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موختگان علوم دامي در قالب طرح آ اين طرحها، به بررسي تأثير اعزام دانش ارزيابي عملكرد
وري عوامل توليد در گاوداريهاي شيري استان خراسان رضوي طي دوره  مديران فني بر بهره

جهت رسيدن به اهداف مورد نظر در اين مطالعه، با استفاده از روش . پرداخته است 74-86
واحدهاي تحت گيري تصادفي ساده، گروهي از واحدهاي دامي كه از مديران فني در  نمونه

، انتخاب گرديدند و با گروهي ديگر از واحدها )واحد 32(پوشش خود استفاده كرده بودند 
 .)واحد 18(اند  كه از اين مديران در واحدهاي تحت پوشش خود استفاده نكردهمقايسه شدند 

  . اين مقايسه با استفاده از شاخص مالم كوئيست و روش جورسازي انجام گرفت
وري  طرح نقش مهمي در افزايش بهرهاجراي اين لعه نشان داد نتايج اين مطا

طوري كه اجراي آن سبب كاهش هزينه توليد  بهبرداران فعال در اين بخش داشته  بهره
اين واحدها  و تغييرات تكنولوژيكي) درصد 05/0(كننده از اين مديران شده  واحدهاي استفاده

كارگيري مديران فني در  بهبه اين نتايج، با توجه  .بهبود بخشيده است) درصد 09/0(را 
پيشنهاد شده  اجرا و پيگيري طرحهايي از اين دستو همچنين ادامه  واحدهاي بزرگ دامي

  . است
  

  JEL: O13, Q16, C78, D24بندي  طبقه
 

  : ها كليدواژه

، مديران فني، واحدهاي دامي شير ،مالم كوئيستشاخص وري، روش جورسازي،  بهره
   خراسان رضوي

  
  مقدمه

توجهي را در عملكرد زارعي و باغي در هكتار و  قابلاختالف آمارهاي منابع رسمي 
كارشناسان علت . 1دهد بازده سرانه هر رأس دام ايران در مقايسه با متوسط جهاني نشان مي

                                                            
 .درصد كشورهاي پيشرفته ذكر شده است 20براي مثال آمار توليد سيب در كشور حدود . 1
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از برداران  مناسب توده وسيعي از بهرهاستفاده نادانش و اصلي اين موضوع را پايين بودن 
دهد از  آمارها نشان مي). 1387قنبري و برقي، (كنند در كشور ذكر ميش كشاورزي بخفناوري 
درصد باسوادند كه  8/65بردار بخش كشاورزي در ايران، حدود  ميليون بهره 2/4حدود 

درصد از آنها داراي سواد  2/2عمدتاً سواد آنها در سطح ابتدايي و خواندن و نوشتن بوده و تنها 
؛ در حالي كه اين )1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن، (هستنددر سطح آموزش عالي 

مقايسه نسبت . باشد درصد مي 21و   23،  41نسبت در كشورهاي كانادا، ژاپن و فنالند به ترتيب 
افراد باسواد در سطح تحصيالت دانشگاهي كشور با كشورهاي فوق بيانگر فاصله عميق بين 

وزارت (ساير كشورهاي پيشرفته است  نيروي كار شاغل بخش كشاورزي ايران با
اين وضعيت در حالي است كه بنابر اعالم سازمان نظام مهندسي ). 1383جهادكشاورزي، 

هزار مهندس كشاورزي بيكار جوياي كار در كشور  60كشاورزي و منابع طبيعي، بيش از 
توجهي  گروه قابل وجود. شود هزار نفر نيز به اين تعداد اضافه مي 26وجود دارد و ساالنه حدود 

هاي مختلف بخش كشاورزي از يك سو و نياز مبرم اين  از متخصصان جوياي كار در رشته
هاي مختلف به منظور مديريت فني واحدهاي  كارشناسان متخصص در حوزه بخش به

، باغي، دامي و صنايع تبديلي و تكميلي باعث شده است نهادهاي  برداري اعم از زراعي بهره
حلي مناسب براي حل مشكل اين بخش  رتبط با بخش كشاورزي در فكر راهسياستگذار م

  .برآيند
آنچه در اين باره مورد توجه سياستگذاران بخش كشاورزي قرار گرفته است، تجربه 
موفق كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به ويژه كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا در 

رهيافت مدرسه در مزرعه  اران بخش كشاورزي از طريقبرد ارائه خدمات مشاوره فني به بهره
(FFS) 1 باشد  مي(Davis etal., 2011) .پيش گرفتن سياستهاي منسجم و  اين كشورها با در

توسعه و رشد بخش كشاورزي خود  اند گامهاي بزرگي در هماهنگ در اين زمينه توانسته
و رهيافت مدرسه در  1381ه در سال با الگو گرفتن از اين طرح، طرح مشاوران مزرع. بردارند

                                                            
1. Farmer Field School 
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جدا از اين دو ). 1383وزارت جهادكشاورزي، (به اجرا درآمددر ايران  1383مزرعه در سال 
اي و يا استاني، در  طرحهاي ديگري نيز با همين هدف، اما به صورت منطقه طرح،

رحها به اجرا در آمده است كه از جمله اين ط ايرانهاي مختلف بخش كشاورزي  زيربخش
با اين . اشاره نمود) 1374(توان به طرح مديران فني دامداريها در استان خراسان رضوي  مي
اين طرحها اگرچه از نظر محتوايي و مقياس تا حدودي متفاوت از هم هستند، اما اهداف  ،حال

طوري كه هدف اصلي از اجراي همه آنها  بيني و تعريف شده است به مشابهي براي آنها پيش
 وزارت(وري عوامل توليد ذكر شده است  مجريان، ارتقاي سطح مديريت مزرعه و بهرهتوسط 

از ميان مطالعاتي كه در زمينه طرحهايي كه با اهداف ارائه خدمات ). 1383جهادكشاورزي، 
اي به بخش كشاورزي طي سالهاي اخير در ايران و ساير كشورها به اجرا در آمده است  مشاوره

، صديقي و نيكدخت )1382(، ناصريان و وفا )1382( حاجي ميررحيمي مي توان به مطالعات
، )1387(، فعلي و احمدي )1386(، اسكو و همكاران )1385(، ابراهيمي و همكاران )1384(

در داخل كشور و همچنين ) 1388(و همكاران كرباسي و ) 1388(و همكاران سليماني 
، اودندو و همكاران )2001(و همكاران ، دياگر )2007و  2001(مطالعات اربا و همكاران 

فدر و ) 2004(، زوگر )2004(، اورتيز و همكاران )2003(، مواگي و همكاران )2003(
، ترپ و همكاران )2004(، ميوتندوا و مپنگوا )b2004(، فدر و همكاران )a2004(همكاران 

) 2008(گري  ك، م)2007(، متي )2006(، يامازاكي و رزسودارما )2005(، كلم ورك )2005(
  . اشاره نمود) 2011(و ديويس و همكاران 

دهد اجراي اين طرحها نقش مهمي در انتقال  نتايج حاصل از مطالعات داخلي نشان مي
اما در بارة اين مسئله كه ، برداران داشته است بهره  دانش و تكنولوژي و افزايش سطح آگاهي

وري  ين طرحها يعني افزايش بهرهآيا اين انتقال دانش و تكنولوژي در هدف نهايي ا
با اين . داري داشته است يا نه تاكنون مطالعه مدوني صورت نگرفته است برداران تأثير معني بهره

دهد اگرچه نتايج حاصل از ارائه  حال، نتايج مطالعات انجام گرفته در خارج از كشور نشان مي
ها، نامعلوم بوده ولي  استفاده از نهادهها از جمله در ميزان  اي در برخي از حوزه خدمات مشاوره
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دار در درآمد، عملكرد، توانمندسازي  اجراي طرحهايي از اين نوع، تأثيري مثبت و معني
 . وري بخش كشاورزي داشته است كشاورزان و نهايتاً بهره

با توجه به آنچه گفته شد، اكنون كه برنامه چهارم توسعه به پايان رسيده است، سئواالت 
آميز بوده  آيا اجراي اين طرحها موفقيت: رباره اجراي اين طرحها در كشور مطرح استمهمي د

وري عوامل  بيني شده دست يابند و بهره اند به اهداف پيش است؟ اين طرحها تا چه حد توانسته
توليد را ارتقا دهند؟ با اين رويكرد، با توجه به آنكه صنعت دامپروري در استان خراسان 

هميت فراوان بوده و نتايج آمارگيري از تعاونيهاي گاوداري صنعتي كشور نيز رضوي داراي ا
دهد كه اين استان بيشترين تعداد و ظرفيت دامداريهاي صنعتي كشور و رتبه دوم در  نشان مي

كارگيري  توليد شير كشور را دارد، اين مطالعه از ميان سه طرح اجرا شده در كشور، طرح به
كارگيري  يهاي استان خراسان رضوي را انتخاب و تأثير بهمديران فني در دامدار

وري واحدهاي گاوداري شيري اين استان را مورد  آموختگان رشته علوم دامي در بهره دانش
  . بررسي قرار داده است

  مواد و روشها
وري  كارگيري مديران فني بر رشد بهره در اين مطالعه به منظور بررسي تأثير به

و  1شيري استان خراسان رضوي از تلفيق دو مدل مالم كوئيست واحدهاي دامپروري
در اين قسمت، جهت معرفي و بررسي كاربرد اين الگوها، ابتدا . استفاده شده است 2جورسازي

  .اين دو مدل معرفي و سپس نحوه تلفيق آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
  وري مالم كوئيست شاخص بهره

. باشد وري مي ئيست يكي از روشهاي ناپارامتري محاسبه بهرهوري مالم كو شاخص بهره
. باشد هاي اقتصادسنجي نمي در اين روش از اطالعات مقداري استفاده شده و نيازي به براورد

وري هر واحد يا  در اين روش، بهره. همچنين در محاسبه اين شاخص، نياز به هيچ فرضي نيست
. گيرد ا توجه به همان تركيب داده مورد بررسي قرار ميبنگاه در برابر مشخصات بهترين واحد ب
                                                            

1. Malmquist Index 
2. Matching Methods 
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اين . وري به دو جزء كارايي و پيشرفت فني است يكي از مزاياي اين روش قدرت تفكيك بهره
مزيت ديگر . باشد در حالي است كه در محاسبه رشد با روشهاي سنتي، اين امر ميسر نمي

هيچ فرض خاصي بر روي شكل تابع  وري مالم كوئيست آن است كه استفاده از شاخص بهره
). 1387رضائي و همكاران، (شود  توليد كه براي هر واحد و هر سال متفاوت باشد، معرفي نمي

نشان دادند كه براي محاسبه اين شاخص نيازي به ) Fare et al., 1994(فير و همكارانش 
به  ه محصوالت اطالعات قيمتي نيست، آنها تابع مسافت محصول را با استفاده از مجموع

  :صورت زير تعريف نمودند
)1(    

توان با استفاده از برداري  است كه مي) (برداري از محصوالتي  در اين معادله 
ص مالم كوئيست توان شاخ با استفاده از اين تابع مسافت مي. آنها را توليد نمود) (ها  از نهاده

به صورت زير تعريف ) كند گيري مي را اندازه tبه دوره  sوري از دوره  كه تغييرات بهره(را 
  :كرد

)2(     

توابع مسافت، تحت فرض بازده ثابت به مقياس و  و   ،،دراين معادله 
به عبارت ديگر، . باشند بردار محصول و نهاده مي) همچنان كه گفته شد( و  همچنين 

را  tبا استفاده از تكنولوژي دوره  sام در دوره  pوري كل واحد  مقدار بهره طور مثال  به
رات ميانگين هندسي از تغيي وري كل عوامل، در واقع تغييرات شاخص بهره. دهد نشان مي

بزرگتر ) (در صورتي كه شاخص مالم كوئيست . خواهد بود tبه دوره  sوري از دوره  بهره
افزايش يافته است و  tبه دوره  sوري كل عوامل از دوره  توان گفت بهره از يك باشد مي

وري كل عوامل از  برعكس، در صورتي كه شاخص مالم كوئيست كوچكتر از يك باشد، بهره
براي اينكه بتوان تغييرات . (Coelli & Rao, 2003)كاهش يافته است  tبه دوره  s دوره
وري كل عوامل را به دو جزء اصلي آن يعني تغييرات كارايي فني و تكنولوژيكي تفكيك  بهره
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را  توان اين معادله رسد؛ بنابراين مي ضروري به نظر مي 2نمود، ايجاد تغييرات جزئي در معادله 
  :ساده رياضي به صورت زير بيان نمودبا عمليات 

)3(      
)4(      

)5(     

به ترتيب كارايي فني و كارايي تكنولوژيكي طي دوره و ،5و  4در معادله 
s  وt اه در صورتي كه كارايي فني و يا تكنولوژيكي براي بنگ. دهند را نشان ميp  ام طي اين

دوره بزرگتر از يك باشد، واحد مذكور در طي اين دوره با رشد كارايي فني و تكنولوژيكي 
مواجه بوده و برعكس در صورتي كه كارايي فني و تكنولوژيكي براي بنگاه مورد نظر طي اين 

توان گفت واحد مذكور طي اين دوره با كاهش رشد كارايي  دوره كوچكتر از يك باشد مي
توان به دو جزء  همچنين تغييرات كارايي فني را نيز مي. ني و تكنولوژيكي مواجه بوده استف

و تغييرات كارايي مقياس تفكيك ) VRSيا تغييرات كارايي تحت (تغييرات كارايي خالص 
  :نمود

)6(      
)7(     

. باشد ده صعودي نسبت به مقياس ميتابع مسافت تحت فرض باز در اين معادله 
وري كل عوامل الزم است توابع  گيري بهره شود، به منظور اندازه گونه كه مشاهده مي همان

. گيري اين توابع مسافت وجود دارد روشهاي زيادي براي اندازه. گيري نمود مسافت را اندازه
هاي  با داشتن داده. باشد مي ريزي خطي ترين اين روشها برنامه با اين حال معروفترين و ساده

وري كل و اجزاي  براي محاسبه بهره DEA(1(ها  توان از روش تحليل پوششي داده تلفيقي مي
به اين منظور بايد براي هر بنگاه، چهار تابع مسافت و يا به عبارت ديگر، چهار . آن استفاده كرد

                                                            
1. Data Envelopment Analysis 
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عوامل در طول دو دوره وري كل  ريزي خطي حل شود تا تغييرات شاخص بهره مسئله برنامه
فرض  CRS(1(در شرايطي كه تكنولوژي با بازده ثابت نسبت به مقياس . زماني مشخص شود

 : به صورت زير محاسبه خواهد شد شود، تابع مسافت 
)8(     

 st: 
  

 
    

، توان توابع مسافت  مي 8ه با جايگزيني نمادهاي زماني مناسب در معادل
در شرايطي كه تكنولوژي با بازده فزاينده . را نيز محاسبه نمود  و 

فرض شود، براي اينكه بتوان توابع مسافت را براي كارايي فني محاسبه  VRS(2(نسبت به مقياس 
  .(Linh, 2009)اضافه شود  8نيز به معادله ) دبقيد تح( نمود الزم است محدوديت 

  روشهاي جورسازي

مقايسه واحدهاي گروه و كردن جفت  عنوان در پژوهشهاي تجربي، جورسازي به
واحدهايي ( 4با واحدهاي گروه كنترل) اند واحدهايي كه از مدير فني استفاده نموده( 3درمان

تعريف ) متغيرهاي كمكي(هاي قابل مشاهده برحسب ويژگي) اند كه از مدير فني استفاده ننموده
كنند كه اطالعات خصوصي غيرقابل مشاهده تأثيري در نتايج  اين مدلها فرض مي. شده است

ندارند؛ به عبارت ديگر، بين اطالعات خصوصي و نتايج همبستگي وجود ندارد و لذا اين مدلها 
اطالعات . (Li & Probhala, 2006)اند بر روي اطالعات خصوصي قابل مشاهده بنا شده

اگر . تعريف شده است 5خصوصي قابل مشاهده در روش جورسازي از طريق متغيرهاي كمكي

                                                            
1. Constant Returns to Scale 
2. Variable Returns to Scale 
3. Treat Group 
4. Control Group 
5. Covariates 
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كامالً  كمكيبراي افراد با ارزشهاي مشابه از متغيرهاي عضويت در گروه درمان تصميم به 
 توان از متوسط نتايج افراد مشابه كه در معرض اين گروه باشد، در اين صورت ميتصادفي 

هاي جورسازي نتايج گمشده  براوردكننده iبه عبارت ديگر براي واحد . اند استفاده نمود نبوده
ها كه متغيرهاي كمكي مشابه دارند ولي در گروه فوق  را با پيدا كردن افراد ديگري در داده

هاي  اين ايده اساسي است كه در پشت براوردكننده. كنند اند، محاسبه مي عضويت نداشته
براي انجام عمل جورسازي روشهاي . (Abadie etal., 2001)ي نهفته شده است جورساز

در . باشد مي 1ترين آنها جورسازي براساس نمره تمايل متفاوتي وجود دارد كه مهمترين و ساده
 )متغيرهاي كمكي( قابل مشاهدهويژگيهاي ابعاد براي محاسبه آثار درماني،  بسياري از كاربردها

جورسازي قابل فهم ،  )دو حالتي عنوان مثال، دو متغير به(كمي از ويژگيها  با تعداد .ستباال
زياد باشد، تعيين اين مسئله كه جورسازي بايد در طول متغيرها تعداد زماني كه  اما .خواهد بود

روشهاي جورسازي . يا طرح وزني انجام شود، مشكل خواهد بود) متغيرها(كدام ويژگيها 
جورسازي دو گروه براساس كه  ز آنجاا .هستندچنين شرايطي مفيد  تمايل تحتنمره براساس 

از  بعديپذير نيست، اين روش يك متغير تك  بعدي از ويژگيها در عمل امكان n بردار
كند كه با استفاده از  ويژگيهاي قابل مشاهده براي هر واحد كه نمره تمايل نام دارد، ارائه مي

روزنبوم و روبين . (Becker & Ichino, 2002)شود  آن، عمل جورسازي انجام مي
Rosenbaum and Rubin, 1983) (به شرطي دريافت درمان، احتمال عنوان نمره تمايل را به 

  :شده تعريف كردند؛ به عبارت ديگر مشاهده كمكي متغيرهاي از برداري شرط
)9(                                                                                P(X)=Pr(T=1⎥ X)=E (T⎥X)   

) T=0(و كنترل) T=1(شاخصي براي قرارگرفتن در معرض گروه درمان T،  9در معادله 
نشان دادند اگر عضويت در روزنبوم و روبين . استبردار چند بعدي از متغيرهاي كمكي  Xو 

دفي باشد، درون سلولهايي كه به شود، تصاتعريف مي Xگروه درمان در سلولهايي كه به وسيله 
از  معين جمعيتدر نتيجه، در يك . شود نيز تصادفي خواهد بود تعريف ميP(X) وسيله 

                                                            
1. Propensity Score 
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عنوان متوسط تأثير درماني در  بهP(Xi) ، اگر نمره تمايل مشخص شده iتوسطكه ي يواحدها
  :تواند به صورت زير براورد گردد يف شود ميتعر ATT(1(گروه درمان 

)10(          τ 

 
ترتيب  هب Yoi و Y1iو  است(P(Xi)⎥Ti=1) توزيع روي بيروني انتظارات 10 معادله در

دهد؛ به  در گروه درمان و كنترل را نشان مي 2نتايج بالقوه در دو وضعيت شرطي خالف واقع
دو فرض اساسي زير نياز  10معين باشد، براي رسيدن به معادله  9عبارت ديگر، اگر معادله 

  : باشد مي

  : معين يلامتبا توجه به نمره  متغيرهاي كمكيميان  توازن .1
  T⊥X⎥ P(X): داشتخواهيمدهيمنشانP(Xi) تمايل را با به اين فرض، اگرنمرهبا توجه

  : ن باشدبراي نمره تمايل معي 3كننده غيراختالط. 2
 Y0⊥T⎥ X:كننده باشد با فرض اينكه تخصيص به درمان غير اختالط

. Y1, Y0⊥T⎥X :خواهد بودكننده نيز غير اختالطتمايلنمرهبودنبا معينبه درمان تخصيص پس 
متغيرهاي كمكي در دو گروه رضايت بخش باشد، مشاهدات با نمره تمايل يكسان،  4اگر توازن
مسـتقل از وضـعيت درمـاني    ) و غيرقابـل مشـاهده  (كسـاني از ويژگيهـاي قابـل مشـاهده     توزيع ي

در واحـد كنتـرل   قرار گـرفتن  معين يل امتنمره يك براي اگر به عبارت ديگر، . خواهند داشت
يكسـان   ميـانگين  طـور مشـاهداتي   بـه  درمان و كنترل بايدهاي واحدباشد،  درمان تصادفي گروه

گونـاگوني  اسـتاندارد  احتمـال   يمـدلها  در عمـل از . (Becker & Ichino, 2002)داشته باشـند  
تـوان از تـابع زيـر بـراي ايـن امـر        توان استفاده كرد؛ براي مثـال مـي   مي يلامتبراورد نمره  براي

  :استفاده نمود
                                                            

1. Average Treatment Effect for the Treated 
 .رجوع شود) Rubin, 1974(به اطالعات بيشتر در اين زمينه به مطالعات روبين براي دستيابي . 2

3. Unconfounded 
4. Balance 



  ..... آموختگان كارگيري دانش بررسي تأثير به

 ۹۹  

                                                                        )11(  

 h(Xi) همچنين. باشد يك تابع توزيع احتمال انباشته نرمال و يا لجستيك مي F(0) ابعدر اين ت
 اين موضوع كهانتخاب . تواند خطي و يا غيرخطي باشد تابعي از متغيرهاي كمكي است كه مي

h(Xi) آيد؛ به  بستگي به نمره تمايلي دارد كه از آن به دست مي خطي و يا غير خطي باشد
مين خواهد كرد يا نه أتوان گفت آيا اين نمره تمايل، فرضيه توازن را ت ت ديگر ميعبار

(Dehejia & Wahba, 2002) . در صورتي كه توازن متغيرهاي كمكي رضايت بخش نباشد
، ژنتيكي جورسازي. براي پيدا كردن توازن بهينه استفاده نمود 1ژنتيكي توان از جورسازيمي

اي  مجموعهبه خودكار طور  كند و به ميچند متغيره تعيين  جورسازيده ازبا استفا بهينه را توازن
درمان و گروه در  كننده اختالطكه اختالف بين توزيع بالقوه عوامل يابد  جورها دست مياز 

در نتيجه در طول اين فرايند، توازن متغيرهاي كمكي حداكثر خواهد . كند را حداقل ميكنترل 
  .(Sekhon, 2011)شد 

   ي الگو و معرفي متغيرهاطراح

وري واحدهاي دامپروري  كارگيري مديران فني در رشد بهره جهت بررسي تأثير به
شيري استان خراسان رضوي، انواع مدلهاي مورد استفاده در اين مطالعه، در قسمت قبل معرفي 

 شاخص ه ، در اين قسمت نحوه محاسباما براي فهم بهتر اين الگوها. و مورد بررسي قرار گرفتند
جورسازي و كاربردشان در مطالعه حاضر و همچنين  انجام روشچگونگيكوئيست و مالم

  . نحوه تلفيق آنها مورد بحث قرار گرفته است
كوئيست، مالماول با استفاده از شاخصاهداف مورد نظر مطالعه، در مرحلهبهدستيابيجهت

جهت محاسبه . محاسبه قرار گرفتندمورد  86-74وري كل عوامل و اجزاي آن طي دوره  بهره
از آنجا . ها و محصوالت به صورت متفاوت تعريف شد ، فايل ورودي براي نهاده اين شاخص

كه واحدهاي فعال در اين بخش از دو منبع فروش گوساله و توليد شير درآمد كسب 
 همچنين فروش گوساله به صورت. نمودند، دو ورودي براي محصوالت تعريف شده است مي

                                                            
1. Genetic Matching 
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هاي مورد استفاده جهت  نهاده. پولي و توليد شير به صورت يك متغير وزني وارد مدل شدند
با مشخص بودن . كار تعريف شدند توليد نيز در اين بخش به صورت موجودي سرمايه و نيروي

، )9رابطه ( ها از روش تحليل پوششي داده استفادهبا ها و محصوالت در فعاليت مورد نظر،  نهاده
 DEAP2افزار  با استفاده از نرم) 7تا  3روابط (وري كل عوامل و اجزاي آن  ت بهرهتغييرا

  . محاسبه شدند
كارگيري مديران فني را بر  در مرحله دوم براي اينكه بتوان صرفاً تأثيرات ناشي از به

وري كل عوامل و اجزاي آن بررسي نمود و يا به عبارت ديگر مشخص كرد كه چه مقدار  بهره
كارگيري مديران فني بوده است، از  وري كل عوامل و اجزاي آن ناشي از به يرات در بهرهاز تغي

به اين منظور در اين مرحله واحدهايي كه از مديران فني استفاده . روش جورسازي استفاده شد
عنوان گروه درمان و واحدهايي كه از اين مديران در واحدهاي تحت پوشش  بودند به  نموده

وري كل عوامل و  سپس بهره. عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شدند اند به نكرده خود استفاده
ها مورد محاسبه قرار  كه طي مرحله اول و از طريق روش تحليل فراگير داده(اجزاي آن 

مورد  10با استفاده از رابطه ) ATT(براي محاسبه متوسط آثار درماني در گروه درمان ) گرفتند
 . داستفاده قرار گرفتن

عنوان آثاري تعريف شده است كه از  متوسط آثار درماني در گروه درمان به
. كننده از اين اعتبارات حاصل شده است وري واحدهاي استفاده كارگيري مديران فني بر بهره به

در اين قسمت براي اينكه بتوان آثار درماني را براورد نمود، نياز به تعريف متغيرهاي كمكي 
)X (متغيرهاي كمكي در اين واحدها . باشد ساز مي ارت ديگر متغيرهاي همگنو يا به عب
ها در زمينه پرورش دام شيري تعريف  عنوان تعداد دام مربوط به هر واحد و سابقه بنگاه به

متغيرهاي كمكي جهت پيدا نمودن واحدهاي مشابه براي واحدهاي گروه درمان از . اند شده
با تعيين متغيرهاي . يك از واحدها مورد استفاده قرار گرفتندميان واحدهاي گروه كنترل در هر 

كمكي، جهت پيدا نمودن واحدهاي مشابه براي واحدهاي گروه درمان از ميان واحدهاي گروه 
، براي اينكه براورد آثار درماني از اعتبار الزم برخوردار باشد الزم است توازن متغيرهاي  كنترل
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در حقيقت انجام عمل جورسازي به . رد بررسي قرار گيردكمكي قبل و بعد از جورسازي مو
كند كه ميزان همگني آن  كمك متغيرهاي كمكي، دو گروه درمان و كنترل همگن ايجاد مي

بنابراين با استفاده از دو فرض بيان شده در قسمت . 1باشد مرتبط با توازن متغيرهاي كمكي مي
ا اطمينان از توازن مناسب متغيرهاي كمكي ب. قبل، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است

در اين مطالعه با توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد . توان آثار درماني را محاسبه نمود مي
جورسازي ژنتيك، از اين روش جهت پيدا نمودن توازن بهينه متغيرهاي كمكي و براورد آثار 

توازن و براورد آثار درماني واحدها، كليه مراحل باال اعم از بررسي . درماني استفاده شده است
  .اند انجام شده R 2.11.1افزار  و با استفاده از نرمMatchit و Matchingهاي  با استفاده از بسته

گونه كه در قسمت قبل بيان شد،  جهت رسيدن به اهداف مورد نظر در اين مطالعه، همان
  مديران فني در واحدهايگروهي كه از : ها انتخاب و بررسي شدند دو گروه از بنگاه

و گروهي كه از اين مديران در واحدهاي ) گروه درمان(تحت پوشش خود استفاده كرده 
بنابراين جامعه آماري اين مطالعه شامل ). گروه كنترل(تحت پوشش خود استفاده نكرده بودند 

. اند كننده از مديران فني و واحدهايي است كه به اين مديران دسترسي نداشته واحدهاي استفاده
با . گيري تصادفي ساده استفاده شد تعداد نمونه در اين مطالعه، از روش نمونه جهت انتخاب

با سپس . گيري، ابتدا تعدادي نمونه به صورت تصادفي انتخاب شد توجه به اين روش نمونه
گيري تصادفي  استفاده از روابط روش نمونه تكميل نمودن تعدادي پرسشنامه اوليه از آنها و

 32از اين تعداد واحد دامپروري، . واحد تعيين گرديد 50مطالعه حاضر  ساده، تعداد نمونه در
واحد نيز  18واحد آن از مدير فني در واحدهاي تحت پوشش خود استفاده كرده بودند و 

بخشي از اطالعات مورد نياز از طريق اسنادي و پيمايش به طور كلي . استفاده نكرده بودند
تعداد دام و ميزان (آوري شد  ان خراسان رضوي جمعاسنادي از سازمان جهادكشاورزي است

پذير  و بخش ديگري از اطالعات مورد نياز كه دسترسي به آنها از اين طريق امكان) توليد

                                                            
منظور از توازن در حقيقت بررسي همگني واحدها و يا به عبارت ديگر ميزان نزديك و مشابه شدن واحدهاي . 1

 .باشد غيرهاي كمكي ميگروه درمان با واحدهاي گروه كنترل برحسب مت
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) تعداد نيروي كار و موجودي سرمايه(نبوده، از طريق پيمايشي يعني از طريق تكميل پرسشنامه 
  .آوري گرديد ها جمع از اين دو گروه از واحد 86-74براي دوره زماني 

  
  نتايج و بحث

كارگيري مديران  در اين قسمت با استفاده از مدلهاي بيان شده در قسمت قبل، آثار به
  . وري عوامل توليد در گاوداريهاي شيري استان خراسان رضوي بررسي شده است فني بر بهره

ي استان وري كل عوامل و اجزاي آن را در سطح دامداريهاي شير رشد بهره 1جدول 
كه استفاده از مديران فني براي دهد را نشان مياي  دوره ،و يا به عبارت ديگر 86- 74طي دوره 

دهد،  گونه كه اطالعات اين جدول نشان مي همان. واحدهاي دامي استان الزامي بوده است
 طي اين. اند وري مواجه بوده واحدهاي دامي استان طي دوره مورد نظر همواره با رشد بهره

) به علت رشد كارايي مقياس(وري متأثر از هر دو منبع رشد كارايي فني  دوره اگرچه رشد بهره
وري كمتر از بهبود  و بهبود تكنولوژيكي بوده اما سهم رشد كارايي فني در رشد بهره

كه نتايج حاصل از رشد در كارايي مقياس  طور هماناز طرف ديگر، . تكنولوژيكي بوده است
طي دوره مورد بررسي واحدهاي بزرگتر دامي نسبت به واحدهاي كوچكتر دهد،  نشان مي

  .اند تري داشته هاي متوسط توليد پايين دامي موجود در سطح استان، هزينه
  وري كل عوامل و اجزاي آن در سطح دامداريهاي استان رشد بهره. 1جدول 

 خراسان رضوي

  86- 74دوره   متغير
Effch)01/1 )تغييرات كارايي فني  

Pech - )99/0 )تغييرات كارايي مديريتي  

Sech- )02/1 )تغييرات كارايي مقياس  

Techch )43/1 )تغييرات تكنولوژيكي  

Tfpch)44/1 )وري كل عواملتغييرات بهره  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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شود، دامداريهاي استان طي دوره مورد بررسي همواره با رشد  كه مشاهده مي طور همان
كارگيري  وري ناشي از به با اين حال مشخص نيست كه اين رشد بهره. اند مواجه بوده وري بهره

در اين قسمت به منظور تفكيك و . مديران فني بوده يا تحت تأثير عوامل ديگري بوده است
كارگيري مديران فني و يا به عبارت ديگر بررسي اين موضوع كه آيا رشد  جداسازي آثار به

كارگيري مديران فني بوده و يا از عوامل ديگر  ي دامي استان ناشي از بهوري در واحدها بهره
گونه كه در قسمتهاي قبل نيز اشاره  همان. ناشي شده است، از روش جورسازي استفاده شد

. گرديد، جهت استفاده از روش جورسازي ابتدا بايد توازن متغيرهاي كمكي بررسي شود
نتايج حاصل از . دهد تغيرهاي كمكي را نشان مينتايج حاصل از بررسي توازن م 2جدول 

دهد كه واحدهاي دامي  بررسي توازن متغيرهاي كمكي به منظور براورد آثار درماني نشان مي
با اين حال . تري در زمينه دامپروري برخوردارند موجود در گروه كنترل از سابقه طوالني

گروه درمان از ميانگين تعداد دام  دهد، واحدهاي گونه كه اطالعات اين جدول نشان مي همان
كارگيري  گيري تأثير به براي اندازه. باالتري نسبت به واحدهاي گروه كنترل برخوردارند

مديران فني در واحدهاي گروه درمان الزم است تفاوتهاي بين دو گروه كاهش و دو گروه 
ل جورسازي به دهد با انجام عم گونه كه اطالعات اين جدول نشان مي همان. همگن شوند

، براي متغير سن واحدها تفاوت بين ميانگين دو گروه قبل ) ATT(منظور محاسبه آثار درماني 
اين امر . ثابت بوده و تغييراتي نداشته است 4/1از جورسازي و بعد از جورسازي در مقدار 

آماره تفاضل با اين حال . باشد نشاندهنده پايين بودن تفاوت بين دو گروه در متغير مورد نظر مي
اين متغير همچنان  tاين متغير نسبت به قبل از عمل جورسازي افزايش يافته اما آماره  1استاندارد

براي متغير تعداد دام واحدها نيز . دهد دار در ميانگين بين دو گروه را نشان نمي تفاوت معني
 59به ترتيب از براي اين متغير تفاوت در ميانگين بين دو گروه . چنين وضعيتي وجود دارد
اين كاهش و بهبود . رأس بعد از جورسازي كاهش يافته است 37رأس قبل از جورسازي به 

دار بين  نيز تفاوت معني tتوازن توسط آماره تفاضل استاندارد اين متغير تأييد شد و آماره 

                                                            
1. Standardized Difference 
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 ،كمكي بنابراين نتايج حاصل از بررسي توازن متغيرهاي. دهد ميانگينهاي دو گروه را نشان نمي
 .كنند را تأييد مي ATTكاهش تفاوت بين ميانگين دو گروه به منظور براورد 

  نتايج حاصل از بررسي توازن متغيرهاي كمكي به منظور براورد آثار درماني . 2جدول 

  متغير

  بعد از جورسازي  قبل از جورسازي

 گروه ميانگين

 كنترل

گروه  ميانگين

 درمان

t-Test

 (p-value)

Std 

diff 

گروه  ميانگين

  كنترل

گروه  ميانگين

 درمان

t-Test 

 (p-value)

Std 

diff  

AGE  3/25 9/23 64/0 5/20- 3/25  9/23  20/0  6/35-  

RAC  171 230 29/0 6/39 193  230  12/0  8/24  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 .سازد اطمينان از توازن مناسب متغيرهاي كمكي، امكان براورد آثار درماني را فراهم مي
روش جورسازي  با نتايج براورد اين آثار را كه از طريق تلفيق روش مالم كوئيست 3جدول 

شود، كارايي فني طي  گونه كه مشاهده مي همان. دهد اند، نشان مي مورد محاسبه قرار گرفته
طور  دوره مورد نظر در ميان واحدهاي گروه درمان نسبت به واحدهاي مشابه در گروه كنترل به

نكته قابل توجه در . باشد دار مي تر و اين افزايش از لحاظ آماري نيز معني درصد باال 2متوسط 
نشان  3گونه كه نتايج جدول  همان .اين ميان، منبع رشد كارايي فني در گروه درمان است

مربوط به اين متغير نيز تأييد شده است، منبع رشد كارايي فني در  tدهد و توسط آماره  مي
طوري كه طي اين دوره  ه درمان ناشي از بهبود كارايي مقياس بوده است بههاي گرو بنگاه

طور  كارايي مقياس در ميان واحدهاي گروه درمان نسبت به واحدهاي مشابه در گروه كنترل به
دهد، اگرچه كارايي  با اين حال چنانكه نتايج نيز نشان مي. درصد رشد داشته است 5متوسط 

تر از واحدهاي مشابه در  درصد باال 4طور متوسط  گروه درمان بهمديريتي در ميان واحدهاي 
اين نتايج نشان . باشد دار نمي گروه كنترل بوده است، اما اين افزايش از لحاظ آماري معني

داري در مديريت استفاده  كارگيري مديران فني در واحدهاي دامي استان تأثير معني دهد به مي
از طرف ديگر، نتايج . ا طي دوره مورد بررسي نداشته استهاي مصرفي اين واحده از نهاده
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هاي متوسط واحدهاي بزرگ به  دهد كه نسبت هزينه كارايي مقياس نشان مي مربوط به
درصد كمتر  5طور متوسط  هاي متوسط واحدهاي كوچك در واحدهاي گروه درمان به هزينه

ديگر باال بودن رشد كارايي مقياس  به عبارت. است  ها در گروه كنترل بوده از نسبت اين هزينه
دهد هزينه متوسط توليد براي توليدكنندگان با مقياس  در واحدهاي گروه درمان نشان مي

بزرگ كمتر از هزينه متوسط توليد براي توليدكنندگان با مقياس كوچك در اين واحدها بوده 
واحدهاي گروه درمان همچنين نتايج نشاندهنده افزايش تغييرات تكنولوژيكي در ميان . است

طوري كه تغييرات  باشد به نسبت به واحدهاي مشابه در گروه كنترل طي دوره مورد نظر مي
طور متوسط  تكنولوژيكي ميان واحدهاي اين گروه نسبت به واحدهاي مشابه در گروه كنترل به

ين متغير مربوط به ا tاين رشد در تغييرات تكنولوژيكي توسط آماره . درصد رشد داشته است 9
كارگيري مديران فني در واحدهاي دامي گروه درمان  نيز تأييد شده است؛ به عبارت ديگر، به

كارگيري تجهيزات، روشها و فنون نوين و در نتيجه موجب افزايش تغييرات  سبب به
دهد افزايش  سر انجام نتايج نشان مي. تكنولوژيكي در ميان واحدهاي اين گروه شده است

وري كل عوامل توليد را در ميان واحدهاي گروه درمان  بهبود تكنولوژيكي، بهره كارايي فني و
وري  طوري كه واحدهاي گروه درمان طي دوره مورد نظر با رشد در بهره افزايش داده است به
  .اند درصد باالتر از واحدهاي مشابه در گروه كنترل مواجه بوده 8كل عوامل به ميزان 

عه تا حدودي متفاوت و كاملتر از ساير مطالعات انجام شده در از اين مطالنتايج حاصل 
باشد، چرا كه اين مطالعات  اي به بخش كشاورزي مي داخل در زمينه ارائه خدمات مشاوره

اي نقش مهمي در انتقال دانش و تكنولوژي و  دهند ارائه خدمات مشاوره اگرچه نشان مي
اما در اين مطالعات بر اين مسئله تأكيدي نشده اند،  برداران داشته بهره  افزايش سطح آگاهي

وري  است كه آيا اين انتقال دانش و تكنولوژي در هدف نهايي اين طرحها يعني افزايش بهره
با وجود اين، نتايج مطالعه حاضر كامالً در . داري داشته است يا نه برداران تأثير معني بهره

كشور است، چرا كه نتايج حاصل از اين راستاي نتايج مطالعات صورت گرفته در خارج از 
دهد اجراي طرحهايي از اين نوع عالوه بر اينكه سبب  مطالعه همانند اين مطالعات نشان مي



  79شماره   م،بيستسال  –و توسعه  اقتصادكشاورزي

۱۰۶ 

دار در عملكرد،  شود، تأثيري مثبت و معني انتقال دانش و تكنولوژي به بهره برداران مي
  .وري اين بخش داشته است توانمندسازي كشاورزان و نهايتاً بهره

  كارگيري مديران فني در سطح دامداريهاي وري در نتيجه به ميزان رشد بهره. 3جدول 

 استان خراسان رضوي 

 متغير
ATT  

 tآماره  ضريب

Effch ***02/0 76/1 

Pech - 04/0 94/0  

Sech- ***05/0 78/1 

techch **09/0 94/1 

tfpch ***08/0 71/1 

  درصد 10داري در سطح  معني ***:درصد  5داري در سطح  معني*: *              هاي تحقيق يافته: مأخذ

  
  جمعبندي و پيشنهاد
در واحدهاي دامي شيري استان كارگيري مديران فني  دهد طرح به نتايج نشان مي

) FFS(برداران بخش كشاورزي  خراسان رضوي همانند طرح ارائه خدمات مشاوره فني به بهره
فته و در حال توسعه نقش مهمي در انتقال دانش و تكنولوژي در بسياري از كشورهاي توسعه يا

سبب بهبود تغييرات تكنولوژيكي و افزايش كارايي برداران اين بخش ايفا نموده و  به بهره
با توجه به اين نتايج، اوالً ادامه . كننده از اين مديران شده است مقياس در واحدهاي استفاده

شود، چرا كه اجراي چنين  اين دست پيشنهاد مياجرا و همچنين پيگيري طرحهايي از 
آموختگان دانشگاهي بخش كشاورزي  تواند از يك طرف معضل بيكاري دانش طرحهايي مي

جهت افزايش توليدات (را حل كند و از طرف ديگر، نقش مهمي در انتقال فناوريهاي نوين 
 برداران بين بهرهعملكرد اختالف  برداران فعال در اين بخش و در نتيجه كاهش به بهره) دامي
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بيني شده ثانياً براي اينكه موفقيت چنين طرحهايي در رسيدن به اهداف پيش. اين بخش ايفا كند
مورد استفاده قرار گيرند،  شود اين مديران در واحدهاي بزرگ دامي افزايش يابد پيشنهاد مي
گ دامي نسبت به كارگيري اين مديران در واحدهاي بزر دهد به چرا كه نتايج نشان مي

  .واحدهاي كوچك دامي، هزينه متوسط توليد واحدها را بيشتر كاهش داده است
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