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 مقدمه
 12ابع طبیعی ایران با توجه به سهم بخش کشاورزی و من

 15درصد اشتغال و  22درصدی از تولید ناخالص داخلی، 
درصد از مواد اولیة  90درصد صادرات غیر نفتی و تأمین 

ای در اقتصاد صنایع کشاورزی و غذایی کشور، جایگاه ویژه
. در (Ministry of Jihad-e Keshavarzi, 2008)ملی دارد 

عنوان  درحال توسعه، بخش کشاورزی به بسیاری از کشورهای
های مهم در بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شد. از متغیر

گذاری در بخش خصوصی توسعة بخش کشاورزی، سرمایه
های اقتصادی به بخش  سیاست واگذاری فعالیتاست. 

های دولت و بخش  فعالیت  ةخصوصی و محدودکردن حوز
 هو امروز ای یافت سابقه بی های اخیر رواج دولتی در دهه

جهان  ةدرحال توسع یاکشورهای پیشرفته  تمام وبیش در کم
  .اجرا درآمد ةدر ابعاد بسیار گسترده به مرحل

سازی را به معنای خصوصی (Veljanovski) فسکیولجانو
های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا دادن فعالیت انجام

د دانها به بخش خصوصی میو دارایی انتقال مالکیت
(Farrokhi, 2001). سازی ترویج اشاره به خدماتی خصوصی

های دارد که توسط کارکنان ترویج در مراکز یا سازمان
شود که انتظار خصوصی برای آن دسته از کشاورزانی ارائه می

رود هزینة خدمات را پرداخت کنند و مکملی برای ترویج  می
 . (Hanchinal et al., 2001)شوددولتی نیز درنظر گرفته می

سازی ترویج خصوصی ةهای جهانی در زمین بررسی تجربه 
این موضوع است که کشورهای مختلف با  بیانگرکشاورزی 

های متعدد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و توجه به ویژگی
کردن ترویج  سیاسی خود، الگوهای متعددی را برای خصوصی

ز نظام ترویج فرانسه یکی ا کشاورزی در پیش گرفتند.
صورت بسیار  سازی در آن بههایی است که خصوصی نمونه

گسترده اعمال شد. در این کشور، کشاورزان نقش مهمی در 
چهارم  که حدود سه طوری های مربوطه دارند، بهپرداخت هزینه

ها و منابع الزم برای ادارة نظام ترویج خصوصی کل هزینه
 شود فت میطور مستقیم و در سطح مزرعه از کشاورزان دریا به

(Le Gouis, 1991)   صورت یارانه به  دولت نیز سهم خود را بهو
  .(Pickering, 1986)کند های خصوصی پرداخت میسازمان

در سایر کشورهای اروپایی مانند هلند، آلمان و فنالند نیز 
ای رواج دارد های ترویجی و مشاورهسازی فعالیتخصوصی

(Hosseini, 2003 در .)سازی خصوصی ةات اولیاقدام، هلند
 با تأسیس ،سال این در .انجام گرفت 1985ترویج از سال 

راهکارهای  ،نام بنیاد ترویج در وزارت کشاورزی هکاری ب یگروه
خدمات  ةارائهای خصوصی برای جدیدی در قالب شرکت

توافق  در ابتدای امرتدوین شد. گرچه  به کشاورزان ترویجی
در  شت که بخش خصوصی بتواندمورد وجود ندا چندانی در این

خود را  های هزینهای های ترویجی و مشاورهقالب ارائة توصیه
نیز تأمین کند، ولی پنج سال بعد از شروع روند 

بیش از ها، سازی، نتایج امیدوارکننده بود. در این سال خصوصی
های بنیاد ترویج از طریق دریافت وجه از درصد از هزینه 70

وزارت  رادرصد باقیمانده  30و  شدیمین مأکشاورزان ت
 کرد.تأمین میکشاورزی از طریق قرارداد با بنیاد ترویج 

ترویج خصوصی به صد سال قبل  ةتاریخچدر فنالند، 
 در این کشور، ابتدا امور مربوط به مشاوره در گردد.برمی

که در گرفت انجام میروستایی  ةنام مرکز مشاور همراکزی ب
 ةحیطمرور زمان  به. ندمواد لبنی فعالیت داشتدام و تولید  امر

تر شد و امور زراعی را نیز پوشش فعالیت این مراکز گسترده
خدمات این مرکز را دولت  ةارائ ةهشتاد، هزین ةداد. تا ده

های دولت میزان کمك ،1995سال در کرد. پرداخت می
و کشاورزان باید مبلغی را در  درصد کاهش یافت 40حدود 
تقاضامداربودن،  پرداختند.ریافت مشاوره و خدمات میازای د

مشارکت مخاطبان، نظارت مستمر دولت و تنوع مخاطبان از 
 . استای مشاوره این سیستمهای ویژگی

نظام قانون اساسی،  44در ایران نیز، براساس اصل 
 تعریفسه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی  ةاقتصادی بر پای

این ه را در پرتو مشارکت همگانی و سازندگی و توسعشود  می
 ،اساس براین .(Khorshid, 2007کنند ) میفرض سه بخش 

 ةکشور، سهام هم  ةسوم توسع  ةبرنام سازی قانون خصوصی
که براساس قانون اساسی قابل انتقال به  -های دولتی شرکت

 باید به مالکیت بخش خصوصی درآید -بخش خصوصی است
(Jafarzade, 2008،همچنین .)  در برنامة پنجم توسعه، بر

ن توسط تولیدکنندگان و اایجاد انگیزه برای جذب متخصص
کشاورزی، منظور گسترش آموزش و ترویج  برداران به بهره

بخش خصوصی و تعاونی  استفاده از خدمات فنیهمچنین 
 توجه به با .تأکید شدبرداران  تولیدکنندگان و بهرهتوسط 

دارد مالکیت خود را  ، دولت درنظرگرفته ی انجامهایریز برنامه
درصد و سهم بخش خصوصی را به  20در اقتصاد کشور به 

 درصد برساند 25درصد و سهم بخش تعاونی را به  55
(Privatization Organization, 2011) . 
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های راستای واگذاری امور به بخش خصوصی، شرکت در
با درک  1ای، فنی و مهندسی کشاورزیخدمات مشاوره

مند برای ارائة خدمات مشاوره، فنی و ای نظام شبکه رورتض
مهندسی به کشاورزان، کمبود شدید کارشناس متخصص 
موضوعی در سطح عملیات و مزارع کشاورزی کشور، 
بسترسازی برای اجرای قوانین مربوط به واگذاری امور 

گری به بخش خصوصی در وزارت جهادکشاورزی،  تصدی
ها در  تلف کشاورزی و تلفیق آنهای مخاستفاده از تخصص

برداران، مزارع، پاسخگویی سریع به نیازهای دانش فنی بهره
کردن  و کیفی محصوالت کشاورزی، تخصصی افزایش کمّی 

های کشاورزی ارائة خدمات مشاوره، بازاریابی و تأمین نهاده
 .(Ministry of Jihad-e Keshavarzi, 2008شکل گرفتند )

تا  1380ها در سال عالیت این شرکتاز زمان شروع به ف
 ی مختلف کشورهاشرکت در استان 1867 ،1387سال 

نفر  12032شرکت با  1343تشکیل شد که از این تعداد 
آموختگان بخش کشاورزی در مناطق کارشناس از دانش

شرکت نیز در حال سازماندهی  524روستایی مستقر شدند و 
هزار کارشناس  56 نیز 1390. تا پایان سال ندو استقرار

 از کارکردها. شوند می شرکت ساماندهی 6222کشاورزی در 
ای، توان به خدمات مشاورهها میو وظایف این شرکت

پزشکی،  مهندسی کشاورزی، گیاه -آموزشی و ترویجی، فنی
های کشاورزی، کردن کشاورزی، تأمین و توزیع نهاده مکانیزه

روش( و ایجاد مراکز فروش بازرگانی )بازاریابی، بازاررسانی و ف
 .(Ministry of Jihad-e- keshavarzi, 2008)اشاره کرد 

کلیومتر مربع در مرکز  29127استان مرکزی با مساحت 
کشور قرار دارد که براساس آخرین اطالعات تقسیمات 

 62شهر و  21بخش،  20شهرستان،  11کشوری این استان 
های بسیار انسیلها و پتدهستان دارد. استان مرکزی ظرفیت

خوبی در زمینة محصوالت باغی و زراعی دارد. عمدة 
محصوالت زراعی این استان شامل گندم، جو، کلزا، 

زمینی و همچنین محصوالت باغی شامل انار، انگور و  سیب
سیب است که ارزش اقتصادی و صادراتی باالیی دارند. در 

 ةر شبکشدن دستورالعمل استقرا ییبا اجرااستان مرکزی نیز 
راهبری  ةکمیت کشاورزی، فنی و مهندسی ای،خدمات مشاوره

از این شبکه با حضور مدیران اجرایی سازمان جهاد کشاورزی 
 23 ،1386در سال که  طوری به کرد،کار    شروع به 1380سال 

                                                                                           
ای، های خدمات مشاورهشرکت»کردن عنوان  منظور خالصه . در ادامه، به1

های خدمات شرکت»اصطالح از « فنی و مهندسی کشاورزی
 استفاده شد.« ای مشاوره

 36به  1387در سال  شرکت این تعداد به ثبت رسید.شرکت 
ها تاکنون حدود این شرکتافزایش پیدا کرد. اعضای  شرکت

   است.نفر  700
ها، با گذشت حدود ده سال از تأسیس این شرکت

ها انجام مطالعات و تحقیقات متعددی در زمینة این شرکت
به بررسی بیشتر گرفته  اکثر تحقیقات انجام گرفت.
های این التحصیالن کشاورزی و فعالیتزایی فارغ اشتغال
ها  ی و اعضای آنها از دیدگاه کارشناسان کشاورزشرکت

 ;Behtash et al., 2006; Bahrami et al., 2009)پرداختند 

Hoseini & Khodabande, 2010) .که امروزه تمام  حالی در
رسان دریافتند رضایت های خدماتها و شرکتسازمان

هاست. اهمیت و توجه به این امر تا  مشتری ضامن بقای آن
ب و حفظ حدی است که افزایش تعداد مشتریان، جذ

مشتریان و دستیابی به سود بیشتر در ازای ارائة خدمات 
  . (Masoudi, 2003) گیرد باکیفیت صورت می

ء و... رضایتمندی حالتی ذهنی درمورد یك موضوع، شی
. سنجش (Sayers et al., 1996)براساس انتظارات افراد است 

های  های متعددی برای مؤسسهرجوع فایدهرضایتمندی ارباب
رسان دارد؛ مانند آگاهی از میزان تفاوت حاصل از ماتخد

دادن نوع و میزان  اجرای برنامه، سازوکاری برای نشان
ها، کمك به شناخت نقاط ضعف و قوت و سودمندی فعالیت

های  های موفق ساالنة مؤسسهدرنهایت شناخت برنامه
؛ بنابراین، سنجش (Radhakrishna, 2002)رسان خدمات

ای مهم در دی مشتری از خدمات، سازهمنسطح رضایت
منظور رفع نیازهای مشتری با  توسعة سیستمی خدماتی به

کمترین هزینه و زمان و بیشترین خدمات به گروه هدف است 
(Masoudi, 2003). 

های خدمات طورکه قبالً اشاره شد، در زمینة شرکتهمان
 قیقای تحقیقات زیادی انجام گرفت. براساس نتایج تحمشاوره

Bahrami et al.  (2009میزان عملکرد اداره ،)  های ترویج دولتی
درصد و میانگین عملکرد  84/23با چهارده سال فعالیت، 

درصد  88/32های ترویج خصوصی در دو سال فعالیت شرکت
های محلی، ایجاد باور در ها به تشکلود. واگذاری فعالیتب

ها به لیتاندرکاران برای واگذاری فعامسئوالن و دست
سازی روستاییان از اهداف های خصوصی و آگاه تشکل
های خصوصی، مواردی بود که در راستای بهبود عملکرد  شرکت

ها تأکید  ها و افزایش رضایت کشاورزان بر آناین شرکت
ای مأموریت خدمات مشاوره Garforth & Kisauzi (2002) شد.

های و فناوریرا افزایش دسترسی کشاوزان به اطالعات، دانش 
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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 

پذیرد. یکی  های دولتی صورت میبخش خصوصی در سیاست
رو هستند،  ریزان ترویجی با آن روبه از مسائل مهمی که برنامه

ای در افزایش ی خدمات مشاورهاطمینان از اثربخشی و کارای
 (.Chipeta, 2006تولید و درآمد کشاورزان است )

بیانگر  Hosseini & Khodabande ( 2010)نتایج تحقیق  
 های خصوصیعضو شرکت التحصیالن جوانآن است که فارغ
های های الزم و کافی را برای برگزاری دورهتجربه و مهارت

ان بخش اجرایی با اصول و آموزشی ندارند. همچنین، کارگزار
های مورد نظر به بخش خصوصی آشنایی نحوة واگذاری پروژه

در ایالت  Currle et al. (2000)الزم را ندارند. تحقیقات 
شدن خدمات تورجینیای آلمان نشان داد بعد از خصوصی

درصد  13درصد به  80ترویج کشاورزی، میزان مخاطبان از 
دی که که این خدمات را دریافت کاهش پیدا کرد. از میان افرا

درصد افراد فقیر  10درصد درآمد باالیی داشتند و  90کردند، 
درمورد Sulaiman & Sadamate   (2000)بودند. مطالعة

های مربوط به خدمات تمایل کشاورزان به پرداخت هزینه
بودن  ترویج در هند نشان داد بین رضایت از خدمات، تجاری

آمد کشاورزان و تمایل به پرداخت کشت، سطح تحصیالت، در
درای وجود دارد. براساس نتایج هزینة خدمات رابطة معنی

( رضایتمندی کشاورزان از 2007) Ebrahimi et alتحقیق .
های طرح مشاوران )ناظران( مزرعة گندم در استاناجرای 

همدان و قزوین در حد بسیار باالیی ارزیابی شد. همچنین، در 
جربة اندک برخی از مشاوران، نبود امکانات و این تحقیق از ت

شده توسط مشاوران برای کشاورزان،  تجهیزات پیشنهاد
ها توسط نکردن هزینه ناآشنابودن کشاورزان با طرح و پرداخت

عنوان موانع و مشکالت طرح نام برده شد. در   کشاورزان به
( به بررسی 2003) Gowda & Shivalingeتحقیق دیگری، 

ورزان به خدمات ترویج خصوصی در هندوستان نگرش کشا
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 

 & Yaghoubiخدمات ترویج خصوصی مؤثر بود. در تحقیق

Yaghoubzade (2010تطابق ،) های نداشتن آموخته
ها، نداشتن تجربة عملی دانشگاهی با وظایف جاری شرکت

نفس و توانمندنبودن  کشاورزی، نداشتن اعتمادبه
عنوان موانع  دادن کارهای میدانی به آموختگان در انجام دانش

 ها ذکر شد.  ها از دیدگاه اعضای آنو مشکالت این شرکت

گرفته، بررسی میزان  انجامبرخالف اهمیت تحقیقات 
رجوع اصلی این عنوان ارباب رضایتمندی کشاورزان، به

ندرت درمورد آن مطالعه شد.  ها، موضوعی است که به شرکت
عنوان  رجوع بهبا توجه به اهمیت بحث رضایتمندی ارباب

های  ها و مؤسسهای تأثیرگذار بر بقای سازمان سازه
ین ضرورت در راستای رسان، این مطالعه با درک ا خدمات

پاسخگویی به این پرسش انجام گرفت که کشاورزان استان 
ها ها و خدمات این شرکتمرکزی به چه میزان از فعالیت

رضایت دارند؟ برای پاسخگویی به این پرسش، اهداف زیر مورد 
 نظر است:

اقتصادی و  ،ایو حرفه های فردیشناخت ویژگی
 کشاورزان استان مرکزی؛اجتماعی 

خدمات ها و فعالیت تعیین میزان آگاهی کشاورزان از
 ؛ایهای مشاورهشرکت

های ارتباطی بررسی دیدگاه کشاورزان در زمینة مهارت
 ؛ایمشاورههای خدمات کارشناسان شرکت

های کارشناسان بررسی میزان اعتماد کشاورزان به توصیه
 ای؛ های خدمات مشاورهشرکت

از ای مشاورهای خدمات هبررسی موانع فراروی شرکت
 دیدگاه کشاورزان؛

تعیین میزان رضایتمندی کشاورزان از خدمات 
 ای.های مشاوره شرکت
 

 ها   مواد و روش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ کنترل متغیرها 

ها از نوع تحقیقات آزمایشی و به لحاظ تحلیل دادهغیر 
شی انجام گرفت. همبستگی است که به روش پیمای -توصیفی

جامعة آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کشاورزان استان 
ای، خدمات های خدمات مشاورهمرکزی است که از شرکت

 Morgan(. با استفاده از جدول N= 9450دریافت کردند )
Kerjcie & (1970 ،)368 گیری کشاورز به روش نمونه

ونه عنوان حجم نم ای تصادفی با انتساب متناسب به طبقه
نمونه تحلیل شد )میزان  350انتخاب شد که درنهایت 

صورت که ابتدا یازده شهرستان  درصد(؛ به این 95بازگشت 
عنوان طبقات درنظر گرفته شدند و سپس متناسب با تعداد  به

کنندة خدمات در هر طبقه )شهرستان(،  کشاورزان دریافت
دول )جصورت تصادفی انتخاب شدند   های مورد نظر به نمونه

های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده گردآوری داده (. برای1
ای های فردی و حرفهشد که از سه بخش سنجش ویژگی

ها، کشاورزان، سنجش متغیرهای مستقل )اعتماد به شرکت
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افزایش دانش و آگاهی کشاورزان ناشی از دریافت خدمات 
مات ای، افزایش درآمد کشاورزان ناشی از دریافت خد مشاوره
ها، پرداخت های ارتباطی اعضای شرکتای، مهارت مشاوره

هزینه توسط کشاورزان و موانع ارائة خدمات از نظر 
کشاورزان( و متغیر وابسته )میزان رضایت کشاورزان از 

های پرسشنامه ای( تشکیل شد. اکثر گویههای مشاورهشرکت
 زیاد خیلیکم تا  پنج سطحی از خیلی در قالب طیف لیکرت

سنجیده شدند. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با 
استفاده از نظرهای جمعی از استادان ترویج و آموزش 

های کشاورزی و متخصصان و کارشناسان مرتبط با شرکت

های تهران و مرکزی تأیید شد. برای  ای در استانمشاوره
تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون مقدماتی، سی 

سشنامه توسط کشاورزان شهرستان کمیجان )خارج نسخه پر
های از نمونه( تکمیل شد و مقدار آلفای کرونباخ برای سازه

درصد، اعتماد  5/89های ارتباطی کارشناسان مهارت
ها درصد، موانع فراروی شرکت 90ها کشاورزان به پیشنهاد

دست آمد که  درصد به 77درصد و رضایتمندی کشاورزان  93
ضریب پایایی، قابل قبول است. برای پردازش  این میزان

استفاده شد. تجزیه و تحلیل   SPSSwin16افزار ها از نرم داده
  ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفت.داده

 
 طبقات از هریك به یافتههای اختصاص آماری مورد مطالعه و نمونه ةجامع .1 جدول

 ردیف شهرستان نام شرکت نام پوشش تحت کشاورزان تعداد انتخابی هاینمونه تعداد نمونه کل تعداد

57 

16 

23 

18 

431 

620 

485 

 دانش گسترة

 سازندگي همیاران
 رویش پارس

 1 ساوه

52 
23 

29 

620 

782 

 رویان سبز طلوع

 کارچان وحدت
 2 اراک

51 

15 

5 

5 

11 

10 

5 

404 

134 

134 

296 

269 

134 

 صدف
 الوند

 مهر هایدانه
 تیمره سبزاندیشان

 زاگرس
 آباد  خلیل بهمن

 3 خمین

31 
8 

23 

215 

620 
 بهارآوران

 تیمره سبزاندیشان
 4 محالت

31 

10 

18 

3 

269 

485 

80 

 زمرد
 پاسارگارد

 کشت زرین
 5 تفرش

30 

10 

15 

5 

269 

404 

134 

 پایدارکشت
 جاوید شکوفه

 بهرامي
 6 شازند

25 
11 

14 

296 

377 
 نوآور کارآفرینان

 پیمان سبز
 7 فراهان

25 
12 

13 

323 

350 
 مفخمیان

 سازان  آتیه
 8 زرندیه

21 
12 

9 

323 

242 
 سبز طالی

 سرا گلستان
 9 ندابخ

 10 آشتیان کشت پایدار 512 19 19

 11 دلیجان سبزاندیشان 242 9 9

  کل جمع - 9450 350 350
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 بحث و جینتا
 .است سال 45 کشاورزان سن متوسط داد نشان قیتحق جینتا

 بیشتر. داشت سال 75 هاآن ترینمسن و 18 کشاورز ترینجوان
 5/9) یکم دادتع زنان و بودندمرد  (درصد 5/90) پاسخگویان

درصد  7/44 ،التیاز نظر سطح تحص .شدند یم شامل را( درصد
 درصد 3/25 و درصد متوسطه 9/29 ،ییابتدا سوادو  سوادیب

 التیتحص نییسطح پا گرکه نشان ،دارندو باالتر  پلمید التیتحص
 2/53) نایپاسخگو شتریب یاصل شغل. استمطالعه  درمو ةدر جامع
 حداقل با سال 25 کشاورزی ةسابق نگینمیابود.  یکشاورز درصد(

 سه جاتیفیص و جو ،گندم .است سال شصت حداکثر و یك
 واسطة به کشاورزان از درصد 8/75. است کشاورزان عمدةمحصول 

 2/24 و شدند آشنا یامشاوره خدمات یهاشرکت با کارشناسان
 .کردند دایپ ییآشنا هاشرکت نیا با کشاورزان ریسا قیطر از درصد

 یامشاوره خدمات یهارکتش فیدرصد از کشاورزان با وظا 2/68
 72/65) مورد مطالعه کشاورزان از یمین از شیب. دارند ییآشنا

خدمات و مشاوره  افتیبابت در نهیبه پرداخت هز یلیدرصد( تما
 شیدر افزا هاشرکت نیا معتقدند کشاورزان ازدرصد  80. ندارند

  .(2 )جدول ندداشت نقش اه درآمد آن
 

 پاسخگویان ایحرفه و فردی هایویژگی. 2 جدول

 اعتبار درصد فراوانی متغیر سطوح یرمتغ

 جنس
 5/90 313 مرد

 37 زن 5/9

 100 350  جمع

 تحصیالت سطح

 7/44 151 ابتدایي و سوادبي

9/29 

4/25 
 101 متوسطه

 98 باالتر و دیپلم

 100 350  جمع

 اصلي شغل

 49 160 کشاورزی

8 

1/39 

9/3 

 30 دامپروری
 138 دامپروری و کشاورزی

 10 شیالت

 100 338  جمع

 اصلي محصول سه

 58 203 گندم

58/28 

42/13 

 100 جو

 47 جاتصیفي
 100 350  جمع

 شرکت با آشنایي نحوة
 8/75 265 کارشناسان توسط

 85 کشاورزان سایر طریق از 2/24
 100 350  جمع

 ها شرکت وظایف با يآشنای
 2/68 232 بلي

 118 خیر 8/31

 100 350  جمع

 ها هزینه پرداخت به تمایل
 28/34 120 بلي

 230 خیر 72/65
 100 350  جمع

 درآمد افزایش
 80 275 بلي

 75 خیر 20

 100 350  جمع
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 هایشرکت کارشناسان هایتوصیه به کشاورزان اعتماد

 ایمشاوره خدمات
 خدمات هایشرکت کارشناسان هایتوصیه به کشاورزان اداعتم

 با مطابق. شد ارائه 3 جدول در گویه چهار قالب در ایمشاوره
 متوسط حد از بیش هاگویه تمام میانگین جدول، این هاییافته
 کارشناسان هایتوصیه به کشاورزان اعتماد کلی میانگین. است
 با مشورت به تمایل مختلف، ایهگویه ةمقایس در. است 55/3

 توسط هاتوصیه کاربستنبه و اول ةرتب در کارشناسان
 در ایمشاوره هایشرکت خدمات از مندیبهره در کشاورزان

 به کشاورزان هرچند رسدمی نظر به .دارد رارق آخر رتبة
 تمایل کارشناسان ایمشاوره خدمات و هاتوصیه از مندی بهره

 کشاورزان دیگر به توصیه و هاتوصیه این ستکارب در ماا دارند،
 در هرچند داد نشانKarbasi et al. ( (2009 ةمطالع .مرددند
 احساس کارشناسان کشاورزان، گفتة به اعتماد، شاخص زمینة

 بودنمؤثرن دلیل به شاخص این اثر اما ،کنندمی مسئولیت
 که ایگونههب شد، ارزیابی فرص حد در ها آن هایتوصیه

 سال در کارشناسان با همکاری به تمایلی منطقه کشاورزان
  .نداشتند آینده زراعی

 

 کارشناسان هایتوصیه به کشاورزان اعتماد. 3 جدول

میانگین هویگ
 رتبه تغییرات ضریب معیارانحراف 

 1 233/0 84/0 6/3 کارشناسان با مشورت به تمایل
 2 254/0 94/0 7/3 کارشناسان هایتوصیه به اعتماد
 3 258/0 88/0 4/3 کشاورزان دیگر به توصیه

 4 262/0 92/0 5/3 کارشناسان هایتوصیه کاربستن به
 5= ادیز یلیخ تا 1= کم یلیخ از یانهیگز پنج کرتیل فیطدر قالب  سنجش *

 

 کارشناسان یارتباط یهامهارت درموردکشاورزان  دگاهید

 یامشاوره خدمات یهاشرکت
 1 رتبة با( 02/4) نیانگیم نیشتریب ق،یتحق یهاافتهی براساس

 .است «دارند را الزم ارتباطی دانش کارشناسان» ةیگو به ربوطم
 ،«نندک ارربرق ارتباط کشاورزان با یراحتبه توانند یم کارشناسان»
 گریکدی با کشاورزان نیب ثرؤم ارتباط جادیا موجب کارشناسان»
 ریسا با را کشاورزان ارتباط توانند یم کارشناسان» و «شوندیم

 68/3 و 8/3 ،9/3 یهانیانگیم با بیترتبه ،«سازند برقرار مراکز
 ،دیآیبرم جینتا از که گونههمان .دارند قرار یبعد یهادر رتبه

 یارتباطدانش  یامشاوره خدمات یهاشرکتکارشناسان  هرچند
 ریسا با و گریکدی با کشاورزان نیب ارتباط یبرقرار در یول دارند،
 & Akbari ةمطالع در .دارند یکمتر قیتوف مربوطه مراکز

Asadi (2007)، ةبرندشیپ عوامل از یکی یمهارت ارتباط عامل 
 George & Cristiani (1990) بود. گندم ناظر ناطرح مهندس

 رشیپذ مخاطبان، با قیعم و مانهیصم ارتباط جادیا ییتوانا از زین
مهارت الزم و داشتن اهداف  وداشتن تجربه  ت،یولئمس

مشاوران  ییاکار در مهم یهاصهیخص عنوانبه نانهیب واقع
 .ندبرد نام یکشاورز

 

 کارشناسان یارتباط یهامهارت درمورد کشاورزان دگاهید .4 جدول

 رتبه راتییتغ بیضر اریمعانحراف *نیانگیم یاطارتب یاهارتهم
 1 199/0 802/0 02/4 .دارند را الزم ارتباطي دانش کارشناسان
 2 224/0 875/0 9/3 .نندک برقرار ارتباط کشاورزان با يراحت به توانند يم کارشناسان
 3 241/0 916/0 8/3 .شونديم گریکدی با کشاورزان نیب ثرؤم ارتباط جادیا موجب کارشناسان
 4 257/0 948/0 68/3 کنند برقرار مراکز ریسا با را کشاورزان ارتباط توانند يم کارشناسان

 (5= قمفموا کامالً  تا 1= مخالفم کامالً از یانهیگز پنج کرتیل فیط قالب در سنجش *
 

  یامشاوره خدمات یهاشرکت یفرارو موانع
 یهاشرکت مقابلموانع  یبندرتبه نةیزمدر  قیتحق یهاافتهی

آن  انگریب (5)جدول  کشاورزان دگاهید از یامشاوره خدمات
 و مانع نیترمهم ،«کارشناسان ةتجرب بودننییپا»است که 

 نیا یرو شیپ مانع نیکمتر کارشناسان نبودن یبوم

 Yaghoubi & Yaghoubzadeh تحقیق در .ستها شرکت
 جاری وظایف با دانشگاهی هایآموخته نداشتن تطابق ،(2010)

 نداشتن کشاورزی، عملی ةتجرب نداشتن ها،شرکت
 دادن انجام در آموختگاندانش نبودنتوانمند و نفس اعتمادبه
 از هاشرکت این مشکالت و موانع عنوانبه میدانی کارهای



 1394 ، تابستان2 ةشمار، 46 ةدور ران،یا یکشاورز ةتوسع و داقتصا قاتیتحق      292

 Karbasi et al (2009) ةمطالع در. شد ذکر هاآن اعضای دیدگاه

 از پس ناظران کار به شروع ،ناظران کم مهارت و تجربه از یزن 
 پیش موانع عنوانبه انفرادی صورتبه نظارت و کاشت فصل

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

 

 کشاورزان دگاهید از یامشاوره خدمات یهاشرکت موانع یبندرتبه .5 جدول

 هویگ میانگین معیار انحراف تغییرات ضریب رتبه

 کارشناسان تجربة بودن پایین 22/3 11/1 344/0 1
 کارشناسان با کشاورزان تحصیالت و دانش سطح در تفاوت 12/3 09/1 349/0 2
 کارشناسان گیزةان و عالقه بودن پایین 14/3 13/1 359/0 3
 ایمشاوره خدمات کاربرد در کشاورزان رغبت و تمایل نبود 29/3 19/1 361/0 4
 کارشناسان اطالعات و دانش سطح بودن پایین 24/3 22/1 376/0 5
 کشاورزان با ارتباط برقرای در توانينا 16/3 19/1 376/0 6
 کارشناسان نبودن بومي 81/2 15/1 409/0 7

 5=  ادیز یلیخ تا 1= کم یلیخ از یانهیگز پنج کرتیل فیط بقال در سنجش 
 

  یامشاورهخدمات  یهاشرکت از کشاورزان یمندتیرضا
 یهاشرکت خدماتکشاورزان از  تیرضا زانیم یبررس منظوربه

. استفاده شد 6جدول  مطابق هیگو 15از  ،یامشاوره خدمات
 یبرگزار» یهاتیفعال از شاورزانک تیرضانشان داد  جینتا

 -یآموزش یهامشاوره و هیتوص» ،«یجیترو -یآموزش یها دوره
 یدسترس» و «هایماریو ب آفات با مبارزه لیتسه» ،«یجیترو
و  هیته» .ستباال به روحد متوسط  در «شدهالحاص بذور به

 بهتر ونقلحملبه  کمك» ،«یجیترو یها هینشر عیتوز
آخر را  یهارتبه «محصوالت فروش به کمك» و «ولمحص
 انتظارات ،.Karbasi et al (2009) ةمطالع در .شدند یم شامل

 .شد برآورده یکم اریبس حد در کارشناسان از کشاورزان
 کشاورزان یها هتجرب اب کارشناسان یفن یهاهیتوص یسازگارنا

 .است یتیرضانا نیا لیاز جمله دال

 

 ای مشاوره خدمات یهااز عملکرد شرکت کشاورزان تیرضا بندی رتبه .6 لجدو

 هویگ میانگین معیارانحراف تغییرات ضریب رتبه

 ترویجي -آموزشي هایدوره برگزاری 25/3 02/1 313/0 1
 ترویجي آموزشي مشاورة و توصیه 27/3 06/1 314/0 2
 هابیماری و فاتآ با مبارزه تسهیل 22/3 08/1 335/0 3
 شده اصالح بذور به دسترسي 09/3 07/1 346/0 4
 آموزشي بازدیدهای برگزاری 99/2 08/1 360/0 5
 تولید جدید هایروش معرفي 97/2 07/1 361/0 6
 مزارع بر نظارت و سرکشي 00/3 13/1 376/0 7
 کشاورزان با مشترک های جلسه برگزاری 94/2 04/1 376/0 8
 هانهاده به بهتر دسترسي 85/2 10/1 385/0 9
 آبیاری هایروش بهبود به کمک 72/2 09/1 400/0 10
 کشاورزی آالتماشین بهتر دسترسي به کمک 59/2 04/1 401/0 11
 صالحذی مراجع به انتقال نیاز صورت در و کشاورزان مسائل حل 65/2 09/1 411/0 12
 ترویجي های هنشری توزیع و تهیه 63/2 14/1 433/0 13
 محصوالت بهتر نقلو حمل به کمک 38/2 10/1 462/0 14
 محصوالت فروش به کمک 36/2 14/1 483/0 15

 میانگین کل 86/2 10/1  

 5= ادیز یلیخ تا 1= کم یلیخ از یانهیگز پنج کرتیل فیط قالب در سنجش 
 

 .
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 خدمات از مردان و زنان یتمندیرضا نیانگیم سةیمقا

 یامشاوره یهاشرکت
زنان و مردان، از  یتمندیرضا زانیم نیانگیم ةسیمقا منظور  به

( نشان داد 7 )جدول آزمون نیا جینتا. شد استفاده t آزمون

 یهااز شرکت یتمندیرضا نةیزم زنان و مردان در نیب
 آمارة زانیموجود دارد.  یتفاوت معنادار ،یامشاوره خدمات

Cohen’s d (46/0) بر  هاگروه ةانداز ریثأآن است که ت انگریب
 .(Cohens, 1988) استتفاوت در حد کم تا متوسط  نیا

 
 تیبرحسب جنس یامشاوره خدمات یهاشرکت از انیپاسخگو یتمندیرضا زانیم سةی. مقا7 جدول

 t Sig. Cohen’s d مقدار اریمعانحراف نیانگیم تعداد ریمتغ سطوح ریمتغ

 تیجنس
 مرد
 زن

313 
37 

56/44 
09/38 

80/12 
98/14 

63/2 009/0 46/0 

 
 از کشاورزان یمندیترضا زانیم یبررس منظوربهادامه،  در
 مختلف یهادر شهرستان یامشاوره خدمات یهاشرکت
 توجه با. شد استفاده سیوالکروسکال آزمون از یمرکز استان

تلف استان مخ یهاشهرستان نیب(، 8آزمون )جدول  جینتا به
 یكدر سطح  یداریمعن تفاوت یمندتیرضا زانیم نظر از

 در یارتبه نیانگیم ةسیمقاوجود دارد.  خطا درصد
 زانیم نیشتریب که است آن انگریب مختلف یهاشهرستان

 و تفرش محالت، یهاشهرستان در بیترتبه یمندتیرضا
 .دارد وجود شازند

 
 یمرکز استان یهاشهرستان در یامشاوره خدمات یهاشرکت از کشاورزان یمندتیرضا زانیم .8 جدول

 .Sig اسکویرکای آزادی درجة ای رتبه میانگین تعداد شهرستان

 خنداب

 فراهان
 خمین
 دلیجان
 ساوه
 اراک
 آشتیان
 زرندیه
 شازند
 تفرش
 محالت

20 

25 

50 
9 
57 
50 
19 
25 
30 
32 
31 

3/127 
28/133 

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

10 521/45* 000/0 

                                                                                                                                                                                                                                      001/0 ≤ P 

 

 یتمندیرضا زانیم و قیتحق یرهایمتغ نیب یهمبستگ

  یامشاوره خدمات یهاشرکت از کشاورزان
 انیم دهدینشان م 9در جدول  یهمبستگ بیضر جینتا

دانش  شیکارشناسان، افزا یارتباط یاهمهارت یرهایمتغ
کارشناسان  یهاهیتوص به اعتماد و درآمد شیافزاکشاورزان، 

مثبت و  ةرابط یامشاوره خدمات یهاشرکت از تیرضا با
 گرید انمحقق یهاافتهی با جینتا نیا .دارد وجود یداریمعن

 ;Karpishe et al., 2007; Barret et al., 2005)همسوست 

Davison et al., 2008; Bunyatta et al., 2006 ). 
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 مستقل یرهایاز متغ یبرخ با یامشاوره خدمات یهاشرکت از انیپاسخگو یتمندیرضا زانیم نیب ةرابط. 9 جدول

 مطالعه مورد متغیرهای همبستگی ضریب داریمعنی سطح

 سن 040/0 481/0

 تحصیالت حسط -032/0 554/0
 کشاورزی سابقة 020/0 740/0

 هاشرکت مقابل موانع 048/0 122/0

 هاشرکت کارشناسان ارتباطي هایمهارت 545/0** 000/0
 کشاورزان دانش افزایش 407/0** 000/0

 کشاورزان درآمد افزایش 191/0* 002/0
 کارشناسان هایتوصیه به اعتماد 366/0** 000/0

      01/0 ≤  
P         001/0≤  

P   

 کشاورزان تیرضا بر مطالعه مورد یرهایمتغ ریتأث یبررس

 یامشاوره یهاشرکت خدمات از
وابسته از  ریمستقل بر متغ یرهایمتغ ریثأت یبررس منظوربه

 ةآمار زانیم به توجه بااستفاده شد.  گامبهگام ونیرگرس
 مجاز ونی( استفاده از رگرسDW=52/1واتسون ) نیبدور

 .است
 رشناسانکا ارتباطی هایمهارت متغیر دو داد نشان نتایج 

 مندییترضا با را ارتباط بیشترین ،کشاورزان دانش افزایش و
 31 درمجموع متغیر دو این. دارد هاشرکت این از کشاورزان

 تبیین را انکشاورز مندییترضا به مربوط تغییرات از درصد
حاصل  یخط ةمعادل ها،افتهی به توجه با(. 10 جدول) کنندمی

 :است ریز شکلبه گامبهگام ونیگرسر لیاز تحل

(1)  / / /Y X X  1 25 140 2 249 1 96 

 
 یتمندیرضا زانیممستقل بر  یرهایمتغ ریتأث گامبهگام ونیرگرس. 10 جدول

Sig t T Beta B R
2
adj R

2 
R مستقل متغیر 

 ثابت ضریب ----- ----- ---- 140/5 ------ 511/1 132/0

000/0 

004/0 

837/11 

869/2 

482/0 
145/0 

249/2 

969/1 

295/0 
310/0 

297/0 
314/0 

545/0 
561/0 

 (1x) کارشناسان ارتباطي هایمهارت
 (2x) کشاورزان دانش افزایش

001/0≤  P  

 شنهادهایپ و یریگجهینت
و رشد  یامروز سودآور یرقابت یایدر دن ،شد اشاره طورکههمان

و  میمستق ةخدمات رابط ةکنندعرضه یهاو سازمان ها مؤسسه
 نیتراز مهم یکیدارد.  انیمشتر تیرضا ةبا درج یتنگاتنگ
 زانیسنجش م ،یمشتر تیجلب رضا ةچرخ در اقدامات

 جینتا براساس. است یافتیاو از کاال و خدمات در تیرضا
 یهاخدمات های شرکتکشاورزان از  تیرضا زانیم ق،یتحق

 رسدیم نظربههرچند  .استاز متوسط  رکمت یامشاوره
که  -ودخ یاصل فیوظا دادن انجام در هاشرکت نیا کارشناسان

 یعملکرد خوب -است یجیترو یهامشاوره و آموزش ةهمان ارائ
 یدسترس ةنیزم آوردنفراهم لیاز قب گریرد ددر موا و داشتند

 موفق زین شدهاصالح بذور و هاکشکشاورزان به سموم و آفت
و  ونقلحمل خدمات لیتسه ةحوزدر  یول ،کردند عمل
  .نداشتند یچندان قیتوفبهتر محصوالت  یابیبازار

 و انزن نیب در کشاورزان یمندتیرضا زانیم ةسیمقا
 تیرضا انگریب مختلف یهاستانشهر نیب نیهمچن و مردان

 یهاکشاورزان شهرستان شتریب تیمردان و رضا شتریب
 در شودیم شنهادیپ ،نیبنابرا ؛استمحالت، تفرش و شازند 

از کارشناسان و مشاوران زن استفاده  ،کشاورزان زن نةیزم
 نیا یمندتیرضا ةنیزم ،شتریارتباط ب لیامر با تسه نیشود. ا

از  شودیم شنهادیپ ،نیبراعالوه. ندک یمافراد را فراهم 
 و تفرش محالت، لیقب از موفق یهاشهرستان یها تجربه
 یریکارگبه و یسازمانده یهاوهیش نةیزم در شازند

 زین هاشهرستان ریسا در یامشاوره خدمات یها شرکت
 .شود استفاده

 یهاهیتوص به کشاورزان اعتماد زانیم نةیزم در 
 زانیدرمجموع م ،یامشاوره خدمات یهاشرکت کارشناسان

 ،استباالتر از حد متوسط  کارشناساناعتماد کشاورزان به 
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 یامشاوره خدمات از استفاده به لیمات برخالف کشاورزان یول
 یحت و هاهیتوص نیا کاربستنبهو اعتماد به کارشناسان، در 

 دماتخ از یمندبهره یبرا کشاورزان گرید به هیتوص
 یندیافر یاعتمادساز هرچند .مرددند هاشرکت نیا یا مشاوره
 است، وابسته یامشاوره یهاشرکت عملکرد به و است زمانبر

 یاعتمادساز نیبه ا مختلف یها راهاز  شودیم شنهادیپ یول
 یکشاورز جهاد کارشناساناز  یریگبهره سرعت داده شود.

به( هستندکشاورزان  داعتمامورد  شتریبکه  ییهاآن ژهیو)به
 یارتباط حلقة عنوانبهو  هاشرکت نیا یافتخار یاعضا عنوان

 یاز راهکارها یامشاوره یهاشرکت و کشاورزان نیب
  .است یشنهادیپ

 یها نهیزم در قیتحق یهاافتهی از یگرید بخش براساس
 کشاورزان، باور به کارشناسان، یارتباط یهامهارت

 الزم یارتباطدانش  یامشاوره ماتخد یهاشرکت شناسانکار
 ارتباط کشاورزان با یانفراد صورتبه توانند یم و دندار را

کشاورزان با  نیب یارتباط ةشبک جادیادر  یول کنند، برقرار
 در .ندردا یکمتر تیمربوطه موفق یو با مراکز دولت گریکدی
 با ،هاشرکت نیکار ا آغازقبل از  شودیم شنهادیپ ،نهیزم نیا
 با هاکارشناسان شرکت یهیو توج یآموزش یهادوره یرگزارب

آشنا شوند.  یگروه کار دادن انجام و یسازشبکه تیاهم
 و آشنا به جیکارشناس آموزش و ترو كیاستفاده از حداقل 

از  ،یامشاوره خدمات یهااز شرکت كیفنون ارتباطات در هر
 .استبخش  نیمطرح در ا یشنهادهایپ رگید

از کمبود  ها،شرکت یهاتیفعال یفرارو نعموا بخش در

کارشناسان و تفاوت در سطح دانش کارشناسان با  ةتجرب
 هرچندشد.  ادی موانع نیترمهم عنوانکشاورزان به

 بتوانند که است نیا ترمهم اما دارند، را الزم دانش کارشناسان
کشاورزان  به را دانش نیا ،مناسب ارتباط جادیا قیاز طر
 ریمختلف، چهار متغ یرهایتغم انیم درد. کنن منتقل
دانش کشاورزان،  شیافزاکارشناسان،  یارتباط یها  مهارت

درآمد کشاورزان  شیافزاکارشناسان و  یهاهیاعتماد به توص
کشاورزان  تیرضا زانیبا م یمثبت و معنادار یهمبستگ
 یاهمهارت ریدو متغ ،ریمتغ چهار نیا انیم از. داشتند
 نییتب ییتوانا کشاورزان دانش شیافزااسان و کارشن یارتباط

 عملکرد از کشاورزان تیرضا نزایم انسیدرصد از وار 31
با توجه به آنچه گفته  .دارند یامشاوره خدمات یهاشرکت
 یهاشرکت یتا اعضا شود اتخاذ یبیترت شودیم شنهادیشد، پ

 افرادو  یکشاورز تجربةبااز افراد  یبیترک یامشاوره خدمات
اعضا،  نیتبادل نظر ب جادیا با آغاز درامر  نیا .باشند تجربهیب

انتقال و  جهیبا کشاورزان و درنت ارتباط بهتر جادیا ةنیزم
 .کند یمفراهم  زیرا ن یاخدمات مشاوره شتریبهتر و ب رشیپذ
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 آقای و ترویج هماهنگی سابق مدیر یوسفی دسنمه انیآقا از
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