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  چکيده

  
 و ي دارايع کشاورزي کار دو گروه از صنايروي نيورسه بهرهي و مقايريگق با هدف اندازهين تحقيا

 و يشيماي پيها ن منظور از دادهي ايبرا. نجام شده است استان گلستان ايا و حرفهي فنيهافاقد آموزش
ها  ت اعتماد دادهي قابلياي گو٧٦/٠ کرونباخ برابر يب آلفايضر. ديد استفاده گردين تابع توليروش تخم

 يا  و حرفهي فني آموزشهايع داراي کار صنايروي ني متوسط و نهائيور بهرهج، يبر اساس نتا. باشد يم
 يا  و حرفهي فنيهاع فاقد آموزشي کار صنايروي ني متوسط و نهائيور بهرهر از شتي بيدار يبطور معن

همكاري بين . ع باشدي کار صنايروي نيور بهرهر مثبت آموزش در بهبود يانگر تاثيتواند ب يباشد که م يم
ارات اي و نهادهاي كارگري، ارزيابي نيازهاي آموزشي و افزايش اعتب صنايع، سازمان آموزش فني و حرفه

  .  اي از جمله پيشنهادهاي اين مطالعه است ي آموزش فني و حرفهها برنامه
  

  .، استان گلستانيع کشاورزي، صنا کاريروي، نيور ، بهرهيا  و حرفهيآموزش فن: هاي كليدي واژه
   

  مقدمه
رشد فزاينده جمعيت جهان و محدوديت منابع، 

د به وري عوامل تولي ضرورت توجه بيشتر به ارتقاي بهره
 را بيش از پيش نمايان ساخته و ي انسانيرويژه نيو

ت قابل يبسياري از كشورها از رهگذر اين امر به موفق
وري در حقيقت ناظر بر  بهره .اند اي دست يافته مالحظه

 هاي يك سيستم است ها و ستانده رابطه بين نهاده
(Amini, 1995) .برداري از  نظر به وضعيت نامطلوب بهره

امكانات موجود كشورهاي در حال توسعه، سطح منابع و 
وري به عنوان يكي از خصوصيات مشترك  پايين بهره

جوامع مزبور مطرح بوده و برخي اساساً  توسعه نيافتگي را 
وري عوامل و بويژه نيروي انساني  مولود نازل بودن بهره

ايران نيز عليرغم . )Abtahi & Kazemi, 2001(دانند  مي
وري پايين  نابع قابل توجه، به دليل بهرهبرخورداري از م

هاي سنتي توليد از نيل به  عامل انساني و اعمال شيوه

وري کشور  اطالعات وضعيت بهره. توسعه بازمانده است
وري عامل   از آن است که در دهه نود ميالدي بهرهيحاک

شتر از يك و در شش سال از ده يكل تنها در يك سال ب
وري نيروي انساني در  بهره. ستسال مذكور منفي بوده ا

وري عامل كل، اگرچه وضعيت بهتري داشته  مقايسه با بهره
 فراتر ۵/۱ طي شش سال آخر دهه نود هيچگاه از عدد يول

  منفي نيز شده است۱۹۹۴نرفته و حتي در سال 
)Bishop, 1994(. 

   آموزش و مهارت آموزي بر توانايي نيروي كار براي 
ها  اقتصاددان. طول زمان اثر داردي بيشتر در ور بهره

 كار از مقدار و يوري نيرو معتقدند كه افزايش پايدار بهره
 توام با آموزش بيشتر و بهبود يا كيفيت بهتر منابع سرمايه
. (Abtahi & Kazemi, 2001) شود فرآيند توليد ناشي مي
وري واحدهاي صنعتي، كشاورزي و  آگاهي از وضعيت بهره

اقتصادي كشور را بر آن داشته تا در خدماتي، مديريت 
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. انديشي نمايد وري عامل انساني چاره راستاي تحول بهره
 كاركنان يا  و حرفهي فنيها آموزشن راستا يدر ا

ز يواحدهاي صنعتي از اولويت خاصي برخوردار بوده و حا
 يهاي كاربردي برا از اين رو انجام پژوهش. باشد اهميت مي
اي  ديدگان مراكز فني و حرفهوري آموزش  تحليل بهره
تواند آثار  هايي مي نتايج چنين بررسي. نمايد ضروري مي

عملي راهكارها را مشخص نموده و سياستگذاران اقتصادي 
ها و تدوين راهكارهاي مناسب   برنامهيكشور را در بازنگر

  .ياري دهد
   استان گلستان از مناطق مهم و مستعد كشور است 

 ي صنعتيت هايي براي توسعه فعالكه ظرفيت قابل توجه
در اين ميان صنايع مرتبط با كشاورزي داراي جايگاه . دارد

وري نيروي انساني شاغل در آنها  خاصي بوده و ارتقاء بهره
در اين . باشد هاي مديران اقتصادي استان مي از دغدغه

راستا ارتباط و تعامل دو سويه صنايع مذکور و مراكز 
 و توانمندسازي يي براي مهارت آموزا فه آموزش فني و حر

رود  ترين ساز و كارها به شمار مي كاركنان صنايع از مهم
هاي گوناگون آموزشي  هاي گذشته دوره  که در ساليبطور

 نتايج يابيع استان برگزار شده كه ارزيبراي كاركنان صنا
تواند در سنجش عملکرد و دستاورد  ها  مي عملي اين دوره

 يبررس. اي مفيد و مؤثر باشد  حرفه فني ويها آموزش
 ي مختلفيها انگر آن است که تالشيات موضوع بيادب

 نقش آموزش در ي بررسيران برايعمدتاً در خارج از ا
ب به يع به عمل آمده که قري صناي و کاراييور بهرهتحول 

. د نموده اندين کننده آموزش تاکيياتفاق، بر نقش تع
 نائل يجين نتايکه به چنز وجود دارند ي نيهرچند موارد

دار  ير مثبت و معني که به تاثيهائ يازجمله بررس. نشده اند
ع منتج شده اند ي صنايور آموزش کارکنان در تحول بهره

  .  ر اشاره نمودي به موارد زتوان مي
ي صنايع ور بهره بر اي حرفهي ها آموزش تأثير يبررس

رابطه مثبت انگر آن است که يد بيبريتانيا با روش تابع تول
ي صنايع وجود ور بهرهدار بين آموزش كاركنان و  و معني

در تحقيق ديگري تأثير . )Dearden et al., 2006(دارد 
آموزش كاركنان بر توليد و ارزش افزوده بنگاه هاي صنعتي 

د و نتايج بر تأثير يايتاليا با روش تابع توليد برآورد گرد
 مهارت آموزي اي و هاي حرفه دار آموزش مثبت و معني

هاي صنعتي داللت دارد  كاركنان بر ارزش افزوده بنگاه
)Corisini, 1997( .يفيق توصيک تحقيج يبر اساس نتا ،

ع سنگاپور تأثير مثبتي بر   ي نيروي كار صنااي حرفهآموزش 

عالوه بر آن صنايعي كه صادرات و . ي آنها داردور بهره
ركنان گرايش مالكيت خارجي بيشتري دارند، به آموزش كا

 اي حرفهبيشتري داشته و قادرند موثرتر به آثار آموزش 
 تأثير  يبررس. )Leung, 1997( كاركنان نائل شوند

ي بنگاه ها با روش ور بهره بر توليد و اي حرفههاي  آموزش
 بنگاه در کشور آلمان نشان داد ۱۷۳ يهاد و دادهيتابع تول

ي بر دار معني أثير مثبت و تاي حرفهي ها آموزشکه 
 هاي اقتصادي دارد ي كاركنان بنگاهور بهرهبازدهي و 

)Dekok, 1999(.  
 كاركنان در بقاي اي حرفههاي   نقش مهارتي بررس

ع كوچك و متوسط با استفاده از داده هاي آماري يصنا
ت نشان داد ي و مدل احتماالتي توب۱۹۹۵‐۹۸دوره زماني 

 مذکور با رود كه احتمال بقاي صنايع اگرچه انتظار مي
اي كاركنان فزوني يابد، اما نتايج  هاي حرفه افزايش مهارت

حاكي است كه تداوم فعاليت بنگاه هاي صنعتي در مقياس 
اي  اي با سطح مهارت حرفه كوچك و متوسط، رابطه

ع در ياين امر داللت بر آن دارد كه صنا. كاركنان ندارد
  قرارتأمين نيازهاي شغلي خويش مهارت افراد را مد نظر

 كميت و كيفيت يبررس. )Feyzpoor, 2005(دهند  نمي
اي استان  هاي آموزش صنعتي مراكز فني و حرفه دوره

 است که ي حاکswot يطيل محيخوزستان با روش تحل
نقاط ضعف دروني بيشتر از نقاط قوت بودند اما براي بهبود 

 قابل توجهي در استان وجود يروني بيها كيفيت، فرصت
اي  موع كيفيت آموزش مراكز فني و حرفهدر مج. دارد

 از لحاظ برنامه درسي، يهاي آموزش پائين بوده و دوره
توانمندي و تعداد مربيان، امكانات و تجهيزات آموزشي و 
نظام ارزشيابي متناسب با پيشرفت فناوري، نيازهاي صنايع 

نتايج . )Mehralizadeh, 2005(باشد  و بازار كار استان نمي
هاي آموزش تكثير و  ر دورهيي در خصوص تاثتحقيق ديگر

وري دانش آموختگان  پرورش آبزيان بر عملكرد و بهره
ع شيالتي ميرزا يكاربردي علوم و صنا مراكز آموزش علمي،

دهد آموزش بر عملكرد و  كوچك خان رشت نشان مي
وري آموزش ديدگان در شناسايي و تشخيص، تكثير و  بهره

هاي غذايي و تغذيه،  روشها و  پرورش، ارائه فرمول
ها، توانايي توليد، تحقق و اهداف و  سرپرستي كارگاه

هاي آموزشي، پاسخگويي به نيازهاي شغلي و  برنامه
 اي، بروز خالقيت و نوآوري موثر بوده است حرفه

(Dodangeh & Nawehebrahim, 2005).  
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الذكر، پژوهش حاضر با هدف   با توجه به موارد فوق
ع مرتبط با ي کار صنايرويوري ن ل بهرهيتحلگيري و  اندازه
 بر آن انجام يا  و حرفهي فنيها ر آموزشي و تاثيکشاورز
 يفيهاي تحليل توص براي اين منظور از روش. شد

استفاده ) ي نهائيور بهره(د يو تابع تول)  متوسطيور بهره(
 يقيق، تطبين تحقيد در ايتفاوت روش تابع تول. شده است

 که دو گروه از يبطور. باشد ين آن م بوديسه ايو مقا
 مدنظر قرار گرفتند يع استان به عنوان جامعه آماريصنا

 و ي فنيها آموزش از يز آنها برخورداريکه وجه تما
گر يکدي آموزش از ير مجازي است که با متغاي حرفه
تواند در تجزيه و  نتايج اين تحقيق مي. ک شدنديتفک

 كاركنان صنايع مفيد و وري  بهبود بهرهيتحليل راهکارها
  .مؤثر واقع شود

ق ين تحقيبا توجه به موارد مذکور اهداف اختصاصي ا
  : عبارتند از

 کار دو گروه يرويوري ن سه بهرهين و مقايتخم. ۱
   ،اي حرفه و ي فنيها آموزش و فاقد يع دارايصنا
 دو يه مصرفي  مواد اوليور بهرهسه ين و مقايتخم. ۲

 .اي حرفه و ي فنيها آموزشقد  و فايع دارايگروه صنا
  

  ها  مواد و روش
ق، مطالعات يک تحقي ي   در انتخاب روش شناس

 منابع يبررس. ن کننده هستنديي تعي نظريگذشته و مبان
 ي روش هاها يبررس است که در غالب يق حاکيتحق
و )  متوسطيور بهره يرياندازه گ ( يفيل توصيتحل

به کار ) ي نهائيور هبهرد و ين تابع توليتخم ( ياستنباط
ق يت آنها در تحقين روش ها با توجه به قابليرفته اند که ا

 يور بهرهن تفاوت که يز مدنظر قرار گرفتند با ايحاضر ن
 و فاقد آموزش، يع داراي دو گروه از صنايمتوسط و نهائ

سه يق و مقاي مورد تطبي و به لحاظ تفاوت آماريريگ اندازه
 ير براياد شده روابط زيارد با توجه به مو. قرار گرفت

ع مورد استفاده قرار ي صنايور سه بهرهين و مقايتخم
  :گرفتند
   متوسطيور بهره

 و يدير تولي، غيدي کار توليروي متوسط نيور بهره
  . ري شديگ ر اندازهيع با روابط زيه صنايمواد اول
  

                 y                        
APi= -----------                                           ۱ (                                       
xi   

                    y    
                      
NAPi = ------------                                     ۲(      
                     xi    
           O 
Pm = ------  3                                  (              

      M  
 کار يروي متوسط نيور  بهرهPlp در روابط مذکور   
 ،يديرتولي کار غيروي متوسط نيور بهره  Nplp،يديتول

Map ه، ي متوسط مواد اوليور بهرهValue ارزش افزوده 
روز و _  کار به نفر يرويتعداد ن Labor ال،يع به ريصنا

Macارزش . باشند يال مي به ريا ه و واسطهينه مواد اولي هز
 از يا ه و واسطهينه مواد اوليع با تفاضل هزي صناافزوده

 و در واقع درآمد شود ميدات محاسبه يارزش ناخالص تول
جاد شده و به عوامل يد ايند تولي است که در فرايا ثروتي
ارزش افزوده . رديگ يتعلق م) هيت، کار و سرمايريمد(د يتول

 باشد مي آنها يکارآمد  ويانگر توانمنديعوامل و بنگاه ها ب
انگر يد بتوان ميها ن دات بنگاهياما ارزش ناخالص تول

رغم ارزش يرا ممکن است يك بنگاه علي باشد زيور بهره
د، ارزش ي توليها نهياد، به علت باال بودن هزيناخالص ز
  .  داشته باشديافزوده کمتر

   ي نهائيور بهره
د ي از روش تابع تولي نهائيور ن بهرهي تخميبرا

ها به ستانده را  ل نهادهيد نرخ تبدي توابع تول.دياستفاده گرد
 کنند و در واقع ابزاري است كه ي مشخص ميبطور کم

گيريهاي  مديران جهت انتخاب استراتژي مناسب در تصميم
. مربوط به توليد و تخصيص بهينه منابع در اختيار دارند

  : باشد  تابع توليد به صورت زير مييشكل کل
۴    (                               Y= F(X1.X2,…….,Xn)  

  
 Xn ارزش افزوده واحدهاي توليدي و Y  كه در آن 

. باشد ميد يند تولي ام مصرف شده در فراnمقدار نهاده 
 کار و يروي ني نهائيور بهرهر آموزش بر ي تاثي بررسيبرا

دکه ارزش ي استفاده گردير مجازيع، از متغيه صنايمواد اول
 و اي حرفه و يخوردار از آموزش فنع بريانگر صنايک بي

مثبت و . باشد ميع  فاقد آموزش يانگر صنايارزش صفر ب
انگر يد بتوان مير ين متغي اينيب تخمي بودن ضردار معني
.  کار باشديروي نيور بهره بر ها آموزشن نوع ير مثبت ايتاث
 يتابعد به اشکال ي مناسب، تابع تولي انتخاب فرم تابعيبرا

Cobb-Douglas،  Quadraticو  Transcendental برآورد 
 ترانسندنتال به يد، فرم تابعي مقFو سپس با آزمون د يگرد
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ر يده شد که نسبت به ساي مناسب برگزيليعنوان مدل تحل
تابع .  برخوردار بودي از قدرت برازش خوبي تابعيفرمها
  :ديح گردير تصري ترانسندنتال به شکل زيد با فرم تابعيتول
۵(  

    Ln Y = Ln α0 + α1Ln X1 + α2Ln X2+ α3LnX3 
+ α4Ln X4 +B1X1+B2 X2+B3X3+B4X4+B5D      

تعداد  X2 ،يه و واسطه اي ارزش مواد اولX1که در آن،     
تعداد X3 روز، _ به نفر ي واحد صنعتيدي کار توليروين
 X4  نفر،_ به روز ي واحد صنعتيدير تولي کار غيروين

 ير مجازيمتغD ، ي صنعت واحديتعداد کارشناس فن

انگر ارزش افزوده ين تابع كه بير وابسته اي متغYآموزش و
  . نمونه استي صنعتيواحدها
در تابع مذكور با استفاده از رابطه ) MPX (ييد نهايتول

  :شود ميزير برآورد 
MPX = Y (α + β / X)                                            ۶(  

  β  و αع و يزش افزوده صنا ار Yدر روابط مذکور
 ياز آنجائ. د استيعامل تول X ضرائب تخميني تابع توليد و

 ير ارزش افزوده واحدهاين تابع، مقادير وابسته ايکه متغ
رها در يک از متغي هر يد نهائيباشد تول ي نمونه ميديتول

را ي ز.ز خواهد بودي آنها ني نهائيور انگر ارزش بهرهيواقع ب
د يک از عوامل از حاصل ضرب تولي هر يي نهايور بهره
  .دي آيمت محصول بدست مي آن در قينهائ

  ي آماريهاه دادهيروش ته
 استان گلستان جامعه آماري يع مرتبط با کشاورزيصنا

ع مرتبط با يانتخاب صنا. دهند يل مياين تحقيق را تشک
ق، ساختار بخش ي تحقي به عنوان جامعه آماريکشاورز

ع مرتبط با يباشد که در آن غالب صنا يصنعت در استان م
 يل و فرآوري در رابطه با تبد بوده و عمدتاًيکشاورز

لذا دو گروه . کنند يت مي فعالي و غذائيمحصوالت کشاورز
 کار آموزش يروي نيع مذکور كه گروه نخست داراياز صنا

باشند، به عنوان جامعه  يگر فاقد آن ميده و گروه ديد
ع، يهدف از انتخاب دو گروه صنا. ددني انتخاب گرديآمار

 يروي نيور  بر بهرهيا  و حرفهي فنيها ر آموزشيآزمون تاث
 که ياز آنجاي. باشد ي آنها ميا ه و واسطهيکار و مواد اول

 کار يروي نيا  و حرفهي فنيها  آموزشيع دارايتعداد صنا
ن نوع ي انتخاب اي واحد بود، برا۲۰محدود و کمتر از 
ب اطالعات ين ترتيبد. دي استفاده گرديارواحدها از سرشم

ه يده تهي کار آموزش ديروي ني دارايدي واحد تول۱۵
ن واحدها به علت ي به اطالعات بقيه ايد و دسترسيگرد

ز يع نيگر صناياز گروه د. دي آنها مقدور نگرديعدم همکار

دات يانس ارزش افزوده توليمتناسب با تعداد واحدها و وار
 يريگ از رابطه کوکران و روش نمونهآنها با استفاده 

 و در يديواحد تول ۱۹ با حجم يا  ساده نمونهيتصادف
 مرتبط با ي واحد صنعت۳۴  متشکل ازيا مجموع نمونه

 ي واحد با مراکز آموزش فن۱۵د که ين گرديي تعيکشاورز
 ي کار همکاريروي استان در خصوص آموزش ناي حرفهو 

رابطه .  بودنديا  و حرفهي فنيها آموزشداشته و بقيه فاقد 
  :باشد ير ميکوکران و اجزاء آن به شرح ز

۷  (                    ni=[ Ni δ2] / [(Ni-1)D + δ2]  
  :كه در آن

N:يع فاقد آموزش در جامعه آماري تعداد صنا   
δ2:ع فاقد آموزشي واريانس ارزش افزوده  صنا  
D:ي درصد خطا۲۵(ا نصف فاصله اطمينان ي مجازي خطا 
  ) ع فاقد آموزشيار ارزش افزوده صنايمع
n: ع فاقد آموزش منتخبيتعداد صنا( حجم نمونه (
    .باشند مي

ع يم به صناين حجم نمونه با مراجعه مستقييپس از تع
 ي آماريها ل پرسشنامه، اطالعات و دادهيمنتخب و تکم
ت اعتماد ي قابليبراي بررس. دي گرديآور مورد نظر جمع

ز واحدهاي نمونه، ضريب آلفاي كرونباخ هاي حاصله ا داده
 يشيمايها از نوع پ  که دادهيزمان. مورد استفاده قرار گرفت

 يات سنجش و گردآوري بوده و همه عمليو مقطع عرض
 آزمون يشود، برا ي انجام ميک مقطع زمانيها در  داده

 کرونباخ يب آلفايا ضري از آماره توان مي آنها يرياعتمادپذ
 درصد ۷۰ش از يب بين ضري چنانچه مقدار ا.استفاده نمود

 برخوردار خواهند بود يباشد، داده ها از صحت و سقم کاف
)Negahban, 2003( .ها،   پرسشنامهي قضاوت در روائيبرا

ع يران صناي کارشناسان و مدي برخيدگاه هاينظرات و د
ها و برآورد  ل دادهيه و تحلي تجزيمدنظر قرار گرفت و برا

  .دي استفاده گرد SPSSاز نرم افزارد يتوابع تول
  

  و بحثجينتا
، ارزش )۱( مندرج در جدول يها    بر اساس داده

ون ريال تا يلي م۵۰۰ع از حداقل يدات صنايناخالص تول
ون ريال است که دامنه تغييرات آن نسبتاً يلي م۴۱۹۲۲۰
ع، يان صنايدر م.  استون ريالي مل۴۱۸۷۲۰وسيع و 
 سال ۷۰ل چهارسال تا حداکثر  با حداقيدي توليواحدها

 شوند حال آنکه متوسط سابقه يده ميت ديسابقه فعال
 يتعداد کارشناسان فن.  باشدي سال م۲۰ت آنها يفعال



 ۸۵  ...وري بهرهای بر  های  فنی و حرفه ر آموزشتاثي: محبوبی و آبيار  

ر ي نفر متغ۳۵ز متفاوت بوده و از صفر تا يع استان نيصنا
م در يع که بطور مستقي صنايدي کار توليرويتعداد ن. است
 نفر بوده و ۲۳۵ حداکثر د  نقش دارند سه تايند توليفرا
 يروين ، تعداد نيعالوه بر ا.  باشدي نفر م۳۵ن آن يانگيم

 ي و اداري، خدماتيباني که در امور پشتيدير توليکار غ
 نفر بوده و ۱۲۵فعال هستند حداقل صفر تا حداکثر 

ع ي صناي کاريتعداد روزها.  نفر است۱۲/۲۳ن آن يانگيم
  روز در سال متفاوت  ۳۶۰ روز تا ۹۰ نيز از يمورد بررس

  . باشديم
  ه ي کار و مواد اوليروي متوسط نيور بهره

 متوسط يور ، بهره)۳( و )۲( جداول يها بر اساس داده
ع يده و فاقد آموزش صناي آموزش ديدي کار توليروين

 روز_ نفر _ ال ي ر۸۴۶۱۲۴ و ۲۹۳۵۳۸۱ب ياستان به ترت
 کار يرويد نانگر آن است که هر واحيها ب ن دادهيا. باشد مي

 بطور متوسط يک روزکاري يع در طيده صنايآموزش د
 کار يرويال و ني ر۲۹۳۵۳۸۱ معادل يا ارزش افزوده

 ۸۴۶۱۲۴ معادل  يع فاقد آموزش، ارزش افزوده ايصنا
 يدير تولي کار غيروين نيعالوه بر ا.  کننديجاد ميال اير

  دريا  و حرفهي و فاقد آموزش فنيع دارايدو گروه از صنا
  معادل يا ب ارزش افزودهيش به ترتيت خويهر روز فعال
ارزش . کنند يجاد ميال اي ر۱۰۲۹۸۲۸ و ۵۳۶۷۰۲۶

ع ي در دو گروه از صنايه مصرفي متوسط مواد اوليور بهره
ال محاسبه شده ي ر۸۵۴/۰ و ۴۹/۲ب معادل يمذکور به ترت

ال مواد يک ريانگر آن است که هر ير بين مقاديا. است
 اي حرفه و ي فنيها آموزش يع داراي صنايه مصرفياول

ک يال و هر ي ر۴۹/۲ معادل يبطور خالص ارزش افزوده ا
 ۸۵۴/۰ع فاقد آموزش ي در صنايه مصرفيال مواد اولير
  .  کننديجاد ميال ارزش افزوده اير

 متوسط يور بهرهانگر آن است که يج مذکور بينتا
 يع دارايه صناي و مواد اوليديرتولي، غيدي کار توليروين

 يور بهرهشتر از ي بي از نظر اسميا  و حرفهيآموزش فن
ع يه صناي و مواد اوليديرتولي، غيدي کار توليرويمتوسط ن
اما وجود .  استيا  و حرفهي آموزش فنيها تيفاقد فعال
 متوسط در دو گروه يور ر بهرهي مقاديا آماري يتفاوت واقع
اوت  است که تفي آماريها ع مستلزم آزمونياز صنا

ن ي ايلذا برا.  قرار دهدي را مورد بررسيور بهرهن يانگيم
سه ي مورد مقاT متوسط با آزمونيور بهرهن يانگيمنظور م

 نشان )۴(ن آزمون در جدول يج اينتا.  قرار گرفتيآمار
   و يدي کار توليروي متوسط نيور بهرهن يانگيدهد م يم
ح  و در سطيع از نظر آماري دو گروه از صنايديرتوليغ

ن تفاوت در ي درصد متفاوت هستند و اما ا۹۵احتمال 
 توان ميلذا . شود ميده نيه دي مواد اوليور ارزش بهره

 و يدي کار توليروي نيور استنباط نمود که بهره
شتر از ي باي حرفه و ي فنيها  آموزشي دارايديرتوليغ

  . باشد مي کار فاقد آموزش يروي نيور بهره
 يکي کار يرويکه آموزش ند يق فرض گردين تحقيدر ا

 است يهي اما بدباشد ميع ي صنايور بهرهاز عوامل موثر بر 
 يور رات بهرهييز در تغير از آموزش ني غيکه عوامل

ر آموزش، ثابت ي سنجش تاثيبرا. رگذار خواهند بوديتاث
ع ير از آموزش در صناير عوامل غير ساينگهداشتن مقاد

، باشد مين امر مقدور ني که اي خواهد بود، از آنجائيالزام
ع به گونه اي انتخاب شدند که از مهم يگروه از صنا دو
 کار يروي ناي حرفه و يز آنها آموزش فنين وجوه تمايتر
 از تفاوت ي بخشتوان مينان ي از اطمي لذا با درجاتباشد مي
  .   ع را منتج از مقوله آموزش دانستي دو گروه صنايور بهره

ع يمل آمده بخش اعظم صنا به عيها يبررسبر اساس 
 جوار ي و مهارت آموزي آموزشيها همکارياستان فاقد 

 ي استان ماي حرفه و ي با سازمان آموزش فنيکارگاه
ع، تعرفه ي به کوچک بودن صناتوان ميباشند که از علل آن 

 کار يروي ني و رفاهاي حرفهش انتظارات يآموزش، افزا
 يزشي سازمان فن آمويها برنامهده، عدم تناسب يآموزش د

ت يع، محدودي صناي آموزشيازهاي با ناي حرفهو 
 اشاره اي حرفه و ي سازمان آموزش فني آموزشيها برنامه
  .نمود

  
  ي نهايي نيروي کار و مواد اوليه  ور بهره

 )۵(ع استان در جدول يد صناين تابع توليج تخمينتا  
 ي کليدار معنيانگر ي  تابع بFآماره . منعکس شده است

 دهد مي نشان (R2)افته يل ين تعدييب تبين بوده و ضرآ
ع متأثر از يرات ارزش افزوده صنايي درصد تغ۷۰حدود 

 و آموزش يدي کار توليرويه، تعداد نيرات مواد اولييتغ
ن ي بي مسئله هم خطي بررسيبرا. باشد مي اي حرفه و يفن
ب يس ضراينان ماتري مستقل مدل، از دترميرهايمتغ

 ين اساس هم خطيد که بر اياده گرد استفيهمبستگ
 واتسون تابع  ـنيآماره دورب. رها مالحظه نشديد متغيشد
عدم خود ن يباشد که مب يم ۰۱/۲ ينيد تخميتول

انس ي آزمون واريبرا.  اجزاء اخالل تابع استيهمبستگ
ز از روش گلجسر ي نيني اجزا اخالل تابع تخميهمسان

  بود که۹۲/۶ن  آيمحاسبات  X2استفاده شد که آماره 

.باشد مي ينيانس همسان اجزاء اخالل تابع تخميد واريمو



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۸۶

   )n=۳۴( برخي مشخصات اقتصادي، اجتماعي و فني صنايع مورد مطالعه ‐۱جدول 
 انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل شرح رديف
 ۷۱۱۹۶۶۲۱ ۳۹۱۱۷۶۵ ۱۳۲۰۰۰۰۰۰ ۳۳۶۰۰۰ )اليهزارر( هزينه مواد اوليه  ۱
 ۱۰۲۳۱۴۸ ۵۹۴۱۱۸ ۴۳۶۰۰۰۰ ۸۲۹۵ )هزارريال(د واسطه اي هزينه موا ۲
 ۳۴۵/۲ ۱۲/۳ ۱۲ ۱  تعداد محصول توليدي  ۳
 ۰۴۴۹/۱ ۶۳۰۸۶۷۳۲ ۴۱۹۲۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ )هزارريال(ارزش ناخالص توليدات ساليانه  ۴
 ۰۷۸/۷ ۸/۴ ۳۵ ۱ )نفر(تعداد كارشناس فني  ۵
 ۷۳/۶ ۹۴/۲ ۳۰ ۰ )نفر(تعداد كارشناس غير فني  ۶
 ۵/۶۲ ۳۵ ۲۳۵ ۳ )نفر( کار توليدي يرويعداد نت ۷
 ۵۸/۲۹ ۱۲/۲۳ ۱۲۵ ۰ )نفر( کار غيرتوليدي يرويتعداد ن ۸
 ۷۳۹۰۰ ۹/۲۸۲ ۳۶۰ ۹۰ )روز(روزهاي كاري در سال  ۹
 ۴۳۲۲۸۳۱۲ ۲۵۶۳۷۷۸۰ ۱۵۳۷۴۳۳۶۵ ۴۲۵۰۰ )هزارريال(ارزش افزوده  ۱۰
 ۳۱/۱۶ ۹۴/۱۹ ۷۰ ۴ )سال(سابقه فعاليت  ۱۱
 ۴۰۶/۸ ۳۵/۴۴ ۶۰ ۲۶ احد توليديسن مدير و ۱۲
 

  اي حرفه و ي فنيها آموزش کار و مواد اوليه در صنايع داراي يرويي متوسط نور بهره ‐۲جدول 
 انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل شرح رديف
 ۳۷۱۸۴۸۰ ۲۹۳۵۳۸۱ ۱۵۴۱۰۱۹۰ ۴۳۹۴۱۹ )روز_ نفر / ريال( کار توليدي يرويي متوسط نور بهره ۱
 ۵/۵۷۲۵۰۱۹ ۴/۵۳۶۷۰۲۶ ۱۸۴۷۸۷۶۹ ۸۸۸۱۸۳ )روز_ نفر / ريال( کار غيرتوليدي يرويمتوسط ني ور بهره ۲
 ۴۴۷/۴ ۴۹۹/۲ ۸۶/۱۳ ۱۵/۰ )ريال(ي مواد اوليه و واسطه اي ور بهره ۳
 ۳۵۴۰۲۳۳ ۹/۲۷۳۳۶۲۳ ۱۴۴۴۷۰۵۳ ۱۰۷۴۲۲ )روز_ نفر / ريال( کار يرويي كل نور بهره ۴
  

  اي حرفه و ي فنيو مواد اوليه صنايع فاقد آموزشها کار يرويي متوسط نور بهره ‐۳جدول 
 انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل شرح رديف
 ۲۱۳۳۲۵۰ ۸۴۶۱۲۴ ۹۲۴۸۱۸۱ ۱۴۷۵۷ )روز_ نفر / ريال( کار توليدي يرويي متوسط نور بهره ۱
 ۶۰۷۰۳۶۱ ۱۰۲۹۸۲۷ ۱۶۰۶۲۶۳۲ ۱۶۸۶۵ )روز_ نفر / ريال( کار غير توليدي يرويي متوسط نور بهره ۲
 ۹۱۵/۱ ۸۵۴/۰ ۵۶/۸ ۰۲/۰ )ريال(ي مواد اوليه و واسطه اي ور بهره ۳
 ۱۹۵۲۸۵۹ ۹۱۶۳۰۵ ۸۶۷۰۱۷۰ ۱۶۶۰۲ )روز_ نفر / ريال( کار يرويي كل نور بهره ۴

  
   کار و مواد اوليه در دو گروه از صنايع مورد مطالعهيرويي متوسط نور بهره نتايج آزمون مقايسه ميانگين ‐۴جدول 

 شرح رديف عييانگين در صنام
 فاقد آموزش  آموزشيدارا

  يه برابريفرضيدار معنيسطح  Tآماره 

 شود ميرد  ۰۴۷/۰ ۰۶۲/۲ ۸۴۶۱۲۴ ۲۹۳۵۳۸۱  کار توليدييرويي متوسط نور بهره ۱
 شود ميرد  ۰۴۵/۰ ۰۹۶/۲ ۸/۱۰۲۹۸۲۷ ۵۳۶۷۰۲۶  کار غيرتوليدييرويي متوسط نور بهره ۲
 شود ميرد  ۰۶۶/۰ ۹۰۵/۱ ۹۱۶۳۰۵ ۹/۲۷۳۳۶۲۳  کاريرويي متوسط كل نور بهره ۳
 شود مييدتاي ۲۶/۰*  ۴۵/۱ ۸۵۹/۰ ۴۹۹/۲ ي متوسط مواد اوليهور بهره ۴

  . درصد۵ در سطح دار معني *
 

 مشاهده ينيضرايب تخم tماره ر آيمقادر يبراساس مقاد
 کار يرويه، تعداد نينه مواد اولير هزي که سه متغشود مي
 بر ارزش افزوده ير مثبتي کار تاثيروي و آموزش نيديتول
 ۱ر آنها در سطح احتمال کمتر از يع داشته و تاثيصنا

ر ي بودن متغدار معنيمثبت و . باشد مي دار معنيدرصد 
 که کند ميان ي کار بيروي ناي حرفه و ي آموزش فنيمجاز

ده ي کار آموزش ديروي نيع داراي صنايي نهايور بهره
ده ي کار آموزش ديروي فاقد نعي صنايور بهرهشتر از يب

روز _ ال در هر نفر ي ر۱۵۹۰ن تفاوت معادلياست و ا
 يي نهايور بهرهد، ين تابع توليج تخميبراساس نتا. باشد مي

 يي نهايور بهرهن يهمچن. باشد ميال ي ر۵۹۵/۰ه يمواد اول
بر  ( ۵۶۷/۰ اي حرفه و ي فنيها آموزش کار فاقد يروين
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روز _ ال برحسب نفر ي ر۸۲۶۹ا ي) تم يحسب لگار
روز کار در _ ن واحد نفر ي آخريور بهره يعني .باشد يم

 يي نهايور بهرهاما . ال استي ر۸۲۶۹ع فاقد آموزش يصنا
 و ي فنيها آموزش يع داراي در صنايدي کار توليروين

 کار يرويتم نير لگاريب متغي برابر مجموع ضراي حرفه
 يا حرفه و ي آموزش فنير مجازيب متغي و ضريديتول

ال ي ر۹۸۵۹ا معادل يو ) ۵۶۷/۰+ ۱۰۹/۰(است که معادل 
 ۷/۱۵۸۹ که معادل باشد مي کار يرويروز ن_ در هر نفر 

ع فاقد ي کار صنايروي ني نهائيور بهرهشتر از يال بير
 ير نهائي تاثينيد تخميدر تابع تول. باشد ميآموزش 

سطه ه و   واينه مواد اولي و هزيدي کار توليروي نيرهايمتغ
 مثبت يدي توليرات ارزش افزوده واحدهايي بر تغيا

رها ين متغي اير جزء خطي که تاثي ، اما از آنجايباشد مي
قاً قابل ي آنها دقي نهاييور بهره باشند، ارزش ي نمدار معني

  .باشد ميبرآورد ن

     
   نتايج تخمين تابع توليد صنايع مورد مطالعه‐  ۵جدول  

 يدار معنيسطح  Tاره آم ضرايب پارامتر متغير
 ß0  ۱۶۶/۳ ۹۶۲/۰ ۳۴/۰ ثابت

 ß 1 ۵۹۶/۱ ۲۴۵/۴ **۰۰۰/۰ لگاريتم مواد اوليه و واسطه اي
 ß 2 ۵۶۷/۰ ۵۸۵/۲ **۰۱۵/۰  کار توليدييرويلگاريتم ن

 ß 3 ۱۰۹/۰ ۰۸۳/۲ **۰۴۶/۰  کاريرويمتغير مجازي آموزش ن
  ۴۷۹/۲۷ =F                                   ۰۱/۲ = DW   ۷۰۷/۰   =R2     

   درصد۱ در سطح دار معني **
 
  گيري و پيشنهادها نتيجه

 استنباط نمود كه توان مييق بر اساس نتايج اين تحق
 کار آموزش ديده صنايع بيشتر از يرويوري متوسط ن بهره
 و باشد مي کار فاقد آموزش يرويوري متوسط ن بهره

ثر و دخيل  در اين تفاوت مواي حرفهي فني و ها آموزش
 كه شود ميبر اساس يافته هاي تحقيق مالحظه . مي باشند

 يرويدو گروه از ن) ارزش افزوده(ي متوسط ور بهرهتفاوت 
کار آموزش ديده و فاقد آموزش در صنايع استان به طور 

به عبارت . باشد ميروز _ نفر _  ريال۲۰۸۹۲۵۶متوسط 
 کار يروي به ناي حرفهي فني و ها آموزشديگر با ارائه 

توليدي، ارزش افزوده نيروي كار آنان به طور متوسط 
 کار فاقد آموزش خواهد يروي ريال بيشتر از ن۲۰۸۹۲۵۶

 بر تاثير مثبت آموزش فني و اين نتايج تاكيدي. بود
  .باشد مي کار يرويي نور بهرهاي بر  حرفه
قات مشابه ي تحقي برخيها افتهي با ين بررسيج اينتا

 و ي، مهارت آموزاي حرفه يها آموزشر يدر رابطه با تاث
 کار يروي نيور بهره بر عملکرد و يت منابع انسانيريمد

ر بر ي به تاثتوان مي مطابقت دارد که ي اقتصاديها بنگاه
 استان يالتيع شيده صناي کارکنان آموزش ديور بهره
ر ي، تاث(Dodangeh &  Nawehebrahim, 2005) النيگ

 يت منابع انسانيريقدامات مدگر اي و ديا  حرفهيها آموزش
 ي اقتصاديها  کار بنگاهيروي نيور بهره بر عملکرد و

)Bishop, 1994(بر يه گذارير آموزش و سرماي، تاث 
  يکا و کره جنوبيع امري کار در صنايروي نيور بهره

(Pilat, 1995)نه يه ثابت، هزير مثبت سرماي، تاث
بر  کار يروي ني و مهارت آموزاي حرفه يها آموزش
، (Corisini, 1997)ايتالي اي صنعتيها  بنگاهيي نهايور بهره

 يور بهرهن آموزش کارکنان و ي بدار معنيرابطه مثبت و 
، رابطه مثبت (Dearden, Reed & Reenon, 2006)ع يصنا

 ,Leung)ع کوچک و متوسطيآموزش بر عملکرد صنا

زان ي بر ميکارگاه  جواراي حرفه يها ر آموزشي، تاث(1997
، )Dekok, 1999( ي آلماني بنگاه هايي نهايور بهرهد و يلتو
ده و با تجربه تر بر رشد يش کارگران آموزش دير افزايتاث
 ي عموميها ر آموزشي و تاث)Wulong, 2000( عيد صنايتول

 & Turcotte)ها اشاره نمود  بنگاهيور بهره بر يا و حرفه

Rennison, 2004). قت ن اساس و با توجه به مطابيبر ا
قات مشابه مذکور يج تحقيق با نتاين تحقي ايها افتهي

 اي حرفه و ي فنيها آموزش استنباط نمود که توان مي
ند توان مي مناسب توام شود، يت و کاربريفيچنانچه با ک

 کار را ارتقاء داده و ضمن يروي ناي حرفه يها مهارت
ن، موجبات بهبود ي نويها  آنان با  فنون و روشيآشناساز
.  آنها را فراهم سازنديور بهره و اي حرفه يها تمهار

ن يج حاصل از ايان شد، بر اساس نتايشتر بيهمانطور که پ
ع يده صناي کار آموزش ديروي متوسط نيور بهرهق، يتحق
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ع فاقد آموزش ي کار صنايروي متوسط نيور بهرهشتر از يب
 و ي فنيها آموزشه يگر با ارايبه عبارت د. باشد مي

ع بطور ي، ارزش افزوده صنايدي کار توليروي ن بهاي حرفه
د توان ميج ين نتايا. افتيش خواهد ي افزايقابل توجه

 يور بهره بر اي حرفه و ير مثبت آموزش فنيانگرتاثيب
ب ي ضريگر تفاوت آماري دياز سو.  کار باشديروين

ر مثبت يد به تاثتوان مي آموزش ير مجازي متغينيتخم
ر ير و تفسيع تعبي کار صنايروي نيي نهايور بهرهآموزش بر 

 و ارزش مواد يک سطح از فناوريگر در يبه عبارت د. شود
 يور ، بهرهاي حرفه و ي فنيها آموزش از يه ، برخوردارياول
لذا . ش خواهد داديز افزاي را نيدي کار توليروي نيينها
 موجب اي حرفه و يجه گرفت که آموزش فني نتتوان مي
 کار آموزش يروي نيع دارايصنا ه تا ارزش افزودشود مي
شتر از يک سطح مشخص از مصرف منابع، بيده در يد

. ده باشدي کار آموزش ديرويع فاقد نيارزش افزوده صنا
ن امر يق بر اينه تحقيشيات موضوع و پيهمان گونه که ادب

 در ي و مهارت آموزيي فنها آموزش گذارد که يصحه م
 ي اقتصاديد بنگاه ها کار و کارکريروي نيور ش بهرهيافزا

 دارند، اهتمام به گسترش مقوله آموزش و ينقش به سزاي
ست همواره ي بايع مي کار صنايروي ني علميمهارت آموز

رد و ي کشور قرار گاي حرفه و يمدنظر سازمان آموزش فن
ع به امر آموزش يران صنايمد شي مناسب گرايها نهيزم
 ي و اطالع رسانن راستا تعامليدر ا.  کار فراهم شوديروين

رگذار ي تاثيتي و حمايزشي انگيو توسل به سازوکارها
  . خواهد بود
 يه و واسطه اي متوسط مواد اوليور بهرهر ي مقاديبررس

 و ي فنيها آموزش و بدون يع دارايدو گروه از صنا
د ين امر مويا. دهد مي را نشان نيدار معني تفاوت اي حرفه

ش يد در افزاتوان مي نين نکته است که آموزش به تنهائيا

ل آنها به محصول يند تبديه و فراي مواد اوليور بهره
  .ر گذار باشديتاث) ستانده(

 و ي فنيها آموزش دار معنير مثبت و يق تاثيج تحقينتا
د يي کار را تايروي نيي متوسط و نهايور بهره بر اي حرفه

 و يع استان، سازمان آموزش فني لذا صنا.دي نمايم
ک تعامل مثبت ي استان در ي کارگريز نهادهاي و ناي حرفه

 يفي و کيش کميست در جهت افزاي بايسه جانبه م
 ي جوار کارگاهي و مهارت آموزي آموزش فنيها برنامه

 يشتريع استان، تالش بي صناي آموزشيازهايمتناسب با ن
 يور بهرهشتر يش هر چه بيرا به عمل آورند تا موجبات افزا

ن راستا يدر ا. ع فراهم گردديوده صنا کار و ارزش افزيروين
ش ي چون افزاي هدف مند و اتخاذ ساز وکارهاييزيبرنامه ر

 همراه اي حرفه و ي سازمان فني آموزشيها برنامهاعتبارات 
تواند در  ي آن مي و اداري، آموزشيت کادر تخصصيبا تقو

  .د و مؤثر واقع شودين مقصود مفيل به اين
ع استان فاقد يم صنابا توجه به اين كه بخش اعظ

 با ي جوار کارگاهي و مهارت آموزي آموزشيها همکاري
شنهاد ي باشند پي استان ماي حرفه و يسازمان آموزش فن

 يا  و  حرفهيي فنها آموزش يزي گردد که برنامه ريم
ع و يشتر با صناي و تعامل هر چه بياستان در هماهنگ

ر گي دي آنها انجام شود و از سوي آموزشيازسنجين
 خاص يالت اعتباريه تسهي مانند ارايتي حمايراهکارها

   .رديآموزش مدنظر قرار گ
  

  سپاسگزاري
 استان گلستان كه با اي حرفهاز مديريت آموزش فني و 

تامين هزينه هاي مالي، زمينه ساز اجراي اين تحقيق بوده 
  .اند كمال تشكر و قدرداني را داريم
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