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 دهیچک

و  رو پیش مشکالت مستمر شناسایی گرو در کشاورزی یاخدمات مشاوره یهاشرکت موفقیتو  اثربخشی

های خدمات تحقیق حاضر با هدف بررسی مشکالت شرکت رو،ینهاست. از اآن رفع راستایتالش در 

 یهاشرکت عاملمدیران  شاملق یتحق یآمار ةجامع .فترگانجام  کشاورزی یو مهندس یفن ،ایمشاوره

ابزار  .گرفت انجام شماریتمام که است (=19N) نیاستان قزو کشاورزی یو مهندس یفن ،ایخدمات مشاوره

نظران در استادان و صاحب یاز تعداد یآن براساس نظرخواه ییکه روا استق پرسشنامه ین تحقیا یاصل

رونباخ محاسبهک یاستفاده شد که آلفا یق از آزمون مقدماتیابزار تحق ییاین پاییتع یبرا م شد.ینه تنظین زمیا

 SPSS یافزار آمارها از نرمل دادهیتحل ی. براستهاداده یگردآور ین اعتبار مناسب برایمب( 33/9)شده 

نشدن بخش درآمد ناکافی، نهادینه، نرایدگاه مدینشان داد از دق یتحق یهاافتهیاستفاده شد.  2/11 ةنسخ

 یهان مشکالت شرکتیترمهم ترتیببه ثبات و امنیت شغلی نبودنهای مختلف و خصوصی در بخش

 چهارای در قالب های خدمات مشاورهمشکالت شرکت یل عاملیبا استفاده از تحل. بودند یاخدمات مشاوره

و فرهنگی  خدمات حمایتی و مالی، سازمانی، آموزشی :ازترتیب عبارتند بهاین عوامل بندی شدند. عامل دسته
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 مقدمه

هاي گيري جديد سياسي در سطح جهاني، سياستجهت
هاي اخير سبب سال فناورانةهاي اقتصادي و مالي و پيشرفت

بخش دولتي،  حضوراي نظير کاهش پديدآمدن تحوالت عمده
هاي و مشارکت بيشتر حکومتها گيريزدايي در تصميمتمرکز
 .(Hosseini, 1996) شدهاي خصوصي و تشويق فعاليتمحلي 
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 زا يرز تحوالت به دور نماند و موارد يناز ا يزن يکشاورزبخش 
کاهش  :بودند کشاورزي ترويج سازيخصوصي بر مؤثر عوامل

شد،  عموميهاي کاهش در سرويس موجبها که در بودجه
افزايش اطالعات درمورد نبود اثربخشي در خدمات ترويج 

شده هئاراهاي ترويجي ، نبود تناسب و پاسخگويي برنامهيدولت
هاي کشاورزي نظير سازمان ةعرصو ظهور کنشگران جديد در 
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 & Hanson) دولتي که توانايي آموزش کشاورزان را دارند غير

Richard, 2004) .وسيع که  تقريباًهاي گذاريسرمايه رغمعلي
وري و توليد ، بهرهگرفتهاي دولتي انجام اغلب از طريق کمک

خدمات ترويج  ازدر بخش کشاورزي رشد چشمگيري نداشت و 
، آيدميحساب بخش کشاورزي به ةکشاورزي که محور توسع

 ايکارکردهاي محوله انتقاد گسترده ندادنانجام درست دليلبه
ا سازي رو تغييرات اساسي نظير تمرکززدايي و خصوصي شد

 & Hosseini) کرد ضروريبراي ترويج کشاورزي 

Sharifzaheh, 2007)، يجترو ةگزين امروزهکه  ايگونهبه 
 يجنظام ترو آوردنفراهم براي جهاني حل راه عنوانبه يخصوص
 & Chapman ) کشاورزان مطرح شد يبرا مؤثر يکشاورز

Tripp, 2003) .و فني ،ايخدمات مشاوره ،زمينه اين در 
 ساختارياست و به  سازييخصوص ينوع يکشاورز مهندسي

 ئةو به ارا است يمستقل حقوقي نظام داراي که گرددبرمي
. ندکمي اقدام کشاورزي بخش ايو مشاوره يخدمات فن

 بازاري عوامل در حياتي صراعن کشاورزي، در ايمشاوره خدمات
 و کنندمي تهيه را اطالعات کليدي جريان که ندابازاري غير و

 شونديم ييانبهبود رفاه کشاورزان و روستا موجب
(Anderson, 2007) .ايمشاوره خدمات از استفاده کلي هدف 

کشاورزان و  يتتقو اب کشاورزي توليدات افزايش کشاورزي
است  يکشاورز ايو مشاوره ينظارت بر خدمات اطالعات

(Benin et al., 2007) .شامل کشاورزي ايمشاوره خدمات 
به کشاورزان به مشاوره و آموزش اطالعات، پخش و انتشار
در مزرعه و  يدآزمون فنون جد ي،گروه يا يانفراد صورت

 ,Chipeta) مزرعه است يريتيمد يتوسعه و انتشار ابزارها

2006). 
 هايشرکت پايداري و توسعه براي که مواردي از يکي
 قرار نظر مد يدبا يکشاورز يو مهندس يفن اي،مشاوره خدمات

 .هاستشرکت اينخدمات  ياثربخش راستايتالش در  يرد،گ
و  يفن ،ايمشاوره خدمات هايشرکت از کشاورزان انتظارات

 ،يرفتار ي،آموزش ةمقول پنج در توانيرا م يکشاورز يمهندس
 دکر يانبه منابع ب يمربوط به طرح و دسترس ي،فن

(Zarafshani et al., 2011) .(2001) Owens et al. ييقدر تحق 
 91 ميزان به را کشاورزي ايمشاوره خدمات اثربخشي يزانم

 اساس اثربخش، کشاورزي ايخدمات مشاوره .کردند ذکر درصد
سبب مصرف  اناکار ايمشاوره خدمات و نداترويجي هايبرنامه

 و ترويجي هايفعاليت ارزش رفتنيناعتبارات، ازب ةيهودب

 از بنابراين، ؛(Barnet et al., 1999) شودمي ترويج پرسنل
 و عملکرد بر اثربخش يکشاورز ايمشاوره خدمات آنجاکه
 ،(Sundberg, 2005)دارد  يممستق ثيرأت کشاورزان کارايي
 اثربخشي که هاشرکت اين روي پيش است مشکالت يضرور

تالش  هاآن حذف راستاي در و شناسايي د،کنمي تهديد را
 بودندردسترس دکر يانب يقيدر تحق Sangweni (2008) .دشو

 دانش و مهارت و پاسخگويي ميزان خدماتي، هايشرکت
 به شدههئخدمات ارا ةهزين و خدماتي هايشرکت کارشناسان
 زا استفاده ميزان و رضايت سبب که است عواملي از کشاورزان

 ين. تعداد کم کارشناسان و همچنشودمي خدماتي هايشرکت
مشکالت  يگراز د ينهکشاورزان در پرداخت هز نداشتنيلتما

 & Anderson) است يخصوص ايمشاوره يجنظام ترو ةتوسع

Feder, 2004)(2007) Ghiasi et al.  مشکالت ترينمهم 
 بودنپايينرا  يخدمات کشاورز هايشرکت با مرتبط

از جانب  نامهندس ةالزحمحق نکردنپرداخت دستمزدها،
 قادانع در خيرأت ،نامهندسکشاورزان، انتظارات فراتر از حد توان 

 با درگير هايمؤسسهنهادها و  نکردنهمکاري و قرارداد
 کردند بيانSadighi & Nikdokht  (2005) .کرد بيان مشاوران

 و نيازها بهمهندسان ناظر،  هايچنانچه در طرح استقرار شبکه
محصول پس از  يدنظام تول نشود،کشاورزان توجه  هايخواسته

 ياياز مزا دتوانمين طرح، مجري مالي هاييتقطع حما
 يايزام يجه،باال بهره ببرد و درنت يمهندسان باتجربه و توان علم

 .شودميآن  ياجرا هايمنحصر به سال فقططرح 
(2007) Fe'li et al. درصد  9/99نشان دادند  يقيدر تحق

 هايشرکتبه کارشناسان  يو متوسط يفکشاورزان نگرش ضع
نگرش کشاورزان  يگري،د يقدر تحق .داشتند ايمشاوره خدمات

 مساعد تقريباًتحت پوشش خدمات مشاوره به کارشناسان 
 Johnson (2001) .(Rasouliazar et al., 2010)گزارش شد 

ز ا يتبر رضا مؤثرعامل  ترينمهم را شدهارائهخدمات  يفيتک
 Ebrahimi et al. (2006) .کرد عنوان شدهارائهخدمات 

فني و  اي،همشاورخدمات  يهاشکالت شرکتترين ممهم
 از استقبال و پذيرش بودنمککرد:  يانموارد ب اينمهندسي را 

 و جلب زمان تا مالي ةاولي ةپشتوان نداشتن کشاورزان، سوي
 براي اوليه ةآورد ويژههب درآمد ايجاد و مشتري جذب

آالت، ماشين و کشاورزي ايههنهاد توزيع عامليت قراردادهاي
 مناطق در بومي کشاورزيآموختگان دانش و کارشناسان نبود

 ديگر از کارشناسان اسکان و حضور نبودنممکن و دوردست
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 ياعتمادبي و هاشرکت به کار واگذاري و حمايت نبودمناطق، 
 کشاورزي جهاد سازمان هاي اجراييبخش سوي از هاآن به

 و ارتباطي هايروش در کارکنان آموزش استان، محدوديت
 براي آمادگي ايجاد مشکل و کشاورزان جذب و جلب ةنحو

 و ناهماهنگ ايهها، تعرفهآن در فني ايههتوصي پذيرش
 و واحد مکانيزم ناهمگون، نبودن و متنوع قوانين و مقررات
 ارزيابي و نظارت و جهاد کشاورزي واحدهاي با ارتباط مشخص

 چندگانگي و مختلف، دوگانگي واحدهاي ةمراجع پراکندگي و
امور  در هاشرکت درگيري و نهاده مينأت و توزيع هايمسيست
 ةمراجع و موقعبه مينأت ويژهبه هانهاده مينأت به مربوط

 سوي از قانوني حمايت و آموزش وظايف نکردنکشاورزان، اجرا
 ناستا طبيعي منابع و مهندسي کشاورزي نظام سازمان

Rasouliazar et al. (2011) هايشرکت يرو يشمشکالت پ 
 -اجتماعي ،سياستگذاريرا در چهار بعد  يخدمات کشاورز

 .کردند بنديطبقه اقتصادي و زيرساخت فرهنگي،
 قانون 99 اصل هايسياست شدناجرايي يردر مس ايران، در
ور ام يبر واگذار يدولت مبن هايسياست به توجه با و اساسي

 يمهندس و فني اي،همشاور خدمات شبکة ي،دولت يربه بخش غ
 در افراد بيشتر مشارکت و اهداف به دستيابي براي کشاورزي

 .(Zarafshani et al., 2011)شد  ينامور تدو دادنانجام
شرو يپ يهاعنوان استانبهو زنجان  يالنهمدان، گ يهااستان

و  يکشاورز يخصوص ةمشاورخدمات  ةتوسع ينةزمو موفق در 
 ,.Ebrahimi et al) هستندن امهندسو ن امشاور يريکارگبه

خدمات  يهاشرکت هشتاد، ةده از نيز يندر استان قزو. (2006
ال س تاو  يافتند توسعه يکشاورز مهندسي و يفن ،يامشاوره
 يمهندس و فني اي،همشاورشرکت خدمات  نود ،9081

 مهندسي نظام سازمان عضو کهبود  يدهثبت رس به يکشاورز
 يننفر در ا 213 ،درمجموع .بودند طبيعي منابع و کشاورزي

 خدمات يهاشرکت اقدامات ترينمهمها عضو بودند. شرکت
شامل  ينقزو در استان يکشاورز يو مهندس يفن ،ايمشاوره
 است: يرموارد ز

 ئةارا ي،کشاورز محصوالت يدتول ةزمين در مشاوره -
 .يننو هاييو گسترش فناور يخدمات تخصص

 ترويجي -آموزشي هايفعاليت از ايمجموعه اجراي -
 .آموزشي هايکارگاه و بازديدها ها،کالس شامل

 و مينأو ت کشاورزي هاينهاده فروش مجوز دريافت -
 .کشاورزي هاينهاده علمي توزيع

 .بيمه کارگزاري -

 .پزشکيگياه هايکلينيک مجوز دريافت -

 .کشاورزي محصوالت بر نظارت -
 مشکالت از يبرخ ،شدهمطرحمباحث  بنديجمع

 را يکشاورز يو مهندس يفن ،ايمشاوره خدمات هايشرکت
 يهاشرکت موفقيت و ياثربخش از آنجاکه. دهدمي نشان
 رو پيش مشکالتمستمر  ييدر گرو شناسا يکشاورز يخدمات

ي بررسق حاضر با هدف يتحقهاست، آن رفع راستايو تالش در 
 مهندسي و فني ،ايهاي خدمات مشاورهمشکالت شرکت

. گرفتانجام  هاشرکت اين عامل انکشاورزي، از ديدگاه مدير
ر يز ياختصاص يها، هدفباال يبه هدف کل يابيدست يراستادر 

 درنظر گرفته شد:
 يهاشرکت عامل انمدير يفرد يهايژگيو بررسي( الف

 يکشاورز يو مهندس يفن ،ياخدمات مشاوره

 ،ايهاي خدمات مشاورهمشکالت شرکت بنديرتبه( ب
 عامل کشاورزي از ديدگاه مديران يو مهندس فني

 ،ايهاي خدمات مشاورهمشکالت شرکت بنديدسته( ج
  کشاورزي يو مهندس يفن

 

 هامواد و روش
، از نظر يکم يهانوع پژوهش ت ازيق حاضر از نظر ماهيتحق

و از نظر هدف در  يشير آزمايرها از نوع غيزان کنترل متغيم
ن يا يآمار ةشود. جامعيمحسوب م يقات کاربرديتحق ةزمر
و  يفن ،ياخدمات مشاوره يهاشرکتعامل  انمدير راق يتحق

 از .(N=17) دادند تشکيلن ياستان قزو يکشاورز يمهندس
 .گرفت انجام شماريتمام عامل مديران

اطالعات پرسشنامه بود.  يآورجمع يق برايتحق يابزار اصل
و  هاسناد و منابع مربوط ينترنتيو ا ياپس از مرور کتابخانه

نه، ين زمينظران در او صاحب انادتاس از يگو با تعدادوگفت
 ،ايمشاوره خدمات هايشرکت مشکالت عنوانبه متغير نوزده
و از  شد فهرست و ييشناسا کشاورزي مهندسي و فني

ف يکنند و براساس ط يابيها را ارزآن ان خواسته شديپاسخگو
ابزار  ييروا دهند.از يها امتبه آن زياديليتا خ کميليکرت از خيل

نظران صاحبو  انادتاز اس يتعداد ياهاستفاده از نظرق با يتحق
 قيقتح ابزار پاياييشد.  ييدأتات الزم اصالح دادنو پس از انجام

 خدمات هايشرکت مديرعامل بيست با مقدماتي آزمون روش با
 آلفاي ةمحاسب و تهران استان مهندسي و فني اي،همشاور
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 يب آلفايضر. گرفت انجام SPSS ةبرنام از استفاده با کرونباخ
 80/7 اس مورد استفاده در پژوهش برابريمق يکرونباخ برا

، ترتيبنياهبود و ب مناسب ييايپاانگر بيدست آمد که هب
ان قرار يار پاسخگويو در اخت شدد ييأنامه تپرسش يمحتوا
ا ب رايانهها به و ورود دادهها پرسشنامه ياز گردآورپس  .گرفت

 در. گرفتپردازش انجام  1/99 ةنسخ SPSSافزار کمک نرم
 فراواني، مانند يفيتوص يهااز آماره هاداده يلو تحل يهتجز

هاي بندي دادهبراي دسته و معيار انحراف و ميانگين درصد،
بهره  ياز نوع اکتشاف يل عامليش تحلرو ازشده آوريجمع

 گرفته شد.
 

 نتایج و بحث

های خدمات شرکت عامل انهای فردی مدیرویژگي( الف

 یکشاورز يو مهندس يفن ،ایمشاوره

 38/91مرد و  رادرصد از پاسخگويان  03/89 نتايج، براساس
 ملعارا زنان تشکيل دادند. ميانگين سني مديران  هاآندرصد 

ني س ةسال بود که بيشترين فراواني آن مربوط به رد 07حدود 
درصد در  07/30 ،همچنيندرصد(.  0/22) بودسال  07تا  37

تا  99 يدرصد در گروه سن 87/3سال،  97تا  09 يگروه سن
سال قرار  17باالتر از  يدرصد در گروه سن 87/3سال و  17

 هسال 10و  31ترتيب به هاترين آنترين و مسنجوانداشتند. 
 .ندبود

 ةپاسخگويان مدرك تحصيلي ليسانس و بقيدرصد  0/80
مدرك تحصيلي فوق ليسانس و باالتر درصد(  0/92)پاسخگويان 

که نشان  بودسال  09/0کاري پاسخگويان  ةميانگين سابقداشتند. 
ني بيشترين فراوا. داشتندکاري کمي  ةدهد پاسخگويان سابقمي

 درصد(. 3/90) بودندکار يک تا سه سال  ةپاسخگويان داراي سابق
درصد کمتر از  2/1 :بود گونهاين پاسخگويان کار سابقة ،همچنين

 هفت تا پنجدرصد  0/92 سال، پنج تاسه  درصد 9/31سال،  يک
ار ک ةسابق ةينکم ،همچنين. سال هفتاز  تردرصد باال 9/9سال و 

  .است سال هشتآن  ةبيشين و سال يک

 

 
 مدیران کشاورزی از دیدگاه مهندسي و فني ،ایهای خدمات مشاورهبندی مشکالت شرکترتبه. 1جدول 

 متغير (5)از  ميانگين انحراف معيار رتبه

 ناکافی درآمد 11/1 13/9 1
 های مختلفنشدن بخش خصوصی در بخشنهادینه 31/3 22/1 2
 ثبات و امنیت شغلی نبودن 31/3 93/1 3

 بیمه و مالیات ةدر زمین ژهیوکسورات باال به 21/3 17/9 1

 های اجراییها از سوی بخشبه شرکت یاعتمادیب 29/3 23/1 2
 های مالیحمایت نبودن 31/3 33/9 5

 کشاورزان و پذیرش و استقبال آنان یاعتمادیب 31/3 11/1 7
 های آموزشیها و دورهکشاورزان از کالس نکردناستقبال 33/3 13/1 3
 و واگذاری کار به بخش خصوصی نکردنحمایت 11/3 91/1 1
 پذیری، اتحاد و انسجام بین اعضامشارکت نبودن 12/3 91/1 19
 های آموزشی ضمن خدمتبودن دورهناکافی 99/3 97/1 11
 های آموزشی ضمن خدمتنبودن کیفیت دورهبسمنا 12/2 97/1 12
 ایمشکالت نقلیهحوزة  در ژهیوکافی و امکانات به ةنداشتن سرمای 31/2 31/9 13
 بودن توان علمی اعضا و کارشناسان برای کار در بخش خصوصیکم 35/2 93/1 11
 ن و کشاورزان در روستامسئوال نکردنهمکاری 31/2 33/1 12

 محل استقرار شرکت با محل سکونت نداشتنتناسب 11/2 97/1 15
 دیدگاه نامناسب و منفی به بخش خصوصی از سوی کشاورزان 93/2 33/9 17
 واگذاری کارها و انعقاد قرارداد ةسانی نامناسب و ناکافی در زمینراطالع 99/2 51/9 13
 های دولتیبخش خصوصی از سوی بخشدیدگاه نامناسب و منفی به  11/1 73/9 11
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فني  ،ایهای خدمات مشاورهمشکالت شرکت بندیرتبهب( 

 عامل کشاورزی از دیدگاه مدیرانو مهندسي 

 و فني ،ايهاي خدمات مشاورهبندي مشکالت شرکترتبه

 ارائه 9 جدول در عاملکشاورزي از ديدگاه مديران  مهندسي

(، نهادينه99/9نتايج، درآمد ناکافي )ميانگين=  ة. بر پايشودمي

(، 81/0هاي مختلف )ميانگين= نشدن بخش خصوصي در بخش

ترين مشکالت مهم ،(89/0ثبات و امنيت شغلي )ميانگين=  نبودن

اي کشاورزي از ديدگاه مديران بودند. هاي خدمات مشاورهشرکت

واگذاري کارها  ةناکافي در زمينرساني نامناسب و اطالعهمچنين، 

ديدگاه نامناسب و منفي به ( و 77/3)ميانگين=  و انعقاد قرارداد

( دو 19/9)ميانگين=  هاي دولتيبخش خصوصي از سوي بخش

و  فني ،ايهاي خدمات مشاورهآخر مشکالت شرکت ةرتب

 ند.شترا داکشاورزي  يمهندس

 

 يفن ،ایهای خدمات مشاورهمشکالت شرکت بندیدسته( ج

 کشاورزی  يو مهندس

 يفن ،ايهاي خدمات مشاورهبندي مشکالت شرکتمنظور دستهبه
منظور به کشاورزي از تحليل عاملي استفاده شد. يو مهندس
 (K.M.O ها از آزمون بارتلت و شاخصبودن دادهمناسبتشخيص 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy)  بهره
بارتلت  مقدار و 037/7برابر  KMOگرفته شد. براساس نتايج، مقدار 

 برايداد شرايط الزم  بود و نشان (p=0/000) 018/238نيز برابر 
در اين بررسي، چهار عامل با  تحليل عاملي وجود دارد. دادنانجام

باالتر از يک استخراج شدند و متغيرهاي مربوط به  ةمقادير ويژ
 يو مهندس يفن ،ايهاي خدمات مشاورهمشکالت شرکت

، پس از چرخش عاملي متعامد به روش واريماکس در اين کشاورزي
پس از بررسي متغيرهاي مربوط به هر  بندي شدند.گروه دسته چهار

حمايتي و مالي، گذاري شد: خدمات ترتيب ناميناهعامل، عوامل ب
 (.3)جدول  سازماني، آموزشي، و فرهنگي

 
 هاشده همراه با مقدار ویژه و واریانس پس از چرخش عاملهای استخراج. عامل2 جدول

 درصد واريانس تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه عامل

 19/21 19/21 11/3 خدمات حمایتی و مالی
 17/31 27/17 15/3 سازمانی
 21/21 93/12 79/2 آموزشی
 11/52 31/19 15/1 فرهنگی

 
 19/0 ةويژبا مقدار  يو مال يتيعامل اول با نام خدمات حما

اين انس کل است. يوار درصد از 17/39 ةکنندتبيين ييتنهابه
هاي مالي، حمايت نبودنعامل شامل متغيرهاي 

ن و کشاورزان در روستا، درآمد ناکافي، مسئوال نکردنهمکاري
و واگذاري کار به بخش خصوصي، نداشتن  نکردنحمايت
 اي ومشکالت نقليهحوزة  در ويژهکافي و امکانات به ةسرماي
 دومعامل بيمه و ماليات است.  ةدر زمين ويژهت باال بهاکسور

آن،  ةدهندتشکيلشده با توجه به مفهوم متغيرهاي استخراج
ثبات و امنيت  نداشتنکه شامل  سازماني نام گرفتعامل 

پذيري، اتحاد و انسجام بين اعضاي مشارکت نبودنشغلي، 
اي از جانب هاي خدمات مشاورهبه شرکت يعتمادابيشرکت، 

محل استقرار  نداشتنهاي اجرايي، تناسبکشاورزان و بخش
رساني نامناسب و ناکافي در شرکت با محل سکونت و اطالع

. اين عامل با مقدار استواگذاري کارها و انعقاد قرارداد  ةزمين
 درصد از واريانس کل است. 10/90 ةکنندتبيين 92/0 ةويژ

اي از متغيرهاي مرتبط با شده مجموعهاستخراج سومعامل 
، 07/3 ةدهد. اين عامل با مقدار ويژرا نشان ميآموزشي عوامل 
درصد از واريانس کل است و شامل  70/91 ةکنندتبيين

ها، استقبال هاي آموزشي و کيفيت آنمتغيرهاي برگزاري دوره
هاي آموزشي و آمادگي علمي کالس کشاورزان از

. استو کارشناسان براي کار در شرکت  آموختگاندانش
عامل چهارم با عنوان عامل فرهنگي شامل نهادينهدرنهايت، 

هاي مختلف و ديدگاه نامناسب خشبدر  نشدن بخش خصوصي
هاي هاي دولتي و کشاورزان به شرکتو منفي از سوي بخش

، 12/9 ة. اين عامل با مقدار ويژاستاي خدمات مشاوره
عوامل  درصد از واريانس کل است. 81/97 ةکنندتبيين

درصد از کل واريانس متغيرها را  99/21مجموع درچهارگانه 
ها در متغيرهاي هر عامل به همراه بار عاملي آنتبيين کردند. 

متغيرهاي هر عامل براساس  ،د. در اين جدوليآمي 0جدول 
 اند.بار عاملي مرتب شده
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 کشاورزی يو مهندس يفن ،ایهای خدمات مشاورهمشکالت شرکت ةدهند. بار عاملي متغیرهای تشکیل9جدول 

 بار عاملي متغيرها نام عامل

 خدمات حمایتی و مالی

 35/9 درآمد ناکافی
 33/9 های مالی حمایت نبودن

 39/9 بیمه و مالیات ةدر زمین ژهیوکسورات باال به
 73/9 ایمشکالت نقلیهحوزة  در ژهیوکافی و امکانات به ةنداشتن سرمای

 52/9 حمایت و واگذاری کار به بخش خصوصی نبودن

 21/9 ن و کشاورزان در روستاعدم همکاری مسئوال

 سازمانی

 71/9 واگذاری کارها و انعقاد قرارداد ةرسانی نامناسب و ناکافی در زمیناطالع
 71/9 ثبات و امنیت شغلی نبودن
 73/9 پذیری، اتحاد و انسجام بین اعضامشارکت نبودن

 53/9 کشاورزان و پذیرش و استقبال آنان یاعتمادیب
 52/9 های اجراییها از سوی بخشبه شرکت یاعتمادیب

 23/9                محل استقرار شرکت با محل سکونت نداشتنتناسب

 آموزشی

 35/9 ضمن خدمت های آموزشیبودن دورهنکافی
 31/9 های آموزشیها و دورهعدم استقبال کشاورزان از کالس

 79/9 بودن توان علمی اعضا و کارشناسان برای کار در بخش خصوصیکم
 27/9 های آموزشی ضمن خدمتنبودن کیفیت دورهبسمنا

 فرهنگی

 72/9 دیدگاه نامناسب و منفی به بخش خصوصی از سوی کشاورزان
 79/9 های دولتیدیدگاه نامناسب و منفی به بخش خصوصی از سوی بخش

 23/9 های مختلف نشدن بخش خصوصی در بخشنهادینه

 

 شنهادهایپگیری و نتیجه

 اثربخش در يکشاورز يو مهندس يفن ،ايمشاوره خدمات
 توليد شافزاي سبب بازاريابي و يدتول مؤثرفنون  يگربا د يبترک

 & Smith (2002) رامهم  ين. اشوديم کشاورز يو عملکرد باال

Munoz شناسايي ضرورتبه توجه با بنابراين، ؛دکر يانب يزن 
و  يفن ،ايمشاوره خدمات هايشرکت روي پيش مشکالت

 تحقيق مشکالت، حذف و کاهش راستايدر  يکشاورز يمهندس
يدگاه از د که بود آن بيانگر يقتحق هاييافته. گرفت انجام حاضر

هاي خدمات شرکت ترين مشکلمهمدرآمد ناکافي  ،مديران
 Ebrahimi et (2006) تحقيق. اين يافته با نتايج استاي مشاوره

al.  (2007) و Ghiasi et al. يافته، اين به توجه با .دارد همخواني 
و  فني اي،همشاور خدمات هايشرکت يناکاف رضايت توانمي

 در که دانست عواملي از درآمدها از راکشاورزي  يمهندس
 هب توجه با. شودمي هاشرکت ينا يداريپا يدتهد سبب درازمدت

 رايگان صورتبه دولتي ترويج خدمات از کنونتا کشاورزان اينکه
 ايخدمات مشاوره ةهزينو پرداخت هرگونه  دندکرمي استفاده

استفاده از خدمات  دباي است، مشکل هاآن يبرا يکشاورز
 ،نبنابراي ؛شود سازيفرهنگکشاورزان  يبرا يخصوص ايمشاوره

 يو ارتقا بهبود منظوربه يجيترو هاييتفعال شوديم يشنهادپ
. گيرد صورت يخصوص اينگرش کشاورزان به خدمات مشاوره

گوناگون  هايروشرا با  يخصوص بخش توانيم ،راستا اين در
 ةنزمي در تلويزيوني مستندهاي و هاو پخش برنامه يهمانند ته

و  يکشاورز ايمشاوره خدمات هايشرکت هاييتفعال
 ،يدر کشاورز وريبهره براي هاشرکت گونهاين اهميت کردنبيان

 زمينةکشاورزان در  نگرشبه کشاورزان شناساند تا دانش و 
ارتقا  يکشاورز يو مهندس يفن ،ايهاي خدمات مشاورهشرکت

 هايکارشناسان شرکت يتوان علم افزايش همچنين،. يابد
 اثربخش يتخصص هاييتفعال دادنانجامبه  ايمشاوره خدمات
ان کشاورز کهيزمان يجه،درنت .شودمي منجر هاشرکت ينتوسط ا

 هينپرداخت هز درمورد يشتريب يلتما د،ننک يتاحساس رضا
 ايمشاوره خدمات هايشرکت خدمات از منديبهره براي

  .رنددا يکشاورز
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 خدمات هايشرکت مشکالتهاي تحليل عاملي يافته
خدمات  لعام چهاررا در  يکشاورز يو مهندس يفن ،ايمشاوره

 .دکر بنديدستهحمايتي و مالي، سازماني، آموزشي و فرهنگي 
Rasouliazar et al. (2011) يخود به عامل فرهنگ يقدر تحق 

 و پذيرش بودنکم به Ebrahimi et al. (2006) اشاره کرد.
 نبودن ومالي  اوليه ةپشتوان کشاورزان، نداشتن سوي از ستقبال
 مبينها کرد. اين يافته اشاره هاشرکت به کار واگذاري و حمايت

 تحقيق اين ةيافت با و است مالي و حمايتي خدمات عامل
 گرايش و استقبال در مهمي امر کشاورزان، اعتماد .دارد همخواني

 ؛است يکشاورز ايمشاوره خدمات از براي استفاده ايشان
 اعتماد مورد و کافي فني دانش با يمشاوران حضور بنابراين،

 بسيار کشاورزي ايمشاوره خدمات هايدر شرکت کشاورزان

توان علمي کارشناسان د شومي توصيهرو، . از ايناست مهم
هاي از طريق آموزش کشاورزي مشاورةخدمات  يهاشرکت

 يبرگزار با شودمي پيشنهاد .يابد يشافزا کاربردي و مستمر
 و دانش کارشناسان، براي خدمت ضمن آموزشي هايدوره

 افزايش شغلي تخصصي هايزمينه در تنها نه را ايشان مهارت
 قدرت مانند هاييزمينه در راکارشناسان  هايمهارت بلکه دهند؛
 دهند ارتقا ييانارتباطات اثربخش با روستا يبرقرار ةنحو و کالم

 انتخاب در ،براينعالوه. نندکرا با فرهنگ روستا آشنا  يشانو ا
 پيشنهاد کشاورزي ايمشاوره خدمات هايشرکت کارشناسان

 اشتند برعالوهکه  نندکرا انتخاب  کارشناساني مسئوالن شودمي
 تهداش نيز روستا شرايط در راکار  ييتوانا ي،کشاورز يعلم عمل

ه از استفاد .نندک فعاليت ترمؤثر صورتبهتا بتوانند  باشند
است که سبب جلب  يموارد يگراز د خبره يکارشناسان بوم

 .دوشمياعتماد کشاورزان 

 کشاورزي مهندسي و فني اي،همشاورخدمات  هايشرکت
. حمايت از نداحمايت نيازمند خود بيشتر هرچه موفقيت براي

سيس بهأهاي تازه تآموختگان بخش کشاورزي و شرکتدانش
 نبي ارتباطي هايپل ايجاد ،کاري مناسب ةشدن زمينمنظور فراهم

اعتماد  يقاتي،و مراکز تحق يکشاورز ةمشاور خدمات هايشرکت
 هايشرکت گيريتصميمقدرت  يشو افزا يبه بخش خصوص

 يازمندن ينهزم يناست که در ا ياز موارد کشاورزي مشاورة خدمات
هاي اتحاديه شودمي پيشنهاد همچنين،. است يشترتوجه ب

 شود يجادخصوصي ا يکشاورز مهندسيفني و  اي،هخدمات مشاور
مات خد هايشرکت ينب ياتحاد و همبستگ يجادا يازمندامر ن ينو ا

 است.  يکشاورز
 اتخدم هايشرکت پايداري عوامل از يکي اينکه به توجه با

 پذيرش ميزان به وابستهاست  ممکندر درازمدت  ايمشاوره
از  يکشاورز يو مهندس يفن ،ايهمشاور خدمات هايشرکت

 زا کشاورزان که انتظاراتي است ضروري ،باشدکشاورزان  يسو
 .دشو ييشناسا درستيبه دارند خدماتي هايشرکت کارشناسان

 يو مهندس يفن ،ايمشاوره خدمات هايشرکت هنگامي
 و نيازها پاسخگويکه  شوندميدر کار خود موفق  يکشاورز
 زانمي اينکه به توجه با يت،درنها .دنباش کشاورزان هاياولويت
و  يفن ،ايمشاورهخدمات  هايشرکت از کشاورزان رضايت
کارشناسان  يرشمهم در پذ يعامل يکشاورز يمهندس
 موضوع اين و استآن  دهايرهنمو از استفاده و هاشرکت
 پيشنهادشد،  يانب يزن .Espallardo et al (2009) توسط

 از کشاورزان رضايت سطح سنجش به تحقيقي در شودمي
 .شود پرداخته کشاورزي خدمات هايشرکت
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