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صالحیت های مورد نیاز کارشناسان ترویج کشاورزی استان تهران

در ترویج و آموزش کسب و کار کشاورزی هسته ای

غالم حسین حسینی نیا1، شهرام مقدس فریمانی2، سوگند سادات فالح دوست3
1- استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران

2- استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی كاربردی جهادكشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی
3- دانش آموخته ی دوره كارشناسی ارشد دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده
    هـدف ایـن پژوهـش شناسـایی صالحیـت هـای مـورد نیـاز كارشناسـان ترویـج كشـاورزی اسـتان تهـران در راسـتای ترویج 
كسـب و كار كشـاورزی هسـته ای اسـت.  فنـاوری هسـته ای یكی از راهكارهـای ارتقای امنیـت  غذایی برای جمعیت رو به رشـد 
در سراسـر جهان اسـت. بر این اسـاس، ترویج و آموزش مرتبط با فعالیتهای كشـاورزی هسـته ای و راه اندازی كسـب وكارهای 
مرتبـط بـا آن مـی توانـد از جملـه عامـل هـای توسـعه و پیشـرفت بخـش كشـاورزی بـا بهـره گیـری از ایـن فنـاوری باشـد. ایـن 
پژوهـش بـه صـورت توصیفـی از نـوع تحلیلـی؛ از نظر هـدف كاربـردی و از نظر چگونگـی گـردآوری داده ها میدانی اسـت. جامعه 
ی آمـاری كارشناسـان شـاغل در فعالیـت هـای مرتبـط بـا امور ترویج كشـاورزی اسـتان تهـران شـاغل در بخش دولتی و شـركت 
هـای خدمـات مشـاوره ای فنـی و مهندسـی كشـاورزی به تعـداد  147 نفر بودند كـه با روش نمونه گیـری تصادفی و با اسـتفاده از 
فرمـول كوكـران 74 نفـر از آنـان بـه عنـوان نمونه آماری انتخاب شـدند و در سـال 1393 با اسـتفاده از پرسشـنامه محقق سـاخته 
مـورد نظرخواهـی قـرار گرفتنـد. تجزیـه و تحلیـل داده هـا  بـه كمـک روش هـای آمـاری توصیفی و آزمون همبسـتگی اسـپیرمن 
توسـط نـرم افـزار SPSSWin16  و تحلیـل عاملـی تشـخیصی بـرای بررسـی وضعیـت سـازه هـا و انسـجام آنهـا صـورت گرفـت. پس 
از تحلیلـی عاملـی تشـخیصی 11 مولفـه در مهـارت كشـاورزی هسـته ای، 8 مولفـه در مهـارت كسـب و كار و 12مولفـه در مهارت 
عمومـی ترویـج بـا روایـی همگـرا و واگـرای شـایان پذیرش، اسـتخراج و صالحیـت های مـورد نیاز كارشناسـان ترویج كشـاورزی 
بـا درجـه اهمیـت بـاال در زمینـه هـای به كارگیری كشـاورزی هسـته ای، راه اندازی كسـب و كارهـای مرتبط بـا آن  و مهارت های 
عمومـی ترویـج تعییـن شـدند. نتیجـه هـای پژوهش نشـان دادند كـه مهارت ارتبـاط با سـازمان های مرتبـط با علوم هسـته ای، 
خالقیـت و نـوآوری در كسـب و كار و شناسـایی نیازهـای آموزشـی بهـره بـرداران از نظـر پاسـخگویان دارای باالتریـن اهمیت در 

تعییـن صالحیـت هـای مـورد نیاز آنـان بود.

کلید واژه ها: صالحیت ترویجی، ترویج كشاورزی هسته ای، كارشناس ترویج كشاورزی، كشاورزی هسته ای 

نویسنده  ی مسئول: غالم حسین حسینی نیا
Hosseininia@ut.ac.ir :رایانامه

دریافت:  94/9/10   پذیرش:  1395/3/5



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 18

مقدمه
فنـاوری هسـته ای از جملـه فنـاوری هـای نوینـی اسـت كه 
دارای اهمیـت بسـیار زیـادی بـوده و بسـیاری از كشـورها، آن 
را در برنامـه هـای راهبـردی توسـعه ای خـود قـرار داده انـد. 
كاربـرد گسـترده آن در  و  فنـاوری  ایـن  توانمنـدی  و  اهمیـت 
ابعـاد مختلـف، دگرگونـی بزرگـی را در علـوم و فنـاوری هـای 
جهـان ایجـاد كـرده و در همـه ی ابعـاد زندگـی بشـر همچـون 
سـالمت، تغذیه، محیط زیسـت، امنیت اجتماعی، بهداشـتی 
و اقتصـادی كشـورها موثـر واقع شـده اسـت )اهـری مصطفوی 
و موسـوی شـلمانی، 1387(. یكـی از مـوارد كاربـرد فنـاوری 
هسـته ای، در كشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـت كـه بـی شـک 
بـه دلیـل گسـتردگی كاربـرد آن می تواند پاسـخگوی بسـیاری 
از نیازهـای بخش كشـاورزی باشـد. بـه كارگیری دانش هسـته 
ای در زمینـه پژوهـش هـای كشـاورزی مـی توانـد بـه افزایـش 
میـزان تولیـد، كاهـش هزینـه هـای آن و در نتیجـه افزایـش 

درآمـد خالـص منجر شـود.
ایـن دانـش مـی توانـد زمینـه را بـه منظـور كاهـش آسـیب 
و زیـان بـه محصـوالت كشـاورزی ناشـی از شـرایط نامطلـوب 
جـوی فراهـم كنـد. پیـش بینـی شـده اسـت در صـورت كاربرد 
كشـاورزی هسـته ای 50 درصـد حجـم آالینـده هـای بخـش 
و  صفایـی،1387(  و  )اهـری  یابـد  مـی  كاهـش  كشـاورزی 
محصـوالت تولیـدی كشـاورزی و غذایـی در برابـر خطرهـای 
 ,Diehl فیزیكـی، شـیمیایی و زیسـتی تضمیـن مـی شـوند) 
2002(. بهـره گیـری از فناوری هسـته ای در بخش كشـاورزی 
شـامل همـه ی مراحـل كاشـت، داشـت و برداشـت محصوالت 
نـام كشـاورزی هسـته ای )هـر  بـا  از آن  كشـاورزی اسـت كـه 
و  ایزوتـوپ  از  نوعـی  بـه  آن  در  كـه  كشـاورزی  فعالیـت  نـوع 
رادیوایزوتـوپ مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم اسـتفاده شـود( نـام 

مـی برنـد )مجـد و اردكانـی،1382(.
 امـروزه بخـش كشـاورزی از كشـاورزی هسـته ای در زمینه 
هـای مختلفـی ماننـد بـه نـژادی، تغذیـه گیاهـی، روابـط آب و 
خـاک و گیـاه، آبیـاری و آبرسـانی، دامپـروری ودامپزشـكی، 
نگهـداری مـواد غذایی، كاهش ضایعات محصوالت كشـاورزی 
آزمایشـگاههای  تجهیـز  و  احـداث  طریـق  از  آفـات  كنتـرل  و 
نمایـد.  اسـتفاده مـی  پیشـرفته  ای  و غیـر هسـته  ای  هسـته 
از آنجایـی كـه ایـن فنـاوری و كاربردهایـش در كشـاورزی بـه 
عنـوان رویكـردی نـو مطـرح اسـت، زمینـه سـاز فرصـت هـای 

نویـن كسـب و كار در بخـش كشـاورزی بوده و می تواند منشـاء 
بسـیاری از دگرگونـی هـا در زمینـه افزایـش تولیـد و حفـظ و 
نگهـداری از محصـوالت كشـاورزی باشـد و بـی  تردیـد سـبب 
بخـش  ایـن  در  جدیـدی  اشـتغال  هـای  زمینـه  ایجـاد  سـاز 
خواهـد بـود. بدیهـی اسـت كـه توسـعه كسـب و كار بـا فنـاوری 
نویـن هسـته ای در بخـش كشـاورزی مسـتلزم فرهنگ سـازی 
و آگاهـی بخشـی بـه جامعه هـای هـدف از جمله كارشناسـان، 
كشـاورزان و صاحبـان صنایـع مرتبط بـا این بخش می باشـد. 
در ایـن بیـن، گـروه هـدف كارشناسـان كشـاورزی بـه دلیل 
بـه  نویـن  هـای  یافتـه  انتقـال  در  واسـط  حلقـه  نقـش  ایفـای 
كشـاورزان و مولـدان دارای اهمیـت مضاعـف و اولویـت باالیی 
برنامـه  یـک  فرآینـد طراحـی  بـه عبـارت دیگـر در  هسـتند.  
آموزشـی در رابطـه بـا  ترویـج كشـاورزی هسـته ای، در وهلـه 
اول  نیـاز مبرمـی بـه  سـنجش دانـش و تعییـن صالحیت های 
مـورد نیـاز كارشناسـان كشـاورزی بـه عنـوان نخسـتین گـروه 
در ایـن زمینـه مـی باشـد، كـه می بایسـت نگـرش هـا و دیدگاه 
هـای آنـان در مـورد كشـاورزی هسـته ای و میـزان دانسـتنی 
هـای عمومـی و نیازهـای آموزشـی شـان در زمینـه توسـعه و 
ترویـج كشـاورزی هسـته ای و عامـل هـای موثـر بر  آنـان مورد 

بررسـی و ارزیابـی قـرار گیـرد. 
بـا توجـه بـه ایـن كـه در سـال هـای اخیـر در كشـور مـا نیـز 
زیـر سـاخت هـای فناوری هسـته ای گسـترش شـایان توجهی 
پیـدا كرده اسـت و یكـی از كاربردهـای آن در زمینه كشـاورزی 
بـا  مرتبـط  عامـل  عنـوان  بـه  كشـاورزی  ترویـج  لـذا  اسـت، 
كشـاورزان بایسـتی در راسـتای ترویـج این فنـاوری در جامعه 
هـای روسـتایی گام بـردارد. در ایـن راسـتا آمـوزش و توجیـه 
كارشناسـان ترویـج در زمینـه توسـعه و ترویـج ایـن فنـاوری 

جـزو ضـرورت هـای اولیـه مـی باشـد. 
بـی شـک موفقیـت یـک نظـام ترویجـی، بسـتگی به شـمار 
هـای  مهـارت  نظـر  از  كـه  دارد،  كارشناسـان  از  ای  بسـنده 
مـورد نیـاز، بـا دگرگونـی هـای فناورانه همـگام باشـند. توفیق 
خدمـات  مركزهـای  و  هـا  مدیریـت  در  شـاغل  كارشناسـان 
كشـاورزی، در دسـت یابـی بـه هـدف هـای مـورد نظـر ترویـج 
بـه  پژوهشـگران  از  فنـاوری الزم  انتقـال  و  نـوآوری  انتشـار  و 
بهـره بـرداران و كاهـش مقاومـت كشـاورزان در مقابـل تغییـر 
مطلـوب، نیازمند توانمندسـازی و مهارت افزایی كارشناسـان 
در زمینـه هـای فنـی بـه روز خواهـد بود. بـا توجه بـه آنچه یاد 

صالحیت های مورد نیاز کارشناسان...
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شـد، ایـن پژوهـش بـه شناسـایی صالحیـت هـای مـورد نیـاز 
كارشناسـان ترویـج كشـاورزی در راسـتای ترویـج كسـب و كار 
كشـاورزی هسـته ای پرداختـه اسـت. ایـن گونـه صالحیـت ها 
در حـوزه هـای دانشـی، مهارتـی و نگرشـی مطرح می شـوند و 
در ایـن تحقیـق  كـه در زمینـه ی كشـاورزی هسـته ای اسـت، 
صالحیـت هـای مـورد نیـاز كارشناسـان ترویـج كشـاورزی در 
حیطـه مهارتـی مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. پژوهش های 
مختلفـی در خصـوص صالحیت هـای مورد نیاز كارشناسـان و 
مروجان كشـاورزی انجام شـده اسـت كـه در ادامه بـه برخی از 
آنهـا بـا تاكیـد بـر مهـارت هـای عمومـی و  فنـی كارشناسـان و 

مرجـان كشـاورزی اشـاره مـی شـود.
اهمیـت  بررسـی  بـا  شـلمانی)1387(  و  مصطفـوی  اهـری 
و جایـگاه فنـاوری هسـته ای در كشـاورزی بیـان نمودنـد كـه 
بـه عنـوان ردیـاب در چرخـه هـای  ایزوتـوپ هـا  از  اسـتفاده 
تغذیـه گیاهـی و كاربـرد ردیـاب هـای ایزوتوپـی جایـگاه ویـژه 
ای در علـوم كشـاورزی دارنـد كـه ارزش افـزوده بسـیار زیـاد 
وكیفیـت باالیـی را بـرای این بخـش به همراه خواهند داشـت.
دانشـگاه نیوانگلنـد )2014( در پژوهشـی بـا عنـوان مهارت 
هـای خدمـت رسـانی كارشناسـان ترویـج كشـاورزی مهـارت 
هـای موردنیـاز مروجـان )مشـاورین كشـاورزی( را در هفـت 
گـروه دسـته بنـدی كردنـد، كـه عبارتنـد از دانـش مرتبـط بـا 
قوانیـن و مقـررات، شـامل اطالعـات مروج در زمینـه ی برنامه 
ریـزی یـک برنامـه ترویجـی، مهارت هـای آسـانگری و مهارت 
در زمینـه ی مذاكـره. مهـارت هـای ارتباطـی كـه بـه مهـارت 

هـای گفتـاری و نوشـتاری مـروج اشـاره دارد. 
سـواد اطالعاتـی بسـته بـه موضوعـی كـه حیطـه ی فعالیت 
مـروج اسـت بـه یـک مجموعـه اطالعـات پایـه ای را در زمینـه 
ی مـورد نظـر گفتـه مـی شـود. یادگیری مسـتمر بـه روش ها و 
راه كارهـای بـه روز بـودن اطالعات مـروج اشـاره دارد. مهارت 
حـل مسـاله بـه چگونگی حل مشـكل در طـی فرآینـد ترویج بر 
مـی گـردد. مسـئولیت اجتماعی اشـاره به وجـدان كاری مروج 
و چگونگـی برقـراری تعـادل میـان جامعه هایی كه بـا آن ها در 
ارتبـاط اسـت بـر مـی گـردد. كارگروهـی نیـز بـه قابلیـت مروج 
بـرای انجـام كار دسـته جمعـی  وهماهنگـی بـا اعضـای گـروه 

دارد. اشاره 
از نظـر كوپـر )2001(، مهـم  تریـن ویژگـی هـای حرفـه ای 
مروجـان، توانایـی طراحـی برنامـه بـر مبنـای نیازهـا، جلـب 

همـكاری مـردم در جهـت طراحـی برنامـه، توانایـی در اجرای 
بـرداران،  بهـره  بـه  گیـری  تصمیـم  مهـارت  آمـوزش  برنامـه، 
توانایـی كاركـردن بـا رهبـران كلیـدی، پـی گیـری ارتباطـات، 
توانایـی بـرای پژوهـش، مهـارت هـای رایانـه ای، مهـارت در 
صحبـت كردن، تسـلط موضوعـی، تجربه كاری، مهـارت مردم 
تغییـر،  ایجـاد  بـه  منـدی  عالقـه  پذیـری،  تحمـل  دوسـتی، 
توانایـی در رهبـری، مهـارت در مدیریـت زمـان، پیشـینه كار 
در بخـش كشـاورزی، خـالق و نـوآور بـودن، داشـتن نگـرش 
ترغیـب  توانایـی  گرایـی،  بـرون  و  اخالقـی  خـوش  مثبـت، 
بـه خـود،  اتـكاء  اسـناد،  ثبـت و ضبـط  توانایـی در  دیگـران، 
ارتقـای پیوسـته توانایـی هـای فـردی، برخـورداری از دانـش 
برنامـه هـای ترویجـی، آشـنایی بـا شـیوه هـا و رهیافـت هـای 
ترویجـی، داشـتن تجربـه آموزشـی و عالقـه مندی بـه مناطق 

روسـتایی مـی باشـد.
بویـد )2004(، در بررسـی خـود، لیاقـت هـا و شایسـتگی 
هـای مـورد نیـاز مروجـان را بـه پنـچ دسـته كلـی طبقـه بندی 
كـرده اسـت كـه عبارتنـد از: رهبـری سـازمانی )توانایـی رفـع 
نیازهـا و  پـی گیـری  توانایـی هدایـت و  نیازهـای مخاطبـان، 
ایجـاد فناوری(، رهبـری و هدایت نظام هـای كاری )همكاری 
پویایـی  درک  مشـاركتی،  مدیریـت  دیگـران،  بـا  مسـاعدت  و 
گروهـی، ایجـاد محیطـی سـازنده برای آمـوزش روسـتاییان(، 
فرهنگ سـازمانی )توانایی در ارایه مشـاوره، مهـارت ارتباطی 
و ایجـاد انگیـزه در دیگـران، اعتمـاد بـه روسـتاییان و التـزام 
عملـی بـرای یادگیـری از افراد محلـی(، مهارت های شـخصی 
افـراد،  همـه  پیشـرفت  و  توسـعه  و  مردمـی  هـای  )مهـارت 
توانایـی پیـش بینـی و مدیریت تغییـر و تفكر خـالق( و مهارت 
هـای مدیریتـی )درک كاركـرد و اجـرای موثـر نظـام نظارتـی، 
جلـب  و  هـا  هـدف  بـه  دسـتیابی  بـرای  خـالق  تفكـر  داشـتن 

روسـتاییان(. مشـاركت 
بـا هـدف بررسـی و اولویـت    براتـی )1388(، در پژوهشـی 
نیازهـای  ترویجـی،  مـددكاران  آموزشـی  نیازهـای  بنـدی 
آموزشـی آنـان را در سـه دسـته نیازهـای آموزشـی سـازمانی، 
اول  اولویـت  سـه  و  كـرد  بنـدی  دسـته  تخصصـی  و  عمومـی 
اطالعـات  و  آمـار  ارایـه  و  تهیـه  فرآینـد  را  ترویـج  مـددكاران 
مـورد نیـاز بـرای برنامـه ریـزی توسـعه كشـاورز و روسـتایی، 
شـناخت آفـات و بیمـاری هـای گیاهـان و روش مدیریـت آنهـا 
بـا اثرگـذاری  بـا روش هـای مدیریـت و رویارویـی  و آشـنایی 
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های ناشـی از خشـک سـالی و سـرمازدگی بیان نمود. شـریفی 
هـای  صالحیـت  بـر  موثـر  هـای  عامـل   ،)2011( همـكاران  و 
روحیـه  داشـتن  را  كشـاورزی  ترویـج  كارشناسـان  آسـانگری 
ارتبـاط  و  بیـان  توانایـی  و مشـاركتی، داشـتن  كارگروهـی  ی 
كالمـی موثـر بـا كشـاورزان و جامعه محلـی، داشـتن اعتماد به 
نفس و شـخصیت قوی، داشـتن روحیه ی یادگیری مسـتمر و 

آشـنایی بـا فرهنـگ و جامعـه ی محلـی تعییـن كردنـد. 
در زمینـه ی مهـارت هـای آسـانگری، موردهایـی چـون: 
هـای  روش  و  اصـول  بـا  آشـنایی  سـازماندهی؛  مدیریـت 
مدیریـت؛ برنامـه ریـزی مشـاركتی؛ توانایـی جـذب نیروهـای 
داوطلـب در نقـش مـددكار؛ مروج و آسـانگر؛ توانایی اسـتفاده 
شـناخت  اجتماعـی؛  امـور  پیشـبرد  بـرای  محلـی  منابـع  از 
كار  توانایـی  و  سـازمانی  گروهـی،  فـردی،  كارآفرینـی  اصـول 
بـا تشـكل هـا و نهادهـای محلـی را كـه اهمیـت باالیـی دارنـد 
مطـرح كردنـد. غفـاری و حسـینی)1386(، بـا بررسـی مهارت 
هـای حرفـه ای مـورد نیـاز مروجـان كشـاورزی اسـتان هـای 
غـرب كشـور برای مهـارت هـای حرفه ای مـورد نیـاز در زمینه 
ترویـج بـه مواردی اشـاره كردنـد كه عبـارت از جامعه شناسـی 
روسـتایی، مهـارت در برقـراری ارتباط، پژوهشـگری )توانایی 
در مسـاله یابـی و تجزیـه و تحلیـل مسـاله(، مهـارت در برنامـه 
نـوآوری، روانشناسـی یادگیـری، فنـاوری آموزشـی،  ریـزی، 

ارزشـیابی، مدیریـت و رهبـری مـی باشـند. 
زمانـی و كرمـی )2006(، بـر پایـه اینكـه مروجـان بایسـتی 
باشـند،  كشـاورزی  آموزشـگران  ویـژه  هـای  لیاقـت  دارای 
دانـش  كـه شـامل:  باشـند  را داشـته  بایسـتی مهـارت هایـی 
عمومـی،  ویژگـی هـای شـخصیتی ماننـد راسـتی، درسـتی، 
امانتـداری و مهـارت هـای مباحـث فنـی و حرفـه ای اسـت. 
نتیجـه اینكـه مروجـان كشـاورزی در ترویج موضـوع های فنی 
بایسـتی در كنـار مهـارت هـای حرفـه ای آموزشـی و ترویجـی 
دارای مهـارت هـای فنـی مرتبـط بـا آن موضـوع كـه در ایـن 
پژوهش كشـاورزی هسـته ای و روش های راه اندازی كسـب و 

كار اسـت را داشـته باشـند. 
هـای  مهـارت  پژوهشـی  در   ،)2008( همـكاران  و  وولـف   
مـورد نیـاز بـرای موفقیت كشـاورزان در كسـب وكار كشـاورزی 

را بـه پنـج بخـش زیـر تقسـیم بنـدی كردنـد:
1. مهـارت هـای حرفـه ای و شـغلی: مهـارت هـای بهـره 

وری از گیـاه و حیـوان و مهـارت هـای فنـی.

2. مهـارت هـای مدیریتـی: مهـارت هـای مالـی، مهـارت 
هـای اداری، مهـارت هـای مدیریـت منابـع انسـانی، مهـارت 
هـای مدیریـت مشـتری، مهارت هـای برنامـه ریـزی عمومی.
3. مهـارت هـای فرصتـی: تشـخیص فرصـت هـای كسـب 
و كار، آشـنایی بـازار و مشـتری، آگاهـی از تهدیدهـا، مهـارت 

هـای نـوآوری، مهـارت هـای مدیریـت خطـر.
4. مهـارت هـای راهبـردی: مهـارت هـای كسـب بازخورد، 
ارزیابـی،  و  بررسـی  هـای  مهـارت  واكنشـی،  هـای  مهـارت 
مهـارت هـای مفهومی، مهـارت هـای برنامه ریـزی راهبردی، 
مهـارت هـای تصمیـم گیـری راهبـردی، مهـارت هـای تنظیم 

. ف هد
5. مهـارت هـای شـبكه و همكاری: مهارت هـای فعالیت با 
دیگر كشـاورزان و شـركت ها، مهارت های شـبكه سـازی و كار 

گروهی، مهارت هـای رهبری.
در زمینه ی مهارت های كارآفرینی و كسـب و كار، اسـكون 
و یلدریم )2011(، در پژوهشـی نیازهای آموزشـی كارآفرینان 
مدیریـت  و  انـدازی  راه  كارآفرینـی،  بـا  مرتبـط  مفاهیـم  را 
كسـب و كار. مهـارت هـای عمومـی )مهـارت هـای نوشـتاری، 
تصمیـم گیـری، برنامـه ریـزی،كار گروهـی(، قوانیـن مرتبط با 
راه انـدازی كسـب و كار، مقـررات و قوانیـن كار، انتخـاب نـوع 
كسـب و كار، مدیریـت و سـاماندهی بنگاه كسـب و كار، تدوین 
و نـگارش طـرح كسـب و كار، مدیریـت بـازار، مدیریـت زمان و 

مدیریـت منابـع انسـانی تعییـن كردند.
 اسـورادرز  )2009(، مهـارت هـای مـورد نیـاز برای توسـعه 
كارآفرینـی را توسـعه ی كسـب وكار )ایـده یابـی، راه انـدازی 
كسـب و كار، قوانیـن و مقـررات، مدیریـت كسـب و كار، كنترل 
هـای  شایسـتگی  بازاریابـی(؛  و  فـروش  كاركنـان،  نظـارت  و 
مهـارت  هـا،  )نـوآوری، خالقیـت، شناسـایی فرصـت  شـغلی 
هـای ارتباطـی، توسـعه فرصـت هـا در قالـب واحدهای كسـب 
خطرپذیـری  و  راهبـردی(  ریـزی  برنامـه  در  مهـارت  كار،  و 
و  مدیریـت  هـای  روش  خطـر،  شناسـایی  قطعیـت:  نبـود  و 
كاهـش خطـر، شناسـایی و تحلیـل رقیبـان در بـازار و تثبیـت 
و حفـظ موقعیـت در بـازار می دانـد. بلنكر و دیگـران )2008(، 
مهـم تریـن نیازهـای آموزشـی كارآفرینـان را شـامل آشـنایی 
كار،  و  و مدیریـت كسـب  كارآفرینـی، سـازماندهی  مبانـی  بـا 
قوانیـن و مقـررات، روش هـای تامیـن مالـی و چگونگی تامین 
كسـب  برنامـه  تهیـه  چگونگـی  اطالعـات،  مدیریـت  بودجـه، 

صالحیت های مورد نیاز کارشناسان...
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و  سرپرسـتی  هـای  روش  همـكار،  كاركنـان  مدیریـت  كار،  و 
فنـاوری تولیـد دانسـته انـد. 

آنتونیتـی )2003(، در پژوهشـی دریافـت كـه مهـم تریـن 
نیازهـای آموزشـی كارآفرینـان شـامل مهـارت هـای شـخصی 
)اسـتقالل و كانـون كنتـرل درونـی، گرایـش بـه خطـر پذیری، 
نیـاز بـه توفیـق طلبـی، تحمـل ابهـام، نـوآوری، توانایـی اداره 
تغییـر و تغییر محـوری(، مهارت های مدیریتـی )برنامه ریزی 
و تعییـن اهـداف، تصمیـم گیـری، روابـط انسـانی، بازاریابـی، 
انـدازی كسـب و كار، مهـارت هـای مالـی و حسـابداری،  راه 
مدیریـت، كنتـرل و مذاكـره(، مهـارت هـای فنـی )نوشـتاری، 
محیـط،  ارزیابـی  و  نظـارت  كالمـی،  و  شـفاهی  ارتباطـات 
مهـارت هـای میـان فـردی، مهـارت هـای شـنیداری، توانایی 
سـازماندهی كسـب و كار و مدیریـت مشـاركتی( مـی باشـند. 
اسـدی و همـكاران )2004(، بـه بررسـی صالحیـت هـای 
مـورد نیـاز مروجین در حیطه امـور دام پرداختند كه نتایج این 
تحقیـق نشـان داد كـه مهمترین صالحیـت هایی كـه مروجین 
بایسـتی در ایـن زمینـه در هـر یـک از بخـش هـای فنی-حرفه  
ارتباطی-ترویجـی،  اجتماعـی،  فـردی-  آموزشـگری،  ای، 
مدیریتـی، پژوهشـگری و زراعی داشـته باشـند، عبارت اسـت 
از: مهـارت در زمینـه بهداشـت دام و واكسیناسـیون، توانایـی 
بـه كارگیری رسـانه هـای آموزشـی، جدیت و اسـتقامت در كار 
و احسـاس مسـئولیت، آشـنایی با اصول آموزش بزرگسـاالن، 
شـناخت قوانیـن مرتبط بـا  دام و توانایی اجرای آنهـا، توانایی 
جمـع آوری اطالعـات و كار با روسـتاییان و انجـام امور مربوط 

به روسـتا.
زمانـی و كرمـی )2006(، معتقدنـد كـه مروجـان عـالوه بـر 
از چهـار  بایسـتی  آموزشـگران كشـاورزی  ویـژه  لیاقـت هـای 
دانـش  از:  عبارتنـد  كـه  باشـند  برخـوردار  زیـر  مهـارت  نـوع 
عمومـی؛ شـامل اطالعاتـی در خصـوص وضعیـت روسـتاها، 
اطالعـات جغرافیایـی، اطالعـات عمومـی، وضعیـت خریـد و 
فـروش محصـوالت، شـرایط و قوانیـن بیمـه، مسـائل حقوقـی 
بانكـی. ویژگـی هـای شـخصیتی: ماننـد  كشـاورزی، قوانیـن 
راسـتگویی، صداقـت، امانتـداری. آشـنایی با مباحـث فنی از 
جملـه موضوعـات تخصصـی كشـاورزی و مهـارت هـای حرفـه 
برنامـه  ارتباطـات،  داری،  كالس  شـامل  گـری  آمـوزش  ای 
ریـزی درسـی، برنامـه ریـزی توسـعه منطقـه، توانایـی رعایت 
اصـول تدریس، توانایی در زمینه شـناخت و اسـتفاده از روش 

هـای تدریـس مناسـب، توانایـی در اسـتفاده از وسـایل كمـک 
آموزشـی و توانایـی در اسـتفاده از روش هـای ارزشـیابی.

هـای  لیاقـت  بـرای  مدلـی   ،)2006( فروزانـی  و  زمانـی 
ضـروری مروجیـن طراحـی كردند كـه دارای چهـار بعد مهارت 
هـای شـخصیتی )انسـانی(، مهـارت هـای فنـی، مهـارت های 
ادراكـی و مهـارت هـای تخصصـی یـا حرفـه ای اسـت. منظـور 
اسـتادی در  و  تبحـر  ادراک،  آگاهـی،  فنـی،  از مهـارت هـای 
فعالیـت كشـاورزی اسـت كه الزمـه آن كاربرد روش هـا و فنون 
كار عملـی در كشـاورزی اسـت. منظـور از مهارت های انسـانی 
یـک  عنـوان  بـه  ثمربخـش  كار  ارایـه  توانایـی  شـخصیتی،  و 
كارشـناس و همچنیـن شـامل ویژگـی هـای انسـانی اسـت كـه 
بـرای كار بـا دیگـران ، جذب افـراد و بـه كارگیری  قـوه ابتكار و 

خالقیـت در انجـام كارهـا الزم اسـت.
داری  بایـد  كارآمـد  مـروج  یـک  عباسـی)1374(  نظـر  از 
بـرای  از آنجاكـه مـروج  ایـن ویژگـی هـای باشـد: آراسـتگی؛ 
احتـرام  روسـتایی  مـردم  باورهـای  اعتقـادات،  فرهنـگ، 
قائـل اسـت بایسـتی ظاهـر خـود را طـوری آراسـته گردانـد كه 
منطبـق بـا عـرف رایـج در محـل باشـد زیـرا آراسـتگی فـرد در 
برقـراری ارتبـاط نقـش مهمـی ایفـا مـی كنـد. ارتبـاط: مـروج 
كارا، بایسـتی همـواره تـالش كنـد تـا نحـوه برقـراری ارتباط با 
روسـتاییان را جهـت جلب مشـاركت داوطلبانـه و فعاالنه آنان 
دریابـد. اعتقـاد: مروج كارآمد، بایسـتی به شـغل و حرفه خود 
اعتقـاد شـدید داشـته باشـد و بـرای تحقـق اهـداف ترویـج، بـا 
همـت و تـالش خسـتگی ناپذیـر، ابتـكار و خالقیـت خویش را 

بـه كار مـی گیـرد. 
اعتمـاد بـه نفـس: اعتمـاد به نفس مـروج، شـرط الزم برای 
پیشـبرد هدف های ترویج اسـت. انضباط: عامـل مهمی برای 
ایجـاد انگیـزه یادگیـری در فراگیـران اسـت. ایمـان: اجـرای 
تمـام فعالیـت هـا، بـا اتـكال بـه خداونـد و بـرای رضـای او در 
اثربخشـی مـروج تاثیـر به سـزایی دارد. مشـاركت فعـال مروج 
اسـت در جهـت جلـب  در مناسـبت هـای مذهبـی كوششـی 
همـكاری و مشـاركت روسـتائیان و بویـژه جوانـان روسـتایی. 
قـدرت بیـان و بینـش: مـروج بایـد از طریـق مطالعـه آخریـن 
رخدادهـای علمـی، تحقیقاتـی، اجرایـی وآموزشـی، بینش و 
گسـتره فكـری خـود را اعتـالء بخشـد. توجه بـه نیازهـا: مروج 
بایـد در طـول سـاعات متمـادی كار روزانـه این احسـاس را در 
خـود تقویـت كنـد كـه روسـتائیان امیـد و آرزوهایـی دارنـد كـه 
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خـود برآنهـا واقف نیسـتند.
بـا واكاوی صالحیـت هـای  احدپـور و همـكاران )1394(، 
ترویـج  عملیاتـی  سـطح  كارشناسـان  نیـاز  مـورد  ای  حرفـه 
رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  مازنـدران  اسـتان  در  كشـاورزی 
آموزشـگری،  تخصصـی،   – فنـی  پژوهشـگری،  عوامـل  كـه 
محلـی  هـای  تكنولـوژی  و  ارتباطـی  شـخصیتی،  مدیریتـی، 
كنـد. مـی  تعییـن  را  كارشناسـان  ایـن  ای  حرفـه  صالحیـت 
زمینه  در  پژوهش  پیشینه  و  ادبیات  مرور  به  توجه  با 
صالحیت های مورد نیاز كارشناسان ترویج كشاورزی می توان 
مختلفی  های  بندی  گروه  در  ها  صالحیت  كه  گرفت  نتیجه 
ارایه شده و دو بعد فنی و حرفه ای را در بر می گیرد. لذا در 
این تحقیق با توجه به یافته های تحقیقات پیشین صالحیت 
های مورد نیاز كارشناسان ترویج كشاورزی استخراج و میزان 

اهمیت آن مورد نظرخواهی قرار گرفت.

روش شناسی
ایـن پژوهـش به صـورت توصیفـی و از نوع تحلیلـی و از نظر 
هـدف، كاربـردی و از نظـر چگونگی گـردآوری داده هـا میدانی 
اسـت. جامعـه آماری این پژوهش شـامل كارشناسـان شـاغل 
در  كشـاورزی  ترویـج  امـور  بـا  مرتبـط  هـای  فعالیـت  در 
شـركت هـای خدمـات مشـاوره ای فنـی مهندسـی كشـاورزی 
و بخـش دولتی اسـتان تهران و شهرسـتاهای تابعـه آن بودند. 
جامعـه ی آمـاری بـه شـمار 147 نفـر بودنـد كـه بـا روش نمونه 
گیـری تصادفـی سـاده و بـا اسـتفاده از فرمـول كوكـران 74 نفر 
از آنـان به عنـوان نمونه آماری انتخاب شـدند. ابـزار گردآوری 
داده هـا در ایـن پژوهـش پرسشـنامه بـوده اسـت كـه حـاوی 
ویژگـی هـای فـردی و صالحیـت هـای مـورد نیاز پاسـخگویان 
بـود و در پرسشـنامه از طیـف لیكـرت پنـج سـطحی )1= خیلی 

كـم اهمیـت تـا 5= بسـیار مهم( اسـتفاده شـد. 
روایـی محتوایـی پرسشـنامه بـر اسـاس نظر اعضـای هیات 
علمـی گـروه ترویج و آموزش كشـاورزی و دانشـكده كارآفرینی 
دانشـگاه تهـران مـورد تاییـد قـرار گرفـت. همچنیـن در ایـن 
پژوهـش برای تعیین پایایی و همسـانی گویه های پرسشـنامه 
از پیـش آزمـون و تكمیـل پرسشـنامه هـا توسـط كارشناسـان 
تهـران  اسـتان  در  آمـاری  نمونـه  از  خـارج  كشـاورزی  ترویـج 
اسـتفاده شـده كـه مقدار آلفـای كرونباخ آن بـرای مهارت های 
كاربرد كشـاورزی هسـته ای، راه اندازی كسـب و كار و عمومی 

ترویج به ترتیب 0/94، 0/86و 0/92 محاسـبه شـد.  همچنین 
بـرای تعییـن پایایـی پرسشـنام، روایـی همگـرا و روایـی واگـرا 

نیـز به شـرح زیر بررسـی شـد. 
الف-  روایی همگرا

روایـی همگـرای سـازه هـای پژوهـش بـا شـاخص میانگین 
واریانـس اسـتخراج شـده سـازه ها سـنجیده مـی شـود. بنا به 
نظـر چیـن )1998(، كمترین میزان شـایان پذیـرش برای این 
ضریـب 0/5 مـی باشـد كـه در مورد سـازه های ایـن پژوهش به 
خوبـی قابل مشـاهده اسـت. این ضریـب برای هر یک از سـازه 

هـای پژوهـش در جدول 1 ارایه شـده اسـت.

ب-  روایی واگرا
بـا ارزیابـی روایی واگرا میزان اشـتراک واریانـس بین مولفه 
هـای یک سـازه بـا خـود سـازه باالتـر از اشـتراک واریانس بین 
مولفـه هـای سـازه بـا دیگر سـازه هـای پژوهـش مورد بررسـی 
AVE بـرای هـر سـازه  قـرار گرفـت. بـرای ایـن منظـور جـذر 
بـا همبسـتگی آن سـازه بـا دیگـر سـازه هـای پژوهـش مـورد 
مقایسـه قـرار گرفـت. نتیجه ی این مقایسـه در جـدول 2 ارایه 

است. شـده 

چنـان كـه مشـاهده مـی شـود، سـازه هـای ایـن پژوهش به 
خوبـی شـرط روایـی واگرا را بـرآورده سـاخته و از روایی باالیی 
برخوردارنـد. در ایـن تحقیـق تجزیـه و تحلیـل داده هـا با آمار 
توصیفـی و تحلیلـی و اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS/Win16  انجام 

. شد

سازه

مهارت های كسب و كار
مهارت های كشاورزی هسته ای

مهارت های عمومی ترویج

AVE

0/51
0/64
0/54

جدول1- روایی همگرای سازه های پژوهش 

متغیر

مهارت های كسب و كار
مهارت های كشاورزی هسته ای

مهارت های عمومی ترویج

مهارت های 
کسب و کار

0/715
0/687
0/619

مهارت های 
کشاورزی هسته ای

 
0/797
0/729

مهارت های 
عمومی ترویج

 
 

0/733

جدول2- روایی واگرای سازه های پژوهش 

صالحیت های مورد نیاز کارشناسان...
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شماره 36، بهار 1395

یافته ها
ویژگــی هــای حرفــه ای پاســخگویان نشــان داد كــه 45 
ــی  ــاوره ای فن ــات مش ــای خدم ــركت ه ــان در ش ــد از آن درص
مهندســی كشــاورزی و 55 درصــد دیگــر در بخــش دولتــی 
ــد  ــیتی 30 درص ــاظ جنس ــد. از لح ــت بودن ــه فعالی ــغول ب مش
پاســخگویان  تحصیلــی  رشــته  بودنــد.  مــرد  درصــد  و  زن 
ــا ترویــج  شــامل 20 درصــد ترویــج و مابقــی نیــز غیرمرتبــط ب
كشــاورزی بــود. ســطح تحصیــالت افــراد نیــز 19 درصــد 
دیپلــم،27 درصــد كاردان،41 درصــد كارشــناس و13 درصــد 

ــد. ــد بودن ــناس ارش كارش

میانگیـن  و  بـود  سـال   36 پاسـخگویان   سـنی  میانگیـن 
پیشـینه ی كار آنـان نیـز 10 سـال تعیین شـد. از نظر پیشـینه 
كار مدیریتـی نیـز 15 درصـد پاسـخگویان دارای پیشـینه كار 

مدیریتـی و 85 درصـد بـدون پیشـینه كار مدیریتـی بودنـد.
بـرای بررسـی وضعیـت سـازه هـا و انسـجام آنهـا از تحلیـل 
عاملـی تشـخیصی اسـتفاده شـد. الزم بـه ذكر اسـت كـه برخی 
از سـنجه هـا بـه دلیـل دارا بـودن بـار عاملـی كمتـر از 0/4 و 
منجربـه  وجودشـان  كـه  متغیرهـا  از  دیگـر  برخـی  همچنیـن 
كاهـش روایـی سـازه هـا مـی شـدند از مجموعـه ی متغیرهای 

مـورد سـنجش كنـار گذاشـته شـدند )جـدول 3(.

عامل ها 

مهارت های كاربرد كشاورزی هسته ای

مهارت های راه اندازی كسب و كار

مهارت های عمومی ترویج

مهارت

كاربرد فناوری هسته ای در بررسی های آب و آبیاری
كاربرد فناوری هسته ای در بررسی های خاک

كاربرد فناوری هسته ای در بررسی های تغذیه گیاهان
نقش رادیو ایزوتوپ ها در مدیریت آفات و گیاهان هرز و عامل های بیماری زا

پرتوتابی و مدیریت آفات
سازوكار مدیریت آفات پس از برداشت محصول

كاربرد پرتودهی در نگهداری موادغذایی
كاربرد پرتودهی در ژنتیک و اصالح نباتات

كاربرد روش های فناوری هسته ای در علوم دامی
قوانین و مقررات پرتودهی محصوالت كشاورزی

ارتباط با سازمان های مرتبط با علوم هسته ای
ارزشیابی برنامه كسب و كار

امكان سنجی كسب و كار
برنامه ریزی كسب و كار

اجرای برنامه كسب و كار
شناسایی فرصت ها

تدوین طرح كسب و كار
خالقیت و نوآوری در كسب و كار

بازاریابی
ارتباط موثر با مراكز پژوهشی و دانشگاهی

برخورداری از اندیشه تحلیل گری
آموزش و پژوهش مشاركتی

ایجاد محیط یادگیری عملی همراه با آزمون و خطا
پژوهش و جستجوی اطالعات

تركیب نتایج پژوهش با فعالیت های ترویجی
ترویج نوآوری ها

كاربردی سازی پژوهش ها
كمک به كشاورز در عملیاتی سازی نوآوری های تجربی

بهره گیری از آمار و اطالعات
فناوری اطالعات و رایانه

شناسایی نیازهای آموزشی بهره برداران

بار عاملی 

0/88
0/86
0/84
0/83
0/88
0/88
0/85
0/83
0/58
0/64
0/60
0/71
0/81
0/85
0/74
0/72
0/68
0/54
0/64
0/61
0/67
0/80
0/82
0/81
0/80
0/72
0/77
0/80
0/61
0/72
0/59

جدول 3- مولفه های كلیدی سازه های پژوهش
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د( شاخص توصیفی متغیرهای پژوهش
میـزان اهمیـت دانـش و مهارت های كشـاورزی هسـته ای 
از نظـر كارشناسـان ترویـج كشـاورزی نشـان داد كـه ارتبـاط با 
سـازمان هـای مرتبـط بـا علـوم هسـته ای ، سـازوكار مدیریـت  
آفـات پس از برداشـت محصـول و كاربرد فناوری هسـته ای در 

بررسـی هـای تغذیـه ای گیاهـان از نظـر آنـان دارای باالتریـن 
اهمیـت بودنـد. ایـن در حالـی بـود كـه پرتودهـی در نگهداری 
مـواد غذایـی، پرتودهـی در ژنتیـک و اصـالح نباتـات و روش 
هـای فنـاوری هسـته ای در علـوم دامـی از نظـر آنـان دارای 

اهمیـت كمتـری در ایـن حیطـه بـود )جـدول 4(.

جدول 4- اهمیت مهارت های كاربرد كشاورزی هسته ای از دیدگاه كارشناسان ترویج كشاورزی

متغیر

ارتباط با سازمان های مرتبط با علوم هسته ای
سازوكار مدیریت آفات پس از برداشت محصول

كاربرد فناوری هسته ای در بررسی های تغذیه ای گیاهان
كاربرد فناوری هسته ای در بررسی های خاک

كاربرد فناوری هسته ای در بررسی های آب و آبیاری
قوانین و مقررات پرتودهی محصوالت كشاورزی

نقش رادیو ایزوتوپ ها در مدیریت آفات و گیاهان هرز و عامل های بیماری زا
پرتوتابی و مدیریت آفات

پرتودهی در نگهداری مواد غذایی
پرتودهی در ژنتیک و اصالح نباتات

روش های فناوری هسته ای در علوم دامی

میانگین

3/55
3/3

2/87
2/81
2/81
3/27
3/23
3/05
3/31
3/2

2/62

انحراف معیار

0/91
0/92
0/81
0/81
0/82
0/96
0/96
0/96
1/06
1/04
0/88

ضریب تغییرات

25/61
27/82
28/19
28/86
29/25
29/42
29/63
31/61
31/99
32/63
33/66

مقیاس: 5: بسیار مهم، 4: مهم، 3: اهمیت متوسط، 2: كم اهمیت، 1: بی اهمیت

جدول 5- اهمیت مهارت  راه اندازی كسب و كار از دیدگاه كارشناسان ترویج كشاورزی

متغیر

خالقیت و نوآوری در كسب و كار
امكان سنجی راه اندازی كسب و كار

اجرای برنامه كسب و كار
شناسایی فرصت ها

تدوین طرح كسب و كار
برنامه ریزی كسب و كار

مهارت های بازاریابی
ارزشیابی برنامه كسب و كار

میانگین

4/22
3/86
3/86
3/86
3/51
3/49
3/19
3/28

انحراف معیار

0/69
0/73
0/78
0/80
0/84
0/86
0/83
0/91

ضریب تغییرات

16/30
18/86
20/26
20/70
23/99
24/76
25/92
27/87

مقیاس: 5: بسیار مهم، 4: مهم، 3: اهمیت متوسط، 2: كم اهمیت، 1: بی اهمیت

تعییـن  زمینـه  در  آن  اهمیـت  میـزان  كـه  دومـی  مقولـه 
ترویـج  در  كشـاورزی،  ترویـج  كارشاسـان  هـای  صالحیـت 
كشـاورزی هسـته ای بررسـی شـد، دانـش و مهـارت هـای راه 
انـدازی كسـب و كار بـود. همـان گونـه كـه در جـدول 5 نشـان 
نـوآوری  و  خالقیـت  پاسـخگویان  نظـر  از  اسـت  شـده  داده 

در كسـب و كار و امـكان سـنجی راه انـدازی كسـب و كار ، از 
در  ایـن  بودنـد.  برخـوردار  مقولـه  ایـن  در  اهمیـت  باالتریـن 
حالـی بـود كه از نظـر آنان مهارت هـای مهارت هـای بازاریابی 
و ارزشـیابی برنامـه كسـب و كار كمتریـن اهمیـت را داشـتند.

بـا توجـه بـه آنكه مهـارت هـای حرفـه ای ترویج كشـاورزی 
جـزء اركان اساسـی در مهارت های هر مروج كشـاورزی اسـت 
لـذا میـزان اهمیـت ایـن مهـارت هـا نیـز از نظـر پاسـخگویان 
بررسـی شـد. همـان گونـه كـه در جـدول 6 نشـان داده شـده 

اسـت شناسـایی نیازهـای آموزشـی بهـره بـرداران، كمـک بـه 
كشـاورزان در عملیاتـی سـازی نوآوری هـای تجربـی، توانایی 
در ترویـج نـوآوری هـا از نظر آنـان باالترین اهمیت را داشـت و 
مهـارت هایـی همچون مهـارت آموزش و پژوهش مشـاركتی و 

صالحیت های مورد نیاز کارشناسان...
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جدول8- همبستگی بین ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای پژوهش
متغیر

میزان اهمیت دانش و مهارت  های راه اندازی كسب  كار
میزان اهمیت دانش و مهارت  های عمومی ترویج

رشته تحصیلی
میزان تحصیالت

سن
پیشینه كار

پیشینه كار مدیریتی

میزان اهمیت  مهارت 
های کشاورزی هسته 

ای

**0/644
**0/733

0/067
**0/644

-0/16
*-0/274
**0/349

میزان اهمیت 
مهارت های راه 
اندازی کسب  کار

**0/601
-0/016

**0/508
-0/024
-0/075

**0/491

میزان اهمیت 
مهارت های 

عمومی ترویج 
کشاورزی

-0/074
**0/533
**-0/332
**-0/362
**0/346

رشته 
تحصیلی

0/041
-0/085
-0/101
-0/019

میزان 
تحصیالت

*-0/236
**-0/377
**0/547

سن

**0/909
0/106

پیشینه 
کار

0/069

**معنادار در سطح اطمینان 99 درصد       * معنادار در سطح اطمینان 95 درصد

جدول 6- اهمیت مهارت های عمومی ترویج كشاورزی از دیدگاه كارشناسان ترویج كشاورزی

متغیر

شناسایی نیازهای آموزشی بهره برداران
كمک به كشاورزان در عملیاتی سازی نوآوری های تجربی

توانایی در ترویج نوآوری ها
توانایی تركیب نتایج و یافته های پژوهشی با فعالیت های ترویجی

توانایی كاربردی سازی نتایج پژوهش ها
برخورداری از اندیشه تحلیل گری

ارتباط موثر با مراكز پژوهشی و دانشگاهی
توانایی پژوهش و جستجوی اطالعات

توانایی ایجاد محیط یادگیری عملی همراه با آزمون و خطا
مهارت های آماری

مهارت آموزش و پژوهش مشاركتی
مهارت های فناوری اطالعات و رایانه

میانگین

4/54
3/89
3/97
3/59
3/61
3/36
3/68
3/12
3/67
3/21
3/48
3/22

انحراف معیار

0/53
0/89
0/95
0/89
0/90
0/86
0/95
0/83
0/98
0/87
0/99
0/94

ضریب تغییرات

11/63
22/80
23/93
24/79
25/04
25/63
25/87
26/51
26/81
27/20
28/62
29/19

مقیاس: 5: بسیار مهم، 4: مهم، 3: اهمیت متوسط، 2: كم اهمیت، 1: بی اهمیت

خود اختصـاص داد.مهـارت هـای فنـاوری اطالعات و رایانـه كمتریـن اهمیت را به 

بـا توجـه بـه ایـن كـه سـازه هـای نهایـی همـراه بـا مولفـه 
هـای كلیـدی آن هـا بـه دسـت آمـده انـد، در ایـن بخـش بـه 
اولویـت بنـدی ایـن سـازه هـا پرداختـه مـی شـود. آمـاره های 
آزمـون فریدمـن بـرای ایـن ارزیابـی نشـان داد كـه  میـزان كی 
دو بـا درجـه آزادی 2 برابـر 35/9 و سـطح معنـاداری برای این 
آزمـون برابـر با 0/00 مـی باشـد. بنابراین این سـه متغیر كالن 
ایـن پژوهـش را نمـی تـوان از نظـر اولویـت بـا یكدیگـر برابـر 
دانسـت. از ایـن رو در جـدول 7، اولویـت نسـبی آنـان بـر پایـه 

رتبـه ی میانگیـن آن هـا ارایـه شـده اسـت.
بنابرایـن چنانكـه نتایـج آماری مشـخص می كنـد، دانش و 
مهـارت هـای راه انـدازی كسـب و كار دارای باالتریـن اولویـت 
و دانـش مهـارت هـای كشـاورزی هسـته ای، كمتریـن اولویت 
را دارد. الزم بـه یـادآوری اسـت كـه اولویـت نسـبی دانـش و 

مهـارت هـای عمومـی ترویـج بیـن ایـن دو قـرار مـی گیرد.

ــال  ــع نرم ــا از توزی ــورداری متغیره ــه برخ ــه اینك ــه ب باتوج
ــن  ــت، بنابرای ــوده اس ــال نب ــده نرم ــب ش ــای كس در امتیازه
رابطــه  بررســی  بــرای  اســپیرمن  همبســتگی  آزمــون  از 
همبســتگی بیــن متغیرهــا اســتفاده شــد كــه نتایــج آن در 

جــدول 8 آمــده اســت.

متغیر

دانش و مهارت های راه اندازی كسب  كار
دانش و مهارت های عمومی ترویج كشاورزی

دانش و مهارت های كشاورزی هسته ای

رتبه میانگین

2/37
2/18
1/45

جدول7- اولویت نسبی سازه های پژوهش 

اولویت نسبی

1
2
3
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از آنجـا كـه نظـرات كارشناسـان متاثر از ویژگـی های فردی 
و حرفـه ای آنـان می باشـد لـذا در ایـن بخش همبسـتگی بین 
ویژگـی های جمعیـت شـناختی و متغیرهای پژوهش بررسـی 
گردیـد.  بـر پایـه جـدول 8 بیـن پیشـینه كارمدیریتـی و سـطح 
تحصیـالت بـه عنـوان متغیرهـای جمعیـت شـناختی بـا سـایر 
وجـود  دار  معنـی  و  مثبـت  همبسـتگی  پژوهـش  متغیرهـای 
دارد. همچنیـن میـان متغیـر پیشـینه كار بـا اكثـر متغیرهـای 

پژوهـش رابطـه منفـی و معنـی داری وجـود دارد.

بـه منظـور مقایسـه صالحیت هـای مـورد نیاز كارشناسـان 
ترویـج كشـاورزی شـاغل در دو بخـش دولتـی و شـركت هـای 
خدمـات مشـاوره ای فنـی مهندسـی كشـاورزی از آزمـون مـن 
ویـت نـی  یـو اسـتفاده شـد. چنانچـه نتایـج منـدرج در جدول 
گانـه  از بخـش هـای سـه   كـدام  نشـان مـی دهـد در هیـچ   9
صالحیـت هـای عمومـی، راه انـدازی كسـب و كار و كشـاورزی 
هسـته ای تفـاوت معنـی داری بیـن دو گروه كارشناسـان مورد 

بررسـی دیـده نمی شـود. 

جـدول 9- مقایسـه میانگیـن صالحیت های مـورد نیازها كارشناسـان بخـش دولتی و شـركتهای خدمات مشـاوره ای 
فنی مهندسـی كشاورزی 

نیاز آموزشی 

مهارت های عمومی ترویج

مهارت های راه اندازی كسب و كار

مهارت های كشاورزی هسته ای

گروه ها

كارشناسان دولتی 
كارشناسان شركت های خدمات مشاوره ای فنی 

مهندسی كشاورزی
كارشناسان دولتی

كارشناسان شركت های خدمات مشاوره ای فنی 
مهندسی كشاورزی
كارشناسان دولتی

كارشناسان شركت های خدمات مشاوره ای فنی 
مهندسی كشاورزی

میانگین رتبه ای         

36/1
39/2

33/7
35

28/3
26/9

من ویت نی یو      

-0/701

0/689

0/143

سطح معنی  داری

0/41

0/326

0/863

تعداد         

41
33

41
33

41
33

بحث و نتیجه گیری
بـا توجـه به احسـاس نیاز شـدید در به كارگیری شـیوه های 
نویـن و كارآمـد در تولیـد مـواد غذایـی و همچنیـن كاربردهای 
سـودمند فنـاوری هسـته ای در زمینه تولید رقـم های مقاوم و 
پربـازده و همچنیـن ضرورت توجه به ترویج كشـاورزی هسـته 
ای و فعالیـت هـای كسـب و كار مرتبـط بـا آن، ایـن پژوهـش 
بـر آن بـوده اسـت كـه صالحیـت هـای مـورد نیـاز كارشناسـان 
ترویـج را شناسـایی كـرده و اهمیـت و اولویـت هـر كـدام از آن 
هـا را بـه همـراه ارتباطـات موجـود بیـن زمینـه هـای مختلـف 
و  كسـب  بـر  متمركـز  كشـاورزی  ترویـج  كنـد.  بررسـی  را  آن 
ترویـج  نیازمنـد كارشناسـان  بـر علـوم هسـته ای  كار مبتنـی 
توانمنـد در زمینـه سـه مولفـه مهـارت هـای كاربرد كشـاورزی 
هسـته ای، مهـارت هـای راه انـدازی كسـب و كار و همچنیـن 
آزمـون  پایـه  بـر  باشـند.  مـی  ترویـج  عمومـی  هـای  مهـارت 
فریدمـن در اولویت-بنـدی كلـی، مهـارت راه انـدازی كسـب و 
كار نسـبت بـه دو مهـارت دیگـر بـرای كارشناسـان كشـاورزی 
مولفـه  كلـی  بنـدی  اولویـت  دارد.  قـرار  باالتـری  اهمیـت  در 

هـای مربـوط بـه مهـارت هـای عمومـی ترویـج و راه انـدازی 
كسـب و كار كشـاورزی هسـته ای، مشـخص نمـوده كـه به طور 
كلـی، برخـورداری از اطالعـات محلـی و توانایی سـازگار كردن 
نیـاز كشـاورز بـا محصـول هسـته ای دارای باالتریـن اهمیت و 
آشـنایی بـا كاربـرد پرتودهی در تشـخیص و پی گیـری بیماری 
هـای دام و طیـور و مهارت هـای اداری دارای كمترین اولویت 
مـی باشـند. پـس از اولویـت بنـدی ایـن متغیرهـا، الزم بود كه 
اولویـت هركـدام از آنهـا در سـازه هـای مربوطـه نیـز بررسـی 
هـای  مهـارت  سـازۀ  در  كـه  داد  نشـان  بررسـی  ایـن  شـوند. 
كاربـرد كشـاورزی هسـته ای، مولـفۀ ارتبـاط با سـازمان های 
مرتبـط بـا علـوم هسـته ای دارای باالتریـن اولویـت و كاربـرد 
روش هـای فنـاوری هسـته ای در علوم دامی كمتریـن اولویت 
را دارد. در بیـن مولفـه هـای دانـش مهـارت هـای راه انـدازی 
كار،  و  كسـب  در  نـوآوری  و  خالقیـت  مهـارت   كار،  و  كسـب 
دارای باالترین اولویت و مهارت  ارزشـیابی برنامه كسـب و كار 
كمتریـن اولویـت را دارنـد. در نهایـت در سـازۀ  دانـش مهارت 
هـای عمومـی ترویـج، مهـارت شناسـایی نیازهـای آموزشـی 

صالحیت های مورد نیاز کارشناسان...
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فنـاوری  مهـارت  و  اولویـت  باالتریـن  دارای  بـرداران  بهـره 
اطالعـات و رایانـه، كمتریـن اولویـت را داشـتند. ایـن یافتـه 
هـا بـا یافتـه هـای پیشـین )گریـچ نیـک و هیسـریچ، 2009(، 
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سـازگاری   )2001( كوپـر   ،)2006( كرمـی  و  زمانـی   ،)1386(

داشـتند.
مقایسـه صالحیـت هـای كارشناسـان كشـاورزی شـاغل در 
بخـش هـای دولتـی و شـركت هـای خدمـات مشـاوره ای فنی 
مهندسـی كشـاورزی نشـان  داد، در هیـچ كـدام از بخـش های 
سـه  گانـه صالحیـت هـای عمومـی، راه انـدازی كسـب و كار و 
كاربـرد كشـاورزی هسـته ای تفـاوت معنـی داری بیـن دو گروه 

نـدارد. كارشناسـان وجود 
پیشنهادها

بـا توجـه بـه این كـه بین سـطح تحصیـالت و دانـش مهارت 
هـای كسـب و كار كشـاورزی هسـته ای ارتباط مسـتقیم وجود 
دارد، بنابرایـن ضـرورت دارد كـه در راه انـدازی برنامـه هـای 
انتخـاب  افـرادی  ای،  هسـته  كشـاورزی  كار  و  كسـب  ترویـج 
ایـن  تـری در  عالـی  و سـطوح  كاری  تجربـه  كـه دارای  شـوند 

زمینـه باشـند.
-بـرای موفقیـت پـروژه هـای ترویـج كسـب و كار كشـاورزی 
هسـته ای، مدیریـت پـروژه ها بایسـتی به افرادی واگذار شـود 

كـه پیشـینه مدیریتـی باالیـی در زمینـه هـای ترویـج دارنـد. 
دلیـل ایـن امـر ارتبـاط مسـتقیم بیـن پیشـینه كار مدیریتـی و 
دانش و مهارت های مورد نیاز در كشـاورزی هسـته ای اسـت.
كار  و  كسـب  ترویـج  هـای  پـروژه  انـدازی  راه  هنـگام  در   -
كشـاورزی هسـته ای، الزم اسـت مدیران و كارشناسـان پروژه 
بـه دانـش مربـوط بـه محـل و اطالعـات فرهنگـی و جمعیـت 

شـناختی آن اشـراف كافـی داشـته باشـند.
- بـا توجـه بـه ایـن كـه در اولویـت بنـدی كلـی سـازه هـای 
پژوهـش نیـز مشـخص شـد كه مهـارت هـای راه اندازی كسـب 
و كار دارای اولویـت بیشـتری مـی باشـند، بنابـر ایـن در ایـن 
نیـز  كار  و  كـه در زمینـه كسـب  نیروهایـی  از  اسـتفاده  زمینـه 

آمـوزش دیـده باشـند ضـرورت باالیـی دارد.
- در ارتقای فعالیت های كسـب و كار كشـاورزی هسـته ای، 
بایسـتی برنامـه ریـزی هـای مرتبط با زیرسـاخت هـای محلی 

مـورد توجـه ویژه قـرار گیرد.
- در پژوهـش هـای آتـی، بازدارنـده هـای توسـعه ی كسـب 
و كار و چالـش هـای موجـود در زمینـه كشـاورزی هسـته ای از 

دیـدگاه كسـب و كار بـه طـور مشـخص مد نظـر قـرار گیرد.
- بـا توجـه بـه ایـن كـه شناسـایی نیـاز كشـاورز و سـازگاری 
آن با محصول هسـته ای دارای اولویت باالیی اسـت، بایسـتی 
در سیاسـت گـزاری هـای كشـاورزی، مهـم تریـن نیازهـای هر 
هـای  اجـرای طـرح  بـرای  آمایـش سـرزمینی الزم  و  منطقـه 

كشـاورزی هسـته ای مـد نظـر قـرار گیـرد.
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Abstract
The Purpose of this study was to identify the Competencies required by agricultural experts to promote 

nuclear agricultural business in Tehran province. Nuclear technology may well provide the growing pop-
ulation all over the world with improved food security . Agricultural extension and the related businesses 
may thus take advantage of this new technology to push forward the development of agriculture sector . 
This study is an applied-type research using a descriptive – correlational methodology . Also the data was 
collected through survey . The statistical society consisted of agricultural extension experts form both 
private and public sectors in Tehran province (147 persons) , out of whom 74 were selected as statistical 
sample through simple random sampling. The data analysis was carried out by SPSS/Win16 software 
using spearman – Friedman correlation test and descriptive statistics. Also, diagnosis factor analysis. The 
highly important training competencies by agricultural extension experts for taking advantage of nuclear 
agricultural practices and the related businesses were determined nuclear agricultural practices and the 
related businesses were determined under three categories 1) Knowledge and skills needed for setting up a 
business (8 Factors), 2) basic Knowledge and skills needed for agricultural extension(12 Factors) ;and 3) 
Knowledge and skills needed for nuclear agriculture (11 Factors). The findings indicated that the respond-
ents recognize three factors as the mast important ones in identifying their own training competenices: 
Knowledge and skills needed for matching the needs of farmers with nuclear crops ; knowledge on nuclear 
organizational linkage, and innovation in business.

Index Terms: Extension Competencies, Nuclear Agricultural Extension, Agricultural Extension Ex-
pert, Nuclear Agriculture
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