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 چکيده 

از سرال   ت،دولر  یسراز و کو ر   یامور به بخش خصوصر  یواگذار یو در راستا یمنظور کاهش ماکالن در بخش کااورزبه
مطالعه  نیدر سطح کاور اجرایی شد. هدف از ا یکااورز یو مزندس یفن یا خدمان مااوره یدولتریو استقرار شيکه غ جادی، ا1418
 نیر ا یکاراورزی اسرتا  اصرنزا  برود. جامعره  مرار       یو مزندس یفن ،یا خدمان مااوره یها شرکت تیموفق ثر برؤل مملو یبررس

جامعره  مراری    باشرد.  اسرتا  اصرنزا  مری    یزکااور یمزندس فنی شرکت مااوره رهیمدئتیه یپژوهش شامل مدیر لامل و الضا
و  رهیمرد  ئرت یه یاز الضرا دو اعواه حداقل شرکت اعواه ااتخاب و از هر شرکت تعداد  86شرکت بود که تعداد  141ژوهش شامل پ
توسر    دییر أبرا اسرتناده از ت     التيار  ابزار اصلی تحقیق پرسانامه بود کهااتخاب شداد.  انر 141در مجعوع تعداد  مسئول و را یمد

 تیر وفقم زا یر داد کره م ااا  قیتحق جیقرارگرفت. اتا تأیید( مورد 14/1کرواياخ ) ی لنا بیبا استناده از ضر التعاد   کارشناسا  و 
و  مثيت ارتياط که دهدمیااا  هعيستهی ضریب از حاصل اتایج .شد یابدر سطح متوس  ارزی ٪6/34 یمااوره کااورز یهاشرکت
دارد.  هرا وجرود  شرکت موفقیت میزا  وابسته متغیر با مالی های پاداشو ارائه   موزشی هایدوره از متغیرهای استناده داری بینمعنی
 را کاراورزی  مااوره هایشرکت موفقیت بر میزا  مؤثر لوامل از ٪31 حدود که داد ااا   ندگااه رگرسیو  تحلیل و تجزیه اتیجه
 بره  مالی پاداشارائه  (416/1) مدیریت های روش دوره  موزشخصوص به  موزشی های دوره از استناده اظیر: یبه متغیرهای تواادمی

 ویژگیزای کار فرینااه افراد و( 631/1) خصوصی و دولتی های سازما  دیهر با قرارداد تعداد( 671/1) مطلوب لعلکرد مقابل الضاء در
 .اسيت داد( 661/1)

 

 سازی، بخش کااورزی. یخصوص ت،یمااوره، موفق خدمان یشرکت ها: كليدی هایواژه
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 مقدمه

و  دیر جد یامکااران مرال   جادیاقش دولت، ا رییو به تغ ردگی یشکل م سازی یخصوص ندیدر  ار وب فر  یاقتصاد رقابت
رقابت و اظرام حراک     یمينا است که فضا نیبر ا سازی یدر تنکر خصوص یاصل دهی. اشود یم یمنتز یگسترش رفاه لعوم

 نیر ا هیر باشند. بر پا داشته یاسيت به بخش لعوم یکاراتر کردرا مجيور کند تا لعل یخصوص یواحدهاها و بر بازار، بنهاه
)محنرت فرر و    است سازی یاهداف مختلف خصوص رادهیکه در برگ شود یارائه م یمتعدد های هیواظر  یمناه ف،یتعار دهیا

گواراگو ،   هرای  نره یکه در قالب  ازا و در ستو  و زم شود یم گنته هایی به مجعوله اقدام یساز ی. خصوص(1417جعنری، 
 تیدر ازا بیترت نی. به اشود یسپرده م یدست بخش خصوصخارج و به یاز دست بخش دولت تیریمد ایت و یکنترل مالک

 ابرد، ی یمر  شیافزا یدر بخش خصوص ها تیو تعرکز فعال شود یمحدود م یاقتصاد های تیدولت بر فعال  یدامنه انوذ مستق
 اسرت  یخصوصر  هرای  ارائه خردمان بره سرازما     ای یمالتأمین  تیبه منزوم ااتقال مسئول یساز یخصوص هریليارن دهب

 .(1411)شزرستاای، 

 جیدارد. ترو یدولت کامالً یبوده و ساختار جیمتعارف ترو افتیبرگرفته از ره ایرا در کاور  یکااورز جیترو النیتاک
 لیر خراص خرود از قي   ی(، هعواره با ماکالن و تنهناها1441 دهه یهاسال یتاکنو  )به استثنا لیاز بدو تاک یکااورز
 اسرت  جره بروده  ااامناسرب مو  یالزم و ساختار سازماا ییلدم کارا ،یاااسا یرویاستناده اامناسب از منابع و ا ،یمال ئلمسا

اهداف خود  دیبا ،یخود در توسعه کااورز یاقش اساس ینایمنظور ابه یکااورز جی. لذا اظام ترو(1413)فرخی و صدیقی، 
 در. باشرد  یمر  جیمخاطيا  تررو  های و خواسته ازهایا ،یبخش کااورز  یشرا رییاز تغمتأثر  که یاهداف .کند فیرا از او تعر

بره اهرداف    یابیدست نهی   زم یبود که با اجرا یراهکار یشده و در جستجویبررس جیترو یااکار مد لیدال دیراستا با نیا
وجرود تجرارب    لیکسب اعوده و به دل یدر لرصه کااورز ای ژهیو هاهیجا سازی یفراه  شود. امروزه منزوم خصوص دیجد

 .(1417)محنت فر و جعنری،  است مواجه شده یبا اقيال لعوم را اظ صاحب یراهکار از سو نیا نه،یزم نیموفق در ا

خردمان   یپوشش  موزش شی( افزا1است:  ریشامل موارد ز را یر اد یکااورز جیترو یزسا یاهداف خصوص نیمزعتر
 جیتحرول در تررو   جراد ی( ا6از طرف دولت،  نهیبدو  پرداخت هز ،یخصوص جیترو النیتاک یریکارگبه قیاز طر یجیترو
مختلرف   هرای  ماارکت گروه های نهی( فراه  شد  زم4با   ،  یخصوص جیرقابت ترو قی   از طر ییکارا شیو افزا یدولت

 نیبا ااتخاب بزتر یجیترو های براامه یاثر بخا شی( افزا3 ،یجیترو های تیکااورزا  )خرده مال  و لعده مال ( در فعال
 ائهکااورزا ، ار های سازما  جادیکااورزا  جزت ا یبرا اریخود یهاگروه یداریو پا جادیا نیمعکن. هعچن یجیاظام ترو

باشرد )فرخری و    یمر  جیتررو  سرازی  یاز اهداف خصوص ها نهیهز یابیو باز ی موزش های گسترش براامه ،ای خدمان مااوره
 (.1411دین پناه و هعکارا ،  ؛1413صدیقی، 

 یكشاورز جیترو سازی يخصوص نهيكشورها در زم يجربه برخت

اارد   پرداختره  تیر به فعّال یدولت جیترو یها نهیهزتأمین  و یکااورز جیترو یساز یخصوص نهیدر زم یمختلن یکاورها
 ااد.معرفی شده ها   از برخی نجایکه در ا

هرای خردمان   ( در پژوهای تحت لنوا  سنجش ااتظاران کااورزا  از الضرای شررکت  1411زرافااای و هعکارا  )
ترتیب در پنج مقولره ااتظراران رفتراری )داشرتن وجردا       داداد که ااتظاران کااورزا  به ای، فنی و مزندسی ااا مااوره

برخرورد برود ، توجره بره تجربیران کاراورزا ، جلرب التعراد         کار کااورزی، صداقت کاری، خروش مندی بهاری، لالقهک
کااورزا ، استناده از زبا  محلی، احترام به  داب و رسوم رایج روسرتا، هعردردی برا کاراورز، مارارکت کاراورز در حرل        
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های  موزشی، دیوزشی،  موزش اانرادی، توزیع فیل  و سیماکل، رابطه صعیعی با کااورز(، ااتظاران  موزشی )کالس  م
اوار موزشی، بازدید  موزشی، مزرله اعایای، توصیه کتيی، توزیع ااریان ترویجری(، ااتظراران فنری )ااتظراران در زمرا       

طررح،   کاشت، داشت و برداشت( و ااتظاران مربوط به طرح )افزایش میزا  محصول گندم،  شنا کرد  کااورزا  با شرای 
ها، بازدید از مرزارع کاراورزا ، برگرزاری    ها، اظارن سازما  جزادکااورزی بر فعالیت شرکتحضور مستعر الضای شرکت

 موقع قرارداد، جابجا اکرد  محلهای توجیزی قيل از اجرای طرح، ک  کرد  تعداد کااورزا  تحت پوشش، لقد بهکالس
دسترسی به منابع و امکااان )دسترسی به کود، س ، للرف کرش،   ان مربوط بهداد و ااتظارها، لدم تغییر قرارفعالیت شرکت

 (.1411باشد )زرافااای و هعکارا ، بذر، وسیله اقلیه( می

 سازیسازی و تجاریااواع تجارب خصوصی .1جدول 

 سازینوع خصوصي كشور

 سازی کامل ترویج دولتیتجاری ایوزیلند

 گذاری مصرف کنندگا هزینه هلند

 سازی کامل با کع  هزینه دولتی و سیست  اسنادیشيه خصوصی  لعا 

 خدمان ترویج ارائه شده توس  سازما  کااورزا  دااعارك

 های کااورزا مقاطعه )قرارداد( متخصصا  موضولی با گروه  ین

 تسزی  محصول بین کااورزا  و کارکنا  ترویج اکوادور

 سیست  هزینه)اسنادی( کاستاریکا

 مقاطعه جزء و سیست  هزینه شیلی

 مراکز خدمان خصوصی اتیوپی

 تسزی  هزینه مااورا  ترکیه

 های فرلی مقاطعهترویج پیوسته با طرح کنیا

 (.6111)پارسل و سلیعا  خا ،  :مأخذ

 

 هرای  در شررکت  ینیبرر توسرعه کرار فر    مرؤثر ( در مطالعه خود تحت لنوا  لوامل 1411و هعکارا  ) یاایاحعدپوردار
: برگرزاری سرعینارها و   یاستا  زاجا  شش لامرل، ازجعلره لوامرل  موزشر     یکااورز یو مزندس یفن ای خدمان مااوره

های  موزش از راه دور و  کار فرینی، برگزاری دوره های های  موزشی در زمینه مزارن های کار فرینی، برگزاری دوره ااست
هرای خردمان   های مختلف در زمینه کار فرینی، حعایت دولت از شرکت الکتروایکی در زمینه کار فرینی، برگزاری اعایاهاه

 –مرالی سسران  ؤهرا و م  های اطاللاتی و ارتياطی، حعایت باار   های فناوری : توسعه زیرساختیتای؛ لوامل حعای مااوره
ی ارتيراط برین بخرش    : برقررا ها؛ لوامل ارتياطیهای او ور و حعایت از    ها، بزا داد  مسئولین به ایده التياری از شرکت

ار موفرق، برقرراری ارتيراط برا افرراد      هرای کسرب و کر    ها و بنهاه تر شرکت ها، برقراری ارتياط ازدی  کااورزی با داااهاه
گااره  های سره  گیری، کسب مزارن های تصعی  حل مسئله، افزایش مزارن های زارن: افزایش میتیریکار فرین؛ لوامل مد

های تدوین طررح کسرب و کرار، افرزایش      (؛ لوامل مزارن کسب و کار:  شنایی با مزارنمدیریت )فنی، ادراکی و ارتياطی
های تخصصی،  شنایی برا  زمینههای لعلی افراد در  ر زمینه فناوری اطاللان و ارتياطان، افزایش مزارندااش فنی افراد د

در زمینه کار فرینی در سطح استا  : ااجام تحقیقان کاربردی گزاری استهای ایجاد کسب و کار کو  ؛ لوامل سی مزارن
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وسرا  در بخرش کاراورزی، در اولویرت قررارداد       گزاری مناسب در زمینه افزایش ثيان و کراهش ا  و شزرستا ، سیاست
 .(1411)احعد پور و هعکارا ،  دااسته ااد رگذاریثأامور و لقد قرارداد، را ت اگذاریهای او ور در زمینه و شرکت

 یو مزندسر  یفنر  ای خدمان ماراوره  های در شرکت یشرکت ینیموااع کار فر یی( در شناسا1411و هعکارا  ) ییرضا
لامرل   ،یبه پنج لامل خالصه اعود که ليارتند از: لامل ساختار توا  یموااع را م نیکه ا افتندیاستا  زاجا  در یکااورز

 .(1411یی و هعکارا ، ی )رضاشو لامل  موز یلامل مزارت ،یلامل رواااناخت ،یطیمح

ای، فنی و مزندسری  های خدمان مااورهکنندهای فعالیت شرکتتعیین ( در مطالعه1411مزدیا  بروجنی و احعدواد )
هرای برارز   کننرده اجتعالی از تعیرین  –کااورزی در شزرستا  بروجن دریافتند که مناسب بود  شرای  محیطی و فرهنهی

ها حاکی از    بود که وضعیت مطلوب اقتصرادی، فرردی،   گیری بوداد. هعچنین یافتهها در مرحله شکلفعالیت این شرکت
-ها اقش بسزایی داشتهاهعیت بوده و در فعال شد  شرکت زاجتعالی در مرحله ثيان حائ –ساختاری، محیطی، و فرهنهی

تررین  لضا به یکدیهر از مزر  های دولت، و التعاد اااد. هعچنین مناسب بود  شرای  روستا، برخورداری شرکت از حعایت
 (.1411و احعدواد،  بروجنی شد )مزدیا ینها تعیهای مرحله استعرار شرکتهساز

هرای  فنی و مزندسی کااورزی اسرتا   ای،های خدمان مااوره( در ارزیابی لعلکرد شرکت1411رحیعی و هعکارا  )
 ها در زمینره ای، فنی و مزندسی در این استا خدمان مااورههای فعال این اتایج رسیداد که، شرکتکرمااااه و زاجا  به

اسرت. دیهرر   شا   ندا  مناسب ايروده ااد ولی لعلکرد میداای و فنیترویجی لعلکرد بزتری داشته -های  موزشیفعالیت
ماااراه  های اسرتا  کر های خصوصی در مقایسه با شرکتهای استا  زاجا  در اجرای برخی فعالیتاینکه لعلکرد شرکت

های این استا  ایرز بریش از اسرتا  کرماااراه اسرت      تر است و رضایت شغلی مدیر لامل شرکتداری مطلوبطور معنیبه
 .(1411)رحیعی و هعکارا ، 

ای کاراورزی  تعراوای خردماتی و ماراوره    11331( در مطالعه خود دریافتند در کاور ترکیه 6111) 1هندریکز و ویرمن
تسزیالن، خرید، تولید و  ارائه ها در زمینهانر لضو دارد. این تاکل 671هزار و  841میلیو  و  3 وجود دارد که در مجعوع

ی بزيود وضرعیت  های خدمان کااورزی از جنيهااد. از دیدگاه جزاای این تاکلبازاریابی محصوالن کااورزی موفق بوده
  .تولید و ه  به لحاظ ایجاد اشتغال حائز اهعیت هستند

را از جعلره لوامرل    داشرتن رهيرر محلری    و هرا مالی و کنترل هزینهتأمین  ریزی،( براامه6118) 6و هعکارا کارليرگ 
بررای شررکت هرای ترازه      کلیرد موفقیرت   ،داشتن سرمایه و لضو کرافی  از اظر  ازا و هعچنین دااستندها  شرکتموفقیت 

 .شدشناخته 4NGCS سیسأت

 هیر  رو  روح  یرا لروامل  تیر موفقبره  شررکت هرا   د یدر راه رسر  یاز جعله موااع اصل زی( ا6111) 3و هعکار یسوا ر
و مقررران و   نیالضا، غنلرت از اصرول تعراو  و ضرعف قرواا      یلدم  گاه ،یالضا، ماکالن مال یلدم هعکار ،ییفردگرا
 .(6111و هعکارا ،  )ریسوا استها دااسته شرکت ریدر رقابت با سا یااتواا

                                                                                                                                      
1 - Hendrikse and Veerman 

2 - Carlberg et al 
3 -Now Generation Cooperatives 
4 - Russoa et al 
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که از جعلره لوامرل    د،ادار تأثیر ها شرکت تیقموف در یو خارج یکه لوامل داخلاد ( معتقد6111) 1هنزا  و هعکارا 
و  گرذاری  عرت یو تعزد الضرا، ق  گذاری هیمناسب، سرما تیریمد عه،ی: بتوا  به یم ها یتعاوا تیدر موفقمؤثر  ،یاتیح یداخل
 اعود. اشارهرقابت در بازار هدف  یبرا یاقتصاد کاااناز ام ییسطح باال نیو هعچن یخارج تیریمد

-سازماای در موفقیت شرکتسازماای و لوامل برو بر طيق  ار وب اظری، دودسته لوامل تحت لنوا  لوامل درو 

-هری  از موارد می ی کوتاهی بههستند؛ از این رو در ذیل اشاره مؤثرای، فنی و مزندسی کااورزی های خدمان مااوره

  شود:

سازماای    دسته از لواملی هستند که از سوی سازما  مربوطه قابل کنتررل اسرت امرا لوامرل     لوامل درو منظور از 
-شعار مری ای در شعار اجزای سازماای بهسازماای به گواهسازماای خارج از کنترل سازما  مربوطه است. لوامل درو برو 

ایراای  کنند )اژادیت سازما  مورد اظر را برای ما ترسی  میدهی و حرکت سازما  اقش داراد و ماهاین اجزا در شکل رواد.
 (. 1411و هزارجریيی،  1411و هعکارا ، 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 ای فنی و مزندسی کااورزیهای خدمان مااورهبر موفقیت شرکت مؤثر متغیرهایمدل  ار وب اظری  .1شکل 

 

و  یفنر  ای ماراوره هرای خردمان   ثیرگذار بر موفقیرت شررکت  أموضوع، متغیرهای تبررسی ادبیان مربوط بهبا توجه به
 -ااساای( می باشد. لوامل اقتصرادی فیزیکی و سرمایه -)لوامل اقتصادی سازماایشامل لوامل درو   یکااورز یمزندس

سیسان زیر بنایی شرکت تقسی  شده است و سرمایه أهای بررسی وضعیت مالی شرکت و تجزیزان و تفیزیکی به شاخص

                                                                                                                                      
1 - Henehan et al 

 بررسي وضعیت مالي
گذاري  سرمايه

 اقتصادي

 رضايت شغلي

 عوامل برون

 كارآفريني سازماني

 مهارت انساني

 آموزش

 مشاركت

 آگاهي

 

 درآمد شركت

 انسانيسرمايه  هاي مديرعامل و هیئت مديرهويژگي

 تاسیسات زيربنايي

 فیزيکي -عوامل اقتصادي

عوامل  

درون 

 سازماني

ثر ؤعوامل م

بر موفقیت 

شركتهاي 

خدمات 

 ايمشاوره

فني و  

مهندسي 

 عوامل محیطي كشاورزي
 ارتباط با سازمانهاي غیردولتي

 ارتباط با سازمانهاي  دولتي

 ها محل استقرار شركت

 ارباب رجوعرضايت 

 بررسي وضعیت مالي
گذاري  سرمايه

 اقتصادي

 رضايت شغلي

 عوامل برون

 كارآفريني سازماني

 مهارت انساني

 آموزش

 مشاركت

 آگاهي

 

 درآمد شركت

 سرمايه انساني هاي مديرعامل و هیئت مديرهويژگي

 سیسات زيربناييأت

 فیزيکي -عوامل اقتصادي

عوامل  

درون 

 سازماني

ثر ؤعوامل م

بر موفقیت 

هاي شركت

خدمات 

 ايمشاوره

فني و  

مهندسي 

 عوامل محیطي كشاورزي
 هاي غیردولتيارتباط با سازمان

 هاي  دولتيارتباط با سازمان

 ها محل استقرار شركت

 رضايت ارباب رجوع
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زارن ااساای، هایی  و ،  گاهی،  موزش، ماارکت، مباشد با شاخصهای مدیر و هیئت مدیره میااساای که شامل ویژگی
(. در  ار وب اظری تدوین شده، برا توجره بره    1411شود )اژاد ایراای و هعکارا ، کار فرینی و رضایت شغلی سنجیده می

هرایی  رو ، ارتيراط    های مذکور، لوامل برو  سازماای، لوامل محیطی در اظر گرفته شده که برا شراخص  فعالیت شرکت
های غیر دولتی، میزا  رضایت ارباب رجوع و محل استقرار شررکت  با سازما های دولتی، ارتياط شرکت شرکت با سازما 

 شود.سنجیده می

 هامواد و روش

 یو مزندسر  یفنر  ،ای خردمان ماراوره   هرای  شررکت  تیر موفق زا یر م یبررسمحدود به یپژوهش از اظر موضول نیا
یرلامل و حداقل یکی از الضای هیئرت  جامعه  ماری در این پژوهش مد باشد، یم 1411استا  اصنزا  در سال  یکااورز

ای، فنی و مزندسی کااورزی استا  اصنزا  بوداد. طيق  خررین اطاللران برگرفتره از    های خدمان مااورهمدیره شرکت
ای، فنی و مزندسی کااورزی فعال در استا  اصنزا  شرکت خدمان مااوره 141سازما  جزاد کااورزی استا  اصنزا ، 

در ارتياط با متغیرهای کینی برای تعیین حج  اعواره مرورد اسرتناده     های  ماری که مععوالًاز روش یکی است.مستقر بوده
 ماری با استناده از فرمرول کروکرا      (. در این تحقیق ایز تعداد اعواه1411است )حافظ ایا،  1گیرد فرمول کوکرا قرار می

ای فنی و مزندسی کااورزی شرکت خدمان مااوره 141ه حج  اعواه بر اساس  زمو  کوکرا  با توجه ب. محاسيه گردید
تررین  های للروم رفتراری مترداول   طور کلی در پژوهشبه شرکت تعیین گردید. 86فعال در استا  اصنزا  در این پژوهش 

گیرری  ( اعواره 4گیری سیسرتعاتی ،  ( اعواه6گیری تصادفی ساده، ( روش اعواه1 شرح زیر است:گیری بههای اعواهروش
گیری به روش تصادفی ساده ای. در این پژوهش با توجه به مسئله مورد بررسی، روش اعواهگیری خوشه( اعواه3ای، طيقه
با توجه به تعداد  (1416)سرمد و هعکارا ،  اس مساوی برای ااتخاب شد  دارادباشد. در این روش تعام افراد جامعه شامی

هرای خردمان     لامل و الضای هیئت مردیره شررکت  ااز مدیر  پرسانامه 141 در ازایت ها ها و اوع ااتخاب اعواهشرکت
 تکعیل گردید. ای، فنی و مزندسی کااورزی استا  اصنزا مااوره

 معرفی اعواه  ماری شرکت های خدمان مااوره ای فنی و مزندسی کااورزی استا  اصنزا  .2جدول

 منتخبهای تعداد شركت هاتعداد شركت هاشهرستان منطقه

 61 33 شزر، فالورجا ، لنجا اصنزا ، خعینی مرکزی

 6 7 خور، اایین، اردستا  شرق

 16 41  بادشزر، فرید ، خوااسار،  ادگا ، تیرا  و کرو ، اجففریدو  غرب

 16 63 شزر برخوار را  و بیدگل، کاشا ، اطنز، شاهین شعال

 13 63 سعیرم، ميارکه، شزرضا، دهاقا  جنوب

 86 141  کل

 

ماخصان  بخش اول :بودای طراحی شد که ماتعل بر پنج بخش در این پژوهش براساس اهداف پژوهش پرسانامه
سریس، سرن، تحصریالن،    أاام شررکت، سرال ت   مدیره شامل لواملی از قيیل:های فردی مدیرلامل یا لضو هیئتو ویژگی

کره بره    برود صورن اسعی و ترتیيری  این قسعت به سؤاالنباشد. ی تحصیلی میکاری و رشتهکاری، سابقهجنسیت، سعت
االن مربوط به میزا  موفقیت شرکت با توجه به اهرداف از پریش   ؤس بخش دوم .بندی شدای طيقهن متغیرهای رتيهصور

                                                                                                                                      
1 - Cochrans Formula 



  833     ...ای های خدمات مشاورهعوامل مؤثر بر موفقيت شركت 

این بخرش ایرز بره     سؤاالنباشد که ای فنی و مزندسی کااورزی میهای خدمان مااورهتعیین شده در اساسنامه شرکت
صرورن  باشرد کره بره   االن لوامل اقتصادی و تجزیزان شرکت مری ؤس شاملبخش سوم  .باز طرح گردید سؤاالنصورن 
 بخش  زارم ااد.ای تيدیل شدهباشند که در صورن لزوم به متغیرهای رتيهباز و ترتیيی می سؤاالنباز و هعچنین  سؤاالن

هرای  بخش پنج  شامل ویژگی باشد.و سپس ترتیيی می باز سؤاالنهای ااساای است که در ابتدا به صورن شامل مزارن
ااساای، کار فرینی و رضایت شغلی و لوامل محیطری ماانرد   مدیره، هعچو   گاهی،  موزش، ماارکت، مزارنمدیر و هیئت

 باشد. های دولتی و غیردولتی، رضایت ارباب رجوع و محل استقرار شرکت میارتياط شرکت با سازما 

 ساخت شاخص موفقیتی احوه  .3جدول

 شماره گویه وزن سنجه سنجه

 A1 731/1 بردارا  تحت پوشش شرکتتعداد بزره

 A2,A3,A4 341/1  موختها  بخش کااورزیتعداد الضا شرکت و دااش

 برداران بخش كشاورزیكنندگان و بهرهارتقای سطح دانش و مهارت توليد

 A6,A7 311/1 تعداد شرکت کنندگا ترویجی برگزار شده و  -های  موزشیتعداد کالس

 A8,A9 111/1 کنندگا تعداد بازدیدهای ااجام شده و تعداد شرکت

 A10,A11 371/1 کنندگا تعداد مزارع اعایای تاکیل شده و تعداد شرکت

 A12 168/1 دهدتعداد کااورزاای که هر کارشناس در هر ماه خدمان مااوره می

 A13 833/1 اادی دیدهداانراتعداد کااورزاای که  موزش 

 A14 813/1 های  موزشی توزیع شدهتعداد بسته

 A15,A16 311/1 هاتعداد مزارع اعایای کات شده و مساحت   

 های علمي و تحقيقاتي به بخش كشاورزیانتقال یافته

 A21,A22 481/1 ی)یا اقدام بدین منظور( و ضدلنوای شدهلتعداد دام تلقیح مصنو

 A26,A27 744/1 اراضی تحت کات مکاایزه و بذور اصالح شدهمساحت 

 بردارا ارتقای کعی و کینی بازده تولید در واحدهای بزره

 A28 863/1 های ااجام شدهها و مااورهافزایش لعلکرد مزارع باتوجه به توصیه

 A29 711/1 های ااجام شدهها و مااورهافزایش لعلکرد باغان باتوجه به توصیه

 A30 711/1 های ااجام شدهها و مااورهها باتوجه به توصیهافزایش لعلکرد دام

 A24,25 811/1 ها و مزارع سعپاشی شدهمساحت باغ

 سازی توليد از طریق اصالح نظام مدیریت توليدتجاری

 A35 141/1 درصد بازاریابی محصوالن زرالی

 A36 161/1 درصد بازاریابی محصوالن باغی

 A37 744/1 بازاریابی محصوالن دامیدرصد 

Bartletts test=884.416 Sig=0.000  KMO=0.576  
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 نیر در ابنردی شرد.   ای، طيق طیف لیکرن از خیلی ک  تا خیلی زیاد طينهصورن متغیرهای رتيهسؤاالن این بخش به
-بره  یکااورز یو مزندس یفن ،ای خدمان مااوره های  زمو  در شرکت شیاعواه پرسانامه درقالب پ 61پژوهش تعداد 

پرژوهش   یالتعاد ابرزار سرنجش، مراحرل بعرد     تیالتيار و قابل دییو پس از تأ دیگرد لیتوس  محقق تکع  یصورن مستق
محاسيه گردید. برای ساخت شاخص موفقیت، از موارد زیر کره از   144/1مرحله  نی مده در ادسته.  لنا کرواياخ بشدااجام 

است و میزا  دستیابی به این اهداف مورد سرنجش قرارگرفتره   باشد استناده شدهای میمااورههای خدمان اهداف شرکت
ها با استناده از تحلیل لامل و در اظر گرفتن  های سازاده شاخص، وز  هر سنجه )وز  سنجهاام سنجه 4 است. در جدول

 است. شعاره سنجه در پرسانامه ذکر شدهلنوا  وز     متغیر محاسيه گردید( مقادیر لاملی برای هر متغیر به

 های تحقيقیافته

 های فردی و شخصي جامعه آماریویژگي

ترین سال و مسن 63  اا  ترین بوده است. جوا 711/3و ااحراف معیار سال  33/41میااهین سنی افراد مورد بررسی  
 .باشددهنده جوا  بود  جامعه  ماری میباشند که ااا سال می 34 ازا 

 ای، فنی و مزندسی کااورزی استا  اصنزا های خدمان مااورهشرکتمدیره مدیرلامل و هیئتتوزیع سنی  .4جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني سن

 1/81 1/81 71 سال 41زیر 

46 – 48 36 44 1/14 

 111 6/8 1 47باالتر از 

  111 141 کل

 

و جدیردترین شررکت در    1411سرال  مربوط به سیس شرکت أت قدمت و سابقهبیاترین در جامعه  ماری مورد بررسی 
هرا مربروط بره    شررکت  تأسیسهای سال، بیاترین فراواای مربوط بهتحقیق اتایج. با توجه بهبودسیس شده أت  1411سال 
اسرت.  مورد، بوده 37با فراواای  1418باشد و هعچنین بیاترین فراواای در این رده در سال می 1411الی  1418های سال

در بیارترین   ، ارا  دهد که سرطح تحصریالن   میهیئت مدیره ااا الضای هعچنین توزیع سطح تحصیالن مدیرلامل و 
 باشد.سطح لیسااس می درصد مربوط به 4/16فراواای یعنی

   مدیرههیئت الضای توزیع فراواای سطح تحصیالن مدیرلامل و .5جدول 

 درصد تجمعي فراوانيدرصد  فراواني سطح تحصيالت

 1/1 1/1 1 دیپل 

 3/1 1/1 1 فوق دیپل 

 1/14 4/16 117 لیسااس

 111 6/18 61 فوق لیسااس و باالتر

  111 141 کل

 



  835     ...ای های خدمات مشاورهعوامل مؤثر بر موفقيت شركت 

دهد   ورده شده است. اتایج ااا  می 8 ای در جدول های خدمان مااورهتوزیع فراواای رشته تحصیلی افراد در شرکت
 باشد. درصد می 1/68به رشته زرالت و اصالح اياتان با که بیاترین فراواای مربوط 

 توزیع فراواای رشته تحصیلی مدیرلامل و الضای هیئت مدیره .6جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني رشته تحصيلي

 1/68 1/68 43 زرالت و اصالح اياتان

 3/31 3/61 61 امور دام

 3/81 1/14 17 باغياای

 3/71 11 14 کااورزیترویج و  موزش 

 3/71 1/8 1 خاکاناسی

 11 3/1 6  بیاری

 1/14 1/4 3 مکاایزاسیو 

 1/18 1/14 11 گیاهپزشکی

 3/11 3/1 6 منابع طيیعی

 111 3/1 6 شیالن

  111 141 کل

 

گرفرت اترایج حراکی از    اسرت کره        مورد بررسی قرار ،هاایز در شرکت و ترویج  موزشمیزا  ارائه خدمان شاخص 
های ارائه شده در حد کر  و   درصد  موزش 73که طوریباشد به ضعیف می ها اسيتاًهای ارائه شده در شرکتموزش میزا  

 .ااد های ارائه شده را در حد خوب و خیلی خوب بیا  اعودهموزش درصد  13ازدی  به است و تنزا  خیلی ک  بیا  شده

 ای، فنی و مزندسی کااورزیهای خدمان مااورهشرکت درتوزیع فراواای شاخص  موزش  .7جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني شاخص آموزش

 3/33 3/33 31 خيلي كم

 8/73 6/61 41 كم

 6/18 3/11 13 متوسط

 3/13 6/1 16 زیاد 

 111 8/3 8 خيلي زیاد

  111 141 كل
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  نی و مزندسی کااورزیای، فهای خدمان مااورهشرکت درتوزیع فراواای شاخص مزارن ااساای  .8جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني فراواني شاخص مهارت انساني

 8/3 8/3 8 ک 

 1/41 6/68 43 متوس 

 1/18 6/38 74 زیاد 

 111 1/14 17 خیلی زیاد

  111 141 کل

 

درصد در حد زیاد و خیلی زیاد بروده اسرت    4/81مدیره ایز با بر ورد الضای هیئتشاخص مزارن ااساای مدیرلامل و 
 است. بیا  شده 1این موارد در جدول 

هرا  ( از شراخص موفقیرت شررکت   4طور که قيال ایز ذکر شرد )جردول   ها هعا منظور بررسی میزا  موفقیت شرکتبه
ای، فنی و مزندس کااورزی استا  اصنزا  در  خدمان مااورههای شد براساس این شاخص میزا  موفقیت شرکتاستناده

دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، با بیارترین فراوااری   ها با توجه بهدرصد از شرکت 6/34که طوریهحد متوس  بود ب
 ااد.یافته به موفقیتی در حد متوس  دست

 بینی شدهها براساس اهداف پیش توزیع فراواای موفقیت شرکت .9جدول

 فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني هاموفقيت شركت

 3/43 3/43 66 ضعیف

 7/11 6/34 44 متوس 

 111 4/11 7 قوی

  111 86 کل

 

ی  موزشی های  موزشی شیوه مدیریت و گذرااد  دورهاعود که بین گذرااد  دورهتوا  بیا  می ،براساس اتایج تحقیق
ی ی بین دوره% وجود دارد و رابطه11داری در سطح ها ارتياط مثيت و معنیمدیر و موفقیت شرکتریزی امور توس  براامه

هعچنین متغیر داد  پراداش  است. دار شده% مثيت و معنی13ها در سطح  موزشی اظارن بر ااجام کارها و موفقیت شرکت
-دار داشرته ها رابطه مثيت و معنیموفقیت شرکت% با میزا  13مالی به الضای شرکت در قيال لعلکرد مطلوب در سطح 

داد کره   . اتایج تحقیرق اارا   ی دارددارمعنی ثیرأتها گرفت این متغیر در موفقیت شرکتکه می توا  اتیجهطوریهاست، ب
. شودمی داری مااهدهدرصد رابطه مثيت و معنی 13اختیار شرکت و موفقیت شرکت در سطح  بین امکااان و تجزیزان در

هرا  باشد برا موفقیرت شررکت   هعچنین تجزیزان کع   موزشی که از متغیرهای امکااان و تجزیزان در اختیار شرکت می
 درصد دارد. 11داری در سطح رابطه مثيت و معنی

مطالعره، از   ای فنری و مزندسری کاراورزی مرورد    های خدمان ماراوره بر موفقیت شرکت مؤثربرای شناسایی لوامل 
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شد، برای ایرن کرار پرس از ورود متغیرهرای      استناده SPSSافزار با استناده از ارم  Stepwiseبه روش 1هرگرسیو   ندگاا
های  موزشی شیوه مدیریت، داد  پراداش مرالی بره الضرا در قيرال      مستقل در معادله رگرسیوای، متغیرهای گذرااد  دوره

هرا برا جزراد کاراورزی، بره لنروا        قراردادهرای شررکت  ها و درصد تحقق لعلکرد مطلوب، در مد شرکت از فروش ازاده
ای( داشتند، در مردل  های خدمان مااورهمتغیرهایی که بیاترین سز  را در میزا  تغییران وابسته ) میزا  موفقیت شرکت

تغییرران  درصرد از   31ی متغیرها از معادله ازایی حذف شداد. این متغیرها توااایی تيیرین حردود   ازایی باقی مااداد و بقیه
437/1Rباشند. مقدار متغیر وابسته را دارا می

2
adj= باشد. می 

611/1Rهای  موزشی شیوه مدیریت با مقدار متغیر گذرااد  دوره
2
هرای  گذار بر موفقیت شرکتترین متغیر تأثیرمز  =

تغییران متغیرر وابسرته    درصد از 1/61که این متغیر حدود طوریباشد، بهای، فنی و مزندسی کااورزی میخدمان مااوره
است. در  زار گام،  زار متغیرباقی ماارده وارد معادلره گردیرد، در     ای( را تيیین اعودههای خدمان مااوره)موفقیت شرکت

درصد  1/61که  داد های  موزشی شیوه مدیریت وارد معادله گردید که اتایج محاسيان ااا گام اخست متغیرگذرااد  دوره
بیاترین تأثیر را در متغیر وابسته ) موفقیت  β=416/1طوری که این متغیر با است. به ه خود اختصاص دادهکل تغییران را ب

هرای  واحرد تغییرر در موفقیرت شررکت     416/1ای( دارد. به ازای ی  واحد تغییر در این متغیرر  های خدمان مااورهشرکت
 شود.ای ایجاد میخدمان مااوره

 ها موزش مدیرلامل و موفقیت شرکتی بین رابطه .11جدول 

 متغيرهای مورد نظر شاخص مربوطه
ضریب همبستگي 

 اسپيرمن

-سطح معني

 داری

 116/1 413/1** های  موزشی شیوه مدیریتگذرااد  دوره مدیر لامل  موزش

 111/1 417/1** ریزی اموری  موزشی براامهگذرااد  دوره

 131/1 636/1* ی  موزشی اظارن بر ااجام کارهادوره

 ns161/1 137/1 سزولت و راحتی الضا در دسترسی به اطاللان شرکت مزارن مدیر لامل

 ns161/1- 171/1 درمیا  گذاشتن ماکالن  از جزتراحتی الضا با مدیر 

 161/1 613/1* داد  پاداش مالی در قيال لعلکرد مطلوب

 ns161/1 411/1 داد  پاداش اجتعالی در قيال لعلکرد مطلوب

امکااان و تجزیزان دراختیار 
 شرکت

 141/1 683/1 * امکااان و تجزیزان شرکت

 111/1 461/1** تجزیزان کع   موزشی
 %11داری در سطح : معنی**%                       13داری در سطح معنی *

 

 

 

 

                                                                                                                                      
1-Multivariate Linear Regression 
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 ایهای خدمان مااورهتحلیل رگرسیو  موفقیت شرکت .11جدول

R2 R گام 

611/1 381/1 1 

413/1 336/1 6 

431/1 311/1 4 

316/1 843/1 3 
 

Rتغییر، ضریب تعیرین )  118/1در گام دوم، متغیر پاداش مالی به الضا در قيال لعلکرد مطلوب وارد معادله شد و با 
2 )

واحد تغییرر در  671/1در رتيه دوم قراردارد یعنی با ی  واحد تغییر در این متغیر  β=671/1درصد افزایش داد. با  3/41را به 
جز جزاد کااورزی( های خصوصی و دولتی )بهشود و درگام سوم تعداد قراردادهای شرکت با سازما متغیر وابسته ایجاد می

Rتغییر، ضریب  133/1و کااورزا  تحت پوشش وارد معادله شد و با 
برر ورده شرده    βدرصرد افرزایش داد و    1/43را به  2

هرای  واحد در موفقیرت شررکت  631/1حاصل شد و بیااهر این است که با ی  واحد افزایش در این متغیر  631/1برای    
بررای مردیر لامرل و     هرای کار فرینااره  ویژگری یابد و در ازایت در گام  زارم متغیر داشتن ای افزایش میخدمان مااوره

در مرتيره  زرارم    β= 661/1درصرد و ضرریب    6/31وارد معادله گردید و با افزایش ضریب تيیین به  مدیره،ن أالضای هی
 قرارگرفت.

دار بود  مدل ازایی رگرسیو   ندگااره در   مده و معنیدست، با توجه به اطاللان به1ی تخعینمنظور بر ورد معادلهبه
ای فنری و مزندسری اسرتا     های خدمان ماراوره یزا  موفقیت شرکتتوا  م(، با معادله ذیل می34-3این تحقیق )جدول

 اصنزا  را تخعین زد.

(1) Y= Constant + a(x1) + b(x2) + c(x3) + d(x4)                                              

                           (X4)161/1 + (X3 )113/1 X2) +)684/1 ( +X1)163/1+641/11Y=  

 

 ضرایب متغیرهای تاثیرگذار در معادله رگرسیو   .12جدول 

 های مستقلمتغير

 

 ای فني و مهندسي كشاورزیهای خدمات مشاورهموفقيت شركت شماره متغير

B SED Beta T Sig 

Constant )111/1 373/3 - 131/6 641/11 - ) لدد ثابت 

 X1 163/1 117/1 416/1 811/4 111/1 های  موزشی شیوه مدیریت توس  مدیرا گذرااد  دوره

 X2 684/1 314/1 671/1 814/6 111/1 داد  پاداش مالی به الضا در قيال لعلکرد مطلوب

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

X3 113/1 134/1 631/1 313/6 111/1 

 X4 161/1 338/1 661/1 141/6 137/1 کار فرینااهویژگیزای داشتن 

 

                                                                                                                                      
1 - Perdiction equation                   
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 گيری نتيجه

درصد  1/81ای فنی و مزندسی کااورزی در استا  اصنزا  های خدمان مااورهمطالعه در شرکت اعواه مورد 141از 
جامعه  ماری  هعچنین اتایج حاصل از باشد.ی  ماری میی جوا  بود  جامعهدهندهسال سن داراد و ااا  41از اعواه زیر 

-ای فنری و مزندسری کاراورزی را فرارغ    های خردمان ماراوره  از شاغلین در شرکت 1/17دهد که می مورد مطالعه ااا 

زایری بررای   ها از لحاظ اشتغالی این مطلب که این شرکتدهندهکه ااا  دهندی کااورزی تاکیل میالتحصیال  رشته
% از الضرای   1/68که ااد. بطوریاست موفق بوده ها بودهاستقرار این شرکتالتحصیال  کااورزی که یکی از اهداف فارغ

% 1/8% تررویج و  مروزش کاراورزی،    11% باغيراای،  1/14% امرور دام،  3/61شرکت در رشته زرالرت و اصرالح اياتران،    
اارد.  حصریل کررده  % شیالن، ت3/1% منابع طيیعی، 3/1% گیاهپزشکی، 1/14مکاایزاسیو ،  1/4%  بیاری، 3/1خاکاناسی، 

-دلیرل لوامرل مختلنری از قيیرل ترراک  براالی فرارغ       ههای کااورزی، بر للیرغ  تالش در توزیع متناسب و یکسا  رشته

ها و دسرترس برود  در زمرا     بزتر برخی رشته های اشتغال اسيتاًها اسيت به سایرین، وجود زمینهالتحصیال  برخی رشته
التحصریال   ها، تعرداد فرارغ  سیس این شرکتأرسد در دورا  تاست. اليته بنظر می این اتناق اینتاده غیرهسیس شرکت وأت

 است. های تحصیلی  ازا مورد توجه قرار گرفتهکااورزی بیش از تنوع رشته

% فوق لیسااس  6/18% فوق دیپل ،  1/1% دیپل  ، 1/1% از افراد دارای مدرك لیسااس،  4/16در اعواه مورد مطالعه، 
باشند که ااا  از جذب مناسب افراد با مدراك باالی تحصیلی داشته و هعچنرین جرذب مناسرب کارشناسرا      یو باالتر م

 گردد.بخش کااورزی را ایز متذکر می

ای های خدمان ماراوره معنای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در اساسنامه شرکتدر پژوهش حاضر موفقیت به
درصد در سطح  6/34های براساس هدف با های پژوهش موفقیت شرکتبراساس یافته باشد.فنی و مزندسی کااورزی می

اصرله  ها تا رسید  به سطح موفقیت موفرق و خیلری موفرق ف   است که بیااهر این است که این شرکتمتوس  ارزیابی شده
 هعکراری کاراورزا  و  ها در سال جراری، کراهش   شرکت رایالتياران دولتی ب کعيودو  زیادی داراد که ماکالتی هعچ

 .توا  از جعله این ماکالن اام برد را می درمیا  گذاشتن مسائل و ماکالن بخش کااورزیارتياط با بردارا  در بزره

 ،درصد ارزیرابی شرد؛ بررای تحلیرل     3/33 موزش: شاخص  موزش در جامعه  ماری مورد مطالعه در سطح خیلی ک  با 
-گذرااد  دوره های  موزشی شیوه مدیریت،خص  موزش، شامل گذرااد  دورهضریب هعيستهی اسپیرمن از متغیرهای شا

هرای  طروری کره برین گذراارد  دوره    شرد بره  ی  موزشی اظارن بر ااجام کارها استنادهریزی امور، دورهی  موزشی براامه
-ارتياط مثيت و معنری  هاریزی امور توس  مدیر و موفقیت شرکتی  موزشی براامه موزشی شیوه مدیریت و گذرااد  دوره

% 13هرا در سرطح   ی  موزشی اظارن بر ااجام کارها و موفقیرت شررکت  % وجود دارد و ارتياط بین دوره11داری در سطح 
 پناه و صرعدیا  (، یزدا 1413(، امینی و رمضاای )1411) است. اتایج حاصل با اتایج، رئوفی و حیدریدار شدهمثيت و معنی

 ( مطابقت دارد.1111) ( و شوفااگ و هعکارا 6111) (، جا  و هعکارا 1418)

های ااسراای  شاخص مزارن درصد ارزیابی شد. 6/38مزارن ااساای: میزا  مزارن ااساای مدیر لامل در سطح زیاد با 
مدیر شامل متغیر پاداش مالی به الضا در قيال لعلکرد مطلوب  ازا، سرزولت و راحتری الضرا در دسترسری بره اطاللران       

-باشرد، بره  احتی الضا با مدیر در درمیا  گذاشتن ماکالن، داد  پاداش اجتعالی در قيال لعلکرد مطلروب مری  شرکت، ر

است اما  دار شده% مثيت و معنی13طوری که متغیر داد  پاداش مالی به الضای شرکت در قيال لعلکرد مطلوب در سطح 
هرای حاصرل برا اترایج یرزدا  پنراه و       یافته اری وجود ادارد.دگواه رابطه معنیها هیچدر سه متغیر دیهر با موفقیت شرکت
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 ( مطابقت دارد.1411) (، صنری و هعکارا 1418) صعدیا  و صعدیا 

ای های خدمان ماراوره موفقیت شرکت بینی  ثاری که هری  از متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابستهیشپمنظور به
از رگرسیو   ند متغیره خطی اتایج زیر بدست  مرد؛ در ااجرام رگرسریو     گذاراد، با استناده فنی و مزندسی کااورزی می

باشرند. برا   درصد از تغییران متغیر وابسته را دارا می 31 زار مدل در  زار گام وارد مدل شداد. مذکور توااایی تيیین حدود 
گذار ثیرأترین متغیر تمدیریت، مز  های  موزشی شیوهتوا  گنت: متغیر گذرااد  دورهمی بتاتوجه به ضرایب استاادارد شده 

هرای یرزدا    باشد. اتایج تحلیل رگرسیو  با یافتهای، فنی و مزندسی کااورزی میهای خدمان مااورهبر موفقیت شرکت
( در مورد داد  پاداش مالی به الضا در قيال لعلکرد مطلروب تطرابق   1411( و صنری و هعکارا  )1418پناه و صعدیا  )

 دارد.

 داتپيشنها

هرای  داد  پاداش مالی به الضا در قيال لعلکرد مطلروب و موفقیرت شررکت    متغیر وجود رابطه معنادار بینبا توجه به
جزراد کاراورزی و   ها با هدایت و حعایت سازما شود این شرکتای، فنی و مزندسی کااورزی توصیه میخدمان مااوره

ابی لعلکرد و پاداش و تاریح    برای الضرا کننرد و از ایرن رههرذر     سازما  اظام مزندسی اقدام به تعیین معیارهای ارزی
 الضا و کارکنا  شرکت را در جزت لعلکرد مطلوب هدایت اعایند.

ای، های خدمان مااورهبا توجه به رابطه معنادار بین امکااان و تجزیزان شرکت و امکااان  موزشی با موفقیت شرکت
هرا  ها ازاده شود و میزا  موفقیت شرکتب این امکااان و تجزیزان در اختیار شرکتگردد، با ایاز سنجی مناسپیانزاد می
 افزایش یابد.

ها رابطه وجود دارد بنابراین  موزش و در اتیجه ارتقای تروا   که بین  موزش و موفقیت شرکت داد اتایج تحقیق ااا 
ای فنی و مزندسری کاراورزی محسروب    ااورههای خدمان مای و مدیریتی مدیرلامل یکی از ارکا  اساسی شرکتحرفه
ریزی امور و اظارن بر ااجام کارها در های شیوه مدیریت، براامههای  موزشی در زمینهشود بنابراین برگزاری ااواع دورهمی

هرای  هیئت مدیره از ایازهای اساسی شرکت محسوب شرده و در راسرتای برگرزاری ایرن دوره    الضای سطح مدیرلامل و 
 اقدام شود. موزشی 

 تشکر و قدرداني

هرای خردمان   و با هعکراری سرازما  جزراد کاراورزی و شررکت      این تحقیق با کع  مالی داااهاه صنعتی اصنزا 
  ید. لعل میبه قدرداایتاکر و  ا وسیله از  ا رسیده که بدین به ااجام مااوره، فنی و مزندسی استا  اصنزا 

 منابع

 ای خردمان ماراوره   های در شرکت ینیبر توسعه کار فر مؤثر. لوامل 1411 .  ،یعیکر وح.  ،نبی  یا .، م ،یااپور داری احعد
 .341-338(: 3)6 را ،یا یاقتصاد و توسعه کااورز قانیاستا  زاجا ، مجله تحق یکااورز یو مزندس یفن

گوشتی اسرتا  تزررا ، مجلره     های تعاوای مرغدارا ثر در موفقیت شرکتؤ. ارزیابی لوامل م1413 .م ،و رمضاای .ا ،امینی
 .613-613(: 33)13اقتصاد کااورزی و توسعه، 
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 .17-46: 1 را ،یا یو موزش کااورز جیدر شزرستا  بروجن، للوم ترو

 تیر موفق زا یر و م یلوامرل درو  سرازماا   نیرابطره بر   ی. بررسر 1411 .ك ،یروزیر فو  ی. ،نیمتر  یللو .،ف ،یراایاژاد ا
 .133-181(: 3)66تعاو ،  ه،یالتيار شزرستا  اروم یتعاوا های شرکت
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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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