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 تقدیم به پدر و مادر عزیزم

و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و  اندیشندمیو به تمام آزاد مردانی که نیک 

 پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند.

فدا نموده و  مرزوبومدانشمندان، بزرگان و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتالی این 

 .نمایندمی

ایشان  هایراهنماییبدون  چراکهسپاسگزارم  بسیاراز استاد گرامیم جناب آقای دکتر علی دهقانی 

 .نمودمیبسیار مشکل  نامهپایانتهیه این 

چشمداشت ایشان که بسیاری از های بیها و راهنماییدلیل یاری از جناب آقای محمد ادبی نیز به

 کنم.تشکر می ،تر نمودندها را برایم آسانسختی
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 مهندسی صنایع و مدیریتدانشکده  MBAمحمدی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته  مهیا جانباین

-صنایع غذایی و آشامیدنی ایران )طی سال افزودهارزشتعاونی بودن مالکیت بر  تأثیر نامهپایاندانشگاه شاهرود نویسنده 

 .شوممیدکتر علی دهقانی متعهد  راهنماییتحت  (4731-4731های 

  است و از صحت و اصالت برخوردار است . شدهانجام جانبنیاتوسط  نامهانیپاتحقیقات در این 

  استناد شده است . مورداستفادهمحققان دیگر به مرجع  یهاپژوهشدر استفاده از نتایج 

  تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است . نامهانیپامطالب مندرج در 

   و یا « دانشهههگاه شهههاهرود »  بانامو مقاالت مسهههتخرج  باشهههدیمکلیهه حقو  معنوی این اثر متعلق بهه دانشهههگاه شهههاهرود «

University  of  Shahrood  ». به چاپ خواهد رسید 

  رعایت نامهانیپا در مقاالت مسهههتخرج از اندبودهتأثیرگذار  نامهانیپااصهههلی  جینتان تمام افرادی که در به دسهههت آمدحقو  معنوی 

 .گرددیم

  اسهت ضوابط و اصول اخالقی  شهدهاسهتفاده(  هاآن یهابافتیا  ، در مواردی که از موجود زنده ) نامهانیپادر کلیه مراحل انجام این

 رعایت شده است .

است اصل رازداری ، ضوابط و اصول  شدهاستفاده، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا نامهپایاندر کلیه مراحل انجام این 

                                                                                                              اخال  انسانی رعایت شده است .

 تاریخ:

 امضای دانشجو

 

 مالکیت نتایج و حق نشر

  ، شدهساختهو تجهیزات  افزارهانرم،  یاانهیرا یهابرنامهکلیه حقو  معنوی این اثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج ، کتاب 

 علمی مربوطه ذکر شود .در تولیدات . این مطلب باید به نحو مقتضی  باشدمیاست ( متعلق به دانشگاه شاهرود 

  باشدینمبدون ذکر مرجع مجاز  نامهانیپااستفاده از اطالعات و نتایج موجود در. 
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 ی فارسیچکیده

از صنایع غذایی و آشامیدنی  دسته فعالیت11 یافزودهارزشمالکیت تعاونی بر  تأثیراین پژوهش به 

ترکیبی پویا پرداخته است. در این مطالعه  هایدادهاز  استفاده با 4731-4731های ایران طی سال

بخش مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی در نظر  7قانون اساسی که مالکیت را در 11ابتدا طبق اصل 

 اندازچشمو اهمیت تعاونی سازی،  سازمانی ساختاراجمالی به تاریخچه، اصول، اهداف،  طوربه، گیردمی

. در است شدهپرداختهبخش و مزایای مدل مالکیت تعاونی کلی این  هایسیاستتوسعه بخش تعاون و 

که در داخل و  هاشرکتو  هابنگاهمطالعات پیشین در باب بررسی ساختار مالکیت بر عملکرد ادامه، 

 رنظعملکردی در  هایشاخص. نتایج و همچنین گیردمورد بررسی قرار می، گرفتهانجامخارج از کشور 

را که از طریق تفاضل ارزش  افزودهارزشدر این مطالعات، یکسان نیستند. در این مطالعه،  شدهگرفته

. از طرفی طبق ایمدادهقرار  موردبررسیمتغیر عملکردی  عنوانبه، آیدمی دست بهستانده و ارزش داده 

. گذارندمی رتأثیعملکرد، متغیرهای ساختاری و رفتاری دیگری نیز بر عملکرد  -رفتار -الگوی ساختار

تعدادی از متغیرهای ساختاری همچون درجه تمرکز و سهم بازار و  تأثیرلذا در این تحقیق نیز 

 ت و هزینه تحقیق و توسعه بر شاخصمتغیرهای رفتاری مانند هزینه تبلیغا تأثیرهمچنین 

غیر وابسته و متغیرهای مت عنوانبه افزودهارزش. لذا ایمدادهقرار  موردمطالعهو سودآوری را  افزودهارزش

قل متغیرهای مست عنوانبهمالکیت، درجه تمرکز، سهم بازار، هزینه تبلیغات و هزینه تحقیق و توسعه 

 است.  شدهاستفادهمتغیر ابزاری  عنوانبه، افزوده دوره قبلارزشو همچنین  اندشدهگرفتهدر نظر 

ع غذایی و صنای افزودهارزشبه تعاونی،  هابنگاهساختار مالکیت  رییبا تغ اینکه برفرضیه اصلی مبنی 

 واقع نشد.  تأیید، مورد ابدییم آشامیدنی ایران افزایش

افزوده، درجه تمرکز، سهم بازار، هزینه تبلیغات، هزینه تحقیق و مالکیت تعاونی، ارزش واژگان کلیدی:

 توسعه، صنایع غذایی و آشامیدنی ایران.
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 مقدمه (4-4

مختلف،  هایبخشتولید ثروت و ارزش مازاد در اقتصاد و میزان موفقیت  بیانگر ،4افزودهارزشمفهوم 

مختلف اقتصادی  هایبخش افزودهارزش. بررسی باشدمیاز عوامل تولید  وریبهرهدر راستای افزایش 

در مسیر خلق ارزش و تولید چگونه عمل کرده و نحوه توزیع عواید  هابخشکه این  دهدمینشان 

بر  مؤثرشناسایی عوامل  روازاینبه چه صورت بوده است.  هابخشن ثروت در آن ناشی از تولید ای

بررسی ایجاد شرایط مناسب در راستای جهش اقتصادی به  کارهایراه ترینمهم، یکی از افزودهارزش

 گذارانسیاستبرای  بلندمدت اندازچشم. شناسایی این عوامل، عالوه بر فراهم نمودن رودمیشمار 

 رب تأثیرگذارخصوصی کشور را نیز در درک عوامل مهم و  هایبنگاهو مالکان  گذارانسرمایهی، اقتصاد

 .(4783)حسینی نسب و همکاران،  یاری خواهد کرد افزودهارزش

 تحقیق و بیان مسئلهطرح  (4-1

بخش دولتی، تعاونی و  7 هیبر پاقانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران  11 اصلطبق 

عاونی ت مؤسساتو  هاشرکتی منظم و صحیح استواراست که بخش تعاونی شامل زیربرنامهخصوصی با 

 .شودیمضوابط اسالمی تشکیل  بر طبق و روستا در شهرتولید و توزیع است که 

خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش  هایبخشابالغیه رهبر معظم انقالب، در جهت افزایش سهم 

کلی اصل  هایسیاست درباره 4781 سال در اقتصادی هایفعالیت تصدی بار مالی و مدیریتی دولت در

 خصوصی و تعاونی هایبخشاقتصاد کشور و توجه به  هایگذاریسیاست، گویای رویکردی نوین در 11

 (.4788)فیض پور و همکاران، . است

آیا  هکد شوی بررسی امطالعهاست طی  الزم است تعاونی هابنگاه تیاز مالکبخشی  ازآنجاکهبنابراین 

 این در منظور. برای این ریخ ابیشتر است ی هابنگاه سایر ازی دارای مالکیت تعاونی هابنگاه افزودهارزش

                                                           
1 Value Added 
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 شدهرداختهپی ایران دنیو آشامصنایع غذایی  افزودهبر ارزشبودن مالکیت  تعاونی تأثیرمطالعه به بررسی 

 آشامیدنی ودر صنایع غذایی  افزودهارزشو  تیمالک تغییراست. این تحقیق به دنبال این است که آیا بین 

 ؟وجود داردایران ارتباط 

اری از متغیرهای ساختبرخی دیگر  تأثیر، افزودهارزش بر مالکیت تأثیردر این تحقیق عالوه بر مطالعه 

 متغیرهای برمانند تحقیق و توسعه و تبلیغات رفتاری متغیرهای و مانند سهم بازار و درجه تمرکز 

هدف این تحقیق آن است  درواقع. گیردمیقرار  موردبررسینیز  افزودهارزشعملکردی مانند سودآوری و 

رهای عملکردی متغی ساختاری و رفتاری برمتغیر  ، تأثیر چند4اقتصادسنجیکه با استفاده از یک مدل 

ذکرشده، سنجیده شود.

 

 تحقیقانجام ضرورت اهمیت و ( 4-7

 هاروش نیترسادهبه این مسئله اشاره نمود که  توانیماین پژوهش، انجام دالیل ضرورت  نیترمهماز 

 نرخ یا و افزودهارزشی عملکرد مانند هاشاخصبرای تشخیص عملکرد صنایع، محاسبه یا برآورد 

ین ا توجه به مطالعات صورت گرفته از مقاالت و مطالب مرتبط با این تحقیق، و با هاستآنسودآوری 

ی صورت نگرفته دنیو آشامغذایی  عیدر صناکه تاکنون پژوهشی در این زمینه و حاصل شد نتیجه 

نجام این با اه باشد، بین صنعت و دانشگاه وجود داشت ستیبایماست؛ و با توجه به ارتباط نزدیکی که 

 موردسنجشغذایی و آشامیدنی ایران را  صنایع درتعاونی فعال  هایبنگاهعملکرد  توانیمپژوهش 

 چندان مالکیت تغییر بر اصرار داد، نشان عملکرد بر را مالکیت معنادار اثر نتوان چنانکه .قرارداد

 .بود نخواهد منطقی

                                                           
1 Econometrics 
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 اهداف و فرضیات اساسی انجام تحقیق( 4-1

 :گردید تدوین ذیل شرح به اصلی فرضیههدف و  تحقیق، سؤاالت به پاسخگویی منظوربه

 اصلی: هدف 

 ی ایراندنیو آشامصنایع غذایی  افزودهارزشبررسی اثر مالکیت تعاونی بر 

 :فرضیه اصلی 

 .ابدییم صنایع غذایی و آشامیدنی ایران افزایش افزودهارزشبه تعاونی،  هابنگاهساختار مالکیت  رییبا تغ

 نوآوری، ارزش و اهمیت تحقیق (4-1

الکیت م اثر ساختارای که به بررسی دهد که تاکنون مطالعهدر ایران نشان می شدهانجامبررسی مطالعات 

نجام ا رونیازااست و  نشدهانجامی ایران بپردازد، دنیو آشامدر صنایع غذایی  افزودهبر ارزشبخش تعاون 

خص فرضیه صفر، مش دییتأ در صورت این مطالعه برای اولین بار در بخش صنعت ایران حائز اهمیت است.

 رتصوهبدر صنایع غذایی ایران توصیه کرد که مالکیت  افزودهارزشافزایش  منظوربه توانیمکه  شودیم

 تعاونی باشد.

و صنایع غذایی  افزودهبر ارزشاین مطالعه به بررسی آثار متغیرهای ساختاری و رفتاری مؤثر 

و تواند در شناسایی عوامل مؤثر بر سودآوری پردازد. نتایج این مطالعه میی ایران میدنیآشام

ی دنیو آشامصنایع غذایی  صنعتگران و مدیران موردتوجهی ایران، دنیو آشامصنایع غذایی  افزودهارزش

 .گیرد قرارایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 تحقیق انجام روش (4-6

آماری و -روش تحلیلی آن ازی سازمدل وای کتابخانه صورتبهدر این تحقیق  هاآوری دادهروش جمع

 افزودهارزشی اثر نوع مالکیت بر منظور بررسبهدر این مطالعه  .استآماری -، توصیفیآن تحلیل نتایج

 است. شدهاستفاده اقتصادسنجیغذایی و آشامیدنی از یک مدل صنایع 
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-4731مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در طی دوره زمانی  هایدادهدر این تحقیق ابتدا 

از طریق  هافزودارزشاست سپس شاخص  شدهآوریجمع، از نشریات و سایت مرکز آمار ایران 4731

 در و شوندمیتفاضل ارزش ستانده و ارزش داده صنایع غذایی و آشامیدنی با کد چهاررقمی محاسبه 

تبلیغات، تحقیق و توسعه و نوع مالکیت ، روابط بین درجه تمرکز، سهم بازار، توصیفی آمار چارچوب

در این مطالعه برای تبیین  .گیردمیافزوده صنایع غذایی و آشامیدنی ایران مورد ارزیابی قرار  باارزش

 شود.می استفاده Stata14 افزاررابطه بین متغیرها از نرم

 تحقیقمرتبط با تعریف واژگان و اصطالحات  (4-3

برای تحلیل و بررسی  ابزارها از ایمجموعه» صورتبه توانمیاقتصاد صنعتی را  اقتصاد صنعتی:

 تعریف نمود. «هاآنو تبیین ساختارهای مختلف بازارها و اثرات رفاهی  هابنگاهرفتار و اعمال 

به  توانمی هایشانتفاوتفعال دریک بخش اقتصادی را برحسب وجوه ممیزه و  هایبنگاه صنعت:

 انددهشبندیردهکه در یک زیرگروه  هاییبنگاهمحصول  کهنحویبهمختلف تفکیک نمود،  هایزیرگروه

 جانشین اصالًجانشین دور باشد و یا  هاگروهسایر  هایبنگاهاشد و برای محصول جانشین نزدیک ب

 .نامیممیرا یک صنعت  هازیرگروهنباشد. هریک از این 

کردن و از باب تفاعل به معنای یاری« عون»تعاون در لغت از واژه عربی : معنی و مفهوم تعاون

یاوری و »به معنی  و ؛آمده است کردن و همیاری نمودن مساعدت همدیگر به معنای به

گویند. مند را تعاون میاست. به بیانی دیگر کار جمعی و داوطلبانه و نظام «همراهی متقابل

 (4783)عباسی، 

گروهی از افراد برای  کردن کاربه معنای باهم  و "Cooperation"معادل واژه « تعاون»کلمه  فارسی در

زندگی اجتماعی  هایجنبهکه تعاون یکی از  کندمیان انجام یک هدف مشترک است این تعریف بی

 است.
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. سپس گرفت بکار Competitionواژه رقابت  مقابل در 4اون رابرت باررا اولین  "Cooperation"واژه 

ی که تا جای بستند بکارمتفاوتی  کارکردهایو مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و  نظرانصاحب

 یافت. ایویژهاجتماعی جایگاه  -اقتصادی هاینظریهدر  7و حتی تعاون گرایی 1مقوله نهضت تعاونی

 )وزارت تعاون(

تعاون به  گری و رعایت منافع جمعی آمده است.م به معنای همکاری، مساعدت، یاریتعاون در مفهوم عا

ان با یکدیگر اشاره دارد که از طریق تشکیل سازم کردن کارمفهوم خاص آن، به نوع مشخصی از 

. سازدمی پذیرامکانمدیریتی خاص، دسترسی به اهداف مشترک را  هایروش کارگیریبهرسمی و 

 در یکدیگربا  حقوقی یااز اشخاص حقیقی و  ایعده، تعاون یعنی همکاری و همیاری دیگرعبارتبه

مشترک اعضا و یا رسیدن به هدفی خاص با تشکل دریک شرکت تعاونی و  هاینیازمندیجهت رفع 

« یکی برای همه و همه برای یکی»متضمن این معناست:  درواقع کهآنپذیرش اصول و مقررات 

 (.4781)اخترمحققی، 

در سی و یکمین کنگره خود که در سال  1(ICA)المللی تعاون اتحادیه بین تعاریف مفهومی تعاونی:

تعاونی، اجتماع مستقل افرادی »گونه تعریف کرده است: شد، تعاونی را این ر منچستر برگزارد 4331

منظور تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره و است که به

 رو،)خس« اندای با مالکیت جمعی، با همدیگر به نحو اختیاری توافق نمودهنظارت دموکراتیک موسسه

4784) 

نی شرکت تعاو»کند: گونه تعریف میقانون بخش تعاونی جمهوری اسالمی ایران، شرکت تعاونی را این

های مشترک و بهبود وضع منظور رفع نیازمندیشرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به

                                                           
1 R.Own 
2 Cooperation Movement 
3 Cooperatisme 
4 International Co-operative Alliance 
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انداز، اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری، کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس

 (.4768)فروهی و دهگاهی، « گرددشده، تشکیل میموافق اصولی که در این قانون روشن

4بازار عناصر

 است و بسته به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر بابازار دارای سه عنصر ساختار، رفتار و عملکرد  هر

 شود.یکدیگر، شکل و نوع سازمان بازار مشخص می

اقتصاد صنعتی  اتیدر ادببازار،  گانهعناصر سهعنوان  بازار تحت (SCP) عملکرد و رفتارمفاهیم ساختار، 

و شاگردانش  1میسن این عناصر در ابتدا توسطمطالعات اولیه پیرامون رابطه بین که مطرح هستند 

 (12 ص ،4737)خداداد کاشی، مطرح شد. 

 کندیماین الگو یک رابطه علی بین ساختار بازار، رفتار بنگاه در بازار و عملکرد اقتصادی ایجاد  درواقع

ت ساو معتقد است که عملکرد یک صنعت به رفتار بستگی دارد که خود رفتار، وابسته به ساختار 

(Cullinane; 2011). 

 شود:شرح داده می اختصاربهسه فاکتور در ادامه  نیاز اکه هرکدام 

رابطه  توانیمکمک این خصوصیات که به معرف خصوصیات سازمانی بازار است  :7. ساختار بازار4

با  ن(دکنندگایتول)توان به رابطه بین فروشندگان اجزای بازار را مشخص نمود، که از این جمله می

خریداران با یکدیگر و همچنین رابطه خریداران و فروشندگان در بازار و درنهایت رابطه یکدیگر، رابطه 

آن  درواقعساختار بازار  نمود. بین فروشندگان )تولیدکنندگان( فعال در بازار و فروشندگان بالقوه اشاره

 و رقابت در گذاریتوان ماهیت قیمتمی هاآنسازمانی بازار است که با شناسایی  اتیاز خصوصدسته 

 (12 ، ص4737)خداداد کاشی، . بازار را مشخص نمود

                                                           
1 Market Elements 
2 Edward S. Mason 
3 Market Structure 
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 مالکیت

شدت خصوصی بودن هر  شود.سازی معرفی میبرای تعیین نوع مالکیت هر صنعت شاخص خصوصی

 آید.های آن صنعت به دست میبنگاه کلبههای خصوصی صنعت از رابطه تقسیم تعداد بنگاه

شدت خصوصی بودن =  
هایبنگاهتعداد خصوصی

کل بنگاهها 
 

 

 درجه تمرکز

د تمرکز به تعدا دیگرعبارتبهدر یک بازار معین اشاره دارد.  هابنگاهتمرکز به نحوه توزیع سهم بازار 

 ؛، اشاره دارداختیاردارندسهمی را در  بازارچهدر مقایسه با کل  هاآن ازیک بازار و اینکه هریک  هایبنگاه

، همان) .دهدمیرا نشان  هابنگاهیک متغیر ساختاری، چگونگی توزیع بازار بین  عنوانبهبنابراین تمرکز 

 (416 ص

 4سهم بازار

ف صنعت تعری در آنهای فعال بنگاهفروش کل نسبت فروش بنگاه به  صورتبه معموالً سهم بازار که 

 شود.یکی از متغیرهای ساختاری بازارها محسوب می شودیم

ها جهت تطبیق خود با گانه بازار و درواقع الگویی است که بنگاهیکی از عناصر سه :1. رفتار بازار1

گیرند. هرگونه تصمیم یا سیاستی که بنگاه برای ادامه فعالیت خود در بازار به کار شرایط بازار به کار می

های تولید، قیمت، ن سیاستهایی همچوگیرد در محدوده رفتار قرار دارد. رفتار بنگاه در حوزهمی

 (17 )همان، صبررسی است. های ارتقای فروش قابلها و سیاستهمکاری یا رقابت با سایر بنگاه

                                                           
1 Market Share 
2 Market Conduct (Behaviour) 
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 تبلیغات 

داشته  ریتأثتواند بر ساختار و عملکرد بازار باشد که میتبلیغات یکی از متغیرهای مهم رفتاری بازار می

 .گذار باشدنیز اثر کنندهغیتبلبازار و سود اقتصادی بنگاه  کارکردبر تواند تبلیغات می حالنیدرع باشد.

 نیررقابت آفیا با کاهش درجه تمرکز،  دامن زدهتواند با افزایش درجه تمرکز به انحصارات تبلیغات می

 .باشد

 4تحقیق و توسعه

. چون دشویممحسوب  هر کشورترین عامل تولیدات جدید و پیشرفت صنعتی تحقیق و توسعه اساسی

توان رقابتی تولیدات را افزایش داده و با تنوع بخشیدن و ارتقای کیفیت کاالها باعث جلب مشتری از 

 ازجملهدر تمام سطوح  R&Dارتقای دانش فنی در یک کشور مرهون  اصوالً شوند. می کشورها ریسا

عبارت است از شناسایی نیازها یا استعدادها، پیدایش اندیشه، آفرینش،  R&Dحوزه صنعت است. فرآیند 

، اندانو خ )فرامرزپوردارزینیطراحی، تولید، معرفی و انتشار یک محصول و فرآیند با نظام فناورانه تازه. 

4783) 

ناشی است از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصادی  عملکرد بازار عبارت :1. عملکرد بازار7

ه و در س ها دارای ابعاد گوناگونی است؛های مختلف بنگاهشود. عملکرد اقتصادی به دلیل فعالیتمی

ها عنوان خریدار منابع و نیروی انسانی در بازار نهادهبنگاه به تشخیص است: اول آنکه هرزمینه مجزا قابل

دهی امر تولید و هماهنگی نیروی سازمانها به نماید. بعد دوم عملکرد بنگاهو کار اقدام به خرید می

ها و انتخاب فناوری و روش تولید و سامان بخشیدن به مسائل مالی انسانی و ابزارآالت و سایر نهاده

 )خداداد های اقتصادی است.شود. خریدوفروش در بازار کاال و خدمات بعد سوم عملکرد بنگاهمربوط می

 (11 ، صکاشی

                                                           
1 Research & Developement 
2 Market Performance 
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وری، رشد، حقو  صاحبان سهام، تولید اند از: کارایی تولید، تخصیص بهرهرتهای مهم عملکرد عباجنبه

 .(Gono, 2007)باکیفیت محصول، پیشرفت فنی و سودآوری 

 افزودهارزش

افزوده، افزایش در ارزش پولی یک کاال براثر انجام کار یا خدمتی بر روی آن است؛ که منظور از ارزش

 .(4781رحمانی، ) تسهیل مصرف آن شودا سبب تغییر کاربرد، بهبود کیفیت ی

 افزوده و سودارزش

 کهیگیرد. درحالداران تعلق میای است که در یک دوره مالی مشخص به سهامثروت ایجادشده سود،

دهندگان، کارکنان و دولت در داران، وامگر ثروتی است که براثر تالش گروهی سهامافزوده، بیانارزش

بنابراین  ؛اندنفع سهم خود را دریافت نمودهذی هایو هریک از گروه جادشدهییک دوره مالی مشخص ا

افزوده ایجادشده تری از سود داشته و سود، ممکن است صرفاً بخشی از ارزشافزوده،مفهوم گستردهارزش

 (4736 خاکی،) .باشد
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 ( مقدمه1-4

وبیش در همه های گذشته کمتر مقاصد مشترک از زمانتر و مطلوبتعاون و همکاری برای انجام سهل

همکاری عنوان ضرورتی اساسی موردتوجه ادیان الهی قرارگرفته است. جوامع انسانی معمول بوده و به

ای از بدو آفرینش انسان داشته است و این اندیشه با رویارویی پیشینهبا یکدیگر،  بشر افرادو همیاری 

ده گمان نخستین پدیشده است. بییافته و نهادینههای طبیعی، تقویت و گسترشها با دشواریانسان

ای از مزایها، تشکیل خانواده و سپس ایجاد قبایل و اجتماعات شهرنشین است. تعاونی در بین انسان

ها برای مصالح آن وجود نداشته و همه تالش فردی در ی آن است که انگیزه سودجوییتعاون سیستم

 های اقتصادی ناشی ازبنابراین اقتصاد تعاونی بسیاری از بحران رود؛اعضا و درنتیجه اجتماع بکار می

اهد داشت. ای در تسهیل امور خوها نقش ارزندهداری را از بین برده و در مواقع بروز بحراننظام سرمایه

 11های کلی اصل به همین جهت، بخش تعاونی در قانون اساسی موردتوجه قرارگرفته و در سیاست

درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم تأکید شده است. لذا در این  11برافزایش سهم این بخش به 

 یت پیشین که درزمینهمرور مطالعاصورت اجمالی به ادبیات تعاون و جایگاه آن و در ادامه بهبخش به

 .شودشده است، پرداخته میها انجامعملکرد بنگاه مالکیت بر تأثیر

 هاتحول تعاونی ( تاریخچه و سیر1-1

آغاز زندگی اجتماعی  که از« تعاون اجتماعی عصر»طورکلی، تعاون را ازنظر اقتصادی به دو دوره، به

که با انقالب صنعتی در « تعاون صنعتی یا علمی عصر»شده و به شکل کنونی درآمده و انسان شروع

 .(4768)شیرانی، کنند شود، تقسیم میقرن هجدهم و انقالب فرانسه آغاز می

 تعاون اجتماعی ( عصر1-1-4

کاران و سال قبل از میالد مسیح، توسط صنعت 7222حدود  اولین اثر وجود تعاون در جهان، در

منظور منظم هایی، بهها و اتحادیهطریق ایجاد انجمن فراعنه ازصاحبان حرفه در دوران امپراتوری 

انداز و وام نیز نخستین بار در دویست های پسانجمن شکل گرفت. وکارکردن امور بازرگانی و کسب
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های اعتبار امروزی سال قبل از میالد مسیح در چین تشکیل شد که شباهت زیادی به تعاونی

ای تعاونی اعضا، سهام مساوی، حق مساوی و سود مساوی داشتند. در یونان هاند. در این سازمانداشته

های داشت. در امپراتوری روم نیز سابقه سازمان های تعاونی در میان مردم وجودباستان نیز، انجمن

صنف سازمان  رسد و هرسال قبل از میالد مسیح می 112کاران و صاحبان حرفه به تعاونی صنعت

طلبی و مسائل مادی بر ندرت روحیه قدرترا داشت. بعد از ظهور حضرت مسیح، بهتعاونی خاص خود 

ها رو ها به اوج خود رسید و تعاونیوسطی حکومت مشترک کلیسا و فئودالکلیسا غلبه کرد و در قرون

ظهور دین اسالم نیز در اوایل قرن هفتم، سبب آزادی قسمتی از جهان از  به انحطاط گذاشت.

زیرا تعالیم اسالم تأکید فراوانی بر تعاون داشته و آیاتی از قرآن مجید  ستبدادی گردید؛های احکومت

 .(4783مقدم،  )شکیبا یافته استبه تعاون اختصاص

 ( عصر تعاون صنعتی یا علمی1-1-1

های هنری و ادبی اروپا مجدداً شکوفا گردید و در این (، فعالیت48تا  41)قرون  4در دوران رنسانس

ندگی ز میان وقوع انقالب صنعتی که ناشی از دگرگونی و پیشرفت در فناوری بود، تحوالت شگرفی در

طرف رشد سریع صنایع، توسعه وجود آورد. این انقالب ازیک اقتصادی جوامع صنعتی به-اجتماعی

های بزرگ و گسترش شهرنشینی، تولید انبوه، پیشرفت تکنولوژی و درنتیجه تشکیل سازمان بازرگانی،

پیچیده را در پی داشت و از طرف دیگر ماشینی شدن سیستم تولید، به بیکاری و آوارگی هزاران نفر 

 دستی انجامید. در این زمان برای حل مسائل ناشی از انقالب صنعتی، دواز صاحبان حرفه و صنایع

مکتب فکری شکل گرفت. در مکتب اول، افراد معتقد بودند که این نظام پیشرفته حفظ گردد و برای 

این  چارچوب آن ایجاد شود. در مکتب دوم، افراد بر حل مسائل ناشی از آن اصالحات و تغییراتی در

داری هم سرمایدستی کارگران و اکثریت جامعه، نظاها و فقر و تنگباور بودند که دلیل تمامی بدبختی

وسیله دولت کنترل ها خواهان جایگزینی نظامی بودند که بهباشد. آناست که دولت حامی آن می

                                                           
1 Renaisance 
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حضور داشتند که تعاونی را ابزاری برای کاهش مفاسد  4طلبانیشود. در میان این دو مکتب، اصالح

دگرگونی نظام اقتصادی  ای برایدانستند و نه شیوهداری میاجتماعی و جلوگیری از انحصار سرمایه

نخستین تعاونی مصرف که در عمل موفق بود و از یک سری مقررات مخصوص  .(4783)شکیبا مقدم، 

ونی تعا»کرد و الگوی عملی و تجربی تشکیل تعاونی در کشورهای گوناگون قرار گرفت، پیروی می

 .(4787)سرآبادانی، بود « مصرف پیشگامان منصف راچدیل

 راچدیل ( اصول مکتب1-1-7

دهد اولین کسانی که در امر تهیه و تنظیم اصول تعاونی تالش کردند، پیشگامان سوابق نشان می

نفر کارگر پیشتاز در شهر کوچک راچدیل در انگلستان با تحقیق در علل شکست  18بودند.  1راچدیل

های تعاونی درگذشته، به ابداع و ابتکار اصول و راه و رسمی نوین دست و بررسی رموز موفقیت شرکت

ها سرمشقی برای تشکیل های کار آنشرکتی را بنیان نهادند که نظریه و روش 4811زدند و در سال 

تعاونی در دنیا قرار گرفت و تا امروز در سراسر دنیا این اصول ارزش و اعتبار خود را حفظ های شرکت

 - 17 :4783)عباسی، شده است شناخته« های تعاونی راچدیلاصول مکتب شرکت»کرده و به نام 

11). 

 گیرد:گانه راچدیل موردبررسی قرار میاکنون اصول هفت

رو کسی را باشند ازاینتعاونی یک سازمان داوطلبانه آزاد می هایشرکت( عضویت اختیاری و آزاد: 4

عنوان تنها بهرا از عضویت محروم کرد. این امر نه اجبار به عضویت تعاونی درآورد و یا اوتوان بهنمی

راهم کرده تر فای را برای کار بهتر و ثمربخششده است بلکه انگیزهیکی از اصول اولیه تعاونی پذیرفته

گردد. در برخی از میان اعضای تعاونی می ه این خود موجب پیدایش نوآوری و ابتکار دراست ک

های اجباری سوی روشهای تعاونی، گرایش بهتوسعه، در ابتدای تشکیل شرکتکشورهای درحال

زیرا بر این  گویند؛می« اجبار برای پیشرفت»ها وجود دارد که به آن در اصطالح آن جهت عضویت در

                                                           
1 Reformists 
2 Rochdale 
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روری های تعاونی ضد که این اجبار اقدامی موقتی بوده که برای پیشرفت و گسترش سریع شرکتباورن

 .(74 ، ص4783)شکیبا مقدم، است 

ها. در این سرمایه نه است اشخاص شرکت تعاونی، شرکتاساس دموکراسی:  ( اداره امور تعاونی بر1

 باید اعضاء تمام بنابراین. کنندمی یکدیگر همکاری با مشترک هدفی به وصول برای ها اشخاصشرکت

 مساوی وظایف و حقو  از و بوده سهیم شرکت امور و اداره تصمیمات اتخاذ در مساوی نسبت به

عمومی است که از تمامی اعضای آن تشکیل  مجمع اختیار در یک تعاونی عالی قدرت. باشند برخوردار

 اتخاذ شرکت امور به نسبت را هرگونه تصمیمی شرکت مقررات و اساسنامه طبق بر تواندمی و ؛شودمی

 برای گیریتصمیم در مؤثر عامل و سرمایه سهام میزان که تجاری مؤسسات برخالفنماید. 

 دلیل همین به. هستند مؤثر عامل اعضاء افراد یا تعاونی هایشرکت در، باشدمی موسسه هایفعالیت

باشد و میزان می رأی یک دارای و سهم فقطمیزان سرمایه  از نظرصرف عضو هر تعاونی شرکت در

 .(77 )همان، ص کندهای تعاونی نقشی ایفا نمیگیریسرمایه اعضا در تصمیم

 تشخیص هاتعاونی پیشرفت و توسعه سرمایه را الزمه راچدیل پیشگامان( سود محدود سرمایه: 7

 نیازهای رفع تعاونی برای فعال اعضای نیروی کمک سرمایه با از استفاده هاازنظر آن ولی .دادند

 ادعای با این هاآن بنابراین افراد. استثمار و کشیبهره جهت استفاده برای عاملی نه مشترک بود

 و بودند مخالف شدتبه دانستند،می خود سهم را جزئی از افزودهارزش عمده بخش داران کهسرمایه

 زیرا باشد ثابت و محدود باید آن مبلغ بگیرد، تعلق سهام است سودی به قرار اگر که بودند معتقد

 به امروزه سرمایه محدود بهره سیاست هرحالبه. ندارند سهمی خالص منافع داران در مازادسرمایه

 .آیددرمی اجرا مختلف به تعاونی هایشرکت بین در طریق چهار

 سرمایه به سود پرداخت عدم _الف

 بانکی. و پولی بازار در سرمایه معمولی بهره تر ازنرخی پایین با سرمایه سود پرداخت _ب

 بانکی. و پولی بازار در سرمایه معمولی بهره نرخی معادل با سرمایه سود پرداخت _پ
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 .(71 )همان، ص داران عالوه بر پرداخت سود سرمایهدادن جوایزی به سهام _د

ه اوالً اند کشدهآن تشکیل های تعاونی برایشرکتتقسیم مازاد درآمد به نسبت معامله با تعاونی:  (1

ان اما این بد نیازهای مشترک اعضای خود را تأمین کنند، ثانیاً وضع اقتصادی اعضا را بهبود بخشند؛

ی گونه درآمدنظر کند یا نباید هیچدست آوردن سود صرف معنا نیست که شرکت تعاونی باید از به

اداره گردد باید سوددهی داشته باشد و داشته باشد. بلکه یک شرکت تعاونی اگر با اصول درستی 

قسمتی از سود حاصل را به نسبت معامالت و هم کاری بین اعضا با تعاونی بین آنان تقسیم کند؛ و 

نشده و بینیهای احتمالی، حوادث پیشعنوان ذخیره جهت جبران زیانقسمت دیگری از سود را به

 .(71 ن، ص)هماهمچنین تقویت بنیه مالی تعاونی کنار بگذارد 

 رفع آن هدف نهایی و المللیبین جنبشی است تعاون طرفی در مسائل سیاسی، نژادی و مذهبی:بی( 1

 تعاونی شرکت اینکه برای بنابراین. باشدمی اجتماعی اعضاء و اقتصادی وضع بهبود و مشترک نیاز

 و سیاسی امور در غیرمستقیم مستقیم و دخالت باید از نگیرد قرار تبلیغاتی سیاسی و صحنه مبارزات

 شرکت داخلی وحدت صورت این غیر در نماید خودداری نژادی منازعات اختالفات مذهبی و همچنین

 .یافت نخواهد تحقق خودیاری آن و همیاری اصل رود وبین می از

 چون راچدیل تعاونی شرکت تأسیس ابتدای در که کنندمی تصور بعضی ( انجام معامالت نقدی:6

 وسیلهبه« فروشی نقد اصل» است، نداشته را فروشی نسیه تحمل و ناچیز بوده شرکت سرمایه

سرمایه  که موقعی حتی دهندمی نشان موجود شواهد ولی است، اجراشده ابداع و راچدیل ورانپیشه

 گردیده رعایت اصل این رسیده بود بازهم احتیاج از بیش به و کرده تدریج ترقیتعاونی راچدیل به

 مالی قدرت اوالً فروشی نقد بود که بر این باور راچدیل تعاونی مؤسس هیئت اعضای از یکی است.

 انگیزدبرمی اعضاء در را معاش عقل ثالثاً و شودمی تعاونی حفظ سالمت ثانیاً .دهدمی تعاونی را افزایش

 های جهانتعاونی از بسیاری در نسیه فروش امروزه ولی کند.نمی ایجاد کاذب قدرت خرید هاآن در و

 .شودمی به دالیل زیر اجرا
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 هاآندر خرید نقدی  هایتعاونجناس و کاالها و عدم توانایی قیمت برخی از ا باال بودن. 

  داده شوند. رباخواران سو تا اعضا به سمت  شودیمموجب  هایتعاونفروش نقدی در 

 ًقرارگرفته موردقبولی از نظام اقتصادی معاصر شده و جزئاقساط  صورتبهمعامالت  اصوال 

 است.

 به اجباربه را افراد تواننمی که اختیاری است سازمانی تعاونی شرکت ( آموزش اعضای تعاونی:3

 برای توانمی آن وسیلهبه که است راهی تنها تبلیغ و آموزش اصل بنابراین .درآورد آن عضویت

 طرف از نمود. استفاده آن از هاتعاونی در عضویت قبول و مردم آگاهانه فعاالنه و همکاری جلب

 داشته آشنایی شرکت اصول و اهداف به باید دهندمی تشکیل را شرکت تعاونی که افرادی دیگر

 و بقاء حقیقت در باشد، همراه تبلیغ و تعلیم آموزش با تعاونی باید کلیه عملیات روازاین و باشند

 نیست پذیرامکان مردم آموزش و تعاونی تعلیمات با جز جهان در تعاونی گسترش نهضت و دوام

 .وزارت تعاون()

 ها در ایران( تاریخچه تعاونی1-1-1

این باورند که  برخی از محققان غربی بر طوالنی است. ایدارای سابقهتعاون به مفهوم واقعی  ایران در

ویژه در ایران موجب شده است که مردم به اوضاع خاص جغرافیایی و شرایط کلی حاکم بر محیط شر 

 ازنظر .(13 ، ص4783)عباسی، یکدیگر متحد شوند  برای مقابله با مشکالت و غلبه بر طبیعت با

انقراض سلسله ساسانیان و ظهور اسالم در ایران شکل جدیدی به خود  تاریخی، مشارکت در ایران با

 گستر این دین، روح تعاونها با تعالیم عدالتنایی آنگرفت و پس از گرویدن مردم ایران به اسالم و آش

 (62 ، صازپیش در مردم پدیدار گشت )همانو همکاری بیش

 رسمی در ایران قبل از انقالب های( تعاونی1-1-1-4

ینه های رسمی پیشپدیده تعاونی در ایران، به شکل یک شرکت رسمی حقوقی و ثبت فعالیت تعاونی

ویژه در ای بودن اصل همیاری و تعاون در فرهنگ اجتماعی مردم، بهطوالنی ندارد و باوجود ریشه
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 حاظرسمیت یافت. ازل 4727سال  فرهنگ اسالمی توجه به تعاونی با درج موادی در قانون تجارت در

منطقه داورآباد »در  4741سال  ها، نخستین شرکت تعاونی روستایی درتعاونیتشکیل و ثبت 

بود که در چند ماده  4744، قانون تجارت سال تشکیل شرکت فو مبنای  تشکیل شد.« گرمسار

 4712بعد از سال  هاتعاونیبرای گسترش  .(64 ، صهمان) های تعاونی آورده بودشرکتبحثی از 

کشور را  ، وزیرمفهوم قوانین تعاونیا مأموران و آشنا ساختن مردم بدادن تعلیم  منظوربه رضاخان

 ویژهبهحس مسئولیت جمعی مردم کند تا سفر  شهرها و روستاهاه ب مأمور کرد که در رأس هیئتی

ولین ا 4771 سال سپس در .)سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( دنرا برانگیز تولیدکنندهطبقات 

ه الیح صورتبهبود  شدهتهیهقانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها 

کشاورز به وجود آمد.  4122شرکت تعاونی با عضویت  7درکل  4712. تا سال دتصویب رسیه قانونی ب

هایی که با موقعیت ایران آن زمان تطبیق نداشت و رسد نبود فرهنگ الزم و ارائه نسخهبه نظر می

شد از دیگر علل جا نیفتادن این ایده در کردگان در کشورهای خارجی ارائه میاغلب توسط تحصیل

 (64 ص ،4783 عباسی،)ایران باشد. 

ه بالیحه مزبور با اصالحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران  4771 سال در

 سال در ت.قرار گرف 4714بعد از سال  خصوصبهزیادی  هایتعاونیپایه و اساس  که رسیدتصویب 

ذشته، کشاورزانی که قانون مربوط به اصالحات ارضی رژیم گ 461ماده  1تبصره  اساس بر 4714

عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند.  پیش از اخذ زمین،ناچار بودند  داشتندمیزمین دریافت 

در هم  های تشکیل گردید که بعدیهزار شرکت تعاونی روستا 8بیش از در مدت کوتاهی  ترتیباینبه

نیز پس از سال  های مصرف، توزیع و غیرهتعاونی د.وجود آوره ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را ب

هایی ازجمله سازمان توجهی یافت و سازمانشده بود گسترش کمی قابلکه سال تعاون اعالم 4716

مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان مرکزی تعاون کشور، وزارت تعاون و اصالحات ارضی و ... پدید 

ید تصویب رس به تهیه و، قوانین سایر کشورها بامطالعهنی عاوت هایشرکتقانون  4712در سال  .آمدند

 هایشرکتقبل از ورود به مبحث . (66-61 همان:) هاست.تعاونیکه موادی از آن هنوز هم مبنای کار 
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در  هشدتشکیل هایتعاونیاجمالی به انواع  صورتبهکه  شودمیاز انقالب، ترجیح داده  بعد درتعاونی 

 انقالب( پرداخته شود.این مدت )قبل از 

 )قبل از انقالب اسالمی(در ایران  هاتعاونیانواع 

 ( کارگری غیرتعاونی شهری  هایشرکتسازمان مرکزی تعاون کشور )تشکیل الف( 

تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر  منظوربه 4716این سازمان در بیست و سوم اردیبهشت 

به  4712 سال درآمد،  وجود به هاتعاونیکشور و نیز تهیه قوانین الزم و ایجاد امکانات مناسب برای 

، منحل شد و پس از انحالل آن وزارتخانه 4716 سال درو  گردیدروستاها ملحق وزارت تعاون و امور 

و بعد موقتاً به به وزارت تعاون ، 4732مصوب شهریور  عاونت قانون بخش اساس سپس وظایف آن بر

 .گردید وزارت جهاد کشاورزی منتقل

تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان  هایاتحادیهتعاونی و  هایشرکتتعداد 

 بدین قرار بود:یعنی شروع انقالب اسالمی  4713سال  ماهبهمن

 تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم  هایشرکتمجموع  تعاونی: هایشرکت

یک رابر با ( ب4713در پایان بهمن ) کارگری غیراز مصرف، مسکن، اعتبار، توزیعی، خدماتی شهری 

 اند.بودهنفر  827837 بربالغ هاآنکه اعضای شده ثبت واحد 712هزار و 

  غیراتحادیه تعاونی شهری  12تعداد  4713 ماهبهمن پایان تا تعاونی: هایشرکتاتحادیه 

 .(63- 66)همان: تشرکت تعاونی ثبت گردیده اس 763 بربالغ هاآنتأسیس گردید که اعضای  کارگری

  (روستاییتعاونی  هایشرکت)تشکیل  سازمان مرکزی تعاون روستایی ب(

 ،آمد وجود به 4714دنبال موادی از قانون اصالحات ارضی مصوب ه و ب 4716این سازمان که در سال 

 :کردمیدنبال اهداف و وظایف زیر را 

 های تعاونی و ی اعضای شرکتیآموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنما

 ر.کشو روستاییمناطق 
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  بازاریابی و  افزایش محصوالت و درآمد دهقانان و منظوربه هاشرکتاعتباری به  هایکمک

 ان.فروش محصول کشاورز

  یالمللبین هایسازمانهمچنین ایجاد رابطه با ر، تعاونی مصرف کشو هایشرکتارتباط با. 

 1مجموعاً  4713 ماهبهمناین سازمان در سنوات اخیر تحت نظارت وزارت کشاورزی بوده و در پایان 

نفر عضو را تحت پوشش داشته  121هزار و  42میلیون و  7با  روستاییاونی شرکت تع 373 و هزار

 1واحد با  417معادل ، 4713در پایان بهمن  روستاییتعاونی  هایشرکت هایاتحادیهتعداد . است

خود ه منطقه مربوط ب هایاتحادیهعضو  ،تعاونی هایشرکتتمامی  درواقعو  شدهثبت 317و  هزار

 .(63 ، ص4783)عباسی، اندبوده

  تعاونی کارگری هایپ( شرکت

شدند تشکیل  4716از سال  ،اربتعاونی کارگری اعم از کار و تولید، مصرف و مسکن و اعت هایشرکت

 هاشرکتاین  یرسید که اعضاواحد  637یک هزار و به  هاشرکتتعداد این  4713سال  ماهبهمنو تا 

 142کارگری با  اتحادیه یک واحد تعداد ،سال مذکور ماهبهمن. در ندنفر بود 812هزار و  117 بربالغ

 .تثبت گردیده اس ،ضوشرکت تعاونی ع

  روستاییتعاونی تولیدی  هایت( شرکت

قریه و مزرعه  118شرکت مشتمل بر  73شامل  4713تا بهمن سال  روستاییتولید  هایتعاونیتعداد 

 63)همان: شد میهکتار  116هزار و  33نفر صاحبان اراضی و مساحت کل محصور  122هزار و  44با 

- 68). 

  بعد(ه ب 4713شرکت تعاونی بعد از انقالب )سال ( 1-1-1-1

وقوع انقالب اسالمی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقالبی خود انقالب را مظهری 

متمادی دوران انقالب  هایاعتصاباز همکاری جمعی برای توزیع عادالنه کاال در  و از تعاون یافتند

 قراردادند.خویش آینده  هایتالشسرلوحه را  نو آ بهره بردند
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 ونیز نمایان گشت و در سطور قانون اساسی جدید  گذاریقانوناندیشه دولتمردان، در قلم  در امراین 

که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار  برای رفع نیاز مشترکابزاری  عنوانبه تنهانهبار تعاون را  این

نظام اقتصادی جمهوری  دهندهتشکیل هایبخشاز  ایعمدهبرتری جهت ایجاد اشتغال و بخش 

بخش مسلط اقتصاد کشور  عنوانبهدالیلی که تعاون را . از ندداشتنوبنیاد، به جامعه اسالمی عرضه 

  د.قانون اساسی اشاره نمو 11و  17ل اصوه باید ب سازدمیمطرح 

کردن فقر و  کنریشهاستقالل اقتصادی جامعه،  تأمین ازجملهجهت دستیابی به اهدافی  17در اصل 

محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسالمی ایران 

 قراررسیدن به اشتغال کامل و  منظوربههمه شرایط و امکانات کار برای  تأمین .تعیین گردیده است

که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه  کسانیهمهوسایل کار در اختیار  دادن

خاص  هایگروهوام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و 

 . یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد صورتبهمنتهی شود و نه دولت را 

که نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه است  شدهبیان روشنیبهی سقانون اسا 11در اصل 

در همین اصل، محدود  .صحیح و منظم استوار است ریزیبرنامهتعاونی و خصوصی با  سه بخش دولتی،

عنوان بخش خصوصی به قرار گرفتن بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین هایفعالیتشدن 

شروط  .دهدمینشان  خوبیبهعت قلمرو بخش تعاونی را س، ودولتی و تعاونی هایفعالیتمکمل 

زیر خود از نقاط قوت بخش  شرح به گانهسه هایبخشبرای حمایت قانون از مالکیت  شدهتعیین

 .رودمیتأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار  منزلهبهتعاونی و 

 د.با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باش 

 از محدوده قوانین اسالم خارج نشود. 

 موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد. 

 مایه زیان جامعه نشود. 
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شده و متمرکز بر مفهوم همدلی و تعاون بحث تعاون بعد از انقالب از حالت شرکتی صرف خارج

گردیده است. بعد از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل درک مدل فکری همدلی، یاوری و اتحاد، 

در ته گرفهای شکلاند. نه به دلیل تبعیت از تشکلای داشتهمالحظهها ازلحاظ کمی رشد قابلتعاونی

های دینی ملت ایران سنخیت داشت. سایر ملل، بلکه در وهله نخست باروحیه اتحاد و همدلی و آموزه

دهی بیکاران و ها در ابتدای پیروزی انقالب، دو مأموریت بزرگ را به ثمر رساندند: سازمانتعاونی

ی تولیدی و توزیعی مندان به کار و رساندن ارزا  عمومی در شرایط محاصره اقتصادی و کمبودهاعالقه

 .(32 - 68)همان: امکانات 

 ( اهداف تعاونی سازی:1-1-1

 توان به شرح زیر برشمرد:ترین اهداف تعاونی سازی را میمهم

 ی در تولید، فرآوری، بازاریابی و مصرف کاال.وربهرهمدیریت بهینه منابع و افزایش  .4

ی در ردولتیغکاال اعم از دولتی و  ی اجرایی مرتبط با توزیعهاسازمانی نهادها و دهسازمان .1

 ی دولت.گریتصدراستای کاهش 

 ارتقای فرآیند تولید و فرآوری کاال و نیز بازاریابی آن. .7

ی الزم در فرآیند و هایگذارهیسرماانجام  منظوربه افزودهارزشافزایش درآمد و نیز ایجاد  .1

 چرخه تولید و مصرف کاال.

 رقابتی نمودن آن در بازار مصرف. ارتقای کیفی و مطلوبیت کاال و نیز .1

سهل و آسان نمودن روابط اداری و مدیریتی کاال از طریق ایجاد ساختارهای افقی و عمودی  .6

 .(4786)زرگرانی، 

 سازمانی تعاونی سازی ( ساختار1-1-6

های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و قانون اساسی، شرکت 11و  17با رعایت اصول  تواندمیدولت 

صورت اموال عمومی در اختیار دارد در قبال دریافت وجه نقد و یا کاال با ها و اموالی را که بهآن امثال
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های صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتحفظ سایر حقو  مالکیت و با رعایت موارد زیر به

مهوری اسالمی قانون بخش تعاونی اقتصاد ج 48تعاونی یا بخش خصوصی قرار دهند. در ادامه ماده 

تواند به یکی از اشکال زیر عمل قانون اساسی می 17اصل  1ایران آمده است که دولت در اجرای بند 

 نماید:

صورت قانون تعاون داوطلب اداره صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بهواحدهای مذکور را به -4

 د.باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باش

آن تعاونی  که واحدهای مذکور، کارکنان واجد شرایط داشته باشند برای عضویت دردرصورتی -1

 12کارکنان تأمین و حداکثر  1اولویت خواهند داشت و مابقی اعضا از فرزندان و وابستگان درجه 

 ماند.درصد در اختیار دولت )وزارت تعاون( برای داوطلبان واجد شرایط بعدی باقی می

بازسازی یا نگهداری و یا توسعه واحد مزبور ساالنه  تواند طبق قرارداد بابت استهالک، یاولت مید -7

 مبلغی نقد و یا کاال دریافت نماید و مدیریت آن را به یک شرکت تعاونی اجاره دهد.

ها یکی از اصول تعاون است و سنجش ازآنجاکه مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم در فعالیت

مساعی اعضا با یکدیگر و مشارکت اقتصادی اعضا با تعاونی شرکت تعاونی با میزان تشریک رموفقیت ه

ه آورد بلکه بتنها زمینه این همکاری بین اعضا را فراهم میشود بنابراین قانون تعاون نهسنجیده می

 .(4786)زرگرانی،  های تعاونی مشارکت داشته باشددرصد با شرکت 13دهد با سهم دولت اجازه می

 های کالن:( اهمیت تعاونی سازی در کشور و همگامی آن باسیاست1-1-3

عنوان یکی از اساس راهکارهای اجرایی رهنمودهای برنامه چهارم توسعه، اشتغال بیکاران به بر

 های آتی خواهد بود و برای کمک به امر تعاونیهای اساسی کشور در سالها و چالشترین ضرورتمهم

 باشد:هدف زیر مدنظر می سازی دو
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گری دولت منظور اجرای قسمتی از شعارهای عدالت اجتماعی و کاهش تصدیتعاونی سازی به -4

 گردد.محقق می

منظور فراهم آوردن رشد اقتصادی، توسعه منابع انسانی و اشتغال و کاستن نرخ بیکاری فعلی به -1

 شور.مندی از منابع و امکانات کفناوری و بهره

تعاونی سازی راهی اصولی برای اجرای عدالت اجتماعی و افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش فشار 

یی زاهای تولیدی و اشتغالویژه در قالب تعاونیفرمایی گروهی بهبیکاری، حمایت مؤثر از کار خویش

 .(4786ی، )زرگران یابدنگری کامل، کاهش تصدی دولت تحقق میاست که در تدوین آن با جامع

 هاها به تعاونی( تأمین منابع مالی واگذاری1-1-8

ترین اقدامات تعاونی سازی، تأمین نیازهای مالی است. اجرایی کردن و شفاف بدیهی است یکی از مهم

های ستاد از همان هایی است که هزینهسازی دارای هزینهشدن تعاونی سازی در کشور مانند خصوصی

زیرا سازمان وظیفه  باشد؛سازی و وزارت تعاون قابل تأمین مین خصوصیمنابع موجود در سازما

گری دولت را به عهده دارد و وزارت تعاون مسئول اجرای قانونی آن است، لذا در فرآیند کاهش تصدی

مراتب کمتر از های اجتماعی آن بهتعاونی سازی، هزینه جدیدی متوجه کشور نخواهد بود. هزینه

ه، شدبینیسازی پیشهای اجتماعی آن توسط سازمان خصوصیو ازآنجاکه هزینهسازی است خصوصی

هایی نیز برای آن سازمان خواهد شد زیرا جوییگردد صرفهآن قسمت که به شرکت تعاونی واگذار می

رسد و سایر اعضا نیز با توجه های تعدیل به حداقل میهای ناشی از سیاستدر تعاونی سازی، پرداخت

گیری کاهش خواهد یافت و خدمات دولتی و طور چشمو مشارکت اعضای تعاونی به به حضور

)زرگرانی،  ترین قیمت انجام خواهد شدها به بخش تعاون با نازلشود، در واگذاریخصوصی صرف می

4786). 
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 انداز شفاف توسعه بخش تعاون( چشم1-1-3

برای اشتغال کامل و جلوگیری از  قانون اساسی با شرایط و امکانات کار 11و  17 اصل دو -4

کارفرمای بزرگ و مطلق شدن دولت، دورنمای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور را روشن نموده 

 است.

های بخش های برابر و توزیع مناسب درآمد از ویژگیتوسعه روحیه تعاون، عدالت اجتماعی، فرصت -1

 موردتوجه قرارگرفته است. 4121ی ایران در افق انداز جمهوری اسالمباشد که در سند چشمتعاون می

های کلی برنامه چهارم به توانمندسازی و تسهیل فرآیند دستیابی به سیاست 18 و 13بندهای  -7

 شده است.منابع فناوری و توسعه پیوندهای اقتصادی و مالی بخش تعاونی اشاره

سهم تعاونی در اقتصاد کشور به  ابالغی مقام معظم رهبری با تعیین 11های کلی اصل سیاست -1

آخر برنامه پنجم، جایگاه بخش تعاون را در اقتصاد کشور موردتوجه خاصی قرار  درصد تا 11میزان 

 .(4786)زرگرانی،  داده است

 تعاونی بخش کلی های( سیاست1-1-42

 .پنجم سالهپنج برنامه آخر تا درصد 11به  کشور اقتصاد در تعاونی بخش سهم افزایش .4

 .مولد اشتغال جهت در بیکاران برای هاتعاونی ایجاد در دولت مؤثر اقدام .1

 ارائه ،مالیاتی تخفیف ازجمله هاییروش طریق از هاتعاونی توسعه و تشکیل از دولت حمایت .7

 اضافی دریافت هرگونه از پرهیز و کشور مالی مؤسسات کلیه وسیلهبه حمایتی تسهیالت اعتباری

 .خصوصی بخش به نسبت هااز تعاونی دولت

 .بیمه و بانکداری ازجمله اقتصادی هایعرصه تمامی در هاتعاونی حضور از محدودیت رفع .1

 اقتصاد در تعاونی بخش سهم ارتقاء باهدف دولت سرمایه با تعاون توسعه بانک تشکیل .1

 .کشور
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 این به عادالنه و جامع رسانیاطالع و نهایی بازار به هاتعاونی دستیابی از دولت حمایت .6

 .بخش

 موضوعه قوانین اجرای بر نظارت و گذاریسیاست امور قالب در دولت حاکمیتی نقش اعمال .3

 .هاتعاونی مدیریتی و اجرایی امور در مداخله از پرهیز و

 و کارآمدی افزایش منظوربه الزم هایحمایت سایر و ایحرفه و فنی هایآموزش توسعه .8

 .هاتعاونی توانمندسازی

 تدابیر اتخاذ و تعاونی بخش در سهام توزیع و سرمایه افزایش هایشیوه در تنوع و انعطاف .3

 شرکت قالب در جدید هایتعاونی تأسیس امکان متعارف هایتعاونی بر عالوه که نحوی به الزم

تعیین  قانون را آن حدود که معینی سقف به سهامداران از هریک مالکیت محدودیت با عام سهامی

 .شود فراهم کندمی

 .اعضاء تعداد با متناسب هاتعاونی از دولت حمایت  .42

 منظوربه جامعه اول دهک سه دادن قرار پوشش تحت برای ملی فراگیر هایتعاونی تأسیس  .44

 .(4788)قاسمی و همکاران،  فقرزدایی

 ( مزایای مدل مالکیت تعاونی1-1-44

 معقول تهیه کنند. یمتیباقتا کاالها و خدمات مطلوب خود را  دهدیمبه افراد همفکر اجازه  -

به این معناست که تصمیمات توسط اعضا  «یرأ 4 –عضو  4»مدل کنترل دموکراتیک سنتی  -

 که یک فرد یا یک گروه کوچک از افراد کنترل را به دست بگیرند. شودیمو مانع این  شودیمگرفته 

 .ماندیمتوسط تعاونی در درون اجتماع باقی  جادشدهیادرآمد  -

ر و ب شوندیمتخصیص داده  تناسببه، شودینم یگذارهیسرمامنافعی که دوباره در تعاونی  -

 .شودیمپرداخت  هاآناعضا به  وکارکسباساس اندازه 

 هرگونه یعالوهبه هاآنبدهی محدود اعضا. بدهی اعضا / مالکان محدود به مقدار ارزش سهام  -

 .باشدیماست  نشدهپرداخت، اما شدهیداریخرسهامی است که 
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 حتی اگر اعضا / مالکان آن را ترک کنند. دهدیمدوام. یک شرکت تعاونی به کار خود ادامه  -

و  یامنطقهدر یک سطح محلی،  یاشبکهآموزشی و  یهافرصت یدهندهارائهجنبش تعاونی،  -

 .باشدیم یالمللنیب

 وکارکسبی مالکیت هامدل( مقایسه 1-1-44-4

 تعاونیالف( 

 به اعضاست. اندازپسهدف اصلی آن ارائه خدمات و  -

 از اشخاص است. یاهیاتحاد اساساً -

بدون توجه به سطح  جهیدرنتکنترل در آن دموکراتیک است؛ هر عضو دارای یک سهم است و  -

 است. یرأدارای یک  هاآنحمایت 

 .باشدیم، کنندیممالکیت در دستان اعضای آن در اجتماع که از خدمت استفاده  -

 .شودیممسترد  هاآنبه اعضا برای حمایت از  تناسببه)منافع( مازاد  -

 .شودینم دادوستدو برای احتکار  شودیم یدارنگهسهام تنها به نام اعضا  -

 وکارهاکسبب( دیگر 

 است. گذارانهیسرماهدف اصلی آن کسب سود برای  -

 از سرمایه است. یاهیاتحاد اساساً -

ازه اند کهییازآنجا. هاستیرأکنترل برابر نیست؛ سطح کنترل بر مبنای تعداد حق  ینحوه -

 یتوجهقابلکنترل کامل یا  توانندیمفردی  گذارانهیسرمانامحدود است،  عموماً شدهیداریخرسهام 

 کسب کنند.

است که ممکن است در دیگر اجتماع، استان یا کشوری  یرانگذاهیسرمامالکیت در دستان  -

 باشند. شدهواقع

 .شودیممورد اختیار، تخصیص داده  یهایرأحق  تناسببهمازاد منافع  -

 شود و ارزش آن نوسان داشته باشد. دادوستدآزاد  صورتبهسهام ممکن است  -
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 بسیار مهم متفاوت است: یهانهیزمدر برخی  وکارهاکسبیک تعاونی با دیگر 

 به اعضا اندازپسخدمت و  –هدف  -

 یرأیک  –یک عضو  –کنترل  -

 کنندیماعضایی که از خدمات استفاده  –مالکیت  -

 .شودیمبین اعضا طبق حمایت توزیع  تناسببه –مازاد  -

(An Introduction to Co-operatives, L. E. Gossen, Copyright 1975) 
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 وکارکسبی هابنگاهی اشکال سهیمقا(: 4-1جدول )

 بزرگ هایشرکت 
تشکیالت  

 فردی

تشکیالت 

 شراکتی

تجارت  هایشرکت

 بازرگانی

 برجسته هایشرکت هاتعاونی

طبق توافق  مالک عضویت

شرکا. 

 محدودشده

 توسط قانون.

 هارأیتعداد حق 

ممکن است محدود 

باشد و لذا در دسترس 

هرکسی نباشد. قیمت 

ممکن است  هارأیحق 

برای خیلی از افراد 

 بسیار گران باشد.

برای  عموماًعضویت 

که بتواند از  هرکسی

خدمات استفاده کند 

آزاد است. قیمت سهام 

در کمترین قیمت 

 چونتا  شودمیحفظ 

مانعی برای عضویت 

 هایتعاونینباشد. 

کارگر دارای یک 

کارفرمای مشترک 

 .باشندمی

برجسته و  هایشرکت

 مکرراًدولتی  هایبخش

 وکارهاکسب کهوقتی

، مورد شوندمیبررسی 

 . ایناندقرارگرفتهاجتناب 

در توسعه  هانمایندگی

اقتصادی مشارکت 

. این مشارکت اندداشته

 ایپیوسته طوربه

است. امروز،  یافتهافزایش

که دولت  ما دریافتیم

 هایشرکتدر  تنهانه

برجسته دخالت دارد بلکه 

 وکارهاکسببه تمام دیگر 

 .کندمی رسانیکمک

توسط شرکا  مالک کنترل

 طبق توافق.

و  رأی حق تعدادطبق 

 حق نمایندگی.

 " رأی 4 -عضو 4"

بدین معنا که در بین 

اعضا بدون توجه به 

برابر  گذاریسرمایه

 است.

 

توزیع 

 هاعایدی

به شرکا طبق  مالک به

 توافق

به اعضا بر مبنای  طبق سهام

تناسب طبق حمایت 

یعنی بر مبنای  هاآن

 اندازه استفاده.

 

 بدهی

 تعهدات()

 تنهاییبهمالک 

 مسئول است.

هر شریک 

 طورکلیبه

 مسئول است.

سهام  محدود به ارزش

 .شدهخریداری

محدود به ارزش سهام 

 .شدهخریداری

 

با مرگ مالک   دوام

 .پذیردمیپایان 

با مرگ یک 

شریک پایان 

 .پذیردمی

مرگ یک  تأثیرتحت 

 .گیردنمیسهامدار قرار 

مرگ یک  تأثیرتحت 

؛ گیردنمیعضو قرار 

ارزش سهم یک عضو 

به امالک وی تعلق 

 .گیردمی

 

(Source: An Introduction to Co-operatives, L. E. Gossen, Copyright 1975) 
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 ( پیشینه پژوهش1-7

این مطالعات این  برخی از شده است درسودآوری انجام مالکیت بر خصوص اثر مطالعات بسیاری در

 دره ک هاآنترین شود به مهمادامه سعی می است. در نشده تائید دیگربرخی  اثربخشی تأییدشده و در

 اند، اشاره نمود.بندی شدهخارجی و داخلی تقسیم بخش دو

 از ایعده. دارد وجود شرکت عملکرد و تیمالک ساختار ارتباط انیم یبررس در یمتفاوت کردهاییرو

ت یمالک اختارس .اندکردهفرض  زادرون را آن گرید ایعده و زابرون ت رایمالک ساختار نیمحقق

 ساختار) شود گرفته نظر دربنگاه  عملکرد تعیین در مهم ک عاملی عنوانبه که زا استبرون یهنگام

 عملکرد ازجمله شرکت هایویژگی از یبرخ توسط که است زادرون یهنگام و مؤثر باشد( تیمالک

 .(Myeong, 1998)( باشد متأثرمالکیت  گردد )ساختار نییتع آن

 ( مطالعات خارجی1-7-4

به انجام تحقیقی تحت عنوان سیاست عمومی برای  (4331) 4کلودکاستو ژان نرجس بوباکری

کشور  17رکت از بین ش 33 تحقیقدر این ها آن. پرداختند توسعهدرحالسازی در کشورهای خصوصی

بعد از  سه سال در سه سال قبل و هاآنو عملکرد مالی و عملیاتی  کردند انتخابرا  توسعهدرحال

نمونه از  یهاشرکت .قراردادند موردبررسی را4332تا  4382و طی دوره زمانی  سازیخصوصی

کشورهای با درآمد متوسط )آرژانتین، و اندک )بنگالدش، هند و پاکستان( با درآمد اقتصادی یکشورهای

. اندشدهخابانتو ونزوئال(  ینیدادوتوباگوتر برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان،

متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص  یهااندازهع مختلف با شامل صنای هانمونهاین 

مطلوب بوده است و منجر به بهبود  توسعهدرحالدر کشورهای  سازیخصوصینماید آیا اجرای سیاست 

سودآوری و عملیاتی برای  یهاشاخصبدین منظور از سودآوری شده است یا خیر؟  یژهوبهعملکرد، 

                                                           
1 Narjess Boubakri & Jean Claude Cosset 
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ن است که با خصوصی شد تحقیق بیانگر آن هاییافتهاست.  شدهاستفادهلکرد تعیین تغییر در عم

 است. یافتهیشافزانیز  هاآنها سوددهی شرکت

خصوصی شده: تحلیلی  سود سهام با عنوانبه انجام تحقیقی  (4336) 4و همکاران مگینسون ویلیام

رد عملک تحقیق در این پرداختند.های خصوصی شده نوظهور ی و عملیاتی شرکتعملکرد مالجهانی از 

رد عملک است. قرارگرفته موردبررسی سازیخصوصیبعد از سال  و سهدر سه سال قبل  هاشرکتمالی 

صنعت  71کشور صنعتی( و در  41و  توسعهدرحالکشور  6کشور ) 48شرکت در  64 یاتیو عملمالی 

توجه یش قابلاین تحقیق حاکی از افزا هاییافتهاست.  قرارگرفته موردبررسی که خصوصی شده بودند،

 و کاهش در اهرم مالی بوده است. گذارییهسرما ،ییدر سودآوری، کارا

؟ شواهدی از کندمیچگونه عمل  سازیدر تحقیقی با عنوان خصوصی( 4336) 1باربریز و همکاران

ند و اردادقر موردبررسیخصوصی شده روسی را  شرکت 111تغییرات عملکرد های روسیه، فروشگاه

 .شودمیارزش منجر  سازی حداکثردریافتند که تغییرات در سبک مدیریت و مالکیت به 

این  در و ؛های صنعتی روسی پرداختعملکرد شرکت بر مالکیت ساختار تأثیر( به بررسی 4338) 7ایرل

فرادی و )انکارکنان( و مالکیت بیرونی  تحقیق، مالکیت خصوصی اعم از مالکیت درونی )مدیران و سایر

مثبت مالکیت خصوصی  اثر و ؛وتحلیل قراردادگذاران نهادی( را با مالکیت دولتی مورد تجزیهسرمایه

مشاهده  (OLS)استفاده از تخمین رگرسیون  وری نیروی کار بابهره ازنظر نسبت به مالکیت دولتی را

 باشد.یریتی میمد کرد، بیشتر این تغییرات به جهت اثرات مثبت مالکیت مدیریتی و مالکیت کارکنان غیر

 تحقیق خود تحت عنوان تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در ( در4333) 1کالسینس و جانکو

لکیت سازی جمهوری چک پرداختند و رابطه میان تمرکز ماجمهوری چک به بررسی برنامه خصوصی

 چک جمهوری کشور در 4333تا  4331شرکت و برای دوره  326ای از با عملکرد را برای نمونه

                                                           
1 William Magginson 
2 Barberies & et al 
3 Earle 
4 Claessens & Djankov 
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گرفتند.  وری نیروی کار در نظرصورت دو عامل سودآوری و بهرهموردبررسی قراردادند. عملکرد را به

 ختاربرای بررسی رابطه میان سا فردی راسازی جمهوری چک، فرصت منحصربههای خصوصیبرنامه

 هانآداد.  ها را در زمان کوتاهی تغییرمالکیت و عملکرد شرکت فراهم کرد. این برنامه، مالکیت شرکت

تری را به آزمون این مسئله پرداختند که آیا مؤسسات با تمرکز مالکیت بیشتر، تغییرات مثبت و بزرگ

 برعملیاتی خالص تقسیم ودعنوان سکنند؟ سودآوری بهوری نیروی کار تجربه میدر سودآوری و بهره

افزوده هر عنوان ارزشوری نیروی کار بهعالوه موجودی کاال تعریف شد و بهرههای ثابت بهدارایی

تمی گذار برتر و تبدیل لگاریوسیله پنج سرمایهکارمند در نظر گرفته شد. سهام سرمایه تملک شده به

داد  ای نشانشده است. نتایج رگرسیون دومرحلههای تمرکز مالکیت استفادهعنوان شاخصاین سهام به

اشد، ب حالتی که مالکیت برای عملکرد موسسه، یک عامل بیرونی است هرچه تمرکز مالکیت بیشتر در

د دریافتن هاآنوری نیروی کار باالتر است. با کنترل بعضی متغیرهای خاص شرکت، سودآوری و بهره

درصدی در  42وری نیروی کار هردو رابطه مثبتی با تمرکز مالکیت دارند. افزایش که سودآوری و بهره

افزایش در سودآوری  درصد 7مدت نیروی کار و وری کوتاهدرصد افزایش در بهره 1تمرکز منجر به 

ییرات در سودآوری و مسئول تغ طورکلی تمرکز مالکیت،شود. شواهد نشان داد که بهمدت میکوتاه

 بازده نیروی کاراست.

ن بورس چی شده درهای سهامی پذیرفتهعملکرد شرکت بر مالکیت ساختار تأثیر( 4333) 4چو و وانگ

های سهامی چین سه گروه مختلف از سهامداران را دربرمی گیرد که شامل بررسی کردند. شرکت را

 %72گروه تقریباً مالک  باشند. هرانفرادی می نهادهای مالی( و سهامداران) قانونیدولت، اشخاص 

ر ب مهمی تأثیردهد که مالکیت سهام چه پراکنده و چه متمرکز، است. نتایج مطالعه نشان می سهام

سودآوری شرکت با بخشی از سهام که توسط اشخاص قانونی )نهادهای مالی(  شرکت دارد. عملکرد

گذاران نهادی انگیزه برای نظارت و کنترل د که سرمایهدریافتن هاآنتملک شده ارتباطی مثبت دارد. 

                                                           
1 Xu & Wang 
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نتیجه دیگر این است که تأثیر  کنند.شرکت ایفا می راهبری درنقش مهمی  و مدیریت رادارند رفتار

سودآوری شرکت منفی و بدون معناست. سهامداران انفرادی انگیزه و توانایی  سهامداران انفرادی بر

لذا برای کنترل مدیریت، سطح مشخصی از تمرکز  ندارند رامدیریت  دادن قرارنظارت و تحت تأثیر 

وری نیروی کار کاهش مالکیت الزم است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش سهام دولتی، بهره

 یابد.می

 در حالیره از اقتصادهای خصوصی شده چند متغیک مدل  با عنوانیق خود در تحق (1222) 4رامامورتی

عملکرد مالی و عملیاتی )کارایی(  ازنظر( را یافتهتوسعهو  توسعهکشور )درحال 13از  شرکت 448 ظهور

بازده فروش  سودآوری )درآمد عملیاتی به فروش، یهاشاخصدر این تحقیق  است. قرار داده موردبررسی

 یهاشاخص کارایی )نسبت فروش واقعی هر کارمند( و یهاو شاخصبازده سرمایه(  و هاییداراو بازده 

 بعد از سه سال ( در سه سال قبل وهاییدارا کلبه اییهسرمابه فروش و  اییهسرماسرمایه )مخارج 

 هااخصشتمامی  داری دریمعنبهبود کند که یمبیان . نتایج این تحقیق اندشدهیبررس سازیخصوصی

 است. وجود داشتهدر تمام کشورها 

ی هادر شرکتخود تحت عنوان منابع بهبود عملکرد  یقدر تحق( 1222) 1و همکاران برناردو بورتولوتی

کشور  11را در  ارتباطاتو مخابرات  در صنعتشرکت فعال  74عملکرد مالی و عملیاتی خصوصی 

قرار  موردبررسی سالههفت یهادوره و در 4338تا  4384 یهاسالدر طی  توسعهدرحالو  یافتهتوسعه

 گذارییهسرماسودآوری، کارایی عملیاتی و  یهاشاخص را معیارهای بررسیین تحقیق در اها آن. اندداده

مطابق با این تحقیق  هاییافته. در نظر گرفتند سازیخصوصیبعد از سه سال در سه سال قبل و 

 هایهیافتخصوصی شده است. یکی از  هایشرکتدر  ذکرشده یهاشاخص، حاکی از بهبود کلیه انتظارات

وده ب هاینههزکه بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در تحقیق بیانگر آن است  مهم این

 .است یوربهرهو نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و  هایمتقاست تا افزایش 
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 سازی در هندسازی و عملکرد شرکت خصوصیتحقیق خود تحت عنوان خصوصی ( در1224) 4گوپتا

کم از سهام  صورت فروش پراکنده مقادیرسازی در هند اغلب بهموردمطالعه قرارداد. خصوصی را

جه درنتی گیردنمی قرارخصوصی  مالکان اختیار دربنابراین حق کنترل  و ؛گیردها صورت میشرکت

نه نمو صورتبهرا  شرکت 76دارند. در این مطالعه، وی ها شرکت عملکرد برکمی  مالکان خصوصی اثر

شدند را موردبررسی  توسط دولت مرکزی به بخش خصوصی واگذار 4338 تا 4332سال  که از

های سودآوری، اشتغال، میانگین تولید و درآمد حاصل از فروش، نسبت چونمتغیرهایی  و ؛قرارداد

 عنوان متغیرهای عملکرد در نظر گرفت. نتایج حاصل از مطالعه وی چنین است که بانیروی کار را به

ا و هانگیزه ذکرشده فو  به دلیل تغییر در واگذاری سهام به سهامداران خصوصی متغیرهای عملکرد

 بهبودمی یابند. سازیخصوصی از بعددرنتیجه اطالعات بیشتر و نظارت 

 سازی درها پس از خصوصیعملکرد شرکت مالکیت بر ( به مطالعه اثر1221) 1کوسندا و اسوجنار

های بزرگ و اثر انواع مختلف های متوسط و شرکتجمهوری چک پرداختند و تقریباً تمامی شرکت

برای  هاآنبعد از واگذاری موردبررسی قراردادند.  دوره در را هاآنمالکیت و میزان تمرکز مالکیت 

 آمداتی، درعملی سازی را درنظرگرفتند و متغیرهایی نظیر سودمطالعه، دوره چهارساله بعد از خصوصی

موردبررسی  فروش، هزینه نیروی کار و نسبت بدهی به حقو  صاحبان سهام را در تحقیق خود

 بورس از شدند واگذار 4333-4336های هایی که بین سالمجموعه اطالعات از بین شرکت قراردادند.

 آوری گردید.اورا  بهادار پراگ جمع

 برخی از دوره پس از واگذاری در خصوصی در دهد که مالکیتطورکلی نتایج تحقیق نشان میبه

بهتری نسبت به مالکیت دولتی داشته و نتایج عملکرد مالکیت  عملکرد هاآنهمه  ها و نه درشاخص

 آن بوده است. انواع متمرکز غیرمتمرکز بهتر و یا مساوی با
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سازی در مصر پرداخت. وی در تحقیق خود به دنبال خصوصی ( به مطالعه اثر1227) 4محمد عمران

سازی باعث بهبود عملکرد شده است؟ و دیگر اینکه کدام بود: اول اینکه آیا خصوصی سؤال دوپاسخ به 

 63ها داشته است؟ وی نوع مالکیت جدید در دوره پس از واگذاری، اثر مثبتی بر عملکرد شرکت

از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند را  4338 تا 4331های شرکت مصری که بین سال

ی که عمده سهامشان )بیش از هایشرکتنمود، گروه اول؛  بندیطبقه گروه چهاردر  را هاآنانتخاب و 

درصد سهامشان در  12که کمتر از  هاییشرکتسهام واگذارشده است. گروه دوم؛  بازار دردرصد(  12

واگذارشده  هاشرکتی که سهامشان به کارکنان هایشرکتروه سوم؛ است و گ واگذارشدهبازار سهام 

 63 ازکه سهامشان خارج از بورس به اشخاص واگذارشده است.  هاییشرکتاست و گروه چهارم؛ 

شرکت در  6شرکت در گروه سوم و  41در گروه دوم،  شرکت 48اول،  گروه درشرکت  77شرکت 

های نمونه را الی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری شرکت. وی اطالعات مگرفتند قرارگروه چهارم 

قبل و بعد از خصوصی شدن بررسی کرد و برای  دوره در راموردبررسی قرارداد و متغیرهای فو  

پژوهش مشاهده  آمدهدستبه نتایج از ویلکاکسون استفاده نمود. بندیرتبه آزمون ازآزمون فرضیات 

 سهام سودسودآوری، کارایی عملیاتی، هزینه سرمایه و  هاینسبت، هاشرکتشد که پس از واگذاری 

مواجهه  توجهیقابلبهبودیافته است و برعکس، سطح اشتغال کارکنان، اهرم و ریسک با کاهش 

ویتنی  _مختلف از آزمون من  هایگروهواگذاری  از بعد. این محقق برای مقایسه عملکرد اندشده

ا ی دارد وجودمختلف  هایگروهبین عملکرد  توجهیقابلاستفاده نمود تا مشخص کند که آیا تفاوت 

 خیر؟

گروه دوم از عملکرد  هایشرکتهای گروه اول نسبت به نتایج پژوهش وی بیانگر آن است که شرکت

 هایشرکتاشخاص خاص نسبت به  به کارکنان و واگذارشده هایشرکتبهتری برخوردارند و 

دهند. مشاهده مهم و میپس از واگذاری، عملکرد بهتری را نشان  دوره دراز طریق بورس  واگذارشده
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 خوبیبهدرصد(،  12 از کمتر) ناقص سازیخصوصیپژوهش عمران این است که توجه در قابل

و یا  هاشرکتمتمرکز ، همچنین مالکیت کندنمیدرصد( عمل  12کامل )بیش از  سازیخصوصی

 هایشرکت، نسبت به نوع مالکیت پراکنده )اندواگذارشدهکه به کارکنان و اشخاص خاص  هاییشرکت

 بهتری برخوردارند. عملکرد ازواگذارشده از طریق بورس( 

به ها، شرکت، کارایی و ارزیابی مالی سازیخصوصی در پژوهشی با موضوع( 1221) 4ساالوا و اکینلو

 بازه رداز طریق ارزیابی عملکرد مالی یک شرکت تولیدی خصوصی شده  سازیخصوصیبررسی میزان 

 موردبررسیپرداختند. در این دوره، شرکت را قبل و بعد از خصوصی شدن  1224 تا 4338زمانی 

 اهدارایینرخ بازده حقو  صاحبان سهم و نرخ بازده  ایمقایسهند. این پژوهش به بررسی قرارداد

و  ROAدر  سازیخصوصیبعد از  دوره درصعودی و پایدار  روندیکپرداخته است. نتایج نشان داد که 

ROE اما با نوسان ناچیزی در نرخ رشد همراه است. شواهد موجود در نیجریه نشان داد که  دارد وجود

 سازیخصوصیمثبت  تأثیراتکاهشی است. عالوه بر  صورتبهبر کارایی مثبت اما  سازیخصوصیاثر 

ز اتی ناشی اعملی هایهزینه، شرکت با افزایش سازیخصوصیمالی شرکت در دوره پس از  عملکرد بر

ه بنابراین با توجه ب ؛و رشد صنعتی شد گذاریسرمایهمانع از  طورجدیبهه شد که نرخ باالی تورم مواج

اهش نرخ تورم، ظرفیت جهت ک هاییسیاستکه با اعمال  رودمیاین پژوهش، انتظار  گیرینتیجه

 افزایش یابد. سازیخصوصیتولیدی شرکت، بخصوص در دوران بعد از 

آن  ها، تأثیرهای مالی، اثر بر قیمتسازی را در شاخصخصوصی در تحقیقی خود اثر( 1226) 1نارایانا

سازی خصوصیبر کیفیت خدمات، برابری و قابلیت تأمین خدمات موردتوجه قرارداد و به تأثیر مثبت 

 کرد. بازار سرمایه(، قیمت و قابلیت تأمین خدمات اشاره های مالی )ایجاددر شاخص
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راهبری شرکتی و عملکرد مؤسسات  مالکیت بر در تحقیقی اثر ساختار (1226) 4آکیموا و اسکودیانر

رگ موسسه متوسط و بز 121شامل  هاآنخصوصی شده در اوکراین را موردبررسی قراردادند؛ نمونه 

وسیله هریک از وسیله درصد سهام تملک شده بهمالکیت به بود. ساختار 1222تا  4338برای دوره 

مالکان نظیر دولت، مدیران، کارگران، سهامداران متمرکز اوکراینی و خارجی و سهامداران عمده و 

 کارمند سنجیده شد. وسیله فروش هرعملکرد به

بااهمیتی بر عملکرد دارد. مالکان داخل شرکت اثر غیرخطی و نتایج مطالعه نشان داد که مالکیت اثر 

ی صورت منفبااهمیتی بر عملکرد دارند. در هریک، دامنه این عملکرد مثبت بوده و از جایی به بعد به

عملکرد ندارند. برای اثرات مالکیت  بااهمیتی بر طورکلی، مالکان خارج از شرکت اثرشود. بهظاهر می

تری هم در سطح متغیرهای مربوط در هرسال و هم برای تغییرات از ی نتایج قویسهام متمرکز خارج

عملکرد به شکل بااهمیتی غیرخطی  دست آمد. اثر سهامداران خارجی بر هایی دیگر بهسالبهیک سال

فقط تا سطحی مثبت است که مالکیت اکثریت نیستند. این رابطه غیرخطی ناشی از  است. این اثر

 گذاری مستقیم خارجی مغایراست.است که با سرمایه محیط سازمانی

های سازی بر سودآوری شرکتخصوصی در تحقیقی به بررسی تأثیر( 1226) 1جیانگ و همکاران

های خصوصی شده، ها عالوه بر بررسی تغییرات سودآوری شرکتواگذارشده در چین پرداختند. آن

 413ها سودآوری موردتوجه قراردادند. برای این منظور آنهای دولتی را نیز تغییرات سودآوری شرکت

عنوان به (ROS)بر متغیر بازده فروش و با تکیه 1221تا  4333های شرکت خصوصی شده را طی سال

کند که سودآوری اند. نتایج این تحقیق بیان میداده معیاری برای سودآوری، مورد ارزیابی قرار

 های دولتی بیشتراست.با شرکت های واگذارشده در مقایسهشرکت
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وری عملکرد مالی سازی بر بهرهخصوصی در تحقیق خود تحت عنوان اثر( 1223) 4بور و همکاران

ها از این پردازند. هدف آنهای سیمان اردن میهای دولتی، به مطالعه این دو متغیر در کارخانهشرکت

های سیمان اردن است. و عملیاتی شرکتسازی بر عملکرد مالی تحقیق بررسی اثر بالقوه خصوصی

تواند بر های عمومی )دولتی( میسازی شرکتها به دنبال این موضوع هستند که چگونه خصوصیآن

های ها آمارهای مربوط به عملکرد شرکتها تأثیر بگذارد. آنعملکرد مالی و عملیاتی این شرکت

 های این تحقیقار و صنعت مقایسه کردند. یافتههای بازسیمان قبل و بعد از دوره واگذاری، با شاخص

های توجهی بر عملکرد عملیاتی و سود شرکتسازی اثر قابلنشان داد که باوجوداینکه خصوصی

و کاهش نیروی  هاگذاریسیمان اردن ندارد، ولی باعث بهبود نقدینگی، کاهش بدهی، بهبود سرمایه

 ها شده است.مازاد در این شرکت

ها: مالکیت و عملکرد شرکت ( در تحقیق خود تحت عنوان ساختار1223) 1الزارتوکاپوپولس و 

شرکت یونانی موردبررسی قرارمی دهند.  431دو متغیر فو  را برای  ،های یونانیشواهدی از شرکت

صورت کنند. همچنین آن را بهفرض میزا متغیری درونمالکیت را  در تحقیق خود ساختار هاآن

گیرند و متغیر عملکرد را در تحقیق خود سودآوری مالکیت مدیران و مالکیت سهامداران در نظر می

های تجربی گویای این مطلب است که رابطه خطی مثبت بین دهند. یافتهتوبین قرار می Qها و شرکت

کیت متمرکز با سودآوری هرچه بیشتر شرکت مال دارد. ساختار مالکیت و سودآوری وجود ساختار

رابطه مستقیم دارد و از طرفی سودآوری باال برای شرکت مستلزم آن است که مالکیت پراکنده کاهش 

 گیرد و درنتیجهیابد. هرچه مالکیت متمرکزتر باشد، رفتار مدیریت تحت نظارت بیشتری قرار می

 عملکرد شرکت و سودآوری آن بیشتراست.
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اثر ، خصوصی شده در سودان هایشرکتخود تحت عنوان عملکرد مالی  تحقیق در( 2231) 4زارو 

 1222تا  4332 هایسالخصوصی شده در سودان بین  هایشرکترا بر عملکرد مالی  سازیخصوصی

شده بودند را  خصوصی 1222شرکتی که تا سال  11شرکت از بین  46. وی قرارداد موردبررسی

موجود در اقتصاد را پوشش دهد. نتایج  هایبخشسعی کرد که تمام  و ؛نمونه در نظر گرفت عنوانبه

خصوصی شده تحت فرآیند  هایشرکتکه بهبود عملکرد  دهدمیآماری این تحقیق نشان 

در سودان  4332از سال  سازیخصوصیناچیز بوده است؛ این بدان معناست که فرآیند  سازیخصوصی

 خصوصی شده نشده است. هایشرکترد انتظار در کارایی منجر به بهبود مو

سازی نهایی و تغییر در عملکرد یخصوصیق خود با عنوان در تحق( 1242) 1ژانگ کای هوانگ

نمونه از  413بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی به  : شواهدی از کشور چین،هاشرکت

از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده  هاآنخصوصی شده چینی که کنترل  یهاشرکت

 متفاوت یراتتأث، سازییخصوص مانندموضوعاتی گسترش  باهدفپردازد. وی تحقیق خود را یمبود، 

. به این منظور تغییرات جام دادت بیشتر در دولت چین انو لزوم اصالحا سازییخصوصمالکیت در 

مطابقت و مقایسه شد و  سازییخصوصبعد از  سه سال مذکور در سه سال قبل و یهاشرکتعملکرد 

ه سال سقبل و  سالهسه یهادورهبودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در  داریمعنبرای تعیین 

. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار گردید از آزمون ویلکاکسون استفاده سازییخصوصبعد از 

مؤثر است. در  هاشرکتبهبود عملکرد مالی و عملیاتی کامل و یا نهایی در  سازییخصوصبود که 

تولید و اشتغال  در هزینه ییجوصرفه، سودآوری، اهرم مالی، هاشرکتتحقیق مذکور بازدهی 

بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت.  موردتوجه

به مدیران داخلی )قبلی( و مدیران خارج از مجموعه  هاشرکتواگذاری مدیریت  یرتأثهمچنین 

قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل  یموردبررس)مدیران جدید( نیز  هاشرکت

                                                           
1 Zarough 
2 Zhanghki Huang 
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مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور 

ه، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در ک باشدیمهمچنین بیانگر این نکته 

 است. یموردبررس یهاشرکت، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد واگذارشده یهاشرکت

 بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت،بررسی رابطه تحقیق خود تحت عنوان  ( در1244) 4اون گور

دهد. وی در این تحقیق کنیا موردبررسی قرار میشرکت آفریقایی  11برای  رابطه بین این دو متغیر را

ا ب و ؛گیردنظر می سهام در صورت بازده دارایی، بازده حقو  صاحبان سهام و بازدهی سودعملکرد را به

 دهد که تمرکز مالکیت واستفاده از همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون لجستیک، نشان می

ا عملکرد شرکت دارند و از سوی دیگر بین ساختار مالکیت مالکیت دولتی روابط منفی و معناداری ب

 دارد. پراکنده و مالکیت شرکتی با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود

 ( مطالعات داخلی1-7-1

وسعه اقتصادی جمهوری در برنامه اول ت سازیعنوان خصوصی در تحقیق خود با( 4737)تقوی 

در برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران  سازیخصوصیبه ارزیابی عملکرد  اسالمی ایران

مطرح  بهبود برای را پیشنهادهایی و مطرح را سیاست این اجرای مشکالت و نقایص ؛ وپردازدیم

 ،ییکارا ارتقاء سازییخصوص از هدف دولت برنامه در کهآن رغمبه است معتقد تقوی .است کرده

 انگیزه ینترمهم درواقع اما ؛است شدهعنوان کشور امکانات از بهینه استفاده و اقتصادی تعادل ایجاد

 در سعی رهگذر این از دولت و دارد جنبه مالی ایران در خصوصی بخش به دولتی واحدهای واگذاری

 در را سازییخصوص عملکرد یتدرنها تقوی ت.داشته اس خود تزاید به رو هایینههز بار کاهش

 کامیابی عدم عامل را زیر دالیل و دانسته ناموفق کارایی، ارتقاءهدف  به دستیابی راستای

، یزدگشتاب وجود و جامع برنامه فقدان، هاهدف یانهگراواقع یرغ تعیین :داندیم سازییخصوص

 .سرمایه بازار اشکاالت، یکاف یرغ تخصص، بازسازی بدون سازییخصوص

                                                           
1 Ongore 
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 به واگذارشده هایشرکتعملکرد  ایمقایسهبه بررسی پژوهشی تحت عنوان بررسی ( 4731) رفیعی

 افزودهارزشمالی و  هاینسبتپرداخت. در این پژوهش،  سازیخصوصیبخش خصوصی قبل و بعد از 

میزان سودآوری قبل و بعد از  اساس برعملکرد در نظر گرفت و  هایشاخص عنوانبهاقتصادی را 

بررسی نمود. نتایج نشان داد که عملکرد  مذکور هایشرکترا بر  سازیخصوصی تأثیر سازیخصوصی

از قبل از واگذاری بوده  ترمطلوببعد از واگذاری،  اندواگذارشدهی که به بخش خصوصی هایشرکت

 است.

های تولیدی خصوصی شده در بورس ( در پژوهش خود با عنوان بررسی کارایی شرکت4731)افشاری 

 تحقیق این ت.اول پرداخته اس برنامه در سازییخصوص سیاست یراتتأث رسیبر بهاورا  بهادار تهران 

 تحقیق دوره طول است. قرار داده موردمطالعه را درفروش افزایش یژهوبه عملیاتی، عملکرد تغییرات

 از بعد و دو سال قبل دو سال در هاشرکتو عملکرد  هبود 4732تا  4763 یهاسال حدفاصل

 نیز هاییدارا گردش و نقدینگی یهانسبتدر  تغییرات ینچنهم ت.اس شدهیابیارز سازییخصوص

 خصوصی یهاشرکت عملیاتی عملکرد که است از آن حاکی تحقیق این هاییافته .اندشدهیابیارز

 .است نبوده چشمگیر تغییرات چندان این اما است، یافتهبهبود شده

( و عملکرد مالی را بررسی کرده است. در خصوصی یا( رابطه بین نوع مالکیت )دولتی 4733) سیلواری

گذاری مالی، خودروسازی، سرمایه) صنعتشرکت از بین شش  61این تحقیق، یک نمونه مشتمل بر 

خ شده است. این پژوهش به دنبال پاسکانی غیرفلزی، غذایی، شیمیایی، الستیک و پالستیک( انتخاب

های عملکرد مالی شده موجب بهبود شاخصبه این پرسش است که آیا تغییرات در درصد مالکیت، 

ها موردبررسی قرارگرفته شرکت این 4738 و 4733های مالی سال است یا خیر؟ در این راستا نسبت

آمده حاکی از آن است که تغییرات در نسبت مالکیت )دولتی یا خصوصی( دستاست. نتیجه کلی به

آن است که دوره  در مورد این پژوهش ذکرقابلت از نکا های مالی ندارند.رابطه با تغییرات در نسبت

در  هاشرکت( بسیار کوتاه است، نارسایی دیگر وجود برخی سال دو) گیرینتیجهبرای  موردبررسی
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 شدندمیباید از نمونه حذف  روازاینتغییرنیافته است،  هاآنکه درصد مالکیت  باشدمینمونه تحقیق 

 .نگرددتا نتایج تحقیق مخدوش 

بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت  سازیخصوصی تأثیرطی پژوهش خود به بررسی ( 4782) نیآقاجا

ریت بر مدی عملکرد تأثیرمالی که بیانگر  هاینسبتپرداخته است. در این تحقیق تغییرات  هاشرکت

 4738 تا 4732 هایسالقرارگرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل  موردمطالعهابعاد مالی است، 

است. نتایج نشان  شدهارزیابی سازیخصوصیسال بعد از  6قبل و  سال 7در  هاشرکتو عملکرد  بوده

 ازیسخصوصینسبت به دوره قبل از  سازیخصوصی از بعد شدهبررسی هاینسبتکه متوسط  دهدمی

خصوصی شده در  هایشرکتباعث بهبود ابعاد مالی  سازیخصوصییعنی  اندنداشتهتفاوت زیادی 

 بورس اورا  بهادار تهران نشده است.

( موضوع مالکیت و رابطه آن با عملکرد را بررسی کرد و نتیجه گرفت که تفاوت 4782) شریعت پناهی

 های خصوصی و دولتی وجود ندارد.معناداری بین عملکرد شرکت

 هایشرکتبر عملکرد مالی  سازیخصوصی تأثیربررسی  پژوهش خود تحت عنوان( در 4784) الماسی

 چارچوب درمالی  دیدگاه ازرا  سازیخصوصیاثرات سیاست  ،در بورس اورا  بهادار تهران شدهپذیرفته

است. وی در این پژوهش با استفاده از  داده قرار موردبررسیقانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی 

 1و بازده حقو  صاحبان سهام به بررسی عملکرد مالی  هادارایی، بازده سهم هرسه نسبت مالی درآمد 

به بخش خصوصی  4738 تا 4763 هایسالشرکت که طی  11بعد از واگذاری  سال 1سال قبل و 

کلی  ایگونهبهخصوصی شده در قالب صنایع مختلف و  هایشرکت، پرداخت. اندواگذارشده

 هاتشرکعملکرد مالی  سازیخصوصیکه پس از  دهدمی. نتایج حاصل از تحقیق نشان اندشدهارزیابی

نتوانسته است به اهداف آن یعنی  سازیخصوصیتغییر معناداری نداشته است. لذا اجرای سیاست 

را  یزساخصوصیدلیل عدم کامیابی سیاست  ترینعمدهدست یابد. الماسی  وریبهرهبهبود کارایی و 

 .داندمیت دستیابی به این اهداف شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب جه
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 دهشیرفتهپذدولتی  یهاشرکت سازییخصوص یرتأثبه بررسی  (4787) سالطه طالب نیا و محمد زاده

ی مال یهاصورت. در این تحقیق با استفاده از پرداختند هاآندر بورس اورا  بهادار تهران بر بازده سهام 

قبل و  یهادورهبرای  هاشرکتبورس، بازده سهام  یهاسالنامهو  واگذارشده هایشرکتحسابرسی شده 

ی هایشرکتو  سازیخصوصیمشمول  هایشرکتو همچنین یک دوره مشابه برای  سازیخصوصیبعد از 

 که دهدیم نشان پژوهش این نتایجاست.  قرارگرفته، محاسبه و مورد ارزیابی اندماندهیباقکه دولتی 

 حالت در تغییر این منتها است، داشته دارییمعنتغییر  هاشرکت سهام بازده سازییخصوص از پس

 باشند ماندهیباق دولتی چه هاشرکت ساله 7 زمانی مشابه دوره یک در ینچنهم .است نبوده مثبت کلی

 .ندارد وجود هاآن سهام بازدهی بین دارییمعن تفاوت باشند، شده خصوصی چه و

 شده در بورسهای پذیرفتهمالکیت )دولتی و خصوصی( با سودآوری شرکت( ارتباط نوع 4781) معینی

صنعت شیمیایی، غذایی، بافندگی،  8بررسی کرد. وی  37 تا 34های اورا  بهادار را در سال

گرفت و از هر صنعت دو شرکت  خانگی، چوب، آهن و فلز، تأسیساتی و داروسازی را در نظرلوازم

های سودآوری و فعالیت نمونه انتخاب نمود. از نسبت عنوانهبخصوصی و دو شرکت دولتی را 

ها، بازده حاشیه سود خالص، نسبت بازده مجموع دارایی، ناخالص ها نسبت جاری، حاشیه سودشرکت

ها در تحقیق خود استفاده نمود. سپس به مقایسه نوع ها، نسبت فروش به مجموع داراییثابت دارایی

های موردمطالعه با استفاده از آزمون آماری شرکتبا سودآوری و فعالیت تی و خصوصی( مالکیت )دول

t ویژه به فروش، نسبت سود ویژه به فروش، نسبت گردش  پرداخت. در نسبت جاری، نسبت سود نا

های دولتی های خصوصی در مقایسه با شرکتهای شرکتهای ثابت و گردش مجموع داراییدارایی

نشد. به عبارتی ارتباط بین مالکیت )دولتی و خصوصی( و سودآوری و داری مشاهده اختالف معنی

 .فعالیت تائید نشد

مالکیت بر عملکرد  اثر نوعخود تحت عنوان بررسی  یقدر تحق( 4781) قالیباف اصل و رنجبر درگاه

 شدهواگذار یهاشرکتبه بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد  (یراندر ا سازیخصوصی)تجربه  هاشرکت
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 42به بخش خصوصی و  واگذارشده شرکت 8) شرکت 48با استفاده از اطالعات مالی مربوط به 

 4733تا  4732 یهاسالسه سال قبل و بعد از واگذاری طی واگذارشده به بخش عمومی(  شرکت

بین  اوالً که است مطلب این بیانگر تحقیق هایفرضیه آزمون از حاصل نتایج بررسیپرداختند. 

 واگذاری تفاوت از بعد و قبل در عمومی و خصوصی بخش به واگذارشده هایشرکت عملکرد

 در داریمعنی بهبود عملکرد ،سازیخصوصی از بعد دیگرعبارتبه یا ،شودنمی مشاهده داریمعنی

 پس دوره در عمومی یا و متفاوت خصوصی هایمالکیت ثانیاً .است نشده مشاهده هاشرکت عملکرد

 سازیخصوصی از پس مالکیت نوع بین دیگرعبارتبهندارد،  اثر هاشرکت عملکرد روی بر واگذاری از

 .ندارد وجود دارمعنی رابطه عملکرد بهبود و

وری بین گیری و مقایسه بهرهدر تحقیق خود تحت عنوان اندازه( 4781) سایه میری و همکاران

واحدهای تولیدی تعاونی و  وری دربهرهاندازه گیری میزان واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی به

میان واحدهای کشاورزی، صنعت و  وری دراستان ایالم و همچنین مقایسه میزان بهره خصوصی در

 بین واحدهای وری نیروی کار دردهد که بهرهفرش دستبافت پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می

وری وری بخش تعاون با بهرهیا میزان بهره داری ندارد.آماری تفاوت معنی خصوصی و تعاونی ازنظر

توان گفت که بخش تعاون عالوه بر ایجاد تولید و بخش خصوصی یکسان است. با قبول این فرضیه می

ها گیری تعاونیهرحال، شکلصورت کارآمدی همگام با بخش خصوصی عمل کرده است. بهاشتغال، به

وری مشابه بخش خصوصی ولید و اشتغال، با بهرههای ایجاد تدر استان ایالم در راستای سیاست

 دهد.دست می ارزیابی مثبت در این بخش به

ی هاعملکرد شرکت بر مالکیت ساختار تأثیر( در تحقیق خود بررسی 4783) بابایی زکلیلی و احمدوند

یدگاه دو د از مالکیت را تهران پرداخت. او در این تحقیق تأثیر ساختار شده در بورس اورا  بهادارپذیرفته

 ها بررسی کردند. نتایج نشان داد که باعملکرد شرکت بر هاآنتعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت 

یابد. یافته نهایی تحقیق ها افزایش میافزایش تعداد سهامداران عمده بازده حقو  صاحبان سهام شرکت

آوری مالکیت شرکت در افزایش سودبخش خصوصی و دولتی در ترکیب  بیانگر آن است که ترکیبی از دو
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بوده است. شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است نسبت به اقدامات و تصمیمات  شرکت مفید

 دهد.های موردبررسی را بیشتر تحت تأثیر قرار میمدیریتی، عملکرد شرکت

شده  سازییخصوص یهاشرکتعملکرد  اییسهمقابررسی عنوان با در پژوهش خود ( 4788محمد )یعل

ن میانگی که شودیمباعث  به بخش خصوصی هاشرکتواگذاری که دهد قبل و بعد از واگذاری نشان می

سازی بازار بعد از خصوصی افزودهارزشاقتصادی و  افزودهارزشتوبین و  Qابزارهای ارزیابی عملکرد نسبت 

یز با . در انتها نمنجر گردد واگذارشده یهاشرکتسازی به بهبود عملکرد خصوصی یجهدرنتو یابد افزایش 

دولتی به بخش خصوصی به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای  یهاشرکتاشاره به اینکه واگذاری 

یزه به دولت، ایجاد انگ هاشرکتدولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی 

در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و مشارکت  منظوربهبرای مدیران و کارکنان 

قانون اساسی  11کلی اصل  هاییاستس بهترچهتا با اجرای هر  یشنهادشدهپ کندکمک میافزایش رقابت 

 زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.

 افزودهارزشدولتی بر  هایشرکت سازیخصوصی تأثیربه بررسی  در تحقیق خود (4783ابوالحسنی )

شرکت که  71 سازیخصوصی. در این تحقیق اطالعات سه سال قبل و بعد از پردازدمی هاآناقتصادی 

مورد برسی  4783-4733 هایسالاست طی  واگذارشدهبه بخش خصوصی  هاآنسهام دولتی  12%

ادی اقتص افزودهزشاربر  تأثیری سازیخصوصیاست که  صورتبدینقرار گرفت. نتایج این تحقیق 

 ودهافزارزشاست و میانگین  نشده و بازدهی عملکرد بر توجهیقابل تغییرباعث  نداشته و هاشرکت

 تغییر چندانی نداشته است. سازیخصوصیاقتصادی در قبل و بعد از 

 شدهدادهقرار ی موردبررسپیرامون عملکرد بخش تعاون اقتصاد  شدهانجامدر ادامه برخی از مطالعات 

 است.

که اقتصاد  کندمیدر پژوهش خود تحت عنوان اقتصاد تعاونی در اسالم، بیان  (4787سرآبادانی )

باالی آن در تحقق عدالت اجتماعی  تأثیرتعاونی در قانون اساسی ایران جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ 
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 کالاشبیفقهی  ازنظر هاتعاونیی است و فعالیت اقتصاد ایالعادهفو و تسریع روند رشد، دارای اهمیت 

را  بخش تعاون تواندمیدر امر تعاون  ترجدیو  تردقیق ریزیبرنامه. وی معتقد است که رسدمیبه نظر 

کمی و  ازنظر، شودمی برداریبهرهقانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن  موردنظردر حدی که 

ین تحقیق، عملکرد بخش تعاون در اقتصاد جمهوری کیفی گسترش و توسعه دهد. وی در نتایج ا

یه در سرما وریبهرهکه  کندمیبیان  گونهاینو دالیل این نتیجه را به  داندمیاسالمی را امیدوارکننده 

حاکی از آن است که  هاگزارش و ؛سرمایه در اقتصاد ملی است وریبهرهبیشتر از  مراتببهاین بخش 

همچنین استقبال  و ؛را به خود اختصاص داده است غیرنفتیدرصد سهم صادرات  12بخش تعاون، 

بوده است و سهم بخش تعاون از  توجهقابلاخیر ایران  دهه دودر  هاتعاونیگسترده مردم و رشد کمی 

که اگرچه سهم  دهدیماست. مجموع این عملکرد نشان  درصد 1حدود  4(GNP)ملی  محصول ناخالص

اندک است، امکان، استعداد و ظرفیت الزم برای افزایش این سهم و  (GNP)سهم بخش تعاون از 

 ، در بخش تعاون وجود دارد.موردنیازرساندن آن به سطح معقول و 

های صنعتی و مقایسه آن با بخش یتعاونی با عنوان وضعیت اشتغال در امطالعهدر ( 4781سوری )

ی بزرگ صنعتی هابنگاهی بزرگ صنعتی، به بررسی وضعیت موجود هاکارگاهخصوصی و دولتی در 

حاکی از آن  مطالعهپردازد. نتایج این یم هاآنتعاونی، خصوصی و دولتی و مقایسه کارایی  برحسب

صدی بخش خصوصی، بخش دولتی حدود در 83، در مقابل سهم بیش از هابنگاهتعداد  ازنظراست که 

ی صنعتی بزرگ را به خود اختصاص داده و هابنگاهدرصد از کل  1.1درصد و بخش تعاون فقط  42

درصد مربوط به  1.61که یدرحالدرصد است  1.4تعداد شاغالن نیز سهم بخش تعاونی فقط  ازلحاظ

ها یتعاونیج این مطالعه سهم نتا بر اساسدرصد به بخش دولتی است. اگرچه  7.76بخش خصوصی و 

ها یتعاوندرصدی آنان از شاغالن ناشی از این است که  1.4درصد است، اما سهم  1.1 هابنگاهاز کل 

ی دیگر از دیگر هابخشیی کوچک هستند، کارایی بیشتر بخش دولتی نسبت به هابنگاهاغلب 

                                                           
1 Gross National Product 
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ی از کارایی به نسبت یکسانی ی تعاونی و خصوصهابخشکه یدرحالهای این مطالعه است. یجهنت

 برخوردار هستند.

یی، ساختار زااشتغالدر تحقیق خود تحت عنوان جایگاه بخش تعاون در ( 4781صمدی و تابنده )

و  4731ی سال هادادهاشتغال و وضعیت شاغالن را تحلیل کرده است. در این مطالعه با استفاده از 

یی به تفکیک زااشتغالی خصوصی، دولتی و تعاونی در هابخشهریک از ، نقش LQ4مکانیتکنیک 

دهد که یزد و سیستان و یمایج این مطالعه نشان نتاست.  قرارگرفتهی موردبررسی کشور هااستان

یی بخش تعاون بیشتر از میانگین کل کشور زااشتغالمیزان  هاآنیی هستند که در هااستانبلوچستان 

 است.

کوشند تا یمسازی یا تعاونی سازی یخصوصی تحت عنوان امقالهدر ( 4788فیض پور و همکاران )

خصوصی و دولتی مورد کنکاش  دو بخشی تولیدی بخش تعاون را در مقایسه با هابنگاهتمایز عملکرد 

ی مزد و وربهره(، افزودهارزشی نیروی کار )برحسب تولید و وربهره، افزودهارزشقرار دهند. سرانه 

ی صنعتی ایران طی برنامه دوم هابنگاهبی پدید آمده و سرانجام رشد سریع شاغالن حقو ، اشتغال نس

 صورتبههای این پژوهش و روش آن یلتحل( به تفکیک مالکیت مبنای 87-31توسعه )و سوم 

 :که است آن گویای مطالعهاین  نتایجتحلیلی است.  -توصیفی

 ) افزودهارزش و تولید برحسب( کار نیروی وریبهره ازنظر و توسعه سوم و دوم هایبرنامه . طی4

 تجربه را دولتی و خصوصیهای بخش از کمتر عملکردی همواره 4781 سال استثنایبه تعاون بخش

 فقط را 4781 سال در خصوصی بخش به نسبت تعاون بخش وریبهره صورت این در است. کرده

 کرد؛ توجیه خارجی عاملی از ناشی توانمی

                                                           
در  i بخش دربه متوسط شاغلین  i بخش دراز طریق متوسط شاغلین منطقه  توانمیروش  این در: Location Quotientتکنیک مکانی  4

 بخش ملی، میزان اشتغال پایه را محاسبه کرد.

 باشد، منطقه خودکفاست. LQ=1اگر 

 .دهدمیرا نشان  ایپایهکاال و خدمات است. مقدار این فعالیت اقتصاد  صادرکنندهباشد، منطقه  LQ>1 اگر

 .دهدمیرا نشان  ایپایه غیرکاالست. مقدار این فعالیت اقتصاد  واردکنندهمنطقه  باشد، LQ<1اگر 
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 یا تساوی فزونی رغمبه نیز حقو  و مزد وریبهره معیار از استفاده با اقتصادی هایبخش عملکرد. 1

 در الزم از ثبات تعاون بخش که است آن مؤید خصوصی، بخش به نسبت تعاون بخش در معیار این

 و مزد وریبهره پراکندگی هایشاخص همواره چنانکه .نیست برخوردار عملکردی شاخص این

 و مزد وریبهره برای تنهانه موضوع این .است بیشتر دیگر هایبخش از تعاونی بخش در حقو 

 و تولید کار برحسب نیروی وریبهرهساالنه  رشد یعنی عملکردی، معیارهای دیگر برای بلکه حقو ،

 است؛ صاد  نیز افزودهارزش

 نیز سریع رشد و (دوره ابتدای اشتغال به توجه با) آمده پدید نسبی اشتغال ازنظر تعاون بخش .7

 تریضعیف عملکرد نیز زاییاشتغال ازنظر بنابراین، است؛ قرارگرفته خصوصی و دولتی بخش از پس

 .است داده نشان خود از هاآن به نسبت را

 ارتقای با فقط سازیخصوصی جایبه سازی پژوهش بیانگر آن است که تعاونینتیجه کلی از این 

وری بهره از سطحی به بخش این دستیابی نیز و خصوصی بخش به نسبت تعاون بخش در وریبهره

 .بود خواهد پذیرتوجیه خصوصی بخش معادل
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 ( مقدمه7-4

دارای سه عنصر عملکرد، رفتار و ساختار است و بسته به ماهیت و  بازار هر ،در مطالعات اقتصاد صنعتی

. عملکرد بازار یا به عبارتی شودمییکدیگر، شکل و نوع سازمان بازار مشخص  با عناصراین  ینحوه

و در این تحقیق،  شودمیاقتصادی ناشی  هایفعالیتعملکرد اقتصادی، نتایجی است که از 

است. متغیرهای ساختاری و رفتاری نیز  شدهگرفته نظرد اقتصادی در عملکر عنوانبه افزودهارزش

 فی یا خنثی داشته باشند. مالکیت،اثرات مثبت، من متغیر عملکرد برخود  نوبهبهممکن است هریک 

 سهم بازار متغیرهای ساختاری و تبلیغات و تحقیق و توسعه متغیرهای رفتاری هستند.و درجه تمرکز 

افزوده یا ارزش و نحوه تأثیر هرکدام از متغیرهای ساختاری و رفتاری بر متغیر در ادامه به بررسی

 شود.سودآوری پرداخته می

 (Economic Value Added)افزوده اقتصادی ( ارزش7-1

افزوده اولین بار توسط اقتصاددانان کالسیک مطرح شد، چراکه آنان معتقد بودند که فرآیند تولید ارزش

آمده نیز بین این عوامل تقسیم دستعامل کار، سرمایه و زمین بوده است و سود بهتحت تأثیر سه 

افزوده را تشکیل ها، اساس مفهوم ارزشها در مقابل خالص پرداختیخالص دریافتی شود. تأکید برمی

 ظرتوان خلق مازاد ارزش، توسط هریک از عوامل تولید در نافزوده را میارزش دیگرعبارتدهد؛ بهمی

 گرفت.

ترین این عوامل، یکی از های مختلف اقتصادی و تعیین مهمافزوده بنگاهبررسی عوامل مؤثر بر ارزش

، های مربوط به تولیدشود. شناسایی هرکدام از شاخصترین نیازهای هر اقتصاد پویا محسوب میاساسی

های مناسب برای رشد ینهها را در بهبود فرآیند تولید و ایجاد زمگذاران اقتصادی بنگاهسیاست

 (4783)حسینی نسب و همکاران، افزوده یاری خواهد کرد. ارزش

افزوده اقتصادی مفهومی است که حدوداً از قرن هجدهم میالدی در ادبیات اقتصاد، در خصوص ارزش

 (Freeik, 1997) .افزایش ارزش بنگاه از طریق فزونی بازده، بر هزینه سرمایه به وجود آمد
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 افزوده و سودآوریارزش( 7-1-4

که گیرد درحالیای است که در یک دوره مالی مشخص به سهامداران تعلق میسود ثروت ایجادشده

دهندگان، کارکنان و افزوده اقتصادی بیانگر ثروتی است که براثر تالش گروهی از سهامداران، وامارزش

ریافت نفع سهم خود را دهای ذیدولت در یک دوره مالی مشخص ایجادشده است و هریک از گروه

تری از سود داشته و سود صرفاً ممکن است بخشی از افزوده مفهوم گستردهاند، بنابراین ارزشنموده

مدیره به سهامداران افزوده ایجادشده باشد. صورت سود و زیان ناشی از نیاز جوابگویی هیئتارزش

ه مسئول پاسخگویی بمدیره افزوده معتقدند که هیئتکنندگان صورت ارزشکه تهیهباشد درحالیمی

باشد تا مشخص شود که اوالً ثروت چگونه ایجادشده دهندگان، کارکنان و دولت میسهامداران، وام

 (4736 )خاکی،های ذینفع تقسیم گردیده است؟ است؟ و ثانیاً این ثروت چگونه بین گروه

 افزوده( محاسبه ارزش7-1-1

است از  محاسبه است. یک روش عبارتروش قابلهای اقتصادی معموالً با دو افزوده فعالیتارزش

و روش  ای مورداستفاده در تولید یک کاال از ارزش محصول تولیدشدهتفریق ارزش کاالهای واسطه

افزوده از طریق محاسبه مبالغ پرداختی به عوامل تولید است. عوامل تولید نیز دیگر، محاسبه ارزش

صورت مزد، حقو ، سود و اجاره انجام ختی به این عوامل بهاند از کارگر، سرمایه و زمین )پرداعبارت

 پذیرد(.می

 (4736)خاکی، صورت زیر در نظر گرفت: افزوده را بهتوان دو روش کلی محاسبه ارزشبنابراین می

     :     4روش تفریق (الف

ارزش افزوده                          = فروش کل(ستانده) − (داده)  مواد و خدمات خریداری شده

 

                                                           
1 Subtraction Method  
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 :         4ب( روش جمع

ارزش افزوده         = هزینه نیروی کار + بهره + مالیات + استهالک +  سود

در ادامه به بررسی رابطه بین متغیرهای ساختاری نوع مالکیت و درجه تمرکز و سهم بازار و متغیرهای 

 ت.شده اسافزوده و سودآوری پرداختهرفتاری تبلیغات و تحقیق و توسعه با متغیرهای عملکردی ارزش

 ( رابطه بین مالکیت و عملکرد7-7

مالی، با پذیرش آنکه تغییر  فشارتحت هایدولتنشان داد  4332 هایسالبانک جهانی در  هایگزارش

 حرکت کردند سازیخصوصی، به سمت دهدمیقرار  تأثیررا تحت  هابنگاهنوع مالکیت، عملکرد 

. (Selvi & Yilmaz, 2010) 

، اما عملکرد ضعیف شودمیعوامل زیادی باعث ایجاد رکود اقتصادی  یافتهتوسعهاگرچه در کشورهای 

. کاهش نرخ رشد، شودمیشناخته  سازیخصوصیعامل اصلی  عنوانبه عمومی طوربهدولتی  هایبنگاه

 یپدیده بر رخداد مؤثرعوامل  ازجملهنیز  گذاریسرمایهافزایش نرخ تورم و کاهش میزان 

یشتر ب سازیخصوصیناشی از  اثربخشیتا کارایی و  شوندمیهستند. این عوامل باعث  سازیخصوصی

دارند؟  دولتی هایبنگاهخصوصی عملکرد بهتری نسبت به  هایبنگاه راستیبهقرار گیرد. آیا  موردتوجه

ه اقتصادی را ب یتوسعهدولتی و بالطبع رشد و  هایبنگاهبهبود کارایی  تواندمی سازیخصوصیآیا 

موجب انگیزش مدیران در  سازیخصوصیاقتصادی این دیدگاه را که  هاینظریههمراه داشته باشد؟ 

. اول از منظر دهندمیقرار  موردحمایت، از دو منظر شودمیمدیریت کارای بنگاه و بهبود عملکرد آن 

 .(Muslumov, 2005) رقابت در بازار محصول و دوم از منظر اطالعات

خصوصی در بازار رقابتی، انگیزه بیشتری برای بهبود کارایی دارند. رقابت  هایشرکتاز دیدگاه اول، 

را به سمت تولید کارا سو   هاآنقرار و  تأثیرخصوصی را تحت  هایبنگاهموجود در بازار، رفتار 

                                                           
1 Addition Method 
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خود و تولید کارا  هایهزینهدولتی نگرانی چندانی نسبت به کنترل  هایبنگاه، اما مدیران دهدمی

 هایحمایتو  هاکمکاز طریق  درنهایتاضافی بنگاه  هایهزینهکه  دانندمی خوبیبه چراکهندارند. 

 رماکارفبین کارگزار و  اطالعاتی تقارندر دیدگاه اطالعات، به موضوع عدم شود. میدولتی پوشش داده 

اطالعاتی در بدترین حالت موجب از بین رفتن  که ناشی از رابطه نمایندگی است. عدم تقارن شدهاشاره

 هایجریاندر مورد  گذارانسرمایه. این پدیده باورهای شودمیو متالشی شدن بازارها  عمومی اعتماد

نادرست بنگاه و خطر گزینش  گذاریارزشموجب  تواندمیو  دهدمیقرار  تأثیرنقد آتی بنگاه را تحت 

به حیات خود ادامه  توانندمیبا عملکرد نامطلوب  هاییشرکتنامطلوب گردد. در چنین بازاری تنها 

دهند که به معنای شکست بازار در تخصیص بهینه سرمایه است. گرچه رابطه نمایندگی هم در 

خصوصی تحت  هایبنگاهرا در  دولتی و هم خصوصی وجود دارد، اما سه عامل این رابطه هایبنگاه

 ،نظارتی بازار سرمایه و خطر ورشکستگی سازوکارهای، نظارت کارفرما )مالک(، دهدمیقرار  تأثیر

زار و کارگ دهندمیرابطه در بنگاه خصوصی را کاهش  طرف دوعواملی هستند که فاصله اطالعاتی بین 

خود  رأیا عمل نماید. مالکان از مجرای قدرت منافع کارفرم سازی حداکثرتا در راستای  دارندمیوارا 

عملکردی مغایر با منافع مالکان  کهدرصورتی دانندمی. مدیران کنندمیبر رفتار مدیر اعمال نظارت 

موجب  که پردازندمیمالکان ناراضی به فروش سهام خود  عالوهبه. شوندمیداشته باشند، برکنار 

هش قیمت سهام، بنگاه در معرض خطر تصاحب توسط سایر . با کاشودمیکاهش قیمت سهام بنگاه 

 . چنین خطری موجبشودمی، شرایط تغییر مدیران فعلی بنگاه فراهم درنتیجه. گیردمیقرار  هابنگاه

 که مدیران به حفظ منافع مالکان تشویق شوند. شودمی

ه در هنگام افزایش سرمای چنان چه از دید بازار، بنگاه خصوصی عملکرد مطلوبی نداشته باشد، درنهایت

 هایبنگاه. این در حالی است که یابدمیو احتمال تعطیلی آن افزایش  شودمی روروبهبا مشکالت 

معتقدند  ایعده روازاینو مخارج دسترسی دارند  هاهزینه تأمیندولتی همواره به منابع عمومی برای 

برای بهبود کارایی بنگاه خود ندارند بلکه نیاز چندانی به افشای  ایانگیزه تنهانه هابنگاهکه این 

در بازارهای  باالست. هاآناطالعات نداشته و به همین دلیل عدم تقارن اطالعاتی در رابطه با 
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دولتی موجب بهبود عملکرد  هایبنگاه سازیخصوصیبیان کرد که  تواننمی طورقطعبه توسعهدرحال

وجود عدم تقارن  گیردنمیقرار  موردحمایتدر چنین بازارهایی حقو  اقلیت زیرا  شود؛میبازار 

بلوکی است  صورتبهاغلب معامالت در این بازارها  و شودمیاطالعاتی باال مانع عملکرد مناسب بازار 

عواملی از قبیل  عالوهبه. بردمیرا از بین  سرمایهخصوصی به بازارهای  هایبنگاهکه تا حدودی نیاز 

ولت د هایسیاستاختار ضعیف قوانین و مقررات بازار سرمایه، بستر نامناسب رقابتی بازار محصول، س

خصوصی در بازارهای  هایبنگاهدر ورود به بازار سرمایه و توزیع نابرابر درآمد نیز بر کارایی 

ستر رمایه و ببین عوامل مالکیت، ساختار س ایپیچیدهبنابراین روابط  گذارد؛می تأثیر توسعهدرحال

راجع  گیرینتیجهکه   (Vickers & Yarrow, 1991)سیاسی و قانونی در چنین بازارهایی برقرار است

. موفقیت فرآیند سازدمیمشکل  هاآن دربه ارجحیت ساختار مالکیت دولتی یا خصوصی را 

ظام ن سازوکارهای، وابسته به اندبودهدولتی  درگذشتهکه  هاییبنگاهبهبود عملکرد  سازیخصوصی

اد دولتی تض هایبنگاهاست. در  سازیها پس از خصوصیبنگاهدر این  استقراریافتهراهبری شرکتی 

 هااهبنگ. در این گرددمیمدیران ایجاد  عنوانبه گذارانسیاستمالکان و  عنوانبهمنافع بین عموم مردم 

 ورطبهحصول اهداف سیاسی است که  هاآندغدغه  ترینواصلیدارند  دست بهسیاستمداران، کنترل را 

با تغییر ساختار مالکیت،  سازیخصوصیمنافع سهامداران همگرا نیست.  سازی حداکثر باهدفلزوم 

 .(Boubakri & et al, 2003) منفعت( دارد) سودبیشتری بر کارایی و کسب  تأکید

 ( انواع مالکیت و اثرات فرضی بر عملکرد7-7-4

 ؟1شدهتوزیعیا  4مالکیت متمرکز

اجرای تعامل و توزیع قوی بین مالکان و مدیران  عنوانبهبین عملکرد بنگاه و مالکیت اغلب  یرابطه

را بدون منجر شدن به یک توافق عام کسب کرده  ایعمدهکه توجه  ایمسئله. شودمیتلقی  هابنگاه

الکیت یا م شودمیخوب منجر  است، این است که آیا مالکیت متمرکز بیشتر به اداره و عملکرد شرکتی

                                                           
1 Concentrated 
2 Dispersed 
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دال  عموالًمناشی شده بر جدایی مالکیت و کنترل تمرکز دارد  سازمانیمشکل. ادبیاتی که بر شدهتوزیع

منجر به مراقبت بهتر مدیران، بیشینه کردن ارزش  چراکهبر مطلوبیت مالکیت متمرکز است، 

. از شودمی( Shleifer & Vishny, 1997) هابنگاهسهامداران و در دسترس بودن بودجه خارجی برای 

 تأکیددارندبرای کسب اطالعات  هاانگیزهکه بر اهمیت نوآوری مدیریتی و  هاییمدلسوی دیگر، 

که مالکیت متمرکز ممکن است برای  کنندمیبا عدم قطعیت باال( استنتاج  هاییموقعیت)مانند، 

 (Aghion & Tirole, 1997) . باشد آورزیانعملکرد بنگاه 

ود ارزش بهب عنوانبهکه توسط برخی  شودمینیز منجر به نقدینگی سهام شرکت  شدهتوزیعمالکیت 

 (.Holmstrom &Tirole,1983) اطالعات بازار سهام تلقی شود و لذا عملکرد بنگاه را افزایش دهد

یریتی تصمیمات مد کهوقتیپراکندگی مالکیت ممکن است بهینه باشد، به شرطی که بتواند  رو،ازاین

و یا نیاز به انجام بازسازی باشد، افزایشی در کنترل سهام ایجاد کند  نیاز به مسدود شدن داشته باشند

Bolton & von Thadden, 1998)). 

توجهی در این اثر مالکیت بر عملکرد، تحلیل جالب در مقایسه با دیگر مطالعات، 4کوسندا و اسوجنار

 کامالً اشکال و تراکم مالکیت در یک جمعیت  یدربارهاطالعات دقیق  اوالً زمینه انجام دادند چراکه

 ظرن سازی با مقیاس باال را درخصوصیمتوسط و بزرگ خصوصی دریک مدل اقتصاد  هابنگاهمجازی از 

شده حاصل سازیخصوصیبعد از  یدورهاز که  هااز یک پانل چهارساله از داده کهاین، دوم گرفتند

چهارم  و گرفتند نظر المللی را درستم حسابداری بینمطابق با سی هایداده، سوم استفاده کردنداست 

دقیق مالکیت برای  هایدادهاز  هاکردند. آنب نمونه بالقوه را کنترل میانتخا 1اصولی بایاس طوربه

خصوصی لکیت ما ( درجه تراکم4: عد مهم استفاده کردندارزیابی اثر عملکرد مالکیت در طی دو ب

 های مالکیتبندیطبقهاز تعداد مالکان در هر یک از این  نظرصرفبا  یدولتمالکیت بومی، خارجی و 

 ها. SLOو تمرکز مالکیت با این  s)O(SL3 ترین مالکان( هشت نوع اصلی تنها از بزرگ1

                                                           
1 Kocenda and Jan Svejnar (2002) 

 یقی آن.تخمین گر یک پارامتر و مقدار حق اریبی، تفاوت بین حد بینهایت 1
3 Domestic banks and portfolio companies as single largest owners 
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از  کدامهیچ باشد. اول اینکهمحقق دارای چندین مفاهیم اصلی می های تجربی این دویافته

ی بر نرخ تغییر درآمد فروش در اثر مالکیت خصوصی بومی یا خارجی )تمرکز( تراکم هایبندیطبقه

 چنینهمو اکثریت مالکان خارجی و بومی دوم، . کندنمیمورد تملک دولت  هایبنگاه مقایسه با

 دولت را افزایش تحت تملک هایاکثریت بنگاه سوددهی مرتبط با ،پراکنده() یافتهمالکان توزیع 

جزئی با کاهش نرخ رشد هزینه  صورتبهخصوصی بومی چنین کاری را حداقل  هایبنگاه. دهندمی

م ک مالکیت با تمرکزخصوصی بومی  هایبنگاهخارجی،  هایبنگاه کهدرحالی دهندمینیروی کار انجام 

کار یا  غیر نیروی هایهزینهفرضی چنین کاری را با کاهش  طوربهبا مالکیت توزیع یافته،  هاییبنگاهو 

افزایش  جایبه، روازاین. دهندمیغیر از درآمدهای فروش انجام  هایزمینهایجاد درآمد از دیگر 

خارجی و بومی خصوصی چنین کاری را  هایبنگاهکه  رسدمیسوددهی از طریق فروش بیشتر، به نظر 

غیر نیروی کار( و با ایجاد درآمد از  هایهزینه فرضاًهش نیروی کار و از طریق بازسازی تدافعی )کا

 جاهببا مالکیت توزیع یافته اثر مثبت بیشتری را بر سود  هاییبنگاه. سوم، دهندمیدیگر منابع انجام 

چهارم، دولت از طریق ضبط یک سهم متمرکزشده.  بیشتر تبا هر نوع مالکی هاییبنگاهتا  گذارندمی

عنوان چنین از طریق نقش مهم خود بهصی( و هم)توانایی وتو کردن تصمیمات مدیریتی خا طالیی

دولت یک هدف اجتماعی را در طی  روازاین، اثر مثبتی بر هزینه نیروی کار دارد. یک سهامدار بزرگ

ه ر. پنجم، مالکان خارجی با گستدهدمینشان  ،که بیکاری افزایش یافت سازیخصوصیبعد از  یدوره

مالکان بومی  چنینهمیکنواخت اهرم مالی را کاهش دادند،  طوربهمتوسط مالکیت  چنینهمعالی و 

که مالکیت خصوصی خارجی و بومی منجر به کاهشی در بدهی و  دهدمینیز چنین کردند. این نشان 

زایش اف هایطریقهیکی از  دهندهنشانو ممکن است  شودمییا ریزش سرمایه حقو  صاحبان سهام 

اثرات مالکیت از هم ضریب(  -تنوع -زمان)ششم، برآوردهای پویای باشد.  هابنگاهسوددهی در این 

که از فرضیه  شودشکل ظاهر می U صورتتأثیر بر هزینه نیروی کار به ، امابرندمیرنج  بودن خطی

                                                           
 



57 
 

اثر مالکیت از طریق هشت  وتحلیلتجزیههفتم، . کندمیحمایت  4بالنچاردتوسط  یافتهتوسعهبازسازی 

مالکیت دولت، خارجی و بومی  هایبندیطبقهنتایج مکملی به  یکنندهارائهنوع از مالکان بزرگ تنها 

 هایصندو صنعتی خارجی و بومی و  هایشرکتمالکیت تنها توسط  ترینبزرگخصوصی است. 

ی و پورتفوی هایشرکتمالکیت  کهدرحالیداخلی و افراد منجر به منافع بیشتری است  گذاریسرمایه

 SLOهشتم، اثر سود مثبت یک شرکت صنعتی خارجی  بانک یا مالکیت دیگر خارجی چنین نیست.

های خارجی بازسازی  SLOاین  روازایناثر مثبت بر فروش و کاهش در اهرم مالی است.  مرتبط با یک

هزینه  ازنظرای مالکیت دولتی مالی بدون منحرف شدن از معیاره تأمیناستراتژیک را در تولید و 

. این مدرک در تقابل با کندنمیتفاوتی  SLOبا تراکم مالکیت  SLO تأثیرنهم،  نیروی کار انجام دادند.

که  دهدیمنشان  و ؛اصلی مرتبط با اثر مالکیت متمرکز و توزیع یافته بر عملکرد است هاینظریهتمام 

. گذاردنمی تأثیرتراکم یا توزیع بر عملکرد  یگستره SLOخاصی از مالکیت مانند  هایمقیاسبرای 

، مالکیت خصوصی تمایل سازیخصوصیبعد از  یدورهکه در  دهدمینشان  این نتایج، طورکلیبه

 باط داشته باشد. برخیارت هاشاخصبرخی  ازنظرداشت تا با عملکرد برتر مرتبط با مالکیت دولتی، 

خاص در تجاوز از  طوربهپورتفولیو(  هایشرکتو  هابانکمانند ) ت خصوصیکیاشکال مال

 دهشتوزیعمالکیت  چنینو هم هستند ناکارآمددولت  مورد تملک هایشرکتعملکردی  استانداردهای

 شود.میمنجر به عملکرد بهتر یا برابر با اشکال مالکیت متمرکز 

 هابنگاه تعاونی سازی بر عملکرد ( جایگاه و تأثیر7-7-1

ین ا های اقتصادی درباره یکدیگر است و برها در فعالیتبیانگر مسئولیت افراد و بنگاهاصل تعاون 

لبانه با آورند، بلکه داوطهای دیگر را پدید نمیتنها مسببان ورشکستگی بنگاهاساس، این مسئولیت نه

 دفتر) کندها جلوگیری میهای رشد درآمدی به دیگران، از سقوط آنرسانی و واگذاری فرصتکمک

های دولتی، خصوصی و تعاونی، در (. پذیرش هریک از انواع مالکیت412 همکاری حوزه و دانشگاه، ص

                                                           
1 Blanchard (1997) 
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داشت. در اقتصادی که مبنای آن مالکیت خصوصی است،  بعد اقتصادی آثار متمایزی را در پی خواهد

وارد حداکثر کردن سود که در برخی م های اقتصادی نیز رفتار خود را بر اساس شرط حداکثربنگاه

کنند. این در حالی است که در اقتصاد دولتی، اصوالً، منافع و کند، تنظیم میرفاه جامعه را تضمین می

شود. در این میان اقتصاد تعاونی را شاید بتوان حالتی در جای سود فردی حداکثر میرفاه اجتماعی به

تر از منافع فردی و رفاه وانی عامشود که این عننظر گرفت که در آن تابع رضایتمندی حداکثر می

اجتماعی است و برای آن نیز معیارهای متمایزی مانند چگونگی توزیع درآمد در سطح فردی یا 

ها و نیز منابع موجود دیگر در ها و روایتاساس آنچه از بسیاری از آیه تعریف است. برای قابلمنطقه

طورکلی نهی شده است و نه ساندن سود نه بهشود، هدف به حداکثر راقتصاد اسالمی استنباط می

های (. از سوی دیگر این هدف فقط به بنگاه4738شده است )انصاری و همکاران، قیدوشرط پذیرفتهبی

ود را کردن س های دولتی و تعاونی نیز در برخی مواقع مجازند حداکثرخصوصی تعلق ندارد بلکه بنگاه

 هدف خود انتخاب کنند.

 وسیله بنگاه دولتی یا تعاونی تعارضی باهدف حداکثرسازی سود به هدف حداکثر چنانچه پی گیری

 قبول یا ضروری است.سازی منافع و رفاه اجتماعی نداشته باشد یا به آن کمک کند امری قابل

ساختن تعادل  قانون اساسی، دولت مکلف شده است در جهت پدید 11 و 17در جهت اجرای اصول 

های ی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور و همچنین افزایش سهم فعالیتهای دولتدر سهم بخش

های الزم را به عمل آورد. در ساختن اشتغال، حمایت منظور کمک به پدیداقتصادی بخش تعاونی به

درصد تا پایان  11انداز توسعه کشور نیز افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به سند چشم

ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد ن اقدام مؤثر دولت در پدید ساختن تعاونیبرنامه پنجم، همچنی

های کلی بخش تعاونی قرارگرفته است. افزون بر این، قانون اساسی از هدف 17اصل  1در اجرای بند 

درصد در سال  11و  4788درصد در سال  48ارتقای سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخلی به 

هزار تعاونی جدید، همچنین افزایش  414میلیون فرصت شغلی در قالب  1.1ساختن  د، پدی4731
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درصد در  8ها از گذاری موردنیاز تعاونیسهم صندو  تعاون و بانک توسعه تعاون در تسهیالت سرمایه

های کمی این بخش طی دوره از هدف 4788درصد کل تسهیالت بانکی در سال  72به  4787سال 

توان گفت همه، میبااین (4781کشور،  ریزیبرنامه)سازمان مدیریت و گرفته است قرار 88-4781

جهت حل مشکالت اقتصادی ازجمله اشتغال، موردتوجه  های اخیر و دراگرچه بخش تعاون در سال

های صنعتی هنوز جایگاه خود فعالیت ٔ  ها، درزمینهقرارگرفته است اما باوجود کامیابی در برخی زمینه

های بعد از پیروزی انقالب بنابراین، ازآنجاکه دولت در سال (؛4781سوری، ) را پیدا نکرده است

های روستایی، بخش تعاون را با اعطای تسهیالتی برای تعاونی برخورد مساعد و کارساز خود با

های اولیه پیروزی انقالب زا در سالشتغالهای اهای بدون بهره و سود جهت تعاونیبینی وامپیش

های متعددی به این امر مهم های بودجه سالیانه تبصرهتدریج در قانوناسالمی آغاز کرده و به

ویژه بخش خصوصی از رود نسبت به بخش دولتی و به(. انتظار می4783اختصاص داده است )شیخی، 

 برخوردار باشد.های دیگر کم برابر با بخشعملکرد بهتر یا دست

 سودآوری ( بررسی نظری اثر درجه تمرکز بر7-1

 باوجودمطالعات بسیاری پیرامون سودآوری در سطح صنعت انجام شدند.  4332و  4362دهه  طی در

ز و مثبت بین تمرک نتیجه عمومی حاکی از یک رابطه طورکلیبهنتایج متفاوت حاصل از این مطالعات، 

 (Weiss,1974)سودآوری است. 

 لرنر شاخص بین ارتباط بررسی به سودآوری، و تمرکز بین رابطه تبیین برای ،4(1222) وال بارث

 بررسی برایپردازد. ساختار )تمرکز( می متغیر عنوانبه هرفیندال شاخص و عملکردی متغیر عنوانبه

 برای بازار این در قیمت است، بنگاه n شامل بازاری که کنیممی فرض شاخص، دو این بین ارتباط

 :است زیر صورتبه بازار تقاضای تابع بنابراین، ،شده استگرفته نظر در ثابت هابنگاه

𝑃 = 𝑓(𝑄) = 𝑓(𝑞1 + 𝑞2 + ⋯ + 𝑞𝑛)                                                                                  (1 − 3) 
 

                                                           
1 Barthwal, (2000) 
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 شود:می صورت زیر محاسبهبنگاه به در این حالت درآمد نهایی هر

𝑀𝑅𝑖 =
𝜕𝑇𝑅𝑖

𝜕𝑞𝑖
= 𝑃 [1 +

𝑞𝑖

𝑃
.
𝜕𝑃

𝜕𝑄
]                                                                                         (2 − 3) 

  

 دست آورد: صورت زیر بهتوان رابطه بین درآمد نهایی و کشش را بهبازنویسی رابطه فو  می با

𝑀𝑅𝑖 =
𝜕𝑇𝑅𝑖

𝜕𝑞𝑖
= 𝑃 [1 + 𝜀𝑃.𝑄 .

𝑞𝑖

𝑄
]                                                                                         (3 − 3) 

 

 رابطه باال داریم: یسازسادهبا 

𝑀𝑅𝑖 = 𝑃 [1 + ∑ (
𝑞𝑖

𝑄
)

2
𝑛

𝑖=1

𝑒𝑝]                                                                                               (4 − 3) 

 

∑(، مقدار 3-4) در رابطه (
𝑞𝑖

𝑄
)

2
𝑛
𝑖=1   با شاخص هرفیندال برابر است. بنابراین با جایگذاری آن در رابطه 

 :شودیم(، رابطه زیر حاصل 3-3)

𝑀𝑅𝑖 = 𝑃[1 + 𝐻. 𝑒𝑝]                                                                                                              (5 − 3) 

( سمت چپ 1آوردن رابطه بین شاخص لرنر و شاخص هرفیندال کافی است از رابطه ) به دستبرای 

 زیر محاسبه نماییم. بنابراین خواهیم داشت: صورتبهشاخص لرنر را برحسب شاخص هرفیندال 

𝑀𝑅𝑖 = 𝑃 + 𝑃𝐻. 𝑒𝑝                                                                                                                (6 − 3)  

𝑃 صورتبهرابطه فو   یسیبا بازنو − 𝑀𝑅 = −𝑃𝐻. 𝑒𝑝 س تقسیم طرفین آن بر متغیر قیمت، و و سپ

 اصل می شود:ابطه زیر حاز برابری درآمد نهایی با هزینه نهایی ر

(𝑃 − 𝑀𝐶)

𝑃
= −𝐻. 𝑒𝑝                                                                                                              (7 − 3) 

 که یک رابطه مستقیم بین شاخص تمرکز و حاشیهبنابراین، براساس رابطه فو ، مالحظه می شود 

 سود )شاخص عملکرد بازار( برقرار می باشد.



61 
 

تمرکز بازار یک بعد مهم ساختار بازار است زیرا هم قدرت بازار رقبا و هم فرصت را برای انتخاب 

 مصرف کننده تعیین می کند. شاخص های تعیین کننده درجه تمرکز بازار عبارتند از:

باشد و کافی است ترین شاخص تمرکز میاین شاخص، ساده ( معکوس تعداد بنگاه های بازار:7-1-4

های بازار را معکوس نموده تا اندازه تمرکز بر حسب این شاخص محاسبه شود. برای که تعداد بنگاه

خواهد  2.21بنگاه فعالیت نمایند، اندازه تمرکز بر حسب این شاخص معادل  12مثال، اگر در صنعت 

ه است توجها بیدارد و به مسئله نحوه توزیع بازار بین آنها توجه بود. این شاخص صرفاً به تعداد بنگاه

 (.4737)خداداد کاشی،  باشدو در واقع این شاخص به اصل انتقال، حساس نمی

این شاخص یک جمع بندی خطی از سهم بازار چهار  :(CR4)( نسبت تمرکز چهار بنگاه 7-1-1

 نگاه برتر به صورت زیر می باشد. بنگاه بزرگ در بازار است. معادله نسبت سهم بازار چهار ب

𝐼4 = ∑ 𝑆𝑖

4

𝑖=1

 

 نشان داده می شود که به صورت زیر محاسبه می شود: 𝑆𝑖سهم بازار توسط 

𝑆𝑖 = 100 ∗ 𝑞𝑖 𝑄⁄  

 توجه داشته باشید که سهم بازار  نسبت تراکم چهار بنگاه به درصد واحد می باشد. 

های مربع تمام سهم های بنگاهاین شاخص جمع :  1(HHI)هیرشمن-( شاخص هرفیندال7-1-7

می  HHIدر زیر نشان داده شده است. به دلیل اینکه جمع مجذور است،  HHIبازار می باشد. معادله 

می  HHIتواند اثر نابرابری سهم بازار میان بنگاه ها تشخیص دهد حتی اگر جمع خطی یکسان باشد. 

 HHIلیل برای اندازه گیری تمرکز بازار تواند مشکل نسبت تمرکز چهار بنگاه را حل کند. به این د

این است که داده های  HHIبیشتر از نسبت تمرکز چهار بنگاه استفاده می شود. یکی از مشکالت 

                                                           
1 herfindahl-hirschman index 
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بنگاه ( نیز  1تمام بنگاه ها را نمی شناسد. این مشکل همچنین در نسبت تمرکز چند بنگاه )بیشتر از 

 وجود دارد. 

𝐻𝐻𝐼 = ∑(𝑠𝑖)
2

𝑁

𝑖=1

 

(  است، که شاخصی برای اندازه گیری قدرت 4371)4شاخص های مرتبط شاخص لرنر یکی دیگر از

 نشان داده شده به صورت زیر تعیین می شود: φبازار انحصاری می باشد و با نماد 

φ = (P − MC) 𝑃⁄  

 (.sheble, 1999) نشان داده شده است MCقیمت در بازار است و هزینه های حاشبه ای با  Pکه 

های مختلف برای نشان دادن سهم صنعت اختصاص داده شده توسط نسبت لورنز:( منحنی 7-1-1

ها در صنعت است. یک نمونه از منحنی لورنز در شکل زیر نشان داده شده است. محور عمودی بنگاه

که محور افقی دهد، در حالیها از کوچک به بزرگ نشان میدرصد تولید صنعت را تحت تمرکز بنگاه

خط برابری مطلق  OAباشد. خط های انباشته شده از کوچک به بزرگ میرصد بنگاهی ددهندهنشان

ازه ها برابر است. اگر اندشود. اگر اندازه بنگاه با این خط رسم شود بنابراین اندازه تمام بنگاهنامیده می

 اهد بود. درها برابر نخوبنگاه از امتداد منحنی خط برابری مطلق منحرف شود، بنابراین اندازه بنگاه

اند. در درصد از تولید صنایع را به خود اختصاص داده 12ها از بنگاه درصد 12روی نمودار  Cنقطه 

 & Wilson) دهنداز تولید کل صنعت را تشکیل می درصد 8ها فقط از بنگاه درصد D 12نقطه 

Lipczynsk, 2004.) 

                                                           
1 lerner indexs 
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لورنز یمنحن 4-7شکل   

 

 بر سودآوری( بررسی نظری اثرسهم بازار 7-1

 پیچیده بین سهم نسبتاً( به طرح نظریه و مرور بر شواهد تجربی پیرامون رابطه 4333)4فینی و راجرز

پایه، معتقد بودند که سهم بازار باالتر، باعث  هاینظریهبسیاری از  کهدرحالیبازار و سودآوری پرداختند. 

 Uن رابطه مستقیم نباشد و یک رابطه بیان کردند که ممکن است ای هاآن، شودمیافزایش سودآوری 

درصد از سهم  72سطح باالی سوددهی با بیش از  کهطوریبهشکل بین سهم بازار و سودآوری یافتند. 

درصد فراتر  72سهم بازار از  یابدمیاست. به این معنی که زمانی که سودآوری افزایش  ارتباط دربازار 

  .رسدمیدرصد  72به  حدوداًسهم  یابدمیو زمانی که سودآوری کاهش  رودمی

که سهم بازار رابطه مثبت و معناداری با  دهندمینشان  4332از دهه  شدهانجاممطالعات  طورکلیبه

( 4333) 1دونالدمکسودآوری حاکم است. گرچه  -نرخ بازده دارد و این اثر بر هرگونه ارتباط بین تمرکز 

تولیدی استرالیا با شکست مواجه شد  هایبنگاهرابطه معنادار میان سودآوری و سهم بازار در  دریافتن

 .یافتدستگفته شد،  ترپیشکه  گونههمانسودآوری مثبتی  -اما به یک رابطه تمرکز 

                                                           
1 Feeny & Rogers 
2 MacDonald 



64 
 

 سودآوری تبلیغات بر ( بررسی نظری اثر7-6

نظری  دانند. مطالعاتیک رابطه مستقیم می بسیاری از اقتصاددانان، ارتباط بین تبلیغات و سودآوری را

4کند. یکی از این مطالعات، توسط درفمن و استینرزیادی، این موضوع را تأیید می
شده است. که انجام 

 شده است.مرور آن پرداختهدر ادامه به

 استینر -( شرایط درفمن7-6-4

سطحی از تبلیغات که متضمن به بررسی  صورت زیر( و به4334) 1استینر توسط موریس-مدل درفمن

 اساس فرضیات زیراست: استینر بر-پردازد. مدل درفمنسود برای بنگاه است، می حداکثر

 ندارد. فروش شرکت وجود تأثیر تبلیغات بر . هیچ وقفه زمانی در4

یدات کننده و قیمت تولهای رقیب در بازار، واکنشی در مقابل تبلیغات شرکت تبلیغسوی شرکت . از1

 ندارد. ت رقیب وجودشرک

 دارد.  های مربوط به تبلیغات و تقاضا وجود. اطالعات کامل در خصوص کشش7

 استینر عبارت است از:-همچنین شرایط بازار در مدل درفمن

 کند.شرکت تنها یک قیمت برای محصولش تنظیم می _الف

محصول و سطح تبلیغاتش داند که تقاضایش تابعی از قیمت شرکت از طریق تحقیقات بازار، می_ ب

 دیگر:عبارتیاست. به

𝑄 = 𝑄(𝐴, 𝑃)                                                                                                                           (8 − 3) 

 هد.دتعداد دفعاتی است که بنگاه تبلیغات انجام می Aقیمت و  Pمقدار،  Qکه طوریبه

 تبلیغات یک هزینه ثابت است._ پ

                                                           
1 Dorfman-Steiner 
2 Moriss 
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 تواند قیمت و سطح تبلیغات را تعیین کند.شرکت می -ت

 

 ( سطح بهینه تبلیغات7-6-1

سطح بهینه تبلیغات، منظور سطحی است که حداکثر سود را برای بنگاه به دنبال خواهد داشت. این 

اساس فرضیاتی که در باال  شده است و این مدل بر( بررسی4311استینر )-سطح در مدل درفمن

 مطرح شد بناگردیده است. باتوجه به این شرایط، برای پیدا کردن سطح بهینه تبلیغات داریم:

𝜋 = [𝑃. 𝑄(𝑃, 𝐴)] − [𝐶(𝑄) + 𝐴]                                                                                   (9 − 3) 

 

,𝑄(𝑃هزینه تبلیغات،  Aکه درآن  𝐴) .سطح فروش بنگاه می باشد 

بنگاه تاجایی تولید می کند که درآمد نهایی حاصل از تولید یک واحد اضافی، برابر با هزینه نهایی آن 

 شود.

𝑀𝑅(𝐴) = 𝑀𝐶(𝐴)                                                                                                            (10 − 3) 

به منظور محاسبه هزینه نهایی تبلیغات می بایست درآمد نهایی تبلیغات را مساوی کل هزینه حال 

 نهایی تبلیغات قرار داد.

𝑀𝐶𝑡(𝐴) = MC(A) + MC(Q)                                                                                          (11 − 3) 

 تاثیرتبلیغات قرار گرفته است، به صورت زیر باشد:اگرتقاضای مصرف کننده ای که تحت 

𝑞 = 𝑎 − 𝑏𝑝                                                                                                                         (12 − 3) 

. (A)دارد رج تبلیغاتمصرف کننده هایی که از طریق تبلیغات مطلع شده اند، بستگی به سطح مخا تعداد

 بنابراین تقاضای کل چنین است:

𝑄 = 𝑛(𝐴)(𝑎 − 𝑏𝑝)                                                                                                           (13 − 3) 

𝑝ازرابطه فو    =
𝑎

𝑏
−

𝑄

[𝑏.𝑛(𝐴)]
𝐵که اگر    =

1

𝑏
𝐷و   =

𝑎

𝑏
 سود تولید کننده عبارت خواهد بود از: 

π = 𝐷𝑄 −
𝐵𝑄2

𝑛(𝐴)
− 𝐶(𝑄) − 𝐴                                                                                          (14 − 3) 
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شرط الزم برای حداکثرسازی سود آن است که مشتق رابطه فو  برابر صفر گردد. لذا سطح بهینه تولید، 

 تبلیغات داریم به صورت زیراست:  وقتی که

𝑄∗ = (𝐷 − 𝐶).
𝑛(𝐴)

2𝐵
                                                                                                          (15 − 3) 

𝑃∗ =
𝐷 + 𝐶

2
                                                                                                                          (16 − 3) 

بنگاه یک واحد افزایش یابد، در اینصورت مقدار فروش افزایش می  (A)اگرفرض شود مخارج تبلیغات 

مستقل از سطح تبلیغات می باشد. بنابراین برای واحدهای  ∗𝑃یابد چون تابعی از سطح تبلیغات است. اما 

∗𝑃) فروش رفته، بنگاه به میزان − 𝐶)  بدست خواهدآورد. بنابراین درآمد حاصل از یک واحد تبلیغات

 بیشتر، عبارتست از:       

    𝑅(𝐴) = 𝑄𝐴(𝑃∗ − 𝐶)                                                                                           (17 − 3)         

 میزان واحدهای فروخته شده به ازای یک واحد تبلیغ بیشترمی باشد 𝑄𝐴که درآن 

 بررسی نظری اثر تحقیق و توسعه بر سودآوری( 7-3

ت و هاساز عوامل مهم تاثیرگذار بر سودآوری بنگاهیکی توسعه  دربسیاری از مطالعات، هزینه تحقیق و

 نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه شده است. 

( در مقاله خود تحت عنوان سهم تغییرات در هزینه تبلیغات در 1222) 4گراهام و فرانکن برگر

( را مورد استفاده قرارداده اند. این رابطه دارایی 4336سودآوری و ارزش بازار، رابطه لو و سوگیانس )

ها را در دو دسته فیزیکی و غیر فیزیکی درنظرگرفته است و رابطه آنها را با سودآوری به صورت 

 دهد:زیرنشان می 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑔(𝑇𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖𝑡, 𝐿𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖𝑡)                                                       (18 − 3) 

 

                                                           
1 Graham & Frankenberger 
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دارایی های  𝐿𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖𝑡دارایی های فیزیکی و  𝑇𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖𝑡بیانگرسودآوری،  𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔دراین رابطه، 

هد. به دلیل ضرورت در نظرگرفتن هزینه های تبلیغات و تحقیق و توسعه در غیرفیزیکی را نشان می د

سودآوری، سودآوری در هرسال تا حدودی از طریق مخارج مربوط به سال قبل یا سال جاری قابل 

 تعیین است. براین اساس معادله فو  به صورت زیر تعمیم داده می شود.

 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑔(𝐴𝑇𝐺𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠, 𝑅𝐷𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠, 𝐴𝐷𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)                                              (19 − 3) 

 

مخارج تحقیق  𝑅𝐷𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠نشاندهنده دارایی های فیزیکی و غیرفیزیکی،  𝐴𝑇𝐺𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠دررابطه فو ، 

مخارج مربوط به تحقیق و  (4336) 4مخارج تبلیغات است. لو و سوگیانس 𝐴𝐷𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠و توسعه و 

∑توسعه را به صورت  𝜂𝑖,𝑡−𝑘𝑅𝐷𝑖,𝑡−𝑘  نشان داده اند. که در آن𝜂𝑖,𝑡−𝑘  سهم دالر صرف شده در سال

𝑡 − 𝑘 و  𝑘 = 0,1, … , 𝑛.(، رابطه سودآوری به صورت 1با جایگذاری این تعریف در معادله ) می باشد

 بدیل می شود:زیر ت

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 = 𝑔 (𝐴𝑇𝐺𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠, ∑ 𝜂𝑖,𝑡−𝑘𝑅𝐷𝑖,𝑡−𝑘 , ∑ 𝑉𝑖,𝑡−𝑘𝐴𝐷𝑖,𝑡−𝑘)                (20 − 3)  

 

 بنابراین معادله رگرسیونی معادله سودآوری به فرم زیر است:

 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑇𝐺𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 + 𝛽2𝑅𝐷 + 𝛽3𝐴𝐷 + 𝑒                                    (21 − 3) 

 

 

درمعادله فو ، سودآوری به عنوان درآمد عملیاتی قبل از کسر استهالک، مخارج تبلیغات و هزینه های 

درآمد عملیاتی )تفاضل درآمد حاصل از فروش و هزینه های  تحقیق و توسعه محاسبه می شود.

  ع فیزیکی و غیر فیزیکی مورد استفاده واقع می شود.فروش( به عنوان معیاری برای سودآوری مناب

  

                                                           
1 Lev and Sogiannis 
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 ( مقدمه1-4

ای ه: دادهاز اندعبارتنمایند که بندی میها را به سه نوع داده تقسیمهای اقتصادسنجی دادهدر تحلیل

های ترکیبی دارای دو بعد زمان و )پنل دیتا(. دادههای ترکیبی های مقطعی و دادهسری زمانی، داده

باشند. در های سری زمانی را دارا میهای مقطعی و هم ویژگی دادهباشند که هم ویژگی دادهمقطع می

گیری داشته است. علت این رشد را نیز های ترکیبی رشد چشمطول چند سال اخیر استفاده از داده

های زمانی مختلف هایی که در آن برای هر مقطع در دورهدانست؛ دادهها توان در ماهیت این دادهمی

ها گردیده است. همچنین از مشاهدات گوناگونی وجود دارد همین سبب جذابیت آماری این نوع داده

های گوناگون برآورد ضرایب و ها، روشدر الگوسازی این نوع داده روزافزونهای سوی دیگر پیشرفت

افزاری سبب عالقه های نرمها و انواع بستهگیر سرعت رایانهتر افزایش چشماز همه مهمها و انواع آزمون

تابلویی، رنج پور و کریمی(.  هایداده اقتصادسنجیها گردید )کتاب محققان به استفاده از این نوع داده

ا و هها پویاییآنهای اقتصادی را برشمرد که در توان توسعه نظریهبر این رشد می مؤثراز دیگر عوامل 

 ابشود. واضح است که تر بررسی میتر و عمیقهای موجود در رفتار عوامل اقتصادی دقیقنیز ناهمگنی

ها بهتر و توان با استفاده از این نوع دادههایی را میها، چنین نظریهاین داده دووجهیبه ماهیت  توجه

 (.4331)نروال و بالسترا،  قراردادتر مورد آزمون دقیق

 های ترکیبیرگرسیونی داده یهامدل( 1-1

 yها( که باعث تغییرات xبرحسب تعدادی از متغیرها ) (y)تغییرات یک متغیر  معموالً  اقتصادسنجی در

های ترکیبی، متغیرها را هم در میان مقاطع های دادهشود و همچنین در مدلشوند، توضیح داده میمی

 شود: کنند. این کار اغلب در قالب یک تابع انجام میمی گیریاندازهجامعه آماری و هم در طول زمان 

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑘𝑖);     𝑘 = 1,2, … , 𝐾;     𝑖 = 1,2, … , 𝑁                                                               (1 − 4) 

موجود است را که از هر متغیر تعداد مشاهداتی  𝑖 و اندیس دهندهحیتوضتعداد متغیرهای  𝑘اندیس 

 شود:به شکل خطی زیر در نظر گرفته می معموالًدهد و تابع فو  نشان می
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𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀𝑖                                                                         (2 − 4) 

 زیر است: صورتبهو مدل ماتریسی آن 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡𝛽 + 𝜀𝑖𝑡;      𝑖 = 1,2, … , 𝑁;       𝑡 = 1,2, … , 𝑇                                                     (3 − 4) 

 است. شدهگرفته( در نظر 𝑇تا 4برای زمان )از  𝑡( و اندیس 𝑁، برای افراد یا مقاطع )تعداد  𝑖اندیس 

ترین زمانی دارد. مهم سریهای مقطعی یا دیتا مزایای بسیاری نسبت به دادهای پانل مجموعه داده

-های فردی را لحاظ نمیهای مقطعی یا سری زمانی صرف، ناهمسانیداده های آن این است که:مزیت

حاظ توان با لهای ترکیبی میداده درروشتواند سبب گردد تا تخمین دارای تورش شود، اما کنند که می

های ترکیبی دارای اطالعات بیشتر، . دادهها را رفع کردکردن متغیرهای مخصوص انفرادی این ناهمسانی

های سری زمانی و کمتر، درجه آزادی و کارایی باالتری نسبت به داده خطی همتغییرپذیری بیشتر، 

-های مقطعی و سری زمانی میترکیب داده خطی همهای کاهش یکی از راه ویژهبهباشند. مقطعی می

 باشد. 

های مقطعی یا گیری کرد که در دادهاثراتی را شناسایی و اندازهتوان های تابلویی میبا مجموعه داده

-های مقطعی رفتارهای کوتاهشود که دادهنیست. گاهی استدالل می شناساییقابلسری زمانی محض 

شود. با ترکیب می تأکیدهای سری زمانی بر اثرات بلندمدت در داده کهدرحالیدهند مدت را نشان می

 توان تصریح و برآورد نمود. تر و پویاتری را میهای ترکیبی، ساختار عمومیادهاین دو خصوصیت در د

 های ترکیبی در حالت تفاضل مرتبه اول( برآورد مدل داده1-7

اثرات ویژه مقطعی دارای همبستگی با متغیرهای توضیحی  برای برآورد ضرایب در الگوهای که در آن

 پذیر است:صورت تفاضل مرتبه اول امکانالگو بههستند، حذف اثرات ویژه از طریق نوشتن 

𝑦𝑛𝑡 − 𝑦𝑛,𝑡−1 = ∑ 𝛽𝑘

𝑘

𝑘=1

(𝑥𝑘𝑛𝑡 − 𝑥𝑘𝑛,𝑡−1) + 𝜔𝑛𝑡 − 𝜔𝑛,𝑡−1; 𝑛 = 1,2, … , 𝑁;  𝑡 = 1,2, … 𝑇 

    (4 − 4)      
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 تواند نوشته شود:صورت زیر میفرم ماتریسی آن به

𝐷𝑦 = 𝐷𝑋𝛽 + 𝐷𝜔                                                                                                                  (5 − 4) 

بدون تورش خواهد  OLSزا بودن متغیرهای توضیحی مدل نتایج حاصل از برآورد روش در حالت برون

تواند خیلی می GLS( برآوردگر 1-7گرفتن خودهمبستگی اجزاء خطای الگوی تبدیلی )بود. با درنظر

 باشد.  OLSکاراتر از برآوردگر 

 ( تخمین ضرایب با استفاده از برآوردگرهای متغیرهای ابزاری1-1

مشکل همبستگی بین متغیرهای توضیحی و اثرات ویژه مقطعی با استفاده از تفاضل مرتبه اول متغیرها 

 علتنایبهرفع خواهد شد؛ اما ضرایب متغیرهایی که در طول زمان ثابت هستند، تخمین زدنی نیستند. 

 رآورد کرد. با توجهالزم است از برآوردگری استفاده شود که از طریق آن بتوان تمامی ضرایب الگو را ب

در  که یک مشکل کالسیک–به ماهیت مسئله، همبستگی اثرات مقطعی با متغیرهای توضیحی الگو را 

 متغیرهای ابزاری رفع کرد. کارگیریبههای مبتنی بر توان با استفاده از روشمی -اقتصادسنجی است

 4هانسن-( آزمون سارجان1-1

برآوردهای متغیرهای ابزاری به فرض نبود همبستگی بین  از آمدهدستبهسازگار بودن برآوردهای 

با اجزای خطای مدل بستگی دارد؛ که الزم است این فرض مورد آزمون  شدهانتخابابزاری  متغیرهای

هانسن استفاده کرد. فرض صفر این آزمون بیان -توان از آزمون سارجانقرار گیرد. برای این کار می

 توانندمجانبی با اجزاء خطای الگو همبستگی ندارند لذا می صورتبهکند که متغیرهای ابزاری می

رایب توان ضابزارهای معتبری برای برآورد ضرایب تشکیل دهند. در صورت صحیح بودن این فرضیه، می

 :شودزیر محاسبه می صورتبهرا با استفاده از برآوردگر متغیرهای ابزاری برآورد کرد. آماره این آزمون 

𝑄𝑠 = 𝑢′̂𝑍(𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑢
′ )̂ ]−1𝑍′�̂�                                                                                                  (6 − 4) 

                                                           
1 .Sargan-Hansen 
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𝑄𝑠  تحت فرض𝐻0 دارای توزیع ،𝜒2  با درجه آزادی(𝑝 − (𝐾 +  برابر با �̂�شود. می ((1

 �̂� = 𝑦 − 𝑋�̂� − 𝑆�̂� برای استفاده از متغیرهای  شدهتبدیلمدل )دهنده اجزاء خطای بوده و نشان

های )یا تعداد شرط 𝑍دهنده ماتریس تشکیل یدهنده تعداد متغیرهای ابزارنشان 𝑃ابزاری( است. 

𝐾) متعامدی( و +  نیز تعداد برآورد شده مدل است.  (1

 ( الگوهای پویا1-6

ت و تعدیالت سبب ااز مسائل اقتصادی، عوامل متعددی همچون وجود انتظار برخیبا توجه به ماهیت 

-هایی وارد مدل میمتغیرهای وابسته با وقفه هاآنشوند که در پویا شدن ساختار الگوهای مربوط می

 شد باعث امر این. است آماری محدودیت محققان روی پیش اساسی هایمحدودیت از یکیشود. 

 این رفع برای و شود روروبه اطالعات زمانی محدودیت با ایستا تابلویی هایداده با تکنیک از استفاده

ب نیز بیان شد، ضرای قبالً که  طورهمان. همچنین شود پیشنهاد پویا تابلویی هایداده رویکرد نقیصه

باشند. برای رفع این روی الگو در حالت تفاضل مرتبه اول سازگار نمی OLSحاصل از اعمال برآوردگر 

 4یافتهاز برآوردگرهای مبتنی بر متغیرهای ابزاری یا برآوردگر گشتاورهای تعمیم معموالًمشکل 

(GMM) شود. استفاده می 

 1( برآوردگر آرالنو و باند1-6-4

 غیرقابلوقفه از متغیر وابسته و همچنین شامل اثرات  Pهای ترکیبی پویای خطی شامل های دادهروش

های ترکیبی مشاهده داده غیرقابلشوند. اثرات مشاهده ترکیبی اثرات ثابت و اثرات تصادفی می

اند شوند. آرالنو و بهمبستگی با وقفه متغیرهای وابسته دارند که باعث ایجاد برآوردگرهای ناسازگار می

 کردند. یافته سازگاری برای پارامترهای این مدل ایجاد( برآوردگر گشتاوری تعمیم4334)

                                                           
1 generalized method of moments 
2 Arellano & Boand 
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های بیشتر از سطح و یا تفاضل ( پیشنهاد کردند که استفاده از وقفه4381و 4384) 4آندرسون و هسیائو

اول باعث همرتب گیریتفاضلگرفت که از طریق متغیر ابزاری بکار عنوانبهمتغیر وابسته جهت استفاده 

ایده و با توجه به اینکه در حالت کلی شوند. آرالنو و باند با استفاده از این رفع اثرات مقطعی پنلی می

 تعداد زیادی متغیر ابزاری وجود دارند، مدل خود را ساختند.

اشد که از بهای ترکیبی پویا مییافته برای مدل، روش آرالنو و باند برآوردگر گشتاوری تعمیمطورکلیبه

 گیریفاضلتهمچنین این روش با کند. عنوان متغیر ابزاری استفاده میتفاضل مرتبه اول متغیر وابسته به

کند. این روش برای های ترکیبی را برطرف میاول از معادله رگرسیون، ناهمسانی مربوط به دادهمرتبه

مانده رگرسیون دارای خودهمبستگی های تلفیقی با دوره زمانی کم و مقاطع زیاد که خطاهای باقیداده

 نباشند، مناسب است.   

 (GMM)یافته عمیم( روش گشتاورهای ت1-3

د. در باشیافته میهای تجربی، مدل گشتاورهای تعمیمیکی از پرکاربردترین مدل در تحقیقات و پروژه

افته یو در ادامه به توضیح گشتاورهای تعمیم شدهدادهمختصر روش گشتاورها توضیح  طوربهاینجا ابتدا 

 شود.پرداخته می

 ( روش گشتاورها1-3-4

کند پارامترهای مجهول باید از طریق انطبا  تکنیک تخمین است که بیان میروش گشتاورها یک 

ای مناسب تخمین باشند( با گشتاورهای نمونهگشتاورهای جامعه )که توابعی از پارامترهای مجهول می

:𝑥𝑡}از مشاهدات شامل ای کنیم نمونهشوند. برای تعریف شرایط گشتاوری ابتدا فرض میزده 𝑡 =

1, … , 𝑇}  یک پارامتر مجهول  کهیدرحالداریم𝑝 × را تخمین بزنیم.  𝜃0با اندازه حقیقی  θبردار  1

                                                           
1 Anderson & Hsiao 
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𝑓(𝑥𝑡فرض بر این است که  , θ)  یک بردار𝑞 × 𝐸(𝑓(𝑥𝑡باشد و  θپیوسته و تابعی از  1 , θ))  نیز

,θوجود داشته و برای همه  𝑡 است. بر این اساس شرایط گشتاوری بصورت زیر است. شدهفیتعر 

𝐸 (𝑓(𝑥𝑡, θ)) = 0                                                                                                                   (7 − 4) 

:𝑥𝑡}هرگاه نمونه  مثالعنوانبه 𝑡 = 1, … , 𝑇} وزیع گاما از یک ت𝛾(𝑝∗, 𝑞∗) های حقیقیبه اندازه 

 𝑞∗ = 𝑞0
∗, 𝑝∗ = 𝑝0

 ، روابط میان گشتاورهای این توزیع و پارامترهای آن عبارتنداز: داشته باشیم ∗

𝐸(𝑥𝑡) =
𝑝0

∗

𝑞0
∗                                                                                                                             (8 − 4) 

𝐸(𝑥𝑡 − 𝐸(𝑥𝑡))2 =
𝑝0

∗

𝑞0
∗2                                                                                                         (9 − 4) 

 تعاریف قبل داریم:بر اساس 

𝑓(𝑥𝑡, 𝜃) = (𝑥𝑡 −
𝑝∗

𝑞∗
, (𝑥𝑡 −

𝑝∗

𝑞∗
)2 −

𝑝∗

𝑞∗2), 𝜃 = (𝑝∗, 𝑞∗)                                               (10 − 4) 

                  شرایط گشتاوری عبارتنداز:       

        𝐸(𝐹(𝑥𝑡, 𝜃0)) = 0                                                                                                     (11 − 4) 

در قسمت  شدهدادهبا استفاده از شرایط گشتاوری  𝜃کنیم که چگونه یک پارامتر بردار حال بررسی می

شرایط  لهیوسبهاست،  شدهفیتعر کامالً  𝜃که  درجاییمورد  اولین درشود. قبل تخمین زده می

𝑝گشتاوری  = 𝑞 شود. سپس شرایط گشتاوری قرار داده می𝐸(𝐹(𝑥𝑡 , 𝜃0)) = ، یک مجموعه 0

دهد. حل این معادالت با لحاظ نمودن شرایط گشتاوری، ارائه می 𝑝را برای مجهوالت  𝑝از معادالت 

توانیم نمی وجودنیباابرسیم.  𝜃0حقیقی  اندازهبهتوانیم می بیترتنیابهکند را تعیین می 𝜃اندازه 

𝐸(𝐹(0,0))  را مشاهده نماییم و فقط𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃) روش معمول برای ادامه فرآیند این است میرادار .

𝑓(𝑥𝑡ای که گشتاورهای نمونه , 𝜃)  :را تعریف نماییم 
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𝐹𝑇(𝜃) = 𝑇−1 ∑ 𝑓(𝑥𝑡, 𝜃)

𝑇

𝑡=1

                                                                                                (12 − 4) 

𝐸(𝑓(𝑥𝑡صورت روش گشتاورها برآوردگری از  بدین , 𝜃)) ای دهد. اگر گشتاورهای نمونهارائه می را

که از شرایط  𝜃𝑡برآوردهای مناسبی از گشتاورهای جامعه ارائه دهند انتظار داریم که برآوردگر 

𝐹𝑇(𝜃)گشتاوری نمونه  = که از شرایط  𝜃0اندازه حقیقی شود، برآوردگر خوبی از حاصل می 0

𝐸(𝑓(𝑥𝑡گشتاوری جامعه  , 𝜃)) =   دست دهد.هشود، بحاصل می 0

 گشتاورها یافته( تخمین روش تعمیم1-3-1

 اندشدهمشخص ازحدبیششرایط گشتاوری  واسطهبه 𝜃که پارامترهای هنگامی GMMبرآوردگر 

𝐸(𝑓(𝑥𝑡در این مورد، دستگاه معادالت گیرد. قرار می مورداستفاده , 𝜃)) = 0 ،𝑞  معادله را برای𝑝 

فرآیند را  شدهمشخص کامالًباشد. حال اگر در موارد می حلقابل 𝜃0 لهیوسبهدهد. که مجهول ارائه می

 آوردن یک برآوردگر ادامه دهیم داریم: دستبهبرای 

𝐹𝑇(𝜃𝑇) = 0                                                                                                   (13 − 4) 

معادالت بیشتری نسبت به مجهوالت  کهازآنجاییوجود دارد،  𝑝برای مجهوالت  𝑞ه معادالت کهنگامی

𝐹𝑇(θ)بیابیم که شرط  𝜃𝑇توانیم یک بردار داریم بنابراین نمی = توانیم را برقرار نماید. اما می 0

 تواند با تعریف را تا حد امکان به صفر نزدیک کند. این بردار می 𝐹𝑇(θ)بیابیم که  𝜃𝑇یک بردار 

𝜃𝑇 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛𝜃𝑄𝑇(𝜃)                                                                                (14 − 4) 

 که جایی

𝑄𝑇(𝜃) = 𝐹𝑇(𝜃)′𝐴𝑇𝐹𝑇(𝜃)                                                                           (15 − 4) 

𝑝دهنده یک ماتریس وزن 𝐴𝑇و  × 𝑝 شود. این نکته الزم به باشد، حاصلمعین مثبت و تصادفی می

𝑄𝑇(θ)ذکر است که  ≥ برابر با  𝐹𝑇(θ)برابر با صفر است که  یصورت درتنها  𝑄𝑇(θ)باشد و می 0
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 ازحدشیبصفر باشد اما در مورد  شدهمشخص کامالً تواند در مورد می 𝑄𝑇(θ)صفر باشد. بنابراین 

 مشخص مثبت است. 

:𝑥𝑡}یک نمونه مشاهدات شامل  داشتنبا  𝑡 = 1, … , 𝑇} یک پارامتر مجهول آوردن  دست به، جهت

p × 𝜃حقیقی  باارزش 𝜃ماتریس  1
0

  ،𝐸 (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃))  یک مجموعه از شرایط گشتاوریq باشد می

 کنیم:. تابع استاندارد زیر را تعریف میاستگشتاورهای نمونه نیز  𝑓𝑡(𝜃)و  

𝑄𝑡(𝜃) = 𝐹𝑇(𝜃)
′
𝐴𝑇𝑓𝑇(𝜃)                                                                           (16 − 4) 

pیک ماتریس معین مثبت  𝐴𝑇 که جایی × p زننده تخمینباشد، می GMM  از𝜃 :عبارت است از 

𝜃𝑇 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛𝜃𝑄𝑇(𝜃)                                                                                  (17 − 4) 

نرمال مجانبی ، سازگاریآید دارای خواص مجانبی که با این شرایط به دست می GMM زننده تخمین

 است.  کارایی مجانبیو 

را پیشنهاد کردند. در مرحله اول فرض بر این  ایدومرحله GMM( برآوردگرهای 4334آرالنو و باند )

است که اجزای خطا در طول زمان و برای تمام کشورهای مستقل و دارای واریانس همسان هستند و 

آوردن برآورد سازگاری از ماتریس  دست بهاز مرحله اول برای  آمدهدستبههای ماندهدر مرحله دوم باقی

ود. شها استفاده میفتن فروض مستقل بودن و همسانی واریانسکوواریانس بدون در نظر گر-واریانس

تری بیش کاراییای دارای مجانبی نسبت به برآوردگر یک مرحله طوربه ایدومرحلهبنابراین برآوردگر 

 است. 

معروف است. سازگاری این برآوردگر  ایدومرحلهاین شرایط به برآوردگر  اساس بر GMMبرآوردگر 

 باندل(، 4334ودن ابزارهای بکار رفته در مدل دارد. برای حل این مشکل آرالنو و باند )بستگی به معتبر ب

( آزمون سارگان را ارائه دادند که اعتبار کل ابزارهای بکار رفته در 4331( و آرالنو و باند )4338و باند )

 سنجد. مدل را می
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 طورنهمااشند، دارای اشکاالتی است. هایی که شامل مقاطع اندکی بهای تفاضلی در نمونهزنندهتخمین

کنند انحراف معیارهای مجانبی برای ( بیان می4331( و آرالنو و باند )4334که باندل و باند )

ای نسبت به ، تورش به سمت پایین داشته و برآوردگرهای یک مرحلهایدومرحلهبرآوردگرهای 

ها اجزای خطا نیز غیرکارا هستند. مجانبی حتی در صورت همسان بودن واریانس صورتبه ایدومرحله

اط هستند اما استنب کاراای در حالت مجانبی بسیار اگرچه ضرایب برآورد شده توسط برآوردگر دومرحله

 عدادت که زمانیاست. این مسئله  اعتمادترقابلای مجانبی با استفاده از انحراف معیار روش یک مرحله

شود و این سبب تورش به سمت شود، بدتر میهای مقطعی میابزارهای برابر یا بیشتر از تعداد بخش

گردد. و ممکن است موجب تورش در استنباط مجانبی پایین در انحراف معیار و آزمون سارجان می

گیریم که شود؛ ابتدا مرحله اول را در نظر میگردد. برای حل این مشکل دو حالت در نظر گرفته می

کمتری دارند، انحراف معیارهای مجانبی بدون تورش هستند.  کاراییکه برآوردهای ضرایب درحالی

تر، برای مشخص طوربهکنیم. همزمان وارد مدل می طوربهسپس تعدادی از متغیرهای کنترلی را 

کنیم، تنها یک همزمان وارد  طوربهکه همه متغیرها را جای اینمجموعه اطالعات شرط سیاستی به

کنیم. در این حالت تعداد ابزارها از تعداد مشاهدات مقطعی کمتر است. متغیر سیاستی اضافی وارد می

می های سیسترا حداقل کرده و اعتماد را در برآوردگر ازحدبیشبا کمتر بودن تعداد ابزارها مسئله برازش 

 سازیم. حداکثر می ایدومرحله

شود که این امر منجر به ایجاد فاضلی در یک دوره زمانی خاص استفاده میاز برآوردگرهای ت معموالً

شود. زیرا فرض این روش این است که تعداد پذیر شرایط گشتاور میکوواریانس انعطاف-ساختار واریانس

وردگر برآ درنتیجهکند. افزایش پیدا می شدتبههای زمانی شرایط فرا شناسایی با افزایش تعداد دوره

 خواهد شد. ازحدبیشسبب ایجاد انحراف معیار با تورش و بالقوه و برازش  ایحلهدومر



79 
 

 ( مدل تحقیق و معرفی متغیرها1-8

 :کردنداستفاده زیر از مدل  سودآوریی اثر نوع مالکیت بر منظور بررسبه (1222) 4گرنر و همکاران

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑎𝑑𝑣𝑡 + 𝛽2𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡 + 𝛽3𝑚𝑘𝑡𝑠ℎ𝑟𝑡 + 𝜇𝑡                                       (18 − 4) 

عدم  به علتمدل فو  را بسط داده و  افزودهارزشمالکیت بر  تأثیربررسی  منظوربهنیز در این مطالعه 

است.  شدهاستفادهاز متغیرهای درجه تمرکز و تحقیق و توسعه  𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡های متغیر دسترسی به داده

 :استزیر  صورتبهمدل پیشنهادی این تحقیق 

𝑉𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑎𝑑𝑣𝑖𝑡 + 𝛽2𝑚𝑠𝑖𝑡 + 𝛽3𝑜𝑤𝑛𝑖𝑡 + 𝛽4𝑐𝑜𝑛𝑖𝑡 + 𝛽5𝑟𝑑𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡                 (19 − 4) 

سهم  𝑚𝑠𝑖𝑡تبلیغات،  𝑎𝑑𝑣𝑖𝑡صنایع مواد غذایی و آشامیدنی،  افزودهارزشدهنده نشان 𝑉𝐴𝑖𝑡 که در آن 

دهنده تحقیق و توسعه در صنایع مواد نیز نشان 𝑟𝑑𝑖𝑡درجه تمرکز و  𝑐𝑜𝑛𝑖𝑡نوع مالکیت،  𝑜𝑤𝑛𝑖𝑡بازار، 

 . استغذایی و آشامیدنی 

 دهندهنشان tو  ISICی چهاررقمبیانگر مقاطع و یا سطوح مختلف صنایع با کد  iهمچنین در رابطه باال 

 .استعرض از مبدأ  𝛽0ترکیبی و  هایدادهنشانگر خطای برآورد  𝜇𝑖𝑡، نماد موردنظر دوره زمانی

دلیل استفاده . است 1پویا در این مطالعه بر اساس رویکرد پانل دیتا مورداستفادهرهیافت اقتصادسنجی  

اشد باز بازه زمانی مطالعه می موردمطالعهاز این روش برای مطالعه حاضر نیز بیشتر بودن تعداد مقاطع 

مقاطع از دوره زمانی بیشتر باشد روش  تعدادکه بوند و بالتاجی بیان نمودند؛ زمانی که  طورهمانکه 

GMM (.  1228؛ بالتاجی، 1221دهد )بوند، می دست به اعتمادتریقابلهای ترکیبی جواب داده 

 ( معرفی متغیرها1-8-4

 بازار هایبنگاه تعداد معکوس از متغیر این محاسبه برای و است ساختاری متغیر یک ،زتمرک درجه

 .دشبامی 𝑐𝑜𝑛𝑖𝑡 صورتبهمدل  در متغیر این نمادو  است شدهاستفاده

                                                           
1 Greuner & et al (2000) 
2 Dynamic Panel Data 
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گاه نسبت فروش بن صورتبه معموالً باشدکه های ساختاری بازار در این مدل مییکی از متغیر، سهم بازار

 است. 𝑚𝑠𝑖𝑡و نماد آن در این مدل  شودیمصنعت تعریف  آندر های فعال به تعداد بنگاه

شود.  شدت خصوصی سازی معرفی میبرای تعیین نوع مالکیت هر صنعت شاخص خصوصی ،مالکیت

آید و ست میهای آن صنعت به دبنگاه کلبههای خصوصی بودن هر صنعت از رابطه تقسیم تعداد بنگاه

 نشان داده شده است. 𝑜𝑤𝑛𝑖𝑡در این مدل با نماد

چون در این پژوهش، مالکیت تعاونی مدنظراست لذا برای محاسبه متغیر مالکیت، تعداد بنگاه های 

 به کل بنگاه ها تقسیم شده است. ،تعاونی در صنعت مورد نظر

شدت تعاونی بودن =  
تعداد بنگاه های تعاونی 

کل بنگاه ها
 

 است. 𝑟𝑑𝑖𝑡و نماد آن در مدل، یک متغیر رفتاری است  تحقیق و توسعه، هزینه

 است. 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑡نماد آن در مدل این تحقیق به صورت  و یک متغیر رفتاری است تبلیغات، هزینه

 ( آمار توصیفی متغیرهای مدل1-3

 در( میانگین، انحراف معیار و کمترین و بیشترین مقدار هریک از متغیرهای موجود 4-1در جدول )

 آورده شده است. مدل
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 آمار توصیفی متغیرهای مدل :(4-1جدول)

 بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار میانگین متغیر

 136311 2 11442.63 14137.14 هزینه تبلیغات

 412321 2 8366.381 1311.43 هزینه تحقیق و توسعه

 2.342 2 2.2311 2.2631 مالکیت

 13122222 1241 1163426 4133 افزودهارزش

 2.1 2.221 2.2633 2.276 درجه تمرکز

 1.314 2.2222222781 2.321 2.173 سهم بازار

 

 ( نمودار روند سری زمانی متغیرها1-42

دسته 11برای  4731-4731 هایسالنمودارهای زیر، نمودارهای سری زمانی متغیرهای مدل در طی 

بیانگر آن هستند که باگذشت زمان روند  درواقعو  باشندمیصنایع غذایی و آشامیدنی ایران  فعالیت

 تغییر این متغیرها به چه صورت است.

 

ایراندر صنایع غذایی و آشامیدنی 4731-4731های هزینه تبلیغات در طی سال (: نمودار سری زمانی متغیر4-1نمودار)  
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در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران4731-4731های هزینه تحقیق و توسعه در طی سال (: نمودار سری زمانی متغیر1-1نمودار)  

 

 
در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران4731-4731های مالکیت در طی سال (: نمودار سری زمانی متغیر7-1نمودار)  
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در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران4731-4731های افزوده در طی سالارزش (: نمودار سری زمانی متغیر1-1نمودار)  

 

 
در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران4731-4731های (: نمودار سری زمانی متغیر درجه تمرکز در طی سال1-1نمودار)  
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در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران4731-4731های سهم بازار در طی سال (: نمودار سری زمانی متغیر6-1نمودار)  

 

 متغیر مالکیت سایر متغیرها غیرازبهود که شاز بررسی روند متغیرهای مدل در طی زمان مشاهده می

مشخص در طی زمان هستند و تنها متغیر  روندیکدارای  تقریباًارتباط داشته و  باهمدر طول زمان 

 متغیر مالکیت سایر متغیرها دارای جزبهمالکیت روند نامشخصی دارد. بنابراین انتظار بر این است که 

تر این موضوع و آزمون وجود یا عدم وجود ریشه ریشه واحد )نامانا( باشند. در ادامه جهت بررسی دقیق

 شود.فیشر پرداخته می واحد در متغیرها به آزمون ریشه واحد

 ( آزمون فیشر برای بررسی مانایی و نامانایی متغیرهای مدل1-44

از بابت عدم رابطه زمانی بلندمدت  مورداستفادههای ل ابتدا جهت اطمینان از دادهقبل از تخمین مد

 شود. ها و ایجاد رگرسیون کاذب، آزمون مانایی انجام میبین داده

های آزمون بینازاینهای مانایی متعددی وجود دارد که های ترکیبی آزمونهای دادهدر خصوص مدل

( و مادال 4334که مادال و وو ) طورهمانباشند. مشهورتر می 7و فیشر 1، ایم پسران شین4لوین لین چاو

تر است و همچنین این ( بیان کردند آزمون فیشر نسبت به آزمون پسران شین و چاو قوی1222)

                                                           
1 .Levin-Lin-Chu 
2 .Im-Pesran-Shin 
3 .Fisher 
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د. دههای مفقوده نیز جواب میآزمون نیازی به پنل متوازن نداشته و در پنل نامتوازن و در پنل با داده

-در مدل به روش فیشر پرداخته می مورداستفادهجدول زیر به بررسی مانایی متغیرهای بنابراین در 

 شود.

 (: نتایج بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون فیشر1-1جدول)

 متغیر

 مانایی وضعیت ارزش احتمال آماره کای دو

تفاضل مرتبه  در سطح

 اول

تفاضل مرتبه  در سطح

 اول

تفاضل مرتبه  در سطح

 اول

 مانا نامانا 2.222 2.1336 111.184 14.2741 هزینه تبلیغات

هزینه تحقیق و 

 توسعه

 مانا نامانا 2.222 2.1111 346.613 12.3616

 مانا مانا 2.222 2.22 113.722 436.1161 مالکیت

 مانا نامانا 2.222 2.333 171.334 3.6631 افزودهارزش

 مانا نامانا 2.222 2.6341 168.334 73.7171 درجه تمرکز

 مانا نامانا 2.222 2.1116 728.263 11.2137 سهم بازار
 

در  مورداستفادهمتغیر مالکیت سایر متغیرهای  غیرازبهشود که از جدول باال مشاهده می طورهمان

شود که تمامی مرتبه اول از تمامی متغیرها مشاهده می گیری تفاضلباشند. اما با سطح نامانا می

 . باشندمتغیرها در تفاضل مرتبه اول مانا می

ز باشد که اکه روش برآورد مدل در این مطالعه روش تفاضل مرتبه اول آرالنو و باند میبه این توجه با

گردد لذا مشکل نامانا بودن متغیرها در سطح برطرف تفاضل مرتبه اول متغیرها د مدل استفاده می

 آمدن رگرسیون کاذب وجود ندارد. وجود بهشده و مشکلی از بابت 

 ( برآورد مدل1-41

ها بعد از تفاضل مرتبه پس از انجام آزمون مانایی و اطمینان از عدم ارتباط زمانی بلندمدت بین داده

 پردازیم. اول، در ادامه به برآورد مدل به روش آرالنو و باند می
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اشاره شد روش آرالنو و باند از تفاضل مرتبه اول متغیرها جهت برآورد مدل استفاده  قبالًکه  طورهمان

مورد  مجدداًمرتبه اول  گیری تفاضل بارا  (4-19)کند لذا قبل از برآورد، ابتدا مدل شماره می

 دهیم.بازنویسی قرار می

𝑉𝐴𝑖,𝑡 − 𝑉𝐴𝑖,𝑡−1

= 𝛽0 + 𝛽1(𝑎𝑑𝑣𝑖,𝑡 − 𝑎𝑑𝑣𝑖,𝑡−1) + 𝛽2(𝑚𝑠𝑖,𝑡 − 𝑚𝑠𝑖,𝑡−1)

+ 𝛽3(𝑜𝑤𝑛𝑖,𝑡 − 𝑜𝑤𝑛𝑖,𝑡−1) + 𝛽4(𝑐𝑜𝑛𝑖,𝑡 − 𝑐𝑜𝑛𝑖,𝑡−1) + 𝛽5(𝑟𝑑𝑖,𝑡 − 𝑟𝑑𝑖,𝑡−1)

+ 𝜇𝑖,𝑡 − 𝜇𝑖,𝑡−1                                                                                         (20 − 4) 

ها و کم سازی دادهها جهت همگناز داده گیریملگاریتسازی فرمول فو  و همچنین در ادامه با مرتب

 کردن ناهمسانی واریانس، داریم:

𝑙𝑛𝑉𝐴𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑙𝑛𝑎𝑑𝑣𝑖,𝑡 − 𝑙𝑛𝑎𝑑𝑣𝑖,𝑡−1) + 𝛽2(𝑙𝑛𝑚𝑠𝑖,𝑡 − 𝑙𝑛𝑚𝑠𝑖,𝑡−1)

+ 𝛽3(𝑙𝑛𝑜𝑤𝑛𝑖,𝑡 − 𝑙𝑛𝑜𝑤𝑛𝑖,𝑡−1) + 𝛽4(𝑙𝑛𝑐𝑜𝑛𝑖,𝑡 − 𝑙𝑛𝑐𝑜𝑛𝑖,𝑡−1)

+ 𝛽5(𝑙𝑛𝑟𝑑𝑖,𝑡 − 𝑙𝑛𝑟𝑑𝑖,𝑡−1) + 𝑙𝑛𝑉𝐴𝑖,𝑡−1 + 𝜇𝑖,𝑡 − 𝜇𝑖,𝑡−1                   (21 − 4) 

 

( 7-1به برآورد مدل نهایی فو  به روش آرالنو باند پرداخته و نتایج در جدول ) درنهایت

 .اندشدهگزارش

 برآورد مدل به روش آرالنو و باند(: 7-1جدول)

 ارزش احتمال Zآماره  ضریب متغیر

 2.222 18.88 2.621 دوره قبل افزودهارزش

 2.222 44.88 2.463 هزینه تبلیغات

 2.222 42.37 2.436 هزینه تحقیق و توسعه

 2.234 -4.84 -2.418 مالکیت

 2.221 -1.38 -2.461 درجه تمرکز

 2.222 7.33 2.226 سهم بازار

 2.222 6.18 4.181 مبدأعرض از 
 

افزوده دوره قبل ارتباط  باارزشفعلی  افزودهارزشکه  شودجدول فو  مشاهده می که در گونههمان

بنگاه را در پی دارد که این افزایش  افزودهارزشمثبت و معناداری دارد. افزایش هزینه تبلیغات افزایش 
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آماری معنادار است. هزینه تحقیق و توسعه صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ارتباط مستقیم  ازلحاظنیز 

توانند با ها در این صنعت میافزوده صنعت مواد غذایی و آشامیدنی دارد و بنگاه باارزشو معناداری 

افزوده  شباارزتعاونی بودن باالتری دست یابند.  افزودهارزشگذاری در تحقیق و توسعه به افزایش سرمایه

 گونههمانآماری معنادار نیست.  ازلحاظدرصد  31ارتباط منفی داشته و این ارتباط در سطح معناداری 

 داکثرحهای خصوصی و دولتی هدفش که در قسمت مبانی نظری گفته شد بنگاه تعاونی برخالف بنگاه

افزایش درجه  اه در درجه اهمیت بعدی قرار دارد.رضایت مشتریان است و سودآوری بودن بنگ سازی

لعه درجه تمرکز از در این مطا شود.صنایع مواد غذایی و آشامیدنی می افزودهارزشتمرکز باعث کاهش 

های موجود است که با توجه به این روش هر چه تعداد بنگاه شدهمحاسبهها روش معکوس تعداد بنگاه

با افزایش انحصاری شدن درجه تمرکز  عبارتی بهدر یک صنعت کمتر باشند درجه تمرکز باالتر است، 

که  شود انتظار بر این استبیشتر می هافزودارزشیابد و چون با افزایش انحصار میزان تولید افزایش می

باشد(، افزایش یابد؛ اما با توجه به می افزودهارزشو سودآوری )که بخشی از  افزودهارزشارتباط بین 

ه گونه کهای رقابتی بوده و هماناین تحقیق جزء بنگاه موردمطالعههای موجود در صنعت اینکه بنگاه

بوده است و میانگین 2.1درجه تمرکز  شدهمحاسبهیشترین مقدار شود ب( نیز مشاهده می4-1در جدول )

یک صنعت رقابتی  موردمطالعهدهد که صنعت محاسبه شد که این نشان می 2.276درجه تمرکز نیز 

و  ها شدهبوده و بنابراین افزایش درجه تمرکز در حدی نیست که بتواند باعث انحصاری شدن بنگاه

 حوزه فروش خود تواندمیبنگاه با افزایش سهم بازاری خود  داشته باشد.افزایش سودآوری را به دنبال 

 آن، این افزایش فروش بر درآمد بنگاه اثر گذاشته تبعبهرا گسترش داده و فروش بیشتری داشته باشد و 

و سودآوری بنگاه را در پی خواهد داشت. نتایج حاصل از تخمین مدل نیز نشان داد که با افزایش سهم 

 ار است.معناد کامالً آماری نیز این اثر مثبت  ازنظرو  یابدمیبنگاه نیز افزایش  افزودهارزشی بنگاه، بازار
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 ( آزمون سارجان1-47

از متغیرهای ابزاری  اعتمادقابلبرآورد ضرایب  جهتکه بیان شد روش برآورد آرالنو و باند  طورهمان

ر، است یا خی شدهانتخابصحیح  طوربهدر مدل  شدهاستفادهکند. اما اینکه متغیر ابزاری استفاده می

 نیاز به آزمون دارد. 

پردازد که فرض صفر این آزمون در مدل می مورداستفادهآزمون سارجان به بررسی اعتبار متغیر ابزاری 

 است. مورداستفادهنیز معتبر بودن متغیر ابزاری 

دو و ارزش احتمال این با توجه به آماره کای ( گزارش آزمون سارجان آمده است که1-1در جدول )

 در مدل از اعتبار الزم برخوردار است. مورداستفادهو متغیر ابزاری  تأییدشدهآماره، فرض صفر آزمون 

 آزمون سارجان  (:1-1جدول)

 46.231 دوآماره کای

 2.33 ارزش احتمال

 

 ها( آزمون خودهمبستگی باقیمانده1-41

گردد؛ در صورت وجود برآورد آرالنو و باند از تفاضل مرتبه اول متغیرها استفاده می درروش کهازآنجایی

خودکار برطرف شده اما برای آزمون  طوربههای رگرسیون ماندهخودهمبستگی مرتبه اول بین باقی

ه، باشند یا نهای حاصل از برآورد مدل دارای خودهمبستگی پیاپی از مرتبه دوم میماندهاینکه آیا باقی

 زیر پیشنهاد دادند. صورتبه( آزمونی را 4334آرالنو و باند )

𝑀2 =
�̂�′

−2�̂�∗

�̂�
1
2

�̃�
~

𝑁(0,1)                                                                                                                     (22 − 4) 

        مقابل است.   صورتبهکه فرض صفر این آزمون 

𝐸[𝑉𝑖𝑡𝑉𝑖(𝑡−2)] = 0                                                                                                                              (23 − 4) 

  های رگرسیون وجود ندارد.ماندهبدین معنی که خودهمبستگی پیاپی از مرتبه دوم بین باقی
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و ارزش احتمال مربوط به این آماره  Zباشد. آماره دهنده نتایج این آزمون می( نشان1-1جدول )

-یم تأییدهای رگرسیون را ماندهفرض صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی بین باقی

 نمایند.

 آزمون خودهمبستگی (:1-1جدول)

 ارزش احتمال Zآماره  مرتبه آزمون

4 4.323- 2.2833 

1 4.728 2.4323 

 

 سنجی مدل ( نتایج استحکام1-41

برای بررسی ثبات نتایج در طی زمان و اعتبارسنجی کلی مدل، برآوردهایی از مدل به ترتیب با کاهش 

دو سال از ابتدای دوره زمانی و همچنین کم کردن دو سال از ابتدا و انتهای دوره زمانی، انجام شد که 

 ( آمده است. 6-1( و )6-1های شماره )به ترتیب در جدول نتایج این برآوردها

 

 4736-4731زمانی  یدورهبرای  نتایج تخمین مدل (:6-1جدول)

 ارزش احتمال Zآماره  ضریب متغیر

 2.222 18.88 2.621 دوره قبل افزودهارزش

 2.222 44.88 2.463 هزینه تبلیغات

 2.222 42.37 2.436 هزینه تحقیق و توسعه

 2.234 -4.84 -2.418 مالکیت

 2.221 -1.38 -2.461 درجه تمرکز

 2.222 7.33 2.226 سهم بازار

 2.222 6.18 4.181 مبدأعرض از 
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 4736-4732نتایج تخمین مدل برای دوره زمانی  (:3-1جدول)

 ارزش احتمال Zآماره  ضریب متغیر

 2.222 18.88 2.621 دوره قبل افزودهارزش

 2.222 44.88 2.463 تبلیغاتهزینه 

 2.222 42.37 2.436 هزینه تحقیق و توسعه

 2.234 -4.84 -2.418 مالکیت

 2.221 -1.38 -2.461 درجه تمرکز

 2.222 7.33 2.226 سهم بازار

 2.222 6.18 4.181 مبدأعرض از 
 

نشان داد که  4736-4732و  4736-4731نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدل برای هر دو دوره زمانی 

در دوره زمانی نتایج حاصل از برآورده را تغییر  مدتکوتاهمدل از اعتبار کافی برخوردار بوده و تغییر 

نبوده و نوسانات  اهمبدر مدل دارای ارتباط زمانی  مورداستفاده، متغیرهای دیگرعبارتیبهنداده است. 

 ندارد.  تأثیریمدت بر نتایج مدل زمانی کوتاه

 4736-4732و  4736-4731آزمون سارجان برای دو دوره زمانی  (: آزمون سارجان8-1جدول)

 46.231 آماره کای دو

 2.33 ارزش احتمال

 

 4736-4732و  4736-4731زمانی  هایدورهی تخمین مدل برای ها(: آزمون خودهمبستگی باقیمانده3-1جدول)

 ارزش احتمال Zآماره  مرتبه آزمون

4 4.323- 2.2833 

1 4.728 2.4323 

 

و همچنین آزمون خودهمبستگی  سنجی استحکامدر مدل  شدهاستفادهابزاری  متغیر تأییددر راستای 

های رگرسیون، آزمون سارجان و آزمون خودهمبستگی آرالنو و باند برای هر ماندهمرتبه دوم بین باقی

ر د مورداستفادهمعتبر بودن متغیر ابزاری  تأییدکنندهدو دوره زمانی انجام شد که نتایج حاصل نیز 

 د.باشهای رگرسیون میماندهمدل و همچنین عدم وجود خودهمبستگی مرتبه دوم بین باقی
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. 

 

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه –فصل پنجم 
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 ( مقدمه1-4

های اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بخش تعاون یکی از بخش 11اساس اصل  بر

تری از بخش خصوصی عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسبکشور قلمداد شده و به

اقتصادی کشور تأیید دارد، بر قانون اساسی که بر ضوابط نظام  17قرارگرفته است. در اصل 

ای شده است. محوری اقتصاد و تحقق اهداف عدالت اجتماعی و توسعه بخش تعاونی تأکید ویژهانسان

جز در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در رغم این تأکیدات، متأسفانه بهبه

وجه جدی نبوده و عمدتاً به همین دلیل این یک از سه برنامه گذشته، توسعه بخش تعاونی موردتهیچ

ی اصل های ابالغبر سیاست بخش نتوانسته به جایگاه و اهداف مورد انتظار قانون اساسی دست یابد. بنا

 11بایست به قانون اساسی، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه می 11

ها و های زیربنایی توسط بنگاهیت و مدیریت در فعالیتگذاری مالکدرصد برسد و همچنین سرمایه

ها مجاز به باشد. بنابراین تعاونیهای تعاونی و خصوصی مجاز مینهادهای عمومی غیردولتی و بخش

های زیربنایی در جهت نفت و پتروشیمی، بر ، راه و ترابری، مخابرات و سایر گذاری در فعالیتسرمایه

تواند به تحقق اهداف بخش تعاونی و ارتقای سهم این بخش از این فرصت میگیری صنایع بوده و بهره

درصد تا پایان برنامه پنجم، کمک مؤثری نماید. تعاون به دلیل اینکه بهترین  11در اقتصاد ملی به 

تواند نقش گذاری است، میهای راکد در سطح خرد و کالن به چرخه سرمایهعامل واردکردن سرمایه

یایی اقتصاد جامعه به عهده داشته باشد.  بر این اساس در این پژوهش تالش شده است مؤثری در پو

افزوده صنایع غذایی و آشامیدنی ایران موردبررسی و تحلیل که تأثیر تعاونی بودن مالکیت را بر ارزش

، در اقتصاد صنعتی، رابطه برخی دیگر از متغیرهای ساختاری SCPقرار دهد و از طرفی طبق رویکرد 

های تبلیغات و تحقیق و توسعه همچون درجه تمرکز و سهم بازار و متغیرهای رفتاری، همچون هزینه

 باارزش افزوده و سودآوری موردمطالعه قرارگرفته است. 
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 ( ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه1-1

ت، در این شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفوتحلیل ارائهبا توجه به تجزیه

 شود.بخش، به نتیجه آزمون هر فرضیه اشاره می

 افزوده و مقایسه آن با نتایج تحقیقات گذشتهبررسی رابطه بین مالکیت و ارزش ی( نتیجه1-1-4

ت؛ و در شده اسسازی بر عملکرد، انجامویژه خصوصیبالطبع تحقیقات زیادی درزمینه تأثیر مالکیت به

ه ترین این تحقیقات را مربوط باند. شاید بتوان یکی از مهمیافتهها به نتایج متفاوتی دستهریک از آن

کشور  17رکت از بین ش 33 تحقیق خوددر ها دانست. آن (4331) 4کلودکاستو ژان نرجس بوباکری

بعد از  سه سال در سه سال قبل و هاآنو عملکرد مالی و عملیاتی  کردند انتخابرا  توسعهدرحال

هدف مطالعه این بوده است  .قراردادند موردبررسی را4332تا  4382و طی دوره زمانی  سازیخصوصی

مطلوب بوده است و  توسعهدرحالدر کشورهای  سازیخصوصیکه مشخص نماید آیا اجرای سیاست 

سودآوری و  یهاشاخصبدین منظور از سودآوری شده است یا خیر؟  یژهوبهمنجر به بهبود عملکرد، 

ه با است ک تحقیق بیانگر آن هاییافتهاست.  شدهاستفادهعملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد 

در تحقیق گسترده دیگری که توسط  است. یافتهیشافزانیز  هاآنها سوددهی خصوصی شدن شرکت

 1گروه متخصصان بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون، رابرت نش و ماتیس ون راندن بورگ

 41توسعه و کشور درحال 6) 48شرکت در  64( صورت گرفته که در آن عملکرد مالی و کارایی 4336)

ی موردبررسی قرارگرفته است. سازصنعت در سه سال قبل و بعد از خصوصی 71کشور صنعتی( و در 

گذاری و کاهش در اهرم توجه در سودآوری، کارایی، سرمایههای این تحقیق حاکی از افزایش قابلیافته

( و همچنین رامامورتی 1222های دیگری توسط برناردو بورتولوتی و همکاران )مالی بوده است. پژوهش

ها حاکی از بهبود ست که نتایج هردوی آنسازی صورت گرفته ای خصوصیدر همان سال در زمینه

گذاری بوده است. در مطالعه دیگری نیز که های سودآوری، کارایی و سرمایهدار تمامی شاخصمعنی

                                                           
1 Narjess Boubakri & Jean Claude Cosset 
2 Borg 



94 
 

خصوصی شده  هایشرکترا بر عملکرد مالی  سازیخصوصیاثر صورت گرفت، ( 1223) 4زارو توسط 

که  دهدمی. نتایج آماری این تحقیق نشان قرارداد موردبررسی 1222تا  4332 هایسالدر سودان بین 

ناچیز بوده است؛ این بدان  سازیخصوصیخصوصی شده تحت فرآیند  هایشرکتبهبود عملکرد 

در سودان منجر به بهبود مورد انتظار در کارایی  4332از سال  سازیخصوصیمعناست که فرآیند 

 خصوصی شده نشده است. هایشرکت

افزوده اقتصادی صورت گرفته سازی و همچنین ارزشقات زیادی در حوزه خصوصیدر ایران نیز تحقی

( اشاره کرد؛ که عملکرد 4737شده توسط تقوی )توان به مطالعه انجامها میاست که از آن

سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی نموده و نقایص و مشکالت اجرای این سیاست را خصوصی

سازی ارتقا کارایی کرده است که باوجودآنکه هدف دولت از خصوصیاشارهجهت بهبود مطرح نموده و 

ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی در ایران جنبه و ایجاد تعادل اقتصادی بوده است، اما درواقع مهم

سازی را در راستای دستیابی به هدف افزایش کارایی مالی داشته است و درنهایت عملکرد خصوصی

سازی در ( به بررسی تأثیرات سیاست خصوصی4731ته است. در مطالعه دیگری افشاری )ناموفق دانس

پرداخته است و  4763-4731های ویژه افزایش درفروش طی سالبرنامه اول روی عملکرد عملیاتی به

 دهد که به علت کوچکنتایج آن بهبودی که چندان چشمگیر نیست را در عملکرد عملیاتی نشان می

 هایی است. صنعت بوده دارای نارسایی7شرکت و  8ه تحقیق که تنها شامل بودن دامن

 اند. در این پژوهششدهدر مطالعات ذکرشده فو ، اغلب اثر مالکیت بر عملکردهای مالی در نظر گرفته

افزوده در نظر طور خاص مالکیت تعاونی بر عملکرد اقتصادی یعنی ارزشاین اثر مالکیت و به

  شده است.گرفته

افزوده ارتباط منفی داشته و این ارتباط در سطح  باارزشو نتایج حاکی از آن است که تعاونی بودن 

که در قسمت مبانی نظری نیز بیان  گونههمانآماری معنادار نیست.  ازلحاظدرصد  31معناداری 

                                                           
1 Zarough 
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 سازی رضایت مشتریان حداکثرهای خصوصی و دولتی هدفش گردید که بنگاه تعاونی برخالف بنگاه

بودن بنگاه در درجه اهمیت بعدی قرار دارد. هرچند که افزایش درآمد و نیز ایجاد است و سودآور 

از اهداف  ،ی الزم در فرآیند و چرخه تولید و مصرف کاالهایگذارهیسرماانجام  منظوربه افزودهارزش

 .رودمیبخش تعاون به شمار 

 افزوده و سودآوریبررسی رابطه بین متغیرهای فرعی و ارزش ( نتایج1-1-1

4بسیاری از اقتصاددانان همچون درفمن و استینر
یک رابطه مستقیم  ، ارتباط بین تبلیغات و سودآوری را 

کنند که  کند. در این تحقیق نیز نتایج بیان میدانند. مطالعات نظری زیادی، این موضوع را تأیید میمی

افزوده بنگاه را در پی دارد که این افزایش نیز ازلحاظ آماری معنادار نه تبلیغات، افزایش ارزشافزایش هزی

 است. 

م تأثیرگذار بر از عوامل مهآن را یکی  مطالعات زیادی ،در مورد متغیر هزینه تحقیق و توسعه نیز

(که در فصل سوم 4336) 1لو و سوگیانس( 43-7گیرند. و طبق معادله )ها در نظر میسودآوری بنگاه

 ای مستقیم است. نتیجه حاصلذکر گردید رابطه بین متغیر هزینه تحقیق و توسعه و سودآوری، رابطه

از این تحقیق در این زمینه نیز گویای همین مطلب است که هزینه تحقیق و توسعه صنعت مواد غذایی 

ها در این صنعت ت دارد لذا بنگاهو آشامیدنی ارتباط مستقیم و معناداری باارزش افزوده این صنع

 افزوده باالتری دست یابند.گذاری در تحقیق و توسعه به ارزشطریق افزایش سرمایه توانند ازمی

 رابطه مستقیم بین شاخص تمرکز و حاشیه کند یکیمبیان  که ،7(1222) وال بارثبرخالف نظریه 

سود )شاخص عملکرد بازار( وجود دارد، نتیجه حاصل از این تحقیق در مورد رابطه بین متغیر درجه 

صنایع مواد  افزودهارزشافزایش درجه تمرکز باعث کاهش دهد که یمنشان  افزودهارزشتمرکز و 

شده سبهها محادر این مطالعه درجه تمرکز از روش معکوس تعداد بنگاه شود.غذایی و آشامیدنی می

                                                           
1 Dorfman-Steiner 
2 Lev and Sogiannis 
3 Barthwal, (2000) 
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های موجود در یک صنعت کمتر باشند درجه تمرکز باالتر است که در این صورت هر چه تعداد بنگاه

یابد و چون با افزایش انحصار میزان عبارتی با افزایش انحصاری شدن درجه تمرکز افزایش می است، به

فزوده و سودآوری )که اشود انتظار بر این است که ارتباط بین ارزشافزوده بیشتر میتولید ارزش

های موجود در صنعت باشد(، افزایش یابد؛ اما با توجه به اینکه بنگاهافزوده میبخشی از ارزش

( نیز مشاهده 4-1گونه که در جدول )های رقابتی بوده و همانموردمطالعه این تحقیق جزء بنگاه

 2.276درجه تمرکز نیز بوده و میانگین 2.1شده درجه تمرکز شود بیشترین مقدار محاسبهمی

دهد که صنعت موردمطالعه یک صنعت رقابتی بوده و بنابراین شده است که این نشان میمحاسبه

ها شود و افزایش سودآوری افزایش درجه تمرکز در حدی نیست که بتواند باعث انحصاری شدن بنگاه

 را به دنبال داشته باشد. 

( 4333)4های فینی و راجرزیعنی سهم بازار، طبق یافته در مورد آخرین متغیر ذکرشده در این تحقیق

شکل است، نتیجه این تحقیق در  Uکنند رابطه بین سهم بازار و سودآوری یک رابطه که بیان می

بنگاه با افزایش سهم بازار که  دهدمینشان  افزودهارزشخصوص رابطه متغیر ساختاری سهم بازار و 

داده و فروش بیشتری خواهد داشت، درنتیجه این افزایش فروش بر خود، حوزه فروش خود را گسترش 

درآمد بنگاه اثر گذاشته و سودآوری بنگاه را در پی خواهد داشت. نتایج حاصل از تخمین مدل نیز نشان 

 یابد و ازنظر آماری این اثر مثبتافزوده بنگاه نیز افزایش میداد که با افزایش سهم بازاری بنگاه، ارزش

 معنادار است. کامالً

 ( پیشنهادات1-7

 ( پیشنهادات کاربردی1-7-4

ه توان پیشنهاداتی ارائافزوده صنایع غذایی و آشامیدنی با مالکیت تعاونی میمنظور افزایش ارزشبه

 کرد:

                                                           
1 Feeny & Rogers 
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صورت تفاضل بین ارزش ستانده و ارزش داده در نظر افزوده بهکه در این پژوهش ارزش. به دلیل این4

توان برای افزایش این شاخص از طریق حمایت دولت و قرار دادن تسهیالتی برای یشده، مگرفته

 ها را با مقداری کمتر از مقدار واقعی تهیه نمود.صنایعی با مالکیت تعاونی، داده

عنوان یک توان آن را بهافزوده در این پژوهش یک شاخص عملکردی است، می. عالوه بر اینکه ارزش1

اعضا تعریف نمود، که از این طریق بتوان انگیزه افراد شاغل در صنایعی با مالکیت شاخص پاداش برای 

 تعاونی را باال برد. 

 ( پیشنهادات آتی1-7-1

 توان پیشنهاداتی را موردتوجه قرارداد.در رابطه با تعاونی سازی میبرای تحقیقات آتی 

 دیگر.افزوده در صنایع . بررسی تأثیر مالکیت تعاونی بر ارزش4

های عملکردی دیگر مانند، سودآوری، کارایی و ... در سطح . بررسی تأثیر مالکیت تعاونی بر شاخص1

 صنایع.

 . افزایش تعداد صنایع موردبررسی و سپس مطالعه رابطه بین مالکیت تعاونی و عملکرد آن.7

 ی.. بررسی و مقایسه عملکرد صنایع با مالکیت تعاونی قبل و بعد از تعاونی ساز1

  های عملکرد اقتصادی. های مختلف تعاونی سازی و تأثیر آن بر شاخص. مطالعه و شناسایی روش1
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هاآن تیفعال کد همراه به رانیاغذایی و آشامیدنی  عیصنا در موجود هایبنگاه ستیل  :الف جدول  

 فعالیت عنوان کد فعالیت

 ماهی و ... هایفرآوردهو حفاظت ماهی و  آوریعمل 4141

 تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی ... 4141

 کشتار دام و طیور ... 4141

 گوشتی از فساد هایفرآوردهو حفاظت گوشت و  آوریعمل 4146

 خرما بندیبستهو  بندیدرجهپاک کردن و  4143

 پسته بندیبستهو  بندیدرجهپاک کردن و  4148

 و ... هامیوهو حفاظت  آوریعمل 4143

 لبنی هایفرآوردهتولید  4112

 و آرد کردن غالت و حبوب سازیآماده 4174

 اینشاسته هایفرآوردهتولید نشاسته و  4171

 تولید خوراک دام و حیوانات 4177

 تولید قند و شکر 4111

 و شکالت و نقل و ... نباتآبتولید  4117

 تولید رشته و ماکارونی و ورمیشل 4111

 نانوایی 4111

 و بیسکویت و ... شیرینینانتولید  4116

 چای سازی 4113

 نشده بندیطبقهتولید سایر محصوالت غذایی  4118

 از مواد تخمیر شده اتیلیکتولید الکل  4114

 تولید مالتا و ماءالشعیر 4117

 گازدار غیرالکلی هاینوشابهتولید  4111

 معدنیآبتولید دوغ و  4116
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 داخلی منابع

 

ه شدهای پذیرفتهعملکرد مالی شرکت سازی برخصوصی بررسی تأثیر"(: 4784الماسی، محمدرضا، )

 نامه کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه شیراز. . پایان"بازار بورس اورا  بهادار تهران در

های تولیدی خصوصی شده در بورس اورا  بهادار بررسی کارایی شرکت" (:4731افشاری؛ علی، )

 حسابداری، دانشگاه تهران. نامه کارشناسی ارشد، پایان"تهران

درآمدی به "(: 4738انصاری، محمدجعفر، دیرباز، عسگر، کرمی، محمدمهدی، کرمی، محمدحسین، )

 دانشگاه. ، قم: پژوهشکده حوزه و"خرد با نگرش اسالمی مبانی اقتصاد

 .41-42، تهران، نشر مؤلف، نوبت اول، ص"شناسی تعاونجامعه"(: 4781محققی، مهدی، ) اختر

 اقتصادی افزودهارزشدولتی بر  هایشرکت سازیخصوصی تأثیربررسی "(: 4783لیرضا، )ع؛ ابوالحسنی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک. کارشناسی ارشد، نامهپایان ،"هاآن

 هنامپایان، "هاشرکتبر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت  سازیخصوصی تأثیر"(: 4782اصر، )ن آقاجانی،

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. کارشناسی ارشد،

عملکرد  مالکیت بر ساختار بررسی تأثیر"(: 4783بابایی زکلیلی، محمدعلی؛ احمدوند، ژیال، )

 .62-14، 16، تحقیقات مالی، شماره "  بهادار ایرانشده در بورس اوراهای پذیرفتهشرکت

، "در برنامه اول توسعه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران سازیخصوصی"(: 4737هدی، )م؛ تقوی

 .4فصلنامه تحقیقات مالی شماره

افزوده ارزش عوامل مؤثر بر"(: 4783حسینی نسب، سید محمدابراهیم؛ موقری، هادی؛ باسخا، مهدی، )

، 31، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره "کارکن و بیشتر ای صنعتی ایران باده نفرهکارگاه

 .13-61 صفحات

، ناشر: تهران، مرکز مطالعات "وریگیری بهرهافزوده، راهی برای اندازهارزش"(: 4736خاکی، غالمرضا، )

 ریزی آموزشی. و برنامه

 ، وزارت تعاون، آبان ماه.421شماره ، ماهنامه تعاون، "اصول تعاونی"(: 4784خسرو، وفا، )

 ، انتشارات سمت، چاپ چهارم."اقتصاد صنعتی )نظریه و کاربرد("(: 4737خداداد کاشی، فرهاد، )

، قم: سازمان مطالعه و تدوین کتب "مبانی اقتصاد اسالمی"(: 4734دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، )

 دانشگاهی )سمت(.
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های زمانی سازی، سریاقتصادسنجی مالی با رویکرد مدل"(: 4731نژاد، محمود، )رضایار، علی، علی

 ؛ انتشارات ناقوس؛ چاپ اول."های عصبی و پانل دیتاشبکه

های واگذارشده به بخش خصوصی ای عملکرد شرکتبررسی مقایسه"(: 4731رفیعی، محمدمهدی، )

 ت مدرس.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربی، پایان"سازیقبل و بعد از خصوصی

 .73، تهران، انتشارات برادران، چاپ نهم، ص "اقتصاد کالن"(: 4781رحمانی، تیمور، )

 .431-434، مجله تعاون، شماره "سازیخصوصی تعاونی سازی در کنار"(: 4786زرگرانی؛ سعید، )

بررسی تحلیلی ارتباط نوع مالکیت )دولتی و خصوصی( با سودآوری "(: 4781معینی، نصرا...، )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.، پایان "شده در بورسهای پذیرشتشرک

ه شدهای پذیرفتهآن بر عملکرد شرکت سازی و تأثیربررسی خصوصی"(: 4733سیلواری، محمدرضا، )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.، پایان "بورس اورا  بهادار تهران در

، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، "اقتصاد تعاونی در اسالم": (4787سرآبادانی؛ غالمرضا، )

 .41سال چهارم، شماره 

مجموعه "(: 4781ریزی و مدیریت اقتصاد کالن،)ریزی کشور، دفتر برنامهسازمان مدیریت و برنامه

، "اسناد ملی توسعه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و  عاونت امورتهران: م

 انتشارات. 

وری بین گیری و مقایسه بهرهاندازه"(: 4781سایه میری، علی؛ تقوی، مهدی؛ سایه میری، کوروش، )

های ، مقاالت و سخنرانی"واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی )موردمطالعه: استان ایالم(

 شده کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه.رائها

های صنعتی و مقایسه آن با بخش خصوصی و وضعیت اشتغال در تعاونی"(: 4781سوری؛ علی، )

، سمینار تعاون، اشتغال و توسعه، وزارت تعاون و دانشگاه "های بزرگ صنعتیدولتی در کارگاه

 ماه.یزد، اردیبهشت

با همکاری دانشگاه عالمه  ، انتشارات سازمان مرکزی تعاون"تعاوناقتصاد "(: 4768شیرانی؛ علیرضا، )

 طباطبایی، چاپ اول.

، تهران: "ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در ایراننقش تعاونی"(: 4783شیخی، غفور، )

 های علوم اجتماعی و مباحث پژوهشگری.بررسی
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شده در های پذیرفتهعملکرد مدیران شرکت بر نوع مالکیت اثر "(: 4782شریعت پناهی، سید مجید، )

نامه دکتری، دانشکده حسابداری مدیریت دانشگاه عالمه پایان "تهران بورس اورا  بهادار

 طباطبایی تهران.

، چاپ ششم 7، تهران، انتشارات میر، ویراست "هامدیریت تعاونی"(: 4783شکیبا مقدم، محمد، )

4734. 

زایی: یک بررسی جایگاه بخش تعاون در اشتغال"(: 4781طمه، )صمدی؛ علی حسین، تابنده؛ فا

 ، مجموعه مقاالت منتخب کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه."تطبیقی

دولتی  هایشرکت سازیخصوصی تأثیر"(: 4781، حیدر، )محمد زاده سالطهدرت ا... ؛ طالب نیا، ق

فصلنامه تحقیقات مالی شماره  "هاندر بورس اورا  بهادار تهران بر بازده سهام آ شدهپذیرفته

43. 

سازی شده قبل و بعد از های خصوصیای عملکرد شرکتبررسی مقایسه"(: 4788محمد؛ فرهاد، )علی

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، پایان"واگذاری

، تهران، انتشارات موسسه توسعه "تعاون )تعاون در اندیشه و عمل( باور"(: 4783عباسی؛ محمد، )

 روستایی ایران، ویراست دوم.

 و ایویوز افزارهاینرم با کاربردی اقتصادسنجی" (:4731یزدان، ). فراهانی گودرزی حسین، نژاد، عباسی

 .اول چاپ علم؛ نور انتشارات ؛"مایکروفیت

، تهران، چاپ اول، "های تعاونیحقو  در قلمرو شرکت"(: 4768گاهی، حسن، ) فروهی، حمید، ده

 . 44جهان، ص چاپ نقش

افزوده بر کارآفرینی و ارزش R&Dنقش واحد "(: 4783فرامرز پوردارزینی، بیتا، خاندان، نسرین، )

 .41ها و مراکز رشد، شماره ، فصلنامه تخصصی پارک"های کوچک و متوسطبنگاه

تعاونی سازی یا "(: 4788محمدعلی، دانش؛ سید حسینعلی، پوش دوزباشی؛ هانیه، ) فیض پور؛

 .77، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، سال نهم، شماره "سازیخصوصی

 -هاشرکتبررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد "(: 4781، فائزه، )رنجبر درگاهسن؛ ح قالیباف اصل،

 .443، 43صلنامه تحقیقات مالی شماره ، ف"در ایران سازیخصوصیتجربه 

ها درروند نقش و جایگاه تعاونی"(: 4788قاسمی؛ حمید، شفیعی راد؛ حمید، دارابی؛ سعدا...، )

قانون اساسی، اداره  11های کلی اصل ، با استناد به قانون سیاست"سازی در ایرانخصوصی

 های فراگیر ملی.تعاونی
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؛ انتشارات سمت؛ چاپ "های تابلوییاقتصادسنجی داده"(: 4731ضا، )پور، ر کریمی تکانلو، زهرا، رنج

 اول.

 ، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، دفتر"های تعاونیاصول و اندیشه"(: 4787وزارت تعاون، )

 آموزش. 
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The effect of cooperative ownership on the value added of Iranian food and 

beverage Industries, 1374-1392. 

 

Abstract: This study has investigated the impact of cooperative ownership on the value 

added of 22 activity categories of food and beverage industries in Iran during the years 

1995-2013 using dynamic panel data. In this study, first briefly according to article 44 

of the constitution that considers the ownership in three sectors public, private and 

cooperative ownership, the review of background, principles, objectives, organizational 

structure and the importance of cooperatives, the prospect of the cooperative sector and 

the overall policy of this sector and the benefits of cooperative ownership model has 

been investigated. In addition, the previous studies of ownership structure on the 

performance of firms and companies conducted both domestic and abroad will be 

examined. The results and also the performance indicators that are considered in these 

studies are not identical. In this study, we examined the value added that is obtained by 

subtracting the value of output and the value of data as a performance variable. 

According to the pattern of structure- behavior- function, the structural and behavioral 

variables also affect the performance. Therefore, in this research we also studied the 

impact of some structural variables such as concentration degree and market share and 

also the impact of behavioral variables such as advertising cost and research and 

development cost on the value added and profitability indicators. Therefore the value 

added is considered as a dependent variable and ownership, concentration degree, 

market share, advertising cost and research and development costs variables are 

considered as independent variables and also the value added of the prior period is used 

as an instrumental variable. The main hypothesis that is by changing the ownership 

structure of firms into cooperative, the value added on foos and beverage industries in 

Iran increases, was not approved.  

Key words: cooperative ownership, value added, concentration degree, market share, 

cost of advertising, research and development cost, food and beverage industries in Iran.  
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