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)09/06/95؛ پذیرش:12/08/94(دریافت:
چکیده

هدفاساسبرتحقیقاین. استکشاورزيو مهندسیفنیايمشاورهخدماتهايشرکتهايآسیببررسی موانع وتحقیق حاضرهدف
بر مشتملمطالعهاینآماريجامعه. استگردآوري، از نوع مقطعیزماناساسبروپیمایشی،هادادهگردآورينحوهاساسبرکاربردي،

ها شرکتاینبامرتبطو کارشناسانمالیروهمدانهايشهرستانکشاورزيو مهندسیفنیاي،مشاورهخدماتهايشرکتکارشناسان
شماريتمامنفر از کارشناسان این حوزه به صورت102بود. در مجموع کشاورزيمراکز خدماتوشهرستانجهاد کشاورزيدر مدیریت

يروا سازمحقق ساخته بود که بر اساس نظر اساتید و کارشناسان ايپرسشنامه،تحقیقاینگردآوريابزار. گرفتندقرار مطالعهمورد
هاي و براي آسیب74/0هاي بیرونی براي آسیبقرار گرفت کهییدتأمورد آنپایایی،کرونباخضریب آلفايازاستفادهسپس باگردید و

روشازهادادهتحلیلدر. گرفتقرارتحلیلموردSPSSآماريافزارنرمتوسطشدهآوريجمعهايداده. آمدبه دست 83/0درونی
ها هاي بیرونی را تبیین نمودند. این آسیبدرصد آسیب60که هفت عامل بیش از دادنشانتحقیقنتایج. گردیداستفادهعاملیتحلیل

ي، ساختاریوابستگ، نیمخاطببهمربوطهاي ی، آسیبماليهاتیحمافقدانگذاري، ناهماهنگی اطالعاتی، مشتمل بر عوامل سیاست
کل واریانسدرصد63ازباشند. همچنین نتایج حاکی از آن است که پنج عامل بیشمیمخاطبانیمالضعفی و ارتباطهاي آسیب
گذاري بازاریابی نام- اي و مالیمهارتی، فردي، فقدان خالقیت، حرفه-هاي مدیریتینمودند که به عنوان آسیبتبیینهاي درونی راآسیب
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اي، هاي مشاورههاي کارکردي، شرکتسازي ترویج کشاورزي، آسیبخدمات کشاورزي خصوصی، خصوصیهاي کلیدي: واژه
.فنی و مهندسی کشاورزي

، ارشد و دانشجوي دکتري گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینادانش آموخته کارشناسیدانشیار، به ترتیب، -1
همدان، ایران.
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مقدمه
نـوعی کشـاورزي و مهندسـی فنـی اي،مشـاوره خـدمات 
دارايکـه گـردد ساختاري برمیبهواستسازيخصوصی

وفنـی خـدمات يارائـه بـه واسـت مستقلیحقوقینظام
خـدمات .کنـد مـی اقـدام کشـاورزي بخـش ايمشـاوره 
بـازاري و عوامـل درحیاتیعناصرکشاورزي،درايمشاوره

و کنندمیتهیهرااطالعاتکلیديجریانکهاندبازاريغیر
.شـوند مـی روسـتاییان وکشـاورزان رفـاه بهبـود موجـب 

(Anderson, چهل و چهارماصلبر اساسایراندر (2007
دولتـی، بخـش سـه پایـه بـر اساسی، نظام اقتصاديقانون

پرتودرتوسعهوو سازندگیتعریف شدخصوصیوتعاونی
بـه  توجـه گردید. بـا فرضاین سه بخشهمگانیمشارکت

مالکیـت دارددر نظـر دولـت گرفته،هاي انجامریزيبرنامه
خصوصیبخشدرصد، سهم20بهکشوراقتصادرا درخود

درصد برساند 25بهراتعاونیسهم بخشودرصد55به را
منـابع وکشـاورزي ). بخـش 1394(عباسـی و همکـاران،   

ناخالصتولیدازدرصدي12سهمبهتوجهباایرانطبیعی
درصـدي از صـادرات  15واشـتغال درصدي از22داخلی،

وکشاورزياولیه صنایعموادازدرصد90تأمینونفتیغیر
دارد (عباسی و اقتصاد ملیدرايویژهجایگاهکشور،غذایی

). این در حالی اسـت کـه ایـن بخـش بـا      1394همکاران، 
بـه کشـاورزان هاي متعددي از قبیل عدم دسترسیچالش
و هـا سـازمان پـایین نـوین، کـارایی  هـاي فنـاوري ودانش

و دانشانتقالدرکشاورزيترویجهمچوندولتیدهاينها
).1388رضایی، (استمواجهکشاورزانبهجدیداطالعات

هـا و توسـعه  در رفـع ایـن چـالش   مهمیکی از راهکارهاي
بخـش خصوصـی در کشـاورزي    گـذاري سرمایهکشاورزي،

) و بـه نـوعی خـدمات    1394باشد (عباسی و همکاران، می
کلـی هـدف بنابرایناي غیر دولتی است ترویجی و مشاوره

تولیـدات افـزایش کشاورزيايمشاورهخدماتازاستفاده
اطالعاتیخدماتبرو نظارتکشاورزانتقویتباکشاورزي

Benin).اســت (کشــاورزيايمشــاورهو et al., 2007

پخشوشامل انتشارکشاورزيايمشاورهخدماتبنابراین
یـا انفـرادي به صورتکشاورزانبهمشاورهوآموزشاطالعات،
انتشـار وو توسـعه مزرعـه درجدیـد فنـون آزمـون گروهـی، 
,Chipeta(استمزرعهمدیریتیابزارهاي در کشور نیز .)2006

هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسـی و در  بر اساس سیاست
هاي خدماتبه بخش خصوصی، شرکتامورواگذاريراستاي
کشـاورزي شـکل گرفتنـد. ایـن     مهندسـی وفنـی اي،مشاوره

ها دانش جدید را به کشاورزان انتقال داده و به آنـان در  شرکت
کننـد. ایـن   هاي کشاورزي کمـک مـی  تدوین و توسعه مهارت

اي را در بخش ترویج کشاورزي پیدا کرده رهیافت جایگاه ویژه
و کشاورزان را به این باور رسانده که باید براي حـل مشـکالت   

وران کـارآزموده در بخـش کشـاورزي مراجعـه کننـد      به مشـا 
). در همـین راسـتا و بـه منظـور     1393(رحیمی و همکـاران،  

افزایش سـهم بخـش خصوصـی در اقتصـاد کشـور و کـاهش       
وزارت جهــاد 1380گــري دولــت، از نیمــه دوم دهــه تصــدي

هـاي تجـاري در قالـب    انـدازي و تشـکیل بنگـاه   کشاورزي راه
اي، فنــی و خــدمات مشــاورههــاي خصوصــی اســتقرار شــبکه

مهندسی کشاورزي در سطح کشور را مورد تشویق و حمایـت  
). با توجه به نقشی که ایـن  1393قرار داد (رضایی و همکاران، 

بـرداري و نیـز افـزایش درآمـد،     ها در بهبود نظـام بهـره  شرکت
نیازهاي اساسی و توزیـع یکسـان خـدمات بـر     ینتأماشتغال، 

هـا،  راي رفع موانع و بهبود عملکـرد آن عهده دارند؛ الزم است ب
ها پرداختـه  پذیري این شرکتبه مطالعه و واکاوي دقیق آسیب

روي ایـن  هـاي پـیش   هـا و چـالش  آسـیب شناسـایی شود. با
و نمـوده جلـوگیري هاآنایستاییورکودازتوانمیهاشرکت

هـا فعالیـت تسریعوتسهیلمنظوربهرامناسبیسازوکارهاي
.کار گرفتو بهتدوینهاشرکتایندر
خـدمات بـه تـوان مـی هـا شـرکت ایـن وظایفکارکردها واز

مهندسـی کشـاورزي،  فنـی و اي، آموزشی، ترویجـی، مشاوره
کشـاورزي، اجـراي عملیـات آب و    کردنمکانیزهپزشکی،گیاه

هاي مرتبط با سموم کشاورزي، مبازره با آفـات و  خاك، فعالیت
هـاي نهـاده توزیـع وتـأمین هاي هـرز، ها، کنترل علفبیماري

و)فروشویبازار رسانبازاریابی،(کشاورزي، خدمات بازرگانی 
کرد (احمدونـد و مهـدیان بروجنـی،    مراکز فروش اشارهایجاد

ها بـه کشـاورزان ارائـه    ). خدماتی که توسط این شرکت1391
شود دربرگیرنده نشر و توزیع اطالعات، ارائـه رهنمودهـایی   می
کشاورزان توسط افراد یا گروه مشـاوران و توسـعه ابزارهـاي    به 

مدیریت مزرعه اسـت کـه حمایـت از کشـاورزان و در نتیجـه      
سازد (کـاظمی  ها را فراهم میبهبود وضعیت معیشت و رفاه آن

).1392آبادي، میانرودي و نجف
هـاي خــدمات  در ادامـه بـه تحقیقــاتی کـه در حـوزه شــرکت    

کشـاورزي صـورت گرفتـه اشـاره     اي، فنی و مهندسیمشاوره
گردد:می

,میرانیانــد و ممــون (  2011Miraniand & Memon در (
تحقیقی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه کشـاورزان اطالعـات و        

هـاي کنند و شرکتهاي جدید کشاورزي را دریافت نمیروش



1395/ 2/ شماره 12علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

139

ها تواند این اطالعات را به آنخدمات مشاوره کشاورزي می
,Mandlerمنـدلر ( منتقل نماید.  مطالعـه خـود  ) در2010

هايشرکتموفقیتبرايهاي اساسیشرطپیشوالزامات
اسـت. کـرده مطالعـه رادر تاجیکستانايمشاورهخدمات

هـاي شـرکت کـه آن اسـت بیـانگر این پـژوهش هايیافته
چنـدان به اهداف خـود دستیابیدرمطالعهموردخدماتی

رااکثر کشاورزانرضایتاندنتوانستهواندنکردهعملموفق
هزینهتحقیق کاهشنتایجاساسبرهمچنینکنند؛جلب

از کشـاورزان دولـت حمایتها،شده شرکتعرضهخدمات
مکـانی  موقعیـت خـدمات، ازهزینـه بخشـی  تـأمین بـراي 

بهبـود ودسترسـی کشـاورزان  سـهولت لحاظبههاشرکت
عواملازايمشاورههايشرکتبهنسبت نگرش کشاورزان

در اسـتفاده رضـایت کشـاورزان  بـر بهبـود  مهم تأثیرگذار
مطالعـه دیگـري   باشـد. در اي مـی مشاورهخدماتازبیشتر

Rasouliazarرسـولی آذر و همکـاران (   et al., ) بـه  2010
شـبکه خـدمات  بـر طراحـی  مـؤثر بررسـی سـازوکارهاي  

غربی پرداختند وآذربایجاناستاندراي کشاورزيمشاوره
نارضـایتی تـرین دلیـل  مهمکهنتیجه دست یافتندبه این

سـطح بـودن اي، پـایین هـاي مشـاوره  شرکتازکشاورزان
ایـن  ارتبـاطی کارشناسـان  هـاي و مهـارت نفـس بهاعتماد
تحقیـق عوامـل  هـاي یافتـه اسـاس براست.بودههاشرکت

وفرهنگی-اجتماعیترویجی، سیاستی،آموزشیاقتصادي،
طراحـی مؤثر بـر هايمؤلفهترینمهمزیرساختی-مدیریتی

هـاي  یافتـه .کشـاورزي بودنـد  ايمشـاوره شـبکه خـدمات  
,Chipeta)و همکاران مطالعه چیپتا نشـان داد کـه   (2006

ها بـه  به منظور بهبود سطح رضایت کشاورزان و تشویق آن
هاي خدمات کشـاورزي، تمرکـز   استفاده از خدمات شرکت

و محور ارائه دانش فنی بـه  ها بایستی بر داصلی این شرکت
کشاورزان جهت بهبود کمی و کیفی محصوالت کشـاورزي  
و ارائه خدمات بازاریابی اعم از تجزیه و تحلیل بـازار، ارائـه   
ــت      ــازار و قیم ــعیت ب ــورد وض ــع در م ــه موق ــات ب اطالع
ــر    ــابی بهت ــراي بازاری ــه کشــاورزان ب محصــوالت، کمــک ب

Davison)و همکـاران محصوالت و غیره باشد. داویسون  et

al., تحلیـل بـراي چارچوبیطراحیبهپژوهشیدر(2008
. پرداختندکشاورزيايمشاورهخدماتهايشرکتعملکرد

خدماتیهايشرکتعملکردکهداداین تحقیق نشاننتایج
هـا، نهـاده توزیعهمچون(مهندسی فنیعرضه خدماتدر

وآالتماشـین کـردن فـراهم خدمات آزمایشگاهی،عرضه
آموزشیعرضه خدماتمانندهاسایر زمینهبهنسبت) غیره

نتـایج پـژوهش   است. بودهبهتربازاریابیخدماتوترویجی
,Cooper & Graham)کوپر و گراهـام   در خصـوص  (2001

عملکرد مروجان خصوصی از دیدگاه کشـاورزان نشـان داد   
هـاي ارتبـاطی   ها تجربـه کـاري، آموزشـی و مهـارت    که آن

ــه مشــکالت شــرکت مروجــان را ــاي مشــاورهاز جمل اي ه
مطالعـه عباسـی و   نتـایج داننـد. بـر اسـاس   کشاورزي مـی 

ارتبـاطی هـاي مهـارت متغیرهـاي بـین )1394همکاران (
بهکشاورزاناعتمادمیزانها،دانش آنافزایشکارشناسان،

رضایتباکشاورزاندرآمدافزایشوکارشناسانهايتوصیه
وجودداريو معنیمثبتيرابطهيامشاورههاياز شرکت

ــاران ( .دارد ــایی و همک ــی1392رض ــل) در بررس عوام
خـدمات هـاي شـرکت ازکشـاورزان رضـایت بـر تأثیرگذار

زنجـان،  شهرستاندرمهندسی کشاورزيوفنیاي،مشاوره
به این نتیجه رسیدند که اکثـر کشـاورزان از عملکـرد ایـن     

تحلیـل رضـایت متوسـطی دارنـد و همچنـین    هـا شـرکت 
درصـد  50حـدود بـیش از   درکـه بودآنبیانگررگرسیون

فنـی اي،مشاورهخدماتهاياز شرکتپاسخگویانرضایت
نگرش نسبت«متغیر سهرامنطقهدرکشاورزيمهندسیو

سـطح «و»هـا شـرکت بـا آشـنایی میـزان «،»هاشرکتبه
نتایج مطالعه رحیمی.کردندتبیین»تحصیالت کشاورزان

-شـرکت مقایسـه عملکـرد  خصوصدر)1391همکاران (و

دودرمهندسی کشـاورزي وفنیاي،مشاورهخدماتهاي
فعـال هـاي داد شـرکت نشـان زنجـان وکرمانشـاه اسـتان 
درهـا اسـتان در ایـن مهندسیوفنیوايمشاورهخدمات

بهتـري ترویجـی عملکـرد  -آموزشـی هايفعالیتيزمینه
مناسـب شان چنـدان فنیومیدانیعملکردولیاندداشته
ــد و مهــدیان بروجنــی  در.اســتنبــوده مطالعــه احمدون

، »شرایط اجتماعی حـاکم بـر شـرکت   «هاي ) سازه1391(
به عنـوان  » اعتماد اعضا به یکدیگر«و » هاي دولتحمایت«

بینــی دار در پــیشیهــاي پراهمیــت و معنــدهکننــتعیــین
اي کشاورزي شناسایی خدمات مشاورههاي عملکرد شرکت

) نشان 1390هاي پژوهش رضایی و همکاران (یافتهشدند. 
درصـد واریـانس موانـع توسـعه     86/68داد که در مجموع 

اي، فنــی و هــاي خــدمات مشــاورهکــارآفرینی در شــرکت
مهندســی کشــاورزي را پــنج عامــل ســاختاري، محیطــی، 

ــناختروان ــی  یش ــین م ــی تبی ــارتی و آموزش ــد. ، مه کنن
) در تحقیقی به تحلیـل  1390احمدپورداریانی و همکاران (

هـاي خـدمات   بر توسعه کارآفرینی در شـرکت مؤثرعوامل 
اي، فنی و مهندسی کشاورزي پرداختند. نتایج ایـن  مشاوره
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بـر توسـعه کـارآفرینی در    مؤثرتحقیق نشان داد که عوامل 
ها از شش عامـل آموزشـی، حمـایتی ارتبـاطی،     این شرکت

گـذاري تشـکیل   سیاسـت دیریتی، مهارت کسب و کـار و م
اي در ) در مطالعـه 1384بهرامـی و همکـاران (  شده است. 

هـاي تـرویج خصوصـی در اسـتان     خصوص عملکرد شرکت
ها با مشکالتی همدان به این نتیجه رسیدند که این شرکت

از جمله عدم آگاهی روستاییان از اهداف آموزشی، مناسـب  
هـا در  شی و نقش انـدك ایـن شـرکت   نبودن امکانات آموز

) در 1382(کرم جـوان اند. درآمد روستاییان مواجهیشافزا
تــرین موانــع و پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مهــم

ــیمحــدودیت ــاي خصوص ــالی  ه ــرویج، ضــعف م ــازي ت س
کشاورزان، تنگناهاي مربوط بـه پرداخـت هزینـه تـرویج از     

رهیافـت  نگـري در قالـب   طرف کشاورزان و نداشتن جـامع 
مـؤثر تـرین عوامـل   باشد. همچنین مهمترویج روستایی می

ــه و دانــش  در اثربخشــی خصوصــی ســازي را شــامل تجرب
مروجان بخش خصوصی، وجود دانـش علمـی کشـاورزان و    

کند.هاي فرهنگی منطقه عنوان میزمینه
دهد در منطقـه مـورد   با عنایت به سوابق فوق که نشان می

هـا  هاي شـرکت ناسایی آسیبمطالعه، تحقیقی در حوزه ش
شناسـایی بـه دنبـال  تحقیق حاضربنابراینصورت نگرفته، 

و مهندسی فنیاي،مشاورهخدماتهايشرکتهايآسیب
به عنوان مراکز و مالیرهمدانهايشهرستاندرکشاورزي

باشد.ها در استان همدان میشرکتعمده فعالیت این 
روش پژوهش

روشو از نظـر کـاربردي ،هـدف بـه لحـاظ  حاضرپژوهش
جامعـه .اسـت پیمایشـی -توصیفینوعازهادادهگردآوري

خــدماتهــايپــژوهش کارشناســان شــرکتایــنآمــاري
هــايشهرســتانکشــاورزيو مهندســیفنــیاي،مشــاوره
هـا در  شـرکت ایـن بـا مرتبطو کارشناسانمالیروهمدان

مراکــز خــدماتوشهرســتانکشــاورزيجهــاد مــدیریت
نفــر را در بــر 102د کــه در مجمــوع باشــنمــیکشــاورزي

از مطالعـه هاي تحقیق در این براي انتخاب نمونهگیرد. می
هاي تحقیـق بـا   دادهه است. شداستفادهشماريتمامروش 

آوري نامـه و فـن پیمـایش جمــع   پرسـش ابـزار از اسـتفاده  
اســتانداردي درپرسشــنامهکــهیــنبــا توجــه بــه ا.گردیــد

بـر اسـاس مطالعـه    موضوع پژوهش وجود نداشت،يینهزم
مصاحبه با مسـئولین  ، اسناد و مدارك معتبر و قابل استناد

اي محقق ساخته طراحـی  پرسشنامه،ربطيذو کارشناسان 
و فــردي هــايمشــتمل بــر دو بخــش ویژگــیگردیــد کــه

پرسشـنامه رواییها بود. برايآسیبيهایی در زمینهگویه
بــا تخصــص مــرتبط و نظــرانصــاحباســاتید و نظــراتاز

ــان ــالکارشناس ــهفع ــرکتيدر زمین ــی ش ــاي خصوص ه
ارزیابی پایایی پرسشنامه نیز پس از شد.کشاورزي استفاده

پرسشـنامه از جامعـه آمـاري    30آزمون و بـا تکمیـل   پیش
مورد مطالعه صورت گرفت که پایایی پرسشنامه با اسـتفاده  

هاي مختلف پرسشنامه اي بخشاز ضریب آلفاي کرونباخ بر
محاسبه گردید که نشان دهنده معتبـر  83/0تا 74/0بین 

باشد.بودن پرسشنامه می
و بحثهایافته

هاي فردي پاسخگویانویژگی
2/41درصد از پاسخگویان مـرد و  8/58به لحاظ جنسیت، 

درصد زن بودند و از نظـر سـطح تحصـیالت، بیشـتر افـراد      
تحصـیالت کارشناسـی   داراي) درصـد 4/78مورد مطالعه (

باشند. همچنین بررسی وضعیت سابقه کـار مـرتبط بـا    می
بـدون نفـر 15دهد، بخش کشاورزي پاسخگویان نشان می

داراينفـر 35سـال، دوازکمترسابقهداراينفر1سابقه،
ازباالتريسابقهداراينفر51وسالپنجتادوبینسابقه

درصد 1/44نظر رشته تحصیلی نیز، ازباشند.میسالپنج
درصد 8/9درصد در رشته باغبانی، 8/11در رشته زراعت، 

پزشـکی و  درصد در رشـته گیـاه  8/8در رشته علوم دامی، 
اند.هاي کشاورزي تحصیل نمودهمابقی در سایر رشته

هـاي خـدمات   هـاي بیرونـی شـرکت   بندي آسیباولویت
اي، فنی و مهندسی کشاورزيمشاوره

هـا  شـرکت بیرونـی هايآسیببندياولویتازحاصلتایجن
بـودن پایین«متغیرهايپاسخگویاندیدگاهازنشان داد که

ناکـافی اختیـارات «،»هـا شـرکت اعضـاي مزایـاي وحقوق
وثابـت سیاسـت یـک فقدان«و»هانهادهتوزیعدرشرکت
مهمتــریناز»هــاشــرکتآینــدهمــورددرمشــخصکــالن
رسـد  به نظر مـی .باشندمیهااین شرکتبیرونیهايآسیب

ــدیریت و    ــوزه م ــکالت در ح ــده مش ــتسعم ــذاريیاس گ
هـاي مــرتبط بــا کشــاورزان و  هــا باشــد و در حــوزهشـرکت 

پذیرش در عمل مشکالت کمتـري وجـود دارد، بـه همـین     
دلیل موارد مرتبط با جامعه هـدف و کشـاورزان در انتهـاي    

اطالعـات تفصـیلی مربوطـه در    مشکالت قرار گرفته اسـت.  
آورده شده است.1جدول 

عدمو ها شرکتبهکشاورزاناعتمادعدممواردي همچون 
به عنوان هاشرکتهايبرنامهازانییروستااستقبال

دهد هاي رتبه آخر قرار گرفتند. این یافته نشان میآسیب
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ها هاي کمتري از جانب کشاورزان متوجه شرکتآسیب
است.

هاي خدمات هاي درونی شرکتبندي آسیباولویت
اي، فنی و مهندسی کشاورزيمشاوره

فقـدان «هـاي درونـی نشـان داد کـه     بندي آسیبنتایج اولویت
بــا » هــاشــرکتمــدیریتدرخطرپــذیريوخالقیــتروحیــه

در باالترین اولویـت قـرار داشـته و بـه عنـوان      412/4میانگین 
شــده اســت. هــا شــناخته تــرین آســیب درونــی شــرکتمهــم

واعضـا ارتبـاطی هـاي مهـارت سـطح بودنپایین«متغیرهاي 
» مـدار یفهوظصرفاًمدیریتشیوهوجود«و»هاشرکتمدیران

انـد و از دیـدگاه   هاي دوم و سوم قرار گرفتهبه ترتیب در اولویت
هــاي درونــی ایــن تــرین آســیبپاســخگویان بــه عنــوان مهــم

2ها در جـدول  سایر گویهاند که اطالعات ها عنوان شدهشرکت
آورده شده است.

هاي خدمات هاي بیرونی شرکتتحلیل عاملی آسیب
اي، فنی و مهندسی کشاورزيمشاوره

هاي تحقیق در قالب عوامل کلیدي بندي گویهبه منظور دسته
ها و تعیین سهم هر هاي بیرونی شرکتتشکیل دهنده آسیب

محاسبات . استفاده شدیک از عوامل، از تکنیک تحلیل عاملی 
ها براي انجام شده، نشان داد که انسجام درونی داده

) و =632/0KMOمناسب بوده (گیري از این تکنیک بهره
پس از دار است.درصد معنییکآماره بارتلت نیز در سطح 
براي انجام تحلیل عاملی، از هادادهاطمینان از مناسب بودن 

دار هاي معنیچرخش وریماکس براي دستیابی به عامل
756/60ها این عوامل مجموعاً. بر اساس یافتهشداستفاده

هاي بیرونی را تبیین نمودند درصد واریانس مربوط به آسیب
).3(جدول 

اي، فنی و مهندسی کشاورزيهاي خدمات مشاورهبیرونی شرکتهاي بندي آسیباولویت-1جدول 

ضریب انحراف معیارمیانگینگویهاولویت
تغییرات

431/4712/0161/0هاشرکتياعضايایمزاوحقوقبودننییپا1
402/4710/0161/0اهنهادهعیتوزدرشرکتیناکافاراتیاخت2
402/4710/0161/0هاشرکتندهیآدر موردمشخصو کالنثابتاستیسکیفقدان3
078/4688/0169/0تقاضابهتوجهبدونهاشرکتتعدادشیافزا4
510/4770/0171/0شرکتياعضایشغلتیامنفقدان5
265/4783/0184/0کشاورزيخدماتيسازیخصوصهايسیاستبودنشفافریغعدم ثبات و 6
422/4829/0187/0)امورانجاميبرايادارمراتبسلسله(ی بروکراسبودنزیاد 7
010/4854/0213/0هاشرکتهايتوصیهکارگیريبهدرکشاورزانمالیتواناییعدم8
394/3825/0217/0هاشرکتعملکردارزیابیمناسبارزیابیهايشاخصفقدان9

441/3768/0223/0مناسباطالعاتتیریمدنظامنبود10
784/3847/0224/0هاشرکتازکشاورزانبعضیبااليتوقع11
882/3871/0224/0نییپابهبااليگذاراستیسومتمرکزيزریبرنامه12
117/4948/0230/0)گانیرا(یدولتيامشاورهخدماتبهکشاورزانکردنعادت13
814/3891/0234/0یخصوصتایدولتايمشاورهخدماتبهکشاورزانشتریبحیترج14
853/3906/0235/0منطقهکشاورزيریزيبرنامهدرهاشرکتندادنمشارکت15
775/3901/0239/0هاشرکتازیمالسساتؤمگریدوهابانکنکردنتیحما16
970/3974/0245/0هاشرکتازیدولتبخشيهمکاروتیحمازانیمبودنکم17
451/3866/0251/0هاشهرستانیناهماهنگوهاشرکتتیفعالنبودنايشبکه18
667/3941/0257/0هادانشگاهباهاشرکتنیبمناسبومؤثرارتباطفقدان19
206/3887/0277/0هاشرکتباخدماتمراکزمسئولینمناسبهمکاريعدم20
471/3965/0278/0یقاتیتحقمراکزوهاروستاها،شرکتنیبمؤثرارتباطفقدان21
223/3920/0285/0هاشرکتباکشاورزانییآشناعدم22
137/3917/0292/0هاشرکتبهکشاورزاناعتمادعدم23
324/3029/1310/0هاشرکتهايبرنامهازانییروستااستقبالعدم24
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اي، فنی و مهندسی کشاورزيخدمات مشاورههاي هاي درونی شرکتبندي آسیباولویت-2جدول 

انحراف میانگینگویهاولویت
ضریب تغییراتمعیار

412/4840/0190/0هاشرکتتیریمددريریخطرپذوتیخالقهیروحفقدان1
108/4800/0195/0هاهاي ارتباطی اعضا و مدیران شرکتپایین بودن سطح مهارت2
686/3836/0227/0مداریفهوظصرفاًتیریمديوهیشوجود3
520/3807/0229/0يکشاورزيامشاورهخدماتشرکتامکاناتکمبود4
745/3874/0233/0خدماتمراکزبايکشاورزايمشاورهخدماتيهاشرکتیهماهنگعدم5
412/3816/0239/0هاشرکتیمالتوانوینگینقدکمبود6
098/3911/0294/0هاشرکتيامشاورهخدماتيهاوهیشدریکنواختی7
99/2889/0297/0هاشرکتتیریمدواعضانفسبهاعتمادويخودباورسطحبودننییپا8
922/2884/0303/0هاشرکترانیمددریتیریمديهامهارتسطحبودننییپا9

912/2889/0305/0هاشرکتتیریمدواعضادرشرفتیپبهلیموتیموفقزهیانگنبود10
950/2919/0312/0یدولتيقراردادهابهحدازبیشاتکا11
951/2947/0321/0بزرگساالنآموزشاصولباهاشرکتياعضاییآشناان12
696/2882/0327/0هاشرکتفیوظای اعضا و لیتحصرشتهبینتناسبنبود13
931/2966/0330/0هاشرکتدرتجربهبايروهاینفقدان14
882/2966/0335/0خدماتعرضهيبرایابیبازاردرهاشرکتضعف15
872/2963/0335/0نظارتتحتمنطقهيکشاورزطیشراباهاشرکتياعضاییآشنانا16
824/2967/0342/0یفندانشيراستادرمنطقهمردمیبومدانشازهاشرکتنکردن استفاده17
167/3090/1344/0محولهيهاتیمسئولوشرکتياعضايهامهارتنیبتناسبنبود18
931/2069/1365/0..).رسوم،وآدابها،ارزش(منطقهفرهنگبهنسبتهاشرکتياعضاییآشناعدم19

نظامسازمان،يکشاورزجهادسازمان(بانیپشتينهادهاازها شرکتازیبعضيباالتوقع20
039/3187/1391/0)یمهندس

088/3091/2677/0هاشرکتياعضادريریپذتیمسئولضعف21

هاي بیرونیهمراه با مقادیر ویژه و درصد واریانس آسیبشدهاستخراجهاي تعداد عامل-3جدول 
درصد تجمعیدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهعاملردیف

074/3808/12808/12اول1
220/2251/9059/22دوم2
170/2041/9100/31سوم3
020/2415/8515/39چهارم4
866/1777/7292/47پنجم5
832/1632/7924/54ششم6
400/1833/5756/60هفتم7

بـر  اساسـاً کـه  ویـژه واریانس تبیین شده و مقداربر اساس
ازبیشـتر عامـل هفـت جمعـاً باشد مبناي معیار کیسر می

وضعیت  استخراج شد.بود که به همین تعداد عامل1عدد 

ها پس از چـرخش بـه روش واریمـاکس در    بارگذاري عامل
ها شرکتهاي بیرونیترین آسیبمهمآمده است.4جدول 

:باشدیمهاي زیر در منطقه مورد مطالعه مشتمل بر عامل
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گـذاري)، ایـن   بـه سیاسـت  هاي مربـوط عامل اول: (آسیب
را درصد از تغییـرات واریـانس کـل   80/12تنهایی عامل به

کنـد و در اولویـت اول قـرار دارد. در ذیـل ایـن      تبیین می
وعـدم ثبـات   «تـرین آن  قرار داشت که مهـم مؤلفهعامل پنج

ــودنرشــفافیغ خــدماتيســازیخصوصــهــايسیاســتب
بود.» کشاورزي

درصـد از  25/9اطالعاتی)، این عامـل  عامل دوم: (ناهماهنگی 
کند و در اولویـت دوم قـرار   تغییرات واریانس کل را تبیین می

کنند کـه از میـان   ایفاي نقش میمؤلفهدارد. در این عامل سه 
کشـاورزي ریـزي برنامـه درهـا شـرکت ندادنمشارکت«ها آن

باشد.داراي اهمیت بیشتري می» منطقه
04/9ی)، ایـن عامـل نیـز   مـال يهاتیحمافقدانعامل سوم: (

کنـد و در  درصد از تغییـرات واریـانس کـل را تبیـین مـی     
بـودن کـم «مؤلفـه اولویت سوم قـرار دارد. در ایـن عامـل    

از » هـا شـرکت ازیدولتـ بخـش يهمکاروتیحمازانیم
هـاي  ترین آسـیب دیدگاه پاسخگویان به عنوان یکی از مهم

شـناخته شـده   اي کشـاورزي  هاي خدمات مشـاوره شرکت
است.

)، ایـن عامـل  نیمخاطببهمربوطهاي عامل چهارم: (آسیب
کند و در درصد از تغییرات واریانس کل را تبیین می41/8

مربوط بـه ایـن   يهامؤلفهاولویت چهارم قرار دارد. از میان 
ي خـدمات  هـا شـرکت بـه کشـاورزان اعتمـاد عـدم «عامل 

اهمیت بیشـتري  822/0با بار عاملی » اي کشاورزيمشاوره
تـرین چـالش در ایـن    داشته و از دیدگاه پاسخگویان مهـم 

زمینه است.
تنهـایی  عامل پنجم: (وابستگی سـاختاري)، ایـن عامـل بـه    

کند و در را تبیین میدرصد از تغییرات واریانس کل77/7
عـادت تـرین آن،  کنند که مهمایفاي نقش میمؤلفهآن دو 
)گـان یرا(یدولتـ يامشـاوره خـدمات بـه کشاورزانکردن
است.

درصـد  63/7هاي ارتباطی)، این عامل عامل ششم: (آسیب
کنـد و در اولویـت   از تغییرات واریانس کـل را تبیـین مـی   

ــن عامــل دو   ــرار دارد. در ای ایفــاي نقــش مؤلفــهششــم ق
مناسـب ومـؤثر ارتبـاط فقدان«ها کنند که از میان آنمی

» یآموزشـ مؤسسـات گـر یدوهـا دانشـگاه باهاشرکتنیب
تـرین آسـیب در   داراي اهمیت بیشتري بوده و به عنـوان مهـم  

باشد.ارتباطات میيزمینه
درصـد از  83/5عامل هفتم: (ضعف مالی مخاطبان)، این عامل 

مؤلفـه کنـد و در آن دو  تغییرات واریـانس کـل را تبیـین مـی    

مـالی توانـایی عـدم «: ازانـد عبـارت کنند کـه  ایفاي نقش می
حیتـرج «و » هـا شـرکت هـاي توصـیه کارگیريبدرکشاورزان

بـه نسـبت یدولتـ ايمشـاوره خـدمات بـه کشـاورزان شتریب
».یخصوص

هـاي خـدمات   هـاي درونـی شـرکت   تحلیل عاملی آسـیب 
اي، فنی و مهندسی کشاورزيمشاوره

محاسـبه  805/0، برابر با KMOبا توجه به اینکه مقدار ضریب 
دار شـد؛  نیز در سطح یک درصد معنـی گردید و آزمون بارتلت 

ها از مناسبت الزم براي استفاده از تحلیل عـاملی  دادهبنابراین
دار از هـاي معنــی برخـوردار اسـت. بــراي دسـتیابی بـه عامــل    

چرخش ورایمـاکس اسـتفاده گردیـد و نتـایج نشـان داد کـه       
درصد واریـانس مربـوط   59/63عوامل استخراج شده، مجموعاً

هـا را تبیـین نمـود کـه اطالعـات      رونی شرکتهاي دبه آسیب
وجود دارد.5جدول تفصیلی در 

دهد، پنج عامل کلیدي نشان می6گونه که نتایج جدول همان
دهنـد کـه   میها را تشکیلشرکتهاي درونیترین آسیبمهم

عبارتند از:
02/23مهارتی): ایـن عامـل   - هاي مدیریتیعامل اول (آسیب
کنـد و در اولویـت   را تبیین میواریانس کلدرصد از تغییرات 

ایفـاي نقـش   بـه ترتیـب  مؤلفـه اول قرار دارد. در این عامل نه 
اند. مهمترین چالشی که کنند که در جدول باال آورده شدهمی

هاي خدمات مشـاوره کشـاورزي در ایـن زمینـه بـا آن      شرکت
طیشـرا بـا هـا شـرکت ایـن  ياعضـا ییآشـنا عدم«اند؛ مواجه

است.» نظارتتحتمنطقهيکشاورز
درصـد از  97/13هـاي فـردي): ایـن عامـل     عامل دوم (آسیب

کند و در اولویـت دوم قـرار   تغییرات واریانس کل را تبیین می
قـرار داشـت کـه از میـان     مؤلفهدارد. در ذیل این عامل چهار 

واعضـا نفـس بهاعتمادويخودباورسطحبودننییپا«ها آن
داراي اهمیت بیشـتري بـوده و از دیـدگاه    » هاشرکتتیریمد

هـاي خـدمات   پاسخگویان به عنوان مهمترین آسـیب شـرکت  
باشد.اي کشاورزي در این زمینه میمشاوره

درصـد از  83/10عامل سـوم (فقـدان خالقیـت): ایـن عامـل      
کند و در اولویت سـوم قـرار   تغییرات واریانس کل را تبیین می
تیریمـد يوهیشـ وجـود «ن گرفته است. از دیدگاه پاسخگویا

ها در این به عنوان مهمترین آسیب شرکت» مداریفهوظصرفاً
زمینه شناخته شده است.

درصـد از تغییـرات   98/7اي): ایـن عامـل  عامل چهارم (حرفه
کند و در اولویت چهارم قرار دارد. در واریانس کل را تبیین می

مؤلفــههــا قــرار گرفتـه کــه از میـان آن  مؤلفـه ایـن عامــل دو  
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با بـار  » بزرگساالنآموزشاصولباهاشرکتياعضاییناآشنا«
بنـدي شـده   تـرین آسـیب طبقـه   به عنوان مهم740/0عاملی 
است.

76/7بازاریابی): این عامل - هاي مالیعامل پنجم (آسیب
کند و در آن سه را تبیین میدرصد از تغییرات واریانس کل

بازاریابی، - هاي مالیسیبکنند. از میان آمیایفاي نقش مؤلفه
اي هاي خدمات مشاورهروي شرکتچالش پیش ترینمهم

» خدماتعرضهيبرایابیبازاردرهاشرکتضعف«کشاورزي، 
است.

پنجویژهنشان داده شده، مقادیر5جدولهمان طور که در
بنابرایناستیعنی معیار کیسر1عددازبیشتراولعامل
در پنجدر مجموع،درونیهايآسیببهمربوطهايگویه
عاملییافتهچرخشماتریسادامه،درخالصه شد.عامل
بهعاملیبارچهباموارديچهدهدمیکه نشاناستآمده
).6هستند (جدول مرتبطهاعاملاین

یرونبیيهابیآسبارهاي عاملی مربوط به متغیرهاي هر عامل پس از چرخش -4جدول 
بارعاملیهاگویهنام انتخاب شدهعامل

گذاريسیاستاول

811/0کشاورزيخدماتيسازیخصوصهايسیاستبودنشفافریغوعدم ثبات 
783/0هاشرکتدربارهنییپابهبااليگذاراستیسومتمرکزيزریبرنامه
672/0هاشرکتعملکردارزیابیبرايمناسبارزیابیهايشاخصفقدان
663/0شرکتياعضایشغلتیامنفقدان
517/0هاشرکتندهیآمورددرمشخصکالنوثابتاستیسکیفقدان

اطالعاتیناهماهنگیدوم
760/0منطقهکشاورزيریزيبرنامهدرهاشرکتندادنمشارکت

672/0هاشرکتدراطالعاتانیجرلیتسهمنظوربهمناسباطالعاتتیریمدنظامنبود
612/0مختلفيهاشهرستانیناهماهنگوهاشرکتتیفعالنبودنايشبکه

يهاتیحمافقدانسوم
یمال

693/0هاشرکتازیدولتبخشيهمکاروتیحمازانیمبودنکم
538/0هاشرکتازیمالمؤسساتگریدوهابانکنکردنتیحما

بهمربوطهاي آسیبچهارم
نیمخاطب

822/0هاشرکتبهکشاورزاناعتمادعدم
782/0هاشرکتباکشاورزانییآشناعدم
536/0یخصوصيهاشرکتوشرکتهايبرنامهازانییروستااستقبالعدم

743/0)گانیرا(یدولتيامشاورهخدماتبهکشاورزانکردنعادتيساختاریوابستگپنجم
633/0)امورانجاميبرايادارمراتبسلسله(ی بروکراسبودنباال

876/0یآموزشمؤسساتگریدوهادانشگاهباهاشرکتنیبمناسبومؤثرارتباطفقدانهاي ارتباطیآسیبششم
801/0یقاتیتحقمراکزوهاروستاها،شرکتنیبمؤثرارتباطفقدان

663/0هاشرکتهايتوصیهکارگیريبدرکشاورزانمالیتواناییعدممخاطبانیمالضعفهفتم
589/0یخصوصبهنسبتیدولتايمشاورهخدماتبهکشاورزانشتریبحیترج

همراه با مقادیر ویژه و درصد واریانسشدهاستخراجهاي تعداد عامل-5جدول 
هاي درونیتبیین شده مربوط به آسیب

درصد تجمعیدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهعاملردیف
836/4028/23028/23اول1
936/2979/13007/37دوم2
275/2832/10840/47سوم3
677/1987/7827/55چهارم4
630/1763/7590/63پنجم5
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یدرونيهابیآسهر عامل پس از چرخش یرهايمتغبارهاي عاملی مربوط به -6جدول 
بار عاملیهاگویهنام انتخاب شدهعامل

یمهارت- یتیریمداول

790/0نظارتتحتمنطقهيکشاورزطیشراباهاشرکتياعضاییآشنانا
754/0محولهيهاتیمسئولوشرکتياعضايهامهارتنیبتناسبنبود

736/0)و...رسوموآدابها،ارزش(منطقهفرهنگبهنسبتهاشرکتياعضاییآشنانا

708/0یفندانشيراستادرمنطقهمردمیبومدانشازهاشرکتنکردناستفاده
690/0خدماتمراکزبايکشاورزايمشاورهخدماتشرکتیهماهنگنا

637/0هاشرکتفیوظابهتوجهبایلیتحصرشتهلحاظبههاشرکتياعضاتناسبنبود
635/0هاشرکتدرتجربهبايروهاینفقدان

618/0هاشرکترانیمددریتیریمديهامهارتسطحبودننییپا
507/0هاشرکتياعضادريریپذتیمسئولضعف

يفردهايآسیبدوم

821/0هاشرکتتیریمدواعضانفسبهاعتمادويخودباورسطحبودننییپا
751/0هاشرکتتیریمدواعضادرشرفتیپبهلیموتیموفقزهیانگنبود

616/0هاشرکتتیریمددريریخطرپذوتیخالقهیروحفقدان
608/0هاشرکترانیمدواعضایارتباطهايمهارتسطحبودننییپا

فقدان خالقیتسوم
689/0مداریفهوظصرفاًتیریمديوهیشوجود

690/0یدولتيقراردادهابهحدازبیشاتکا
660/0هاشرکتيامشاورهخدماتيهاوهیشدریکنواختی

ايحرفهچهارم
740/0بزرگساالنآموزشاصولباهاشرکتياعضاییناآشنا
،يکشاورزجهادسازمان(بانیپشتينهادهاازيکشاورزايمشاورهخدماتشرکتازیبعضيباالتوقع

)یمهندسنظامسازمان
571/0

یابیبازار-یمالپنجم
689/0خدماتعرضهيبرایابیبازاردرهاشرکتضعف
669/0يکشاورزيامشاورهخدماتشرکتامکاناتکمبود
614/0هاشرکتیمالتوانوینگینقدکمبود

گیري و پیشنهادهانتیجه
هاي ها با آسیبدهد که این شرکتنتایج مطالعه نشان می

اند که در بعد بیرونی واجهمتعدد بیرونی و درونی م
گذاري، ناهماهنگی اطالعاتی، سیاستهاي مربوط بهآسیب
، نیمخاطببهمربوطهاي ی، آسیبماليهاتیحمافقدان

هاي ارتباطی و ضعف مالی وابستگی ساختاري، آسیب
بیش هاي شناسایی شدهشناسایی شدند. آسیبمخاطبان، 

از کل واریانس آسیب بیرونی را تبیین نمودند. در از نیمی
، بیشترین »گذاريهاي مربوط به سیاستآسیب«این میان 

میزان از تبیین واریانس کل را به خود اختصاص داده 
هاي هاي عنوان شده به ترتیب در ردهاست. سایر آسیب
که نتایج این مطالعه نشان طورهماناند.بعدي قرار گرفته
هاي ها بیش از هر چیز با موانع و چالشداد این شرکت

بنابراین اولین قدم، بایستی اند. مواجهگذاريیاستس
سازي ملی کشور در حوزه خصوصیراهبرد بلندمدت و

هاي و همچنین توسعه شرکتخدمات کشاورزي
دولت تدوین و تصویب اي، فنی و مهندسی از سوي مشاوره

هایی مدون و سیاستشود و در ذیل آن راهبرد ملی،
ها طراحی شود. منسجم براي حمایت از این شرکت

در مطالعه خود ) نیز1390داریانی و همکارانش (احمدپور
.مشابهی رسیدندبه نتیجه

هـا در ایـن مطالعـه عـدم     روي شرکتپیش دومین آسیب 
ــوجهی از همــاهنگی اطالعــاتی اســت کــه بخــش  ــل ت قاب

توان به مید. از متغیرهاي این آسیبواریانس را تبیین نمو
-شهرسـتان یناهماهنگوهاشرکتتیفعالنبودنايشبکه

ریـزي برنامـه درهـا شـرکت نـدادن مشارکت، مختلفياه
بـه مناسباطالعاتتیریمدنظامنبودو منطقهکشاورزي

اشاره هاشرکتدراطالعاتانیجرلیتسهومیتسهمنظور
تواند به حل این مشـکالت  نمود. یکی از راهکارهایی که می

هاسـت تـا   هایی در سطح استانکمک کند؛ تشکیل اتحادیه
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هـا را  جریان اطالعات و تبادل تجربیـات بـین ایـن شـرکت    
تسهیل نماید.
هاي مرتبط با نهادهاي نـرم کـه اشـاره شـد،     فارغ از آسیب

ــه ــانگر یافت ــه بی ــن مطالع ــاي ای ــه ه ــدان«آن اســت ک فق
روي هاي پیش ترین چالشیکی از مهم»یماليهاتیحما

توجـه باشود. این در حالی است که ها محسوب میشرکت
ازکـافی شـناخت عدموهاشرکتاینفعالیتنوپا بودنبه

کشـاورزان  سويازهاآنعملکردکیفیتوهااهداف، برنامه
نیازمنـد هـم هنـوز هـا این شـرکت هاي خصوص،و بخش
هـاي و ارگـان هاسازمانسويازحمایتپشتوانه وداشتن
ها و تسـهیالت  اعطاي کمکيقانونمندسازهستند،دولتی

گـامی توانـد میبانکی و اقتصادي،مؤسساتمالی از سوي 
هـا  شـرکت ایـن توسعهبهکمکودر راستاي حمایتمؤثر

) نیــز در 1392آبــادي (و نجــفیــانروديمیکــاظمباشــد. 
هـاي  اند. از دیگر آسیبکردهیدتأکهم مطالعه خود بر این م

اسـت  نیمخـاطب بهمربوطهاي ها، آسیبروي شرکتپیش 
ازانییروسـتا اسـتقبال عـدم «تـوان بـه   که از آن جملـه مـی  

اشاره نمـود. در همـین راسـتا و بـه    » هاشرکتاین هايبرنامه
گرددتوصیه میروستاییان، وکشاورزانباارتباطبهبودمنظور
وشـود دادهافـزایش طول روزدرهاشرکتفعالیتزمانمدت
از خـارج درهـا شـرکت بـه کشاورزانمراجعهبرايزمانیحتی

در نظـر  بـا تـوان همچنین می.شوددادهوقت اداري اختصاص
درضـروري تغییـرات کشاورزان،مسائل اصلیونیازهاگرفتن
عمـل بـه هـا را شرکتسوياز شدهارائهخدماتیا نوعشیوه

شـده و  ارائـه ترواقعیوترمتناسبشکلبهخدماتاینآورد تا
ــن    ــه اســتقبال روســتاییان و کشــاورزان از ای در نتیجــه زمین

هـاي  ها فراهم شود. نتایج این بخش از تحقیق با یافتـه شرکت
) مطابقت دارد. با توجـه بـه   1384پژوهش بهرامی و همکاران (

هـا  روي شـرکت هاي پـیش  عاملی از دیگر آسیبحلیل نتایج ت
هـاي  وابسـتگی سـاختاري، آسـیب   در منطقه مـورد مطالعـه،  

با توجـه بـه اینکـه    ارتباطی و ضعف بنیه مالی مخاطبان است. 
، داشــتن بنیــه مــالی کشــاورزان حــائز تقاضــامحوردر تــرویج 

که در منطقـه مـورد مطالعـه    استیحالاهمیت است این در 
هـا  ات شـرکت ضعف بنیه مالی مخاطبان براي استفاده از خدم

هــاي مهــم له یکــی از چــالشایــن مســأبنــابراینوجــود دارد 
آذر و هـاي رسـولی  باشـد؛ یافتـه  هاي مورد مطالعه مـی شرکت

Rasouliazarهمکـاران (  et al., ,Mandler) و منـدلر ( 2010

نیز ضعف بنیه مـالی کشـاورزان را   )1382جوان (کرم) و 2010
نشان داده است.

هـا تـرین آسـیب  نتایج تحقیق و در بعد درونی، مهـم بر اساس
هـاي  خالصـه شـد: آسـیب   ها در پـنج عامـل کلیـدي   شرکت

را درصد از تغییرات واریانس کـل مهارتی بیشترین- مدیریتی
هـا  ترین چالش درونی این شرکتتبیین نموده و به عنوان مهم

دیدگاه پاسخگویان شناخته شده اسـت. از جملـه اقـداماتی    از 
طراحـی نظـام   توانـد انجـام پـذیرد؛ بـاز    که در این زمینه مـی 

نگـاه بـه   بـا  بـر مـدیریت پویـا    یـد تأکها با مدیریت در شرکت
دانـش تقویتبرتأکیدبا،هاي آموزشیدورهبیرون، با برگزاري

هـاي  مهارتها به منظور تقویت شرکتاعضايتخصصیوفنی
هـاي مـدیریتی،   مدیریتی و فنـی آنـان اسـت. پـس از آسـیب     

روي تـرین مشـکل پـیش    به عنوان عمده» ديهاي فرآسیب«
ها عنـوان شـده اسـت کـه از میـان ایـن دسـته از        این شرکت

اعضـا نفسبهاعتمادويخودباورسطحبودننییپا«ها آسیب
دلیـل  باشـد.  داراي اهمیت بیشتري مـی » هاشرکتتیریمدو

هـا بـراي افـراد    این مشکل را شاید در جـذاب نبـودن شـرکت   
منجر به این شده است که افرادي کـه  اجباراًتوانمند باشد و 

هـا  نتوانستند جذب کار دولتی و بهتر شوند در این شـرکت 
پـژوهش رضـایی و   هـاي  . یافتـه انـد شـده مشغول بـه کـار   

دارد. یدتأکنیز به نوعی بر همین مطلب )1390همکاران (
اولویـت عنـوان بـه بعدي کهعاملنتایج تحقیق،اساسبر

فقـدان  «بـه  مربـوط شده است،واردعاملیتحلیلدرسوم
شود. در مطالعه احمدپورداریانی و همکارانش می»خالقیت

هـا  نیز به اهمیت این مقولـه در موفقیـت شـرکت   ) 1390(
هـاي  آسـیب «مـل بعـدي مربـوط بـه     اشاره شده اسـت. عا 

ه پاسخگویان به عنوان یکـی از  است که از دیدگا» ياحرفه
ها شناخته شـده  روي این شرکتمهمترین مشکالت پیش 

بـا هـا شـرکت ي ایناعضاییناآشنا«است. در همین راستا 
ــیش» بزرگســاالنآمــوزشاصــول رویکــی از مشــکالت پ

پـایین بـه تـوان مـی حدود زیاديتارامسأله. اینباشدمی
انــدك آشــناییارتبــاطی وهــايمهــارتســطحبــودن

بزرگسـاالن، روانشناسـی بـا اصـول  هـا کارشناسان شرکت
و آمـوزش  تـرویج مبانیواصولخالصهطوربهوارتباطات
عملیـاتی اسـتقرار   برنامـه چند درهرنسبت داد.کشاورزي

-اي پـیش بـه گونـه  هااعضاي شرکتترکیبها،شرکتاین

مختلـف، هـاي کارشناسان گـرایش همراهبهکهبینی شده
حضـور داشـته  نیـز و آموزش کشاورزيترویجکارشناسان

قـرار مـورد توجـه  چنداناین موضوعدر عملولیباشند،
کارشـناس فاقدهابیشتر شرکتکهنحويبهاست،نگرفته
باشـند. نتـایج ایـن بخـش از     میو آموزش کشاورزيترویج
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,Chipetaهاي مطالعه چیپتـا و همکـاران (  تحقیق با یافته

ــی2006 ــاران (و) و رحیم ــوانی 1391همک دارد. ) همخ
اسـت  » بازاریابی-هاي مالیآسیب«آخرین عامل مربوط به 

Davisonکه اهمیت آن در مطالعات داویسون و همکاران (

et al., کرم ) و 1391)، احمدوند و مهدیان بروجنی (2008
بـه  توجهقرار گرفته است. بایدتأک) نیز مورد 1382(جوان

ایـن خـدمات  کـه نقش مهمـی وبازاریابیخدماتاهمیت
سـطح  در افـزایش دالالنوهـا واسـطه حـذف بـا توانندمی

ایـن  شـود کـه  باشند، پیشنهاد میداشتهدرآمد روستاییان
بـه کمـک وبازاریـابی بـه مقولـه  بیشـتري توجههاشرکت
دارند.معطوفبهتر محصوالت کشاورزيفروش

توان نتیجـه گرفـت   تحقیق، میهايیافتهمجموع بر اساس
ــیب  ــده آس ــه عم ــرکت ک ــی ش ــاي بیرون ــوزه  ه ــا در ح ه

است که با یک روند سینوسی حرکت کرده گذاريیاستس
هـا از حمایـت کـافی    کـه در برخـی دولـت   ياگونهبهاست 

اند، هاي بعدي کمتر حمایت شدهبرخوردار بوده و در دولت
هاي این یت و پیماناین در حالی است که عمده طرف فعال

شـود سیاسـت و   باشد که پیشنهاد مـی ها، دولت میشرکت
سازي در این حوزه آور و بلندمدتی براي خصوصیسند الزام

هــاي درونــی، عمــده امــا در حــوزه آســیب؛ تــدوین شــود
هاي مورد مطالعـه مـدیریتی بـود کـه بـه      مشکالت شرکت

بـه  ها طبیعـی  دلیل نوپا بودن و وسعت حوزه کاري شرکت
ایـن تصـور کـه عمـده آسـیب بـراي       بنابراینرسد. نظر می
از طرف کشاورزان هاآنها، عدم مقبولیت و پذیرش شرکت

هایی از قبیـل  ها به حوزهشود و آسیباست به نوعی رد می
هـا مـرتبط   هـا و حامیـان آن  اي، ساختار شرکترفتار حرفه

اي،شـود در حـوزه توانمنـدي حرفـه    باشد. پیشنهاد میمی
اي بـاال داده شـود یـا    ها به تیم با توان حرفـه امتیاز شرکت

الاقل واگذاري امتیاز منوط به احراز صالحیت باشد.
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Abstract
Agricultural engineering, technical and consultin gcompanies play an important role in agricultural sector. The
main purpose of this study was analyize the internal and external barriers in agricultural engineering, technical
and consulting companies in Hamedan and Malayer counties. This study was a descriptive survey research and
the statistical population of the study were experts of mentioned companies and associated experts involved with
thosr companies in institute of Agricultural Jihad and private companies in Hamedan and Malayer counties. Data
were collected by census method and 102 experts were interviewed. Data collection was accomplished by using
questionnaire. It was validated by panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach’s Alpha test
(α=0.74 for external barriers and α=0.83 for internal). The collected data analyzed by SPSS software and factor
analysis was used. The results showed that seven factors explained more than 60 percent of variance about
external barriers that named as policy making, informational, financial support, problems related to farmers,
structural dependency, communicational and farmers insufficient finance barriers. The results of internal
barrierrs showed that five factors explained more than 63 percent of variance. Extracted factors were named
management, professional, weak of creativity, financial and marketing barriers.

Keywords: Private Agricultural Services, Agricultural Extension Privatization, Functional Barriers,
Agricultural Services, Technical Consulting Services and Engineering Companies.
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