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بررسی نگرش کارشناسان شرکتهای خدمات فنی -مشاورهای دربارة عملکرد سازمان
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
3

کیومرث زرافشانی1٭ ،کبری ارکوازی ،2خدیجه مرادی
 .1عضو هیئت علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه رازی
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه رازی
 .3دکتری توسعة کشاورزی دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه رازی
(تاریخ دریافت -91/9/14 :تاریخ تصویب)92/10/23 :

چکیده
هدف مطالعة حاضر ،بررسی نگرش کارشناسان شرکتهای خدمات فنی -مشاورهای دربارة عملکرد
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بود .جامعة مورد مطالعه  127نفر از کارشناسان شهرستان
سنقر بودند که  45نفر از آنان ،با توجه به سابقة کار و رشتة تحصیلی به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب
شدند .این پژوهش با استفاده از روش کیو انجام پذیرفت .روش کیو ترکیبی از دو روش کیفی و کمی
است و رویکردی است که در آن ذهنیتهای مختلف افراد دربارة موضوعی شناسایی میشود .ابزار
جمعآوری دادهها  25کارت بود که گویههای مندرج در هریک با استفاده از تکنیک گروههای متمرکز
استخراج شد .پس از تأیید روایی صوری گویهها توسط کارشناسانی که جزء نمونة تحقیق نبودند ،کارتها
برای مرتبسازی در اختیار نمونة مورد مطالعه قرار گرفت .براساس نتایج تحلیل عاملی کیو ،نگرش
کارشناسان دربارة عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در قالب چهار الگوی ذهنی
شامل نگاه آرمانگرایانه ،منتقدانه ،ساختارگرایانه و محافظهکارانه دستهبندی شد .نتایج این مطالعه میتواند
دستاوردهایی برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه بهدنبال داشته باشد .این
سازمان میتواند در جذب و ماندگاری اعضا ،نگرش آنها را مد نظر قرار دهد.
واژههای کلیدی :روششناسی کیو ،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،کارشناسان
شرکتهای خدمات فنی -مشاورهای ،نگرش.
مقدمه
نیروی انسانی متخصص ،جايگاه ويژهای در فرايند توسعة
بخش کشاورزی دارد؛ بهعبارت ديگر ،موفقیت و کارايی اين
بخش در گرو استفادة بهینه از نیروی انسانی متخصص است.
کشورهای بسیاری از جمله ايران میزان شايان توجهی از
منابع خود را به آموزش برای توسعة توانمندیهای انسانی
اختصاص دادند ،درحالیکه شواهد تجربی بیان میکند
* نويسندة مسئول:

آموزش بهتنهايی دستیابی به توسعه را محقق نمیکند و
درنتیجه میزان بیکاری دانشآموختگان آموزش عالی افزايش
میيابد .در اين میان ،دانشآموختگان جويای کار رشتههای
کشاورزی بیشترين تعداد را دارند (،)Mohsenin, 1998
بهطوریکه تا پايان سال  ،1380میزان بیکاری در بین 147
هزار دانشآموختة بخش کشاورزی  28درصد گزارش شد.
اين میزان بیکاری در بین کل دانشآموختگان دانشگاهی

تلفن0831-8323732 :
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کشور باالترين میزان بود ( .)Alibaygi & Baran, 2012از
آنجا که استخدام تمام دانشآموختگان اين رشته توسط
بخش دولتی امکانپذير نیست ،سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی 1کشور بهعنوان سازمانی غیر دولتی
بهمنظور ساماندهی اشتغال دانشآموختگان رشتههای
کشاورزی پا به عرصة فعالیت گذاشت و دانشآموختگان اين
رشته را در قالب طرح مهندسان ناظر و شرکتهای خدمات
فنی -مشاورهای ساماندهی کرد .اين اقدام از يکسو موجب
اشتغال دانشآموختگان متخصص بخش کشاورزی شد و از
سوی ديگر بهینهسازی مديريت مزارع را فراهم کرد ،اما پس
از گذشت پنجسال از تأسیس شرکتهای خدمات فنی-
مشاورهای تاکنون ،مطالعهای در زمینة نگرش اعضای اين
شرکتها دربارة عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی صورت نگرفت .با توجه به اينکه اين سازمان
بهعنوان تشکلی صنفی و تخصصی کشاورزی وظايف و
مسئولیتهای متعددی نسبت به دانشآموختگان کشاورزی
دارد ،مطالعة نگرش کارشناسان شرکتهای خدمات فنی-
مشاورهای دربارة عملکرد آن میتواند در بهبود ارتباط
کارشناسان با سازمان مذکور ،توجه به تقاضا و نیازهای آنان
در تدوين برنامهها و سیاستهای سازمان و نیز رفع چالشها
و نقايص موجود نقش مؤثری داشته باشد .هدف از انجامدادن
اين مطالعه شناسايی الگوی ذهنی کارشناسان شرکتهای
خدمات فنی -مشاورهای دربارة عملکرد سازمان نظام
مهندسی با بهرهگیری از روششناسی کیو 2است.
بهطور کلی فعالیتهای شرکتهای خدمات فنی-
مشاورهای به دو شیوه صورت میگیرد .1 :فعالیتهای
آموزشی -ترويجی و فنی -میدانی که در زمرة فعالیتهايی
است که حقالزحمة آنها را بخش دولتی میپردازد؛
 .2فعالیتهای خصوصیای که تمام امور برنامهريزی ،اجرا و
درآمدزايی آنها به عهدة شرکتهاست و بخش دولتی در آن
هیچگونه دخالتی ندارد .انعقاد قرارداد خصوصی با کشاورزان،
سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی و نیز فروش
نهادههای کشاورزی از مهمترين اين فعالیتها بهشمار میآيند
( .)Rahimi et al., 2012در مطالعة & Mahdian Broujeni
 ،)2012(Ahmadvandاکثريت اعضای شرکتهای خدمات
 .1در اين مطالعه ،به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به
اختصار «نظام مهندسی» اطالق میشود.
2. Q methodology

فنی -مشاورهای ،رفع بیکاری ،نداشتن شغل و کسب درآمد را
مهمترين دلیل گرايش خود به اين شرکتها عنوان کردند،
درحالیکه براساس نتايج مطالعة Hassanpour & Sadighi
( ،)2011کمترين میزان رضايت شغلی کارشناسان شرکتهای
مذکور مربوط به ويژگیهايی مثل دستمزد در قبال کار
انجامگرفته ،فرصت پیشرفت در شغل و ثبات شغلی است.
 )2012( Rahimi et al.در ارزيابی عملکرد شرکتهای
خدمات فنی -مشاورهای استانهای کرمانشاه و زنجان به اين
نتیجه رسیدند که شرکتهای مذکور در استان کرمانشاه از
نظر تعداد قراردادهای منعقدشده با ساير سازمانها عملکرد
ضعیفی داشتند و همچنین رضايت شغلی مديران عامل اين
شرکتها در استان کرمانشاه در حد پايینتری قرار دارد.
مبنای نظری اين پژوهش ريشه در تفکرات )(1991
Ajzenدارد ،مبنی بر اينکه نگرش پیشگوکنندة رفتار است.
وی نگرش را عاملی میداند که موجب میشود فرد به کمک
آن نسبت به شیء ،شخص ،مؤسسه يا موقعیتی ويژه ،رفتاری
ويژه از خود نشان دهد (.)Shahvali & Nooripoor, 2007
 )1993( Rafipourمعتقد است نگرش ،نظر و برداشت شخص
دربارة يک موضوع يا پديده است که رفتار و برخورد فرد را با
آن منعکس میکند .از آنجاکه اين اصطالح از علم
روانشناسی به ساير علوم رفتاری راه يافته است ،ابتدا بايد
تعريف روشن و جامعی از نگرش بیان شودAlipour & .
 )2013(Dehghaniبه نقل از  ،(1991) Ajzenنگرش را
بهعنوان تمايل به عکسالعمل يا پاسخ به رفتاری مناسب يا
نامناسب تعريف کردند .درواقع ،نگرش آمیزهای از احساسات،
ادراکات و تمايالت رفتاری دربارة يک شیء ،شخص ،گروه يا
واقعه است (.)Mohseni, 1996
بنابراين ،نگرش جهتگیری فرد دربرابر موضوع ،فرد يا
گروهی است که به سابقة ذهنی وی برمیگردد و خود را
بهصورت مثبت و منفی نشان میدهد؛ يعنی فرد در برابر يک
شیء ،شخص يا موضوع از خود عکسالعمل ويژهای نشان
میدهد .با توجه به اينکه نگرش هر فرد تعیینکنندة رفتار
اوست و رفتار سازمانی به میزان شايان توجهی تابع نحوة
نگرش فرد دربارة شغل و موقعیت خود در سازمان است
( ،)Khoshkhabar, 1994نگرش کارشناسان شرکتهای
خدمات فنی -مشاورهای میتواند مبنای رفتار آنان در ارتباط
با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد.

زرافشانی و همکاران :بررسی نگرش کارشناسان شرکت های خدمات فنی -مشاوره ای ...

 ،)2011( Lunenburgبه نقل از  )1964( Vroomاظهار
میدارد براساس تئوری انتظار– ارزش ،1افراد بر مبنای چهار
پیشفرض عضو سازمانهای مختلف میشوند :پیشفرض
نخست نیازها ،انگیزهها و تجربههای گذشتة فرد را دربر
میگیرد .اين پیشفرض بر نحوة عکسالعمل افراد دربارة
سازمانهای عضو تأثیر میگذارد .پیشفرض دوم بیانگر آن
است که افراد بر مبنای انتظارات خود از سازمان ،رفتارهای
انطباقی را بروز میدهند .پیشفرض سوم بیان میکند علل
عضوشدن افراد در سازمانهای مختلف به انتظارات آنان در
زمینة مواردی نظیر حقوق ،امنیت شغلی ،پیشرفت و درگیری
با چالشهای مختلف برمیگردد .درنهايت ،پیشفرض چهارم
گويای آن است که افراد ،سازمان را براساس میزان انتفاع
شخصی از عضويت برمیگزينند .از اينرو ،نگرش افراد دربارة
سازمان متأثر از پیشفرضهای يادشده نیز است.
نگرش دربارة سازمان میتواند از جمله عوامل تأثیرگذار بر
رضايت شغلی و تعهد سازمانی باشد (.)Steron, 1998
همچنین ،نگرش کارکنان دربارة سازمان متولی ،از عوامل
ايجاد انگیزة کاری ،مسئولیتپذيری و تعهد سازمانی است
).(Kolman & Rymesova, 2007
نگرش مثبت کارکنان با تأثیر مستقیم بر تعهد سازمانی،
به مشارکت و تمايل به ماندن کارکنان در سازمان میانجامد
و درنهايت بر عملکرد سازمانی اثرگذار است (.)Abzari, 2008
در مطالعة  (1993) Riggs & Beusنگرش مروجان دربارة
سازمان ترويج در کنار ساير عوامل نظیر حقوق و مزايای
جانبی ،موجب تقويت انگیزة آنان در اجرای برنامهها و
خطمشیهای سازمان شد .در پژوهشی ديگرAshkar ،
( )2003به نگرش مثبت کارشناسان دربارة ادارة شیالت
بهعنوان يکی از پیشگوکنندههای رضايت شغلی آنان تأکید
کرده است )1996( Saroghi .تمايل به ماندن در سازمان،
پذيرش ارزشها و اهداف سازمان و تالش برای تحقق آنها را
از عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و شکلگیری نگرش کارکنان
ياد میکند .همچنین )1994( Araghi ،نگرش سازمانی را از
عوامل مؤثر بر رفتار سازمانی و تمايل به باقیماندن در شغل
میداند )1995( Alvani & Memarzade .نیز معتقدند
مديران بايد تعهد و پايبندی سازمانی کارکنان را از طريق
ايجاد نگرش مثبت و امنیت شغلی افزايش دهند .همچنین به
نقل از  (2008( Hallنگرش در تدوين سیاستهای راهبردی
1. Expectancy-value Theory
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سازمان نقش کلیدی دارد .جمعبندی ادبیات باال نشان
میدهد نگرش کارکنان دربارة سازمان میتواند در تعهد آنان
نسبت به وظايف خود مؤثر باشد؛ بهعبارت ديگر ،نگرش مثبت
دربارة سازمان مربوطه سبب افزايش کارايی و اثربخشی
کارکنان میشود .پرسشی که در اينجا مطرح میشود آن
است که نگرش کارشناسان شرکتهای خدمات فنی-
مشاورهای دربارة عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی چه وضعیتی دارد؟ بهعبارت ديگر ،الگوهای
ذهنی اين کارشناسان دربارة سازمان مذکور کداماند؟ بهنظر
میرسد بررسی نگرش کارکنان دربارة سازمان ،میتواند
مديران و مجريان را در برنامهريزی و مديريت اثربخش ياری
رساند که اين مسئله تأکیدی بر ضرورت انجامدادن تحقیق
پیش روست .بر اين اساس ،هدف از انجامدادن پژوهش حاضر
آن است که ضمن بررسی نگرش کارشناسان شرکتهای
خدمات فنی -مشاورهای دربارة عملکرد سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ،الگوهای ذهنی آنان را با
بهرهگیری از روش کیو استخراج کند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با بهرهگیری از روششناسی کیو انجام گرفت و
به لحاظ هدف کاربردی است .از اينرو ،نتايج آن میتواند در
تدوين سیاستها و برنامههای سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه استفاده شود.
روششناسی کیو در دهة  1930میالدی توسط William
 Stephensonابداع شد .اين روش ،به پژوهشگر امکان
میدهد ضمن شناسايی و طبقهبندی ادراکات و عقايد فردی،
به دستهبندی افراد براساس ادراکشان بپردازد )& Mckeown
 .(Thomas, 1988بسیاری از صاحبنظران روش کیو معتقدند
اين روش ،تلفیقی از روش کمی و کیفی است ،زيرا از يکسو،
انتخاب مشارکتکنندگان از طريق روشهای نمونهگیری
احتمالی صورت نمیگیرد ،بلکه افراد به صورت هدفمند و با
اندازة کوچک انتخاب میشود که آن را به روش کیفی نزديک
میسازد و از سوی ديگر ،يافتهها از طريق تحلیل عاملی و
بهصورت کمی بهدست میآيند ( Pourezzat & Heydari,
 .)2011از جمله مزيتهايی که برای اين روش اکتشافی
برشمردند ،دقت و حساسیت بیشتر در گردآوری دادههاست؛
برای مثال ،در مرحلة «مرتبسازی کیو» برخالف مقیاس
لیکرت ،نمونههای مورد مطالعة گويهها را بهصورت همزمان
بررسی میکنند و گويهها را طی فرايندی مقايسهای مرتب
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میکنند .اين شیوة مرتبسازی سبب میشود مخاطبان
ديدگاه خود را دربارة موضوع مورد پژوهش بهدرستی نشان
دهند ( .)Khoshgoyanfard, 2007از ديگر مزيتهای روش
کیو دربارة روشهای پیمايشی ،مصاحبة چهرهبهچهرة
پژوهشگر با نمونههاست؛ بهعبارت ديگر ،پژوهشگر در فرايند
کیو هیچگاه صحنة پژوهش را ترک نمیکند؛ بنابراين
سلسلهمراتب کیو را همراه با نمونهها دنبال میکند .از اينرو،
هنگام مرتبسازی میتواند ضمن شناخت داليل ارزشگذاری
گويهها در ستون کامالً مخالف و کامالً موافق ،از اين داليل در
تفسیر نظرها و نگرشها استفاده کند (.)Lajevardi, 2010
واحد سنجش در اين مطالعه ،شرکتهای خدمات فنی-
مشاورهای وابسته به سازمان نظام مهندسی در شهرستان
سنقر بودند .در اين شهرستان ،نه شرکت خدمات فنی
مشاورهای با  127کارشناس مشغول به خدمتاند که جامعة
آماری اين پژوهش را تشکیل دادند .از اين تعداد ،با توجه به
رشتة تحصیلی  45کارشناس با سابقة کار بیش از سه سال به
روش نمونهگیری هدفمند بهعنوان نمونه انتخاب شدند
(جدول  .)1در روش کیو ،همانند ساير روشهای کیفی يا
کیفی– کمی ،مطالعة نمونة بزرگ امکانپذير نیست .شايد
اين يکی از مزيتهای نسبی اين روش باشد .تعداد نمونهها يا
 Q-sortersدر روششناسی کیو متفاوت گزارش شد؛ بهعنوان
مثال )1991( Goldman & Emke ،مطالعة خود را با هشت
نفر انجام دادند .اما بهطور معمول)2007( Previt et al. ،
معتقدند  30-40نفر مناسب است .اغلب پژوهشگران بر اين
باورند تعداد زياد شرکتکنندگان مشکلساز است؛ بهعبارت
ديگر ،حجم زياد نمونه میتواند اعتبار مطالعات کیفی را
خدشهدار کند .به اعتقاد  ،)2005( Watts & Stennerهنگامی
که محقق به دنبال ديدگاههای جالب و کلیدی در زمینة
موضوعی باشد ،استفاده از نمونههای کوچک توصیه میشود.
اين موضوع تا جايی اهمیت دارد که روش نمونهگیری
راهبردی ( )strategic samplingرا برای روششناسی کیو
معرفی کرد؛ بنابراين در پژوهش حاضر نیز سرشماری 127
کارشناس امکانپذير نبود (1973) Kerlinger.نیز معتقد است
در مطالعات کیو ،به لحاظ نظری میتوان حتی يک نمونه را
نیز بررسی کرد .وی همچنین عنوان میکند اجرای روش کیو
با نمونههای زياد غیر ممکن است .از اينرو ،در اين پژوهشها
نمیتوان دنبال تعمیمپذيری آماری بود.
فرايند روششناسی کیو مراحل مختلفی دارد که عبارتند
از:

 .1گردآوری فضای گفتمان :1فضای گفتمان شامل
مجموعهای از مطالب متنوع و متعدد مرتبط با موضوع تحقیق
است که در میان جامعه مطرح میشود .منظور از جامعه،
افرادی است که مطالعة کیو درصدد شناسايی ذهنیتهای
آنها دربارة موضوع تحقیق است ( Van Exel & DeGraaf,
 .)2005برای ايجاد فضايی گفتمانی ،بايد ابتدا منابع اسنادی
(کتابخانهای ،اينترنتی و )...در زمینة موضوع تحقیق بررسی
شود و سپس از طريق مصاحبه با جامعه ،گردآوری دادهها
تکمیل شود .گفتمان تا جايی ادامه پیدا میکند که پژوهشگر
احساس کند که هیچگونه مطلب جديدی از ادامة مصاحبه
بهدست نمیآورد .در اين پژوهش ،فضای گفتمان از طريق
مصاحبه با ده نفر از کارشناسان شرکتهای خدمات فنی-
مشاورهای که جزء نمونة مورد مطالعه نبودند و نیز با بررسی
اهداف و وظايف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی شکل گرفت.
 .2نمونة کیو :2در اين مرحله ،نتايج بررسی منابع اسنادی
(کتابخانهای و اينترنتی) با يافتههای مستخرج از مصاحبه
تلفیق شد و درمجموع صد عبارت بهدست آمد که پس از
جمعبندی و حذف عبارتهای تکراری ،نمونة کیو در قالب
 25گويه شکل گرفت که معرف فضای گفتمان بود .تعداد
مناسب گويهها برای آنکه يافتهها دارای اعتبار آماری باشند،
بین بیست تا شصت عبارت است ).(Donner, 2001
 .3ايجاد دستة کیو :3هريک از گويهها روی کارتی به ابعاد
 14/5×10/5نوشته شد و بهصورت تصادفی از  1تا 25
شمارهگذاری شد (.)Moradian, 2011
4
 .4گردآوری دادهها يا مرتبسازی کیو  :در روش کیو،
مرتبسازی به دو شیوة اجباری و اختیاری صورت میگیرد.
در توزيع اجباری ،مرتبسازی کارتها طبق نمودار از پیش
تعیینشده انجام میگیرد ،درحالیکه در توزيع اختیاری هر
پاسخگو برحسب تمايل خود و با آزادی عمل بیشتر
مرتبسازی را انجام میدهد .توزيع اجباری مزايای متعددی
دارد؛ برای مثال ،در اين روش پاسخگويان گويهها را با تمرکز
و دقت بیشتری بررسی میکنند ،به اين دلیل که تعیین
جايگاه هر گويه در طیف اجباری دشوارتر از طیف اختیاری
است .به اين ترتیب ،میتوان با توجه به گويههايی که در دو
1. Concourse
2. Q-sample
3. Q -deck
4. Q-sort
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سوی طیف قرار میگیرند (گويههايی که پاسخگو با آنها
کامالً موافق يا کامالً مخالف است) به شناخت عمیقتری از
نگرش فرد دست يافت .همچنین ،در توزيع اجباری همة
پاسخگويان از دستورالعمل مشابهی در مرتبسازی استفاده
میکنند ( .)Hall, 2008در اين تحقیق ،بهمنظور اعتبارسنجی
گويهها و تأيید روايی ابزار پژوهش از پنج کارشناس
شرکتهای خدمات فنی -مشاورهای (که جزء پاسخگويان
اصلی نبودند) خواسته شد مرتبسازی کارتها را بهصورت
آزمايشی انجام دهند .توصیههای آنان مبنی بر اصالح محتوای
گويهها و نمودار کیو بهکار گرفته شد و نسخة نهايی برای
گردآوری دادهها آماده شد .از آنجا که مطالعة کیو دربارة
«وجود» ذهنیتهای مختلف صحبت میکند ،اطالعاتی دربارة
«توزيع» متغیرها بهدست نمیدهد ،از اينرو ،نمیتوان مانند
مطالعات کمی دربارة تعمیمپذيری آن بحث کرد ( Pourezzat
 .)& Heydari, 2011پايايی و روايی پژوهشهای کیفی از
جمله کیو که بهطور عمده کیفی است ،با مباحثی نظیر
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 Dependability and Transferabilityپیوند خورده است.
بحث پايايی به اين صورت مطرح است که يافتهها تا چه اندازه
قابلیت اعتماد دارند ( .)Dependabilityمنظور از اعتماد،
پژوهشگری است که با تجربه و تبحر در پژوهشهای کیفی،
ابزار تحقیق بهشمار میرود و قابلیت اعتماد را از يافتهها به
خواننده منتقل میسازد .در زمینة روايی نیز موضوع
انتقالپذيری ( )Transferabilityمطرح میشود .در اين راستا،
تعمیمپذيری يافتهها مد نظر است که در بررسیهای کیفی
بهصورت  case to caseامکانپذيرست (.)Kerlinger, 1973
در مرحلة بعد از کارتها ،جدول مرتبسازی کیو و
دستورالعمل مرتبسازی در محل کار نمونهها در اختیار آنان
قرار گرفت و از آنها خواسته شد با استفاده از روش توزيع
اجباری بر مبنای طیف  +4تا  -4با توجه به میزان موافقت يا
مخالفت ،ارزش هر کارت را مشخص کنند و آن را در جدول
مرتبسازی کیو قرار دهند (نمودار .)1

مخالف
موافق
-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4

نمودار  .1جدول مرتبسازی کیو

گفتنی است ضمن گردآوری دادهها و تکمیل جدول
(نمودار  ،)1بهمنظور درک عمیق استداللهای کارشناسان،
بحث و تبادل نظر با آنان بهعمل آمد.
درنهايت ،دستهبندی نمونهها براساس تفاوت در نگرش ،با
استفاده از روش تحلیل عاملی کیو در نرمافزار SPSS 16
انجام گرفت .تحلیل عاملی کیو ،افراد را براساس نگرش آنان
طبقهبندی میکند؛ يعنی اين افراد هستند که طبقهبندی
میشوند و نه گويهها ( .)Pourezzat & Heydari, 2011در
اين پژوهش ،کارشناسانی که دربارة عملکرد سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی الگوهای ذهنی مشابه
داشتند در گروهی دستهبندی شدند و بهعنوان عاملی در
جدول خروجی  SPSSمشخص شدند .برخالف تحلیل عاملی

معمولی ،در تحلیل عاملی کیو نمیتوان بهطور مستقیم از
مقادير جدول خروجی به تفسیر عاملها يا نگرش پاسخگويان
پرداخت ،زيرا مقادير جدول رابطة پاسخگو را با عاملها نشان
میدهد ،درحالیکه تفسیر عاملها به محتوای عبارتهای
انتخابشده بستگی دارد؛ بنابراين بايد امتیازهای عاملی را
بهدست آورد تا از طريق ارتباط بین محتوای عبارتها و
عاملها ،امکان تفسیر عاملها فراهم شود ( & Militello
 .)Benham, 2010در اين مطالعه ،امتیازهای عاملی برای
تکتک عبارتهای کیو محاسبه شد و براساس آن آرايههای
عاملی بهدست آمد .برای محاسبة آرايههای عاملی ،عبارتی که
باالترين امتیاز عاملی را داشت در درجة  +4و عبارتهای بعد
از آن بهترتیب در درجههای  +1 ،+2 ،+3و ...قرار گرفتند .به
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 44/4درصد پاسخگويان را مردان و  55/6درصد آنها را زنان
تشکیل دادند .از نظر میزان تحصیالت ،مدرک تحصیلی
کارشناسی دارای بیشترين فراوانی (93/3درصد) بود .رشتة
تحصیلی زراعت با فراوانی  ،16بیشترين و رشتههای اقتصاد
کشاورزی و توسعة روستايی با فراوانی  ،1کمترين تعداد
پاسخگويان را داشتند (جدول  .)1به لحاظ سابقة کار64/4 ،
درصد از افراد دارای چهار سال سابقه بودند ،يعنی از بدو
تأسیس شرکتها (سال  )1386فعالیت خود را آغاز کردند.
سابقة کار  20درصد از کارشناسان سه سال و  7درصد از
آنها دو سال محاسبه شد.

اين ترتیب ،آرايههای عاملی هريک از عاملها در داخل ستون
جديد بازسازی شد (جدول  .)4از طريق آرايههای عاملی
میتوان دريافت هريک از گروهها دربارة کدام عبارتها نظر
موافق يا مخالف داشتند و براساس آن تفسیرپذيری
عبارتهای کیو انجام میگیرد .درنهايت ،تفسیر نگرش هريک
از گروهها با استفاده از توضیحات نمونهها در زمینة گويههای
مخالف و موافق در هر عامل صورت گرفت.
یافتهها و بحث
ویژگیهای فردی

براساس نتايج ،میانگین سنی کارشناسان  76-29سال است.
جدول  .1رشتة تحصیلی کارشناسان شرکتهای خدمات فنی -مشاورهای
رشتة تحصیلی

فراوانی /نفر

درصد

درصد تجمعی

زراعت
ترویج

16
8

35/6
17/8

35/6
53/4

علوم دامی

6

13/3

66/7

منابع طبیعی

5

11/1

77/8

گیاهپزشکی

4

8/9

86/7

باغبانی

2

4/4

91/1

ماشینآالت

2

4/4

95/5

اقتصاد کشاورزی

1

2/3

97/8

توسعة روستایی

1

2/2

100

جمع

45

100

مختلف قرار گرفتند و  61/31درصد واريانس کل توسط اين
گروهها تبیین شد (جدول  .)2در ادامه ،به تفسیر الگوی
ذهنی کارشناسان در قالب گروههای چهارگانه پرداخته شد.

براساس نتايج تحلیل عاملی کیو ،کارشناسان شرکتهای
خدمات فنی -مشاورهای شهرستان سنقر با توجه به تفاوت
نگرش دربارة سازمان نظام مهندسی کشاورزی در چهار گروه

جدول  .2الگوهای ذهنی استخراجشده از تحلیل عاملی کیو
عاملها (الگوهای ذهنی)

واریانس

درصد واریانس تجمعی

1
2

26/986
17/731

26/986
44/717

3

10/196

54/913

4

6/406

61/319

دامنة ايدههای پاسخگويان در جدول ماتريس عاملها
(جدول  )3آمده است .همانطورکه در اين جدول نشان داده
شد ،در تحلیل عاملی به جای متغیرها ،عقايد و نظرهای

پاسخگويان دستهبندی و الگوهای ذهنی آنان استخراج
میشوند.
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جدول  .3ماتریس همبستگی دیدگاه افراد در هریک از الگوهای ذهنی
افراد

الگوهای ذهنی 1

33
32
31
29
30
14
3
7
12
25
6
24
26
40
28
5
4
19
15
8
20
11
13
23
42
1
36
9
10
21
27
22
35
44
41
18
2
45
17
43
16
38

0/933
0/928
0/928
0/920
0/920
0/780
0/748
0/683
0/681
0/679
0/667
0/646
0/598
0/569
0/558
0/526
0/508

الگوهای ذهنی 2

در روششناسی کیو ،برای نشاندادن مهمترين عاملها از
نظر میزان واريانس تبیینشده از نمودار سنگريزه استفاده می
شود .در اين پژوهش ،براساس واريانس تبیینشدة مندرج در

الگوهای ذهنی 3

الگوهای ذهنی 4

0/790
0/679
0/668
0/665
0/649
0/647
0/623
0/622
0/617
0/602
0/594
0/577
0/569
0/568
0/538
0/507
0/787
0/761
0/598
0/586
0/585

0/733
0/692

نمودار سنگريزه ،چهار الگوی ذهنی مختلف استخراج شد
(نمودار .)2
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Eigenvalue

Component Number

نمودار  .2نمودار سنگریزه یا تست بریدگی

الگوی ذهنی اول :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی ،امید تضمین آيندة شغلی (نگاه آرمانگرايانه)
اين گروه شامل هفده نفر از شرکتکنندگان در اين
مطالعه است .در روش کیو ،تعداد بیش از پنج نفر نشاندهندة
مهمبودن آن گروه در میان ساير گروههاست؛ بنابراين نگرش
اين گروه از افراد اهمیت ويژهای دارد (الجوردی.)1389 ،
افراد اين گروه از آنجاکه بعد از فراغت از تحصیل در زمان
تأسیس شرکتهای خدمات فنی مشاورهای در سال 1386
جذب اين شرکتها شدند -با استناد به مصاحبههای
انجامگرفته -معتقدند سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی نقش مهمی در اشتغال دانشآموختگان اين
رشته دارد .)1(12درحال حاضر ،با توجه به تکمیلشدن
اعضای شرکتها ،به لحاظ تنوع گرايشهای کشاورزی ،جذب
دانشآموختگان با محدوديتهايی مواجه است .يکی ديگر از
محدوديتهای جذب دانشآموختگان ،نداشتن تمايل مديران
عامل شرکتها به استخدام نیروی جديد است ،زيرا درآمد
تعرفههای دريافتی از کشاورزان بین اعضای شرکت تقسیم
میشود و با استخدام نیروی جديد ،سهم اعضا و درآمد آنها
کاهش میيابد .بهعالوه ،به عقیدة افرادی که در اين گروه قرار
دارند ،سازمان نظام مهندسی برای جذب دانشآموختگان در
شرکتهای نامبرده ،ضوابط و قوانین مشخصی ندارد ( ،)2اين
مسئله موجب محدوديت در جذب دانشآموختگان کشاورزی
1 .Scree plot
 .2اعداد داخل پرانتز ،شمارة گويهها (کارتها) است.

1

شد .از جمله مسائل ديگری که به عقیدة اعضای اين گروه در
استخدام کارشناسان به آن توجه نمیشود ،بیتوجهی به
بومیبودن اعضاست ( .)3اين افراد بر اين باورند که درصورت
بروز اختالف يا اعتراض به عملکرد مديران عامل شرکتها،
سازمان نظام مهندسی از حقوق اعضا حمايت نمیکند ()25؛
بهعبارت ديگر ،رسیدگی به مسائل و مشکالت اعضای شرکت
توسط سازمان فقط در حد نامهنگاری است و هیچگونه
نظارتی از سوی سازمان در انتخاب مديران عامل از نظر
صالحیت و توانايی مديريت و ادارة شرکتها صورت نمیگیرد.
بهطور کلی با توجه به مطالب يادشده میتوان گفت
کارشناسان اين گروه معتقد بودند عضويت در نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی ،راهبردی است برای تضمین آيندة
شغلی آنها .وجود اين الگوی ذهنی با يافتههای مطالعة
 )2012(Mahdian Broujeni & Ahmadvandتأيید میشود.
الگوی ذهنی دوم :برگزاری دورههای ضمن خدمت
ناکارآمد (نگاه منتقدانه)
شانزده نفر از پاسخگويان در اين گروه قرار گرفتند .به
عقیدة اين افراد ،سازمان نظام مهندسی دورههای آموزشی را
بر مبنای نیازهای آموزشی کارشناسان از ديدگاه واحد آموزش
سازمان طراحی میکند ( ،)4درحالیکه نیازهای آموزشی
اعضای شرکتها در شهرستانهای مختلف متفاوت است .اين
امر موجب شده است تعداد اندکی از کارشناسان در دورههای
آموزشی شرکت کنند و انگیزة آنها از شرکت در اين دورهها
دريافت گواهی شرکت در دوره است نه احراز مهارت و
شايستگیهای شغلی؛ بهعبارتی ،دورههای آموزشی ضمن
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خدمت اثربخشی الزم را ندارد .يکی ديگر از جنبههای مورد
تأيید اين گروه ،نبودن ضوابط ويژه در جلسههای مجمع
عمومی هنگام رأیگیری برای تصويب بودجة پیشنهادی و
تراز مالی ساالنة سازمان است ( .)10پاسخگويان بر اين باورند
که در جلسههای مذکور به اعتراضات اعضای شرکتها توجه
نمیشود و تصمیمهای نهايی بر مبنای نظرهای هیئت رئیسة
نظام مهندسی اتخاذ میشود .يکی ديگر از موارد طرحشده از
سوی افراد اين گروه آن است که سازمان در ايجاد فرصتهای
شغلی جديد از طريق تصويب طرحهای پیشنهادی اعضای
شرکتها ،اقدام مؤثری بهعمل نمیآورد و در بسیاری از موارد
هیچگونه حمايت جدی از طرحهای پیشنهادی کارشناسان
صورت نمیگیرد ( ،)13درحالیکه براساس پژوهش Rahimi
 ،)2012( et al.يکی از راههای درآمدزايی شرکتهای خدمات
فنی -مشاورهای ،انعقاد قراردادهای خصوصی است.

کارشناسان شرکتها و تأخیر در انعقاد قراردادهای ساالنه با
ادارههای مربوطه (ترويج ،منابع طبیعی ،امور دام و )...ايجاد
شد (17و  .)18کارشناسان اين گروه معتقدند اين شرکتها
بدون هیچگونه نظارت و ارزيابی از سوی سازمان اداره
میشوند و سازمان نظام مهندسی فقط در زمان عقد قرارداد و
کسر سهم خود از مبلغ قراردادها وارد عمل میشود .اين افراد
معتقدند سازمان نظام مهندسی وظايف شرکتها را بهصورت
مکتوب در اختیار آنها قرار داد ( ،)21اما هیچگونه نظارتی در
زمینة انجامدادن اين وظايف صورت نگرفت و سازمان در قبال
کارشناسان پاسخگو نیست ( .)22پايینبودن مبلغ حقالزحمة
کارشناسان و تأخیر در انعقاد قراردادهای ساالنه از مهمترين
داليل شکلگیری اين الگوی ذهنی است .نتايج مطالعة
 )2011( Hassanpour & Sadighiو ،)2012( Rahimi et al.
نیز مؤيد اين مطلب است.

الگوی ذهنی سوم :پاسخگونبودن سازمان در قبال
شرکتها (نگاه ساختارگرايانه)
اين گروه منعکسکنندة نظرهای پنج نفر از پاسخگويان
است .اين افراد اذعان دارند نظام مهندسی نشريههای سازمان
(فصلنامه ،خبرنامه) را بهموقع در اختیار اعضا قرار میدهد
( .)6اين امر در آموزشهای تخصصی و اطالعرسانی به
کارشناسان در زمینة مسائل صنفی تأثیر شايان توجهی دارد.
کارشناسان اين گروه معتقدند ،حق بیمهای که بايد
کارشناسان شرکتها بپردازند بسیار باالست ( .)19درحال
حاضر ،ماهانه حدود يک میلیون و دويست هزار ريال از حقوق
اعضای شرکت بابت حق بیمه کسر میشود که با توجه به
ثابتماندن مبلغ قراردادها از بدو تأسیس شرکتها از يکسو
و افزايش ساالنة حق بیمه از سوی ديگر ،موجب نارضايتی
کارشناسان از سازمان نظام مهندسی میشود؛ به دلیل اينکه
تاکنون سازمان نظام مهندسی در راستای کاهش حق بیمه
هیچگونه پیگیری و مکاتبهای با سازمان تأمین اجتماعی انجام
نداده است .بهعالوه ،انتظار اين افراد از سازمان نظام مهندسی
آن است که بهعنوان پلی ارتباطی ،مسائل و مطالبههای
کارشناسان را به مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی منتقل
کند ،درحالیکه به باور اين افراد سازمان نظام مهندسی
نتوانسته است نقش ارتباطی خود را بهخوبی ايفا کند (.)15
درنتیجه ،مشکالتی نظیر پرداختنکردن بهموقع حقالزحمة

الگوی ذهنی چهارم :نگاه محافظهکارانه
اين گروه منعکسکنندة نگرش محافظهکارانة دو نفر از
پاسخگويان است .با توجه به اينکه اعضای اين گروه از مديران
عامل شرکتها بودند و نظرهای آنان میتواند در سرنوشت
ساير اعضا مؤثر باشد ،در گروهی مجزا طبقهبندی شدند .به
باور اين افراد ،سازمان نظام مهندسی زمان برگزاری جلسهها
و برنامههای سازمان را بهموقع از طريق پیامک به اطالع کلیة
کارشناسان میرساند ( )7و اين يکی از نقاط قوت سازمان در
اطالعرسانی بهموقع محسوب میشود .با توجه به اينکه در
گذشته نشريههای سازمان (فصلنامة نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی) بهصورت رايگان در اختیار اعضای نظام
مهندسی قرار میگرفت ،بسیاری از کارشناسان از مطالب
آموزشی و اطالعات مندرج در آنها استفاده میکردند ،اما
درحال حاضر ،دريافت اين نشريهها منوط به پرداخت هزينه
است .اين مسئله موجب شد تعداد کمی از کارشناسان اين
نشريهها را بخرند؛ بنابراين بخش زيادی از اعضا از مطالب
تخصصی محروم بمانند .افراد اين گروه ،نحوة برخورد و
پاسخگويی پرسنل نظام مهندسی را با اعضای شرکتهای
خدمات فنی مشاورهای مناسب ارزيابی کردند (.)11
در جدول  ،4گويهها و آرايههای عاملی آنها به تفکیک
الگوهای ذهنی نمايش داده شد.
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تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،45شماره  ،4زمستان 1393
جدول  .4آرایههای عاملی به تفکیک الگوهای ذهنی چهارگانه
آرایة عاملی

آرایة عاملی

آرایة عاملی

آرایة عاملی

الگوی ذهنی

الگوی ذهنی

الگوی ذهنی

الگوی ذهنی

اول

دوم

سوم

چهارم

1
2

ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیالن
نبودن ضوابط و قواعد ویژه برای جذب

+4
+3

+3
-4

0
-3

-2
-1

3

بیتوجهی به جذب افراد بومی در شرکتها

+3

+3

0

-4

4

توجه به نیازهای آموزشی در برگزاری دورههای آموزشی

+2

+4

+1

+2

5

برگزاری همایشها و کنفراسهای تخصصی

+2

-2

-1

0

6

در اختیار قراردادن بهموقع نشریههای سازمان (فصلنامه،

+2

-1

+3

-3

7

جلسهها و برنامههای سازمان
اطالعرسانی بهموقع در زمینة
خبرنامه)

+1

0

+2

+3

8

سهولت دسترسی به سایت اینترنتی سازمان

+1

+2

-2

+2

9

برگزاری منظم جلسههای مجمع عمومی

0

+1

0

+2

+1

-3

0

+1

11

برخورد مناسب کارکنان سازمان با کارشناسان شرکتها

0

-1

-1

+3

12

پرداخت وام و تسهیالت از طریق صندوق رفاه

0

-2

+2

0

13

حمایت و پشتیبانی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید

0

-3

+1

-1

14

فراهمکردن زمینه برای آشنایی کارشناسان با افراد کارآفرین

0

0

+4

0

15

ارجاع مطالبههای کارشناسان به سازمان جهاد کشاورزی

+1

-2

-4

-3

16

دفاع از حقوق کارشناسان در مقابل سایر سازمانها و ادارهها

-1

+1

0

+4

17

انعقاد بهموقع و بدون تأخیر قرداد ساالنه با ادارههای مربوطه

-1

+2

-2

+1

18

بیتوجهی به پرداخت بهموقع حقالزحمة کارشناسان

-1

0

-1

+1

19

اقدامنکردن برای کاهش مبلغ حق بیمة پرداختی

-1

-1

+3

-1

20

تالشنکردن سازمان در زمینة تأمین امنیت و آیندة شغلی

-2

+1

-1

0

21

تدوین شرح وظایف مدون برای کارشناسان

-2

0

+1

0

22

نظارت و ارزیابی فعالیتهای شرکتها و کارشناسان

-2

+2

-3

-2

23

پیگیری مسائل و مشکالت کارشناسان شرکتها

-3

-1

+1

+1

24

نظارت بر فعالیتهای مدیران عامل شرکتها

-3

0

+2

-1

25

حمایت از حقوق کارشناسان در مقابل مدیران عامل

-4

+1

-2

-2

گویهها

 10رأیگیری مطابق با ضوابط برای تصویب بودجه و تراز مالی ساالنه

براساس نتايج مندرج در جدول باال ،میتوان گفت هرچند
کارشناسان مورد مطالعه الگوهای ذهنی متفاوتی داشتند ،اما
نتايج مربوط به آرايههای عاملی (جدول  )4مؤيد آن است که
کارشناسان در پارهای از موارد نیز اتفاق نظر داشتند؛ برای
مثال اکثر پاسخگويان با گويههايی نظیر اطالعرسانی بهموقع
در زمینة جلسهها و برنامههای سازمان و سهولت دسترسی به
سايت اينترنتی مربوطه موافق بودند ( 7و  .)8همچنین،
کارشناسان عضو شرکتهای خدمات فنی -مشاورهای با
مواردی نظیر ارجاع مطالبههای کارشناسان به سازمان جهاد

کشاورزی ،نظارت و ارزيابی فعالیتهای شرکتها و
کارشناسان و حمايت از حقوق کارشناسان در مقابل مديران
عامل مخالف بودند (15،22و .)25
نتیجهگیری
هدف از اين مطالعه بررسی نگرش کارشناسان شرکتهای
خدمات فنی– مشاورهای دربارة عملکرد سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در استان کرمانشاه بود.
بهرهگیری از روش کیو اين فرصت را به پژوهشگران داد که
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ديدگاه کلی کارشناسان شرکتهای خدمات فنی– مشاورهای
را دربارة سازمان بررسی کنند .نتايج نشان داد درمجموع 33
نفر از  45کارشناس مورد مطالعه ،نوعی نگرش آرمانگرايانه و
در عین حال منتقدانه دربارة سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و منابع طبیعی دارند .شايد بتوان اين نوع نگرش را در
بسیاری از کشورهايی مشاهده کرد که نظام ترويج آنان در
حال گذار از قالب دولتی به نیمهدولتی يا خصوصی است.
تاريخچة طوالنی مديريت متمرکز نظام ترويج ايران در وزارت
کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی و پس از آن در وزارت
جهاد کشاورزی بر کسی پوشیده نیست .ترويج کشاورزی که
«تغییر» را رسالت اصلی خود میداند ،اکنون با تغییری
ساختاری در سطوح مختلف مواجه شده است .چنین تغییری
در کشورهای درحال توسعه ،روندی تدريجی و پیشرونده
دارد ( .)Burton, 2013به نظر میرسد نگرش آرمانگرايانه در
میان کارشناسان شرکتهای خدمات فنی– مشاورهای دور از
انتظار نیست .آنان ترجیح میدهند سازمان به تمامی نیازهای
آنان پاسخگو باشد؛ بنابراين با نگاه منتقدانه به چالشهای
عضويت در اين سازمان نیز اشاره میکنند .اين يافته با نظرية
انتظار– ارزش کامالً سازگار است .چنانکه قبالً نیز اشاره شد،
در اين نظريه چهار پیشفرض برای عضويت افراد در
سازمانها مطرح است؛ در پیشفرض اول آمده است افراد
براساس نیازها ،انگیزهها و تجربههای گذشتة خود در
سازمانها عضو يا مشغول به کار میشوند .در پیشفرض دوم
آمده است افراد بر مبنای انتظاراتی که از سازمان دارند،
رفتارهای انطباقی نشان میدهند و در پیشفرض سوم
اينگونه مطرح شده است که افراد انتظارهای مادی نظیر
حقوق و پاداش از سازمان خود دارند و باالخره ،در پیشفرض
چهارم آمده است افراد سعی میکنند عملکرد خود را از
طريق عضويت در سازمانها بهبود بخشند .کارشناسان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با نگرش
آرمانگرايانه تالش میکنند نیازها و عاليق خود را محقق
سازند؛ بنابراين هنگامیکه اين نیازها مرتفع نمیشود ،نگرش
منتقدانة آنان نمود پیدا میکند؛ به دلیل اينکه طبق نظرية
انتظار -ارزش ،بار ارزشی عضويت اعضا در سازمان آنگونه که
بايد برآورده نمیشود و درنتیجه ،بهعنوان منتقدان سازمان
عملکرد آن را ارزيابی میکنند.
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پیشنهادها
نگرش کارشناسان شرکتهای خدمات فنی -مشاورهای دربارة
عملکرد سازمان نظام مهندسی در چهار الگوی ذهنی آرمان
گرايانه ،منتقدانه ،محافظهکارانه و ساختارگرايانه دستهبندی
شد .پیشنهادهای مربوط به هريک از اين الگوهای ذهنی به
تفکیک در زير آمده است:
 .1نگاه آرمانگرايانه :سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی استان کرمانشاه بايد ايجاد آگاهی در میان
کارشناسان عضو شرکتهای خدمات فنی -مشاورهای را در
اولويت قرار دهد تا بتواند از اين طريق رسالتها و فلسفة
تأسیس سازمان را به اعضا ابالغ کند .به اين ترتیب،
کارشناسان عضو مجاب میشوند سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی سکوی پرتاب اعضا در پشت میز
مشاغل نیست ،بلکه فرصتی است که اعضا توانمندیهای خود
را در محیط واقعی -که همان روستاست -تقويت میکنند و
درنتیجه دانش خود را که کااليی تجاری است در قبال
دريافت وجه در اختیار مشتريان خود (کشاورزان) قرار دهند.
 .2نگاه منتقدانه :از آنجاکه بیتوجهی به نیازهای آموزشی
کارشناسان در طراحی دورههای آموزشی از جمله عواملی
است که سبب شکلگیری اين الگوی ذهنی شد ،برای تغییر
نگرش منتقدانة اعضا پیشنهاد میشود سازمان نظام مهندسی
تالش کند که به رسالت اصلی خود جامة عمل بپوشاند .در
اين راستا ،چنانچه دورههای آموزشی ضمن خدمت اعضا
براساس نیازهای آموزشی آنان برگزار شود ،نگرش منتقدانه
تا حدی تعديل میشود .بهعالوه ،توصیه میشود سازمان نظام
مهندسی استان کرمانشاه نیز به تعهدهای خود در قبال اعضا
تالش بیشتری داشته باشد.
 .3نگاه محافظهکارانه :اين نگرش بیشتر از سوی مديران
عامل شرکتها بهدست آمد؛ بنابراين پیشنهاد میشود مديران
سعی کنند جلسههای مختلفی را با مسئوالن نظام مهندسی
برای رفع مشکالت کارشناسان شرکتها برگزار کنند و مسائل
و مشکالت اعضا را به رياست سازمان انتقال دهند.
 .4نگاه ساختارگرايانه :از آنجاکه اين ديدگاه ضعف
ساختاری سازمان نظام مهندسی را آشکار میکند ،بايد
مديران شرکتها در زمینة حل مباحث زيرساختی نظیر حق
بیمه ،مبالغ قراردادها ،انعقاد قراردادهای ساالنه و ...با
مسئوالن جهاد کشاورزی استان مذاکره کنند.

1393  زمستان،4  شماره،45  دوره،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
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