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ثر بر آن در مراکز ؤبندی خدمات کشاورزی و شناسایی عوامل مالویت

 جهادکشاورزی استان گیالن

 3سيد جابر علويون و *5، محمدصادق اللهياری۱محمدكريم معتمد

 8939آذر   8: تاریخ پذیرش  8939تیر  81: تاریخ دریافت

 چکیده

همبستگی تهالش   -مطالعه حاضر با هدف شناسایی انوا  خدمات کشاورزی در مراکو جماد کشاورزی گیالن و به روش توصیفی

انی مراکهو را بها تحلیهل تمهایوی تعیهین و      رسه در خهدمت  مهؤثر بندی، میوان نقش عوامهل  دارد تقاضای خدمات روستاییان را اولویت

پهن    دههد  یمه نتهای  نشهان   . همبستگی بین تقاضای خدمات کشاورزی با خدمات آموزشی مراکو را با ضریب اسپیرمن محاسبه نماید

احدهای ی کود، تسمیالت وسیحواله نوآالت کشاورزی، تقاضای خدمات روستایی که در الویت قرار داشتند، مربوط به تسمیالت ماشین

های آموزشی با توجه به نیهاز آموزشهی روسهتاییان    همچنین تشکیل کالس. باشد یمدام و طیور، سممیه سوخت ادوات و زراعت برن  

روستایی در ارائه خدمات به خهود اختصهاص   انسانی و هماهنگیصورت پذیرفته و عامل ستادی نقش بیشتری نسبت به عوامل نیروی

 سیتأسه باشهند، مشهارکت روسهتاییان در    اعتبهار مهی   نیتأمهای تقاضای خدمات از مراکو مستلوم الویت که نیابا توجه به . داده است

شود و تواف  بهه مالکیهت مشها     آالت کشاورزی که اولین تقاضایشان محسوب میتسمیالت ماشین نیتأمهای محلی جمت صندوق

 .باشد مؤثرها و اعتبارات نیو گر نمادهدی نیتأمادوات، گوینه مناسبی است تا همچنین صندوق بتواند در 

 رسانی مراکوبر خدمت مؤثرتقاضای خدمات روستاییان، خدمات آموزشی مراکو، متغیرهای : های کلیدیواژه
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 مقدمه

، ارائه (دولتی، خصوصی یا ترکیبی از هر دو)های مختلفی چون منابع مالی توان در بخشخدمات روستایی را می

فرآیند، اطالعات ورودی و )، محتوا (های غیردولتی یا از طری  مشارکتسازمان کشاورزی،سازمان)مات دهندگان خد

شود محسوب میاز خدمات روستایی ی بخش مات کشاورزیخد(. تسمیالت، مشاوره، تحقیقات و آموزش)و روش ( خروجی

خدمات  کیفی و اقتصادی های فنی،جنبهامل که ش نو  خدماتباشد؛ می پن  جنبهو دارای (  1181و همکاران،  1ندرلف)

 استفاده از خدماتمتقاضیان و دهندگان ارائه که خدماتیعوامل نظام . کشاورزی، تحقیقات و غیره است در تروی فردی 

خدمات  و اداره ،و خدمات عوامل، تعامل میان (مالی، تحویل، بیمه)شامل ارائه خدمات  کهخدماتی نظام  روابط .هستند

 و( منطقه، ناحیه) یانی، سط  م(خانواده، مورعه)خدماتی شامل سط  خرد نظام سط  و دامنه  .است( هاو مکانیومروش )

و ( های خدماتیزیرساخت) فناوریشامل شرایط که  خدماتینظام شرایط ساختاری و در نمایت  (ملی) سط  کالن

 (.   1111 ،2آلبرت) رددگیخدماتی اجرا م نظاماکولوژیکی در نواحی است که 

کننده محض اطالعات، دریافت عنوان بهکه در سیاست جدید خدمات کشاورزی، به فرد روستایی نه با توجه به این

، بنابراین کشورهای مختلف در راستای (1110و همکاران،  3برینر)شود همراه در فرآیند ترویدی نگریسته می عنوان بهبلکه 

هایی را اجرا کردند که شامل تسمی  وجان و کاهش بار مالی بر دولت، سیاستارباب رجو  محوری، افوایش انگیوه مر

های خدمات، همراه با نقش نظارتی دولت بر هوینه خدمات بین دولت و کشاورزان از طری  قرارداد کشاورزان با شرکت

کشورهای چین )دولت های زراعی و تسمی  هوینه با ، سپردن مسئولیت خدمات ترویدی به شرکت(کشور شیلی)ها شرکت

کشورهای )های تروی  خصوصی های کشاورزی برای قرارداد با شرکتو اختصاص اعتبارات الزم به تشکل( و اکوادور

اتحادیه اروپا با هدف توسعه کشاورزی و  1113همچنین در سال (.  111، 4نورتن)شود می( استونی، اسلواکی، مدارستان

 13کشاورزی، ترکیبی و رهیافت نوین مشاوره، لب پن  رهیافت دولتی، خصوصی، اتاقارتقای خدمات مشاوره مورعه، در قا

-اندازی نمایند که بر مشارکت سازمانکشور عضو را ملوم کرد تا نظام مشاوره کشاورزی را با نظارت وزارت کشاورزی راه

بانه و اولویت با کشاورزانی بود که داوطل صورت بهاستفاده کشاورزان از طرح . داشت دیتأکهای اجرایی خصوصی و مستقل 

های دولتی، خدمات کشاورزی رسد با کاهش بودجهبه نظر می(. 1111، 5کمیسیون اروپا)پرداخت مستقی  بیشتری داشتند 

. درآمد استدر این بین نکته مم ، توجه به مشکالت روستاییان ک . بیشتر از گذشته به مراکو خصوصی سپرده شود

های نامطلوبی ه  بر زمین راتیتأثتواند در انتقال فناوری دارد، می خصوصا هایی که ود مویتسازی با وجخصوصی

البارت )بنابراین دولت همچنان باید خدمات خود را برای این گروه از کشاورزان حفال نماید . کشاورزی کوچک داشته باشد

 ازیموردنریوان اولویت خدمات الزم است برنامهوجود محدودیت در ارائه خدمات دولتی،  در صورتو ( 1189، 6و لورنت
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 (.1188، 1اولیمانگو و پربادها)ی در ارائه حاصل شود مؤثرترکشاورزان را مشخص نمایند تا کارایی 

های دولتی نکته دیگر در ارتقای اثربخشی نظام خدمات کشاورزی، شناسایی نقاط قوت ارائه خدمات در بخش

ها، مدیریت آالت، نمادهخدمات ماشین)، خصوصی (مورعه، بازاریابی، آموزش رهبران محلیطبیعی، مدیریتمدیریت منابع)

سوآنسون و )است ( های روستایی و برنامه کاهش فقرسازماندهی جوامع، تشکل)دولتی و غیر( زراعی و انتقال فناورینظام

ریوان کشورمان نیو قرار گرفته وجه برنامهگری دولت در روستاها مورد تاین موضو  با هدف کاهش تصدی(. 1111، 2سامی

ای فنی و ممندسی کشاورزی در های خدمات مشاورهو در دهه اخیر به جمت افوایش پوشش خدمات کشاورزی، شرکت

اما تا به امروز همچنان ارائه اغلب خدمات کشاورزی در سط  روستاها، توسط مراکو . اندها استقرار یافتهمراکو دهستان

به نام  عموما که ( با عنوان ساب  مراکو تروی  و خدمات جمادکشاورزی)این مراکو . گیرددکشاورزی صورت میدولتی جما

های کشاورزی توسعه فعالیت باهدفباشند که آخرین سط  سازمانی وزارتخانه می عنوان بهشوند، مراکو خدمات شناخته می

هدف اصلی . اندو عرضه نماده در سه دهه گذشته تشکیل شدهو روستایی از طری  عرضه خدمات فنی، اعتباری، آموزشی 

باشد که برای این منظور در ارائه خدمات از سوی مراکو می مؤثراین تحقی ، بررسی تقاضای خدمات کشاورزی و عوامل 

 :اهداف اختصاصی بدین شرح مورد توجه قرار گرفت

 بندی تقاضای خدمات کشاورزی روستاییان از مراکوالویت 

 بندی خدمات آموزشی مراکو برای روستاییانیتالو 

 تحلیل همبستگی بین تقاضای خدمات کشاورزی با خدمات آموزشی مراکو 

  رسانی مراکوبر خدمت مؤثرتحلیل همبستگی متغیرهای 

  رسانی مراکوبر خدمت مؤثرتحلیل تمایوی در تعیین سم  عوامل 

توان به اثر بخشی مراکو جمادکشاورزی خراسان ی میورزجماد کشامراکو  ٔ  نهیزم درهای صورت گرفته از پووهش

، سندش نگرش کشاورزان نسبت به مراکو جمادکشاورزی (8931بمبودی و همکاران، )رضوی از دیدگاه کارشناسان 

های خدماتی مراکو خدمات کشاورزی استان و تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خالء( 8911آگمی و هاشمی، )کرمانشاه 

در مطالعه مراکو جمادکشاورزی خراسان ( 8931)بمبودی و همکاران . اشاره داشت( 8911نتری و همکاران، کال)اصفمان 

آموزشی، معرفی فناوری و وری، ارائه خدمات فنیبرداران، ارتقای بمرهرضوی، اهدافی مانند بمبود دانش و ممارت بمره

 تر موف تکمیلی در میان سایر اهداف در معرفی صنایع تبدیلی گیرند که مراکوتکمیلی را بررسی و نتیده میصنایع تبدیلی

انسانی، قوانین، بودجه، دهد بین نیروینتای  نشان می. باشدبوده و در مدمو  اثربخشی مراکو در سطحی متوسط می

اطات سازمانی بیش از برداران و ارتبریوی، مشارکت بمرهارزشیابی با اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد و متغیرهای برنامه

                                                                                                                                                               
7- Ulimwengu & Prabuddha 

8- Swanson & Samy 
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جماد در سندش نگرش کشاورزان نسبت به مراکو ( 8911)آگمی و هاشمی . کنندنیمی از اثربخشی مراکو را تبیین می

ی کرمانشاه، ارزیابی کشاورزان از مراکو را در سط  متوسط و نگرش روستاییان منطقه نسبت به مروجین را مثبت کشاورز

گیری از خدمات مراکو بودند و انتظار فایده باالیی از مراکو شتر کشاورزان متمایل به بمرهدر آن منطقه، بی. کنندبیان می

های خدماتی در تعیین حوزه نفوذ و خالء( 8911)کالنتری و همکاران . داشتند، اما مواف  با تسمی  هوینه خدمات نبودند

وزشی مراکو، از برد خدمات اداری و برد خدمات مراکو خدمات کشاورزی اصفمان به این نتیده رسیدند که برد خدمات آم

کیلومتری مراکو وضعیت بمتری نسبت به روستاهای دیگر دارند و هر ماه  81توزیع نماده کمتر است، روستاهای تا شعا  

های های مرکوی، شمالی و شرق اصفمان خالءهمچنین در قسمت. شدندمند میهای مراکو بمرهیک بار از یکی از برنامه

رسانی روستایی را مورد ها، نظام خدماتعالوه بر مطالعات ذکر شده، برخی پووهش. دمات ترویدی وجود داشته استخ

، اشاره داشت که مشکالت (8931)توان به مطالعه صورت گرفته توسط مختاری و همکاران اند که میبررسی قرار داده

از طرف موسسات اعتباری و مراکو روستایی از جمله مراکو  کشاورزان شمرستان میانه در دسترسی به خدمات ارائه شده

حمایتی، را بررسی و نتای  نشان داد که پن  عامل نگرشی، نظارتی خدمات کشاورزی، شورای روستا، ممندسان ناظر و غیره

اند بودهترویدی از معضالت اصلی در دسترسی به خدمات کشاورزی زیرساخت حمل و نقل، توزیع زمانی خدمات و آموزشی

های و پیشنماد شد فعالیت کارشناسان و مروجان با نظارت صورت گیرد، در زمینه ارتباط مناسب با ارباب رجو ، کالس

ها در جمت ارائه بمینه خدمات، آموزشی برگوار شود و برای جذب مروجان در روستا و ترغیب کشاورزان برای تشکیل گروه

 .تممیداتی صورت پذیرد

 روش تحقیق

قلمرو تحقی  استان گیالن است که در شمال ایران واقع شده و . باشد همبستگی می -مطالعه، از نو  توصیفی این 

جامعه (. 8شکل )اند دهستان این استان، مراکو خدمات جمادکشاورزی مستقر شده 03در . باشددهستان می 813دارای 

سازمان جمادکشاورزی، در  31ناسان تروی  امریه سال سرباز سازندگی بود که بصورت کارش 03مرکو با  08آماری شامل 

در . سواالت در سه بخش اصلی تنظی  شد. ها همکاری داشتندمراکو مشغول به خدمت بودند و در پاسخگویی به پرسشنامه

بخش دوم به تشکیل . متغیر پرداخته شد  9بخش اول به بررسی تقاضای خدمات کشاورزی روستاییان در هفت بخش و 

متغیر  83رسانی در چمار عامل و الس آموزشی در مراکو و در بخش سوم، سواالت به عوامل موثر بر خدمتک 11

عامل انسانی این (. 1شکل )اختصاص یافت که شامل عوامل انسانی، تدمیواتی، ستادی و هماهنگی روستایی بودند 

عامل تدمیواتی دربرگیرنده امکانات دفتری، . ندتحقی  شامل کارشناسان مراکو، سربازان سازندگی و نیروهای خدماتی هست

عامل ستادی، متغیرهای بازدید مسئولین، آموزش، ارزیابی، پشتیبانی فنی و تامین . کالس آموزشی و وسیله نقلیه است

های گردد و در نمایت عامل هماهنگی روستایی، متغیرهای همکاری مراکو با دیگر مراکو و شرکتاعتبار را شامل می

ها نظرات اصالحی روسای ادارت تروی  شمرستان از ،در مرحله آزمون مقدماتی برای تعیین روایی. ایی را دربرداردروست

در بخش آمار . دست آمد به 13/1کرونباخ محاسبه گردید که  منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیو آلفایبه. استفاده شد

رسانی مراکو و تعیین ارتباط معنادار بین تقاضای کشاورزی متاستنباطی، جمت تحلیل همبستگی متغیرهای موثر بر خد

ها، از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای تعیین سم  عوامل بر ارائه خدمات از تحلیل تمایوی روستاییان و تشکیل کالس
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 .استفاده گردید

 
 

 

 

 

 

  

 های گیالنموقیت گیالن در کشور و پراکندگی مراکز خدمات در دهستان -1شکل 

 نتایج و بحث

 بندی تقاضای خدمات کشاورزی روستاییانالویت

 8ای بودند، در هفت بخش، طب  جدول تقاضای خدمات کشاورزی از مراکو که غالبا در گروه خدمات مشاوره

ت و نویسی کود، زراعت برن ، مبارزه با آفادر بخش زراعت و مبارزه با آفات، تقاضای مرتبط با حواله. بندی شده اندالویت

بیماری و تقاضای بذر، در بخش باغبانی تقاضای تسمیالت احداث باغ، پرورش قارچ و احداث گلخانه، در بخش دام و طیور 

-های دامی، در بخش صنایع و مکانیواسیون تسمیالت ماشینتقاضای تسمیالت واحدهای دام و طیور و مبارزه با بیماری

شیالت راه اندازی استخر ماهی، در بخش اراضی تقاضاهای مرتبط با  های کشاورزی و سوخت ادوات و واحدها، در بخش

. تغییر کاربری و در بخش آب و خاک احداث چاه باالترین میانگین را از بین دیگر تقاضاها به خود اختصاص داده اند

-از پاس  همچنین در پاس  به این سوال که کدام بخش بیشترین چالش خدماتی را به همراه داشته است، بیش نیمی

در این بخش تغییر کاربری غیرمداز زراعی همبستگی منفی و معناداری با . دهنگان، بخش اراضی را انتخاب کرده اند

 (.1جدول )رسانی مراکو داشته است خدمت
 

 بندی تشکیل خدمات آموزشی مراکز برای روستاییانالویت

ت دوم، پرورش قارچ خوراکی، معرفی ارقام جدید های مبارزه با آفات و بیماری، مدیریت سموم و کود، کشکالس

های های دامی باالترین میانگین را به خود اختصاص دادند و کالسبرن ، مدیریت گاوداری شیری و مبارزه با بیماری

ور به ط. های آموزشی بوده اندترین میانگین در بین کالسمرتبط با احیاء جنگل ها، مراتع و آبیاری قطره ای حائو پایین

های مربوط به آب های مرکو، در بخش زراعت، دام و طیور و باغبانی برگوار شده، در حالی که کالسکلی بیشترین کالس

گران ترویدی، پایین تر از حد متوسط برگوار و خاک و مسائل اجتماعی روستایی در حوزه آموزش زنان روستایی و تسمیل

 (.9جدول )اند شده
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 های مختلف کشاورزیاضای روستاییان در بخشبندی تقالویت – 1جدول 

ش
خ

ب
 

 تقاضای خدمات

ن
گی

یان
م

 

انحراف 

به معیار
رت

ش 
خ

ب
 

 تقاضای خدمات
ن

گی
یان

م
 

 انحراف

به معیار
رت

 

ت
آفا
با 
زه 
بار
و م
ت 
راع
ز

 

 8 83/8  /11 حواله نویسی کود

ور
طی
 و 
دام

 

 8 11/1  /88 تسمیالت واحد دام و طیور

 1 30/1 01/9 سیس واحد دام و طیورتأ 1 33/1 19/9 تقاضا در زراعت برن 

 9 30/1 99/9 مبارزه با بیماری دام و طیور 9 83/8 30/9 مبارزه با آفات و بیماری

   83/8 1/   های دامیتقاضای نماده   91/8 08/9 تقاضای بذر

 0 81/8 91/1 افوایش تولید و اصالح نواد 0 30/1 99/9 زراعت سبوی و صیفی

 0 83/8 80/1 تولید و جمع آوری شیر 0 80/8 11/1 حصوالت زراعیبیمه م

 3 31/1 10/1 بیمه دام و طیور 3 81/8 08/1 زراعت حبوبات

 1 30/1 1/   زراعت گیاهان علوفه ای

ون
سی
یوا
کان
م

 

 8 00/1  /19 تسمیالت ماشین کشاورزی

 1 33/1  /11 سوخت ادوات و واحدها 3 19/8 10/1 های روغنیزراعت دانه

 9 39/1 33/1 صنایع کوچک خانگی 81 30/1 00/8 زراعت گیاهان دارویی

   13/1 00/1 راه اندازی صنایع تبدیلی 88 18/8 08/8 زراعت گندم، جو، ذرت

ی
بان
اغ
ب

 

 8 83/8 9/   تسمیالت احداث باغ

ت
ال
شی

 

 8 88/8 88/9 اندازی استخر ماهیراه

 1 1/ 3 88/9 تسمیالت آبوی پروری 1 30/1 9/   تسمیالت پرورش قارچ

 9 11/8 1/ 3 تسمیالت احداث گلخانه

ی
ض
ارا

 

 8 10/8 00/9 تغییر کاربری زراعی

 1 81/8 1/ 3 تغییر کاربری واحد تولیدی   13/8 19/1 تسمیالت نمالستان

 0 01/8 00/1 تقاضای دریافت نمال

ک
خا
ب 
آ

 

 8 8/ 9 11/9 سیست  آبیاری احداث چاه

 1 10/8 11/1 اراضی نوسازی و تدمیو 0 10/8 13/1 ش گل در فضای آزادپرور

  

 یافته های تحقی : مأخذ   
 

 

 رسانی مراکزهمبستگی بین تغییرکاربری غیرمجاز زراعی با خدمت – 2جدول 

 های تحقی یافته: اخذم     

 همبستگی داریمعنا ضریب اسپیرمن درصد فراوانی متغیر بخش

 منفی 19/1 -98/1 1/00 93 تغییر کاربری زراعی اراضی
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 های آموزشی در مراکزبندی تشکیل کالسالویت – 3جدول 

 رتبه انحراف معیار میانگین کالس آموزشی رتبه انحراف معیار میانگین کالس آموزشی

 81 19/1 00/1 بمداشت جایگاه دام 8 31/1 31/9 مبارزه با آفات و بیماری

 89 13/8 08/1 پرواربندی گوساله 1 18/8 83/9 مدیریت سموم و کود

  8 13/8 01/1 آموزش آبوی پروری 9 80/8 88/9 کشت دوم

 80 11/8 1/   کمپوستکارگاه ورمی   81/8 10/9 پرورش قارچ خوراکی

 1/1 81/8 80  (FFS)مدرسه در مورعه  0 81/8 1/ 3 معرفی ارقام جدید برن 

 83 10/1 93/1 زش هرس درختانآمو 0 88/8 11/1 مدیریت گاوداری شیری

 81 18/8 91/1 آموزش زنان روستایی 3 11/8 11/1 مبارزه با بیماری های دامی

 83 80/8 99/1 تربیت مددکار و تسمیلگر 1 10/8 11/1 پرورش طیور بومی

 11 11/8 99/1 بازاریابی کشاورزی 3 13/1 31/1 پرورش زنبور عسل

 18 38/1 10/1 احیاء جنگل و مرتع 81 31/1 03/1 سرویس تیلر و تراکتور

 11 31/1 8/ 3 های آبیاریروش 88 10/1 00/1 کاهش ضایعات برن 

                                                          های تحقی یافته: اخذم         
 

 تحلیل همبستگی بین تقاضای خدمات کشاورزی و خدمات آموزشی مراکز

و تشکیل ( مراجعه روستاییان به مراکو) ضریب همبستگی بین تقاضای خدمات کشاورزی روستاییاننتای  حاصل از 

که ( های مبارزه با آفات، کشت دوم، تولید قارچ، معرفی ارقام جدید برن  و مدیریت گاو شیریکالس)های آموزشی کالس

در ارتباط با معضالت آفات و بیماری باغ و موار ،  دهد که در مورد مراجعات روستاییانباالترین رتبه را داشتند، نشان می

درخواست مشاوره تولید قارچ و وضعیت بمداشتی تولید شیر، هر چه میوان این نو  مراجعات بیشتر بوده، تشکیل سه کالس 

کیل کالس اما در مورد تش. نیو افوایش یافته است( مبارزه با آفات، آموزش تولید قارچ و مدیریت گاو شیری)آموزش مرتبط 

. آموزشی معرفی ارقام جدید برن ، باید گفت که برگواری این کالس مستقل از تقاضای مرتبط با زراعت برن  بوده است

ای و ذرت رابطه معناداری داشته است، برگواری کالس آموزشی کشت دوم نیو با مراجعات مرتبط با زراعت گیاهان علوفه

-های کشت دوم میاعت برن ، سبوی صیفی و حبوبات، مستقل از تشکیل کالساما مراجعات مربوط به خدمات مشاوره زر

 (.  جدول )باشند 

 
 رسانی مراکزثر بر خدمتتحلیل همبستگی متغیرهای مؤ

رسانی مراکو داشته اند که متغیر ارتباط مثبت و معناداری با خدمت 81متغیر مورد مطالعه،  83، از 0طب  جدول 

 .ستادی و هماهنگی روستایی بوده اندمربوط به عوامل انسانی، 
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 نتایج تحلیل همبستگی بین تقاضای خدمات کشاورزی و تشکیل کالس آموزشی – 4جدول 
 همبستگی بین مراجعات و تقاضای خدمات کشاورزی روستاییان 

 های آموزشیبا برگزاری کالس
 همبستگی معنا داری ضریب اسپیرمن

 مثبت 11/1 03/1** آفات و تشکیل کالس آموزشی مبارزه با آفات  همبستگی بین مراجعات مرتبط با معضالت

 ندارد 91/1 89/1 همبستگی بین مراجعات مرتبط با زراعت برن  و تشکیل کالس آموزشی کشت دوم

 ندارد 30/1- 1/ 1 همبستگی بین مراجعات مرتبط با زراعت سبوی صیفی و تشکیل کالس کشت دوم

 ندارد 19/1- 11/1 ا زراعت حبوبات و تشکیل کالس آموزشی کشت دومهمبستگی بین مراجعات مرتبط ب

 مثبت 18/1 1/ 9* ای و تشکیل کالس کشت دومهمبستگی بین مراجعات مرتبط با زراعت گیاهان علوفه

 مثبت 11/1 91/1** همبستگی بین مراجعات مرتبط با زراعت ذرت و تشکیل کالس آموزشی کشت دوم

 مثبت 11/1 0/1 ** رتبط با تولید قارچ  و تشکیل کالس آموزشی تولید قارچهمبستگی بین مراجعات م

 ندارد 33/1 1/ 1 همبستگی بین مراجعات مرتبط با زراعت برن   و تشکیل کالس آموزشی ارقام جدید برن 

 مثبت 18/1 91/1* همبستگی بین مراجعات مرتبط با وضعیت بمداشتی تولید شیر و کالس گاوداری شیری

 خطا % 0 سط  در داریامعن * خطا، %8 سط  در داریامعن **                   

 

 
 

آموزشی ایدر عامل نیروی انسانی بین سه متغیر شامل پرسنل خدماتی، انگیوه کارشناسان مراکو و وظایف مشاوره

غیر تعداد کارشناسان مرکو با سربازان سازندگی با ارائه خدمات مراکو، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشته اما بین مت

میدانی، ارتباطیامکانات دفتری)در عامل تدمیوات مراکو بین متغیرها شامل . رسانی ارتباطی وجود نداشته استخدمت

در عامل ستادی بین . با ارائه خدمات کشاورزی ارتباط معناداری یافت نشد( اتومبیل اداری، فضای کالس آموزشی

ها، در مراکو، هماهنگی سازمان با بانک، آموزش ضمن خدمت کارشناسان، ارزیابی طرحمتغیرهای حضور مسئوالن 

رسانی مراکو ارتباط مثبت و پشتیبانی فنی، نقش نظارتی مراکو بر عملکرد پیمانکاران، تخصیص اعتبارات با خدمت

ماهنگی با تعاونی در انبار و توزیع روستایی بین متغیرهای هدر نمایت اینکه در عامل هماهنگی. معناداری وجود داشته است

اما بین . با ارائه خدمات همبستگی مثبتی وجود داشت( بخشداری و دهداری)روستایی نماده و هماهنگی با مراکو دولتی

 .های خدمات مشاوره کشاورزی با خدمت رسانی ارتباطی یافت نشده استهمکاری مراکو با شرکت
 

 رسانی مراکزثر بر خدمتؤسهم عوامل م تحلیل تمایزی در تعیین -هدف پنجم 

هایی را کند تا با استفاده از برخی متغیرهای مستقل، گروههای تفکیکی است که تالش میتحلیل تمایوی از جمله روش
ها را ها بصورت اسمی یا ترتیبی است به بمترین وجه از ه  تفکیک کند و یا تفاوت موجود بین گروههای آنکه داده

 .تشخیص دهد
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 رسانی در مراکزنتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهای موثر با خدمت – 5جدول 

 خطا %0 سط  در داریامعن * خطا، %8 سط  در داریامعن **
 

-در این پووهش با بمره. بندی شده وجود داشته باشدبنابراین این روش زمانی مفید است که یک متغیر وابسته گروه

به عنوان ( نیروی انسانی، ستادی، هماهنگی روستایی)که همبستگی مثبتی با ارائه خدمات داشتند  گیری از سه عاملی

، ضریب همبستگی 0، تحلیل تمایوی اندام شد که بر اساس جدول (رسانی مراکوخدمت)متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 

درصد از واریانس متغیر  9/31توان نتیده گرفت می( 319/1عدد )بدست آمده که با توجه به مدذور آن،  193/1کانونیکال 

در تحلیل تمایوی، ماتریس ساختار انعکاس دهنده مقدار واریانسی است که . گرددوابسته توسط این سه عامل تبیین می

با توجه به مقادیر ماتریس ساختار تحقی  حاضر، . شودتوسط هر یک از متغیرهای مستقل در خصوص تابع تمایو تبیین می

این اساس عامل ستادی دارای بورگترین . اندمرتب شده 0وامل مورد مطالعه به ترتیب از بیشترین تا کمترین در جدول ع

از آماره ویلکس المبدا برای . ضریب ساختاری و بعد از آن عوامل نیروی انسانی و هماهنگی روستایی قرار داشته اند

. ها متفاوت استادیر کوچک آن حکایت از آن دارد که میانگین گروهها استفاده شده است که مققضاوت درباره میانگین

دهد که معادله تشکیل شده برای تمایو عوامل دارای همچنین نتای  آزمون معناداری بر اساس معیار کای اسکویر نشان می

 متغیرها عوامل
 ضریب

 اسپیرمن 
 معناداری

 همبستگی

 رسانیبا خدمت
نیروی 
 انسانی

 

 مثبت 11/1 03/1** نیروی خدماتی مرکو

 مثبت 11/1 03/1** انگیوه کارشناسان مرکو

 مثبت 11/1 01/1** ان سازندگینقش مشاوره و آموزشی سرباز

 ندارد 31/1 19/1 تعداد کارشناسان مرکو در پاسخگویی به مراجعات

 ندارد 1/ 0 11/1 فضای کالس آموزشی مرکو تدمیواتی

 ندارد 1/ 0 10/1 امکانات دفتری، ارتباطی و میدانی مرکو

 ندارد 1/ 1 80/1 وسیله نقلیه مورد استفاده در مرکو

 ستادی
 

 مثبت 11/1 19/1** مسئولین ستادی و شمرستانی در مرکو حضور

هماهنگی سازمان با بانک در ارائه تسمیالت به 
 کشاورزان

 مثبت 11/1 01/1**

 مثبت 11/1 00/1** آموزش ضمن خدمت کارشناسان مرکو

 مثبت 11/1 01/1** هالووم ارزیابی تکوینی و تدمعی در پروژه

 مثبت 11/1 1/1 ** ه تروی و تدمیو شبک پشتیبانی فنی

 مثبت 11/1 1/  ** اعطای نقش نظارتی به مراکو بر عملکرد پیمانکاران

 مثبت 11/1 91/1** تامین اعتبارات جاری مرکو

هماهنگی 
 روستایی

 مثبت 11/1 09/1** ها در انبار و توزیع نمادههماهنگی با تعاونی

 مثبت 11/1 01/1** (اریبخشداری، دهد)هماهنگی با دیگر مراکو دولتی 

 ندارد 80/1 11/1 های کشاورزی و ممندسان ناظرهماهنگی با شرکت
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 .ت دارددرصد معناداری است و بر قدرت تمیو خوب تابع تشخیصی دالل 30باشد که در سط  می 90/08 مقدار 

 نتایج تحلیل تمایزی در تعیین مقادیر ماتریس عوامل – 6جدول 

 های تحقی یافته: اخذم            

 گیری و پیشنهادهانتیجه

نویسی بندی تقاضای خدمات کشاورزی روستاییان از مراکو جمادکشاورزی گیالن، به ترتیب تقاضای حوالهدر الویت

های دام و طیور، سوخت ادوات و واحدهای تولیدی و تقاضای مرتبط های کشاورزی، تسمیالت واحدکود، تسمیالت ماشین

ترین بخش خدمات کشاورزی در با زراعت برن  باالترین میانگین را داشتند و بخش اراضی و تغییر کاربری زراعی، پرچالش

-نیو بیان می( 8911)ضیاءتوانا و قادرموی . های نودیک به مرکو استان حادتر استاین موضو  در دهستان. مراکو بودند

ترسی نسبتا آسانی که به امکانات و خدمات شمری دارند، با تقاضای رو به کنند که روستاهای نودیک به شمر سنندج با دس

 . های کشاورزی آن مناط  گردیده استاند که مندر به سوداگری و تغییر کاربری زمینافوایش زمین و مسکن مواجه شده

ات متقاضیان صورت ای که در الویت برنامه ترویدی مراکو بودند با درنظرگرفتن مراجعهای آموزشیهمچنین کالس

اما این همبستگی بین کالس آموزشی معرفی ارقام جدید . دهدپذیرفته بود که توجه به نیاز آموزشی روستاییان را نشان می

باشد که برنامه ریوی کشت ارقام هیبرید به کاری وجود نداشته است و به این علت میبرن  با تقاضاهای مرتبط با شالی

باشد که تا چه در این بین نکته مم  توجه به نتای  این برنامه و خدمات آموزشی مرتبط می. ودشصورت متمرکو اجرا می

دغدغه شالیکاران در کالس آموزشی برن  هیبرید را مساله بازار ( 8931)علویون . استمیوان در جذب شالیکاران موثر بوده

رود کشاورزان به بازار به عنوان فروشنده فراه  کند که الزم است زمینه وو عدم توانایی در فروش محصول مطرح می

 . شود

رسانی مراکو، بین عامل تدمیوات با ارائه خدمات، ارتباطی نتای  نشان داد از بین چمار عامل مورد مطالعه در خدمت

خدمات را  نیو عدم رابطه معنادار بین تدمیوات با اثر بخشی مراکو( 8931)های بمبودی و همکاران وجود نداشت که یافته

گونه ذکر کرد که در مطالعه حاضر، خدمات توان ایندلیل عدم همبستگی تدمیوات با ارائه خدمات را می. کندتایید می

باشد و به خدمات مورد بررسی جوء نظام مشاورتی تروی  قرار داشته است و مستلوم مراجعه روستاییان به مروجان می

گردشی و حضور در جمع کشاورزان و یا از امکانات میدانی اشد از وسیله نقلیه برای دهتروی  تحویلی پرداخته نشده تا نیاز ب

درصد در ارائه خدمات مراکو  31در مدمو  سه عامل نیروی انسانی، ستادی و هماهنگی روستایی، به میوان . استفاده گردد

ارائه خدمات، ارتباط مثبت و معناداری وجود ای سربازان سازندگی و در عامل نیروی انسانی بین نقش مشاوره. نقش داشتند

 عامل
مقادیر ماتریس 

 عوامل

 ضریب

 کانونیکال

درصد سهم 

 عوامل
 داریمعنا کای اسکویر ویلکس المبدا

 081/1 ستادی

 90/1  نیروی انسانی 11/1 90/08  1/  1 9/31 193/1

 909/1 هماهنگی روستایی



   
  101...  بندی خدمات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در مراکز جهادالویت

 

نقش سربازان سازندگی در راستای بمبود محصوالت کشاورزی موثر ارزیابی ( 8938)اندبیلی  در مطالعه رحمانی. داشت

ای سربازان سازندگی را در حد نسبت به رفتار حرفه نگرش کشاورزان کرمانشاه( 8911)بیگی و همکاران شده است و علی

در مورد کارشناسان مرکو، بین انگیوه و . الذکر استهای فوقاند که نتای  تحقی  در همسویی با یافتهی گوارش کردهمطلوب

خدمت کارشناسان همبستگی مثبتی وجود داشت، اما این همبستگی بین تعداد کارشناسان و ارائه خدمات یافت نشد و به 

باشد و بر ضرورت ارتقای انگیوه و رضایت شغلی تر از کمیت میر مم این مفموم است که کیفیت کارشناسی در مراکو بسیا

 .کید داردأت

( در بین تمام متغیرها)رسانی بیشترین همبستگی در عامل ستادی، بین متغیر حضور مسئوالن در مراکو با خدمت

برخوردار بوده است که  وجود داشت و حتی نسبت به همبستگی بین اعتبارات جاری با خدمات کشاورزی از ضریب باالتری

در ( 8931)نتای  بمبودی و همکاران . باشدرسانی مراکو میثیر آن در خدمتید مدیران و تأنشانگر اهمیت ارتباط و باز

ضریب همبستگی باالتری که بین ارتباطات سازمانی و اثربخشی مراکوجماد در مقایسه با همبستگی بودجه و اثربخشی 

همچنین متغیر هماهنگی سازمان با بانک جمت ارائه تسمیالت به کشاورزان نیو . شودید میوجود داشت، این موضو  تای

رسانی داشته و این موضو  از آن جمت قابل توجه است که همکاری دوجانبه برای ارائه خدمات همبستگی باالیی با خدمت

مدموعه سازمان و مراکو خدمات خواهد تر به تولیدکنندگان بخش کشاورزی، باع  افوایش اعتماد کشاورزان به مناسب

از همبستگی مثبت بین نگرش کشاورزان کرمانشاه با متغیر انتظار فایده از ( 8911)نتای  مطالعه آگمی و هاشمی . شد

در عامل هماهنگی روستایی، ارتباط مثبتی بین هماهنگی مراکو با دیگر . کندمراکوجمادکشاورزی این موضو  را تایید می

های مشاوره کشاورزی و اما بین هماهنگی مراکو با شرکت. یافت شد( تعاونی، بخشداری، دهداری) ییوستارهای بخش

اعتقادی بسیاری از کارشناسان و در بی( 8931)نتای  اکبری و همکاران . نشدرسانی ارتباط معناداری دیدهناظران در خدمت

-ی مناسب بین مراکو خدمات با ناظران این نتیده را تایید میمدیران اصفمان به طرح ممندسان ناظر گندم و نبود همکار

 .کند

مین اعتبار باشد و مستلوم تأبا توجه به این که الویت تقاضای روستاییان از مراکو در ارتباط با مسایل اقتصادی می

اکثر کشاورزان . باشد ها و اعتبارات موثررسد تا در تامین نمادههای خرد محلی ضروری به نظر میاست، توجه به صندوق

ها، جمت تامین تسمیالت های محلی در آبادیتاسیس صندوق. درآمد هستندهای کوچک و ک گیالنی صاحب زمین

باشد و تواف  به مالکیت مشا  این ادوات، گوینه آالت کشاورزی که اولین اولویت تقاضای خدمات روستاییان میماشین

مین کود کشاورزی که دومین اولویت را ها در تأهمچنین این صندوق. پذیر استانمناسبی خواهد بود که با مشارکت امک

کند، روستاییان توانند موثر باشند تا در مواقعی که سممیه کود مراکو کاهش پیدا میبه خود اختصاص داده بود، نیو می

 .به صورت آزاد تمیه نمایند بتوانند این نماده را

 منابع 

تحلیل چالش ها و سازوکارهای بمبود طرح ممندسان ناظر گندم در  .(8931)نیا غ و حسینی .، حیاتی د.فمی حعبانعلی، ش.، اسدی  .اکبری م
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Abstract 

In order to identify different agricultural services, by correlation-descriptive method, the 

present study attempts to prioritize demands of villagers for agricultural services, determine the 

role of effective factors on serving villagers through discriminant analysis and compute 

correlation between demands of agricultural services with education services through Spearman's 

Coefficient in Guilan Agricultural Jihad centers. The results showed that the five demands of 

services which had the priority were related to applicants of agricultural machines, draft 

discussion for fertilizer, facilities for livestock and poultry units, quota of fuel for agricultural 

machines and agricultural units and demands related to rice agronomy. In addition, educational 

services had a positive correlation with educational needs of villagers and staff factor enjoyed 

more important role in compare with human resource factor, equipment and rural coordination to 

offer services. Regarding that priorities in service demands from the centers requires providing 

credits, cooperation to establish local funds to provide agricultural machines which is the first 

demands of villagers and agreeing with collective ownership of these agricultural instruments are 

proper options so that the fund could be effective to provide other inputs and credits. 
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