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های بررسی عوامل مؤثر بر کارایی سود شرکت .1400.، م ، یکالشم یکاوسو  ر ،یکنار یاسفنجارم.،  ،شمس نژاد

 .37-1(: 38)10. تعاون و کشاورزی تعاونی روستایی
 

 چکیده
ها، نقش های روستایی در توسعه پایدار روستا، ارزیابی کارایی  و عملکرد این تشکلبا توجه به نقش مهم تعاونی

تعاونی  هایررسی کارایی  سود شرکتریزان و مدیران دارد. هدف اصلی این پژوهش بگیری برنامهبسزایی در تصمیم
روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان گیالن، با استفاده از روش تابع تولید مرزی تصادفی و مدل سود رفتاری 

( بوده 1396شرکت تعاونی روستایی فعال در استان گیالن )طی سال  110حاضر شامل  است. جامعه آماری پژوهش
تعاونی  هایقرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین کارایی  سود شرکت وردمطالعهتمام شمار مصورت است که به

درصد است. همچنین، نتایج برآورد تابع سود نشان داد که سرمایه کنونی و هزینه مربوط  63روستایی استان گیالن 
ر این، بررسی عوامل اثرگذار بر دار دارد. افزون بها با سود مرزی رابطه مستقیم و معنیهای این تعاونیبه فعالیت

 ها، شغل دوم، حقوق دریافتیفعالیت این تعاونی زمانمدتهای تعاونی روستایی نشان داد که ناکارایی سود شرکت
دار بر ناکارایی سود دارد. از سوی دیگر، تعداد سهامداران، تعداد و سابقه مدیریتی مدیرعامل تأثیری مثبت و معنی

فاصله تعاونی تا شهر، قرار گرفتن آن در مرکز استان، میزان تحصیالت مدیرعامل و تعداد  روستاهای تحت پوشش،
های تعاونی روستایی در استان گیالن دار بر ناکارایی سود شرکتهای آموزشی مدیران تعاونی اثر منفی و معنیدوره

های ترویجی کاربردی ها و فعالیتزشگیری از آمودارد. در این مطالعه مشخص شد با اعمال مدیریت هدفمند و بهره
تعـاونی  هایتوان زمینه بهبود عملکـرد و کارایی  شرکترشته تحصیلی مرتبط می کارگیری مدیرانی باو نیز به

 فراهم آورد. روستایی در استان گیالن را
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 مقدمه
یی جهت بهبود کیفیت زندگی مردم روستا، بهبود اشتغال و روستا یهایعاونر ایران تد

ی ها در سطح کشور حاکاست؛ اما بررسی وضعیت تعاونی جادشدهیاها افزایش میزان تولید آن
این (. 1394باشد )عطائی و ایزدی، ها در دستیابی به این هدف میاز عدم موفقیت برخی از آن

 بهبود به توانندمی برخوردارند که کشاورزی وریبهره توسعه برای اهمیت زیادی از هاتعاونی

طور های روستایی بهتعاونی (.Zheng et al., 2012) شوند کشاورزان منجر اقتصادی رفاه
طور غیرمستقیم از و به ءمستقیم در کاهش فقر از طریق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی اعضا

ند، پردازهای اجتماعی جوامعی که در آن به فعالیت میعه پایهطریق تحرک اقتصادی و توس
ی برا یسود اقتصاد نیشتریفراهم کردن ب هاآناز اهداف ( و یکی 1394)کریم،  ندتأثیرگذار

توانند یمختلف روستا م یاز قشرها ییبا داشتن اعضا هاتشکل نیاباشد. می کشاورزان عضو
 یو اجتماع یمختلف فرهنگ یهاتیآنان را در فعال، انئیاروست یعالوه برداشتن منبع درآمد برا

 زانیازنظر م ی روستاییهاتعاونیکشاورزان عضو و غیر عضو  نیکه بطوریبه کنند؛ میسه
 Wang et) وجود دارد هاییتفاوت یگرش نسبت به تعاونن ی ومشارکت اجتماع ی،دانش فن

al., 2012کشاورزی محصوالت تولید نهادهای نتریمهم از روستایی تولید های(. تعاونی 

 هایگیریتصمیم در بسزایی نقش تواندمی نهادها اینکارایی  تعیین میزان شوند کهمی محسوب

 (.1398)نوروزیان و همکاران،  باشد داشته بخش تعاون ریزانو برنامه مدیران
 کارابیمار و غیر واحد عنوانبه اساسا   باشند، عملکرد ارزیابی کارآمد نظام فاقد های کهیتعاون

 فرآیند و قوت و ضعف نقاط شناسایی ارزیابی، امکان دقیق نظام بدون چراکه. شوندیم تلقی

(. اگرچه بخش 1392 ،به ریمانی وامانی) نیست یرپذامکان بهبود عملکرد آن تبعبه و کنترل
رد آن به لحاظ دهد که کارکتعاون در کشور از قدمت باالیی برخوردار است، شواهد نشان می

که یطوراقتصادی و اجتماعی در مقایسه با برخی از کشورهای جهان چندان مطلوب نیست؛ به
(. 1399نژاد، قرار ندارد )شمس یقابل قبولدر سطح ها و کارایی  در اکثر آن یگذارهیسرما زانیم

ها نت آهای تعاونی روستایی و شناسایی نقاط ضعف و قومطالعه و ارزیابی عملکرد شرکت
ای برخوردار است به ها با یکدیگر از اهمیت ویژهدر تخصیص بهینه امکانات و مقایسه آن

روستایی نسبت  های تعاونیتوان با شناسایی عوامل مؤثر بر ناکارایی سود شرکتهمین دلیل می
  های موفق به سایر واحدهای تعاونی اقدام نمود.ها از تعاونیبه انتقال و ترویج یافته

 اند از:اصلی مطالعه حاضر عبارت سؤاالترو، ازاین
چه عواملی بر کارایی   -2باشند؟ یمگیالن کار  های تعاونی روستایی در استانآیا شرکت -1

توان کارایی  سود چگونه می -3باشند؟ گیالن مؤثر میهای تعاونی روستایی استان سود شرکت
 یالن را افزایش داد؟گ های تعاونی روستایی در استانشرکت
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 مبانی نظری
های ارزیابی عملکرد بهینه در واحدهای اقتصادی ترین شاخصکارایی یکی از کاربردی

ناری و )اسفنجاری کشود است. در ادبیات اقتصادی کارایی  نسبت ستانده به نهاده تعریف می
ا تابع تولید )هزینه( یبایست توابع مرزی شامل تابع . برای محاسبه کارایی می(2019همکاران، 

 روش وجود دارد:کارایی   یریگاندازه یبرا دو روش پرکاربرد ی،طورکلبهسود را برآورد نمود. 
عنوان یک روش غیر پارامتری عالوه بر تعیین میزان به که 1است هاداده یپوشش لیتحل اول

ا ارائه میزان های مختلف تعیین کرده و بکارایی  نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخص
روش کند. روش دوم، سوی ارتقای کارایی  مشخص میمشی سازمان را بهها، خطمطلوب آن

های اقتصاد خرد، های اقتصادسنجی و تئوریکه با کمک مدل است 2یتصادف یتابع مرز لیتحل
وش به این ر کهازآنجایی(. 1389کند )موسائی و همکاران، گیری میها را اندازهناکارایی بنگاه

پردازد، بنابراین مشخص کردن نوع تابع تولید یا هزینه ضرورت تخمین تابع تولید )هزینه( می
پذیرترین شکل تابع تولید که انعطاف 3ها معموال  از تابع ترانسلوگگونه تحلیلدارد. در این
کارایی  اما؛ (1393شود. )خسروی لقب، استفاده می 4داگالس –باشد و یا تابع کاب )هزینه( می

گیرد و از کسر سود واقعی هر واحد تری از کارایی هزینه را در برمیسود مفهومی گسترده
توانست با توجه به سایر واحدهای کار آید که میگیرنده به حداکثر سود به دست میتصمیم

کننده اطالعات با ارزشی است که مدیریت بنگاه (. این مفهوم فراهمSrairi., 2010کسب کند )
 تواند با آن، عوامل اثرگذار بر کارایی سود را ردیابی کند.یم

های روستایی و بحث کارایی  مطالعات زیادی صورت گرفته که در رابطه با موضوع تعاونی
 یبه برآورد کارایی  اقتصاد (1390توجهی را در برداشته است. کرباسی و اوحدی )نتایج قابل

ایی  نشان داد که متوسط کار جیپرداختند. نتا رجانیس در شهرستان یکشاورز دیتول یهایتعاون
 هیارزش سرما زانیم ،نی. همچناستدرصد  73شهرستان  یکشاورز دیتول یهایتعاون یاقتصاد
 یهاتیعالتعداد ف نیو ب شتهدا یم و معناداریبا تابع سود رابطه مستق یشرکت تعاون یکنون

 در برآورد ناکارایی اقتصادیهمچنین،  .ارددوجود  یرابطه معکوس یبا سود مرز یشرکت تعاون
عاونی ت هایزمان فعالیت شرکتو مدتعامل مدیر های تولید کشاورزی، سابقه مدیریتیتعاونی

تعاونی و  هایهای شرکتمربوط به کلیه فعالیت تأثیری مثبت و مخارج ،در کارایی اقتصادی
 دارند.  سود ها تأثیری منفی در کاراییتنوع فعالیت

ای به بررسی کارایی  اقتصادی تعاونی تولید ( در مطالعه1392هردوست و یوسفی )سپ
د. ها در استان همدان پرداختنکشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده

                                                                                                                                  
1.Data Envelopment Analysis (DEA) 

2.Stochastic Frontier Analysis (SFA) 

3.Translog Function 

4.Cobb-Douglas Function 
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های تولید کشاورزی و میزان ارزش سرمایه کنونی نتایج نشان داد که بین سود مرزی تعاونی
های شرکت، تعداد اعضای تعاونی و متغیر مربـوط بـه به کلیه فعالیتشـرکت، مخارج مربوط 

دار برقرار است. همچنین، ها رابطه مثبت و معنیمیـزان دانـش مـدیریتی مدیران تعاونی
متغیرهای میـزان تحصـیالت مـدیرعامـل، سـابقه مدیریتی مدیرعامل، سن مدیرعامل، اندازه 

های شرکت و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیرعامل با عالیتتعاونی، مخارج مربوط بـه کلیه ف
بدیع برزین  و یزکاریرهها داشتند. پمدیریت تعاونی تأثیر منفی بر ناکارایی اقتصادی تعاونی

به برآورد کارایی   یتصادف یهاداده یپوشش لیروش تحلاستفاده از  با یادر مطالعه (1396)
 ینشان داد کارایی  تصادف جینتا .الموت پرداختند هیاحن ییروستا دیتول یهایتعاون یاقتصاد
سطح  ،نیهمچن است. (درصد 79) متوسط الموت در سطح نسبتا  هیناح ییروستا یهایتعاون
هیسرما زانیو م یاز مراکز علم دیو بازد یآموزش یهاکالس یبرگزار ،عاملریمد التیتحص
تا مرکز شهر اثر معکوس  یل مسافت تعاوندار بر کارایی  و عامیمعن ریثأت یدر تعاون یگذار

 . داشته است موردمطالعه یهایبر کارایی  تعاون
در شهرستان  ییروستا دیتول یهایکارایی  تعاون یابیدر ارز (1398) و همکاران انینوروز
 ،نیهمچن .درصد است 79 ییروستا یهایتعاون یکارایی  تصادف که دندیرس جهینت نیا به کاشمر

 دیو بازد یآموزش یهاکالس یبرگزار ،عاملریمد التیسطح تحصتایج این مطالعه، نبر اساس 
رکز شهر تا م یمسافت تعاون مثبت و عامل ریثأت یدر تعاون یگذارهیسرما زانیو م یاز مراکز علم

ای به بررسی ( در مطالعه2013. هوآنگ و همکاران )ها داشته استیاثر معکوس بر کارایی  تعاون
ه با پرداختند. در این مطالعبازاریابی کشاورزی در استان ژجیانگ چین  هاینی تعاونیکارایی  ف
 مورد ارزیابی بازاریابی کشاورزی هایها، کارایی  فنی تعاونیتحلیل پوششی داده روشاستفاده از 

 است. ی فنیایمنبع اصلی ناکار مدیران تعاونی که ناکارآمدی فنی دادنتایج نشان  قرار گرفت.
ر ب یهستند که اثرات منف یعوامل زیمدیره نهیئت یو تعداد اعضا یاندازه اهرم مال ،نیچنهم

های به تحلیل کارایی  تعاونیای ( در مطالعه2018). نیکوالیوا گذارندیم هاتعاونی یکارایی  فن
محصوالت کشاورزی در دو شکل تعاونی و  کشاورزی در روسیه پرداخت. در این مطالعه تولید

ن های کشاورزی به دالیلی همچوتعاونی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعاونیغیر
های بیشتر تولید، ضعف مدیریتی و عدم هماهنگی بین اعضاء از روش تولید غیرتعاونی هزینه

 شده دردر کشاورزی روسیه از کارایی  کمتری برخوردارند. بررسی و مقایسه مطالعات اشاره
های جهت محاسبه نمرات کارایی  اکثرا  از مدل اوال  دهد که های نشان میرایی  تعاونیزمینه کا

های اند ضمن اینکه بررسیها و یا تحلیل مرزی تصادفی استفاده نمودهتحلیل پوششی داده
ه روستایی تا اکنون موردبررسی قرار نگرفتهای تعاونی شده نشان داد که کارایی  سود شرکتانجام
زمان مه صورتبهای مجزا و نه در مطالعات قبلی عوامل مؤثر بر کارایی  فنی در مرحله ا یثان است.

است  ای جامعبندی مطالعات فوق گویای فقدان مطالعهبنابراین جمع؛ گرفتمورد برآورد قرار می
هدف  روزمان موردبررسی و ارزیابی قرار داده باشد. ازاینطور همشده را بهکه موارد عنوان
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ر ثر بؤو عوامل م ییروستا یتعاون یهاکارایی  سود شرکت زمان مدلپژوهش حاضر برآورد هم
 باشد.می آن

شرکت  110 در یتصادف یمرز سود تابع کیتکن زهدف با استفاده ا نیدر مطالعه حاضر ا
 یلکه عالوه بر وجه تمایز نسبت به مطالعات قب انجام شد النیفعال استان گ ییروستا یتعاون
ها شرکت نیسود ا ییثر بر ناکاراؤعوامل م تواندیبوده و م ترقیباالتر و دق کیقدرت تفک یدارا

 .دینما یو بررس ییرا شناسا
 

 شناسی پژوهشروش
اولین  برای تابعکند. این روش انجام این پژوهش از تابع تولید مرزی تصادفی پیروی می

برای تخمین کارایی  فنی ارائه گردید. این  1977در سال  بروک وان دن میوسن و بار توسط
طابق ل، ممدل پیشنهادی، یک تابع تولید با اطالعات مقطعی و یک جزء اخالل است. در این مد

  :ودشمل خارج از کنترل مدیر نسبت داده میاقسمتی از انحرافات از مرز تولید به عو (،1رابطه )

 
( , )exp( )

i ij i i
Y f X    

1mبردار  iX ، ام i تولید واحد iY (،2) رابطه درپ  واحدهای مقدار نهاده i ام  ،iβ  بردار
1m  مجهول و  یاز پارامترهاiε .در توابع مرزی تصادفی جمله  جمله پسماند یا خطا است

ای مدل خطو این مدل،  این دو جزء مستقل از یکدیگرند شده است.پسماند از دو جزء تشکیل
 شود.نیز نامیده می 1مرکب

i i i
V U    

تأثر از م بوده و جزء متفاوتی است که بیانگر تغییرات تصادفی تولید iV (،3) رابطه در
نرمال، با  . این جزء دارای توزیعقرار دارد که خارج از کنترل مدیر واحدهااست عواملی 

 میانگین صفر و واریانس
2

v
 عالوه ت. بهاسiU  مربوط به عدم کارایی  فنی واحدها است نیز

طرفه با میانگین صفر و واریانس توزیع نرمال یک شود و دارایمی را شامل که عوامل مدیریتی
2

u
 زی قرار دارد، ها بر روی تابع تولید مربرای واحدهایی که میزان تولید آن. استiU  برابر

تر از صفر است؛ بزرگ iUها زیر منحنی تولید مرزی است، صفر و برای واحدهایی که تولید آن
 است.ا هبیانگر مازاد تولید مرزی از تولید واقعی در سطح معین از مصرف نهاده iU ،بنابراین

                                                                                                                                  
1.Composed Error Model 

0

1

ln ln ln
k

i j ij i

j

Y X  


  



 های تعاونی روستاییبررسی عوامل مؤثر بر کارایی سود شرکت   147

  

 (4رابطه ) صورتتوان بهجمله خطای تابع تولید مرزی را می سبه واریان اجزاء مربوط
   نوشت:

2 2 2

u v
     

را ارائه نمودند که منظور محاسبه کارایی  فنی پارامتربه 1977در سال بتیس و کورا 
 :محاسبه استقابل( 5رابطه ) صورتبه

2 2

2 2 2

u u

u v

 


  
 

  
دار بودن جزء عدم کارایی  و اثر آن در مدل را پارامتر معنی  ، درواقع(5) در معادله
کند. این پارامتر در یک فرآیند حداکثر سازی تکراری برآورد گردیده و مقداری بین ارزیابی می

برابر با صفر باشد،  کند. اگر صفر و یک را اختیار می
2

0
u

 نی ، یعiU  در مدل وجود
نداشته باشد، تمام تغییرات تولید و اختالفات بین واحدهای تولید مربوط به عوامل خارج از 

پذیر نیست. در این حالت، روش حداقل رو تعیین کارایی  فنی امکانکنترل مدیر است و ازاین
بخشی  شود. در شرایطی کهنمایی ترجیح داده میمربعات معمولی به روش حداکثر درست

ای توان برنمایی را میازجمله پسماند، مربوط به عوامل مدیریتی است، روش حداکثر درست
گیری میزان عدم کارایی  هر یک از هرحال برای اندازهبه کاربرد.ه محاسبه کارایی  فنی ب
دو جزء عدم کارایی  و جمله اختالل معمولی از هم تفکیک  بایستمیواحدهای تولیدی، 

گذاری مهم است. منطق اقتصادی تفکیک این دو نظر سیاستازنقطه ژهیونکته به شوند. این
 .و دارای خواص متفاوتی هستند کیتفکجزء اختالل در مدل این است که این دو جمله قابل

 و همکاران وحل ابتکاری برای انجام این عمل از سوی جان دور راهکیبر همین اساس 

اعمال کردند و معیار  iVو  iUهایی را روی توزیع آماری ن فرضارائه گردید. آنا 1982سال در 
که در  دست آورنده ب iεشرط به iUکارایی  فنی برای واحدها را از طریق محاسبه امید ریاضی 

 :شده است( نشان داده6رابطه )
( / )

( )
1 ( / )

u v i i

i i

i

f
E U

F

      


    


  

 

 
 
  

ع توزیع نرمال استاندارد و به ترتیب تابع چگالی استاندارد و تاب F*و  f*، (6رابطه )در 
u

v





  آماری مربوط به پارامترهای مدل  هایفوق استنباط مفروضاتاست. با لحاظ کردن

 دست آید.ه نمایی ب تواند بر اساس برآوردگرهای حداکثر درستمی
ه صادفی استفادتوان از تابع تولید مرزی تهای مختلف میبرای محاسبه کارایی  فنی در زمان

 :است (7رابطه )صورت کرد که به
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( , )exp( )
it it it

Y f X    
 عوامل مؤثر بر سود شرکت بردار itXو  tدر سال  ام iمقدار تولید واحد  itY ،(7) رابطهدر 

جمله پسماند یا خطا که از  itεبردار پارامترهای مجهول و  t ،iβدر سال  ام i تعاونی روستایی
گفته شد، در اینجا  iVو  iUهایی که در مورد تمام فرض شده است.تشکیل itVو  itU دو جزء

است  μدارای توزیع نرمال با میانگین  itUصادق است. تنها تفاوت موجود این است که  نیز
)u

2N(μ,δ~ itU. 
 

 النهای تعاونی روستایی استان گیمتغیرهای مستقل تأثیرگذار بر کارایی  سود شرکت -1جدول  
رهای مستقلمتغی  پارامتر 

های عملیاتی شرکت تعاونی روستاییهزینه  tX1 

 tX2 ارزش سرمایه کنونی شرکت تعاونی روستایی

های شرکت تعاونی روستاییتنوع فعالیت  tX3 

(بدهی به کل داراییکل  اهرم )نسبت  tX4 

 tX5 نسبت آنی1

 

 باشد:می( 8رابطه ) صورتبه itUو  iUرابطه بین 
 exp ( )

it it i i
U U t T U      

عی و طها مقکه دادههای موجود در آن زمان است. درصورتیدوره tزمان و  Tکه در آن 
برابر با صفر است و زمان در تخمین کارایی  در نظر گرفته  ηمربوط به یک دوره زمانی باشد، 

 شود.نمی
گیری ( اندازه9صورت رابطه )بهGMایسود شرکت تعاونی روستایی برحسب بازده برنامه 
  شود:می

   )()()( iWXQPTVCTRGM   
 هایهزینه متغیر کل شرکت TVCتعاونی روستایی و هایدرآمد کل شرکت TRکه در آن

 باشد.تعاونی روستایی می

                                                                                                                                  

های جاری ها( بر بدهیهای جاری )بدون در نظر گرفتن موجودی کاال و پیش پرداختاز تقسیم دارایینسبت  نیا .1
 .آیدبدست می
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 ها و خروجیورودیر گرفتن قیمت تابع سود مرزی حداکثر میزان سود را با در نظ
 ( است:10صورت رابطه )که به کندمی تعیین تعاونی روستایی هایشرکت

ikiijj ezpf exp).,(  
ij، ام jتعاونی روستایی  سود نرمال شده شرکت jπدر رابطه فوق، 

p  قیمتj عامل  نیام
ki ام iتأثیرگذار بر سود در واحد 

z سطحk نهاده ثابت واحد  امi و  امi
e که است خطا جمله 

  است: شدهلیتشک( 11) مستقل جزء دو از

iii UV   
 شود:می ( تعریف12ی )صورت رابطهبه که واحد بوده سود کارایی عدم ، بیانگرiUجزء  اما

 ii WZZU  ...22110   
 

 یالنهای تعاونی روستایی استان گمتغیرهای مستقل توضیحی مؤثر بر ناکارایی سود شرکت -2جدول 
 پارامتر متغیرهای مستقل توضیحی پارامتر متغیرهای مستقل توضیحی

های آموزشی ارکان و مدیران شرکت تعداد دوره Z1 عمر شرکت تعاونی روستایی
 تعاونی روستایی

Z7 

 Z8 داشتن شغل دوم مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی Z2 ران شرکت تعاونی روستاییتعداد سهامدا

تعداد روستاهای تحت پوشش شرکت 
 تعاونی روستایی

Z3 حقوق دریافتی مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی Z9 

 Z10 سن مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی Z4 فاصله شرکت تعاونی روستایی تا شهر

عاونی روستایی در قرارگرفتن شرکت ت
 مرکز استان

Z5 سابقه مدیریتی مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی Z11 

میزان تحصیالت مدیرعامل شرکت تعاونی 
 روستایی

Z6 متغیرهای Z5  وZ8 اند.شدهدر نظر گرفته 1و  0صورت به 

 

استان  های تعاونی روستاییعوامل مؤثر بر سود شرکت itXشده، های اشارهمطابق با رابطه
 است. 2 و 1باشد که مطابق با جداول گیالن می
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 نتایج و بحث 
باشد، های آماری میازآنجاکه روش مرزی تصادفی یک روش آماری بوده و مبتنی بر استنباط

ترین الزم است قبل از تحلیل نتایج مدل مرزی تصادفی چند فرض آماری مهم آزمون شود. مهم
که این باشد. درصورتیمی γ=0 فی مطرح است، فرضیههای مرزی تصادفرضی که در مدل

چ تفاوت یعنی هی؛ پذیر نیستدهنده آن است که تعیین کارایی  سود امکانفرض رد نشود، نشان
فرض  γ=1که اگر های موردمطالعه وجود ندارد. درصورتیداری میان کارایی  سود تعاونیمعنی

در  گردد.صله( از مرز به ناکارایی سود برمیدهنده این است که کل تغییرات )فاشود، نشان
د که یافته استفاده شاز آماره لگاریتم نسبت درستنمایی تعمیم γ=0مطالعه حاضر جهت فرضیه 

های مربوط به برآوردگرهای حداکثر هایی است که در آزمونترین آمارهیکی از متداول
مقایسه آن با مقدار بحرانی، جدول  ( و سپسLRشود. با محاسبه )کار گرفته میدرستنمایی به 

 ( گزارش گردید.3فرضیه موردنظر بررسی شد و نتایج در جدول )
شود و تعیین کارایی  سود در سطح خطای یک درصد رد می 0Hنتایج نشان داد که فرض 

امل های موردبررسی متأثر از عوباشد. درواقع، بخشی از اختالف سود بین تعاونیپذیر میامکان
تی است و در این شرایط روش حداکثر درستنمایی بر روش حداقل مربعات معمولی مدیری

شده است که این نتیجه  99/0برابر  γ( مقدار ضریب 4شود. با توجه به جدول )ترجیح داده می
تر از صفر بودن گاما کامال  سازگار است. همچنین، نزدیک بودن مقدار گاما به با مفهوم بزرگ

 هد که سهم خطاهای تصادفی از تابع سود اندک است.دعدد یک نشان می
 

 . آزمون فرضیات جهت انتخاب فرم تابعی مناسب3جدول 

 صفر یهفرض
  2xآماره

 محاسباتی

آماره 
2x(جه آزادیدر) نتیجه 

انتخاب 
 مدل

 فرم کاب داگالس( 1)

 

 رد 7/2( 1) 4/410
مرزی 
 تصادفی

 فرم ترانسلوگ( 2)

 
 رد 7/2( 1) 4/275

مرزی 
 تصادفی

 ترانسلوگ رد 307/22( 15) 72/68 (2)فرم ( در مقابل 1فرم )

 های تحقیقمأخذ: یافته

 بال  طور که قفرض دیگری که الزم است آزمون شود، انتخاب فرم تابعی مناسب است. همان
شده در مطالعه حاضر، فرم تابعی کاب داگالس و های تابعی در نظر گرفتهاشاره شد، فرم

 ب داگالس در مقابل فرم ترانسلوگ شود که آیا فرم کاترانسلوگ است. در این فرض آزمون می

0

0
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های : ضرایب مدل تابع سود مرزی تصادفی و عوامل مؤثر بر ناکارایی سود شرکت4دول ج
 تعاونی روستایی در استان گیالن )در مدل ترانسلوگ(

 Coefficient Standard متغیر
Error T- ratio 

 157/272- 1/009 158/637- ضریب ثابت
 1/808 2/017 0/897 (LOEهزینه عملیاتی )
*** (LCسرمایه )

17/992 1/973 9/117 
*** (LVOAها )تنوع فعالیت

22/835- 3/130 -7/296 
* (LLEVRاهرم )

2/416- 1/688 -1/432 
** (LQR)نسبت آنی 

1/978- 0/918 -2/155 
 1/678- 0/103 0/172- ان دوم هزینه عملیاتیتو

 6/830- 0/152 1/037- توان دوم سرمایه
 2/600- 0/337 0/875- هاتوان دوم تنوع فعالیت
 0/680 0/287 0/195 توان دوم اهرم

 3/481 0/132 0/460 توان دوم نسبت آنی
 0/842 0/070 0/059 اثر متقابل هزینه عملیاتی و سرمایه

 2/592 0/247 0/641 هال هزینه عملیاتی و فعالیتاثر متقاب
 2/628 0/088 0/231 اثر متقابل هزینه عملیاتی و اهرم

 4/975 0/049 0/244 اثر متقابل هزینه عملیاتی و نسبت آنی
 3/138 0/191 0/600 هااثر متقابل سرمایه و تنوع فعالیت
 0/617- 0/102 0/063- اثر متقابل سرمایه و اهرم

 02/571 0/044 0/112- متقابل سرمایه و نسبت آنی اثر
 1/335- 0/245 0/327- ها و اهرماثر متقابل تنوع فعالیت
 0/448 0/250 0/112 ها و نسبت آنیاثر متقابل تنوع فعالیت

 1/959 0/188 0/369 اثر متقابل اهرم و نسبت آنی
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 هـای تعاونـی روستایی استان گیـالنمتغیـرهـای مؤثـر بر ناکارایـی سـود شـرکت

 12/998- 1/215 15/795- ثابت ضریب
*** (CLعمر شرکت تعاونی )

0/682  0/055 12/429 
*** (NSتعداد سهامداران )

0/0005-  0/0002 -2/377 
*** (CVتعداد روستاهای تحت پوشش )

0/344- 0/020 -17/483 
 0/182 0/216 -0/839- (DCCفاصله شرکت تعاونی تا شهر )

قرار گرفتن شرکت در مرکز استان 
(CLCP) 

***
3/401- 0/516 -6/591 

 7/459- 0/519 -14/386 *** (LECمیزان تحصیالت مدیرعامل )
*** (NTCهای آموزشی )تعداد دوره

7/287- 0/434 -16/797 
*** (SJCشغل دوم مدیرعامل )

2/493 0/444 5/606 
*** (SRCحقوق دریافتی مدیرعامل )

6/271 0/503 12/459 
*** (ACسن مدیرعامل )

0/433- 0/024 -18/017 
 0/285 0/038 7/451 *** (CMBسابقه مدیریتی مدیرعامل )

Sigma-squard 
***

13/794 0/587 23/485 

γ 
***

0/999 0/0000001 9852883/300 

Loglikelihood -72/851 
 درصد 10 در سطح*: معناداری  درصد 5**: معناداری در سطح درصد  1سطح معناداری در  :*** های پژوهشیافتهماخذ:  

ب های تابعی کاهای موردبررسی انتخاب مناسبی است یا خیر. بدین منظور فرمبرای داده
 داگالس و ترانسلوگ هر یک جداگانه مورد تخمین قرار گرفتند.

جدول، مقدار آماره درستنمایی شده است. با توجه به ( گزارش3خالصه نتایج در جدول )
؛ تر است( بزرگ307/22دو )( محاسبه شد که از مقدار بحرانی کای 72/68فرض صفر )

دهنده آن است که فرم تابعی ترانسلوگ دارای قابلیت شود و نشانرد می 0Hبنابراین، فرض 
حاضر رو، در مطالعه های موردبررسی است. ازاینانطباق و سازگاری بیشتری با داده

 وتحلیل بر اساس فرم تابعی ترانسلوگ صورت گرفت.تجزیه
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 های تعاونی روستایی استان گیالن بـا اسـتفادهتخمین کارایی  سود شرکت از نتایج حاصل
)مدل  4ل ، به شرح جدوFrontier 4.1از روش تـابع مرزی تصادفی و استفاده از برنامه 

 آمده اسـت.دستبه ترانسلوگ(
های تعاونی روستایی ( شرکتLOEهای عملیاتی )( بین هزینه4ایج جدول )با توجه به نت

به عبارت دیگر، انجام هدفمند و بهینه ؛ استان گیالن با سود مرزی رابطه مستقیم وجود دارد
 های تعاونی روستاییهای کلیدی شرکتهای مرتبط با فعالیتهای عملیاتی یا هزینههزینه

ها خواهد داشت. در این راستا، نتایج حاصل از تحقیقات ی  سود آنگیالن تأثیر مثبتی بر کارای
های مربوط به ( نیز نشان داد که ارتباط مستقیمی بین هزینه1390کرباسی و اوحدی )

 (LCهای شرکت و سود مرزی وجود دارد. همچنین، بین ارزش سرمایه کنونی )فعالیت
 (%1داری )در سطح ه مثبت و معنیهای تعاونی روستایی گیالن با سود مرزی رابطشرکت

 های تعاونی روستایی دهد که با افزایش سرمایه کنونی شرکتوجود دارد. این امر نشان می
گیری در خصوص اعتالی توان سود مرزی را افزایش داد. با توجه به اینکه تصمیممی

 باشد.سرمایه از فاکتورهای مؤثر در کارایی  یک شرکت می
ی گذارهای الزم برای سرمایهبایست در فراهم کردن زمینهیها مبنابراین، مدیران این شرکت

و سپهردوست و یوسفی  (1390کوشا باشند. در نتایجی مشابه، تحقیقات کرباسی و اوحدی )
له دهند. با توجه به نتایج حاصدار این متغیر با سود مرزی را نشان میرابطه مثبت و معنی (،1392)

های تعاونی روستایی استان گیالن، با سود ( شرکتLVOA) در این پژوهش، تنوع در فعالیت
های بخشی در فعالیت( دارد. درواقع، با انجام تنوع%1داری )در سطح مرزی رابطه معکوس و معنی

شان کاسته و اثر منفی بر کارایی  سود های اصلیها از تمرکز مدیران بر روی فعالیتاین شرکت
ها غیر هدفمند و های برخی از این شرکتبخشی در فعالیت، تنوعدهدها دارد. این امر نشان میآن

هایی همچون حجم سرمایه، منابع موردنیاز و هزینه مبادالت و غیره صورت بدون توجه به مؤلفه
یی های تعاونی روستاپذیرفته که برای حل این مشکل و افزایش میزان سودآوری، مدیران شرکت

ات شان را کاهش دهند. نتایج تحقیقهای اصلیای غیر از فعالیتهبایست فعالیتاستان گیالن می
 هایهای شرکت( نشان داد که ارتباط معکوسی بین تنوع فعالیت1392سپهردوست و یوسفی )

هی به آمده، اهرم یا نسبت بددستتعاونی تولید کشاورزی با سود مرزی وجود دارد. بنا بر نتایج به
بر تابع سود مرزی  عاونی روستایی استان گیالن اثری معکوسهای ت( در شرکتLLEVRدارایی )

تواند ناشی از افزایش بدهی و عدم استفاده بهینه از منابع موجود باشد که داشته است. این امر می
 گیرد. در این راستا، تحقیقات آچیمپنگها را در برمیدر پی آن پر ریسک بودن معامالت این شرکت

شان این امر نها را معکوس ارزیابی نمودند که أثیر اهرم بر کارایی  شرکت( نیز ت2014و همکاران )
همچنین، بر اساس نتایج  دهد.ها را افزایش میها، ریسک آندهد، نسبت بدهی یا اهرم شرکتمی
( بر تابع سود مرزی دارد. این %5داری )در سطح اثر منفی و معنی (LQR) یآنآمده، نسبت دستبه

ها در ای تعاونی روستایی استان گیالن نشان از عدم توانایی برخی از این شرکتهامر در شرکت
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ر ها دمدتشان دارد که دقت بیشتری را از سوی مدیران این شرکتهای کوتاهبازپرداخت بدهی
( 1392آبادی )ها و فیضاست که تحقیقات حاجیطلبد. این در حالی استفاده از منابع نقدی می

 نسبت آنی بر سودآوری را نشان داده است.داری عدم معنی
درصد( بر ناکارایی سود  %1در سطح دار )و معنی( اثر مثبت CLمتغیر عمر شرکت تعاونی )

( 2009های تعاونی روستایی در استان گیالن دارد. در این راستا، نتایج تحقیقات ام نیف )شرکت
داری آن بر کارایی  فنی را و معنیفنی اثر مثبت  کاراییدر خصوص عمر شرکت و رابطه آن با 

(، CV( و تعداد روستاهایی تحت پوشش )NSنشان داد. بر اساس نتایج، تعداد سهامداران )
(، بر ناکارایی %1سطح در )دار تأثیر منفی و معنیهای تعاونی روستایی استان گیالن دارای شرکت

عداد تایج نشان داد که با بـاال رفـتن تدرواقع، ن های تعاونی روستایی استان گیالن دارد.سود شرکت
و نیز تعداد روستاهای تحت  گذاری و مشارکت آنان در اداره شرکتافزایش سرمایه سهامداران و

( 1390یابد. در این راستا نتایج کرباسی و اوحدی )ها افزایش میها، کارایی  سود آنپوشش تعاونی
سهامداران و تعداد روستاهای تحت پوشش بر (، اثر مثبت تعداد 1392ردوست و یوسفی )هو سپ

ین های اهای تعاونی روستایی را نشان داد. همچنین، بر اساس یافتهناکارایی اقتصادی شرکت
، عالئم مورد انتظار را داشته و اثر (DCCفاصله شرکت تعاونی روستایی تا شهر ) پژوهش، متغیر

های ، شرکتگریدعبارتبه ؛ستان گیالن داشتهای تعاونی روستایی امنفی بر ناکارایی سود شرکت
عه ی به شهر قرار داشتند. عملکرد بهتری داشتند. نتایج مطالترکینزدتعاونی روستایی که در فاصله 

داری ( نشان داد که رابطه مستقیم و معنی1392و سپهردوست و یوسفی ) (1390کرباسی و اوحدی )
 د.بین این متغیر با تابع سود مرزی وجود دار

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که متغیر قرار گرفتن شرکت تعاونی روستایی در مرکز استان 
(CLCP،) های تعاونی روستایی استان ( بر ناکارایی سود شرکت%1داری )در سطح اثر منفی و معنی

ه بهای تعاونی روستایی که در مرکز استان قرار دارند، دهد، شرکتگیالن داشت. این امر نشان می
جهت برخورداری بیشتر از امکانات زیرساختی، کارایی  سود بیشتری دارند. نتایج حاصل از مطالعه 

( نیز به رابطه مستقیم این متغیر با تابع سود مرزی اشاره دارد. نتایج 1387شجری و همکاران )
)در  رداحاصل از پژوهش حاضر نشان داد که متغیر میزان تحصیالت مدیرعامل اثر منفی و معنی

دهد های تعاونی روستایی استان گیالن دارد. این امر نشان می( بر ناکارایی سود شرکت%1 سطح
های تعاونی روستایی استان گیالن با تابع سود مرزی که میزان تحصیالت مدیرعامل در شرکت

(، توکلی و همکاران 1392رابطه مستقیم دارد. نتایج حاصل از مطالعه سپهر دوست و یوسفی )
(، نیز نشان داد که متغیر میزان تحصیالت مدیرعامل 1396( و پرهیزکاری و بدیع برزین )1393)

های پژوهش، ها دارد. بر اساس یافتهاقتصادی آن کارایی باهای تعاونی اثر مثبت و مستقیمی شرکت
ثر های تعاونی روستایی استان گیالن ا(، شرکتNTCهای آموزشی ارکان و مدیران )تعداد دوره
هایی دهد که آموزشها داشت. این امر نشان می( بر ناکارایی سود آن%1داری )در سطح منفی و معنی

کمی و  اظازلحهای تعاونی روستایی استان گیالن مرتبط و متناسب با نیاز ارکان و مدیران شرکت
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و  ت توکلیشده است. نتایج حاصل از تحقیقاها تدارک دیدهآموزشی این تشکل کیفی در برنامه
( نشان داد که 1396( و پرهیزکاری و بدیع برزین )1394پور و کیخا )(، رستگاری1393همکاران )

شان داشت. های تعاونی و واحدهای موردمطالعهمتغیر مورداشاره، اثر مثبت بر کارایی  شرکت
ت و ( اثر مثبSJCهمچنین، بر اساس نتایج پژوهش، متغیر داشتن شغل دوم توسط مدیرعامل )

دهنده آن است داشتن ها داشت. این امر نشان( بر ناکارایی سود شرکت%1داری )در سطح معنی
شان های اصلیها بر فعالیتها از تمرکز آنشغل دوم توسط مدیران عامل برخی از این شرکت

دهد. همچنین، نتایج حاصل از تحقیقات پرهیزکاری و بدیع ها را کاهش میکاسته و کارایی  آن
ه های تعاونی روستایی منطقداری این متغیر بر کارایی  اقتصادی شرکت(، عدم معنی1396برزین )

( SRCهای پژوهش، متغیر حقوق دریافتی مدیران عامل )شان را نشان داد. بر اساس یافتهموردمطالعه
ن است که ها داشت. این امر بیانگر آ( بر ناکارایی سود شرکت%1در )سطح  داریاثر مثبت و معنی

های تعاونی روستایی استان گیالن متناسب با حقوق دریافتی مدیران عامل در برخی از شرکت
 است.  نشدهمیتنظسطوح درآمدی آنان 

 
 گیالن های استانهای تعاونی روستایی به تفکیک شهرستان. میانگین کارایی  سود شرکت5جدول 

 )مدل ترانسلوگ(

میانگین  نام شهرستان ردیف
میانگین کارایی   نام شهرستان ردیف یی  سودکارا

 سود

 76/0 املش 9 78/0 رودبار 1

 58/0 لنگرود 10 57/0 الهیجان 2

 69/0 ماسال 11 62/0 سیاهکل 3

 26/0 شهررضوان 12 60/0 فومن 4

 54/0 تالش 13 59/0 شفت 5

 69/0 هیاشرفآستانه 14 65/0 سراصومعه 6

 78/0 بندر انزلی 15 70/0 رشت 7

 50/0 آستارا 16 77/0 رودسر 8

 63/0 النهای تعاونی روستایی گیمیانگین کارایی  سود شرکت
 های تحقیقمأخذ: یافته
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خوانی ( هم1396های پژوهش با نتایج تحقیقات پرهیزکاری و بدیع برزین )این بخش از یافته
( بر ناکارایی سود %1سطح  داری )در(، دارای اثر منفی و معنیACدارد. متغیر سن مدیرعامل )

ی رابطه ، این متغیر با تابع سود مرزگریدعبارتبههای تعاونی روستایی استان گیالن داشت. شرکت
( نیز نشان داد که متغیر سن 1392نتایج مطالعه سپهردوست و یوسفی ) مثبت و مستقیم دارد.

 ها دارد.های تعاونی تأثیر منفی بر ناکارایی اقتصادی آنمدیرعامل شرکت
های تعاونی ( شرکتCMB) عامل رانیمدهای پژوهش متغیر سابقه مدیریتی یافته براساس

ها داشت. این ( بر ناکارایی سود آن%1 )در سطحداری روستایی استان گیالن اثر مثبت و معنی
رایی  کا دارای باسابقهبرخورداری از افراد  باوجودها موضوع بیانگر آن است که برخی از این شرکت

، توان به نداشتن تحصیالت دانشگاهی و مرتبط با زمینه فعالیتی هستند که از دالیل آن میترنییپا
ه نتایج ک است یحالها اشاره کرد. این در ای در اداره این شرکتهای سنتی و سلیقهاستفاده از شیوه

ه سابقه مدیریتی ( نشان داد ک1392( و سپهردوست و یوسفی )1390تحقیقات کرباسی و اوحدی )
 ها دارد.های تعاونی اثر منفی بر ناکارایی اقتصادی آنمدیرعامل شرکت

های تعاونی روستایی استان گیالن (، میانگین کارایی سود شرکت5با توجه به نتایج جدول )
و حداکثر کارایی  مربوط به  (%26) شهرحداقل کارایی  مربوط به شهرستان رضواناست.  63%

 است. (%78)ای رودبار و بندر انزلی هشهرستان
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 وردتوجهمو بودجه کشور  سالهپنجاگرچه توسعه بخش تعاون عالوه بر قانون اساسی در قوانین 

 های اخذشده حاکی از حصول اهداف معین نبودهشده و سیاست، برآیند اقدامات انجامقرارگرفته
د. شونهای تولید محصوالت کشاورزی محسوب میترین نهادهمهای روستایی از ماست. تعاونی

زایی تواند نقش بسها میها و عوامل مؤثر بر کارایی  سود آنتعیین میزان کارایی  سود این تعاونی
ریزان بخش تعاون داشته باشد. به همین منظور، در این پژوهش های مدیران و برنامهگیریدر تصمیم

ها، مدیران و کارشناسان کارایی  سود از تعاونی شدهیآورجمعهای ت و دادهبا استفاده از اطالعا
ر د ها موردبررسی قرار گرفت.آنثر بر ؤعوامل م استان گیالن و در روستاییتعاونی های شرکت

رآورد منظور ببه زمان مدل کارایی  سودتابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هماین مطالعه از روش 
بهره  هایاین تعاون سود ثر بر کارایی ؤو بررسی عوامل م های تعاونی روستاییشرکت ودسکارایی  

ایی استان های تعاونی روستنتایج این پژوهش نشان داد میانگین کارایی اقتصادی شرکت گرفته شد.
های تعاونی روستایی موردمطالعه شکاف زیادی بین کارایی  سود شرکتدرصد است و  63گیالن 
ی گذارها با اعمال مدیریت و سرمایهرو، امکان ارتقاء کارایی  برخی از این شرکتازاینارد. وجود د

های ترویجی و انتقال دانش مدیریتی از کاراترین های الزم و فعالیتی آموزشریکارگبههدفمند و 
یی تاهای تعاونی روسشرکت های با کارایی پائین وجود دارد.شرکت تعاونی روستایی به شرکت
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های همچنین، متغیر تنوع فعالیت .خوددارنداستان گیالن پتانسیل باالیی برای افزایش کارایی  سود 
بایست ها میشرکت تعاونی روستایی با تابع سود مرزی رابطه معکوس دارد که مدیران این شرکت

لی ی اصهاخود کاسته و تمرکز خود را بر روی فعالیت مرتبط ریغهای در گام نخست از فعالیت
قرار دهند. متغیرهای نسبت بدهی یا اهرم و نسبت آنی رابطه معکوس با تابع سود مرزی دارند و 

ها در استفاده بهینه از منابع موجود و نقد تأکید این امر به توجه بیشتر مدیران و ارکان این شرکت
غل روستایی، شزمان فعالیت شرکت تعاونی اجتماعی مدت -دارد. در برآورد متغیرهای اقتصادی

ایی های تعاونی روستدوم مدیرعامل، حقوق دریافتی مدیرعامل و سابقه مدیریتی مدیرعامل شرکت
ان ها دارند. همچنین، متغیرهای تعداد سهامداراستان گیالن تأثیر مثبت بر ناکارایی سود این شرکت

روستایی  اونیهای تعشرکت تعاونی روستایی، تعداد روستاهای تحت پوشش، قرارگرفتن شرکت
های آموزشی ارکان و مدیران و سن در مرکز استان، میزان تحصیالت مدیرعامل، تعداد دوره

ها دارند. تعاونی روستایی استان گیالن اثر منفی بر ناکارایی سود این شرکت یهامدیرعامل شرکت
 گردد:آمده موارد زیر پیشنهاد میدستبا توجه به نتایج به

های مشارکت بیشتر و افزایش سرمایه تر زمینهریزی سنجیدهبا برنامه هامدیران شرکت-1
 واحدهای تعاونی را فراهم آورند.

 های تعاونی روستایی استان گیالنبا توجه به نقش آموزش در افزایش کارایی  سود شرکت-2
حل م ها و روستاهایهای کاربردی متناسب با شرایط موجود این شرکتگردد، آموزشپیشنهاد می

 تدوین و برگزار گردد تا بیشترین بازده اقتصادی روزبههای جدید و استقرارشان از طریق سرفصل
 را داشته باشد.

اونی های تعمیزان تحصیالت مدیرعامل تأثیر مثبتی بر کارایی  سود شرکت کهییازآنجا-3
های فعالیت ط با زمینهگردد افرادی با تحصیالت مرتبروستایی استان گیالن دارد؛ لذا پیشنهاد می

 مدیرعامل انتخاب گردند. عنوانبهها این شرکت

های تعاونی روستایی استان گیالن تفاوت چشمگیری با توجه به نتایج پژوهش در شرکت-4
های شود با برگزاری کالسبنابراین، پیشنهاد می؛ بین کاراترین و ناکاراترین شرکت وجود دارد

یی کارابا  هاییی باالتر به شرکتکاراهای با انش فنی مدیریتی از شرکتو انتقال د روزبهآموزشی 
 ها افزایش یابد و از این اختالف فاحش کاسته شود.، سودآوری این شرکتترنییپا

 
 قدردانی و تشکر

 این مقاله بدون کمک سازمان یا ارگانی به انجام رسیده است.
 
 

 



                                                                      1400 تابستان، 38، شماره 10جلد     158   

 منابع
های تولید اعضای هزینه شیبرافزاها ی اثرات هدفمندی یارانهبررس .(1392به ریمانی، ف. وامانی، م. )

 ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستاییهای کشاورزی ) مطالعه موردی: شهرستان لنجان(، تعاونی
2( ،4 ،)73-59. 

ایی تهای تولید روس(. ارزیابی عوامل مؤثر بر کارایی  اقتصادی تعاونی1396پرهیزکاری، ا. و بدیع برزین، ح. )
 .19-42(، 19، )4ناحیه الموت، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. 

تحلیل سودآوری و کارایی  سود مبتنی بر مالحظات  .(1393ن. و طاهری، ف. ).موسوی، س .توکلی، م
-54(، 4، )6 تحقیقات اقتصاد کشاورزی،. مجله در واحدهای مرغداری استان فارس یطیمحستیز
39. 

های نقدینگی و سودآوری و توان پرداخت رابطه بین نسبت .(1392) .آبادی، ففیض و .ها، زحاجی
 .127-151(، 19، )5های حسابداری مالی و حسابرسی، پژوهشفصلنامه  .تعهدات

ی سومین همایش مل، ها در اقتصاد مدیریتبررسی انواع تابع تولید و کاربرد آن (. 1393خسروی لقب، ز. )
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Abstract 
 

Considering the important role of rural cooperatives in sustainable rural 
development, Evaluating the efficiency and performance of these organizations 
plays an important role in the decision making of planners and managers.The 
main purpose of this study is to investigating the profit efficiency of rural 
cooperative and its Effective Factors in Guilan Province using stochastic frontier 
function production method and the behavioral profit model. The statistical 
population of the present study was 110 active rural cooperatives in Guilan 
province in 2017 and the sampling method was census.The results showed the 
average of profit efficiency of rural cooperatives in Guilan province is 63%. In 
addition, the results of estimating the profit function showed the current capital 
and costs related to the activities of these cooperatives have a direct and 
significant relationship with frontier profit. In addition, investigating the effective 
factors on profit inefficiency of rural cooperatives showed the duration of activity 
of these cooperatives, second job, manager's wage and management Experience 
have a positive and significant effect on profit inefficiency. On the other hand, 
the number of shareholders, number of villages, cooperative distance to city, 
establishment of cooperative in the center of province, education of manager and 
the number of training courses for cooperative managers have a negative and 
significant effect on profit inefficiency of rural cooperatives in Guilan province. 
In this study, it was found that by applying targeted management and training and 
applied extension activities, and use of expert managers, it is possible to improve 
the performance and efficiency of rural cooperatives in Guilan province. 
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