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 چکیده

تحق     يه ا از راه یک  يت وا   یها  را م  ن نظامي، ایمحل يهادر جلب مشارکت یبخش تعاون یژگيتوجه به وبا 
ش يد، اف اا يتول يهایل تعاونين اهداف در تشکيتردانست. از جمله مهم يو بخش کشاورز يیروستااهداف توسعه 

 انج ام د ده   1899-98 ی  که در س ا  زرا    يتحقاين ن امر در ياست. با توجه به ا يديتول يدر واحدها يیکارا
قرار گرفت ه اس ت. در    یورد بررسم آنها ياقتصاد یابيد استا  خوزستا  به منظور ارزيتول يهایتعاون يیکارااست، 

کارا  پرداخته د ده  ن گندميو  وامل موثر بر آ  در ب يیبه محاسبه کارا يد مرزيتابع تولبرآورد  راه از اين بررسی،
ن يباد د. همنن   یدرصد م   98د  برابر با يتول يهایدر تعاون يین کارايانگيدهد که مینشا  م بررسیج ياست. نتا

ب ر   یاث ر من     هاي زمين کش اورزي، قطعهرکشت و تعداد يتعداد ا ضاء، سطح ز يرهايکه متغدهد یج نشا  مينتا
 ياا  ارائه خدمات از س و ي، میدولت يهابه کمک یمانند دسترس يیرهايد دارند. اما اثر متغيتول يهایتعاون يیکارا
ش س طح  يتوانند موج ب اف اا  یم آنهاه ياا  سرمايو م هایر تعاونيالت و تجربه مديد، سطح تحصيتول يهایتعاون

 .ها دوندیتعاون يیکارا

  JEL:C01,C21,D22 بندیطبقه

 کاران، خوزستانلید، تابع تولید مرزی، کارایی، گندمهای تو: تعاونیکلیدی هایواژه
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 مقدمه 

ی در حاا  توساعه   در کشاورها بخش کشااورزی   ایجاد بستری مناسب برای پیشرفت به منظور

 ورد توجاه ما  هساتند های تولیدی تاثیرگااار  عواملی که بر مصرف بهینه نهاده الزم است تا تمام

تفاوت در کارایی تولیاد کننادگان را ی ای از بهتاریی معیارهاا       (1001) فریزر و هون .گیردقرار 

محمادی  موحاد  . کنندبرای مقایسه و شناسایی نقاط ضعف و قوت واحدهای تولیدی معرفی می

 و هاا اتحادیاه  شاامل  فعاا   محلای  و اجتماعی هایتش ل تأسیس که است بر ایی باور( 1831)

 در ماوثری  نقاش  دنا توانمی که هستند محلی مردم مشارکت جلب هایراه ار از ی ی هاتعاونی

 باا  هاا تشا ل  گونهایی که صورتی در که چرا. دنگیر عهده بر جامعه مثبت تحوالت و تغییر روند

 ویاهه  به مختلف بردارانبهره به شوند، نهاده بنیان محلی افراد محسوس نیازهای پایه بر و آگاهی

 ام اناات  دهای ساازمان  و هاا ظرفیات  شناساایی  باا  تا دهندمی اجازه درآمد کم و پاخرده اقشار

 و کاارایی  و باوده  خاود  مشترك اهداف دستیابی به درصدد مؤثرتر ایگونه به پراکنده، و محدود

تعااونی را  بخاش   ،هاا باه موجاب همایی قابلیات    . دهند اارتق را دخو اقتصادی فعالیت وریبهره

های تحقق اهاداف توساعه روساتایی و بخاش کشااورزی دانسات. توساعه و        توان ی ی از راهمی

های مناساب در جهات تحقاق    ساز سیاستتواند بسترها بدون شک میگونه تعاونیپیشرفت ایی

تایی باشاد )کرمای و رضاایی    توسعه روز افازون جواماع روسا    راستایاهداف کالن اقتصادی در 

هاای تولیاد در بخاش کشااورزی     اصلی ایی است که آیا ایی تعااونی  پرسشحا   (.1831مقدم،

زایش کارایی واحدهای زراعی موفاق  اند در دستیابی به هدف اصلی تش یل خود یعنی افتوانسته

یج متفااوتی را  انجام گرفته در ایای زمیناه، نتاا    هایبررسی ن ته قابل توجه ایی است که باشند.

که  به ترتیب در استان  های خودبررسی( در 1831روحانی ) و (1831لطفیان ). دهندنشان می

اند چندان در افازایش  ها نتوانستهکه ایی تعاونی ،دهنداند نشان میخراسان و همدان انجام داده

 در  (1831 )محمادی و صدراالشارافی    کاه   هاایی بررسای . اماا  کارایی تولید موفق عمل کنناد 

اناد  ( در شهرساتان مشا یی شاهر انجاام داده    1838و طاهر خانی و سااربان )  شهرستان قمرود

ها را در ایجاد اشتغا  و درآمد برای روساتاییان و در نهایات توساعه منااطق     عمل رد ایی تعاونی

اشاو   بررسای تاوان باه   خاارجی نیاز مای    هاای بررسای در میان  اند.روستایی موفق ارزیابی کرده

 گویاای نیاز   هابررسی( اشاره کرد. نتایج ایی  1991 )بورنیس و هم اران  واسترالیا  ( در1001)

هاا  بررسای باشد. در ایای  های تولید به اهداف از پیش تعییی شده خود میعدم دستیابی تعاونی

یل از جمله دال هازیاد اعضاء از تعاونی هایضعف در مدیران، عدم توازن در عالیق اعضاء و انتظار
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مالحظاه شاد بررسای عمل ارد     گونه کاه  همان .اندسیدن به اهداف معرفی شدهردر عدم توفیق 

دهاد. برخای از مطالعاات حااکی از موفقیات ایای       های تولید نتایج متفاوتی را نشان مای تعاونی

باشد. با توجه به ایی امار  ها و برخی بیانگر عدم توفیق آنها در دستیابی به اهداف خود میتعاونی

های تولید در ایای  جایگاه ویهه استان خوزستان در بخش کشاورزی کشور و گستردگی تعاونیو 

هاای تولیادی از   در یک مطالعه موردی به ارزیابی اقتصادی ایی تعااونی  ،در تحقیق حاضراستان 

 تولید در مورد محصو  گندم پرداخته شده است.دیدگاه کارایی 

 روش تحقیق
. باه طاور   شاود می  تولید شده به میزان منابع تولید آن تعریف کارایی به صورت نسبت محصو

تاابع مارزی و اساتفاده از     بارآورد های محاسبه کاارایی را باه دو روش کلای    توان روشکلی می

یک تابع تولید، هزینه یاا ساود باه منظاور      تابع تولید مرزی روش در بندی کرد.شاخص تقسیم

مشخصی در نظر گرفته شود یک الگوی  حالت توابعرآورد اگر در ب شود.برآورد کارایی برآورد می

حالات  مشخصی در نظر گرفته نشود الگو ناپارامتریک خواهاد باود. ایای     حالتپارامتریک و اگر 

شاود.  ریازی ریاضای بارآورد مای    مشخص یا بوسیله الگوی اقتصادسنجی یا با استفاده از برناماه 

عاالوه   .باشدها میز استفاده از تحلیل فراگیر دادهتریی روش براورد ناپارامتریک کارایی نیمعمو 

هاا  هایی در بیان کارایی اساتفاده از نهااده  از شاخص هابررسیدر برخی از  یاد شدههای بر روش

باه منظاور بارآورد کاارایی از     درستنمایی  بیشینه استفاده شده است. با توجه به این ه در روش

نقش عوامل مادیریتی و ییار مادیریتی را ماورد      توانشود و میتصادفی استفاده میمد  مرزی 

باار توسا     نخساتیی . ایای روش  از ایی روش استفاده شده است ایی بررسیدر  بررسی قرار داد

مورد استفاده قرار گرفته است. تابع مرزی تصاادفی باه صاورت     1199در سا   1باتیس و کوئلی

 باشد:زیر قابل ارائه می

(1)    iii Xfy  exp,  
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هااای ایاای واحااد دهنااده بااردار نهااادهنیااز نشااان iXام،  iتولیااد مزرعااه  iy (،1)در رابطااه

باشاد. ایای جملاه خطاا در     جمله پسماند یاا جملاه خطاا مای     iبردار پارامترها و تولیدی،

باشد. لاا به ایی ماد ،  متش ل از دو جزء می پیشییهای دفی بر خالف مد های مرزی تصامد 

 باشد.گویند. ایی جزء خطا به صورت زیر قابل تعریف میمد  خطای مرکب نیز می

(1) 
iii UV   

کاه متااثر از تااثیر    بیانگر یک جزء متقارن است که تغییرات تصادفی تولید را  iV (،1)در رابطه 

دهد. ایی جزء دارای توزیاع نرماا  باا میاانگیی     عوامل خارج از کنتر  کشاورز است را نشان می

2صفر و واریانس مشخص 

v باشد. همچنیی میiU    بیانگر کارایی فنی واحدها خواهد باود کاه

2جزء نیز دارای توزیع نرماا  باا واریاانس     بیانگر تاثیر عوامل مدیریتی است. ایی

u   و میاانگیی

ایی کاه روی  به طور مشاخص واحاده   بر ایی باورند که (1911) 1و هم اران آگنر باشد.صفر می

هاد  برابر با صافر خوا  iUدارند یعنی کارایی فنی آنها حداکثر است میزان تابع تولید مرزی قرار 

بود. اما برای واحدهایی که زیر ایی تابع قرار دارند ایی مقدار عددی مثبت خواهاد باود )آگنار و    

کارایی فنی و تعییی عوامل موثر بار   برآوردبه منظور   (1991)(. باتیس و کوئلی1911هم اران،

 اند:آن، به صورت همزمان مد  زیر را ارائه کرده

(8)  itititit UVXy  exp  

هاا و متغیرهاای توضایحی،    از مقادیر نهااده   1Kیک بردار  X تولید، یزانم  y (،8)طه در راب

 1یک بردارK  ،از پارامترهاitV شود باه  خطای تصادفی با توزیع نرما  است که فرض می

یک متغیر تصادفی ییرمنفی مرباوط باه ناکاارایی     itUتوزیع شده است، itUصورت مستقل از 

ده اسات و دارای توزیاع   شا توزیاع   itVفنی تولید است که فرض شده است به طور مساتقل از  

در ماد    itUیعنی جازء  نرما  با واریانس مشخص است. اثر عوامل موثر بر ناکارایی فنی تولید 

 : (1833 )هاشمی تبار و هم اران، نوشت (1رابطه )به صورت توان مرزی تصادفی را می

(1) 
ititit WZU    

یک بردار از متغیرهای توضیحی همراه باا ناکاارایی فنای تولیاد واحادها در       itZ (،1)در رابطه 

 itWدهاد. همچنایی   نیز بردار ضرایب ایی متغیرها را نشان می دهد. را نشان میطو  زمان 

 باشد که:می 2متغیر تصادفی با میانگیی صفر و واریانس 

                                                             

 Aigner & etal1  
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(1) itit ZW   

 لاا خواهیم داشت:

(6) 

222

2

2












vs

s  

 شود:باشد. در ایی حالت کارایی فنی از رابطه زیر محاسبه میواریانس جمله اخال  می 

(1)    itititit WZUTE  expexp  

دارند تابع تولید مرزی و تابعی که اثر عوامل موثر بر ناکارایی فنای   باور (1991) باتیس و کوئلی

هاای مختلفای از تاابع    حالات نیز ابتدا  بررسیلاا در ایی . شود همزمان برآورد شوندرا شامل می

 ،با توجه به معیارهای موجاود در ایای زمیناه    حالتبهتریی  گزینشتولید برآورد شده و پس از 

 1833-39کاه در ساا  زراعای    بررسی در ایی شده است.  برآوردمعادله عوامل موثر بر ناکارایی 

که در زمیناه کشات محصاو  گنادم فعاا        خوزستانهای تولید استان تعاونی انجام شده است

های فعا  در ایای اساتان در   اند. تعداد تعاونیبه عنوان جامعه آماری مدنظر قرار گرفته باشندمی

 همگای ماورد  ایی تعداد تعاونی از دیدگاه مورد نظار   لاا باشد.شرکت می 16 بررسی،دوره مورد 

باه   گارایش آناان  جه به پاسخگویی مدیران عامال و  اند. اما در نهایت با توهسرشماری قرار گرفت

وتحلیال قارار   شرکت تعاونی ماورد تجزیاه   18از  به دست آمده اطالعات ایی تحقیقشرکت در 

 گرفته است.

 نتایج و بحث
اساتان  هاای تولیاد   در ساط  تعااونی  شاده   گاردآوری  از اطالعات ،توابع تولید برآوردبه منظور 

ایی، زمیی، یهای وارد شده در تابع تولید شامل بار، کودشیمه. نهادخوزستان استفاده شده است

با توجاه   های برآوردیحالتاز میان باشد. می ها و ادوات کشاورزییو ماشی کارسم، آب، نیروی

نتاایج  شاده اسات.    حالات گازینش  بهتریی فرم ترانسلوگ به عنوان اقتصادسنجی  های مد به 

 ده است.شارائه  1ها در جدو  برآورد ایی مد 
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 ( نتایج برآورد الگوهای مختلف تولیدی1جدول) 

 

 لئونتیف کاب داگالس ترانسندنتال ترانسلوگ توضیح متغیر

LA لگاریتم سط  زیرکشت 
***06/11 

(01/1) 

----- 13/0- 

 (31/1-) 

----- 

LS لگاریتم بار 
----- ***16/1- 

(11/1-) 

11/ 0 

(11/1) 

----- 

LF ایییلگاریتم کودشیم 
----- **8/0- 

(96/1-) 

18/0 

(33/1) 

----- 

LP لگاریتم سم 
**81/10- 

(93/1-) 

11/0- 

(11/1-) 

11/0 

(1/1) 

----- 

LL لگاریتم نیروی کار 
11/18- 01/0 

(11/1) 

88/0(11/1) ----- 

LM ها لگاریتم ماشیی 
0001/0- 

(3/1-) 

***06/0 

(18/8) 

11/0 

(1/8) 

----- 

LW لگاریتم آب 
***00001/0- 

(6/1-) 

***8/0 

(31/1) 

11/0- 

(11/1-) 

----- 

LA سط  زیرکشت 
----- 0001/0- 

(11/0-) 

----- 61/11 

(18/1) 

S بار 
----- 001/0 

(13/1) 

----- 16/0- 

(61/1-) 

F کودشیمایی 
----- *0001/0 

(98/1) 

----- 01/0- 

(09/0-) 

P سم 
----- ***0001/0- 

(16/1-) 

----- ***01/1 

(83/8) 

L رنیروی کا 
----- 0001/0- 

(1/1-) 

----- ----- 

M ها ماشیی 
----- 0001/0 

(6/1) 

----- ----- 

W آب 
----- 0001/0- 

(11/0) 

----- ----- 
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 نتایج برآورد الگوهای مختلف تولیدی (1ادامه جدول )

 

 لئونتیف کاب داگالس ترانسندنتال ترانسلوگ توضیح متغیر

LAP 
اثرمتقابل سط  زیرکشت 

 و سم

*01/1- 

(9/1-) 

----- ----- 16/80- 

(81/1-) 

LAF 
اثرمتقابل سط  زیرکشت 

 و کود

------- ----- ----- 11/1 

(11/1) 

LAL 
اثرمتقابل سط  زیرکشت 

 و نیروی کار

***31/1 

(3/1) 

----- ----- ----- 

LAW 
اثرمتقابل سط  زیرکشت 

 و آب

**11/1- 

(93/1-) 

----- ----- 11/0 

(81/1) 

LSL 
بل بار و نیروی اثر متقا

 کار

88/6 

(01/1) 

----- ----- ------ 

LSM 
 اثر متقابل بار و 

 ها ماشیی

**16/8- 

(93/1-) 
----- ----- 

11/0 

(68/0) 

LSW اثر متقابل بار و آب 
***19/1 

(93/1) 

----- ----- ***01/0 

(11/1) 

LFP 
ایی و یاثرمتقابل کودشیم

 سم

*83/0- 

(39/1-) 

----- ----- ***1/0- 

(91/8-) 

LFL 
ایی و یاثرمتقابل کودشیم

 نیروی کار

11/1- 

(11/0-) 

----- ----- ***8/0- 

(11/1-) 

LFM 
ایی و یاثرمتقابل کودشیم

 هاماشیی

19/1 

(38/1) 

----- ----- 13/ 

(99/0) 

LFW 
ایی و یاثرمتقابل کودشیم

 آب

------- ----- ----- 001/0- 

(3/1-) 

LPM 
 اثر متقابل سم و

 ها ماشیی

***11/1 

(81/1) 
----- ----- 

***1/1 

(13/1) 

LPW اثر متقابل سم و آب 
**31/0 

(93/1) 

----- ----- 01/0- 

(16/1-) 

LLM 
و  اثر متقابل نیروی کار 

 ها ماشیی

**13/1 

(01/1) 
----- ----- 

98/1 

(13/1) 
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 نتایج برآورد الگوهای مختلف تولیدی (1ادامه جدول )

        (درصد 1درصد و 1درصد، 10درسط  داری سط  معنیبه ترتیب  *** *و**،  )    های تحقیقیافته: مأخا               

های مختلفی از حالتها بر میزان تولید با توجه به واردشدن نهایی نهاده به منظور بررسی اثر

ها در است. ایی کشش ها استفاده شدهنهاده یانگییها، از کشش تولیدی در سط  مصرف منهاده

 جدو  زیر گزارش شده است.

 ها در تابع تولید ترانسلوگ( کشش نهاده2جدول)

هاکشش در سط  متوس  نهاد نهاده  

09/1 زمیی  

18/0 بار  

یکودشیمیای  109/0-  

11/0 سم  

88/0 نیروی کار  

هاماشیی  11/0  

18/0 آب  

 های تحقیقمأخا: یافته

 لئونتیف کاب داگالس رانسندنتالت ترانسلوگ توضیح متغیر

LLW 
اثر متقابل لگاریتم نیروی 

 کار و آب

----- ----- ----- ***6/0- 

(86/1-) 

LMW 
و  هاماشیی اثر متقابل 

 آب

61/0- 

(01/1-) 

----- ----- 011/0- 

(3/1-) 

LSS توان دوم بار 
***11/1- 

(1/1-) 

----- ----- ----- 

LFF ایییتوان دوم کودشیم 
**11/0 

(01/1) 

----- ----- ----- 

LPP توان دوم سم 
**11/1 

(93/1) 

----- ----- ----- 

LLLP توان دوم نیروی کار 
*11/10- 

(91./1-) 

----- ----- ----- 

C ضریب ثابت 
18/11 

(09/1) 

18/1- 

(3/0-) 

 -1/1*** 

 (8/1-)  

----- 

2R 
91/0 39/0 91/0 91/0 91/0 
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دهد مصرف است که نشان می به دست آمده 09/1یی برابر با کشش نهاده زم (،1)در جدو  

 (1)از جدو   به دست آمدهتواند در رسیدن به مقدار بهینه افزایش یابد. اطالعات ایی نهاده می

کار و آب بر کشش ایی نهاده تولیدی اثر های سم، نیرویدهد که مقدار مصرف نهادهنشان می

در ناحیه  هدهد مصرف ایی نهاددست آمده که نشان میه ب 18/0برای متغیر بار نیز عدد  دارد.

ها از لحاظ مصرف ایی کاران عضو تعاونیمطلوب تولیدی یعنی ناحیه دوم قرار دارد و گندم

دار توان دوم ایی متغیر نیز با عالمت منفی در الگو معنی کنند. همچنیینهاده عقالیی عمل می

تواند موجب افزایش تولید شود ولی نهاده تا حدی میدهد افزایش ایی شده است که نشان می

ایی تنها عامل ینهاده کودشیم مصرف بیش از حد آن کاهش تولید را بدنبا  خواهد داشت.

منفی شده است عالمت منفی ایی کشش نشان ایی بررسی تولیدی است که کشش آن در 

مقدار مورد نیاز از نهاده کاران مورد بررسی در تولید محصو  گندم بیش از دهد که گندممی

دست آمده است که نشان ه ب 11/0کنند. کشش نهاده سم برابر با ایی استفاده مییکودشیم

غیر نیز در سط  یک دهد مصرف ایی نهاده در ناحیه دوم تولیدی قرار دارد. توان دوم ایی متمی

برای نیروی کار نیز  به دست آمدهداری بر تولید دارد. همانند نهاده سم کشش درصد اثر معنی

دهد که مصرف ایی نهاده نیز در منطقه مناسب تولیدی یعنی ناحیه دوم قرار دارد. نشان می

دهد افزایش یک درصدی است که نشان می 88/0برای ایی متغیر برابر با  به دست آمدهکشش 

یی نهاده تواند موجب افزایش تولید شود. برای ادرصد می 88/0در میزان مصرف ایی نهاده تا 

به دست باشد. عالمت منفی می دارمعنینیز توان دوم وارد شده در الگو در سط  یک درصد 

تواند کار میبرای جزء توان دوم ایی متغیر بیانگر ایی واقعیت است که مصرف بیشتر نیروی آمده

موجب افزایش تولید محصو  شود ولی افزایش بیش از حد ایی نهاده در نهایت موجب کاهش 

در نهایت برای نهاده آب نیز کششی مثبت و کوچ تر از یک  تولید محصو  گندم خواهد شد.

دهد که مصرف ایی نهاده تولیدی برای نهاده آب نیز نشان می 18/0حاصل شده است. کشش 

بار و سم بر مصرف آب  هایی مانند سط  زیرکشت،در ناحیه دوم واقع شده است. مصرف نهاده

مد  مرزی از روش حداکثر درستنمایی  برآوردبرای  داری دارد.ر معنیتوس  کشاورزان تاثی

 (8)از برآورد مد  ترانسلوگ از ایی روش در جدو   به دست آمدهکه نتایج  شده استاستفاده 

 گزارش شده است.
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 MLEنتایج برآورد تابع تولید ترانسلوگ با استفاده از روش : ( 3جدول) 

 Tآماره  ضریب توضی  متغیر

LA 69/11 لگاریتم سط  زیرکشت  9/1*** 
LP 8/9 لگاریتم سم-  -1/1*** 
LL 3/11 لگاریتم نیروی کار-  -08/11*** 
LM هالگاریتم ماشیی  31/0 31/1* 
LW 01/1 01/1 لگاریتم آب 
LAP 1/1 اثرمتقابل سط  زیرکشت و سم-  -11/8*** 
LAL 1/1 6/1 اثرمتقابل سط  زیرکشت و نیروی کار*** 
LAW ثرمتقابل سط  زیرکشت و آبا  68/1-  -88/1*** 
LSL 11/0 9/6 اثر متقابل بار و نیروی کار 
LSM هااثر متقابل بار و ماشیی  11/1-  -01/8*** 
LSW 99/0 اثر متقابل بار و آب-  08/1-  
LFP ایی و سمیاثرمتقابل کودشیم  81/0-  11/0-  
LFL ایی و نیروی کاریاثرمتقابل کودشیم  81/1-  -19/1* 
LFM هاایی و ماشیییاثرمتقابل کودشیم  18/1 13/1 
LPM هااثر متقابل سم و ماشیی  11/1 38/0 
LPW 18/1 18/0 اثر متقابل سم و آب*** 
LLM هااثر متقابل نیروی کار و ماشیی  1/11 9/1* 
LMW و آبها اثر متقابل ماشیی  11/0 1/1*** 
LSS 81/1 توان دوم بار-  -88/1*** 
LFF اییین دوم کودشیمتوا  31/0 93/1*** 
LPP 91/1 6/1 توان دوم سم*** 

LLLP 11/9 توان دوم نیروی کار-  -81/1*** 
C 1/1 6/11 ضریب ثابت*** 

2R  98/0 2R  
90/0 

        (درصد 1درصد و 1درصد،  10درسط   داریسط  معنی به ترتیب  *** )*و**،  های تحقیقیافته: مأخا

دهد که توزیع کارایی رد شده است که نشان می در ایی مد  فرضیه برابر صفر بودن مقدار 

ایی باشد. همچنیی در می منقطعکند و دارای توزیع فنی واحدها از توزیع نرما  پیروی نمی

دست آمده است که در سط  یک درصد نیز ه ب 91/0برابر با  مد  مقدار برآورد شده برای 
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 91توانند تا متغیرهای وارد شده در الگو می دهد که اوالنشان مینتیجه باشد. ایی دار میمعنی

مربوط به  هادرصد اختالف 1 تنهاتوضی  داده و در کارایی فنی واحدها را  هادرصد اختالف

ایی  گویایدار بودن ایی متغیر نیز باشد. همچنیی معنیعوامل تصادفی ییر قابل کنتر  می

کارایی را توضی  دهند. مقدار کارایی محاسبه  هایانند انحرافتواست که عوامل مدیریتی می

های های تولید در جدو  زیر ارائه شده است. میانگیی کارایی برای تعاونیشده برای تعاونی

درصد وجود  11دهد که ام ان افزایش کارایی تا ان مینش به دست آمده و 19/0تولید برابر با 

مده است آدست ه ب 91/0و حداکثر آن برابر با  11/0دارد. حداقل کارایی در بیی واحدها برابر با 

های مورد بررسی وجود زیادی در کارایی فنی بیی تعاون به نسبتدهد اختالف که نشان می

 ایی گردد. درها به عوامل مدیریتی بر میاختالف از ایی یگونه که اشاره شد بخشهمان،دارد

های است به عنوان تعاونی به دست آمده یانگیینها باالتر از مآهایی که کارایی تحقیق تعاونی

های اند به عنوان تعاونیرا کسب کرده یانگییکارا و آنهایی که میزان کارایی کمتر از مقدار م

گزارش شده است. در ایی  (1)زیه و تحلیل نیز در جدو  ایی تجاند. نتایج ناکارا معرفی شده

درصد  18دارند که معاد   میانگییشرکت کارایی کمتر از  18جدو  نشان داده شده است که 

 یانگییباشد. همانگونه که نشان داده شده است عالوه بر این ه میزان کارایی مها میکل تعاونی

شوند هم بیش هایی که به صورت ناکارا شناخته مینیباشد تعداد تعاوها در حد کمی میتعاونی

 باشند.های مورد بررسی میاز نیمی از تعاونی

 های تولید( مقدار کارایی تعاونی4جدول) 

 کارا یا ناکارا کارایی فنی تعاونی کارا یا ناکارا کارایی فنی تعاونی

 کارا 91/0 3 کارا 91/0 1

 کارا 91/0 9 کارا 98/0 1

8 91/0 راکا   ناکارا 69/0 10 

 کارا 31/0 11 کارا 33/0 1

 ناکارا 63/0 11 کارا 33/0 1

 ناکارا 11/0 18 کارا 91/0 6

 ناکارا 1/0 11 کارا 91/0 1
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 ( مقدار کارایی تعاونی های تولید4جدول) ادامه 

 کارا یا ناکارا کارایی فنی تعاونی کارا یا ناکارا کارایی فنی تعاونی

 کارا 31/0 80 ناکارا 61/0 11

 کارا 91/0 81 ناکارا 61/0 16

 کارا 91/0 81 ناکارا 66/0 11

 کارا 93/0 88 ناکارا 61/0 13

 کارا 3/0 81 ناکارا 63/0 19

 کارا 93/0 81 ناکارا 11/0 10

 ناکارا 63/0 86 ناکارا 11/0 11

 ناکارا 61/0 81 کارا 31/0 11

 ناکارا 11/0 83 کارا 33/0 18

 ناکارا 13/0 89 ناکارا 13/0 11

-/69 10 کارا 91/0 11  ناکارا 

 ناکارا 61/0 11 ناکارا 16/0 16

 ناکارا 6/0 11 ناکارا 11/0 11

 ناکارا 11/0 18 ناکارا 63/0 13

    کارا 3/0 19

     های تحقیقیافته: مأخا

به عوامل  کارایی فنی بیی واحدها هایدرصد از اختالف 91گونه که اشاره شد حدود همان

داری تاثیرات ایی متغیرها بر های انجام شده از معنیگردد و همچنیی آزمونمی مدیریتی بر

زیر اثرات ایی متغیرها بر میزان کارایی واحدهای  کارایی فنی ح ایت دارد. لاا در جدو 

 تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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 های تولیدیاونی( تاثیر عوامل مدیریتی بر کارایی فنی تع5جدول)

 tآماره  ضریب متغیر

-0001/0 تعداد اعضاء تعاونی  -1/1*** 

-0001/0 کل سط  زیرکشت   -8/1*** 

0016/0 تجربه  1/11*** 

 ***1/1  00018/0 کمک های دولتی

081/0 سط  تحصیالت مدیر  1/91** 

هاارائه خدمات ماشیی  0011/0  1/01*** 

19/0 تسهیالت راه سازی  1/1*** 

رائه خدمات ی پارچه سازی اراضیا  11/0  1/13*** 

1/0 برگزاری کالس های آموزشی  8/19*** 

اراضی هایقطعهتعداد  یانگییم  09/0-  -1/39* 

008/0 میزان سرمایه شرکت تعاونی  8/61*** 

        (درصد  1و درصد 1درصد،  10درسط   داری سط  معنی به ترتیب  *** )*و**،  های تحقیقیافته: مأخا            

های شود که با افزایش تعداد اعضاء تعاونی میزان کارایی شرکتمالحظه می (،1)در جدو  

های تعاونی که اعضاء کارایی شرکت یانگییتعاونی کاهش یافته است. به عبارت دیگر به طور م

ایی  باشد.یها با تعداد اعضاء بیشتر ماز تعاونی بزرگتردهند کمتری را تحت پوشش قرار می

است. در  به دست آمده 1838پور در سا  حمیدهبررسی نتیجه بر خالف نتایجی است که در 

 کشاورزان هایهها تعداد مراجعتوان گفت که با بزرگتر شدن ایی تعاونیتوجیه ایی مسئله می

یی مایه ایلب کم و محدود اها بیشتر شده و با توجه به سربرای دریافت خدمات به ایی شرکت

ها و تسهیالت تعاونی برای برخورداری از ایی کمک کشاورزانهای تولید سهم هر یک از تعاونی

ها بیانگر اختالف قابل مالحظه از نظر ایی ویهگی در بررسی تعداد اعضاء تعاونی یابد.کاهش می

نفر  100 نفر تا حداکثر 11ها از حداقل اعضاء که ایی تعاونی به صورتی. باشدها میبیی تعاونی

نفر را نشان  116های مورد بررسی نیز حدود میانگیی تعداد اعضاء در تعاونی. پراکندگی دارند

ها ارائه داد. توان در مورد سط  زیرکشت تحت پوشش تعاونیچنیی استداللی را می .دهدمی

است که  به دست آمدهبا عالمت منفی  0001/0نیز عدد  (1)برای سط  زیرکشت در جدو  

باشد. دار میدهد که ایی ضریب در سط  یک درصد نیز از لحاظ آماری معنینشان می tره آما
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 به دست آمدهنتایج  .کندایی نتیجه را تایید مینیز  1991بورنیس و هم اران در سا   بررسی

ای در سط  های تولید بیانگر تفاوت قابل مالحظهاز بررسی سط  زیرکشت اراضی در تعاونی

 1100تا  900ای که پراکندگی مساحت اراضی بیی به گونه. ها داردی ایی تعاونیزیرکشت اراض

سط  زیرکشت . ایلب ایی اراضی مساحتی بیی یک تا دو هزار ه تار دارند. ه تار قرار دارد

 . باشدها کمتر از دو هزار ه تار میدرصد  از تعاونی 30محصو  گندم نیز در 

ها رفت بر توانایی تولیدی تعاونیهای تولید که انتظار میتعاونی هایویهگیاز جمله دیگر 

به ها باشد. ضریب عضو ایی تعاونی کشاورزاناراضی  هایهتعداد قطع یانگییاثرگاار باشد، م

درصد 1 با عالمت منفی است که در سط  09/0برای ایی متغیر در الگوی فوق عدد  دست آمده

دهد که افزایش تعداد یی ضریب ایی واقعیت را نشان میباشد. ادار مینیز از لحاظ آماری معنی

ها نشان بررسی تعاونی .شودتواند موجب افزایش ناکارایی در بیی واحدهای تولید می هاقطع

ای وجود دارد به ها نیز به صورت قابل مالحظهدر مزارع عضو تعاونی نارساییدهد که ایی می

باشد. متاسفانه قطعه می 8ها در حدود زارع ایی تعاونیدر م هاهکه میانگیی تعداد قطع ایگونه

باشد به های تولیدی میعمل رد ضعیف تعاونی گویایاطالعات کسب شده در ایی زمینه نیز 

. باشندهای ی پارچه میدارای زمییها درصد تعاونی16تعاونی معاد   1 تنهاکه  ایگونه

هایی تعاونی که وان ی ی دیگر از ویهگیهمچنیی در ایی تحقیق میزان سرمایه شرکت به عن

با عالمت  008/0تواند موثر بر کارایی باشد در نظرگرفته شده است. برای ایی متغیر ضریب می

دهد که افزایش سط  سرمایه در دست آمده است. ایی امر ایی واقعیت را نشان میه مثبت ب

مشابه ایی تحقیق در مطالعات لطیفیان نتایج  دنبا  خواهد داشت.ه ها افزایش کارایی را بتعاونی

به دست  1001و بینیم و هم اران در سا   1008فرانسیس در سا   ، آلرویس،1831در سا  

است. ایی ضریب با  به دست آمدههای دولتی برای متغیر کمکنیز  0001/0ضریب  است. آمده

های تولید ی تعاونیهای دولتی موجب افزایش کارایدهد که ارائه کمکعالمت مثبت نشان می

دهد ها نشان میهای دولت به تعاونیآوری شده در زمینه کمکگرداطالعات استان شده است. 

 به طور عام،ها بهره ببرند و اند از ایی کمکهمورد بررسی توانست یهادرصد تعاونی10تنهاکه 

در  هاویهگیتریی همتجربه مدیر به عنوان ی ی از م رابطه بادر  هستند.های بزرگ تعاونی جزء

دار درصد نیز معنی1است که در سط   به دست آمدهبا عالمت مثبت  0016/0ضریب  ،ایی تابع

که با افزایش تجربه مدیران باشد باشد. مثبت بودن ایی متغیر به معنای ایی واقعیت میمی

با ایی نتیجه  مانندهنتایج  .یابدهای تولید نیز افزایش میعامل در زمینه مدیریت کارایی تعاونی
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دهد است. نتایج الگوی فوق نشان می به دست آمده 1001بوزقلو و سیهان در سا   بررسیدر 

ها موثر است. بر کارایی فنی تعاونیدر کنار میزان تجربه مدیر سط  تحصیالت آنها نیز  که

ن عامل ، باال بودن سط  تحصیالت مدیراکهدهد عالمت مثبت برای ایی ویهگی نیز نشان می

ها خواهد داشت. به عبارت دیگر وجود افراد تحصیل نیز اثری مثبت بر سط  کارایی تعاونی

های تولید فراهم های تولید ام ان افزایش کارایی فنی را برای تعاونیکرده در راس تعاونی

ایی  1991، باتیس و کوئلی در سا  1001بوزقلو و سیهان در سا   هایبررسینماید. در می

 10بررسی میزان تحصیالت مدیران عامل نشان داد که بیش از  له مورد تاکید بوده است.مسئ

درصد(  90بیش از ناسی دارند. که یالب ایی مدارك )درصد مدیران تحصیالتی در مقطع کارش

د از جمله مواردی که شنیز اشاره  پیشترگونه که همانباشد. های کشاورزی مینیز در رشته

های تولید داشته باشد نوع و ای بر کارایی تعاونیتواند تاثیر قابل مالحظهفرض شده است می

. ایی خدمات شامل شودها به اعضاء آنها ارائه میمیزان خدماتی است که از سوی ایی شرکت

گونه باشد. همانسازی اراضی میسازی و خدمات ی پارچه، تسهیالت راههاارائه خدمات ماشیی

دار و ها معنییی متغیرها بر کارایی فنی تعاونیی اهمهشود اثر ه میکه در ایی جدو  دید

تواند کارایی باشد که ارائه ایی گونه خدمات میمثبت ارزیابی شده است. ایی امر بدیی معنی می

سازی اراضی بیشتریی ارائه خدمات ی پارچهرا افزایش دهد. در بیی ایی خدمات، ها فنی تعاونی

ایی، ها داشته است. عالوه بر خدمات فوق ارائه خدمات کمبکارایی تعاونی اثر را در افزایش

ها برای اعضاء تعاونی داد و خدمات انبارداری نیز از سوی ایی شرکتالیروبی انهار، انعقاد قرار

داری آماری اثر ایی متغیرها، ایی پارامترها در الگوی ارائه شده است که به دلیل عدم معنی

ها در زمینه ارائه خدمات به به طورکلی ارزیابی اجمالی از فعالیت تعاونیاند. نهایی حاف شده

های مهم و تاثیرگاار بر کارایی ای که در ایلب فعالیتاعضاء خود چندان مثبت نیست. به گونه

ارائه خدمات آموزشی نشده است.  دیدهها های قابل توجهی از سوی ایی تعاونیتالش ،مزارع

دهد تاثیر که نتایج نشان می باشدمیهای استان از اعضاء خود مایتی تعاونیتریی بخش حمهم

 راهداشته است. تاثیر مثبت آموزش از  کشاورزاندار و مثبتی بر عمل رد و کارایی معنی

نشان  1836باشد. دهقانی و هم اران در سا  مختلفی مورد تاکید می هایبررسیها در تعاونی

داری بر کارایی و شود تاثیر معنیکه صرف آموزش و تحقیق می هاییدهند که هزینهمی

ها نیز عمل رد در ه تار، میزان های زراعی ایی تعاونیدر بررسی ویهگیها دارد. موفقیت تعاونی

های تعاونی مورد تحقیق قرار ها و درآمد هر ه تار گندم در مزارع ایی شرکتمصرف نهاده



 1/11/1/شماره 8اقتصاد کشاورزی/جلد  111

های تنی در ه تار برای مزارع عضو تعاونی 8ی عمل رد حدود میانگی گویایها گرفتند. بررسی

دهند که است. ایی مطالب نشان می تی( 1) تولید دارد که کمتر از میانگیی کشوری و استانی

های خود موجب افزایش های تعاونی بتوانند با حمایترفت شرکتعلی ریم این ه انتظار می

بر طور کلی هبئله در واقعیت تحقق نیافته است. کارایی و عمل رد مزارع خود شوند ایی مس

مهر و پزش ی راد و کیانی 1831مانند محمدی و صدرالشرافی در سا   هابررسیاز  برخیخالف 

ها توانسته است کارایی زارعیی را افزایش د عضویت در تعاونیندهکه نشان می 1831در سا  

 یانگییبا م کشاورزان ررسی عمل ردتوان چنیی نتیجه گرفت و بنمی بررسیدهد در ایی 

 ای را به همراه ندارد. عمل رد کشور و استان چنیی نتیجه

 هاپیشنهاد
های تولید در استان بیانگر وضعیت نه چندان مناسب ایی واحدها از نتایج بررسی کارایی تعاونی

استان با از بخش کشاورزی  نارساییرفع ایی  بنابرایی تالش برایباشد دیدگاه اقتصادی می

 .شودمیاز ایی بررسی تأکید   به دست آمدهدن نتایج مدنظر قرار دا

توان اظهار داشت که شرکت های تعاونی استان در ارائه می به دست آمدهبا توجه به نتایج 

اند و به طور قطع عمل رد چندان مناسبی نداشته ها،زمینهخدمات به اعضاء خود در بسیاری از 

های تحقیق ایی عدم موفقیت در ارائه خدمات بر پاییی بودن سط  کارایی ایی با توجه به یافته

ها و راه ارهای مناسب از شود که با اتخاذ سیاستباشد. لاا پیشنهاد میگاار میها تاثیرشرکت

ها برای اعضاء خود در ها مرتب  ام ان ارائه خدمات بیشتر از سوی ایی شرکتسوی سازمان

 د.شوو عمل رد آنها فراهم  جهت افزایش کارایی

های ها برگزاری کالستریی عوامل تاثیرگاار بر کارایی تعاونیدهد که از مهمنتایج نشان می

که با توجه به ایی نتیجه پیشنهاد  .باشدها برای اعضاء میآموزش و ترویجی توس  ایی شرکت

از طریق  کشور، کشاورزی ها و متناسب نمودن آنها با شرای  روستایی وبر افزایش ایی کالس

 باشد.می های جدید و تغییر درشیوه آموزشارائه سرفصل

گااری آنها تواند بر تصمیمهای تعاونی میهای مدیران شرکتنشان داد که ویهگیبررسی نتایج 

شود که دار داشته باشد. لاا پیشنهاد میو در نهایت کارایی شرکت اثری مستقیم و معنی

 مدنظر قرار گیرد. هامدیران عامل ایی تعاونی گزینش سی و نتایج آن درخصوصیات مورد برر
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