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خدمات ترویج و آموزش کشاورزی  

فاطمه پناهی1، مجتبی ضیایی مهر2 

1- استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول
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چکیده
خدمات ترویج، آموزش و مشاوره كشاورزی كه تا كنون به وسیله بخش دولتی عرضه شده است، به خاطر ناتوانی كاركردهای 
مورد انتظار، اثربخش نبودن هزینه ها و عدم كارایی موثر آن ها مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است؛ در حالی كه؛ سازمان ها 
و تشكل های غیردولتی عرضه كننده خدمات ترویجی و آموزشی كشاورزی، می توانند نقش مهمی در بهبود عرضه ی خدمات 
كشاورزی برای كشاورزان داشته باشند. این پژوهش از نوع تحقیقات كاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی و از نظر امكان 
بخش  كارشناسان  نگرش  بر  تأثیرگذار  های  عامل  شناسایی  پژوهش،  این  انجام  از  هدف  است.  تجربی  شبه  متغیرها،  كنترل 
دولتی استان خوزستان نسبت به خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده 
استان  سطح  در  وابسته(  های  مدیریت  و  كشاورزی  جهاد  )سازمان  دولتی  بخش  در  شاغل  كشاورزی  كارشناسان  از  نفر   200
این  ابزار گردآوری اطالعات در  تعیین شد.  نفر  از فرمول كوكران، 126  با استفاده  نظر  نمونه مورد  بود. شمارافراد  خوزستان 
تحقیق، پرسشنامه بود. روایی ظاهری پرسشنامه با استفاده از روش نظرسنجی از متخصصان مطلوب ارزیابی و پایایی آن نیز با 
محاسبه ضریب آلفای كرونباخ، 92% برآورد شد. بر پایه نتایج تحقیق، كارشناسان نگرش مساعدی به خصوصی سازی خدمات 
ترویج و آموزش كشاورزی دارند. طبق تحلیل مسیر، محدودیت های بخش خصوصی در عرضه ی خدمات آموزشی و ترویجی 
تولید  تأثیر خصوصی سازی خدمات آموزش و ترویج كشاورزی در كاهش هزینه  اثر مستقیم، میزان  به كشاورزان، بیشترین 
اثر غیر مستقیم و تأثیر نقش های خدمات كشاورزی خصوصی در پذیرش این خدمات توسط كشاورزان  كشاورزی بیشترین 

بیشترین تأثیر كل را در تبیین نگرش به خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی نشان می دهد.

نمایه واژگان : ترویج دولتی، خدمات آموزش كشاورزی، خصوصی سازی، ترویج، نگرش كارشناسان.

نویسنده  ی مسئول:   فاطمه پناهی
 fpanahi55@gmail.com :رایانامه

دریافت: 1395/05/27    پذیرش:  1396/03/01



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 16

مقدمه
تریـن  بنیـادی  و  تریـن  مهـم  از  یكـی  كشـاورزی،  بخـش 
بخـش هـای تولیـدی و اقتصـادی كشـور بـه شـمار مـی آیـد 
جهـان  كشـورهای  از  بسـیاری  در  بخـش  ایـن  از  حمایـت  و 
از  حمایـت  اصـول  از  یكـی  اسـت.  مهمـی  بسـیار  موضـوع 
بخـش كشـاوری، عرضـه ی خدمات مناسـب و فراگیـر به بهره 

.)1382 )دیكسـون  باشـد  مـی  بخـش  ایـن  بـرداران 
امـروز،  جهـان  در   ،)1387( همـكاران  و  اكبـری  بـاور  بـه 
بـا سـرعت فزاینـده ای درحـال دگرگونـی اسـت.  كشـاورزی 
پیشـرفت هـای فنـاوری و مالحظـات اقتصـادی را مـی تـوان 
در  تحـول  دانسـت.  دگرگونـی  و  تغییـر  ایـن  اصلـی  علـت 
شـده  ایجـاد  تغییرهـای  و  امـروز  فنـاوری  و  اطالعـات  نظـام 
در زیرسـاخت هـای اجتماعـی كشـورها، همـه بخـش هـای 
اجتماعـی وا قتصـادی را در معـرض تغییـر قـرار داده اسـت 
و دانـش  انقالبـی عظیـم در حجـم اطالعـات  كـه  بـه طـوری 
تولیـدی و فنـون كاربـردی آن و نیـز سـازوكارهای ارتباطـی 
توزیـع كننـده اطالعـات د رسـطح جهـان درحال بروز اسـت؛ 
ماننـد  آن  هـای  بخـش  زیـر  و  كشـاورزی  بخـش  رو،  ایـن  از 
خدمـات فنـی، مشـاوره ای و ترویجـی نیـز بـه پیـروی از ایـن 
دگرگونـی، دچـار دگرگونی شـده اند؛ از سـویی دیگـر، از آنجا 
كـه اطالعـات و دانش فنی در سـازوكارهای تولیـد و بازاریابی 
همپـای  مهـم،  هـای  عامـل  عنـوان  بـه  كشـاورزی  بخـش 
دیگرعامـل هـا؛ ماننـد زمیـن، نیـروی كار و سـرمایه عمل می 
كاركـرد  و  بـر سـاختار  كننـد، دگرگونـی هـای صـورت گرفتـه 
خدمـات كشـاورزی بـه عنـوان تأمیـن كننـده و آسـان كننـده 
كشـاورزی  بخـش  در  مهـم  هـای  عامـل  ایـن  بهینـه  كاركـرد 

تأثیرگـذار بـوده انـد.
ترویـج كشـاورزی، عنصـر مهمـی از زیـر بخـش هـای نظام 
دانـش و اطالعـات كشـاورزی بـه شـمار مـی آیـد و بـه لحـاظ 
ارتبـاط و تعامـل بـا محققـان و كشـاورزان، دو نقـش ارتباطی 
و آسـان گـری را ایفـا مـی كنـد. در حـال حاضـر بسـیاری از 
پژوهشـگران و صاحـب نظـران ترویـج ارتبـاط میـان تحقیـق 
و ترویـج بـا كشـاورزان را در ایـران ضعیـف ارزیابـی مـی كنند 

)صدیقـی و بگلریـان، 1383(.
اشـتغال  در  كشـاورزی  بخـش  فـراوان  اهمیـت  رغـم  بـه 
نیازهـای جامعـه، خدمـات  بـرآورد  و  درآمـد  تولیـد،  زایـی، 
بـه  كنـون  تـا  كـه  كشـاورزی  مشـاوره  و  آمـوزش  ترویـج، 

وسـیله بخـش دولتـی انجـام مـی شـدند، بـه خاطـر ناتوانـی 
در انجـام كاركردهـای محولـه و اثربخـش نبـودن هزینـه هـا، 
كارایـی موثـر آن هـا مـورد انتقـاد گسـترده قـرار گرفتـه اسـت 
و تغییرهـای اساسـی ماننـد اصـالح سـاختاری، تمركززدایـی 
ترویـج  بـرای  زمـان  از  برهـه  ایـن  در  را  سـازی  خصوصـی  و 
حسـینی،  و  آرا  )لشـگر  اسـت  بخشـیده  ضـرورت  كشـاورزی 

.)1390
هشـتاد  و  هفتـاد  هـای  دهـه  در  دولتـی  بخـش  ترویـج 
اقتصـاد  و  سیاسـتمداران  انتقـاد  مـورد  شـدت  بـه  میـالدی 
تمركـز  عمـده  شـد.  واقـع  یافتـه  توسـعه  كشـورهای  دانـان 
آنـان بـر هزینـه هـا و مسـائل مالـی ترویج بخـش دولتـی بود. 
و  نبـودن  سـازگار  و  كیفیـت  بـودن  پاییـن  نداشـتن،  كفایـت 
نیازهـای  بـا  آموزشـی  محتـوای  نداشـتن  چنـدان  ارتبـاط 
پاییـن  مدیریتـی،  و  سـازمانی  محدودیـت  رجـوع،  اربـاب 
بـودن سـطح توانایی مدیـران در تصمیـم گیری هـای بهینه و 
بهنـگام، افزایـش یارانـه، تضـاد نقش بـرای كاركنـان و خروج 
و  دولتـی  بخـش  ترویـج  از  انتقـاد  موجـب  كیفـی  نیروهـای 
آشـكار نمـودن لـزوم بازنگـری ترویـج شـده اسـت )بهتـاش و 

.)1385 همـكاران، 
خدمـات  سـاختارهای  نداشـتن  كارایـی  كلـی،  طـور  بـه 
ترویجـی، آموزشـی و مشـاوره ای كشـاورزی دولتـی از چنـد 
جهـت قابـل بررسـی اسـت: نخسـت، منشـاء تفكـر پیرامـون 
از  بیـرون  محیـط  در  ای  مشـاوره  هـای  فعالیـت  و  پژوهـش 
بـا كشـاورزان اسـت و موضـوع هـای  مزرعـه و بـدون تعامـل 
آموزشـی سـازگار بـا نیازهـای واقعی كشـاورزان نیسـت. دوم 
انتقـال  پاییـن در رونـد  بـه  بـاال  و  ارتبـاط یک-سـویه  آنكـه، 
محقـق،  بیـن  ناقـص  ارتبـاط  برقـراری  موجـب  اطالعـات 
بازخـورد  بـرای  الزم  هـای  زمینـه  و  شـده  كشـاورز  و  مشـاور 
اسـت.  رسـانده  كمتریـن  بـه  را  سـویه  دو  وارتبـاط  تفاهمـی 
سـومین عامـل بـه نبـود عامـل هـای انگیزشـی در مشـاوران 
تبـادل  بـرای  آنـان  اطالعـات  بـودن  نابهنـگام  و  كشـاورزی 
نظـر بـا كشـاورزان مربـوط می شـود؛ لذا در بیشـتر كشـورها، 
تكامـل  بـرای  الزم  بسـتر  ایجـاد  بـرای  راهبـردی  ضـرورت 
تدریجـی خدمـات مشـاوره ای كشـاورزی، محسـوس اسـت 

.)1999 همـكاران،  و  آبـادی  )خاتـون 
  تشـكل هـای غیردولتـی عرضـه كننـده خدمـات ترویجی 
و آموزشـی كشـاورزی، مـی تواننـد نقـش مهمـی در افزایـش 
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پوشـش خدمـات كشـاورزی برای كشـاورزان، بهبـود دانش و 
مهـارت تولیدكنندگان بخش كشـاورزی، تسـریع و آسـانگری 
بـه  تحقیقاتـی  و  علمـی  آموزشـی،  هـای  یافتـه  انتقـال  در 
در  تولیـد  بـازده  كیفـی  و  كمـی  افزایـش  كشـاورزی،  بخـش 
واحدهـای بهـره بـرداری و كاهـش هزینـه ها، افزایـش درآمد 
و بهبـود سـطح زندگـی كشـاورزان و نیز جلب مشـاركت بخش 
غیردولتـی در انجـام فعالیـت هـای بخـش كشـاورزی داشـته 

باشـد )ضیایـی مهـر و پناهـی،1395(.
و  ترویجـی  خدمـات  مأموریـت  كیسـازی  و  گارفـورت 
اطالعـات،  بـه  كشـاورزان  دسترسـی  افزایـش  را  آموزشـی 
دانـش و فناوری هـای جدید از طریق یک نظـام ترویجی غیر 
متمركـز كارا، علمـی وپایـدار بیـان كـرده انـد و بـر ایـن باورند 
كـه عرضـه ی ایـن خدمـات بـه طـور معمول بـا دخالـت بخش 
خصوصـی در سیاسـت هـای دولتـی صـورت مـی پذیـرد. از 
آنجایـی كـه یكـی از مسـئولیت هـای اصلـی خدمات مشـاوره 
باشـد،  مـی  كشـاورزان  بـه  اطالعـات  و  دانـش  انتقـال  ای، 
ایـن مشـاوران بـه انتقـال دانـش فنـی، مهـارت هـای نویـن و 
مدیریـت مزرعـه بـه كشـاورزان كمـک مـی كننـد )كالنتـری ، 

.)1384
نتایـج تحقیقـات پرشـمار دیگـری، چالـش هـای مرتبـط 
ی  عرضـه  و  سـازماندهی  ریـزی،  برنامـه  سیاسـتگذاری،  بـا 
عامـل  را  كشـاورزی  فنـی  و  ای  مشـاوره  ترویجـی،  خدمـات 
هایـی ماننـد تمایـل و تأكیـد دولت ها بـر كشـاورزی تجاری و 
محصـوالت نقـدی، نبود برنامه و اهداف مشـخص و همچنین 
نبـود برنامـه هـای عملیاتـی بـرای اجـرا مـی داننـد؛ از سـوی 
انعـكاس مسـائل مخاطبـان در  نبـود  ماننـد  دیگـر، مسـائلی 
بازخـورد اطالعـات ترویجـی، مشـاوره ای و فنـی كشـاورزی، 
برنامـه  ناهمسـازی  هـا،  زیرمجموعـه  بیـن  هماهنگـی  نبـود 
هـای ترویجی و مشـاوره ای بـا نیازهای مخاطبان، شـمار كم 
مروجـان و مشـاوران در مقایسـه بـا شـمار زیـاد كشـاورزان، 
مالكیـت زمیـن، راهبردهـا و زیرسـاخت هـای ضعیف بـازار و 
در نهایـت، كمبـود وسـایل حمـل و نقـل، عرضـه ی خدمـات 
بـا چالـش هـای  ترویجـی، مشـاوره ای و فنـی كشـاورزی را 
همـكاران،  و  )اسـكندری  اسـت  سـاخته  رو  روبـه  ای  عمـده 

.)1387
سـودمندی نظـام هـای خدمات رسـانی كشـاورزی در گرو 
افزایـش تحقیقـات در زمینـه پیچیدگـی نظـام هـا و ارائـه راه 

حـل هایـی بـرای ایجـاد نظـام هـای خدمـات رسـانی سـاده، 
عرضهـی  ضمـن  بتوانـد  كـه  اسـت  محـور  مشـتری  و  فراگیـر 
خدمـات مؤثـر و كارا بـه طیف گسـترده ی جامعه كشـاورزان، 
رضایـت منـدی آنـان را نیـز از ایـن گونـه نظـام هـا و خدمـات 
عرضـه شـده توسـط آنهـا، بـه عنـوان مشـتریان ایـن نظـام، 
محـور كار خـود قـرار داده و هـدف اصلـی برنامـه ریـزی هـای 
خـود را تأمیـن هر چه بیشـتر نیازهای خدماتـی بهره برداران 
در كوتـاه مـدت و افزایش سـطح پوشـش خدمـات قابل عرضه 

در بلنـد مـدت قراردهنـد )آلبـرت ، 2013(.
خاطـر  بـه  كشـور  در  كشـاورزی  رسـانی  خدمـات  نظـام 
بخـش  سـوی  از  خدمـات  عرضـه  بـا  رابطـه  در  كـه  مسـائلی 
دولتـی مطـرح می باشـد، بـا چالش هـا و نارسـایی هایی روبه 
رو  می-باشـد. ایـن چالـش هـا، لـزوم بازنگـری در الگوهـای 
عرضهـی خدمـات كشـاورزی از سـوی بخـش دولتـی را بـرای 
ایجـاد شـرایطی بـرای مشـاركت بیشـتر بخـش خصوصـی در 

ایـن زمینـه نشـان مـی دهـد )شـیعه، 1372(. 
بـوده  جدیـدی  رهیافـت  خصوصـی،  بخـش  مشـاركت 
رفـع  و  نهـادی  هـای  محدودیـت  بـر  چیرگـی  آن  هـدف  كـه 
از نیروهـای جـوان  نارسـایی هـای بودجـه ای، بهـره گیـری 
منابـع  توسـعه  بـر  افـزون  خصوصـی  بخـش  در  متخصـص  و 
انسـانی و همچنیـن امـكان توسـعه كمـی خدمـات بـا توجه به 
گسـتردگی كشـتزارها و شـمار بـاالی بهـره برداران كشـاورزی 

 .)2015  ، مهـر  و ضیایـی  )پناهـی  اسـت 
بـه گـزارش معاونـت طـرح و برنامه ریـزی جهاد كشـاورزی 
هـای  برنامـه  درازمـدت  ماهیـت   ،)1385( همـدان  اسـتان 
خدمـات رسـانی بـه كشـاورزان و بـار مالـی ایـن برنامـه هـا، 
هزینـه سـنگینی را بـر بودجـه مالـی، بـه ویـژه دركشـورهای 
در حـال توسـعه وارد سـاخته اسـت، از سـوی دیگر نارسـایی 
هـای بودجـه-ای كـه بسـیاری از كشـورها بـا آن درگیـر بـوده 
انـد موجـب شـده كـه آنهـا بـه دنبـال راه هـای دیگـری بـرای 
رو،  ایـن  از  باشـند؛  هـا  برنامـه  گونـه  ایـن  هزینـه   تأمیـن 
مشـاركت بخـش خصوصـی، رهیافـت جدیدی بـوده كه هدف 
آن چیرگـی بـر محدودیـت هـای نهـادی اسـت كـه دسترسـی 
كشـاورزان بـه دانـش و افزایـش بهـره وری فنـاوری را محدود 
مـی كنـد. ایـن محدودیـت ها شـامل ارتبـاط ضعیف با سـطح 
و  فنـی  كارشناسـان  نداشـتن  حضـور  كشـاورزان،  و  میدانـی 
تخصصـی در سـطح میدانی، كمبود نیروی انسـانی متخصص 
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در سـطح كشـتزارها، كنـدی فرآیند گـردش اطالعات و دانش 
محدودیـت  تحقیقاتـی،  مراكـز  و  تولیدكننـدگان  بیـن  فنـی 
آموزشـی  و  ای  مشـاوره  ترویجـی،  خدمـات  پوشـش  سـطح 
كشـاورزان، نابسـامانی عرضه نهـاده های كشـاورزی، ارتباط 
ضعیـف تحقیقـات بـا ترویـج كشـاورزی، خدمـات ناهماهنگ 
دیوانسـاالری  بـاالی  سـطح  مـدار،  عرضـه  غیرمشـاركتی  و 
نیازهـای  بـه  كـم  پاسـخگویی  خدمـات،  عرضـه   حیـن  در 
عملكـردی  و  مالـی  پذیـری  مسـئولیت  كمبـود  و  كشـاورزان 
گونـه تشـكل  ایـن  ایجـاد  از  اساسـی  بنابرایـن هـدف  اسـت. 
هـا، توسـعه نظـام عرضـه ی خدمات مهندسـی تقاضـا محور، 
اربـاب رجـوع محور و كشـاورز محور، به ویـژه در هدف-گیری 

توسـعه منطقـه ای مـی باشـد.
بـا توجـه بـه كمبودهـای دولـت در  زمینه خدمات رسـانی 
منسـجم بـه طیـف گسـتره كشـاورزان، بایـد اذعان داشـت كه 
جامعـه بهـره بـرداران بخش كشـاورزی بـه عنوان  مهـم ترین 
بخـش از مجموعـه نظـام كشـاورزی مطـرح مـی باشـند كه در 
ایـن بخـش در راسـتای توانمنـد سـازی  از  صـورت حمایـت 
آنـان مـی تـوان بـه توسـعه پایـدار ایـن بخـش امیـدوار بـود 
كـه ایـن حمایـت ها مـی توانـد به صـورت مسـتقیم بـا اعطای 
اعتبـارات و بهبـود شـرایط زندگـی، رفاهـی و فرهنگـی آنان و 
نیـز بـه صـورت غیـر مسـتقیم از راه عرضـه خدمـات حمایتـی 
ترویجـی، آموزشـی و مشـاوره ای فراگیـر و مؤثـر كشـاورزی 
صـورت گیـرد. هـدف اصلـی ایـن پژوهـش "شناسـایی عامـل 
هـای تأثیرگـذار بـر نگـرش كارشناسـان بخـش دولتی اسـتان 
و  ترویـج  خدمـات  سـازی  خصوصـی  بـه  نسـبت  خوزسـتان 

مشـاوره كشـاورزی" اسـت.
هـدف هـای اختصاصـی نیـز شـامل؛ "تعییـن ویژگـی های 
فـردی، اقتصـادی، حرفـه ای و اجتماعـی كارشناسـان بخش 
كشـاورزی، تبییـن سـطح نگرش كارشناسـان بخـش دولتی و 
شناسـایی بازدارنـده هـا و محدودیـت هـای بخـش خصوصی 
در زمینـه عرضـه خدمـات آموزشـی، ترویجـی و مشـاوره ای 

بـه كشـاورزان" می باشـد.
بهـره  كشـاورزی،  خدمـات  سـازی  خصوصـی  از  منظـور 
و  هـا  فعالیـت  راهبردهـا،  هـا،  سیاسـت  مجموعـه  از  گیـری 
راهكارهایـی اسـت كه منجر به تجدید سـاختار وسـازماندهی 
مالـی ومدیریتـی خدمـات مربـوط بـه كشـاورزی گردد.دراین 
مالـی  مسـئولیت  وتفویـض  واگـذاری  بـه  تـوان  مـی  راسـتا 

وخدماتـی كشـاورزی بـه سـازمانهای غیرانتفاعـی، انتفاعـی، 
غیردولتـی، بخـش خصوصی،مؤسسـات تولیـد وتوزیع كننده 

نهـاده هـای كشـاورزی اشـاره كـرد

روش شناسی
یـک  می كنـد،  دنبـال  كـه  هدفـی  بـا  برابـر  پژوهـش  ایـن 
بررسـی كاربـردی اسـت كه بـه صورت پیمایشـی و با اسـتفاده 
از روش توصیفـی انجـام میشـود. جامعـه آمـاری در برگیرنده 
ی 200 نفر از كارشناسـان كشـاورزی شـاغل در بخش دولتی 
مدیریـت  و  خوزسـتان  اسـتان  كشـاورزی  جهـاد  )سـازمان 
هـای وابسـته( اسـت. در تحقیـق حاضـر از روش نمونه گیری 
بـا  شـد.  اسـتفاده  متناسـب  نسـبت  بـا  ای  طبقـه  تصادفـی 
توجـه بـه فرمـول كوكـران، شـمار افـراد نمونـه مـورد بررسـی 

126مـورد تعییـن شـد. 
ــد:  ــتفاده ش ــیوه اس ــات، از دو ش ــرداوری اطالع ــرای گ ب
در آغــاز مــرور اســناد، مــدارک، كتــاب هــا، مجلــه هــای 
ــی  ــج بررس ــت و از نتای ــام گرف ــی انج ــع اینترنت ــی و مناب علم
ــرای شناســایی  هــای پیشــین در زمینــه موضــوع تحقیــق، ب
متغیرهــا و فرضیــه هــای تحقیــق اســتفاده شــد. در بررســی 
ــا  ــاز، ب ــورد نی ــات م ــت آوردن اطالع ــه دس ــرای ب ــی، ب میدان
اســتفاده از پرسشــنامه، مشــاهده و مصاحبــه نســبت بــه 
ــا و  ــدف ه ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ــات الزم ب ــردآوری اطالع گ
ــنجش  ــرای س ــد. ب ــدام ش ــق اق ــای تحقی ــش ه ــخ پرس پاس
ــتادان و  ــی از اس ــر خواه ــور نظ ــه منظ ــنامه، ب ــی پرسش روای
ــوع پرســش هــا،  ــاره ن كارشناســان فعــال در ایــن زمینــه درب
چندیــن نســخه پرسشــنامه در اختیــار آنهــا قــرار گرفــت؛ 
پــس از دریافــت نظرهــا و انجــام اصالحــات الزم، پرسشــنامه 
اصالحــی در اختیــار اســتادان و كارشناســان قــرار گرفــت و از 
نظرهــای اصالحــی دریافــت  شــده در تدویــن نســخه نهایــی 
ــی  ــنجش پایای ــرای س ــپس، ب ــد. س ــتفاده ش ــنامه اس پرسش
آن نیــز از ضریــب آلفــای كرونبــاخ اســتفاده شــد؛ بدیــن 
ــتان  ــنامه را در شهرس ــخه از پرسش ــاز 30 نس ــور، درآغ منظ
 SPSS اندیمشــک تكمیــل كــرده و بــا اســتفاده از نــرم افــزار

ــد. ــبه ش ــاخ )92/.( محاس ــای كرونب ــب آلف 19  ضری

نگـرش  میـزان  شـامل  تحقیـق،  ایـن  در  وابسـته  متغیـر   
كارشناسـان بـه خصوصـی سـازی خدمـات ترویـج و آمـوزش 
هـای  ویژگـی  شـامل  نیـز  مسـتقل  متغیرهـای  و  كشـاورزی 

عامل های موثر بر نگرش ...
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فـردی، شـغلی و نگرشـی اسـت. داده هـای ایـن تحقیـق بـا 
اسـتفاده از روش هـا و شـاخص هـای آمـار توصیفـی شـامل 
فراوانـی، میانگیـن رتبـه ای، انحـراف معیـار و در بخـش آمار 
محدودیـت  و  هـا  بازدارنـده  شناسـایی  منظـور  بـه  تحلیلـی 
آمـوزش  و  ترویـج  خدمـات  عرضـه  در  دولتـی  بخـش  هـای 
كشـاورزی بـه كشـاورزان از تحلیـل عاملـی اكتشافی اسـتفاده 
شـد. همچنیـن، به منظور بررسـی تأثیـر متغیرهای مسـتقل 
بـه خصوصـی سـازی  بـر  سـطح نگـرش كارشناسـان نسـبت 
خدمـات ترویـج و آمـوزش كشـاورزی از رگرسـیون چندگانـه 

بـه شـیوه گام بـه گام بهـره گرفتـه شـد.

بحث و نتیجه گیری
ویژگـی هـای  فردی، شـغلی و نگرشـی كارشناسـان بخش 

دولتی
هـای  ویژگـی  شناسـایی  پژوهـش،  هـدف  نخسـتین 
كارشناسـان بخش دولتی در اسـتان خوزسـتان بـود كه نتایج 
آن در جـدول1، آمـده اسـت.    همان طور كه در جـدول 1 قابل 
مشـاهده اسـت، میانگیـن سنی كارشناسـان كشـاورزی بخش 
دولتـی اسـتان خوزسـتان حدود 38 سـال و میانگین پیشـینه 

كاری آنـان نیز حدود 13 سـال مـی باشـد.
میــزان رضایــت شــغلی كارشناســان بخــش دولتــی اســتان 

خوزســتان، بــا توجــه بــه میــزان میانگیــن رتبــه ای در ســطح 
متوســطی بــرآورد شــد و نیــز میــزان تأثیــر جنبــه هــای 
مختلــف خدمــات ترویــج و آمــوزش كشــاورزی در خصوصــی 
ســازی آنهــا از دیــدگاه كارشناســان در حــد متوســط بــرآورد 
هــای  تأثیر نقــش  میــزان  دیگــر،  ســوی  از  بــود؛  شــده 
خدمــات ترویــج و آمــوزش كشــاورزی خصوصــی درپذیــرش 
ایــن خدمــات توســط كشــاورزان ) خریــداران( از دیــدگاه 
ــد  ــه ای در ح ــن رتب ــزان میانگی ــه می ــا توج ــان و ب كارشناس

ــدول1(. ــی بود)ج باالی
با توجه به جدول شـماره 1، از دیدگاه پاسـخگویان،میزان 
تأثیرخصوصـی سـازی خدمـات ترویـج و آموزشـی در كاهـش 
بیشـتر  نیـز  و  متوسـط  حـد  در  كشـاورزی  تولیـد  هزینـه 
بـه  متوسـطی  نگـرش  دارای  بررسـی  مـورد  كارشناسـان 
رهیافـت هـای عملیاتـی سـاختن خصوصـی سـازی خدمـات 
ترویـج و آمـوزش كشـاورزی بودنـد. همچنیـن، بـا توجـه بـه 
سـازی  تأثیرخصوصـی  میـزان  ای،  رتبـه  میانگیـن  سـطح 
و مدیریـت  توسـعه  در  وآمـوزش كشـاورزی  ترویـج  خدمـات 
منابـع انسـانی در حـد متوسـط و میـزان تأثیـر بازدارنـده هـا  
ومحدودیـت هـای بخش خصوصـی در زمینه عرضـه خدمات 

بـه كشـاورزان نیـز در حـد متوسـطی بـرآورد شـد.

جدول1- توزیع فراوانی بر حسب ویژگی های كارشناسان

متغیر های تحقیق

سن ) سال(
پیشینه كاری ) سال(
میزان رضایت شغلی

میزان منابع مالی تأمین كننده خصوصی سازی خدمات
میزان تأثیر جنبه های مختلف خدمات ترویج و آموزش كشاورزی درخصوصی سازی آنها

رهیافت های عملیاتی ساختن خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی
میزان تأثیرخصوصی سازی خدمات ترویج و آموزشی در كاهش هزینه تولید كشاورزی از دیدگاه كارشناسان

میزان تأثیربازدارنده ها ومحدودیت های بخش خصوصی درزمینه عرضه خدمات به كشاورزان از دیدگاه 
كارشناسان

میزان تأثیر نقش های خدمات ترویج و آموزش كشاورزی خصوصی درپذیرش این خدمات توسط كشاورزان 
) خریداران(

میزان تأثیربازدارنده ها ومحدودیت های بخش دولتی درزمینه عرضه خدمات به كشاورزان
میزان تأثیرخصوصی سازی خدمات ترویج وآموزش كشاورزی درتوسعه ومدیریت منابع انسانی

ابعاد مختلف خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی

انحراف معیار
 

10/131
9/692
1/085
1/153
1/040
/848

1/033
1/075

1/383

1/085
1/071
0/913

کمینه
 

22
1
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

میانگین

38/02
12/94
3/44
3/61
3/40
3/39
3/48
3/50

4/02

4/12
3/63
2/30

بیشینه

59
31
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

منبع: یافته های تحقیق
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بـه  نسـبت  دولتـی  بخـش  كارشناسـان  نگـرش  سـطح 
سـازی  خصوصـی 

از هدفهای دیگر پژوهش، بررسی سطح نگرش كارشناسان 
نسبت به خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی 
 9 )با  مكانیزاسیون  بخش  جمله  از  بعد  سه  در  كه  باشد  می 
گویه(، ترویج كشاورزی )با 9گویه( و مشاوره بیمه كشاورزی 

)با 9 گویه( مورد بررسی قرار گرفتند.
بـر پایـه نتایـج عرضـه شـده در جـدول شـماره2، نگـرش 
زمینـه  در  آموزشـی  خدمـات  بـه  نسـبت  كارشناسـان  

مكانیزاسـیون، خدمـات ترویجـی و مشـاوره بیمـه كشـاورزی 
بخـش خصوصـی در حـد باال می باشـد، كه ایـن نتیجه گویای 
اسـتان  دولتـی  بخـش  كارشناسـان  دیـدگاه  از  كـه  اسـت  آن 
بـا توجـه بـه شـرایط و محدودیـت هـای مالـی،  خوزسـتان، 
سـازمانی و بـه ویـژه محدودیـت نیـروی انسـانی متخصص در 
بخـش دولتـی، بخـش خصوصـی مـی توانـد گزینـه مناسـبی 
بـرای چیرگـی بـر محدودیـت هـای بخـش دولتـی در فراهـم 
كـردن خدمـات مناسـب و فراگیـر ترویجـی و آموزشـی بـرای 

طیـف گسـترده فعـاالن بخـش كشـاورزی محسـوب شـود.

جدول2- نگرش پاسخ گویان نسبت به ابعاد خصوصی سازی

گویه

سامان دهی برای استفاده بهینه از توان سخت افزاری و نرم افزاری
حمایت مالی و اعتباری برای خرید و تجهیز ماشین ها و ادوات كشاورزی

ایجاد نظام ارزیابی برای رقابت بین شركت ها و تشكل ها 
حمایت قانونی و سازمانی برای آسانگری تشكیل تشكل مكانیزاسیون

سازگار سازی نظام بهره برداری مكانیزاسیون با نظام بهره برداری از زمین
فرهنگ سازی برای جلب و بهبود نگرش كشاورزان ) خریداران(

سامان دهی بازار برای اقتصادی شدن خدمات برای كشاورزان
تالش برای از بین بردن دید منفی در بخش دولتی

عرضه معافیت های مالیاتی 

پرهیز از سیاسی كاری
دادن امتیاز توزیع نهاده

حمایت سازمانی و قانونی از بخش خصوصی با ایجاد بسته های حمایتی 
تدوین و اجرای خدمات جنبی برای خریدار گرایی

ایجاد سازوكارهای نظارتی متناسب با نیازهای اطالعاتی كشاورزان
طرح معافیت های مالیاتی برای شركت های خصوصی ترویج

استفاده از كارشناسان بومی با تجربه برای جلب نظر كشاورزان
ایجاد شركت های خصوصی خدمات ترویجی

سرمایه گذاری بخش خصوصی عرضه دهنده خدمات ترویجی برای تهیه 
ابزارهای آموزشی به روز

اطالع رسانی،اشاعه فرهنگ بیمه در بین بیمه گران و بیمه پذیران
فراهم كردن زمینه رقابت بخش خصوصی با كمک به گسترش بیمه اختیاری

توسعه و تعمیم بیمه كشاورزی به محصول هایی كه دارای ارزش تجاری و باهدف 
بازرگانی تولید می شوند

طراحی رویه هایی ، كه بیمه گر بخش خصوصی را از لحاظ مالی مسئول عملكرد 
خود معرفی كند

ایجاد كمیته های برای نظارت بركار بخش خصوصی در براورد منصفانه خسارت
تعدیل حمایت های مالی و كاهش تدریجی سهم دولت در صنعت بیمه كشاورزی

عرضه مدل های مناسب برآورد دقیق آسیب و زیان با امید به حضور بخش 
خصوصی 

همكاری مراكز پژوهشی و دانشگاهی درزمینه بررسی عامل های مؤثر بر پذیرش 
بیمه از سوی بهره برداران بخش كشاورزی

كاهش هزینه های اجرایی بیمه با استخدام بازرسان فصلی

میانگین 
هر گویه

 
3/56
3/73
3/43
3/40
3/18
3/36
3/45
3/37
3/55

3/78
3/60
3/46
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1*-0 بسیار پایین، 2-1 پایین، 3-2 متوسط، 4-3 باال، 5-4 بسیار باال.                             منبع: یافته های تحقیق
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بخش  های  محدودیت  و  ها  بازدارنده  عاملی  تحلیل  نتایج 
دولتی درعرضه خدمات ترویج و آموزش كشاورزی به كشاورزان
 بـرای گـروه بنـدی متغیرهـا در زیـر مجموعـه عامـل هـا، 
از تحلیـل عاملـی بهـره گرفتـه شـد. درایـن تحقیـق، رابطـه 
متغیرهـای تحقیـق در ماتریـس همبسـتگی ارزیابـی شـد. به 
منظـور بررسـی مناسـب بـودن داده ها بـرای تحلیـل عاملی، 
از آزمـون بارتلـت و KMO  بهـره گیـری شـد. نتایج به دسـت 

آمـده نشـان می دهد كه داده هـا برای تحلیل عاملی مناسـب 
داری=0/000،  معنـا   ،  1201/44 بارتلـت=  )آزمـون  هسـتند 
)KMO=0.71. بـر پایـه جـدول3، شـمارعامل هـای معنا دار 
آمـاری كـه مـی تـوان از آنهـا بـرای تحلیـل و تفسـیر اسـتفاده 
كـرد، دو عامـل بیـان شـده كـه مقـدار ویـژه آنهـا باالتـر از 1 
از  درصـد  مجمـوع،57/424  در  عامـل،  دو  ایـن  باشـد؛  مـی 

واریانـس كل را تبییـن مـی كننـد. 

جدول3- بررسی مقدار ویژه در تحلیل عاملی

عامل

اول
دوم

جمع

درصد کل واریانس تبیین شده از عامل
 

29/278
28/136
57/424

درصد تجمعی
 

29/278
57/424

مقدارویژه عامل

2/049
1/970

منبع: یافته های تحقیق

بـا توجـه بـه نتایـج به دسـت آمـده از جـدول)4(، دو عامل 
زیـر به عنـوان بازدارنده هـا و محدودیت های موثـر در عرضه 
خدمـات ترویـج و آمـوزش كشـاورزی بـه كشـاورزان در بخش 

دولتـی نقش دارد؛ 
عامل اول: ناتوانی بخش دولتی در توسعه و فراهم كردن 
باشد،  می  كشاورزان  نیاز  برپایه  مناسب  و  كافی  خدمات 
بخش  خدمات  كم  "تناسب  جمله،  از  های  گویه  شامل  كه 
بخش  ناتوانی  برداران،  بهره  نیازهای  و  شرایط  با  دولتی 
دولتی در پاسخگویی مطلوب به نیازهای متنوع و روزافزون 
كشاورزان و بی توجهی به شرایط محلی و ضعف در راستای 

بخش  در  سازی  شبكه  و  سازی  ظرفیت  نهادی،  توسعه 
میزان  به  توجه  با  آن  همبستگی  ولی  باشد؛  كشاورزی"می 
بار عاملی مرجع، با گویه "تناسب كمتر خدمات بخش دولتی 
در  لذا  باشد،  می  بیشتر  برداران"  بهره  نیازهای  و  شرایط  با 
عرضه  توسعه  در  دولتی  بخش  ناتوانی   « عامل  تحقیق،  این 
نامگذاری شد   » نیاز كشاورزان  با  متناسب  و  فراگیر  خدمات 
زمینه  این  در  دارد  همخوانی   ،)2002( رحامین  یافته  با  كه 
بیان می كنند  ابراهیمی )1385( و كرمی دهكردی)2014(، 
كه بخش دولتی در ارئه خدمات آموزشی ترویجی و مشاوره 
های  مكان  نداشتن  دسترس  در  با  خود  مخاطبان  به  ای 

جدول4- بازدارنده ها و محدودیت های  مؤثر در عرضه خدمات ترویج و آموزش كشاورزی به كشاورزان درقالب عامل 
های اصلی پس از چرخش عاملی

عامل

ناتوانی بخش دولتی در توسعه عرضه خدمات فراگیر و متناسب با نیاز كشاورزان
تناسب كمتر خدمات بخش دولتی با شرایط و نیازهای بهره برداران

بی توجهی به شرایط محلی و ضعف در راستای توسعه نهادی، ظرفیت سازی و شبكه سازی در بخش كشاورزی 
ناتوانی بخش دولتی در پاسخگویی مطلوب به نیازهای متنوع و روز افزون كشاورزان

بازدارنده های اقتصادی، سازمانی و نیروی انسانی بخش دولتی
محدودیت نیروی انسانی تحصیلكرده در بخش دولتی

تنوع فعالیت های كشاورزی و گستره زیاد اراضی كشاورزی
هزینه باالی خدمات كشاورزی و نارسایی در تأمین بودجه

محدودیت های مدیریتی وسازمانی بخش دولتی

بارعاملی مرجع

0/844
00/826
0/730

0/736
0/676
0/670
0/652

منبع: یافته های تحقیق
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مناسب آموزشی و ابزار و تجهیزات مورد نیاز روبه رو است. 
منابع  و  سازمانی  اقتصادی،  های  محدودیت  دوم:  عامل 
"محدودیت  های  گویه  شامل  كه  است؛  دولتی  بخش  انسانی 
فعالیت  تنوع   ، دولتی  بخش  در  تحصیلكرده  انسانی  نیروی 
باالی  هزینه  كشاورزی،  اراضی  زیاد  وگستره  كشاورزی  های 
خدمات كشاورزی و نارسایی تأمین بودجه و محدودیت های 
مدیریتی وسازمانی بخش دولتی" می باشد كه همگی به گونه 
ای به محدودیت مدیریتی وسازمانی ارتباط پیدا كرده و لذا ؛ 
عنوان » محدودیت های اقتصادی، سازمانی و منابع انسانی « 
نامگذاری شده است، كه با یافته حجازی)1374(، محمودی 
جهاد  ریزی  وبرنامه  طرح  معاونت  و  جوان)1382(  كرم 
كشاورزی استان همدان)1385(، هماهنگ می باشد؛ در این 

زمینه زمانی )1380( و پناهی و ضیایی مهر)2015(، بیان می 
كنند؛ نظام كشاورزی دولتی با چالش های بسیاری از جمله 
با  متخصص  انسانی  نیروی  كمبود  مالی،  منابع  محدودیت 
زیاد  نیزگستره  و  كشاورزی  برداران  بهره  زیاد  شمار  به  توجه 

اراضی كشاورزی مواجه می باشد.
نگرش  با  تحقیق  متغیرهای  بین  ارتباط  بررسی  نتایج   
كارشناسان به خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق با توجه به 
به محاسبه ضریب های همبستگی  مقیاس هر كدام، نسبت 
در  شد.  اقدام  ها  آن  معناداری  سطوح  بررسی  و  آنها  بین 
جدول)5( ، متغیرها، ضریب های همبستگی و سطوح معنا 

داری آن ها آمده است.

جدول5- همبستگی متغیرهای تحقیق با متغیر نگرش كارشناسان به خصوصی سازی ترویج و آموزش كشاورزی

متغیر اول

نگرش به 
خصوصی 

سازی خدمات 
ترویج و 
آموزش 

كشاورزی 

اسپیرمن
 

-0/036
-0/028

سطح
 معنی داری

 
0/686
0/755
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

کندال
 

0/403**
0/475**
0/343**
0/428 **
0/63 **

0/491**
0/485**
0/326**
0/418**
0/255**

متغیر دوم

سن
پیشینه كاری

میزان منابع مالی تأمین كننده خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی
میزان تأثیر جنبه های مختلف خدمات ترویج و آموزش كشاورزی در خصوصی سازی آن ها 

رهیافت های عملیاتی ساختن خصوصی سازی خدمات خدمات ترویج و آموزش كشاورزی
میزان تأثیرخصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی در كاهش هزینه تولیدكشاورزی 

میزان رضایت شغلی
میزان تأثیربازدارنده ها ومحدودیت های بخش خصوصی درزمینه عرضه خدمات ترویج و آموزش كشاورزی

میزان تأثیر نقش های خدمات ترویج و آموزش كشاورزی بخش خصوصی در پذیرش این خدمات توسط كشاورزان
میزان تأثیربازدارنده ها ومحدودیت های بخش دولتی درزمینه عرضه خدمات 

میزان تأثیرخصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی درتوسعه ومدیریت منابع انسانی
ابعاد مختلف خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی

منبع: یافته های تحقیق
**: سطح معنی داری 0/01       *: سطح معنی داری 0/05

طوركه  همان  شماره)5(،  جدول  مندرج  اطالعات  پایه  بر 
می  نشان  تائو  كندال  و  اسپیرمن  همبستگی  ضریب  نتایج 
خصوصی  كننده  تأمین  مالی  منابع  متغیرهای  بین  دهند، 
سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی، میزان تأثیر جنبه 
های مختلف خدمات ترویج و آموزش كشاورزی در خصوصی 
ساختن  عملیاتی  های  رهیافت  كشاورزی،  خدمات  سازی 
میزان  كشاورزی،  وآموزش  ترویج  خدمات  سازی  خصوصی 
در  كشاورزی  آموزش  و  ترویج  خدمات  سازی  تأثیرخصوصی 
میزان  شغلی،  رضایت  میزان  كشاورزی،  تولید  هزینه  كاهش 
تأثیر بازدارنده ها و محدودیت های بخش خصوصی درزمینه 

عرضه خدمات ترویج و آموزش كشاورزی به كشاورزان، میزان 
بخش  كشاورزی  آموزش  و  ترویج  خدمات  های  نقش  تأثیر 
میزان  كشاورزان،  توسط  خدمات  این  پذیرش  در  خصوصی 
درزمینه  دولتی  بخش  های  محدودیت  و  ها  بازدارنده  تأثیر 
عرضه خدمات ترویج و آموزش كشاورزی به كشاورزان، میزان 
تأثیرخصوصی سازی خدمات كشاورزی در توسعه و مدیریت 
ترویج  خدمات  سازی  خصوصی  مختلف  ابعاد  انسانی،  منابع 
و آموزش كشاورزی، در سطح 5% با متغیر نگرش كارشناسان 
ارتباط مثبت ومعنی  به خصوصی سازی خدمات كشاورزی، 

داری وجود دارد. 

عامل های موثر بر نگرش ...



23فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

شماره 40، بهار 1396

باورند  این  بر  و همكاران )1386(،  زمینه، چیذری  دراین 
در  توجهی  شایان  تأثیر  خصوصی  بخش  مشاوره  خدمات  كه 
به  و  كشاورزان  ای  حرفه  های  مهارت  و  فنی  دانش  افزایش 
بیان دیگر، تأثیر مثبتی در توسعه و مدیریت منابع انسانی در 
بخش كشاورزی دارند. قبله )1394(، نیز در بررسی زمینه ها 
و امكانات خصوصی سازی خدمات مشاوره و ترویج كشاورزی 
در ایران از دیدگاه مسئوالن و كارشناسان بیان كرد كه كاهش 
می  خصوصی  بخش  سرمایه  و  سود  تضمین  و  دولت  دخالت 
سیاست  اجرای  زمینه  در  موجود  كار  راه  ترین  مهم  تواند 
هزینه  كاهش  و  باشد  كشاورزی  خدمات  سازی  خصوصی 
تاثیر مثبت خصوصی سازی خدمات  ترین  های دولت، مهم 
و  اراضی  بودن  خرد  همچنین،  است؛  كشور  در  كشاورزی  
مهم  های  بازدارند  از  پا،  خرده  كشاورزان  جمعیت  بودن  باال 
از سوی  آید؛  مشاركت بخش خصوصی در كشوربه شمار می 
سازمان  رهیافت  كه  بود  آن  گویای  پژوهش  نتایج  دیگر، 
سودمندترین  كشاورزان،  بوسیله  شده  كنترل  ترویج  های 
توسط  ترویج  انجام  باشد.  می  كشور  در  اجرا  قابل  رهیافت 
شده  واگذار  مختلف  های  پروژه  همسان  نیز  خصوصی  بخش 
ترین روش  از جمله مهم  به بخش خصوصی،  از سوی دولت 
تعدیل هزینه های ترویج دولتی است كه این نتایج هماهنگ 
با نتایج به دست آمده در جدول5، می باشد؛ از سوی دیگر، 
و  باور است كه جنبه های اجتماعی  این  بر  احمدی)1393(، 
اقتصادی بخش خدمات كشاورزی خصوصی، از جمله ویژگی 
اثرگذاری  نیز  و  كشاورزی  خدمات  اجتماعی  اقتصادی-  های 
را  نقش  بیشترین  كشاورزی  خدمات  از  ناشی  اجتماعی  های 
كه  دارد  كشاورزان  جامعه  در  نوین  های  نوآوری  پذیرش  در 
این یافته را می توان هماهنگ با نتایج به دست آمده در این 

پژوهش دانست.
پیرامون  پژوهشی  در   ،)1390( حسینی  و  آرا  لشكر 
نشان  خصوصی  ترویج  رسانی  خدمات  مناسب  راهكارهای 
دادند،  توجه به جنبه های خدمات كشاورزی از جمله نقش 
آفرینان و فعاالن نظام خدمات رسانی از لحاظ زیر نظام تأمین 
مشاوران  و  كشاورزان  ترویجی  های  خدمات)سازمان  كننده 
خصوصی( و همچنین، شیوه، شكل و سازوكار خدمات دهی 
راهكارهای مناسبی از دیدگاه كارشناسان ترویج به شمار می 
آیند كه این یافته، هماهنگ با نتایج به دست آمده در جدول5 
است  باور  این  بر  آبادی)1387(،  همچنین خاتون  باشد.  می 

ابعاد  كه متغیرهایی مانند منابع مالی تأمین كننده خدمات، 
جنبه  و  كشاورزی  خدمات  های  نقش  كشاورزی،  خدمات 
باور  به  كه  هستند  مواردی  جمله  از  كشاورزی  خدمات  های 
خصوصی  بخش  خدمات  پذیرش  در  توانند  می  كارشناسان، 
توسط كشاورزان تأثیرگذار باشند كه این نتیجه با یافته های 

پژوهش، هم سو می باشد.
ضیایی مهر و پناهی )1394(، ضیایی مهر و پناهی )1395( 
كه  صورتی  در  كردند،  بیان   ،)1384( همكاران  و  فرخی  و 
پوشش خدمات ترویجی و مشاوره ای بخش خصوصی در بین 
مناطق كشاورزی بیشتر شود و نیز در صورت برگزاری مرتب 
و مدون دوره های آموزشی فنی برای كشاورزان می توان به 
توسعه منابع انسانی فعال در بخش كشاورزی دست یافت كه 
از  دارد؛  آورده شده در جدول5 همخوانی  نتایج  با  یافته  این 
سوی دیگر، بهتاش و همكاران )1385(، نیزبر این باورند كه از 
دیدگاه كارشناسان بخش دولتی، جنبه های مختلف خدمات 
كشاورزی مانند نقش آفرینان و فعاالن نظام خدمات رسانی 
بخش  خدمات)كارشناسان  كننده  تأمین  نظام  زیر  لحاظ  از 
در  خدمات  این  پذیرش  در  توجهی  شایان  تأثیر  خصوصی(، 
هماهنگ  توان  می  را  یافته  این  كه  دارند،  كشاورزان  جامعه 
همچنین  و  دانست  پژوهش  این  در  آمده  دست  به  نتایج  با 
كارشناسان، منابع  از دیدگاه  كه  بیان داشت  غفاری)1390(، 
ارتباط مثبت و معنی  تأمین كننده خدمات كشاورزی،  مالی 
داری با خصوصی سازی خدمات ترویج كشاورزی دارد كه این 
بگلریان  و  نتایج تحقیق همخوانی دارد. صدیقی  با  نیز  یافته 
و  ها  بازدارنده  دادند،  نشان  پژوهشی  در  همچنین   ،)1383(
مناسب  بسترسازی  برای  خصوصی  بخش  های  محدودیت 
سازی  اجرائی  های  رهیافت  نیز  و  سازی  خصوصی  برای 
خصوصی سازی خدمات ترویج كشاورزی از جمله متغیرهایی 
خصوصی  در  دولتی  بخش  كارشناسان  دیدگاه  از  كه  هستند 
سازی ترویج كشاورزی مؤثر هستند كه این نتیجه، هماهنگ 

با یافته های تحقیق می باشد.
نتایـج بـرآورد عامـل هـای موثـر بـر نگـرش بـه خصوصـی 

كشـاورزی  خدمـات  سـازی 
نگـرش  بـر سـطح  بـه منظـور شناسـایی متغیرهـای مؤثـر 
و  ترویـج  خدمـات  سـازی  خصوصـی  بـه  نسـبت  كارشناسـان 
گانـه  چنـد  رگرسـیون  آمـاری  ازتحلیـل  كشـاورزی  آمـوزش 
بـه شـیوه گام بـه گام اسـتفاده شـد كـه نتایـج آن در جـدول6 
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آمـده اسـت؛ از ایـن رو، نتایـج نشـان مـی دهـد، متغیرهـای 
"میـزان تأثیـر بازدارنـد هـا و محدودیت هـای بخش خصوصی 
بـه  كشـاورزی  آمـوزش  و  ترویـج  خدمـات  عرضـه  زمینـه  در 
كشـاورزان، میـزان تأثیرجنبـه هـای مختلـف خدمـات ترویـج 
و آمـوزش كشـاورزی در خصوصی سـازی خدمات كشـاورزی، 
میـزان تأثیـر نقش هـای خدمـات ترویـج و آموزش كشـاورزی 
بخـش خصوصـی در پذیـرش ایـن خدمـات توسـط كشـاورزان 
و در نهایـت، میـزان تأثیرخصوصـی سـازی خدمـات ترویـج و 
در  كشـاورزی"  تولیـد  هزینـه  كاهـش  در  كشـاورزی  آمـوزش 

مجمـوع، 57/3 درصـد از تغییرهـای متغیـر وابسـته را تبییـن 
مـی كننـد. بـرای مقایسـه اثرگـذاری متغیرهـای مسـتقل بـر 
متغیر وابسـته از ضریب های اسـتاندارد شـده " اسـتفاده شده 
كـه بر این پایـه، متغیر"میـزان تأثیر بازدارنده هـا و محدودیت 
و  ترویـج  خدمـات  عرضـه  زمینـه  در  خصوصـی  بخـش  هـای 
آمـوزش كشـاورزی بـه كشـاورزان" مهـم تریـن عامـل در پیش 
بینـی تغییر هـای متغیر وابسـته بوده اسـت )Beta= 0.398( و 

معادلـه رگرسـیونی بدیـن صـورت اسـت.
 20.13 + .927 X1 + 1.226 X2+.787X3 - .622X4 = Y

جدول6- یافته های به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام
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5/378

3/682

3/440
2/575
3/409
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0/000

0/000

0/001
0/011
0/001

متغیرهای مستقل

میزان تأثیربازدارنده ها و محدودیت های بخش خصوصی درزمینه عرضه خدمات ترویج و آموزش 
كشاورزی

میزان تأثیر نقش های خدمات ترویج و آموزش كشاورزی بخش خصوصی در پذیرش این خدمات توسط 
كشاورزان

میزان تأثیر جنبه های مختلف خدمات ترویج و آموزش كشاورزی در خصوصی سازی خدمات كشاورزی
میزان تأثیرخصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی در كاهش هزینه تولید

عرض از مبدأ

منبع: یافته های تحقیق
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 F=40 /594       R2Adj=0/559       R2=0/573       R=0/757

بـه  بـر نگـرش كارشناسـان  تحلیـل مسـیر عاملهـای مؤثـر 
كشـاورزی آمـوزش  و  ترویـج  خدمـات  سـازی  خصوصـی 

 بـه منظـور تحلیـل اطالعـات، پـس از رگرسـیون چنـد گانه 
بـا اسـتفاده از تحلیـل مسـیر، اثرهای مسـتقیم، غیر مسـتقیم 

و اثـر كل هریـک از متغیرهـا بـر متغیـر وابسـته بررسـی شـد كه 
نمـودار و گام هـای فراینـد تحلیـل مسـیر بـه ترتیـب در ادامـه 

آورده شـده است.  

نگاره 1- نمودار تفكیک شده از مدل عّلی اولیه تحلیل مسیر

عامل های موثر بر نگرش ...
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شماره 40، بهار 1396

جدول7- یافته های به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام

B
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0/142

2/906

Beta

0/351

0/288
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3/324

2/724

4/034

sig
 

0/001

0/007

0/000

متغیرهای مستقل

میزان تأثیر جنبه های مختلف خدمات ترویج و آموزش كشاورزی در 
خصوصی سازی خدمات كشاورزی

میزان تأثیر نقش های خدمات ترویج و آموزش كشاورزی بخش 
خصوصی در پذیرش این خدمات توسط كشاورزان

عرض از مبدأ

منبع: یافته های تحقیق

متغیر وابسته 

بازدارنده ها  ومحدودیت های بخش 
خصوصی 

 F=33 /467       R2Adj=0/342       R2=0/352       R=0/594

نگاره 2- نمودار  تفكیک شده از مدل عّلی تحلیل مسیر در گام دوم

معادلـه عّلـی اسـتاندارد در ایـن مرحلـه از تحلیل مسـیر به 
شـرح ذیـل اسـتخراج گردید .  

                      
نتایـج بـه دسـت آمـده از تحلیل رگرسـیون در ایـن مرحله، 
نشـان داد كه میـزان ضریب تعیین در ایـن گام، 0/352 برآورد 
شـده اسـت كـه نشـان مـی دهـد ، 35/2 درصـد از تغییرهـای 
بخـش  هـای  محدودیـت  و  هـا  »بازدارنـده  زا  درون  متغیـر 
خصوصـی درزمینـه عرضه خدمات ترویج و آموزش كشـاورزی 
بـه كشـاورزان« توسـط دو متغیـر برونـزای » تأثیـر جنبـه هـای 
آمـوزش كشـاورزی در خصوصـی  و  ترویـج  مختلـف خدمـات 
تأثیـر نقـش هـای خدمـات   « « و  سـازی خدمـات كشـاورزی 
ترویـج و آموزش كشـاورزی خصوصی در پذیـرش این خدمات 
توسـط كشـاورزان« قابـل تبییـن می باشـد؛ از سـوی دیگـر، با 
توجـه بـه ضریـب هـای بتـا در معادلـه عّلـی به دسـت آمـده در 

ایـن مرحلـه، متغیر درونـزای  »  X3«، نقـش تأثیرگذارتری در 
تبییـن متغیر درونـزای »  X1« دارد. بنابرایـن می توان اذعان 
داشـت كـه توجـه بـه جنبـه هـای مختلـف خدمـات ترویـج و 
آمـوزش كشـاورزی و تأثیـر آنهـا در ایجـاد و یـا رفـع بازدارنـده 
هـا و محدودیـت هـای بخـش خصوصـی خدمـات كشـاورزی، 
بسـیار اهمیـت دارد؛ در ایـن راسـتا، مـی تـوان گفت كـه توجه 
بـه جنبـه های فنی، اقتصـادی و اجتماعی خدمات كشـاورزی 
و سـازه هایـی همچـون فعـاالن نظـام خدمـات رسـانی چـه از 
لحـاظ زیرنظـام تأمیـن كننده خدمـات و چه از لحـاظ زیرنظام 
مشـتری خدمـات دركنـار توجـه بـه مؤلفـه هایـی ماننـد سـازو 
كار، مكانیسـم و سـطوح نظـام خدماتـی در ابعـاد خـرد و كالن 
ورابطـه هـای كاركـردی آن مـی توانـد سـازوكاری مؤثـر را در 
مدیریـت چالـش هـای پیـش روی بخـش خصوصـی تعریـف 

. كند

نگاره 3- نمودار تفكیک شده از مدل عّلی تحلیل مسیر در گام سوم
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جدول8- یافته های به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام
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0/054
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Beta

0/271
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7/655
2/230
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0/001
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متغیرهای مستقل

میزان تأثیر جنبه های مختلف خدمات ترویج و آموزش كشاورزی در خصوصی 
سازی خدمات كشاورزی

تأثیرخصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی در كاهش هزینه تولید 
عرض از مبدأ

منبع: یافته های تحقیق

متغیر وابسته 

تأثیر نقش های خدمات  
كشاورزی خصوصی 

 F=130 /652       R2Adj=0/675       R2=0/680       R=0/825

با عطف به نمودار ترسـیم شـده )3(، معادله عّلی استاندارد 
در این مرحله از تحلیل مسـیر به شـرح زیراستخراج گردید.   

       
بـا توجـه به ضریـب های بتا در جـدول)9(، در ایـن مرحله، 
تبییـن متغیـر  پربارتـری در  نقـش   ،»X4   « متغیـر درونـزای 
درونـزای »  X2« دارد. بنابرایـن مـی تـوان چنیـن اسـتنباط 
كـرد، مؤلفـه هایی ماننـد بهبود وضعیـت اعتباری كشـاورزان، 
بخـش  در  گـذاری  سـرمایه  و  تولیـدی  خطرپذیـری  كاهـش 

كشـاورزان  بهتـر  دسترسـی  بـرای  سـازی  زمینـه  كشـاورزی، 
بازاریابـی،  بهبـود زیرسـاخت هـای  اعتبـاری،  بـه تسـهیالت 
بـه كارگیـری فنـاوری هـای جدیـد در جهـت بهبـود بهـره وری 
تولیـد و بـه طـور كلـی، راهبردهایی كـه منجر به كاهـش هزینه 
مـی  شـود،  خصوصـی  بخـش  خدمـات  از  اسـتفاده  بـا  تولیـد 
توانـد به بخـش خصوصی تأمیـن كننده خدمات كشـاورزی در 
ایفـای نقـش بهتـر بـه عنوان ابزاری آسـان سـاز، كمک شـایان 

كند. توجهـی 

نگاره 4- نمودار تفكیک شده از مدل عّلی تحلیل مسیر در گام چهارم

جدول9- یافته های به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام

B

0/601
9/305

SEB

0/062
2/229

Beta

0/642

t
 

9/703
4/175

sig
 

0/000
0/000

متغیرهای مستقل

تأثیرخصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی در كاهش هزینه تولید
عرض از مبدأ

منبع: یافته های تحقیق

متغیر وابسته 

تأثیر جنبه های مختلف 
خدمات ترویج كشاورزی در 

خصوصی سازی این خدمات

 F=96 /618       R2Adj=0/605       R2=0/611       R=0/782

بـا توجـه بـه نمودار عّلـی نمایش داده شـده در بـاال، معادله 
عّلـی اسـتاندارد در ایـن مرحلـه از تحلیل مسـیر ، به شـرح زیر 

اسـتخراج شـده است .   
بنابرایـن مـی تـوان بیـان كـرد كـه اثرهـای اقتصـادی كـه بـا 
خصوصـی سـازی خدمـات ترویج و آمـوزش كشـاورزی نمایان 
مـی شـود مـی توانـد تـا حـدود زیـادی در تبییـن تأثیرگـذاری 

خدمـات  اجتماعـی  و  اقتصـادی  فنـی،  هـای  جنبـه   « هـای 
گرهایـی  مداخلـه  و  كشـاورزی  آمـوزش  و  ترویـج  خدمـات 
همچـون فعـاالن نظام خدمات رسـانی و سـازه هایـی همچون 
سـاختار، سـازوكار و سـطوح نظـام خدماتـی در ابعـاد خـرد و 
كالن« در فراینـد خصوصـی سـازی خدمـات ترویـج و آمـوزش 

كشـاورزی نقشـی بـا اهمیـت باالداشـته باشـد.

نگاره 5- نمودار تفكیک شده از مدل عّلی تحلیل مسیر در گام پنجم

عامل های موثر بر نگرش ...
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نگاره 6- نمودارتفكیک شده از مدل عّلی نهایی تحلیل مسیر

جدول10- یافته های به دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام

B

0/565
15/368

SEB

0/082
2/924

Beta

0/527

t
 

6/910
5/256

sig
 

0/000
0/000

متغیرهای مستقل

بازدارنده ها ومحدودیت های بخش خصوصی درزمینه عرضه خدمات ترویج و 
آموزش كشاورزی به كشاورزان

منبع: یافته های تحقیق

متغیر وابسته 

تأثیرخصوصی سازی خدمات 
ترویج كشاورزی در كاهش 

هزینه تولیدی

 F=47 /749       R2Adj=0/282       R2=0/287       R=0/527

با توجه به نمودار ترسیم شده در باال، معادله عّلی استاندارد 
در این مرحله از تحلیل مسیر كه تأثیردیگر متغیرهای برون زا 
را بر متغیر درونزای » تأثیر خصوصی سازی خدمات ترویج و 
آموزش كشاورزی در كاهش هزینه تولید كشاورزی « نشان می 

دهد، به شرح زیر استخراج شده است.   
                                

 ، گفـت  تـوان  مـی  آمـده  دسـت  بـه  نتیجـه  بـه  توجـه  بـا   
محدودیـت هایـی مانند نبود اعتبارات مناسـب، نبود و امنیت 
شـغلی در بخـش خصوصـی، وجود دیـدگاه نامناسـب به بخش 

بخـش خصوصـی،  بومـی در  كارشناسـان  كمبـود  خصوصـی، 
تنهـا مجـری بـودن بخـش خصوصـی و دوگانگـی و چندگانگی 
در نظـام هـای توزیـع و تأمیـن نهـاده هـای كشـاورزی از جمله 
چالـش هایـی هسـتند كـه بازدارنـده شـكل گیـری اثرگـذاری 
هـای مثبـت اقتصـادی بـه شـكل كاهـش هزینـه هـای تولیـد 

كشـاورزی خواهنـد شـد. 
بـا تركیـب نمودارهـای عّلـی فـوق، اثرهـای مسـتقیم و غیر 
مسـتقیم متغیرهـای بـرون زا بـر متغیـر درونـزا در مـدل عّلـی 

نهایـی زیـر عرضه شـده اسـت:
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در بررسـی هـای انجـام گرفتـه و بـا توجـه بـه جـدول)11(، 
در تبییـن مـدل عّلـی تحقیق،"بازدارنده هـا و محدودیت های 
بخـش خصوصـی در زمینـه عرضـه خدمـات ترویـج و آمـوزش 
مسـتقیم،  اثـر  بیشـترین  دارای  كشـاورزان"  بـه  كشـاورزی 
آمـوزش  و  ترویـج  خدمـات  سـازی  تأثیرخصوصـی  "میـزان 
كشـاورزی در كاهش هزینه تولید كشـاورزی" دارای بیشـترین 
و  ترویـج  خدمـات  هـای  نقـش  "تأثیـر  و  مسـتقیم  غیـر  اثـر 
خدمـات  ایـن  پذیـرش  در  خصوصـی  كشـاورزی  آمـوزش 
توسـط كشـاورزان" بیشـترین تأثیـر كل را در تبییـن نگـرش به 
خصوصـی سـازی خدمـات ترویـج و آمـوزش كشـاورزی دارد. 
ایـن نتیجه بیانگر ان اسـت كـه موانع و محدودیـت های بخش 
خصوصـی از قبیـل دوگانگـی و چندگانگـی نظام هـای توزیع و 
تامیـن نهـاده و درگیـری شـركتهای خصوصـی در امـور مربوط 
بـه تامیـن نهـاده بخصـوص عـدم تأمیـن بـه موقـع و مراجعـه 
كشـاورزان، عـدم ثبـات و امنیـت شـغلی در بخـش خصوصـی 
بـودن  صـرف  مجـری  كشـاورزی،  خدمـات  كننـده  عرضـه 
بخـش خصوصـی و عـدم دخالـت در تصمیـم گیری هـا، توزیع 
نهـاده هـا )كـود، سـم (توسـط بخـش دولتـی و عرضـه مشـاوره 
امكانـات و  از سـوی بخـش خصوصـی و نداشـتن  هـای فنـی 
امكانـات و  نبـودن  نقدینگـی،  و  امكانـات  تجهیـزات) كمبـود 
سـرمایه كافـی، مشـكالت نقلیه ای، عـدم مكان های مناسـب 
آموزشـی در روسـتاها(، بیشترین تأثیر مسـتقیم را در پذیـرش 

ایـن خدمـات توسـط كشـاورزان دارد.

پیشنهادها
یافتـه هـای تحقیـق و در جهـت  برپایـه  زیـر  پیشـنهادات 
بهبـود وضـع موجـود در راسـتای خصوصـی سـازی خدمـات 
كشـاورزی عرضـه مـی شـود كـه در ایـن زمینـه تاكید می شـود 

بـا  خصوصـی  و  دولتـی  بخـش  ریـزان  وبرنامـه  مسـئوالن  كـه 
اتخـاذ تدابیـری، زمینـه را بـرای ارتقـاء نقش بخـش خصوصی 
بـا تحقـق مـوارد زیرفراهـم  در نظـام عرضـه خدمـات فراگیـر 

آورنـد :
-  همـكاری همـه جانبـه بخـش دولتـی بـه حـذف هـر گونـه 
بازدارنـده اداری و مالـی از سـر راه توسـعه بخـش خصوصـی 
و فرهنـگ سـازی در بخـش دولتـی بـرای بهبـود دیـدگاه ایـن 
بخـش بـه فعالیـت هـای بخـش خصوصـی با هـدف پشـتیبانی 

روز افـزون بخـش دولتـی از بخـش خصوصـی.
-  ایجـاد وجهـه مناسـب از بخـش خصوصـی بـا مشـاركت 
بخـش دولتـی و تدویـن برنامـه هـای تبلیغات از سـوی رسـانه 

هـای ارتبـاط جمعـی در سـطح روسـتاها.
-  ایجـاد تنـوع در نـوع تسـهیالت در نظـر گرفتـه شـده برای 
بخـش خصوصـی با هـدف افزایـش گزینه هـای انتخـاب آن ها 

و ترغیـب بیشـتر آن ها بـه اسـتفاده از اینگونـه اعتبارات.
-  تـالش بخـش خصوصـی در جهـت عرضـه خدماتـی كـه 
متناسـب بـا نیازهای فنی ونیز شـرایط اجتماعـی، اقتصادی و 

فرهنگـی بهـره برداران باشـد.
هزینـه  در  مناسـب  هـای  وتخفیـف  هـا  مشـوق  عرضـه    -
بیشـتر  نظـر  جلـب  بـرای  شـده  عرضـه  كشـاورزی  خدمـات 

خصوصـی. بخـش  بـه  كشـاورزان 
-  توجـه بیشـتر به شـرایط محلی ، ظرفیت سـازی و شـبكه 
سـازی در بخش كشـاورزی بـا همكاری مشـترک بخش دولتی 

خصوصی. و 
بـه  نویـن خدمـات رسـانی  الگوهـای  -  طراحـی و تدویـن 
كشـاورزان بـا توجـه بـه شـرایط كنونـی اقتصـاد ایـران و الـزام 
هـای آن در آینـده و تـالش برای  بازتعریف خدمات كشـاورزی 

بـا توجـه بـه نیازهـای حـال و آینـده كشـاورزی ایـران.

جدول11- نتایج به دست آمده از براورد الگوی نهایی تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر

مستقیم

0.398
0.392
0.338
0.286-

اثرها

بازدارنده ها ومحدودیت های بخش خصوصی درزمینه عرضه خدمات ترویج و آموزش كشاورزی به كشاورزان
تاثیر نقش های خدمات ترویج و آموزش كشاورزی خصوصی در پذیرش این خدمات توسط كشاورزان

تاثیر جنبه های مختلف خدمات ترویج و آموزش كشاورزی در خصوصی سازی خدمات كشاورزی
تاثیر خصوصی سازی خدمات ترویج و آموزش كشاورزی در كاهش هزینه تولید كشاورزی

منبع: یافته های تحقیق

متغیر 

X1

X2

X3

X4

غیر مستقیم

-0.15
0.086
0.129
0.699

کل

0.248
0.478
0.467
0.413

عامل های موثر بر نگرش ...
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Abstract
Extension, education and agricultural advisory services, that has been done by the public sector, for 

failing to perform their assigned functions, the lack of cost effectiveness and performance has been 
widely criticized while organizations and NGOs providing agricultural extension services can play an 
important role in increasing agricultural services for the beneficiaries of Agriculture. This study is an 
applied research using a descriptive and also considered as a quasi - experimental research. The main 
objective of this study is the identification of factors affecting expert's attitude of the public 
sector toward privatization of agricultural extension and education services. The population of this 
study was all 200 agricultural experts in public sector of Khuzestan province.Using the Cochran 
formula, the number of population sample determined 126. The data collection instrument in this study 
was a questionnaire; on the other hand, questionnaire validity was assessed as desirable by used of 
expert panel method, and questionnaire reliability was estimated .92 by used of cronbach's alpha. As 
a result, the attitude of experts in the privatization of agricultural extension and education service was 
high. Based on the results of path analysis, the obstacles and limitations of the private sector in providing 
services to farmer's most direct effect, the impact of privatization of agricultural extension and educa-
tion services in reducing the indirect costs of agricultural production most indirect effect and the role of 
private agricultural services in the acceptance of the service by customers "have the greatest impact on 
attitudes to privatization of agricultural extension and education services.    

Index Terms: Public extension, Agricultural education services, Extension privatization,  Experts' 
attitude.
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