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تاریخ پذیرش9511/1/9 :

گسترش روزافزون شبکههاي توزیع و فروش كالا ازیکسو و ازسويدیگر ،تنوع تأمینكنندگان داخلی و
شیوههاي متنوع تأمین كالا و نوسان قیمتها موجب پیچیدگی در فرایند خرید كالا شده و مدیریت هزینهها را
ضروري كرده است .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی عملکرد مالی شبکة تعاونیهاي روستایی استان گیلان پس از
اجراي طرح خریدوفروش متمركز نهادههاي كشاورزي بود .این پژوهش از نظر هدف ،كاربردي؛ به لحاظ روش
پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و روش گردآوري اطلاعات اسنادي بود .در راستاي تحقق اهداف پژوهش ،اطلاعات
مالی  19واحد تعاونی در بازهاي هفتساله ( 9513تا  )9511بررسی و تجزیه و تحلیل شدند .روش تحقیق از نوع
پسرویدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) بود .با توجه به ماهیت تركیبی دادهها ،از رگرسیون تركیبی و از نرم-
افزار  Eviewsبراي تجزیهوتحلیل آماري استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد كه نسبت بدهی به دارایی یا اهرم
مالی ،اندازة تعاونی ،تسهیلات دریافتی تعاونی و متغیر موهومی زمان اجراي طرح تجمیع اثر معکوس (منفی) بر
حقوق صاحبان سهام تعاونیها طی بازة زمانی مورد مطالعه دارند .در این بین ،اثر معکوس بدهی به دارایی ،اندازة
تعاونی و تسهیلات دریافتی بهترتیب ،در سطح پنج ،یک و یک درصد خطاي آماري معنیدار است .همچنین طی
این بازة زمانی ،سرمایة تعاونی ،فروش تعاونی ،نسبت جاري تعاونی و نسبت آنی تعاونی اثر مستقیم (مثبت) و
معنیداري در سطح یک درصد خطا بر حقوق صاحبان سهام دارند.
واژههاي كلیدي :فروش متمركز ،عملکرد مالی ،تعاونی روستایی ،دادههاي تركیبی ،استان گیلان
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و رفتارهای ياریگرانه اجتماعي و باصرفه اقتصادی سابقه طولاني در تحولات اجتماعي ايران
دارد (سپهردوست و زمانيشبخانه .)1331 ،توسعه و رونق بخش کشاورزی به طور مستقیم
بر توسعه اقتصادی ايران اثر مثبت دارد و به صورت غیرمستقیم با کاهش مهاجرت
روستايیان به شهرهای بزرگ از مشکلات کلانشهرها ميکاهد .در اين راستا ،مشارکت
کشاورزان در فرايند توسعه و استفاده از تعاونيها به عنوان بستری برای سامان دادن به
مشارکت های مردمي در مسیر توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است (انصاری و
همکاران.)1331 ،
تجمیع مردم و اهالي يک روستا در قالب يک شرکت تعاوني را تعاوني روستايي مي-
نامند .موضوع فعالیت شرکتهای تعاوني روستايي ،کشاورزی و فعالیتهای جانبي آن
ميباشد .از جمله مقاصد تشکیل تعاونيها روستايي تجمیع سرمايهها ،تأمین نهادههای
مشترک کشاورزی به صورت عمده و استفاده از تخفیف در خريد آن و هماهنگي و
همافزايي در بازاريابي و فروش محصولات کشاورزی ميباشد بهطوریکه بیشترين سود به
کشاورزان برسد که زحمت اصلي تولید محصول را برعهده دارند .شرکتهای تعاوني
روستايي از قديميترين نهادهای جديد موجود در روستاهای کشور ميباشند که همزمان با
آغاز برنامهريزی در ايران ،به صورت مستقیم فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي را
شروع کرده و روستايیان را تحت تأثیر خود قرار دادهاند .انگیزههای تأسیس و رواج شرکت-
های تعاوني روستايي ،بهخصوص بعد از اصلاحات ارضي ،تحقق دو مسئله مهم اقتصادی و
اجتماعي بوده است :يکي پرکردن خلاء ناشي از حذف مالک از محیط روستاها و ديگری
کوتاه کردن دست واسطهها و سلفخران از روستاها (مهدوی.)1333 ،
بخش تعاون با استفاده از همیاری و مشارکت جمعي بهرهبردارن کشاورزی ميتواند
ابزار مناسبي را در راستای برقراری توسعه متوازن و عدالت همهجانبه در کشور فراهم آورد.
تقويت تعاونيها در بخش کشاورزی و اقتصاد روستايي نیازمند ايجاد سازوکارهای مشارکت
نظاممند روستايیان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعي است .برقراری اين سازوکار ميتواند
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با رونق فعالیتهای تولیدی مولد در سطح روستاها ،ضمن ايجاد اشتغال و معیشت پايدار
برای اقشار آسیبپذير و کم درآمد در مناطق روستايي ،زمینه عرضه محصولات کشاورزی و
روستايي با قیمت مناسب را در صورت برخورداری از مديريت انعطافپذير و همگرا در بازار
رقابتي فراهم آورد (بلالي و همکاران1331 ،؛ .)Altman, 2015
گفتني است فرايند توسعه پايدار روستايي به شرايط و عوامل گوناگوني بستگي دارد
که يکي از مهمترين آنها ،توسعه تعاونيهای روستايي است که ميتواند همراه با سیاستهای
دولت در بهبود شرايط کار ،تولید ،زندگي ،ارتقای سطح درآمد ،ارائه خدمات و وضعیت
اجتماعي مردم روستا نقش مؤثری داشته باشد .بهطورکلي ،روستايیان و کشاورزان با انجام
فعالیتهای حرفهای بر اساس مشارکت ،همکاری و تعاون ميتوانند کارايي خود را افزايش
دهند و وضعیت خود را بهبود بخشند (کريم .)1331 ،تعاونيهای روستايي آثار مهمي را از
جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعي بر اعضا و توسعه روستاهای تحت نفوذ خود بر جا
ميگذارند .اين نهادهای مردمي ميتوانند با ارتقای امکانات کشاورزان و روستايیان ،توان
تولید آنها را افزايش دهند تا بتوانند با بازدة بیشتر و هزينه کمتر ،محصولات خود را تولید و
با قیمتي مطلوبتر ،توزيع کنند و بفروشند (سلطانيمقدس و میرزاعلي.)1331 ،
تشکلهای تعاوني با توجه به حدود پنج دهه تلاش پرفرازونشیب خود در پهنه
جغرافیايي جامعه روستايي و ارائه خدمات به جامعه روستايي تحت پوشش خود و همکاری
با دولت به عنوان بازوی اجرايي طرحهای دولت در روستاها ،در سالهای اخیر ،به دلايل
متعددی نظیر ضعیف بودن فرهنگ تعاون و تعاونگرايي در جامعه ،خاستگاه دولتي به جای
خاستگاه مردمي ،ضعف منابع مالي و بيبهرهبودن از حمايتهای مالي مؤثر دولت (بهويژه
تعاونيهای فراگیر کشاورزی) ،کثرت شرکتهای تعاوني با اساسنامههای تقريباً مشابه و
فعالیت موازی ،دچار بحرانهای اقتصادی و مديريتي شدهاند که اين عوامل باعث گرديده
بسیاری از واحدهای تعاوني به دلیل زيانديدگيها در اين سالها ،از اهداف و آرمانهای مهم
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اساسنامه ای خود ،يعني تأمین نیاز اعضا و ارائه خدمات به آنها ،دور شوند و موجبات
نارضايتي سهامداران خود را فراهم نمايند.
در بسیاری از نقاط جهان ،تعاونيها منشأ ارائه خدمات در صحنه تجاری ميباشند.
آمارها نشاندهنده رشد فزاينده سهم انواع شرکتهای تعاوني در فعالیتهای اقتصادی
کشورهای مختلف جهان و افزايش فزاينده درآمدها و منابع در اين نوع از شرکتهاست
( .)Gagliardi, 2010شرکتهای تعاوني سازمانهای مشارکتي هستند که نشانه بارز در آنها
دخالت دموکراتیک اعضا در برنامهريزیها و تصمیمگیریهای مربوط به اداره امور شرکت
ميباشد .اعضای شرکت تعاوني ميبايست در تمام مراحل برنامهريزی ،از تصمیمگیری تا
اجرا و ارزشیابي فعالیتها ،دخالت آشکار و داوطلبانه داشته باشند .درواقع ،اين خصیصه
عضومدار بودن برنامههای شرکتهای تعاوني است .باوجوداين ،هنوز در بسیاری از جوامع،
شرکتهای تعاوني يافت ميشوند که بدون در نظرگرفتن آرا ،نیازها و نظرات اعضا،
برنامههای خود را تدوين ميکنند.
شبکه تعاونيهای روستايي استان گیلان ،بهعنوان بزرگترين تشکل مردمنهاد اين
استان 111 ،شرکت تعاوني روستايي با  211111نفر عضو دارد که در سطح  2213روستا
فعالیت ميکنند .اين شبکه دارای  11اتحاديه شهرستاني و يک اتحاديه استاني و 31181
میلیون ريال سرمايه و  12182میلیون ريال اندوخته قانوني است (آمارنامه کشاورزی،
 .)1331عمدهترين فعالیتهای شبکه تعاوني روستايي استان گیلان در سال  31توزيع آرد
روستايي (خبازی و خانه پزی) ،توزيع کودهای شیمیايي تکلیفي و غیرتکلیفي ،توزيع انواع
سموم دفع آفات نباتي ،تولید بذر (برنج ،گندم و جو) ،خريد و فروش محصولات کشاورزی
استان (برنج ،چای ،مرکبات ،کیوی ،فندق و  ) ...و حضور در تنظیم بازار میوه ايام پاياني
سال بوده است .خريد تضمیني محصولات کشاورزی از ديگر وظايف شبکه تعاوني روستايي
استان به شمار آمده است .سهم استان گیلان از خريد تضمیني مباشرتي در سال  1331مقدار
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 1233تن انواع محصولات کشاورزی و از خريد توافقي محصولات کشاورزی  181111تن
بود (همان.)1331 ،
در دنیای کنوني ،با توجه به تنوع تأمینکنندگان ،روشهای مختلف تأمین کالا و
خدمات و نوسان قیمتها و نیز تدارک کالا و خدمات بسیار سخت و پیچیدهتر شده است تا
آنجاکه موضوعاتي مانند تدارکات و خريد بهموقع در اين حوزه بسیار پراهمیت و مطرح
هستند؛ ازاينرو ،لازم است اتحاديه تعاوني روستايي استان (بهعنوان تأمینکننده نهادهها
درشبکه) در مذاکره و برقراری ارتباط قوی باشد و بسیار منظم و ساختاريافته عمل کند .يکي
از مسائل و موضوعات مهم در شبکه تعاون روستايي نیز تأمین و تدارک کالا و خدمات
است .تنوع تأمینکنندگان و نوسان مداوم قیمت محصولات ،روزبهروز بر پیچیدگي فرايند
انتخاب تأمینکنندگان و برنامهريزی خريد افزوده است .ازسویديگر ،مديريت هزينهها در
اين فرايند و کنترل جريانهای مالي يکي ديگر از مسائل مهم در اين حوزه تلقي ميشود .در
اين راستا ،طرح خريد متمرکز نهادههای کشاورزی از سال 1331در شبکه تعاوني روستايي
استان گیلان انجام پذيرفت که هدف از اجرای آن دستیابي به عملکرد بهتر (سودآوری
بیشتر) و اعمال نظارت بیشتر بر فعالیت شرکتهای تعاوني بود .مسئول اصلي خريد کالا در
طرح خريد متمرکز نهادههای کشاورزی ،اتحاديه تعاوني روستايي استان گیلان ميباشد.
اتحاديه استان با بررسي کیفیت کالاها و مقايسه قیمتها و بررسي اصالت محصول در تعامل
با سازمان های ناظر (سازمان جهاد کشاورزی استان ،مديريت حفظ نباتات استان و ) ...
بهترين و ارزشمندترين آنها را برای اتحاديههای تابعه تهیه مينمايد .شرکتهای تعاوني فعال
در سطح استان ملزم به تهیه کالای تدارک ديده توسط اتحاديه استان از طريق اتحاديههای
شهرستاني مي باشند و اقدام به خريد مستقیم کالا توسط شرکت تعاوني تخلف محسوب مي-
شود .کنترل و نظارت بر روند صحیح اجرای طرح با اداره تعاون روستايي شهرستان ميباشد.
اتحاديه استان با تمامي شرکتهای تعاوني از طريق اتحاديههای شهرستاني در ارتباط است و
کالاهای مورد نیاز را در فصل زراعي پیش رو نیازسنجي ميکند و به استناد برآورد انجام-

تعاون و كشاورزي -شمارة 53

21

شده ،با تأمینکنندگان سطح کشور وارد مذاکره ميشود .هدف اصلي اتحاديه استان ،تهیه به-
موقع کالا و خدمات برای واحدهای تعاوني سطح استان و رفع نیاز آنها جهت پاسخگويي به
اعضا (روستايیان) است .کار خريد و تدارک کالا تعاملي و ارتباطي مي باشد .اتحاديه تعاوني
روستايي استان با برقراری ارتباط مناسب با اتحاديهها و شرکتهای تعاوني سطح استان از
نیاز آنها به نهادهها اطلاع مييابد ،سپس با بررسي و جستجوی وسیع در بازار و شناسايي
تأمینکنندگان ،بهترين نهادهها را از نظر کیفیت محصولات و قیمت انتخاب مينمايد.
پس از گذشت چند سال از اجرای طرح خريد متمرکز نهادههای کشاورزی در شبکه
تعاوني روستايي استان گیلان ،موفقیت اين طرح در رسیدن به اهداف تعیینشده ،از جمله
بهبود عملکرد مالي تعاونيها ،ارزيابي نشده است .برهمیناساس ،پژوهش حاضر با استفاده
از اطلاعات مالي شبکه تعاوني روستايي استان گیلان طي بازه زماني  ،31-1338در پي
بررسي اثر اجرای طرح خريد متمرکز نهادههای کشاورزی بر عملکرد مالي تعاونيهای
يادشده بود .ارزيابي عملکرد مالي شبکه تعاونيهای روستايي استان گیلان پس از اجرای
طرح خريد و فروش متمرکز نهادههای کشاورزی ميتواند راهکارهای مؤثری در جهت بهبود
عملکرد اين شبکه فراهم آورد .همچنین بررسي دستیابي اين طرح به اهداف ازپیشتعیین-
شده ميتواند در تصمیمسازی های مرتبط با ادامه اجرا و نیاز به انجام اصلاحات در فرايند
عملیاتي ،مورد استفاده مديران و برنامهريزان شبکه قرار گیرد .بااينتفاسیر ،مهمترين فرضیه
مورد بررسي در اين پژوهش اثر معنيدار اجرای طرح خريد متمرکز نهادههای کشاورزی بر
عملکرد مالي شبکه تعاوني روستايي استان گیلان بود.

مبانی نظري و پیشینة پژوهش
در نگرش نئوکلاسیک ،توازن بین نگرش اقتصادی و نگرش اجتماعي ،چشمانداز
موفقیت را ترسیم ميکند و وقتي از يک منظر ،سه جنبه کاری يک سازمان يعني جنبههای
فني ،اجتماعي و اقتصادی در تعامل با يکديگر به تعادلي پويا برسند ،عملکرد سیستم به
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وضعیت بهینه خواهد رسید .اگرچه در اين نگرش ،سازمان به عنوان يک سیستم شناخته
نميشود ،ولي اين گروه سعي کردهاند تا علاوه بر جنبههای فني -اقتصادی ،جنبه اجتماعي و
رفتاری مديريت را نیز مهم نشان دهند ( .)Kunkel et al., 2007دو جريان اصلي در
سنجش عملکرد وجود دارد :نخست ،ديدگاه اقتصادی که بر اهمیت عوامل خارجي بازار
نظیر موضع رقابتي تأکید دارد و دوم ،ديدگاه سازماني که بر ديدگاه رفتاری و جامعهشناختي
و سازگاری آنها با محیط استوار است (حیدری و همکاران .)1331 ،ابعاد سنتي اندازهها ،که
در تصمیمگیری مديريتي برای اندازهگیری عملکرد سازمان به کار ميروند ،ابعاد مالي اين
اندازهها هستند که به واسطه سیستمهای حسابداری به وجود آمدهاند و تصويری مناسب از
عملیات و عملکرد سازمان ارائه ميکنند.
پژوهشگران زيادی در مورد دلايل موفقیت يا عدم موفقیت شرکتهای تعاوني تحقیق
نمودهاند .جمعبندی اين پژوهشها نشان ميدهد که از جمله عوامل موفقیت شرکتهای
تعاوني ميتوان به مشارکت اعضا ،مديريت پويای هیئتمديره ،روحیه جمعگرايي ،برگزاری
دوره های منظم آموزشي ،میزان سطح تحصیلات ،میزان سابقه مديريتي و تنوع بخشي به
کسب وکار اشاره نمود .همچنین عواملي نظیر ضعف بنیه مالي ،ضعف نیروی انساني ،سطح
پايین تحصیلات ،عدم شناخت اصول تعاوني ،عدم انطباق دورههای آموزشي با نیاز اعضا،
فقدان نظم سازماني ،نبود ساختار سازماني کارآمد و فعالیت مديران تعاوني در بخش
خصوصي در عدم موفقیت شرکتهای تعاوني تأثیرگذارند .در مورد عومل اثرگذار بر
موفقیت مالي شرکتها و مؤسسات نیز پژوهشهای فراواني صورت گرفته است.
پالوچ و تیموری ( )1333نشان دادند که کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش،
کمتوجهي به شرکتهای تعاوني در طرح هدفمند کردن يارانهها ،بالابودن سود تسهیلات
بانکي و عدم همکاری بانکها در زمینه تسهیلات تکلیفي از جمله مشکلات و موانع پیش
روی عملکرد مالي اين تعاونيها ميباشند .درکل ،يافتههای محققان نشان ميدهد که
متغیرهايي همانند مسئولیتپذيری هیئت مديره ،عملکرد اداره تعاون ،آموزش اعضا ،مشارکت
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اجت ماعي ،آگاهي از اصول تعاوني ،رضايت از هیئت مديره و اعتماد اجتماعي در مجموع
قادرند  11درصد از تغییرات در زياندهي تعاوني را پیشبیني کنند (عطائي و ايزدی.)1331 ،
متغیرهای وابسته و مستقل پژوهشهای پیشین داخلي در الگوسازی عملکرد مالي بنگاهها را
ميتوان در قالب جدول  1ارائه کرد.
جدول  .9مرور پژوهشهاي داخلی صورتگرفته درخصوص الگوسازي عوامل اثرگذار بر عملکرد مالی
بنگاهها
پژوهش

نويسندگان

رابطه ارزشي تغییرات اهرم مالي در

خدامي پور و

تبیین عملکرد عملیاتي

بررسي رابطه سودآوری و بازده با
توجه به چرخه عمر و اندازه
شرکت

اسماعیلي

رحماني و
همکاران

پژوهش

نويسندگان

سودمندی اقلام صورتهای مالي

خالقي مقدم و

رابطه بین کیفیت سود،

مهراني و

هموارسازی سود و ريسک سهام

همکاران

سال

متغیر وابسته

1338

بازده سهام

متغیر مستقل
تغییرات اهرم مالي،

تغییرات سود عملیاتي،

تغییرات جريان وجه نقد
عملیاتي ،رشد داراييها

1338

بازده سهام

سال

متغیر وابسته

اندازه شرکت ،عمر
شرکت
متغیر مستقل
درصد تغییر در دارايي،

در پیش بیني سود

رحماني

1312

بازده حقوق

صاحبان سهام

درصد تغییر در فروش،
جمع بدهي به دارايي،
درصد تغییر در هزينه
عملیاتي به فروش

اندازه شرکت ،اهرم
1332

ريسک سهام

مالي ،ضريب تغییرات
سود ،ضريب تغییرات
فروش
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بازده مجموع
بررسي تأثیر سرمايه فکری بر

اسدی و يوخنه

عملکرد مالي شرکتها

القیاني

1333

داراييها
بازده حقوق

اندازه شرکت ،اهرم مالي

صاحبان سهام
اهرمهای مالي،
بررسي تأثیر اهرم مالي و
جريانهای نقد آزاد بر تنوعپذيری
سهام و عملکرد مالي شرکتها

نادری و امیر
حسیني

عملکرد مالي
1333

تنوعپذيری
سهام

جريانهای نقدی آزاد،
نسبت آني ،نسبت سود
انباشته به دارايي ،نسبت
دارايي ثابت به کل
داراييها

بررسي ارتباط بین عوامل مؤثر بر
سـودآوری و ويژگيهای
شــرکتهای بیمهای غیر بورسي و

کتابدار و قرباني

1331

بازده حقوق

اندازه شرکت ،سطح

صاحبان سهام

سرمايه

بورسي
پژوهش

نويسندگان

سال

متغیر وابسته

متغیر مستقل
نسبتهای نقدينگي،

ارزيابي عملکرد با استفاده از
نسبتهای مالي به شیوه الگوريتم

رضايي و امیر

درخت

حسیني

1331

تصمیمگیری

بازده حقوق

نسبتهای بدهي،

صاحبان سهام

نسبتهای کارايي،

بازده دارايي

نسبت سودآوری،
نسبتهای رشد

قابلیت مقايسة صورتهای مالي و

حاجيها و

مديريت سود واقعي

چناری

1331

مديريت سود

اندازه شرکت ،اهرم
مالي ،نرخ بازده دارايي
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تأثیر جريانهای نقدی آزاد مازاد،
نظام راهبری شرکتي و اندازه
شرکت بر پیشبینيپذيری سود
تأثیر توانايي مديريت در کنترل
بحران مالي درونسازماني و
احتمال گزارشگری متقلبانه

ايزدینیا و روح
الهي

1331

جريانهای

سود خالص ،اندازه

نقدی

شرکت ،نسبت بدهي به

عملیاتي

دارايي
اندازه شرکت ،اهرم

کارشناسان و
ممشلي

1331

بحران مالي

نقد عملیاتي ،عمر
شرکت

رابطه بازده با سود و جريانات
نقدی قبل و بعد از تجديد ارائه

مالي ،رشد فروش ،وجه

جريان نقدی آزاد ،سود
ناظمي و عبدلي

1331

بازده سهام

هر سهم ،اقلام تعهدی

صورتهای مالي

با استفاده از تجربه پژوهشهای پیشین ،متغیرهای توضیحي و کنترلي اثرگذار بر
عملکرد مالي تعاوني ها شناسايي شدند و در برازش تابع عملکرد مالي شبکه تعاوني روستايي
استان گیلان بهکار رفتند .اين متغیرها عبارتاند از :نسبتهای مالي ،اهرم مالي ،سرمايه ،میزان
فروش ،تسهیلات دريافتي ،اندازه و عمر تعاوني.

روششناسی پژوهش
بازه زماني مورد مطالعه در اين پژوهش سالهای  1338تا  1331بود .در اين بازه،
صورتهای مالي  31واحد تعاوني روستايي استان گیلان گردآوری و بررسي شد .ازآنجاکه
در پژوهش حاضر از دادههای مربوط به سالهای گذشته ( 1338تا  )1331استفاده شده
است ،اين پژوهش در گروه بررسيهای پسرويدادی قرار ميگیرد .با توجه به ماهیت ترکیبي
دادهها ،بهمنظور بررسي عوامل اثرگذار بر حقوق صاحبان سهام ( )ROEبه عنوان شاخص
عملکرد مالي تعاونيهای شبکه ،از الگوسازی رگرسیون دادههای ترکیبي استفاده شد .داده-
های ترکیبيِ پانل يا تابلويي ،شامل مشاهداتي برای چندين بخش ميباشند که در زمانهای
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مختلف جمعآوری شدهاند .يک الگوی دادههای پانل حاوی اطلاعاتي در زمان و مکان است
که شامل  Nمؤلفه  Tدوره زماني ميباشد .دادههای تابلويي ترکیبي از دادههای مقطعي و
سری زماني ميباشند؛ يعني اطلاعات مربوط به دادههای مقطعي در طول زمان مشاهده مي-
شود بدين صورت که چنین دادههايي دو بعد دارند که يک بعد مربوط به واحدهای مختلف
در هر مقطع زماني خاص است و بعد ديگر مربوط به زمان ميباشد .هرگاه برای تمامي
مقاطع ،سری زماني برابری وجود داشته باشد ،اين پانل ،پانل متوازن و در غیر اين صورت،
پانل نامتوازن است ( .)Baltagi, 2005فرم کلي معادله رگرسیون در قالب الگوی دادههای
تابلويي به شکل زير ميباشد:

( )1

Yit = αi + β1X1it + β2X2it + … + βkXkit + wit
wit = ui + vt + eit

در الگوی فوق i ،شمارنده مقاطع شرکتهای تعاوني و  tشمارنده زمان ()31-1338
است .داده های مورد استفاده در الگوسازی پژوهش حاضر ماهیت ترکیبي متوازن دارند.
باتوجه به وجود دادههای سری زماني به عنوان بخشي از دادههای ترکیبي (پانل) مورد
استفاده در اين پژوهش ،ابتدا آزمونهای مختلف ريشه واحد بهمنظور بررسي ايستايي
(مانايي) سریهای زماني مورد مطالعه صورت گرفت ،سپس آزمون بررسي وجود رابطه هم-
انباشتگي انجام شد .در گامهای بعدی ،آزمون  Fلیمر بهمنظور تشخیص نوع دادههای ترکیبي
و آزمون هاسمن برای انتخاب نوع الگو به کار گـرفته شدند .در ابتدا ،لازم بود مانايي
متغیرها بررسي شود .معروفترين آزمونهای ريشه واحد دادههای تابلويي ،شامل ،LLC
 IPSو فیشر ،در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.
چنانچه متغیرهای الگو ايستا باشند ،تخمینهای حاصل مشکل رگرسیون ساختگي را
نخواهند داشت ،اما در صورت ناايستايي متغیرهای الگو ،احتمال ايجاد رگرسیون ساختگي
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وجود دارد .برای اجتناب از وضعیت رگرسیون ساختگي ،آزمون همانباشتگي به عنوان يک
پیشآزمون قابل استفاده است ( .)Greene, 1993به اين ترتیب ،تنها در شرايط وجود رابطه
همانباشتگي بین متغیرها ميتوان به نتايج رگرسیون اعـتماد کـرد .در بـرآورد الگوی داده-
های ترکیبي دو حالت کلي وجود دارد .1 :عـرض از مبدأ بـرای کلیه مـقاطـع يـکسان است
که در ايـن صـورت الگوی دادههای تلفیقي مطرح است؛  .2عـرض از مبدأ برای تمام مقاطع
متفاوت است که به اين حالت دادههای ترکیبي گفته ميشود .برای شناسايي دو حالت فوق
از آزموني به نام  Fلیمر يا چاو استفاده ميشود؛ به عبارت ديگر ،برای انتخاب بین روشهای
دادههای تلفیقي و دادههای ترکیبي ،از آمارة  Fلیمر استفاده ميشود (مهرگان و رضايي،
 .)1338بهمنظور بررسي برتری الگوی اثرات ثابت ( )FEMيا الگوی اثرات تصادفي
( )REMاز آزمون هاسمن استفاده شد .اين آزمون بیان ميدارد که تحت فرض عدم وجود
همبستگي بین دادههای مقطعي و ساير متغیرهای توضیحي ،هر دو برآوردگر اثر ثابت و اثر
تصادفي ناسازگارند ولي برآوردگر اثر ثابت ناکارا هم هست؛ اما در صورت وجود همبستگي
بین دادههای مقطعي و ساير متغیرهای توضیحي ،اثر ثابت سازگار است اما اثر تصادفي
ناسازگار ميباشد (فقه مجیدی و ابراهیمي.)1333 ،
الگوی تجربي مورد استفاده در پژوهش حاضر به قرار زير است:
()2

Ln ROE = a0 + a1 Ln LEV + a2 Ln FS + a3 Ln FT + a4 Ln RC
+ a5 Ln RS + a6 Ln RL + a7 Ln R1 + a8 Ln R2 + a9 Dummy

در رابطه فوق a0 ،تا  a9ضرايب رگرسیون Ln ،عملگر لگاريتم طبیعي ROE ،بازدة
حقوق صاحبان سهام يا بازده ارزش ويژه LEV ،اهرم مالي FS ،اندازه تعاوني FT ،عمر
تعاوني RC ،سرمايه حقیقي تعاوني RS ،فروش حقیقي تعاوني RL ،تسهیلات دريافتي
حقیقي R1 ،نسبت جاری R2 ،نسبت آني و  Dummyمتغیر موهومي زمان اجرای طرح
خريد و فروش متمرکز نهادههای کشاورزی در شبکه تعاونيهای روستايي استان گیلان
است.
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بازده حقوق صاحبان سهام میزان کارايي يک شرکت در خلق سود خالص برای
سهامداران را بررسي ميکند .در واقع ،اين نسبت بیان مينمايد که بنگاه اقتصادی به ازای هر
يک واحد سرمايهگذاری سهامداران ،چه میزان سود خالص نصیب آنها ميکند .بازده حقوق
صاحبان سهام مهم ترين معیار سنجش موفقیت شرکت در دستیابي به هدف مذکور است
(تقوی .)1311 ،اهرم مالي عامل مشخصکننده توانايي مالي شرکت ميباشد .اعتقاد بر اين
است که اهرم مالي درجه درماندگي مالي را افزايش ميدهد (رحیمیان و توکلنیا.)1332 ،
اندازه شرکت بیانگر حجم و گستردگي فعالیت شرکت است .غالباً شاخصهايي را مبین
اندازه ميدانند که عملکرد شرکت را نشان ميدهند نه ظرفیت فیزيکي آن را .اندازه شرکت به
طرق مختلفي همچون :میزان فروش شرکت ،ارزش روز يا دفتری مجموع داراييهای
شرکت ،ارزش بازار يا دفتری سهام عادی ،ارزش بازار يا دفتری حقوق صاحبان سهام ،نسبت
قیمت به سود و  ...اندازهگیری ميشود (طرفي .)1311 ،در ايـن پـژوهش ،انـدازه شـرکت از
طريق لگاريتم طبیعي جمع داراييهای هر تعاوني اندازهگیـری شد .نسبت جاری ،که نسبت
سرمايه در گردش نیز نامیده مي شود ،از حاصل تقسیم داراييهای جاری به بدهيهای
جاری به دست ميآيد .مفهوم نسبت جاری آن است که داراييهای جاری شرکت تا چه حد
بدهيهای جاری آن را پوشش ميدهند .به بیان ساده ،اين نسبت توانايي شرکت را در
پرداخت بدهيهای کوتاهمدت (جاری) از طريق داراييهای کوتاهمدت (جاری) نشان
ميدهد .برخي از تحلیل گران معتقدند عدد مناسب برای اين نسبت يک است و اگر اين
نسبت کمتر از يک باشد ،شرکت در پرداخت تعهدات کوتاهمدت خود دچار مشکل است
(طالب بیدختي و فرجي .)1338 ،برای بهدست آوردن نسبت آني بايد میزان داراييهای
سريع نسبت به بدهيهای جاری سنجیده شود .زماني که نسبت آني و به تبع آن نقدينگي
کاهش يابد ،احتمال درماندگي شرکت افزايش مـييابـد و شرکت نميتواند بسیاری از
پروژههای سودآور خود را اجرا کند (امیني و همکاران .)1338 ،متغیر موهومي زمان اجرای
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خريد و فروش متمرکز نهادههای کشاورزی از سال 1338تا  1333ارزش صفر و از سال
 1331تا  1331ارزش يک را به خود گرفت.
دادهها و اطلاعات مربوط به اين تحقیق به دو دسته تقسیم ميشوند :دسته اول
اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعي و تحقیقات انجامشده در حوزه مربوطه ميباشد؛ لذا با
مراجعه به منابع کتابخانهای شامل کتب ،مجلات هفتگي و ماهنامهها ،انتشارات مراکز
تحقیقاتي و پژوهشي ،پاياننامههای تحصیلي و رسالههای تحقیقي مرتبط و مقالات لاتین،
بخش نظری و ادبیات تحقیق جمعآوری ،بررسي و تدوين گرديد .دسته دوم شامل اطلاعات
مربوط به فرضیات و متغیرهای تحقیق است .شايان ذکر است دادههای مالي مورد نیاز اين
پروژه برای اولینبار در ارتباط با اين تحقیق جمع آوری و بررسي شد .دادههای مورد نیاز
برای تحقق اهداف پژوهش (شامل بررسي اثر متغیرهای توضیحي و کنترلي مالي و اجرای
طرح خريد متمرکز نهادههای کشاورزی بر عملکرد مالي شبکه تعاوني روستايي استان گیلان)
نظیر صورت های مالي ،خلاصه حساب ،شاخص کالا و اسناد مالي واحدهای تعاوني از
گزارش سالانه حسابرسي صورتهای مالي واحدهای تعاوني موجود در سازمان تعاون
روستايي استان گیلان و اتحاديه مرکزی نظارت و هماهنگي تعاونيهای روستايي و
کشاورزی ايران استخراج گرديد .ناقص بودن اطلاعات موجود در سازمان مراجعه به
واحدهای تعاوني را اجتنابناپذير نمود .پراکنش واحدهای تعاوني در سطح تمامي
شهرستانهای استان گیلان و زمانبر بودن مراجعه به تعداد زيادی از آنها از اشکالات عمده
تهیه اطلاعات بود که با مراجعه حضوری به بسیاری از اين واحدها و جمعآوری برخي ديگر
از صورتهای مالي حسابرسيشده واحدهای تعاوني روستايي از سازمان تعاون روستايي
استان گیلان و اتحاديه مرکزی نظارت و هماهنگي تعاونيهای روستايي و کشاورزی ايران،
دادههای لازم جهت آزمون فرضیات استخراج گرديد .در اين باره ،با جمعآوری  133صورت
مالي از واحدها ،بر اساس نیاز 131 ،صورت ماليِ  31واحد تعاوني به شرح يک واحد
اتحاديه استاني 1 ،واحد اتحاديه شهرستاني و  12واحد شرکت تعاوني روستايي (که
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اطلاعات آنها از سال  1338تا  1331موجود بود) مبنای بررسي و پژوهش قرار گرفت .پس
از جمعآوری صورتهای مالي ،کار استخراج دادهها و ثبت و ضبطشان آغاز شد و بانک
اطلاعاتي جامعي از آن به دست آمد که پژوهش حاصل نتیجه کار روی دادههای مذکور مي-
باشد .دادههای جمعآوریشده با نرمافزار  Excelمحاسبه شدند و برای تجزيهوتحلیل از نرم-
افزار  Eviewsاستفاده گرديد.

نتایج و بحث
به منظور برازش الگوی رگرسیون ترکیبي ،در گام نخست ،برقراری فرض نرمال بودن
متغیر وابسته ( )LROEبا استفاده از آزمون اندرسون -دارلینگ ( )ADصورت گرفت .نتايج
آزمون  )P-Value <8/881( ADنشان داد که  LROEنرمال نميباشد (رد فرض صفر اين
آزمون مبني بر نرمال بودن متغیر وابسته)؛ ازاينرو ،با استفاده از تبديل جانسون ،اين متغیر
نرمال شد ( P-Valueآزمون  ADپس از تبديل ،برابر با .)8/121
در گام دوم ،بهمنظور بررسي ويژگي آماری متغیرهای پژوهش ،بررسي وجود ريشه
واحد در سریهای تابلويي با استفاده از چهار آزمون مختلف صورت گرفت (جدول .)2
جدول  .2آزمون بررسی وجود ریشه واحد در متغیرهاي پژوهش
آزمون
متغیر

اهرم مالي() LLEV
اندازه تعاوني ()LFS
عمر تعاوني ()LFT

LLC

IPS

-13/11

-1/11

-22/81

-1/13

-1/23

-1/31

()8/88
()8/88
()8/88

PP-Fisher ADF-Fisher
331/33

121/11

311/12

111/12

111/31

211/11

()8/88

()8/88

()8/88

()8/88

()8/83

()8/88

()8/88
()8/88
()8/88
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سرمايه تعاوني ))LRC

-28/81

-1/23

-21/11

-1/11

-33/11

-1/13

-11/31

-1/33

-23/31

-1/31

-21/11

-1/31

()8/88

فروش تعاوني ))LRS

()8/88

تسهیلات دريافتي تعاوني ))LRL
نسبت جاری)) LR1

()8/88
()8/88

نسبت آني)( LR2

()8/88

حقوق صاحبان سهام ))LROE

()8/88

313/11

111/83

311/11

113/11

382/31

318/21

381/81

311/12

311/11

111/32

188/31

131/38

()8/88

()8/88

()8/88

()8/88

()8/88

()8/88

()8/88

()8/88

()8/88

()8/88

()8/88

()8/88

()8/88
()8/88
()8/88
()8/88
()8/88
()8/88

مأخذ :يافتههای پژوهش

نتايج مبین رد فرض صفر مبني بر وجود ريشه واحد در تمامي آزمونهای چهارگانه
در سطح  1درصد آماری برای تمامي متغیرهای پژوهش ميباشد (بهجز آزمون  IPSبرای
متغیر عمر تعاوني که سطح معنيداری آن  18درصد است)؛ ازاينرو ،ميتوان ادعا کرد که
متغیرهای پژوهش در سطح داده ،ايستا ميباشند.
در گام سوم ،بهمنظور بررسي وجود همجمعي میان متغیرهای پژوهش ،از آزمون
کائو 1استفاده شد .با توجه به سطح احتمال آماره محاسباتي اين آزمون ( ،)8/88فرض صفر
مبني بر عدم وجود همجمعي رد ميشود؛ ازاينرو ،ميتوان ادعا کرد که رابطه بلندمدت بین
متغیرهای توضیحي الگو وجود دارد (جدول .)3
جدول  .5بررسی وجود همجمعی میان متغیرهاي پژوهش.
آزمون

آماره محاسباتي

سطح احتمال

نتیجه

1. Kao
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8/88

رد فرض صفر مبني بر عدم وجود همجمعي

مأخذ :يافتههای پژوهش

در گام چهارم ،بهمنظور بررسي برقراری اثرات ثابت با استفاده از آزمون چاو ،1ابتدا
الگوی اثرات ثابت برآورد شد .محاسبه آماره  Fلیمر روی خروجي اين الگو نشان داد که
فرض صفر مبني بر تلفیقي بودن دادهها رد ميشود؛ ازاينرو ،تابلويي (ترکیبي) بودن دادهها
تأيید ميشود و الگوی اثرات ثابت بر الگوی حداقل مربعات تجمیعشده برتری دارد (جدول
.)1
جدول  .2بررسی برقراري اثرات ثابت با استفاده از آزمون چاو
آماره

آماره محاسباتي

سطح احتمال

نتیجه

چاو

21/12

8/88

ترکیبي بودن دادهها

مأخذ :يافتههای پژوهش

در گام پنجم ،به منظور بررسي برقراری اثرات تصادفي با استفاده از آزمون هاسمن،
ابتدا الگوی اثرات تصادفي برآورد شد .نتايج اين آزمون نشان داد که فرض صفر مبني بر
برقراری اثرات تصادفي (برتری الگوی اثرات تصادفي در مقابل اثرات ثابت) رد ميشود
(جدول .)1
جدول  .3بررسی برقراري اثرات تصادفی با استفاده از آزمونهاسمن
آزمون

آماره محاسباتي

سطح احتمال

نتیجه

هاسمن

11/38

8/88

برتری الگوی اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفي

مأخذ :يافتههای پژوهش.
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نتايج برازش الگو با اثرات ثابت در جدول  1ارائه شده است .ضريب تعیین ( )R2و
ضريب تعیین تعديلشده ( ) الگوی برازششده به ترتیب  33/13و  32/11درصد ميباشد.
مقدار آماره  Fمحاسباتي آزمون معنيداری کلي رگرسیون برابر با  18/11است که با توجه به
سطح احتمال آن ( ،)8/88معنيداری کلي رگرسیون برآوردشده پذيرفته ميشود .با توجه به وجود
ناهمساني واريانس در الگو ،از روش تعديلي وايت برای برازش استفاده شد.
جدول  .1الگوي اثرات ثابت عوامل اثرگذار بر حقوق صاحبان سهام
متغیر توضیحي
اهرم مالي
اندازه تعاوني
عمر تعاوني
سرمايه تعاوني
فروش تعاوني
تسهیلات دريافتي تعاوني
نسبت جاری
نسبت آني
متغیر موهومي زمان
اجرای طرح
عرض از مبدأ

مأخذ :يافتههای پژوهش.

ضريب رگرسیون
-8/81
-8/81
8/32
8/21
8/82
-8/81
8/12
8/83

آماره t
-2/83
-3/81
1/12
1/21
2/11
-2/31
12/12
3/12

سطح احتمال
8/81
8/88
8/13
8/88
8/81
8/88
8/88
8/88

-8/82

-8/11

8/11

-3/31

1/13

8/11

نتايج نشان داد که نسبت بدهي به دارايي يا اهرم مالي ،اندازه تعاوني ،تسهیلات
دريافتي تعاوني و متغیر موهومي زمان اجرای طرح تجمیع اثر معکوس (منفي) بر حقوق
صاحبان سهام تعاونيها طي بازه زماني مورد مطالعه دارند .دراينبین ،اثر معکوس بدهي به
دارايي ،اندازه تعاوني و تسهیلات بهترتیب ،در سطح پنج ،يک و يک درصد آماری معنيدار
بود.
اثر معکوس و معنيدار اهرم مالي بر عملکرد مالي بنگاهها در مطالعات زير نیز به
دست آمده است :سیدنژاد فهیم و آقايي ( ،)1311يعقوبنژاد و همکاران ( ،)1311ديويدسون
و ديويتا ( ،)Davidson and Dutia, 1991بـالانتین و همکاران ( Ballantine et al.,
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 ،)1993هلمز و همکاران ( ،)Holmes et al., 1994چهاب ( ،)Chehab, 1995هـوگز
( ،)Hughes, 1997لین و رووی ( ،)Lin & Rowe, 2006چـن و اسـترانگ ( & Chen
 ،) Strange, 2005ايروتس ( ،)Eriotis, 2007دمیترو و پريم ( Dimitrov and Prem,

 ،)2008آچیمپنگ و همکاران ( .)Acheampong et al., 2014ازسویديگر ،نتايج
پژوهش بي و ويجواردانا ( )Bei & Wijewardana, 2012و جانديک و ماخیجا ( Jandik

 )& Makhija, 2005نشان داد که بین نرخ بالای رشد سود با اهرم مالي رابطه مثبتي وجود
دارد.
درخصوص اثر اندازه شرکت بر عملکرد مالي ،مطالعات سجادی و همکاران ()1311
و کريمي ( )1338به اثر منفي و معنيدار اين متغیر بر عملکرد مالي بنگاهها اشاره کردند .در
مقابل ،بخاری و همکاران ( ،)Bokhari et al., 2005کینکا و همکاران ( Cinca et al.,

 )2005و آچیمپنگ و همکاران ( )2811نشان دادند که ارتباط مثبت و معنيداری بین اندازه
و عملکرد شرکت وجود دارد .ازسويي ،نتايج مطالعه فیني ( )Feeny, 2000نشان داد که
اندازه شرکت اثر چنداني بر عملکرد مالي ندارد.
مطالعه سیدنژاد ( )1311ارتباط تسهیلات دريافتي بر عملکرد شرکت را معکوس و
معنيدار گزارش کرد .همچنین دهقان دهنوی و همکاران ( )1331رابطه بین نسبت تسهیلات
به حقوق صاحبان سهام و شاخصهای سودآوری را منفي و معنيدار گزارش کردند.
طي بازه زماني مورد مطالعه ،عمر تعاوني ،سرمايه تعاوني ،فروش تعاوني) ،نسبت
جاری تعاوني و نسبت آني تعاوني اثر مستقیم (مثبت) بر حقوق صاحبان سهام تعاونيها
داشتند .دراين بین ،اثر مستقیم سرمايه تعاوني ،فروش تعاوني ،نسبت جاری و نسبت آني
تعاوني در سطح يک درصد آماری معنيدار بود .اثر مستقیم و معنيدار نسبت جاری و نسبت
آني بر عملکرد مؤسسات در پژوهشهای نمازی و شیرزاد ( ،)1311ديتريخ و اولسن
( ،)Dietrich & Olsen, 1985کاما ( ،)Kamath, 1989اسمیت و بیجمن ( & Smith

 ) Begemann, 1997نیز تأيید شد .در خصوص رابطه بین عمر و عملکرد مالي شرکت،
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پژوهشهای باگوتي ( ،)Bhagwati, 1993بوسالینگام ( )Bhoothalingam, 1993و نیف
( )Mnif, 2009به اثر مثبت و معنيدار اين متغیر بر عملکرد مالي بنگاه اشاره داشتند.
مطالعات ارتیمور و همکاران ( )Ertimur et al., 2003و کاپلان و نورتن ( Kaplan and

 )Norton, 2004رابطه مثبت و معنيدار بین متغیر فروش و عملکرد مالي شرکتها را تأيید
کرد ند .محققان ديگری نیز به اين نتیجه رسیدند که کیفیت سود ميتواند تحت تأثیر نوسان-
پذيری فروش قرار گیرد .بهطورکلي ،هرچقدر نوسانپذيری فروش بیشتر باشد ،عدم ثبات
بیشتر است( .)Francis et al., 2004; Dechow & Dichev, 2002همچنین نتايج
تحقیق فتحي و توکلي ( ،)1311آلمیدا و همکاران ( ،)Almeida et al., 2004رحمن و
همکاران ( )Raheman et al., 2010و ادبول ( )Adebowale, 2014نشاندهنده اثر مثبت
و معنيدار متغیر سرمايه بر عملکرد مالي بنگاه است.

جمعبندي و پیشنهادها
نتايج اين پژوهش نشان داد اهداف عملکردی (سودآوری) در شبکه تعاونيهای
روستايي استان گیلان محقق نشده و خريدوفروش متمرکز با اهداف ازپیشتعیینشده و با
استانداردها و تعاريف کلاسیک خريدوفروش متمرکز فاصله دارد ،چراکه با راهبردهای
تبیینشده (دسترسي آسان ،تعدد مراکز توزيع و افزايش عملکرد) همخواني ندارد.
افزايش تعداد واسطهها ،حتي به تعداد اندک ،در بحث خريد متمرکز در شبکه ،ضمن
خارج کردن ابتکار عمل از دست مسئولان مستقیم هر واحد از واحدهای شبکه ،آنها را ملزم
به خريد از واسطه اولیه -اتحاديه استان -مينمايد .ازسویديگر ،بااينکه شبکه تعاونيهای
روستايي ،شبکهای يکپارچه و پیوسته ميباشد ،اما به دلیل اينکه هرکدام به تنهايي واحدهای
حقوقي مستقلي هستند ،در وهله نخست ،ترجیحشان کسب منفعت و درآمد برای مجموعه
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خود است؛ بهعبارت ديگر ،شبکه در عین پیوستگي ،چسبندگي لازم را به دلیل ماهیت ذاتي
خويش ندارد.
عدم نظارت صحیح بر اجرای طرح ،سوءمديريت و اجبار در اجرای طرح به بيرغبتي
مديران واحدهای تعاوني دامن ميزنند .نبود جنبههای انگیزشي برای متولیان ،تأخیر و تعلل
در بازگشت منابع مالي (چرخه وجه نقد) از جمله عواملي هستند که منجر به ناکامي طرح
خريد متمرکز شدهاند .به اين فهرست دلايل ديگر نیز ميتوان افزود :نخست فراگیر نبودن و
محدود بودن طرح به شبکه که در مغايرت آشکار با کارکرد توزيع متمرکز (که بر تعدد مراکز
فروش و وفور محصولات و دسترسي آسان تأکید دارد) است و دوم عدم تطبیق طرح با
راهبرد خريدوفروش متمرکز ميباشد که اين طرح را از لحاظ عملکردی ناموفق کرده و ادامه
آن را قابل دفاع نميکند.
با وجود همه اين نقايص و فارغ از بحث عملکردی ،طرح واجد مزيتهايي ازجمله
فراهم نمودن خريدی راحت ،اطمینان بالا از اصالت محصولات عرضهشده و توزيع خوب
برای جامعه هدف (کشاورزان) ميباشد که مديران و دستاندرکاران شبکه را قادر ميسازد با
بررسي بیشتر ،درباره ادامه و يا توقف طرح تصمیم بگیرند.
با توجه به اينکه پژوهش حاضر عملکرد مالي را صرف ًا پس از اجرای طرح
خريدوفروش متمرکز بررسي کرده است ،پیشنهاد ميگردد مطالعات آتي دلايل عدم موفقیت
طرح را بررسي نمايند تا با ارائه پیشنهادهای سازنده ،شرايط بهبود و اصلاح طرح مذکور
فراهم گردد .همچنین پیشنهاد ميشود شناسايي نقاط قوت و ضعف اجرای طرح خريد
متمرکز در تعاوني های روستايي استان گیلان مدنظر مديران ارشد اين شبکه قرار گیرد.
آسیبشناسي اجرای اين طرح نیز ميتواند ضمن ارائه بازخورد مناسب به مديران اجرايي،
زمینه را برای رفع انحرافات احتمالي در فرايند عملیات اجرايي ،بهبود عملکرد طرح و
بسترسازی مناسب برای تحقق اهداف اولیه فراهم آورد .گفتني است ايجاد سامانههای
مديريتي پايش شبکه تعاونيهای روستايي استان گیلان ضرورتي انکارناپذير است؛ لذا
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پیشنهاد ميشود ،با استفاده از تجربه شرکتهای مشاور و گروههای مديريتي پیشرو ،استقرار
اين سامانهها بهمنظور بررسي برخط عملکرد و تحقق اهداف طرحهايي نظیر خريد متمرکز
در دستور کار قرار گیرد.
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Abstract
Expansions of distribution and sales networks as well as diversification of
domestic suppliers and diversified supply methods and also, price fluctuations
make purchasing process complex and cost management necessary. The main
purpose of this study is to investigate the financial performance of rural
cooperatives network of Guilan province after implementation of centralized
agricultural purchase and sale plan. This research is applied in terms of purpose,
descriptive-analytical in terms of research method and the documentary method
of data collection is also used. In order to fulfill the research objectives, the
financial information of 91 cooperative units was studied and analyzed over a
seven-year period from 2011 to 2016. The research methodology is a post-event
type (using past information). Due to the panel nature of the data, panel
regression and Eviews software were used for statistical analysis. The results
showed that the ratio of debt to asset or financial leverage, size of cooperative,
cooperative loans, and dummy variable for mentioned plan implementation had
an indirect (negative) effect on cooperative ROE during the understudy period.
Meanwhile, the negative effect of leverage, size and loans was statistically
significant at the five, one and one percent levels, respectively. Also, during the
study period, cooperative capital, cooperative sales, cooperative current ratio
and cooperative futures ratio had a direct (positive) and statistically significant
effect on ROE at one percent level.
Keywords: Centralized Sales, Financial Performance, Rural Cooperatives, Panel
Data, Guilan Province
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