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هاي خدمات مشاوره، فنی و مهندسی کشاورزي و عوامل اثربخشی عملکرد شرکت
مؤثر بر آن در شهرستان دیواندره

1نیاحسینی، مسلم سواري و غالمحسین *علی اسدي

)23/11/95؛ پذیرش:19/05/95(دریافت:

چکیده
مهندسی کشاورزي و عوامل مؤثر بر آن انجام شد. هاي خدمات مشاوره، فنی واین پژوهش با هدف کلی بررسی اثربخشی عملکرد شرکت

هاي فعال خدمات مشاوره، فنی و مهندسی کشاورزي در شهرستان دیواندره بود جامعه آماري پژوهش شامل کلیه اعضاي شرکت
)104N= .(84ها، افزایش اعتبار یافتهنمونه انتخاب شدند که براي عنوانبهها نفر از آن60گیري کوکران تعداد با استفاده از آماره نمونه

صورت کامل تکمیل گردید و پرسشنامه به72گیري تصادفی با انتساب متناسب توزیع شد که در نهایت تعداد پرسشنامه با روش نمونه
یب آلفاي اي بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضرابزار اصلی تحقیق پرسشنامهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

هاي مورد مطالعه از انجام شد. نتایج نشان داد که شرکتSPSS18افزار وسیله نرمها بهتجزیه و تحلیل داده. )α<7/0کرونباخ تأیید شد (
این در حالی است که عملکرد آنان در . اندموفق عمل کردهحدوديتاعملکرد مطلوبی برخوردار هستند و در ارائه خدمات به کشاورزان 

اندیشههاي شرکتنتایج نشان داد که ،عملکرد آناناساسبراي بندي شرکت مشاورهدر اولویت، هاي مختلف متفاوت است. همچنینبخش
عملکرد پایینی نسبت گستراللهو گسترپاییزانهاي هاي خدماتی دارند و شرکتآربابا و آربابا عملکرد مناسبی نسبت به سایر شرکتسبز

هاي رضایت شغلی اعضا، حمایت دولت، ترکیب اعضا از رشتهها دارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که به سایر شرکت
2/54که این متغیرها طوريگویی عملکرد اعضاي شرکت دارند، بهمختلف، امنیت شغلی و اعتماد اعضا به همدیگر تأثیر قوي در پیش

اند.را تبیین نمودهدرصد از واریانس متغیر وابسته (عملکرد)

.، عملکرد، شهرستان دیواندرهخدمات کشاورزيهاي اثربخشی، شرکتهاي کلیدي: واژه

دکتري توسـعه کشـاورزي دانشـگاه تهـران و اسـتادیار دانشـکده       استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزي، دانشگاه تهران، دانش آموخته دورهبه ترتیب، 1
کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
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مقدمه
اهمیت و جایگاه بخش کشاورزي در اقتصاد ایـران در راسـتاي   
اهدافی مانند امنیت غذایی، کارآفرینی، اشـتغال و درآمـدزایی،   

هـا و مـواردي   ایر بخشبخشی به رشد سرشد صادرات، تحرك
گـذاران  یاستسریزان و از این دست، همواره مورد توجه برنامه

سـو، بـا   ). از یـک 1394، همکـاران مهدیی و بوده است (نادري
زایـی،  وجود اهمیت فراوان بخـش کشـاورزي از نظـر اشـتغال    

ایجاد درآمد و تأمین نیازهاي اساسی افراد جامعـه و بـا وجـود    
هـاي  وسیعی که اغلـب از طریـق کمـک   گذاري تقریباًسرمایه

وري تولیــد در بخــش دولتــی بــه انجــام رســیده اســت، بهــره
کشاورزي با توجه به رشد فزاینده جمعیت و نیازهـاي غـذایی   

Hosseini(گیري نداشته اسـت  ناشی از آن رشد چشم et al.,

گیري جدیـد سیاسـی در سـطح    از سوي دیگر، جهت). 2008
آورانههاي فني و مالی و پیشرفتهاي اقتصادجهانی، سیاست

اي نظیـر  یر سبب به وجود آمدن تحـوالت عمـده  اخهاي سال
هـا و  گیريکاهش حضور بخش دولتی، تمرکززدایی در تصمیم

هـاي  هـاي محلـی و تشـویق فعالیـت    مشارکت بیشتر حکومت
). بخــش  1387زاده، خصوصــی شــد (حســینی و شــریف   

اند است و موارد زیـر از  کشاورزي نیز از این تحوالت به دور نم
انـد،  سـازي تـرویج کشـاورزي بـوده    بـر خصوصـی  مؤثرعوامل 

ها که موجـب کـاهش در سـرویس عمـومی     کاهش در بودجه
شد، افـزایش اطالعـات در مـورد نبـود اثربخشـی در خـدمات       

هـاي ترویجـی   گـویی برنامـه  ترویج دولتی، نبود تناسب و پاسخ
ي کشاورزي نظیر هجدید در عرصکنشگرانارائه شده و ظهور 

هاي غیردولتی کـه توانـایی آمـوزش کشـاورزان دارنـد      سازمان
)Hanson & Richard, . همچنین، خـدمات ارائـه شـده    )2004

توسط ترویج کشـاورزي کـه یکـی از ابزارهـاي اصـلی توسـعه       
بخش کشاورزي است که از طریق بخش دولتی مدیریت شـده  

همچـون ددي است در سه دهه پیشین به دالیل و مسائل متع
ی بـودن  مشـارکت یرغپوشش ندادن شمار زیادي از کشاورزان، 

ها، انجـام نـدادن مطلـوب    و دخالت ندادن کشاورزان در برنامه
کارکردهــاي واگــذار شــده، نامناســب بــودن ســاختار داخلــی 

یی در کـارا هـا و  هاي ترویجی، فقدان اثربخشی هزینـه سازمان
گرفتــه اســت واحــد زمــان و غیــره مــورد انتقــاد جــدي قــرار

)Rivera, 2000; Mirzaei et al., منظور غلبه بر ایـن  به).2008
هـاي  هـاي ذاتـی سیسـتم   ها و ضـعف مشکل و رفع ناکارآمدي

یر رویکردها و راهکارهاي خاصی اخهاي ترویج دولتی، در سال
هاي تـرویج قـراردادي و   از جمله اصالحات ساختاري، سیستم

ت معرفـی شـده اسـت    گري دولـ تمرکززدایی و کاهش تصدي

)Anderson, ــت کـــه در    )2007 ــراوانان معتقـــد اسـ . سـ
شود کـه کارکنـان   سازي ترویج به خدماتی اشاره میخصوصی

هاي خصوصی بـراي آن  ها در مراکز یا سازمانترویج به ارائه آن
رود هزینه خدمات پردازد که انتظار میدسته از کشاورزانی می

توانـد مکمـل مناسـبی    میرا پرداخت کنند چنین رهیافتی را 
,Saravanan(براي ترویج دولتی باشد  بینر و آندرسـون  ). 2001

)Birner & Anderson, هــاي معتقدنــد کــه رهیافــت)2007
ترویجی باید با توجه به موقعیـت مکـانی کشـاورزان خـدمات     

سازي به شکل جـدي  خود را ارائه دهد، بنابراین آغاز خصوصی
ر پــی گســترش حجــم بــه شــکل جــدي و د1980در دهــه 

هاي جـاري کشـورها بـراي    ها و افزایش هزینهمسئولیت دولت
,Rivera(مقابله با بحران اقتصادي بـود  2000; Eicher, 2007;

Swanson, سـازي در تـرویج کشـاورزي    ، اما خصوصـی )2008
ایران با طرح شرکت مهندسان ناظر گندم به شـکلی گسـترده   

صویب مجلس رسـید و  به ت1369آغاز شد. این طرح در سال 
هـاي  انـدازي شـرکت  عملیاتی گردید. راه1381عمالً در سال 

اي و همچنین فنی و مهندسـی کشـاورزي در   خدمات مشاوره
آزمایشـی در چنـد اسـتان اجـرا شـد و      صورتبه1381سال 

هـا  فعالیت رسمی این شـرکت 1386صورت رسمی از سال به
سـازمان تـات،   سراسر کشور آغاز شد (معاونت ترویج و آموزش

هـاي خـدمات مشـاوره، فنـی و مهندسـی      ). لذا شرکت1387
کشاورزي طی یک برنامـه پـنج سـاله وارد عرصـه کشـاورزي      

هـاي  شدند با این هدف که در پایـان پـنج سـال کـل فعالیـت     
خدماتی کشاورزي بـه بخـش غیردولتـی و در اصـل بـه ایـن       

هاي خدمات مشـاوره کشـاورزي واگـذار گـردد (نظـام      شرکت
هـاي خـدمات   ). وظـایف شـرکت  1388دسی کشـاورزي،  مهن

توان در مواردي نظیر خدمات مشـاوره، آموزشـی   مشاوره را می
ـ ترویجی بخش کشاورزي، خدمات فنی مهندسی کشـاورزي،  

پزشکی، اجراي عملیات آب و خـاك، نظـارت بـر    خدمات گیاه
هاي مرتبط با سموم کشاورزي، مبـارزه  ها، فعالیتاجراي پروژه

هــاي هــرز، خــدمات هــا و کنتــرل علــفت و بیمــاريبــا آفــا
هـاي  مکانیزاسیون کشاورزي، خـدمات تـأمین و توزیـع نهـاده    

ــه و نهادهــاي کشــاورزي و   ــع و صــدور حوال کشــاورزي، توزی
ی و فـروش)،  بازار رسـان دامپروري، خدمات بازرگانی (بازاریابی، 

اي و ایجاد مراکـز فـروش جسـتجو نمـود     خدمات مالی و بیمه
). عرضــه خــدمات ترویجــی، 1386جهــاد کشــاورزي، (وزرات 

گري دولـت،  آموزشی، فنی و اجرایی در راستاي کاهش تصدي
ارتقاي سطح کمی و کیفی تولیدات کشـاورزي، ایجـاد زمینـه    

گان دانشـگاهی، ایجـاد تحـول در تـرویج     آموختهاشتغال دانش
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ــا نیازهــاي  یافتــه هــاي علمــی و عرضــه خــدمات متناســب ب
پوشــش خــدمات کشــاورزي، افــزایش کشــاورزان، گســترش

هـاي ترویجـی   مشارکت کشاورزان در طراحی و اجراي فعالیت
ــخ   ــوان پاس ــزایش ت ــره  و اف ــه به ــت ب ــویی دول ــرداران و گ ب

تـرین اهـداف   تولیدکنندگان بخش کشـاورزي برخـی از مهـم   
& Hashemi(شوند هاي خدماتی محسوب میتشکیل شرکت

Hedjazi, رسـمی  از فعالیـت با گذشت چند سـال ، اما)2011
هــاي خــدمات کشــاورزي در کــل کشــور، اثربخشــی شــرکت

ها صـورت نگرفتـه اسـت، تنهـا     مناسبی از عملکرد این شرکت
همـدان و چنـد   مطالعات محدودي در ایـن زمینـه در اسـتان   

).1391استان دیگر انجام شده است (رحیمی و همکاران، 
ـ  Owensو همکـاران ( زاون et al., میـزان  ) در تحقیقـی 2001

درصـد  15اي کشاورزي را به میزان اثربخشی خدمات مشاوره
اي اثـربخش  کنند خدمات مشـاوره اند آنان اذعان میذکر کرده

هستند و خدمات مشـاوره ناکارآمـد   هاي ترویجیاساس برنامه
هـاي  سبب مصرف بیهوده اعتبارات، از بین رفتن ارزش فعالیت

منظـور بـه اي العـه شـود. در مط ترویجی و پرسنل تـرویج مـی  
هـاي خـدمات مشـاوره،    هاي شرکتسنجش اثربخشی فعالیت

هاي کشاورزي، مدیریت مزرعـه،  کارگیري نهادههاي بهشاخص
ي، فـروش و  اگلخانـه هـاي  تشویق جوانـان بـه انجـام فعالیـت    

کـار  بازاریابی محصوالت کشاورزي و نظام تولیـد محصـول بـه   
,Sangweniبـرده شـد (   ,Swanson(). سوانسـون  2008 2008(

منظور سنجش اثربخشی ترویج خصوصـی بـه   اي بهدر مطالعه
هاي موردنظر را با توجه با اهـداف  این نتیجه رسید که شاخص

ترویج خصوصی طراحی کنند و عملکرد ایـن بخـش را مـورد    
در ایـن پـژوهش   کاررفتـه هاي بهتحلیل قرار دهند که شاخص

ت کشــاورزان، شـامل عملکـرد میــدانی و فنـی، بهبــود معیشـ    
منـد نمـودن جوانـان روسـتایی بـه کشـاورزي، آمـوزش        عالقه

مراحل کشت، آموزش بازاریابی و فروش محصوالت کشـاورزي  
کـه  اند. همچنین آنان بر این یافته تأکید داشتند که زمانیبوده

اعتماد متقابل بین ارکان ترویج خصوصـی و کشـاورزان وجـود    
آلکـس و ریـورا   .هـد رفـت  داشته باشد، عملکرد نیز بـاالتر خوا 

)Alex & Rivera, ي اثربخشـی  اي در زمینه) در مطالعه2005
عملکرد شرکت خدماتی به این نتیجه رسیدند که در سـنجش  
اثربخشی باید به پنج مقوله آموزشی، رفتاري، فنی، دسترسـی  
به امکانات و انتظارات توجه کرد که ایـن پـنج مقولـه عـواملی     

و مهــارت بــه کشــاورزان اعــم از شــامل مــوارد انتقــال دانــش
هـاي کشـت در مراحـل    هـاي تولیـد و بازاریـابی، شـیوه    شیوه

مختلف، مـدیریت مزرعـه، بهبـود سـطح معیشـت کشـاورزان       

باشد. فائو تحقیقی در این زمینه در سـاموآ انجـام داد و بـه    می
ایــن نتیجــه رســید کــه مــأموران تــرویج در بخــش مشــاوره، 

ــه هــاي کاشــت، داشــت، بردافعالیــت شــت و حتــی در مرحل
بازاریابی تأثیر جدي بر معیشت کشاورزان گذاشته و اثـربخش  

هـاي  بوده است. همچنین در این مطالعـه، بـر اهمیـت مقولـه    
امنیت شغلی، سرمایه اجتمـاعی و حمایـت دولتـی بـر بهبـود      

ــت (    ــده اس ــد ش ــرکت تأکی ــی ش ,FAOاثربخش ). در 2005
ــه ــراي تحلیــل عمپژوهشــی کــه ب لکــرد منظــور چــارچوبی ب

اي کشـاورزي طراحـی شـده بـود     هاي خدمات مشاورهشرکت
هـاي خـدماتی در عرصـه    نتایج نشان داد که عملکـرد شـرکت  

هـا، عرصـه   توزیـع نهـاده  همچـون خدمات فنـی ـ مهندسـی (   
آالت و غیره) نسبت خدمات آزمایشگاهی، فراهم کردن ماشین

ترویجـی و خـدمات   - ها مانند خدمات آموزشی به سایر زمینه
ــوده اســت (زاربا Birnerیــابی بهتــر ب et al., ). بینــر و 2006

Birnerآندرســون ( & Anderson, ــه2007 اي در ) در مطالع
محـور کـردن خـدمات    - خصوص شناسایی راهکارهـاي تقاضـا  

ترویجی در هندوستان به این نتیجه دست یافتنـد کـه ایجـاد    
این مراکز در عرصه خدمات ترویجی به کشاورزان از اثربخشـی  

ــاال ــدر ب ــت. مان ــوده اس ــوردار ب ,Monder(یی برخ در )2010
هاي اساسـی بـراي   شرطي الزامات و پیشاي در زمینهمطالعه

هاي خدمات مشاوره در تاجیکسـتان بـه ایـن    موفقیت شرکت
هـا در دسـتیابی بـه اهـداف     نتیجه دست یافت که این شرکت

خود (عرضه خـدمات ترویجـی، آموزشـی، فنـی و اجرایـی در      
گري دولت، ارتقاي سطح کمی و کیفی اهش تصديراستاي ک

آموختگـان دانـش تولیدات کشـاورزي، ایجـاد زمینـه اشـتغال     
هـاي علمـی و عرضـه    دانشگاهی، ایجاد تحول در ترویج یافتـه 

خدمات متناسـب بـا نیازهـاي کشـاورزان، گسـترش پوشـش       
خدمات کشاورزي، افزایش مشارکت کشـاورزان در طراحـی و   

گـویی دولـت   ویجی و افزایش توان پاسخهاي تراجراي فعالیت
بـرداران و تولیدکننـدگان بخـش کشـاورزي) چنـدان      به بهـره 

اند رضـایت اکثـر کشـاورزان را    اند و نتوانستهموفق عمل نکرده
انـد وي  جلب کنند، بنابراین از اثربخشی کافی برخوردار نبـوده 

دارد کــه بــراي بهبــود عملکــرد و در ایــن مطالعــه بیــان مــی
ها باید اعضاي آن از امنیت شـغلی و رضـایت   شرکتاثربخشی 

,Bahrami(شغلی مناسبی برخوردار باشند. بهرامـی  در )2003
هــاي تــرویج خصوصــی و ي بررســی عملکــرد شــرکتزمینــه

مقایسه آن با عملکرد ترویج دولتی در استان همـدان بـه ایـن    
نتیجه دست یافت که از دیدگاه روستاییان مورد مطالعـه بـین   

ــرد ــاوت   عملک ــی تف ــرویج خصوص ــی و ت ــرویج دولت ادارات ت
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ــی ــن بخــش  معن ــرویج خصوصــی در ای داري وجــود دارد و ت
,Goda(اثربخشــی بیشــتري داشــته اســت. گــودا  در )2003

ي بهبود عملکرد ترویج خصوصی در ناحیـه  پژوهشی در زمینه
کمابور ایالت تامیل نادو در کشور هندوسـتان بـه ایـن نتیجـه     

ن عامـل بهبـود و اثربخشـی اعضـا بهبـود      تریرسید که از مهم
سرمایه فکري و اجتمـاعی اعضـا، تخصـص افـراد و شناسـایی      

در ) 1391ونـد و همکـاران (  احمـد نیازهاي کشـاورزان اسـت.   
هـاي خـدمات   ي واکـاوي عملکـرد شـرکت   پژوهشی در زمینه

مشاوره، فنی و مهندسی کشاورزي در شهرسـتان بـروجن بـه    
هـاي خـدمات   لکـرد شـرکت  این نتیجه دست یافتنـد کـه عم  
باشـد. فـزون بـر آن، وضـعیت     مشاوره در سطح متوسـط مـی  

هـاي تهیـه بسـتر،    هاي این شهرستان از لحاظ شاخصشرکت
کاشت، داشت، برداشت، پـس از برداشـت، خـدمات آموزشـی     
ترویجی نیز در سطح متوسـطی قـرار دارد همچنـین در ایـن     

هاي تأثیرگـذار  ترین عاملمطالعه به این یافته رسیدند که مهم
در این زمینه حمایت دولت، اعتماد اعضا به یکـدیگر و شـرایط   

رحیمـی و  اجتماعی حاکم بر شـرکت اسـت. عـالوه بـر ایـن،      
هـاي خـدمات   در ارزیـابی عملکـرد شـرکت   ) 1391همکاران (

هاي کرمانشـاه و زنجـان بـه    مشاوره و فنی کشاورزي در استان
دو استان از لحـاظ  هاي این این نتیجه دست یافتند که شرکت

انـد، ولـی عملکـرد    شاخص آموزشی ترویجی بهتر عمل کـرده 
هـاي خـدماتی   هـا نامناسـب بـوده و شـرکت    میدانی ـ فنی آن 

هاي خصوصی نسـبت  استان زنجان در اجراي برخی از فعالیت
به استان کرمانشاه موفقیت بـاالتري داشـته اسـت. همچنـین     

دماتی در اسـتان  هاي خـ آنان به این نتیجه رسیدند که شرکت
زنجان از رضایت شغلی بـاالتري برخـوردار بـوده و بـه همـین      
دلیل آنان به مراتب اثربخشی بیشـتري نسـبت بـه شهرسـتان     

ســوري و همکــاران اي دیگــر کرمانشــاه داشــتند. در مطالعــه
هاي خـدمات مشـاوره در   ي وضعیت شرکتدر زمینه)1392(

نتیجـه رسـیدند   استان قم با استفاده از تکنیک سوات به ایـن 
هـاي خـدمات   ضـعف اثربخشـی شـرکت   ترین عوامـل که مهم

یف ضـع کشاورزي شامل عدم رضایت و امنیت شغلی، حمایت 
ها و بنیه مالی ضعیف ایـن  بخش دولتی، نبود نظارت بر شرکت

در پژوهشـی  ) 1394شـویکلو وهمکـاران (  باشند. ها میشرکت
رزي هـاي خـدمات کشـاو   ي بررسی مشکالت شرکتدر زمینه

در استان قزوین از دیدگاه مدیران، به این نتیجه رسـیدند کـه   
ترین مشکالت آنان درآمد ناکافی، عدم حمایت مناسـب و  مهم

همچنـین، در حـوزه   نبود ثبات و امنیـت شـغلی آنـان اسـت.    
هاي کشـاورزي، مطالعـات   ها و تشکلبررسی عملکرد شرکت

اي در داخــل صــورت گرفتــه اســت کــه عملکــرد گســترده
هاي کشاورزي را در شش حیطه بسترسازي، کاشت، کلتش

داشـت، برداشـت، پـس از برداشـت و خـدمات آموزشـی ـ        
هـا  انـد کـه اکثریـت تشـکل    ترویجی مورد توجه قـرار داده 

؛ کرمــی و 1376انــد (روحــانی، موفقیــت چنــدانی نداشــته
ي ). همچنین، در پژوهشـی در زمینـه  2006رضایی مقدم، 

جتمـاعی بـر سـرمایه فکـري در     هـاي سـرمایه ا  تأثیر سازه
)1393، رضایی (هاي خدمات مشاوره استان زنجانشرکت

کـه سـرمایه شـناختی،    ه اسـت به این نتیجـه دسـت یافتـ   
داري در بهبـود سـرمایه   اي تـأثیر معنـی  ساختاري و رابطه

ها دارد.ر نهایت عملکرد این شرکتفکري و د
هـاي تـوان گفـت کـه شـرکت    بندي کلی مـی در یک جمع

سـطح درکشـاورزي مهندسـی وفنـی ايمشاورهاتخدم
مختلـف منـاطق هـاي ظرفیـت وهاقابلیتبر اساس کشور

وتولیدکننــدگانبــامناســبتعامــلوارتبــاطمنظــوربــه
تحقـق جهتدرحرکتنیزوکشاورزيبخشبردارانبهره

دولت ایجاد شـد.  هايبرنامهوسازيخصوصیهايسیاست
هـا  ایـن شـرکت  د سالی از فعالیـت ینکه چنالذا با توجه به 

گذشته است. ضروري است تا یک ارزیابی از اثربخشی ایـن  
ها در هر منطقه صورت گیرد تا نقاط ضـعف و قـوت   شرکت

آنان در ابعاد مختلف مشـخص شـود. در ایـن راسـتا، ایـن      
هايشرکتعملکردپژوهش با هدف کلی بررسی اثربخشی

مـؤثر عوامـل ويکشاورزمهندسیوفنیمشاوره،خدمات
ادبیـات  بـر اسـاس  دیواندره انجام شد. شهرستاندرآنبر

هـاي  نظري تحقیق و با توجه بـه اهـداف تشـکیل شـرکت    
خدمات کشاورزي دوازده شاخص جهت سنجش اثربخشـی  

بر بهبـود اثربخشـی ایـن    مؤثرشرکت طراحی شد و عوامل 
اي و عوامـل  ها در دو بخش عوامـل فـردي و حرفـه   شرکت

حمـایتی خالصـه شـد. بـر ایـن اسـاس، مـدل        -اجتماعی
زیر طراحی شد.صورتبهمفهومی تحقیق 
روش پژوهش

هاي کمی، بر اسـاس  این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش
هـا  هاي کاربردي و از نظـر گـردآوري داده  هدف از نوع پژوهش

هاي میدانی است. با توجه به زمان، ایـن پـژوهش   جزء پژوهش
هــا در یــک مقطــع زمــانی خــاص دادهمقطعــی (چــونتــک

ي ي آماري پژوهش کلیـه اند) بوده است. جامعهگردآوري شده
ره فعــال در شهرســتان هــاي خــدمات مشــاواعضــاي شــرکت

در این شهرستان شانزده شرکت خدمات مشـاوره  دیواندره بود. 
کـه در  باشـد  وجود دارد که سـیزده مـورد از آنـان فعـال مـی     
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). بـا اسـتفاده از آمـاره    N=104(نفـر عضـو دارد  104مجموع 
یار متغیـر وابسـته   انحراف معگیري کوکران با وارد کردن نمونه

) 2/0دقـت احتمـال (  )،96/1با مقدار تی ()عملکرد(اثربخشی 
ها به عنوان نمونـه  نفر از آن60) به تعداد 2/1(و انحراف معیار 

پرسشـنامه  84هـا  انتخاب شدند که براي افزایش اعتبار یافتـه 
گیري تصـادفی بـا انتسـاب متناسـب (براسـاس      با روش نمونه

72تعداد اعضاي شـرکت) توزیـع شـد کـه در نهایـت تعـداد       
پرسشنامه به صورت کامـل تکمیـل گردیـد و مـورد تجزیـه و      
تحلیل قرار گرفت. ابزار اصلی در این پژوهش بـراي گـردآوري   

ها پرسشنامه بود. پرسشنامه مـذکور شـامل دو   اطالعات و داده
هاي فردي بود که شامل رضـایت  بخش بود: بخش اول ویژگی

6گویـه)، امنیـت شـغلی (   7گویه)، حمایت دولتی (6شغلی (
گویـه) سـن، رشـته تحصـیلی،     11گویه)، سرمایه اجتمـاعی ( 

1تعداد اعضا، سابقه کار و ترکیب اعضا (هـر کـدام از متغیرهـا    
گویه)، بخش دوم پرسشـنامه مربـوط بـه سـنجش اثربخشـی      

دیـن منظـور از   هاي خدمات کشاورزي بود بـه کرد شرکتعمل
هاي خـدمات  گانه سنجش عملکرد شرکتهاي دوازدهشاخص

مشــاوره، فنــی و مهندســی کــه در چــارچوب مفهــومی ارائــه 
منظـور تعیـین روایـی پرسشـنامه از     گردید، استفاده شـد. بـه  

ها و پیشنهادهاي کارشناسـان و اعضـاي هیـأت علمـی     دیدگاه
کشاورزي دانشگاه تهران اسـتفاده  یریت و توسعههاي مدرشته

شد و بر اساس نظرات و پیشنهادهاي آنـان اصـالحات الزم در   
عمل آمد و جهـت سـنجش پایـایی آن از آزمـون     پرسشنامه به

). بـا توجـه بـا    1ضریب آلفاي کرونباخ اسـتفاده شـد (جـدول    
شـده بـراي هـر یـک از     که ضرایب آلفاي کرونباخ محاسـبه این

بود، بنابراین، پرسشـنامه از  7/0اي پرسشنامه باالتر از هقسمت
پایایی خوبی براي انجام تحقیق برخوردار بوده است.

ها در دو بخـش آمـار توصـیفی و    منظور تجزیه و تحلیل دادهبه
استفاده گردید، بدین منظـور در  SPSS18افزار استنباطی از نرم

معیـار  و انحرافبخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین 
TOPSISو در بخش آمـار اسـتنباطی از تحلیـل رگرسـیون و     

بندي شرکت خدمات مشـاوره، فنـی و مهندسـی    براي اولویت
که براي انجام بخش تاپسـیس مراحـل   کشاورزي استفاده شد

زیر دنبال شد.
ایـن دسـت آوردن مـاتریس تصـمیم اسـت، در    بـه گام صفر:

وگزینـه mشـامل کهدشومیارزیابیتصمیمماتریسمرحله
nمطلوبیـت دارايکـه شاخصیماتریسایناست درشاخص

مطلوبیـت دارايکـه شاخصـی وسـود است، شـاخص مثبت
.باشدمیهزینهاست، شاخصهمنفی

کـردن رفع اخـتالف مقیـاس  ین مرحله مربوط بها:اولگام
هـاي موجـود در   تصمیم است، در ایـن گـام مقیـاس   ماتریس

کنیم. به ایـن ترتیـب کـه    را بدون مقیاس میماتریس تصمیم 
بـه همـان شـاخص    هر کدام از مقادیر بر انـدازه بـردار مربـوط   

شود.تقسیم می

شـده کـه بـراي ایـن     نرمـال مـاتریس بهیوزن ده:گام دوم
هـاي مختلـف مثـل، پانـل متخصصـین، مـک       قسمت از روش

باشـد کـه روش   هـاي اصـلی و ... مـی   لفـه مؤگراناهان، تحلیل 
هـاي اصـلی از برتـري خاصـی نسـبت بـه سـایر        لفهمؤیل تحل

ها دارد در ایـن تحقیـق نیـز از ایـن روش اسـتفاده شـد       روش
).1391(کالنتري، 

آلیـده احـل  مثبـت و راه آلیـده احـل  تعیین راهسوم:گام
هاي زیـر تعریـف   را به صورت-Aو A+منفی دو گزینه مجازي 

کنیم:می
آل مثبتگزینه ایده A+= {(maxvij../j€J), (minvij../j€J)i =

1,23,…,m}= {V*
1,V

*
2, … , V*

j,… ,V*
n}

آل منفیگزینه ایده A-= {(minvij../j€J), (maxvij../j€J)i =

1,23,…,m}= {V-
1,V

-
2, … , V-

j,… ,  V-
n}

هاي مربوط به شاخص سود j →J= {j=1,2,3, …, n}

هاي مربوط به شاخص هزینه j → J'= {j=1,2,3, …, n}

nگزینـه هـر بـین دست آوردن انـدازه فاصـله  بهگام چهارم:

راiگزینـه فاصلهیعنی.سنجیممیاقلیدسیروشازرابعدي
.یابیممیمنفیومثبتآل یدهاهايگزینهاز

ایـن  آلیـده احل محاسبه نزدیکی نسبی به راه:گام پنجم
آید:معیار از طریق فرمول زیر به دست می
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در این مرحلـه مقـادیر بـه    ها بندي گزینهرتبهام ششم:گ
شـود  بنـدي مـی  رتبـه Ciها به ترتیـب  دست آمده از گزینه

(همان).
هـاي خـدمات مشـاوره    همچنین براي بررسی عملکرد شرکت

کشاورزي مورد مطالعه از طریق معادلـه شـاخص عملکـرد بـا     
یـر  اي بـه شـکل ز  هاي آنان در دوازده مرحلـه توجه به فعالیت

محاسبه شد.

Perform1شاخص عملکرد کل شـرکت و  TPIدر این معادله، 

هـاي خـدمات مشـاوره، فنـی و     عملکرد شرکتPerform12تا 
نحــوهيزمینــهدرکشــاورزانمهندســی کشــاورزي، آمــوزش

محصـوالت یـابی بازارکشاورزي، آموزشهاينهادهکارگیريبه
بازارهـاي وتقیمـ بـه مربـوط کشاورزان، آگاهیبهکشاورزي
ــروش ــوالتف ــديمحص ــاخصتولی ــاورزان، ش ــردکش عملک
فروشدر راستايعملکردفنی، شاخصومیدانیهايفعالیت
واقتصــاديوضــعیتبهبــودکشــاورزي، شــاخصهــاينهـاده 

بـه روسـتایی جوانـان نمـودن منـد کشاورزان، عالقهمعیشتی
ازقبـل مرحلـه درشـده انجامهايکشاورزي، فعالیتمباحث
کاشـت مرحلـه درشـده انجـام هـاي محصول، فعالیـت کاشت

هـاي داشت، فعالیتمرحلهدرشدهانجامهايمحصول، فعالیت
درشـده انجـام هـاي برداشـت و فعالیـت  مرحلـه درشدهانجام

باشد.برداشت میازپسمرحله
ها و بحثیافته

هاي مورد اي اعضاي شرکتهاي شخصی و حرفهویژگی
مطالعه

هاي خدمات مشاوره در شهرستان وضعیت شرکتدر بررسی
16توان گفت که در شهرستان مورد مطالعه مورد مطالعه می

ي خدمات مشاوره، فنی و مهندسی شرکت در زمینه
کهباشندها فعال میمورد از آن13کشاورزي وجود دارند که 

ها قبالً فقط سه یا چهار عضو داشتند و در اکثریت این شرکت
هر شرکت هشت عضو دارد. میانگین سن آنان حال حاضر

سال بوده است و 68/4کار اعضا ي سال و سابقه65/25
درصد رشته باغبانی و زراعت داشتند 85/45اکثریت اعضا با 

ها و اکثریت افراد اذعان دارند که دولت حمایت مناسبی از آن
به عمل نیاورده است، همچنین اکثریت آنان نیز از امنیت 

، سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی پایینی برخوردار شغلی
هاي بودند و آنان اظهار داشتند که ترکیب اعضا از رشته

مختلف بر عملکرد آنان تأثیر مثبتی دارد.

هاي خدمات مشاوره، فنی و بررسی عملکرد شرکت
مهندسی کشاورزي شهرستان مورد مطالعه

د براي ها اشاره شگونه که در قسمت مواد و روشهمان
هاي خدمات، فنی و مهندسی ارزیابی عملکرد شرکت

) با TPIکشاورزي مورد مطالعه از معادله عملکرد کل (
ها در دوازده مرحله (آموزشهاي آنتوجه به فعالیت

هاينهادهکارگیريبهنحوهيزمینهدرکشاورزان
بهکشاورزيمحصوالتیابیبازارکشاورزي، آموزش
فروشبازارهايوقیمتبهبوطمرکشاورزان، آگاهی

هايفعالیتعملکردکشاورزان، شاخصتولیديمحصوالت
فروشدر راستايعملکردفنی، شاخصومیدانی

واقتصاديوضعیتبهبودکشاورزي، شاخصهاينهاده
بهروستاییجواناننمودنمندکشاورزان، عالقهمعیشتی
ازقبللهمرحدرشدهانجامهايکشاورزي، فعالیتمباحث
کاشتمرحلهدرشدهانجامهايمحصول، فعالیتکاشت

داشت، مرحلهدرشدهانجامهايمحصول، فعالیت
هايبرداشت و فعالیتمرحلهدرشدهانجامهايفعالیت

برداشت) استفاده گردید. نتایج ازپسمرحلهدرشدهانجام
انحراف با 63/2نشان داد که میانگین عملکرد کل شرکت 

که دامنه عملکرد بوده است. با توجه به این559/0یار مع
توان نتیجه گرفت که تعیین شده بود، می5تا 0کل بین 

ها در سطح متوسط به باال بوده و در عملکرد این شرکت
اند. ارائه خدمات به کشاورزان نسبتاً موفق عمل کرده

اي در حد هاي خدمات مشاورهاگرچه عملکرد کل شرکت
گانه ممکن ولی است، لیکن اجراي عملکرد دوازدهقابل قب

ها و تحلیل است متفاوت باشد. براي درك این تفاوت
هاي خدمات مشاوره وضعیت آنان در عملکرد شرکت

آماره میانگین مورد بر اساستمامی ابعاد عملکرد نیز 
آورد شده 2کنکاش قرار گرفت نتایج حاصل در جدول 

است.
توان گفت می2در جدول اطالعات مندرجبر اساس

هاي هاي خدمات مشاوره مورد مطالعه در زمینهشرکت
آموزش«و » فنیومیدانیهايفعالیتعملکردشاخص«

هاينهادهکارگیريبهنحوهيزمینهدرکشاورزان
اند. نسبت به سایر موارد عملکرد باالتري داشته» کشاورزي

یابیبازارآموزش«هاي این در حالی است که در زمینه
هايفعالیت«و » کشاورزانبهکشاورزيمحصوالت

نسبت به سایر موارد » پس از برداشتمرحلهدرشدهانجام
اند.تري داشتهعملکرد پایین

TPI= (
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هاي هاي عملکرد شرکتبررسی وضعیت زیر شاخص
کشاورزيخدمات، فنی و مهندسی

هاي منظور روشن ساختن اثربخشی شرکتهمچنین به
ها در د مطالعه به تفکیک شاخص و زیر شاخصخدماتی مور

ها در این زمینه پرداخته شد. در این راستا، عملکرد شرکت
کارگیري و فروش ي آموزش کشاورزان در مورد نحوه بهزمینه
بر اساسآورده شده است. 3هاي کشاورزي در جدول نهاده

هاي خدماتی توان گفت که بیشترین عملکرد شرکتنتایج می
سموم و انواعها مربوط به کارگیري نهادهي بهینهدر زم

باشد، اما سازي زمین میآالت در مرحله آمادهخدمات ماشین
هاي کشاورزي بیشترین عملکرد راستاي فروش نهادهدر 

هاي کشاورزي بوده است. ي فروش نهالآنان در زمینه
ارائه شده است.3سایر نتایج تفصیلی این بخش در جدول 

هاي بندي عملکرد شرکتمنظور اولویت، بههمچنین
ي آموزش بازاریابی و قیمت محصوالت خدماتی در زمینه

بر از آماره میانگین استفاده شد. کشاورزي به کشاورزان
توان گفت بیشترین عملکرد می4نتایج جدول اساس

ي آموزش بازاریابی مربوط به شرکت مورد مطالعه در زمینه
نحوه«و » کشاورزيمحصوالتبنديهبستتهیهیابهبود«

باشد، اما در می» بازاربهکشاورزيمحصوالتنقلوحمل
وقیمتبهمربوطهاي آگاهیي زیر شاخصزمینه

کشاورزان بیشترین تولیديمحصوالتفروشبازارهاي
ي آگاهی که به کشاورزان داده شده است در زمینه

بوده است.»نخود«و » گندم«محصول 
هاي میدانی و فنی منظور بررسی عملکرد فعالیتن بههمچنی
هاي خدماتی مورد مطالعه از چند زیر شاخص استفاده شرکت

بر اساسارائه شده است 5ها در جدول بندي آنشد که رتبه
توان گفت که بیشترین عملکرد می5نتایج مندرج در جدول 

ي هاي خدماتی مورد مطالعه در زمینهمیدانی و فنی شرکت
بیمه کردن اراضی «و » کشاورزانهايدامکردنبیمه«

بوده است.» کشاورزان
هاي بهبود وضعیت جهت تعیین وضعیت زیر شاخص

ها پرداخته بندي آناقتصادي و معیشتی کشاورزان به رتبه

توان گفت که می6اطالعات مندرج در جدول بر اساسشد. 
کردنهمفرا«بیشتر عملکرد آنان در این زمینه مربوط 

نوعتغییر«و » کشاورزانبرايبهرهکماعتباريتسهیالت
بوده است.» تجاريبهمعیشتیازکشت

ي هاي خدماتی در زمینهجهت بررسی عملکرد شرکت
زیر بر اساسمند نمودن جوانان روستایی به کشاورزي عالقه

بر اساستوان گفت که بیشترین عملکرد آنان ها میشاخص
احداثبهروستاییجوانانتشویق«مربوط به 7نتایج جدول 

خصوصدرجوانانتوجیه«و » آموزشطریقازگلخانه 
بوده » آنسودآوريبااليقدرتهمچنینوکشاورزياهمیت
است.

هاي شده توسط شرکتهاي انجامجهت بررسی فعالیت
خدمات مشاوره در مراحل مختلف کاشت از آماره میانگین 

بر آمده است. 8نتایج این بخش در جدول استفاده شد.
توان گفت که بیشتر فعالیت نتایج این جدول میاساس

زهکشی اراضی، در آموزشی آنان در مرحله قبل از کاشت 
کاشت، در جهتکارردیفازاستفادهمرحله کاشت نحوه

و در منطقه درغالبهرزهايعلفشناساییمرحله داشت 
ادوات تهیهيعالیت آنان در زمینهبیشترین فمرحله برداشت 

ترین برداشت و در نهایت در مرحله پس از برداشت مهم
است.محصوالت بوده یابیبازارها آنفعالیت
بر مطالعهموردشهرستاندرخدماتیهايشرکتبندياولویت
عملکرد آنانهايشاخصاساس 

هاي خدمات، فنی و شرکتبنديرتبهدر نهایت براي 
بر ی مشاوره کشاورزي در شهرستان مورد مطالعه مهندس
TOPSISگانه از روش هاي عملکرد دوازدهشاخصاساس

ارائه شده است. 9استفاده شد نتایج این بخش در جدول 
13توان گفت که از میان می9نتایج جدول بر اساس

شرکت فعال در بخش کشاورزي در شهرستان دیواندره 
آربابا و آربابا عملکرد مناسبی سبزیشهاندهاي شرکت

هاي خدماتی دارند، این در حالی نسبت به سایر شرکت
نسبت به الله گسترو گسترییزانپاهاي است که شرکت

ها عملکرد پایینی دارند.سایر شرکت
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ر آن)هاي اثربخشی عملکرد و عوامل تأثیرگذار بمدل مفهومی پژوهش (شاخص-1نگاره

مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده-1جدول 
مقدار آلفاي کرونباختعداد گویهمتغیرها

873/0هاي کشاورزيکارگیري نهادهبه
676/0هاي کشاورزيفروش نهاده

672/0آموزش بازاریابی محصوالت کشاورزي
774/0قیمت و بازارهاي فروش محصوالت کشاورزي

779/0ی و فنیهاي میدانفعالیت
678/0کشاورزانمعیشتیواقتصاديوضعیتبهبود
781/0کشاورزيبهروستاییجواناننمودنمندعالقه

976/0هاي قبل از کاشتفعالیت
784/0محصولهاي کاشتفعالیت
488/0داشتهاي مرحلهفعالیت
589/0هاي برداشتفعالیت
675/0هاي پس از برداشتفعالیت
682/0شغلیرضایت

777/0حمایت دولتی
1185/0سرمایه اجتماعی

679/0امنیت شغلی

هاي اثربخشی عملکردشاخص
کشاورزيهاينهادهکارگیريبه-

کشاورزيهاينهادهفروش-
کشاورزيمحصوالتبازاریابیآموزش-

تمحصوالفروشبازارهايوقیمت-
کشاورزي

فنیومیدانیهايفعالیت-
معیشتیواقتصاديوضعیتبهبود-

کشاورزان
بهروستاییجواناننمودنمندعالقه-

کشاورزي
کاشتازقبلهايفعالیت-
محصولکاشتهايفعالیت-

داشتمرحلههايفعالیت-
برداشتهايفعالیت-

برداشتازپسهايفعالیت-

ايحرفه–هاي فردي ویژگی
سن-

کارسابقه-
ترکیب اعضا-
رشته تحصیلی-

–هاي اجتماعی لفهؤم

حمایتی
سرمایه اجتماعی-

امنیت شغلی-
حمایت دولتی-
رضایت شغلی-
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خدمات مشاورهيهاخدمات انجام شده توسط شرکت-2جدول 
رتبهانحراف معیارمیانگینهاگویه

94/2575/01فنیومیدانیهايفعالیتعملکردشاخص
83/2619/02کشاورزيهاينهادهکارگیريهبهنحويزمینهدرکشاورزانآموزش
82/2585/03محصولکاشتمرحلهدرشدهانجامهايفعالیت

78/2623/04کشاورزيمباحثبهروستاییجواناننمودنمندهعالق
55/2580/05داشتمرحلهدرشدهانجامهايفعالیت
48/2475/06کشاورزيهاينهادهفروشدر راستايعملکردشاخص
48/2495/06کشاورزانمعیشتیواقتصاديوضعیتبهبودشاخص
46/2608/07کشاورزانتولیديمحصوالتفروشبازارهايوقیمتبهمربوطآگاهی
41/2499/08برداشتمرحلهدرشدهانجامهايفعالیت
26/2685/09محصولکاشتازقبلمرحلهدرشدهانجامهايفعالیت
14/2569/010کشاورزانبهکشاورزيمحصوالتیابیبازارآموزش
97/1519/011برداشتازپسمرحلهدرشدهانجامهايفعالیت

باشدمی)بیشترین(5تا )کمترین(0دامنه میانگین بین 

يکشاورزيهانهادهينهیآموزش کشاورزان در زم-3جدول 
رتبهارانحراف معیمیانگینهاگویهشاخص

هب
اده

ي نه
گیر

کار
زي

اور
کش

ي 
ها

27/3475/01شیمیاییدکو
24/3685/02سازي زمینهدر مرحله آمادآالتینماشخدمات 

22/3637/03کود حیوانی
13/3593/04انواع سموم

63/2683/05کش و ...)در مرحله داشت (کولتیواتور، علفآالتینماشخدمات 
57/2684/06منطقهبر اساسور و مقدار مصرف آن انواع بذ

48/2524/07کار و ...)پاش، ردیفدپاش، کوآالت در مرحله کاشت (بذرت ماشینخدما
11/2657/08آالت در مرحله برداشتخدمات ماشین

اده
ش نه

فرو
زي

اور
کش

ي 
ها

11/3487/01هاي کشاورزينهالفروش
78/2635/02غیرهوهشامل سبوس، جو، کنسانترنرخ فروش نهادهاي دامی

75/2604/03نرخ فروش بذرهاي مختلف
41/2631/04هاي و کودهاي کاملنرخ فروش کودهاي بدون یارانه از قبیل ریز مغذي

21/2552/05اندهایی که شرکت گرفتههاي کشاورزي و نمایندگیتعداد مجوزهاي فروش نهاده
67/1397/06هاي گیاهیسموم دفع آفات و بیمارينرخ فروش
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به کشاورزانيمحصوالت کشاورزو قیمت یابیبازارآموزش -4جدول 
رتبهانحراف معیارمیانگینهاگویهشاخص

ش 
موز

آ
زار

با
بی

یا

46/2672/01بندي محصوالت کشاورزيبهبود یا تهیه بسته
24/2414/02رزي به بازارنحوه حمل و نقل محصوالت کشاو

17/2526/03ها از زنجیره بازاریابی محصوالت کشاورزيحذف دالالن و واسطه
14/2617/04یلیتکمیلیتبدها و صنایع ان با کارخانهایجاد ارتباط کشاورز

08/2547/05افزایش بازارپسندي محصوالت کشاورزي
75/1627/06اییهاي فروش محصوالت روستبرپایی غرفه

ش
فرو

ي 
رها

بازا
ت و 

قیم

54/3587/01گندم
72/2589/02نخود

54/2651/03محصوالت باغی
25/2569/04جو

23/2635/05محصوالت لبنی
11/2684/06گوشت

85/1563/07هاي ماکیاندهرفرآو

یو فنیدانیميهاتیشاخص عملکرد فعالر یت زیوضع-5جدول 
رتبهراتییب تغیضراریانحراف معنیانگیمهاهیگو

77/3684/0181/01هاي کشاورزانبیمه کردن دام
52/3597/0169/02بیمه کردن اراضی کشاورزان

43/3625/0182/03خدمات دامپزشکی به دامداران
25/3698/0214/04باغات و مزارعیپاشسمنحوه 

02/3633/0209/05ختاننحوه هرس کردن در
87/1335/0179/06بیمه باغات کشاورزان

74/1418/0240/07فشارتحتیاريبر آبها یا نظارت اجراي پروژه

کشاورزانیشتیو معيت اقتصادیبهبود وضعشاخصیرزت یوضعیبررس-6جدول 
رتبهراتییب تغیضراریانحراف معنیانگیمهاهیگو

25/3635/0195/01بهره براي کشاورزانسهیالت اعتباري کمفراهم کردن ت
11/3525/0168/02تجاريبهمعیشتیازکشتنوعتغییر

47/2352/0142/03هاي کشاورزي براي دریافت اعتباراتمعرفی کشاورزان فقیر به بانک
20/2417/0189/04هاي یکپارچه و نقديهاي کشاورزان براي کشتمعاوضه کردن زمین

01/2591/0294/05هاگلخانهکشت محصوالت مصرفی از طریق 
86/1432/0232/06...)پاش وسمدیسک،تراکتور،(کشاورزيآالتو ماشینادواتتعدادافزایش

يبه مباحث کشاورزییروستانمند نمودن جواناهعالق-7جدول 
رتبهانحراف معیارمیانگینهاگویه
41/3635/01آموزشطریق ازگلخانهاحداث روستایی به جوانان قتشوی

14/3685/02آنيسودآوربااليقدرتو همچنینکشاورزياهمیتخصوصجوانان درتوجیه
11/3745/03فعالیت در آنانانگیزهافزایشجهتجوانکشاورزيفعاالنبینبرگزاري رقابت سالم

85/2631/04براي جواناندرآمدزایینتیجهدرومحصوالتو فروشبازاریابیباآشناییفرصتایجاد
68/2559/05موفقتولیديهايطرحازبازدیدجهتجوانانبرايعلمیو اردوهايبازدیدبرگزاري

25/2652/06نوینهايوشیوههاتکنولوژيپذیرشبهجوانانتشویقجهتنمایشیمزارعازبازدید
02/2453/07جوانانبرايکشاورزييزمینهدرعملطریقازآموزشیهايکالسبرگزاري
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محصولکاشت انجام شده در مراحليهاتیفعال- 8جدول 
رتبهانحراف معیارمیانگینهاگویهمرحله

شت
 کا

ل از
قب

01/3868/01زهکشی اراضی
52/2546/02تسطیح اراضی

25/2794/03توسعه سطح زیر کشت
25/2748/03بهبود سیستم آبیاري
21/2768/04تدوین الگوي کشت

14/2627/05اراضیيسازیکپارچه
11/2589/06وشش نهرهاپ

05/2684/07بهبود و افزایش منابع آب
85/1524/08ایجاد جاده بین مزارع

ول
حص

ت م
اش

ک

41/3875/01تکار جهت کاشنحوه استفاده از ردیف
41/3625/01بذرهاي اصالحیینتأم
25/2542/02کود شیمیاییینتأم

22/3523/02نحوه استفاده از تراکتور جهت تهیه بستر
22/3368/03رعایت تناوب زراعی

12/2563/04کشت مشترك گروهی
11/2574/05پاشآالت بذرنحوه استفاده از ماشین

له 
رح

م
شت

دا

87/2749/01هاي هرز غالب در منطقهشناسایی علف
87/2590/01هاي هرزکولتیواتور براي مبارزه با علف

75/2634/02هامبارزه بیولوژیک با آفات و بیماري
72/1349/03هاي هرزکش براي مبارزه با علفعلف

شت
ردا

ب

93/2627/01برداشتادواتزمینه تهیه 
50/2492/02آوري محصولجمعنحوه

43/2542/03هاي برداشتآوريفنآخرین يآگاهی دادن در زمینه
15/2421/04زمان مناسب برداشت محصول

05/2411/05نحوه استفاده از کمباین براي برداشت محصول

س 
پ

شت
ردا

از ب
75/2571/01ریابی محصوالتاباز

04/2652/02بندي محصولبسته
00/2524/03صنایع تبدیلی جهت محصوالت کشاورزي

77/1541/04موقع محصوالتسردخانه جهت نگهداري و عرضه به
68/1525/05موقع محصوالتانبار جهت نگهداري و عرضه به

58/1325/06فروش گروهی محصوالت توسط تعاونی

خدمات هايهاي اثربخشی عملکرد شرکتکنندهتعیین
مشاوره

بینییشپاز تحلیل رگرسیون براي شناسایی متغیرهاي 
هاي خدمات کشاورزي بهره گرفته عملکرد شرکتکننده

شد. متغیر وابسته در این بخش از پژوهش، عملکرد 
عملکرد شرکت در حاصل جمعکه مقدار آن از شرکت بود

و هاي مختلف کشاورزي بودگانه در قسمتابعاد دوازده
هاي فردي و متغیرهاي رهاي مستقل نیز ویژگیمتغی

داري با اثربخشی عملکرد شده که ارتباط معنیشناخته
اند، وارد تحلیل هاي خدمات کشاورزي داشتهشرکت

10رگرسیون شدند. نتایج حاصل از این بخش در جدول 
آمده است.

، مقدار ضریب 10بر اساس نتایج حاصل از جدول 
ن متغیرهاي مستقل با عملکرد ) بیRهمبستگی چندگانه (

گر است که بیان635/0هاي مورد مطالعه برابر با شرکت
همبستگی نسبتاً باالیی بین متغیرهاي مستقل و وابسته 

است. بدین 542/0) برابر با R2بوده است. ضریب تعیین (
درصد از تغییرات متغیر وابسته (عملکرد 2/54معنی که 

بینی است که ابل پیششرکت) توسط متغیرهاي مستقل ق
8/45مقدار متوسط و قابل توجهی است و بقیه تغییرات (
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عوامل و متغیرهاي دیگري مانده) مربوط بهدرصد باقی
با توجه به نتایج اند. همچنین شود که وارد تحلیل نشدهمی

گردد که مدل خطی رگرسیون به استنباط می10جدول
یرات واریانس تواند تغیروش توأم متغیرهاي مستقل می

Fکه میزان يطوربهمربوط به عملکرد را تبیین کنند، 

دار در سطح یک درصد معنی243/16دست آمده برابر با به
دار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین گر معنیاست که بیان

Fطوري که بر اساس آماره متغیرهاي تحقیق است به

ردد. با توجه گدار بودن آن در سطح یک درصد تأیید میمعنی
، معادله خطی حاصل از 10به توضیحات باال و نتایج جدول 
رگرسیون به شکل زیر تخمین زد:

نیز به ترتیب X7تا X1و: عملکردYکه در این معادله:
متغیرهاي مستقل یعنی (رضایت شغلی، حمایت دولت، 

هاي مختلف، امنیت شغلی، تعداد اعضا، ترکیب اعضا از رشته

باشد. بر اساس ) میسابقه کارعضا به همدیگر و اعتماد ا
ضرایب تکتکtشود که مقدار ، مشاهده می10جدول 

1در سطح سابقه کارموارد تعداد اعضا و جزبهرگرسیون 
دهنده آن است که ابعاد دار است. این نشاندرصد معنی

گویی متغیرهاي مستقل انتخاب شده تأثیر قوي در پیش
شهرستان دیواندره دارد.خدماتی درهاي عملکرد شرکت

دار بودن حاکی از معنیtو Fهاي دار بودن آزمونمعنی
رگرسیون چیزي در ياما معادله،باشدرگرسیون میمعادله 

کند. ن نمیابیتحقیقمورد اهمیت نسبی متغیرهاي مستقل
براي تعیین اهمیت نسبی متغیرهاي مستقل باید به مقدار بتا 

)Beta ثیر هر متغیر مستقل را جدا از أکرد. این آماره ت) توجه
ثیر سایر متغیرهاي مستقل تحقیق بر متغیر وابسته نشان أت

توان گفت که رضایت شغلی و امنیت بنابراین، میدهد.می
هاي خدمات مشاوره به ترتیب سهم شغلی اعضاي شرکت

بیشتري در مقایسه با سایر متغیرها در پیشگویی متغیر 
قیق (عملکرد شرکت) دارد.وابسته تح

هاي خدمات، فنی و مهندسی کشاورزي در شهرستان مورد مطالعهبندي شرکتاولویت-9جدول 
*CLنام شرکت

iرتبه
877/01آربابا

852/02آرباباسبزیشهاند
713/03ینخوشه زر

635/04چهل چشمهابرخوشه
568/05انعام

537/06مهرگان خدماتی غرب
432/07رهروان بهتر کردستان

431/08طلوع بهار سبزي گستران
314/09گسترالله سبز

273/010کاوش سرزمین
234/011کاوش گستر

161/012گسترییزانپا
139/013الله گستر

هاي مورد مطالعهمتغیرهاي مستقل در عملکرد شرکتثیر أمیزان ت-10جدول 
BStd. ErrorBetatSigRR2R2کنندهنیبیهاي پیشمتغیر

Ad

546/5000/0**754/0185/0341/0رضایت شغلی
143/4001/0**635/0225/0267/0حمایت دولت

217/4000/0**524/0187/0246/0هاي مختلفاعضا از رشتهترکیب
589/3000/0635/0542/0471/0**634/0184/0328/0امنیت شغلی-

524/1627/0126/0398/3254/0تعداد اعضا
569/2001/0*452/0251/0132/0سرمایه اجتماعی

320/1362/0123/0319/2547/0سابقه کار
F: 243/16 Sig: 000/0 Constant: 165/62

Y= 62.165+ 0.754x1+ 0.635x2+ 0.524x3+ 0.634x4+
1.524x5+ 0.452x6+ 1. 320x7
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هاشنهادیو پيریگجهینت
وتینام،يکشاورزداریپاتوسعهيسوبهحرکت يبرا

بهریناگزکشور،رشدروبهتیجمعییغذاسالمت
کشاورزانیآموزشمتنوعيازهاینبرآوردنوییگوپاسخ
نیتضمويکشاورزداتیتولوتیفعالتنوع. میهست
مستمرهئاراازمندینیجهانرقابتصحنهدرتیموفق

جامعهبهيکشاورزیفنمتنوعوبه هنگاماطالعات
نسبتیدولتمروجانکمبودبهتوجهبا. استبردارانبهره

ازینموردیفیکاطالعاتارائهيبرامخاطبانتعدادبه
ویموضوعکارشناسيادیزتعداد،یآموزشویجیترو

استازینمورديکشاورزمختلفيهارشتهدریتخصص
ریپذامکانیدولتستمیسدرهاآناستخدامامکانکه

خدماتازاستفادهنواقصنیارفعيهاراهازیکی.ستین
عضوکهاستيکشاورزآموختگاندانشیمهندسویفن

وهستندیعیطبمنابعويکشاورزیمهندسنظامسازمان
ویفنتیصالحوشوندیميبندرتبهسازماننیاقیطراز

نیا. ردیگیمقرارمزبورسازماندییتأموردآنانیعلم
ویحقوقویقیحقافرادقالبدرتوانندیمگروه

يهاعرصهگریدوکشورهاگریدمانندیصنفيهاتشکل
ویفنخدماتکشوریحقوقوياقتصاد،یاجتماع
کنندياندازراهيکشاورزبخشدررایخصوصيامشاوره

مورد توجه دولت قرار گرفته یراخچند سال یکه در ط
مختلف يهاها در استانن شرکتیاز ايادیاست و تعداد ز

ن یجاد چنیایهدف اساسکهشده استيندازاراه
محور، -تقاضایتوسعه نظام مهندسییهاشرکت
ن یارغمیعلمحور بود. - محور و کشاورزرجوعارباب

خدمات يهارسد که در عمل شرکتیمبه نظرموضوع 
یبا مسائل و مشکالتيکشاورزیو مهندسیمشاوره، فن

ر گذاشتهیثأها تشرکتیهستند که بر اثربخشمواجه
مختلف موضوع يایعملکرد آنان از زوایلذا با بررساست.

رفع يکرد و براییموجود را شناسايهایتوان کاستیم
ن راستا پژوهش حاضر یدر ا.انجام دادیآنان اقدامات مهم

يهاشرکتعملکردازیاثربخشبررسی یهدف کلبا 
در شهرستانيکشاورزیمهندسویفنمشاوره،خدمات

ج نشان داد که عملکرد شرکت یواندره انجام شد. نتاید
از حد متوسط باالتر بوده و در ارائه خدمات به یطورکلبه

اما عملکرد شرکت در اند،موفق بودهيکشاورزان تا حدود
که يطورمختلف متفاوت بوده است بهيهابخش

عملکردشاخص«يهانهیمورد مطالعه در زميهاشرکت

درکشاورزانآموزش«و » فنیویدانیمهايفعالیت
نسبت به » کشاورزيهاينهادهکارگیريهبنحوهيزمینه

این در حالی است .نداهسایر موارد عملکرد باالتري داشت
کشاورزيمحصوالتیابیبازارآموزش«هاي که در زمینه

پس از مرحلهدرشدهانجامهايفعالیت«و » کشاورزانبه
ن ین در ایهمچنند. اهاسبی نداشتعملکرد من»برداشت

يهاشاخصریل زیت موضوع به تحلیجامعيق برایتحق
بیشترین که طوريبهز پرداخته شده است. یعملکرد ن

کارگیري هبيهاي خدماتی در زمینهعملکرد شرکت
آالت در سموم و خدمات ماشینانواعبه مربوط ها نهاده

در راستاي فروش اما ه است،بودسازي زمین مرحله آماده
يهاي کشاورزي بیشترین عملکرد آنان در زمینهنهاده

يدر زمینههمچنینهاي کشاورزي بوده است.فروش نهال
یامربوط به بهبودبیشتر فعالیت آنانآموزش بازاریابی

نقلوحملکشاورزي و نحوهمحصوالتبنديبستهتهیه
زیريزمینهدراما بوده است،بازار بهکشاورزيمحصوالت

فروشبازارهايوقیمتبهمربوطهاي آگاهیشاخص
کشاورزان بیشترین آگاهی که به تولیديمحصوالت

محصول گندم و يکشاورزان داده شده است در زمینه
بیشترین عملکرد میدانی و فنی بوده است و نخود 
کردنبیمهيهاي خدماتی مورد مطالعه در زمینهشرکت

بیشتر عالوه بر این، بوده است. نکشاورزاو اراضیهادام
واقتصاديوضعیتبهبود،عملکرد آنان در این زمینه

اعتباريتسهیالتکردنفراهم،کشاورزانمعیشتی
بهمعیشتیازکشتنوعکشاورزان و تغییربرايبهرهکم

ن مند نمودن جواناعالقهيدر زمینه. بوده استتجاري 
توان ها میشاخصاس زیراسکشاورزي برروستایی به 

بهروستاییجوانانگفت که بیشترین عملکرد آنان تشویق
درجوانانآموزش و توجیهطریقازگلخانهاحداث

بااليقدرتهمچنینوکشاورزياهمیتخصوص
در نهایت بیشترین فعالیت آموزشی .باشدآن میسودآوري

در مرحله زهکشی اراضی،،آنان در مرحله قبل از کاشت
، در مرحله کاشتجهتکارردیفازاستفادهکاشت نحوه

و در مرحله منطقه درغالبهرزهايعلفشناساییداشت 
ادواتتهیهيبیشترین فعالیت آنان در زمینهبرداشت 
ترین برداشت مهمو در نهایت در مرحله پس از برداشت 

است.محصوالت بوده یابیبازارها فعالیت آن
يبندرتبهق در قسمتیج تحقین، نتایاعالوه بر

بر اساسواندره یموجود در شهرستان ديهاشرکت
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سبزیشهانديهاعملکرد نشان داد که شرکتيهاشاخص
يهار شرکتینسبت به سایآربابا و آربابا عملکرد مناسب

ییزانپايهااست که شرکتین در حالیا،دارندیخدمات
ینییها عملکرد پار شرکتیانسبت به سالله گسترو گستر

عملکرد يهاکنندهنیین، در قسمت تعیدارند. عالوه بر ا
يکشاورزیو مهندسیخدمات مشاوره، فنيهاشرکت

ت یاعضا، حمایت شغلیون نشان داد که رضایل رگرسیتحل
و یت شغلیمختلف، امنيهاب اعضا از رشتهیدولت، ترک

عملکرد ییگوشیپدر ير قویثأگر تیاعتماد اعضا به همد
درصد 2/54رها ین متغیکه ايطوربه، شرکت دارندياعضا

ند این اهن نمودییر وابسته (عملکرد) را تبیانس متغیاز وار
Swansonسوانسون و بورتون (یافته با مطالعات &

Burton, ,FAOفائو (؛)2008 ,Manderماندر (؛)2005

,Gowdaگودا (؛)2010 اران احمدوند و همک؛)2003
) با 1393(رضایی و)1392(؛ سوري و همکاران )1391(

با توجه به ،ن راستایدر اهاي این بخش مطابقت دارد. یافته
شود که:یشنهاد میق پیج تحقینتا
هاي دولتی دار دولت و حمایتثیر معنیبا توجه به تأ-1

شود نهاد میپیش،هاي خدماتیدر بهبود اثربخشی شرکت
گردد و یگیريپهدفمندتر یبه شکلی قراردادهاي دولت

تري از سوي مسئوالن صورت گیرد تا ریزي مناسببرنامه
ها در این زمینه بهبود یابد.عملکرد شرکت

يداریر معنیثأتیت شغلیر امنیکه متغنیابا توجه به- 2
شود که یشنهاد میشرکت دارد پيبر عملکرد اعضا

،در سطح وزارتیران عالیو مديسازمان جهاد کشاورز
ق یاز طریت شغلیامنيهاحداقلينهیدر زمیداتیتمه

انه و ارائه یماهصورتبهحقوق يهادر نظر گرفتن حداقل
شرکت را فراهم ياعضايالت و اعتبارات کم بهره برایتسه

د.نکن
مختلف در عملکرد يهاب رشتهیر ترکیثأبا توجه به ت-3

و متولیان يکشاورزشود که جهاد یشنهاد میها پشرکت
اي بررسی الزم را براي افزایش هاي خدمات مشاورهشرکت

ها انجام کمیت و کیفیت نیروي انسانی فعال در این شرکت
تري هاي مذکور عملکرد و اثربخشی مناسبدهند تا شرکت

هایی صادر داشته باشند و یا اینکه مجوز براي ایجاد شرکت
رشته کشاورزي را شود که ترکیب مختلفی از اعضا در 

در این زمینه الزم است پایش و نظارت .داشته باشند
مناسبی صورت گیرد.

شه سبز آربابا و آربابا یانديهانکه شرکتیبا توجه به ا-4
دارند یخدماتيهار شرکتینسبت به ساییعملکرد باال

يهاها دورهن شرکتیايشود که اعضایشنهاد میپ
ر یسايعملکرد خود برادر جهت شفاف کردن یآموزش
ها برگزار کنند.شرکت
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Abstract
The main purpose of this research was to investigate the performance effectiveness of technical engineering and
consulting companies in agriculture and the factors which influence them. The population of this study consisted
all active members of advisory services in Divandarreh County. Using Cochran's sampling formula, 60 people
were selected as the sample. To increase the findings’ reliability, with proportionally random sampling method,
84 questionnaires were distributed, and finally 72 questionnaires were completed. To collect the data a
questionnaire was used which its validity confirmed by a panel of experts and its reliability verified by
calculating Chronbach's alpha coefficient (α>0.7). Data were analyaed by SPSS18 software. Results showed that
the studied companies had pleasant performance and been somewhat successful in providing services for
farmers, while their performance varies in different parts. Also, in the case of their performance priority, the
results showed that Andisheh-Sabz Arbaba and Arbaba companies had appropriate performance compared to
other service companies, while Paeezan-Gostar and Laleh-Gostar companies had low performance in comparison
with other companies. In addition, the results of the regression analysis revealed that the variables such as
members’ job satisfaction, support from the government, the members combination with regard to majors, job
security and members trust to each other had a strong impact on the prediction of each members performance, so
that these variables explained 54.2 percent of the variance of the dependent variable (performance).

Keywords: Effectiveness, Agricultural Services Companies, Performance, Divandarreh County.
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