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  چکيده
  

، ينيش تقاضاي محصوالت پروتئي مصرف و افزاير الگوييت، تغي رشد جمعر به خاطري اخيها در دهه
 همچون يلي به داليامپرورن شاخه از ديران ايدر ا.  شده استيور توجه خاصيبه صنعت پرورش ط

ل به يد از ني تولي سنتيها وهي واحدها و اعمال شييت، عدم کارايريد، ضعف در مدين توليي پايور بهره
ل عوامل موثر بر بهبود عملكرد يق، تحلي از انجام اين تحقيهدف کل. هدف توسعه بازمانده است

 در يشيمايـ پ يفيق با روش توصين تحقيا.  در شهرستان كرمانشاه بودي صنعتي مرغداريواحدها
 ي صنعتي مرغداريق شامل صاحبان واحدهاي تحقيجامعه آمار. ده استيشهرستان کرمانشاه به انجام رس

 ي با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوريها به روش سرشمار داده. بود)  نفر٤٩(شهرستان کرمانشاه 
ج ينتا. ل شده استيه و تحلي تجز  SPSS11.5افزار از نرم و با استفادهي گردآوريدي توليران واحدهايبا مد

، يتي حما‐   اي ، مشاورهي، تكنولوژيكي، ارتباطيرساختيق نشان داد که شش عامل زيحاصل از تحق
همچنين نتايج . اند ن کردهييانس كل را تبي درصد وار٧٨/٧٤ در مجموع ي و آموزشي نظارت‐  يسازمانده

 ‐  اي ، مشاورهي، ارتباطيکي، تکنولوژيرساختيان داد كه پنج متغيير زحاصل از رگرسيون چندگانه نش
 ١/٥١ به عنوان متغير مستقل در پنج گام وارد معادله شدند و در مجموع  ي نظارت‐  ي، سازماندهيتيحما

 .اند درصد از تغييرات عوامل تأثيرگذار بر عملكرد واحدهاي توليدي صنعتي را تبيين كرده
    

     .، کرمانشاهيدي عملكرد، مرغداري، واحد تول:يدي کليها واژه
   

  مقدمه
شتر مشاغل ي، بيع دانش بشري رشد سريامروزه در پ

ن رو همواره يشوند، از ا يتر م دهيچيا روز به روز پيحذف و 
ش با ي خويت شغلي موفقي گوناگون برايها افراد و سازمان

نيازها،  ازانواع اين يکي. گردند ي مواجه مي متعدديازهاين
 از شغل ي، مهارت و درک عموميش دانش فنياز به افزاين

 مختلف يها حرفه. ح بر آن استيت صحيريش و مديخو
ن امر جدا نبوده و از رخداد يز از اي ني و دامپروريکشاورز
ن گونه از ي اين جهت برايبد. کنند ي ميرويمزبور پ

د و ي و ارائه خدمات جدي آموزشيازهايمشاغل همواره ن
ت يور اهمين صنعت طين بيدر ا. گردد يدار مين پدينو

 از کشورها دارد، چرا که ياري بسي در اقتصاد ملياديز
 ي مالکان کوچک، که نقش مهميصنعت قابل توجهي برا

ن يهمچنين ا. شود يدر اقتصاد کشورها دارند، محسوب م
د ي و تولي شغليها  در بهبود فرصتياديت زيصنعت اهم
در حال حاضر . )Agbato,1997( کند يفا مي اييمواد غذا

ها  رانه دولتيگ  سختين صنعت در برابر اقدامات اقتصاديا
ها   از جانب دولتيريگ ن سختيتر قرار گرفته است و عمده

، ي مرغداري در واحدهايتيريدات مديتوجه خاص به تمه
 & Oknkow)باشد يش راندمان در آنها ميبه منظور افزا

Akubuo, 2001).توان در اين ديد كه  ين امر را مي دليل ا
اي  فزاينده د است و به مرور تاثيريت جز پنهان توليريمد

 E-mail: Mirakzadeh@razi.ac.ir  ۰۹۱۲‐۶۹۹۴۵۱۱: تلفن  زاده علی اصغر ميرک:  نويسنده مسئول*



 ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره اقتصاد و توسعه کشاورزي  تحقيقاتمجله  ۲۸

ه و ي کار، سرمايرويعالوه بر سه عامل ن خواهد گذاشت و
د که در سه يت را به عنوان عامل چهارم توليرين، مديزم

آنچه از نظر . اند  کردهي دارد معرفيه نقش اساسيعامل اول
، با يديد اين است كه در هر واحد تولت داري اهميتئور

ت، الزم است به کمک يري بودن واحد مديفيتوجه به ک
 درآورد تا عمالً بتوان در ي آن را به صورت کمييها شاخص
  ).Hamidi, 2005(  کرديد از آن بهره برداريتابع تول
ور کشور ي در صنعت طZahri (1994) يها يبررس

ن يعات در اياکند که آمار نوع و حجم ض يمشخص م
 يالملل ني بيار باال و با استانداردهايصنعت متنوع و بس
 انجام يطبق برآوردها. (Zahri, 1994) ناهماهنگ است

اردها يليور کشور از ميعات صنعت طيزان کل ضايشده م
 Asfari (1994)کند، بر اساس نظر  يال در سال تجاوز مير

د ينه تولين صنعت، نه تنها هزيعات در ايبا کاستن از ضا
 يگري ديافت، بلکه فراگردهايد کاهش خواهد يگوشت سف

ن يد، تاميند توليها، بهبود فرا ت فرآوردهيفير بهبود کينظ
ز ي نيطيست محي زيها ي و کاهش آلودگييت غذايامن

ح در يت صحيري لذا مد.(Asfari,1994) حاصل خواهد شد
 ي و بهداشتير فنيرنده اتخاذ تدابيها دربرگ يمرغدار

عات ينطبق بر ضوابط و استانداردها به منظور کاهش ضام
 يل معقول، ضروريب تبديک ضريدن به يخوراک و رس

  .(Shavali, 2005)باشد  يم
ت يريک مديه يالزم به ذکر است که موارد باال در سا

 از طراف ي مرغداري مناسب به واحدهايرسان  و اطالعيقو
ن واحدها؛ ين گرفتن بازخورد از ايمراکز ذيربط و همچن

گر ي، همانند د يدر صنعت مرغدار. ر استيپذ امکان
 يت هاين ظرفي بيادي کشور، فاصله زيدي توليها بخش

گر، در يبه عبارت د. د وجود داشته باشديبالقوه و بالفعل تول
نه از منابع صورت ي کارآمد و بهيبردار ز بهرهين بخش نيا
 يها يست از کاين رو سهم در خور توجهياز ا. رديگ ينم

د بالقوه و ي، به شکاف تولي داخليازهاين نيموجود در تأم
نه از عوامل ياستفاده کارآمد و به. شود يبالفعل مربوط م

نه، يت بهيريک کالم مديد و امکانات موجود و در يتول
ش رفاه يجه افزايد و در نتيش تولي افزاي برايتواند راه يم

  . جامعه باشد
 يدي توليليد واحدهانه بهبود راندمان تويدر زم

 صورت گرفته که بيشتر از يقات متعدديمرغداري، تحق
اند و اثر عوامل مختلف را در  بعد فني به موضوع پرداخته

كاهش مرگ و مير واحدها و يا افزايش عملكرد بررسي 

توان يافت  در اين زمينه تحقيقات محدودي مي. اند كرده
وليدي مرغداري كه از نگاه مديريتي و سازماني، واحدهاي ت

را مورد واكاوي قرار داده باشد و اثر مجموعه عوامل توليد 
تحقيق حاضر با اين ديدگاه به اين . را بررسي كرده باشد
برخي تحقيقات مرتبط كه از مفاهيم و . مهم پرداخته است

ق استفاده شده است،  ين تحقيچارچوب مفهومي آنها در ا
 يا مطالعه: ار داشتتوان به موارد زير اش در اين بين مي

دن به يور توان رسينشان داده است که صنعت ط
 يزانين را نداشته و از مين پروتئي به منظور تامييخودکفا

ار کم تر بوده که عامل ي اعالم شد، بسFAOکه توسط 
ت نکردن ي و رعاي آن عدم توجه به مسائل آموزشياصل

. (Ojo, 2003)ور بوده است ي در پرورش طيموارد بهداشت
 از يري که باعث جلوگييها تير محدوديدر ده سال اخ

 يها نهي چون، هزين صنعت شده است، عوامليشرفت ايپ
 نهاده ها، يمت بااليها، ق باال، در دسترس نبودن نهاده

بر . ا نبود آموزش بوده استيزات، کمبود و يت تجهيفيک
ه ينه، سرماي چون، هزيه، موارديجري در نيا اساس مطالعه

 به ي، دسترسي به دامپزشکيرساخت، دسترسي ز،يگذار
است دولت از جمله ي و سيس ها و خدمات کارگريسرو

 اند  است که مرغداران با آن مواجه بودهييها تيمحدود
(Adebayo & Adeola, 2005).  

ه شده بر اساس مشکالت يشنهادات اراياز جمله پ
 آموزش ي برايعي وسيت هاين است که فعاليمشهود ا
رد تا يد صورت بگيت توليرين به منظور بهبود مدمرغدارا

 منابع موجود و در دسترس وکاربرد ييبتوانند با شناسا
 Adebayo)  داشته باشندينه آنها، راندمان بهتر و باالتريبه

& Adeola, 2005).در يا  مطالعهي کليريگ جهي در نت 
د يش راندمان و تولي افزايز نشان داده شد که برايتنام نيو

ر ي و سايابي چون بازاري، مواردي مرغداريواحدهادر 
شود،  ي که کم تر به آن ها توجه ميتيري مديفاکتورها

ار موثر يد بسيش توليباشند و در افزا يت ميز اهميار حايبس
  .(Jabbar, 2006) باشند يم

وانات يد و پرورش حيدرآلمان در تول ١ BLE موسسه
ار يز موارد بس ايکيکند اين موسسه  يت ميک فعاليارگان

 نقاط ضعف يي شناساي را براي داميد واحدهايمهم در تول
  عنوان کرده استيتيريو مشکالت، توجه به مسائل مد

(Deerberg, 2004-2005). از جمله محورهاي مهم 
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ک شبکه يجاد يا) ١ :توان به ي اين موسسه ميها فعاليت
 از اطالعات يه کلي پاي آماده سازيگسترده مشاوران برا

بنا نهادن ) ٢ ،يدي توليدات در واحدهاي تولي براياقتصاد
 از مشاوران متخصص در ي گسترده مليک گروه کاري
 يسازمانده) ٣ ور،ي بزرگ و کوچک و طيها  داميها نهيزم

 ي براي آموزشينارهايها و سم  کالسيو آموزش و برگزار
 ي و اقتصاديکيزي اطالعات فيساز آماده) ٤متخصصان و 

در ايران نيز . ، اشاره كرديدي توليدات واحدهاي توليبرا
مطالعات چندي در زمينه بهبود عملكرد واحدهاي 

 Moinizadeh & Shahvali. مرغداري انجام شده است
اي عوامل تاثيرگذار بر تلفات حيواني در   در مطالعه(2005)

واحدهاي گوشتي كشور را بررسي نمودند كه از جمله 
توان  ط با تحقيق حاضر است مينتايج اين تحقيق كه مرتب

به همبستگي بين حضور مدير در واحد توليدي و كاهش 
 در .(Moinizadeh & Shahvali, 2005) تلفات اشاره داشت

تحقيق ديگري حضور مداوم مدير در محل كار و ارزيابي 
فعاليت كارگران همراه با كنترل اصول فني و همچنين 

رتقاي آگاهي آنها توجه به آموزش صحيح كارگران براي ا
هاي مختلف مرغداري، از جمله تدابير مديريتي  در زمينه

 Research)موثر بر كاهش تلفات واحدها ذكر شده است

Group of Agriculture Journal, 1997; Hamidi, 2005). 
 در کشور نشان داده است يگريج حاصل از پژوهش دينتا

 و ن بودهيي پاي مرغداري واحدهايزان بازدهيکه م
دشان را به دست ي توليها نهياند هز مرغدارن فقط توانسته

د يد و توليد، راندمان تولين توليانگين ميهمچن. آورند
در .  بوده استيالملل ني و بي کمتر از متوسط مليينها
دات ي توليفي وکيش کميد بر افزاي تاکيجه، در راستاينت
  بهي، آموزشيتيريدات مدين صنعت، به کار بردن تمهيا

ش ي و در نهايت افزايد در واحد مرغداريش توليمنظور افزا
شنهاد شده است ي مرغداران پي برايبازده اقتصاد

(Mohaddes & Mazhari, 2008). 
با در نظر گرفتن موارد بررسي شده در تحقيقات فوق و 

كارها و پيشنهادها ارايه  بندي مواردي كه به عنوان راه طبقه
ثر در بهبود عملكرد واحدهاي توان عوامل مو شده است مي

زيرساختي و ) توليدي مرغداري را در سه زمينه الف
نيروي انساني و ) نهادي و سازماني و ج )تسهيالتي، ب
بندي كرد، كه در اين تحقيق به عنوان  ارتباطات دسته

در اين تحقيق، هدف . شود چارچوب مفهومي دنبال مي
 ياحدهال عوامل موثر بر بهبود عملکرد وي، تحليکل

 ي صنعتي در شهرستان کرمانشاه بود که برايمرغدار
 ين هدف، اهداف اختصاصي زير بررسي به ايدسترس
  :اند شده
 ي عوامل موثر بر بهبود عملکرد واحدهاييشناساـ 

 مرغداري صنعتي شهرستان كرمانشاه؛
ن عوامل در بهبود يک از ايت هر يزان اهمي ميبررسـ 

  تي شهرستان کرمانشاه؛ مرغداري صنعيعملکرد واحدها
تحليل روابط وابستگي عوامل بررسي شده در هدف سوم ـ 

 .ي مرغداريبا عملکرد واحدها
  

  ها مواد و روش
با توجه به .  استيق حاضر کمي تحقيکرد کليرو

 است که بر ين عوامليق، که به دنبال تدويمساله تحق
رگذار ي تاثي مرغداريت واحدهايريبهبود عملکرد و مد

ده است و در يش به انجام رسيماير اساس راهبرد پاست، ب
 يليتحل   ـ  يفيقات از روش توصين دسته از تحقين ايب

ق مورد يج تحقيرود نتا ياز آنجا که انتظار م. برخوردار است
 يگزاران واحدها استيزان و سير توجه و استفاده برنامه

جامعه .  استيرد، از نظر هدف، کاربردي قرار گيديتول
 صنعتي ي مرغداريه صاحبان واحدهاي پژوهش را کليآمار

 يابزار اصل. ل داده استيتشک)  نفر٤٩(شهرستان کرمانشاه 
 و ي شامل، سواالت تخصصيا ها، پرسشنامه  دادهيگردآور

 ي فرديها يژگي و وي مرغداري در مورد واحدهايتيريمد
ق و ينه تحقيشي مرغداران بود که بر اساس پيا و حرفه

نان از ي اطميبرا. ن شديمي مذكور تدوچارچوب مفهو
 محتوا استفاده شده و ييک روايق از تکني ابزار تحقييروا
 در يأت علمي هيار اعضاين منظور، پرسشنامه در اختيبه ا
ج و آموزش ي و ترويي روستايزير  برنامهيها رشته

 يت و کارشناسان ستاديري و مدي دانشگاه رازيکشاورز
ان کرمانشاه، قرار داده شد و  استيسازمان جهاد کشاورز

جهت برآورد . ديشان در پرسشنامه اعمال گردينظرات ا
 کرونباخ استفاده شد که ي پرسشنامه از آزمون آلفاييايپا

ها، مقدار آلفا  هيل گويش و تحليپس از چند مرحله پاال
 و مناسب بودن ييايانگر پاي حاصل شد که ب٧٩/٠معادل 
  . ق استي ابزار تحقينسب

 ي صنعتي مرغداريها به صاحبان واحدها نامهپرسش
ه و يها ارا  آنيشهرستان کرمانشاه در محل واحد مرغدار

 يآور ها جمع ق مصاحبه با صاحبان مرغدارييها از طر داده
ل يک تحليق با کاربرد تکني اهداف تحقيريگ يپ. ديگرد
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ن يانگيق مين تحقيدر ا. انجام شد) Rنوع ( ي اكتشافيعامل
 به عنوان متغير  يدي توليسال گذشته واحدهاعملکرد سه 
 ي بعديها لين واحدها در نظر گرفته شده و تحليعملکرد ا

 انجام شده ي استخراجيها ر و عاملين متغيبا استفاده از ا
 يافزار آمار با استفاده از نرميمحاسبات آمار. است

SPSS11.5  انجام شد.  
 

 ج و بحثينتا
   تحليل عوامل

 مربوط به عوامل يها سب بودن دادهص مناي تشخيبرا
 ي مرغداريت واحدهايريار بر بهبود عملکرد و مدذرگيتاث
، آزمون بارتلت و يل عامليک تحلي استفاده در تکنيبرا

مقدار مناسب .  به کار برده شدKMOشاخص 
 يها برا هيبر مناسب بودن گو) ٧٦٧/٠ (KMOشاخص

 يدار ين معنيهمچن. ها صحه گذاشت استخراج عامل
رها و امكان ي متغي دروني بر همبستگيليآزمون بارتلت دل

  .است) ها عامل(ل مجموعه متغيرها يتشک
ق به منظور شناسايي و دسته بندي ين تحقيدر ا

 ينه واحدهايت بهيريار بر عملکرد و مدذرگي تاثيرهايمتغ
. استفاده شد R  اكتشافي نوعيل عاملي از تحليمرغدار

ژه يمقدار و.  بودي اصليها ولفهل ميمدل به کار رفته، تحل
ها در نظر گرفته  ار استخراج تعداد عاملييك، به عنوان مع
ن مبنا تعداد شش عامل استخراج شده يشده است که بر ا

 يها عامل. اند ر را در بر گرفتهي متغ٣٣که در کل 
ژه، درصد ي شده به همراه مقدار ويگذار  نامياستخراج

نشان ) ١( در جدول يانس تجمعيانس و درصد واريوار
  .داده شده است

  
ژه، درصد ي عوامل استخراج شده همراه با مقدار و‐١جدول 

  يانس تجمعيانس و درصد واريوار

  مقدار   عامل
  ژهيو

درصد 
  انسيوار

 ي جمعيفراوان
  انسيوار درصد

  ٨٩/٣١  ٨٩/٣١  ٨٦/٣  يرساختيز
  ١٨/٤٥  ٢٩/١٣  ٨٩/٢  يکيتکنولوژ
  ٢١/٥٥  ٠٣/١٠  ٦١/٢  يارتباط
  ٤٤/٦٣  ٢٣/٨  ٦٢/١  يتيـ حما اي اورهمش

  ٣٥/٦٩  ٩١/٥  ٣١/١  يـ نظارت يسازمانده
  ٧٨/٧٤  ٤٣/٥  ٠٤/١  يآموزش
  

 شش عامل )١( حاصل از جدول يها افتهيبر اساس 
انس کل را ي درصد وار٧٨/٧٤استخراج شده در مجموع 

ها به  همانند آنچه در بسياري از زمينه. اند ن کردهييتب
يت اصول اساسي در انتخاب محل و اثبات رسيده است رعا

ار بر موفقيت ذيري تاثيرگتاسيس واحدهاي توليدي، متغ
در اين تحقيق، عامل زيرساختي، با مقدار ويژه . واحد است

را )  درصد٨٩/٣١(  بيشترين ميزان واريانس كل٨٦/٣
دسترسي آسان به منابع انرژي،  تبيين كرده و سه متغير

هاي  و دسترسي به راهدر اختيار داشتن وسايل نقليه 
مقدار بارهايي كه هريك از . ارتباطي را در بر گرفته است

 نشان )٢(اين متغيرها بر عامل اول بار كرده اند در جدول 
  .داده شده است

دومين عامل كه بيشترين مقدار واريانس باقيمانده را 
عامل تكنولوژيكي نام ) درصد٢٩/١٣( تبيين كرده است
استفاده از ابزارها :  سه متغير٨٩/٢يژه گرفته كه با مقدار و

 واحدها، ييربنايسات و امور زيو شيوه هاي علمي در تاس
ت، يريد، مديهاي جديد در تول استفاده از ابزارها و شيوه

 و فروش و تمايل به استفاده از امكانات و يابيبازار
 تكنولوژي جديد در واحد مرغداري را در برگرفته است

 ).٢جدول(
 همواره به عنوان ركن اساسي و عامل ارتباطات

ها بوده و به خصوص در عصر كنوني  موفقيت سازمان
هاي اطالعاتي كفه موفقيت را به سوي  برخورداري از مزيت

كند كه  اي، سنگين مي ها و نهادهاي توليد كننده سازمان
به طريق برتر با منابع اطالعاتي ارتباط داشته باشند، 

رفت،  رچوب مفهومي انتظار ميطور كه بر اساس چا همان
متغيرهايي كه در زمينه ارتباطات واحدهاي مرغداري 

توانستند در بهبود عملكرد و مديريت  تدوين شده بودند مي
در اين زمينه عامل ارتباطي با . ار باشندذواحدها تاثيرگ

 درصد ٠٣/١٠ استخراج شده و با تبيين ٦١/٢مقدار ويژه 
 .تغير را دربر گرفته استاز باقيمانده واريانس هشت م

آيد سه عامل زيرساختي،   برمي)٢(طور كه از جدول  همان
 ٧٨/٧٤ درصد از ٢١/٥٥تكنولوژيكي و ارتباطي در مجموع 
 عامل استخراج شده را ۶درصد واريانس تبيين شده توسط 

سه . تبيين كرده است كه نشان از اهميت اين عوامل دارد
صد از واريانس را  در٥٧/١٩عامل بعدي كه در مجموع 

حمايتي  ـ  اي  عامل مشاوره‐١: اند كه عبارتند از تبيين كرده
 عامل ‐ ٢ درصد تبيين واريانس، ٢٣/٨و ٦٢/١با مقدار ويژه 
 ٩١/٥ كه مقدار ٣١/١ـ نظارتي با مقدار ويژه  سازماندهي

 با ي عامل آموزش‐ ٣ درصد واريانس كل را تبيين كرده و
 درصد از واريانس كل را ٤٣/٥ كه مقدار ٠٤/١مقدار ويژه 

  .تبيين كرده است



 ۳۱  ...های  تحليل عوامل موثر بر بهبود عملکرد مرغداری: زاده و همکاران ميرک  

  *افتهيس دوران ي متغيرها مستخرج از ماتريزان بار عاملي م‐۲ جدول
  يبار عامل  ريمتغ  عامل

  ٩٦٨/٠  دسترسي به راه هاي ارتباطي
  زير ساختي  ٩٤٢/٠  در اختيار داشتن وسايل نقليه
  ٩٠٣/٠  دسترسي آسان به منابع انرژي

  ٨٨٦/٠  تمايل به استفاده از امكانات و تكنولوژي جديد در واحد مرغداري
  تكنولوژيكي  ٨٥٨/٠   و فروشيابيت، بازاريريد، مدياستفاده از ابزارها و شيوه هاي جديد در تول
  ٨٢٠/٠   واحدها ييربنايسات و امور زياستفاده از ابزارها و شيوه هاي علمي در تاس

  ٦٤٠/٠  ارتباط با مراكز تحقيقاتي
  ٦٨٧/٠   در سطح منطقه ي جمعي رسانه هايت هاياستفاده از قابل

  ٧٠١/٠  ي دولتيها ارتباط با نهادها و ارگان
  ٧٤٣/٠  ي و محلي مردميها ارتباط با نهادها و ارگان

  ٧٠٣/٠  ارتباط با مروجان و كاشناسان مراكز ترويجي و دامپزشكان
  ٦٦٦/٠  رغدارياستفاده از تلفن و اينترنت در واحد م

  يارتباط

  ٦٥١/٠  م و رودررو بين واحدهاي مرغدارييارتباط مستق
  ٦٣١/٠   كارشناس متخصص در واحد مرغدارييريكارگ به

  /٥٤٩  ) …ها، تلفات ويبيمار( ياطالع رساني جهاد يا مركز تحقيقات درمواقع ضرور
  ٥٤٨/٠  رغداري نشست و جلسات مالقات با ساير واحدهاي مي برگزار

  ٥٤٨/٠   صالحيارائه گزارش از بازده واحد مرغداري به افراد و مراجع ذ
  ٦٦٣/٠   مختلفيهامشاوره با متخصصين يا مركز تحقيقات در زمينه

  ٥٤٩/٠  )يماريمثل ب( يارائه گزارش به ساير واحدها در مواقع ضرور

   حمايتيـاي  مشاوره
  

  ٤٨٤/٠  يارائه گزارش به جهاد يا مركز تحقيقات در مواقع ضرور
  ٥٩٩/٠  نظارت واحد بهداشت منطقه بر واحد توليدي

  ٥٨٦/٠  نظارت اتحاديه مرغداران بر واحد توليدي
  ٥٧١/٠  نظارت مراكز دامپزشكي بر واحد توليدي

  ٥٤٤/٠   يا مركز تحقيقات بر واحد توليديينظارت جهاد کشاورز
  ٤٩٩/٠  ه خدمات به مرغداران منطقهه يا سنديكا براي ارائيتشكيل اتحاد

  ٤٩١/٠  تشكيل  دفتر يا مديريت كلي براي ارائه خدمات به مرغداران منطقه
  ٤٥٧/٠  م بازاريه در تنظيش توان اتحاديت بازار و افزاي مستمر از وضعيآگاه

   نظارتيـسازماندهي 
  

  ٤٥٠/٠  يا تعاونيه يق اتحاديدات واحدها از طريداد و ستد نهاده ها و تول
  ٦٩٧/٠   مرتبطيت و پرسنل واحدها  در كالس هاي آموزشيريمدشركت 

  ٦٧٨/٠  ي آموزشيتناسب زماني برگزاري دوره ها
  ٦٩٩/٠  ي آموزشيتناسب مكاني  برگزاري دوره ها

  ٤٩٤/٠  ارزيابي اطالعات مدرسان و مروجان در برگزاري دوره ها
  آموزشي

  ٦٥٥/٠   در ابعاد مختلفي آموزشيتناسب محتوايي دوره ها
   در نظر گرفته شده±٤داري بارهاي عاملي  ماکس و معنييوه وريها روش متعامد به ش كار رفته در چرخش عامل روش به *  

  
  تحليل رگرسيون
ر هر يك از عوامل شناخته شده بر ي تاثيجهت بررس
 ي، نمرات عاملي مرغداريدي توليعملکرد واحدها

د يه گردمحاسب) عنوان نشانگر هر عامل به(  فوقيها عامل
ر مستقل يعنوان متغ ل بهي عامل استخراج شده از تحل۶و 

 ي مرغداريمتوسط عملکرد واحدها.  در نظر گرفته شد
ر وابسته جهت انجام يعنوان متغ  سال گذشته به۳ يط

كار گرفته   بهراهبرد. ه منظور شدرگرسيون چندگانتحليل 
  در انجام.بود» گام به گام«در تحليل رگرسيون روش شده 

رگرسيون چندگانه پنج متغير در پنج گام وارد معادله 
ج حاصل از ينتا. شدند و سپس عمليات متوقف گرديد

ادله  مع. نشان داده شده است)۳ (ون در جدوليرگرس
عملکرد  متغير وابسته رگرسيوني متغيرهاي مستقل و

  :باشد  بصورت زير ميها يمرغدار
Y= ٣٤٣/٢  + ٤٩٤/٠ X٤١٥/٠ + ١  X  ٢ + ٣٥٨/٠  X 
٣+ ٢١١/٠  X  ٤ + ٢٨٣/٠  X  ٥  

  
 برابر عملكرد واحدهاي مرغداري  Yدر اين معادله
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 متغيرهاي مستقل زيرساختي، X ٥ تا X ١صنعتي و 
  ـ  حمايتي و سازماندهيـ   اي تكنولوژيكي، ارتباطي، مشاوره

 ضرايب متغيرها، ضريب )٣(باشد كه در جدول  نظارتي مي  
ي چندگانه، ثابت و خطاي استاندارد، ضريب همبستگ

داري هر متغير نشان  ضريب تعيين و مقدار و سطح معني
  .داده شده است

نشان داده شده است در ) ۳(طور كه در جدول  همان
ضريب . اولين گام متغير عامل زيرساختي وارد معادله شد

 ).R2=٤٧٣/٠( باشد  مي٤٧٣/٠تعيين براي اين متغير 
 ٤٧حدود مقدار عددي ضريب تعيين بيانگر آن است كه 

 ناشي از تاثير ي مرغداريدرصد تغييرات عملکرد واحدها
در گام دوم متغير عوامل . ها بوده است زيرساخت

 تكنولوژيكي وارد معادله گرديد كه به همراه متغير قبلي
 درصد تغييرات عملكرد سه ساله اخير واحدهاي ٧/٤٧

در گام سوم متغيرعامل . كنند مرغداي صنعتي را تبيين مي
 ٤/٤٩اطي وارد معادله شد كه به همراه دو متغير قبلي ارتب

در . كنند درصد تغييرات عمكرد واحدها را تبيين مي
هاي چهارم و پنجم به ترتيب متغيرهاي عامل  گام

نظارتي وارد   ـ   حمايتي و عامل سازماندهي ـ  اي  مشاوره
 عمليات پنجمپس از وارد شدن متغير . معادله شدند
عنوان متغير  ر مجموع پنج عامل بهد. متوقف گرديد

 ي درصد از تغيرات متغير عملکرد واحدها١/٥١مستقل، 
بيني   را در شهرستان کرمانشاه پيشي مرغداريديتول
  ضرايب )٣( درجدول ،همچنين). 2R=٥٥١/٠( كنند مي

استاندارد و غير استاندارد متغيرهاي مستقل نشان داده 
  .شده است

  هاگيري و پيشنهاد يجهنت
ي و دامپروري و به ي توليدي كشاورزها فعاليتماهيت 

پذيري قابل توجه اين واحدها از محيط خصوص تاثير
، بيانگر اين واقعيت است كه در )بيشتر طبيعي و اقتصادي(

   عالوه  گونه واحدها جهت بهبود عملكرد واحد، مديريت اين
  

توان  مل ديگري كه ميهاي مديريتي، توجه به عوا  بر مهارت
آنها را در سه زمينه زيرساختي و تسهيالتي، نهادي و 

بندي كرد،  سازماني و نيروي انساني و ارتباطات دسته
گرچه ممكن است بسياري از اين . ضروري به نظر مي رسد

صورت پنهان و غيرمستقيم در ديگر  عوامل را بتوان به
ز اين عوامل، لكن با توجه به اهميت هريك ا عوامل يافت، 

لزوم بررسي تاثير جداگانه هريك از آنها در موفقيت 
  .هاي توليدي ضروري است واحد

نتيجه تجزيه و تحليل عوامل موثر بر بهبود عملكرد 
واحدهاي مرغداري صنعتي در شهرستان كرمانشاه نيز بر 
بسياري از اين عوامل تاكيد دارد و آنها را به صورت عواملي 

همچنين سهم و .  است  شناسايي كردهمجزا در چند عامل
اهميت هريك از عوامل براي دستيابي به عملكرد بهينه 

: اين عوامل به ترتيب اهميت عبارتند از. تعيين شده است 
بسياري از تحقيقاتي كه در : عامل زيرساختي و بنيادي ‐ ١

به  مرور ادبيات تحقيق حاضر نيز به آنها اشاره شده است، 
 تاثير اين متغير بر بهبود عملكرد اشاره كاهش هزينه ها و

هاي علمي، اصولي و بنا  عمل بر مبناي زيرساخت. دارند
نهادن واحد توليدي با توجه به اينكه دسترسي به منابع 

كند، از بسياري از  هاي ارتباطي را تعيين مي انرژي و راه
به عالوه در اين تحقيق در اختيار . كاهد ها مي هزينه

نقليه بر اين عامل بار شده است كه دليلي بر داشتن وسيله 
  .توجه به تسهيالت تاثيرگذار در واحدهاي توليدي است

 در مبحث عوامل تكنولوژيكي، متغيرهاي بارگيري شده ‐ ٢
توان در دو دسته جاي داد يكي نگرش و تمايل  را مي

هاي  مديران و صاحبان واحدها به استفاده از تكنولوژي
هاي مناسب در  ري كاربست تكنولوژينوين در واحد و ديگ
بديهي است كه در . هاي مختلف توليد مراحل و بخش

هاي مناسب  دنياي رقابت و تجارت كاربست تكنولوژي
ها را كوتاه ساخته و منجر به عملكرد بيشتر و مديريت  راه

  .گردد بهينه واحد توليدي مي

  داري آنها در معادله رگرسيون تقل و معنيضرايب استاندارد و غير استاندارد متغيرهاي مس ‐ ٣جدول
Sig. T R2  R Beta S.E. B متغير  
٣٤٣/٢  ٢٢٩/٠  ‐  ‐  ‐  ١٣٦/٦  ٠٠٠/٠  constant  
  )X ١(زير ساختي   ٤٩٤/٠  ٠٣٦/٠  ٤٦٨/٠  ٦٨٨/٠  ٤٧٣/٠  ٣٢٧/٣  ٠٠٠/٠
  )X ٢( تكنولوژيكي  ٤١٥/٠  ١٥٧/٠  ٣٥٦/٠  ٦٩١/٠  ٤٧٧/٠  ٥٠٧/٤  ٠٠٠/٠
  )X ٣( ي ارتباط  ٣٥٨/٠  ١٠٧/٠  ١٥٦/٠  ٧٠٣/٠  ٤٩٤/٠  ٨٠٦/٣  ٠١٨/٠
  )X ٤( حمايتيـ   مشاوره  ٢١١/٠  ١٤٨/٠  ١٢٢/٠  ٧١٤/٠  ٥١٠/٠  ٣٩٩/٢  ٠٢٤/٠
  )X ٥(  نظارتيـ  سازماندهي  ٢٨٣/٠  ٠٥٧/٠  ١٢٧/٠  ٧١٥/٠  ٥١١/٠  ٢٢١/٣  ٠٥٠/٠

  



 ۳۳  ...های  تحليل عوامل موثر بر بهبود عملکرد مرغداری: زاده و همکاران ميرک  

 واريانس نسبتاً مناسبي كه عامل ارتباطي از بين ‐ ٣
به برقراري لزوم توجه  مجموعه عوامل تبيين كرده است، 

گرايي واحدهاي توليدي صنعتي را بيش از  ارتباط و برون
پيش آشكار ساخته است و چه بسا شاخص مهمي در 

مجموعه . جداسازي يك واحد صنعتي از واحد سنتي باشد
متغيرهاي بار شده بر اين عامل نشانگر اهميت ارتباط بين 

و ) هاي داخلي  شبكه( واحدهاي مرغداري با يكديگر
هاي اقتصادي، سياسي  ها و نهاد هاي مرغداري با ارگان واحد

  .باشد مي) هاي بيروني شبكه(و فرهنگي پيرامون 
هايي كه از  واحد مرغداري  ها و حمايت  مشاوره‐ ٤
دهد  ها ارايه مي شود  يا واحد به ساير واحدها و ارگان مي

. ار بوده استذد عملكرد و مديريت واحدها تاثيرگدر بهبو
اي گرايي و تخصصي  بيش از هر چيز به حرفهاين عامل 

شدن توليد در واحدهاي مرغداري صنعتي تاكيد دارد و 
در تكميل عامل (متغيرهاي بار شده بر اين عامل 

اي و تخصصي از  بيانگر لزوم بروز رفتارهاي حرفه) ارتباطات
سوي مديران و كاركنان واحدهاي مرغداري در راستاي 

است و اين همان چيزي است كه دستيابي به عملكرد بهتر 
 به عنوان ايجاد شبكه گستره BLEاي همچون  موسسه

مشاورين براي آماده سازي يك پايگاه كلي از اطالعات 
اقتصادي براي توليد بهتر در واحدهاي توليدي و چند 

  .مورد نظير اين،  به آن اشاره كرده است
 سازماندهي و نظارت كه به نوعي در ادامه عامل ‐ ٥
 به آگاهي از ضرورت و  توان به آن اشاره كرد، ي ميقبل

تمكين مديران واحدهاي توليدي از اهميت كار گروهي و 
چرا كه اين . ها از اين طريق اشاره دارد كاهش هزينه

هاي خاص خود، به خصوص در  ژگي  صنعت با توجه به وي
بيش از هر  گير،  مواقع اضطراري نظير بروز بيماري همه

عزم و اراده جمعي  ديگري نيازمند رشته توليدي
) به خصوص در يك منطقه جغرافيايي ( كنندگانتوليد
هاي بار شده بر اين عامل اشتراك  مجموعه متغير. است

هاي واحدهاي توليدي و اهميت آن  بسياري از سود و زيان
و همچنين لزوم جامع نگري و لزوم وجود مديريت در 

  .سازد سوح مختلف را نمايان مي
عامل آموزشي، هرچند با درصد تبيين واريانس كم،  ‐٦

گونه كه بر  همان. در بين مجموعه عوامل نمايان شده است
رفت اهميت و تاثير  اساس چارچوب مفهومي نيز انتظار مي

نتايج . آن از ديد مديران واحدهاي صنعتي پنهان نيست
حاصل از تحليل وابستگي عملكرد واحدهاي مرغداري با 

ها، كاربرد  تقل نشان داد كه زيرساختمتغيرهاي مس
هايي كه از  ها و حمايت  مشاوره تكنولوژي، ميزان ارتباطات،

ها  واحدها به عمل آمده و يا واحدها به ساير نهادها و ارگان

اند و همچنين سازماندهي و نظارتي كه واحدها از  ارايه داده
اند بر متوسط عملكرد سه سال گذشته  آن تبعيت كرده

از بين عوامل مذكور عامل . ا تاثير گذاشته استواحده
آموزش در معادله عملكرد واحدهاي توليدي وارد نشده 

داري عامل  يكي از داليل احتمالي عدم معني. است
آموزشي در معادله رگرسيون عملكرد اين است كه در 

هاي  ي ارايه شده از سوي سازمانها آموزششرايط فعلي 
ها  دولتي كمتر مرغداريمختلف و به خصوص نهادهاي 

هاي  صنعتي را تحت پوشش قرارا داده و بيشتر مرغداري
گيرد به عالوه امكان اينكه  سنتي و خانگي را در بر مي

 شركت داده ها آموزشكليه نيروهاي انساني يك واحد در 
 با ها آموزشهمچنين تناسب . شده باشند بسيار كم است

  .  استها نيز مورد سوال نيازهاي واقعي واحد
نتيجه كلي اين مطالعه اين است كه داشتن ديدي 

گرا بر واحدهاي مرغداري شهرستان كرمانشاه،  جامع و كل
سازي  عملكرد واحدهاي مرغداري است كه در  الزمه بهينه 

ـ سازماني و  آن پرداختن به سه مقوله زيرساختي، نهادي
هرقدر . نيروي انساني و ارتباطات اجتناب ناپذير است

ران جزئيات بيشتري از اين سه مقوله را مورد واكاوي مدي
قرار دهند در رفع مسايل و مشكالت واحدهاي توليدي 

به عنوان پيشنهاد كاربردي . تر عمل خواهند كرد موفق
توان پيشنهاد كرد كه واحدهاي موجود بر  تحقيق مي

ها و معيارهايي در اين سه زمينه بررسي و  مبناي شاخص
موارد موافق و مثبت تقويت و در رفع ارزيابي شوند و 

ـ سازماني،  هاي زيرساختي، نهادي عيوب در هريك از مقوله
نيروي انساني و ارتباطات تالش شود در اين راستا مجهز 

ها، دفاتر ثبت ركورد و  كردن كليه واحدها به پايگاه داده
. گزارش، وسايل ارتباطي، متخصصين مجرب، عملي است

ها و آيين  شود در دستورالعمل همچنين پيشنهاد مي
هاي احداث و يا تبديل واحدها مواردي نظير ملزم  نامه

هاي آموزشي مرتبط قبل  كردن واحداها به شركت در دوره
 هاي مرغداران از شروع كار، عضويت  در نهادها و اتحاديه

هاي  توسعه و تقويت  و البته اجراي اهداف و برنامه(
 اختصاص بخشي از در آمدهاي  ،)ها واحدها در اين اتحاديه

واحد توليدي به توسعه عامل انساني توليد و تشكيل 
واحدهاي مديريتي در سطوح مختلف شهرستان و استان، 
با هدف نظارت بر اجراي قوانين و استانداردهاي احداث و 

در قالب وظايف اتحاديه هم ( توليد در واحدهاي مرغداري
ين شناسايي الگوهاي همچن). توان به اين مهم پرداخت مي

موفق در ابعاد مختلف و ترغيب ساير واحدها به كسب 
  .گشا باشد تواند راه تجربه آنها مي
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