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روستایی  یتعاون یشرکت ها یدر سودآور یمال ینسبت ها ریتاث . 1400.، لفا ،دادرس مقدمو  م ،ینیحس.، ر ،یزیعز
 .96-82(: 40)10کشاورزی . تعاون و GLSو بلوچستان با استفاده از روش  ستانیاستان س

 
 چکیده

وستا مردم ر یو اقتصاد یاجتماع ،یفرهنگ های مشارکت شیدر افزا یینقش بسزا ییروستا یتعاون های شرکت
و  یدرآمد تیبهبود وضع نهیکشاورزان زم یشتیو مع یضرور حتاجیما نیتام نهیته و با بهبود ارائه خدمات در زمداش

 یردر سودآو یمال های نسبت ریتاث یبررس وهشپژ نیراسـتا هـدف ا نی. در ادنمای یاشتغال کشاورزان را فراهم م
 GLSبا استفاده از روش  1398-1395 یدوره زمانو بلوچستان در  ستانیفعال استان س ییروستا یشرکت تعاون 36

 یو معنادار یمنف ریشرکت تاث یبر سودآور -15/0 بیبا ضر یکه نسبت آن دهد یپژوهش نشان م های افتهی. باشد یم
و  یرکود طیشرکت در شرا تیریمد یستیبوده و با نییپا ینگینقد ییروستا یدر شرکت تعاون نکهیا یعنیداشته 

کن زمان مم نتری تا در کوتاه دیرا فراهم نما یطیشرا ،یاساس یو کاالها یکشاورز های نهاده یهانناگ متیق شیافزا
و معنادار بوده است که  یمنف یبر سودآور ژهیبه ارزش وِ یجار ینسبت بده ری. تاثدیمطالبات خود را وصول نما

 یسودآور جهیشرکت شده و در نتدر گردش  هیمدت بوده که منجر به کاهش سرماکوتاه یهایآن رشد بده لیدل
 های رکتش یبر سودآور یمثبت و معنادار ریتاث ژهیبه ارزش و یکه نسبت کل بده یدر حال ابدی یشرکت کاهش م

بهره  نهیشرکت توسط صاحبان سهام صورت گرفته و هز هیسرما نیتام نیشتریب یعنیداشته است  ییروستا یتعاون
 57/0 بیبا ضر ییبازده دارا ،یدو نسبت سودآور نیو همچن ابدی یم شیشرکت افزا یو سودآور افتهیوام کاهش 

 شتهاد یمثبت و معنادار ریتاث ییروستا یتعاون های شرکت یبر سودآور 48/0 بیو بازده حقوق صاحبان سهام با ضر
 دارد. یمثبت و معنادار ریتاث ییروستا یتعاون های شرکت یبر سودآور یینسبت گردش کل دارا تیاست و در نها
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 مقدمه
های اصلی در رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاها نهادهیکی از 

 توزیع عادالنه موجب هااین نهادهرشد و توسعه باشد که های تعاونی روستایی میشرکت
روستایی و  امعوتوسعه ج شده و باعثاختالف طبقاتی  و ن فقرریشه کن کرد ،ثروت

 حال در روستایی تعاونی های(. شرکت1381شود )انصاری، می یگسترش بخش کشاورز
 رقابتی و متغیر بسیار محیطی در کنندمی ایفا که مهمی هاینقش به توجه با حاضر

 درست و ریعس واکنش بازار رمتغی بسیار شرایط به نسبت بقاء جهت باید پس دارند فعالیت
باشند و  هداشت صحیحی تصمیمات مالی و پولی بازارهای توسعه با بتوانند تا باشند داشته

 رقابتی بازارهای در صحیحی تصمیمات و مناسب هایواکنش هاشرکت که در صورتی
 ذفح ترقاب گردونه از ناچار به و دهند ادامه خود هایفعالیت به توانندنمی باشند نداشته
 تاهمی حائز بسیار مدیران برای شرکت دقیق مالی اطالعات داشتن رو این از. شد خواهند

 وری،آجمع را آن به مربوط مستندات مالی اتفاقات وقوع محض به باید هاشرکت. است بوده
 درآیند ادهاستف و استناد قابل مجموعه یک صورت به تا نمایند بندیطبقه و تلخیص ثبت،

 مالی برای هیات هایها و نسبتگزارش صورت طی بندیطبقه و تلخیص ینا نتیجه که
و  تا بتوان مقایسه( 1398 اکبری و همکاران،)گردد می مدیره و مدیران شرکت قابل ارائه

 داشت تا براساس این ارزیابی، گذشته روستایی در تعاونی شرکت عملکرد از ارزیابی
 اریگذهای تعاونی سرمایهدر شرکت بیشتری یناناطم و تروسیع دید با گذارانسرمایه
 های تعاونیشرکت برای هابانک مالی، هاینسبت اطالعات توجه به همچنین با نموده و

 شود. در این راستامی پرداخت تسهیالت مناسب، شرایط صورت در و نموده سنجی اعتبار
های نسبت تحلیل و تجزیه از است سودآوری دخیل امر در که مؤثر عوامل دارد ضرورت

 رفتهصورت گ ایپیشگیرانه هایریزیبرنامه تا گیرد قرار مدیران در اختیار و استخراج مالی
ردد و گ تشکیل ورشکستگی ریسک مدیریت و شناسایی هاشرکت قوت و ضعف نقاط و

یل بلوچستان به دل و سیستان استان این امر زمانی ضرورت بیشتری دارد که بدانیم در
کافی وجود نداشته و باید از این منابع محدود به  مالی منابع و سرمایه قدینگی،ن کمبود

خود  های خدماتی و اقتصادیهای تعاونی بتوانند به فعالیتدرستی استفاده شده تا شرکت
 ادامه دهند.

ای مالی هتوان گفت که تاکنون در زمینه تاثیر نسبتبا توجه به پیشینه پژوهش می
های تعاونی روستایی تحقیقی در کشور انجام نشده است و همچنین بر سودآوری شرکت

ه های تعاونی روستایی از پیشینهای مالی تاثیرگذار بر سودآوری شرکتانتخاب نسبت در
 ها را مشخصکه عملکرد هر یک از فعالیت هانسبت پژوهش کمک گرفته شده و بهترین
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الی های مده و سپس تاثیر نسبتهای تعاونی شناسایی شکند جهت سودآوری شرکتمی
ا ههای مالی کدام نسبتشود که از بین نسبتبر وقوع سودآوری برآورد شده و مشخص می

تاثیر بیشتری بر سودآوری دارند و عکس العمل سودآوری را با توجه به تغییرات هر نسبت 
مدیره  مالی بیان شده است و با بیان مدلی کاربردی برای اکثر مدیران، اعضاء هیات

ن گذاراها و اعتباردهندگان و سرمایهداران شرکتها، سازمان تعاون روستایی و سهامشرکت
 ارائه شده است. شرکت از عملکرد

 
 مبانی نظری

ها دارای هویت، های تعاونی متجلی شده و این شرکتبخش تعاون در شرکت
ها حاصل از وتها و سازوکارهای مدیریتی متفاوتی هستند. این تفاشخصیت، ویژگی

های تعاونی، دارا بودن همزمان عضویت، مالکیت فرهنگ تعاون، نوع جذابیت کار در شرکت
ی های انسانهای تعاونی در برگیرنده و نتیجه شبکهو شغل توأم با تعهد است. شرکت

and  Davisدهند )شهروندان بوده که هویت مجدد به اجتماع، سازمان و شهروند می

Donalson.,1991اند های تعاونی عبارتتوان گفت که ازجمله نقاط قوت شرکت( و می
عضاء، های اندک اهای اقتصادی بین اعضای تعاونی، تجمیع سرمایهاز: توزیع ریسک فعالیت

طلبی کار، انجام کارگروهی و تیمی، جلوگیری از تکاثر و فزونجلوگیری از استثمار نیروی
های تجاری و نیز در مدیریت ی اعضا در فعالیتکلیهثروت و انحصارزدایی، مشارکت فعال 

ل ها، استقباهای تعاونی، اعمال رهبری و مدیریت پویا توسط هیئت مدیره شرکتشرکت
اصول  یهای مدیریت پیشرفته همراه با استقرار یک مؤسسه قوی تعاونی بر پایهاز شیوه

ات اری منطقه، نیازها و توقعهای تجبخشی به کسب و کار متناسب با قابلیتتعاون، تنوع
اعضاء، ارتباط شایسته میان تولید و بازاریابی، انسجام کارکردی مؤثر میان اعضاء و شرکت 

های آموزشی برای اعضای هیئت تعاونی، تنظیم و برگزاری آموزش منظم تعاونی و برنامه
 مدیره و کارمندان تعاونی.

ای ه، در کشورهای مختلف به گونههای تعاونی به عنوان نوعی تشکل اقتصادیشرکت
 یهای متفاوت داشته است. برای مثال، در دایرهمتفاوت مطرح بوده زیرا محتوای آن شکل

های خصوصی که به منظور داری، انواع شرکتکاران افراطی در دنیای سرمایهمحافظه
در  .(Miller,1986گردند )های تعاونی تلقی میشوند نیز شرکتکسب سود معامله می

های دولتی را نیز نوعی تشکل تعاونی گرا قرار دارند که سازمانپردازان چپمقابل نظریه
تعاونی  هایشرکت، یافتهتوسعه در کشورهای (.Uphoff and Esman., 1986) انگارندمی

کشورها، دولت  گونهاینخود یاری پا به عرصه وجود گذاشتند. در  هایسازمانبه صورت 
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، ولی در کشورهای در حال کندنمیقانونی دخالت  هایزمینه، به جز ایجاد در امور تعاون
ه رود و البته برای توسعتوسعه، ابتکار عمل دولت، نیروی فعال جنبش تعاون به شمار می

تعاون، این حمایت همواره مورد انتظار بوده و هست. اما نباید از یاد برد که باید هدف 
 د.باش هاتعاونیی، فنی و آموزشی بر عدم دخالت در اداره اصلی دولت در هرگونه کمک مال

های تعاونی که منبعث از فرهنگ اجتماع بوده و به هم مرتبط است، فرهنگ شرکت
ها باید کند. آنها ایجاد میهای مدیریتی و مالحظات خاصی را برای مدیران آنحساسیت

تلف مدیریت توجه کنند. های مخهای تعاونی در حیطهبه جوانب متمایزکننده شرکت
عالقه و مشارکت فراگیر زنان، قشرهای خویشاوندی، بازنشستگان و جوانان به روحیه 

ای هبخشد و برای رفع نیازهای جامعه از طریق شرکتهای تعاونی قوت میتعاون و شرکت
 تاکنون (.Flipp.,2004ها ارائه شده است )تعاونی، رویکردهای مختلف مدیریت در تعاونی

 گردیده انجام هاها و بانکشرکت سودآوری بر مؤثر خصوص عوامل در متعددی حقیقاتت
تجزیه و تحلیل  مساله این مسائل، از یکی است که شده متفاوتی ارائه هایتحلیل و

 باشد که درها میها و بانکشرکت های مالی بر سودآورینسبت صورتهای مالی و ارتباط
( 1395زاده و همکاران )نجفی شریعت عات اشاره شده است.ادامه به تعدادی از این مطال

به بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر سودآوری هشت بانک تجاری ایران در دوره زمانی 
پرداختند و نتایج نشان داد که متغیرهای  ARDLبا استفاده از الگوی پانل  1392-1388

ها، اندازه و تورم بر داراییها، نسبت حقوق صاحبان سهام به نسبت تسهیالت به دارایی
های تجاری ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد. جهانگیرنیا و همکاران سودآوری بانک

( به سنجش رابطه بین سه متغیر بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی و 1396)
پرداخته و نشان دادند که  1391تا  1387سودآوری در هلدینگ شستا در دوره زمانی 

ها، تأثیر چشمگیری بر نظارت و کیت شرکتی از طریق سهامدار نهادی در شرکتمال
های فرعی های فرعی دارد و باعث افزایش بازدهی عملکرد مالی شرکتعملکرد شرکت

بررسی رابطه بین تنوع سهام، ساختار ( به 1398). نصیرزاده و قدمیاری گردیده است
. پرداختندهای پانل با دادهبرداری رگرسیونکارگیری مدل خود و سودآوری با به سرمایه
جود وسودآوری و  تنوع سهام شرکت ی بینمستقیم و معنادار نشان داد که رابطهنتایج 
 و معناداری سودآوری تأثیر معکوس بر و ساختار سرمایه های نامشهود شرکتدارایی دارد و

بانک پذیرفته  21وری ( تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآ1398بانی )د. خضری و دشتدار
پرداخته و دریافتند که  1391-1396شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 

ها و نقدینگی، تأثیر مثبت و معناداری بر و بازدهی سپرده بازدهی حقوق صاحبان سهام
 های عملکردشاخص بررسی ( به1399های سودآوری دارد. سرگلزایی و همکاران )شاخص
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جوسیلیوس  و یوهانسون با استفاده از روش انباشتگی ملت بانک سودآوری در مالی
 کل به غیرجاری تسهیالت هایدر بلندمدت نسبت که دهدمی نشان پرداخته و نتایج

و معنادار  ها منفیدارایی بازده بر دارایی کل به دارمدت دارایی، سپرده به تسهیالت، بدهی
 کل به درآمد عملیاتی خالص مجموع سرمایه، یتکفا هاینسبت بین بوده در حالی که

 .بوده است معنادار و مثبت هادارایی بازده بر هاسپرده کل به اعطایی دارایی، تسهیالت
تبیین عوامل مالی موثر بر احیای مالی یا خروج از  ( به1399هارونکالیی و همکاران )

جاری به کل دارایی، های های مالی بدهینسبت مشخص شد که  پرداخته ودرماندگی 
ترین قدرت تبیین خروج از سود خالص به فروش و فروش به دارایی جاری دارای بیش

 در بررسی( Mateos-Ronco et al.,2014ران )همکاو نکو رومتوس  .درماندگی هستند
ی که بین متغیرهادریافتند سپانیا ورزی اکشا یهایتعاونمالی ت تصمیماو سرمایه ر ساختا

 یبندد دارد و بودجهجوو یداراط معنتباار حسابداری یهایریگمیی و تصمدقتصان اکال
به  (Jouid.,2018 )جودیا خواهد بود.  وتشرکت متفاع نودی و قتصاایط اشرر اساس ب

 ته وپرداخبرداری رگرسیون خودپانل  رویکرد با تنوع، ساختار سرمایه و سودآوریبررسی 
 و بین تنوع سهام و تاثیر منفی داشته در سودآوریساختار سرمایه  نشان داد که نتایج

( تاثیر Khasharmeh.,2018رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. خاشارمه )سودآوری 
بررسی  2010-2015های اسالمی بحرین را در دوره زمانی نقدینگی بر سودآوری بانک

ها به کل سپردهگذاری ها و سرمایهکرده و نشان داد که شاخص بدهی کل به کل سپرده
 (Robin et al.,2018 ) روبین و همکاران .اندبیشترین اثرگذاری را بر سودآوری داشته

نشان دادند که مقدار  بنگالدش را مورد بررسی قرار داده وهای تجاری عملکرد مالی بانک
 لیتحل( به Rettobjaan.,2020) دارد. رتوبجانسودآوری  تاثیر زیادی درسرمایه و دارایی 

تا  2013های های تازه تاسیس در سالشرکت یورشکستگ ینیبشیپ یبرا ینسبت مال
 یکستگبر ورش یمنف ریو سن تأث ی، سودآورینگیکه نقد دادنشان نتایج  پرداخته و 2017

 دارد.  یورشکستگبر  یمثبت ریتأث یساختار بده داشته و
 

 شناسی پژوهشروش
تحقیقات کاربردی است و  بندی بر مبنای هدف، از نوعپژوهش حاضر از لحاظ طبقه

د باشد. قبل از برآورهای واقعی استفاده شده از نوع پس رویداد میبا توجه به اینکه از داده
 ریأثتمدل، باید از ایستا بودن متغیرها اطمینان داشته چون در صورت ایستایی متغیرها 

رود و ین میتدریج از ب شود و در واقع این شوک بهمیرا می نظر موردشوک بر متغیر 
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همچنین در صورت وجود متغیرهای ایستا در مدل از بوجود آمدن رگرسیون کاذب 
 (.  1394شود )سوری، جلوگیری می

(1) m=1,2,3, i =1,2,…,N 

and t=1,2,…,T 

∆∑ θiL∆yit−L
ρi
L=1 ++1-i,tyi=ρity

αmidmt + εit 

N  ،تعداد مقطعT  ،دوره زمانیiρ  ی برای هر مقطع و مبستگخودهپارامترεit  نیز خطای
 dmtباشد. همچنین؛ می δ2باشد که دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس مدل می

باشند می m=1,2,3بردار ضرایب متناظر با مدل برای  mi∝متغیرهای مقطعی و  دهندهنشان
نسبت  تابلوییهای دادهمزایای  .د استکه فرضیه صفر در این آزمون مبنی بر وجود ریشه واح

کرده و برای لحاظ ی فردی را هاناهمسانی این است که  های مقطعی یا سری زمانیبه داده
دارای اطالعات بیشتر، و همچنین  تر و بهترندمناسب پویا، راتییتغ و تردهیچیپهای مدل

ی و باالتر نسبت به سری زمان کمتر، درجه آزادی باالتر و کارایی یخطتغییرپذیری بیشتر، هم
(. یک مدل در حالت کلی با ترکیب 1384زراء نژاد و انواری، ) باشندهای مقطعی میداده
 صورت زیر خواهد بود:مقطعی و سری زمانی به یهاداده

 (2        )                                    
itkit

k

k
titi

exY
kit

 



2

1

 

niکه در آن ,,2,1  های تعاونی( ودهنده واحدهای مقطعی )شرکتنشان
Tt ,,2,1   .بر زمان اشاره داردitY  متغیر وابسته را برایiواحد مقطعی در سال  امینt 
. در ام استtامین واحد مقطعی در سال iامین متغیر مستقل غیر تصادفی برای kنیز  kitxو 

که این ضرایب در میان تمامی واحدهای مقطعی و زمانی مختلف  شودیمحالت کلی فرض 
فرض در جهت تخمین مدل در این حالت چند پیش(. 1384متفاوت است )زراء نژاد و انواری، 
دن متفاوت بوها عبارتند از: که این پیش فرض ارائه خواهد بود مورد عرض از مبدأ و ضرایب قابل

مبدأ برای هرکدام از  زمتفاوت بودن عرض ا، (1ثابت اتمبدأ برای هرکدام از مقاطع )اثرعرض از 
واریانس  ،واریانس همسان در یک مقطع و در طول سری زمانی(، 2تصادفی اتمقاطع )اثر

به منظور عدم خودهمبستگی در میان مقاطع مختلف.  و ناهمسان در میان مقاطع مختلف
استفاده  چاو آزموناز از مبدأ جداگانه برای هر یک از مقاطع  تعیین وجود )عدم وجود( عرض

، آزمونی را جهت انتخاب بین مدل تلفیقی و مدل پانل معرفی نموده 1960چاو در سال  شود.می
                                                                                                                                  
1 - Fixed effect 
2 - Random effect 
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های تلفیقی و رد آن به به معنی قبول مدل داده ی صفراست که در این آزمون قبول فرضیه
(. بالتاجی با فرض نرمال بودن توزیع 1384زراء نژاد و انواری، است )نل معنی انتخاب مدل پا
 :داندیمصورت زیر برای انجام این آزمون مناسب را به Fجمالت اخالل، آماره 

(3) (RRSS−URSS)/(N−1)

URSS/(NT−N−K)
F∝,N−1,N(T−1)−K  = F0 

مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از روش حداقل مربعات معمولی،  RRSSکه در آن 
URSS  ،مجموع مربعات پسماندهای غیرمقید حاصل از روش حداقل مربعات با متغیر موهومی

T های مورد بررسی و تعداد سالN .بررسی اثرات ثابت یا اثرات تصادفی  جهت تعداد مقاطع است
های مدل زناین است که تخمین این آزمون فرضیه صفر شود.سمن استفاده میاز آزمون ها

طور اساسی تفاوتی با یکدیگر ندارند. اگر فرضیه صفر رد شود اثرات تصادفی و اثرات ثابت به
که روش اثرات تصادفی مناسب نیست و بهتر است از روش اثرات ثابت  شودمی گرفتهنتیجه 

های اتحاد، شرکت تعاونی روستایی فعال )شرکت 36 تحقیق این یآمار جامعه شود.استفاده 
، بائیان، قنبر، امیرآباد آباد، اسماعیل ادیمی، اربابی، اسکل آریایی پیشین، راسک، شکشدر، بزی

پشت،  سوران، مرادآباد، مندربم آباد، چانف، سیب زیارت، دارسان، زهک، سعید تمین، چشمه
 کوه، لوتک، محمد بید، گوهر ی، فنوج، زابلی، فردوسی، قلعهامراء، محمد هیدوچ، جالق، قلعه

آباد، نیمروز، هامون و نگور( زیر مجموعه تعاون روستایی  کورین، میرجاوه، ناصری، نصرت آباد
متغیرهای بکار گرفته شده است.  1398تا  1395دوره زمانی  در استان سیستان و بلوچستان

بدهی جاری به  ،جاری، آنی، دارایی جاری، بدهی هاینسبتو  زیان و سوددر پژوهش شامل 
بازده حقوق  ،بازده دارایی، بدهی به حقوق صاحبان سهام ،کل بدهی به ارزش ویژه ،ارزش ویژه

و مالی  یهارتصو باشد که ازمی کاال یگردش موجودو  صاحبان سهام، گردش کل دارایی
ی تهیه و طبق استانداردهای منتهی به هر سال مالمانی ز زهبا ی توضیحی درهاشتددایا

 حسابداری توسط حسابرسان تایید شده، بدست آمده است.
 

 نتايج و بحث
ر ابتدا به بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش به منظور اطمینان از ساختگی نبودن روابط د

(، 2002چو )-لین-های لوین( نتایج آزمون1موجود در رگرسیون پرداخته شده است. جدول )
دهد. با توجه به نتایج ( را نشان می1994پرون )-فلیپس –( و فیشر2003شین )-پسران-ایم

اند و نتایج ها تمامی متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا بودهحاصل از آزمون
دهد که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها آزمون ایستایی نشان می

در صورتی که فرض صفر مبنی بر مناسب بودن مدل  ف ثابت بوده است.ها مختلبین سال
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ها را باید بصورت پانلی در نظر گرفت. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ترکیبی رد شود داده
باشد می 05/0لیمر برای مدل کمتر از  F داری آزمونچون سطح معنی دهد که( نشان می2)

ی مدل پانلی اثرات ثابت بهتر از مدل پانلی با اثرات تصادفبنابراین فرض صفر رد شده و در نتیجه 
 .است

 
 نتایج آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق -1جدول

-فلیپس –فیشر چو-لین-لوین شین-پسران-ایم 
 پرون

 احتمال آماره احتمال آماره احتمال آماره متغیر

 83/5- 00/0 38/0 00/0 19/549 00/0 (1Xنسبت جاری )

 28/7- 00/0 81/1- 00/0 39/732 00/0 (2Xنسبت سریع آنی)

 4/2- 00/0 05/0- 00/0 04/411 00/0 (3Xت دارایی جاری)نسب

 47/6- 00/0 5/0- 00/0 65/294 00/0 (4Xی)نسبت بده

 03/3- 00/0 03/0 00/0 74/329 00/0 (5X)ژهیبه ارزش و یجار ینسبت بده

 52/2- 00/0 87/1- 00/0 69/210 00/0 (6X)ژهیبه ارزش و ینسبت کل بده

 00/0 00/0 00/0 00/0 52/3 00/1 (7Xسهام)نسبت بدهی به حقوق صاحبان 

 91/3- 00/0 2/0 00/0 62/306 00/0 (8Xنسبت بازده دارایی)

 54/2- 0.00 66/1- 00/0 28/307 00/0 (9Xنسبت بازده حقوق صاحبان سهام)

 85/5- 0.00 73/2- 00/0 98/526 00/0 (10Xنسبت گردش مجموع دارایی)

 00/0 0.00 83/1- 00/0 22/126 00/0 (11X)کاال یگردش موجودنسبت 

 52/2- 0.00 23/0- 00/0 02/334 00/0 (yزیان) و سود

 های تحقیقمنبع: یافته
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 ( نتایج آزمون هاسمن2جدول )
سطح  نتیجه آزمون

 معناداری
آماره 
 آزمون

انلی با اثرات تصادفی مدل پانلی اثرات ثابت بهتر از مدل پ
 است

 89/57 00/0 رد فرض صفر

 های تحقیقمنبع: یافته
 

 های مالی بر سودآورینسبت ( آزمون اثرات ثابت تاثیر3جدول )
 معنی داری t–آماره  خطای استاندارد ضریب متغیرها

 1lnX 93/0 5/0 87/1 06/0 نسبت جاری

 2lnX 06/0- 77/0 8/0- 42/0 نسبت سریع آنی

 3lnX 84/0- 49/0 69/1- 09/0 نسبت دارایی جاری

 4lnX 65/0- 52/0 24/1- 21/0 ینسبت بده

به ارزش  یجار ینسبت بده
 5lnX 41/1 66/0 12/2 03/0 ژهیو

 6lnX 46/0- 65/0 71/0- 48/0 ژهیبه ارزش و ینسبت کل بده

 8lnX 37/0 2/0 83/1 07/0 نسبت بازده دارایی

نسبت بازده حقوق صاحبان 
 9lnX 7/0 2/0 44/3 00/0 سهام

 10lnX 00/0 22/0 01/0- 99/0 نسبت گردش مجموع دارایی

 cons 78/8 13/0 55/65 00/0 عرض از مبدا

 rho 92/0    

F test that all u_i=0: F (35, 94) = 28.35                                                      Prob > F = 0.0000 

 های تحقیقمنبع: یافته
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بایستی ناهمسانی واریانس و خود همبستگی مورد بررسی  3قبل از تحلیل نتایج جدول 
 قرار گیرد که در صورت وجود نداشتن این مشکالت، اقدام به تجزیه و تحلیل نتایج نمود.

به منظور بررسی واریانس ناهمسانی در مدل از آزمون والد تعدیل شده استفاده شده که 
معنادار شده و در نتیجه فرضیه صفر  Fدهنده این است که آماره نشان (4نتایج جدول )

شود یعنی در مدل واریانس ناهمسانی و خود همبستگی وجود دارد. پس الزم است رد می
 اثرات ثابت برآورد نمود.با  GLSمدل را با استفاده از برآورد 

 
 ( نتایج آزمون ناهمسانی واریانس و خود همبستگی 4جدول )

 ه آزمونآمار
P-value 

 نتیجه آزمون

 وجود ناهمسانی واریانس ) قابلیت ادغام اثرات زمانی ندارد( 00/0 6/1

 وجود خود همبستگی 00/0 62/32

 های تحقیقمنبع: یافته

شود که آماره آزمون معنادار شده و بنابراین با ( مالحظه می5با توجه به جدول )
مشکل خود همبستگی و واریانس ناهمسانی در  با اثرات ثابت، GLSاستفاده از آزمون 

 شود.مدل رفع می
 

 اثرات ثابت GLS( نتایج حاصل از آزمون برآورد 5جدول )
 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون

 معنادار است 00/0 57/1026

 های تحقیقمنبع: یافته

 یبدهآنی،  هایهای مالی مطرح شده نسبتشود از بین نسبت( مشاهده می6با توجه جدول )
، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و گردش ژهیبه ارزش و یکل بده، ژهیبه ارزش و یجار

های جاری، دارایی جاری و بدهی معنادار نیستند. ضریب نسبت کل دارایی معنادار شده و نسبت
رصد دهای تعاونی روستایی استان منفی و معنادار است یعنی اگر یک آنی بر سودآوری شرکت

درصد  15/0های تعاونی روستایی استان به اندازه نسبت آنی افزایش پیدا کند سودآوری شرکت
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های تعاونی روستایی استان استفاده موثر کاهش خواهد یافت که گویای این امر است که شرکت
وری آهای عملیاتی در راستای اهداف انجام نپذیرفته و سوداز وجوه نقد نداشته و در نتیجه فعالیت

 کند.کاهش پیدا می
 

 اثرات ثابت  GLS( نتایج آزمون مدل6جدول )
 احتمال   t–آماره خطای استاندارد ضریب متغیرها

 نسبت جاری
1lnX 

00/1- 27/1 79/0- 43/0 

 نسبت آنی
2lnX 15/0- 46/0 43/3- 00/0 

 نسبت دارایی جاری
3lnX 86/0 26/1 68/0 49/0 

 ینسبت بده
4lnX 99/0 32/1 75/0- 45/0 

 ژهیبه ارزش و یجار ینسبت بده
5lnX 

65/4- 37/1 38/3- 00/0 

 ژهیبه ارزش و ینسبت کل بده
6lnX 5/4 37/1 28/3 00/0 

 نسبت بازده دارایی
8lnX 57/0 13/0 36/4 00/0 

 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
9lnX 48/0 12/0 89/3 00/0 

 نسبت گردش کل دارایی
10lnX 49/0 02/0 81/1 07/0 

 cons 23/9 17/0 29/52 00/0 عرض از مبدا

 های تحقیقمنبع: یافته
 

های تعاونی روستایی استان نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه بر سودآوری شرکت
طبق انتظارات منفی و معنادار بوده است یعنی اگر یک درصد نسبت بدهی جاری به ارزش 

درصد  65/4ستایی استان به اندازه های تعاونی روافزوده افزایش یابد سودآوری شرکت
اهش منجر به ک نقدینگی شرکت دادن تحت فشار قرار نسبت بااین کند. کاهش پیدا می

های تعاونی و در نتیجه باعث کاهش سودآوری شرکت شدهسرمایه در گردش شرکت 
شود و نسبت کل بدهی به ارزش ویژه، ارتباط مثبت و معناداری با روستایی استان می

های تعاونی روستایی استان دارد. به این معنی است که اگر یک درصد وری شرکتسودآ
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درصد افزایش  5/4نسبت کل بدهی به ارزش ویژه  افزایش یابد سود آوری شرکت به اندازه 
هر  و صاحبان سهام استنسبت به دهنده قدرت بستانکاران نشان کند.این نسبتپیدا می

ت دنبال آن نسب، بهصورت گیردسط صاحبان سهام توبیشتر مین سرمایه شرکت اچه ت
 وام بهره هزینه معنای به این و یافت خواهد افزایش آن سهام صاحبان کنترل و مالکانه
یابد. نسبت بازده دارایی، ارتباط بوده و سودآوری شرکت افزایش می شرکت برای کمتر

دارد یعنی اینکه اگر های تعاونی روستایی استان مثبت و معناداری بر سودآوری شرکت
درصد افزایش  57/0یک درصد نسبت بازده دارایی افزایش یابد سودآوری شرکت به اندازه 

های باال بودن این نسبت، موفقیت شرکت را در استفاده مناسب از داراییکند. پیدا می
نسبت . های موجود شرکت استدهد و به معنای کسب سود بیشتر از داراییخود نشان می

های تعاونی روستایی استان مثبت و ده حقوق صاحبان سهام بر سودآوری شرکتباز
معنادار بوده که به این معنی است که اگر یک درصد نسبت بازده دارایی افزایش یابد 

 ایکند. این نسبت، میزان سرمایهدرصد افزایش پیدا می 48/0سودآوری شرکت به اندازه 
کننده میزان بیان دهدکهکت قرار داده را نشان میکه حقوق صاحبان سهام در اختیار شر

و در نهایت نسبت گردش کل  داران عادی استشرکت در حداکثر نمودن بازده سهام موفقیت
های تعاونی روستایی استان تاثیر مثبت و معناداری دارد یعنی اگر دارایی بر سودآوری شرکت

درصد افزایش  49/0کت به اندازه یک درصد نسبت گردش دارایی افزایش یابد سودآوری شر
ها و از مجموع دارایی وثرنسبت، توانایی شرکت را در استفاده ماین باال بودن کند. پیدا می
 که تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکت دارد. دهدنشان می شرکت راامکانات 

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه

 در سطح ایستا بوده و براساس نتایج حاصل از آزمون مانایی، متغیرهای پژوهش در
های نتیجه بحث رگرسیون کاذب منتفی است و در ادامه آزمون هاسمن، برازش مدل داده

پانل به روش اثرات ثابت را تایید کرده و بعد از تخمین مدل به روش اثرات ثابت به دلیل 
اثرات ثابت استفاده با  GLSوجود واریانس ناهمسانی و خود همبستگی در مدل از روش 

ده که در نتیجه آن واریانس ناهمسانی و خود همبستگی در مدل رفع شده است. ش
های نقدینگی، نسبت آنی های پژوهش حاکی از آن است که از زیر مجموعه نسبتیافته

رابطه منفی و معناداری با سودآوری شرکت داشته یعنی اینکه شرکت تعاونی روستایی 
جه نقد تبدیل نموده و یا به عبارت دیگر نقدینگی نتوانسته دارایی جاری خود را سریع به و

 ییوپاسخگ ییشرکت توانا تیریمدشود باشد و این باعث میها پایین میدر این شرکت
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-های تعاونی را کاهش میو این امر سودآوری شرکتبه تعهدات کامل شرکت را نداشته 

 و یرکود اقتصاد رینظ یتر خواهد بود که شرکت با مشکالت خاصمهم یزماننیو ادهد 
نهادهای کشاورزی و کاالهای اساسی  متیدر ق یناگهان شیافزا ایاز آن و  یناش یهاانیز

با ی تعاونی روستایی ها، شرکتیطیشرا نیرو است؛ در چنشرکت روبهاعضاء  هیاول
 شیو افزای رکود طیدر شرا شودیم شنهادیپ رونیا روبرو خواهند شد. از یمشکالت مال

-شرایطی را فراهم نماید تا در کوتاه، های کشاورزی و کاالهای اساسینهاده یهانناگ متیق

 هایهای بدهی، نسبتترین زمان ممکن مطالبات خود را وصول نمایند و از گروه نسبت
بدهی جاری به ارزش ویژه و کل بدهی به ارزش ویژه رابطه معناداری با سودآوری داشته 

وِیژه بر سودآوری منفی و معنادار بوده است که دلیل  است. رابطه نسبت بدهی به ارزش
شرکت بوده  یجار یهاییمحل داراو تامین آن از ( ی)جار مدتکوتاه یهایرشد بدهآن 
های جاری و با توجه به اینکه بدهی شودیدر گردش شرکت م هیمنجر به کاهش سرماکه 

 های بهره افزایشنتیجه هزینه باشد درها میدارای نرخ بهره باالتر نسبت به سایر بدهی
به  یدهبکل نسبت یابد در حالی که یافته و سودآوری شرکت تعاونی روستایی کاهش می

 و تداشته اسشرکتهای تعاونی روستایی  یبر سودآور یمعنادارمثبت و  ریتاث ژهیارزش و
ت سبدنبال آن ن، بهصورت گیردتوسط صاحبان سهام بیشتر مین سرمایه شرکت اهر چه ت
 وام بهره هزینه معنای به این و یافت خواهد افزایش آن سهام صاحبان کنترل و مالکانه
های و همچنین نسبت یابدبوده و سودآوری شرکت افزایش می شرکت برای کمتر

-سودآوری شرکت( بر نسبت بازده دارایی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهامسودآوری )

بت و معناداری دارند. دلیل اصلی این امر این است تاثیر مثهای تعاونی روستایی استان 
کت، شر تیریمد ییکارا نییتع که در بودهمنبع درآمد شرکت  ی،سودآور یهانسبتکه 
 تیکفا یابیارز و در است هایگذارهیسرمامناسب نرخ بازگشت  ایکسب سود  ییتوانا
ت نهایت نسبو در  دارند یینقش بسزا یسود و عملکرد کل لیشرکت در تحص تیریمد

های تعاونی سودآوری شرکتهای فعالیت است نیز بر گردش کل دارایی که از نسبت
حجم فروش شرکت را با ، نسبت نیاتاثیر مثبت و معناداری دارد.  روستایی استان

مؤثر منابع شرکت  یریکارگبه زانیکرده و م سهمقایمختلف  یهاییدر دارا یگذارهیسرما
-دهد و هر چه مدیریت شرکت، استفاده بیشتر از دارایی سرمایهمی قرار یابیارز را مورد

 گذاران و اعتباردهندگان داشته باشد سوددهی شرکت وضعیت بهتری خواهد داشت.
  

 قدردانی و تشکر

 این پژوهش تحقیق با حمایت مالی هیچ نهادی نبوده است.
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Abstract 
Rural cooperatives play an important role in increasing the cultural, social and 

economic partnerships of the rural population and by improving the provision of 

services in the field of providing basic necessities and livelihoods of farmers provide 

the basis for improving the income and employment of farmers. In this regard, the 

purpose of this study is to investigate the effect of financial ratios on the profitability of 

36 active rural cooperatives in Sistan and Baluchestan province in the period 2016-

2019 using the GLS method. Findings show that the instantaneous ratio with a 

coefficient of -0.15 has a negative and significant effect on the company's profitability 

in the rural cooperative company, liquidity is low and the company should be managed 

in a recession and a sudden increase in the price of agricultural inputs and basic goods 

provide the conditions to receive their claims in the shortest possible time. The effect 

of current debt to equity ratio on profitability has been negative and significant due to 

the growth of short-term debt, which leads to a decrease in working capital of the 

company and thus reduces the company's profitability, while the ratio of total debt to 

equity has a positive effect. And has had a significant impact on the profitability of rural 

cooperatives That is, most of the company's capital is provided by shareholders and the 

cost of loan interest is reduced and the company's profitability increases. Also, two 

profitability ratios, return on assets with a coefficient of 0.57 and return on equity with 

a coefficient of 0.48 had a positive and significant effect on the profitability of rural 

cooperatives and finally the ratio of total asset turnover has a positive and significant 

effect on the profitability of rural cooperatives. 
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