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مقدمه
امروزه افزایش بهرهوری ،از دغدغههای جدی اکثر کشورها
بهویژه کشورهای درحالتوسعه که بهرهوریشان پایین است
به شمار میآید .این امر به دلیل کارکردها و ارتباطات مختلف
بهرهوری با موضوعاتی از قبیل رفاه ،سطح زندگی ،فقر ،تورم
و مواردی ازایندست است .از طرفی باید خاطرنشان شد که
کشاورزی از محورهای اساسی توسعه مناطق روستایی است
و نقش مهمی در توسعه اقتصادی مناطق مذکور دارد ازاینرو
الزم است عوامل تأثیرگذار بر محیط کار کشاورزان موردتحقیق
قرار گیرد.
رشد بهرهوري در بخش كشاورزي باعث افزايش تقاضا براي
خدمات و كاالهاي صنعتي شده و میتواند سرمایهای توليد كند
كه براي سرمايهگذاري در بخش صنعت مورداستفاده قرار گيرد.
رشد بهرهوري كشاورزي ازیکطرف میتواند تقاضا براي نيروي
كار كشاورزي را افزايش دهد که خود باعث افزايش دستمزد،
افزايش درآمد كشاورزان و افزايش اشتغال در بخش كشاورزي
میشود و از طرف ديگر باعث صدور كاالهاي كشاورزي بهجای
كاالهاي صنعتي نیز میگردد .همچنین ازآنجاکه بيشتر مردم
فقير جهان در بخش كشاورزي اشتغال دارند و يكي از اهداف
اساسي سیاستهای توسعه ،افزايش درآمد و بهبود سطح
زندگي آنهاست ،منفعت حاصله از بهرهوري كشاورزي میتواند
ابزاری مفید در جهت كاهش فقر و رشد بخش غير كشاورزي
باشد (.)Foster & Rosenzweig, 2004
نگرشی اجمالی به روند نهچندان مطلوب بهرهوری عوامل
تولید در بخش کشاورزی ،در چند سال اخیر به ما میآموزد
که اگر روند مذکور همچنان استمرار یابد اقتصاد کشور در
سالهای آتی نیز با تنگناهای عدیده اقتصادی که عمدتاً ناشی
از عدم بهکارگیری مناسب عوامل و امکانات ،منابع و نیروهای
بالقوه کشور است ،مواجه خواهد شد .در این راستا بیتوجهی به
پایین بودن بهرهوری در تولید محصوالت گوناگون ،توسعه کمی
و کیفی این محصوالت را با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین
مطالعات مربوط به بهرهوری عوامل تولید ضرورت مییابد؛ زیرا
تولید بخش کشاورزی به بهرهوری عوامل تولید بستگی دارد
و در مناطقی که سطح زیر کشت را نمیتوان افزایش داد،
تولیدات کشاورزی وابستگی شدیدتری به افزایش بهرهوری
عوامل تولید پیدا میکنند Data& Joshi )1992( .جهت
افزایش تولید محصوالت کشاورزی دو گزینه را آزمودند که
شامل افزایش تولید از طریق افزایش بهرهوری و افزایش تولید
از طریق اصالح زمینهای شور و افزایش سطح زیر کشت بود.
نتایج این مطالعات نشان داد که افزایش تولید از طریق بهبود
بهرهوری بهطور معنیداری ،هزینه کمتری نسبت به اصالح
زمینهای شور دارد .بهخصوص درزمینة محصوالت باغی
ازجمله انگور ،ازآنجاکه کشت این محصول را در کوتاهمدت
نمیتوان تغییر زیادی داد ،پس باید درصدد راههایی برای
افزایش بهرهوری این محصول بود.
آمارهای موجود حاکی از اهمیت نسبی تولید انگور در
اقتصاد کشور ،استان فارس ،شهرستان ممسنی و همچنین
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مزیت نسبی تولید این محصول نسبت به سایر تولیدات باغی،
کسب درآمد و امرارمعاش و اشتغالزایی دارد .بهطوریکه از
سطح زیر کشت  82755.4هكتاری انگور دیم ،بيش از 61
درصد آن در استان فارس قرار دارد .اين محصول با  40درصد
سطح زیر كشت و  73درصد توليد محصوالت باغي ديم استان،
رتبه اول را در بين اين محصوالت به خود اختصاص داده است.
در بين شهرستانهای استان نیز ،شهرستان ممسني بيشترين
سطح كشت ( 40درصد) و ميزان توليد  55درصد را دارد و
بخش عمده آن در منطقه دشمن زياري اين شهرستان قرار
دارد .بيش از  2000خانوار در اين منطقه درآمد خود را از
طريق فروش محصوالت توليدي باغات انگور ديم (از جمله
غوره ،انگور ،مويز و شيره) كسب مینمایند.
بنابراین با توجه به نقش و جایگاه روستا و روستائیان در
تولیدات کشاورزی و همچنين با توجه به تفاوتهای منطقهای
بهرهوری در واحدهای تولیدی کشاورزی بین مناطق کشور و
به دليل نیاز به ایجاد تعادل در توزیع منابع و نهادهها بهمنظور
ارتقای بهرهوری ،الزم است كه عوامل مؤثر بر بهرهوری عوامل
تولید در تولید محصوالت گوناگون و در مناطق مختلف،
بهصورت جداگانه بررسیشده تا بتوان به تواناییها و پتانسيل
مناطق مختلف پي برد .همچنین با توجه به وجود فقر در
جوامع روستایی و ساختار اقتصادی روستا که متکی بر تولیدات
کشاورزی با بهرهوری اندک نیروی کار است ،درصورتیکه بتوان
عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی کار را شناسایی کرد ،با اتخاذ
سیاستهای مناسب میتوان عالوه برافزایش بهرهوری نیروی
کار ،زمینههای کاهش فقر را نیز فراهم ساخت.
ازجمله انواع بهرهوری در بخش کشاورزی ،بهرهوری در
سه بعد بهرهوری نیروی انسانی  ،بهرهوری سرمایه و بهرهوری
کل عوامل تولید میتوان اشاره کرد؛ که از بین اینها به دلیل
اهمیت ،در این تحقیق بهرهوری نیروی انسانی موردتوجه
قرار گرفت .در تحقیقات بسیاری نیز ،نیروی انسانی مهمترین
عامل در بهبود بهرهوری شناختهشده است (;Guy, 1992
.);Hicks,1997 Kudyba, 2003
نتایج تحقیق اشرفی و همکاران ( )1384با عنوان
بررسی بهرهوری عوامل تولید انگور در استان خراسان نشان
داد بهرهبردارانی که از خدمات ترویجی و اعتبارات بهرهمند
میشوند دارای بهرهوری بیشتری میباشند و کشاورزانی که
سطح زیر کشت بیشتری داشته و باسواد میباشند ،از نهادههای
تولید به نحو مطلوبتری استفاده میکنند.
حسنپور ( )1381کارايي فني انگورکاران و عوامل مؤثر بر
آن را در شهرستانهای بویراحمد و گچساران با استفاده از تابع
توليد متعالي مرزي تصادفي در سال  ١٣٧٨برآورد کرد .براي
اين منظور از اطالعات  ٨٢پرسشنامه استفاده شد .با استفاده
از آزمون  Fو  Tرابطه بین متغیرهای سن ،تحصیالت ،تجربه
کشاورز و سن باغ با میانگین کارایی فنی مثبت بهدستآمده،
ولی شغل غیر باغداری اثر منفی بر کارایی داشته است.
نتایج مطالعه دربان آستانه و همکاران ( )1386نشان داد
میزان عملکرد در واحد سطح ،میزان پایداری واحد تولید ،سطح
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توسعه کشاورزی در منطقه ،سطح زیر کشت گندم ،تجربه
بهرهبردار و سطح تحصیالت ،دانش فنی و زراعی و دارایی
بهرهبرداران موردمطالعه ،مهمترین عوامل مؤثر بر بهرهوری
گندم کاران استان تهران است.
موحدي و ساری خانی ( )1377در يك تحقيق ميداني
كه در سال  1377با عنوان «بررسي بهرهوري زنان روستايي
در توليد برنج» در  300خانوار استان مازندران انجام دادند،
با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره کابـداگالس اثر
متغيرهاي مستقلي چون سن ،جنس ،سواد ،آموزش ،ترويج و
برخورداري از اعتبارات ،ميزان عالقهمندی و خشنودي از کار
و سطح زير كشت را بر روي بهرهوري نيروي كار زنان بررسي
کرده و اين نتايج را به دست آوردند :شركت در کالسهای
آموزش و ترويجی بر روي بهرهوري رابطه مثبت ولي سن
و اندازه مزرعه بر روي بهرهوری رابطه معكوس دارد .بين
متغيرهاي ميزان عالقهمندی و خشنودي از كار ،وجود شركت
تعاوني و بهرهوري رابطه معناداري وجود نداشت.
 Khakbazan (1993) &Grayمطالعهای درزمینة
بهرهوري نيروي كار بخش كشاورزي ايران با استفاده از تابع
توليد ترانسلوگ انجام دادهاند و به اين نتيجه رسيدند كه طي
 30سال گذشته ،بخش كشاورزي بخش جاذب نيروي كار
نبوده است .اضافه بر آن بهرهوری نهايي نيروي كار در بخش
كشاورزي ايران منفي بوده است.
( )Wenbiao 2010در مطالعهای به ارتباط مثبت
بین متوسط اندازه مزرعه و بهرهوری نیروی کار دستیافت.
همچنین نتایج تحقیق ایشان نشان داد که در کشورهایی با
درآمد کم ،نیروی کار بیشتر بهصورت کارگر است ،اشتغال
بخش کشاورزی باال و بهرهوری نیروی کار نیز کم است.
( )Holsinger 2009در پژوهشی با عنوان رابطه بین
آموزش و بهرهوری نیروی انسانی ،همبستگی بین آموزش
و بهرهوری نیروی انسانی را در صنایع بررسی و آموزش را
مؤثرترین عامل در بهرهوری نیروی انسانی قلمداد نمود.
( )Kudyba 2003مطالعهای در زمینه عوامل مؤثر بر
ارتقای بهرهوری کارکنان انجام داد .نتایج نشان داد که با آموزش
مناسب ،هدایت و مشارکت کارکنان میتوان مهارتهای آنان
را بهبود داد و موجبات افزایش بهرهوری کارکنان را فراهم
ساخت.
تحقیقات ( Francalanci& Golal )2007عوامل
مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی را در قالب تحصیالت ،آموزش،
تجارب نیروی کار ،کیفیت مدیریتی ،سرمایهگذاری در
تجهیزات ،تکنولوژی و محیط اجتماعی دستهبندی کردند.
در تحقیقی که توسط (Nguyen & Cheng )1997
با استفاده از نتایج رگرسیون در پنج استان چین انجام
شد ،مشخص گردید که آموزش کشاورزان تأثیر شگرفی در
معیشت آنها دارد .در این تحقیق خانوارهایی که رئیس آنها
آموزشدیده بودند با خانوارهایی که رئیس آنها آموزش ندیده
بودند مقایسه شدند و مشخص شد که خانوارهایی که رئیس
آنها تنها  3سال سابقه آموزش داشتند ازنظر حیثیتی در

وضعیت بسیار بهتری زندگی میکردند.
( )Kurosaki & Khan 2011با استفاده از دادههاي
سري زماني و تابع کابـداگالس اثر سرمايه انساني روي بهرهوري
در فعالیتهای کشاورزي و غير کشاورزي در روستاهاي ايالت
پنجاب پاکستان را مورد ارزيابي قرارداد .نتايج نشان میدهد که
نرخ بازده خصوصي آموزش مردان در فعالیتهای غیر کشاورزی
بهطور معنیداری مثبت است .ولي اثر سرمايه انساني روي
دستمزد و بهرهوري در فعالیتهای کشاورزي ضعيف است.
نهايتاً نتیجهگیری میکند که آموزش بيشتر اعضاي خانواده در
فعالیتهای غیر کشاورزی داراي مزيت نسبي است.
( )Hoa et al. 2012در مقاله خود با عنوان اندازه مزرعه
و بهرهوری :شواهد تجربی از مناطق روستایی ویتنام ،به رابطه
معکوس بین اندازه مزرعه و بهرهوری زمین در مناطق روستایی
دستیافتند که دلیل آن کاهش بازده به مقیاس در کشاورزی
ویتنام و استفاده بیشازحد نیروی کار و دیگر نهادههای مکمل
در مزارع کوچک بیانشده است.
همچنین در بسیاری از مطالعات مانند (Morgan; )2003
);Castany et al.(2005) ;Gilligan (1998) (2003
)Hwang، Park & Kwon (1995؛ مهرابی و گیالن
پور ( )1384رابطه مثبتی بین اندازه مزرعه و سطح بهرهوری
شناسایی شد؛ اما در برخی از مطالعات نتایج دیگری به دست
آمد ،مانند( Helfand )2003که رابطه غیرخطی و دوگانه
بین دو متغیر یافت.
تحقیق حاضر با تحقیقات دیگری که در باال ذکر شد ازنظر
هدف و روششناسی یافتهها متفاوت است .در این تحقیق سعی
به تبیین عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی در تولید انگور
در بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی با استفاده از یک
مدل رگرسیون گردیده که در آن متغیرهایی چون سن ،جنس،
سطح تحصیالت ،تجربه ،اندازه مزرعه ،دسترسی به امکانات
آموزشی ـ ترویجی و تسهیالت بانکی مورد تحلیل قرار گرفتند.
اهداف تحقیق
هدف این تحقیق ،بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی
انسانی انگورکاران بخش دشمن زیاری در شهرستان ممسنی از
توابع استان فارس بود .درواقع این مطالعه در پی پاسخ به این
سؤال است که عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری نیروی انسانی در
تولید انگور در بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی کدامند.
پس از یافتن پاسخهای تجربی امکان ارائه راهکارهای عملی
برای ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی فراهم میشود.
روش پژوهش
روش تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع از نوع
پژوهشی کمی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است؛ زیرا در
پی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است .همچنین
این تحقیق ازنظر کنترل متغیرهای تحقیق ،از نوع توصیفی و
همبستگی میباشد که به طریق پیمایشی انجامگرفته است.
ابزار اصلی جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود .روایی محتوایی
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پرسشنامه با نظرخواهی از کارشناسان و استادان مرتبط با
موضوع و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی و
از طریق تکمیل  20پرسشنامه در بین جامعه آماری مورد
تائید قرار گرفت .ضریب آلفای کرونباخ قسمتهای مختلف
پرسشنامه بین  α= 0/74تا  α= 0/88به دست آمد که نشان از
قابلیت پایایی پرسشنامه دارد.
قابلذکر است که معموالً در رابطه با اندازهگيري بهرهوری
نيروي انساني از سه نوع داده استفاده میشود که هرکدام
روش تحليل خاص خود را دارد .سه نوع داده عبارتاند از:
دادههاي سري زماني ،1دادههاي مقطعي یکساله 2و دادههاي
سري زماني در طي چند دوره زماني .3در اين مطالعه فقط
دادههاي مقطعي یکساله (1395ـ )1394در دسترس بوده و
از آن استفادهشده است.
در اين بررسي از دو نمونه پرسشنامه شامل پرسشنامه ده
جهت آشنايي با نواحي سکونت بهرهبرداران و پرسشنامه خانوار
جهت جمعآوری اطالعات از بهرهبرداران که سرپرست خانوار و
تصمیمگیرنده امور توليد باشند ،استفاده گردید.
نمونه آماري تحقيق ،تعداد  140خانوار انگورکار ساکن
در بخش دشمن زیاری شهرستان ممسني بود که به روش
نمونهگیری طبقهای متناسب و تصادفی انتخاب شدند.
شهرستان ممسني با وسعت حدود  8000کیلومترمربع در
غرب استان فارس قرارگرفته است .بر اساس آخرين تقسيمات
كشوري اين شهرستان داراي  4بخش 2 ،مركز شهري13 ،
دهستان و  600آبادي داراي سكنه است .بخش دشمن زیاری
بهعنوان بخش سردسیری شهرستان و در جوار شهرستان
سپیدان با مساحتی بالغبر  866کیلومترمربع در جنوب شرقی
شهرستان قرار دارد .این بخش دارای  2دهستان و  58روستا
بوده و بیشتر مساحت آن را پوشش جنگلی و باغات انگور
فراگرفته و از حیث تولید انگور مقام اول را در استان فارس
داراست .جدول  1تعداد نمونههای اختصاص دادهشده به هر
دهستان در بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی ارائهشده
است.

نيروي انسانی مورداستفاده قرار ميگيرد و ما نيز در اين تحقيق
براي اندازهگيري بهرهوري نيروي انسانی در توليد انگور از آن
استفاده کردهایم ،نسبت ارزشافزوده توليد به مقدار نيروي كار
مصروف طي دوره معيني از زمان است (مجدی:)1375 ،
بهرهوری نیروی کار (کل هزینهها ـ ارزش کل محصوالت
تولیدشده از باغات انگور در یک سال) تقسیمبر (میانگین تعداد
روزهای فعالیت در ماه* میانگین تعداد ماههای فعالیت در یک
سال* تعداد کارگر* میانگین تعداد ساعات فعالیت در هرروز)
ـ ارزش كل محصوالت تولیدشده از باغات انگور :ارزش
کل محصوالت تولیدشده از باغات انگور عبارت است از مجموع
حاصلضرب مقدار فيزيكي هر محصول تولیدشده در باغات
انگور در قيمت آن (سابورویامادا .)1985 ،از آنجائی که عموماً
تفاوت زیادي در قيمت فروش محصوالت بهرهبرداران وجود
نداشت ،قيمت هر محصول را براي باغداران يکنواخت فرض
کرديم.
ـ ارزشافزوده 4محصوالت تولیدشده در باغات انگور:
بهمنظور تعيين مشاركت يا سهم خالص صنعت كشاورزي،
ارزش كود شيميايي ،سموم گياهي و ديگر نهادههايي که از
خارج ،وارد بخش كشاورزي ميشوند ،از ارزش کل محصوالت
تولیدشده باغات انگور [ارزش ستانده] كم شدهاند .واردات
نهادههايي كه منشأ كشاورزي دارند نظیر کود دامي ،نيز از
ارزش ستانده کسر شدهاند .عالوه بر اين هزينهها ،هزينههاي
ديگر شامل هزينه شخم ،هرس کردن ،تنک کردن ،کودپاشي،
آبياري و هزينههاي برداشت از ارزش ستانده کسر شده است.
همچنين هزينه نيروي کار (دستمزد) در هرکدام از اين مراحل
در دو حالت روزمزد و خانوادگي نيز از ارزش ستانده کم
شدهاند .به عبارتي در حالت اول فقط هزينه نيروي کار روزمزد
کم شده و در حالتي ديگر ،عالوه بر هزينه نيروي کار روزمزد
هزينه نیروی کار خانواده نيز کم شده است .در كشاورزي دو
نوع ارزشافزوده وجود دارد:
يكي ارزشافزوده خالص 5است ،كه استهالك سرمايه را
از آن كم ميكنيم و ديگري ارزشافزوده ناخالص 6است كه
استهالك سرمايه را هم شامل ميشود؛ که در اين تحقيق به
دليل نبود اطالعات الزم در مورد استهالک سرمايه (استهالک
ادوات و ماشینآالت کشاورزي ،تأسيسات و تلمبه آب) از
ارزشافزوده ناخالص استفادهشده است.
ـ محاسبه کل ساعات کار انجامشده در تولید انگور :تعداد
روزهاي کاري هر نیروی کار در ماه ،ضربدر تعداد ماههای کاري
فرد موردنظر شده و آنهم ضربدر متوسط ساعات کار نیروی
کار در روز شده است .نهايتاً کل ساعات کار انجامگرفته توسط
افراد به کار گرفتهشده در توليد محصوالت باغات انگور ،در
بخش دشمن زیاری شهرستان ممسني باهم جمع شدهاند.
در اینجا نيز در دو حالت نيروي کار خانوادگي و روزمزد کل
ساعات کار محاسبهشده است .به عبارتي در حالت اول فقط کل

1-Time series
2-cross-section
3-Panel Data

4-Value Added
5-Net Value Added
6-Gross Value Added

جدول  .1تعداد نمونه اختصاص دادهشده به هر دهستان (خانوار)
نام دهستان

تعداد مشاهدات (خانوار)

دشمن زیاری

78

مشایخ

62

جمع کل

140

براي سنجش و تحليل بهرهوری نيروي انسانی در اين
تحقيق ،از رويکرد شاخصي بهره گرفتهشده و تأکيد بر سنجش
بهرهوری جزئي بوده است .روشي كه در سنجش بهرهوري
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ساعات کار نيروي کار خانوادگي و در حالت دوم مجموع کل ساعات کار نيروي کار خانوادگي و روزمزد در نظر گرفتهشده است.
در اينجا هر مرد  15ساله و باالتر معادل يک نفر نيروي کار ،هر مرد کمتر از  15سال معادل  0/5نفر نيروي کار و هر زن معادل
 0/8نفر نيروي کار در نظر گرفتهشده است.
ـ ارزشافزوده محاسبهشده [در دو حالت مذکور] را بر کل ساعات کار انجامشده توسط افراد شاغل در توليد اين محصوالت
تقسيم نمودهایم.
ساختار مدل بهرهوری در این تحقیق
در اين تحقيق اساساً از تابع توليد كاب ـ داگالس تعمیمیافته كه بهصورت تابع ( )1است ،استفاده میشود:
(Y = ALa K a )1
2

1

كه در آن  Yارزشافزوده L ،نيروي كار K ،سرمايه  A، a1 ,a2توسط رگرسيون تخمين زده میشود.
اگر از طرفين رابطه ( )1لگاريتم طبيعي بگيريم ،رابطه ( )2به دست میآید:
(LnY = LnA + a1 LnL + a 2 LnK )2
كه وقتي  LnAرا با  a0نشان دهيم آنگاه:
(LnY = a 0 + a1 LnL + a 2 LnK )3
از آنجا که متغير وابسته در اين تحقيق بهرهوری نيروي انساني و با تعريف نسبت ارزشافزوده به كار مصرفشده است ،متغير
وابسته  Yو  Lو  Kرا بر  Lتقسيم كرده معادله ( )4به دست میآید:
Y
K
L
(Ln( ) = a 0 + a1 Ln( ) + a 2 Ln( ) )4
L
L
L

از آنجائی که لگاريتم يك مساوي صفر است معادله ( )4بهصورت ( )5درمیآید:
(K )5
Y
) = a 0 + a1 Ln
L
L

(Ln

عرض از مبدأ  a0در معادله ( )5میتواند دربرگیرنده متغيرهايي از قبيل تعداد قطعات باغ ،متغيرهاي كيفيت نيروي انساني
(سطح تحصيالت ،سن و تجربه سرپرست) ،نوع شغل دوم انگورکار ،عضويت در شركت تعاوني ،ميزان وام دريافتي ،درجه
مكانيزاسيون ،بازديد مروجان از باغات انگور ،شركت انگورکار در برنامههای آموزشي ـ ترويجي و نوع محل سكونت انگورکار باشد.
براي جذب تأثير اين متغيرها از عرض از مبدأ در تابع ( ،)5اين متغيرها را نيز در رگرسيون وارد میکنیم .اضافه شدن اين متغيرها
را بهصورت كلي  Hنشان داده و تابع ( )5به شكل ( )6نشان داده میشود:
Y
K
Ln ) ( = b 0 + b 1 L
(n ) ( + b 3i LnH + e )6
L
L

تابع ( )6تخمين زده خواهد شد كه در آن  b0عرض از مبدأ e ,b3i ، b1 ،ضريب خطا (پسماند) بهوسیله رگرسيون تخمين
زدهشده و  iنوع متغيرهاي  Hاست.
واضح است كه متغيرهاي  Hبعضي از نوع كمي بوده كه تأثير آنها بر بهرهوری بهوسیله ضريب تخمين زدهشده آنها
تعیینشده و بعضي ديگر متغيرهاي مجازي است كه ضرايب تخمين زدهشده آنها جابهجایی در عرض از مبدأ را نشان میدهند.
یافتهها

نتایج تحقیق توصیفی

خالصه ویژگیهای انگورکاران مورد مطالعه در جدول  2ذکر شده است .قابلذکر است که  34/6درصد انگورکاران موردمطالعه
بیسواد و  84/6درصد دارای سطح تحصیالت پنجم ابتدایی و کمتر از آن بودند 9/2 .درصد دارای مدرک سوم راهنمایی4/7 ،
درصد دارای مدرک دیپلم و تنها  1/4درصد دارای مدرک باالتر از دیپلم بودند .همچنین بر اساس یافتههای تحقیق  9/2درصد از
صاحبان مزارع در نمونه موردبررسی بیشتر از یک شغل دارند .این بدان معنی است که درآمد این افراد عالوه بر باغداری از سایر
فعالیتهای نیز تأمین میشود .کارگری ،رانندگی ،بنایی و مغازهداری ازجمله مهمترین مشاغلی هستند که در کنار کار کشاورزی
بهعنوان شغل دوم به آن پرداخته میشود.
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بر اساس نتایج بهدستآمده  83/3درصد باغداران در طی  5سال گذشته ساالنه بهطور متوسط کمتر از  11بار ،مروجان از
باغات آنها بازدید داشتهاند 11/7 .درصد از آنها بین  10تا  21بار و تنها  5/1درصد بیش از  20بار در سال مروجان از باغات
آنها بازدید کردهاند .همچنین از  46/8درصد باغات هیچگونه بازدیدی صورت نگرفته است .نتایج نشان میدهد  93/8درصد
از انگورکاران موردنظر در  5سال گذشته ،ساالنه بهطور متوسط کمتر از  11بار در یک یا چند برنامه آموزشیـ ترویجی شرکت
داشتهاند 5/3 .درصد بین 21ـ 10بار و تنها  1/2درصد از آنها بیش از  20بار در برنامهها حضورداشتهاند .همچنین  57/3درصد
از این افراد در هیچ برنامه آموزشیـترویجی شرکت نداشتهاند.
جدول  .2برخی از ویژگیهای آماری انگورکاران موردمطالعه
نام متغیر

واحد ـ مقیاس سنجش

میانگین

حداقل

حداکثر

سن

سال ـ نسبتی

48/7

24

82

سابقه باغداری

سال ـ نسبتی

26/5

8

66

میزان وام دریافتی

هزار ریال ـ نسبتی

2500

0

45000

تعداد افراد به کار گرفته در هر هکتار باغ

نفرـ نسبتی

1/74

1

4

سطح زیر کشت هر باغدار

هکتارـ نسبتی

1/35

0/5

5/2

متوسط عملکرد

تن در هکتار ـ نسبتی

14/8

10

22

هزینه ساالنه هر خانوار

هزار ریال ـ نسبتی

28/650

15/585

50/250

دارایی هر خانوار

هزار ریال ـ نسبتی

32/450

20/500

200/425

بر اساس نتایج حاصل از پرسشگری ،بدون در نظر گرفتن هزینه زمین (اجاره یا هزینه فرصت) دستمزدها مهمترین سهم را
در هزینه تولید دارند .بعد از نیروی کار ،هزینه ماشین دارای اهمیت است .کوچک بودن باغات و عدم دسترسی به ماشینآالت،
در باال رفتن سهم هزینه ماشین نقش دارند .بهاینترتیب حدود  70درصد از هزینهها مربوط به عوامل انسانی و سرمایهای است.
سهم نهادههای مصرفی کمتر از  30درصد است.
نتایج تحقیق استنباطی
در تحليل استنباطي تعداد زيادي رگرسيون به روش چندگانه توأم و با استفاده از معادله  6تخمين زده شد .نکته قابلتوجه
آنکه فقط یک رگرسیون ازنظر ما بهعنوان بهترین حالت تشخیص دادهشده و تحلیل ما بیشتر بر اساس نتایج همین رگرسیون انجام
خواهد شد .در تعدادی از رگرسیونها متغير وابسته بهرهوری جمع نيروي كار سرپرست و اعضاء خانواده بهکاررفته ،بدين معني كه
بهرهوری نيروي انساني بهصورت لگاريتم طبيعي نسبت ارزشافزوده حاصل از محصوالت تولیدشده از باغات انگور بر تعداد ساعات
کار سرپرست و اعضاء خانواده وي در تولید این محصوالت در سال زراعي 1394ـ 1393بهدستآمده و ساعات کار کارگران روزمزد
در مخرج کسر منظور نشده و در محاسبه ارزشافزوده ،هزينه كارگران روزمزد بهعنوان يکي از هزینهها ،از درآمد ناخالص کسر شده
است .در تعدادی دیگر از رگرسیونهای متغير وابسته بهرهوری جمع نيروي كار سرپرست ،اعضاء خانوار و كارگران روزمزد بهکاررفته،
بدين معني كه بهرهوری نيروي انساني از لگاريتم طبيعي نسبت ارزشافزوده بر تعداد ساعات كار سرپرست ،اعضاء خانواده او و كارگران
روزمزد بهدستآمده است.
ارزشافزوده از کسر کردن کليه هزینههاي خريد کود شیمیایی ،سموم شيميايي ،کود دامي ،هزينه شخم ،هرس کردن ،تنک
کردن ،هزينه کودپاشي و هزینههاي برداشت محصول و  ...از درآمد ناخالص بهدستآمده است.
نکته قابلذکر اينکه نتايج برآوردي رگرسيون نشان داد که متغيرهايي مانند جنسيت ،وضعيت تأهل ،برخورداري از آموزشهای
انبوهي در برنامههای آموزشي ترويجي ،فاصله تا مرکز شهرستان ،فاصله تا مرکز دهستان ،جمعيت روستا ،نوع راههای روستا ،منبع
آب كشاورزي روستا ،هزينه کود شيميايي مصرفشده ،هزينه سموم شيميايي مصرفشده ،هزينه بذر مصرفي و غيره تأثير معنیداری
بر بهرهوری نيروي انساني ندارند و به همين دليل براي سهولت رگرسیونهای كه اين متغيرها را در برداشتند ارائه نشدهاند .از سویی
دیگر بيان گردید که رگرسيون  1ازنظر ما بهعنوان بهترين حالت تشخيص دادهشده و تحليل ما بيشتر بر اساس نتايج همين رگرسيون
ارائه میشود جدول :3
در اين رگرسيون ،يا ضريب تعيين رگرسيون  0/419است كه قدرت رگرسيون را نشان میدهد ،يعني اینکه  41/9درصد
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از تغييرات متغير وابسته (بهرهوری نيروي انساني) توسط اين
متغيرها توضيح داده میشود .نسبت  Fنيز  12/85است كه
مبتني بر معنیداری رگرسيون است.
نتايج رگرسيون نشان میدهد متغير مجازي براي سطح
تحصيالت انگورکار در حد خواندن و نوشتن و پنجم ابتدايي،
لگاريتم طبيعي نسبت اندازه مزرعه بهکل ساعات كار ،متغير
مجازي براي عضويت انگورکار در شركت تعاوني ،متغير مجازي
براي بازديد مروجان از باغات انگور بيش از  20بار در سال ،متغير
مجازي براي سكونت انگورکار در روستا با سطح توسعهیافتگی
متوسط و متغير مجازي براي سكونت انگورکار در روستا با سطح
توسعهیافتگی باال بر بهرهوری نيروي انساني تأثير مثبت و ازنظر
آماري معنیداری داشته و متغير مجازي براي سطح تحصيالت
انگورکار در حد ديپلم و باالتر ،لگاريتم طبيعي تجربه انگورکار و
لگاريتم طبيعي کل دارایی انگورکار بر بهرهوری نيروي انساني
تأثير منفي و ازنظر آماري معنیداری است.
همچنین نتایجی که از اين رگرسيون استخراج میشود
مربوط به تأثير سطح تحصيالت نيروي کاربر بهرهوری نيروي
انساني است .بر اساس اين جدول ضريب متغير مجازي براي
سطح تحصيالت در حد خواندن و نوشتن و ضريب متغير مجازي
براي سطح تحصيالت پنجم ابتدايي در سطح  5درصد هر دو
مثبت و ازنظر آماري معنیدارند .همچنين ضريب متغير مجازي
براي سطح تحصيالت در حد ديپلم و باالتر از دیپلم ،منفي و در
سطح  10درصد معنیدار بوده است .يعني اینکه براي توليد
انگور تحصيالت پایینتر بهتر از تحصيالت باالتر است .اين نتيجه
شايد عجيب به نظر برسد ولي بايد توجه داشت که کار در اين
باغات تخصصي نيست و طبيعت خيلي از کارها در آنها بهصورت
کارگري است و معموالً نيروي کار با سطح تحصيالت پایینتر در
مقايسه با نيروي کار با تحصيالت باالتر ،بهتر کار کارگري را انجام
میدهند .يا به عبارتي سطح تكنولوژي آنقدر پايين است كه
نيروي كار با سطح تحصيالت پایینتر بهتر میتواند با آن كار كند.
دليل ديگري كه میتوان بيان كرد این است كه بخش كشاورزي
با وضعيت فعلي توان جذب نيروي كار با سطح تحصيالت باال
را ندارد .نکته ديگر اينکه متغيرهاي سطوح مختلف تحصيالت
سرپرست خانوار که در اين رگرسيون بهکاررفتهاند مربوط به
تحصيالت رسمي است و معنیدار نبودن آنها نمیتواند دال
بر عدم تأثير تحصيالت بر بهرهوری باشد ،چراکه اين تحصيالت
مرتبط باکار باغداری و کشاورزي نيست.
در رگرسيون  1اثر متغير اندازه باغات بر بهرهوری نيروي
انساني معنیدار گرديد .اثر اين متغير هم ازنظر بزرگ بودن
اندازه ضريب تخمين زدهشده و هم ازنظر سطح معنیداری
آن ،زیاد است .به سخن دیگر ،باغات وسیعتر ،دارای بهرهوری
باالتر هستند و چنین نتیجهای منطبق بر نظریات و نتایج سایر
تحقیقات نیز است؛ زیرا با افزایش سطح باغات ،از اتالف نهادهها
و منابع بین واحدهای کوچکتر جلوگیری میگردد.
بر اساس رگرسيون  ،1ضريب متغير مجازي براي عضويت
انگورکار در شرکت تعاوني مثبت و در سطح  5درصد ازنظر
آماري معنیدار است .بهعبارتدیگر افرادي که عضو شرکت

تعاوني (توليد) هستند نسبت به افراد غير عضو ،بهرهوری باالتري
دارند .براي بررسي بهتر اين گروه از جامعه آماري به مقايسه
وضعيت اين افراد ،با افراد غير عضو میپردازیم:
 14/3درصد افراد عضو شرکت تعاوني و  26/8درصد از
افراد غیر عضو داراي سطح تحصيالت در حد خواندن و نوشتن
هستند .با توجه به تأثير مثبت و معنیدار متغير مجازي براي
سطح تحصيالت در حد خواندن و نوشتن بر بهرهوری نيروي
انساني ،افراد غير عضو باید وضعيت بهتري داشته باشند.
متوسط اندازه باغات انگور در گروه عضو شرکت تعاوني 3/12
هکتار و در گروه غیر عضو  3/65هکتار است .با توجه به تأثير
مثبت و معنیدار متغير اندازه باغات بر بهرهوری نيروي انساني،
افراد غير عضو داراي وضعيت مطلوبتری هستند .با توجه به
اين فاکتورها به نظر میرسد میبایستی باغات انگور افرادي که
عضو شرکت تعاوني نيستند وضعيت بهتري نسبت به افراد عضو
شرکت تعاوني داشته باشند.
با توجه به کليه موارد ذکرشده به نظر میرسد که بايد اثر
مثبت و معنیدار ضريب متغير مجازي براي عضويت در شرکت
تعاوني بر بهرهوری نيروي انساني را از ديدگاهي ديگر بررسي کرد.
با توجه به اینکه اين تعاونیها درزمینة ارائه خدمات آموزشي
– ترويجي فعاليتي ندارند و فقط در ارائه خدماتي نظير توزيع
کودهاي شيميايي و سموم دفع آفات و بذور اصالحشده در زمان
مناسب همراه با افزايش سهميه و کاهش بهاي آن نسبت به مراکز
خدمات کشاورزي و روستايي ،نشر فنون جديد ،ارائه وام به افراد
عضو شرکت تعاوني ،خريد محصوالت توليدي افراد عضو باقیمت
مناسب و پرداخت بهموقع مطالبات باغداران میتواند مفيد باشد.
همچنين افراد عضو شرکت تعاوني میتوانند ماشینآالت و ادوات
کشاورزي که امكان خريد آنها براي بسياري از باغداران فراهم
نيست را تأمين نمايند .استفاده از اين تسهيالت تعاونیها براي
افراد عضو ،ازیکطرف میتواند خيلي از هزینهها را پايين آورد
و از طرف ديگر باعث افزايش توليد و درآمد شود و اين خود
میتواند در افزايش بهرهوری افراد عضو شرکت تعاوني نسبت به
افراد غیر عضو مؤثر باشد.
نتايج رگرسيون نشان میدهد كه ضريب متغير مجازي براي
بازديد مروجان از باغات انگور بيش از  20بار در سال مثبت و
در سطح  10درصد ازنظر آماري معنیدار است .بهعبارتدیگر
افرادي كه بيش از  20بار در سال از باغات آنها بازديد صورت
گرفته نسبت به افراد ديگر بهرهوری باالتري دارند .كه اين مسئله،
نقش مهم و غیرقابلانکار ترويج در افزايش توليد و بهبود بهرهوری
را نشان میدهد.
نتايج رگرسيون  1نشان میدهد كه ضريب متغير مجازي
براي سكونت انگورکار در روستاي با سطح توسعهیافتگی باال
مثبت و در سطح  5درصد ازنظر آماري معنیدار است .همچنين
ضريب متغير مجازي براي سكونت انگورکار در روستاي با سطح
توسعهیافتگی متوسط در سطح  10درصد مثبت و ازنظر آماري
معنیداری است .به عبارتي افرادي كه در اینگونه روستاها
سكونت دارند نسبت به افراد ساكن در روستاهايی با سطح
توسعهیافتگی پايين ،بهرهوری باالتري دارند .قابلتوجه اینکه
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ما روستاهاي هر دهستان را بر اساس برخورداري از يك سري امكانات به سهطبقه تقسيم كرديم كه اين مسئله اهميت ارائه
امكانات و خدمات به روستاها را نشان میدهد .یکی دیگر از نتایج غیرمنتظره ،تأثیر منفی دارایی بهرهبرداران بر بهرهوری تولید
است که چنین نتیجهی بیشتر تحت تأثیر شهرنشینی و جنبی بودن کار باغداری برای افراد متمکن است .بهطوریکه در حین
عملیات میدانی مالحظه گردید ،اکثر این افراد متمکن یا ساکن شهر بوده و یا بهطور عمده به فعالیتهای دیگری غیر از انگور
داری اشتغال دارند و به انگور داری بهعنوان کار جنبی توجه داشتند.
جدول  .3نتايج تخمين رگرسیونها با استفاده از معادله  6براي تحليل عوامل مؤثر بر بهرهوری نيروي انساني
در توليد انگور در بخش دشمن زیاری شهرستان ممسني
متغيرهاي مستقل

ضريب تخمين زدهشده ()b

ارزش t

لگاريتم طبيعي نسبت اندازه باغات بهکل ساعات كار (مترمربع به ساعت)

***0/354

7/125

گروههای مختلف اندازه باغات ( 2هكتار و كمتر در عرض از مبدأ):
بزرگتر از  2تا  4هكتار

*/155ـ

1/844ـ

بزرگتر از  4تا  6هكتار

**/170ـ

2/160ـ

بزرگتر از  6تا  8هكتار

0/041

0/522

بزرگتر از  8تا  10هكتار

**0/184

2/567

بزرگتر از  10هكتار

**0/082

1/123

لگاريتم طبيعي تعداد قطعات باغ

/042ـ

/596ـ

متغير مجازي براي سطح تحصيالت سرپرست (بیسواد در عرض از مبدأ):
خواندن و نوشتن = 1

**0/146

2/259

پنجم ابتدايي = 1

**0/107

1/771

سوم راهنمايي = 1

0/034

0/502

ديپلم = 1

*/100ـ

1/944ـ

باالتر از ديپلم = 1

*/001ـ

/013ـ

لگاريتم طبيعي تجربه

***/139ـ

2/852ـ

متغير مجازي براي عضويت در شرکت تعاوني = 1

**0/173

3/348

نسبت مبلغ وام دريافتي به هزینههاي جاري در سال

0/096

2/083

لگاریتم طبیعی کل دارایی انگورکار

**/141ـ

2/690ـ

بازديد مروجان از باغات انگور ( 11تا  20بار در سال = )1

/062ـ

1/294ـ

بازديد مروجان از باغات انگور (بيشتر از  20بار در سال)

*0/091

1/876

متغير مجازي براي بازديد مروجان (حداقل  1بار در سال = )1

ـ

ـ

متغير مجازي محل سكونت انگورکار (در روستاي با سطح توسعهیافتگی كم در عرض از مبدأ):
متغير مجازي براي سکونت انگورکار در روستا با سطح توسعهیافتگی باال = 1

**0/236

3/368

متغير مجازي براي سکونت انگورکار در روستا با سطح توسعهیافتگی متوسط = 1

*0/126

1/988

(ضريب تعيين)

0/646

ـ

(ضريب تعيين تعدیلشده)

0/419

ـ

SEE

1/34

ـ

نسبت F

***12/85

ـ

تعداد مشاهدات

180

ـ

* ** ،و *** به ترتيب ازنظر آماري معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد

8

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال دهم  /شماره  / 3پاییز  / 96پیاپی 39

بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی در تولید انگور (مطالعه موردی :انگورکاران بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی)

بحث و نتیجهگیری
انگور دیم یکی از محصوالت مهم باغی کشور است که
بیش از  60درصد آن در استان فارس تولید میشود .در بین
شهرستانهای استان ،شهرستان ممسنی بیشترین سطح زیر
کشت ( 40درصد) و میزان تولید ( 55درصد) را دارد و بخش
عمده آن در بخش دشمن زیاری این شهرستان تولید میشود.
بیش از  2000خانوار در این منطقه ،درآمد خود را از طریق
فروش محصوالت تولیدی باغات انگور دیم (ازجمله غوره،
انگور ،مویز و شیره) کسب مینمایند .لذا تولید و فروش این
محصول ازنظر اقتصادی در این بخش شهرستان حائز اهمیت
است؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ،هدف این تحقیق
بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی انگورکاران بخش
دشمن زیاری در شهرستان ممسنی از توابع استان فارس بود.
دادههای این تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری
با  140انگورکار بخش دشمن زیاری شهرستان ممسني در
سال زراعي 1394ـ 1393که از طریق نمونهگیری طبقهای
متناسب و تصادفی انتخاب شدند ،جمعآوری شد .ازجمله
عواملی که میتوانند بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیرگذار بوده
و در این تحقیق موردمطالعه قرارگرفته است عبارتاند از سن،
جنس ،تجربه ،سطح تحصیالت ،اندازه باغ ،تعداد قطعات باغ،
شرکت در برنامههای آموزشیـترویجی ،تعداد بازدیدهای ساالنه
مروجان از باغات انگور و تسهیالت بانکی .تحلیل با استفاده
از مدل رگرسیون چند متغیره کاب داگالس انجام شد .نتايج
رگرسيون نشان داد متغير مجازي براي سطح تحصيالت
انگورکار در حد خواندن و نوشتن و پنجم ابتدايي ،لگاريتم
طبيعي نسبت اندازه باغات بهکل ساعات كار ،متغير مجازي
براي عضويت انگورکار در شركت تعاوني ،متغير مجازي براي
بازديد مروجان از باغات انگور بيش از  20بار در سال ،متغير
مجازي براي سكونت انگورکار در روستا با سطح توسعهیافتگی
متوسط و متغير مجازي براي سكونت انگورکار در روستا با
سطح توسعهیافتگی باال بر بهرهوری نيروي انساني تأثير مثبت
و ازنظر آماري معنیداری داشته و متغير مجازي براي سطح
تحصيالت انگورکار در حد ديپلم و باالتر ،لگاريتم طبيعي تجربه
انگورکار و لگاريتم طبيعي کل دارایی انگورکار بر بهرهوری
نيروي انساني تأثير منفي و ازنظر آماري معنیداری دارند.
پیشنهادها
بر اساس نتايج تحقیق که میتواند بهعنوان شناختي از
وضعيت نيروي انساني ،توانائیها و مسائل و مشکالت آنها
مالک برنامهریزی توسعه کشاورزي قرار گيرد ،پیشنهادهایی به
شرح زير ارائه میشود:
ـ با توجه به یافتههای تحقيق که  91/3درصد از افراد
موردمطالعه عضو هيچ نهاد يا تشکلي نيستند و تنها  8/7درصد
از افراد جامعه آماري عضو شرکت تعاونیهاي توليد میباشند،
همچنين با توجه به رابطه مثبت و معنیدار بين بهرهوری و
عضويت در شرکت تعاوني ،پيشنهاد میشود دولت با ترغیب
انگورکاران ،تعاونی انگورکاران را در بخش دشمن زیاری

شهرستان ممسنی راهاندازی و تأسیس کند تا از این رهگذر،
خدمات ویژهای نظیر تهیه تلمبه سمپاشی ،پوشش نهرها،
شناسایی آفات و بیماریهای باغها و تهیه سمهای موردنیاز
(با توجه به پاسخ انگورکاران در مورد مشکالتشان) به آنها
ارائه شود .همچنین خدماتی برای فروش محصول به بازارهای
داخلی ارائه گردد.
ـ با توجه به تأثیر مثبت آموزشهای ترویجی برافزایش
بهرهوری ،الزم است نسبت به آموزش و ترويج باغداري باهدف
افزايش بهرهوری و عملكرد در واحد طي مراحل مختلف كاشت،
داشت و برداشت محصول همت گماشت.
ـ با توجه به اینکه در کشور ما آب یکی از عوامل محدودکننده
در تولید محصوالت زراعی و باغی است ،لذا توجه به محصوالت
دیم (ازجمله انگور دیم) از اهمیت خاصی برخوردار است.
ـ همانطور که مالحظه شد باغات بزرگتر دارای بهرهوری
باالتر بودهاند ،اما بنا به مشکالت ساختاری و فرهنگی و همچنین
لزوم سرمایهگذاری درازمدت ،امکان یکپارچهسازی باغهای
کوچک وجود نداشته است ،ولی میتوان به باغداران توصیه
نمود که تا حد ممکن از تقسیم باغهای خویش خودداری کنند.
ـ برنامهریزی و ایجاد صنایع تبدیلی مربوطه جهت خرید
محصول در زمان عرضه مازاد انگور و ایجاد ارزشافزوده و
درنتیجه افزایش بهرهوری از طریق تولید سرکه ،کشمش و
آب انگور.
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