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 هاترین یافتهمهم

  باشددر گرگان دارای پتانسیل خوبی می سویاتولید.  

 اند.داشته درصد 39 حدود فنی کارایی میانگین طوربه تولیدی حدهایوا  

 دهد افزایش درصد 7 حدود ترتیببه را آنها فنی هایکارایی تواندمی فنی مدیریت بهبود.  

 گرگان شهرستان  کارایی فنی، روش ناپارامتری، سویا، :كليديهاي واژه

 

 34-997-81شماره شناسه  : طرح تحقیقاتی با طرح تحقیقاتی منبع یافته:

 زادهفرشید اشراقی، علی کرامت نویسنده)گان(:

 

 گرگان نشهرستا در سویا تولید فنی کارایی بررسی عنوان:

 49-333-18 شماره:

 52/81/8341   تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 دارند کارایی درصد 111 تا 77 از یعنی ای گسترده دامنه در مذکور تولیدی واحدهای که داد نشان فنی کارایی نتایج

 چند هر که داد نشان مطالعه این نتایج مجموع، در. است بوده درصد 39 حدود مذکور کارایی میانگین طور به که

 طور به و باال کارایی موارد، برخی در زمینه، این در قابل توجه ای تجربه با گرگان شهرستان در کلزا تولیدکنندگان

 طور به تولیدی، واحدهای از بخشی در فنی اییکار مدیریت، بهبود صورت در این ولی اند داشته مناسبی کارایی میانگین،

  .است افزایش قابل( بیشتر بسیار حدی تا برخی برای و) درصد 7 حدود تا متوسط

  مطلق فراوانی )درصد( نسبی فراوانی تجمعی مطلق فراوانی تجمعی )درصد( نسبی فراوانی

11/1  1 11/1  1 01-11  

 کارایی دامنه

11/1  1 11/1  1 91-01  

11/1  1 11/1  1 41-91  

11/1  1 11/1  1 01-41  

11/1  1 11/1  1 71-01  

07/1  1 07/1  1 71-71  

93/11  3 19/11  8 81-71  

08/07  01 13/10  10 31-81  

11/111  73 40/79  08 111-31  

 

 اهميت موضوع

 پذیریرقابت میزان مقایسه منظوربه ضروری اقدامات از یکی گوناگون صنایع و هاسازمان در کارآیی محاسبه امروزه

 موجب که ودموج مشکالت بلکه مدیریت توانایی تنها نه کارآیی محاسبه. است کشور یک خارجی و داخلی هایصحنه در

  .دهدمی نشان را شده اقتصادی واحدهای عملکرد در نقصان و کارآیی عدم

 

 مقدمه )شرح مساله(

در تولید  گذاری بهتربرای سیاست .یکی از محصوالت مهم زراعی در کشور و نیز منطقه شهرستان گرگان است سویا

 یسع قیتحق نیدر ا این محصول، نیاز است تا وضعیت آن از لحاظ میزان کارایی تولیدکنندگان معین و مشخص شود.

منظور و با  نی. به همردیقرار گ یابیو ارز یدر شهرستان گرگان مورد بررس سویاکنندگان دیتول یفن ییکارا زانیشد تا م

 استفاده شد. یناپارامتر و کردیپرسشنامه از رو 73شده از آوریی جمعهااستفاده از داده


