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چکيده
بهمنظور کاهش ماکالن در بخش کااورزی و در راستای واگذاری امور به بخش خصوصری و کو ر سرازی دولرت ،از سرال
 ،1418ایجاد و استقرار شيکه غیردولتی خدمان مااورهای فنی و مزندسی کااورزی در سطح کاور اجرایی شد .هدف از این مطالعه
بررسی لومل مؤثر بر موفقیت شرکتهای خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی کاراورزی اسرتا اصرنزا برود .جامعره مراری ایرن
پژوهش شامل مدیر لامل و الضای هیئتمدیره شرکت مااوره فنی مزندسی کااورزی اسرتا اصرنزا مریباشرد .جامعره مراری
پژوهش شامل  141شرکت بود که تعداد  86شرکت اعواه ااتخاب و از هر شرکت تعداد حداقل دو اعواه از الضرای هیئرت مردیره و
مدیرا مسئول و در مجعوع تعداد  141انر ااتخاب شداد .ابزار اصلی تحقیق پرسانامه بود که التيار برا اسرتناده از تأییرد توسر
کارشناسا و التعاد با استناده از ضریب لنای کرواياخ ( )1/14مورد تأیید قرارگرفت .اتایج تحقیق ااا داد کره میرزا موفقیرت
شرکتهای مااوره کااورزی  ٪34/6در سطح متوس ارزیابی شد .اتایج حاصل از ضریب هعيستهی ااا میدهد که ارتياط مثيت و
معنیداری بین متغیرهای استناده از دورههای موزشی و ارائه پاداش های مالی با متغیر وابسته میزا موفقیت شرکتهرا وجرود دارد.
اتیجه تجزیه و تحلیل رگرسیو ندگااه ااا داد که حدود  ٪31از لوامل مؤثر بر میزا موفقیت شرکتهای مااوره کاراورزی را
میتوااد به متغیرهایی اظیر :استناده از دوره های موزشی بهخصوص دوره موزش روش های مدیریت ( )1/416ارائه پاداش مالی بره
الضاء در مقابل لعلکرد مطلوب ( )1/671تعداد قرارداد با دیهر سازما های دولتی و خصوصی ( )1/631و ویژگیزای کار فرینااه افراد
( )1/661اسيت داد.
واژههای كليدی :شرکت های خدمان مااوره ،موفقیت ،خصوصی سازی ،بخش کااورزی.

 -1دااش موخته کارشناسی ارشد توسعه روستای داااهاه صنعتی اصنزا
 -6استادیار گروه توسعه روستایی داااهاه صنعتی اصنزا
(* -اویسنده مسئول)Ebrahimi_ms@cc.iut.ac.ir :
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مقدمه
اقتصاد رقابتی در ار وب فر یند خصوصیسازی شکل میگیرد و به تغییر اقش دولت ،ایجاد امکااران مرالی جدیرد و
گسترش رفاه لعومی منتزی میشود .ایده اصلی در تنکر خصوصیسازی بر این مينا است که فضای رقابت و اظرام حراک
بر بازار ،بنهاهها و واحدهای خصوصی را مجيور کند تا لعلکرد کاراتری اسيت به بخش لعومی داشته باشند .بر پایره ایرن
ایده تعاریف ،مناهی واظریههای متعددی ارائه میشود که در برگیراده اهداف مختلف خصوصیسازی است (محنرت فرر و
جعنری .)1417 ،خصوصیسازی به مجعوله اقدامهایی گنته میشود که در قالب ازا و در ستو و زمینرههرای گواراگو ،
کنترل مالکیت و یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و بهدست بخش خصوصی سپرده میشود .به این ترتیب در ازایت
دامنه انوذ مستقی دولت بر فعالیتهای اقتصادی محدود میشود و تعرکز فعالیتها در بخش خصوصی افزایش مرییابرد،
بهليارن دیهر خصوصی سازی به منزوم ااتقال مسئولیت تأمین مالی یا ارائه خردمان بره سرازما هرای خصوصری اسرت
(شزرستاای.)1411 ،
تاکیالن ترویج کااورزی در کاور ایرا برگرفته از رهیافت متعارف ترویج بوده و ساختاری کامالً دولتی دارد .ترویج
کااورزی از بدو تاکیل تاکنو (به استثنای سالهای دهه  ،)1441هعواره با ماکالن و تنهناهای خراص خرود از قيیرل
مسائل مالی ،استناده اامناسب از منابع و ایروی ااساای ،لدم کارایی الزم و ساختار سازماای اامناسرب مواجره بروده اسرت
(فرخی و صدیقی .)1413 ،لذا اظام ترویج کااورزی بهمنظور اینای اقش اساسی خود در توسعه کااورزی ،باید اهداف خود
را از او تعریف کند .اهدافی که متأثر از تغییر شرای بخش کااورزی ،ایازها و خواستههای مخاطيا تررویج مریباشرد .در
این راستا باید دالیل ااکار مدی ترویج بررسیشده و در جستجوی راهکاری بود که با اجرای زمینه دستیابی بره اهرداف
جدید فراه شود .امروزه منزوم خصوصیسازی جایهاه ویژهای در لرصه کااورزی کسب اعوده و به دلیل وجرود تجرارب
موفق در این زمینه ،این راهکار از سوی صاحباظرا با اقيال لعومی مواجه شده است (محنت فر و جعنری.)1417 ،
مزعترین اهداف خصوصیسازی ترویج کااورزی در ایرا شامل موارد زیر است )1 :افزایش پوشش موزشی خردمان
ترویجی از طریق بهکارگیری تاکیالن ترویج خصوصی ،بدو پرداخت هزینه از طرف دولت )6 ،ایجراد تحرول در تررویج
دولتی و افزایش کارایی از طریق رقابت ترویج خصوصی با  )4 ،فراه شد زمینههای ماارکت گروههرای مختلرف
کااورزا (خرده مال و لعده مال ) در فعالیتهای ترویجی )3 ،افزایش اثر بخای براامههای ترویجی با ااتخاب بزترین
اظام ترویجی معکن .هعچنین ایجاد و پایداری گروههای خودیار برای کااورزا جزت ایجاد سازما های کااورزا  ،ارائه
خدمان مااورهای ،گسترش براامههای موزشی و بازیابی هزینهها از اهداف خصوصیسرازی تررویج مریباشرد (فرخری و
صدیقی1413 ،؛ دین پناه و هعکارا .)1411 ،
تجربه برخي كشورها در زمينه خصوصيسازی ترویج كشاورزی

کاورهای مختلنی در زمینه خصوصیسازی ترویج کااورزی و تأمین هزینههای ترویج دولتی به فعّالیرت پرداخترهاارد
که در اینجا برخی از ها معرفی شدهااد.
زرافااای و هعکارا ( )1411در پژوهای تحت لنوا سنجش ااتظاران کااورزا از الضرای شررکتهرای خردمان
مااورهای ،فنی و مزندسی ااا داداد که ااتظاران کااورزا بهترتیب در پنج مقولره ااتظراران رفتراری (داشرتن وجردا
کاری ،لالقهمندی بهکار کااورزی ،صداقت کاری ،خروش برخرورد برود  ،توجره بره تجربیران کاراورزا  ،جلرب التعراد
کااورزا  ،استناده از زبا محلی ،احترام به داب و رسوم رایج روسرتا ،هعردردی برا کاراورز ،مارارکت کاراورز در حرل
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ماکل ،رابطه صعیعی با کااورز) ،ااتظاران موزشی (کالس موزشی ،موزش اانرادی ،توزیع فیل و سیدیهای موزشی،
اوار موزشی ،بازدید موزشی ،مزرله اعایای ،توصیه کتيی ،توزیع ااریان ترویجری) ،ااتظراران فنری (ااتظراران در زمرا
کاشت ،داشت و برداشت) و ااتظاران مربوط به طرح (افزایش میزا محصول گندم ،شنا کرد کااورزا با شرای طررح،
حضور مستعر الضای شرکتها ،اظارن سازما جزادکااورزی بر فعالیت شرکتها ،بازدید از مرزارع کاراورزا  ،برگرزاری
کالسهای توجیزی قيل از اجرای طرح ،ک کرد تعداد کااورزا تحت پوشش ،لقد بهموقع قرارداد ،جابجا اکرد محل
فعالیت شرکتها ،لدم تغییر قرارداد و ااتظاران مربوط بهدسترسی به منابع و امکااان (دسترسی به کود ،س  ،للرف کرش،
بذر ،وسیله اقلیه) میباشد (زرافااای و هعکارا .)1411 ،
جدول  .1ااواع تجارب خصوصیسازی و تجاریسازی
كشور

نوع خصوصيسازی

ایوزیلند

تجاریسازی کامل ترویج دولتی

هلند
لعا
دااعارك

هزینهگذاری مصرف کنندگا
شيه خصوصیسازی کامل با کع

هزینه دولتی و سیست اسنادی

خدمان ترویج ارائه شده توس سازما کااورزا

ین

مقاطعه (قرارداد) متخصصا موضولی با گروههای کااورزا

اکوادور

تسزی محصول بین کااورزا و کارکنا ترویج

کاستاریکا

سیست هزینه(اسنادی)

شیلی

مقاطعه جزء و سیست هزینه

اتیوپی

مراکز خدمان خصوصی

ترکیه

تسزی هزینه مااورا

کنیا

ترویج پیوسته با طرحهای فرلی مقاطعه

مأخذ( :پارسل و سلیعا خا .)6111 ،

احعدپورداریاای و هعکارا ( )1411در مطالعه خود تحت لنوا لوامل مرؤثر برر توسرعه کرار فرینی در شررکتهرای
خدمان مااورهای فنی و مزندسی کااورزی استا زاجا شش لامرل ،ازجعلره لوامرل موزشری :برگرزاری سرعینارها و
ااستهای کار فرینی ،برگزاری دورههای موزشی در زمینه مزارنهای کار فرینی ،برگزاری دورههای موزش از راه دور و
الکتروایکی در زمینه کار فرینی ،برگزاری اعایاهاههای مختلف در زمینه کار فرینی ،حعایت دولت از شرکتهرای خردمان
مااورهای؛ لوامل حعایتی :توسعه زیرساختهای فناوریهای اطاللاتی و ارتياطی ،حعایت باار هرا و مؤسسران مرالی–
التياری از شرکتها ،بزا داد مسئولین به ایدههای او ور و حعایت از ها؛ لوامل ارتياطی :برقررای ارتيراط برین بخرش
کااورزی با داااهاهها ،برقراری ارتياط ازدی تر شرکتها و بنهاههرای کسرب و کرار موفرق ،برقرراری ارتيراط برا افرراد
کار فرین؛ لوامل مدیریتی :افزایش مزارنهای حل مسئله ،افزایش مزارنهای تصعی گیری ،کسب مزارنهای سرهگااره
مدیریت (فنی ،ادراکی و ارتياطی)؛ لوامل مزارن کسب و کار :شنایی با مزارنهای تدوین طررح کسرب و کرار ،افرزایش
دااش فنی افراد در زمینه فناوری اطاللان و ارتياطان ،افزایش مزارنهای لعلی افراد در زمینههای تخصصی ،شنایی برا
مزارنهای ایجاد کسب و کار کو ؛ لوامل سیاستگزاری :ااجام تحقیقان کاربردی در زمینه کار فرینی در سطح استا
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و شزرستا  ،سیاست گزاری مناسب در زمینه افزایش ثيان و کراهش اوسرا در بخرش کاراورزی ،در اولویرت قررارداد
شرکتهای او ور در زمینه واگذاری امور و لقد قرارداد ،را تأثیرگذار دااسته ااد (احعد پور و هعکارا .)1411 ،
رضایی و هعکارا ( )1411در شناسایی موااع کار فرینی شرکتی در شرکتهای خدمان ماراورهای فنری و مزندسری
کااورزی استا زاجا دریافتند که این موااع را میتوا به پنج لامل خالصه اعود که ليارتند از :لامل ساختاری ،لامرل
محیطی ،لامل رواااناختی ،لامل مزارتی و لامل موزشی (رضایی و هعکارا .)1411 ،
مزدیا بروجنی و احعدواد ( )1411در مطالعه تعیینکنندهای فعالیت شرکتهای خدمان مااورهای ،فنی و مزندسری
کااورزی در شزرستا بروجن دریافتند که مناسب بود شرای محیطی و فرهنهی– اجتعالی از تعیرینکننردههرای برارز
فعالیت این شرکتها در مرحله شکلگیری بوداد .هعچنین یافتهها حاکی از بود که وضعیت مطلوب اقتصرادی ،فرردی،
ساختاری ،محیطی ،و فرهنهی– اجتعالی در مرحله ثيان حائز اهعیت بوده و در فعال شد شرکتها اقش بسزایی داشته-
ااد .هعچنین مناسب بود شرای روستا ،برخورداری شرکت از حعایتهای دولت ،و التعاد الضا به یکدیهر از مزر تررین
سازههای مرحله استعرار شرکتها تعیینشد (مزدیا بروجنی و احعدواد.)1411 ،
رحیعی و هعکارا ( )1411در ارزیابی لعلکرد شرکتهای خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی اسرتا هرای
کرمااااه و زاجا بهاین اتایج رسیداد که ،شرکتهای فعال خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی در این استا ها در زمینره
فعالیتهای موزشی -ترویجی لعلکرد بزتری داشتهااد ولی لعلکرد میداای و فنیشا ندا مناسب ايرودهاسرت .دیهرر
اینکه لعلکرد شرکتهای استا زاجا در اجرای برخی فعالیتهای خصوصی در مقایسه با شرکتهای اسرتا کرماااراه
بهطور معنیداری مطلوبتر است و رضایت شغلی مدیر لامل شرکتهای این استا ایرز بریش از اسرتا کرماااراه اسرت
(رحیعی و هعکارا .)1411 ،
هندریکز و ویرمن )6111( 1در مطالعه خود دریافتند در کاور ترکیه  11331تعراوای خردماتی و ماراورهای کاراورزی
وجود دارد که در مجعوع  3میلیو و  841هزار و  671انر لضو دارد .این تاکلها در زمینه ارائه تسزیالن ،خرید ،تولید و
بازاریابی محصوالن کااورزی موفق بودهااد .از دیدگاه جزاای این تاکلهای خدمان کااورزی از جنيهی بزيود وضرعیت
تولید و ه به لحاظ ایجاد اشتغال حائز اهعیت هستند.
کارليرگ و هعکارا  )6118( 6براامهریزی ،تأمین مالی و کنترل هزینههرا و داشرتن رهيرر محلری را از جعلره لوامرل
موفقیت شرکتها دااستند و هعچنین از اظر ازا داشتن سرمایه و لضو کرافی ،کلیرد موفقیرت بررای شررکت هرای ترازه
تأسیس  NGCS4شناختهشد.
ریسوا و هعکار  )6111( 3ایز از جعله موااع اصلی در راه رسرید شررکت هرا برهموفقیرت را لرواملی رو روحیره
فردگرایی ،لدم هعکاری الضا ،ماکالن مالی ،لدم گاهی الضا ،غنلرت از اصرول تعراو و ضرعف قروااین و مقررران و
ااتواای در رقابت با سایر شرکتها دااستهاست (ریسوا و هعکارا .)6111 ،
1 -Hendrikse and Veerman
2 -Carlberg et al
3 -Now Generation Cooperatives
4 -Russoa et al
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هنزا و هعکارا  )6111( 1معتقداد که لوامل داخلی و خارجی در موفقیت شرکتها تأثیر داراد ،که از جعلره لوامرل
داخلی حیاتی ،مؤثر در موفقیت تعاوایها میتوا به :بیعه ،مدیریت مناسب ،سرمایهگذاری و تعزد الضرا ،قیعرتگرذاری و
مدیریت خارجی و هعچنین سطح باالیی از امکااان اقتصادی برای رقابت در بازار هدف اشاره اعود.
بر طيق ار وب اظری ،دودسته لوامل تحت لنوا لوامل درو سازماای و لوامل برو سازماای در موفقیت شرکت-
های خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی مؤثر هستند؛ از این رو در ذیل اشارهی کوتاهی به هری از موارد می-
شود:
منظور از لوامل درو سازماای دسته از لواملی هستند که از سوی سازما مربوطه قابل کنتررل اسرت امرا لوامرل
برو سازماای خارج از کنترل سازما مربوطه است .لوامل درو سازماای به گواهای در شعار اجزای سازماای بهشعار مری-
رواد .این اجزا در شکلدهی و حرکت سازما اقش داراد و ماهیت سازما مورد اظر را برای ما ترسی میکنند (اژاد ایراای
و هعکارا  1411 ،و هزارجریيی.)1411 ،

سرمايهگذاري
اقتصادي
درآمد شركت

بررسي وضعیت مالي

عوامل اقتصادي -فیزيکي

سیسات زيربنايي
تأتاسیسات

عوامل
درون

آگاهي

ويژگيهاي مديرعامل و هیئت مديره

سرمايه انساني

سازماني

آموزش

بر موفقیت
هاي
شركتهاي
شركت
خدمات
مشاورهاي

مشاركت

دولتي
هاي دولتي
سازمانهاي
ارتباطباباسازمان
ارتباط

مهارت انساني

غیردولتي
هاي غیردولتي
سازمانهاي
ارتباطباباسازمان
ارتباط

كارآفريني

عوامل مؤثر

محل استقرار شركتها

فني و
عوامل محیطي

عوامل برون
سازماني

مهندسي
كشاورزي

رضايت شغلي
رضايت ارباب رجوع

شکل  .1مدل ار وب اظری متغیرهای مؤثر بر موفقیت شرکتهای خدمان مااورهای فنی و مزندسی کااورزی

با توجه بهبررسی ادبیان مربوط بهموضوع ،متغیرهای تأثیرگذار بر موفقیرت شررکتهرای خردمان ماراورهای فنری و
مزندسی کااورزی شامل لوامل درو سازماای (لوامل اقتصادی -فیزیکی و سرمایهااساای) می باشد .لوامل اقتصرادی-
فیزیکی به شاخصهای بررسی وضعیت مالی شرکت و تجزیزان و تأسیسان زیر بنایی شرکت تقسی شده است و سرمایه
1 - Henehan et al
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ااساای که شامل ویژگیهای مدیر و هیئت مدیره میباشد با شاخصهایی و  ،گاهی ،موزش ،ماارکت ،مزارن ااساای،
کار فرینی و رضایت شغلی سنجیده میشود (اژاد ایراای و هعکارا  .)1411 ،در ار وب اظری تدوین شده ،برا توجره بره
فعالیت شرکتهای مذکور ،لوامل برو سازماای ،لوامل محیطی در اظر گرفته شده که برا شراخصهرایی رو  ،ارتيراط
شرکت با سازما های دولتی ،ارتياط شرکت با سازما های غیر دولتی ،میزا رضایت ارباب رجوع و محل استقرار شررکت
سنجیده میشود.
مواد و روشها
این پژوهش از اظر موضولی محدود بهبررسی میرزا موفقیرت شررکتهرای خردمان ماراورهای ،فنری و مزندسری
کااورزی استا اصنزا در سال  1411میباشد ،جامعه ماری در این پژوهش مدیرلامل و حداقل یکی از الضای هیئرت
مدیره شرکتهای خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی استا اصنزا بوداد .طيق خررین اطاللران برگرفتره از
سازما جزاد کااورزی استا اصنزا  141 ،شرکت خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی فعال در استا اصنزا
مستقر بودهاست .یکی از روشهای ماری که مععوالً در ارتياط با متغیرهای کینی برای تعیین حج اعواره مرورد اسرتناده
قرار میگیرد فرمول کوکرا  1است (حافظ ایا .)1411 ،در این تحقیق ایز تعداد اعواه ماری با استناده از فرمرول کروکرا
محاسيه گردید .حج اعواه بر اساس زمو کوکرا با توجه به  141شرکت خدمان مااورهای فنی و مزندسی کااورزی
فعال در استا اصنزا در این پژوهش  86شرکت تعیین گردید .بهطور کلی در پژوهشهای للروم رفتراری مترداولتررین
روشهای اعواهگیری بهشرح زیر است )1 :روش اعواهگیری تصادفی ساده )6 ،اعواهگیری سیسرتعاتی  )4 ،اعوارهگیرری
طيقهای )3 ،اعواهگیری خوشهای .در این پژوهش با توجه به مسئله مورد بررسی ،روش اعواهگیری به روش تصادفی ساده
میباشد .در این روش تعام افراد جامعه شااس مساوی برای ااتخاب شد داراد (سرمد و هعکارا  )1416 ،با توجه به تعداد
شرکتها و اوع ااتخاب اعواهها در ازایت  141پرسانامه از مدیرا لامل و الضای هیئت مردیره شررکتهرای خردمان
مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی استا اصنزا تکعیل گردید.
جدول .2معرفی اعواه ماری شرکت های خدمان مااوره ای فنی و مزندسی کااورزی استا اصنزا
منطقه

شهرستانها

تعداد شركتها

تعداد شركتهای منتخب

مرکزی

اصنزا  ،خعینیشزر ،فالورجا  ،لنجا

33

61

شرق

خور ،اایین ،اردستا

7

6

غرب

فریدو شزر ،فرید  ،خوااسار ،ادگا  ،تیرا و کرو  ،اجف باد

41

16

شعال

را و بیدگل ،کاشا  ،اطنز ،شاهینشزر برخوار

63

16

63

13

141

86

جنوب
کل

سعیرم ،ميارکه ،شزرضا ،دهاقا

در این پژوهش براساس اهداف پژوهش پرسانامهای طراحی شد که ماتعل بر پنج بخش بود :بخش اول ماخصان
و ویژگیهای فردی مدیرلامل یا لضو هیئتمدیره شامل لواملی از قيیل :اام شررکت ،سرال تأسریس ،سرن ،تحصریالن،
جنسیت ،سعتکاری ،سابقهکاری و رشتهی تحصیلی میباشد .سؤاالن این قسعت بهصورن اسعی و ترتیيری برود کره بره
صورن متغیرهای رتيهای طيقهبندی شد .بخش دوم سؤاالن مربوط به میزا موفقیت شرکت با توجه به اهرداف از پریش
1 - Cochrans Formula

عوامل مؤثر بر موفقيت شركتهای خدمات مشاورهای833 ...
تعیین شده در اساسنامه شرکتهای خدمان مااورهای فنی و مزندسی کااورزی میباشد که سؤاالن این بخرش ایرز بره
صورن سؤاالن باز طرح گردید .بخش سوم شامل سؤاالن لوامل اقتصادی و تجزیزان شرکت مریباشرد کره برهصرورن
سؤاالن باز و هعچنین سؤاالن باز و ترتیيی میباشند که در صورن لزوم به متغیرهای رتيهای تيدیل شدهااد .بخش زارم
شامل مزارنهای ااساای است که در ابتدا به صورن سؤاالن باز و سپس ترتیيی میباشد .بخش پنج شامل ویژگیهرای
مدیر و هیئتمدیره ،هعچو گاهی ،موزش ،ماارکت ،مزارنااساای ،کار فرینی و رضایت شغلی و لوامل محیطری ماانرد
ارتياط شرکت با سازما های دولتی و غیردولتی ،رضایت ارباب رجوع و محل استقرار شرکت میباشد.
جدول .3احوهی ساخت شاخص موفقیت
وزن سنجه

شماره گویه

سنجه

تعداد بزرهبردارا تحت پوشش شرکت

1/731

A1

تعداد الضا شرکت و دااش موختها بخش کااورزی

1/341

A2,A3,A4

ارتقای سطح دانش و مهارت توليدكنندگان و بهرهبرداران بخش كشاورزی

تعداد کالسهای موزشی -ترویجی برگزار شده و تعداد شرکت کنندگا

1/311

A6,A7

تعداد بازدیدهای ااجام شده و تعداد شرکتکنندگا

1/111

A8,A9

تعداد مزارع اعایای تاکیل شده و تعداد شرکتکنندگا

1/371

A10,A11

تعداد کااورزاای که هر کارشناس در هر ماه خدمان مااوره میدهد

1/168

A12

تعداد کااورزاای که موزش اانرادی دیدهااد

1/833

A13

تعداد بستههای موزشی توزیع شده

1/813

A14

تعداد مزارع اعایای کات شده و مساحت ها

1/311

A15,A16

انتقال یافتههای علمي و تحقيقاتي به بخش كشاورزی

تعداد دام تلقیح مصنولی(یا اقدام بدین منظور) و ضدلنوای شده

1/481

A21,A22

مساحت اراضی تحت کات مکاایزه و بذور اصالح شده

1/744

A26,A27

ارتقای کعی و کینی بازده تولید در واحدهای بزرهبردارا
افزایش لعلکرد مزارع باتوجه به توصیهها و مااورههای ااجام شده

1/863

A28

افزایش لعلکرد باغان باتوجه به توصیهها و مااورههای ااجام شده

1/711

A29

افزایش لعلکرد دامها باتوجه به توصیهها و مااورههای ااجام شده

1/711

A30

مساحت باغها و مزارع سعپاشی شده

1/811

A24,25

تجاریسازی توليد از طریق اصالح نظام مدیریت توليد

درصد بازاریابی محصوالن زرالی

1/141

A35

درصد بازاریابی محصوالن باغی

1/161

A36

درصد بازاریابی محصوالن دامی

1/744

A37

Sig=0.000

KMO=0.576

Bartletts test=884.416
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سؤاالن این بخش بهصورن متغیرهای رتيهای ،طيق طیف لیکرن از خیلی ک تا خیلی زیاد طينهبنردی شرد .در ایرن
پژوهش تعداد  61اعواه پرسانامه درقالب پیش زمو در شرکتهای خدمان مااوره ای ،فنی و مزندسی کااورزی بره-
صورن مستقی توس محقق تکعیل گردید و پس از تأیید التيار و قابلیت التعاد ابرزار سرنجش ،مراحرل بعردی پرژوهش
ااجام شد .لنا کرواياخ بهدست مده در این مرحله  1/144محاسيه گردید .برای ساخت شاخص موفقیت ،از موارد زیر کره از
اهداف شرکتهای خدمان مااورهای میباشد استناده شدهاست و میزا دستیابی به این اهداف مورد سرنجش قرارگرفتره
است .در جدول  4اام سنجههای سازاده شاخص ،وز هر سنجه (وز سنجهها با استناده از تحلیل لامل و در اظر گرفتن
متغیر محاسيه گردید) شعاره سنجه در پرسانامه ذکر شدهاست.
مقادیر لاملی برای هر متغیر بهلنوا وز
یافتههای تحقيق
ویژگيهای فردی و شخصي جامعه آماری

میااهین سنی افراد مورد بررسی  41/33سال و ااحراف معیار  3/711بوده است .جوا ترین اا  63سال و مسنترین
ازا  34سال میباشند که ااا دهنده جوا بود جامعه ماری میباشد.
جدول .4توزیع سنی مدیرلامل و هیئتمدیره شرکتهای خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی استا اصنزا
فراواني

درصد فراواني

درصد تجمعي

سن

زیر  41سال

71

81/1

81/1

48 – 46

36

44

14/1

باالتر از 47

1

8/6

111

141

111

کل

در جامعه ماری مورد بررسی بیاترین قدمت و سابقه تأسیس شرکت مربوط به سرال  1411و جدیردترین شررکت در
سال  1411تأسیس شده بود .با توجه بهاتایج تحقیق ،بیاترین فراواای مربوط بهسالهای تأسیس شررکتهرا مربروط بره
سالهای  1418الی  1411میباشد و هعچنین بیاترین فراواای در این رده در سال  1418با فراواای  37مورد ،بودهاسرت.
هعچنین توزیع سطح تحصیالن مدیرلامل و الضای هیئت مدیره ااا میدهد که سرطح تحصریالن ارا  ،در بیارترین
فراواای یعنی 16/4درصد مربوط به سطح لیسااس میباشد.
جدول  .5توزیع فراواای سطح تحصیالن مدیرلامل و الضای هیئتمدیره
فراواني

درصد فراواني

درصد تجمعي

سطح تحصيالت

دیپل

1

1/1

1/1

فوق دیپل

1

1/1

1/3

لیسااس

117

16/4

14/1

فوق لیسااس و باالتر

61

18/6

111

کل

141

111

عوامل مؤثر بر موفقيت شركتهای خدمات مشاورهای835 ...
توزیع فراواای رشته تحصیلی افراد در شرکتهای خدمان مااورهای در جدول  8ورده شده است .اتایج ااا میدهد
که بیاترین فراواای مربوط به رشته زرالت و اصالح اياتان با  68/1درصد میباشد.
جدول  .6توزیع فراواای رشته تحصیلی مدیرلامل و الضای هیئت مدیره
فراواني

درصد فراواني

درصد تجمعي

رشته تحصيلي

زرالت و اصالح اياتان

43

68/1

68/1

امور دام

61

61/3

31/3

باغياای

17

14/1

81/3

ترویج و موزش کااورزی

14

11

71/3

خاکاناسی

1

8/1

71/3

بیاری

6

1/3

11

مکاایزاسیو

3

4/1

14/1

گیاهپزشکی

11

14/1

18/1

منابع طيیعی

6

1/3

11/3

شیالن

6

1/3

111

141

111

کل

شاخص میزا ارائه خدمان موزش و ترویج ایز در شرکتها ،مورد بررسی قرار گرفرت اترایج حراکی از اسرت کره
میزا موزشهای ارائه شده در شرکتها اسيتاً ضعیف میباشد بهطوریکه  73درصد موزشهای ارائه شده در حد کر و
خیلی ک بیا شده است و تنزا ازدی به  13درصد موزشهای ارائه شده را در حد خوب و خیلی خوب بیا اعودهااد.
جدول .7توزیع فراواای شاخص موزش در شرکتهای خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی
فراواني

درصد فراواني

درصد تجمعي

شاخص آموزش

خيلي كم

31

33/3

33/3

كم

41

61/6

73/8

متوسط

13

11/3

18/6

زیاد

16

1/6

13/3

خيلي زیاد

8

3/8

111

141

111

كل
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جدول .8توزیع فراواای شاخص مزارن ااساای در شرکتهای خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی
فراواني

درصد فراواني

درصد تجمعي

شاخص مهارت انساني

ک

8

3/8

3/8

متوس

43

68/6

41/1

زیاد

74

38/6

18/1

خیلی زیاد

17

14/1

111

کل

141

111

شاخص مزارن ااساای مدیرلامل و الضای هیئتمدیره ایز با بر ورد  81/4درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بروده اسرت
این موارد در جدول  1بیا شده است.
بهمنظور بررسی میزا موفقیت شرکتها هعا طور که قيال ایز ذکر شرد (جردول  )4از شراخص موفقیرت شررکتهرا
استنادهشد براساس این شاخص میزا موفقیت شرکتهای خدمان مااورهای ،فنی و مزندس کااورزی استا اصنزا در
حد متوس بود بهطوریکه  34/6درصد از شرکتها با توجه بهدستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ،با بیارترین فراوااری
به موفقیتی در حد متوس دست یافتهااد.
جدول .9توزیع فراواای موفقیت شرکتها براساس اهداف پیش بینی شده
فراواني

درصد فراواني

فراواني تجمعي

موفقيت شركتها

ضعیف

66

43/3

43/3

متوس

44

34/6

11/7

قوی

7

11/4

111

کل

86

111

براساس اتایج تحقیق ،میتوا بیا اعود که بین گذرااد دورههای موزشی شیوه مدیریت و گذرااد دورهی موزشی
براامهریزی امور توس مدیر و موفقیت شرکتها ارتياط مثيت و معنیداری در سطح  %11وجود دارد و رابطهی بین دورهی
موزشی اظارن بر ااجام کارها و موفقیت شرکتها در سطح  %13مثيت و معنیدار شدهاست .هعچنین متغیر داد پراداش
مالی به الضای شرکت در قيال لعلکرد مطلوب در سطح  %13با میزا موفقیت شرکتها رابطه مثيت و معنیدار داشرته-
است ،بهطوریکه می توا اتیجهگرفت این متغیر در موفقیت شرکتها تأثیر معنیداری دارد .اتایج تحقیرق اارا داد کره
بین امکااان و تجزیزان در اختیار شرکت و موفقیت شرکت در سطح  13درصد رابطه مثيت و معنیداری مااهده میشود.
هعچنین تجزیزان کع موزشی که از متغیرهای امکااان و تجزیزان در اختیار شرکت میباشد برا موفقیرت شررکتهرا
رابطه مثيت و معنیداری در سطح  11درصد دارد.
برای شناسایی لوامل مؤثر بر موفقیت شرکتهای خدمان ماراورهای فنری و مزندسری کاراورزی مرورد مطالعره ،از

عوامل مؤثر بر موفقيت شركتهای خدمات مشاورهای831 ...
رگرسیو ندگااه 1به روش  Stepwiseبا استناده از ارمافزار  SPSSاستناده شد ،برای ایرن کرار پرس از ورود متغیرهرای
مستقل در معادله رگرسیوای ،متغیرهای گذرااد دورههای موزشی شیوه مدیریت ،داد پراداش مرالی بره الضرا در قيرال
لعلکرد مطلوب ،در مد شرکت از فروش ازادهها و درصد تحقق قراردادهرای شررکتهرا برا جزراد کاراورزی ،بره لنروا
متغیرهایی که بیاترین سز را در میزا تغییران وابسته ( میزا موفقیت شرکتهای خدمان مااورهای) داشتند ،در مردل
ازایی باقی مااداد و بقیهی متغیرها از معادله ازایی حذف شداد .این متغیرها توااایی تيیرین حردود  31درصرد از تغییرران
متغیر وابسته را دارا میباشند .مقدار  R2adj=1/437میباشد.
متغیر گذرااد دورههای موزشی شیوه مدیریت با مقدار  R2=1/611مز ترین متغیر تأثیرگذار بر موفقیت شرکتهرای
خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی میباشد ،بهطوریکه این متغیر حدود  61/1درصد از تغییران متغیرر وابسرته
(موفقیت شرکتهای خدمان مااورهای) را تيیین اعوده است .در زار گام ،زار متغیرباقی ماارده وارد معادلره گردیرد ،در
گام اخست متغیرگذرااد دورههای موزشی شیوه مدیریت وارد معادله گردید که اتایج محاسيان ااا داد که  61/1درصد
کل تغییران را به خود اختصاص داده است .بهطوری که این متغیر با  β=1/416بیاترین تأثیر را در متغیر وابسته ( موفقیت
شرکتهای خدمان مااورهای) دارد .به ازای ی واحد تغییر در این متغیرر  1/416واحرد تغییرر در موفقیرت شررکتهرای
خدمان مااورهای ایجاد میشود.
جدول  .11رابطهی بین موزش مدیرلامل و موفقیت شرکتها
شاخص مربوطه

موزش مدیر لامل

مزارن مدیر لامل

ضریب همبستگي

سطح معني-

اسپيرمن

داری

گذرااد دورههای موزشی شیوه مدیریت

**1/413

1/116

گذرااد دورهی موزشی براامهریزی امور

**

1/111

دورهی موزشی اظارن بر ااجام کارها

*

سزولت و راحتی الضا در دسترسی به اطاللان شرکت

ns

متغيرهای مورد نظر

راحتی الضا با مدیر از جزت درمیا گذاشتن ماکالن

امکااان و تجزیزان دراختیار
شرکت

1/417

1/636
1/161

ns

-1/161

داد پاداش مالی در قيال لعلکرد مطلوب

*

ns

1/613

1/131
1/137
1/171
1/161

داد پاداش اجتعالی در قيال لعلکرد مطلوب

1/161

1/411

امکااان و تجزیزان شرکت

* 1/683

1/141

**

1/111

تجزیزان کع
* معنیداری در سطح %13

1/461

موزشی
**

 :معنیداری در سطح %11

1-Multivariate Linear Regression
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جدول .11تحلیل رگرسیو موفقیت شرکتهای خدمان مااورهای
R2

R

گام

1/611

1/381

1

1/413

1/336

6

1/431

1/311

4

1/316

1/843

3

در گام دوم ،متغیر پاداش مالی به الضا در قيال لعلکرد مطلوب وارد معادله شد و با  1/118تغییر ،ضریب تعیرین ()R2
را به  41/3درصد افزایش داد .با  β=1/671در رتيه دوم قراردارد یعنی با ی واحد تغییر در این متغیر 1/671واحد تغییرر در
متغیر وابسته ایجاد میشود و درگام سوم تعداد قراردادهای شرکت با سازما های خصوصی و دولتی (بهجز جزاد کااورزی)
و کااورزا تحت پوشش وارد معادله شد و با  1/133تغییر ،ضریب  R2را به  43/1درصرد افرزایش داد و  βبرر ورده شرده
برای  1/631حاصل شد و بیااهر این است که با ی واحد افزایش در این متغیر 1/631واحد در موفقیرت شررکتهرای
خدمان مااورهای افزایش مییابد و در ازایت در گام زارم متغیر داشتن ویژگریهرای کار فرینااره بررای مردیر لامرل و
الضای هیأن مدیره ،وارد معادله گردید و با افزایش ضریب تيیین به  31/6درصرد و ضرریب  β =1/661در مرتيره زرارم
قرارگرفت.
بهمنظور بر ورد معادلهی تخعین ،1با توجه به اطاللان بهدست مده و معنیدار بود مدل ازایی رگرسیو ندگااره در
این تحقیق (جدول ،)34-3با معادله ذیل میتوا میزا موفقیت شرکتهای خدمان ماراورهای فنری و مزندسری اسرتا
اصنزا را تخعین زد.
)Y= Constant + a(x1) + b(x2) + c(x3) + d(x4

()1

(Y= 11/641+1/163)X1( + 1/684)X2) + 1/113 )X3( + 1/161)X4
جدول  .12ضرایب متغیرهای تاثیرگذار در معادله رگرسیو
متغيرهای مستقل

شماره متغير

موفقيت شركتهای خدمات مشاورهای فني و مهندسي كشاورزی
B

SED

Beta

T

Sig

-

11/641

6/131

-

3/373

1/111

گذرااد دورههای موزشی شیوه مدیریت توس مدیرا

X1

1/163

1/117

1/416

4/811

1/111

داد پاداش مالی به الضا در قيال لعلکرد مطلوب

X2

1/684

1/314

1/671

6/814

1/111

تعداد قراردادهای شرکت با سازما های خصوصی و دولتی
(بهجز جزاد کااورزی) و کااورزا تحت پوشش

X3

1/113

1/134

1/631

6/313

1/111

داشتن ویژگیزای کار فرینااه

X4

1/161

1/338

1/661

6/141

1/137

 ( Constantلدد ثابت)

1 -Perdiction equation

عوامل مؤثر بر موفقيت شركتهای خدمات مشاورهای831 ...
نتيجهگيری
از  141اعواه مورد مطالعه در شرکتهای خدمان مااورهای فنی و مزندسی کااورزی در استا اصنزا  81/1درصد
از اعواه زیر  41سال سن داراد و ااا دهندهی جوا بود جامعهی ماری میباشد .هعچنین اتایج حاصل از جامعه ماری
مورد مطالعه ااا میدهد که  17/1از شاغلین در شرکتهای خردمان ماراورهای فنری و مزندسری کاراورزی را فرارغ-
التحصیال رشتهی کااورزی تاکیل میدهند که ااا دهندهی این مطلب که این شرکتها از لحاظ اشتغالزایری بررای
فارغالتحصیال کااورزی که یکی از اهداف استقرار این شرکتها بوده است موفق بودهااد .بطوریکه  % 68/1از الضرای
شرکت در رشته زرالرت و اصرالح اياتران %61/3 ،امرور دام %14/1 ،باغيراای %11 ،تررویج و مروزش کاراورزی%8/1 ،
خاکاناسی %1/3 ،بیاری 4/1 ،مکاایزاسیو  %14/1 ،گیاهپزشکی %1/3 ،منابع طيیعی %1/3 ،شیالن ،تحصریل کرردهاارد.
للیرغ تالش در توزیع متناسب و یکسا رشتههای کااورزی ،برهدلیرل لوامرل مختلنری از قيیرل ترراک براالی فرارغ-
التحصیال برخی رشتهها اسيت به سایرین ،وجود زمینههای اشتغال اسيتاً بزتر برخی رشتهها و دسرترس برود در زمرا
تأسیس شرکت وغیره این اتناق اینتاده است .اليته بنظر میرسد در دورا تأسیس این شرکتها ،تعرداد فرارغالتحصریال
کااورزی بیش از تنوع رشتههای تحصیلی ازا مورد توجه قرار گرفته است.
در اعواه مورد مطالعه % 16/4 ،از افراد دارای مدرك لیسااس %1/1 ،دیپل  % 1/1 ،فوق دیپل  % 18/6 ،فوق لیسااس
و باالتر می باشند که ااا از جذب مناسب افراد با مدراك باالی تحصیلی داشته و هعچنرین جرذب مناسرب کارشناسرا
بخش کااورزی را ایز متذکر میگردد.
در پژوهش حاضر موفقیت بهمعنای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در اساسنامه شرکتهای خدمان ماراورهای
فنی و مزندسی کااورزی میباشد .براساس یافتههای پژوهش موفقیت شرکتهای براساس هدف با  34/6درصد در سطح
متوس ارزیابی شدهاست که بیااهر این است که این شرکتها تا رسید به سطح موفقیت موفرق و خیلری موفرق فاصرله
زیادی داراد که ماکالتی هعچو کعيود التياران دولتی برای شرکتها در سال جراری ،کراهش هعکراری کاراورزا و
بزرهبردارا در ارتياط با درمیا گذاشتن مسائل و ماکالن بخش کااورزی را میتوا از جعله این ماکالن اام برد.
موزش :شاخص موزش در جامعه ماری مورد مطالعه در سطح خیلی ک با  33/3درصد ارزیرابی شرد؛ بررای تحلیرل،
ضریب هعيستهی اسپیرمن از متغیرهای شاخص موزش ،شامل گذرااد دورههای موزشی شیوه مدیریت ،گذرااد دوره-
ی موزشی براامهریزی امور ،دورهی موزشی اظارن بر ااجام کارها استنادهشرد برهطروری کره برین گذراارد دورههرای
موزشی شیوه مدیریت و گذرااد دورهی موزشی براامهریزی امور توس مدیر و موفقیت شرکتها ارتياط مثيت و معنری-
داری در سطح  %11وجود دارد و ارتياط بین دورهی موزشی اظارن بر ااجام کارها و موفقیرت شررکتهرا در سرطح %13
مثيت و معنیدار شدهاست .اتایج حاصل با اتایج ،رئوفی و حیدری ( ،)1411امینی و رمضاای ( ،)1413یزدا پناه و صرعدیا
( ،)1418جا و هعکارا ( )6111و شوفااگ و هعکارا ( )1111مطابقت دارد.
مزارن ااساای :میزا مزارن ااساای مدیر لامل در سطح زیاد با  38/6درصد ارزیابی شد .شاخص مزارنهای ااسراای
مدیر شامل متغیر پاداش مالی به الضا در قيال لعلکرد مطلوب ازا ،سرزولت و راحتری الضرا در دسترسری بره اطاللران
شرکت ،راحتی الضا با مدیر در درمیا گذاشتن ماکالن ،داد پاداش اجتعالی در قيال لعلکرد مطلروب مریباشرد ،بره-
طوری که متغیر داد پاداش مالی به الضای شرکت در قيال لعلکرد مطلوب در سطح  %13مثيت و معنیدار شده است اما
در سه متغیر دیهر با موفقیت شرکتها هیچگواه رابطه معنیداری وجود ادارد .یافتههرای حاصرل برا اترایج یرزدا پنراه و
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صعدیا و صعدیا ( ،)1418صنری و هعکارا ( )1411مطابقت دارد.
بهمنظور پیشبینی ثاری که هری از متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته موفقیت شرکتهای خدمان ماراورهای
فنی و مزندسی کااورزی میگذاراد ،با استناده از رگرسیو ند متغیره خطی اتایج زیر بدست مرد؛ در ااجرام رگرسریو
زار مدل در زار گام وارد مدل شداد .مذکور توااایی تيیین حدود  31درصد از تغییران متغیر وابسته را دارا میباشرند .برا
توجه به ضرایب استاادارد شده بتا میتوا گنت :متغیر گذرااد دورههای موزشی شیوه مدیریت ،مز ترین متغیر تأثیرگذار
بر موفقیت شرکتهای خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی میباشد .اتایج تحلیل رگرسیو با یافتههرای یرزدا
پناه و صعدیا ( )1418و صنری و هعکارا ( )1411در مورد داد پاداش مالی به الضا در قيال لعلکرد مطلروب تطرابق
دارد.
پيشنهادات
با توجه بهوجود رابطه معنادار بین متغیر داد پاداش مالی به الضا در قيال لعلکرد مطلروب و موفقیرت شررکتهرای
خدمان مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی توصیه میشود این شرکتها با هدایت و حعایت سازما جزراد کاراورزی و
سازما اظام مزندسی اقدام به تعیین معیارهای ارزیابی لعلکرد و پاداش و تاریح برای الضرا کننرد و از ایرن رههرذر
الضا و کارکنا شرکت را در جزت لعلکرد مطلوب هدایت اعایند.
با توجه به رابطه معنادار بین امکااان و تجزیزان شرکت و امکااان موزشی با موفقیت شرکتهای خدمان مااورهای،
پیانزاد میگردد ،با ایاز سنجی مناسب این امکااان و تجزیزان در اختیار شرکتها ازاده شود و میزا موفقیت شرکتهرا
افزایش یابد.
اتایج تحقیق ااا داد که بین موزش و موفقیت شرکتها رابطه وجود دارد بنابراین موزش و در اتیجه ارتقای تروا
حرفهای و مدیریتی مدیرلامل یکی از ارکا اساسی شرکتهای خدمان مااورهای فنی و مزندسری کاراورزی محسروب
میشود بنابراین برگزاری ااواع دورههای موزشی در زمینههای شیوه مدیریت ،براامهریزی امور و اظارن بر ااجام کارها در
سطح مدیرلامل و الضای هیئت مدیره از ایازهای اساسی شرکت محسوب شرده و در راسرتای برگرزاری ایرن دورههرای
موزشی اقدام شود.
تشکر و قدرداني
این تحقیق با کع مالی داااهاه صنعتی اصنزا و با هعکراری سرازما جزراد کاراورزی و شررکتهرای خردمان
مااوره ،فنی و مزندسی استا اصنزا به ااجام رسیده که بدین وسیله از اا تاکر و قدرداای بهلعل می ید.
منابع
احعدپور داریاای ،م ،.ای بین ،ح .و کریعی .1411 . ،لوامل مؤثر بر توسعه کار فرینی در شرکتهای خردمان ماراورهای
فنی و مزندسی کااورزی استا زاجا  ،مجله تحقیقان اقتصاد و توسعه کااورزی ایرا .341-338 :)3(6 ،
امینی ،ا .و رمضاای ،م .1413 .ارزیابی لوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای تعاوای مرغدارا گوشتی اسرتا تزررا  ،مجلره
اقتصاد کااورزی و توسعه.613-613 :)33(13 ،

عوامل مؤثر بر موفقيت شركتهای خدمات مشاورهای848 ...
حافظایا ،م .ر .1411 .مقدمهای بر روش تحقیق در للوم ااساای ،سازما مطالعه و تدوین کتب للوم ااساای (سعت) تزرا .
دینپناه ،غ .ر ،.خاتو بادی ،ا .و اسکندری ،ج .1411 .بررسی پی مدها ،مواارع و امکرا سرنجی خصوصریسرازی تررویج
کااورزی در استا اصنزا از دیدگاه کارشناسا  ،مجله تحقیقان اقتصاد و توسعه کااورزی ایرا .71-81 :)4(3-6 ،
رحیعی ،م ،ك ،.زرافااای ،ك ،.لياسیزاده ،ص ،.اوری ،م .و رستعی ،ف .1411 .ارزیرابی لعلکررد شررکتهرای خردمان
مااورهای ،فنی و مزندسی کااورزی استا های کرمااااه و زاجا  ،پژوهشهای روستایی.613-631 :)3(4 ،
رضایی ،ر ،.قلیفر ،ا ،.صنا ،م .و کاظعی تربنا  ،م .1411 .شناسایی موااع توسرعهی کرار فرینی شررکتی در شررکتهرای
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Abstract
Agriculture engineering and technical consulting services were initially established in 2008 by the
establishment of a network of NGOs in order to reduce the problems of the agricultural sector in line with
privatization and downsizing of the government. The main objective of this study was to investigate the factors
that affect the success of technical and agricultural engineering consulting firms in the Isfahan province (2012).
The statistical population of this research consisted of members of the boards of directors and the managing
directors of such firms in the Isfahan province. The study sample consisted of 130 subjects from the members of
boards of directors and the managing directors were who selected by using Cochran formula. The field data
required was been collected through questionnaires and interviews. The validity of the questionnaire was
confirmed by experts and its reliability was confirmed by the use of Cronbach’s alpha coefficient and it was
calculated to be 0.83. The results of research showed that the success rate of technical and agricultural
engineering consulting firms was evaluated to be 53.2% at the medium. The result of multiple regression
analysis showed that about 40% of the success rate factors for of technical and agricultural engineering
consulting firms based on the Beta index could be attributed to passing training courses in management
procedures (0.382), giving financial rewards to members for optimal performance (0.278), number of contracts
with other public and private organizations (0.249) and having entrepreneurship characteristics (0.220).
Keywords: Consulting firms, Success, Privatization, Agricultural sector
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