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  ي تعاوني توليد روستاييها شركتنقش مديريت در عملكرد 
  *استان خراسان رضوي 

 **١اكبر سروري محمود دانشوركاخكي، حسن عاقل، حكيمه هاتف،علي
  ۱۰/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ۱۶/۱۱/۱۳۸۷: تاريخ دريافت

  چكيده 
ي تعاوني توليد روستايي اسـتان خراسـان رضـوي    ها شركتدر مقاله حاضر، نقش مديريت در 

  انتخـاب،   ۱۳۸۶-۱۳۸۵شـركت در سـال زراعـي     ۴۰در اين راسـتا، تعـداد   . بررسي شده است
. و مدل عملكرد گندم و جو، با درنظر گرفتن متغيرهاي كنترلي، برآورد و تجزيه و تحليـل شـد  

  م بـه متغيـر خالقيـت و نـوآوري     در عملکـرد جـو و گنـد    تـأثير بيشـترين   دهد مينتايج نشان 
  ضرايب متغير ايجـاد روحيـه تعـاون در مـورد عملکـرد جـو،      . شود ميمربوط ) ۲۸/۰و  ۲۹/۰(

ضـرايب تجربـه عملـي نيـز نشـان      . دست آمده اسـت  به ۱۲/۰و در مورد عملکرد گندم،  ۲۴/۰
ليـد در  از تغييـر عملکـرد تو   ۲۳/۰و در مورد توليد گندم،  ۱۸/۰در مورد محصول جو،  دهد مي

همچنين ضريب متغيـر دانـش تخصصـي در    . شود ميهاي روستايي به اين متغير مربوط  تعاوني
  .است ۱۳/۰و در مورد محصول گندم،  ۰۹/۰مورد عملکرد جو، 

                                                            
هشي دانشكده بدين وسيله از معاون محترم پژو. است ينتايج حاصل از يك طرح پژوهشاين مطالعه بخشي از  *

انـد،   دهكررا فراهم  يمحترم پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد كه امكانات مالي اين پژوهش كشاورزي و نيز معاون
   .شود سپاسگزاري مي

 كشـاورزي دانشـگاه فردوسـي مشـهد    نويسنده مسئول و دانشيارگروه اقتصاد كشـاورزي دانشـكده   : ترتيب به **
(daneshvar@um.ac.ir)استاديارگروه اقتصاد كشـاورزي دانشـكده كشـاورزي دانشـگاه فردوسـي مشـهد؛        ؛

عضوهيئت علمي گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد ـ مجتمـع آموزشـي گلبهـار؛ و عضـو      
  .واحد مشهد ـ مجتمع آموزشي گلبهار كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي هيئت علمي گروه اقتصاد
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  ).استان(خراسان رضوي / توليد روستايي/ ي تعاونيها شركت/ مديريت: ها  كليدواژه 

* * * 
  مقدمه

عنوان يكي از اركان اصلي در نظام اقتصـادي جمهـوري اسـالمي ايـران،      بخش تعاون به
تحقـق اهـداف اقتصـادي، هـدايت      منظـور  بهان كشور قرار دارد و ريز برنامهمورد توجه 

). ۱۳۷۵ ،انصـاري (اي برخـوردار اسـت    به سمت بخش تعاون از اهميت ويژه ها فعاليت
ي هـا  فعاليتانداز توسعه اقتصادي كشور، به  ازسوي ديگر، در برنامه بلندمدت افق چشم

هـاي   ان براي مقابله با بحرانريز برنامهاقتصادي در بخش تعاون توجه دوچنداني شده و 
در زمينه مواد غذايي، كـاهش نـرخ بيكـاري و     ويژه بهاقتصادي كشور و رفع وابستگي ـ  

در . انـد  رفاه اجتماعي ـ نگاه خود را معطوف بخش تعـاون نمـوده    يها شاخصافزايش 
در  گـذاري  سياسـت ي و ريـز  برنامـه ها در  اين راستا، شناخت مشكالت و تعيين اولويت

ها از اهميت و ضرورت خاصي براي نيل بـه اهـداف يادشـده     ي تعاونيها فعاليتسطح 
توسـعه، ثابـت    رهاي درحـال شده در کشـو  که مطالعات انجام اي گونه بهبرخوردار است، 

يكي از مسائل عمده و قابل توجـه بخـش كشـاورزي در ايـن جوامـع، بررسـي        کند مي
هاي توليد روستايي با توجـه   تعاوني ويژه بهي بردار بهرههاي  عملکرد توليد در انواع نظام

    .(Madane, 1992)به تنوع اقليمي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هر جامعه است 
هاي توليد روستايي در کشور مـا،   تعاوني ويژه بهنقش و اهميت بخش تعاون مطالعه 

در شرايطي که افزايش سريع جمعيت، مخاطراتي ازقبيل كاهش امنيت غذايي و افزايش 
  . اي برخوردار است ضريب وابستگي را به دنبال دارد، از جايگاه ويژه

هاي آينـده   فعلي، در دهه هاي آماري بيانگر اين واقعيت است كه با نرخ رشد بررسي
بر جمعيت كشور افزوده خواهد شد؛ در نتيجه حتي براي حفـظ وضـع موجـود تغذيـه     

  . جمعيت، ناگزير بايد تا حد امکان، بر عرضه مواد غذايي افزوده شود
بدون شك، براي نيل به اين اهداف و دسترسـي بـه امنيـت غـذايي، ايجـاد تحـولي       

هـاي   ي در بخـش كشـاورزي از اولويـت   بردار بهرههاي  در سطح نظام ويژه بهجانبه  همه
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همچنـين، براسـاس   . )(Warman and Kennedy, 1998 رود مـي شـمار    بسيار مهـم بـه  
هـاي   ي در قالـب تعـاوني  بـردار  بهـره هاي  يافته، گسترش نظام تجارب كشورهاي توسعه

ل بـه امنيـت غـذايي    توليد روستايي يكي از راهکارهاي بسيار مطلوب و مناسـب در نيـ  
ـ  مـي ها  و تشكيل اين تعاوني) ۱۳۷۷ ،عبداللهي( شود ميمحسوب  د تحـول كيفـي و   توان

  ي عوامـل توليـد، افـزايش درآمـد و توليـد      ور بهـره يي ماننـد  هـا  شـاخص افزايش كمي 
دنبـال داشـته باشـد      و در نتيجه كاهش ضـريب وابسـتگي واردات مـواد غـذايي را بـه     

(Hendrikse, 2005) .  
وي ديگر، از بين عوامل توليد در بخش کشاورزي، مـديريت از جملـه عوامـل    از س

سزايي در ميـزان   هعنوان عامل پنهان و غيرفيزيکي توليد، نقش مستقيم و ب هو ب استمهم 
  .کند ميتوليد، افزايش عملکرد، کارآيي و استفاده بهينه از منابع کمياب ايفا 

  ي اخيـر در  هـا  سـال هاي يادشـده و از آنجـا كـه تـاكنون و طـي       با توجه به ويژگي
  نفـر عضـو تشـكيل     ۲۹۹۵۱۴شركت تعاوني روسـتايي بـا    ۲۱۹استان خراسان رضوي، 

  هـا  هـاي علمـي درخصـوص ارزيـابي عملكـرد ايـن تعـاوني        شده، مطالعات و پژوهش
عنـوان   بـه  -ه بررسي نقش مديريتبنابراين، در اين مطالعه ب. کند مياي پيدا  اهميت ويژه

هـاي تعـاوني توليـد روسـتايي خراسـان رضـوي پرداختـه         در شرکت -يک عامل توليد
  .شود مي

  پيشينه تحقيق
هـاي روسـتايي از نظـر     در مطالعه خود نشان داده كه عملكرد تعـاوني ) ۱۳۵۴(نوروزي 

فوگلسـتروم و  . آميز بوده است موفقيت آالت ماشينميزان توليد، متوسط درآمد و كاربرد 
منزله ابزاري مناسب براي افـزايش درآمـد، تـأمين     ، تعاوني روستايي را به)۱۳۷۵(اميني 

راجرز . اند نيازهاي فني و مالي روستاييان و خريد و فروش محصوالت آنان معرفي كرده
(Rogers, 1997) جود موفقيـت در  ها باو كه تعاوني  در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده

اند در زمينه خريد محصول و عرضه به موقع خدمات مـورد نيـاز    عرصه توليد، نتوانسته
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پيشـنهاد ايـن محققـان ايـن اسـت كـه مـديريت        . وران شـوند  روستاييان، جايگزين پيله
ها به دست افراد متخصص سپرده شده و نحوه و اعطاي وام با نيازهـاي حقيقـي    تعاوني

همچنين، اورتمان و کينـگ در مطالعـه خـود بـه بررسـي نقـش       . روستاييان تنظيم شود
  . (Ortmann and King, 2007) اند ها در آفريقاي جنوبي پرداخته تعاوني

گيـرد تشـكيل شـركت     خود در استان فارس، نتيجه مـي   ، طي مطالعه)۱۳۵۷(نجفي 
افزايش ميانگين سطح زير كشت و افزايش عملكـرد    تعاوني باعث افزايش درآمد اعضا،

هـاي   در ذکـر نقـاط قـوت تعـاوني    ) ۱۳۶۹(مقدم  محمدي. محصوالت اصلي شده است
. ا به زمين را يـادآور شـده اسـت   توليد، موضوع حفظ مالكيت روستاييان و دلگرمي آنه

هـاي   ، مسئله مالكيت زمين و پراكندگي و كوچك بودن زمـين )۱۳۷۲(انوشيرواني و طه 
ي تعـاوني توليـد   ها شركتها و اعتبارات را از عوامل بازدارنده تشكيل  كشاورزي، نهاده

  . اند روستايي در ايران برشمرده
به » ي كشاورزي در ايرانبردار بهرهم تحوالت نظا«اي با نام  در مطالعه) ۱۳۷۳(نجفي 

در تحقيقـي،  ) ۱۳۸۰(مهـر   راد و كيـاني  پزشكي. هاي مشاع پرداخته است بررسي تعاوني
نقش تعاوني توليد روستايي را در بهبود وضعيت فني و اقتصـادي كشـاورزان گنـدمكار    

  . اند شهرستان سبزوار بررسي كرده
ي تعاوني توليد روسـتايي را در  ها تشرك، عملكرد )۱۳۷۸(در همين راستا، روحاني 

 هـا  شركتدر عملكرد اين  مؤثراستان همدان مورد بررسي قرار داده و به تشريح عوامل 
  . پرداخته است

هـاي فنـي، اقتصـادي، تخصيصـي و      ، در بررسي كارآيي)۱۳۸۴(نژاد  محمدي و بريم
و غيرپـارامتري بـه   هاي توليد استان قم، با استفاده از روش پـارامتري   مقياس در تعاوني

محاسبه كارآيي پرداخته و براي آزمون اينکه چه عواملي نقش مهمي در تعيـين كـارآيي   
هـاي فنـي و مقيـاس     انـد کـه ضـمن ارزيـابي كـارآيي      کنند، مدلي ارائه داده فني ايفا مي

هاي منتخب، منـابع عـدم كـارآيي را در آنهـا شناسـايي کـرده و براسـاس سـطح          نمونه
هاي مورد استفاده از اعضـاي تعـاوني و افـراد     داده. کند ميبندي  را رتبهگذاري آنها تأثير
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دست آمـده و نتـايج بـراي هـر گـروه عضـو و        غيرعضو در تعاوني شهرستان قمرود به
غيرعضو حاکي از آن است که اعضاي تعاوني داراي متوسط كارآيي فني باالتري نسبت 

  .به افراد غيرعضو هستند
هـاي تعـاوني    مکانات توسعه خدمات بازاريـابي شـرکت  در بررسي ا) ۱۳۸۴(نجفي 
هاي روستايي در زمينه بازاريابي محصـوالت   بررسي عملکرد تعاوني منظور بهروستايي، 

. شرکت تعاوني روسـتايي کـرده اسـت    ۱۵۹اي در  کشاورزي، اقدام به تکميل پرسشنامه
ش محصـول در  که اعضاي تعاوني در رابطه بـا فـرو   دهد مينتايج اين نظرسنجي نشان 

ها، باال بودن هزينه حمـل   بازار با مشکالت زيادي مانند قيمت پايين و عدم ثبات قيمت
موقـع   و نقل، عدم اطالع کشاورز از وضعيت بازار، افت بيش از اندازه و عدم دريافت به

  .بهاي محصول روبرو هستند

  ها روشمواد و 
بررسي اثر پارامترهاي مديريت بر عملكرد توليد محصول گنـدم   منظور بهدر اين مطالعه 

 ۱۳۸۵-۸۶هـاي موبـوط بـه سـال زراعـي       هاي توليد روستايي، از داده و جو در تعاوني
اي تهيـه شـد و در اختيـار     براي دستيابي به اين اطالعات، پرسشنامه. استفاده شده است

تعـاوني توليـد مـورد     هـاي  ن واحدهاي مختلـف شـرکت  ئت مديره و مسئوالاعضاي هي
 ۴۰شرکت تعاوني توليد روستايي وجود دارد که  ۲۱۹در اين استان، . مطالعه قرار گرفت

 منظـور  بـه . گيـري تصـادفي انتخـاب شـدند     عنوان گروه نمونه با روش نمونـه  شركت به
اي طراحي شد و  سوال پنج گزينه ۲۰اي حاوي  دستيابي به اهداف اين مطالعه، پرسشنامه

اين پرسشنامه حاوي سواالتي در مـورد  . هاي توليد قرار گرفت مديران تعاوني در اختيار
هاي آموزشي مديريت، سـابقه کـار، تعـداد     ميزان تحصيالت مدير، رشته تحصيلي، دوره

  . داران در شرکت و اطالعات مربوط به توليد است کشاورز منطقه، تعداد سهام
هـاي   شـده در شـرکت   الت کشـت تر، از بين محصـو  براي انجام بررسي هرچه دقيق

که داراي بيشترين سطح زيـر   -تعاوني توليد، دو محصول مهم منطقه يعني گندم و جو 
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بـراي بررسـي متغيرهـاي مهـم و اثرگـذار در      . انتخاب شدند -کشت و عملکرد هستند
عملکرد توليد نيز، چهار متغير که از درجه اهميت بـاالتري برخـوردار هسـتند انتخـاب     

اين متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش عبارتند از عملکـرد مـديريت بـه    شدند، بنابر
عنوان متغير وابسته و دانش تخصصي، تجربه عملي، ايجاد روحيه تعاون و همکـاري و  

  . خالقيت و نوآوري به عنوان متغير مستقل
   :فرم کلي مدل به صورت زير است

Y= B۰ + B۱X۱ + B۲X۲ +B۳X۳ +B۴X۴  

  :در اين معادله
Y  :۱        ها عملکرد شرکتX :متغير خالقيت و نوآوري  
۲X :۳    متغير ايجاد روحيه تعاون و همکاريX :متغير تجربه عملي  
۴X :متغير دانش تخصصي.  

افزارهـاي   ها و تکميل آنها و ورود اطالعات، با استفاده از نـرم  پس از تهيه پرسشنامه
Excel  وEviews   براي برآورد معادالت و تجزيه و تحليل آنها از مدل يادشده اسـتفاده

  .هاي عملکرد گندم و جو در ذيل آمده است نتايج برآورد مدل. شد

  نتايج
از آنجا که هدف اين مطالعه بررسـي اقتصـادي اثـر متغيرهـاي کيفـي و مسـتقل دانـش        

ديريت بـر ميـزان   تخصصي، تجربه عملي، خالقيت و نوآوري و ايجاد روحيه تعـاون مـ  
ي تعاوني توليد روستايي در خراسان رضوي اسـت، اسـتفاده از يـک    ها شركتعملکرد 

مدل رگرسيوني براي برآورد ضرايب متغيرهاي مدل و بررسـي ارتبـاط بـين متغيرهـاي     
اقتصادسـنجي ضـروري    فنـون دار بودن آن با اسـتفاده از   مستقل و وابسته و تعيين معني

ميـزان   تـوان  مـي است و در صورتي که ارتباط متغيرهاي مستقل با وابسته تأييـد شـود،   
  .پذيري عملکرد مديريت را نشان دادتأثير
براي بررسي اين ارتباط، مدل يادشده بين متغيرهاي مستقل و وابسته در بخش مواد  

گنـدم و جـو و اثـر چهـار     مورد استفاده قرار گرفت و عملکرد دو محصـول   ها روشو 



  ۲۹ ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  …هاي تعاوني نقش مديريت در عملكرد شركت
 

قبـل از انجـام بـرآورد، متغيرهـا بـه      . شده مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت   متغير بيان
شده در قالب پـنج   صورت مجزا بررسي شد و توانايي مديريت براساس سؤاالت مطرح

اطالعـات  . گزينه ضعيف، متوسط، خوب، خيلي خوب و عالي مورد بررسي قرار گرفت
درصـد مـديران از لحـاظ توانـايي      ۶۰کـه   دهـد  مـي ها نشان  سشنامهدست آمده از پر به

درصـد آنـان    ۲۵خالقيت و نوآوري در وضعيتي باالتر از حد متوسط هسـتند كـه تنهـا    
همچنـين  . درصد در وضعيت متوسط و ضعيف قـرار دارنـد   ۴۰وضعيت عالي دارند، و 

ي دارند و حـدود  درصد مديران از نظر ايجاد روحيه تعاون در وضعيت عالي جا ۵فقط 
از نظر دانش تخصصي، هيچ مديري در . گيرند درصد در گروه خيلي خوب قرار مي ۵۷

درصـد در   ۸۵درصـد در وضـعيت متوسـط و     ۱۵گروه ضعيف قرار نـدارد، همچنـين   
درصـد   ۲۵از نظـر تجربـه عملـي،    . اند وضعيت خوب، خيلي خوب و عالي قرار گرفته

  .درصد در حد متوسط و ضعيف هستند ۷۰مديران از تجربه عالي برخوردارند و 
براي انجام برآورد صحيح، قبل از تخمـين معـادالت، امکـان وجـود همخطـي بـين       

نتيجـه   .بررسـي شـد   Eviewsمتغيرها با استفاده از آزمون همخطي موجود در نرم افزار 
هاي مورد نظر انجـام   سپس برآورد مدل. همخطي بين متغيرها وجود ندارد كه نشان داد

  :نتايج حاصل از برآورد مدل مربوط به عملکرد جو به شرح زير است .شد
 

        

)۱(  

دار  از لحاظ آماري معنـي  ۴xو  ۱xبيان شده است، ضرايب  ۱همان طور که در رابطه 
معني هستند، همچنين، دو متغير روحيه تعاون و تجربه عملـي، داراي   و ساير متغيرها بي

اثر معکوس يا غيرمستقيم بر عملکرد بوده و درحقيقت افـزايش هرچـه بيشـتر ايـن دو     
 ۲Rهمچنين . شود ميتوليد روستايي  تعاوني هاي شرکت در عملکرد کاهش به منجر متغير،

 .D.Wو  اسـت بسـيار پـايين   ) ۲R=۳/۰(ي مدل، گدهند کننده قدرت توضيح عنوان بيان به
)۴۴/۱ =D.W. ( اين رو ايناز . مدل دچار مشکل خودهمبستگي است دهد مينشان نيز ،
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  …، محمود دانشور كاخكي، حسن عاقل  ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۳۰
 

د الگوي مناسبي براي بررسي عملکرد جـو باشـد و در   توان ميمدل با وضعيت موجود ن
  . ع شودابتدا بايد مشکل خودهمبستگي مدل رف

اسـتفاده شـده کـه نتـايج،      )۲(براي آزمون وجود ناهمساني واريانس از آزمون وايتس
  .است ۱حاکي از عدم وجود ناهمساني واريانس در مدل برآورد شده و رابطه 

واتسـون اسـتفاده شـد و     -دوربين dهمچنين، براي آزمون خودهمبستگي از آزمون 
خودهمبستگي منفي در مدل وجود دارد، بنـابراين بـراي رفـع آن، از    كه  نتيجه نشان داد

استفاده شد و نتـايج بـرآورد، پـس از وارد کـردن      )۳(MA)۱(ميانگين متحرک رتبه اول 
مـدل  . اسـت  ۱، حـاکي از رفـع خودهمبسـتگي در رابطـه     )۲رابطـه  (ميانگين متحـرک  

  :برآوردشده پس از رفع خودهمبستگي در ذيل آورده شده است
)۱(  

  
)۲ (  

بلکـه نتـايج   ) .D.W= ۹۹/۱(تنها مشکل خودهمبستگي مدل رفـع شـد    درنهايت، نه
دار و مثبت هستند، به اين معنـي کـه چهـار متغيـر      نشان داد تمام ضرايب متغيرها معني

 R ۲=۹۳/۰عالوه بـر آن،  . مثبتي دارند شده در بررسي عملکرد جو، اثر مستقيم و انتخاب
دهنـده قـدرت تشـريح بـاالي مـدل و درحقيقـت تأييـدي بـر          آيد که نشان دست مي به

ايـن مـدل از جهـت وجـود     . شده براي بررسي عملکرد توليـد اسـت   متغيرهاي انتخاب
ناهمساني واريانس و خودهمبستگي مورد آزمون قرار گرفتـه و نتـايج، حـاکي از عـدم     

  .دو مورد استوجود اين 
 دهد مياينکه، عرض از مبدأ مدل نزديک به صفر است و اين مسئله نشان  مهمنکته 

  اگر چهار متغير اصلي در مـدل برابـر صـفر در نظـر گرفتـه شـوند، مقـدار نـاچيزي در         
که در مـدل وارد   شود مياي  تن از عملکرد جو مربوط به عوامل ناشناخته ۰۰۲/۰حدود 

  .شده است
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  ۳۱ ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  …هاي تعاوني نقش مديريت در عملكرد شركت
 

کـه   شـود  مـي بيشترين ميزان اثرگذاري به متغير خالقيت و نوآوري مديران مربـوط   
به عبارتي، يک واحد تغيير . گيرد سوم تغيير در عملکرد جو را دربرمي يک و عمًال ۲۹/۰

همچنـين  . خواهـد شـد   ۲۹/۰در اين متغير باعث افزايش عملکرد توليد جو بـه انـدازه   
اسـت،   ۲۴/۰حيه تعاون و همکاري در ايـن مـدل   ضريب برآوردشده در مورد متغير رو

 ۲۴/۰يعني يک تغيير يک واحدي در اين متغير باعث افزايش عملکـرد جـو بـه انـدازه     
هاي تعـاوني توليـد روسـتايي، در     اين متغير در افزايش عملکرد جو در شرکت. شود مي

ايج نشـان  بين چهار متغير مورد تحليل، نقش ثانوي را برعهده دارد و همان طور کـه نتـ  
داراي اثر و ضريبي مثبت است، به اين معني که افـزايش ايـن متغيـر منجـر بـه       دهد مي

همچنين تغييـرات متغيـر روحيـه تعـاون و همکـاري،      . شود ميافزايش در عملکرد جو 
  . جهت با تغييرات عملکرد توليد جو است هم

قـرار گرفتـه    متغير تجربه عملي، متغير ديگري است که در اين مطالعه مورد تحليـل 
هـاي   اين متغير نيز اثر مستقيم و مثبتي در افزايش عملکرد توليد جـو در تعـاوني  . است

دست آمده  عدد به. دارد ۱۳۸۶-۱۳۸۵توليد روستايي منطقه مورد مطالعه در سال زراعي 
افـزايش يـک واحـد تجربـه عملـي،       دهد مياست که نشان  ۱۸/۰در مورد اين ضريب، 

اين متغير از . افزايش دهد ۱۸/۰ها به اندازه  د جو را در اين تعاونيد عملکرد توليتوان مي
  . جهت اثرگذاري در ميزان عملکرد جو، داراي مقام سوم است

متغير مربوط به دانش تخصصي نيز، مانند ساير متغيرها داراي ضريب مثبـت و اثـر    
افزايش يک  دهد ميبوده که نشان  ۰۹/۰مستقيم در عملکرد جو است؛ اندازه ضريب آن 

هـاي   در عملکـرد توليـد جـو در شـرکت     ۰۹/۰د به اندازه توان ميواحدي در اين متغير، 
اين متغيـر در بـين   . تعاوني توليد روستايي اثر مستقيم داشته و منجر به افزايش آن شود

  .ساير متغيرها داراي کوچکترين اثر و ضريب بر عملکرد است
هـاي تعـاوني توليـد     د جـو در شـرکت  پس از تخمين مدل مربوط به عملکـرد توليـ  

شده  ها اقدام شد که مدل برآورد روستايي، نسبت به برآورد عملکرد گندم در اين شرکت
  :به شرح زير است



  …، محمود دانشور كاخكي، حسن عاقل  ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۳۲
 

 )۳(    

  
  

 ۳xو  ۲x، ضرايب دهد مينشان  ۳همان طور که نتايج بررسي عملکرد گندم در رابطه 
عالمت منفي دارد  ۴xو همچنين ضريب مربوط به متغير نيست دار  از لحاظ آماري معني

گفـت افـزايش متغيـر دانـش      تـوان  مـي درحقيقـت  . که با ماهيت متغير همخواني ندارد
بنابراين در اين مـورد نيـز هماننـد مـدل     . شود ميتخصصي باعث کاهش عملکرد گندم 

 ۳دست آمده در مـورد عملکـرد محصـول جـو، بـراي رفـع مشـکل مـدل در رابطـه           به
  . گيرد هاي الزم صورت مي آزمون

بررسي آزمون ناهمساني واريانس، حاکي از عدم وجود ايـن مشـکل در مـدل و رد    
خودهمبسـتگي در  نبـود  ا بنابراين آزمون وجود ي. فرضيه صفر مربوط به اين مورد است

واتسـون در ناحيـه عـدم     -مقدار دوربـين  دهد ميکه نتايج نشان  شود ميانجام  ۳رابطه 
بهبود معادله برآوردشده، نسـبت بـه وارد کـردن     منظور بهبنابراين . شود ميتصميم واقع 

  . کنيم مي ميانگين متحرک اقدام 
  

)۴ (  
  

 MA)۱(براساس نتايج، بعد از وارد کردن ميانگين متحرک اول و سـپس دوم، يعنـي   
قبلي  ۲۵/۰دار شده و قدرت تشريح مدل نيز از  ، ضرايب اصلي متغيرها معنيMA)۲(و 
که نشان از تأييد ارتباط منطقي بـين متغيرهـاي   ) ۲R=۹۴/۰(افزايش يافته است  ۹۴/۰به 

همچنـين ضـرايب چهـار متغيـر داراي     . مستقل با متغير وابسته يعني عملکرد گندم دارد
عالمت مثبت است که در حقيقت ارتباط مستقيم چهار متغير در افزايش و اثرگذاري در 

  . ت استو اين مورد منطبق بر تئوري و تجربيا دهد ميتوليد گندم را نشان 
 هاي مربوط بـه ناهمسـاني واريـانس و خـود     نيز آزمون ۴در ارتباط با بررسي رابطه 

. است) ۴رابطه(همبستگي انجام شده و نتايج حاکي از عدم وجود مشکل در اين معادله 
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  ۳۳ ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  …هاي تعاوني نقش مديريت در عملكرد شركت
 

هـاي   در اينجا نيز مانند مدل عملکرد جو، بيشترين اثرگذاري در توليد گندم در شـرکت 
  . وط به متغير خالقيت و نوآوري استتعاوني توليد منطقه مرب

کـه   شـود  مـي مشخص  ۴و  ۲طور کلي از بررسي نتايج حاصل از تخمين دو مدل  به
بـا   دهـد  مـي اين مسئله نشان ). ۰۰۲/۰(عرض از مبدأ در دو مدل نزديک به صفر است 

هـاي تعـاوني روسـتايي از آن برخـوردار      توجه به امکانات مشابهي که مـديران شـرکت  
در وضعيت مشابهي قرار ... خيزي خاک و ها از نظر جغرافيايي، حاصل و شرکتاند  بوده
اند، اگر متغيرهاي چهارگانه خالقيت و نوآوري، ايجاد روحيه تعاون و همکـاري،   داشته

از مدل حـذف   دهد ميهاي مديريت را نشان  تجربه عملي و دانش تخصصي که توانايي
به بيان ديگر، تمامي فاکتورهاي . اهد بودشوند، عملکرد گندم و جو نزديک به صفر خو
ها و در اين بررسي در نظـر گرفتـه شـده     الزم براي ارزيابي توانايي مديران در اين مدل

هـا   داشـت و وارد مـدل   چرا که اگر عامل يا عواملي غير از اين عوامل وجود مـي  ،است
  .آمد دست مي ها مقدار قابل توجهي به شد، بايد عرض از مبدأ مدل نمي

  در عملکـرد جـو و گنـدم بـه متغيـر خالقيـت و نـوآوري         تأثيرباالترين و بيشترين 
سـوم از عملکـرد    ، مفهوم آن اين است که نزديک به يکشود ميمربوط ) ۲۸/۰و  ۲۹/۰(

  . هـاي توليـد روسـتايي، مربـوط بـه خالقيـت و نـوآوري اسـت         گندم و جو در تعاوني
يـابيم کـه از لحـاظ متغيـر      هـا، درمـي   امههاي صورت گرفته در پرسشـن  تحليل  با مطالعه

زيـادي بـر توليـد و     تـأثير اند که  مديران در گروه عالي جاي گرفته% ۲۲يادشده، حدود 
  .است  ها داشته عملکرد شرکت

هـا   ضرايب مربوط به متغير ايجاد روحيه تعاون با نتايج حاصل از بررسي پرسشـنامه 
هستند همخـواني داشـته و در مـورد    که اکثر مديران از وضعيت خيلي خوب برخوردار 

ضرايب تجربـه  . دست آمده است به ۱۲/۰و در مورد عملکرد گندم،  ۲۴/۰عملکرد جو، 
از  ۲۳/۰و در مـورد توليـد گنـدم     ۱۸/۰که در مورد محصول جو  کند ميعملي نيز بيان 

ضريب متغير دانش تخصصـي نيـز در   . شود ميتغيير عملکرد توليد به اين متغير مربوط 
  .است ۱۳/۰و در مورد محصول گندم،  ۰۹/۰د عملکرد جو، مور



  …، محمود دانشور كاخكي، حسن عاقل  ۴، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  ۳۴
 

نقـش انکارناپـذير تخصـص در بهبـود      رغم عليتوضيح اين نکته ضروري است که 
در اين مطالعه، دليل اصلي پايين بودن ضـريب دانـش    رسد ميعملکرد توليدي، به نظر 

ها  تتخصصي در عملکرد توليدي، به سنخيت نداشتن دانش تخصصي مديران اين شرک
گردد که ايـن   هاي روستايي بازمي ي کشاورزي در بخش تعاونيها فعاليتبا حوزه عمل 

  . شود مياندک  تأثيرعدم هماهنگي، موجب ضريب 

  پيشنهادها
  : شود ميبراساس اهداف مورد نظر و نتايج حاصل از اين مطالعه، پيشنهادهاي زير ارائه 

از آنجا که خالقيت و نوآوري، بيشترين مقدار عملکرد را شامل مي شود، به مديران  - ۱
آزادي عمل بيشتري داده شـود تـا بتواننـد در فضـاي بوجـود آمـده، هرچـه بيشـتر         
خالقيت و نوآوري خود را بروز دهند؛ بديهي است که مقدار آزادي و اختيار عمـل  

، توانسته نتايج درخشـاني بـه همـرا    هاي تعاوني توليد روستايي فعلي مديران شرکت
  .زيادي بر عملکرد توليد داشته باشد تأثيرداشته و 

مديران بايد هرچه بيشتر روحيه تعاون و همکاري را بين اعضـاي شـرکت تعـاوني     - ۲
هـاي تعـاوني،    ترويج دهند؛ شکي نيست که گسترش اين روحيـه در درون شـرکت  

جلوگيري از به هـدر رفـتن منـابع    موجب استفاده هرچه بيشتر از امکانات موجود، 
کارگيري امکانات مالي و سرمايه اعضا در جهت رشـد هرچـه بيشـتر     سرگردان و به

  .هاي تعاوني توليد خواهد شد شرکت
هاي تعـاوني توليـد    تر در حوزه فعاليت شرکت و باتجربه تر بهتر است مديران مسلط - ۳

و توليد و عملکرد باالتري  برسندها به اهداف خود  کار گرفته شوند تا اين شرکت به
همچنين براي اينکه دانش تخصصي، نقش بيشـتري در عملکـرد پيـدا    . داشته باشند

. بيشتر تکيه کرد -نظريهو نه فقط نتايج حاصل از  -هاي کاربردي  کند، بايد به جنبه
هـا، بايـد شـرايط     در اين راستا، ضمن تقويت دانش تخصصي مديران ايـن شـرکت  

  .ها فراهم شود تخصصي آنها و حوزه فعاليت تعاونيهماهنگي بين دانش 
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ها در ايجاد اشتغال  اين شرکت تأثيراز بررسي نتايج اين مطالعه و با توجه به نقش و  - ۴
 شـود  مـي افزايش عملکـرد توليـد، توصـيه     منظور بهو کارآفريني در سطح جامعه و 

تدوين شـود؛  كارگيري و آموزش مديران تهيه و اي جامع درجهت گزينش، به برنامه
ي الزم بـه  ريـز  برنامـه کـار گرفتـه شـوند؛     مشاورين متخصص و خبره در اين امر به

منظور باال بردن سطح سواد اعضاي هيأت مديره و سهامداران و حسابداران به عمل 
آيد؛ در محيط کاري، مديران امکان مطالعه داشته باشند و کتب تخصصي مورد نيـاز  

ها  آنان فراهم شود؛ و همزمان با انجام اقدامات الزم در جهت حمايت از اين تعاوني
و اقتصادي، درخصوص جلـب نظـر کشـاورزان و بـاور      در ابعاد سياسي، اجتماعي

  . صورت گيرد مؤثرها به نفع آنهاست، اقدامات  اينکه ادامه کار شرکت
هاي تعاوني توليـد، بـه صـورت مسـتمر در      مديران شرکت شود ميهمچنين توصيه  

  .شده در اين مطالعه تالش نمايند جهت تقويت و بهبود چهار متغير مطرح

  ها يادداشت
1. Durbin-Watson 
2. Whites 
3. moving average 
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