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 مقاله پژوهشی
 ان گلستاناست یکشاورز دیتول یتعاون یهاشرکت یفن ییعوامل مؤثر بر کارا لیتحل
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 .52-33(: 40)10. تعاون و کشاورزی استان گلستان یکشاورز دیتول یتعاون یهاشرکت

 
 چکیده

 یتعاون یهاشرکتعملکرد  یابارزی ،1404 اندازچشمبه اهداف سند توسعه  یابیدر دست هایتعاون تینظر به اهم
 یاهداف توسعه در بخش کشاورز شبردیدر پ زانری و برنامه گذارانسیاستبخش  یاری تواندمی یکشاورز دیتول

 یشاورزک دیتول یتعاون یهاشرکت یفن ییکاراعوامل مؤثر بر  یابیارز باهدفراستا، پژوهش حاضر  نیباشد. در ا
 اسیبه مق ریو فرض بازده ثابت و متغ محصول گرا کردروی با هاداده یپوشش لیاستان گلستان با استفاده از روش تحل

 پرسشنامه و مصاحبه با مدیران لتکمی صورتبه ،موردنیازانجام گرفت. آمار و اطالعات  تیتوب یونیو مدل رگرس
 نیانگینشان داد که م جنتای. آمد دست به 1398ن گلستان در سال فعال در استا یکشاورز دیتول یتعاون شرکت 36

باهم برابر  باًیقرت اسینسبت به مق ریبازده ثابت و بازده متغ طیتحت شرا موردبررسی یتعاون یهاشرکت یفن ییکارا
 یدرصد دارا 6و  یبازده نزول یدرصد دارا 25ثابت،  یبازده یها دارادرصد شرکت 69 نیدرصد( است. همچن 69)

نهاده وجود  زانیم نیها با همدرصد ستانده 13 شی، امکان افزاعالوهبههستند.  دیتول اسینسبت به مق یبازده صعود
 ییبر کارا دارییمعناثر مثبت و  ییدارا ریو متغ دارمعنیو  یسن اثر منف ریمتغ ت،یتوب ونیرگرس جیدارد. بر اساس نتا

منجر به  هایعامل تعاون رانیدر سن مد شیسال افزا کیاستان گلستان دارد. لذا،  یکشاورز دیتول هایتعاونی ینف
منجر  ییدارا زانیدر م شیافزا الیر اردیلیم کی نیخواهد داشت. همچن یفن ییکارا زانیدر م یدرصد 02/0کاهش 
 یریکارگاز جوانان و به شودیم شنهادیراستا پ نیاخواهد شد. در  یفن ییکارا زانیدر م یدرصد 016/0 شیبه افزا

 شود. تیحما هاتعاونی دیتول آنان در عرصه
 

بازده  ،یاورزکش دیتول یتعاون یهاشرکت ت،یتوب ونیرگرس ،یفن ییها، کاراداده یپوشش لیتحل: یدیکل هایواژه
 .اسینسبت به مق ریمتغ
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 مقدمه
سازی، بسیاری از الگوهای توسعه در جوامع های اخیر که تشدید روند جهانیطی سال

موفق شده است که  «تعاون»را از تأمین منافع عموم مردم عاجز کرده است، تنها الگوی 
به پشتوانه هویت اجتماعی خود در معادالت اقتصادی ایفاگر نقشی استراتژیک و 

های تعاونی کشورهای (. تجربه شرکت1397پور، دیکننده منافع عامه باشد، )کرتأمین
اند اسباب ، موفق شدهنهادمردمهایی عنوان سازمانها بهدهد، تعاونینشان می افتهیتوسعه

و دارای انگیزه را فراهم کنند و  بااستعداد حالدرعینتجمیع نیروهای پراکنده، متفرق و 
وری عوامل تولید، افزایش درآمد بهره هایی مانندباعث تحول کیفی و افزایش کمی شاخص

 (.Hendriks, 2005و تولید و همچنین کاهش وابستگی به مواد غذایی شوند )

کشاورزی در ایران، در مقام مقایسه با بسیاری از  هایتعاونییرغم اهمیت باالی عل
ها وضعیت مطلوبی ندارند ی و اجتماعی، تعاونیاقتصادکشورهای جهان به لحاظ کارکرد 

نیست )منصور بستانی و  قبولقابلها گذاری و کارایی نیز در اکثر آنو میزان سرمایه
تولید کشاورزی در ایران پس از اصالحات ارضی  هایتعاونی(. اهمیت 1388همکاران، 

مال مدیریت برای رفع مشکل خردی و پراکندگی قطعات اراضی مزروعی و مسئله اع
وانند تتولید می هایتعاونیمشهود شد. همچنین  های پیشرفتهکارگیری روشهصحیح و ب

(. 1399در بازاریابی محصوالت کشاورزی نقش داشته باشند )فیض اله زاده و همکاران، 
 1250ها واحد و تعداد اتحادیه 219440، تعداد 1398کشور تا پایان سال  هایتعاونیکل 

اتحادیه در دست اجرا یا فعال  613تعاونی و  94132تعداد  نیاز اکه  شدهگزارشواحد 
های کشاورزی قرار دارند. مجموعاً در کشور در فعالیت هایتعاونیدرصد  25باشند. می

یک درصد اعضای  ؛ کهاست شدهشناساییهزار تعاونی فعال  23بخش کشاورزی حدود 
د. عالوه بر این، متوسط تعداد شاغالن برای کشور در کشاورزی فعالیت دارن هایتعاونی
درصد  16نفر است و از تعداد کل شاغلین بخش تعاون کشور،  15کل کشور  هایتعاونی

های تعاونی تولید کشاورزی در استان در فعالیت کشاورزی مشارکت دارند. تعداد شرکت
هزار  136نفر عضو با مقدار  20337روستای تحت پوشش و  202شرکت با  71گلستان 

 20ها، در گنبدکاووس با است. بیشترین تعداد شرکت شدهگزارشهکتار اراضی کشاورزی 
شرکت  4با  بندر ترکمنآباد، کردکوی و های علیتعاونی و کمترین آن در شهرستان

ها مالکیت خصوصی بر اراضی کشاورزی برای روستائیان تعاونی قرار دارند. در این شرکت



 ...   استان گلستان: یکشاورز دیتول یتعاون یهاشرکت یفن ییعوامل مؤثر بر کارا لیتحل   35

  

ای مواجه ها با مسائل عدیدهبرخوردار است و واگذاری آن به تعاونیای از اهمیت ویژه
(. در نظریه تعاون برای 1398)سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  هست

ت. اس شدهگرفتهها، الگوها، اهداف مختلف و گاه متفاوتی در نظر رفتار اقتصادی تعاونی
ان ها نشکاراست. بررسی صورتبهها یکی از رفتارهای اقتصادی مسئله استفاده از نهاده

برداری در توسعه های بهرهکارایی این نوع از نظام در خصوصدهد که ارزیابی جامعی می
بخش کشاورزی صورت نگرفته است. لذا در این راستا این تحقیق به دنبال تعیین کارایی 

های تعاونی تولید کشاورزی استان گلستان ل مؤثر بر کارایی فنی شرکتو تحلیل عوام
 .هست

 

 مبانی نظری
صورت گرفته که  هایتعاونیدر ارتباط با کارایی  شاورزی تحقیقات اندکی  تولیدات ک
 کارایی بررسی باهدف( 1392) سپهر دوستشود. پرداخته می به برخی از این مطالعات

نا  و پارامتریک روش به دو همدان اساااتان کشااااورزی تولید هایتعاونی اقتصاااادی
ناچیز  روش هر دو از هاتعاونی آمدهدسااتبه اقتصااادی کارایی که داد نشااان ،پارامتریک
 شاارکت، مخار  کنونی ساارمایه ارزش میزان با هاتعاونی مرزی سااود همچنین، اساات.
ضای تعداد شرکت، هایفعالیت کلیه به مربوط  انشد میزان به مربوط متغیر و تعاونی اع

 دارد. مستقیم رابطه ها،تعاونی مدیریتی مدیران
ان تولید است هایتعاونی( با استفاده از تابع تولید مرزی کارایی 1393آقاپور صباغی )

ساس نتایج، میانگین کارایی  ستان را ارزیابی کردند. بر ا ش هایتعاونیخوز اورزی تولید ک
درصااد و متغیرهای تعداد اعضاااط، سااطح زیر کشاات و تعداد قطعات زمین  79برابر با 

، های دولتیها دارند. همچنین اثر متغیرهای کمککشاااورزی اثر منفی بر کارایی تعاونی
صیالت و تجربه مدیر بر کارایی تعاونی مثبت بود.خدمات تعاونی اران کدیور و همک ها، تح

ی پایاب ساااد بران حوزهآب هایتعاونیارزیابی عملکرد اقتصاااادی و اجتماعی  ( به1393)
ی ها در بعد اقتصادی زمینهدوستی شهرستان سرخس پرداختند. نتایج نشان داد که تعاونی

ستفاده بهینه از منابع آب، ایجاد رقابت، افزایش درآمد  شاورزی از طریق ا افزایش تولیدات ک
آورد. در بعد اجتماعی نیز سااب  بهتر محصااوالت را فراهم می کشاااورزان و توزیع و فروش

های محاکم قضاااایی و های محلی، کاهش پروندهافزایش امنیت اجتماعی، کاهش درگیری
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 هاها، تعاونیرغم این موفقیتبرداران شاااده بود. بهی کار جمعی در میان بهرهافزایش روحیه
های قانونی برای مچنین اسااتفاده از فرفیتدر زمینه ترویج فرهنگ تعاونی میان اعضااا و ه

 اند.های اقتصادی و اجتماعی ناموفق بودهتقویت زیرساخت
تولید روستایی با  هایتعاونی( به ارزیابی عملکرد 1394هادیزاده بزاز و همکاران )
نیشابور پرداختند. بررسی میانگین پایداری  در شهرستانرویکرد توسعه کشاورزی پایدار 

آمد که  به دست 41/2و  33/3، 74/2 به ترتی ها های تحت پوشش تعاونیدر روستا
متوسط، اما در زمینه  ازحدبیشها در زمینه پایداری اجتماعی دهد تعاونینشان می

 اند.محیطی ضعیف عمل نمودهپایداری اقتصادی کمتر از متوسط و در مورد پایداری زیست
استان خوزستان از  هایتعاونیاقتصادی  ( در ارزیابی1395اصغری و آقاپورصباغی )

ی کارایی و عوامل مؤثر بر آن در راه برآورد روش پارامتری تابع تولید مرزی، به محاسبه
ارائه  های دولتی، میزانپرداختند. نتایج نشان داد که دسترسی به کمک کارتانگندمبین 

ی نی و میزان سرمایهخدمات از سوی تعاونی تولید، سطح تحصیالت و تجربه مدیر تعاو
 ها شوند.توانند موج  افزایش سطح کارایی تعاونیها میآن

تولید  هایتعاونیقتصادی منظور برآورد کارایی ابه( 1398نوروزیان و همکاران )
 کردند.انتخاب را تصادفی  1یهادادهکاشمر روش تحلیل پوششی  در شهرستان روستایی

ر سطح د موردمطالعهتولید روستایی مناطق  هایتعاونیتایج نشان داد که کارایی تصادفی ن
های ، برگزاری کالسمدیرعاملسطح تحصیالت  قرار دارد. همچنین،درصد(  79پایین )

ارایی دار بر کمعنی یرگذاری در تعاونی تأثآموزشی و بازدید از مراکز علمی و میزان سرمایه
 تولید روستایی هایتعاونیونی تا مرکز شهر اثر معکوس بر کارایی و عامل مسافت تعا

روستایی  تعاونی 52(، به بررسی کارایی 1399پور و حسینی )نظری .داشت موردمطالعه
ا و هسیستان و بلوچستان با استفاده از روش تحلیل پوششی فازی پرداختند. ورودی

سنتی و فازی به  درروشکارایی  های جاری، سرمایه و سود بود.خروجی شامل هزینه
 درصد محاسبه شد. 32و  55ترتی  

غالت  هایتعاونیکارایی اقتصادی  (Osborne & Trueblood., 2006) آزبورن و تروبلود
با استفاده از روش پارامتریک و ناپارامتریک ارزیابی  1993-1998روسیه را در دوره 

                                                                                                                                  
1. Data Envelopment Analysis (DEA) 
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کارایی فنی و تخصیصی، کارایی اقتصادی سیر یل کاهش در به دلنمودند. بر اساس نتایج، 
 نزولی داشته است.

 پوششی تحلیل از روش استفاده ( باGuzman & Arcaset al., 2008)گوزمان و آرکاست 
 ایهمقیاس که داد نشان نتایج گرفتند. را اندازه کشاورزی تعاونی 247 فنی ها، کاراییداده

-اقتصادی تعاونی هایتحلیل جهت مناسبی مکمل یک DEA وسیلهبه آمدهدستبه کارایی

 .هست کشاورزی های
 بر مؤثر متغیرهای ( به بررسیSalazar & Galvegorriz., 2011)ساالزار و گالوگوریز 

 نرخ ی،اجتماع اعضاط، سرمایه سن ازجمله اسپانیا کشاورزی تولید هایتعاونی گیریتصمیم
ها آن که اعضای هاییتعاونی که دادند نشان و پرداخته عمودی ادغام و فرفیت از استفاده
-به در سایرین به نسبت باالتری توانایی و ازخودگذشتگی اجتماعی، هایسرمایه دارای

یم ادغام درهم محصوالت تولید فعالیت چرخه ادامه برای هستند، تولید عوامل کارگیری
 یباالتر یدستنییپا عمودی ادغام از که هستند ییهاآن ها،تعاونی کارآمدترین و شوند

ها ( در چین با روش تحلیل پوششی دادهWang et al., 2012وانگ و همکاران ) برخوردارند.
ها و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان النگو و روش دلفی فازی به بررسی کارایی تعاونی

کارایی  کار بیشتر ازپرداخته و نشان دادند که کارایی فنی تعاونی کشاورزی باغدار و سبزی
( به بررسی کارایی Huang et al 2013همکاران ) هوانگ و است. پروریدامفنی تعاونی 

ا هروش تحلیل پوششی داده ازبازاریابی استان ژچیانگ چین با استفاده  هایتعاونیفنی 
. ها منبع اصلی ناکارایی فنی استپرداخته و نشان دادند که ناکارآمدی فنی مدیران تعاونی

مدیره نیز عواملی هستند که اثرات منفی  ئتیهندازه اهرم مالی و تعداد اعضاط همچنین، ا
به  ،(Grashuiset al., 2013و همکاران ) گراشیویست گذارد.ها میبر کارایی فنی تعاونی
مقاله در این زمینه  56های تعاونی تولید کشاورزی با استفاده از مرور بررسی اثرات شرکت

تولید کشاورزی اثر مثبتی بر قیمت،  هایتعاونی طورکلیبهپرداختند. بر اساس نتایج، 
اما منافع ؛ های عملکرد اعضا داشته استعملکرد، میزان جذب نهاده، درآمد و سایر شاخص

طالعات بندی مشود. جمعن بزرگ و کوچک تقسیم نمیعادالنه بین تولیدکنندگا صورتبه
تولید کشاورزی در توسعه اقتصادی  هایتعاونیدهد که نظر به اهمیت نشان می شدهانجام

 تولید ضروری است. هایتعاونیکشور ارزیابی کارایی 
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 تحقیق شناسیروش
 71) گلستاناستان تولید کشاورزی  هایتعاونیهای شرکت، کلیه تحقیقجامعه آماری 

ه تمام شماری از کلی صورتبهدر این مطالعه  کاررفتهآمار و اطالعات به باشند.میشرکت( 
 و مصاحبهمیدانی و تکمیل پرسشنامه  صورتبه، 1398های تعاونی فعال در سال شرکت

شرکت  24شرکت تعاونی تولید کشاورزی استان،  71آوری گردیده است. از مدیران جمع با
انجام ندادند، لذا اطالعات  پرسشنامهشرکت همکاری الزم را جهت تکمیل  11 غیرفعال و
قال، گنبد، گرگان، های آقشرکت تعاونی تولید فعال واقع در شهرستان 36از  موردنیاز

تپه گردآوری شد. اطالعات آباد و مراوه، علیبندر ترکمنکردکوی، مینودشت، رامیان، 
ا، ه، داراییتعداد اعضا، تعداد هیئت مدیره، سرمایهشامل تعداد روستاهای تحت پوشش، 

های شرکت، میزان اراضی کشاورزی آبی و دیم، منابع تأمین آب، ها، درآمد و هزینهبدهی
ها شامل سن، سابقه، تعاونی و مشخصات مدیران عامل شرکت فاصله روستا تا شرکت

شامل  تعاونی هایشرکت تتحصیالت، رضایت از خدمات دولتی و رضایت شغلی بود. فعالی
ی، های آموزشباغبانی(، آبیاری نوین، بازدید علمی، برگزاری کالس )زراعت و تولید محصول

 که توزیع نهاده، بیمه اراضی، بیمه عشایر، الیروبی قنات، پوشش انهار و احداث جاده بوده

 .هستدارا  را هااز این فعالیت حداقل یکی تعاونی شرکت هر
توانایی یک بنگاه در حداقل کردن  ،کارایی فنی، Farrel (1957)بر اساس نظریه 

یابی به میزان معین ستانده یا کس  حداکثر محصول از مقدار معین ها برای دستنهاده
که هر چه  هستبین صفر و یک  ایان توجه است که مقدار عددی کاراییش .هست نهاده

. کارایی (Rezaee and Esmaiilzadeh, 2018)است تر باشد، کارایی بهتر به یک نزدیک
تمامی عوامل مقدار افزایش در ) 1بازده ثابت نسبت به مقیاس تولیددر شرایط  تواندمی

 2( و بازده متغیر نسبت به مقیاستولید، منجر به همان میزان افزایش در مقدار تولید گردد

در رهیافت مورد ارزیابی قرار گیرد.  4ستانده گراو  3نهاده گراتولید مورد و در دو حالت 
محصول در سطح معینی از عوامل  حداکثر سازیتوان از طریق ، کارایی را میستانده گرا

 𝐴 برای هر نقطه غیرکارا مانند( 1در شکل ) (.1384تولید حاصل نمود )امامی میبدی، 

                                                                                                                                  
1 .Constant Return to Scale (CRS) 

2. Varible Return to Scale (VRS) 
3. input-Oriented 

4. Output-Oriented 
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و دو  (𝑋) محصول در شرایط یک عامل تولید حداکثر سازیرا بر مبنای  کارایی
. بنگاه هستمنحنی امکانات تولید  (´𝑍𝑍) منحنیاست.  شدهدادهشان ن  (𝑌2  و𝑌1)محصول
 حداکثر سازیگیری کارایی بر مبنای روش اندازه. قرار دارد (´𝑍𝑍زیر منحنی )  𝐴غیرکارا

بیانگر میزان عدم کارایی فنی است، یعنی بدون  𝐴𝐵فاصله  است که صورتبدینمحصول 
توان تولید را به این میزان افزایش داد. بنابراین میزان نیاز به عوامل تولید بیشتر، می

 کارایی فنی برابر است با:
(1                                                                                             )

کارایی فنی = 𝑇𝐸0 = 𝑂𝐴/𝑂𝐵 

 

 محصول حداکثر سازیفنی بر مبنای  یینمودار کارا -1شکل 

انده ستها و رویکرد تعیین کارایی از روش تحلیل پوششی داده منظوربه در این مطالعه
حالت 𝐷𝐸𝐴 روشاست.  شدهاستفادهدر دو حالت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس  گرا

نماید. اگر را به حالت ساده یک عاملی و یک محصولی تبدیل می نهادهو  ستاندهچند 
( بنگاه وجود داشته Nاز ) هرکدام( محصول برای M( عامل تولید و )K) اطالعات در مورد

 :زیر خواهد بود صورتبهباشد، فرآیند محاسبه 
 (3-10                                                                     )                 

𝑀𝑎𝑥 
𝑢´𝑦𝑖

𝑣´𝑦𝑥𝑖
=

  مجموع وزنی محصوالت 
مجموع وزنی عوامل تولید

 
𝑢´𝑦𝑗

𝑣´𝑦𝑥𝑗
≤ 1                𝑗 = 1, … . 𝑁, 𝑢 ≥ 0 , 𝑣 ≥ 0 

U یک بردارM×1  های محصوالت و شامل وزن V یک بردار K×1های شامل وزن

و𝑉عوامل تولید
´
𝑈و

´
یک ماتریس از عوامل تولید و  X . ماتریسهست U و Vترانسپوزه  
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کلیه اطالعات  دهندهنشان. این دو ماتریس هستمحصوالت  یک ماتریس  Yماتریس
 Uبهینه  مقادیر آمدهدستبهدر رابطه فوق، هدف  ( خواهد بود.DMUبنگاه ) Nمربوط به 

داد تعابطه کسری باال ر .که میزان کارایی هر بنگاه حداکثر گردد یاگونهبه هستV  و
 و *α U آنگاهمقادیر بهینه باشند  *V و  *Uحل بهینه دارد برای مثال اگرشماری راهبی

α V* 0< نیز برای مقادیر α .همچنین این مدل غیرخطی و غیر محدب  بهینه خواهند بود
در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، کارایی فنی به دو نوع کارایی مقیاس و . هست

، کارایی مدیریتی کارایی فنی خالص است یا به درواقعشود. تفکیک میکارایی مدیریتی 
عبارت بهتر کارایی مدیریتی میزان خالص کارایی فنی بدون دخالت اثر مقیاس و با فرض 

دهد که در این حالت کارایی فنی نبود محدودیت بازده ثابت نسبت به مقیاس را نشان می
شود. همچنین برای بررسی عوامل مؤثر بر ه میوجود آمده به مدیریت واحد نسبت داد به

و حداقل  1های تعاونی تولید استان گلستان از دو روش رگرسیونی توبیتکارایی شرکت
توان استفاده کرد. با توجه به اینکه مقادیر متغیر وابسته محدود و در می 2مربعات معمولی

اراتری منجر به تخمین ک تواندمیبازه صفر و یک قرار دارد رگرسیون توبیت )سانسور شده( 
بررسی تأثیر متغیرهای مدیریتی همچون سن، تجربه، میزان سرمایه یا  منظوربهشود. لذا 

ی تعاونی بر مبنای تعداد روستاهای میزان دارایی، فاصله روستا تا شرکت تعاونی و اندازه
 ادسنجیاقتصلگوی تحت پوشش بر کارایی فنی از دو روش مذکور استفاده گردید. ساختار ا

 : هستصورت زیر توبیت به
(3-16                          )                                            𝜃𝑡∗

= ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1 +

𝑢𝑖      ,     𝑖 = 1,2, … 𝑛 

{

𝜃𝑡∗
      𝑖𝑓     0 < 𝜃𝑡∗

< 1

0         𝑖𝑓             𝜃𝑡∗
< 0

1         𝑖𝑓             𝜃𝑡∗
> 1

 

ین دهد. همچنتولید را نشان می هایتعاونیمتغیر وابسته و کارایی فنی  ∗𝜃𝑡که در آن 
𝑋𝑖  بردار متغیرهای مستقل، شامل سن، تجربه، میزان سرمایه، فاصله روستا تا شرکت

ت . الزم به ذکر اسهستی تعاونی بر مبنای تعداد روستاهای تحت پوشش تعاونی و اندازه
و بررسی  DEAP2.1افزار نرم ه کمکبگیری کارایی ی اندازهالزم برا هایوتحلیلتجزیه

 صورت گرفته است. Eviews افزارنرمعوامل مؤثر بر آن با 
                                                                                                                                  
1. Tobit 

2. Ordinary Least Squre (OLS) 
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 بحث و تحلیل
 سن داشتندسال  67و حداکثر  30ها حداقل مدیران عامل تعاونی(، 1بر اساس جدول )

 اهسال دارند. بنابراین، اکثر مدیران عامل تعاونی 41طور متوسط سنی معادل و این افراد به
سال متغیر  21سال تا  یکها از مدیران عامل تعاونی یتجربهسابقه و هستند.  سالمیان

مدیران تعاونی حداقل دارای مدرک همچنین  سال دارند. 8است و میانگینی معادل 
ضایت میانگین میزان ر هستند. دکتریو حداکثر دارای مدرک تحصیلی  لیسانستحصیلی 

 .هستاز حرفه و خدمات دولتی نیز به ترتی  زیاد و متوسط 
 

تولید کشاورزی استان  هایتعاونیعامل  انهای فردی مدیرویژگی -1جدول 
 1398در سال  گلستان

 متغیر میانگین حداقل حداکثر انحراف معیار

 )سال( سن 41 30 67 8

 سابقه )سال( 8 1 21 6

 *میزان تحصیالت 13/3 3 5 -

 میزان رضایت از حرفه 4 3 5 -

1 5 1 3 
میزان رضایت از خدمات 

 دولت

 5و دکتری:  4: لیسانسفوق، 3، لیسانس: 2: دیپلمفوق، 1: تحصیالت دیپلم*
 های تحقیقمأخذ: یافته
ی، های آموزش، برگزاری کالستولیدی منطقه خدماتی از قبیل توزیع نهاده هایتعاونی

بازدید علمی، آبیاری نوین، تولید محصول، بیمه اراضی، بیمه عشایر، پوشش انهار، مرمت 
(. 2دهند )جدول قنوات، تغییر الگوی کشت، ایجاد اشتغال و احداث جاده را انجام می

و  61/35های توزیعی به ترتی  ح و میزان نهادهمیانگین محصول تولیدی در واحد سط
آموزشی و بازدید علمی به ازای هر  تن برآورد شده است. میزان برگزاری کالس 42/383
ساعت است. تعداد  44/8و  56/18متوسط  طوربهدر هر شرکت تعاونی تولید نیز  نفر

 طوربه. الزم به ذکر است هستنفر  10شاغل در هر تعاونی حداقل یک و حداکثر  کارکنان
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های تعاونی تولید استان گلستان تحت پوشش بیمه عشایر نفر در شرکت 19/127متوسط 
توسط م طوربه تولیدی روستایی استان هایتعاونیو روستایی هستند. خدمات بیمه اراضی 

 کیلومتر 72/0ها نیز است. میانگین احداث جاده در این شرکت شدهگزارشهکتار  78/82
هر شرکت تعاونی تولید  یازامیلیون ریال به  1127. متوسط سهام صندوق حمایت هست

میلیون ریال و حداقل  287و  2ها ی اولیه شرکتاست. حداقل و حداکثر سرمایه شدهانیب
میلیون ریال  24000و  8به ترتی   1398ها در سال ی فعلی آنو حداکثر سرمایه

های های شرکتها و بدهییزان وام دریافتی، داراییاست. همچنین متوسط م شدهگزارش
است. متوسط  شدهارائهمیلیون ریال  17/2337و  92/7000، 75/648تعاونی به ترتی  
میلیون  67/738و  72/1608، 39/2347ی کل و سود کل به ترتی  درآمد کل، هزینه

د اجاره، درآمد . شایان توجه است که درآمد از مجموع درآمد باسکول، درآمهستریال 
ی تعمیرات و سوخت، هزینه ی کل از مجموع هزینهمکانیزاسیون و سایر درآمدها و هزینه

 است. آمدهدستبهها پرسنلی، حق بیمه، هزینه عمومی و سایر هزینه
برای محاسبه کارایی فنی بر اساس رویکرد ستانده محور و بر مبنای هر دو فرض 

ها شامل سابقه مدیریتی، سرمایه فعلی قیاس ورودیبازدهی ثابت و متغیر نسبت به م
-گذاری در زیرساختهای عمومی و پرسنلی و میزان سرمایهشرکت، تعداد کارکنان، هزینه

 44/69) 25(، در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس، 3باشند. بر اساس جدول )ها می
باشند. عالوه بر این شرکت میدرصد  100تعاونی تولید دارای کارایی فنی  درصد( شرکت

 درصد کمترین کارایی فنی را به خود اختصاص داده است. 2/28تعاونی تولید یاسی تپه با 
 

تولید استان گلستان در  هایتعاونیآمار توصیفی برخی متغیرهای  -2جدول 
 1398سال 

انحراف  حداکثر حداقل میانگین تعداد توضیحات شرح
 معیار

مقدار تولید 
)تن در محصول 
 هکتار(

محصول  دارای زمین زراعی بوده و هاشرکتبرخی 
 کنندیمتولید 

4 61/35 0 400 35/103 

های میزان نهاده
 توزیعی )تن(

ی شیمیایی، بذور و سموم کودهامقدار توزیع 
 کشاورزی به اعضا

24 42/383 0 2000 33/517 
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میزان برگزاری 
 کالس )ساعت(

کاشت، داشت و ی آموزشی هاکالسبرگزاری 
 برداشت محصوالت زراعی

22 56/18 0 120 92/28 

میزان بازدید 
 -علمی )نفر
 ساعت(

های یتسابرگزاری کارگاه آموزشی و بازدید از 
 ی موفق برای اعضاهاشرکتپیشرو و 

10 44/8 0 55 82/15 

 کارکنانتعداد 
 )نفر(

- - 28/2 1 10 60/1 

تعداد بیمه عشایر 
 )نفر(

نامه عشایر و روستائیان جهت اعضا و یمهبصدور 
 الزحمهحقدریافت 

9 19/127 0 3450 16/578 

میزان بیمه اراضی 
 )هکتار(

بیمه محصوالت کشاورزی اعضا و دریافت 
 از صندوق بیمه کشاورزی الزحمهحق

10 78/82 0 1000 94/200 

میزان آبیاری نوین 
 )هکتار(

در مزارع  اجراشده فشارتحتمیزان سطح آبیاری 
 کشاورزان تحت پوشش

7 22/47 0 700 71/151 

احداث جاده 
 )کیلومتر(

پیگیری از طریق جهاد کشاورزی و احداث و مرمت 
 راه بین مزارع از طریق خودیاری و بالعوض دولتی

7 72/0 0 6 61/1 

سهام صندوق 
حمایت )میلیون 

 ریال(

سهم شرکت که بر اساس  %51سهم دولت و  49%
 شود.دریافت میآن وام 

- 00/1127 4 5000 77/1090 

سرمایه اولیه 
 )میلیون ریال(

 94/59 287 2 67/58 _ ارزش حال سرمایه اولیه

سرمایه سال 
)میلیون  1398
 ریال(

 39/4023 24000 8 03/1036 _ آخرین میزان سرمایه

وام دریافتی 
 )میلیون ریال(

- - 75/648 0 6410 25/1343 

)میلیون ها دارایی
 ریال(

- - 92/7000 200 55000 03/12374 

ها )میلیون بدهی
 ریال(

- - 17/2337 0 24139 44/4940 



                                                                      1400 زمستان، 40، شماره 10جلد     44   

درآمد کل 
)میلیون ریال در 

 هکتار(

- - 39/2347 160 13200 76/3261 

ی کل هزینه
)میلیون ریال در 

 هکتار(

- - 72/1608 46 13933 99/2597 

سود کل )میلیون 
 ریال در هکتار(

- - 67/738 733- 4742 37/1268 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 
های تعاونی تولید کشاورزی استان گلستان در کارایی فنی شرکت- 3جدول 

 )درصد( CRSشرایط 

 نام تعاونی
کارایی 

 فنی
 کارایی فنی نام تعاونی

 100 گمیشان کشت 3/40 وحدت اسالمی

 1/99 وحدت یناق 6/45 امید گنبد

 100 همت 100 شاهکوه کهکشان

 100 انصار گلستان 100 شاهکوه گلستان

 100 اتحاد ایثارگران گلستان 100 تپه چنارانآق

 6/40 میراث 1گلستان  4/70 بوستان ساری بخش

 5/96 رسالت مزرعه 100 پرتو بناور

 100 زراعت سبز سیدمیران 6/54 پیمان گنبد

 4/29 تپهزرخیز ملک علی 100 پیوند

 100 رویان یساقی
طالی سفید دشت بدراق 

 نوری
100 
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 100 طلوع فجر کالسنگیان 100 رویش مهترکالته

 100 قازانقایه 100 بهشت فرضی زندانچال

 100 ساران کفش محلهچشمه 100 سبزگستر پاقلعه

 0/87 دابان 2گلستان  100 هاسبزدشت قلعه

 100 سبز 4گلستان  100 سنگرسوار

 9/38 گستربوستان گنبدوحدت  100 شادی مهر

 2/28 یاسی تپه 100 صحرای سبز کرند

 100 یلمه سالیان 100 3گلستان 

   
شرکت تعاونی تولید دارایی کارایی مدیریتی  VRS ،25، در شرایط 4بر اساس جدول 

در استان گلستان  یکشاورز دیتول هایتعاونیدرصد  44/69، درواقعباشند؛ درصد می 100
تولید دارای حداکثر  هایتعاونیدرصد  78/77دارای حداکثر کارایی فنی و مقیاس و 

 کارایی مدیریتی هستند.
(، SA(، میزان سرمایه )T(، تحصیالت )SEبررسی تأثیر متغیرهایی همچون سن ) منظوربه

تعاونی بر مبنای تعداد روستاهای ی ( و اندازهF(، فاصله روستا تا شرکت تعاونی )DAمیزان دارایی )
های تعاونی تولیدی کشاورزی استان گلستان ( شرکتK( بر میزان کارایی فنی )Aتحت پوشش )

خطی، نیمه لگاریتمی و لگاریتمی و همچنین مدل توبیت استفاده  صورتبه OLS یهامدلاز 
ت. عات معمولی داششد. بر اساس نتایج، مدل توبیت تخمین کاراتری نسبت به مدل حداقل مرب

استفاده و  Breusch-Pagan-Godfreyو  Whiteهای برای بررسی ناهمسانی واریانس از آزمون
محاسبه شد که فرض صفر مبنی بر  54/1و  04/2برده به ترتی  در دو آزمون نام Fمقدار آماره 

 Durbin-Watson از آزمون یخودهمبستگبرای بررسی  شود.وجود همسانی واریانس رد نمی
است. برای نرمال بودن اجزای  آمدهدستبه 84/1استفاده شد که مقدار آماره دوربین واتسون مدل 

 محاسبه شد. 08/4ی آن استفاده و مقدار آماره jarque-Beraاخالل از آزمون 
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های تعاونی تولید کشاورزی کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس شرکت- 4جدول 
 VRSاستان گلستان در شرایط 

 نام تعاونی
 کارایی

 فنی

 کارایی

 یریتیمد

 کارایی

 مقیاس

 نوع

 بازدهی
 نام تعاونی

 کارایی

 فنی

 کارایی

 مدیریتی

 کارایی

 مقیاس

نوع 
 بازدهی

وحدت 
 اسالمی

گمیشان  فزاینده 5/72 6/55 3/40
 کشت

 ثابت 100 100 100

 فزاینده 1/99 100 1/99 وحدت یناق کاهنده 9/81 6/55 6/45 امید گنبد

شاهکوه 
 کهکشان

 ثابت 100 100 100 همت ثابت 100 100 100

شاهکوه 
 گلستان

انصار  ثابت 100 100 100
 گلستان

 ثابت 100 100 100

تپه آق
 چناران

 ثابت 100 100 100
اتحاد 

ایثارگران 
 گلستان

 ثابت 100 100 100

بوستان 
ساری 
 بخش

 کاهنده 6/89 5/78 4/70
 1گلستان 
 میراث

 کاهنده 4/64 1/63 6/40

 ثابت 100 100 100 پرتو بناور
رسالت 
 مزرعه

 کاهنده 5/96 100 5/96

پیمان 
 گنبد

 کاهنده 9/76 71 6/54
زراعت سبز 
 سیدمیران

 ثابت 100 100 100

زرخیز ملک  ثابت 100 100 100 پیوند
 تپهعلی

 کاهنده 2/75 39 4/29

رویان 
 یساقی

 ثابت 100 100 100

طالی سفید 
دشت بدراق 

 نوری

 ثابت 100 100 100
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رویش 
 مهترکالته

 ثابت 100 100 100
طلوع فجر 
 کالسنگیان

 ثابت 100 100 100

بهشت 
فرضی 
 زندانچال

 ثابت 100 100 100 قازانقایه ثابت 100 100 100

سبزگستر 
 پاقلعه

 ثابت 100 100 100
ساران چشمه

 کفش محله
 ثابت 100 100 100

سبزدشت 
 هاقلعه

 ثابت 100 100 100
 2گلستان 
 دابان

 کاهنده 87 100 87

 ثابت 100 100 100 سنگرسوار
 4گلستان 
 سبز

 ثابت 100 100 100

شادی 
 مهر

 ثابت 100 100 100
وحدت 

گستربوستان 
 گنبد

 کاهنده 4/82 2/47 9/38

صحرای 
 سبز کرند

 کاهنده 4/90 2/31 2/28 یاسی تپه ثابت 100 100 100

گلستان 
3 

 ثابت 100 100 100 سالیانیلمه  ثابت 100 100 100

      
داری بر کارایی دارد. این بدان معناست (، سن تأثیر منفی و معنی5بر اساس جدول )

درصد، بر اساس اثر نهایی  5داری که در صورت ثابت بودن سایر متغیرها و در سطح معنی
درصدی  02/0ها منجر به کاهش متغیر سن، یک سال افزایش در سن مدیران عامل تعاونی

ر داری بدر میزان کارایی فنی خواهد داشت. همچنین متغیر دارایی تأثیر مثبت و معنی
 داریدر صورت ثابت بودن سایر متغیرها و در سطح معنی ؛ ومیزان کارایی داشته است

درصدی در  016/0درصد، یک میلیارد ریال افزایش در میزان دارایی منجر به افزایش  10
( و 1393(، آقاپور صباغی )1392) سپهر دوست واهد شد. مطالعهمیزان کارایی فنی خ

مدیریتی  دانش میزان به مربوط متغیر دهد( نشان می1395اصغری و آقاپورصباغی )
 .ها شده استها و تجربه موج  افزایش سطح کارایی تعاونیتعاونی مدیران
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کشاورزی استان های تعاونی تولید عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکت -5جدول 

 (36گلستان )تعداد نمونه: 
 OLSضرای   اثر نهایی z p-valueآماره  Tobitضرای   متغیر

 خطی

C 651396/1 890079/2 0039/0 39/1 46174/1 

SE 028709/0- 025054/2- 0429/0 02/0-** 02290/0- 

DA 000019/0 746107/1 0808/0 016/0* 00002/0 

SA 000027/0- 804906/0- 4209/0 00002/0- 00002/0- 

T - - - - 00997/0 

467177/0 
Mean dependent 

Var 45982/0 S.E. of 

regression 
  

094818/2 
Akaike info 

Criterion 554479/6 Sum squared 

resid   

314751/2 Schwarz Criterion 70672/32- Log 

Likelihood   

17158/2 
Hanan-Quinn 

criter 90852/0- AVG. log 

likelihood 
  

 های تحقیقمأخذ: یافته

 
 هاشنهادیپو  یریگجهینت

ستان های تعاونی تولید استان گلدر این مطالعه به تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی فنی شرکت
ا ها و تکمیل پرسشنامه بآوری دادهها با یکدیگر از طریق جمعو مقایسه کارایی این نوع شرکت

و رگرسیون توبیت پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان  محصول گرااز منظر  DEAروش 
تحت شرایط بازده ثابت و بازده متغیر نسبت به  موردبررسیهای تعاونی کارایی فنی شرکت

درصد  25ها دارای بازدهی ثابت، درصد شرکت 44/69باهم برابر است. همچنین  باًیتقرمقیاس 
درصد دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس تولید هستند. همچنین  56/5دارای بازده نزولی و 

رزی های تعاونی تولید کشاودهد که کارایی فنی و مدیریتی شرکتهای تحقیق نشان مییافته
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درصد است که مقادیر مذکور  90و  87میانگین  طوربهدر شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس 
 یکشاورز دیتول هایتعاونیهای درصدی خروجی 13ن افزایش به ترتی  بیانگر این است که امکا

ها وجود دارد. مقیاس فعالیت کردن نهیبه شرطبهها و استان گلستان با همین میزان نهاده
های تعاونی تولید را در مدیریت تولید و قدرت ترکی  مناس  همچنین مهارت باالی شرکت

دهد. بررسی عوامل مؤثر بر کارایی می های در دسترس برای خروجی حداکثر نشانورودی
وه بر . عالبرخوردارندحاکی از آن است که مدیران جوان از کارایی بیشتری نسبت به افراد مسن 

استان  تولیدی هایتعاونیهای تعاونی بیشتر باشد کارایی فنی این هرچه میزان دارایی شرکت
تولید کشاورزی استان گلستان  هایتعاونی یشرویپمشکالت  ینترمهم گلستان بیشتر است.
با توجه به تأثیر مثبت  .هستدولتی  یهاتیحماعدممشکالت اقتصادی و  باال بودن هزینه و

های تعاونی تولید کشاورزی از طریق میزان دارایی بر کارایی، تأمین اعتبارات الزم برای شرکت
گیری از افراد جوان و نین بهرهها خواهد داشت. همچهای عامل کمک شایانی به آنبانک

های تعاونی تولید کمک خواهد مدیریتی نیز به افزایش کارایی شرکت کرده در عرصهتحصیل
ید کشاورزی تول هایتعاونیشود در تحقیقات آتی کارایی تخصیصی و اقتصادی کرد. پیشنهاد می

کردن هزینه و  داقلحها در ی ورودیقرار گیرد تا تخصیص و ترکی  بهینه موردسنجشنیز 
 ظرمدنهای تعاونی تولید و همچنین بررسی میزان سوددهی و درآمد شرکت درروندجویی صرفه

 .قرار گیرد
 

 قدردانی و تشکر
 این پژوهش تحقیق با حمایت مالی هیچ نهادی نبوده است.
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Abstract 
This study aimed to evaluate the Factors Affecting the Technical Efficiency of 
Agricultural Production Cooperatives in Golestan Province by using the data 
envelopment analysis method with a product-oriented approach and constant 
and variable returns to scale. The required data was obtained in the field and by 
completing a questionnaire and interviewing the managers of 36 agricultural 
production cooperatives active in Golestan province in 2020. To evaluate the 
technical efficiency, the Tobit regression model has also been used to investigate 
the factors affecting performance. The results show that the average technical 
efficiency of the surveyed cooperatives under the conditions of fixed returns and 
variable returns to the scale is almost equal; therefore, agricultural production 
cooperatives in Golestan province are faced with a high level of scale efficiency. 
The results show that 69% of companies have fixed returns, 25% have 
descending returns and 6% have upward returns to the scale of production. The 
results of the study of factors affecting technical efficiency also indicate that the 
age variable has a negative and significant effect on performance. In addition, 
the asset variable has a positive and significant effect on efficiency. The average 
values of technical and managerial efficiency show that it is possible to increase 
the output by 13% with the same amount of input. It is necessary to increase the 
efficiency of production cooperatives by supporting young people and using them 
in the field of production and providing the necessary funds for companies. 
 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Technical Efficiency, Tobit Regression, 
Agricultural Production Cooperatives, Variable Return to Scale 
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