حضــور خیریه هــا و ســمن ها و بخش هــای دولتــی بــه عنــوان ســهامداران 

تعاونی هــای اجتماعــی، تجربــه ای کــه می توانــد اهــداف اجتماعــی تعاونی هــا را بهتــر از قبــل محقــق 

ســازد. مهاجریــن، زباله گردهــا و زنــان سرپرســت خانــوار می توانــد جامعــه هــدف مــدل ذی نفعــان باشــد. 

در نهایت، جهات ایجاد بسترهای الزم برای تحقق مدل استیالی )هژمونی( مدیریتی یا همان مدل پاک 

کن-مهر که داللت بر فعالیت اقتدارآمیز مدیر به عنوان مهمترین رکن مجموعه دارد، بایستی سازوکار در نظر 

گرفته شود تا اعضا ارتقابخش بتوانند با تخصص خود، بستر الزم برای مشاوره برای مدیران را نیز فراهم آورد. 

البته این اقدام قرابتی نیز با نظریه مباشر دارد ولی مفاهیم پایه ای آن سنخیت با مدل تبعیت و پیروی پیدا نمی کند. 
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