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پژوهشاینهدف در همین راستا،توسعه کشاورزي است. محرکهنیروي اي مطلوب،حرفهصالحیتترویج کشاورزي کارآمد و بالعام
. شده استانجام پیمایش روش ستفاده ازاباکهباشدمیشهرستان بویراحمددر هاي کشاورزي اي مروجان پهنههاي حرفهتبیین صالحیت

گیري بارتلت با استفاده از جدول نمونهکه)N=126(کشاورزي در شهرستان بویراحمد تشکیل دادندپهنهمروجان آماري تحقیق راهجامع
از هادهآوري داجمعيبرا.شدندتوزیع مذکورجامعهتصادفی ساده در بین شیوهحجم نمونه تعیین و به به عنوان نفر84،و همکاران
به دست آمد. پایایی موضوعیکارشناسان و متخصصان روایی صوري پرسشنامه با کسب نظر شد.گرفتهبهرهساختهمحققپرسشنامه

د اي مورهاي حرفهصالحیتتأیید شد.)90/0-70/0(ضریب آلفاي کرونباخراهنما و محاسبههانجام یک مطالعپرسشنامه نیز با استفاده از
هاي عملی کشاورزي و مهارتهاي علمی، توانایییریزي، پژوهشگري، آموزشفردي، اجتماعی، مدیریت و برنامههدر هفت حیطبررسی
ر این دد.نباشمیمتوسط و باالتر در سطحمروجان مورد مطالعه اي حرفههاي صالحیتتمامی وضعیت نشان دادها یافته. دنبندي شددسته
رتبهدر هاي علمی و پژوهشگري تواناییو نخستهدر رتباجتماعی)وهاي فردي(صالحیتعمومیهاي صالحیتازبرخورداري ،میان
مروجان مورد که نشان داد اي هفتگانه هاي حرفهصالحیتبر اساسکشاورزيپهنهنامروجاي تحلیل خوشهنتایج .ندگرفتقرار آخر

هاي ، از دیدگاه مروجان، تمامی صالحیتفزون بر آنااند. نفر) قابل تفکیک51ین (ینفر) و پا33هاي باال (صالحیتبا هخوشدو مطالعه در 
ر دپهنهعملی مروجانافزاییمهارتوتخصصی فنی)(یچگونگدانش بهبود ، روایناز .شندبامیباالییاهمیت حائز اي مورد بررسی حرفه

گردد.پیشنهاد می»مسئلهحل ايهکسب مهارت«و »کشت انواع محصوالت کشاورزينحوه«

.مروجان پهنهعملکرد شغلی، اي، حرفهصالحیت، منابع انسانیهوسع، تکشاورزيترویج هاي کلیدي: واژه

، یاسوج، ایران.ي کشاورزي، دانشگاه یاسوجدانشجوي کارشناسی ارشد ترویج کشاورزي، دانشکده١
، یاسوج، ایران.ي کشاورزي، دانشگاه یاسوجي کشاورزي، دانشکدهتاد ترویج و توسعهاس٢
، یاسوج، ایران.کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزي، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد٣
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مقدمه
غذایی، حفظ ی، امنیتسرمایه انسانی، انتقال فناوري، فقرزدایتوسعهنوین ترویج و آموزش کشاورزي با هدفنظام

هاي مهم این یکی از مؤلفه).1396(کریمی و همکاران، است اجرا در حالوتدوین الت اجتماعی و نظایر آنعد،زیستمحیط
اگرچه به عبارتی، .باشندبرخوردار هاي الزم صالحیتها و توانمندياز استالزمهاي کشاورزي هستند که مروجان پهنه،نظام
ايهاي حرفهصالحیتلیکن، مؤثرند(سازمان)آمیز یک نظامد موفقیتهاي مدیریتی، محیطی، مالی و غیره بر عملکرسازه

هستندرفتارهایی ،دانش پایه، نگرش، مهارت،ايهاي حرفهصالحیت.برخوردار استتريفزوناز اهمیت نظامآنبع انسانیامن
Maddyد (نانجاممیي سازمانهابهتر برنامهاجرايکه به  et al., یک ویژگی یک مهارت و یا،حیتصال، روایناز ). 2002

کندکمک میکارکنان عملکرد شغلی بهبود شود و به اي است که توسط رفتارهاي مختلف نشان داده میشخصی یا انگیزه
)Issahaku, آموزشگري، پژوهشگري، ارتباطی، مختلفهايدر حوزهمروجان پهنه کشاورزي الزم است). بر همین پایه، 2014
داشته صالحیت ،هاي عملی براي افزایش اثربخشی عملکردو همچنین ظرفیتمسئلهي و سازماندهی، حل گروهی، رهبرارک

در اکی از آن است کهسازمان جهاد کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد حهاي این در حالی است که بررسی گزارش.باشند
نفوذ و عدم آگاهی علمی و هاي کشاورزياورزان به نهادههاي نوین کشاورزي، عدم دسترسی کشاین استان، سطح نازل فناوري

یضدعفوناز بذور اصالح شده، منطقهتوان به عدم استفاده کشاورزانمشهود است. به عنوان مثال، میکشاورزانبین دانش در 
هاي سه با استاندرصد است که این مقدار در مقای20شده و بوجاري اشاره داشت (در این استان ضریب نفوذ بذر در حدود 

ها و این ناکامیاحتمالی یکی از دالیل .)1399(سازمان جهاد کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد، دیگر بسیار پایین است)
این انجام از ، هدفروایناز اي ناکافی مروجان پهنه کشاورزي در منطقه باشد. هاي حرفهتواند در صالحیتها میعدم توفیق

تا بتوان با بهبود باشدمیکشاورزي در شهرستان بویراحمد هاي اي مروجان پهنههاي حرفهو بررسی صالحیتتبیین پژوهش
کشاورزي منطقه را فراهم ساخت.توسعهتسریع در هزمینهاآن

مطالعات ،اي مروجان و کارشناسان کشاورزيهاي حرفهپیرامون بررسی، شناسایی و تبیین صالحیتها در مرور پیشینه نگاشته
)، 1391خالخیلی و زمانی (عزیزيشود. پرداخته میهاآناهم به شرح در ادامه صورت گرفته است که داخلی و خارجیمتنوع

ب با همکاران اند که صالحیت برقراري ارتباطات مناسهاي مروجان کشاورزي، بیان کردهدر پژوهشی با عنوان بررسی صالحیت
اند. رضایی و همکاران ها بودهسایر صالحیتمقایسه باها داراي باالترین اهمیت در فناوريدرست از استفادهو مشتریان و 

که مروجان براي انجام وظایف کارآمد خود باید داراي پنج دسته صالحیت داشتند)، در پژوهشی در اردبیل بیان 1391(
)، طی 1391جهرمی و زمانی (بخشیاشند.اي، پژوهشگري و مدیریتی بحرفه- آموزشگري، فردي- دانشی، ارتباطی-شناختی

ند؛ مهارت اههاي ترویجی مروجان کشاورزي بیان نمودپژوهش صورت گرفته در شهرستان مرودشت با هدف بررسی لیاقت
ها، نظارت مداوم بر فعالیت، ، اعتماد به نفس و رهبري و مدیریت، اطالع از وضعیت کشاورزي محلپذیريمسئولیتنیازسنجی، 

هاي مورد نیاز ) در تحقیقی با هدف ارزیابی توانمندي1393گندم مورد نیاز است. ایزدي و همکاران (زراعیبهو میدانش بو
کاربردي، هاي هاي خدماتی ترویج کشاورزي نشان دادند که براي مروجان کشاورزي به کار گرفتن توانمنديمروجان سازمان

در پژوهشی با عنوان بررسی نیز ) 1395وري است. حمیدي و یعقوبی (هاي شناختی ضرتبیین اثرات بکارگیري و مهارت
دیدگاه مروجان جهاد کشاورزي استان زنجان را بررسی نمودند که طبق این هاي مورد نیاز مروجان کشاورزي،صالحیت

ه، دانش حقوقی باال، کارآفرینانروحیه، يکاريخوریزي ترویجی و آموزشی، خلق و پژوهش، مروجان باید داراي مهارت برنامه
هاي ارتباطی باشند.و مهارتو تکنولوژي آموزشیICTدیدگاه مثبت به کشاورزي همراه با دانش روزآمد و تجربه، مهارت در 

هفت عامـل،کارشناسـان سـطح عملیاتـی ترویجیاز ناي موردحرفـهالحیتبـا واکاوي ص) 1394(حمدپـور و همـکارانا
این در د.را معرفـی کردنـ)هـاي مجـازياطـی، فناوريبصی، آموزشـگري، مدیریتی، شـخصیتی، ارتتخص-پژوهشـگري، فنی(

عملیاتی ترویج کشاورزي را در هفت عامل پهنهاي مرجان هاي حرفه)، صالحیت1400پسند و همکاران (شاهحالی است که 
اند. در این بندي کردهدستهاجتماعـی- دي و ارتباطـیریـزي، اجـرا، ارزشـیابی، تخصصی فنی، عمومـی، تخصصی تولیـبرنامه

و مدیریت تعارض و ایجاد وضعیت مطلوببندي نیازها در و اولویتمیان، دانش تخصصی زراعت، انجام و هدایت نیازسنجی
است.بودهوضعیت نامطلوبهاي اجتماعی در انجمن
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اي آموزشگران ترویج در سازمان هاي حرفهصالحیتتوسعههاي مؤثر بر) در بررسی مؤلفه1397؛1396حجازي و همکاران (
هاي فردي و عمومی در دوره دانشگاه، نیازسنجی و طراحی برنامه درسی در ها، مراتع و آبخیزداري نشان دادند مهارتجنگل

گردند.میهاي مورد نیاز محسوب مهارتترینمهمو اصول تدریس و یادگیري در مرحله ضمن خدمت از مرحله بدو خدمت
هاي خدمات اي آموزشگران شرکتهاي مؤثر بر صالحیت حرفه) نیز در واکاوي سازه1396چرمچیان لنگرودي و خیرخواهان (

هاي خود را در حد درصد از آموزشگران صالحیت6/33اي، فنی و مهندسی کشاورزي در استان گلستان نشان دادند، مشاوره
اي در اند. عالوه بر آن، دو عامل مدیریتی و آموزشی نقش مثبت و ارزندهرش کردهدرصد در حد ضعیف گزا40/16متوسط و 

هاي مؤثر بر عملکرد شغلی مرجان اي سازه) در مطالعه1398سبزه و همکاران (اند.اي آنان داشتهت حرفهرتغییر سطح مها
مورد مطالعه در حد پهنهجان وملکرد شغلی مرهاي آنان نشان داد عپهنه در استان گلستان را مورد کاوش قرار دادند. یافته

رسمی، امکانات و تجهیزات، عوامل انگیزشی، جان پهنه، تعامل اجتماعی، مشارکت غیرومطلوبی است. همچنین، حضور مر
افزاییمهارت)، در طراحی مدل 1400مؤثر بوده است. طیوري و همکاران (آنانبهداشتی و سطح تحصیالت بر میزان عملکرد 

را تبیین افزاییمهارتدرصد از تغییرات واریانس متغیر 76سازي بیش از جان کشور به این نتیجه دست یافتند که ظرفیتمرو
اند.مرجان داشتهافزاییمهارتداري بر ل آموزشی و فنی تأثیر معنینماید و در این میان، عواممی

Murphy(مورفی و بورینگ & Bruening, کشاورزي بیان ترویجو آموزش مروجان عنوان صالحیتتحتاي ، در مطالعه)2006
مقولهبراي ارائه یک آموزش اثربخش در قالب چهار کشاورزياي مورد نیاز مروجان هاي فنی و حرفهنمودند که صالحیت

،ایالت آمریکا12ر شوند. طبق پژوهش صورت گرفته دبندي میو ارزشیابی و نظارت دستهدانش فنی، ارتباطات، طراحی برنامه
هاي ریزي، مهارتمهارت مدیریتی و سازماندهی، مهارت برقراري ارتباط، مهارت برنامهشامل هاي مهم براي مروجان الحیتص

زمان، درك عملکرد سازمانی ترویج، صبر و شکیبایی و مدیریتشارکت بزرگساالن، جلب م، قابلیت رایانهو وريافنوابسته به 
Culp(استبوده متفاوت هاي سنیفراد مختلف در ردهتوانایی کار با ا et al., Smith(اسمیت و همکاران).2007 et al., 2011(

کلرادو، آیداهو، وایومینگ و اورگان نشان دادند که داشتن آگاهی، داشتن امکان مشاوره و راهنمایی با مروجان اي در مطالعهدر 
مگان د. شومیکاري قوي و داشتن منابع مالی و مادي باعث موفقیت مروجان اخالقنخبه و موفق، ایجاد ارتباطات قوي، داشتن 

Megan(و همکاران et al., توسعه ادامهاي مروجان براي هاي حرفهیتدر پژوهشی با عنوان بررسی برنامه صالح)2012
،ها دارندآوري دادهجمعزمینهشتري در اي بیحرفهتوسعهکمتر از پنج سال نیاز به سابقهمروجان با ؛بیان نمودنداي حرفه

Ghimire(مارتینقیمر و گزارش دارند. تهیهها ودرحالی که مروجان با سابقه بیشتر نیاز به کمک در تجزیه و تحلیل داده &

Martin, هاي مرتبط با فرآیند آموزشی براي آموزشگران ترویجی، هدف توسعه ، در پژوهشی با عنوان صالحیت)2013
هاي آموزش، نیازسنجی، اصول هاي مرتبط با ارزشیابی و روشآموزشی شامل صالحیتحوزهاي را در چهار هاي حرفهحیتصال

، نتایج نشان هایالت شمالی و مرکزي آمریکا انجام شد12اي که بر روي مروجان کنند. در مطالعهتدریس و یادگیري تعیین می
Debnath(ها متفاوت است. دبناث و همکارانکه با سایر تواناییبودهصالحیت مروجان ترینمهمکه توانایی ارزشیابی استهداد

et al., مروجان کشاورزي در تریپورا نشان دادند که تعداد آموزيحرفهو عملکرد هاصالحیتاي تحت عنوان ، در مطالعه)2014
و بسیاري از مروجان عملیاتی نیز سطح دارندقرارکار و عملکرد شغلی ازمطلوبیسطح در کشاورزي زیادي از مروجان

Lakai(باشند. الکاییرا دارا میايحرفهمتوسط عملکرد شغلی و صالحیت  et al., در پژوهشی با عنوان شناسایی سطح )2014
تجربه نشان دادند که سن و 21هاي مورد نیاز مروجان براي موفقیت در قرن هاي تخصصی مروجان و صالحیتفعلی توانمندي

نشان سطح مهارت هستند. تحقیقی در نیجریه براي محک مهارت ارتباطی مروجان صورت گرفته کههمروج از عوامل عمد
د نباشمیهاي ضمن خدمتبرگزاري دورهنیازمندمروجان،به دلیل پایین بودن سطح دانش و مهارت ارتباطیداده است

)Demenongu et al., هاي اویو و خدمات در ایالتهزي در ارائترویج کشاورشناسانرهاي کایتصالحاي، در مطالعه). 2015
Nwaogu(شده استارزیابی نیجریهدراوگون & Akinbile, اي را در هاي حرفهمحققان صالحیتدر این مطالعه، . )2018
دانش سازمانی و هاي اطالعاتریزي، مهارت رهبري، مدیریت سازمانی، فناوري، برنامهاتهاي اجرا، ارزشیابی، ارتباطحوزه
هاي صالحیتهسخگویان اهمیت باالیی را براي همپااکثرکه ه استنشان دادتحقیق نتایج ند.اهبندي کرددستهايحرفه
افراد مورد ايحرفهصالحیت. سطح تشخیص داده شده استهاصالحیتهو نیاز به آموزش در همهستندل ئاي قاحرفه
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کارشناسان ايحرفهصالحیتهمچنین، تفاوت معناداري بین سطح .ردهاي آموزشی ارتباط داکار و دورهمطالعه با سن، تجربه
اي هاي حرفهصالحیته است،وه انجام گرفتبادر کشور زیمکه اي در مطالعه.باشدمیمشهود ها در ایالتترویج کشاورزي 

وصالحیت)21هاي تخصصی کشاورزي (حیتصالحیت)، صال8هاي ارتباطی (صالحیتهايمروجان را در دسته
Gadzirayiند (اهبندي کردصالحیت) دسته23هاي ترویجی (صالحیت et al., 2020.(

هايوجود تحقیقات قابل توجه در زمینه صالحیترغمبهدهد مرور ادبیات در این زمینه نشان میدي از نبجمع
کنند، در سطح کشور در آن فعالیت میپهنهمروجاناکنونهمخاصی که يهاگوي زمینهمروجان، این تحقیقات پاسخايحرفه
شرایط خاصی را براي ترویج و مروجان ایجاد کشاورزيکشور و اجراي طرح نظام نوینکشاورزي ها در ترویج . دگرگونیندنیست

الزم کاراییهاي ترویجی از جراي برنامهاومروج براي اینکه بتواند به عنوان بازوي اجرایی ترویج در نیل به اهداف کرده است.
هاي علمی و ریزي، پژوهشگري، تواناییمدیریت و برنامههاي آموزشگري، فردي و اجتماعی،نهدر زمی، الزم استبرخوردار باشد

تدوین شده 1نگاره بر این اساس چارچوب مفهومی تحقیق در .هاي الزم باشندورزي واجد صالحیتهاي عملی کشامهارت
و افزون گرددشغلی آنان که عملکردانتظار است ،شودفراهم ابعاد هفتگانه مذکور هاي مروجان پهنه در تواناییاگر است.

شغلی حاصل شود.موفقیت

چارچوب مفهومی پژوهش- 1نگاره 
روش پژوهش

- پیمایشیهاي پژوهشاز نوع هاردآوري دادهگشیوهلحاظ و به، کاربردي از نظر هدفوکمی،پژوهش حاضر، از لحاظ ماهیت
کشاورزي پهنهدر این پژوهش مروجان آماريهجامع. استکنترل متغیرهاي تحقیق، غیرآزمایشیمنظرو از توصیفی

بندي اطالعات ترویج جامع پهنههکه تعداد آنان طبق آمار سامانباشند- می1400-1401در سالزراعی احمدشهرستان بویر
(سازمان جهاد د شده است برآورنفر 126هاي کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد، بالغ بر و مدیریت دادهکشاورزي 

Bartlett(براي مشخص کردن حجم نمونه از جدول بارتلت و همکاران. )1399کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد،  et al.,

گیري نفر برآورد گردید که با روش نمونهα(،84=58/2و د خطا درصسطح یک(حجم نمونه در نهایتاستفاده شد و )2001
- محققايها در این پژوهش شامل پرسشنامهگردآوري دادهابزارعالوه بر آن، . ندانتخاب شدآماري هاز جامعسادهتصادفی

تماعی، مدیریت و هاي فردي، اجاي در حیطههاي حرفهصالحیتهاي سنجش گویهحاويباز و بستهبا سؤاالت ساخته
در قالب طیف لیکرت پنج کهاشندبمیهاي عملی کشاورزي و مهارتهاي علمیریزي، پژوهشگري، آموزشی، تواناییبرنامه
پرسشنامهصوري ییروا.ندشدطراحی در دو حالت میزان برخورداري و میزان اهمیت زیاد)خیلی=5کم تا خیلی=1(ايگزینه

استان کهگیلویه و بویراحمد) جهاد کشاورزي(سازمان اجرابخش و یاسوجموضوعی در دانشگاهن توسط پانلی از متخصصا
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کشاورزي مروج 30تعداد با)آهنگپیشراهنما (مطالعهیکجامبا ان،ییرواییدگرفت و پس از تأقرارییدأتاصالح و مورد 
هايحیطهاز یکهر يبراونباخکريآلفاضریبهمحاسبوسخت)سی- (شهرستان دناخارج از منطقه مورد مطالعههپهن

در بین با شیوه مصاحبه چهره به چهره مورد مطالعه،منطقهیی درپرسشنامه نها.)1جدول (مورد تأیید قرار گرفتیتیصالح
در دو ،ان نتایجها استفاده شد. در پایبراي تجزیه و تحلیل دادهSPSS22افزارنرماز . ندگردیدتوزیع و تکمیلپهنهمروجان 

tی، آزمونهمبستگ) و استنباطی (غیرهتغییرات و هاي فراوانی، میانگین، درصد، انحراف معیار، ضریببخش توصیفی (آماره

.ندشد) گزارش غیرهوبندي خوشهتک نمونه، 

کشاورزيپهنهاي مروجان هاي حرفهضریب آلفاي کرونباخ صالحیت-1جدول 
ضریب آلفاي کرونباخهتعداد گویهاصالحیت

11716/0صالحیت فري
9874/0اجتماعیصالحیت

9904/0ریزيبرنامهصالحیت مدیریتی و 
9717/0صالحیت آموزشی

5739/0پژوهشگريتوانایی
8871/0وانایی علمیت

8795/0کشاورزيعملیمهارت 

و بحثهایافته
.استسال48و 32ترین آن به ترتیب ترین و بیشسال و کم15/38وجان پهنه،مردهد که میانگین سن نشان مینتایج 

هاي کشاورزي داراي مروجان پهنه. باشدمی85/0با انحراف معیار 73/3در بین مروجان پهنه بعد خانوارمیانگین همچنین 
هاي پژوهش نشان داد که یافته.باشندمی19/3انحراف معیار سال با04/7سال و میانگین سنوات 18تا 1سابقه کار بین 

است که کمترین 29/30کیلومتر با انحراف معیار 96/41، میانگین فاصله محل کار تا محل سکونت مروجان مورد مطالعه
60،هاي کشاورزي مورد مطالعهمیانگین درآمد ماهیانه مروجان پهنه. استکیلومتر 100آن، و بیشترین دو کیلومترفاصله 
باشد. میلیون ریال می50آن کمینهمیلیون ریال و 90آن همیلیون ریال است که بیشین32/40ن ریال با انحراف معیار میلیو

هاي یافتهبوده است. طبق 30/52انحراف معیار باساعت126/ 96کور ذمروجان مهاي آموزشی میانگین ساعات گذرانده دوره
از نظر سطح تحصیالت .اندهشرکت کردضمن خدمتهاي آموزشیساعت در دوره250تا 10، مروجان پهنه بین دست آمدهبه

مورد مطالعه، هننفر از مرجان په21تحصیلی هرشتهمچنین باشدمینفر) 43مربوط به کارشناسی ارشد (بیشترین تعداد
.دنباشدولتی میهاي انشگاهدآموختهدانشنفر از مروجان پهنه، 60ها نشان داد که حدود یافتهاست.رویج کشاورزي ت

شغل و کسب و کار، بومی منطقه بودنهتجربهاي هاي کشاورزي مورد مطالعه از لحاظ ویژگیمروجان پهنههمچنین وضعیت 
درصد) 3/83نفر (70با فراوانی ربه کسب و کار به افراد با تجربهترین فراوانی تج. بیشمورد بررسی قرار گرفتجانبی داشتن

یافت.اختصاص 
هاي مروجان پهنهصالحیت
ریزي، آموزشی، پژوهشگري، هاي فردي، اجتماعی، مدیریتی و برنامهصالحیتهحیطکشاورزي در هفتههاي مروجان پهنصالحیت

تشریحعملی کشاورزي مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه به تفکیکمهارت هاي علمی و توانایی
به 73/0با انحراف معیار 69/3، مروجان پهنه مورد مطالعهصالحیت کلهنمر،گرددمشاهده می2که در جدول گونههمانگردند.می

هرتبهاي علمی و پژوهشگريتواناییو رتبه یک صالحیت فردي مروجان کشاورزي در این میان، . که در حد متوسط استدست آمد
.به خود اختصاص دادندرا آخر 

صالحیت فردي- الف
گویه در دو وضعیت موجود 11هاي کشاورزي است که با اي مورد نیاز مروجان پهنههاي حرفهکی از صالحیتصالحیت فردي ی

هاي بدست آمده نشان از آن داشتند که میانگین کل صالحیت مورد مطالعه قرار گرفت. یافته،میزان اهمیت(میزان برخورداري) و
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با 40/4). همچنین میانگین کل میزان اهمیت صالحیت فردي، 3جدول است (60/0با انحراف معیار 79/3فردي در وضعیت موجود 
، »داشتن اعتماد به نفس باال«هاي بررسی شده در صالحیت فردي مروجان به ترتیب باشد. در بین گویهمی55/0انحراف معیار 

اند. این یافته حاکی از آن است ص دادهوضعیت موجود را به خود اختصا3تا 1، رتبه »(قدرت تحمل)صدرسعه«و » تعهد سازمانی«
برخوردارند. اعتماد به نفس، باالییکه بیشتر مروجان پهنه از اعتماد به نفس کافی و الزم و سپس تعهد سازمانی و قدرت تحمل 

اي کسب رفهبخش اعظمی از اعتماد به نفس از طریق تجربه تفکر و دانش حارزیابی و قضاوت مداومی است که فرد از خویشتن دارد.
به ؛ نیز افزایش خواهد یافتهاآنو کارآمدي کاراییبنابراین، به هر میزان که اعتماد به نفس مروجان کشاورزي باالتر باشد، ؛ گرددمی

بین اعتماد به نفس و موفقیت شغلی وجود دارد. کمبود اعتماد به نفس در محیط کار، حتی با وجود مهارت ارتباط قويعبارت دیگر، 
. تعهد سازمانی، مؤلفه فردي دیگري است که رابطه روحی و روانی کارکنان با سازمان را نشان سازدري، موفقیت را دشوار میکا

تأثیر تعهد سازمانی در رفتارها و اًدهد. غالبدهد و رویکرد تصمیم اعضاء نسبت به همکاري یا عدم همکاري با سازمان را نشان میمی
آخر وضعیت موجود را به ه، رتب»کارآفرینیهداشتن روحی«و » مندي شغلیرضایت«است. در این میان، برخورد کارمندان مشهود 

کارکنان خود است، رضایت شغلی کارکنان کاراییوري و بهرهباال بردناند. از آنجایی که هر سازمان درصدد خود اختصاص داده
).1391؛ رضایی و همکاران، et alLakai,.2014د (داربر عهده، نقش مهمی کاراییاین باال بردنسازمان در 

مروجان پهنهاي درهاي حرفهصالحیتوضعیت برخورداري از-2جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیار*میانگینمتغیرها

79/360/016/01صالحیت فردي
80/371/019/02صالحیت اجتماعی

86/376/020/03ریزيصالحیت مدیریتی و برنامه
60/373/020/04صالحیت آموزشی

51/372/020/05مهارت عملی کشاورزي
63/378/021/06توانایی پژوهشگري

63/376/021/07توانایی علمی
-69/373/020/0اي کلصالحیت حرفه

باشدمی15تا 1ها بین دامنه میانگین*

آن در وضعیت موجود و میزان اهمیتهايگویهصالحیت فردي و -3جدول
وضعیت موجود

هاي صالحیتگویه

میزان اهمیت

رتبه
ضریب 
تغییرات

)CV(

انحراف 
انحراف *میانگین*میانگینمعیار

معیار

ضریب 
تغییرات

)CV(
رتبه

53/466/014/03تعهد سازمانی117/074/016/4
51/461/013/01داشتن اعتماد به نفس باال219/075/088/3
33/479/018/08(قدرت تحمل)صدرسعه319/078/094/3
51/461/013/02شناسیوقت422/091/011/4
55/466/014/04لیت پذیريؤوو مسشناسیوظیفه523/094/008/4
40/479/017/07يقدرت بیان و سخنور623/086/063/3
39/477/017/05داشتن روحیه یادگیري مستمر723/091/084/3
16/481/019/010انتقادپذیري824/087/061/3
30/486/020/011داشتن روحیه کارآفرینی925/092/064/3
40/477/017/06عالقه و اشتیاق به کشاورزي1028/001/154/3
30/482/019/09رضایتمندي شغلی1130/000/126/3
-40/455/012/0فرديصالحیت 16/060/079/3-

باشد.می5تا1ها بین دامنه میانگین*
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صالحیت اجتماعی-ب
تجربیاتاستفاده از ، بردارانبا بهرهنبودبرخوردخوش،برقراري روابط اجتماعی مناسبهاي گویهصالحیت اجتماعی با 

هاي یافته. ه گویه در دو وضعیت موجود (میزان برخورداري) و میزان اهمیت مورد مطالعه قرار گرفتغیره با نُومکارانه
با 80/3،(میزان برخورداري)هاي اجتماعی در وضعیت موجودبدست آمده نشان از آن داشتند که میانگین کل صالحیت

قرار روجان مورد مطالعه در سطح باالتر از متوسط هاي اجتماعی، مصالحیتبه عبارت دیگر، از نظر است؛ 71/0یارمعانحراف 
مروجان مورد مطالعه دیدگاه سنجی این صالحیت نیز حاکی از آن است که این صالحیت از هاي حاصل از اهمیتدارند. یافته

برخوردخوش«هايگویهدر این میان هاي اجتماعی اهتمام دارند.در صالحیتهاآنداراي جایگاه و اهمیت باالیی است و اغلب 
وضعیت 3تا 1در رتبه » دارا بودن حس همدلی و درك دیگران«و » برقراري روابط اجتماعی مناسب«، »بردارانبا بهرهنبود

در زندگی انسان بسیار مهم است. و اجتماعیهاي ارتباطیمهارت).4جدول هاي اجتماعی قرار گرفتند (صالحیتموجود 
کند، فراگیري روابط بین فردي صحیح، اهمیت روابط بین فردي رشد نمیههاي بالقوه انسان، جز در سایندياز توانمیکهیچ

د. نیابی داروري شغلی، افزایش سازگاري و خود شکوفایی، سالمت روانی و هویتدر ایجاد رشد شخصیت، افزایش بهرهبسزایی
شوند و با مشکالت کوتاه خوردارند کمتر از سوي اطرافیان خود پذیرفته میتري برهاي ارتباطی ضعیفافرادي که از مهارت

پیامد چنین ارتباطی در موارد نداشتن صالحیت و نارضایتی شغلی، تنهایی، مشکالت .مدت و بلند مدت زیادي روبه رو هستند
به و کردهتماد دیگران را جلب دهد اعاجازه میفردارزشی است که به ي باهمدلی سرمایهتحصیلی و غیره خواهد بود. 

دیگران در فرد درك کند کهشود موجب می. همدلی کندرا درك هاآنو افکار اتتا احساسکندکمک اطرافیان خود 
هاي مهم براي صالحیت اجتماعی، یکی از صالحیتچیست. هاآنرفتار کنند و دالیل رفتارهايچگونههاي مختلف موقعیت

است، ارتباط کالمی مؤثر با کشاورزان و جامعه محلی، مهارت برقراري ارتباط مناسب با روستاییان، توانایی تعامل با روستاییان 
ارتباطی از هايفناوريها و مراکز علمی (محققان)، برقراري ارتباطات مناسب با همکاران، استفاده از برقراري ارتباط با سازمان

.نمایندیاري را براي برقراري ارتباط مؤثر توانند کارشناسان که میاستجمله مواردي 

آن در وضعیت موجود و میزان اهمیتهاي گویهصالحیت اجتماعی و-4جدول 

باشد.می5تا1ها بین دامنه میانگین*

ریزيصالحیت مدیریت و برنامه-پ
و برخوردار باشد (رضاییالزمهاي مدیریتی انجام دهد که از تواناییخوبیبهتواند وظایف سازمانی خود را یک مروج زمانی می

نتایج حاصل قرار دارد.متوسطیدر حد هاآنریزي ). از نظر مروجان مورد مطالعه، صالحیت مدیریتی و برنامه1391، همکاران

وضعیت موجود

صالحیتهايگویه

میزان اهمیت

رتبه
ضریب 
تغییرات

)CV(

انحراف 
انحراف *یانگینم*میانگینمعیار

معیار

ضریب 
تغییرات 

)CV(
رتبه

48/470/015/03بردارانبهرهبودن با برخوردخوش119/083/016/4
44/475/016/08برقراري روابط اجتماعی مناسب220/083/004/4
47/463/014/01دارا بودن حس همدلی322/092/001/4
44/471/015/06آموزش و توسعه دیگران423/088/077/3
39/464/014/02دیگرانتجربیاتاز میزان استفاده 524/088/066/3
40/469/015/04انجام کار گروهی و مشارکتی624/090/072/3
33/468/015/05مشارکت و مشاوره با متخصصان724/090/064/3
29/480/018/09توانایی جلب همکاري825/095/067/3
33/473/016/07انبرداربهرهلیت دادن به ؤومس927/097/054/3
-4/455/013/0صالحیت اجتماعی19/071/080/3-
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هاي کشاورزي در وضعیت موجود و میزان اهمیت با دامنه مروجان پهنهدر ریزي هاي مدیریت و برنامهبندي صالحیترتبهاز 
آماده کردن محیط آموزشی مناسب از نظر فیزیکی «، »مسئلهگیري و مهارت حل تصمیم«هايگویهنشان داد5تا 1میانگین 
به عبارت ؛ )5جدول (نخست (اول تا سوم) را به خود اختصاص دادندجایگاه،»اموربندياولویتمدیریت زمان و «، »و روانی

اهمیت باالیی ازکشاورزي مورد مطالعه پهنهو هم از نظر مروجانرا داشتهنسبتاً مطلوبیهم وضعیت گویه،دیگر، این سه 
آماده کردن محیط آموزشی مناسب «و » کنترل و مدیریت رفتار«،»مدیریت تخصیص منابع«هايگویه. همچنین برخوردارند

گیري به ثبات و سرعت عمل در تصمیم.هاي نخست اهمیت سنجی را به خود اختصاص دادندرتبه،»از نظر فیزیکی و روانی
ي خاص در زمان مناسب گیري در حوزهشجاعت تصمیم،از مدیرانرخی. باستحائز اهمیتبسیارگیري ان توانایی تصمیمعنو

تفکري است که جهت آن به سوي حل مسئله. همچنین توانایی حل گرددحوزه میآناند و این باعث تحول در را داشته
شامل مسئلهمهارت حل ،هاي محتمل است. به بیان دیگراب پاسخها و هم انتخخاص است و هم متضمن تشکیل پاسخمسئله

و انجام اعمال ذهنی جهت رسیدن به هدف است.مسئلهتشخیص 

آن در وضعیت موجود و میزان اهمیتهايگویهریزي و صالحیت مدیریت و برنامه-5جدول 

باشد.می5تا1ها بین نه میانگیندام*

صالحیت آموزشی-ت
هاي آن ارائه خدمات آموزشی موریتأها و مرسالتترینممهترویج کشاورزي، یکی از نوینبدون تردید با توجه به ماهیت نظام

هاي آموزشگري را مشخص این امر ضرورت برخورداري مروجان کشاورزي از مهارتاست.هاي مختلف به روستائیاندر زمینه
هاي نوین به مخاطبان و برگزاري فناوريها و مروجان براي انتقال نوآوريشکبی). 1391، و همکاراننماید (رضاییمی

هاي آموزشی و استفاده صحیح از وسایل سمعی و بصري دارند و گیري از روشهاي آموزشی و ترویجی مؤثر، نیاز به بهرهکالس
کننده براي هاي آموزشی به عنوان ابزار تسهیلروشهاي الزم در این زمینه برخوردار باشند. بدین منظور الزم است از مهارت

هاي آموزشی در تعامل با سایر عوامل هاي از پیش تعیین شده استفاده خواهد شد. روشها و مهارتها، بینشتغییر در نگرش
، موضوع یادگیري، زمان و مکان یادگیري، منابع مالی، آموزشگرتوانند مؤثر باشند که اجزاي آن (یادگیرنده،آموزشی زمانی می

ترویج و آموزش کشاورزي به عنوان بخش آموزشی در هشاخ،تباط متقابل باشند. در این بینفیزیکی و انسانی) در تعامل و ار
در باشد. اي مروجان میحرفهبرخوردار بوده و صالحیت آموزشی یکی از عوامل مؤثر بر موفقیتبسزاییاهمیتکشاورزي از 

دهد که به نشان می5تا 1میانگین دامنههاي آموزشی در وضعیت موجود و میزان اهمیت با بندي صالحیترتبهخصوص 
هاي برگزاري کارگاه«،»بردارانمهارت انتقال بهینه مطالب به بهره«،»تسلط به موضوعات و محتواي آموزشی«ترتیب 

وضعیت موجود

صالحیتهايگویه

میزان اهمیت

رتبه
ضریب 
تغییرات

)CV(

حراف ان
انحراف *میانگین*نمیانگیمعیار

معیار

ضریب 
تغییرات 

)CV(
رتبه

39/471/016/05مسئلهو مهارت حل گیريتصمیم122/084/069/3
39/469/015/03آماده کردن محیط آموزشی223/081/052/3
44/470/015/04مدیریت زمان325/094/070/3
34/468/015/02ل و مدیریت رفتارکنتر426/096/069/3
28/475/017/06مدیریت بحران در برنامه526/094/057/3
39/477/017/07)نگريآینده(اندازچشمتعیین 627/095/051/3
25/477/018/08توانایی هماهنگ کردن727/097/055/3
85/487/019/09هتوانایی طراحی و تدوین برنام828/001/152/3
44/466/014/01مدیریت تخصیص منابع929/003/151/3
-42/469/015/0ریزيمدیریت و برنامهصالحیت20/076/085/3-
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د گرفتن، مروجان کشاورزي در وضعیت مطلوبی قرار گویهاز نظر این سه ،. به عبارتیشدندهاي اول تا سوم رتبهحائز، »آموزشی
.)6(جدول 

آن در وضعیت موجود و میزان اهمیتهايگویهصالحیت آموزشی و -6جدول 

باشد.می5تا1ها بین دامنه میانگین*

توانایی پژوهشگري-ث
که با پنج گویه در دو وضعیت موجود (میزان استهاي کشاورزيهاي مروجان پهنهتوانایی پژوهشگري یکی دیگر از صالحیت

هاي بدست آمده نشان از آن داشتند که میانگین کل صالحیت فتهیاقرار گرفت.بررسیبرخورداري) و میزان اهمیت مورد 
پژوهشگري اهمیت صالحیت. همچنین میانگین )7(جدول است78/0با انحراف معیار 63/3پژوهشگري در وضعیت موجود، 

سبتاً مطلوبینصالحیت پژوهشگري هم در وضعیت ،. به عبارتیبود) حاکی از اهمیت باالي آن 57/0یارمعبا انحراف 43/4(
است و هم از اهمیت باالیی برخوردار است. البته با توجه به سطح تحصیالت مروجان پهنه که اغلب در سطح کارشناسی ارشد 

اطالعات دقیق از شرایط اقتصادي و اجتماعی منطقه، زیربناي اساساًصالحیت دور از انتظار نبوده است. وضعیت اینبودند، 
توان اقدامی انجام داد. میزان کاربرد نمیعمالًبدون دسترسی به اطالعات، کهيطوربهاستیجیهاي آموزشی و تروفعالیت

این امر پذیرش چندانی توسط متأسفانهلیکن کشاورزي است، توسعههايمؤلفهفناوري در کشاورزي توسط کشاورزان یکی از 
ورزان بلکه ناشی از نامناسب بودن نوآوري از نظر کشاورزان آگاهی کشاعدم کشاورزان ندارد. محققان این عدم پذیرش را نه در 

اي در جهت اند. تحقیق مزرعهاي عنوان کردههاي حل مشکل مذکور را رد تحقیقات مزرعهبنابراین، یکی از راه؛ اندعنوان کرده
).1385ی، باشد (کاشانتکمیل تحقیقات ایستگاهی و به عنوان پل ارتباطی بین کشاورز، تحقیق و ترویج می

هاي علمیتوانایی-ج
به ؛ روز نمایدها و دانش علمی خود را بهبود بخشیده و بهخود را دنبال کرده و مهارترشتهمروج الزم است تحوالت مربوط به 

توان گفت، شایستگی هر نظام آموزشی به صالحیت آموزشگر در آن نظام بستگی دارد (حکیمی، عبارت دیگر، به طور کلی می
). قاعدتاً نظام نوین ترویج نیز به عنوان یک نظام آموزشی از این قاعده مستثنی نیست و مروج دائماً باید اطالعات خود را 1387

هاي مروجان در خود به موفقیت دست یابد. لذا، مفهوم تعریف شده به عنوان یکی از طالحیتهروزرسانی کند تا در حرفبه
روز رسانی علم و دانش به«، »علم و دانش کشاورزي«همروجان با هشت گویجستار حاضر تحت عنوان توانایی علمی

در دو سطح وضعیت موجود و میزان اهمیت مورد » عمومی و تخصصی کشاورزي و غیرهاز اطالعاتبرخورداري «و »کشاورزي
). به 8جدول دست آمد (به76/0با انحراف معیار 63/3هاي علمی در وضعیت موجود بررسی قرار گرفت. میانگین توانایی

هاي بندي گویهعبارتی، مروجان مورد مطالعه از علم و دانش کشاورزي نسبتاً مطلوبی برخوردار بودند. در خصوص رتبه

وضعیت موجود

صالحیتهايگویه

میزان اهمیت

رتبه
ضریب 
تغییرات

)CV(

انحراف 
انحراف *میانگین*میانگینمعیار

معیار

ضریب 
تغییرات 

)CV(
رتبه

39/474/016/02زشیتسلط به موضوعات و محتواي آمو122/083/064/3
50/464/014/01مهارت انتقال بهینه مطالب224/091/075/3
39/489/020/07آموزشیهايکارگاهبرگزاري 324/093/076/3
30/487/020/06آموزشیهايدورهبرگزاري 424/094/077/3
33/479/018/04توانایی مشارکت دادن525/094/066/3
29/483/019/05توانایی ارزیابی626/094/061/3
40/476/017/03توانایی استفاده از وسایل آموزشی مختلف726/093/053/3
27/488/020/08آموزش عملیهايفرصتایجاد 829/001/139/3
89/407/122/09آموزشیهايسخنرانیبرگزاري 930/001/134/3
-42/492/021/0صالحیت آموزشی20/073/060/3-
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برخورداري از «، نتایج نشان داد که به ترتیب 5تا 1میانگین دامنههاي علمی در دو وضعیت موجود و میزان اهمیت با توانایی
در » برخورداري از اطالعات عمومی و تخصصی کشاورزي«و » به روز رسانی علم و دانش کشاورزي«، »اورزيعلم و دانش کش

اند.آخر وضعیت موجود قرار گرفتههدر رتب» پژوهشی- برقراري رابطه با مراکز علمی«نخست و همچنین رتبه

آن در وضعیت موجود و میزان اهمیتهاي گویهپژوهشگري و صالحیت-7جدول 

باشد.می5تا1ها بین دامنه میانگین*

آن در وضعیت موجود و میزان اهمیتهايگویهتوانایی علمی و - 8جدول 

باشد.می5تا1ها بین دامنه میانگین*

هاي عملی کشاورزيمهارت-چ
هایی که مروجان بایستی از آن برخوردار باشند، برخورداري از تجربه، سابقه و مهارت کار عملی در ویژگیترینمهمیکی از 

تواند اعتبار مروج در سطح روستا و پذیرش اطالعات ارائه شده توسط یکشاورزي است. برخورداري از چنین صالحیتی مزمینه
مورد هاياز صالحیتدیگر هاي عملی کشاورزي یکی مهارت).1391، و همکارانرضایی(را میسر سازدیانیوي از سوي روستا

) و میزان اهمیت مورد مطالعه در دو وضعیت موجود (میزان برخورداريگویهکه با هشت بودهاي کشاورزي مروجان پهنهنیاز
با 51/3هاي عملی کشاورزي در وضعیت موجود، هاي بدست آمده نشان از آن داشتند که میانگین کل مهارتیافته. قرار گرفت

وضعیت موجود

صالحیتهايگویه

میزان اهمیت

رتبه
ضریب 
تغییرات
(CV)

انحراف 
انحراف *انگینمی*میانگینمعیار

معیار

ضریب 
تغییرات 

(CV)

رتبه

44/462/013/01ايمزرعهانجام تحقیقات 123/085/067/3
بر توانایی انتخاب و مناسب اهداف 223/085/059/3

ك شدهنیازهاي دراساس
41/471/016/03

انتقال مؤثر مطالب تخصصی به 324/092/072/3
روستاییان

33/466/015/02

36/470/016/04تشخیص و تحلیل موقعیت425/092/057/3
34/475/017/05اطالعات مورد نیازآوريجمعقابلیت 529/005/157/3
-38/457/013/0صالحیت پژوهشگري21/078/063/3-

وضعیت موجود

صالحیتهايگویه

میزان اهمیت

رتبه
ضریب 
تغییرات
(CV)

انحراف 
انحراف *میانگین*میانگینمعیار

معیار

ضریب 
تغییرات 

(CV)

رتبه

50/468/015/04علم و دانش کشاورزي123/087/069/3
47/464/014/02به روز رسانی علم و دانش کشاورزي223/086/059/3
اطالعات عمومی و تخصصی 324/087/060/3

کشاورزي
52/466/014/03

50/473/022/08توانایی استفاده از اینترنت424/092/072/3
40/473/016/05میزان اطالع از دانش بومی524/095/085/3
45/466/014/01میدانیهايفعالیتانجام 627/099/066/3
26/474/017/06تهیه نشریات ترویجی و آموزشی729/001/146/3
- برقراري رابطه با مراکز علمی830/004/145/3

پژوهشی
30/479/018/07

-42/455/012/0توانایی علمی21/076/063/3-
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نسبتاً مطلوبیهاي عملی . این بدان معنا است که مروجان پهنه مورد مطالعه از مهارت)9جدول (است72/0انحراف معیار 
. با توجه به دامنه میانگین بود57/0با انحراف معیار 41/4، کشاورزيهاي عملید. همچنین میانگین اهمیت مهارتبرخوردارن

آشنایی مروج «در این میان،سطح نسبتاً خوبی قرار دارد. درهاي عملی کشاورزي توان نتیجه گرفت که مهارت، می5تا1بین 
میزان تسلط یا اطالع از مبانی و مفاهیم «و » ا اطالعات جدید کشاورزيآشنایی مروج ب«، »با وضعیت کشاورزي منطقه
گرفتند.اول تا سوم وضعیت موجود قرار هرتبدر » به کشاورزانرسانیخدماتمحیطیزیستکشاورزي پایدار و مالحظات 

آن در وضعیت موجود و میزان اهمیتهايگویهعملی و مهارتصالحیت-9جدول 

باشد.می5تا1ها بین گیندامنه میان*

کشاورزيهنبندي مروجان پهخوشه
هاي پیشین از هاي ذکر شده در بخشهاي کشاورزي مورد مطالعه از نظر سطح صالحیتمروجان پهنهبندي گروهبه منظور

شود و در بندي به کار برده میاي، روشی است که براي گروهبهره گرفته شد. تحلیل خوشهK-Meanاي به روشتحلیل خوشه
تفاوت ، لیکنباشنداز درون همگن میو یگر داشتهیکدون یک گروه شباهت بسیاري با درافرادبندي موضوع یا این گروه

هاي صالحیتوضعیت مورد مطالعه بر اساس پهنه . در این پژوهش مروجان )1394(کالنتري، هاي دیگر دارندبسیاري با گروه
هاي عملی علمی و مهارتتواناییآموزشی، پژوهشگري،توانایی ریزي،(صالحیت فردي، اجتماعی، مدیریتی و برنامهايحرفه

) 1نگارهاي (بندي گردیدند. دو خوشه (گروه) مروجان پهنه از نظر ابعاد صالحیت با استفاده از تحلیل خوشهکشاورزي) دسته
ها فتهیاکه گونههمانکه است نسبت به گروه دیگر »تر از میانگینباالبا صالحیت«شناسایی شد. گروه اول شامل مروجانی

نفر از افراد 51بودند که تر از میانگینپایینصالحیت باباشد. دومین گروه از مروجان نفر می33ان،تعداد آندهندمینشان 
)، تر از میانگیناول (مروجان با صالحیت باالدستهدر ،گرددمشاهده می2نگاره که در گونههمانشدند.را شامل مورد مطالعه 

ها قرار گرفته است. این در حالی است که در دسته دوم (مروجان با صالحیت اعی در باالتر از بقیه صالحیتي اجتمهاصالحیت
ها است.تر از بقیه صالحیتاین صالحیت در پایین،)تر از میانگینپایین

مروجان پهنه با صالحیت باالتر از میانگین
صد) از افراد مورد مطالعه را شامل شدند. مروجانی که در این گروه قرار در3/39نفر (33هاي کشاورزي این گروه از مروجان پهنه

اند نسبت به گروه دوم داراي صالحیت باالتري هستند. با این حال ها کسب کردهگرفتند بر اساس نمراتی که در ابعاد صالحیت

وضعیت موجود

صالحیتهايهگوی

میزان اهمیت

رتبه
ضریب 
تغییرات

)CV(

انحراف 
انحراف *میانگین*میانگینمعیار

معیار

ضریب 
تغییرات 

)CV(
رتبه

59/462/013/01آشنایی با وضعیت کشاورزي منطقه122/088/092/3
50/468/015/04آشنایی با اطالعات جدید کشاورزي224/089/067/3
مبانی و مفاهیم کشاورزي پایدار و 325/094/069/3

محیطیزیستمالحظات 
50/481/018/06

53/464/014/03مهارت فنی مروج426/096/061/3
50/463/014/02تجربه عملی در زمینه کشاورزي527/099/059/3
32/480/018/07بردارانبهرهتوانایی آماده کردن 628/094/033/3
مهارت در نحوه تولید و عرضه 728/096/038/3

محصوالت کشاورزي
38/475/017/05

ارائه خدمات دامپزشکی در 829/016/191/3
هايدامداري

02/410/127/08

-41/457/013/0مهارت عملی20/072/051/3-
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ها از وضعیت باالتري در مروجان الحیتو آموزشی نسبت به دیگر صریزيهاي مدیریتی و برنامههاي اجتماعی، صالحیتصالحیت
).1نمودار (ندباشکشاورزي این گروه برخوردار می

هاي موجوداساس صالحیتبندي افراد مورد مطالعه برگروه-1نمودار 

تر از میانگینمروجان پهنه با صالحیت پایین
مشاهده 1نمودار که در گونههمانشوند. مطالعه را شامل میدرصد) از افراد مورد 70/60نفر (51این گروه از مروجان 

هاي ناییریزي، آموزشی، پژوهشگري، تواها (صالحیت فردي، اجتماعی، مدیریتی و برنامهاز صالحیتهرکداموضعیت ،شودمی
.)2نگاره (تري قرار دارندهاي عملی کشاورزي) در این گروه در شرایط پایینعلمی و مهارت

اي مروجانهاي حرفهه وضعیت موجود و میزان اهمیت صالحیتمقایس
زمون تی جفت نمونه بهره آهاي دو سطح وضعیت موجود و میزان اهمیت از میانگیندر این بخش از پژوهش براي مقایسه

براي حالتداري بین دو نشان داده شده است. مطابق نتایج جدول تفاوت معنی10و نتایج این آزمون در جدول گرفته شد
دهد که میانگین میزان اهمیت نسبت به نشان می10جدول نتایج ،هاي مورد بررسی وجود دارد. فزون بر آني صالحیتهمه

مروج در آینده باید آنچهن و میزان اهمیت به ا، وضعیت موجود به وضعیت فعلی مروجچراکه. استوضعیت موجود بیشتر 
با توجه به ان مذکور مروجکهاستدر دو سطح حاکی از آن ان پهنهتفاوت نظر مروج،بنابراین؛ داشته باشد، اشاره دارد

هاي پیشرفت را براي شرایط کاري در آینده شناسایی اي که در حال حاضر از کار کردن در این بخش دارند، نقایص و راهتجربه
د بود.شرایط در سطح میزان اهمیت نسبت به وضعیت موجود بهتر خواه،لذااند.کرده

مرجان پهنهايهاي حرفههاي صالحیتمؤلفهوضعیت موجود و میزان اهمیت مقایسه-10جدول 

مؤلفه
اهمیتمیزانوضعیت موجود

tمقدار آماره 
سطح 

معناداري
خطاي استاندار 

میانگین انحراف *میانگین
انحراف *میانگینمعیار

معیار
0001/0069/0- 79/360/040/455/077/8صالحیت فردي

0001/0090/0- 80/371/040/455/055/6صالحیتی اجتماعی
0001/0102/0- 85/376/042/469/015/8ریزيصالحیت مدیریتی و برنامه

0001/0111/0- 60/373/042/492/031/7صالحیت آموزشی
0001/0098/0- 63/378/043/457/066/7توانایی پژوهشگري

0001/0087/0- 63/376/042/455/009/9یی علمیتوانا
0001/0087/0- 51/372/041/457/032/10مهارت عملی کشاورزي

باشد.می5تا 1ها دامنه میانگین*
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و پیشنهادهاگیرينتیجه
سازد. از فراهم میرا نظام نوین ترویج و آموزش کشاورزيباال موجبات موفقیت با توانایی و صالحیتهحضور مروجان پهن

آید هاي ترویجی به حساب مینظام و پیشرو در اجراي برنامهاین ي اصلیکشاورزي به عنوان سازه و شالودهپهنه، مروجرواین
ها به دار بوده و عامل تغییر در مردم و سازمانهاي ترویج را عهدهانتقال، اشاعه و ترویج محتواي آموزشی برنامهیتلوئکه مس

Khalilآید (یحساب م et al., ، در راستاي دستیابی به اهداف ترویج الزم است که به عوامل مؤثر بر موفقیت روایناز ).2009
و انمنوط به آن است که مروجبه سطح باالتري از مهارت هاآنمروجان توجه شود چراکه موفقیت کشاورزان و دستیابی 

اي، آموزشـی و فـنی جهـت آمـوزش هاي مختلـف حرفـههاي الزم در زمینهیتها و صالحکارشناسان ترویج خود داراي قابلیت
ها و مطالعات موجود حاکی از آن است که نظام نوین ترویج کشاورزي کشور اشند. این در حالی است که گزارشکشاورزان ب

؛ 1394فعلی و همکاران، (موفق عمل کند و به اهداف خود نائل نشده است نتوانستن استرفت انتظار میکهچنانآن
رفت یکی از دالیل این عدم توفیق در بکارگیري نیروي ). احتمال می1386؛ میرزائی و همکاران، 1398مقدم و فاطمی، یئرضا

کشاورزي در هايهپهنمروجانهايصالحیتبه بررسی و تبیین پژوهش حاضر ، در بنابراین؛ انسانی ناکارآمد و ناتوان باشد
به شرح زیر است:هاي انجام گرفته به صورت اجمالی مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسیاحمد راشهرستان بویر

این . گرفتقرار جایگاه نخستدر مورد بررسیي هاهاي شخصی در بین صالحیتمطابق با نتایج حاصل از پژوهش صالحیت
ظیر اعتماد به نفس، تعهد سازمانی، روابط اجتماعیهاي عمومی نمورد مطالعه از نظر صالحیتهبدان معناست که مروجان پهن

) و بخشی 1391خالخیلی و زمانی (عزیزيهايآورد با یافتهاین دستبرند.سر میو حس همدلی در شرایط نسبتاً مطلوبی به
الت رغم تحصیکشاورزي علیهعالوه بر آن، نتایج نشان داد مروجان پهندر یک راستا است.)1391جهرمی و زمانی (
تري قرار هاي علمی و پژوهشی در سطح پاییناز نظر تواناییامامدرك کارشناسی ارشد)، درصد داراي51دانشگاهی مطلوب (

هاي مورد نیاز آوري دادهو قابلیت جمعپژوهشی، توانایی کار با اینترنت-در این میان، برقراري رابطه با مراکز علمیگرفتند. 
Murphy&() و مورفی و بورینگ 1395هاي حمیدي و یعقوبی (آورد با یافتهند. این دستاکمترین رتبه را کسب کرده

Bruening, از طرف دیگر، با اي بهره گرفته شد. تحلیل خوشهاز انمروجصالحیتی بندي براي دستههمخوانی دارد. )2006
چنین بنابراینداري بر عهده نداشتند، توجه به اینکه بسیاري از متغیرهاي مورد بررسی در موفقیت مروجان نقش معنی

هاي ها و تشکیل گروهور خنثی کردن تفرق دادهظبه منبنابراین؛ ها تفرق زیادي وجود داشته باشداستنباط شد که بین داده
مورد پهنهاي حاکی از آن بود که مروجاناصل از تحلیل خوشهحاي بهره گرفته شد. نتایج همگن مروجان از تحلیل خوشه

تر از درصد) و مروجان با صالحیت پایین30/39نفر معادل 33(تر از میانگینو گروه مروجان با صالحیت باالمطالعه در د
ها براي ترسیم تفاوت وضعیت مقایسه میانگینآزموناز ،فزون بر آن. اندفکیکتقابلدرصد) 70/60نفر معادل 51(میانگین

بررسی در هر وردهاي مصالحیتمیانگین ها نشان داد کهاي بهره گرفته شد. یافتهههاي حرفموجود و میزان اهمیت صالحیت
داري است.معنیو سطح داراي تفاوتد

پهنه کشاورزي اي مورد نیاز مروجان توان موارد ذیل را براي بهبود و تقویت صالحیت حرفهنتایج حاصله میراستايدر 
پیشنهاد نمود:

؛دمت در راستاي تقویت بنیه علمی مروجان پهنه مورد مطالعه حائز اهمیت استخهاي ضمن برگزاري دوره•
ي فنون تدریس و آموزشگري با مطالعه بیشتر در زمینهمروجان پهنهشود با توجه به اهمیت صالحیت آموزشی پیشنهاد می•

همچنین ضرورت دارد .انجام رسانندسراین مهم را به کاراییهاي نوین و اثربخش آموزش آشنا شوند تا با حداکثر با روش
؛وندشهاي آموزشگري با آموزش بزرگساالن و دانش بومی نیز آشنا جهت بهبود مهارت

ها و استفاده از تجربه ، بازدید میدانی از سایر استانان پهنهمطابق با نیاز مروجافزاییدانشافزایی و هاي مهارتبرگزاري دوره•
؛دیگران

کشاورزي جهت افزایش روحیه کارآفرینی در آنان و شناخت ابعاد و پهنه کارآفرینی براي مروجان هايبرگزاري دوره•
؛ وهاي مختلف کارآفرینی به ویژه روانشناسی و همچنین آشنایی مروجان با نحوه آموزش کارآفرینیویژگی
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از کارگزاران نوآور و صاحبان فکر و هاي جدید و حمایتایدهپیگیريهاي کاري براي هاي نوآوري و گروهتشکیل تیمبه •
گردد.مبذول اي اندیشه در بخش مدیریت ترویج توجه ویژه

منابع
اي مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج ). واکاوي صالحیت حرفه1394یی، م. (الاحمدپور، ا.، نوري، م.، و علیخانی دادوک
.201- 214، صص 2، شماره2، دوره روستاییراهبردهاي توسعه مجلهکشاورزي در استان مازندران. 

اي ترویج به منظور هاي خدمات مشاورههاي مورد نیاز کارشناسان شرکت). ارزیابی قابلیت1393ایزدي، ن.، حیاتی، د.، و عطائی، پ. (
.15- 26، صص 4، شماره7، دورههاي ترویج و آموزش کشاورزيپژوهشمجلهآموزش و توسعه کشاورزي دقیق. 

اي (مورد مطالعه: هاي مشاورههاي ترویجی موردنیاز کارشناسان کشاورزي شرکت). لیاقت1391جهرمی، آ.، و زمانی، غ. (بخشی
، صص 3، شماره 43، دوره مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایرانمروجان خصوصی شهرستان مرودشت). 

340-329.
هاي خدمات اي آموزشـگران شـرکتحرفـهصالحیتهاي مؤثـر بـر سـازه).1396لنگرودي، م.، و خیرخواهان، م. (چرمچیان

، 9دوره ،پژوهش مدیریت آموزش کشـاورزيمجلهمشـاورهاي فنی و مهندسـی کشـاورزي شـرق اسـتان گلسـتان. 
.74-87، صص 42شماره 

اي حرفههايصالحیتر بر توسعه هاي مؤث). بررسی عامل1396صرافی، م. ع.، و آهنگري، ا. (هاي نساجحجازي، س. ي.، 
، شماره 9ي، دوره پژوهش مدیریت آموزش کشاورزمجلهها، مراتع و آبخیزداري. آموزشگران ترویجی سازمان جنگل

.56-67، صص 40
هاي حیتالهـاي آموزشـی مؤثر بر توسـعه صبررسـی مؤلفه). 1397(و آهنگـري، ا.،صرافی، م. ع.هاينسـاج.، يس. حجـازي، 

مـورد مطالعـه آموزشـگران ترویجـی (هـاي آموزشـی دانشـگاه، قبـل و ضمـن خدمـتاي مروجـان در دورهحرفـه
،1شـماره،14دوره، مجلـه علـوم ترویـج و آمـوزش کشـاورزي ایـران).هـا، مراتـع و آبخیـزداريسـازمان جنگل

.151- 162صـص 
، رسانیاطالعفصلنامه کتابداري و سطح علمی نیروها و دستیابی به دانش روز. هاي ارتقاي). بررسی شیوه1387حکیمی، ه. (

.103-111، صص 1، شماره 11دوره 
هاي مورد نیاز مروجان کشاورزي شهري از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان ). شناسایی صالحیت1395حمیدي، ك.، و یعقوبی، ج. (

.23- 34، صص 3، شماره 35، دوره ترویج و آموزش کشاورزيهايپژوهشمجله جهاد کشاورزي استان زنجان. 
هاي مورد نیاز مروجان کشاورزي از دیدگاه پرسنل ). بررسی صالحیت1391رضایی، ر.، قدیمی، ع.، اسحاقی، ر.، و ودادي، ا. (

.473-482، صص 3، شماره 43، دوره مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایرانترویج کشاورزي استان اردبیل. 
علوم ترویج و آموزش مجله . راهبردهاي بهبود نظام نوین ترویج کشاورزي ایران). 1398مقدم.، ك.، و فاطمی، م. (رضائی

.223- 251، صص 2، شماره15، دوره ایرانکشاورزي
یلویه و بویراحمد. ). آمار، اطالعات و وضعیت کشاورزي استان کهگ1399سازمان جهاد کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد (

گزارش منتشر نشده.
هاي مؤثر بر عملکرد شغلی مروجان مسئول پهنه در ). عامل1398فر، غ. ر. (سبزه، م.، چراغعلی، م. ر.، مهاجر، م.، و خوش

.145-159، صص 50، شماره 11، دورهپژوهش مدیریت آموزش کشاورزياستان گلستان. 
دیدگاه مروجان نسبت به ). 1400پور، ب. (جهرمی، آ.، یعقوبی، و.، و حسینع.، بخشیپسند، م. ر.، علیپور، ح.، نعمتی، شاه

، 13، دورهپژوهش مدیریت آموزش کشاورزيمجله. ي عملیاتی ترویج کشاورزيهاي مورد نیاز در پهنهشایستگی
.91- 110، صص 56شماره 
مدل مهارت افزایی مروجان کشاورزي ایران با تأکید بر ). طراحی1400اله حسینی، س. ج.، و صبوري، م. ص. (طیوري، م.، فرج

. 648- 660، صص 4، شماره11، دوره ايریزي منطقهجغرافیا و برنامهمجلهسازي. ظرفیت



71-86صص1401/ 2/ شماره 18علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

85
This Journal is an open access Journal Licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 405)
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Abstract
Efficient agricultural extension agents with desirable professional qualifications are the drivers of agricultural
development. Therefore, this study was conducted with the aim of explaining the professional competencies
needed by agricultural parcels’ extension agents in the Boyar-Ahmad County using descriptive-correlational
survey method. The statistical population of the research was the agricultural parcels’ extension agents in the
Boyar-Ahmad county (N=126). Using the sampling table of Bartlett et al., 84 extension agents were estimated
as the sample size and distributed among the population in a simple random manner. A researcher-made
questionnaire was used to collect data. The face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of
experts and subject specialists. The reliability of the questionnaire was confirmed by conducting a pilot study
and calculating Cronbach's alpha coefficient (0.90-0.70). The investigated professional competencies were
categorized into seven areas, including personal, social, management and planning, research, education,
scientific abilities, and agricultural practical skills. The findings showed that the status of all the professional
competencies of the extension agents were at an average to above average level, among which, the possession of
general competencies (individual and social skills) were ranked first while research and scientific abilities were
ranked last. The results of cluster analysis of agricultural extension agents based on the seven professional
competencies showed that the agents can be categorized into two categories based on levels of professional
competencies: high-competent (n=33) and low-competent (n=51) agents. In addition, all the professional
competencies were of great importance to the agents. Therefore, it is suggested to improve the know-how
(technical expertise) knowledge and the agricultural practical skills of the extension agents in the fields of “how
to cultivate all kinds of agricultural products” and “acquire problem-solving skills”.

Keywords: Agricultural extension, Human resource development, Professional competency, Job performance,
Zoning extension agents.
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