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بررسي مشکالت شرکتهای خدمات مشاورهای ،فني و مهندسي کشاورزی
از دیدگاه مدیران عامل شرکتها (مورد مطالعه :استان قزوین)
ناهید شویکلو ،1سید محمود حسیني ،2مهتاب پورآتشي
 .1کارشناس ارشد ترویج کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
9

 .2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -11/12/22 :تاریخ تصویب)12/7/23 :

چکیده
اثربخشی و موفقیت شرکتهای خدمات مشاورهای کشاورزی در گرو شناسایی مستمر مشکالت پیش رو و
تالش در راستای رفع آنهاست .از اینرو ،تحقیق حاضر با هدف بررسی مشکالت شرکتهای خدمات
مشاورهای ،فنی و مهندسی کشاورزی انجام گرفت .جامعة آماری تحقیق شامل مدیران عامل شرکتهای
خدمات مشاورهای ،فنی و مهندسی کشاورزی استان قزوین ( )N=19است که تمامشماری انجام گرفت .ابزار
اصلی این تحقیق پرسشنامه است که روایی آن براساس نظرخواهی از تعدادی استادان و صاحبنظران در
این زمینه تنظیم شد .برای تعیین پایایی ابزار تحقیق از آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه
شده ( )9/33مبین اعتبار مناسب برای گردآوری دادههاست .برای تحلیل دادهها از نرمافزار آماری SPSS

نسخة  11/2استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد از دیدگاه مدیران ،درآمد ناکافی ،نهادینهنشدن بخش
خصوصی در بخشهای مختلف و نبودن ثبات و امنیت شغلی بهترتیب مهمترین مشکالت شرکتهای
خدمات مشاورهای بودند .با استفاده از تحلیل عاملی مشکالت شرکتهای خدمات مشاورهای در قالب چهار
عامل دستهبندی شدند .این عوامل بهترتیب عبارتند از :خدمات حمایتی و مالی ،سازمانی ،آموزشی و فرهنگی
که درمجموع  52/11درصد از کل واریانس را تبیین میکنند.
واژههای کلیدی :استان قزوین ،خدمات حمایتی و مالی ،شرکتهای خدمات مشاورهای ،فنی و مهندسی
کشاورزی ،مدیران ،مشکالت.
مقدمه
جهتگيري جديد سياسي در سطح جهاني ،سياستهاي
اقتصادي و مالي و پيشرفتهاي فناورانة سالهاي اخير سبب
پديدآمدن تحوالت عمدهاي نظير کاهش حضور بخش دولتي،
تمرکززدايي در تصميمگيريها و مشارکت بيشتر حکومتهاي
محلي و تشويق فعاليتهاي خصوصي شد ).(Hosseini, 1996
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غير دولتي که توانايي آموزش کشاورزان را دارند ( & Hanson

 .)Richard, 2004عليرغم سرمايهگذاريهاي تقريباً وسيع که
اغلب از طريق کمکهاي دولتي انجام گرفت ،بهرهوري و توليد
در بخش کشاورزي رشد چشمگيري نداشت و از خدمات ترويج
کشاورزي که محور توسعة بخش کشاورزي بهحساب ميآيد،
بهدليل درست انجامندادن کارکردهاي محوله انتقاد گستردهاي
شد و تغييرات اساسي نظير تمرکززدايي و خصوصيسازي را
براي ترويج کشاورزي ضروري کرد ( & Hosseini
 ،)Sharifzaheh, 2007بهگونهاي که امروزه گزينة ترويج
خصوصي بهعنوان راه حل جهاني براي فراهمآوردن نظام ترويج
کشاورزي مؤثر براي کشاورزان مطرح شد ( & Chapman
 .)Tripp, 2003در اين زمينه ،خدمات مشاورهاي ،فني و
مهندسي کشاورزي نوعي خصوصيسازي است و به ساختاري
برميگردد که داراي نظام حقوقي مستقلي است و به ارائة
خدمات فني و مشاورهاي بخش کشاورزي اقدام ميکند.
خدمات مشاورهاي در کشاورزي ،عناصر حياتي در عوامل بازاري
و غير بازارياند که جريان کليدي اطالعات را تهيه ميکنند و
موجب بهبود رفاه کشاورزان و روستاييان ميشوند
) .(Anderson, 2007هدف کلي استفاده از خدمات مشاورهاي
کشاورزي افزايش توليدات کشاورزي با تقويت کشاورزان و
نظارت بر خدمات اطالعاتي و مشاورهاي کشاورزي است
) .(Benin et al., 2007خدمات مشاورهاي کشاورزي شامل
انتشار و پخش اطالعات ،آموزش و مشاوره به کشاورزان به
صورت انفرادي يا گروهي ،آزمون فنون جديد در مزرعه و
توسعه و انتشار ابزارهاي مديريتي مزرعه است ( Chipeta,
.)2006
يکي از مواردي که براي توسعه و پايداري شرکتهاي
خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي بايد مد نظر قرار
گيرد ،تالش در راستاي اثربخشي خدمات اين شرکتهاست.
انتظارات کشاورزان از شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و
مهندسي کشاورزي را ميتوان در پنج مقولة آموزشي ،رفتاري،
فني ،مربوط به طرح و دسترسي به منابع بيان کرد
) (2001) Owens et al. .(Zarafshani et al., 2011در تحقيقي
ميزان اثربخشي خدمات مشاورهاي کشاورزي را به ميزان 91
درصد ذکر کردند .خدمات مشاورهاي کشاورزي اثربخش ،اساس
برنامههاي ترويجياند و خدمات مشاورهاي ناکارا سبب مصرف
بيهودة اعتبارات ،ازبينرفتن ارزش فعاليتهاي ترويجي و

پرسنل ترويج ميشود ()Barnet et al., 1999؛ بنابراين ،از
آنجاکه خدمات مشاورهاي کشاورزي اثربخش بر عملکرد و
کارايي کشاورزان تأثير مستقيم دارد )،(Sundberg, 2005
ضروري است مشکالت پيش روي اين شرکتها که اثربخشي
را تهديد ميکند ،شناسايي و در راستاي حذف آنها تالش
شود (2008) Sangweni .در تحقيقي بيان کرد دردسترسبودن
شرکتهاي خدماتي ،ميزان پاسخگويي و مهارت و دانش
کارشناسان شرکتهاي خدماتي و هزينة خدمات ارائهشده به
کشاورزان از عواملي است که سبب رضايت و ميزان استفاده از
شرکتهاي خدماتي ميشود .تعداد کم کارشناسان و همچنين
تمايلنداشتن کشاورزان در پرداخت هزينه از ديگر مشکالت
توسعة نظام ترويج مشاورهاي خصوصي است ( & Anderson
 (2007) Ghiasi et al. )Feder, 2004مهمترين مشکالت
مرتبط با شرکتهاي خدمات کشاورزي را پايينبودن
دستمزدها ،پرداختنکردن حقالزحمة مهندسان از جانب
کشاورزان ،انتظارات فراتر از حد توان مهندسان ،تأخير در انعقاد
قرارداد و همکارينکردن نهادها و مؤسسههاي درگير با
مشاوران بيان کرد (2005) Sadighi & Nikdokht .بيان کردند
چنانچه در طرح استقرار شبکههاي مهندسان ناظر ،به نيازها و
خواستههاي کشاورزان توجه نشود ،نظام توليد محصول پس از
قطع حمايتهاي مالي مجري طرح ،نميتواند از مزاياي
مهندسان باتجربه و توان علمي باال بهره ببرد و درنتيجه ،مزاياي
طرح فقط منحصر به سالهاي اجراي آن ميشود.
 (2007) Fe'li et al.در تحقيقي نشان دادند  99/9درصد
کشاورزان نگرش ضعيف و متوسطي به کارشناسان شرکتهاي
خدمات مشاورهاي داشتند .در تحقيق ديگري ،نگرش کشاورزان
تحت پوشش خدمات مشاوره به کارشناسان تقريباً مساعد
گزارش شد )(2001) Johnson .(Rasouliazar et al., 2010
کيفيت خدمات ارائهشده را مهمترين عامل مؤثر بر رضايت از
خدمات ارائهشده عنوان کرد(2006) Ebrahimi et al. .
مهمترين مشکالت شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و
مهندسي را اين موارد بيان کرد :کمبودن پذيرش و استقبال از
سوي کشاورزان ،نداشتن پشتوانة اولية مالي تا زمان جلب و
جذب مشتري و ايجاد درآمد بهويژه آوردة اوليه براي
قراردادهاي عامليت توزيع نهادههاي کشاورزي و ماشينآالت،
نبود کارشناسان و دانشآموختگان کشاورزي بومي در مناطق
دوردست و ممکننبودن حضور و اسکان کارشناسان از ديگر
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مناطق ،نبود حمايت و واگذاري کار به شرکتها و بياعتمادي
به آنها از سوي بخشهاي اجرايي سازمان جهاد کشاورزي
استان ،محدوديت آموزش کارکنان در روشهاي ارتباطي و
نحوة جلب و جذب کشاورزان و مشکل ايجاد آمادگي براي
پذيرش توصيههاي فني در آنها ،تعرفههاي ناهماهنگ و
مقررات و قوانين متنوع و ناهمگون ،نبودن مکانيزم واحد و
مشخص ارتباط با واحدهاي جهاد کشاورزي و نظارت و ارزيابي
و پراکندگي مراجعة واحدهاي مختلف ،دوگانگي و چندگانگي
سيستمهاي توزيع و تأمين نهاده و درگيري شرکتها در امور
مربوط به تأمين نهادهها بهويژه تأمين بهموقع و مراجعة
کشاورزان ،اجرانکردن وظايف آموزش و حمايت قانوني از سوي
سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان
 (2011) Rasouliazar et al.مشکالت پيش روي شرکتهاي
خدمات کشاورزي را در چهار بعد سياستگذاري ،اجتماعي-
فرهنگي ،زيرساخت و اقتصادي طبقهبندي کردند.
در ايران ،در مسير اجراييشدن سياستهاي اصل  99قانون
اساسي و با توجه به سياستهاي دولت مبني بر واگذاري امور
به بخش غير دولتي ،شبکة خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي
کشاورزي براي دستيابي به اهداف و مشارکت بيشتر افراد در
انجامدادن امور تدوين شد (.)Zarafshani et al., 2011
استانهاي همدان ،گيالن و زنجان بهعنوان استانهاي پيشرو
و موفق در زمينة توسعة خدمات مشاورة خصوصي کشاورزي و
بهکارگيري مشاوران و مهندسان هستند ( Ebrahimi et al.,
 .)2006در استان قزوين نيز از دهة هشتاد ،شرکتهاي خدمات
مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي توسعه يافتند و تا سال
 ،9081نود شرکت خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي
کشاورزي به ثبت رسيده بود که عضو سازمان نظام مهندسي
کشاورزي و منابع طبيعي بودند .درمجموع 213 ،نفر در اين
شرکتها عضو بودند .مهمترين اقدامات شرکتهاي خدمات
مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي در استان قزوين شامل
موارد زير است:
 مشاوره در زمينة توليد محصوالت کشاورزي ،ارائةخدمات تخصصي و گسترش فناوريهاي نوين.
 اجراي مجموعهاي از فعاليتهاي آموزشي -ترويجيشامل کالسها ،بازديدها و کارگاههاي آموزشي.
 دريافت مجوز فروش نهادههاي کشاورزي و تأمين وتوزيع علمي نهادههاي کشاورزي.
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 کارگزاري بيمه. دريافت مجوز کلينيکهاي گياهپزشکي. نظارت بر محصوالت کشاورزي.جمعبندي مباحث مطرحشده ،برخي از مشکالت
شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي را
نشان ميدهد .از آنجاکه اثربخشي و موفقيت شرکتهاي
خدماتي کشاورزي در گرو شناسايي مستمر مشکالت پيش رو
و تالش در راستاي رفع آنهاست ،تحقيق حاضر با هدف بررسي
مشکالت شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي
کشاورزي ،از ديدگاه مديران عامل اين شرکتها انجام گرفت.
در راستاي دستيابي به هدف کلي باال ،هدفهاي اختصاصي زير
درنظر گرفته شد:
الف) بررسي ويژگيهاي فردي مديران عامل شرکتهاي
خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي
ب) رتبهبندي مشکالت شرکتهاي خدمات مشاورهاي،
فني و مهندسي کشاورزي از ديدگاه مديران عامل
ج) دستهبندي مشکالت شرکتهاي خدمات مشاورهاي،
فني و مهندسي کشاورزي
مواد و روشها
تحقيق حاضر از نظر ماهيت از نوع پژوهشهاي کمي ،از نظر
ميزان کنترل متغيرها از نوع غير آزمايشي و از نظر هدف در
زمرة تحقيقات کاربردي محسوب ميشود .جامعة آماري اين
تحقيق را مديران عامل شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و
مهندسي کشاورزي استان قزوين تشکيل دادند ( .)N=17از
مديران عامل تمامشماري انجام گرفت.
ابزار اصلي تحقيق براي جمعآوري اطالعات پرسشنامه بود.
پس از مرور کتابخانهاي و اينترنتي اسناد و منابع مربوطه و
گفتوگو با تعدادي از استادان و صاحبنظران در اين زمينه،
نوزده متغير بهعنوان مشکالت شرکتهاي خدمات مشاورهاي،
فني و مهندسي کشاورزي شناسايي و فهرست شد و از
پاسخگويان خواسته شد آنها را ارزيابي کنند و براساس طيف
ليکرت از خيليکم تا خيليزياد به آنها امتياز دهند .روايي ابزار
تحقيق با استفاده از نظرهاي تعدادي از استادان و صاحبنظران
و پس از انجامدادن اصالحات الزم تأييد شد .پايايي ابزار تحقيق
با روش آزمون مقدماتي با بيست مديرعامل شرکتهاي خدمات
مشاورهاي ،فني و مهندسي استان تهران و محاسبة آلفاي
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کرونباخ با استفاده از برنامة  SPSSانجام گرفت .ضريب آلفاي
کرونباخ براي مقياس مورد استفاده در پژوهش برابر 7/80
بهدست آمد که بيانگر پايايي مناسب بود و بهاينترتيب،
محتواي پرسشنامه تأييد شد و در اختيار پاسخگويان قرار
گرفت .پس از گردآوري پرسشنامهها و ورود دادهها به رايانه با
کمک نرمافزار  SPSSنسخة  99/1پردازش انجام گرفت .در
تجزيه و تحليل دادهها از آمارههاي توصيفي مانند فراواني،
درصد ،ميانگين و انحراف معيار و براي دستهبندي دادههاي
جمعآوريشده از روش تحليل عاملي از نوع اکتشافي بهره
گرفته شد.
نتایج و بحث
الف) ویژگيهای فردی مدیران عامل شرکتهای خدمات
مشاورهای ،فني و مهندسي کشاورزی

براساس نتايج 89/03 ،درصد از پاسخگويان را مرد و 91/38
درصد آنها را زنان تشکيل دادند .ميانگين سني مديران عامل

حدود  07سال بود که بيشترين فراواني آن مربوط به ردة سني
 37تا  07سال بود ( 22/0درصد) .همچنين 30/07 ،درصد در
گروه سني  09تا  97سال 3/87 ،درصد در گروه سني  99تا
 17سال و  3/87درصد در گروه سني باالتر از  17سال قرار
داشتند .جوانترين و مسنترين آنها بهترتيب  31و  10ساله
بودند.
 80/0درصد پاسخگويان مدرك تحصيلي ليسانس و بقية
پاسخگويان ( 92/0درصد) مدرك تحصيلي فوق ليسانس و باالتر
داشتند .ميانگين سابقة کاري پاسخگويان  0/09سال بود که نشان
ميدهد پاسخگويان سابقة کاري کمي داشتند .بيشترين فراواني
پاسخگويان داراي سابقة کار يک تا سه سال بودند ( 90/3درصد).
همچنين ،سابقة کار پاسخگويان اينگونه بود 1/2 :درصد کمتر از
يک سال 31/9 ،درصد سه تا پنج سال 92/0 ،درصد پنج تا هفت
سال و  9/9درصد باالتر از هفت سال .همچنين ،کمينة سابقة کار
يک سال و بيشينة آن هشت سال است.

جدول  .1رتبهبندی مشکالت شرکتهای خدمات مشاورهای ،فني و مهندسي کشاورزی از دیدگاه مدیران
متغير

درآمد ناکافی
نهادینهنشدن بخش خصوصی در بخشهای مختلف
نبودن ثبات و امنیت شغلی
کسورات باال بهویژه در زمینة بیمه و مالیات
بیاعتمادی به شرکتها از سوی بخشهای اجرایی
نبودن حمایتهای مالی
بیاعتمادی کشاورزان و پذیرش و استقبال آنان
استقبالنکردن کشاورزان از کالسها و دورههای آموزشی
حمایتنکردن و واگذاری کار به بخش خصوصی
نبودن مشارکتپذیری ،اتحاد و انسجام بین اعضا
ناکافیبودن دورههای آموزشی ضمن خدمت
مناسبنبودن کیفیت دورههای آموزشی ضمن خدمت
نداشتن سرمایة کافی و امکانات بهویژه در حوزة مشکالت نقلیهای
کمبودن توان علمی اعضا و کارشناسان برای کار در بخش خصوصی
همکارینکردن مسئوالن و کشاورزان در روستا
تناسبنداشتن محل استقرار شرکت با محل سکونت
دیدگاه نامناسب و منفی به بخش خصوصی از سوی کشاورزان
اطالعرسانی نامناسب و ناکافی در زمینة واگذاری کارها و انعقاد قرارداد
دیدگاه نامناسب و منفی به بخش خصوصی از سوی بخشهای دولتی

ميانگين (از )5

انحراف معيار

رتبه

1/11
3/31
3/31
3/21
3/29
3/31
3/31
3/33
3/11
3/12
3/99
2/12
2/31
2/35
2/31
2/11
2/93
2/99
1/11

9/13
1/22
1/93
9/17
1/23
9/33
1/11
1/13
1/91
1/91
1/97
1/97
9/31
1/93
1/33
1/97
9/33
9/51
9/73

1
2
3
1
2
5
7
3
1
19
11
12
13
11
12
15
17
13
11
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ب) رتبهبندی مشکالت شرکتهای خدمات مشاورهای ،فني
و مهندسي کشاورزی از دیدگاه مدیران عامل

رتبهبندي مشکالت شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و
مهندسي کشاورزي از ديدگاه مديران عامل در جدول  9ارائه
ميشود .بر پاية نتايج ،درآمد ناکافي (ميانگين=  ،)9/99نهادينه
نشدن بخش خصوصي در بخشهاي مختلف (ميانگين= ،)0/81
نبودن ثبات و امنيت شغلي (ميانگين=  ،)0/89مهمترين مشکالت
شرکتهاي خدمات مشاورهاي کشاورزي از ديدگاه مديران بودند.
همچنين ،اطالعرساني نامناسب و ناکافي در زمينة واگذاري کارها
و انعقاد قرارداد (ميانگين=  )3/77و ديدگاه نامناسب و منفي به
بخش خصوصي از سوي بخشهاي دولتي (ميانگين=  )9/19دو
رتبة آخر مشکالت شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و
مهندسي کشاورزي را داشتند.
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ج) دستهبندی مشکالت شرکتهای خدمات مشاورهای ،فني
و مهندسي کشاورزی

بهمنظور دستهبندي مشکالت شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني
و مهندسي کشاورزي از تحليل عاملي استفاده شد .بهمنظور
تشخيص مناسببودن دادهها از آزمون بارتلت و شاخص )K.M.O
 )Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacyبهره
گرفته شد .براساس نتايج ،مقدار  KMOبرابر  7/037و مقدار بارتلت
نيز برابر  (p=0/000) 238/018بود و نشان داد شرايط الزم براي
انجامدادن تحليل عاملي وجود دارد .در اين بررسي ،چهار عامل با
مقادير ويژة باالتر از يک استخراج شدند و متغيرهاي مربوط به
مشکالت شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي
کشاورزي ،پس از چرخش عاملي متعامد به روش واريماکس در اين
چهار گروه دستهبندي شدند .پس از بررسي متغيرهاي مربوط به هر
عامل ،عوامل بهاينترتيب نامگذاري شد :خدمات حمايتي و مالي،
سازماني ،آموزشي ،و فرهنگي (جدول .)3

جدول  .2عاملهای استخراجشده همراه با مقدار ویژه و واریانس پس از چرخش عاملها
عامل

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد واريانس تجمعي

خدمات حمایتی و مالی
سازمانی
آموزشی
فرهنگی

3/11
3/15
2/79
1/15

21/19
17/27
12/93
19/31

21/19
31/17
21/21
52/11

عامل اول با نام خدمات حمايتي و مالي با مقدار ويژة 0/19
بهتنهايي تبيينکنندة  39/17درصد از واريانس کل است .اين
عامل شامل متغيرهاي نبودن حمايتهاي مالي،
همکارينکردن مسئوالن و کشاورزان در روستا ،درآمد ناکافي،
حمايتنکردن و واگذاري کار به بخش خصوصي ،نداشتن
سرماية کافي و امکانات بهويژه در حوزة مشکالت نقليهاي و
کسورات باال بهويژه در زمينة بيمه و ماليات است .عامل دوم
استخراجشده با توجه به مفهوم متغيرهاي تشکيلدهندة آن،
عامل سازماني نام گرفت که شامل نداشتن ثبات و امنيت
شغلي ،نبودن مشارکتپذيري ،اتحاد و انسجام بين اعضاي
شرکت ،بياعتمادي به شرکتهاي خدمات مشاورهاي از جانب
کشاورزان و بخشهاي اجرايي ،تناسبنداشتن محل استقرار
شرکت با محل سکونت و اطالعرساني نامناسب و ناکافي در
زمينة واگذاري کارها و انعقاد قرارداد است .اين عامل با مقدار
ويژة  0/92تبيينکنندة  90/10درصد از واريانس کل است.

عامل سوم استخراجشده مجموعهاي از متغيرهاي مرتبط با
عوامل آموزشي را نشان ميدهد .اين عامل با مقدار ويژة ،3/07
تبيينکنندة  91/70درصد از واريانس کل است و شامل
متغيرهاي برگزاري دورههاي آموزشي و کيفيت آنها ،استقبال
کشاورزان از کالسهاي آموزشي و آمادگي علمي
دانشآموختگان و کارشناسان براي کار در شرکت است.
درنهايت ،عامل چهارم با عنوان عامل فرهنگي شامل نهادينه
نشدن بخش خصوصي در بخشهاي مختلف و ديدگاه نامناسب
و منفي از سوي بخشهاي دولتي و کشاورزان به شرکتهاي
خدمات مشاورهاي است .اين عامل با مقدار ويژة ،9/12
تبيينکنندة  97/81درصد از واريانس کل است .عوامل
چهارگانه درمجموع  21/99درصد از کل واريانس متغيرها را
تبيين کردند .متغيرهاي هر عامل به همراه بار عاملي آنها در
جدول  0ميآيد .در اين جدول ،متغيرهاي هر عامل براساس
بار عاملي مرتب شدهاند.
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نام عامل

خدمات حمایتی و مالی

سازمانی

آموزشی

فرهنگی

بار عاملي

متغيرها
درآمد ناکافی
نبودن حمایتهای مالی
کسورات باال بهویژه در زمینة بیمه و مالیات
نداشتن سرمایة کافی و امکانات بهویژه در حوزة مشکالت نقلیهای
نبودن حمایت و واگذاری کار به بخش خصوصی
عدم همکاری مسئوالن و کشاورزان در روستا
اطالعرسانی نامناسب و ناکافی در زمینة واگذاری کارها و انعقاد قرارداد
نبودن ثبات و امنیت شغلی
نبودن مشارکتپذیری ،اتحاد و انسجام بین اعضا
بیاعتمادی کشاورزان و پذیرش و استقبال آنان
بیاعتمادی به شرکتها از سوی بخشهای اجرایی
تناسبنداشتن محل استقرار شرکت با محل سکونت
کافینبودن دورههای آموزشی ضمن خدمت
عدم استقبال کشاورزان از کالسها و دورههای آموزشی
کمبودن توان علمی اعضا و کارشناسان برای کار در بخش خصوصی
مناسبنبودن کیفیت دورههای آموزشی ضمن خدمت
دیدگاه نامناسب و منفی به بخش خصوصی از سوی کشاورزان
دیدگاه نامناسب و منفی به بخش خصوصی از سوی بخشهای دولتی
نهادینهنشدن بخش خصوصی در بخشهای مختلف

نتیجهگیری و پیشنهادها
خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي اثربخش در
ترکيب با ديگر فنون مؤثر توليد و بازاريابي سبب افزايش توليد
و عملکرد باالي کشاورز ميشود .اين مهم را & (2002) Smith
 Munozنيز بيان کرد؛ بنابراين ،با توجه بهضرورت شناسايي
مشکالت پيش روي شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و
مهندسي کشاورزي در راستاي کاهش و حذف مشکالت ،تحقيق
حاضر انجام گرفت .يافتههاي تحقيق بيانگر آن بود که از ديدگاه
مديران ،درآمد ناکافي مهمترين مشکل شرکتهاي خدمات
مشاورهاي است .اين يافته با نتايج تحقيق (2006) Ebrahimi et
 al.و  (2007) Ghiasi et al.همخواني دارد .با توجه به اين يافته،
ميتوان رضايت ناکافي شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و
مهندسي کشاورزي را از درآمدها از عواملي دانست که در
درازمدت سبب تهديد پايداري اين شرکتها ميشود .با توجه به
اينکه کشاورزان تاکنون از خدمات ترويج دولتي بهصورت رايگان
استفاده ميکردند و پرداخت هرگونه هزينة خدمات مشاورهاي

9/35
9/33
9/39
9/73
9/52
9/21
9/71
9/71
9/73
9/53
9/52
9/23
9/35
9/31
9/79
9/27
9/72
9/79
9/23

کشاورزي براي آنها مشکل است ،بايد استفاده از خدمات
مشاورهاي خصوصي براي کشاورزان فرهنگسازي شود؛ بنابراين،
پيشنهاد ميشود فعاليتهاي ترويجي بهمنظور بهبود و ارتقاي
نگرش کشاورزان به خدمات مشاورهاي خصوصي صورت گيرد.
در اين راستا ،ميتوان بخش خصوصي را با روشهاي گوناگون
مانند تهيه و پخش برنامهها و مستندهاي تلويزيوني در زمينة
فعاليتهاي شرکتهاي خدمات مشاورهاي کشاورزي و
بيانکردن اهميت اينگونه شرکتها براي بهرهوري در کشاورزي،
به کشاورزان شناساند تا دانش و نگرش کشاورزان در زمينة
شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي ارتقا
يابد .همچنين ،افزايش توان علمي کارشناسان شرکتهاي
خدمات مشاورهاي به انجامدادن فعاليتهاي تخصصي اثربخش
توسط اين شرکتها منجر ميشود .درنتيجه ،زمانيکه کشاورزان
احساس رضايت کنند ،تمايل بيشتري درمورد پرداخت هزينه
براي بهرهمندي از خدمات شرکتهاي خدمات مشاورهاي
کشاورزي دارند.
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يافتههاي تحليل عاملي مشکالت شرکتهاي خدمات
مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي را در چهار عامل خدمات
حمايتي و مالي ،سازماني ،آموزشي و فرهنگي دستهبندي کرد.
 (2011) Rasouliazar et al.در تحقيق خود به عامل فرهنگي
اشاره کرد (2006) Ebrahimi et al. .به کمبودن پذيرش و
ستقبال از سوي کشاورزان ،نداشتن پشتوانة اوليه مالي و نبودن
حمايت و واگذاري کار به شرکتها اشاره کرد .اين يافتهها مبين
عامل خدمات حمايتي و مالي است و با يافتة اين تحقيق
همخواني دارد .اعتماد کشاورزان ،امر مهمي در استقبال و گرايش
ايشان براي استفاده از خدمات مشاورهاي کشاورزي است؛
بنابراين ،حضور مشاوراني با دانش فني کافي و مورد اعتماد
کشاورزان در شرکتهاي خدمات مشاورهاي کشاورزي بسيار
مهم است .از اينرو ،توصيه ميشود توان علمي کارشناسان
شرکتهاي خدمات مشاورة کشاورزي از طريق آموزشهاي
کاربردي و مستمر افزايش يابد .پيشنهاد ميشود با برگزاري
دورههاي آموزشي ضمن خدمت براي کارشناسان ،دانش و
مهارت ايشان را نه تنها در زمينههاي تخصصي شغلي افزايش
دهند؛ بلکه مهارتهاي کارشناسان را در زمينههايي مانند قدرت
کالم و نحوة برقراري ارتباطات اثربخش با روستاييان ارتقا دهند
و ايشان را با فرهنگ روستا آشنا کنند .عالوهبراين ،در انتخاب
کارشناسان شرکتهاي خدمات مشاورهاي کشاورزي پيشنهاد
ميشود مسئوالن کارشناساني را انتخاب کنند که عالوهبر داشتن
علم عملي کشاورزي ،توانايي کار را در شرايط روستا نيز داشته
باشند تا بتوانند بهصورت مؤثرتر فعاليت کنند .استفاده از
کارشناسان بومي خبره از ديگر مواردي است که سبب جلب
اعتماد کشاورزان ميشود.
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شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي
براي موفقيت هرچه بيشتر خود نيازمند حمايتاند .حمايت از
دانشآموختگان بخش کشاورزي و شرکتهاي تازه تأسيس به
منظور فراهمشدن زمينة کاري مناسب ،ايجاد پلهاي ارتباطي بين
شرکتهاي خدمات مشاورة کشاورزي و مراکز تحقيقاتي ،اعتماد
به بخش خصوصي و افزايش قدرت تصميمگيري شرکتهاي
خدمات مشاورة کشاورزي از مواردي است که در اين زمينه نيازمند
توجه بيشتر است .همچنين ،پيشنهاد ميشود اتحاديههاي
خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي خصوصي ايجاد شود
و اين امر نيازمند ايجاد اتحاد و همبستگي بين شرکتهاي خدمات
کشاورزي است.
با توجه به اينکه يکي از عوامل پايداري شرکتهاي خدمات
مشاورهاي در درازمدت ممکن است وابسته به ميزان پذيرش
شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي از
سوي کشاورزان باشد ،ضروري است انتظاراتي که کشاورزان از
کارشناسان شرکتهاي خدماتي دارند بهدرستي شناسايي شود.
هنگامي شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي
کشاورزي در کار خود موفق ميشوند که پاسخگوي نيازها و
اولويتهاي کشاورزان باشند .درنهايت ،با توجه به اينکه ميزان
رضايت کشاورزان از شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و
مهندسي کشاورزي عاملي مهم در پذيرش کارشناسان
شرکتها و استفاده از رهنمودهاي آن است و اين موضوع
توسط  (2009) Espallardo et al.نيز بيان شد ،پيشنهاد
ميشود در تحقيقي به سنجش سطح رضايت کشاورزان از
شرکتهاي خدمات کشاورزي پرداخته شود.
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