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كنندگان داخلی و دیگر، تنوع تأمینسو و ازسويهاي توزیع و فروش كالا ازیکگسترش روزافزون شبکه

ها را ها موجب پیچیدگی در فرایند خرید كالا شده و مدیریت هزینههاي متنوع تأمین كالا و نوسان قیمتشیوه
هاي روستایی استان گیلان پس از عملکرد مالی شبکة تعاونی ضروري كرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی

هاي كشاورزي بود. این پژوهش از نظر هدف، كاربردي؛ به لحاظ روش اجراي طرح خریدوفروش متمركز نهاده
تحلیلی و روش گردآوري اطلاعات اسنادي بود. در راستاي تحقق اهداف پژوهش، اطلاعات  -پژوهش، توصیفی

روش تحقیق از نوع ( بررسی و تجزیه و تحلیل شدند. 9511تا  9513ساله )اي هفتونی در بازهواحد تعا 19مالی 
-ها، از رگرسیون تركیبی و از نرمبا توجه به ماهیت تركیبی داده .بودرویدادي )با استفاده از اطلاعات گذشته( پس

داد كه نسبت بدهی به دارایی یا اهرم وتحلیل آماري استفاده شد. نتایج پژوهش نشان براي تجزیه Eviews فزارا
مالی، اندازة تعاونی، تسهیلات دریافتی تعاونی و متغیر موهومی زمان اجراي طرح تجمیع اثر معکوس )منفی( بر 

ها طی بازة زمانی مورد مطالعه دارند. در این بین، اثر معکوس بدهی به دارایی، اندازة حقوق صاحبان سهام تعاونی
دار است. همچنین طی ترتیب، در سطح پنج، یک و یک درصد خطاي آماري معنیدریافتی به تعاونی و تسهیلات

این بازة زمانی، سرمایة تعاونی، فروش تعاونی، نسبت جاري تعاونی و نسبت آنی تعاونی اثر مستقیم )مثبت( و 
 داري در سطح یک درصد خطا بر حقوق صاحبان سهام دارند.  معنی
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صرفه اقتصادی سابقه طولاني در تحولات اجتماعي ايران و با گرانه اجتماعيو رفتارهای ياری
(. توسعه و رونق بخش کشاورزی به طور مستقیم 1331شبخانه، دارد )سپهردوست و زماني

بر توسعه اقتصادی ايران اثر مثبت دارد و به صورت غیرمستقیم با کاهش مهاجرت 
هد. در اين راستا، مشارکت کاشهرها ميروستايیان به شهرهای بزرگ از مشکلات کلان
ها به عنوان بستری برای سامان دادن به کشاورزان در فرايند توسعه و استفاده از تعاوني

های مردمي در مسیر توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است )انصاری و مشارکت
 (. 1331همکاران، 

-ميتعاوني روستايي را  شرکت تعاوني يک در قالب روستاع مردم و اهالي يک یتجم

های جانبي آن کشاورزی و فعالیتروستايي،  های تعاونيشرکتموضوع فعالیت نامند. 
های ها، تأمین نهادهها روستايي تجمیع سرمايهتشکیل تعاوني مقاصدز جمله . اباشدمي

مشترک کشاورزی به صورت عمده و استفاده از تخفیف در خريد آن و هماهنگي و 
شترين سود به که بیطوریباشد بهافزايي در بازاريابي و فروش محصولات کشاورزی ميهم

 تعاوني های. شرکتکشاورزان برسد که زحمت اصلي تولید محصول را برعهده دارند
 با زمانهم که باشندمي کشور در روستاهای موجود جديد نهادهای ترينقديمي از روستايي

 را فرهنگي و اقتصادی، اجتماعي هایفعالیت مستقیم صورت به ايران، در ريزیبرنامه آغاز
-رواج شرکت و تأسیس هایانگیزه اند.داده قرار خود تأثیر تحت را روستايیان و هکرد شروع

 و اقتصادی مهم مسئله تحقق دو ارضي، اصلاحات از بعد خصوصبه تعاوني روستايي، های
روستاها و ديگری  محیط از مالک حذف از ناشي خلاء بوده است: يکي پرکردن اجتماعي

 (.1333)مهدوی،  روستاها از خرانسلف ها وواسطه کردن دست کوتاه
تواند بردارن کشاورزی ميبخش تعاون با استفاده از همیاری و مشارکت جمعي بهره

جانبه در کشور فراهم آورد. ابزار مناسبي را در راستای برقراری توسعه متوازن و عدالت همه
وکارهای مشارکت ها در بخش کشاورزی و اقتصاد روستايي نیازمند ايجاد سازتقويت تعاوني

تواند های اقتصادی و اجتماعي است. برقراری اين سازوکار ميمند روستايیان در فعالیتنظام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C
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و معیشت پايدار های تولیدی مولد در سطح روستاها، ضمن ايجاد اشتغال با رونق فعالیت
و درآمد در مناطق روستايي، زمینه عرضه محصولات کشاورزی پذير و کمبرای اقشار آسیب

پذير و همگرا در بازار روستايي با قیمت مناسب را در صورت برخورداری از مديريت انعطاف
 (. Altman, 2015؛ 1331رقابتي فراهم آورد )بلالي و همکاران، 

 دارد بستگي گوناگوني عوامل و شرايط به روستايي پايدار توسعه گفتني است فرايند
 هایسیاست با همراه تواندمي که است روستايي ایهتعاوني توسعه آنها، ترينمهم از يکي که

 وضعیت و خدمات ارائه درآمد، سطح ارتقای زندگي، تولید، کار، شرايط بهبود در دولت
 انجام با کشاورزان و روستايیان طورکلي،به. باشد داشته مؤثری نقش روستا مردم اجتماعي

 افزايش را خود کارايي تواننديم تعاون و همکاری مشارکت، اساس بر ایحرفه هایفعالیت
های روستايي آثار مهمي را از تعاوني(. 1331 کريم،) بخشند بهبود را خود وضعیت و دهند
های مختلف اقتصادی و اجتماعي بر اعضا و توسعه روستاهای تحت نفوذ خود بر جا جنبه
روستايیان، توان توانند با ارتقای امکانات کشاورزان و گذارند. اين نهادهای مردمي ميمي

تولید آنها را افزايش دهند تا بتوانند با بازدة بیشتر و هزينه کمتر، محصولات خود را تولید و 
 .(1331مقدس و میرزاعلي، تر، توزيع کنند و بفروشند )سلطانيبا قیمتي مطلوب

خود در پهنه  های تعاوني با توجه به حدود پنج دهه تلاش پرفرازونشیبتشکل
جامعه روستايي و ارائه خدمات به جامعه روستايي تحت پوشش خود و همکاری  جغرافیايي

های اخیر، به دلايل های دولت در روستاها، در سالبا دولت به عنوان بازوی اجرايي طرح
گرايي در جامعه، خاستگاه دولتي به جای متعددی نظیر ضعیف بودن فرهنگ تعاون و تعاون

ويژه های مالي مؤثر دولت )بهبودن از حمايتبهرهي و بيخاستگاه مردمي، ضعف منابع مال
های تقريباً مشابه و های تعاوني با اساسنامههای فراگیر کشاورزی(، کثرت شرکتتعاوني

اند که اين عوامل باعث گرديده های اقتصادی و مديريتي شدهفعالیت موازی، دچار بحران
های مهم ها، از اهداف و آرمانها در اين ساليبسیاری از واحدهای تعاوني به دلیل زيانديدگ
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ای خود، يعني تأمین نیاز اعضا و ارائه خدمات به آنها، دور شوند و موجبات اساسنامه
 نارضايتي سهامداران خود را فراهم نمايند.

باشند. ميارائه خدمات در صحنه تجاری  أها منش، تعاونينقاط جهاندر بسیاری از 
های اقتصادی تعاوني در فعالیت هایشرکت فزاينده سهم انواعرشد  دهندهنشانآمارها 

هاست شرکت نوع از کشورهای مختلف جهان و افزايش فزاينده درآمدها و منابع در اين
(Gagliardi, 2010 .)های مشارکتي هستند که نشانه بارز در آنها های تعاوني سازمانشرکت

های مربوط به اداره امور شرکت گیریا و تصمیمهريزیدخالت دموکراتیک اعضا در برنامه
گیری تا از تصمیم ،ريزیبايست در تمام مراحل برنامهشرکت تعاوني مي یباشد. اعضامي

اين خصیصه  ،درواقع. دخالت آشکار و داوطلبانه داشته باشند ،هااجرا و ارزشیابي فعالیت
هنوز در بسیاری از جوامع،  ،داينباوجو. های تعاوني استهای شرکتعضومدار بودن برنامه

شوند که بدون در نظرگرفتن آرا، نیازها و نظرات اعضا، های تعاوني يافت ميشرکت
 کنند. های خود را تدوين ميبرنامه

نهاد اين ترين تشکل مردمعنوان بزرگهای روستايي استان گیلان، بهشبکه تعاوني
روستا  2213نفر عضو دارد که در سطح  211111شرکت تعاوني روستايي با  111استان، 

 31181اتحاديه شهرستاني و يک اتحاديه استاني و  11کنند. اين شبکه دارای فعالیت مي
میلیون ريال اندوخته قانوني است )آمارنامه کشاورزی،  12182میلیون ريال سرمايه و 

توزيع آرد  31 های شبکه تعاوني روستايي استان گیلان در سالترين فعالیت(. عمده1331
پزی(، توزيع کودهای شیمیايي تکلیفي و غیرتکلیفي، توزيع انواع روستايي )خبازی و خانه

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 
مقدار  1331استان به شمار آمده است. سهم استان گیلان از خريد تضمیني مباشرتي در سال 



          23                                                                            .....  بررسی عملکرد مالی 

  

تن  181111تن انواع محصولات کشاورزی و از خريد توافقي محصولات کشاورزی  1233
 (. 1331بود )همان، 

مین کالا و أمختلف ت هایروشکنندگان، مینأت تنوع به با توجه ای کنوني،در دنی
تر شده است تا پیچیده و کالا و خدمات بسیار سخت تدارک و نیز هاخدمات و نوسان قیمت

مطرح  و موقع در اين حوزه بسیار پراهمیتخريد به و مانند تدارکات موضوعاتيآنجاکه 
ها کننده نهادهعنوان تأمینديه تعاوني روستايي استان )بهلازم است اتحا رو،؛ ازاينهستند

يکي  .کندو بسیار منظم و ساختاريافته عمل  باشدارتباط قوی  برقراریدر مذاکره و  درشبکه(
از مسائل و موضوعات مهم در شبکه تعاون روستايي نیز تأمین و تدارک کالا و خدمات 

روز بر پیچیدگي فرايند مت محصولات، روزبهکنندگان و نوسان مداوم قیاست. تنوع تأمین
ها در ديگر، مديريت هزينهريزی خريد افزوده است. ازسویکنندگان و برنامهانتخاب تأمین

شود. در های مالي يکي ديگر از مسائل مهم در اين حوزه تلقي مياين فرايند و کنترل جريان
در شبکه تعاوني روستايي 1331ال های کشاورزی از ساين راستا، طرح خريد متمرکز نهاده

استان گیلان انجام پذيرفت که هدف از اجرای آن دستیابي به عملکرد بهتر )سودآوری 
در مسئول اصلي خريد کالا های تعاوني بود. بیشتر( و اعمال نظارت بیشتر بر فعالیت شرکت

 .باشدان ميهای کشاورزی، اتحاديه تعاوني روستايي استان گیلطرح خريد متمرکز نهاده
و بررسي اصالت محصول در تعامل ها مقايسه قیمتو کیفیت کالاها بررسي با  اتحاديه استان

های ناظر )سازمان جهاد کشاورزی استان، مديريت حفظ نباتات استان و ... ( با سازمان
فعال های تعاوني نمايد. شرکتتهیه مي های تابعهاتحاديهبهترين و ارزشمندترين آنها را برای 

های توسط اتحاديه استان از طريق اتحاديه ديدهدر سطح استان ملزم به تهیه کالای تدارک 
-باشند و اقدام به خريد مستقیم کالا توسط شرکت تعاوني تخلف محسوب ميشهرستاني مي

 باشد.شود. کنترل و نظارت بر روند صحیح اجرای طرح با اداره تعاون روستايي شهرستان مي
است و در ارتباط  های شهرستانيهای تعاوني از طريق اتحاديهبا تمامي شرکت تاناتحاديه اس

-کند و به استناد برآورد انجامنیازسنجي مي کالاهای مورد نیاز را در فصل زراعي پیش رو
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-، تهیه بهاتحاديه استانهدف اصلي  شود.کنندگان سطح کشور وارد مذاکره ميشده، با تأمین

جهت پاسخگويي به  و رفع نیاز آنها واحدهای تعاوني سطح استانبرای  خدمات و موقع کالا
اتحاديه تعاوني . مي باشدتعاملي و ارتباطي کالا  کار خريد و تدارکاعضا )روستايیان( است. 

از  های تعاوني سطح استانها و شرکتاتحاديهارتباط مناسب با  برقراریبا  روستايي استان
در بازار و شناسايي  جستجوی وسیع بررسي و سپس با ،يابدمي لاعها اطنهادهنیاز آنها به 

 . نمايدميقیمت  انتخاب و از نظر کیفیت محصولات  ها رانهادهکنندگان، بهترين مینأت
های کشاورزی در شبکه پس از گذشت چند سال از اجرای طرح خريد متمرکز نهاده

شده، از جمله رسیدن به اهداف تعیینتعاوني روستايي استان گیلان، موفقیت اين طرح در 
اساس، پژوهش حاضر با استفاده ها، ارزيابي نشده است. برهمینبهبود عملکرد مالي تعاوني

، در پي 31-1338روستايي استان گیلان طي بازه زماني  از اطلاعات مالي شبکه تعاوني
های لي تعاونيهای کشاورزی بر عملکرد مابررسي اثر اجرای طرح خريد متمرکز نهاده

 اجرای از های روستايي استان گیلان پسيادشده بود. ارزيابي عملکرد مالي شبکه تعاوني
 بهبود مؤثری در جهت هایراهکارتواند کشاورزی مي هاینهاده متمرکز فروش و خريد طرح

-تعیینهمچنین بررسي دستیابي اين طرح به اهداف ازپیش .عملکرد اين شبکه فراهم آورد

های مرتبط با ادامه اجرا و نیاز به انجام اصلاحات در فرايند سازیتواند در تصمیميشده م
ترين فرضیه تفاسیر، مهمريزان شبکه قرار گیرد. بااينعملیاتي، مورد استفاده مديران و برنامه
های کشاورزی بر دار اجرای طرح خريد متمرکز نهادهمورد بررسي در اين پژوهش اثر معني

 مالي شبکه تعاوني روستايي استان گیلان بود.عملکرد 
 

 مبانی نظري و پیشینة پژوهش
 اندازچشم اجتماعي، نگرش و اقتصادی نگرش بین توازن نئوکلاسیک، نگرش در

 یهاجنبه يعني سازمان يک کاری جنبه سه منظر، يک از وقتي و کندمي ترسیم را موفقیت
 به سیستم عملکرد برسند، پويا تعادلي به ريکديگ با تعامل در اقتصادی و اجتماعي فني،
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 شناخته سیستم يک عنوان به سازمان نگرش، اين در اگرچه. رسید خواهد بهینه وضعیت
 و اجتماعي جنبه اقتصادی، -فني هایجنبه بر علاوه تا اندکرده سعي گروه اين ولي شود،نمي

 در اصلي جريان . دو(Kunkel et al., 2007دهند ) نشان مهم نیز را مديريت رفتاری
 بازار خارجي عوامل اهمیت بر که اقتصادی ديدگاه دارد: نخست، وجود عملکرد سنجش

 شناختيجامعه و رفتاری ديدگاه بر که سازماني ديدگاه و دوم، دارد تأکید رقابتي موضع نظیر
 که ا،هاندازه سنتي ابعاد (.1331 همکاران، و حیدری) است استوار محیط با آنها سازگاری و

 اين مالي ابعاد روند،مي کار به سازمان عملکرد گیریاندازه برای مديريتي گیریتصمیم در
 از مناسب تصويری و اندآمده وجود به حسابداری هایسیستم واسطه به که هستند هااندازه

 .کنندمي ارائه سازمان عملکرد و عملیات
های تعاوني تحقیق فقیت شرکتپژوهشگران زيادی در مورد دلايل موفقیت يا عدم مو

های دهد که از جمله عوامل موفقیت شرکتها نشان ميبندی اين پژوهشاند. جمعنموده
گرايي، برگزاری مديره، روحیه جمعتوان به مشارکت اعضا، مديريت پويای هیئتتعاوني مي

شي به های منظم آموزشي، میزان سطح تحصیلات، میزان سابقه مديريتي و تنوع بخدوره
وکار اشاره نمود. همچنین عواملي نظیر ضعف بنیه مالي، ضعف نیروی انساني، سطح کسب

های آموزشي با نیاز اعضا، پايین تحصیلات، عدم شناخت اصول تعاوني، عدم انطباق دوره
فقدان نظم سازماني، نبود ساختار سازماني کارآمد و فعالیت مديران تعاوني در بخش 

اثرگذار بر در مورد عومل  های تعاوني تأثیرگذارند.ت شرکتخصوصي در عدم موفقی
 های فراواني صورت گرفته است.ها و مؤسسات نیز پژوهشموفقیت مالي شرکت

کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، ( نشان دادند که 1333پالوچ و تیموری )
سود تسهیلات  ها، بالابودنهای تعاوني در طرح هدفمند کردن يارانهتوجهي به شرکتکم

پیش   موانع  و ها در زمینه تسهیلات تکلیفي از جمله مشکلاتعدم همکاری بانکو بانکي 
دهد که های محققان نشان ميباشند. درکل، يافتهمي هاتعاونياين  عملکرد مالي روی

مديره، عملکرد اداره تعاون، آموزش اعضا، مشارکت هیئت پذيریمتغیرهايي همانند مسئولیت
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ماعي، آگاهي از اصول تعاوني، رضايت از هیئت مديره و اعتماد اجتماعي در مجموع اجت
 (.1331بیني کنند )عطائي و ايزدی، دهي تعاوني را پیشدرصد از تغییرات در زيان 11قادرند 

ها را در الگوسازی عملکرد مالي بنگاه های پیشین داخليپژوهشمتغیرهای وابسته و مستقل 
 ارائه کرد. 1جدول  توان در قالبمي

گرفته درخصوص الگوسازي عوامل اثرگذار بر عملکرد مالی هاي داخلی صورت. مرور پژوهش9جدول 
 هابنگاه

 متغیر مستقل متغیر وابسته سال نويسندگان پژوهش

رابطه ارزشي تغییرات اهرم مالي در 
 تبیین عملکرد عملیاتي

خدامي پور و 
 اسماعیلي

 بازده سهام 1338

ت اهرم مالي، تغییرا
تغییرات سود عملیاتي، 

تغییرات جريان وجه نقد 
 هاعملیاتي، رشد دارايي

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

 شرکت

رحماني و 
 همکاران

 بازده سهام 1338
اندازه شرکت، عمر 

 شرکت

 متغیر مستقل متغیر وابسته سال نويسندگان پژوهش

های مالي م صورتسودمندی اقلا
 در پیش بیني سود

خالقي مقدم و 
 رحماني

1312 
بازده حقوق 
 صاحبان سهام

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

 عملیاتي به فروش

رابطه بین کیفیت سود، 
 هموارسازی سود و ريسک سهام

مهراني و 
 همکاران

 مريسک سها 1332

اندازه شرکت، اهرم 
مالي، ضريب تغییرات 
سود، ضريب تغییرات 

 فروش
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بررسي تأثیر سرمايه فکری بر 
 هاعملکرد مالي شرکت

اسدی و يوخنه 
 القیاني

1333 

بازده مجموع 
 هادارايي

بازده حقوق 
 صاحبان سهام

 اندازه شرکت، اهرم مالي

بررسي تأثیر اهرم مالي و 
پذيری بر تنوع های نقد آزادجريان

 هاسهام و عملکرد مالي شرکت

نادری و امیر 
 حسیني

1333 
 عملکرد مالي

پذيری تنوع
 سهام

های مالي، اهرم
های نقدی آزاد، جريان

نسبت آني، نسبت سود 
انباشته به دارايي، نسبت 

دارايي ثابت به کل 
 هادارايي

بررسي ارتباط بین عوامل مؤثر بر 
 هایسـودآوری و ويژگي

ای غیر بورسي و بیمه هایشــرکت
 بورسي

 1331 کتابدار و قرباني
بازده حقوق 
 صاحبان سهام

اندازه شرکت، سطح 
 سرمايه

 متغیر مستقل متغیر وابسته سال نويسندگان پژوهش

ارزيابي عملکرد با استفاده از 
های مالي به شیوه الگوريتم نسبت

 درخت
 گیریتصمیم

رضايي و امیر 
 حسیني

1331 
بازده حقوق 

 حبان سهامصا
 بازده دارايي

های نقدينگي، نسبت
های بدهي، نسبت
های کارايي، نسبت

نسبت سودآوری، 
 های رشدنسبت

های مالي و صورت قابلیت مقايسة
 مديريت سود واقعي

ها و حاجي
 چناری

 مديريت سود 1331
اندازه شرکت، اهرم 
 مالي، نرخ بازده دارايي



 53 ةشمار -و كشاورزي تعاون                                                                     53   

های نقدی آزاد مازاد، تأثیر جريان
نظام راهبری شرکتي و اندازه 

 پذيری سودبینيشرکت بر پیش

نیا و روح ايزدی
 الهي

1331 
های جريان

نقدی 
 عملیاتي

سود خالص، اندازه 
شرکت، نسبت بدهي به 

 دارايي

تأثیر توانايي مديريت در کنترل 
سازماني و بحران مالي درون

 احتمال گزارشگری متقلبانه

کارشناسان و 
 ممشلي

1331 
 مالي بحران

 

اندازه شرکت، اهرم 
مالي، رشد فروش، وجه 

نقد عملیاتي، عمر 
 شرکت

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

 های ماليصورت
 بازده سهام 1331 ناظمي و عبدلي

جريان نقدی آزاد، سود 
 هر سهم، اقلام تعهدی

 

های توضیحي و کنترلي اثرگذار بر های پیشین، متغیربا استفاده از تجربه پژوهش
ها شناسايي شدند و در برازش تابع عملکرد مالي شبکه تعاوني روستايي عملکرد مالي تعاوني

های مالي، اهرم مالي، سرمايه، میزان اند از: نسبتکار رفتند. اين متغیرها عبارتاستان گیلان به
 فروش، تسهیلات دريافتي، اندازه و عمر تعاوني.

 
 ناسی پژوهششروش

بود. در اين بازه،  1331تا  1338های سالبازه زماني مورد مطالعه در اين پژوهش 
ازآنجاکه واحد تعاوني روستايي استان گیلان گردآوری و بررسي شد.  31های مالي صورت

( استفاده شده 1331تا  1338های گذشته )های مربوط به سالدر پژوهش حاضر از داده
گیرد. با توجه به ماهیت ترکیبي رويدادی قرار ميهای پسر گروه بررسي، اين پژوهش داست
( به عنوان شاخص ROEمنظور بررسي عوامل اثرگذار بر حقوق صاحبان سهام )ها، بهداده

-های ترکیبي استفاده شد. دادههای شبکه، از الگوسازی رگرسیون دادهعملکرد مالي تعاوني

های زمان در که باشندبخش مي چندين برای امل مشاهداتيش ترکیبيِ پانل يا تابلويي، های
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 است مکان و زمان در اطلاعاتي حاوی پانل هایداده الگوی يک. اندشده آوریجمع مختلف
 و مقطعي هایداده از ترکیبي تابلويي هایباشد. دادهمي زماني دوره T مؤلفه Nشامل  که

-مي مشاهده زمان طول در های مقطعيداده به مربوط اطلاعات يعني باشند؛مي زماني سری

 مختلف واحدهای به مربوط بعد يک که دارند بعد دو هاييداده چنین که صورت بدين شود
 تمامي برای باشد. هرگاهمي زمان به مربوط ديگر بعد و خاص است زماني مقطع هر در

 صورت،در غیر اين  متوازن و پانل پانل، اين وجود داشته باشد، برابری زماني سری مقاطع،
 هایداده الگوی قالب در (. فرم کلي معادله رگرسیونBaltagi, 2005است ) پانل نامتوازن

 باشد:مي زير شکل به تابلويي
 

(1 ) Yit = αi + β1X1it + β2X2it + … + βkXkit + wit 

wit = ui + vt + eit 

( 31-1338ده زمان )شمارن t و های تعاونيشمارنده مقاطع شرکت iدر الگوی فوق، 
های مورد استفاده در الگوسازی پژوهش حاضر ماهیت ترکیبي متوازن دارند. است. داده

مورد  (پانل) ترکیبي هایداده از بخشي عنوان به زماني سری هایداده وجود به باتوجه
ايستايي  بررسي منظورواحد به ريشه مختلف هایآزمون ابتدا پژوهش، اين در استفاده

-هم بررسي وجود رابطه آزمون سپس زماني مورد مطالعه صورت گرفت، هایسری يي()مانا

ترکیبي  هایداده نوع تشخیص منظورلیمر به F آزمون های بعدی،انجام شد. در گام انباشتگي
 بود مانايي لازم در ابتدا،. شدند گـرفته کار به الگو نوع انتخاب برای سمنها آزمون و

،  LLCهای تابلويي، شامل های ريشه واحد دادهترين آزمونمعروف شود. متغیرها بررسي
IPS .و  فیشر، در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند 

 را ساختگي رگرسیون مشکل حاصل هایتخمین باشند، ايستا الگو متغیرهای چنانچه
 ساختگي رگرسیون ايجاد احتمال متغیرهای الگو، ناايستايي صورت در اما داشت، نخواهند
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 يک عنوان به انباشتگيهم آزمون ساختگي، رگرسیون وضعیت از اجتناب برای. دارد وجود
 شرايط وجود رابطه در تنها ترتیب، اين به(. Greene, 1993)است  استفاده قابل آزمونپیش

-داده الگوی بـرآورد در .کـرد اعـتماد نتايج رگرسیون به توانمي متغیرها انباشتگي بینهم

 است يـکسان مـقاطـع کلیه بـرای مبدأ از . عـرض1 وجود دارد: کلي حالت دو ترکیبي های
 مقاطع تمام برای مبدأ از . عـرض2مطرح است؛  های تلفیقيالگوی داده صـورت ايـن در که

 فوق حالت دو شناسايي برای. شودمي گفته های ترکیبيداده حالت اين به که است متفاوت
 هایروش بین انتخاب برای ديگر، عبارت به شود؛مي استفاده لیمر يا چاو F به نام آزموني از

 مهرگان و رضايي،)شود مي استفاده لیمر F آمارة از ترکیبي، هایداده و تلفیقي هایداده
( يا الگوی اثرات تصادفي FEMمنظور بررسي برتری الگوی اثرات ثابت )به (.1338

(REMاز آزمون ) وجود عدم فرض تحت که داردمي بیان آزمون . اينهاسمن استفاده شد 
 اثر و ثابت اثر برآوردگر دو هر متغیرهای توضیحي، ساير و مقطعي هایداده همبستگي بین

 همبستگي وجود صورت در اما ؛هست هم ناکارا ثابت برآوردگر اثر ولي ناسازگارند تصادفي
ت  سازگار است اما اثر تصادفي اثر ثاب توضیحي، متغیرهای ساير و مقطعي هایداده بین

 (.1333باشد )فقه مجیدی و ابراهیمي، ناسازگار مي
 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 

بازدة  ROEعملگر لگاريتم طبیعي،  Lnضرايب رگرسیون،  9aتا  0aه فوق، در رابط
عمر  FTاندازه تعاوني،  FSاهرم مالي،  LEVحقوق صاحبان سهام يا بازده ارزش ويژه، 

تسهیلات دريافتي  RLفروش حقیقي تعاوني،  RSسرمايه حقیقي تعاوني،  RCتعاوني، 
 طرح زمان اجرایمتغیر موهومي  Dummyنسبت آني و  R2نسبت جاری،  R1حقیقي، 

 گیلان استان روستايي هایدر شبکه تعاوني های کشاورزیخريد و فروش متمرکز نهاده
 است.    
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بازده حقوق صاحبان سهام میزان کارايي يک شرکت در خلق سود خالص برای 
هر  یازا نمايد که بنگاه اقتصادی بهاين نسبت بیان مي ،کند. در واقعسهامداران را بررسي مي

. بازده حقوق کندآنها مي نصیبگذاری سهامداران، چه میزان سود خالص يک واحد سرمايه
ترين معیار سنجش موفقیت شرکت در دستیابي به هدف مذکور است صاحبان سهام مهم

باشد. اعتقاد بر اين کننده توانايي مالي شرکت مي(. اهرم مالي عامل مشخص1311)تقوی، 
(. 1332نیا، دهد )رحیمیان و توکلي درجه درماندگي مالي را افزايش مياست که اهرم مال

هايي را مبین اندازه شرکت بیانگر حجم و گستردگي فعالیت شرکت است. غالباً شاخص
دهند نه ظرفیت فیزيکي آن را. اندازه شرکت به دانند که عملکرد شرکت را نشان مياندازه مي

های رکت، ارزش روز يا دفتری مجموع داراييطرق مختلفي همچون: میزان فروش ش
شرکت، ارزش بازار يا دفتری سهام عادی، ارزش بازار يا دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت 

انـدازه شـرکت از  ،در ايـن پـژوهش(. 1311شود )طرفي، گیری ميقیمت به سود و ... اندازه
شد. نسبت جاری، که نسبت یـری گاندازه تعاونيهای هر طريق لگاريتم طبیعي جمع دارايي

های های جاری به بدهيحاصل تقسیم دارايي از سرمايه در گردش نیز نامیده مي شود،
شرکت تا چه حد  های جارینسبت جاری آن است که دارايي مفهومآيد. به دست مي جاری
اين نسبت توانايي شرکت را در  ،دهند. به بیان سادههای جاری آن را پوشش ميبدهي

)جاری( نشان  مدتهای کوتاه)جاری( از طريق دارايي مدتهای کوتاهپرداخت بدهي
گران معتقدند عدد مناسب برای اين نسبت يک است و اگر اين دهد. برخي از تحلیلمي

 مدت خود دچار مشکل استنسبت کمتر از يک باشد، شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه
های دست آوردن نسبت آني بايد میزان داراييهبرای ب(. 1338)طالب بیدختي و فرجي، 

تبع آن نقدينگي  زماني که نسبت آني و بهسنجیده شود. های جاری سريع نسبت به بدهي
تواند بسیاری از يابـد و شرکت نمياحتمال درماندگي شرکت افزايش مـي ،کاهش يابد

زمان اجرای  غیر موهومي(. مت1338)امیني و همکاران،  های سودآور خود را اجرا کندپروژه
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ارزش صفر و از سال  1333تا 1338از سال  های کشاورزیخريد و فروش متمرکز نهاده
 ارزش يک را به خود گرفت. 1331تا  1331

دسته اول  :شوندها و اطلاعات مربوط به اين تحقیق به دو دسته تقسیم ميداده 
لذا با  ؛باشددر حوزه مربوطه مي شدهماطلاعات مربوط به ادبیات موضوعي و تحقیقات انجا

ها، انتشارات مراکز لات هفتگي و ماهنامهجای شامل کتب، ممراجعه به منابع کتابخانه
های تحقیقي مرتبط و مقالات لاتین، های تحصیلي و رسالهنامهپايان تحقیقاتي و پژوهشي،

شامل اطلاعات  دوم دسته آوری، بررسي و تدوين گرديد.جمع و ادبیات تحقیق نظریبخش 
های مالي مورد نیاز اين شايان ذکر است داده .مربوط به فرضیات و متغیرهای تحقیق است

های مورد نیاز . دادهشدبار در ارتباط با اين تحقیق جمع آوری و بررسي پروژه برای اولین
برای تحقق اهداف پژوهش )شامل بررسي اثر متغیرهای توضیحي و کنترلي مالي و اجرای 

های کشاورزی بر عملکرد مالي شبکه تعاوني روستايي استان گیلان( ح خريد متمرکز نهادهطر
های مالي، خلاصه حساب، شاخص کالا و اسناد مالي واحدهای تعاوني از نظیر صورت

های مالي واحدهای تعاوني موجود در سازمان تعاون گزارش سالانه حسابرسي صورت
های روستايي و رکزی نظارت و هماهنگي تعاونيروستايي استان گیلان و اتحاديه م

کشاورزی ايران استخراج گرديد. ناقص بودن اطلاعات موجود در سازمان مراجعه به 
ناپذير نمود. پراکنش واحدهای تعاوني در سطح تمامي واحدهای تعاوني را اجتناب

از اشکالات عمده  بر بودن مراجعه به تعداد زيادی از آنهاهای استان گیلان و زمانشهرستان
آوری برخي ديگر ها و جمعمراجعه حضوری به بسیاری از اين واحدبا اطلاعات بود که  تهیه

شده واحدهای تعاوني روستايي از سازمان تعاون روستايي های مالي حسابرسياز صورت
، های روستايي و کشاورزی ايراناستان گیلان و اتحاديه مرکزی نظارت و هماهنگي تعاوني

 صورت 133آوری . در اين باره، با جمعهای لازم جهت آزمون فرضیات استخراج گرديدادهد
واحد تعاوني به شرح يک واحد  31ماليِ صورت  131مالي از واحدها، بر اساس نیاز،  

واحد شرکت تعاوني روستايي )که  12واحد اتحاديه شهرستاني و  1اتحاديه استاني، 
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موجود بود( مبنای بررسي و پژوهش قرار گرفت. پس  1331تا  1338اطلاعات آنها از سال 
ها و ثبت و ضبطشان آغاز شد و بانک های مالي، کار استخراج دادهآوری صورتاز جمع

-های مذکور مياطلاعاتي جامعي از آن به دست آمد که پژوهش حاصل نتیجه کار روی داده

-نرم ازوتحلیل تجزيه برایو شدند محاسبه  Excelافزار نرم باشده آوریهای جمعداده باشد.

 د.گردياستفاده  Eviews افزار
 

 نتایج و بحث
منظور برازش الگوی رگرسیون ترکیبي، در گام نخست، برقراری فرض نرمال بودن به

 ( صورت گرفت. نتايجADدارلینگ ) -( با استفاده از آزمون اندرسونLROEمتغیر وابسته )
 اين صفر فرض رد) باشدنمي نرمال LROE که داد ( نشان> 881/8P-Value) AD آزمون
اين متغیر  تبديل جانسون، از استفاده با رو،؛ ازاين(وابسته متغیر بودن نرمال بر مبني آزمون
 .(121/8پس از تبديل، برابر با  ADآزمون  P-Valueشد ) نرمال

وجود ريشه منظور بررسي ويژگي آماری متغیرهای پژوهش، بررسي در گام دوم، به
 (.2های تابلويي با استفاده از چهار آزمون مختلف صورت گرفت )جدول واحد در سری

 
 . آزمون بررسی وجود ریشه واحد در متغیرهاي پژوهش2جدول 
 آزمون
 LLC IPS ADF-Fisher PP-Fisher متغیر

 ( LLEVاهرم مالي)
11/13- 
(88/8) 

11/1- 
(88/8) 

33/331 
(88/8) 

11/121 
(88/8) 

 (LFSدازه تعاوني )ان
81/22- 
(88/8) 

13/1- 
(88/8) 

12/311 
(88/8) 

12/111 
(88/8) 

 (LFTعمر تعاوني )
23/1- 

(88/8) 
31/1- 

(83/8) 
31/111 
(88/8) 

11/211 
(88/8) 
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 ((LRCسرمايه تعاوني 
81/28- 
(88/8) 

23/1- 
(88/8) 

11/313 
(88/8) 

83/111 
(88/8) 

 -LRS)) 11/21فروش تعاوني 
(88/8) 

11/1- 
(88/8) 

11/311 
(88/8) 

11/113 
(88/8) 

 ((LRLتسهیلات دريافتي تعاوني 
11/33- 
(88/8) 

13/1- 
(88/8) 

31/382 
(88/8) 

21/318 
(88/8) 

 (  (LR1نسبت جاری
31/11- 
(88/8) 

33/1- 
(88/8) 

81/381 
(88/8) 

12/311 
(88/8) 

 (LR2 )نسبت آني
31/23- 
(88/8) 

31/1- 
(88/8) 

11/311 
(88/8) 

32/111 
(88/8) 

 ((LROE حقوق صاحبان سهام 
11/21- 
(88/8) 

31/1- 
(88/8) 

31/188 
(88/8) 

38/131 
(88/8) 

 های پژوهشمأخذ: يافته     

گانه های چهارنتايج مبین رد فرض صفر مبني بر وجود ريشه واحد در تمامي آزمون
برای  IPSآزمون جز باشد )بهدرصد آماری برای تمامي متغیرهای پژوهش مي 1در سطح 

توان ادعا کرد که رو، ميدرصد است(؛ ازاين 18داری آن متغیر عمر تعاوني که سطح معني
 باشند.متغیرهای پژوهش در سطح داده، ايستا مي

جمعي میان متغیرهای پژوهش، از آزمون منظور بررسي وجود همدر گام سوم، به
(، فرض صفر 88/8محاسباتي اين آزمون )استفاده شد. با توجه به سطح احتمال آماره  1کائو

توان ادعا کرد که رابطه بلندمدت بین رو، ميشود؛ ازاينجمعي رد ميمبني بر عدم وجود هم
 (.3متغیرهای توضیحي الگو وجود دارد )جدول 

 جمعی میان متغیرهاي پژوهش.. بررسی وجود هم5جدول 
 نتیجه سطح احتمال آماره محاسباتي آزمون

                                                                                                                                  

1. Kao 
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 جمعيرد فرض صفر مبني بر عدم وجود هم 88/8 -83/11 کائو

 پژوهشهای مأخذ: يافته 

، ابتدا 1منظور بررسي برقراری اثرات ثابت با استفاده از آزمون چاودر گام چهارم، به
لیمر روی خروجي اين الگو نشان داد که  F الگوی اثرات ثابت برآورد شد. محاسبه آماره

ها رو، تابلويي )ترکیبي( بودن دادهشود؛ ازاينها رد ميدادهفرض صفر مبني بر تلفیقي بودن 
شده برتری دارد )جدول شود و الگوی اثرات ثابت بر الگوی حداقل مربعات تجمیعتأيید مي

1.) 

 . بررسی برقراري اثرات ثابت با استفاده از آزمون چاو2جدول 
 نتیجه سطح احتمال آماره محاسباتي آماره

 هارکیبي بودن دادهت 88/8 12/21 چاو

 های پژوهشمأخذ: يافته 

هاسمن، منظور بررسي برقراری اثرات تصادفي با استفاده از آزمون در گام پنجم، به
ابتدا الگوی اثرات تصادفي برآورد شد. نتايج اين آزمون نشان داد که فرض صفر مبني بر 

شود اثرات ثابت( رد ميبرقراری اثرات تصادفي )برتری الگوی اثرات تصادفي در مقابل 
 (.1)جدول 

 هاسمن. بررسی برقراري اثرات تصادفی با استفاده از آزمون3جدول 
 نتیجه سطح احتمال آماره محاسباتي آزمون
 برتری الگوی اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفي 88/8 38/11 هاسمن

 های پژوهش.مأخذ: يافته 

                                                                                                                                  

1. Chow 
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( و 2Rارائه شده است. ضريب تعیین ) 1ل نتايج برازش الگو با اثرات ثابت در جدو
باشد. ميدرصد  11/32و  13/33به ترتیب  شده( الگوی برازششده )ضريب تعیین تعديل

است که با توجه به  11/18داری کلي رگرسیون برابر با محاسباتي آزمون معني Fمقدار آماره 
شود. با توجه به وجود برآوردشده پذيرفته ميداری کلي رگرسیون معني ،(88/8سطح احتمال آن )

 ناهمساني واريانس در الگو، از روش تعديلي وايت برای برازش استفاده شد. 

 . الگوي اثرات ثابت عوامل اثرگذار بر حقوق صاحبان سهام1جدول 
 سطح احتمال tآماره  ضريب رگرسیون متغیر توضیحي

 81/8 -83/2 -81/8 اهرم مالي
 88/8 -81/3 -81/8 ياندازه تعاون

 13/8 12/1 32/8 عمر تعاوني
 88/8 21/1 21/8 سرمايه تعاوني
 81/8 11/2 82/8 فروش تعاوني

 88/8 -31/2 -81/8 تسهیلات دريافتي تعاوني
 88/8 12/12 12/8 نسبت جاری
 88/8 12/3 83/8 نسبت آني

   متغیر موهومي زمان 
 11/8 -11/8 -82/8 اجرای طرح
 11/8 13/1 -31/3 دأعرض از مب

 های پژوهش.مأخذ: يافته  

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 

بین، اثر معکوس بدهي به ها طي بازه زماني مورد مطالعه دارند. دراينصاحبان سهام تعاوني
دار ترتیب، در سطح پنج، يک و يک درصد آماری معنيدارايي، اندازه تعاوني و تسهیلات به

 بود. 
ها در مطالعات زير نیز به دار اهرم مالي بر عملکرد مالي بنگاهاثر معکوس و معني

ديويدسون (، 1311نژاد و همکاران )(، يعقوب1311نژاد فهیم و آقايي )دست آمده است: سید
 ,.Ballantine et al) همکارانبـالانتین و (، Davidson and Dutia, 1991)و ديويتا 
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 هـوگز(، Chehab, 1995)چهاب (، Holmes et al., 1994همکاران )هلمز و (، 1993
(Hughes, 1997 ،)( لین و روویLin & Rowe, 2006 ،) چـن و اسـترانگ(Chen & 

Strange, 2005  ،)سايروت (Eriotis, 2007 ،)دمیترو و پريم (Dimitrov and Prem, 

نتايج ديگر، (. ازسویAcheampong et al., 2014(، آچیمپنگ و همکاران )2008
 Jandikماخیجا )( و جانديک و Bei & Wijewardana, 2012)پژوهش بي و ويجواردانا 

& Makhija, 2005 )م مالي رابطه مثبتي وجود که بین نرخ بالای رشد سود با اهر نشان داد
 .دارد

( 1311درخصوص اثر اندازه شرکت بر عملکرد مالي، مطالعات سجادی و همکاران )
ها اشاره کردند. در دار اين متغیر بر عملکرد مالي بنگاه( به اثر منفي و معني1338و کريمي )

 ,.Cinca et al(، کینکا و همکاران )Bokhari et al., 2005مقابل، بخاری و همکاران )

داری بین اندازه ( نشان دادند که ارتباط مثبت و معني2811( و آچیمپنگ و همکاران )2005
( نشان داد که Feeny, 2000و عملکرد شرکت وجود دارد. ازسويي، نتايج مطالعه فیني )

 اندازه شرکت اثر چنداني بر عملکرد مالي ندارد.
تي بر عملکرد شرکت را معکوس و ( ارتباط تسهیلات درياف1311مطالعه سیدنژاد )

( رابطه بین نسبت تسهیلات 1331دهقان دهنوی و همکاران )همچنین  دار گزارش کرد.معني
 دار گزارش کردند.های سودآوری را منفي و معنيبه حقوق صاحبان سهام و شاخص

طي بازه زماني مورد مطالعه، عمر تعاوني، سرمايه تعاوني، فروش تعاوني(، نسبت 
ها تعاوني و نسبت آني تعاوني اثر مستقیم )مثبت( بر حقوق صاحبان سهام تعاوني جاری

بین، اثر مستقیم سرمايه تعاوني، فروش تعاوني، نسبت جاری و نسبت آني داشتند. دراين
دار نسبت جاری و نسبت دار بود. اثر مستقیم و معنيتعاوني در سطح يک درصد آماری معني

(، ديتريخ و اولسن 1311) شیرزاد های نمازی ور پژوهشآني بر عملکرد مؤسسات د
(Dietrich & Olsen, 1985( کاما ،)Kamath, 1989اسمیت و بیج ،)( منSmith & 

Begemann, 1997 ،نیز تأيید شد. در خصوص رابطه بین عمر و عملکرد مالي شرکت )
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( و نیف Bhoothalingam, 1993(، بوسالینگام )Bhagwati, 1993های باگوتي )پژوهش
(Mnif, 2009به اثر مثبت و معني ) .دار اين متغیر بر عملکرد مالي بنگاه اشاره داشتند

 Kaplan  and( و کاپلان و نورتن )Ertimur et al., 2003مطالعات ارتیمور و همکاران )

Norton, 2004ها را تأيید دار بین متغیر فروش و عملکرد مالي شرکت( رابطه مثبت و معني
-ثیر نوسانتأتواند تحت که کیفیت سود مي ند. محققان ديگری نیز به اين نتیجه رسیدندکرد

عدم ثبات  ،پذيری فروش بیشتر باشدهرچقدر نوسان ،طورکليبه .پذيری فروش قرار گیرد
(. همچنین نتايج Francis et al., 2004; Dechow & Dichev, 2002است)بیشتر 

(، رحمن و Almeida et al., 2004یدا و همکاران )(، آلم1311تحقیق فتحي و توکلي )
دهنده اثر مثبت ( نشانAdebowale, 2014( و ادبول )Raheman et al., 2010همکاران )

 دار متغیر سرمايه بر عملکرد مالي بنگاه است.و معني
 
 

 بندي و پیشنهادهاجمع
های نينتايج اين پژوهش نشان داد اهداف عملکردی )سودآوری( در شبکه تعاو

شده و با تعیینروستايي استان گیلان محقق نشده و خريدوفروش متمرکز با اهداف ازپیش
های استانداردها و تعاريف کلاسیک خريدوفروش متمرکز فاصله دارد، چراکه با راهبرد

 شده )دسترسي آسان، تعدد مراکز توزيع و افزايش عملکرد( همخواني ندارد. تبیین
ها، حتي به تعداد اندک، در بحث خريد متمرکز در شبکه، ضمن افزايش تعداد واسطه

خارج کردن ابتکار عمل از دست مسئولان مستقیم هر واحد از واحدهای شبکه، آنها را ملزم 
های ديگر، بااينکه شبکه تعاونينمايد. ازسویمي -اتحاديه استان -به خريد از واسطه اولیه

تنهايي واحدهای  باشد، اما به دلیل اينکه هرکدام بهيای يکپارچه و پیوسته مروستايي، شبکه
حقوقي مستقلي هستند، در وهله نخست، ترجیحشان کسب منفعت و درآمد برای مجموعه 
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ديگر، شبکه در عین پیوستگي، چسبندگي لازم را به دلیل ماهیت ذاتي عبارتاست؛ به خود
 خويش ندارد.

رغبتي و اجبار در اجرای طرح به بيعدم نظارت صحیح بر اجرای طرح، سوءمديريت 
های انگیزشي برای متولیان، تأخیر و تعلل زنند. نبود جنبهمديران واحدهای تعاوني دامن مي

در بازگشت منابع مالي )چرخه وجه نقد( از جمله عواملي هستند که منجر به ناکامي طرح 
زود: نخست فراگیر نبودن و توان افاند. به اين فهرست دلايل ديگر نیز ميخريد متمرکز شده

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 

ادامه  باشد که اين طرح را از لحاظ عملکردی ناموفق کرده وراهبرد خريدوفروش متمرکز مي
 کند.آن را قابل دفاع نمي

هايي ازجمله با وجود همه اين نقايص و فارغ از بحث عملکردی، طرح واجد مزيت 
شده و توزيع خوب فراهم نمودن خريدی راحت، اطمینان بالا از اصالت محصولات عرضه

سازد با اندرکاران شبکه را قادر ميباشد که مديران و دستمي برای جامعه هدف )کشاورزان(
 بررسي بیشتر، درباره ادامه و يا توقف طرح تصمیم بگیرند.

با توجه به اينکه پژوهش حاضر عملکرد مالي را صرفًا پس از اجرای طرح  
گردد مطالعات آتي دلايل عدم موفقیت خريدوفروش متمرکز بررسي کرده است، پیشنهاد مي
، شرايط بهبود و اصلاح طرح مذکور طرح را بررسي نمايند تا با ارائه پیشنهادهای سازنده

شود شناسايي نقاط قوت و ضعف اجرای طرح خريد فراهم گردد. همچنین پیشنهاد مي
های روستايي استان گیلان مدنظر مديران ارشد اين شبکه قرار گیرد. متمرکز در تعاوني

جرايي، تواند ضمن ارائه بازخورد مناسب به مديران اشناسي اجرای اين طرح نیز ميآسیب
زمینه را برای رفع انحرافات احتمالي در فرايند عملیات اجرايي، بهبود عملکرد طرح و 

های بسترسازی مناسب برای تحقق اهداف اولیه فراهم آورد. گفتني است ايجاد سامانه
های روستايي استان گیلان ضرورتي انکارناپذير است؛ لذا مديريتي پايش شبکه تعاوني



 53 ةشمار -و كشاورزي تعاون                                                                     22   

های مديريتي پیشرو، استقرار های مشاور و گروها استفاده از تجربه شرکتشود، بپیشنهاد مي
هايي نظیر خريد متمرکز منظور بررسي برخط عملکرد و تحقق اهداف طرحها بهاين سامانه

 در دستور کار قرار گیرد.
  

 منابع
 وری اطلاعات.فنا(. وزارت جهاد کشاورزی. دفتر آمار و 1331آمارنامه کشاورزی )

(. بررسي تأثیر سرمايه فکری بر عملکرد مالي 1333ی، غ.ح. و يوخنه القیاني، م.ی. )اسد
 .183-13(، 11)11، فصلنامه مطالعات تجربي حسابداری ماليها. شرکت

ثر بر صدور گزارش ؤ(. بررسي عوامل م1338امیني، پ.، محمدی، ک. و عباسي، ش. )
 .33-21(، 11) 1، مديريت حسابداریمشروط حسابرسي: کاربرد روش شبکه عصبي. 

(. بررسي عوامل 1331فر، س.ع. )هاشمیانانصاری، ح.، جورابلو، م.، پورافکاری، ن. و 
های تولیدی کشاورزی و مقايسه آن با اجتماعي مؤثر بر مشارکت اعضای تعاوني

(، 13) 1، تعاون و کشاورزی فصلنامه. های تولیدی صنعتي در استان تهرانتعاوني
13-188. 

های نقدی آزاد مازاد، نظام راهبری شرکتي (. تأثیر جريان1331الهي، و. )و روح نیا، ن.زدیاي
، های حسابداری مالي و حسابرسيپژوهشبیني پذيری سود. و اندازه شرکت بر پیش

3 (31 ،)131-113. 
(. ارزيابي عوامل اثرگذار در بهبود 1331کمرودی، ج. )بلالي، ح.، موحدی، ر. و نظری

های پژوهشهای تعاوني تولید روستايي در شهرستان سوادکوه. کرد شرکتعمل
 .138-111(، 1) 1، روستايي

های تعاوني تولید کشاورزی از های اقتصادی شرکت(. مؤلفه1333پالوج، م. و تیموری، م. )
 .111-131(: 1) 11، روستا و توسعه .ها و راهکارهااندرکاران: چالشديدگاه دست

 )جلد اول(. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. مديريت مالي(. 1311تقوی، م. )
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واقعي.  سود مديريت و مالي هایصورت مقايسة (. قابلیت1331ها، ز. و چناری، ح. )حاجي
 .11-33(، 2) 32، مالي حسابداری هایپژوهش

ی ها(، شاخص1331حیدری، ف.، نادری مهديي، ک.، يعقوبي فراني، ا. و حیدری، ع. )
 .18-33(، 11) 1، تعاون و کشاورزی فصلنامههای موفق کشاورزی. شناسايي تعاوني

 در مالي غیر از سود هایصورت اقلام (. سودمندی1312خالقي مقدم، ح. و رحماني، ع. )
 .112-183(، 1)1، مطالعات حسابداری سود. بینيپیش

اهرم مالي در تبیین عملکرد  (. رابطه ارزشي تغییرات1338پور، ا. و اسماعیلي، ا. )خدامي
 .31-11 (،1) 2 ،حسابداری دانش عملیاتي.

ثیر تسهیلات بانکي بر أ(. ت1331دهقان دهنوی، م.ع.، امیری، م. و شکرالله تبار آکتیج، م. )
 .11-21(، 2) 1، های کاربردی اقتصادنظريهعملکرد صنعت خودروسازی. 

 بازده و سودآوری رابطه (. بررسي1338) رحماني، ع.، مسجد موسوی، م.س. و قیطاسي، ر.ا.
 (،3) 3 ،حسابرسي و حسابداری تحقیقاتشرکت.  اندازه و عمر چرخه به توجه با

181-111. 
های الي و فرصت(. اهرم مالي و ارتباط آن با درماندگي م1332نیا، ا. )رحیمیان، ن. و توکل

های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )روابط خطي و رشد در شرکت
 .123-181(، 28) 1، حسابداری ماليانحنايي(. 

 شیوه به مالي هاینسبت از استفاده با عملکرد (. ارزيابي1331رضايي، ن. و امیرحسیني، ز. )
 .281-111(، 2) 1، راهبرد مديريت ماليگیری. تصمیم درخت الگوريتم

های ها در ايجاد انگیزه(. بررسي نقش تعاوني1331شبخانه، ص. )سپهردوست، ح. و زماني
 .111-121(،3) 11، مطالعات ملي مشارکتي و توسعه اقتصادی.

(. بررسي عوامل مؤثر بر 1311سجادی، س.ح.، دستگیر، م.، فرازمند، ح. و محمودی، و. )
، تحقیقات اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران. های پذيرفته شدهسودآوری شرکت

1 (18 ،)13-13. 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4074
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های اجتماعي شرکت -(. واکاوی اثرات اقتصادی1331مقدس، ر. و میرزاعلي، م. )سلطاني
تعاوني روستايي از ديدگاه روستايیان )مطالعه موردی: شهرستان گنبد کاووس(. 

 . 183-11، 38، ريزی رفاه و توسعه اجتماعيفصلنامه برنامه

نامه پايان .هانقش اسـتقراض در سـودآوری شرکت(. 1311) .ع.و آقايي، م .سیدنژاد فهیم، ر
 .دانشگاه تربیت مدرس .کارشناسي ارشد حسابداری

های سنتي نقدينگي و ای بین شاخصبررسي مقايسه(. 1338بیدخي، ع. و فرجي، ف. )طالب
دانش مالي  صنعت خودرو. -نر تهراهای نوين نقدينگي در بورس اوراق بهاداشاخص

 .11-11، 11، اوراق بهادار تهران

های سرمايه گذاری در بررسي تأثیر اندازه، نوع صنعت و نسبت(. 1311طرفي، ش. )
نامه پايان .بیني توان بازپرداخت تسهیلات از ديد کارشناسان بانک صادراتپیش

ن. بانک مرکزی جمهوری کارشناسي ارشد حسابداری. مؤسسه عالي بانکداری ايرا
 اسلامي ايران.

های روستايي های تأثیرگذار بر زياندهي تعاونيسازه(. 1331)ايزدی، ن.  و عطايي، پ.
علوم ترويج و آموزش  .)موردمطالعه: تعاوني روستايي امیرکبیر استان فارس(

 .131-111(، 1) 11، کشاورزی ايران

بین مديريت سرمايه در گردش با عملکرد  (. بررسي ارتباط1311فتحي، س. و توکلي، ی. )
، های بازرگانيبررسيشده در بورس اوراق بهادار تهران. های اقتصادی پذيرفتهبنگاه

31 ،181-111. 

اقتصادسنجي کاربردی پانل ديتا با استفاده از   .(1333) .و ابراهیمي، ص .مجیدی، عفقه
Eviews 8. انتشارات نور علم :تهران. 

 مالي بحران کنترل در مديريت توانايي (. تأثیر1331. و ممشلي، ر. )کارشناسان، ع
، مديريت حسابرسي و حسابداری دانش متقلبانه. گزارشگری احتمال و سازمانيدرون

21 ،31-181. 
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 و سـودآوری بر مؤثر عوامل بین ارتباط بررسي(. 1331کتابدار، ن. و قرباني، ب. )
المللي مديريت . کنفرانس بینبورسي و بورسيای غیر بیمه هایشــرکت هایويژگي

 اسفند. تهران. 12.  21و اقتصاد در قرن 

فصلنامه اقتصاد فضا و  های تعاوني روستايي ايران.های شبکه(. چالش1331کريم، م.ح. )
 .131-113(، 3)1، توسعه روستايي

. در ايران های بیمهبر سودآوری شرکت بررسي برخي از عوامل مؤثر(. 1338کريمي، م. )
المللي بیمه و توسعه. پژوهشکده بیمه. هجدهمین همايش ملي و چهارمین سمینار بین

 تهران.

 مسايل شناخت اول: جلد ،ايران روستايي جغرافیای بر ایمقدمه(. 1333) م. مهدوی،
 سمت. انتشارات . تهران:روستاها جغرافیايي

 و سود هموارسازی سود، کیفیت بین (. رابطه1332مهراني، س.، اسدی، ق. و گنجي، ح.ر. )
 .131-111(، 12)11، مطالعات تجربي حسابداری مالي سهام. ريسک

. تهران: انتشارات در اقتصادسنجي 1راهنمای ای ويوز (. 1338مهرگان، ن. و رضايي، ر.ا. )
 دانشگاه تهران.

 آزاد بر نقد هایجريان و مالي اهرم تأثیر (. بررسي1333نادری، م. و امیرحسیني، ز. )
 .111-13(،1)3، راهبرد مديريت مالي ها.شرکت مالي عملکرد و سهام پذيریتنوع

 از بعد و قبل نقدی جريانات و سود با بازده (. رابطه1331ناظمي، ح.ر. و عبدلي، م.ر. )
-13، 11، حسابرسي و مالي حسابداری هایپژوهش مالي. هایصورت ارائه تجديد

32. 

های (. بررسي رابطه ساختار سرمايه با سودآوری شرکت1311. )نمازی، م. و شیرزاد، ج
های بررسيشده در بورس اوراق بهادار تهران )با تأکید بر نوع صنعت(. پذيرفته

 .31-11، 12، حسابداری و حسابرسي
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(. برآورد صرف ريسک بازار با در نظر 1311ای، م. )يعقوب نژاد، ا.، سعدی، ع. و روضه
 .128-181، 21، تحقیقات مالي در بورس اوراق بهادار تهران.گرفتن اهرم بازار 
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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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