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 چکیده

ت. ی اطالعات حرکت کرده اسکشور ایران همگام با بسیاری از کشورهای جهان نسبت به توسعه فناور :زمینه مطالعاتی

اضر حتحقیق  :هدفوری واحدهای مرغداری است. بکارگیری فناوری اطالعات یکی از عوامل مهم در پیشرفت و افزایش بهره

-روش. صورت گرفت 1393در سال های شهرستان خوی مرغداریواحدهای بررسی بکارگیری فناوری اطالعات در با هدف 

از این  .دندادتشکیل می واحد مرغداری 107 ا مدیرانر آنهمبستگی بود و جامعه آماری  -فیتحقیق از نوع توصیاین  کار:

-روش نمونه با استفاده از فرمول کوکران و. بودندواحد مرغ مادر  8گذار و واحد تخم 12 ،گوشتی واحد 87 به ترتیبتعداد 

دند. شماری تمام شحدهای مرغ مادر و تخمگذار نیز . واندگوشتی انتخاب شد مرغداریواحد  30گیری تصادفی ساده تعداد 

داری بین عنابطه مثبت و مآنالیز داده ها نشان داد که را :نتایجبه دست آمد.  81/0پرسشنامه  میزان ضریب آلفای کرونباخ 

ه بسبت تحصیالت، نگرش نمستقل نظیر؛ با متغیرهای  "بکارگیری فناوری اطالعات در واحدهای مرغداری"متغیر وابسته 

حت سالن ها، استفاده از تسهیالت بانکی، دانش کامپیوتر و اینترنت، مساپذیری، بازدید از نمایشگاهاتوماسیون، ریسک

م به گا چندگانه به روش همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گیری نهایی:نتیجهمرغداری و میزان گله وجود داشت. 

ماسیون در میزان به کارگیری اتوواریانس درصد از  1/61له و بازدید از نمایشگاه پذیری، میزان گگام نشان داد که ریسک

 نماید.تبیین می را واحدهای مرغداری

 

 شهرستان خوی، فناوری اطالعات، واحدهای مرغداری اتوماسیون، : یکلیدواژگان 

 
 مقدمه

-بخش کشاورزی در نظام اقتصادی ایران از اهمیت ویژه

ه برا آن کارشناسان بسیاری از تی . حای برخوردار است

تاکید بر افزایش تولیدات و  دانندمیعنوان محور توسعه 

کشاورزی و دامی جهت تامین نیازهای عمومی و حصول 

خودکفایی برای رها شدن از وابستگی، مؤید جایگاه خاص 

زیر بخش دام و در این راستا،  .باشدبخش کشاورزی می



 1395سال /2شماره  26علوم دامی/ جلد هاي نشریه پژوهشو ...                                                                                         اری، ورمز ادآوری     96

ورد نیاز جامعه دارای طیور در جهت تامین پروتئین م

 . ای استاهمیت و اولویت ویژه

صنعت مرغداری به جهت تامین حداکثر نیاز همچنین 

زایی از جامعه و نقش آن در اقتصاد کالن کشور و اشتغال

در این رابطه، باشد. جایگاه خاصی برخوردار می

ریزی نیازمند برنامهبخش مرغداری  واحدهای صنعتی

حفظ و حمایت از تولید و  کاربردی برای جامع و

ای که آینده واحدهای باشد، به گونهتولیدکنندگان می

تولیدی با داشتن صرفه اقتصادی و رشد مناسب تضمین 

 )گروه تحقیق و توسعه شرکت رویان صنعت گردد

1391 .) 

ها، تحوالت و تغییرات ایجاد شده در علوم و فناوری

ای به گرش تازهای را فراهم کرده است تا مدیران نزمینه

سازی و کاربردی مفهوم فناوری و تاثیر آن در بهینه

یکی از  .کردن اطالعات در جهت ایجاد منافع پیدا کنند

 باشد. مظاهر تکنولوژی، فناوری اطالعات می

ها ریزپردازندهدر فناوری اطالعات که حاصل انقالب 

ترین محورهای توسعه جهان امروز است، یکی از مهم

شود. کشاورزی نیز بعنوان یکی از علوم محسوب می

نصیب نمانده و نیازمند اولیه بشر، از تحوالت این عصر بی

های استفاده و بکارگیری این فناوری در زیرمجموعه

در این رابطه فناوری  (.2003)کورتین  خویش است

ای مورد های رایانهای از سیستماطالعات، مجموعه

ولوژی یک سیستم اطالعات استفاده و به عنوان جنبه تکن

های شود که دربرگیرنده سخت افزار، پایگاهشناخته می

-داده، نرم افزار، شبکه و ابزارهای الکترونیکی دیگر می

  (. 1386 )توربان باشد

امروزه همراه با مکانیزه شدن صنعت مرغداری، نوع 

های موفقیت نیز تغییر نموده و شرطها و پیشمعادله

ای را انات موجود و کنترل دقیق و لحظهاستفاده از امک

در صنایع و بخصوص توان عامل موفقیت دانست. می

دیگر های مدیریت قدیمی چه بسا صنایع کشاورزی، روش

ناکارآمد و سنتی محسوب گشته و محصوالتی که 

بصورت مکانیزه تولید نگردند عمدتاً قیمت تمام شده 

   .د بودنهنخوا باالیی داشته و دارای صرفه اقتصادی

کند که مدیران نگاه نوین به مسائل مدیریتی ایجاب می

های ها به سادگی از کنار نقش تاثیرگذار فناوریمرغداری

نیاز به کنترل دقیق  ،اطالعاتی عبور نکنند. در این رابطه

دما، از جمله  های پرورش طیورپارامترهای محیطی سالن

داشته است متخصصان را بر آن و غیره  رطوبت و تهویه

های پیشرفته در علوم کامپیوتر تا با استفاده از  تکنولوژی

که بتواند  نندکهایی ببه طراحی سیستم اقدامو الکترونیک 

 کمک شایانی به پیشبرد اهداف در زمینه تولید بنماید. 

توان اتوماسیون و هوشمندسازی ابزاریست که با آن می

کسب  کز کافی وآل داشت و با داشتن تمرایده یک تولید

 دسعی در رفع سایر موانع در تولید نمو دیدگاه وسیع

در  .(1391)گروه تحقیق و توسعه شرکت رویان صنعت 

گیری از فنون و بهره کشورهای مختلف با  ،این رابطه

-ترین دستگاههای علمی و با استفاده ازمدرنآخرین یافته

ها در صنعت مرغداری، ضمن کاهش چشمگیر مصرف 

وری و انرژی در واحدهای تولیدی، افزایش بهرهسوخت 

در واحد سطح، بهبود راندمان تولید را کسب نموده و 

بدین جهت تولید با شرایط مطلوب صورت پذیرفته و 

  .اندصرفه اقتصادی درخور توجهی نیز کسب کرده

در مسیر اجرای برنامه توسعه و ضرورت جهانی شدن 

 هااز جمله مرغداری در واحدهای تولیدی شرایط رقابتی

با هزینه کمتر و به موقع انجام شوند تا ها فعالیتباید می 

 .مه دهندابتوانند در عرصه رقابتی امروز به فعالیت خود اد

های مدیریتی در الزمه این امر توسعه دانش و مهارت

طبق آمار در هاست. میان متخصصان و مدیران مرغداری

ها از رایانه و رغداریاز کل م درصد 1/7تنها  کل کشور

کنند. در این بین سهم ای استفاده میرایانههای فناوری
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گوشتی و تخمگذار  واحدهایاستفاده از فناوری برای 

باشد. این امر می درصد 20و  1/6نسبت به کل به ترتیب 

)مرکز آمار  ها استگیری اندک از این فناوریرهبه نشانگر

 دانخوری سیستمبا همچنین در رابطه  .(1388ایران 

های استان از مرغداری درصد 6/47در حد اتوماتیک 

)مرکز آمار  برندغربی از این سیستم بهره میآذربایجان

با این واقعیت درخصوص شهرستان خوی  (.1391ایران 

به توجه به اینکه آمار مستندی در اختیار نیست احتماالً 

  مراتب وضعیت چندان مطلوبی ندارد.

با بکارگیری دانش و اس ضرورت دارد تا بر این اس

همچون فناوری اطالعات از توان های نوین فناوری

بهره تر جهت تولید بیشتر واقتصادیخوی نیز شهرستان 

 کاربستپذیرش و  در این راستا، بدلیل اینکه گرفته شود.

تواند کارآمد فناوری اطالعات در واحدهای مرغداری می

یق اطالعات و بکارگیری از طریق انتقال سریع و دق

های اتوماتیک نقش موثری در کارایی زنجیره سیستم

تحقیق  بر این اساس، ،تولید و مدیریت آن داشته باشد

عوامل موثر بر بکارگیری فناوری حاضر بدنبال شناسایی 

اطالعات در مدیریت واحدهای مرغداری مورد بررسی 

 . باشدمی

بین میزان که تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است 

تسلط بر  چون؛بکارگیری فناوری اطالعات و متغیرهایی 

نسبت به کنان زبان انگلیسی، تحصیالت و نگرش کار

داری وجود دارد. فناوری اطالعات رابطه مثبت و معنا

رابطه متغیر سن همچنین بکارگیری فناوری اطالعات با 

دیگر نشان  (. تحقیق1385)فالح  داشتداری منفی و معنی

و فناوری اطالعات و ارتباطات  بین پذیرشکه داد 

سن، جنسیت، وضعیت تاهل، شیوه  ی نظیر؛متغیرهای

ای کاربر و تعداد اصلی، میزان مهارت رایانه زندگی، شغل

 وجود داردو معنی دار  مثبت افراد آشنا با رایانه رابطه

دیگری نتیجه  پژوهشدر  .(1387)خلیل مقدم و همکاران 

بین متغیرهای ظرفیت دام گاوداری، تعداد ه گرفته شد ک

، دسترسی به ملزومات داریدام موجود در واحد دام

بکارگیری فناوری اطالعات در گاوداری، آشنایی با زبان 

ای، استفاده از های رایانهانگلیسی، آشنایی با مهارت

های اینترنتی و استفاده از رایانه، آشنایی با مهارت

س گاوداری، مساحت گاوداری و سابقه تاسیت، اینترن

متوسط میزان تولید روزانه شیر با متغیر میزان بکارگیری 

فناوری اطالعات در مدیریت گاوداری صنعتی شیری 

ن )قارون و همکارا ردداری وجود دارابطه مثبت و معنی

1390).  

دهد که نتایج تحقیقات خارجی نشان میدر همین زمینه 

 برای رایانه از که شیری هایدر گاوداری شیر تولید

 که آنهایی به نسبت کردندیم استفاده فرآیند تولید مدیریت

)پارک و  است بوده بیشتر کردند،نمی استفاده از رایانه

دیگر نشان داده شد که  (. در تحقیقی1998 پوکولبین

های های نوین در مرغداریپذیرش و بکارگیری فناوری

وری و افزایش بهرههای مهم در بنگالدش یکی از شاخص

گیری از سیستم اتوماسیون در است و بهره سوددهی

تواند در کاهش کنترل شرایط محیطی و سیستم تغذیه می

(. 2008های تولید موثر باشد )ریحان و محمود هزینه

های کشاورزی نتایج تحقیق در مورد کاربرد تکنولوژی

دقیق نشان داد کشاورزانی که دارای مزارع بزرگتری 

ستند نسبت به کشاورزان با مزارع کوچکتر از ه

و  کنندهای کشاورزی دقیق بیشتر استفاده میتکنولوژی

های کشاورزی دقیق نیز بررسی میزان پذیرش تکنولوژی

در مزارع کشت پنبه نشان داد که بین میزان استفاده از 

ها با سطح تحصیالت، میزان شرکت در این تکنولوژی

-ی مثبت و معنارعه رابطهدازه مزهای آموزشی و انکالس

داری وجود دارد، حال آنکه بین بکارگیری تکنولوژی و 

د و ی منفی وجود داشت )وینستسن کشاورزان رابطه

همچنین  .(2011 و پاختون و همکاران 2010 همکاران
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نتایج تحقیقی در ایرلند حاکی از آن است که افزایش هزینه 

ی تولید در واحدهای وهها محرکی برای تغییر در نحنهاده

به طور کلی تغییر در  و مرغداری در این کشور بوده است

ها و بررسی های کنترل شرایط مرغداریروش

های وابسته برای ی جدید در سیستمعملکردهای بالقوه

تواند روی شرایط تولید تاثیرگذار کنترل هوشمند می

طی باشد. همچنین کنترل هوشمند پارامترهای بحرانی محی

دمای محیط، رطوبت  همچون؛مربوط به تولیدات طیور 

کربن دی  نسبی، نور، سرعت هوا و کیفیت هوا خصوصاً

ها، افزایش تواند باعث کاهش هزینهاکسید و آمونیاک می

کارایی، بهبود شرایط کار و دسترسی بهتر به اطالعات 

 (. 2013)کورکری و همکاران  تولید گردد

طالعات با کارکردهای متفاوتش فناوری اا این اوصاف، ب

تواند در راستای بهبود مدیریت، آشنایی و بکارگیری می

کمک و طیور  به مدیران واحدهای دام های نوینفناوری

های نوین در عرصه دامپروری چرا که فناوری .نماید

و مرغداران برای دستیابی  باشندتکامل میاً در حال سریع

نیازمند آگاهی و بکارگیری به افزایش کمی و کیفی تولید 

تا حاضر بر آن است تحقیق  ،باشند. از این رومیآنها 

عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطالعات در قالب 

شهرستان کاربرد اتوماسیون در واحدهای مرغداری 

  .نمایدبررسی خوی را 
 

 هامواد و روش

شمسای صاورت گرفتاه  1393که در ساال تحقیق حاضر 

ها از نظر گردآوری داده است. ف کاربردیاز نظر هداست 

از نظر درجاه نظاارت و کنتارل از ناوع  باشد.می پیمایشی

تحقیقاات هاا از ناوع میدانی و از لحاا  شایوه تحلیال داده

 باشد. همبستگی می -توصیفی

هااای واحااد از مرغااداری 107ن ماادیراآن جامعااه آماااری 

 باب گوشتی، تخمگذار و مرغ مادر شهرستان خوی به ترتی

گیاری باا بارای انجاام نموناه .باشاندنفر مای  8و  12، 87

مراجعه باه مادیریت جهااد کشااورزی شهرساتان خاوی، 

تعداد و نام مرغداران را شناساایی نماوده و باا توجاه باه 

-اعضای جامعه آماری حجم نمونه از واحدهای مرغاداری

( بدست 1رابطه) های گوشتی با استفاده از فرمول کوکران

 آمد. 

 : (1) بطهرا

 
که با جایگذاری اعداد زیر حاصل از محاسبات مرحله 

  ؛پیش آزمون پرسشنامه

N مورد 87گوشتی برابر با  مرغداریواحدهای : حجم، 

s الزم باه ذکار اسات کاه  ،06/2: انحراف معیار برابر باا (

هاای سانجش میازان بکاارگیری انحراف معیار برای گویه

 فناوری اطالعات محاسبه شد( 

t:  96/1برابر با  %95سطح اطمینان،  

d 605/0 معادل: دقت احتمالی مطلوب  

حجاام  ،گیااری تصاادفی سااادهباا اسااتفاده از روش نموناه

واحاد  30ه تعاداد گوشاتی با مرغداریواحدهای نمونه از 

باه نیاز و ماادر تخمگاذار های مرغ مرغداری و بدست آمد

 آوریجهات جماع رشاماری شادند.سواحاد  8و  12تعداد 

 ؛یک مورد پرسشنامه مشتمل بر پنج بخاش شاامل داده ها

میزان  های اقتصادی، ویژگی ای،های فردی و حرفهویژگی

هاای واحاد آشنایی مرغداران با فناوری اطالعات، ویژگای

مرغداری و بخش مربوط به وضاعیت بکاارگیری فنااوری 

بررساای اعتبااار ه منظااور باا اطالعااات طراحاای گردیااد. 

اساااتید  ،در اختیااار اسااتاد راهنمااا ه، پرسشااناممحتااوایی

کارشناسااان مجاارب در زمینااه سااه نفاار از و مشاااور 

و پاس از اعماال نظار آنهاا و انجاام  گرفتقرار مرغداری 

 برای پیش آزمون آمااده شاد.اصالحات الزم، پرسشنامه 

به  برای سنجش پایایی ابزار تحقیق ضریب آلفای کرونباخ

 .بدست آمد 81/0مقدار ضریب 
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 بکااارگیری فناااوری اطالعاااتابسااته تحقیااق متغیاار و

برای مدیریت نور، دما، تغذیه، رطوبات، وزن  (اتوماسیون)

و تهویه بود که به ازای هر تعداد از ماوارد اساتفاده شاده 

یافت. به عبارت دیگر واحاد یک امتیاز به آن اختصاص می

مرغداری که یک مورد از  ماوارد اتوماسایون را اساتفاده 

باه آن اختصااص یافات و چنانچاه واحاد کرد عدد یک می

عادد شاش  نماودمایمرغداری هر شش مورد را استفاده 

برای آن محسوب گردید. لاذا دامناه نوساانات اساتفاده از 

همچناین شاد. اتوماسیون بین صفر تا شش در نظر گرفته 

-و آمااره SPSSافازار نرم 22نسخه ها با استفاده از داده

ب همبساتگی اساپیرمن و های آمار استنباطی شامل؛ ضری

ماورد تجزیاه و رگرسیون چندگانه به روش گاام باه گاام 

 .تحلیل قرار گرفت

-فرم عمومی رگرسیون خطی چندگانه به صورت زیر مای

 باشد؛

. 

 عرض از مبدا     :

 متغیر مستقل    

 ضریب رگرسیون متغیر :

 هایافته

ماورد مطالعاه مرغداران آمار توصیفی نشان داد که نتایج 

حااداقل نصااف  نااد.سااال بود 85/45دارای میااانگین ساانی 

سااطح  .داشااتندسااال  45ای ساان باااالتر از مرغااداران دار

دارای  %33/8و  باودلیساانس آنها از  % 34/33تحصیالت 

 . از نظار شاغل اصالیدر سطح راهنمایی بودندتحصیالت 

 % 69 حدود .اندمشغولمرغداری به حرفه  ا صرفاًآنه% 75

-نمایشاگاهیچ گونه اطالع و بازدیادی از ه هماز مرغداران 

 .(1-)جدول شتندداصنعت مرغداری نمربوط به های 

 

 داران مرغداریفردی های ویژگی -1جدول 

 حداکثر حداقل درصد میانه نما انحراف معیار  میانگین متغیر

 65 30 - 45 47 34/5 85/45 سن

 دکترا سوادبی - - لیسانس - - تحصیالت

 - - 75 - - - - )مرغداری( شغل اصلی

 - - 69 - - - - نمایشگاهاطالع و بازدید از 

 

از پاسااخگویان کااه آشاانایی زیااادی بااا  %17بااه غیاار از 

اطااالع و حااداقل آنهااا از  % 50کااامپیوتر داشااتند، حاادود 

ین ا .نیز دارا نبودندرا  یاهای رایانهبا مهارت الزمآشنایی 

های عمومی رایاناه امر گویای میزان کم آشنایی با مهارت

مانند: کپی کردن و ذخیره فایل، آشنایی با سیساتم عامال، 

واحادهای مرغاداری افزار و ... توساط مادیران نصب نرم

 باشد.می

، واحدهای پرورش مارغ ماادر همچنین نتایج نشان داد که

واحادهای گوشاتی و تخمگاذار  طور متوسط نسبت باهه ب

بودناد. دارای مساحت سالن بزرگتر و میزان گله بیشاتری 

هاای برخای از ویژگایدر این رابطه اطالعاات مرباوط باه 

ارائاه شاده  2-های مختلاف در جادولواحدهای مرغداری

 است.
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 مرغداری هایهای واحدویژگی -2جدول 

 متوسط مساحت سالن زمینه فعالیت

 )مترمربع(

 رفیتظمتوسط 

 )قطعه( گله

 تاسیس متوسط سابقه

 )سال(     

 متوسط فاصله از شهر

 )کیلومتر(

 46/16 64/18 21720 4320 واحد گوشتی

 27/13 39/18 23179 4150 واحد تخمگذار

 1/15 22/17 31000 4800 واحد مرغ مادر

          

 فنااااوری اطالعاااات اساااتفاده ازدر رابطاااه باااا میااازان  

کنترل نور، دما، رطوبت، وزن، تهویاه،  )اتوماسیون شامل؛

مرغداران از هیچ یک از  %83/20نتایج نشان داد که تغذیه( 

تنهاا از یاک  % 5/37می کنناد، استفاده ناتوماسیون موارد 

مورد مربوط به اتوماسیون )کنترل وزن یا کنتارل تغذیاه( 

مرغاداران %  2و تنها مورد  3از  %75/18کنند، استفاده می

نتاایج کنند. براساس وارد اتوماسیون استفاده میاز تمام م

، دماا و کننادمایافرادی که معموال از کنترل تهویه اساتفاد 

د و افرادی که کنترل نور را ما رندرطوبت را نیز مد نظر دا

-مایمعموال از تمام موارد اتوماسیون اساتفاده نظر دارند 

  .کنند

غیرهاای مساتقل باا به منظور تعیین رابطه بین برخی از مت

وابسته تحقیق، نتایج حااکی از وجاود ارتبااط معناادار در 

اساتفاده از تساهیالت و مساتقل بین متغیرهاای  %1سطح 

 اساتفاده از فنااوری اطالعااتوابساته میزان گله با متغیر 

همچناین باین متغیرهاای تحصایالت،  اسات. )اتوماسیون(

ز پااذیری، بازدیااد انگاارش نساابت بااه اتوماساایون، ریسااک

هاای اینترناات، آشاانایی بااا نمایشاگاه، آشاانایی بااا مهااارت

و مساحت ساالن باا متغیار اساتفاده از  های رایانهمهارت

 5فناااوری اطالعااات در واحاادهای مرغااداری در سااطح 

 (.3-)جدول رد.داری وجود داامثبت و معنرابطه درصد 

 و متغیرهای مستقل اتوماسیونسطح رابطه بین  -3جدول 

 P مبستگیضریب ه متغیر

 046/0 289/0* میزان تحصیالت

 044/0 292/0* اتوماسیوننگرش نسبت به 

 024/0 326/0* یرپذیسکیرمیزان 

 015/0 348/0* بازدید از نمایشگاهمیزان 

 000/0 597/0** استفاده از تسهیالتمیزان 

 04/0 343/0* رایانه هایبا مهارت ییآشنا

 033/0 930/0* های اینترنتآشنایی با مهارت

 046/0 029/0* مرغداری مساحت سالن

 003/0 416/0** گله تیظرف

 912/0 016/0 فاصله از مرکز شهر

 889/0 021/0 سابقه فعالیت واحد



 101                                                                                      شهرستان خوي هاي اطالعات )اتوماسیون( در واحدهاي مرغداريتحلیل بکارگیري فناوري

 

 

 بر متغیردر رابطه با برآورد تاثیر متغیرهای مستقل 

تعیین پیش  ،وابسته از طریق اجرای تکنیک رگرسیون

رورت دارد. برای این های تحقیق ضشرط نرمالیته داده

محاسبه شد.  منظور مقدار ضریب دوربین و واتسون

می  5/2تا  5/1دامنه تعیین نرمالیته مقدار آزمون بین 

بدست آمد لذا  86/1باشد. با توجه به مقدار این ضریب که 

شد. از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده 

ظر را شیب خط رگرسیون برای متغیر مورد ن Bآماره 

دهد و به این معناست که با تغییر یک واحد در نشان می

( نیز به Y(، متغیر وابسته )A ،B ،Cمتغیر مستقل )اعم از؛ 

نتایج تحلیل الوصف معکند. تغییر می Bاندازه مقدار 

گام به گام جهت تعیین میزان به روش رگرسیون چندگانه 

نشان  ابستهبا متغیر وباال متغیر دارای رابطه  9اثرگذاری 

شدند و وارد تحلیل رگرسیون مستقل سه متغیر داد که 

متغیر میزان تغییرات واریانس  درصد 61مجموع در 

در مدیریت  )اتوماسیون( بکارگیری فناوری اطالعات

. با توجه به مقادیر بتا متغیر کردندها را تبیین مرغداری

پذیری بیش از سایر متغیرها روی میزان بکارگیری ریسک

 گذاردها اثر میناوری اطالعات در مدیریت مرغداریف

دهد شایان ذکر است که ضریب بتا نشان می (.4-)جدول

که کدام متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی بر متغیر 

 تری دارد. وابسته تحقیق تأثیر قوی

 

 ت در مدیریت واحدهای مرغداریمیزان اثرگذاری متغیرهای تاثیرگذار در میزان بکارگیری فناوری اطالعا -4جدول 

 R 2R β B Std. Error  T P متغیرها

 - - - 313/1 - - - مقدار ثابت

 625/0 391/0 361/0 727/0 671/0 949/2 005/0 (Aپذیری)ریسک

 702/0 494/0 269/0 365/0 246/0 18/2 035/0 (Bبازدید از نمایشگاه)

 781/0 611/0 271/0 0362/0 168/0 123/2 039/0 (Cگله) ظرفیت

Durbin – Watson=1/861 

 
  :نهایی رگرسیون تعیین شدمعادله با این توصیف 

 
 

 و بحث یجانت

تحصیالت، متغیرهای؛ های تحقیق نشان داد که بین یافته

ی، رپذیسکیرنگرش نسبت به بکارگیری اتوماسیون، 

بازدید از نمایشگاه های تخصصی صنعت طیور، استفاده 

 و وتریکامپ هایبا مهارت ییآشنا میزان، از تسهیالت

با میزان بکارگیری  میزان گله و مساحت سالن ،اینترنت

دار و مثبت ی اطالعات )اتوماسیون( رابطه معنافناور

دار اعم دارد. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییرات جهتوجود 

از مثبت یا منفی در متغیرهای مستقل یاد شده ایجاد شود 

 تغییر متناسب را در متغیر وابسته تحقیقمی توان انتظار 

  )اتوماسیون( داشت.

با بکارگیری تحصیالت رابطه بین درخصوص  هایافته

و پاختون و 1385 فالح) نتایج تحقیقبا فناوری اطالعات 

همخوان است. به عبارت دیگر چنانچه  (2011 همکاران

در وضعیت بکارگیری  متولیان امور در پی تغییر

ضرورت دارد امکانی ها هستند مرغداری اتوماسیون در

مرغداران سطح تحصیالت خود را افزایش  تافراهم سازند 

 دهند.

ارگیری فناوری اطالعات رابطه متغیر نگرش با بکهمچنین 

 )فالح نتایج تحقیقموید دهد که داری را نشان مییمعن

باشد. از آنجا که نگرش در مفهوم عام یک ( نیز می1385
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شناختی است و متاثر از تجارب، نوع تلقی و متغیر روان

رسد باشد، لذا به نظر میبرداشت فرد از واقعیت می

چنانچه بخواهیم نگرش مثبت در افراد ایجاد شود الزاما 

تا بر اساس اصول علم  گرددباید ترتیبی اتخاذ 

روانشناسی، افراد به برداشت صحیح از واقعیت نائل 

 را از خود بروز دهند.شوند تا ماالً رفتار مناسبی 

پذیری بر درخصوص رابطه و تاثیر متغیر ریسک

به داد های تحقیق نشان بکارگیری فناوری اطالعات، یافته

پذیرتر باشند گرایش بیشتری به هر میزان که افراد ریسک

ها دارند. بر این اساس اتوماسیون در مرغداریاستفاده از 

و نصب و راه تمایل بیشتری نیز نسبت به هزینه کرد 

 های مرتبط خواهند داشت. اندازی فناوری

های تحقیق متغیر بازدید از همچنین به استناد یافته

های صنعت طیور نیز با بکارگیری فناوری نمایشگاه

-اطالعات رابطه همبستگی و وابستگی باالیی را نشان می

-این در حالی است که حدود دو سوم مرغداران هیچدهد. 

این مهم بر ها ندارند! تبیین از نمایشگاه گونه بازدیدی

اساس اصول علم روانشناسی قابل دفاع است. بر این 

 "دیدن باور کردن است."اساس روانشناسان معتقدند که 

ها از نزدیک لذا با تمهید شرایطی که افراد بتوانند با واقعیت

آشنا شوند منجر به برداشت منطقی از آن شده و تمایل به 

های اطالعات را در آنها افزایش خواهد فناوریبکارگیری 

 داد.

وضعیت رابطه بین متغیر استفاده از تسهیالت و 

نشان دهنده همبستگی بسیار باال ا هاتوماسیون مرغداری

در این خصوص است. این موضوع موید شناخت صحیح 

مرغداران از الزامات بکارگیری فناوری اطالعات در 

-تعبیر دیگر، از آنجا که فناوری باشد. بهواحدهای آنها می

تواند باشند این یافته میبر میهای اطالعات نوعاً سرمایه

گذاری و یا پائین بودن سطح حاکی از فقدان سرمایه

  سرمایه در گردش واحدهای مرغداری باشد.

الزم به ذکر است که وجود رابطه بین متغیر استفاده از 

فناوری اطالعات  بکارگیری با  پذیریو ریسک تسهیالت

 نشد.  احصاءدر مرور تحقیقات گذشته ها در مرغداری

میزان آشنایی با کامپیوتر و ه با متغیرهای در رابط

های تحقیق حاضر، یافتهاینترنت در بکارگیری فناوری 

 و  1387  مقدم و همکاران)خلیل همراستا با تحقیقات

ز انتظار باشد. در عالم واقع نیمی (1390قارون و همکاران 

توان داشت. طبیعی است که افراد غیر از این یافته را نمی

باشند که نسبت به تمایل ذاتی به سمت مواردی را دارا می

این واقعیت  آن از آگاهی الزم برخوردار هستند.ضرورت 

نشانگر آن است که مرغداران احساس نیاز شدید و 

در  ای رایانه و اینترنتهنامحسوس نسبت به کسب مهارت

باید توسط متولیان امور تمهیدات الزم خود دارند که می

 اندیشیده شود. 

رابطه بین متغیر مساحت سالن و بکارگیری فناوری 

 تحقیقاتاطالعات نیز معنادار شد. این یافته با نتایج 

و  2010 د و همکارانو وینست 1390)قارون و همکاران

ای است. همچنین مبن یکسان( 2008  ریحان و محمود

های اقتصادی باید در بحثتئوریک این یافته را می

جستجو کرد. به بیان دیگر نقطه سر به سر هزینه با منافع 

در واحدهای بزرگ مرغداری قابل توجیه است و کارآیی 

به سمت مثبت اقتصادی نیز در واحدهای مرغداری بزرگ 

توان ادعا نمود که رفتار گرایش دارد. با این وصف می

مساحت و  یعنی) ن در رابطه با این دو متغیرمرغدارا

  باشد.معقول میبکارگیری( کامالً منطقی و 

همچنین یافته مربوط به رابطه و تاثیر متغیر میزان گله بر 

بکارگیری فناوری اطالعات این تحقیق، با نتایج تحقیق 

. واقعیت این است ( هماهنگ است1390)قارون و همکاران 

های مضاعف و برخی هزینهدر واحدهای بزرگ که 

مرغداران ناگزیر از تصاعدی ممکن است بروز نماید که 

باشند. بر این مبنا انتظار صحیح آن است که تحمل آن می
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مرغداران با میزان گله بزرگ، تمایل بیشتری به بکارگیری 

 .فناوری اطالعات داشته باشند

 

 پیشنهادها

ی فناوری با عنایت به رابطه بین تحصیالت با بکارگیر

کاربردی –های علمیشود آموزشپیشنهاد می ،اطالعات

که همزمان به اعطای مدرک مرتبط با فناوری اطالعات 

برای مرغداران  پردازدتحصیلی و حرفه آموزی عملی می

 طراحی و اجرا گردد.

متغیر نگرش با بکارگیری با توجه به همبستگی بین 

های آموزشی شود مجموعه، پیشنهاد میفناوری اطالعات

دانشی و بینشی مربوط به تغییر نگرش و بطور مشخص 

هایی که در از طریق مشاهده مصادیق عینی از مرغداری

آنها اتوماسیون اجرا شده است نسبت به تغییر نگرش آنها 

 اقدام شود. 

پذیری بر درخصوص رابطه و تاثیر متغیر ریسک

رای شود با اجپیشنهاد میبکارگیری فناوری اطالعات، 

های آموزشی در زمینه مدیریت ریسک و استفاده از دوره

ابزارهای انتقال ریسک همچون بیمه، امکان افزایش 

پذیری افراد فراهم گردد تا مرغداران بتوانند نسبت ریسک

به بکارگیری فناوری اطالعات اقدام الزم را انجام دهند. 

توصیه عملی در این خصوص بیمه نمودن فرآیند 

 باشد. های بیمه میها توسط شرکتمرغداری اتوماسیون

 های صنعت طیور بامتغیر بازدید از نمایشگاهاز آنجا که 

بکارگیری فناوری اطالعات رابطه همبستگی و وابستگی 

های صنفی ذیربط لذا به اتحادیه. دادباالیی را نشان 

های صنعت اندازی نمایشگاهشود نسبت به راهتوصیه می

 .تان اقدامات عاجل را معمول دارندطیور در سطح اس

ها اتوماسیون مرغداریدر افزایش استفاده از تسهیالت 

موثر است. در این راستا به معاونت امور دام سازمان 

شود یارانه مشخصی جهاد کشاورزی استان پیشنهاد می

 ها تخصیص دهند.های اتوماسیون مرغداریرا برای طرح

پیوتر و اینترنت در متغیرهای میزان آشنایی با کام

داری را نشان داد. پیشنهاد رابطه معنیبکارگیری فناوری 

های شود به نحو مقتضی برای مرغداران کنونی دورهمی

آموزشی ذیربط برگزار شود و برای متقاضیان اعطای 

مجوزهای جدید مرغداری داشتن مدرک مربوط به 

 شده الزامی گردد. های یادمهارت
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Abstract 

BACKGROUND: Iran along with many countries of the world moves to using of information 

technology. Applying the information technology is one of the most important factors in the 

development and increase of efficiency of aviculture units. OBJECTIVES: The aim of the present study 

is an examination and analysis of applying information technology in the aviculture units in the Khoy 

County in 2014. METHIDS: Type of research is descriptive-correlational and statistical population is 

all (107) the aviculture unit managers in the Khoy County. From these units, respectively, there are 87 

meat chicken unit, 12 laying hens unit and 8 breeder unit. For determining sample size of meat chicken 

units, random sampling method with Cochrane formula was used and then 30 units selected. Also we 

used census method for laying hens and breeder. The rate of alpha coefficient for reliability of 

questionnaire was calculated equals 0.81. RESULTS: According to results, there are positive and 

significant correlation between depended variable (using information technology in the management of 

aviculture units) and independent variables such as; education level, attitudes towards automation, risk 

adoption, visit of exhibitions, use of banking facilities, computer and internet knowledge’s, poultry hall 

area  and size of the herd. CONCLUSIONS: Also the result of regression analysis showed that the risk 

adoption, size of the herd and visit of exhibitions is determining 61.1% of the use of information 

technology variance. 

 

Key words: Automation, Aviculture units, Information technology, Khoy county 


