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چکیده
اجتماعی، تجهیز سرمایه و افکار و تبدیل آنها به نیروهاي مؤثر در -اقتصادييهاي تعاونی در توسعهامروزه نقش شرکت

درآمد هاي فقیر و کمویژه تودهالنه مواهب حاصل از این توسعه در بین مردم بهاجتماعی و توزیع عاد- اقتصادييفرآیند توسعه
هاي آنها مورد اهداف الزم است تا فعالیتاین ه سیدن برها در منظور تعیین میزان موفقیت تعاونیبهبر کسی پوشیده نیست. 

هاشرکتوضعیت مالی این بررسیهاي کشاورزي وضعیت تعاونیيموارد مهم در مطالعهیکی از بررسی و ارزیابی قرار گیرد. 
هاي ساري، بابل و آمل شهرستانهاي کشاورزي یتعاوناین پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت مالی ،به همین دلیل.است

از آوري و براي تجزیه و تحلیلهاي موردنیاز از طریق تکمیل پرسشنامه جمعداده.پرداختخواهد 1396و 1395در سال 
و مثبتاثر مدیر يمتغیرهاي سطح تحصیالت کارکنان، تحصیالت و تجربهداد استفاده شد. نتایج نشان Eviewsو SPSSافزار نرم
کرده سود با افزایش یک سال بر تجربه مدیر و افزایش تعداد کارکنان تحصیل،به عبارت دیگرداران دارد. بر سود سهامدار یمعن

موجب افزایش سود مدیر، تحصیالتافزایش یک سال بر .یابدافزایش میتومان میلیون 25/1و 73/5ترتیبداران بهسهام
ال در هاي کشاورزي فعخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد تعاونیتومان میلیون 14/42میزان داران بهپرداختی به سهام

داران خود پرداخت کردند.آمل به سهامهاي شهرستان بابل وشهرستان ساري سود بیشتري نسبت به تعاونی

داران، تابع سود سهام، موفقیت مالیهاي کشاورزي، استان مازندرانتعاونیکلیدي: هاي هواژ

مقدمه
، ایرانتوان دریافتمیبا نگاهی گذرا در مورد کشورمان 

درصد خاك آن کشاورزي 2/11کشوري پهناوري است که 
هاي مختلف و برخورداري از اقلیمدلیل وجود به.)6(شودمی

خاك حاصلخیز پتانسیل رشد فراوانی در بخش کشاورزي در 
که در حال حاضر ایران در بخش طوريایران وجود دارد به

ویژه محصوالت باغی از جایگاه خوبی برخوردار کشاورزي و به
باشد. اما با این بزرگترین تولیدکنندگان جهانی میوبوده و جز

کشاورزي از مشکالت متعددي همچون کمبود بخش،وجود
کرده، کمبود آب، تحصیلمتخصص و سرمایه، فقدان نیروي 

ن ضریب مکانیزاسیون و استفاده از دبوناپایداري، پایین
... وهاي سنتی تولید،  سهم ناچیز در بازارهاي جهانییوهش

و قدانفبخش اعظم این مشکالت ریشه دربرد که رنج می
براي غلبه بر . )16(دارد هاي مناسب زیرساختعدم وجود

هاي مختلفی وجود دارد. یکی از این حلچنین مشکالتی راه
ها که در اکثر کشورهاي دنیا مورد استفاده قرار گرفته و حلراه

هاي کشاورزي تعاونیبخشی داشته است تشکیل نتایج رضایت
مشارکتی است که ،شرکت تعاونی کشاورزي.)20(است

عالقمند و با هدف دستیابی به يپاوهی از کشاورزان خردهگر
هاي رساندن به یکدیگر در زمینهمنافع مشترك و یاري

مختلفی چون تولید، فرآوري، بازاررسانی و یا سایر فرآیندهاي 
وآیندجانبی مرتبط با محصوالت کشاورزي گردهم می

یی و تولیدکنندگان روستاعنوان ساختارهاي میانجی، بینبه
سایر کنشگران فعال در محیط سیاسی، اقتصادي و نهادي 

کشورهایی نظیر هلند، يتجربه).12(کنندها عمل میآن
یوگسالوي سابق، ژاپن و بسیاري از دیگر کشورهاي موفق در 

دهد که عرصه تولید محصوالت کشاورزي نشان می
هاي کشاورزي، نقش بسیار مهمی در بهبود الگوهاي تعاونی

کشاورزي يبرداري و رشد و توسعهبهرههايبوط به نظاممر
.)9(استآنها داشته
توانند نقش بسیار بر اینکه میهاي تعاونی عالوهشرکت

توانند داشته باشند، میاقتصادي کشور يمهمی در توسعه
همچنین در توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور 

در هاي دولتیاستبا سطوري که همگام تأثیرگذار بوده به
درآمد و بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقاي سطح

براي ،بنابراین.)5،7(مؤثر باشندوضعیت اجتماعی مردم
هاي آنها ها الزم است تا فعالیترسیدن به اهداف مثبت تعاونی

بررسیموارد مهم در یکی از مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. 
ورزي مطالعه وضعیت مالی این هاي کشاوضعیت تعاونی

مالی موفق هستند قادر از نظریی که هاشرکتاست.هاشرکت
به .شده خود دست یابندینیبشیپخواهند بود تا به اهداف 

ي تعاونی که هاشرکتالزم است تا وضعیت مالی ،همین دلیل
در اجتماع از اهمیت باالیی برخوردار هستند، مورد مطالعه قرار 

ي تعاونی این هاشرکترسی و مقایسه وضعیت مالی برگیرند.
تا با الگوگرفتن از دهدیمرانیگمیتصمامکان را به مدیران و 

ي تعاونی موفق در زمینه مالی به اهداف مهم خود هاشرکت
مطالعات متعددي در داخل و خارج به بررسی دست یابند.

ه که در ادامه بهاي تعاونی پرداختندرکتعوامل موفقیت ش
برخی از آنها اشاره شده است.

عوامل به بررسیياهمطالع) در 1فالح (امینی و اسماعیلی
هاي تعاونی روستایی استان اصفهان مؤثر بر موفقیت شرکت

آموزش، سطح تحصیالت متغیرهاي ج نشان دادیپرداختند. نتا

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
يراهبردهاي کارآفرینی در کشاورز
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، تعاونیسرمایه، تعاونیساختار، تعاونیدرعضویتيسابقه
وآموزشازبرخورداريسطحومشارکت، عضورهسهامرشد

ومثبتتأثیرها شرکتاینموفقیتبر، اعضاسطح آگاهی
طلبیو منفعتروستاییتعاونسازمانعملکردو،مستقیم
مستقیمتأثیريآنهاموفقیتبرنیزهایتعاوندر نفوذبامدیران

يسابقه، عضوهرسهاممیانگینمتغیرهاي. داردمنفیاما
مثبتصورتبهمتغیر موفقیتبرافرادسنوشناخت، مدیریت

متغیروها اثرگذار بوده بر موفقیت تعاونیغیرمستقیماما
موفقیتبرمنفیوغیرمستقیمداراي تأثیرتعاونیياندازه

.استتعاونی
بررسی عوامل اثرگذار بر اي در مطالعه) 19شهرکی (

در این پرداخت.گلستاني مرتعداري استان هایتعاونموفقیت 
عنوان معیار موفقیت ها بهتحقیق میزان تحقق اهداف تعاونی

در نظر گرفته شد. اطالعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 
هاي مرتعداري اعضاي هیأت مدیره و اعضاي عادي تعاونی

نشان داد بین این پژوهش نتایج حاصل از دست آمد.به
هاي یتفعالآشنایی اعضا با متغیرهاي میزان تحصیالت، 

کردن تسهیالت تعاونی، توجه به نیاز و اهداف اعضا، فراهم
پذیري، یتمسئولاعتباري، مشکالت مالی در تعاونی، حس 

ارتباط میان اعضا، مشارکت اعضا در امور تعاونی، تعداد شرکت 
ي آموزشی، وجود مدیران مقتدر در بین اعضا، میزان هادورهدر 

ابع در دسترس تعاونی، آداب و رسوم محلی، امکانات و من
ها با یتعاونمندي اعضا از تعاونی و ارتباط با سایر یترضا

د.رهاي مرتعداري رابطه مثبت دایتعاونمیزان موفقیت 
) به بررسی عوامل موفقیت در 18زاده و همکاران (یمسل
نتایج هاي دامپروي استان آذربایجان شرقی پرداختند. یتعاون

شامل هاداد مهمترین عوامل در موفقیت این شرکتنشان 
سطح تحصیالت و تجربه، مدیریت و منابع مالی، ساختار 

کمبود تخصص و متغیرهاي بوده و سازمانی و کارکرد اعضا
مالی و عدم -اجتماعیيآگاهی، ضعف ساختاري و سرمایه

در عدم موفقیت عواملمهمترین ي پذیري و همکارمسئولیت
.استبودههااین شرکت
دهی یانزثر بر ) به بررسی عوامل مؤ3و ایزدي (عطایی 

با روش تحلیل عاملیهاي روستایی استان فارسیتعاون
هاينشان داد که متغیرپژوهشهاي یافتهپرداختند. 

تعاون، آموزش يمدیره، عملکرد ادارهئتپذیري هیمسئولیت
تعاونی، اعضا، خشکسالی، مشارکت اجتماعی، آگاهی از اصول

قادرند طورکلیبهمدیره و اعتماد اجتماعی ئتهیرضایت از 
کنند. بینییشدرصد از تغییرات در متغیر وابسته را پ61

عامل محیطی، متغرهاي کیفی نتایج نشان داد،همچنین
انسانی، مدیریتی، حمایتی و ياقتصادي، اجتماعی، سرمایه

ؤثر بودند. با روستایی مهايیدهی تعاونآموزشی بر زیان
ی و کیفی مشخص شد آمده از بخش کمدستهمقایسه نتایج ب

تعاون، آموزش ياز عملکرد ادارهیتینظیر نارضایکه عوامل
اعضا، خشکسالی، اعتماد و ضعف مدیریت تعاونی، در هر دو 

. ه استها بوددهی تعاونیعوامل مؤثر بر زیانوروش جز
از تحلیل سلسله مراتبی) با استفاده8و زارعی (زادهفرج

)AHP(1 ،و با تکمیل پرسشنامه به ارزیابی نقاط قوت، ضعف
هاي تولید یتعاونو تهدیدهاي مرتبط با فعالیت هافرصت

تأمین مالی خرد و ایجاد منظور بهکشاورزي و غیرکشاورزي 
این مطالعه نشان داداشتغال در استان فارس پرداختند. نتایج

ایجادوخردمالیتأمینهدفدومینتأدرهایتعاونکه
دارند. همچنین، نتایج نشان داد میانه قرارموقعیتدراشتغال

حمایتوکردهیلتحصوباتجربهانسانینیرويزیرعامل دو
هايیرعاملزاززا اشتغالوهاي تعاونیفعالیتازدولت

محصولقیمتبودنپایینونوسان، همچنینوها فرصت
انداز پسگردآوريمکانیزمنبودوتهدیدینترمهمعنوانبه

شدند.ضعف ارزیابیینتربازدارندهعنوانبهاعضا
عواملعنوانباتحقیقی) در10و همکاران (گارنوسکا

غربیشمالدرکشاورزيهايیتعاونآمیز یتموفقيهتوسع
محیطکهدادندنشانو کاربرد روش تحلیل عاملیچین

يهتوسعبرايدولتمناسبهايیاستسو پایدارقانونی
ووکارکسبومدیریتظرفیت. هستندمهمهایتعاون

فنیيهامهارتوآموزشسطح، خوبارتباطیيهامهارت
ساختار، مدیرانواعضابینو ارتباطتعهد، مشارکت، اعضا

از دیگر، دموکراتوشفاف، کارآمدداخلیمدیریت، حکومتی
.باشدمیهایتعاونفقیتمودرمهمعوامل
یبررسبهخودپژوهشدر) 15(رووارتودونالدمک

کسبمعامالتبا لندییوزنيکشاورزیسه تعاونهاياستراتژي
گزارشاتازنیازمورد. اطالعات پرداختندالمللیبینهايکارو

آوريجمعهاتعاونیاعضايبامصاحبهوتعاونیهايشرکت
یبحرانعواملیمنظور بررسبهیقتحقهايیافتهوگردید
مطالعه، ینادر یتنهادرقرار گرفت. بحثمورد یتموفق
اقتصاديو مدیریتیاجتماعی،،فرهنگیعواملبهتوجه

.گردیدمعرفیهاتعاونیعملکردافزایشعواملعنوانبه
ها تعاونیعملکردکهبردند) پی11هربل و همکاران (

يتوسعهها،مشوقنبودود یاوجتأثیرتحتکشاورزي
خانواراعضايقوي بینارتباطوجودواجتماعیيسرمایه
کدامهربهبود وضعیتصورتدروداردقرارتعاونیباکشاورز
یابد.میافزایشکشاورزانتعاونیعملکرد

) با استفاده از یک الگوي تعادل 17تورینو (ومولیناري
مصرفوفروشمیزانبربلیغاتتتأثیربررسیبه2عمومی پویا

فرضاین چارچوب،درپرداختند.مختلفبرندهايکل
بهبستگیکاالهاي مختلفبرايخانوارترجیحاتکنندمی

سوداز حداکثرسازيکهداردمختلفبرندهايتبلیغاتشدت
اقتصادبرآوردي برايالگويآید. نتایجمیدستبهبنگاه

افزایشتبلیغات موجببلندمدتردکهاستآنبیانگرآمریکا
هايفعالیتموجب تسریعوگردیدهکارساعتوکلتقاضاي

بستهکهاستبیانگر آننتایجحال،شود. درعینمیاقتصادي
تبلیغاتها،سطح بنگاهدرتبلیغاتپذیريرقابتدرجهبه

طی3آپو ماركگذاريسرمایهمصرف،درنوسانبروزموجب
شود. میتجاريهايچرخه

ها در شده در خصوص تعاونینتایج مرور مطالعات انجام
از این مطالعات در بیشتر دهد کشور نشان میو خارج از داخل 
رسی مشکالت و موفقیت آنها هاي توصیفی به برروش

ی یهاروشدر این مطالعات از،. همچنینپرداخته شده است
ررسی عوامل برايعاملی و روش سلسله مراتبی بتحلیل نظیر

و مدل استفاده شده استنیز ها موفقیت و شکست تعاونی
1- Analytical Hierarchy Process 2- Dynamic Stochastic General Equilibrium 3- Mark-up
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قرار استفاده مورد ها اقتصادي براي ارزیابی موفقیت تعاونی
شده مطالعه حاضر نسبت به سایر مطالعات انجام،لذا.نگرفت

ها متفاوت بوده و در کنار بررسی اولیه این تعاونیيدر حوزه
.دهدمیا نیز مورد بررسی قرار واحدها، موفقیت مالی آنها ر

هايتوانمنديوهاظرفیتبودندارابامازندراناستان
مستعد، وخیزحاصلهايزمینجملهازکشاورزيباالي
مناسب،بارندگیمازندران،دریايغنی،مراتعانبوه،هايجنگل

ومتخصص از نقشانسانینیرويوايمدیترانههوايوآب
وبودهبرخوردارکشورغذائیامنیتتأمینردايویژهجایگاه

. بر)13(باشدکشور داشتهاقتصاددرمناسبیجایگاهتواندمی
استان،کشاورزيجهادوزارتسويازمنتشرشدهآماراساس

نظیرکشاورزيمیزان تولید محصوالتنظرازمازندران
رتبهها حائزاستانسایربینکیوي درومرکباتشلتوك،
يعمدهتولیدکنندگانازاستاناین،همچنین.باشدمینخست
خودبهراپرتقال کشورتولیددرصد46تقریباًکهبودهمرکبات

بر اساس . )4باشد (میاولداراي رتبهداده واختصاص
اطالعات آخرین سرشماري نفوس و مسکن، جمعیت این 

2/42،همچنیننفر بود.میلیون283/2، 1395ر سال استان د
. از آنجا ان در مناطق روستایی سکونت دارددرصد جمعیت است

که شغل غالب مردم روستا کشاورزي و دامپروري است و با 
توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان در نواحی روستایی 

ریزي آگاهانه جهت رفع معضالت این ساکن بوده لذا برنامه
باشد. جمعیت عظیم امري ضروري می

مالکی در جوامع برداري دهقانی و خردهرهوجود نظام به
اي را هم براي ت عدیدهکشاورزي و روستایی مشکال

حل یک راه.)2(کندان و هم براي دولت فراهم میتولیدکنندگ
مناسب براي رفع این مشکالت، که در بسیاري از کشورهاي 
دنیا نتایج و سوابق درخشانی نیز داشته است، تشکیل 

تعاونی 130طور کلی، به. )14(استزيهاي کشاورتعاونی
فعال کشاورزي در استان مازندران وجود دارد که از این تعداد 

هاي مورد مطالعه مستقر بوده و واحد آنها در شهرستان70
تالش شده در این مطالعه ،لذاباشند.مشغول به فعالیت می

هاي تا عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مالی تعاونیاست 
. مورد بررسی قرار گیردساري، آمل و بابل کشاورزي

هامواد و روش
کشاورزي،هايترین ابعاد ارزیابی تعاونییکی از مهم

با ها موفقیت بیشتر شرکتوباشد میمالیهايیارزیاب
ارزیابیهايشود. روشهاي مختلفی نشان داده میشاخص
کرد:متقسیدستهچهاربهتوانمیمالیهايجنبهازعملکرد

ارزیابیبرايحسابدارياطالعاتازآنهادرکههاییروش) 1
مالی نرخ بازده هاينسبتهمانندشود،میاستفادهعملکرد
کههاییروش) 2.2و بازده حقوق صاحبان سهام1دارایی

عملکردارزیابیبرايرابازاروحسابدارياطالعاتازترکیبی
توبین Qهاي مختلف نسخهدمانندهند،میقراراستفادهمورد

باکههاییسبتن) 3.3و یا نسبت قیمت به درآمد هر سهم
گیرندمیقراراستفادهموردمدیریت مالیهايدادهازاستفاده

) 5.4سهمهراضافیبازدهو4سهمهربازدهیمانند
حسابدارياطالعاتازاستفادهرغمعلیکههایینسبت

، 6مانند ارزش افزوده اقتصاديهستنداقتصاديمعیارهاي
.8ارزش افزوده نقديو 7ارزش افزوده بازار

واضح است به جز روش چهارم، در سه روش دیگر از 
هاي ارزیابی در تمامی روش. شودهاي مالی استفاده مینسبت

عنوان یکی از اجزاي مهم در محاسبه ذکر شده، متغیر سود به
که سودآوري یک افتتوان دریمی،ها است. بنابراینشاخص

در ،آید. لذاشمار میترین جزء عملکرد مالی آن بهتعاونی مهم
عنوان شده به سهامداران بهاین تحقیق میزان سود پرداخت

منظور دستیابی بهشاخص موفقیت مالی در نظر گرفته شد. 
هدف تحقیق ابتدا اطالعات موردنیاز از طریق تکمیل به

و آوري شد نی مورد مطالعه جمعهاي تعاوپرسشنامه از شرکت
) شناسایی شد:1رابطه (وسیلهبهعوامل مؤثر بر آن 

)1(
دهد میزان سود پرداختی به ) نشان می1رابطه ضمنی (

ویژگی همانند تابعی از متغیرهاي کیفی ،)FSسهامداران (
نظیر ) و متغیرهاي کمی VE)، ویژگی کارکنان (VMاعضا (

) و L)، آموزش کارکنان (Tمرکز شهر (ها ازفاصله تعاونی
) است.RFمکان استقرار تعاونی (

هاي فعال کشاورزيمورد مطالعه تعاونیيجامعه
است. با استفاده 96هاي ساري، بابل و آمل در سال شهرستان

مورد مطالعه انتخاب و ياز روش کوکران اورکات حجم نمونه
واحد 29تصادفی گیري وش نمونهدر نهایت با استفاده از ر

عنوان نمونه انتخاب و اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل به
ذکر است در تکمیل آوري شد. الزم بهپرسشنامه جمع

واحدهاي 1396و 1395هاي سالپرسشنامه اطالعات مالی
آوري اطالعات آوري گردید. پس از جمعمورد بررسی جمع

و SPSSافزار از نرممنظور تجزیه و تحلیل آنها موردنیاز به
استفاده شد.Eviewsافزار براي برآورد الگو از نرم

نتایج و بحث
مورد هاي کشاورزي اي از وضعیت تعاونیخالصه)1(جدول 
دهد.هاي آمل، بابل و ساري نشان میدر شهرستانبررسی 

وبابلساري،هايشهرستاندرمطالعهموردهايتعاونیتعداد
وبابلهايشهرستان. باشدمیواحد6و13،10ترتیببهآمل
هايتعاونیدرصد56تقریباًتعاونی16مجموعبانیزآمل
.گیرنددربرمیرامطالعهمورد

زراعی و هاي دامی، فعالیتيهاي فعال در زمینهتعاونی
کمترین تعداد واحد بیشترین و2و 19ترتیب با بهباغی

در بین ،تصاص دادند. همچنینخود اخواحدهاي تعاونی را به
یادي هاي توزیعی و شکار و صشهرهاي مورد مطالعه تعاونی

هاي مورد مطالعه تعاونیدرصد 58/27نیز وجود دارد که تقریباً 
.نداص دادخود اختصرا به

هاي مورد مطالعه نشان بررسی موقعیت مکانی تعاونی
در فاصله هاي مورد مطالعه درصد از تعاونی85/53دهدمی

، کار و رفاه تعاوني کلکیلومتري از اداره20کمتر از 
درصد در فاصله بیشتر از 61/34و مازندراناستاناجتماعی

فعالیت دارند.ي کلادارهاین کیلومتر از 41

1- Return on Asset 2- Return on Equity 3- Price to Earnings Ratio 4- Return
5- Excess Returns 6- Economic Value Added 7- Market Value Added 8-Cash Value Added

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

a.
5.

10
.2

0 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

13
97

.5
.1

0.
4.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/jea.5.10.20
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1397.5.10.4.0
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-173-en.html


23.................................................................................................................1397پاییز و زمستان/ 10راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال پنجم/ شماره 

بررسی اطالعات اجتماعی مدیران مانند سن، تجربه و 
درصد مدیران65دهد بیش از سطح تحصیالت آنها نشان می

سالگی قرار دارند و درصد کمی از 60تا 41سنی يدر بازه
،دهند. همچنیندرصد) را جوانان تشکیل می8/13مدیران (

مدیران و سطح تحصیالت آنها يهاي تجربهبررسی سال
10درصد مدیران داراي تجربه کمتر از 40نشان داد تقریباً 
درصد آنها داراي مدرك تحصیلی 2/55سال بوده و 

هاي باشند و در میان رشتهمیباالتر از آن و یارشناسیکا
رشته کشاورزي داراي بیشترین فراوانی ،تحصیلی مدیران

گران نیز ربررسی میزان تجربه و تحصیالت کا). 1است (شکل 
سال تجربه 6درصد کارگران کمتر از 50بیش از نشان داد 

هاي ونیفعالیت کارگران تعايبررسی سابقه،همچنین.دارند
درصد 14و 24تیب بیش از ترمورد مطالعه نشان داد به

فعالیت يسال سابقه10و بیشتر از سال 10تا 7بین کارگران
درصد 45بیش از ،همچنینهاي کشاورزي را دارند.در تعاونی

ارقام باشند.مدیران داراي مدرك تحصیلی باالتر از دیپلم می
ها داراي کمتر از ز تعاونیدرصد ا60دهد نشان مییکجدول 

.باشندمیعضو 100درصد بیشتر از 8عضو و 20

گزارش شده است. نتایج الگوي برآوردشده در جدول دو
صورت هاي تحقیق بهالگوي برآوردشده با توجه به ماهیت داده

و بودهعامل زمان متغیر ،پنل برآورد شده است. در این الگو
زمان برآورد شده است. مقدار بودنمدل پنل براساس تصادفی

شده دهد الگوي برآورد) نشان می31/7شده (محاسبهFآماره
دار است. مقدار ضریب خوبی برازش و در حالت کلی معنی

دهد میزان شده نشان میضریب خوبی برازش تعدیل
دهندگی مدل در سطح خوبی قرار داشته و الگوي توضیح

هاي مورد مطالعه را در سود خوبی رفتار تعاونیبرآوردشده به
دهد. در الگوي نهایی داران توضیح میسهامپرداختی به

خطی، ناهمسانی واریانس و شده خطاهایی چون همبرآورد
خودهمبستگی رفع شده است. 

متغیرهاي نمایان شده است ) 2(جدول درطور کههمان
هاي آموزشی، سهم کارکنان با تعداد عضو، برگزاري کالس

، کار و رفاه تعاوني کل، فاصله از ادارهکارشناسیمدرك
، سن مدیر، فعالیت شیالت، فعالیت دامی و مکان اجتماعی

هاي بابل و ساري) بر میزان سود پرداختی استقرار (شهرستان
داران اثرگذار هستند.به سهام

ههاي کشاورزي مورد مطالعتعاونیخصوصیات آماري- 1جدول 
Table 1. Statistical characteristics of agricultural cooperative studied

تحقیقهايیافته: مأخذ

درصدواحدمتغیرگروه

خصوصیات مدیر

سن مدیر
408/13کمتر از 

5/65سال60تا 41
7/20سال60باالتر از 

تحصیالت مدیر
9/37تردیپلم و پایین
9/6فوق دیپلم

2/55کارشناسی و باالتر 

ي مدیرتجربه
13/39سال10کمتر از 

43/30سال20تا 11
43/30سال20باالتر از 

خصوصیات کارکنان و اعضا

تحصیالت کارگران
37/25زیر دیپلم

36/28دیپلم
9/20فوق دیپلم
37/25کارشناسی

ي کارگرتجربه
69/20سال3کمتر از 

03/31سال6تا 4
14/24سال10تا 7

24/14سال10باالتر از 
7/85بلهآموزش کارکنان

3/14خیر

تعداد عضو
60نفر20کمتر از 

16نفر50تا 21
16نفر100تا 51

8نفر100بیشتر از  خصوصیات مکان تعاونی

ي کل تعاون، کار و رفاه فاصله از اداره
اجتماعی استان مازندران

85/53کیلومتر20کمتر از 
54/11کیلومتر40تا 21

61/34کیلومتر41بیشتر از 
1383/44ساري
1048/34بابل
669/20آمل

نوع فعالیت

1383/44دامی
145/3زراعی
334/10خدماتی
524/17شیالت
145/3باغی

969/20توزیعی
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در بین متغیرهاي اثرگذار، متغیرهاي تعداد عضو، برگزاري 
هاي آموزشی، سن مدیر و فعالیت شیالت داراي اثر کالس

مدرك تحصیلی منفی و متغیرهاي تعداد کارکنان داراي 
ي کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره، فاصله از کارشناسی

مکان ، تحصیالت مدیر، فعالیت دامی و استان مازندران
داراي اثر مثبت )هاي بابل و ساريشهرستان(استقرار تعاونی

داران هستند. متغیرهاي شده به سهامبر میزان سود پرداخت
هاي ساري و بابل) مربوط به مکان استقرار تعاونی (شهرستان

داران اثر را بر سود پرداختی به سهامو نوع فعالیت بیشترین
به متغیرهاي تعداد دارند. کمترین میزان اثرگذاري مربوط

باشد.عضو و سن مدیر می

هاي کشاورزيداران تعاونیعوامل اثرگذار بر سود پرداختی به سهامنتایج الگوي - 2جدول 
Table 2. The result of affective factors patterns on profit paid to agricultural cooperative stockholders

احتمالtآماره انحراف معیارضریبمتغیر
5/550/00-282041/2050818-عضوتعداد

4/750/00-9260864019476122-کارکنانکالسبرگزاري
12491543240343/860/00کارکنان زیردیپلمسهم

42143571190129812/220/03مدیرتحصیالت
4/480/00-51347291145850-مدیرسن
573083411972404/790/00مدیريتجربه
5/090/00-16300000031972985-شیالتفعالیت
27537744180916821/520/14توزیعیفعالیت
112000000188449905/970/00)ساريشهرستانمکان استقرار (

200000000643985263/100/00ثابتضریب
اثر زمان

139618760363سال 15497691-1395سال 
50/44آکاییک699/0ب خوبی برازشضری

02/45شوارتز602/0شدهضریب خوبی برازش تعدیل
68/44حنان کویینF199/7آماره 

17/2آماره دوربین واتسون00/0احتمالسطح 
تحقیقهايیافته: مأخذ

هاي دهد برگزاري کالسنشان میدواطالعات جدول 
داران دارد. بر سود سهامآموزشی براي کارکنان اثر منفی 

هاي همبرناکه واحدهایی که براي کارکنان خود ازطوريبه
کمتر از سایر تومانمیلیون8/92نمودندموزشی استفاده آ

واحدها سود به اعضا پرداخت کردند. یکی از دالیل این نتیجه 
شده براي هاي ارائهآموزشبودننامناسبتوان به را می

هاي دسترسی به آنها نسبت داد. البودن هزینهکارکنان و یا با
بر خالف اثر منفی آموزش کارکنان، تحصیالت کارکنان بر 

با افزایش ،عبارتیداران اثر مثبت دارد. بهمیزان سود سهام
نسبت به کل کارکنان زیردیپلمسهم یک درصدي کارکنان 

باعث افزایش سود تعاونی و در نتیجه موجب افزایش سود 
یکی از خواهند شد.تومانمیلیون25/1میزان ران بهداسهام

باالبودن حجم کارهاي فیزیکی تعاونی دالیل این نتیجه، 
که با افزایش تعداد کارگر با طوريباشد بهکشاورزي می

یابد.تحصیالت پایین نیز سودآوري واحد افزایش می
دهد با افزایش یک عضو به نشان میدوارقام جدول 

شده به هاي مورد مطالعه میزان سود پرداختیاعضاي تعاون
یابد. اگر کاهش میتومان2/282041میزانداران بهسهام

ها ثابت باشد با افزایش میزان سودآوري تعاونیشودفرض 
یابد و این میشده کاهشسرانه سود پرداخت،تعداد عضو

داران رابطه عکس دارد. البته الزم متغیر با میزان سود سهام
میزان سرمایه توانند ها با افزایش عضو میذکر است تعاونیهب

خود را افزایش دهند. 
و تحصیالت مدیر از متغیرهاي ، تجربهسنهايمتغیر

نشان یفیت این عامل هستند. ارقام جدول دودهنده کنشان
سال میزان سود میزان یکدهد با افزایش سن مدیر بهمی

که طوريیابد. بهکاهش میتومانمیلیون 13/5دارانسهام
داران سود بیشتري را به سهام،هاي داراي مدیران جوانتعاونی

توان به باالبودن سطح کنند. این نتیجه را میخود پرداخت می
هاي جدید تولید در مدیران پذیري و پذیرش روشریسک

مدیران ،عبارتیسن نسبت داد. بهجوان نسبت به مدیران م
هاي جدید تولید و سال روشمدیران میانازترآسانجوان 

در مقابل اثر منفی .ریسک مربوط به آنها قبول خواهند کرد
داران مدیر اثر مثبت بر سود سهاميسن مدیر، متغیر تجربه

مدیر، میزان سود يتجربهسال برافزایش یکو باتداشته اس
اثر مثبت ،همچنینیابد.تومان افزایش میمیلیون 7/5

دهد مدیران داراي تحصیالت دانشگاهی یالت نشان میتحص
تومان سود بیشتر نسبت به سایر مدیران به میلیون 14/42

کنند.یدارن خود پرداخت مسهام
توزیعیهایی با فعالیت دهد تعاونیاثر نوع فعالیت نشان می

سود بیشتر نسبت به سایر تومانمیلیون54/27داراي 
163هاي شیالت داراي بل تعاونیها هستند. در مقاتعاونی
باشند. در سود کمتري نسبت به سایرین میتومانمیلیون

زمان صید ماهی در هاي شیالت باید گفت مدتمورد فعالیت
داران اثر منفی تواند بر میزان سود سهامها میاین تعاونی

بگذارد.
اثر مثبت )ساريشهرستان(استقرارمکانمتغیر مربوط به 

،عبارت دیگرداران دارد. بهپرداختی به سهامبر سود 
هاي کشاورزي فعال در شهرستان ساري سود بیشتري تعاونی

داران خود آمل به سهامبابل وهاي شهرستاننسبت به تعاونی
پرداخت کردند.
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با توجه به نتایج این مطالعه، راهکارهاي ذیل براي بهبود 
شود:یهاي کشاورزي ارائه موضعیت مالی تعاونی

داران با توجه به اثر زیاد نوع فعالیت بر سود سهام. 1
هاي کشاورزي الزم است تا در مرحله ایجاد تعاونی، تعاونی

سمت و سوي فعالیت مناسب هدایت و متولیان آنها به
راهنمایی گردند. براساس نتایج این تحقیق اولویت احداث 

هاي تعاونیهاي دامی است وهاي کشاورزي با تعاونیتعاونی
،شیالت (صید ماهی) در مرحله آخر قرار دارند. به این ترتیب

هاي کشاورزي استان در حمایت منطقی و هوشمند از تعاونی
براي بهبود ،مازندران بایستی این موارد لحاظ شود. همچنین

شود جوازهاي جدید وضعیت واحدهاي شیالت توصیه می
و مشکالت واحدهاي ها صادر نگردیدهبراي این نوع تعاونی

موجود شناسایی و رفع شوند.

داران هاي آموزشی بر سود سهام. با توجه به اثر برنامه2
هاي هاي آموزشی مورد نیاز در تعاونیشود برنامهتوصیه می

کل تعاون، يدرستی شناسایی شده و توسط ادارهکشاورزي به
ها اونیکار و رفاه اجتماعی استان مازندران براي کارکنان تع

هاي آموزشی براي افزایش مهارت ارائه شود. ارائه کارگاه
گردد.هاي کشاورزي توصیه میکارکنان تعاونی

. با توجه به تأثیر مثبت سطح تحصیالت مدیران بر 3
شود اعضاي هاي کشاورزي توصیه میسودآوري تعاونی

کرده انتخاب ها مدیر واحد خود را از میان افراد تحصیلتعاونی
مایند.ن

براساس اثر منفی متغیر سن مدیر بر شاخص موفقیت مالی .4
منظور ارتقاي توان مالی توان پیشنهاد نمود بهمورد مطالعه می

ها، هاي کشاورزي اعضاي تعاونیو بهبود عملکرد تعاونی
واحد خود انتخاب نمایند.يا براي ادارهرتر مدیران جوان
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Abstract
Now, the role of cooperatives in socio-economic development, equipping capital and thoughts,

and then changing them to effective powers in the process of socio-economic development,
distributing the benefits of this process in a more equitable manner among people specially the
poor and low-income masses, is obvious for all of us. For determining the level of cooperative
success to achieve their goals, it is necessary to investigate their activities. The study of
financial situation of cooperative is one of the important case in the study of cooperative
conditions. So, this research will investigate the effective factors on financial success of
agricultural cooperatives in Sari, Babol, and Amol cities during 1395 and 1396. Requirement
data was collected by filling in questionnaire, then analyzed by SPSS and Eviews software. The
results showed the level of staff's education, the level of manager's education and manager's
experience have positive and significant effect on stockholder's profit. In other words, if
manager experience and the number of educated staff increase, stockholders profit will increase
5.73 and 1.25 Million Tomans, respectively. Also the result showed if manager education
increase for one year, stockholders profit will increase 42.14 million Toman. The finding also
showed active agricultural cooperatives in Sari will pay more profit to their stockholders than
cooperatives in Babol and Amol cities.

Keywords: Agricultural Cooperative, Financial Success, Mazandaran Province, Stockholder's
Profit Function
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