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بررسی میزان رضایتمندی کشاورزان از خدمات شرکتهای مشاورهای،
فنی و مهندسی کشاورزی در استان مرکزی
عنایت عباسی ،1منصوره صرامی فروشانی ،2همایون فرهادیان ،3علیرضا نوروزی

4

 .1استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2دانشآموخته کارشناسي ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .4دانشآموخته کارشناسي ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت -91/2/4 :تاریخ تصویب)92/12/5 :

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسي میزان رضایتمندی کشاورزان استان مرکزی از عملکرد شرکتهای خدمات
مشاورهای ،فني و مهندسي است .همچنین ،این تحقیق از نوع توصیفي -همبستگي است .جامعة آماری
تحقیق شامل تمام کشاورزان استان مرکزی ميشود که از خدمات شرکتهای مشاورهای استفاده ميکردند
( .)N=9450با استفاده از جدول  )1970( Morgan & Kerjcieو روش نمونهگیری طبقهای با انتساب
متناسب 368 ،کشاورز بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود که
روایي محتوایي آن با استفاده از نظر جمعي از اعضای هیئت علمي ترویج و آموزش کشاورزی و
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استانهای تهران و مرکزی تأیید شد .براساس نتایج تحقیق ،درمجموع
رضایت کشاورزان از شرکتهای مشاورهای پایینتر از حد متوسط است .کشاورزان به بهرهگیری از
مشاورههای کارشناسان تمایل دارند ،ولي درمورد بهکارگیری و توصیة این مشاورهها به دیگر کشاورزان
تردید دارند .براساس نتایج همبستگي ،بین متغیرهای مهارتهای ارتباطي کارشناسان ،افزایش دانش
کشاورزان ،میزان اعتماد کشاورزان به توصیههای کارشناسان و افزایش درآمد کشاورزان با رضایت از
شرکتهای مشاورهای رابطة مثبت و معنيداری وجود دارد .براساس نتایج تحلیل رگرسیون ،دو متغیر
مهارتهای ارتباطي و افزایش دانش کشاورزان 31 ،درصد تغییرات رضایتمندی از شرکتها را تبیین
ميکند.
واژههای کلیدی :خصوصيسازی ،رضایتمندی کشاورزان ،شرکتهای خدمات مشاورهای.

* نویسندة مسئول:

تلفن021-48292071 :

Email: enayat.abbasi@modares.ac.ir
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مقدمه
بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران با توجه به سهم 12
درصدی از تولید ناخالص داخلی 22 ،درصد اشتغال و 15
درصد صادرات غیر نفتی و تأمین  90درصد از مواد اولیة
صنایع کشاورزی و غذایی کشور ،جایگاه ویژهای در اقتصاد
ملی دارد ( .)Ministry of Jihad-e Keshavarzi, 2008در
بسیاری از کشورهای درحال توسعه ،بخش کشاورزی بهعنوان
بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شد .از متغیرهای مهم در
توسعة بخش کشاورزی ،سرمایهگذاری در بخش خصوصی
است .سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش
خصوصی و محدودکردن حوزة فعالیتهای دولت و بخش
دولتی در دهههای اخیر رواج بیسابقهای یافت و امروزه
کموبیش در تمام کشورهای پیشرفته یا درحال توسعة جهان
در ابعاد بسیار گسترده به مرحلة اجرا درآمد.
ولجانوفسکی ) (Veljanovskiخصوصیسازی را به معنای
انجامدادن فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا
انتقال مالکیت و داراییها به بخش خصوصی میداند
) .(Farrokhi, 2001خصوصیسازی ترویج اشاره به خدماتی
دارد که توسط کارکنان ترویج در مراکز یا سازمانهای
خصوصی برای آن دسته از کشاورزانی ارائه میشود که انتظار
میرود هزینة خدمات را پرداخت کنند و مکملی برای ترویج
دولتی نیز درنظر گرفته میشود ).(Hanchinal et al., 2001
بررسی تجربههای جهانی در زمینة خصوصیسازی ترویج
کشاورزی بیانگر این موضوع است که کشورهای مختلف با
توجه به ویژگیهای متعدد فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی خود ،الگوهای متعددی را برای خصوصیکردن ترویج
کشاورزی در پیش گرفتند .نظام ترویج فرانسه یکی از
نمونههایی است که خصوصیسازی در آن بهصورت بسیار
گسترده اعمال شد .در این کشور ،کشاورزان نقش مهمی در
پرداخت هزینههای مربوطه دارند ،بهطوریکه حدود سهچهارم
کل هزینهها و منابع الزم برای ادارة نظام ترویج خصوصی
بهطور مستقیم و در سطح مزرعه از کشاورزان دریافت میشود
) (Le Gouis, 1991و دولت نیز سهم خود را بهصورت یارانه به
سازمانهای خصوصی پرداخت میکند ).(Pickering, 1986
در سایر کشورهای اروپایی مانند هلند ،آلمان و فنالند نیز
خصوصیسازی فعالیتهای ترویجی و مشاورهای رواج دارد
( .)Hosseini, 2003در هلند ،اقدامات اولیة خصوصیسازی
ترویج از سال  1985انجام گرفت .در این سال ،با تأسیس

گروهی کاری بهنام بنیاد ترویج در وزارت کشاورزی ،راهکارهای
جدیدی در قالب شرکتهای خصوصی برای ارائة خدمات
ترویجی به کشاورزان تدوین شد .گرچه در ابتدای امر توافق
چندانی در اینمورد وجود نداشت که بخش خصوصی بتواند در
قالب ارائة توصیههای ترویجی و مشاورهای هزینههای خود را
نیز تأمین کند ،ولی پنج سال بعد از شروع روند
خصوصیسازی ،نتایج امیدوارکننده بود .در این سالها ،بیش از
 70درصد از هزینههای بنیاد ترویج از طریق دریافت وجه از
کشاورزان تأمین میشد و  30درصد باقیمانده را وزارت
کشاورزی از طریق قرارداد با بنیاد ترویج تأمین میکرد.
در فنالند ،تاریخچة ترویج خصوصی به صد سال قبل
برمیگردد .در این کشور ،ابتدا امور مربوط به مشاوره در
مراکزی بهنام مرکز مشاورة روستایی انجام میگرفت که در
امر دام و تولید مواد لبنی فعالیت داشتند .بهمرور زمان حیطة
فعالیت این مراکز گستردهتر شد و امور زراعی را نیز پوشش
داد .تا دهة هشتاد ،هزینة ارائة خدمات این مرکز را دولت
پرداخت میکرد .در سال  ،1995میزان کمكهای دولت
حدود  40درصد کاهش یافت و کشاورزان باید مبلغی را در
ازای دریافت مشاوره و خدمات میپرداختند .تقاضامداربودن،
مشارکت مخاطبان ،نظارت مستمر دولت و تنوع مخاطبان از
ویژگیهای این سیستم مشاورهای است.
در ایران نیز ،براساس اصل  44قانون اساسی ،نظام
اقتصادی بر پایة سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی تعریف
میشود و سازندگی و توسعه را در پرتو مشارکت همگانی این
سه بخش فرض میکنند ( .)Khorshid, 2007برایناساس،
قانون خصوصیسازی برنامة سوم توسعة کشور ،سهام همة
شرکتهای دولتی -که براساس قانون اساسی قابل انتقال به
بخش خصوصی است -باید به مالکیت بخش خصوصی درآید
( .)Jafarzade, 2008همچنین ،در برنامة پنجم توسعه ،بر
ایجاد انگیزه برای جذب متخصصان توسط تولیدکنندگان و
بهرهبرداران بهمنظور گسترش آموزش و ترویج کشاورزی،
همچنین استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی
توسط تولیدکنندگان و بهرهبرداران تأکید شد .با توجه به
برنامهریزیهای انجامگرفته ،دولت درنظر دارد مالکیت خود را
در اقتصاد کشور به  20درصد و سهم بخش خصوصی را به
 55درصد و سهم بخش تعاونی را به  25درصد برساند
).(Privatization Organization, 2011
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در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی ،شرکتهای
خدمات مشاورهای ،فنی و مهندسی کشاورزی 1با درک
ضرورت شبکهای نظاممند برای ارائة خدمات مشاوره ،فنی و
مهندسی به کشاورزان ،کمبود شدید کارشناس متخصص
موضوعی در سطح عملیات و مزارع کشاورزی کشور،
بسترسازی برای اجرای قوانین مربوط به واگذاری امور
تصدیگری به بخش خصوصی در وزارت جهادکشاورزی،
استفاده از تخصصهای مختلف کشاورزی و تلفیق آنها در
مزارع ،پاسخگویی سریع به نیازهای دانش فنی بهرهبرداران،
افزایش کمّی و کیفی محصوالت کشاورزی ،تخصصیکردن
ارائة خدمات مشاوره ،بازاریابی و تأمین نهادههای کشاورزی
شکل گرفتند (.)Ministry of Jihad-e Keshavarzi, 2008
از زمان شروع به فعالیت این شرکتها در سال  1380تا
سال  1867 ،1387شرکت در استانهای مختلف کشور
تشکیل شد که از این تعداد  1343شرکت با  12032نفر
کارشناس از دانشآموختگان بخش کشاورزی در مناطق
روستایی مستقر شدند و  524شرکت نیز در حال سازماندهی
و استقرارند .تا پایان سال  1390نیز  56هزار کارشناس
کشاورزی در  6222شرکت ساماندهی میشوند .از کارکردها
و وظایف این شرکتها میتوان به خدمات مشاورهای،
آموزشی و ترویجی ،فنی -مهندسی کشاورزی ،گیاهپزشکی،
مکانیزهکردن کشاورزی ،تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی،
بازرگانی (بازاریابی ،بازاررسانی و فروش) و ایجاد مراکز فروش
اشاره کرد ).(Ministry of Jihad-e- keshavarzi, 2008
استان مرکزی با مساحت  29127کلیومتر مربع در مرکز
کشور قرار دارد که براساس آخرین اطالعات تقسیمات
کشوری این استان  11شهرستان 20 ،بخش 21 ،شهر و 62
دهستان دارد .استان مرکزی ظرفیتها و پتانسیلهای بسیار
خوبی در زمینة محصوالت باغی و زراعی دارد .عمدة
محصوالت زراعی این استان شامل گندم ،جو ،کلزا،
سیبزمینی و همچنین محصوالت باغی شامل انار ،انگور و
سیب است که ارزش اقتصادی و صادراتی باالیی دارند .در
استان مرکزی نیز با اجراییشدن دستورالعمل استقرار شبکة
خدمات مشاورهای ،فنی و مهندسی کشاورزی ،کمیتة راهبری
این شبکه با حضور مدیران اجرایی سازمان جهاد کشاورزی از
سال  1380شروع به کار کرد ،بهطوریکه در سال 23 ،1386
 .1در ادامه ،بهمنظور خالصهکردن عنوان «شرکتهای خدمات مشاورهای،
فنی و مهندسی کشاورزی» از اصطالح «شرکتهای خدمات
مشاورهای» استفاده شد.

287

شرکت به ثبت رسید .این تعداد شرکت در سال  1387به 36
شرکت افزایش پیدا کرد .اعضای این شرکتها تاکنون حدود
 700نفر است.
با گذشت حدود ده سال از تأسیس این شرکتها،
مطالعات و تحقیقات متعددی در زمینة این شرکتها انجام
گرفت .اکثر تحقیقات انجامگرفته بیشتر به بررسی
اشتغالزایی فارغالتحصیالن کشاورزی و فعالیتهای این
شرکتها از دیدگاه کارشناسان کشاورزی و اعضای آنها
پرداختند ( ;Behtash et al., 2006; Bahrami et al., 2009
 .)Hoseini & Khodabande, 2010درحالیکه امروزه تمام
سازمانها و شرکتهای خدماترسان دریافتند رضایت
مشتری ضامن بقای آنهاست .اهمیت و توجه به این امر تا
حدی است که افزایش تعداد مشتریان ،جذب و حفظ
مشتریان و دستیابی به سود بیشتر در ازای ارائة خدمات
باکیفیت صورت میگیرد ).(Masoudi, 2003
رضایتمندی حالتی ذهنی درمورد یك موضوع ،شیء و...
براساس انتظارات افراد است ) .(Sayers et al., 1996سنجش
رضایتمندی اربابرجوع فایدههای متعددی برای مؤسسههای
خدماترسان دارد؛ مانند آگاهی از میزان تفاوت حاصل از
اجرای برنامه ،سازوکاری برای نشاندادن نوع و میزان
سودمندی فعالیتها ،کمك به شناخت نقاط ضعف و قوت و
درنهایت شناخت برنامههای موفق ساالنة مؤسسههای
خدماترسان )(Radhakrishna, 2002؛ بنابراین ،سنجش
سطح رضایتمندی مشتری از خدمات ،سازهای مهم در
توسعة سیستمی خدماتی بهمنظور رفع نیازهای مشتری با
کمترین هزینه و زمان و بیشترین خدمات به گروه هدف است
).(Masoudi, 2003
همانطورکه قبالً اشاره شد ،در زمینة شرکتهای خدمات
مشاورهای تحقیقات زیادی انجام گرفت .براساس نتایج تحقیق
 ،)2009( Bahrami et al.میزان عملکرد ادارههای ترویج دولتی
با چهارده سال فعالیت 23/84 ،درصد و میانگین عملکرد
شرکتهای ترویج خصوصی در دو سال فعالیت  32/88درصد
بود .واگذاری فعالیتها به تشکلهای محلی ،ایجاد باور در
مسئوالن و دستاندرکاران برای واگذاری فعالیتها به
تشکلهای خصوصی و آگاهسازی روستاییان از اهداف
شرکتهای خصوصی ،مواردی بود که در راستای بهبود عملکرد
این شرکتها و افزایش رضایت کشاورزان بر آنها تأکید
شد (2002) Garforth & Kisauzi .مأموریت خدمات مشاورهای
را افزایش دسترسی کشاوزان به اطالعات ،دانش و فناوریهای
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جدید از طریق سیستم ترویجی غیر متمرکز کارا ،علمی و
پایدار بیان کردند و معتقدند ارائة این خدمات معموالً با دخالت
بخش خصوصی در سیاستهای دولتی صورت میپذیرد .یکی
از مسائل مهمی که برنامهریزان ترویجی با آن روبهرو هستند،
اطمینان از اثربخشی و کارایی خدمات مشاورهای در افزایش
تولید و درآمد کشاورزان است (.)Chipeta, 2006
نتایج تحقیق  ) 2010( Hosseini & Khodabandeبیانگر
آن است که فارغالتحصیالن جوان عضو شرکتهای خصوصی
تجربه و مهارتهای الزم و کافی را برای برگزاری دورههای
آموزشی ندارند .همچنین ،کارگزاران بخش اجرایی با اصول و
نحوة واگذاری پروژههای مورد نظر به بخش خصوصی آشنایی
الزم را ندارند .تحقیقات  )2000( Currle et al.در ایالت
تورجینیای آلمان نشان داد بعد از خصوصیشدن خدمات
ترویج کشاورزی ،میزان مخاطبان از  80درصد به  13درصد
کاهش پیدا کرد .از میان افرادی که که این خدمات را دریافت
کردند 90 ،درصد درآمد باالیی داشتند و  10درصد افراد فقیر
بودند .مطالعة  (2000) Sulaiman & Sadamateدرمورد
تمایل کشاورزان به پرداخت هزینههای مربوط به خدمات
ترویج در هند نشان داد بین رضایت از خدمات ،تجاریبودن
کشت ،سطح تحصیالت ،درآمد کشاورزان و تمایل به پرداخت
هزینة خدمات رابطة معنیدرای وجود دارد .براساس نتایج
تحقیق  )2007( Ebrahimi et al.رضایتمندی کشاورزان از
اجرای طرح مشاوران (ناظران) مزرعة گندم در استانهای
همدان و قزوین در حد بسیار باالیی ارزیابی شد .همچنین ،در
این تحقیق از تجربة اندک برخی از مشاوران ،نبود امکانات و
تجهیزات پیشنهادشده توسط مشاوران برای کشاورزان،
ناآشنابودن کشاورزان با طرح و پرداختنکردن هزینهها توسط
کشاورزان بهعنوان موانع و مشکالت طرح نام برده شد .در
تحقیق دیگری )2003( Gowda & Shivalinge ،به بررسی
نگرش کشاورزان به خدمات ترویج خصوصی در هندوستان
پرداختند .نتایج تحقیق بیانگر آن بود که عواملی مانند سطح
تحصیالت ،سابقة کشاورزی ،مساحت اراضی و نیز میزان
رضایت کشاورزان از عملکرد ترویج دولتی بر نگرش آنان به
خدمات ترویج خصوصی مؤثر بود .در تحقیق & Yaghoubi
 ،)2010( Yaghoubzadeتطابقنداشتن آموختههای
دانشگاهی با وظایف جاری شرکتها ،نداشتن تجربة عملی
کشاورزی ،نداشتن اعتمادبهنفس و توانمندنبودن
دانشآموختگان در انجامدادن کارهای میدانی بهعنوان موانع
و مشکالت این شرکتها از دیدگاه اعضای آنها ذکر شد.

برخالف اهمیت تحقیقات انجامگرفته ،بررسی میزان
رضایتمندی کشاورزان ،بهعنوان اربابرجوع اصلی این
شرکتها ،موضوعی است که بهندرت درمورد آن مطالعه شد.
با توجه به اهمیت بحث رضایتمندی اربابرجوع بهعنوان
سازهای تأثیرگذار بر بقای سازمانها و مؤسسههای
خدماترسان ،این مطالعه با درک این ضرورت در راستای
پاسخگویی به این پرسش انجام گرفت که کشاورزان استان
مرکزی به چه میزان از فعالیتها و خدمات این شرکتها
رضایت دارند؟ برای پاسخگویی به این پرسش ،اهداف زیر مورد
نظر است:
شناخت ویژگیهای فردی و حرفهای ،اقتصادی و
اجتماعی کشاورزان استان مرکزی؛
تعیین میزان آگاهی کشاورزان از فعالیتها و خدمات
شرکتهای مشاورهای؛
بررسی دیدگاه کشاورزان در زمینة مهارتهای ارتباطی
کارشناسان شرکتهای خدمات مشاورهای؛
بررسی میزان اعتماد کشاورزان به توصیههای کارشناسان
شرکتهای خدمات مشاورهای؛
بررسی موانع فراروی شرکتهای خدمات مشاورهای از
دیدگاه کشاورزان؛
تعیین میزان رضایتمندی کشاورزان از خدمات
شرکتهای مشاورهای.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی ،از لحاظ کنترل متغیرها
غیر آزمایشی و به لحاظ تحلیل دادهها از نوع تحقیقات
توصیفی -همبستگی است که به روش پیمایشی انجام گرفت.
جامعة آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کشاورزان استان
مرکزی است که از شرکتهای خدمات مشاورهای ،خدمات
دریافت کردند ( .)N= 9450با استفاده از جدول Morgan
&  368 ،)1970( Kerjcieکشاورز به روش نمونهگیری
طبقهای تصادفی با انتساب متناسب بهعنوان حجم نمونه
انتخاب شد که درنهایت  350نمونه تحلیل شد (میزان
بازگشت  95درصد)؛ به اینصورت که ابتدا یازده شهرستان
بهعنوان طبقات درنظر گرفته شدند و سپس متناسب با تعداد
کشاورزان دریافتکنندة خدمات در هر طبقه (شهرستان)،
نمونههای مورد نظر بهصورت تصادفی انتخاب شدند (جدول
 .)1برای گردآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه استفاده
شد که از سه بخش سنجش ویژگیهای فردی و حرفهای
کشاورزان ،سنجش متغیرهای مستقل (اعتماد به شرکتها،
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افزایش دانش و آگاهی کشاورزان ناشی از دریافت خدمات
مشاورهای ،افزایش درآمد کشاورزان ناشی از دریافت خدمات
مشاورهای ،مهارتهای ارتباطی اعضای شرکتها ،پرداخت
هزینه توسط کشاورزان و موانع ارائة خدمات از نظر
کشاورزان) و متغیر وابسته (میزان رضایت کشاورزان از
شرکتهای مشاورهای) تشکیل شد .اکثر گویههای پرسشنامه
در قالب طیف لیکرت پنج سطحی از خیلیکم تا خیلیزیاد
سنجیده شدند .روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با
استفاده از نظرهای جمعی از استادان ترویج و آموزش
کشاورزی و متخصصان و کارشناسان مرتبط با شرکتهای
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مشاورهای در استانهای تهران و مرکزی تأیید شد .برای
تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون مقدماتی ،سی
نسخه پرسشنامه توسط کشاورزان شهرستان کمیجان (خارج
از نمونه) تکمیل شد و مقدار آلفای کرونباخ برای سازههای
مهارتهای ارتباطی کارشناسان  89/5درصد ،اعتماد
کشاورزان به پیشنهادها  90درصد ،موانع فراروی شرکتها
 93درصد و رضایتمندی کشاورزان  77درصد بهدست آمد که
این میزان ضریب پایایی ،قابل قبول است .برای پردازش
دادهها از نرمافزار  SPSSwin16استفاده شد .تجزیه و تحلیل
دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفت.

جدول  .1جامعة آماری مورد مطالعه و نمونههای اختصاصیافته به هریك از طبقات
ردیف

نام شهرستان

1

ساوه

2

اراک

3

خمین

4

محالت

5

تفرش

6

شازند

7

فراهان

8

زرندیه

9

خنداب

10
11

آشتیان
دلیجان
جمع کل

تعداد کل نمونه

نام شرکت

تعداد کشاورزان تحت پوشش

تعداد نمونههای انتخابی

گسترة دانش
همیاران سازندگي
پارس رویش
طلوع سبز رویان
وحدت کارچان
صدف
الوند
دانههای مهر
سبزاندیشان تیمره
زاگرس
بهمن خلیلآباد
بهارآوران
سبزاندیشان تیمره
زمرد
پاسارگارد
زرینکشت
پایدارکشت
شکوفه جاوید
بهرامي
کارآفرینان نوآور
سبز پیمان
مفخمیان
آتیهسازان
طالی سبز
گلستانسرا
پایدار کشت
سبزاندیشان

431
620
485
620
782
404
134
134
296
269
134
215
620
269
485
80
269
404
134
296
377
323
350
323
242
512
242

16
23
18
23
29
15
5
5
11
10
5
8
23
10
18
3
10
15
5
11
14
12
13
12
9
19
9

19
9

-

9450

350

350

57
52

51

31
31

30
25
25
21
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یك و حداکثر شصت سال است .گندم ،جو و صیفیجات سه
محصول عمدة کشاورزان است 75/8 .درصد از کشاورزان به واسطة
کارشناسان با شرکتهای خدمات مشاورهای آشنا شدند و 24/2
درصد از طریق سایر کشاورزان با این شرکتها آشنایی پیدا کردند.
 68/2درصد از کشاورزان با وظایف شرکتهای خدمات مشاورهای
آشنایی دارند .بیش از نیمی از کشاورزان مورد مطالعه (65/72
درصد) تمایلی به پرداخت هزینه بابت دریافت خدمات و مشاوره
ندارند 80 .درصد از کشاورزان معتقدند این شرکتها در افزایش
درآمد آنها نقش داشتند (جدول .)2

نتایج و بحث
نتایج تحقیق نشان داد متوسط سن کشاورزان  45سال است.
جوانترین کشاورز  18و مسنترین آنها  75سال داشت .بیشتر
پاسخگویان ( 90/5درصد) مرد بودند و زنان تعداد کمی (9/5
درصد) را شامل میشدند .از نظر سطح تحصیالت 44/7 ،درصد
بیسواد و سواد ابتدایی 29/9 ،درصد متوسطه و  25/3درصد
تحصیالت دیپلم و باالتر دارند ،که نشانگر سطح پایین تحصیالت
در جامعة مورد مطالعه است .شغل اصلی بیشتر پاسخگویان (53/2
درصد) کشاورزی بود .میانگین سابقة کشاورزی  25سال با حداقل

جدول  .2ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان
متغیر

جنس

سطوح متغیر

فراوانی

درصد اعتبار

مرد

313

زن

37

90/5
9/5

350
151
101
98
350
160
30
138
10
338
203

100
44/7
29/9
25/4
100
49
8
39/1
3/9
100

جمع
سطح تحصیالت

بيسواد و ابتدایي
متوسطه
دیپلم و باالتر

جمع
شغل اصلي

کشاورزی
دامپروری
کشاورزی و دامپروری
شیالت

جمع
گندم
سه محصول اصلي

جو

100

صیفيجات

47
350
265

جمع
نحوة آشنایي با شرکت

توسط کارشناسان
از طریق سایر کشاورزان

350

100

بلي

120

خیر

230

34/28
65/72

350
275
75
350

100
80
20
100

بلي
خیر

جمع
افزایش درآمد
جمع

75/8
24/2
100
68/2
31/8

جمع
تمایل به پرداخت هزینهها

100

85
350
232
118

جمع
آشنایي با وظایف شرکتها

58
28/58
13/42

بلي
خیر
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رتبة آخر قرار دارد .بهنظر میرسد هرچند کشاورزان به
بهرهمندی از توصیهها و خدمات مشاورهای کارشناسان تمایل
دارند ،اما در کاربست این توصیهها و توصیه به دیگر کشاورزان
مرددند .مطالعة  (2009( Karbasi et al.نشان داد هرچند در
زمینة شاخص اعتماد ،به گفتة کشاورزان ،کارشناسان احساس
مسئولیت میکنند ،اما اثر این شاخص بهدلیل مؤثرنبودن
توصیههای آنها در حد صفر ارزیابی شد ،بهگونهای که
کشاورزان منطقه تمایلی به همکاری با کارشناسان در سال
زراعی آینده نداشتند.

اعتماد کشاورزان به توصیههای کارشناسان شرکتهای
خدمات مشاورهای
اعتماد کشاورزان به توصیههای کارشناسان شرکتهای خدمات
مشاورهای در قالب چهار گویه در جدول  3ارائه شد .مطابق با
یافتههای این جدول ،میانگین تمام گویهها بیش از حد متوسط
است .میانگین کلی اعتماد کشاورزان به توصیههای کارشناسان
 3/55است .در مقایسة گویههای مختلف ،تمایل به مشورت با
کارشناسان در رتبة اول و بهکاربستن توصیهها توسط
کشاورزان در بهرهمندی از خدمات شرکتهای مشاورهای در

جدول  .3اعتماد کشاورزان به توصیههای کارشناسان

گویه
تمایل به مشورت با کارشناسان
اعتماد به توصیههای کارشناسان
توصیه به دیگر کشاورزان
بهکاربستن توصیههای کارشناسان

میانگین



3/6
3/7
3/4
3/5

انحرافمعیار

ضریب تغییرات

رتبه

0/84
0/94
0/88
0/92

0/233
0/254
0/258
0/262

1
2
3
4

* سنجش در قالب طیف لیکرت پنج گزینهای از خیلی کم = 1تا خیلی زیاد= 5

دیدگاه کشاورزان درمورد مهارتهای ارتباطی کارشناسان
شرکتهای خدمات مشاورهای
براساس یافتههای تحقیق ،بیشترین میانگین ( )4/02با رتبة 1
مربوط به گویة «کارشناسان دانش ارتباطی الزم را دارند» است.
«کارشناسان میتوانند بهراحتی با کشاورزان ارتباط برقرار کنند»،
«کارشناسان موجب ایجاد ارتباط مؤثر بین کشاورزان با یکدیگر
میشوند» و «کارشناسان میتوانند ارتباط کشاورزان را با سایر
مراکز برقرار سازند» ،بهترتیب با میانگینهای  3/8 ،3/9و 3/68
در رتبههای بعدی قرار دارند .همانگونه که از نتایج برمیآید،

هرچند کارشناسان شرکتهای خدمات مشاورهای دانش ارتباطی
دارند ،ولی در برقراری ارتباط بین کشاورزان با یکدیگر و با سایر
مراکز مربوطه توفیق کمتری دارند .در مطالعة & Akbari
 ،)2007( Asadiعامل مهارت ارتباطی یکی از عوامل پیشبرندة
طرح مهندسان ناظر گندم بود)1990( George & Cristiani .
نیز از توانایی ایجاد ارتباط صمیمانه و عمیق با مخاطبان ،پذیرش
مسئولیت ،داشتن تجربه و مهارت الزم و داشتن اهداف
واقعبینانه بهعنوان خصیصههای مهم در کارایی مشاوران
کشاورزی نام بردند.

جدول  .4دیدگاه کشاورزان درمورد مهارتهای ارتباطی کارشناسان

مهارتهای ارتباطی
کارشناسان دانش ارتباطي الزم را دارند.
کارشناسان ميتوانند بهراحتي با کشاورزان ارتباط برقرار کنند.
کارشناسان موجب ایجاد ارتباط مؤثر بین کشاورزان با یکدیگر ميشوند.
کارشناسان ميتوانند ارتباط کشاورزان را با سایر مراکز برقرار کنند

میانگین
4/02
3/9
3/8
3/68

*

انحرافمعیار

ضریب تغییرات

رتبه

0/802
0/875
0/916
0/948

0/199
0/224
0/241
0/257

1
2
3
4

* سنجش در قالب طیف لیکرت پنج گزینهای از کامالً مخالفم=  1تا کامالً موافقم= )5

موانع فراروی شرکتهای خدمات مشاورهای
یافتههای تحقیق در زمینة رتبهبندی موانع مقابل شرکتهای
خدمات مشاورهای از دیدگاه کشاورزان (جدول  )5بیانگر آن
است که «پایینبودن تجربة کارشناسان» ،مهمترین مانع و
بومینبودن کارشناسان کمترین مانع پیش روی این

شرکتهاست .در تحقیق Yaghoubi & Yaghoubzadeh

( ،)2010تطابقنداشتن آموختههای دانشگاهی با وظایف جاری
شرکتها ،نداشتن تجربة عملی کشاورزی ،نداشتن
اعتمادبهنفس و توانمندنبودن دانشآموختگان در انجامدادن
کارهای میدانی بهعنوان موانع و مشکالت این شرکتها از
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دیدگاه اعضای آنها ذکر شد .در مطالعة (2009) Karbasi et al .

نیز از تجربه و مهارت کم ناظران ،شروع به کار ناظران پس از
فصل کاشت و نظارت بهصورت انفرادی بهعنوان موانع پیش

روی کارشناسان نام برده شد که این امر سبب بیاعتمادی
کشاورزان به کارشناسان شد.

جدول  .5رتبهبندی موانع شرکتهای خدمات مشاورهای از دیدگاه کشاورزان
گویه

پایینبودن تجربة کارشناسان
تفاوت در سطح دانش و تحصیالت کشاورزان با کارشناسان
پایینبودن عالقه و انگیزة کارشناسان
نبود تمایل و رغبت کشاورزان در کاربرد خدمات مشاورهای
پایینبودن سطح دانش و اطالعات کارشناسان
ناتواني در برقرای ارتباط با کشاورزان
بومينبودن کارشناسان

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

3/22
3/12
3/14
3/29
3/24
3/16
2/81

1/11
1/09
1/13
1/19
1/22
1/19
1/15

0/344
0/349
0/359
0/361
0/376
0/376
0/409

1
2
3
4
5
6
7

 سنجش در قالب طیف لیکرت پنج گزینهای از خیلیکم=  1تا خیلیزیاد = 5

رضایتمندی کشاورزان از شرکتهای خدمات مشاورهای
بهمنظور بررسی میزان رضایت کشاورزان از خدمات شرکتهای
خدمات مشاورهای ،از  15گویه مطابق جدول  6استفاده شد.
نتایج نشان داد رضایت کشاورزان از فعالیتهای «برگزاری
دورههای آموزشی -ترویجی»« ،توصیه و مشاورههای آموزشی-
ترویجی»« ،تسهیل مبارزه با آفات و بیماریها» و «دسترسی
به بذور اصالحشده» در حد متوسط رو به باالست« .تهیه و

توزیع نشریههای ترویجی»« ،کمك به حملونقل بهتر
محصول» و «کمك به فروش محصوالت» رتبههای آخر را
شامل میشدند .در مطالعة  ،(2009) Karbasi et al.انتظارات
کشاورزان از کارشناسان در حد بسیار کمی برآورده شد.
ناسازگاری توصیههای فنی کارشناسان با تجربههای کشاورزان
از جمله دالیل این نارضایتی است.

جدول  .6رتبهبندی رضایت کشاورزان از عملکرد شرکتهای خدمات مشاورهای
گویه



انحرافمعیار

ضریب تغییرات

رتبه

میانگین

برگزاری دورههای آموزشي -ترویجي
توصیه و مشاورة آموزشي ترویجي
تسهیل مبارزه با آفات و بیماریها
دسترسي به بذور اصالحشده
برگزاری بازدیدهای آموزشي
معرفي روشهای جدید تولید
سرکشي و نظارت بر مزارع
برگزاری جلسههای مشترک با کشاورزان
دسترسي بهتر به نهادهها
کمک به بهبود روشهای آبیاری
کمک به دسترسي بهتر ماشینآالت کشاورزی
حل مسائل کشاورزان و در صورت نیاز انتقال به مراجع ذیصالح
تهیه و توزیع نشریههای ترویجي
کمک به حملونقل بهتر محصوالت
کمک به فروش محصوالت

3/25
3/27
3/22
3/09
2/99
2/97
3/00
2/94
2/85
2/72
2/59
2/65
2/63
2/38
2/36

1/02
1/06
1/08
1/07
1/08
1/07
1/13
1/04
1/10
1/09
1/04
1/09
1/14
1/10
1/14

0/313
0/314
0/335
0/346
0/360
0/361
0/376
0/376
0/385
0/400
0/401
0/411
0/433
0/462
0/483

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

میانگین کل

2/86

1/10

 سنجش در قالب طیف لیکرت پنج گزینهای از خیلیکم=  1تا خیلیزیاد= 5
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مقایسة میانگین رضایتمندی زنان و مردان از خدمات
شرکتهای مشاورهای
بهمنظور مقایسة میانگین میزان رضایتمندی زنان و مردان ،از
آزمون  tاستفاده شد .نتایج این آزمون (جدول  )7نشان داد
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بین زنان و مردان در زمینة رضایتمندی از شرکتهای
خدمات مشاورهای ،تفاوت معناداری وجود دارد .میزان آمارة
 )0/46( d Cohen’sبیانگر آن است که تأثیر اندازة گروهها بر
این تفاوت در حد کم تا متوسط است (.)Cohens, 1988

جدول  .7مقایسة میزان رضایتمندی پاسخگویان از شرکتهای خدمات مشاورهای برحسب جنسیت
متغیر

سطوح متغیر

تعداد

میانگین

انحرافمعیار

مقدار t

.Sig

d Cohen’s

جنسیت

مرد
زن

313
37

44/56
38/09

12/80
14/98

2/63

0/009

0/46

در ادامه ،بهمنظور بررسی میزان رضایتمندی کشاورزان از
شرکتهای خدمات مشاورهای در شهرستانهای مختلف
استان مرکزی از آزمون کروسکالوالیس استفاده شد .با توجه
به نتایج آزمون (جدول  ،)8بین شهرستانهای مختلف استان
از نظر میزان رضایتمندی تفاوت معنیداری در سطح یك

درصد خطا وجود دارد .مقایسة میانگین رتبهای در
شهرستانهای مختلف بیانگر آن است که بیشترین میزان
رضایتمندی بهترتیب در شهرستانهای محالت ،تفرش و
شازند وجود دارد.

جدول  .8میزان رضایتمندی کشاورزان از شرکتهای خدمات مشاورهای در شهرستانهای استان مرکزی
شهرستان

تعداد

میانگین رتبهای

درجة آزادی

خنداب
فراهان
خمین
دلیجان
ساوه
اراک
آشتیان
زرندیه
شازند
تفرش
محالت

20
25
50
9
57
50
19
25
30
32
31

127/3
133/28
136/79
139/ 44
151/90
185/18
185/58
190/00
200/07
210/78
252/03

10

همبستگی بین متغیرهای تحقیق و میزان رضایتمندی
کشاورزان از شرکتهای خدمات مشاورهای
نتایج ضریب همبستگی در جدول  9نشان میدهد میان
متغیرهای مهارتهای ارتباطی کارشناسان ،افزایش دانش
کشاورزان ،افزایش درآمد و اعتماد به توصیههای کارشناسان

کایاسکویر

*

45/521

.Sig

0/000

P ≤ 0/001

با رضایت از شرکتهای خدمات مشاورهای رابطة مثبت و
معنیداری وجود دارد .این نتایج با یافتههای محققان دیگر
همسوست ( ;Karpishe et al., 2007; Barret et al., 2005
.)Davison et al., 2008; Bunyatta et al., 2006
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جدول  .9رابطة بین میزان رضایتمندی پاسخگویان از شرکتهای خدمات مشاورهای با برخی از متغیرهای مستقل

متغیرهای مورد مطالعه

سن
سطح تحصیالت
سابقة کشاورزی
موانع مقابل شرکتها
مهارتهای ارتباطي کارشناسان شرکتها
افزایش دانش کشاورزان
افزایش درآمد کشاورزان
اعتماد به توصیههای کارشناسان

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

0/040
-0/032
0/020
0/048
**0/545
**0/407
*0/191
**0/366

0/481
0/554
0/740
0/122
0/000
0/000
0/002
0/000

P  ≤ 0/01

P  ≤0/001

و افزایش دانش کشاورزان ،بیشترین ارتباط را با رضایتمندی
کشاورزان از این شرکتها دارد .این دو متغیر درمجموع 31
درصد از تغییرات مربوط به رضایتمندی کشاورزان را تبیین
میکنند (جدول  .)10با توجه به یافتهها ،معادلة خطی حاصل
از تحلیل رگرسیون گامبهگام بهشکل زیر است:
(Y  5 / 140 2 / 249X 1  1 / 96X 2 )1

بررسی تأثیر متغیرهای مورد مطالعه بر رضایت کشاورزان
از خدمات شرکتهای مشاورهای
بهمنظور بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از
رگرسیون گامبهگام استفاده شد .با توجه به میزان آمارة
دوربین واتسون ( )DW=1/52استفاده از رگرسیون مجاز
است.
نتایج نشان داد دو متغیر مهارتهای ارتباطی کارشناسان

جدول  .10رگرسیون گامبهگام تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان رضایتمندی

متغیر مستقل
ضریب ثابت
مهارتهای ارتباطي کارشناسان ()x1
افزایش دانش کشاورزان ()x2

R

R2

R2adj

B

Beta

T

t Sig

----0/545
0/561

----0/297
0/314

---0/295
0/310

5/140
2/249
1/969

-----0/482
0/145

1/511
11/837
2/869

0/132
0/000
0/004

نتیجهگیری و پیشنهادها
همانطورکه اشاره شد ،در دنیای رقابتی امروز سودآوری و رشد
مؤسسهها و سازمانهای عرضهکنندة خدمات رابطة مستقیم و
تنگاتنگی با درجة رضایت مشتریان دارد .یکی از مهمترین
اقدامات در چرخة جلب رضایت مشتری ،سنجش میزان
رضایت او از کاال و خدمات دریافتی است .براساس نتایج
تحقیق ،میزان رضایت کشاورزان از شرکتهای خدماتهای
مشاورهای کمتر از متوسط است .هرچند بهنظر میرسد
کارشناسان این شرکتها در انجامدادن وظایف اصلی خود -که
همان ارائة مشاوره و آموزشهای ترویجی است -عملکرد خوبی
داشتند و در موارد دیگر از قبیل فراهمآوردن زمینة دسترسی
کشاورزان به سموم و آفتکشها و بذور اصالحشده نیز موفق
عمل کردند ،ولی در حوزة تسهیل خدمات حملونقل و
بازاریابی بهتر محصوالت توفیق چندانی نداشتند.

P  ≤0/001

مقایسة میزان رضایتمندی کشاورزان در بین زنان و
مردان و همچنین بین شهرستانهای مختلف بیانگر رضایت
بیشتر مردان و رضایت بیشتر کشاورزان شهرستانهای
محالت ،تفرش و شازند است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود در
زمینة کشاورزان زن ،از کارشناسان و مشاوران زن استفاده
شود .این امر با تسهیل ارتباط بیشتر ،زمینة رضایتمندی این
افراد را فراهم میکند .عالوهبراین ،پیشنهاد میشود از
تجربههای شهرستانهای موفق از قبیل محالت ،تفرش و
شازند در زمینة شیوههای سازماندهی و بهکارگیری
شرکتهای خدمات مشاورهای در سایر شهرستانها نیز
استفاده شود.
در زمینة میزان اعتماد کشاورزان به توصیههای
کارشناسان شرکتهای خدمات مشاورهای ،درمجموع میزان
اعتماد کشاورزان به کارشناسان باالتر از حد متوسط است،

عباسی و همکاران :بررسی میزان رضایتمندی کشاورزان از خدمات شرکت های...

ولی کشاورزان برخالف تمایل به استفاده از خدمات مشاورهای
و اعتماد به کارشناسان ،در بهکاربستن این توصیهها و حتی
توصیه به دیگر کشاورزان برای بهرهمندی از خدمات
مشاورهای این شرکتها مرددند .هرچند اعتمادسازی فرایندی
زمانبر است و به عملکرد شرکتهای مشاورهای وابسته است،
ولی پیشنهاد میشود از راههای مختلف به این اعتمادسازی
سرعت داده شود .بهرهگیری از کارشناسان جهاد کشاورزی
(بهویژه آنهایی که بیشتر مورد اعتماد کشاورزان هستند) به
عنوان اعضای افتخاری این شرکتها و بهعنوان حلقة ارتباطی
بین کشاورزان و شرکتهای مشاورهای از راهکارهای
پیشنهادی است.
براساس بخش دیگری از یافتههای تحقیق در زمینههای
مهارتهای ارتباطی کارشناسان ،به باور کشاورزان،
کارشناسان شرکتهای خدمات مشاورهای دانش ارتباطی الزم
را دارند و میتوانند بهصورت انفرادی با کشاورزان ارتباط
برقرار کنند ،ولی در ایجاد شبکة ارتباطی بین کشاورزان با
یکدیگر و با مراکز دولتی مربوطه موفقیت کمتری دارند .در
این زمینه ،پیشنهاد میشود قبل از آغاز کار این شرکتها ،با
برگزاری دورههای آموزشی و توجیهی کارشناسان شرکتها با
اهمیت شبکهسازی و انجامدادن کار گروهی آشنا شوند.
استفاده از حداقل یك کارشناس آموزش و ترویج و آشنا به
فنون ارتباطات در هریك از شرکتهای خدمات مشاورهای ،از
دیگر پیشنهادهای مطرح در این بخش است.
در بخش موانع فراروی فعالیتهای شرکتها ،از کمبود
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تجربة کارشناسان و تفاوت در سطح دانش کارشناسان با
کشاورزان بهعنوان مهمترین موانع یاد شد .هرچند
کارشناسان دانش الزم را دارند ،اما مهمتر این است که بتوانند
از طریق ایجاد ارتباط مناسب ،این دانش را به کشاورزان
منتقل کنند .در میان متغیرهای مختلف ،چهار متغیر
مهارتهای ارتباطی کارشناسان ،افزایش دانش کشاورزان،
اعتماد به توصیههای کارشناسان و افزایش درآمد کشاورزان
همبستگی مثبت و معناداری با میزان رضایت کشاورزان
داشتند .از میان این چهار متغیر ،دو متغیر مهارتهای
ارتباطی کارشناسان و افزایش دانش کشاورزان توانایی تبیین
 31درصد از واریانس میزان رضایت کشاورزان از عملکرد
شرکتهای خدمات مشاورهای دارند .با توجه به آنچه گفته
شد ،پیشنهاد میشود ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای شرکتهای
خدمات مشاورهای ترکیبی از افراد باتجربة کشاورزی و افراد
بیتجربه باشند .این امر در آغاز با ایجاد تبادل نظر بین اعضا،
زمینة ایجاد ارتباط بهتر با کشاورزان و درنتیجه انتقال و
پذیرش بهتر و بیشتر خدمات مشاورهای را نیز فراهم میکند.
سپاسگزاری
از آقایان مهندس یوسفی مدیر سابق هماهنگی ترویج و آقای
مهندس شریفی مدیر ترویج و مشارکت مردمی استان مرکزی
سپاسگزاریم که محققان را در تکمیل پرسشنامههای تحقیق
یاری کردند.
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