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  مقدمه

 داراي توسعه در حال كشورهاي در كشاورزي بخش معموالً
كيش و يوسفي (زراعت است خاصي و اهميت گستردگي
 اشتغال، توليد، نظر )، زيرا اين بخش از١٣٩٢متقاعد، 

 طبيعي منابع از اصولي برداريو بهره حفاظت صادرات،

هاي مشاركت توسعه و فناوري و تحقيقات توسعه خدادادي،
 حساب به كشور امنيت و اقتصاد مهم اركان از يكي مردمي،

-تعيين زيادي حدود بخش تا اين رشد ،ترتيب بدين آيد.مي

). ١٣٩٣است (جالئي و همكاران،  اقتصادي رشد كننده
 بخش از پس ايران در اقتصادي بخش ترينبزرگ كشاورزي

 ٢٦ و داخلي ناخالص درصد توليد ٢٦ حدود كه است خدمات

 است، داده اختصاص خود به را نفتي غير صادرات از درصد

 و بوده كشور كل شاغالن از درصد ٢٣ اشتغال همچنين محل
شود مي بخش تأمين اين در كشور غذاي درصد ٨٥ از بيش

  ). ١٣٩٦خياره و مظهري، (محمدي
بخش هاي به عنوان يكي از زيرمجموعه پرواربنديصنعت 

المللي از رشد و گسترش در سطح جهاني و بين كشاورزي
زايي، گيري برخوردار بوده و كارآفريني آن در اشتغالچشم

-بشر، سالمت انسان و جامعه و به ايجاد ارزش افزوده، تغذيه

د همواره مور شدهبديل آن در اقتصاد باعث نقش بي ،طور كلي
يافته يا در حال  ها و كشورهاي توسعهتوجه دولت حمايت و

). بخش ١٣٩٥زاده و همكاران، گيرد (قليتوسعه قرار 
هاي اقتصاد كشاورزي است. ترين بخشپرواربندي يكي از مهم

ارزش افزوده توليدات كشاورزي را به  از درصد ٤٠،اين بخش
دهد و پشتيبان امنيت غذايي يك ميليارد خود اختصاص مي

  ). ١٣٨٩پور و محمدي، (شريف استر در جهان نف
 تأمين دام براي متعادل تغذيه از است عبارت پرواربندي

 وزن به رسيدن مشخص براي زمان مدت در كافي رشد سرعت

است  نيازها رفع براي توليد گوشت همان در اصطالح كه معين
). پرورش گوساله در هر ١٣٩٢زاده و قدمي كوهستاني، (ولي

گاوداري به صورت صنعتي با توجه به كاهش منابع از واحد 
هاي زراعي، ميزان علوفه، رشد جمعيت و نياز روز جمله زمين

 ،اي است كه به موازات آنافزون به غذا داراي اهميت ويژه
موجب افزايش رفاه و تأمين نيازهاي ضروري خانوارهاي 

شود (ثابتان شيرازي و روستايي، كاهش بيكاري و فقر مي
درصد  ٧٠). نظام دامداري سنتي كشور بالغ بر١٣٨٥همكاران، 

توليد گوشت قرمز و محصوالت دامي كشور را به خود 
اختصاص داده است. سهم نظام دامداري صنعتي در اين زمينه 

هاي اين انجام هرگونه تحول در فعاليتاندك است، بنابر
 هايي است كه بتواندسياست دامداري كشور مستلزم اتخاذ

 نظام دامداري سنتي كشور را به نحو مطلوبي تحت تأثير قرار

 ). ١٣٩٠دهد (اردوخاني، 

هاي تعريف شده در قوانين حمايت پرواربندي با وجودصنعت 
ها، عدم مديريت و چشم اندازها، همچنان از نبود زيرساخت

اي و كالن، نگري به مسائل پايهمنسجم و پايدار، سطحي
تنگنا بوده و  در غيره ها وريزيبرنامه بندي درفقدان اولويت

گذاران و توليدكنندگان را با نوعي ابهام نسبت فعاالن، سرمايه
-درحالي كه با سرمايه ،كاري مواجه نموده است به آينده

هاي بالقوه و امكانات ها و پتانسيلهاي فعلي، ظرفيتگذاري
 تسهيالتي هايحمايت ها،زيرساخت اصالح با توانمي موجود

 به را منحني جهت سازي،فرهنگ و دولت سوي از اعتباري و
 قشر دو اقناع و داده سوق تربيش تعالي و رشد سمت

 عمده آورد. مشكل ارمغان به را كنندهمصرف و توليدكننده
 ديگر و پروتئيني مواد فعلي، واردات مقاطع در پرواربندان

 اميد توليد و نداشتن هايهزينه بودن دامي، باال هايفرآورده
). ١٣٩٤مقصودي، آينده است (قره در محصول فروش به

هاي سنتي، نبود دانش تخصصي و عدم روش همچنين ادامه
اين حرفه را با بحران مواجه  ،هاي دولتي و نهاديحمايت

  ).١٣٩٤ساخته است (شمس و همكاران، 
ان سهاي دامي، نياز به نقدينگي باال، نوگراني نهاده ،محققان

هاي دامي، عدم وجود تجهيزات مكانيزه تمام قيمت نهاده
رويه، عدم اتوماتيك مطابق با استانداردهاي روز، واردات بي

الت، باالي تسهي توزيع به موقع اعتبارات و تسهيالت، نرخ بهره
باال بودن نرخ ماليات، شرايط سخت اعطاي تسهيالت و نبود 

ي را به عنوان قيمت تضميني تثبيت شده با سود منطق
و موانع موفقيت در صنعتي شدن واحدهاي  هامحدوديت

در ). ١٣٩١ند (منصوري و خلفي، اهپرواربندي معرفي نمود
هاي تعاوني دامپروري بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت شركت

ح سطشرقي، محققان معتقد هستند كه  آذربايجان در استان
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 ساختار سازماني وتحصيالت و تجربه، مديريت و منابع مالي، 
 مؤثر هستند تعاوني هايشركت موفقيت بر كاركرد اعضا

در بررسي عوامل همچنين ). ١٣٩١زاده و همكاران، (سليم
هاي دامداران شهرستان كوهدشت مؤثر بر موفقيت تعاوني

انگيزشي، حمايتي، -گزارش شد كه پنج عامل دانشي
وامل ترين عتوانمندي اقتصادي، ارتباطي و آموزشي مهم

رفرد (عزيزپو هستندهاي دامداران تأثيرگذار بر موفقيت تعاوني
  ).١٣٩٤و همكاران، 

) در مطالعه خود، پايين ١٣٩٤رزاقي بورخاني و حسيني (
پذيري پايين، افزايش بودن سطح رفاه و درآمد زندگي، ريسك

هاي مصرفي و نوسانات شديد قيمت هاي مربوط به نهادههزينه
هاي صنعتي شدن به عنوان محدوديتمحصوالت دامي را 

فني  كارآيي ،كنند. محققانواحدهاي پرواربندي معرفي مي
از  هاآنمزارع گاو شيري را در شرق آفريقا بررسي كردند. 

 ها استفاده كردند و نتايج مطالعهروش تحليل پوششي داده
 ٤٩فني به طور متوسط حدود  كارآييها نشان داد كه آن

   .)and Muriithi, 2010 Gelanدرصد بود (
محققان به بررسي تغييرات شرايط اقتصادي، محيطي و 

ها در اجتماعي در مزارع پرواربندي دام در هلند پرداختند. آن
وري مطالعه خود از درآمد خالص واحد پرواربندي و بهره

نيروي كار براي ارزيابي وضعيت اقتصادي استفاده كردند و بر 
 ,.Dolman et alبندي نمودند (دهواحدها را ر ،اين اساس

هاي اقتصادي واحدهاي ). محققان به ارزيابي سيستم2012
صنعتي پرواربندي بر اساس رژيم علوفه در شرق اندونزي 

واحد پرواربندي  ٢٤ها نشان داد پرداختند. نتايج مطالعه آن
كه از رژيم علوفه براي  ٢٠١٤واحد پرواربندي در سال  ٣٠از 
كردند داراي ارزش افزوده اقتصادي، ستفاده ميهاي خود ادام

خالص ارزش فعلي و نرخ بازده فروش باالتري هستند 
)Waldron et al., 2016.( اي كه پژوهشگران در مطالعه

اقتصادي پرواربندي گوسفند را در پاكستان مورد  كارآيي
ارزيابي قرار دادند دريافتند كه بكارگيري سرمايه، مراتع و 
خوراك مناسب و به اندازه بهينه سبب افزايش وزن دام و در 

اقتصادي  كارآيينهايت افزايش درآمد حاصل از فروش و رشد 
  ). Abdelrahman et al., 2016شود (مي

س گاو نه تنها قادر است با أهزار ر ٥٦٧با وجود استان گيالن 
توجه به امكانات موجود نقش مؤثر در كاهش واردات گوشت 

تواند يكي از مراكز صادرات اين قرمز داشته باشد بلكه مي
ب هاي مناسمحصول قرار گيرد. اين استان با داشتن پتانسيل

-از جمله جمعيت روستايي كارآمد، اراضي مستعد، عالقمندي

 هاي مناسبيهاي محيطي و اقليمي داراي پتانسيلها، ويژگي
  در اين خصوص است. 
 اي كهبسيار بااهميت هستند به گونه دام و محصوالت دامي

محققان پيشنهاد استفاده از  ،در تغذيه نشخواركنندگان
ند (قوي پنجه و اضايعات همچون ضايعات زرشك را داده

بر  عالوهزيرا دام و محصوالت دامي  )،١٣٩٩فتحي نسري، 
-درآمد نقدي، منبع تأمين كودهاي آلي جهت انجام فعاليت

هاي كشاورزي ارگانيك و منبع پروتئين الزم جهت سالمت و 
امنيت غذايي جامعه است. لذا يكي از راهكارهاي مناسب 

وري و برطرف كردن مشكالت غذايي، جهت افزايش بهره
حدهاي پرواربندي است. توسعه و وا صنعتي كردن و توسعه
بندي موجب ارتقاي درآمد، رفاه و رتقويت واحدهاي پروا

مناطق روستايي خواهد شد. بنابراين با توجه به اهميت  توسعه
هاي دامپروري، محققان مختلفي تالش كردند كه از فعاليت

 ترينابعاد مختلف اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند و مهم
واحدهاي پرواربندي يا عوامل مؤثر در موفقيت  موانع توسعه

مهمي كه وجود دارد  آن را مورد موشكافي قرار دهند. اما نكته
واحدهاي  اين است كه نگرش پرواربندان نسبت به توسعه

ا آيا ب ؟واحدها چگونه است ي و عوامل مؤثر بر توسعهبندپروار
ناسبي م توان شرايط و بسترهايتقويت و بهبود اين نگرش مي

-به نظر ميواحدهاي پرواربندي فراهم نمود؟  را جهت توسعه

- رسد كه شكاف مطالعاتي در اين خصوص وجود دارد و مطالعه

اي كه نگرش را به عنوان يك متغير جداگانه و در ارتباط با 
واحدهاي پرواربندي در  ساير متغيرها و عوامل مؤثر بر توسعه

  نظر بگيرد، وجود ندارد. 
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هاي مفهوم مهمي در هرگونه فعاليت از جمله فعاليتنگرش 
مختلف كشاورزي است. نگرش عبارت است از ساماندهي 
بلندمدت فرآيندهاي انگيزشي، احساسي، ادراكي و شناختي 

هاي محيطي كه فرد در آن قرار گرفته با توجه به برخي جنبه
ر، تفك نگرش يك فرد بيانگر شيوه ،است. بر همين اساس

هايي است كه نسبت به محيط اطراف خود احساس و واكنش
). نگرش شغلي مفهومي است ١٣٩١دارد (صنايعي و شافعي، 

هاي مختلف كه تصورات مثبت و منفي درباره كار و جنبه
دهد. وجود نگرش خوب و مثبت محيط كاري فرد را نشان مي

 هاهاي فردي و سازماني اهميت دارد. نگرشدر كسب موفقيت
ها، دهي به رفتارها، ايجاد انگيزشسازي و شكلدر زمينه

ها تأثير جدي دارند. به دهي به گرايشارضاي نيازها و جهت
شناسي اي از روانها بخش عمدهآن مطالعه ،همين دليل

). ١٣٨٢اجتماعي را به خود اختصاص داده است (آذربايجاني، 
-واحد ثر بر توسعهخصوص عوامل مؤ در بررسيجا كه از آنذا ل

 ،تانجام نگرفته اس نر در استان گيالن هاي پرواربندي گوساله
نگرش بررسي و شناسايي  ،حاضر كلي از تحقيق هدف

هاي واحد عوامل مؤثر بر توسعهپرواربندان در ارتباط با 
نج اين بررسي در پ بود. در استان گيالنپرواربندي گوساله نر 

هاي گاوداري و بعد اجتماعي، اقتصادي، ساختاري، تعاوني
-هاي آن ميكه يافته ترويجي انجام شد-هاي آموزشيفعاليت

ها، توليد گوشت قرمز، وري نهادههتواند باعث افزايش بهر
هاي كاهش وابستگي به واردات گوشت قرمز، ايجاد فرصت

رآمد و رفاه نسبي افزايش د ،شغلي جديد و در نهايت
بر نگرش پرواربندان در ارتباط با عوامل  عالوه د.شوپرواربندان 

فني  كارآييهاي پرواربندي، سنجش مؤثر بر توسعه واحد
اي هاي فردي و حرفهواحدهاي پرواربندي، بررسي ويژگي

هاي ها با تداوم فعاليتپرواربندان و ارتباط اين ويژگي
اختصاصي تحقيق بودند كه مورد پرواربندي از جمله اهداف 

  بررسي قرار گرفتند. 

  

  

  هامواد و روش

 ،هدف ي و از نظرگيري كلي، كمّنظر جهتاين تحقيق از 
 پيمايشي است و-ردي و از حيث روش، تحقيق توصيفيكارب
آگاهي  ،دو بخش جدا از هم انجام گرفت. هدف بخش اول در

از وضعيت موجود پرواربندي در استان گيالن بود تا يك نماي 
كلي از اين صنعت در استان گيالن در دست باشد كه اين امر 

 فني و كارآيي اي، سنجشحرفه-هاي فرديبا سنجش ويژگي
مندي از فعاليت مربوطه انجام پذيرفت. بخش دوم كه رضايت

نگرش  هدف اصلي اين تحقيق است به دنبال بررسي
هاي واحد در ارتباط با عوامل مؤثر بر توسعه پرواربندان

 ،در اين رابطه .در استان گيالن بود نر پرواربندي گوساله
ابعاد اجتماعي، اقتصادي، در ارتباط با  نگرش پرواربندان

-هاي آموزشيكالس هاي پرواربندان، ساختاري و ارائهتعاوني
  .گرفتترويجي مورد بررسي قرار 

نر در استان  هاي گوسالهپرواربنديتحقيق،  اين آماري عهجام
-واحد فعال را شامل مي  ٥٢ ،گيالن  هستند كه در مجموع

 شمار مورد بررسي قرار گرفت.تمامشود. اين جامعه به صورت 
آوري اطالعات مورد نياز ابزار اصلي جمع به عنوان نامهپرسش

نفر  ١٠. براي سنجش روايي تحقيق از نظرات اين تحقيق بود
سنجش پايايي نيز از ضريب آلفاي براي و از اساتيد فن 

- هب ٩٢/٠ برابر با كرونباخ استفاده شد كه مقدار اين ضريب
  ).١(جدول  دهددست آمد كه پايايي باال را نشان مي

سنجش جهت دستيابي به بخش اول هدف تحقيق يعني 
نيز از روش تحليل پوششي فني واحدهاي پرواربندي  كارآيي

ها با هر دو فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس و بازدهي داده
ن يك بنگاه براي تعييمتغير نسبت به مقياس استفاده شد. 

جهت حداكثر كردن مقدار توليد با توجه  خود ميزان توانايي
فاده ستكارآيي فني او عوامل توليدي در دسترس از ابع به من

هاي مورد نظر با استفاده از كمترين يعني انجام فعاليت كندمي
ده هاي ممكن با استفامنابع ممكن يا انجام بيشترين فعاليت

 به فني كارآيي ،ساده زبان به .از حجم مشخص از منابع
   .كنندمي مصرف را منابع حداقل كه شودمي گفته هاييفعاليت
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  ضريب آلفاي كرانباخ  براي سؤاالت متغيرها -١جدول 
Table 1. Cronbach's alpha coefficient for variable questions 

Cronbach's alpha  Number of questions  Variables  
0.88  9  Social dimensions  
0.92  8  Economic dimensions  
0.93  8  Cooperative dimensions  
0.92  9  Structural dimensions  
0.93  5  Educational-extensional dimensions  
0.92  39  Total  

  

Charnes et al. (1978) براي ها را تحليل پوششي داده روش
 ها يكآنبه وسيله توسعه دادند. مدل ارائه شده اولين بار 

كه با فرض بازدهي ثابت نسبت به  استروش نهاده محور 
  مقياس شكل گرفته است.

فني واحدهاي  كارآييسنجش اطالعات مورد نياز جهت 
ها (هزينه شامل اطالعات مربوط به مقادير نهاده پرواربندي

 تأمين و نگهداري واحد پرواربندي، هزينه سرمايه، هزينه
 نهبهداشت، هزينه خوراك دام، هزي نيروي انساني، هزينه

اي (مجموع هاي انرژي) و اطالعات ستادهاي و هزينهمبادله
واحد پرواربندي  ٥٢ارزش توليد گوشت قرمز و درآمد دامدار) 

 ١٣٩٩فروردين  تا ١٣٩٨گوساله نر براي دوره زماني فروردين 
ه از استفاد با هاي الزم نيزسازيدر نظر گرفته شدند و  بهينه

  .) صورت گرفتDeap 2.1 )Charnes et al., 1994نرم افزار 
هاي تحقيق در دو بخش صورت گرفت. تجزيه و تحليل داده

نر و  فني واحدهاي پرواربندي گوساله كارآيي ،در بخش اول
مندي پرواربندان از اشتغال در اين حرفه در استان رضايت

عوامل مؤثر بر توسعه واحدهاي  ،گيالن و در بخش دوم
مندي پرواربندان از ادامه رضايتمحاسبه شد. پرواربندي 

لي اي (خيفعاليت مربوطه در قالب طيف ليكرت پنج گزينه
هاي كم، كم، متوسط، زياد، خيلي زياد) بررسي شد. گويه

ساختاري، تعاوني و  اقتصادي، اجتماعي،هاي شاخص
ي مورد اترويجي نيز در قالب طيف ليكرت پنج گزينه-آموزشي

بررسي قرار گرفتند. نگرش پرواربندان نيز به عنوان متغير 
، مفيد و مؤثر بودن( چهار گويه وابسته تحقيق در قالب 

 توسعه مطلوب بودن و ضرورت داشتن، با اهميت بودن
ر د  ي) به صورت طيف ليكرت سنجيده شد.واحدهاي پرواربند

يار انحراف معبخش آمار توصيفي از فراواني، درصد، ميانگين و 
استفاده شد. در آمار استنباطي نيز ضرايب همبستگي 
(پيرسون و اسپيرمن)، كاي اسكوئر و رگرسيون چندگانه مورد 

ر افزاها از نرم. براي تجزيه و تحليل دادهاستفاده قرار گرفت
25SPSS استفاده شد.  

  نتايج و بحث

 به منظور بررسي وضعيت موجود واحدهاي پرواربندي گوساله
اي، حرفه-هاي فرديبر ويژگي استان گيالن، عالوه نر در

فعاليت  مندي پرواربندان از ادامهفني و رضايت كارآيي
هاي ويژگيپرواربندي در بخش اول مورد مطالعه قرار گرفت. 

  ارائه شده است. ٢اي مورد بررسي در جدول حرفه-فردي
پرواربندان، اي هاي فردي و حرفهبر بررسي ويژگي عالوه

 هاي پرواربندي نيزها با ادامه فعاليتارتباط بين اين ويژگي
مورد بررسي قرار گرفت. در رابطه با متغيرهاي نسبي از ضريب 

ب اي از ضريهمبستگي پيرسون و در خصوص متغيرهاي رتبه
اسپيرمن و در مورد متغيرهاي اسمي از مقدار كاي اسكوئر 

بر اساس  خالصه شده است. ٣استفاده شد. نتايج در جدول 
نتايج مطالعه، تمامي متغيرها به جز متغير درآمد فرعي و 

مندي از پرواربندي در تداوم و ماندگاري پرواربندان رضايت
 منفي بين (شغل پرواربندي) مؤثر است. ضمن اينكه رابطه

دهد كه با افزايش سطح تحصيالت متغيرهاي تحقيق نشان مي
فعاليت  اصلي و فرعي، ادامه و افزايش درآمد از شغل
  كند. پرواربندي كاهش پيدا مي
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  اي پاسخگويانحرفه هاي فردي وويژگي -٢جدول 
Table 2. Individual and professional characteristics of the respondents  

Standard 
deviation  

Mean  Percent  Frequency  Items  Variables 

1.39  51.31  …..  …..  …..  Age (years)  
 

……  
 

……  
3.85 
 

55.77 
40.38  

2 
 
29 
21 

To the extent of reading 
and writing 

Diploma  
Masters and above  

Level of education 

…..  …..  7.69 
92.31  

4 
48  

Single 
Married  

marital status  

1.5  2.11  ……  ……  …..  Number of children 
(persons)  

1.4  2.91  …….  ……  …..  Number of 
dependents (persons)  

 
……  

 
……  

92.31 
 

1.92 
5.77  

48 
 
1 
3  

Agriculture and Livestock 
government's employee 

Free  

Sub-job  

2.49  48.01  …..  ….  ….  Annual income from 
the main job (million 
Tomans)  

1.91  14.31  …..  ….  …..  Annual income from 
sub-jobs (million 
Tomans)  

1.05  21  ……  ….  ……  Activity history (year)  
 

…..  
 
….  

3.85 
0 

96.15  

2 
0 

50  

Family 
manual worker 

both  

Work force  

  

  هاي پرواربندياي با تداوم انجام فعاليتهاي فردي و حرفهارتباط بين ويژگي  -٣جدول 
Table 3. The relationship between personal and professional characteristics with the continuation of fattening 

activities 
Significance level  Reported value  Coefficient used  Examined variables  

**0.000 0.64  Pearson  Age  
**0.000  -0.25  Spearman  Level of education  
**0.000  127.33  Chi-square  Marital status  
**0.000  0.46  Pearson  Number of children (persons)  
**0.000  0.32  Pearson  Number of dependents (persons)  
**0.000  367.43  Chi-square  Sub-job  
**0.000  -0.25  Pearson  Annual income from the main job 

(million Tomans)  
0.72  -0.3  Pearson  Annual income from sub-jobs 

(million Tomans)  
0.74  0.03  Pearson  Satisfaction of fattening  

**0.000  1394.77  Chi-square  Work force 
0.01<P **, 0.05 <P *  

سنجش جهت دستيابي به بخش اول هدف تحقيق يعني 
نيز از روش تحليل پوششي فني واحدهاي پرواربندي  كارآيي

ها با هر دو فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس و بازدهي داده
 ٥٢اي از اطالعات خالصهمتغير نسبت به مقياس استفاده شد. 
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نشان  ٤جدول  در نر در مطالعه حاضر واحد پرواربندي گوساله
، ميانگين، انحراف معيار و مقادير ٤جدول  داده شده است.

درصدي مقادير  ٧٥درصدي و  ٢٥حداكثر، توزيع حداقل و 
 دهد. ميانگين هزينهها را نشان ميها و مقادير ستادهنهاده

ميليون تومان   ٧٦/٤٦ معادل سرمايه واحدهاي پرواربندي
 ٧٥ ،ميليون تومان و حداقل آن ٢٢٥٠ ،ترين آنبوده كه بيش

 رده از نظش. تفاوت سرمايه واحدها موجب استميليون تومان 
-اختالف قابل مالحظه ،هاها و توليد ستادهميزان مصرف نهاده

   اي بين اين واحدها وجود داشته باشد.
و با بكارگيري  ٤با استفاده از اطالعات گزارش شده در جدول 

كارآيي فني واحدهاي پرواربندي  ها،روش تحليل پوششي داده
رويكرد واحد مورد بررسي با استفاده از دو  ٥٢گوساله نر براي 

ايج آن نتبازده ثابت و متغير نسبت به مقياس، محاسبه شده و 
 ،مطابق برآوردهاي صورت گرفته شده است. ارائه  ٥در جدول 

ير بازدهي ثابت و متغ هايضميانگين كارآيي با بكارگيري فر
دست به ٩٦١٩/٠و  ٩٤٨١/٠ با نسبت به مقياس به ترتيب برابر

دهند فرآيند توليد نشان مي مذكورآمده است. مقادير 
عمل  نر در مجموع بسيار كارآ واحدهاي پرواربندي گوساله

 اند و اختالف كارآيينموده و در نزديكي مرز توليد قرار گرفته
 ٥/٢٠ برابر با فني بين بهترين و بدترين واحد مورد بررسي

توان بيان نمود كه درصد بوده است. به اين ترتيب مي
كارآيي در سطح بااليي قرار  العه به لحاظواحدهاي مورد مط

ها مشاهده اي از لحاظ كارآيي بين آنداشته و اختالف عمده
  شود.نمي

مندي پرواريندان از ادامه فعاليت در خصوص بررسي رضايت
 د. نتايجشاي استفاده مربوطه از طيف ليكرت پنج گزينه

ر فعاليت د مندي پرواربندان در ارتباط با ادامهرضايت مطالعه
 بيشتر، ٦ جدول نتايج بر اساس ارائه شده است. ٦جدول 

پرواربندان از شغل پرواربندي خود رضايتي در حد متوسط 
دارند. همچنين بررسي ميانگين رضايت كلي پرواربندان نيز 

دهد كه رضايت پرواربندان از شغل اصلي، فرعي، نشان مي
رش نگبين  رابطه پرواربندي و داد و ستد در حد متوسط است.

ر گانه ذكر شده بهاي) پنجبا ابعاد (شاخص پرواربندان تحقيق
العات اط گانه ليكرت مورد بررسي قرار گرفت.طيف پنج اساس

هاي ابعاد ذكر شده بر اساس مورد نياز در رابطه با شاخص
  د.شآوري سنجي از پرواربندان  اين تحقيق جمعنظر

نگرش پرواربندان استان داري بين معني رابطه" فرضيه اول: -
به منظور "هاي) اجتماعي  وجود دارد.و ابعاد (شاخصگيالن 

نگرش پرواربندان استان آزمون اين فرضيه و مشخص شدن 
 ابعاد اجتماعي تأثيرگذار بر توسعه گيالن در ارتباط با
پذيرش تصميمات نهادهاي رسمي  هايپرواربندي از شاخص

مشاركت در هاي رسمي، در فعاليتغير رسمي، مشاركت  و
ها، مشاركت در اعتماد به تشكلهاي جمعي، گيريتصميم

ا، ههاي جمعي، استقالل و عدم وابستگي تشكلتأمين هزينه
 هاي رسميتعامالت با ديگران (همكاران)، عضويت در تشكل

   هاي غير رسمي استفاده شد.عضويت در تشكل و

  هاي مصرفي و محصوالتيف آماري واحدهاي صنعتي پرواربندي از نظر نهادهتوص -٤ جدول
Table 4. The statistical description of fattening industrial units in terms of consumption inputs and products 

The first 
quarter  

The third 
quarter  

Min  Max  Standard 
deviation  

Mean  Unit of 
measurement  

Variables  

2  5.75  75  2250  311.53  46.76 Million Tomans  Cost of Capital  
35  12.7  2  1900  260.89  61.25  Million Tomans  Maintenance cost  
4  11.7  0.3  230  31.2  12.4  Million Tomans  Manpower costs  
72  202.5  20  4600  629.9  240.1  Million Tomans  Health costs  
2  6  1  45  6.8  5.34  Million Tomans  The cost of animal feed  
1  3  0.2  55  7.43  3.25  Million Tomans  Exchange fee  
4  9  0.4  30  5.6  7.44  Million Tomans  Energy cost  

1.29  3.37  44  7405  1.008  4.03  Million Tomans  Fattening income  
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 فني واحدهاي پرواربندي با استفاده از دو رويكرد بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس كارآييتوزيع  -٥جدول 
Table 5. Distribution of technical efficiency of fattening units using two approaches of constant and variable returns 

to scale 
Percent of 
frequency  

Frequency  Standard 
deviation  

Mean  Performance 
intervals  

Type of return  

17.3  9  0.075  0.870  0.79-0.95  

C
on

st
an

t 
re

tu
rn

s 
to

 
sc

al
e 

(C
R

S)
  

23.1  12  0.005  0.960  0.95-0.97  
5.5  3  0.005  0.981  0.97-0.99  

41.43  28  0.006  0.995  0.99-1  
100  52  0.015  0.941  0.79-1  
21.1  11  0.007  0.90  0.84-0.96  

V
ar

ia
bl

e 
re

tu
rn

s 
to

 
sc

al
e 

(V
R

S)
  

15.4  8  0.005  0.965  0.96-0.97  
5.7  3  0.005  0.984  0.97-0.99  

57.7  30  0.006  0.995  0.99-1  
100  52  0.014  0.9778  0.84-1 

 

  ) =٥٢n( استان گيالن ميزان رضايت پرواربندان در ارتباط با ادامه فعاليت پرواربندي در -٦جدول 
Table 6. Fattening satisfaction in relation to the continuation of fattening activities in Guilan province (n=52) 

Percent  Frequency  Items  Variables  
7.69 

11.54 
67.31 
7.69 
5.77  

4 
6 

35 
4 
3  

Very little 
little 

Moderate 
Much 

Very much  

Satisfaction of the main 
job of fattening  

9.61 
9.61 

80.77 
….. 
…  

5 
5 

42 
…. 
….  

Very little 
little 

Moderate 
Much 

Very much  

Satisfaction of the sub-job  

5.77 
28.85 

50 
15.38 
…..  

3 
15 
26 
8 

….  

Very little 
little 

Moderate 
Much 

Very much  

Satisfaction of cattle 
fattening trade  

هاي اجتماعي نيز در قالب نتايج ارتباط بين نگرش و گويه
-داري بهبا توجه به سطح معني بررسي شده است. ٧جدول 

داري بين ابعاد اجتماعي معني ، رابطه٧دست آمده در جدول 
وجود ندارد، بنابراين با نگرش پرواربندان استان گيالن با 

شود و از ديدگاه پذيرفته مي صفردرصد، فرضيه  ٩٥اطمينان 
ي پرواربند هاي اجتماعي تأثيري در توسعهپرواربندان، شاخص

  ارد.ند
نگرش پرواربندان استان داري بين معني رابطه" فرضيه دوم: -

به منظور  "هاي) اقتصادي  وجود دارد.و ابعاد (شاخصگيالن 
نگرش پرواربندان آزمون اين فرضيه و مشخص شدن تأثير 

هاي ابعاد اقتصادي از شاخصاستان گيالن در ارتباط با 
گذاري بخش خصوصي، زايي، سرمايهافزايش درآمد، اشتغال

يد، هاي تولبهبود وضعيت كار، ايجاد تنوع شغلي، كاهش هزينه
استفاده شد.  اعطاي تسهيالت كم بهرهسنددار شدن امالك و 

هاي اقتصادي نيز در قالب نتايج ارتباط بين نگرش و گويه
ضريب همبستگي بين ابعاد  بررسي شده است. ٨جدول 

 و ٠٧/٠ برابر با نگرش پرواربندان استان گيالناقتصادي و 
بنابراين رابطه مذكور  .است ٠٥/٠ آن نيز داريمعنيسطح 
هاي ابعاد اقتصادي و بين شاخص ،دار بوده و در نتيجهمعني

 بههمبستگي وجود دارد. نگرش پرواربندان استان گيالن 
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 هاي مزبور در توسعهشاخص ،عبارتي از ديدگاه پرواربندان
  د.نپرواربندي تأثير دار

 نگرش پرواربندان استانداري بين معني رابطه" فرضيه سوم: -
به منظور "هاي ) تعاوني  وجود دارد.و ابعاد (شاخصگيالن 

نگرش پرواربندان آزمون اين فرضيه و مشخص شدن تأثير 
يت عضو هايابعاد تعاوني از شاخص استان گيالن در ارتباط با

هاي شركت تعاوني، در شركت تعاوني، مشاركت با فعاليت
اعتماد به هاي شركت تعاوني، گيريمشاركت در تصميم

نه، هزيمديران شركت تعاوني، نقش شركت تعاوني در كاهش 
رساني شركت تعاوني، سطح عملكرد تربيت و اطالع-آموزش
 هايهاي تعاوني و استقالل و عدم وابستگي شركتشركت

اي هنتايج ارتباط بين نگرش و گويهتعاوني استفاده شد و 
 يبابررسي ضر بررسي شده است. ٩تعاوني نيز در قالب جدول 

با  د تعاونيمعناداري بين ابعا همبستگي نشان داد كه رابطه
ه . بنابراين با توجوجود نداردنگرش پرواربندان استان گيالن 

تر از خطاي در نظر دار كه بزرگو سطح معنياين ضرايب به 
پذيرفته  صفر فرضيه ،درصد ٩٥گرفته شده است با اطمينان 

تعاوني و نگرش  هاي ابعادشاخصبين  ،به عبارتي. شودمي
پرواربندان استان گيالن در جامعه مورد پژوهش همبستگي 

 وجود ندارد.
  

  

 هاي اجتماعيارتباط بين نگرش و گويه  -٧جدول 
Table 7. The relationship between attitudes and social items 

 P-value   Correlation coefficient  Social items  
0.08  0.3 Accepting the decisions of formal and informal 

institutions 
0.06  0.32 Participation in formal activities 
0.05  0.23 Participation in collective decisions 
0.09  0.31 Trust in organizations 
0.06  0.23 Participation in the financing of collective expenses 
0.44  0.24 Independence and non-dependence of organizations 
0.08  0.41 Interactions with others (colleagues) 
0.07  0.27 Membership in official organizations 
0.06  0.37 Membership in informal organizations 
0.06  0.08 Total social dimensions 

  

 هاي اقتصادييب همبستگي بر اساس گويهاضر -٨جدول 
Table 8. Correlation coefficients based on economic items 

P-value  Correlation coefficient  Economic items  
0.05  0.13 Increase income 

0.000  0.33 Employment 
0.01  0.24 Investment in the private sector 

0.000  0.31 Improve working conditions 
0.04  0.22 Create job diversity 

0.000  0.17 Reduce production costs 
0.000  0.23 Documentation of real estate 
0.000  0.25 Granting low-interest facilities 
0.05  0.07 Total economic dimensions 
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 هاي تعاونييب همبستگي بر اساس گويهاضر -٩جدول 
Table 9. Correlation coefficient based on cooperative items  

P-value  Correlation coefficients  Cooperative items  
0.06  0.02  Membership in a cooperative company  
0.05  0.04  Participation in the activities of the 

cooperative company  
0.05  0.03  Participate in cooperative company 

decisions  
0.07  0.02  Trust in the managers of the cooperative 

company  
0.06  0.07  The role of cooperatives in reducing 

costs  
0.07  0.08  Education-training and information of 

cooperative companies  
0.07  0.26  Level of performance of cooperatives  
0.06  0.33  Independence and non-dependence of 

cooperatives  
0.07  0.09  Total dimensions of the cooperative  

  

داري بين نگرش پرواربندان معني رابطه" فرضيه چهارم -
به "هاي) ساختاري  وجود دارد.استان گيالن و ابعاد (شاخص

نگرش منظور آزمون اين فرضيه و مشخص شدن تأثير 
ابعاد ساختاري از   پرواربندان استان گيالن در ارتباط با

 خدمات ارائه سهيالت، شبكهت مين اعتبارات وهاي تأشاخص
بازاريابي و فروش، شبكه حمل و  مديريت تخصصي، فني و

رساني و اطالع هاي ارزان قيمت، شبكهنقل تأمين نهاده
مشاوره، پايداري قوانين و مصوبات، تأسيسات صنعتي مرتبط 

هاي ملي مرتبط و شبكه نظارت و حمايت دولتي و اجراي طرح
اري هاي ساختشد و نتايج ارتباط بين نگرش و گويهاستفاده 

ضرايب با توجه به  شده است. ارائه ١٠ول نيز در قالب جد
ا صفر ب يهفرض ،داريدست آمده و سطح معنيهبهمبستگي 

ود شمقابل آن پذيرفته مي يهشود و فرضرد مي %٩٥اطمينان 
نگرش هاي ابعاد ساختاري و شاخص ، بينو در نتيجه

 ،به عبارتيهمبستگي وجود دارد. استان گيالن  پرواربندان
نگرش پرواربندان استان ساختاري و هاي ابعاد شاخصبين 

  مورد پژوهش همبستگي وجود دارد. در جامعهگيالن 
نگرش پرواربندان داري بين معني رابطه" فرضيه پنجم: -

وجود  ترويجي-هاي) آموزشيابعاد (شاخصو استان گيالن 
به منظور آزمون اين فرضيه و مشخص شدن تأثير "دارد.

-يآموزش ابعاد نگرش پرواربندان استان گيالن در ارتباط با 
 ترويجي،-هاي آموزشيبرگزاري كالس هاياز شاخص رويجيت

هاي ترويجي، تأثير كالس-هاي آموزشيشركت در كالس
مناسب بودن  نوين، آوريفنترويجي در انتقال -آموزشي

ترويجي و مهارت فني و -هاي آموزشيمحتواي مطالب كالس
ترويجي -هاي آموزشيگران مجري كالسآموزش ارتباطي

 -يهاي آموزشاستفاده شد و نتايج ارتباط بين نگرش و گويه
  شده است. ارائه ١١ترويجي نيز در قالب جدول 

-آمده و سطح معنيدست ضرايب همبستگي بهبا توجه به 

مقابل  يهشود و فرضرد مي %٩٥صفر با اطمينان  يهداري، فرض
هاي ابعاد بين شاخص ،شود و در نتيجهآن پذيرفته مي

نگرش پرواربندان استان گيالن و  ترويجي–آموزشي
هاي ابعاد شاخصبين  ،به عبارتي .همبستگي وجود دارد

عه در جامنگرش پرواربندان استان گيالن و  ترويجي-آموزشي
  مورد پژوهش همبستگي وجود دارد.

توصيه شده است كه سطح تحمل به منظور اجراي رگرسيون، 
 محاسبهخطي بين متغيرهاي مستقل ها براي تعيين همداده

هاي اين نتايج سطح تحمل خروجي ).Gujarati, 1995شود (
خطي د كه گوياي عدم همشمحاسبه  ١/٠مطالعه بيشتر از 

محاسبات رگرسيون  ،در نتيجه است.بين متغيرهاي مستقل 
ل در جدونتايج تخمين ضرايب مدل رگرسيون صورت گرفت. 

  خالصه شده است. ١٢
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 هاي ساختارييب همبستگي بر اساس گويهاضر -١٠دول ج
Table 10. Correlation coefficients based on structural items 

P-value  Correlation coefficients  Structural items  
0.05  0.28  Providing credits and facilities  
0.04  0.69  Technical and specialized services network  
0.01  0.28  Marketing and sales management  
0.05  0.39  Transport network supplying inputs at low prices  
0.04  0.18  Information and consulting network  

0.000  0.37  Sustainability of laws and regulations  
0.000  0.23  Related industrial facilities  
0.05  0.33  Implementation of related national projects  
0.05  0.24  Government Monitoring and Support Network  

0.000  0.07  Total structural dimensions  
  

 ترويجي–آموزشيهاي ضريب همبستگي بر اساس گويه -١١جدول 
Table 11. Correlation coefficients based on educational-extensional items 

P-value  Correlation coefficients  Educational-extensional items  
0.000  0.19  Holding educational-extension classes  
0.000  0.29  Participate in educational-extension classes  
0.02  0.38  The effect of educational-extension classes on the 

transfer of new technology  
0.05  0.39  Appropriateness of the content of educational-

extension classes  
0.000  0.48  Technical and communication skills of educators 

conducting educational-extension classes  
0.000  0.07  Total educational-extensional dimensions  

 

هاي شاخص ،نظر پرواربندانكه از نقطه دهدنتايج نشان مي
-هاي آموزشياقتصادي، ساختاري و شركت در كالس ابعاد

د و دارن انپرواربندنگرش اي روي تأثير قابل مالحظهترويجي 
   كنند.درصد از تغييرات آن را تبيين مي ٩٥حدود 

سطح معني داري و  ١٣با توجه به نتايج ارائه شده در جدول 
 دار بر متغيريطور معنهمتغيرهاي مستقل ب، كليه متغيرها

از ميان پنج  βبا توجه به مقدار ضريب گذارند. مي وابسته اثر
برابر با  اقتصادي با ضريب هاي، شاخصاشاره شدهمتغير 

ترين اثرگذاري را داشته و شاخص ساختاري نيز بيش، ٣٥/٠
   .بودترين اثر داراي كم ٠٦/٠ برابر با با ضريب

دن جهت حداكثر كر خود يك بنگاه براي تعيين ميزان توانايي
و عوامل توليدي در دسترس از ابع مقدار توليد با توجه به من

هاي مورد فعاليت ،به عبارت ديگر كند.فني استفاده مي كارآيي

-مي مانجا به منابع حداقل يانظر با استفاده از كمترين منابع 

با توجه به اين نكته كه ميانگين رضايت كلي پرواربندان  رسد.
اند تواز شغل پرواربندي در حد متوسط بيان شد، اين عامل مي

ا به كارناكارآيي و تبديل واحدهاي گذار در افزايش عامل تأثير
   كارا شود.

هاي مختلف در ارتباط از بين شاخصكه  دهدنتايج نشان مي
اقتصادي، ساختاري و  هاي ابعادشاخصپرواربندان، با نگرش 

ي اتأثير قابل مالحظهترويجي -هاي آموزشيشركت در كالس
ند اواحدهاي پرواربندي داشته روي نگرش پرواربندان و توسعه

ارت به عبكنند. تغييرات آن را تبيين ميدرصد از  ٩٥و حدود 
هاي ابعاد ذكر ارتقاي شاخص، نظر پرواربنداناز نقطه ديگر

 هايكاهش هزينه گذاري بخش خصوصي،شده مانند سرمايه
  و ارائه خدمات فني تأمين اعتبارات و تسهيالت، شبكهتوليد، 
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  ضريب همبستگي چندگانه -١٢جدول 
Table 12. Multiple correlation coefficient 

Correlation 
coefficient  

Coefficient of 
determination  

The adjusted coefficient of 
determination  

Estimated benchmark 
error  

0.98  0.95  0.95  0.20  
 

 تحليل رگرسيون چندگانه -١٣جدول 
Table 13. Multiple regression analysis 

P-value  Amount of statistics T  Standard 
coefficients β  

Non-standard 
coefficients B  

Variables  

0.01  -2.54  …  -0.31  Constant  
0.005  2.81  0.35  0.30  Economic indicators  
0.000  6.72  0.34  0.38  Educational-

extension classes  
0.000  -7.99  -0.06  -0.04  Structural indicators  

 
، نقل حمل و شبكهمديريت، بازاريابي و فروش،  تخصصي،

رساني و مشاوره، اطالع هاي ازران قيمت، شبكهتأمين نهاده
پايداري قوانين و مصوبات، تأسيسات صنعتي مرتبط، اجراي 

 ،ترويجي–هاي آموزشيبرگزاري كالسهاي ملي مرتبط، طرح
هاي ترويجي، تأثير كالس–آموزشيهاي شركت در كالس

مناسب بودن  مناسب، آوريفنترويجي در انتقال -آموزشي
تواند ترويجي و ..... مي-هاي آموزشيمحتواي مطالب كالس

ر ن واحدهاي پرواربندي گوساله نگرش مثبت و توسعه موجب
ساير محققان نيز عوامل اقتصادي،  .در استان گيالن شود

هاي دامپروري و زيرساختي و آموزشي را در بهبود فعاليت
موفقيت آن مؤثر دانسته و ضعف در اين عوامل را موجب 

) بر ١٣٩١منصوري و خلفي (دانند. بحران در اين صنعت مي
هاي دامي، نياز به گراني نهادهعوامل اقتصادي همچون 

هاي دامي، عدم وجود يمت نهادهنقدينگي باال، نوسان ق
تجهيزات مكانيزه تمام اتوماتيك مطابق با استانداردهاي روز، 

رويه، عدم توزيع به موقع اعتبارات و تسهيالت، نرخ واردات بي
ي باالي تسهيالت، باال بودن نرخ ماليات، شرايط سخت بهره

اعطاي تسهيالت و نبود قيمت تضميني تثبيت شده با سود 
 و موانع هااند و آن را به عنوان محدوديتكيد داشتهمنطقي تأ

موفقيت در صنعتي شدن واحدهاي پرواربندي معرفي نمودند. 
 توليد و نداشتن هايهزينه بودن باال نيز )١٣٩٤مقصودي (قره

) ١٣٩٤آينده و شمس و همكاران ( در محصول فروش به اميد

-يتهاي سنتي، نبود دانش تخصصي و عدم حماادامه روش

هاي دولتي و نهادي را در بحران مربوط به حرفه دامپروري 
) نيز پايين ١٣٩٤رزاقي بورخاني و حسيني (اند. مؤثر دانسته

پذيري پايين، افزايش بودن سطح رفاه و درآمد زندگي، ريسك
هاي مصرفي و نوسانات شديد قيمت هاي مربوط به نهادههزينه

ي صنعتي شدن هامحصوالت دامي را به عنوان محدوديت
  كنند.واحدهاي پرواربندي معرفي مي

  گيري كلينتيجه

د كه واحدهاي پرواربندي فعال شمشخص  در مطالعه حاضر
 ٩٤٨١/٠ اب به ترتيب برابر كارآييميانگين استان گيالن داراي 

دهند فرآيند توليد مقادير نشان مياين هستند.  ٩٦١٩/٠و 
عمل  نر در مجموع بسيار كارا واحدهاي پرواربندي گوساله

با توجه به اين كه  نموده و در نزديكي مرز توليد قرار دارند و
 ،فني بين بهترين و بدترين واحد مورد بررسي كارآيياختالف 

توان بيان نمود كه بين واحدهاي مورد درصد بوده مي ٥/٢٠
 شود.اي مشاهده نمياختالف عمده ،كارآييمطالعه به لحاظ 

د تجديالزم است صورت گرفته،  با توجه به مطالعه ،وعمدر مج
ريزي و راهبردهاي ابعاد تعاوني و اجتماعي نظري در برنامه

د و با افزايش نقش اين دو بعد در رفع مسائل و شوايجاد 
ها ايجاد كرده تا مشكالت پرواربندان، نگرشي مثبت در آن

سود ها صنعت پرواربندي از اين شاخص بتوان در توسعه
 تواند سببهاي ذكر شده ميجست. در نهايت تأثيرات شاخص
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فني واحدهاي پرواربندي و نهايتاً  كارآيي كارآمدي در زمينه
-ها و سياستريزيتوسعه صنعت پرواربندي، بهبود برنامه

  اي شود. هاي منطقهگذاري
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Abstract 

The present descriptive-survey research was conducted to investigate attitudes of fatteners about the factors affecting 
the development of male calf fattening units in Guilan province. The data of the present study were collected through 
a questionnaire and its validity was controlled by 10 professors and its reliability was obtained by calculating the 
Cronbach's coefficient of 0.92. The study population of fatteners included 52 active fattening units in Guilan province 
which were census. This research was conducted in two separate sections. The purpose of the first part was to be aware 
of the current situation of fattening in the province that the results showed that the average technical efficiency using 
the variable and constant efficiency approach to the scale is equal to 0.961 and 0.941, respectively, which show the 
high production efficiency of fattening units in Guilan province and also fatteners' satisfaction with continuing their 
work was moderate. The second part of the study sought to examine the attitude of fatteners about the factors affecting 
the development of male calf fattening units in Guilan province, which examined the attitude of fatteners about social, 
economic, fattening cooperatives, structure, and presentation of educational-extension courses. The results showed 
that from the point of view of fatteners, indicators of economic, structural, and participation in educational-extension 
courses have a significant impact on fattening and explain about 95% of its changes. 
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