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 چکیده
 

اي، فني و مهندسي کشاورزي در توسعة بخش کشاورزي هاي خدمات مشاوررهبا توجه به اهميت شرکت

ق بررسي ها، هدف اصلي اين تحقيبودن نسبي سطح رضايت کشاورزان از خدمات اين شرکت و پايين

اي، فني و مهندسي کشاورزي هاي خدمات مشاورهعوامل تأثيرگذار بر ميزان رضايت کشاورزان از شرکت

همبستگي به شمار  -در شهرستان زنجان است. از نظر روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي

اخير يک يا چند بار از رود. جامعة آماري تحقيق حاضر شامل تمامي کشاورزاني بود که در دو سال  مي

(. حجم نمونه با =2551Nبودند )  هاي مستقر در شهرستان زنجان استفاده کرده خدمات مختلف شرکت

اي با  گيري طبقه ها از روش نمونه نفر محاسبه شد. براي دستيابي به نمونه 202استفاده از فرمول کوکران 

ا پرسشنامه بود. روايي پرسشنامه با نظر پانلي از هشد. ابزار گردآوري داده انتساب متناسب بهره گرفته 

هاي تهران و زنجان تأييد شد. براي تعيين  اعضاي هيئت علمي گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه

هاي شده براي مقياس آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه قابليت اعتماد ابزار تحقيق پيش

درصد از پاسخگويان از  8/1بود. نتايج آمار توصيفي نشان داد که رضايت  05/1اصلي پرسشنامه بيشتر از 

درصد در سطح کم،  0/23اي، فني و مهندسي کشاورزي در سطح خيلي کم، هاي خدمات مشاورهشرکت

درصد در سطح خيلي زياد بود؛ همچنين نتايج  3درصد در سطح زياد و  8درصد در سطح متوسط،  5/06

درصد از تغييرات، ميزان رضايت پاسخگويان از  8/58بيانگر آن بود که در حدود تحليل رگرسيون 

-اي، فني و مهندسي کشاورزي در منطقة تحقيق را سه متغير نگرش به شرکتهاي خدمات مشاورهشرکت

 کنند.  ها و سطح تحصيالت تبيين ميها، ميزان آشنايي با شرکت
 

اي، فني و مهندسي کشاورزان،  هاي خدمات مشاوره شرکت ترويج قراردادي، رضايت، های کلیدی:واژه

 کشاورزي.
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 ,Hosseini & et al)است   گيري نداشته رشد چشم ناشي از آن

ـ كه يكي از   خدمات ترويج كشاورزي(. در اين ميان، از 2008
بيشتر از تاكنون است و بخش كشاورزي  ةتوسعابزارهاي اصلي 

ـ در سه دهة پيشين   است  دولتي به انجام رسيدهبخش طريق 
ندادن شمار زيادي از  به دليل مسائل متعددي همچون پوشش 

ندادن كشاورزان در  ، غيرمشاركتي بودن و دخالتكشاورزان
واگذار شده، مطلوب كاركردهاي ندادن انجام ها، برنامه

فقدان هاي ترويجي، بودن ساختار داخلي سازمان نامناسب
جدي انتقاد و غيره  يي در واحد زماناها و كار خشي هزينهاثرب

 Rivera, 2000; Mirzaei & et al, 2008; Hosseiniاست )  شده

& et al, 2008 به منظور غلبه بر اين مشكالت و رفع .)
هاي ترويج دولتي، در هاي ذاتي سيستمها و ضعفناكارآمدي

مله اصالحات هاي اخير رويكردها و راهكارهاي خاصي از جسال
زدايي و كاهش  هاي ترويج قراردادي و تمركزساختاري، سيستم

 (.  Anderson, 2007است ) گري دولت معرفي شده تصدي

هاي ترويج كشاورزي )دولتي( با در ايران نيز سيستم
رجوع  اند همة ارباباي حدود نيم قرن هنوز نتوانسته سابقه

نيازهاي آنان را در بالقوة خود را تحت پوشش قرار دهند و 
 Amirani, 2001; Hashemiهاي مختلف رفع كنند )زمينه

and Hedjazi, 2011بودن  (. كمبود پرسنل ترويجي، پايين
اي كارشناسان ترويج، هاي حرفهها و قابليتسطح مهارت

هاي پراكنده و متضاد و انگيزة كم كاركنان و داشتن نقش
به  مسائل مبتال ترين كمبود منابع مالي، برخي از مهم

 Pezeshki-Raad)هاي ترويج دولتي در ايران هستند ) سازمان

& et al, 1994; Pezeshki-Raad and Aghai, 2002; Rezaei, 

گرفته در  رو، همزمان با تحوالت صورت (. از اين2005
هاي ترويج كشاورزي در سطح بين المللي و در  سيستم

ي كشاورزي دادن كشاورزي معيشتي به سو راستاي سوق
وزارت جهاد  1330مدرن و تجاري، از نيمة دوم دهة 

هاي تجاري كشاورزي در اندازي و تشكيل بنگاهكشاورزي راه
اي، فني و مهندسي هاي خصوصي خدمات مشاورهقالب شبكه

كشاورزي در سطح كشور را مورد تشويق و حمايت قرار داد 
(Ebrahimi, 2006به لحاظ ماهيت ساختاري و كار .) كردي تا

ها را برآمده از سيستم ترويج توان اين شبكهحدود زيادي مي
قراردادي در نظر گرفت كه در بيشتر كشورهاي در حال 
توسعه قدمت آن به صورت رسمي در سطح ملي به دهة 

اي، فني و گردد. در واقع، شبكة خدمات مشاورهباز مي 1550

ي و در يافتة خدمات ترويج ، شكل تكامل1مهندسي كشاورزي
هايي است كه از طريق ارائة دانش و اطالعات برگيرندة سازمان

هاي  هاي مناسب زمينهها و انتقال فناوريالزم و بهبود مهارت
پوشش و حمايت از كشاورزان و در نتيجه بهبود وضعيت 

 ;Ebrahimi, 2006سازند )ها را فراهم مي معيشت و رفاه آن

Hashemi and Hedjazi, 2011 .) نظام ، داراي ها شركتاين
، از عناصر انسانياي مجموعه و دربرگيرندة حقوقي مستقل

كه ساختاري را براي انتقال  هستندفيزيكي و امكانات ارتباطي 
فراهم سويه بين كشاورزان  دانش فني و تبادل اطالعات دو

مهندسي مورد  -اي و فنياي، مشاورهو خدمات نهادهسازند  مي
-Ministry of Jihad-E)كنند  ضه ميرا عرنياز كشاورزان 

Agriculture, 2007.) خدمات ترويجي، آموزشي، فني و  عرضة
سطح  يگري دولت، ارتقااجرايي در راستاي كاهش تصدي

اشتغال  ةكمي و كيفي توليدات كشاورزي، ايجاد زمين
هاي  آموختگان دانشگاهي، ايجاد تحول در ترويج يافته دانش

 گسترشسب با نياز كشاورزان، خدمات متنا عرضةعلمي و 
افزايش مشاركت كشاورزان پوشش خدمات ترويج كشاورزي، 

افزايش توان هاي ترويجي و در طراحي و اجراي فعاليت
برداران و توليدكنندگان بخش  ي دولت به بهرهيپاسخگو

هاي ترين اهداف تشكيل شركت برخي از مهم كشاورزي
 ;Hashemi and Hedjazi, 2011)شوند خدماتي محسوب مي

Ministry of Jihad-E-Agriculture, 2007.)  شايان ذكر است
هاي اجرايي در  دليل حضور محدود كارشناسان دستگاهه بكه 

د كاركردهاي نتوان خدماتي مي هايشركت مناطق روستايي
پزشكي، خدمات  خدمات گياه ةدر زمينرا متنوعي 

هاي  ادهمين و توزيع نهأمكانيزاسيون كشاورزي، خدمات ت
كشاورزي، خدمات بازرگاني )بازاريابي و بازاررساني(، خدمات 

ايجاد مراكز خدمات مشاركتي و حقوقي، اي،  مالي و بيمه
 اي، آموزشي و ترويجي و ساير خدمات خدمات مشاوره ،فروش

 Ministry of) دشنبا  روستايي داشته ةدر جامعبراي كشاورزان 

Jihad-E-Agriculture, 2007).  
كيلومتر مربع در  221۲4برابر با وسعتي ان زنجان است

 ۷داراي ه و مركزي ايران قرار گرفت فالتشمال غرب 
با توجه به  .استدهستان  4۲و  بخش 1۲شهر،  13شهرستان، 

اضي كشاورزي تشكيل اينكه نيمي از مساحت استان را ار
هاي بسيار مناسبي ها و پتانسيلدهند، اين استان از ظرفيت مي

زراعي و باغي محصوالت در حوزة كشاورزي برخوردار است. 

تر در برخي موارد از عبارت كوتاه "اي، فني و مهندسي كشاورزيهاي خدمات مشاورهشركت"عبارت  كردن متن مقاله، به جايترمنظور خالصه. به1

 است. استفاده شده "هاي خدماتيشركت"

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA
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، لوبيا، سيب، آلو زرد، انگور، برنج، انجيرة استان زنجان شامل عمد
است كه بيشتر  سير انار و، زيتون، بادام ،فندق، گردو، پياز، خيار

ا جنبة صادراتي دارند. به هر حال، تعدد و پراكنش روستاها ه آن
كشاورزي دولتي  در سطح استان و كمبود مراكز خدمات ترويج

هاي دانش و فناوريبه  نداشتن دسترسي بيشتر كشاورزان و
كردن تمامي  در راستاي بالفعل ي موجب شدجديد كشاورز

ز سال هاي كشاورزي استان و توسعة بخش كشاورزي اپتانسيل
خدمات هاي اندازي شبكة شركت، تشكيل و راه1335
مورد توجه قرار گيرد. در كشاورزي  فني و مهندسي اي، مشاوره

هاي مناسبي كه در ها و فعاليتاين خصوص، با توجه به برنامه
است،  چند سال گذشته در بيشتر مناطق استان صورت پذيرفته 

هايي همچون در حال حاضر استان زنجان به همراه استان
هاي پيشرو در حوزة عرضة خدمات ترويج همدان جزء استان

 Organization ofروند ) قراردادي در سطح كشور به شمار مي

Jihad-E-Agriculture, 2010اكنون در حدود  نحوي كه هم ( به
 ۲۷آموختة بخش كشاورزي در قالب  كارشناس و دانش 300

ر حال فعاليتند و شركت خدماتي در سطح روستاهاي استان د
هاي مختلف به اند خدمات متعددي را در زمينهتوانسته

رسد با چند به نظر مي برداران عرضه كنند؛ هركشاورزان و بهره
شده و گذشت حدود پنج سال از آغاز  هاي انجاموجود فعاليت

ها در هاي خدماتي در استان زنجان، اين شركتفعاليت شركت
اعتمادي كشاورزان  جدي همچون بيعمل با موانع و مشكالت 

هاي دولتي به ها، رقابت بخشها و خدمات شركتبه توانمندي
ها ها، استقبال اندک و نپذيرفتن شركتجاي حمايت از شركت

اند در از سوي كشاورزان و ساير موارد مواجه شده و نتوانسته
جلب رضايت كشاورزان چندان موفق عمل كنند؛ براي نمونه، 

مينه نتايج ارزشيابي سازمان جهاد كشاورزي استان در اين ز
بيانگر آن  1350هاي خدماتي در سال  زنجان از فعاليت شركت

درصد از كشاورزان در روستاهاي تحت  13است كه تنها 
اند؛ همچنين بر  ها استفاده كردهپوشش از خدمات اين شركت

 چهارم )يعني اساس نتايج اين ارزشيابي عملكرد نزديك به سه
هاي خدماتي فعال در استان در سطح درصد( شركت ۷3

 ۷1است. به همين ترتيب، حدود  متوسط و ضعيف ارزيابي شده 
ترويجي  - هاي آموزشيدرصد از كشاورزان از كيفيت دوره

هاي خدماتي رضايت چنداني شده از سوي شركت برگزار
هاي اند و تمايل بسيار اندكي براي حضور در دوره نداشته

-Organization of Jihad-Eاند ) شي بعدي نشان دادهآموز

Agriculture, 2011 در مجموع، با توجه به مطالب مذكور .)
هاي خدماتي در سطح اثربخشي شركتتوان بيان داشت كه مي

( و Hashemi and Hedjazi, 2011استان زنجان ضعيف است )
ها شركتها و خدمات كشاورزان رضايت چنداني از فعاليت

(. به هر Organization of Jihad-E-Agriculture, 2011ارند )ند
ها، رجوع و مشتريان اصلي اين شركتحال، از آنجا كه ارباب

كشاورزان و روستاييان هستند و حمايت دولتي نيز از اين 
پذيرد، استمرار ها به لحاظ تأمين منابع مالي صورت نميشركت

سطح مناطق هاي خدماتي در و پايداري فعاليت شركت
روستايي تا حد زيادي به بهبود رضايت كشاورزان و استقبال 

گرفتن اهميت  نظر ها بستگي دارد. با درآنان از خدمات شركت
موضوع، اين تحقيق با هدف كلي بررسي عوامل تأثيرگذار بر 

اي، فني و هاي خدمات مشاوره رضايت كشاورزان از شركت
طرح شد و انجام مهندسي كشاورزي در شهرستان زنجان م

گرفت تا بتوان از طريق شناخت و بررسي دقيق رضايت 
ها و عوامل تأثيرگذار بر آن، كشاورزان از فعاليت شركت

ريزي و مديريت بهتري براي پايدارسازي و استمرار  برنامه
هاي خدماتي در سطح مناطق روستايي اعمال فعاليت شركت

ة موضوعي در اين بخش، با توجه به هدف و محدودكرد. 
گرفته در داخل و خارج  تحقيق، به مرور برخي از مطالعات انجام

 است.  از كشور پرداخته شده 
Bahrami  (2003) اي در خصوص بررسي در مطالعه
هاي ترويج خصوصي و مقايسة آن با عملكرد  عملكرد شركت

ترويج دولتي در استان همدان به اين نتيجه دست يافت كه 
بين عملكرد ادارات ترويج ان مورد مطالعه از ديدگاه روستايي
داري هاي ترويج خصوصي اختالف معنيدولتي و شركت

هاي محلي، ايجاد  ها به تشكل واگذاري فعاليت .نداردوجود 
زمينه براي مشاركت بيشتر كشاورزان و افزايش كيفيت 

اندركاران  هاي آموزشي، ايجاد باور در مسئوالن و دست دوره
هاي محلي، تناسب محتوا و  ها به تشكل عاليتبراي واگذاري ف

سازي هاي آموزشي با شرايط روستاييان و آگاه امكانات دوره
ترين راهكارهاي  ها از مهم روستاييان از اهداف شركت

هاي منظور بهبود عملكرد شركت پيشنهادي اين تحقيق به
ترويج خصوصي و افزايش رضايت كشاورزان از فعاليت اين 

اي عوامل در مطالعهRezaei  (2005). ها بودشركت
سازي خدمات ترويج كشاورزي از  كنندة خصوصي تبيين

كاران استان زنجان را بررسي كرده است. نتايج  ديدگاه برنج
كاران  تحليل همبستگي نشان داد كه بين ميزان رضايت برنج

از خدمات ترويج خصوصي با متغيرهايي همچون سن، سطح 
كشاورزي، مساحت اراضي، ميزان توليد تحصيالت، سابقة كار 

ريزي و اجراي  كاران در برنامه محصول، ميزان مشاركت برنج
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كاران از منابع  هاي ترويجي و ميزان استفادة برنج فعاليت
داري مختلف دريافت اطالعات كشاورزي رابطة مثبت و معني

هاي تحليل رگرسيون حاكي از آن  وجود دارد؛ همچنين يافته
كنندة ميزان رضايت برنجكاران بينيغيرهاي پيشبود كه مت

از خدمات ترويج خصوصي شامل سه متغير ميزان مشاركت 
هاي ترويجي،  ريزي و اجراي فعاليت كاران در برنامه برنج

سطح تحصيالت و ميزان درآمد بودند كه در مجموع در 
درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين كردند.  2/۲۲حدود 

در بررسي  Rasouliazar & et al  (2010)ديگري، در مطالعة
اي سازوكارهاي مؤثر بر طراحي شبكة خدمات مشاوره

كشاورزي در استان آذربايجان غربي به اين نتيجه دست 
هاي ترين دليل نارضايتي كشاورزان از شركت يافتند كه مهم

شده  ها از خدمات ارائه اي و استقبال نكردن آنمشاوره
هاي ارتباطي نفس و مهارت به طح اعتمادبودن س پايين

هاي تحقيق است. بر اساس يافته ها بودهكارشناسان شركت
 -ترويجي، سياستي، اجتماعي - عوامل اقتصادي، آموزشي

هاي مؤثر ترين مؤلفه زيرساختي مهم - فرهنگي و مديريتي
اي كشاورزي در استان بر طراحي شبكة خدمات مشاوره

 د. آذربايجان غربي بودن
Rivera and Gary  (2000) در مطالعة خود به بررسي ترويج

كشاورزي قراردادي و تحليل رضايت كشاورزان از آن 
اند. نتايج تحقيق نشان داد كه رضايت بيشتر كشاورزان  پرداخته

از خدمات ترويج قراردادي در سطح متوسط بود. بر اساس 
ي بر هاي پژوهش تمركز اصلي خدمات ترويج قرارداديافته

است. كاهش هزينة  عرضة خدمات آموزشي به كشاورزان بوده
هاي مورد  خدمات و گسترش حيطة ارائة خدمات در ساير زمينه

مهندسي )همچون نحوة  -ويژه خدمات فني نياز كشاورزان، به
ها و مصرف صحيح كودها و سموم، تشخيص آفات و بيماري

از خدمات  غيره(، از عوامل مؤثر بر بهبود رضايت كشاورزان
در مطالعة  Hanchinal & et al  (2002)ترويج قراردادي بودند.

خود به اين نتيجه دست يافتند كه بين نگرش كشاورزان به 
سازي خدمات ترويج و ميزان رضايت آنان از خدمات خصوصي

هاي خصوصي رابطة مثبت و شده از سوي شركت ارائه
د كه رضايت داري وجود دارد؛ همچنين نتايج نشان دا معني

درصد  42درصد از كشاورزان در سطح خيلي زياد،  35حدود 
درصد نيز در سطح كم و خيلي كم بود. در  23در سطح زياد و 
به بررسي نگرش كشاورزان  Gowda  (2003)تحقيق ديگري، 

نادو در  به خدمات ترويج خصوصي در ناحية كمباتور ايالت تاميل
ج تحقيق بيانگر آن بود كه است. نتاي  كشور هندوستان پرداخته

متغيرهايي همچون سطح تحصيالت، سابقة كار كشاورزي، 
مساحت اراضي و ميزان رضايت كشاورزان از عملكرد ترويج 

 Birnerدولتي بر نگرش آنان به خدمات ترويج خصوصي مؤثرند.

& et al  (2006)  در پژوهشي به طراحي چارچوبي براي تحليل
اند. اي كشاورزي پرداختهاورههاي خدمات مشعملكرد شركت

هاي خدماتي در عرضة نتايج نشان داد كه عملكرد شركت
ها، عرضة خدمات مهندسي )همچون توزيع نهاده -خدمات فني

آالت و غيره( نسبت به ساير  كردن ماشين آزمايشگاهي، فراهم
ترويجي و خدمات  -ها مانند عرضة خدمات آموزشيزمينه

در  Birner and Anderson  (2007)ست.ا بازاريابي بهتر بوده 
محور كردن  اي در خصوص شناسايي راهكارهاي تقاضامطالعه

خدمات ترويجي در هندوستان به اين نتيجه دست يافتند كه 
اطالعاتي كشاورزي در عرضة خدمات  -ايايجاد مراكز مشاوره

ترويجي به كشاورزان از اثربخشي بااليي برخوردار است؛ 
س نتايج مشخص شد كه فاصلة بين مراكز همچنين بر اسا

خدماتي تا روستاها )موقعيت مكاني(، كيفيت خدمات 
هاي مختلف به شده از سوي مراكز خدماتي در زمينه عرضة

شده، شيوة  هاي آموزشي برگزارويژه كالس كشاورزان به
رساني در خصوص نحوة استفاده از خدمات مراكز در  اطالع

نحوة برخورد كارشناسان مراكز سطح روستاهاي تحت پوشش، 
ها و ميزان آشنايي  با كشاورزان و ميزان دسترسي به آن

اطالعاتي از  -اي كشاورزان با كاركردها و خدمات مراكز مشاوره
ترين عوامل مؤثر بر ميزان رضايت كشاورزان از خدمات  مهم

اطالعاتي كشاورزي بودند.  -ايشده از سوي مراكز مشاوره عرضه
Mandler (2010) هاي شرط در مطالعة خود الزامات و پيش

اي در هاي خدمات مشاورهاساسي براي موفقيت شركت
هاي پژوهش بيانگر آن است. يافته تاجيكستان را مطالعه كرده

هاي خدماتي مورد مطالعه در دستيابي به اهداف  بود كه شركت
اند رضايت اكثر اند و نتوانستهخود چندان موفق عمل نكرده

اورزان را جلب كنند؛ همچنين بر اساس نتايج تحقيق كش
ها، حمايت دولت از شدة شركت كاهش هزينة خدمات عرضه

كشاورزان براي تأمين هزينة بخشي از خدمات، موقعيت مكاني 
ها به لحاظ سهولت دسترسي كشاورزان و بهبود نگرش شركت

ر اي از عوامل مهم تأثيرگذار بهاي مشاورهكشاورزان به شركت
اي بهبود رضايت كشاورزان در استفادة بيشتر از خدمات مشاوره

 بودند. 
با توجه به هدف كلي تحقيق و بر مبناي مرور ادبيات 
نظري و تجربي در محدودة موضوعي پژوهش، چارچوب 

است.  ترسيم شده  1مفهومي پژوهش در شكل شمارة 
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شود، در اين پژوهش طور كه از شكل مشخص مي همان
شود تا ضمن مطالعه و تعيين ميزان رضايت  تالش مي

هاي هاي خدماتي در زمينههاي شركتكشاورزان از فعاليت
 -هاي فرديمختلف، تأثير متغيرهايي از قبيل مشخصه

هاي اي كشاورزان، سطح آشنايي كشاورزان با شركتحرفه
ها بر رضايت كشاورزان خدماتي و نگرش آنان به اين شركت

 .(1بررسي شود )شكل 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ها مواد و روش
 
 

 ای، فني و مهندسي کشاورزی( های خدمات مشاوره. چارچوب مفهومي پژوهش )عوامل تأثیرگذار بر رضایت کشاورزان از شرکت2شکل 

 

تحقيق حاضر از لحاظ ميزان و درجة كنترل متغيرها 
ها  غير آزمايشي و توصيفي و از نظر نحوة گردآوري داده

شود. جامعة آماري تحقيق حاضر شامل  داني محسوب ميمي
تمامي كشاورزاني است كه در دو سال اخير، يك يا چند بار 

اي، فني و مهندسي هاي مشاورهاز خدمات مختلف شركت
اند  كشاورزي مستقر در شهرستان زنجان استفاده كرده

(2550N= شايان ذكر است كه در حال حاضر ده شركت .)
روستاهاي شهرستان زنجان مشغول به  خدماتي در سطح

به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول كوكران  به فعاليتند.
 شد. استفاده  1صورت رابطة 
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در سطح اطمينان  tحجم نمونه، مقدار  = nدر اين رابطه، 
انحراف معيار   = Sحجم جامعه،   = N، 5۲/1درصد برابر  55

ميزان رضايت "وابستة متغير اصلي پژوهش يعني متغير 
 "هاي خدمات، فني و مهندسي كشاورزيكشاورزان از شركت

رضایت کشاورزان از 
های خدمات شرکت

ای، فني و مشاوره
 مهندسي کشاورزی

 هاي خدماتي نگرش کشاورزان به شرکت
 

سي به شكل اي، فني و مهندهاي مشاورهشركت
توانند نيازهاي اطالعاتي و فني كشاورزان مؤثري مي

هاي مختلف رفع كنند اعضا و را در زمينه
ها در برابر رفع مشكالت و كارشناسان شركت

كنند، نيازهاي كشاورزان احساس مسئوليت مي
شده از سوي كارشناسان هاي ارائهها و آموزشتوصيه
هاي كتها مفيد و كاربردي هستند، شرشركت

-هاي كشاورزان ميخدماتي موجب افزايش هزينه

هاي خدماتي شمار بيشتري از شوند، شركت
دهند، كشاورزان را زير پوشش خدمات خود قرار مي

ها در افزايش توليد شده از سوي شركتخدمات ارائه
محصوالت كشاورزي و دامي و در نتيجه بهبود 

و كيفيت درآمد كشاورزان مؤثر است، از نظر عملكرد 
اي، فني و مهندسي هاي مشاورهخدمات شركت

تفاوتي با مراكز خدمات جهاد كشاورزي ندارند، 
ها تا حدود زيادي خدمات ارايه شده از سوي شركت

با شرايط و نيازهاي كشاورزان مطابقت دارند، 
هاي خدماتي تنها به فكر درآمد و كارشناسان شركت

شتري از تأمين منافع خود هستند، و تعداد بي
هاي خدماتي بايد در سطح منطقه تشكيل و شركت

 اندازي شوند.راه

 اي کشاورزان حرفه -هاي فرديمشخصه
 شامل متغيرهايي همچون: 

 ، سن افراد و سطح تحصيالت جنس -
 فعاليت دامداري  و  كار كشاورزي ةسابق، شغل اصلي -
  ميزان درآمد، مساحت اراضي باغي و زراعي )ديم و آبي( -
 ضويت/ عدم عضويت در تعاوني ع -

 هاي خدماتيشنايي کشاورزان با شرکتآميزان 
 ميزان آشنايي با: 

 هاي مختلف خدمات شركت در زمينه -
شده از سوي هئمندي از خدمات اراشرايط و ضوابط بهره -

 شركت  
 ضرورت، اهميت و اهداف تشكيل شركت  -
 ساختار تشكيالتي و مديريتي شركت  -
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 است و دست آمده به ۷۲/5است كه مقدار آن در اين مطالعه 
d=   2دقت احتمالي مطلوب است كه با استفاده از رابطة 

حجم نمونه در مطالعة  = nشود و در آن محاسبه مي
از نمونة اصلي در  نفر خارج 30 آزمون است )كه بر روي پيش

 شهرستان خدابنده انجام گرفت(. 
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تعديل شد  02۲/1تا   dبراي افزايش دقت تحقيق مقدار
است،  نشان داده شده  3و حجم نمونه همانطور كه در رابطة 

 دست آمد. نفر به 2۲2در حدود 
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البته، شايان ذكر است كه براي افزايش احتمال برگشت 
پرسشنامه توزيع شد كه در  300ها در حدود پرسشنامه

 2۲2هاي ناقص نهايت پس از گردآوري و حذف پرسشنامه
ها  منظور دستيابي به نمونه تحليل شد. به و پرسشنامه، تجزيه

با انتساب اي  گيري طبقه ها از روش نمونه و تكميل پرسشنامه
هاي خدماتي طبقات هستند( بهره گرفته متناسب )شركت

هاي زير به شرح جدول  شد كه پس از محاسبه، تعداد نمونه 
اختصاص  تحت بررسيهاي خدماتي يك از شركت به هر 1

يافت. سپس با مراجعه به چارچوب نمونه، تعداد كشاورزان 
ب و مورد نظر در هريك از طبقات به صورت تصادفي انتخا

 ها گردآوري شد.  هاي الزم از طريق تكميل پرسشنامه داده

 یك از طبقات یافته به هر های اختصاص شده و نمونه . تعداد جامعة آماری بررسي2جدول 

 شماره
 های خدماتي نام شرکت

 مورد مطالعه
 ور از خدمات  تعداد کشاورزان بهره

 ها هر یك از شرکت
 تعداد نمونة اختصاص یافته به 

 هایك از شرکت ره
 4۷ 450 توسعة سبز 1
 31 300 سوداي سبز 2
 20 200 سامان گستر 3
 25 230 افق سبز 4
 2۲ 250 اهورا گستر 5
 10 100 زر مهر ۲
 15 150 ژاله كشت ۷
 41 400 گستر رويان 3
 12 120 ديبا خوشه 5
 31 300 پيشگامان سبز 10
 2۲2 2550 كل 11

 
با ا در اين تحقيق پرسشنامه بود كه هابزار گردآوري داده
گرفتن اهداف و  نظر هاي مختلف و با دربررسي منابع و پژوهش

شامل چهار بود. اين پرسشنامه  هاي تحقيق تدوين شده پرسش
پرسش(،  10اي كشاورزان )هاي فردي و حرفهبخش مشخصه

 اي،  هاي خدمات مشاورهميزان آشنايي افراد با شركت
  طيفاورزي )چهار پرسش بر اساس فني و مهندسي كش

 10ها )زياد(، نگرش افراد به اين شركت خيلي= 5تا = هيچ 0
تا كامالً مخالف = 1 اي ليكرت گزينه پنجطيف پرسش بر اساس 

هاي كامالً موافق( و ميزان رضايت كشاورزان از شركت= 5
خدماتي )متغير وابستة تحقيق( بود. براي سنجش متغير وابستة 

هاي خدمات ي ميزان رضايت كشاورزان از شركتتحقيق يعن
پرسش بر مبناي  1۷ز اي، فني و مهندسي كشاورزي امشاوره
( زياد خيلي= 5تا  كم خيلي= 1اي ليكرت ) گزينه پنجطيف 

 ،شده مطرح گانةهفدههاي  جمع جبري پرسششد. استفاده 
 ها )به صورت در تحليل اي فاصله متغير تركيبي شبه صورت به

نظر پرسشنامه با صوري  ي(اي)رو اعتبارشد. وارد  (وابسته متغير
گروه ترويج و آموزش كشاورزي در پانلي از اعضاي هيئت علمي 

براي تعيين ييد قرار گرفت و أتهاي تهران و زنجان مورد دانشگاه
قابليت اعتماد )پايايي( ابزار آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه 

سشنامه شامل ميزان هاي اصلي پرمقدار آن براي مقياس
هاي ، نگرش به شركت33/0هاي خدماتي آشنايي با شركت

 35/0هاي خدماتي و ميزان رضايت از شركت 52/0خدماتي 
هاي پايايي ريبض Pedhazur  (1982)بود كه بر اساس نظر 

هاي  تحليل داده و شده قابل قبول هستند. براي تجزيه اشاره
ر استنباطي )شامل تحليل شده از آمار توصيفي و آما گردآوري

 همبستگي و تحليل رگرسيون( استفاده شد. 

 (3) 

(2) 
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 نتایج و بحث 
 ۷/10درصد پاسخگويان مرد و  3/35هاي تحقيق بر اساس يافته

ها زن بودند. ميانگين سابقة كار كشاورزي و فعاليت  درصد آن
سال  33/21و  32/30دامداري كشاورزان مورد مطالعه به ترتيب 

تجربه و سابقة باالي پاسخگويان در زمينة فعاليت بود كه بيانگر 
درصد پاسخگويان  5/۲4كشاورزي و دامداري است. شغل اصلي 

درصد نيز به  4/1۲درصد دامداري بود.  1/15كشاورزي و 
درصد از  ۲۲هاي غير كشاورزي مشغول بودند. در حدود فعاليت

-ونيدرصد نيز در تعا 34هاي روستايي و پاسخگويان عضو تعاوني

ها عضويت نداشتند. بر اساس نتايج ميانگين سني پاسخگويان 
درصد(  2/33سال بود؛ همچنين بيشترين فراواني ) 45/45

سال قرار  50- 41متعلق به كشاورزاني بود كه در ردة سني 
(. بر اين اساس بيشتر پاسخگويان را كشاورزان 2داشتند )جدول 

 دادند.  ميانسال تشكيل مي

 فراواني پاسخگویان بر حسب سن  . توزیع2جدول 

 شماره گروه سني )سال( فراواني درصد

2/12 32 20- 30 1 
4/24 ۲4 31- 40 2 
2/33 3۷ 41- 50 3 
 4 51باالتر از  ۷5 2/30

 5 كل 2۲2 100

توزيع فراواني پاسخگويان مورد مطالعه بر حسب سطح 
 است. با توجه به اطالعات آورده شده  3تحصيالت در جدول 

درصد( متعلق به پاسخگويان  3/21شده، بيشترين فراواني ) كسب
درصد كشاورزان نيز مدرک  21سواد بود. در ضمن، حدود بي

درصد از مدرک  3/11تحصيلي ابتدايي داشتند و تنها در حدود 
گرفتن نتايج  نظر تحصيلي كارشناسي و باالتر برخوردار بودند. با در

تحصيالت در وضعيت چندان اين بخش پاسخگويان از نظر سطح 
سواد  سواد يا كممناسبي قرار نداشتند و بيشتر آنان را افراد بي

 دادند.  تشكيل مي

 . توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب سطح تحصیالت9جدول 

 درصد فراواني سطح تحصیالت شماره

 3/21 5۷ سوادبي 1
 21 55 ابتدايي 2
 5/1۷ 4۷ راهنمايي 3
 1/11 25 دبيرستان 4
 4/1۲ 43 ديپلم 5
 3/11 31 كارشناسي و باالتر ۲
 100 2۲2 كل ۷

ميانگين مساحت اراضي باغي پاسخگويان مورد مطالعه 
 4هكتار بود. در ضمن، بر اساس نتايج مندرج در جدول  21/1

درصد( متعلق به پاسخگوياني بود كه  5/33بيشترين فراواني )
تار بود؛ همچنين هك 5/0مساحت اراضي باغي آنان كمتر از 

نتايج تحقيق بيانگر آن بود كه ميانگين اراضي زراعي ديم و 
هكتار بود. نتايج  21/2و  1۷/3آبي پاسخگويان به ترتيب 

مربوط به توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مساحت اراضي 
است. در مجموع، بر   آورده شده 4زراعي آبي و ديم در جدول 

ده در خصوص مساحت اراضي آم دست هاي بهاساس ميانگين
شده  داده باغي و زراعي پاسخگويان مورد مطالعه و نتايج نشان

توان بيان داشت كه بيشتر افراد مورد مطالعه مي 4در جدول 
 دهند.پا تشكيل ميرا كشاورزان خرده

هاي خدمات ميزان آشنايي پاسخگويان با شركت
نشان داده  5اي فني و مهندسي كشاورزي در جدول مشاوره

پيداست،  5طور كه از نتايج جدول  است. همان  شده
كشاورزان مورد مطالعه بيشترين ميزان آشنايي را با گوية 

 "هاي مختلفشده از سوي شركت در زمينه خدمات ارائه"
آمده،  دست هاي پايين بهاند؛ البته با توجه به ميانگينداشته

هاي خدماتي در مجموع ميزان آشنايي پاسخگويان با شركت
ترديد، يكي از داليل اصلي اين مسئله را  پايين بود. بي

توان در نبود يك برنامة مشخص از سوي نهادها و  مي
هاي ذيربط همچون سازمان جهاد كشاورزي از يك سازمان

هاي خدماتي مستقر در منطقه از سوي سو و خود شركت
شاورزان سازي و ارائة اطالعات كافي به ك منظور آگاه ديگر به

اي و هاي مشاوره براي آشنايي با كاركردها و وظايف شركت
وجو كرد، به نحوي كه  ها جست نحوة استفاده از خدمات آن

ها سال از آغاز فعاليت اين شركت 5باوجود گذشت حدود 
رساني مرتبط بسيار اندكي هاي ترويجي و اطالعتعداد برنامه

است. اهميت   ها اجرا شدهدر روستاهاي تحت پوشش شركت
گرفتن تعداد زياد روستاها در سطح  نظر اين مسئله با در

هاي خدماتي شهرستان زنجان و شمار اندک شركت
بود. افزون بر   هدچندان خوا دهندة اين روستاها دو پوشش

هاي خدماتي در منطقة مورد مطالعه بودن شركت اين، نوپا
است سطح   نيز يكي ديگر از داليلي است كه سبب شده

ها پايين آگاهي و اطالعات كشاورزان در خصوص اين شركت
 باشد. 
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 . توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب مساحت اراضي باغي و زراعي آبي و دیم4جدول 

 درصد فراواني مساحت اراضي راضينوع ا شماره

1 

 باغي

 5/33 102 هكتار 5/0كمتر از 

 3۷ 5۷ هكتار 5/1تا  5/0 2

 5/1۷ 4۷ هكتار 3تا  5/1 3

 1/۲ 1۲ هكتار 3بيشتر از  4

 100 2۲2 كل 5

1 

 زراعي آبي

 4/3۷ 53 هكتار 1كمتر از 

 5/43 115 هكتار 3تا  1 2

 5/14 33 هكتار 5تا  3 3

 2/4 11 هكتار 5شتر از بي 4

 100 2۲2 كل 5

1 

 زراعي ديم

 5/5۲ 143 هكتار 5كمتر از 

 ۷/23 ۲2 هكتار 10تا 5 2

 5/11 30 هكتار 15تا  10 3

 4/3 22 هكتار 15بيشتر از  4

 100 2۲2 كل 5

 ای، فني و مهندسي کشاورزیهای خدمات مشاورهپاسخگویان با شرکت. میزان آشنایي 2 دولج

 ضریب تغییرات میانگین انحراف معیار ها گویه رتبه

 513/0 55/2 342/1 هاي مختلف شده از سوي شركت در زمينه خدمات ارائه 1
 ۲1۷/0 34/2 444/1 شده از سوي شركت   مندي از خدمات ارائهشرايط و ضوابط بهره 2
 334/0 35/1 5۷۷/1 ضرورت، اهميت و اهداف تشكيل شركت  3
 51۲/0 ۷۲/1 ۲13/1 تشكيالتي و مديريتي شركت   ساختار 4

 (2 = زیاد خیلي    4=زیاد    9=تاحدودی  2=کم   2=کم خیلي  0هیچ=) بر حسب طیف لیکرت 
 

مطالعه  موردكشاورزان  نگرشهاي تحقيق در زمينة يافته
، فني و مهندسي كشاورزي ايهاي خدمات مشاورهبه شركت

طور كه از نتايج مشخص  هماناست.  آورده شده ۲در جدول 
ها و شود، پاسخگويان بر اين باور بودند كه توصيهمي

هاي خدماتي مفيد و كاربردي هاي كارشناسان شركت آموزش
هاي اصلي سيستم هستند، كه اين مورد يكي از ويژگي

رود؛ همچنين با توجه به خدمات ترويج قراردادي به شمار مي
هاي مختلف، د با تخصصبودن و حضور افرا منظوره چند

هاي خدماتي به شكل پاسخگويان اعتقاد داشتند كه شركت
توانند نيازهاي اطالعاتي و فني كشاورزان را در مؤثري مي

هاي مختلف رفع كنند. به طور همزمان، پاسخگويان زمينه
تواند موجب ها ميشدة شركت معتقد بودند كه خدمات عرضه

د؛ البته با توجه به ماهيت هاي كشاورزان شوافزايش هزينه
خدمات ترويج قراردادي و دريافت دستمزد در برابر ارائة 

رسد، ها كامالً طبيعي به نظر ميخدمات، اين افزايش هزينه
چند در اين زمينه با توجه به مفيد و كاربردي بودن  هر

طور كه در قالب گوية پنجم تأكيد  خدمات ارائه شده، همان
يش توليد و در نتيجه افزايش درآمد است، امكان افزا شده

 كشاورزان نيز وجود دارد.
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 ای، فني و مهندسي کشاورزی های خدمات مشاوره. نگرش پاسخگویان به شرکت2جدول 

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین هاگویه رتبه

اي، فني و مهندسي هاي مشاورههاي كارشناسان شركتها و آموزشتوصيه 1
 ربردي هستندمفيد و كا

04/4 51۲/0 123/0 

توانند نيازهاي اي، فني و مهندسي به شكل مؤثري ميهاي مشاورهشركت 2
 هاي مختلف رفع كننداطالعاتي و فني كشاورزان را در زمينه

۷3/3 535/0 15۲/0 

هاي كشاورزان اي، فني و مهندسي موجب افزايش هزينههاي مشاورهشركت 3
 شوندمي

51/3 ۲11/0 1۷0/0 

اي، فني و مهندسي شمار بيشتري از كشاورزان را تحت هاي مشاورهشركت 4
 دهندپوشش خدمات خود قرار مي

25/3 ۲13/0 13۲/0 

ها در افزايش ميزان توليد محصوالت كشاورزي و دامي و در خدمات شركت 5
 نتيجه بهبود درآمد كشاورزان مؤثر است

13/3 ۲53/0 205/0 

اي، فني و مهندسي در سطح منطقه هاي مشاورهاز شركت بايد تعداد بيشتري ۲
 اندازي شوندتشكيل و راه

01/3 ۲۲1/0 220/0 

اي، فني و مهندسي تا حدود زيادي با شرايط و هاي مشاورهخدمات شركت ۷
 نيازهاي كشاورزان مطابقت دارند

33/2 ۲35/0 243/0 

اي، فني و مشاورههاي شده، شركت از نظر عملكرد و كيفيت خدمات ارائه 3
 مهندسي تفاوتي با مراكز خدمات جهاد كشاورزي )دولتي( ندارند

۲1/2 ۲53/0 2۲4/0 

اي، فني و مهندسي در برابر رفع هاي مشاورهاعضا و كارشناسان شركت 5
 كنندمشكالت و نيازهاي كشاورزان احساس مسئوليت مي

45/2 ۷05/0 233/0 

فني و مهندسي ت به فكر درآمد و تامين اي، هاي مشاورهكارشناسان شركت 10
 باشندمنافع خود مي

13/2 ۷21/0 331/0 

 (2موافق= کامالً    4موافق=    9نظر= بي   2مخالف=   2مخالف= )کامالً بر حسب طیف لیکرت  

شده دربارة ميزان رضايت پاسخگويان از  نتايج كسب
 اي، فني و مهندسي كشاورزي درهاي خدمات مشاورهشركت
طور كه از نتايج جدول  است. همان نشان داده شده ۷جدول 

پيداست، پاسخگويان مورد مطالعه بيشترين رضايت را در  ۷
هاي هاي فني در زمينهخصوص مواردي همچون بيان توصيه

هاي كشاورزي و ها، توزيع نهادهمختلف، مساحي عرصه
اغ ها، احداث و احياء ب دامپروري و صدور حوالة مربوط به آن

و سطح مهارت و دانش فني آموزشگران و كمترين رضايت را 
هايي از قبيل توانايي برقراري رابطة دوستانه با در زمينه

كشاورزان و روستاييان، نحوة برخورد مناسب با كشاورز و 
اند. نكتة شايان توانايي انتقال مطالب به كشاورزان داشته

ية توجه در اين بخش آن است كه ماهيت هر سه گو
اي است كه بيشتر به هاي آخر به گونهقرارگرفته در رتبه

ها هاي ارتباطي كارشناسان و اعضاي شركتحوزة مهارت

شوند. به هر حال، اين مسئله را تا حدود زيادي مربوط مي
هاي ارتباطي و آشنايي اندک توان به ضعف مهارتمي

شناسي بزرگساالن،  ها با اصول روانكارشناسان شركت
طور كلي اصول و مباني  باطات و آموزش بزرگساالن و بهارت

ترويج و آموزش كشاورزي نسبت داد؛ البته شايان ذكر است 
اي، هاي خدمات مشاورهكه در برنامة عملياتي استقرار شركت

ها به فني و مهندسي كشاورزي تركيب اعضاي شركت
هاي بود كه در كنار كارشناسان رشته بيني شدهاي پيش گونه

پزشكي و  مختلف همچون زراعت، باغباني، دامپروري، گياه
ها كارشناسان ترويج و آموزش كشاورزي نيز ساير رشته

باشند؛ ولي در عمل اين موضوع چندان مورد   حضور داشته
ها حداقل در منطقة مورد توجه قرار نگرفت و بيشتر شركت

 مطالعه فاقد كارشناس ترويج و آموزش كشاورزي هستند. 
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 ای، فني و مهندسي کشاورزیهای خدمات مشاوره. میزان رضایت پاسخگویان از شرکت2ول جد

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین هاگویه رتبه

هاي مختلف همچون مصرف و هاي فني در زمينهارائة توصيه 1
ها ها، تشخيص آفات و بيماريكش ضدعفوني بذر، مصرف سموم و علف

 اي گياهانو كمبودهاي تغذيه

32/3 ۲10/0 1۲0/0 

 1۷5/0 ۲۲5/0 ۷4/3 هامساحي عرصه 2

ها  هاي كشاورزي و دامپروري و صدور حوالة مربوط به آنتوزيع نهاده 3
 )مانند صدور حوالة بذر، كود، سم و غيره(

44/2 513/0 210/0 

 232/0 ۷52/0 42/3 احداث و احياي باغ 4

 242/0 52۲/0 32/3 سطح مهارت و دانش فني آموزشگران 5

 245/0 550/0 5۷/3 ايحرفه و هاي آموزشي ترويجي و فنيمحتواي كالس ۲

 2۲4/0 021/1 3۷/3 ايحرفه و هاي آموزشي ترويجي و فنيكيفيت برگزاري كالس ۷

 2۲۲/0 530/0 ۲3/3 هاي آموزشي ترويجيامكانات محل برگزاري كالس 3

اي خاک و آب، اصالح و تهية هخدمات آزمايشگاهي همچون آزمايشگاه 5
 هاي گياهينهال و بذر، آفات و بيماري

20/3 353/0 2۲3/0 

 2۷5/0 505/0 2۲/3 و نزديكي از نظر دسترسي آسان مكان دفتر يا دفترها 10

 253/0 142/1 50/3 آالت به كشاورزان( تأمين خدمات ماشيني ) اجارة ماشين 11

 312/0 501/0 35/2 زتوانايي درک مسائل و مشكالت كشاور 12

 314/0 030/1 23/3 هاي باز و بسته بودن دفتر )مناسب با راحتي كشاورز( ساعت 13

 31۲/0 5۲0/0 03/3 نظم  و حضور در دفتر كار 14

 320/0 553/0 12/3 توانايي برقراري رابطة دوستانه با كشاورزان و روستاييان 15

 334/0 00۲/1 01/3 نحوة برخورد مناسب با كشاورز 1۲

 35۲/0 ۷3۷/0 21/2 توانايي انتقال مطالب به كشاورزان 1۷

  (2 =زیاد خیلي    4=زیاد    9=حدودی تا   2=کم   2=کم خیلي)  لیکرت سطحي 2بر حسب طیف 

 
اي كه يك پاسخگو  با توجه به مقياس باال، حداقل نمره

 35( و حداكثر نمره 1*1۷=1۷) 1۷توانست كسب كند،  مي
منظور  گرفتن اين موضوع، به نظر ( بود. با در5*1۷=35)

بررسي و توصيف بهتر وضعيت رضايت پاسخگويان مورد 
بندي ميزان  هاي خدماتي، اقدام به گروهمطالعه از شركت
تا  1۷ها بين  كم )دامنة نمره گروه خيلي 5رضايت آنان در 

(، متوسط )دامنة 2/44تا  ۲/30ها  (، كم )دامنة نمره۲/30

( و 4/۷1تا  3/5۷ها  (، زياد )دامنة نمره3/5۷تا  2/44ها  نمره
( شد. بر اساس نتايج 35تا  4/۷1ها  خيلي زياد )دامنة نمره

هاي ، ميزان رضايت بيشتر پاسخگويان از شركت3جدول 
اي، فني و مهندسي كشاورزي در سطح خدمات مشاوره

چهارم  متوسط است. اين در حالي است كه در حدود يك
كم و كم  ميزان رضايت خود را در سطح خيليپاسخگويان 

 اند.  بيان كرده

 ای، فني و مهندسي کشاورزی های خدمات مشاورهها از شرکت . توزیع فراواني پاسخگویان بر حسب میزان رضایت آن2جدول 

 شماره میزان رضایت فراواني درصد فراواني درصد تجمعي

 1 كم خيلي 2 3/0 3/0
 2 كم ۲2 ۷/23 5/24

 3 متوسط 1۲5 5/۲4 35
 4 زياد 21 3 5۷
 5 زياد خيلي 3 3 100
 ۲ كل 2۲2 100 --
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شده از تحليل همبستگي )اسپيرمن و  نتايج كسب
هاي پيرسون( بين متغير وابستة ميزان رضايت از شركت

اي، فني و مهندسي كشاورزي با برخي خدمات مشاوره
داده  نشان 5متغيرهاي مستقل مورد مطالعه در جدول 

شده بين متغير وابستة  است. بر اساس اطالعات كسب شده
هاي خدماتي با ميزان رضايت پاسخگويان از شركت

متغيرهاي سن، ميزان درآمد، مساحت اراضي باغي، مساحت 
هاي خدماتي و اراضي زراعي آبي، ميزان آشنايي با شركت

دار و با هاي خدماتي رابطة مثبت و معني نگرش به شركت
دار وجود داشت. ر سطح تحصيالت رابطة منفي و معنيمتغي

در ضمن، رابطة متغير وابسته با ساير متغيرها شامل سابقة 
كار كشاورزي، سابقة فعاليت دامداري و مساحت اراضي 

(. نكتة مهم در 5است )جدول   دار نشدهزراعي ديم معني
دار و خصوص نتايج تحليل همبستگي وجود رابطة معني

متغير وابستة ميزان رضايت كشاورزان از مثبت بين 
ها و هاي خدماتي با دو متغير ميزان آشنايي با شركت شركت

هاست؛ به عبارت ديگر، كشاورزاني كه  نگرش كشاورزان به آن
ها  ها و نگرش مساعدتري به آنآشنايي بيشتري با شركت

هاي خدماتي نيز بيشتر بوده اند، رضايتشان از شركت داشته
 است. 

 ای، فني و مهندسي کشاورزی های خدمات مشاورهمیزان رضایت پاسخگویان از شرکتبین  ةرابط. 3جدول 

 مورد مطالعهمستقل متغیرهای برخي از با 

 (r)ضریب همبستگي  sig)داری )سطح معني نوع تحلیل همبستگي نام متغیرها شماره

 153/0* 013/0 پيرسون سن افراد 1

 -25۲/0** 000/0 اسپيرمن سطح تحصيالت 2

 035/0 1۷0/0 پيرسون سابقة كار كشاورزي 3

 0۷2/0 251/0 پيرسون سابقة فعاليت دامداري 4

 135/0* 025/0 پيرسون درآمد افراد 5
 134/0** 003/0 پيرسون مساحت اراضي باغي ۲
 125/0* 043/0 پيرسون مساحت اراضي زراعي آبي ۷
 100/0 105/0 پيرسون مساحت اراضي زراعي ديم 3
 521/0** 000/0 پيرسون هاي خدماتيميزان آشنايي با شركت 5

 442/0** 003/0 پيرسون هاي خدماتينگرش به شركت 10

   درصد  2: معني دار در سطح *درصد و  2معني دار در سطح 

ميانگين ميزان رضايت پاسخگويان از  ةمقايسبراي 
شاورزي بر اي، فني و مهندسي كهاي خدمات مشاورهشركت

استفاده شد.  tحسب جنس و عضويت در تعاوني از آزمون 

شده تفاوت ميانگين ميزان رضايت  هاي كسببر اساس يافته
است  دار نشده يك از دو گروه مورد بررسي، معني در هيچ
 (. 10)جدول 

 کشاورزی  ای، فني و مهندسيهای خدمات مشاوره. مقایسة میزان رضایت پاسخگویان از شرکت20جدول 

 بر حسب جنس و عضویت در تعاوني

 داریسطح معني tمقدار  انحراف معیار میانگین گروه ها متغیر وابسته متغیر گروه بندی

هاي ميزان رضايت از شركت جنس
اي فني و  خدمات مشاوره

 مهندسي كشاورزي

 10۲/۲ 23/5۷ مرد
۷۲1/0 452/0 

 ۷45/۲ 21/5۲ زن

 عضويت در تعاوني
 341/5 34/5۷ عضو

3۷3/1 1۷2/0 
 ۷35/۲ 3۲/5۲ غير عضو

 
منظور بررسي تأثير متغيرهاي مستقل  به 11در جدول 

است. بر  گام استفاده شده  به بر متغير وابسته از رگرسيون گام
توان نتيجه گرفت كه هاي جدول رگرسيون مياساس يافته

 هاي خدماتي، ميزان آشنايي باسه متغير نگرش به شركت
تغييرات متغير  3/53ها و سطح تحصيالت در حدود شركت

هاي خدمات وابستة ميزان رضايت پاسخگويان از شركت
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با كند.  اي، فني و مهندسي كشاورزي را تبيين ميمشاوره
خطي حاصل از تحليل  ةمعادل ،11هاي جدول  توجه به يافته

  توان به شكل زير نوشت: گام را مي به رگرسيوني گام
Y= 523/1 + 335/2 x1+ 23۲/1 x2- 201/0 x3 

 رگرسیوني ةهای مدل نهایي معادل مشخصه .22 جدول

(i)     متغیر R R
2 B Beta t Sig t 

(ii) 00/0 123/4 - 523/1 - - ضريب ثابت 

 ۲51/0 424/0 335/2 455/0 05۲/3 00/0 (1Xهاي خدماتي )نگرش به شركت

 ۷۲4/0 534/0 23۲/1 333/0 453/2 00/0 (2Xهاي خدماتي )ميزان آشنايي با شركت

 ۷۲۷/0 533/0 201/0- 143/0 1۲5/2 003/0 (3Xسطح تحصيالت )

 
كه اهميت  ،حاصل از مقدار بتاگرفتن نتايج  نظر با در

نسبي متغيرهاي مستقل در تبيين متغير وابسته را نشان 
هاي نگرش به شركت"شود كه متغير  مشخص ميدهد،  مي

سه در بين  "و مهندسي كشاورزي اي، فنيخدمات مشاوره
ميزان رضايت از بيشترين اهميت در تبيين شده  وارد متغير

 است.  برخوردارهاي خدماتي پاسخگويان از شركت
 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
ها و توليدات كشاورزي و تضمين ترديد تنوع فعاليت بي

موفقيت در صحنة رقابت جهاني نيازمند عرضة مستمر 
برداران هنگام و متنوع فني كشاورزي به جامعة بهرهاطالعات ب

است. با توجه به كمبود كارشناسان ترويج و مروجان دولتي 
نسبت به تعداد مخاطبان روستايي، براي ارائة اطالعات مورد 

اي تعداد زيادي نياز ترويجي و آموزشي و خدمات مشاوره
هاي مختلف كارشناس موضوعي و تخصصي در رشته

ها در سيستم  نياز است كه امكان استخدام آنكشاورزي 
دولتي وجود ندارد. با توجه به اهميت موضوع، براي رفع اين 

اي، فني و مهندسي هاي مشاورهمسئله تشكيل شركت
كشاورزي طي چند سال اخير مورد توجه جدي دولت قرار 

هاي ها در استانگرفته است و تعداد زيادي از اين شركت
اندازي شدند. مله استان زنجان ايجاد و راهمختلف كشور از ج

هايي توسعة نظام ارائة هدف اساسي ايجاد چنين شركت
محور  محور و كشاورز رجوعمحور، ارباب خدمات مهندسي تقاضا

رسد كه در عمل بود. عليرغم اين موضوع به نظر مي
هاي خدماتي با مشكالت و مسائل متعددي مواجه شده  شركت

در جلب رضايت كشاورزان چندان موفق باشند. اند و نتوانسته
گرفتن اين مسئله، اين تحقيق با هدف بررسي عوامل  نظر با در

هاي خدمات تأثيرگذار بر ميزان رضايت كشاورزان از شركت
اي، فني و مهندسي كشاورزي در شهرستان زنجان مشاوره

انجام گرفت. بر اساس نتايج پژوهش مشخص شد كه ميزان 
هاي خدماتي ر پاسخگويان مورد مطالعه از شركترضايت بيشت

درصد  5/24در سطح متوسط بود؛ همچنين ميزان رضايت 
درصد در سطح زياد  11كم و  كشاورزان در سطح كم و خيلي

زياد بود. بر اساس نتايج تحقيق مشخص شد كه  و خيلي
كشاورزان مورد مطالعه از سطح آشنايي پاييني در خصوص 

شده  هاي خدماتي اعم از نوع خدمات ارائهابعاد مختلف شركت
ها، شرايط و نحوة استفاده از خدمات و غيره  از سوي آن

ترين  برخوردار بودند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه مهم
هاي متغيرهاي تأثيرگذار بر رضايت كشاورزان از شركت

اي، فني و مهندسي كشاورزي، به ترتيب خدمات مشاوره
ها، ميزان آشنايي با ه متغير نگرش به شركتاهميت، شامل س

ها و سطح تحصيالت كشاورزان بودند. در اين بخش، شركت
 هاي خدماتي در مطالعات اهميت متغير نگرش به شركت

Hanchinal & et al  (2002)  و Mandler (2010) اهميت ،
 Birner andها در تحقيقمتغير ميزان آشنايي با شركت

Anderson  (2007) اهميت متغير سطح تحصيالت در  و
 است. مورد تأكيد قرار گرفته Rezaei  (2005)مطالعة 

هاي تحقيق پيشنهادهاي زير مطرح بر اساس يافته
 شود:  مي

شدن متغير نگرش پاسخگويان به  . با توجه به وارد1
اي، فني و مهندسي كشاورزي در هاي خدمات مشاورهشركت

ايان توجهي از واريانس معادلة رگرسيون و اختصاص بخش ش
شود از طريق سازوكارهايي مانند افزايش به آن پيشنهاد مي

هاي خدماتي، سطح اطالعات كشاورزان در خصوص شركت
هاي ارتباطي و شده، بهبود مهارت افزايش كيفيت خدمات ارائه

ها با كشاورزان از طريق افزايش ميزان تماس اعضاي شركت
ير موارد زمينة الزم براي مراجعة حضوري به روستا و سا

هاي خدماتي را كردن نگرش كشاورزان به شركت مساعدتر
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تواند نقش بسيار مهمي ترديد، اين موضوع مي فراهم كرد. بي
را در جلب اطمينان كشاورزان و تشويق آنان براي استفادة 

ها از يك سو و افزايش سطح رضايت بيشتر از خدمات شركت
 باشد.  ديگر داشتهها از سوي آنان از شركت

دار بين متغير ميزان . با توجه به رابطة مثبت و معني2
اي، فني و هاي خدمات مشاورهبا شركت پاسخگويانآشنايي 

ها و مهندسي كشاورزي با ميزان رضايت آنان از شركت
شود از شدن اين متغير در تحليل رگرسيون پيشنهاد مي وارد

رساني همچون عهاي مختلف ترويجي و اطالطريق شيوه
چاپ و توزيع نشريات و بروشورهاي ترويجي و ديگر مواد 

هاي ، ارائة اطالعات از طريق برنامهكشاورزانچاپي بين 
 -هاي آموزشيراديويي و تلويزيوني و برگزاري جلسات و دوره

در منطقة مورد  كشاورزانتوجيهي، سطح آگاهي و آشنايي 
ويژه انواع  عاد مختلف بههاي خدماتي از ابمطالعه را با شركت

مندي از اين ها و شرايط و ضوابط بهرهخدمات شركت
خدمات افزايش داد. اهميت اين موضوع با توجه به نتايج آمار 

با  پاسخگويانبودن سطح آشنايي  توصيفي مبني بر پايين
 چندان است.  هاي خدماتي دوشركت
دک . با توجه به نتايج آمار توصيفي و ميزان رضايت ان3

هاي هاي ارتباطي كارشناسان شركتاز مهارت پاسخگويان

هاي شود دورهخدماتي در منطقة مورد مطالعه، پيشنهاد مي
آموزشي در خصوص مباني و اصول ترويج و آموزش كشاورزي 

هاي ارتباطي كارشناسان براي با تأكيد بر تقويت مهارت
ان منظور تشويق كارشناس ها طراحي و اجرا شود و بهشركت

ها، با پشتيباني و هماهنگي سازمان براي شركت در اين دوره
مهندسي كشاورزي استان، امتياز  جهاد كشاورزي و نظام

ها در نظر بندي شركتها در رتبهخاصي براي حضور در دوره
 گرفته شود. 

گرفتن دو گوية  . با توجه به نتايج آمار توصيفي و قرار4
نظم و حضور در "و  "كار هاي باز و بسته بودن دفتر ساعت"

منظور  شود بههاي آخر پيشنهاد ميدر اولويت "دفتر كار
ها و تعامل سهولت دسترسي كشاورزان به اعضاي شركت

بيشتر آنان با يكديگر و در نتيجه پاسخگويي بهتر به 
هاي رجوع و بهبود سطح رضايت آنان از شركت ارباب

ة زماني ها به تدوين يك برنامخدماتي مديران شركت
مشخص و منظم براي حضور مستمر حداقل يكي از 
كارشناسان در دفتر كار شركت در وقت اداري و حتي در 

هاي پس از آن اقدام كنند و شرايط الزم  صورت امكان ساعت
 شدن آن را فراهم سازند. براي اجرايي
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