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آموختگان بر درآمد دانشکشاورزي یهاي تخصصآموزشثران ارزیابی میزا
بابلسراي شهرستان آموزش فنی و حرفهدر مرکزشاغل

2ینی یکانیو سید علی حس1وحید واحدي

چکیده
هاي مختلف  ماهر جهت کار در بخشش و همچنین پرورش نیروي کار نیمهبا توجه به اهمیت آموز
هاي مذکور جهت نیاز طور انجام تحقیقات علمی قبل و بعد از برگزاري دورهتولیدي و خدماتی و همین

ارزیابی میزانهدف این پژوهشبایستی گفت که ،هاي ارائه شدهکرد آموزشعمسازيسنجی و مشخص
در زمینه درآمدزایی ايدر سازمان آموزش فنی و حرفهکشاورزيهاي تخصصیکارآفرینی آموزشکارآیی

انجام این ارزیابی، اطالعات مربوط به چهار جهت . استالمللی کار دهاي سازمان بینربا توجه به استاندا
متغیر  میزان درآمد کسب شده، نمرات ارزشیابی نهایی، تعداد دفعات مراجعه براي دریافت مشاوره و  

کشاورزي مرکز آموزش فنی و هاي گوناگونرشتهآموختگاندانشنفره از 100میزان وام دریافتی یک نمونه 
مورديریگنیانگیمز اپسوآوري گردیدجمع1390و 1389هاي اي شهرستان بابلسر طی سالحرفه

از سه متغیر آموختگاندانشجهت اثرپذیري میزان درآمد شدت واولدر مرحله.گرفتقراراستفاده
در مرحله بعد رابطه بین و گیري گردیدل مورد نظر در قالب برآورد ضرائب یک رگرسیون خطی اندازهقمست

ها مورد بررسی قرار مستقل و کارآیی کارآموزان در چهارچوب روش تحلیل فراگیر دادهاین سه متغیر 
نمرات ارزشیابی نهایی، سه متغیردارمعنیرغم اثر مثبت و علیآن است کهنتایج حاصل حاکی از. گرفت

تعداد دفعات مراجعه براي دریافت مشاوره و همچنین میزان وام دریافتی بر درآمد کسب شده 
گیري بهتر از این سه عامل به میزان زیادي وجود اي بابلسر، امکان بهرهمرکز فنی و حرفهآموختگاننشدا

.صورت گیرددر این زمینه مؤثريهاي گذاريستیاها و سریزيبایستی برنامه،بنابراین. دارد

ها، بابلسرتحلیل فراگیر دادهیی، آ، کارايفنی و حرفهمرکز آموزشکشاورزي،کارآفرینی: کلیديهايهواژ

مقدمه
هاي آموزش و اشتغال همواره از دغدغه

طی قرون اخیرهاي سیاسی در ها و نظامدولت

واره ـی همـاسـریزان سیهــبرنام. تـوده اســب
به ،اندبه این دو اصل مهم  داشتهنگاهینیم

مداران از متخصصین طوري که برخی سیاست

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائمشهر،کارشناسی ارشدآموخته دانش-1
)hosseiniyekani@gmail.com:ده مسوولننویس(، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی سارياستادیار، -2

7/11/92: تاریخ پذیرش13/8/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 10

http://jea.sanru.ac.ir/article-1-67-en.html


41......................................................................................................................................1393بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ کارآفرینی و کشاورزي

،امروزه. برندنظر در این اصول بهره میصاحب
تخصصی و پس از هاي فنی وآموزش مهارت

ارگیري مهارت آموختگان در مشاغل کهآن ب
گوناگون به یک ضرورت ناگریز براي همه افراد، 

اکز تولیدي و ها، کارخانجات و مرسازمان
خدماتی در سراسر جهان تبدیل شده است

)8(.
، به دلیل تخریب اولپس از جنگ جهانی 

مراکز صنعتی و همچنین کاهش شدید تولید 
در مزارع کشاورزي و نیاز مبرم همه کشورها 

ها به امر مین نیازهاي کشور، توجه دولتأبه ت
سازمانو شدههاي مهارتی معطوف آموزش

گردید که أسیستILO(1(ی کارالمللبین
وظیفه آن اجراي هماهنگی الزم جهت ایجاد 
مراکز آموزش فنی در کشورهاي صدمه دیده از 

.)6(بود جنگ 
ایران هم جزو لیست کشورهاي مذکور قرار 

هاي بعد مراکزي به نام گرفت و طی سال
صندوق کارآموزي در برخی شهرهاي کشور

که کارخانجات صنعتی در آن نظیر قائمشهر
و در نهایت در سال شدتشکیل،وجود داشت

اي به با نام سازمان آموزش فنی و حرفه1359
هاي مرتبط با بازار کار جهت تدریس مهارت

. )2(ت زایی و کارآفرینی پرداخش اشتغالافزای
کار تربیت نیروي،در واقع هدف از آموزش

هاي بخشکارگیري در هماهر جهت بنیمه
گوناگون صنعتی و کشاورزي بوده است تا 

سطحکافی در کشورها صورت گرفته و تولید 
ثیرگذاري أبررسی درجه ت. بیکاري کاهش یابد

هاي ارائه شده در مراکز آموزش فنی و آموزش
ارآفرینی ــزان کــر میــران بــاي ایهــحرف

این مراکز موضوع مهمی است آموختگاندانش

اندپرداختهبه آنداخلیمحققینبرخی از که 
پژوهشگران این موضوع، مورد مطالعه مسلماو

.قرار نگرفته استخارجی
توان به مطالعات این تحقیقات میاز جمله 

، صفار حیدري و )2(صورت گرفته توسط آغاز
، )11(، فاطمی)5(بیدختی، )16(خاوري
فر و سلیمی،)4(، باقري چرخی)1(افشین

، )3(آبادي و امینی، علی)17(مرتضوي
، ذوالفقاري )13(، منفردي راز )10(فرهودي

. اشاره کرد) 15(ابراهیم و تندستهو نوه) 19(
اي که در مطالعه) 18(شفیعی،در همین راستا

هاي علمی ها و یافتهبه منظور مقایسه تئوري
هاي با یافته1390و جهان در سال روز ایران

تحقیقی محدوده استان ایالم در کارآفرینی 
هاي تخصصی و صنعتی فنی و تحت اثر آموزش

اي در ابعاد اقتصادي و اجتماعی صورت حرفه
گرفت، نشان داد که دستیابی به اثر مثبت 

،همچنین. باشدآموزش در کارآفرینی میسر می
تحلیل توصیفی به بررسی ) 14(محمد علی
اي از دوران هاي فنی و حرفهشروند آموز

قاجار تاکنون و نحوه عملکرد و بازخورد 
المللی کار طی دو دهه سازمان با مجامع بین

کید بر روش موفق استاد و شاگردي، أو تاخیر
همسو با قوانین برنامه سوم و چهارم در کشور 
در سطح خرد و کالن با عنایت به همکاري 

پرداخت ی کار المللدولت با سازمان بینمتقابل 
و نشان داد که تالش بیشتر در بخش آموزش 

ثر و مؤزاییفنی به توسعه کارآفرینی و اشتغال
با توجه به ،در ضمن.گردددائم منجر می

اي کشور، مبنی سیاست سازمان فنی و حرفه
بر بررسی عملکرد سازمان که با عنوان اعتبار 

،شودمیبار انجام سنجی هر دو سال یک
1- International Labor Organization
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رد ــه عملکــان مقایســـسفانه امکمتــأ
. با دو سال اخیر وجود ندارد90و 89هاي سال

هاي مورد نظر در سال چرا که نتایج بررسی
.اعالم خواهد شد1393

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان 
کشاورزي در هاي تخصصیکارآفرینی آموزش

اي با توجه به حرفهسازمان آموزش فنی و 
المللی کار انجام استانداردهاي سازمان بین

هدف پژوهش این است که با . گرفته است
هااز روش تحلیل فراگیر دادهگیريبهره

DEA)(1هاي مربوط عوامل و یافتهه مقایسبه
به اثر آموزش در کارآفرینی پرداخته و نتایج 
مثبت و منفی آن بر اشتغال کارجویان واجد 

.تخصص فنی را مشخص نماید

هامواد و روش
به منظور انجام این ارزیابی، آمار اطالعات 
مربوط به چهار متغیر میزان درآمد کسب شده، 
نمرات ارزشیابی نهایی، تعداد دفعات مراجعه 
براي دریافت مشاوره و همچنین میزان وام 

نفره از 100دریافتی یک نمونه 
کشاورزي هاي گوناگونرشتهآموختگاندانش

اي شهرستان بابلسر مرکز آموزش فنی و حرفه
آوري جمع1390و 1389هاي طی سال

ها مورد استفاده قرار گرفته گردیده و در تحلیل
. است

در این تحقیق به منظور تعیین شدت و 
جهت اثرگذاري سه عامل نمرات ارزشیابی 
نهایی، تعداد دفعات مراجعه براي دریافت 
مشاوره و همچنین میزان وام دریافتی 

بر میزان کارآفرینی و درآمد آموختگاندانش
به کمک آمارهاي رسمی ابتدا کسب شده آنان

اي بابلسر طی ارائه شده مرکز فنی و حرفه
ارزیابی آموزشی و (ارسنجیساله اعتب2دوره 

زایی مراکز تحت امر به سارمان آموزش اشتغال
و سپس) 1389-1390اي کشور فنی و حرفه

از روش رگرسیون خطی و جهت بررسی رابطه 
ثر بر درآمد کسب شده کارآموزان و ؤعوامل م

میزان کارآیی آنها از روش تحلیل فراگیر 
حالت چند DEAروش . استفاده گردیدهاداده

صورت همحصولی و چند عامل تولیدي را ب
ابتکاري، به حالت ساده یک عاملی و یک 

اگر اطالعات در . )9(نمایدمحصولی تبدیل می
محصول براي هر Mعامل تولید و Kمورد 

یند آبنگاه وجود داشته باشد، فرNکدام از 
: خواهد بود)1(رابطهصورت ه محاسبه ب

)1(

U 1یک بردار×Mهاي محصوالت و شامل وزن
V 1یک بردار×Kهاي عوامل تولید شامل وزن
و باشدمیUو Vبردار معکوسUو Vو 

از عوامل تولید N×Kیک ماتریس Xماتریس 
از محصوالت N×Mیک ماتریس Yو ماتریس 

يهنده کلیهداین دو ماتریس نشان. باشدمی
.)9(بنگاه خواهد بودNاطالعات مربوط به 

باشد میUوVمقادیر بهینه تعیینهدف
اي که نسبت کل مجموع وزنی محصوالت بگونه

ارایی ـمیزان ک(ولید ــبه مجموع وزنی عوامل ت
اینکه، مشروط برحداکثر گردد،) گاهـهر بن

1- Data Envelopment Analysis
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هر بنگاه بایستی کوچکتر و یا ی آیاندازه کار
.مساوي واحد باشد
تعداد بیشماري )1(رابطهرابطه کسري 

*Uو*Vبراي مثال اگر .حل بهینه داردراه

نیز براي *Uو*Vمقادیر بهینه باشند آنگاه 
. بهینه خواهند بودα>0مقادیر 

این مدل غیرخطی و غیرمحدب ،همچنین
چارنز این مشکل که اولین بار توسط . باشدمی

بدین صورت .نشان داده شد)7(و همکاران
برطرف شد که با قرار دادن مخرج کسر 

ریزي خطی تبدیل برنامهالگوبهیکمساوي 
Xi(گردید و در ضمن محدودیت اخیر =1(

. عنوان قید دیگري به مدل اضافه شده نیز ب
در . بودCCRاین تبدیل، ابتکار عمل روش 

این روش مساله به صورت حداکثر نمودن 
استاندارد هاي محصول در شرایط مجموع وزن

هاي عوامل کل مجموع وزنو کنترل شده،
.دشوتولید و حفظ سایر قیود تبدیل می

Max: μ/Yi

Subject to:
υ/ Xi= 1

μ/Yj-υ /Xj< 0
j= 1, 2, 3…, N

μ≥0υ≥0,
عالئم VوUبه جايخاطر تبدیل خطی به

μوυ دانیم که مساله اخیر می. گرفته شدبکار
هاي رایج توان با استفاده از تکنیکرا می
که از طوريهخطی حل نمود بریزي برنامه

و محاسبات آن بهره 1مزایاي تبدیل دوگان
ریزي خطی براي حل استفاده از برنامه. جست

معنی نیاز به قیود کمتر ه له دوگان بأمس
و چون باشدیه مینسبت به روش اول

)K+M< N+1( به همین دلیل شکل دوگان ،
.باشدبراي حل مسئله فوق ارجح می

تحمیل قیود اًریزي خطی عمومبرنامهدر 
نکته . نمایدکمتر، حل مساله را آسانتر می

که، فرم دوگان در واقع میزان تر آنجالب
براي هر بنگاه را به تفکیک ) (ی فنیآیکار

:نمایدارائه می
Min: 
ST:
-Yi + Y λ ≥ 0
Xi - X λ≥ 0
λ>= 0

λ 1یک بردار×N شامل اعداد ثابت
هاي مجموعه مرجع را نشان باشد، که وزنمی
θمقادیر اسکالر بدست آمده براي . دهدمی

را θ1≥ها خواهد بود که شرط یی بنگاهآکار
اولین قید بیان )3(هدر رابط. نمایدمیتأمین

دارد که آیا مقادیر واقعی محصول تولید می
با استفاده از عوامل تولید aشده توسط بنگاه 

تواند بیش از این باشد؟ مورد استفاده، می
محدودیت دوم داللت بر این دارد که عوامل 
تولیدي بکار رفته توسط بنگاه مرجع باشند

)9(.
بار و Nریزي خطی الزم است مدل برنامه

در . ها حل شودهر مرتبه براي یکی از بنگاه
براي هر بنگاه بدست )θ(ئی آنتیجه میزان کار

اي نقطهگرباشد، نشانθ=1اگر. خواهد آمد
یا تابع تولید و2تولیدمقداريروي منحنی هم

،اطالعات سازمانی=ورودي(.است3مرزي
.)کارآیی=خروجی

امعه آماري شامل جکل در این پژوهش 
هاي آموختگان رشتهنفر از دانش100

1- Dual 2- Isoquant Curve 3- Frontier Production Function

)2(

)3(
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هاي مرتبط با آن که با کشاورزي و دیگر رشته
،خوداشتغالی مشغول به کار شدنددریافت وام 

بوده است که به صورت تصادفی انتخاب 
به منظور تعیین شدت و جهت . گردیدند

اثرگذاري سه عامل نمرات ارزشیابی نهایی، 
براي دریافت مشاوره و تعداد دفعات مراجعه 

بر آموختگاندانشهمچنین میزان وام دریافتی 
کسب شده میزان کارآفرینی و درآمد

افزار ، به کمک نرمهآموختدانشوزان کارآم
Eviews که در آن )4(پارامترهاي رابطه

Revenue ،میزان درآمد کسب شدهGrade

تعداد دفعات Visitارزشیابی نهایی، تنمرا
میزان Financeمراجعه براي دریافت مشاوره و 

.باشد، تخمین زده شدوام دریافتی آنها می

Revenue і = Intercept + a₁ Grade i +
a₂Visit i + a₃ Finance i + Ui

نتایج و بحث
یکدر جدول )4(رابطهتخمیننتایج

نتایج بر مبناي تخمین .ارائه شده است
پارامترهاي رگرسیون معرفی شده ارائه گردید

را با اطمینان برآوردتا بتوان نتایج نهایی 
معادالت،از سوي دیگر.بیشتري ارائه نمود

جهت و شدت اثرگذاري عوامل مورد مطالعه را 
اي که در این مطالعه اما نکته.دهدنشان می

این است که به نظر هروي آن تمرکز گردید
رسد درآمد کسب شده کارآموزان با میزان می

یک از آنان در شرایط که هرايدرآمد بالقوه
توانستند در سطح موجود وام استاندارد می

هاي ارزشیابیزبه دست آمده ادریافتی، نمرات
آنها و همچنین تعداد دفعات مراجعه آنان به 

اي براي کسب مراکز آموزش فنی و حرفه
.متفاوت باشد،دنمشاوره تخصصی به دست آور

نتایج به دست آمده بر اساس پروژه 
اعتبارسنجی مراکز که توسط سازمان فنی و 

به ،گیرداي، هر دو سال یکبار انجام میحرفه
.دست آمده است

دار بودن جهت بررسی معنی) 1(جدول 
ترین عامل ثر در درآمد، که مهمؤمعوامل 
کننده شاغلین براي ادامه کار است تحریک

تهیه شده است و در ستون آخر سطح 
95داري سه عامل مورد بررسی بیش از معنی

.درصد محاسبه شده است
بررسی این که کدام یک از به منظور

گذار، اثر تأثیرعوامل مورد مطالعه سه گانه 
بیشتري بر کاهش فاصله بین درآمد بالقوه و 

دارد، الزم ) درآمد از دست رفته(کسب شده 
. است کارآیی کارآموزان مورد مطالعه قرار گیرد

ارائه )2(خالصه نتایج آن در جدولکه
شود یمشاهده مجدولاین در .گردیده است

100که افراد با کارآیی بسیار پایین و یا 
درصد، کمترین مراجعات را براي دریافت 
مشاوره داشته و سطوح میانی جدول بیشترین 

.اندسهم را دارا بوده
نتایج نحوه ارتباط سه متغیر ،همچنین

یی بدست آمده آمورد بررسی با میزان کار
)4و3(در جداولآموختگاندانشتوسط 

. نمایش داده شده است
ثر نمراتتوان به امی)3(در جدول 

در کارآیی شغلی که80از باالتر ارزشیابی 
شتر خواهد شد پی برد کهیجر به درآمد بنم

همین مسئله موجب تمایل افراد به ادامه شغل
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گونه که همان.شودو کسب درآمد بیشتر می
تصور برخالفگردد، مالحظه می)4(در جدول 

مراجعات بیشتر جهت ،ايسازمان فنی و حرفه
هاي تخصصی و شغلی اثر دریافت مشاوره

چندانی در افزایش کارآیی افراد جامعه آماري 
نداشته است و بیش از نیمی از افراد تنها یک

.ندمرتبه مشاوره دریافت نمود

درآمد با نمرات ارزشیابی، میزان وام و مراجعات جهت مشاورهرابطه آماري -1جدول 
دارينیسطح معtآمارهخطاي معیارضرایبنام متغیر

67/0- 76/1397/0- 38/13ء ثابتزج
951/0*37/018/098/1ارزشیابی نهایینمره

964/0*95/191/012/2شاورهمبراي دریافت مراجعات
100**53/012/026/4وام

R2=75%
.درصد1و 5دار در سطح احتمال معنی: **و*

شاغلآموختهدانشکارآیی محاسبه شده کارآموزان میانگین نماي کلی - 2جدول 
60-7070-8080-9090-100100)درصد(کارآیی

1229242411درصد افراد هر طبقه

و نمرات ارزشیابی آنهاآموختگاندانش) فراوانیعتوزی(میزان کارآییارتباط-3جدول 
)درصد(کارآیی

)0-100(نمره
100-9090-8080-70

1005170
100-902710
90 -802193
80 -708133
70 -60524

دریافت مشاورهجهتتعداد دفعات مراجعه آنهابا آموختگاندانشکارآییارتباط هسمقای- 4جدول 
)مرتبه(مراجعات

)درصد(کارآیی 
87654321

10010012008
100-90002000027
90 -80000000717
80 -7000003795
70-6002023004
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و درآمد کسب شده آنها آموختگاندانشارتباط کارآیی -5جدول 
)ریالمیلیون(ددرآم

)درصد(کارآیی
70-6060-5050-4040-3030-20

10031800
100-90200270
90–80001194
80–70005163
70–6000524

ارتباط اندك کارآیی 5، در جدول همچنین
باال در کسب درآمد مورد نظر شاغلین مشهود 

. است
که میزان آموختگاندانشاي ازبخش عمده

جملهآن اند، از یی متوسط و باال داشتهآکار
وح نمره، تعداد سطکه هستندکارآموزانی 

دفعات مراجعه و میزان وام دریافتی پایینی 
. اندداشته

هاي اخیر  محققین که طی سالبا آن
و صفار حیدري و ) 8(دیگري نظیر صالحی

ثر بر ؤنیز به بررسی عوامل م) 12(خاوري
در سطح برخی دیدگانموزشکاریابی آ

شهرهاي مازندران پرداختند با توجه به این 
رغم اثر نشان داد که علینکته، پژوهش اخیر

نمرات ارزشیابی دار سه متغیریمثبت و معن
نهایی، تعداد دفعات مراجعه براي دریافت 
مشاوره و همچنین میزان وام دریافتی بر 

مرکز فنی و آموختگاندانشدرآمد کسب شده 
اثر اندکی بر افزایش شهرستان بابلسرايحرفه

میزان کارآفرینی داشته و در نتیجه از عملکرد 
اما هنوز هم،بسیار پایینی برخوردار است

وجود گیري بهتر از این سه عاملامکان بهره
ینه ــستی در این زمــبای،ینارــبناب. دارد

در ثريؤهاي ماريذگها و سیاستریزيبرنامه
.صورت گیردمنطقه

این مطالعه پیشنهاد تحلیلیبر مبناي نتایج
: گردد کهمی
وام خود اشتغالی به افرادي که بهترین - 1

اند هاي نهایی داشتهمونزعملکرد را در آ
.اعطا گردد

حمایت علمی و تخصصی و همچنین - 2
آموختگانی که وام نظارت بر عملکرد دانش

اند تا زمان رسیدن به درآمد دریافت نموده
.صورت گیردنظردر شغل مورد استاندارد 

تحقیق در مورد عملکرد و درآمد شاغلین - 3
سال به 2مورد بررسی براي مدت حداقل 

انجام رسد و نتیجه آن در اختیار 
.کارشناسان  قرار گیرد

قدردانیوتشکر
هاي بیدریغ ریاست و با سپاس از کمک

واحدهاي آموزش، آزمون، مشاورهکارکنان 
شغلی و کارآفرینی مرکز آموزش فنی و 

اي شهید صالحی شهرستان بابلسر که در حرفه
تهیه آمارهاي صحیح کارآفرینی یاریمان 

.نمودند
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Evaluating the Effects of Agricultural Specialized Training on Income
of Graduates of Technical & Vocational Training Center of Babolsar

Vahid Vahedi1 and Seyed Ali Hosseini Yekani2

Abstract
According to importance of education and training of semi-skilled labors for

employing in various production and services sectors and also importance of pre and
post researches on performance of such training, this research aimed to evaluate the
entrepreneurship of agricultural specialized training in the technical and vocational
training organization according to the standards of the International Labor organization.
To conduct this evaluation, the data related to the earned income, the final evaluation
scores, number of visits for advice and the received loans of a sample of 100 graduates
of various branches of agricultural sciences from technical and vocational training
center of Babolsar during 1389 and 1390 were collected and after averaging was used.
In the first stage, the affecting intensity and direction of graduates' income from three
mentioned independent variables using a linear regression was measured and in the next
stage the relationship among these three independent variables and the efficiency of
graduates in a Data Envelopment Analysis framework was evaluated. The results of this
study indicates that despite of a positive and significant effect of three variables of the
final evaluation scores, number of visits for advice and the received loans on the earned
income of the technical and vocational training center of Babolsar, the performance of
these three variables can be increased. Therefore, some more effective planning and
policy makings are required.

Keywords: Agricultural Entrepreneurship, Technical and Vocational Training Center,
Efficiency, Data Envelopment Analysis, Babolsar
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