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 33/35/3333تاریخ تصویب:          33-34صص      33/33/3332تاریخ دریافت: 

 چكیده
جایگاه ، های روز جهانگیری فناوریکارهب با جذب سرمایه و توانستهاست، های کشاورزی از زیربخش مرغداری کهصنعت  هدف:

است. طبق با اصول اقتصادی نم های مدیریتی نوین وپیروی از روش نیازمندمهم  کشور کسب کند. اینای در تولید و اشتغال ویژه

-های تخموری مرغداریهای مدیریتی بر بهرهبا توجه به اهمیت این صنعت، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر مهارت

 گذار استان اصفهان است. 

های مدیریتی در دست آمده است. مهارتت موردنیاز آن از روش میدانی بهای کاربردی است که اطالعاتحقیق حاضر مطالعه روش:

سازی با استفاده از تحلیل عاملی شد سه حیطة ادراکی، انسانی و فنی موردارزیابی قرار گرفت که برای این منظور اقدام به شاخص

واحد مرغداری  73سبه گردید. جامعة آماری وری نیز با استفاده از شاخص عددی فیشر برای هر واحد محاو متغیر وابستة بهره

گیری با استفاده از ساخته سرشماری شدند. روایی و پایایی ابزار اندازهای محققگذار استان بود که با استفاده از پرسشنامهتخم

 محاسبه گردید.  333/3و  732/3برابربا  K.M.Oآلفای کرونباخ و آمارة 

و میانگین آن  3452/3تا  3723/3ها با استفاده از شاخص فیشر درمجموع بین ری مرغداریونتایج نشان داد بهره ها:یافته

های ادراکی، انسانی و فنی دار بین مهارتاست. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون مبین وجود رابطة معنا 333537/3

حلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که درمجموع اطمینان است. نتایج آزمون ت %33ها در سطح وری مرغداریمدیران با بهره

-طور مستقیم بر بهرههای جغرافیایی مرغداری، بهپولت، ظرفیت پولت و ویژگی گیری اقتصادی، سنهای مدیریتی، تصمیممهارت

  گذارند.وری اثر می

-ها میوری مرغداریی و انسانی مدیران بر بهرههای تحقیق که مؤید مؤثربودن بعد ادراکبا توجه به یافته ها/ راهبردها:محدودیت

 های انسانی و ادراکی بررسی شود.گردد در تحقیقات آینده عوامل مؤثر بر بهبود مهارتباشند، پیشنهاد می

وری در بخش طیور، ضروری های انسانی، ادراکی و فنی مدیریتی در بهبود بهرهبا توجه به نقش مؤثر مهارت راهكارهای عملی:

 های انسانی و ادراکی برداشته شود.های اثربخشی درجهت بهبود مهارتبر مهارت فنی گامت که عالوهاس

های مدیریتی بر ارتقای پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که تاکنون اثر ابعاد ادراکی و انسانی مهارت: اصالت و ارزش

 وری بخش کشاورزی سنجیده نشده است.بهره

 گذار، شاخص فیشر.وری، مرغداری تخمهای مدیریتی، بهرهمهارتها: كلیدواژه

                                                            
  . :نويسندة مسئولsaraee@sepahan.iut.ac.ir Email: 

mailto:saraee@sepahan.iut.ac.ir
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 . مقدمه1
 . بیان مسئله1. 1

تارین مساا ل رشد روزافزون جمعیت جهاان یکای از مهام     

-نیاز میموادغذایی سالم و کافی مورد تأمین برایجوامع بشری 

ای در مالحظاهقابال تاهمیا اندر ایار صنعت مرغاداری. باشد

 ین. نخساتغذایی جامعاه دارد اتاز احتیاج خش مهمیبتأمین 

باا و  3333 در ساال، مرغاداری و دامراروری ةتوساع برایگام 

در  و پاس از آن، سیس بنگاه دامرروری کشاور برداشاته شادأت

گردید  دامرروری حیدرآباد در کرج تشکیل ةسسؤم 3335سال 

 ای درجایگااه ویاژه مرغداریصنعت (. 3373بندرآبادی،  )بیگی

-پیاروی از روشباه این صانعت کشور دارد که تولید و اشتغال 

طباق باا اصاول اقتصاادی و مادیریتی نم های مدیریتی نوین و

-قابال صانعت رشادایان اخیر  ةچند ده دراست.  ناگزیر شده

 تحول در وضعیت آن متناسب و همگام است؛ اما توجهی داشته

ات امکانا .نباوده اسات صانعت ایان در گاذاریسارمایه رشد با

برابر احتیاجات فعلای  3تا  2پرورش طیور حداقل برای موجود 

علمای  کادرکمبود  دلیلکه بهاست  در حالی نیا و استکشور 

)ایازدی،  تاری قارار دارناددر حد پاایین تولیدات، دیدهآموزش

ها کاه باعا  ح مرغدارییت صحیری(. مد3333، دشتی، و شهیر

شاامل م یمستقغیر م ویطور مستقهب ،گرددوری میش بهرهیافزا

(. بررسای 3333)رومنجاان،  شودمیتی یریهای مدتمامی جنبه

گشاای بهباود و تواناد راهوری مرغداری میمیزان و قابلیت بهره

 از بهیناه و کارآماد باشد. استفادةسطح پیشرفت در این صنعت 

-می هینهب مدیریت طورکلی،به و موجود امکانات و عوامل تولید

 رفااه جامعاه افزایش ،درنتیجه و تولید افزایش برای راهی تواند

(. باا توجاه باه اهمیات نقاش 3333، نیوساتروم)لستر و  باشد

در ایان تحقیاق  ،های مدیریتی در رشد صنعت مرغداریمهارت

وری هاای مادیریتی بار بهارهسعی شده اسات کاه اثار مهاارت

. در این پژوهش اهداف زیر گذار مطالعه گرددهای تخممرغداری

 :شوددنبال می

وری بررساای نقااش مهااارت ادراکاای ماادیران در بهااره -3

  ؛هامرغداری

وری بررساای نقااش مهااارت انسااانی ماادیران در بهااره -2

  ؛هامرغداری

  .هاوری مرغداریبهره بررسی نقش مهارت فنی مدیران در -3

 . پیشینة نظری تحقیق2. 1

دی بر ها و مراکز تولیاهمیت و نقش مدیریت در سازمان   

 3ایستردیبراساس نظر گیلسینگ و  کسی پوشیده نیست.

-ستدههای متوالی و بمدیران برای کسب موفقیت ،(2333)

-دنبال تحقیقات و اطالعات راهباید به های جدیدآوردن فرصت

های مهارت( 3332) 2کوالسی. (2337)بارون،  گشا باشند

های ه نگرشبه این نتیجه رسید ک ود بندی کرمدیریتی را طبقه

که  نکات مهم مدیریتی است از های مدیریتیمهارت مربوط به

، راچ، فرس، و شود. آنگراثربخش می باع  مدیریتی کارا و

بین سرمایة انسانی  که ندهست باوراین  رنیز ب( 2333)3راسنباچ

این ارتباط و  و موفقیت مدیران و کارآفرینان ارتباط وجود دارد

بیشتر از تحصیل و تجربه  مدیریتی هایتمهار در بعد دانش و 

-های مهارتنیز اهمیت آموزش( 2333) 5پنت و باروندیاست. 

تر از ، مهمشونده میهای نرم نامیدهای انسانی را که مهارت

 . دانندهای آموزشی میهای فنی در برنامهآموزش مهارت

نشان داده است  (3334)  یاننبیها، خصوص مرغداریدر

و  بوده استاحدهای مرغداری پایین بازدهی و که میزان

. دست آورندهای تولیدشان را بهاند هزینهتهن فقط توانسامرغدار

نهایی کمتر از  میانگین تولید، راندمان تولید و تولید ،همچنین

زایش اف براینتیجه، در ؛المللی بوده استمتوسط ملی و بین

ازده اقتصادی برای افزایش ب ،نهایتتولید در واحد مرغداری و در

آموزشی پیشنهاد  و تمهیدات مدیریتیگیری کاربه، مرغداران

حضور مداوم مدیر در محل کار  ( نیز2334) ولیشاه شده است.

و ارزیابی فعالیت کارگران همراه با کنترل اصول فنی و 

توجه به آموزش صحیح کارگران برای ارتقای آگاهی  ،همچنین

جمله تدابیر مدیریتی زا را مرغداریهای مختلف ها در زمینهآن

 ولیزاده و شاهمعینی داند.میثر بر کاهش تلفات واحدها ؤم

( عوامل مؤثر بر ضایعات خوراك در صنعت طیورگوشتی 3334)

وامل مدیریتی شامل عکه و نشان دادند کردند کشور را بررسی 

که -ریزی ی طوالنی بین دو نوبت جوجهزمان تصمیم در فاصلة

، افزایش -شودیریزی در سال مدفعات کمتر جوجهه منجر ب

پرورش، ارسال زودتر از موعد مرغ  دورةتعداد جوجه در یك 

ایعات اطالعی مدیران از استاندارد ضتولیدی به کشتارگاه و بی

دادن و نحوة نادرست توزیع روی در خوراكخوراك، زیاده

یر داشته خوراك تأث بر باالبودن ضریب تبدیل خوراك در سالن

( نیز نشان دادند 3333)است. خانکی، شهیر، و دشتی 

وری بهره داشتند،ها تحصیالت باالتر واحدهایی که مدیران آن

 مناسب مواد انتخاب (3333) اند. سَندر و لسیبیشتری داشته

 فیرچایلد (،3332)کراونر، روش، و ماشالی  بستر،تهیة  برای
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(، 2332) کلین (،2332)، ایمانو ل، و زایدهاف فدس (،2334)

 صحیح تنظیم (،3334کوپ )میدلوان ( و3333) شاناوانی

-می مدیریتی تدابیر ازجمله را سالن واحد سطح در گله تراکم

 کارگر، هزینة کاهشها برای آن اصولیغیر انجام که دانند

 را خوراکی توانند ضایعاتمی تجهیزات یا و سوخت ساختمان،

       .دهند کاهش را آن کارآیی وداده  افزایش

مصرف  مدیریت واحدها در که نشان داد (2333) 4چاپمن

های تولید، بیشترین تأثیر را در و کاهش هزینه راندمان ،خوراك

بررسی در  (2334فا و )سازمان . دارددرآمد واحدهای مرغداری 

کرد گاوهای شیری مشخص  وریثیر عوامل مدیریتی بر بهرهأت

 ها، سن گاودار، تعداد نیروی کار،گله، نوع دامها در که تعداد دام

های مقدار سرمایه و سطح زمین چرا در تولید شیر گاوداری

 مالومو و (. یوسف2334)فا و،  ثیر مثبت داردأسنتی ت صنعتی و

 ایالت در گذارتخم واحدهای در فنی کارایی بررسی با( 2337)

 واحدهای ةندازا افزایش با مرغداران فنی کارایی دریافتند اگان

 اثر آموزش و تجربه هایسال و است یافته افزایش مرغداری

  .است داشته مرغداران فنی کارایی بر مثبت

های بسیاری درمورد مدیریت گونه که ذکر شد، پژوهشهمان

ها مؤید تأثیر نقش وری انجام شده است که نتایج همة آنو بهره

اشد. درخصوص بهای مختلف میمدیریت در بهبود وضع بخش

های پارامتریك نظیر تر از روشمطالعات داخلی بیش وری دربهره

شاخص عددی  ناپارامتریك نظیر تولید یا تابع هزینه یا برآورد تابع

وری جز ی یا کل عوامل تولید در بخش کشاورزی تورنکویست بهره

های آن یا یك محصول استفاده شده است؛ اما در کمتر یا زیربخش

های فردی ه تأثیرگذاربودن مهارت مدیریتی و ویژگیپژوهشی ب

ها پرداخته شده است؛ بنابراین، در این وری مرغداریکارکنان در بهره

 پژوهش این موضوع بررسی خواهد شد.

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2
کیلومتر مربع در بخش مرکزی  337354استان اصفهان با مساحت    

طور خالصه و بهاست ای حاصلخیز و پربرکت واقع شده ر جلگهایران د

رود ن حاصل جریان زایندهآشهرها و روستاهای  بیشترتوان گفت می

شکل استان در امتداد طول و عرض  ،است. ازلحاظ گسترش

کیلومتر و  4/432ای است که میانگین طول آن گونهجغرافیایی به

استان اصفهان از شمال به  باشد.کیلومتر می 534عرض استان برابر با 

های فارس و های مرکزی، قم و سمنان، از جنوب به استاناستان

های یزد و خراسان و از غرب به وبویراحمد، از مشرق به استانکهگیلویه

براساس . شودوبختیاری محدود میهای لرستان و چهارمحالاستان

 23دارای  استان اصفهان 3333آخرین تقسیمات کشوری در سال 

 .استدهیاری  723شهر و و  33بخش،  54شهرستان، 

 . روش تحقیق2. 2
ای میدانی است که با هدف ارزیابی پژوهش حاضر حاصل مطالعه    

گذار استان های تخموری مرغداریهای مدیریتی بر بهرهاثر مؤلفه

آوری اطالعات الزم برای تعیین اصفهان انجام شده است. جمع

ین چارچوب نظری پژوهش، ازطریق مطالعة اسنادی و اهداف و تبی

ای ممکن گردید و گردآوری اطالعات از میدان پژوهش نیز کتابخانه

 ساخته میسر شد.محقق با کمك پرسشنامة
-را شکل داده آماری پژوهش ةجامعگذار استان اصفهان های تخممرغداری

ارد که سه واحد از وجود د گذارتخممرغداری  337استان در اند. درمجموع، 

باشند. در عمل، واحد نیز غیرفعال می 34اند و ها به گوشتی تبدیل شدهآن

( نشان داده 3تفکیك شهرستان در جدول ) واحد فعال هستند که به 73

آمار و اطالعات شماری، ها، با تمامدلیل زیادنبودن تعداد آناند و بهشده

 شدند.آوری جمع واحد 73موردنیاز از  تفصیلی

 های استان اصفهانمرغداری آماریجامعة معرفی  -1جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
 فعال مرغداری شهرستان فعال مرغداری  شهرستان فعال مرغداری شهرستان

 3 کوشك 3 سمیرم 3 اردستان

 3 گلرایگان 2 شهرضا 3 آران بیدگل

 3 خورمورچه 3 شهرزرین 5 اصفهان

 3 نایین 2 زیار 3 میمهبرخوار 

 3 نطنز 3 شهرفریدون 5 تیران

 4 آبادنجف 3 فالورجان 4 شهرخمینی

   32 کاشان 2 خوانسار

     73 جمع كل

وری بعد ادراکی و بهره مدیران در بین مهارت مدیریتی .3 اند از:تحقیق حاضر عبارت هایفرضیه

 .داری وجود داردامعن ةرابطها مرغداری
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وری بعد انسانی و بهره مهارت مدیریتی مدیران در بین .2

 داری وجود دارد.امعن ةرابطها مرغداری

وری بعد فنی و بهره بین مهارت مدیریتی مدیران در .3

 داری وجود دارد.امعن ةرابطها مرغداری

 های تحقیق . متغیرها و شاخص3. 2
 طةی و واسدر این پژوهش پس از تدوین اهداف، مفاهیم اصل    

. متغیر مستقلِ عامل ندنظر ترسیم شدفضای موردتعریف و 

مهارت انسانی،  در سه حیطة سازی،روش شاخص به مدیریتی،

مهارت ادراکی و مهارت فنی ارزیابی شد. برای ساخت هر 

-که مؤلفهصورتاین؛ بهشاخص از تحلیل عاملی استفاده گردید

. سبه گردیدهای موردنظر وارد معادله شدند و وزن هریك محا

مجموع آن بر  شد وضرب  مربوط هر متغیر در وزن ،سرس

مجموع وزنی متغیرها تقسیم شد و از این طریق مقدار عددی 

استفاده برای های موردمؤلفههر شاخص محاسبه گردید. 

( نشان 2)گانه در جدول سازی در هریك از ابعاد سهشاخص

 داده شده است:

 گذار استان اصفهانهای تخمری مرغداریوعوامل مؤثر بر بهره -2جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

مفاهیم 

 اصلی

معرف 

 1درجة
 3معرف درجة  2معرف درجة 

وزن 

 سنجه

عوامل 

مدیری

 تی

مهارت 

 انسانی

 453/3 های رادیو تلویزیون، نشریات تخصصیهای آموزشی، برنامهکالس رسانیاطالع

 433/3 مرزشکان، همکاران، فروشندگان، خریداران، کارگرانمشورت با کارشناسان، دا مشورتی

 753/33=
Bartletts 

335/3=sig 433/3=KMO 732/3=
Alpha 

مهارت 

 ادراکی

 734/3 خرید دان، انتخاب جوجه، تشخیص بیماری، فروش تخم مرغ، خروج تلفات و فضوالت. گیریتصمیم

 آموزش
مالی و مدیریت انسانی( تعداد دوره، زمان دوره،  آموزش )تغذیه، بهداشت، بازاریابی، مدریت

 کننده، نحوة آموزش،کیفیت آموزش، نوع آموزشتأثیر آموزش، سازمان برگزاری
773/3 

 انگیزشی
ها، تناسب کار با دستمزد، تناسب کار با احترام، وجود امکانات رفاهی، تناسب سختگیری

 جمعی، اطمینان از آیندة شغلی.ایجاد کار دسته
443./ 

 333/34=
Bartletts 

335/3=sig 433/3=KMO 744/3=
Alpha 

 مهارت فنی

 تغذیه
سنج، اطالعات مربوط به دان کردن از دستگاه رطوبتشکل ظاهری، آنالیزکردن دانه، استفاده

 مصرفی
444 ./ 

 پولت
-رششدن، تعداد پولت، اعتبار پروشدن دان مصرفی، گراننژاد پولت، سالمت پولت، ارزان

 دهندة پولت، اعتبار فروشندة پولت
743./ 

 /.373 ای، خوراکی، تزریقیواکسن شامل اسرری، قطره دارو، واکسن

 عوامل بهداشتی
کردن، روش عفونیشده، روش       ضدهای تلفرعایت اصول بهداشتی، روش حذف الشه

 تأمین آب و کیفیت آب
745./ 

  233/333=Bartletts 333/3=sig 733/3=KMO 333/3= Alpha 

روایی و پایایی سه  ،شودمی مشاهده (2)که در جدول طورهمان

شاخص مهارت ادراکی، مهارت انسانی و مهارت فنی که با 

 ، در حدی کامالا اندهای مربوطه ساخته شدهاستفاده از مؤلفه

مطلوب است. با استفاده از این سه شاخص، متغیر عوامل 

ص کلی مدیریت و وزن هر سنجه در مدیریتی ساخته شد. شاخ

 شده است:نشان داده  (3)جدول 

 روش ساخت شاخص كلی مدیریت -3دول ج

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
 وزن سنجه سنجه

 433/33 مهارت ادراكی

 733/3 مهارت انسانی

 733/3 مهارت فنی

323/333=Bartletts 333/3=sig 723/3=KMO 333/3= 
Alpha 
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-وری مرغداریبهره غیر وابستة تحقیق؛ یعنیبرای سنجش مت

-های مقادیر و قیمت ستاندهداده گذار استان اصفهان،های تخم

های مرغ شکسته، کود تولیدی و ...( و دادهمرغ، تخمها )تخم

ها )دان مصرفی، پولت، انرژی، سرمایه، نیروی کار و ...( مرغداری

د تلفات داتع ،. همچنینندآوری شدطریق پرسشنامه جمعاز

روز شبانهغذایی هر پولت در طول پولت و میزان مصرفی جیرة 

ظرفیت و  غذایی مرغداری با توجه به و میزان مصرف کل جیرة

ها و با توجه به دست آمد. با استفاده از این دادههها بتعداد پولت

 ها برپایةوری مرغداریها، بهرهها به خروجینسبت ورودی

های مورداستفاده در محاسبه گردید. نهادهشاخص عددی فیشر 

( نشان داده شده 5)وری کل در جدول شاخص بهره محاسبة

 است:

-های مورداستفاده در محاسبة شاخص بهرهنهاده -4جدول 

 گذارهای تخموری كل مرغداری

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
 برند )مارک( دان مصرفی

 رانیآرژانتینی، برزیلی، مکزیکی، ای ذرت

 ایرانی، برزیلی، آرژانتینی سبوس گندم

 آرژانتینی، قزاقی، ایرانی، برزیل، اکراینی، هندی كنجاله سویا

سروش رشد، جوانة خراسان، داروسازان، ارس،  مكمل معدنی

 کانادایی، بلژیکی، رازك، رشد طیور

مكمل ویتامینی 

 تک ویتامینه

 ارس، سروش، داروسازان، جوانه، رشد

 نادایی، چینی، آلمانی، استرالیاییکا آنزیم

 مدلل کرمانشاهی، ناز، ناس روغن

فسفات ایران، منوفسفات فرانسه، فسفات بلژیکی،  فسفات

 فسفات چینی، معدن رشد گرگان

 ایرانی، چینی جوش شیرین

 ای، دکوسافرانسوی، چینی، کره متیونین

 ای، چینیکره لیزین

 ایرانی نمک

 چینیایرانی،  صدف كربنات

 ایرانی، آرژانتینی جو

 ایرانی كلزا

چیك، بوانز، تترا، مجارستانی، ال، نیكاسالین، الهای پولت

 دکالپ، سوپرنیك

 دارو، واکسن ) واکسن گامبرو، نیوکاسل،.......( دارو، واكسن

 سوخت برق، آب، گاز، گازو یل، بنزین انرژی

 شك، نگهبان، رانندهمدیر، کارگر، کارشناسان، دامرز نیروی انسانی

 . طراحی پرسشنامه4. 2
ای آوری اطالعات از میدان پژوهش، پرسشنامهبرای جمع   

-تمامی متغیرها و شاخص های دربرگیرندةمتشکل از پرسش

طراحی شد.  شده در چارچوب نظری تحقیقهای درنظرگرفته

 3دهی از اساس نمرهها از طیف لیکرت که برراحی پرسشدر ط

ها امتیازبندی شده های مرتبط با گمانهی آزمون شاخصبرا 4تا 

 بود، استفاده شد.

 . روایی و پایایی5. 2
ن برای آزموپیش عنوانپرسشنامه به 33در این پژوهش    

. میزان روایای پرسشانامه بررسی روایی و پایایی  بررسی شدند

و  732/3با برابر K.M.O ا استفاده از تحلیل عاملی و آمارةب

محاسبه  333/3با برابر اایی آن با استفاده از آلفای کرونباخپای

 .است گیریهابزار اندازبودن گر مناسبگردید که نشان

 . مبانی نظری تحقیق3
های مختلفی وجود دارد. در وری روشگیری بهرهبرای اندازه   

وری مرغداری از شاخص عددی فیشر این پژوهش برای بهره

 هندسی میانگین از فیشر آلص ایدهاست. شاخاستفاده شده 

این شاخص قابلیت  آید.می دستهب پاش و السریرز هایشاخص

شاخص . کندنمی فراهمچندین سال را  عدد شاخص ةمقایس

  آید:می دستبه زیر رابطة ازفیشر 

 
  که در آن:

 

 

 

 

 و

 

 

 

بود.  پاشه خواهد و السریرز هایشاخص بین شاخص فیشر

 بودن،اند از: مثبتددی مطلوب عبارتخصوصیات شاخص ع

تابعی پیوسته از مقدار و قیمت، تناسب، مستقل از واحد، آزمون 

ارزش میانگین )مقادیر شاخص همواره بین کمینه و بیشینه 

پذیری. پذیری و انتقالمعکوس مقدار و قیمت است(، آزمون

به  رد باال بجز شرط آخر را دارد وشاخص فیشر تمامی موا
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نامند. ال میلیل شاخص فیشر را شاخص حقیقی یا ایدههمین د

ین وری ببهره ن دارد که مقایسةپذیری داللت بر آشرط انتقال

طریق وری غیرمستقیم ازبهره دو بنگاه باید با نتایج محاسبة

 (. i, j, k :kj*Iik=IijIبنگاه دیگر یکسان باشد )برای سه بنگاه 

فیشر، از روش  ناپذیری شاخصرفع مشکل انتقال برای

کو لی، پراسادا، دانل، و ) شده استاستفاده  EKSتبدیل 

  (.2334، باتسی

 
 

 . نتایج و بحث4
 . سیمای جامعة موردمطالعه1. 4
سال برای  54یانگین سنی نتایج آمار توصیفی مبین م   

مرغداران است.  بودن بیشترمدیران است که به معنای میانسال

توجهی باشد که برای أثر از سرمایة قابلتواند متاین واقعیت می

ای انجام این فعالیت الزم است و طبیعتاا داشتن چنین سرمایه

 برای جوانان چندان مقدور نیست.

تعلق داشت و نظر تحصیالت بیشترین فراوانی به سطح دیرلم از

مرغداران دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. تحصیالت  از 33%

بودن جامعة آماری با توجه به میانسالی اکثریت نیز دیرلم برا

قبول است و انتظار سطح تحصیالت دانشگاهی برای قابل

مطالعه درصد کمی بیسواد معه نبود. در جامعة مورداکثریت جا

-. همانرودشمار میبودند که از نقاط مثبت تحقیق حاضر به

( نیز سطح تحصیالت 3333) طورکه خانکی، شهیر، و دشتی

گذار را از عوامل بسیار مهم و مؤثر تخم  هاییمدیران مرغدار

، راچ، فرس، و آنگر کهدانند؛ درحالیوری آنان میدر بهره

تر از تحصیل و دانش و مهارت فنی را مهم (2333) راسنباچ

و  شغل اصلی افراد مرغداری است ،دانند. طبق نتایجتجربه می

مندی، ای از مرغداران مشاغلی نظیر کارآن، پارهبرعالوه

عنوان شغل پولت را به کنندةفروشندگی بذر، زراعت و تولید

 سابقة نظر سابقه، مدیرانی باد. ازیا شغل اصلی داشتن دوم

که  بیشترین فراوانی را داشتند سال 23 تا 33مدیریت بین 

کار مدیران مرغداری مبتدی و تازهکه این است  دهندةنشان

م در کارایی است. یوسف و نبودند که این مورد نیز از عوامل مه

های تجربه بر کارایی فنی سال ندهست ( معتقد2337مالومو )

مدیر  د ساعت کار روزانةمرغداران اثر مثبت داشته است. تعدا

 33-4ست که ساعت کار بین ا لیت مدیریت بیانگر اینودر مسؤ

شود که گونه استنباط میساعت بیشترین فراوانی را دارد. این

 های روزانه وکنند برای سرکشیمی ن تالشبیشتر مدیرا

غداری زمان مدیریت در مر رسیدگی به امور مرغداری و نیز

اهمیتی است که مدیران به کار  دهندةصرف کنند که این نشان

حضور مداوم مدیر ( نیز 2334ولی )شاه دهند.در مرغداری می

 در محل کار و ارزیابی فعالیت کارگران همراه با کنترل اصول

 ،داند. همچنینوری میرا از تدابیر مؤثر مدیریتی در بهره فنی

مدیریت خود تحت مدیران، مالك و صاحب مرغداری از 37%

. از که این مطلب داللت بر استقالل مالی مرغداران دارد هستند

واحد، صاحب اصلی  2واحد مرغداری، تنها مدیر  73بین 

صاحب مرغداری  واحد، شخص مدیر 43در  اند؛مرغداری نبوده

 ،اندتعداد مدیرانی که دوره ندیده ،لحاظ آموزشاز. بوده است

اند. این مسئله بیشتر از تعداد مدیرانی است که دوره دیده

ندادن مدیران به آموزش است. نتایج دهندة اهمیتنشان

( مبین 3334)  یان( و نبی2333) تحقیقات پنت و باروندی

-زش مدیران در کسب مهارتای برای آمواهمیت خاص و ویژه

-های مدیریتی است. نتایج استفاده از شاخص فیشر نشان می

ها در مجموع بین وری مرغداری( که بهره4دهد )جدول 

 است: 333537/3قرار دارد و میانگین آن  3452/3تا  3723/3

 وری كل فیشرشاخص بهره -5جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 واریانس میانه میانگین وعمجم مینیمم ماكزیمم 

 44/3 3335/3 333537/3 4332/43 3452/3 3723/3 هاوری مرغداریبهره

وری توان در سه سطح بهرهشده را میوری محاسبهشاخص بهره

-مشاهده می بنابراین، ؛بندی کردضعیف، متوسط، خوب رتبه

لحاظ و بهها بیشترین فراوانی را دارند مرغداریاز  %35شود 

وری وری در سطح متوسط قرار دارند و ماکزیمم بهرههرهب

 .است 3452/3و مینیمم  373/3
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های موردمطالعه در استان فراوانی مرغداری -6جدول 

 وریاصفهان در سه سطح بهره

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته
وری بهره

-مرغداری

 ها

 درصد فراوانی
درصد 

 تجمعی
 مینیمم ماكزیمم

 3334/3 373/3 3/32 3/32 23 خوب

 3335/3 333/3 3/47 3/35 25 متوسط

 3452/3 33/3 333 3/32 23 ضعیف

    333 73 كل
 

 های تحقیق. آزمودن فرضیه2. 4

-مدیران در بعد ادراکی در بهره مهارت مدیریتی :1 فرضیة   

 .ها مؤثر استوری مرغداری

مهارت ادراکی مدیران از سه بعد آموزشی، انگیزشی و    

این فرضیه، گیری تشکیل شده است. برای آزمون یمتصم

شی انگیز گیری، آموزشی وشاخص ادراکی در سه بعد تصمیم

آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون همبستگی اسریرمن مورد

دار وری رابطة معنانشان داد بین شاخص مهارت ادراکی و بهره

( و مقدار ضریب 7اطمینان وجود دارد )جدول  %33با 

 H1فرض  ،بنابراین ؛محاسبه گردید 427/3بستگی نیز هم

هد برای دنشان می (7) که جدولطورشود. همانپذیرفته می

 یك از ابعاد آموزشی، انگیزشی وبررسی وجود رابطه بین هر

که  از آزمون اسریرمن استفاده شده است گیری نیزتصمیم

، برای 474/3موزشی مقادیر ضریب همبستگی برای شاخص آ

گیری مدیران و برای شاخص تصمیم 352/3شاخص انگیزشی 

شی و انگیزشی محاسبه گردید. در بعد آموز 233/3با نیز برابر

گیری اطمینان و در بعد تصمیم %33داری در سطح رابطة معنا

وری وجود دارد. اطمینان با بهره %34داری در سطح رابطة معنا

اند و ن ابعاد از متغیرهایی تشکیل شدهیك از ایعالوه، هربه

دار هریك از متغیرها مبین وجود رابطة معنا بررسی رابطه بین

( نشان 7ها هستند. نتایج در جدول )در سطوح خردتر شاخص

 داده شده است:

 وری مرغداریمدیران در بعد ادراكی و بهره بررسی رابطة بین مهارت مدیریتی -7جدول 

 3332ژوهش، های پمأخذ: یافته
 ضریب همبستگی .Sig مقیاس تعداد هامتغیر ابعاد شاخص

 ادراكی

 

 427/3** 333/3 اسریرمن 73  

 آموزشی

 -334/3** 333/3 رمنیاسر 73 تعداد دورة آموزش مدیر

 -343/3** 333/3 ضریب فی الندا 73 رانیمد یآموزش ةدور نوع

 333/3 243/3 ضریب فی الندا 73 دهندهآموزش سازمان

 -474/3** 333/3 اسریرمن 73 

 انگیزشی

 537/3** 333/3 اسریرمن 73 اطمینان از آینده

 34/3 453/3 اسریرمن 73 جمعیکار دسته

 344/3 432/2 اسریرمن 73 تناسب کار با مزد

 337/3 533/3 اسریرمن 73 سختگیری

 335/3** 333/3 اسریرمن 73 کارگران رفاه

 -333/3 333/3 اسریرمن 73 ترام با کارتناسب اح

 352/3** 335/3 اسریرمن 73 

تصمیم 

گیری 

 مدیران

 335/3 323/3 اسریرمن 73 خرید دان

 373/3 343/3 اسریرمن 73 تشخیص کیفیت دان

 -243/3* 334/3 اسریرمن 73 تغییر جیرة غذایی

 -333/3** 334/3 اسریرمن 73 خرید پولت

 233/3* 334/3 ناسریرم 73 

 33/3داری و ** سطح معنا 34/3داری * سطح معنا

گذارد و باع  وری تأثیر میآموزش کارکنان و مدیر بر بهره

تر و با شود. مرغداران با آموزش، سریعافزایش کارایی مرغداری می

نیاز آموزشی مدیران عبارت رسند. هزینة کمتری به تولید دلخواه می

دانش، اطالعات فنی،  ف موجود بین میزاناشک است از فاصله و

 ها در شرایط مطلوب وعملکرد فعلی با میزان آگاهی آن آگاهی و
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یابی به این سطح آگاهی بتوانند رشد که با دستنحویبه آرمانی

. پرورش انگیزش و ایجاد فراهم نمایند را مرغداریکیفی و کمی 

واهد گذاشت. اینکه وری اثر خهدف در مدیر و در کارکنان بر بهره

اش مناسب با نیاز مرغداری باشد و گیریمدیر زمان و مکان تصمیم

گذارد. وری تأثیر میبا آگاهی یا بدون آگاهی تصمیم بگیرد، بر  بهره

در این پژوهش محققان به این نتیجه دست یافتند که تعداد دورة 

-ناآموزش مدیر، نوع دوره و محل برگزاری دورة آموزشی رابطة مع

وری وجود دارد. مرغدارانی که اطمینان با بهره %33داری در سطح 

وری بهتری دیده بودند، بهرهتعداد دورة بیشتری در امور مرغداری 

های داشتند. نوع دوره برای مدیران اهمیت دارد و مدیران از دوره

کنند. این نتایج تخصصی، بیشتر از دورهای عمومی استقبال می

گیلسینگ و (، 2337) مالومو و یوسفتحقیقات  درراستای نتایج

( 2333) و همکاران آنگر(، 2333) پنت و باروندی(، 2333) یستردیا

باشد. همة این محققان بر اهمیت نیازهای ( می2334ولی )و شاه

اند. در بعد انگیزش نیز رابطة آموزشی مدیران تأکید خاص داشته

ان از آینده، رفاه کارگران اطمینان، بین اطمین %33دار در سطح معنا

وری مرغداری وجود دارد که درراستای نتایج پژوهش یوکل و بهره

گیری دربارة تغییر جیرة غذایی ( است. همچنین، تصمیم3333)

ترین وری دارد. مهماطمینان با بهره %34داری در سطح رابطة معنا

 گیری دربارة جیره و خوراك دام است. طبق یافتة پژوهشتصمیم

 تولید ةهزین بیشترین شامل خوراك نةهزی( 2337) مالومو و یوسف

کند، مرغ افزایش یا کاهش پیدا میکه قیمت تخم. زمانیشودمی

که کند. زمانیقیمت جیره براساس نوسانات قیمت در بازار تغییر می

گیرد جیرة غذایی را آید، مدیر تصمیم میکیفیت جیره پایین می

چاپمن پژوهش  گذارد.وری اثر مییر بر بهرهتغییر دهد و این تغی

( نشان داد که تصمیم مدیران درخصوص خوراك در راندمان 2333)

های تولید، بیشترین تأثیر را در درآمد واحدهای کاهش هزینهو 

داری در گیری دربارة خرید پولت رابطة معنا. تصمیممرغداری دارد

شدن دان، مدیر انوری دارد. با ارزاطمینان با بهره %33سطح 

گیرد پولت بخرد تا با کاهش هزینة دان مصرفی مرغداری تصمیم می

های تحقیق مرغ بیشتری تولید کند. یافتهبتواند با هزینة کمتر، تخم

 ( نیز مؤید این نتایج است.3334ولی )زاده و شاهمعینی

-انسانی در بهارهمهارت مدیریتی مدیران در بعد  :2 فرضیة    

 .ها مؤثر استاریوری مرغد

دار بین ای معنارابطه(، 3نتایج آزمون اسریرمن )جدول     

دهد اطمینان نشان می %33طح وری در سمهارت انسانی و بهره

-( مهارت2333) پنت و باروندیشود. میپذیرفته  1H و فرض

ند که هست های نرم نامیدند و معتقدهای انسانی را مهارت

زی است. در این پژوهش مهارت موضوع رقابت مدیران امرو

رسانی تشکیل مدیریتی از دو مؤلفة مشورتی و اطالعاتانسانی 

اطمینان  %34رسانی در سطح که فرض اطالعاتاست  شده

های آموزشی، نشریات دار بوده است. مدیران باید از کالسمعنی

 زیرا، ؛بردن آگاهی و اطالعات استفاده کنندو اینترنت برای باال

 گذارد.وری تأثیر میطالعات بر بهرهداشتن ا

بررسی رابطة بین مهارت مدیریتی مدیران در بعد  -8جدول 

 هاوری مرغداریانسانی و بهره

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 مقیاس تعداد متغیر
سطح 

 داریمعنا

ضریب 

 همبستگی

مهارت 

 انسانی
 532/3** 333/3 اسریرمن 73

-اطالعات

 رسانی
 -233/3* 334/3 اسریرمن 73

 353/3 334/3 اسریرمن 73 مشورتی

 33/3داری و ** سطح معنا 34/3داری * سطح معنا

وری در بهره ،مهارت مدیریتی مدیران در بعد فنی :3 فرضیة    

  .ها مؤثر استمرغداری

 (3)و جدول  شد 443/3مبستگی برای شاخص فنی ضریب ه   

 %33دار در سطح معنا ةرابطوری بین مهارت فنی مدیران و بهره

 شود.میپذیرفته  1H فرض دهد واطمینان را نشان می

بررسی رابطة بین مهارت مدیریتی مدیران در بعد  -9جدول 

 هاوری مرغداریفنی و بهره

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 مقیاس تعداد متغیر
سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

شاخص 

 فنی
 443/3** 333/3 اسریرمن 73

 -333/3 333/3 اسریرمن 73 دارو

 -323/3 323/3 اسریرمن 73 بهداشتی

 -352/3 253/3 اسریرمن 73 تغذیه

 234/3** 353/3 اسریرمن 73 پولت

 33/3داری و ** سطح معنا 34/3داری * سطح معنا
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های دارو، بهداشتی، پولت و شاخص مهارت فنی از شاخص

دار تفاوت معنااست که فقط شاخص پولت تغذیه تشکیل شده 

در سه  دلیل متغیر پولت ینهم. بهاطمینان دارد %34در سطح 

و با  قرار داده شدآزمون مورد بخش سن، نژاد و تعداد پولت،

-بهره ، سن پولت و نژاد پولت ارتباطی با(33)توجه به جدول 

 ،اطمیناندرصد  33؛ ولی تعداد پولت در سطح وری ندارد

کراونر،  (،3333) دارد. سَندر و لسیری ودار با بهرهارتباط معنا

فدس، ایمانو ل، و  (،2334فیرچایلد ) (،3332)روش، و ماشالی 

-وان ( و3333) (، شاناوانی2332) کلین (،2332)زایدهاف 

وری و دار بین بهره( نیز وجود رابطة معنا3334) کوپمیدل

 اند.ها را تأیید نمودهمتغیرهای فنی مدیران مرغداری

 وریبررسی رابطة بین متغیر پولت و بهره -10جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 مقیاس تعداد متغیر
سطح 

 داریمعنا

ضریب 

 همبستگی

تعداد 

 پولت

 435/3** 333/3 اسریرمن 73

 -573/3 333/3 کندال 73

 324/3 335/3 اسریرمن 73 سن پولت

 73 نژاد پولت
ضریب فی 

 الندا
277/3 332/3 

 33/3داری و ** سطح معنا 34/3داری نا* سطح مع

های مدیریتی در سه حیطة نتایج نشان داد بین مهارت

گذار رابطة های تخموری مرغداریادراکی، انسانی و فنی با بهره

های مدیران را در دار وجود دارد. مطالعات متعددی مهارتمعنا

ت اند و اثراها بررسی نمودهها و سطوح مختلف سازمانحیطه

اند؛ ها نشان دادهوری سازمانمثبت آن را در کارایی و  بهره

، مردی ، شافر، و مانتل(، 3333) افیگمكهای نظیر پژوهش

( که همسو با این دستاورد 2335) هاسکو( و 2335ساتن )

 پژوهشی است.

 . تحلیل رگرسیون چندمتغیره3. 4
-می نظردر تحلیل رگرسیون، ابتدا همة متغیرهایی  که به   

وری تأثیر دارند، در معادلة رگرسیون رسید بر متغیر وابستة بهره

رو متغیرهایی باقی وارد شدند و با استفاده از روش حذف پس

 بوده است. %33شان ماندند که خطای آزمون معناداری

 وری مرغداریرگرسیون چندمتغیره برای شناخت عوامل مؤثر بر بهره -11جدول 

 3332وهش، های پژمأخذ: یافته
متغیر 

 وابسته
 B S.E.B Beta T Sig متغیر مستقل

 333/3 343/42  334/3/ 373/3 ضریب ثابت 

 وریبهره

 332/3 337/33 337/3 333/3 333/3 مهارت مدیریتی

 333/3 445/3 245/3 333/3 433/2 گیری اقتصادیتصمیم

 333/3 -334/2 343/3 -333/3 -333/3 ظرفیت پولت

 333/3 444/3 334/3 333/3 334/3 سن پولت

 333/3 -324/5 532/3 333/3 333/3 های جغرافیاییویژگی 

 Sig= 333/3  342/27 F= Df=4 733/3=.R2  

وری تأثیر طور مستقیم بر بهرههکه برا ، متغیرهایی (33)جدول 

از تغییرات  %73د، نشان داده است که این متغیرها نهست گذار

 %33فیشر در سطح  ند. آمارةکنبیان میوری را متغیر بهره

دار بین ای کامالا معنادهندة رابطهو نشاناست دار معنا

باشد. متغیرهای مستقل موجود در مدل و متغیر وابسته می

یك از متغیرها در مدل نیز طبق اطالعات داری حضور هرمعنا

گیری باشد. مهارت مدیریتی، تصمیمجدول مشخص می

های جغرافیایی ت، ظرفیت پولت و ویژگیاقتصادی، سن پول

شوند می مرغداری متغیرهای مستقل اقتصادی مدل محسوب 

در این د. نگذارطور مستقیم بر متغیر وابسته اثر میهکه ب

 نحوةگردد. رقم مناسبی محسوب می ضریبپژوهش، 

متغیرهای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر 

 :نشان داده شده است (3) شکله در وابست
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 گذاروری مرغداری تخممتغیرهای مستقیم تأثیرگذار بر بهره -1شكل 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 گیری و  ارائةپیشنهادها. نتیجه5
در این پژوهش متغیرهایی که بیشترین اثر را در افزایش     

گذار در منطقه پژوهش داشتند، های تخموری مرغداریبهره

-توان با تمرکز بر این متغیرها و برنامهشناسایی شدند که می

وری بیشتر دست یافت. با ها به بهرهریزی درست درخصوص آن

های آمده از این پژوهش سیاستدستتوجه به نتایج به

 گردد.ها پیشنهاد میراهبردی ذیل دربارة مدیریت مرغداری

ها نیاز به اندازی مرغداریا توجه به اینکه تأسیس و راهب    

ای برای توجهی دارد و طبیعتاا داشتن چنین سرمایهسرمایة قابل

جوانان چندان مقدور نیست، بنابراین، افراد جوان و تحصیلکرده 

-اساس، پیشنهاد میتوانند وارد این شغل شوند؛ براینکمتر می

مین تسهیالت و اعتبارات گردد که مراجع مربوطه برای تأ

موردنیاز، ازطریق وام تمهیدات الزم را بیندیشند. ازلحاظ 

اند، بیشتر از تعداد آموزش تعداد مدیرانی که دوره ندیده

ندادن مدیران دهندة اهمیتهستند که نشان دیدهمدیرانی دوره

ها بیشتر به گردد مدیران مرغداریبه آموزش است. پیشنهاد می

تر که مرغداران با آموزش، سریعتوجه کنند. ازآنجاییاین مقوله 

-و با هزینة کمتری به تولید دلخواه خواهند رسید، پیشنهاد می

ایجاد نیاز آموزشی مدیران هایی آموزشی درخصوص شود دوره

بتوانند رشد  الزم سطح آگاهیبه یابی که با دستنحویگردد؛ به

 . فراهم نمایند را مرغداریکیفی و کمی 

پرورش انگیزش و ایجاد هدف در مدیر و نیز در کارکنان بر     

-وری اثر خواهد گذاشت. اینکه مدیر زمان و مکان تصمیمبهره

اش مناسب با نیاز مرغداری باشد و براساس آگاهی یا گیری

گذارد. در بعد وری تأثیر میبدون آگاهی تصمیم بگیرد، بر بهره

مینان از آینده، رفاه کارگران و دار بین اطانگیزش نیز رابطة معنا

گیری دربارة وری مرغداری وجود دارد. همچنین، تصمیمبهره

وری داری با بهرهتغییر جیرة غذایی و خرید پولت رابطة معنا

 دارد. 

در بعد انسانی، مهارت مدیریتی از دو مؤلفة مشورتی و     

های رسانی تشکیل شده است. مدیران باید از کالساطالعات

آموزشی، نشریات و اینترنت برای باالبردن آگاهی و سطح 

وری تأثیر اطالعات استفاده کنند؛ زیرا، داشتن اطالعات بر بهره

های مدیریتی در گذارد. نتایج پژوهش نشان داد بین مهارتمی

های          وری مرغداریسه حیطة ادراکی، انسانی و فنی با بهره

 د دارد. دار وجوگذار رابطة معناتخم

 هایادداشت

1. Gilsing & Duysters 

2. Kowalski 

 وریبهره
 مدیریت

 مهارت ادراکی

 مهارت انسانی

 مهارت فنی

 گیریتصمیم

 انگیزشی

 اطالع رسانی

 مشورت

 تغذیه

 پولت

واکسن 

 ودارو

 تبهداش

 

467/

0 

 

348/

0 

666/

0 

656/0 

688/

0 673/

0 

 ظرفیت پولت

 آموزشی

477

/0 

467/

0 

487

/0 

44

6/0 475

/0 

804/

0. 

663

/0 

 سن پولت

 گیری اقتصادیتصمیم

66

7/0 

76

8/0 

77

6/0 
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Abstract: 

Purpose: The poultry industry is one of the sub-agricultural sectors that is able to attract capital 

and apply updated world technology to earn a special place in production and employment in the 

country. This position requires adherence to modern management methods and consistency with 

economic fundamentals. Given the importance of this industry, this study investigated the effect 

of managerial skills on the productivity of laying flocks of Isfahan. 

Methodology: This study is an applied research that the major part of data collection was based 

on field studies. Management skills in three areas, i.e., conceptual, human and technical were 

evaluated. For this purpose, index making was done by using factor analysis. Productivity as the 

dependent variable for each unit was calculated using the Fisher's numerical index. The 

population was 70 units of laying flocks, which were census using a questionnaire designed by 

the researcher. Validity and reliability of measurement instruments calculated using Cronbach 

Alpha and KMO statistic equal to 0.712 and 0.803. 

Finding: The results showed that the total productivity of farms using the Fisher index was 

between 1/0721 and 0.9642 and the mean is 0/993417. The results of the Pearson correlation test 

showed a significant relationship between farm productivity and cognitive, human and technical 

skills of managers at the 99% level of confidence. Results of multivariate regression analysis 

showed that management skills, economic decision, pullet's ages, pullet capacity and 

geographical features farm have direct effects on productivity. 

Research limitation :According to research findings that confirm the effectiveness of the human 

and the perceptual dimension of managers on farm productivity, it is recommended that the 

effective factors on  human and perceptual skills be investigated in future studies. 

Practical implication: Given the role of human, conceptual and technical skills of management 

in productivity improvement in the poultry sector, it is essential that, in addition to technical 

skills, human and conceptual skills steps are taken into consideration to improve effectiveness. 

Original/value: In this regard, this study is important that, so far, the effect of human perception 

and management skills to enhance agricultural productivity has not been assessed. 
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