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 چکيده

 برا   موزشری  یها براامه بتوااند تا ضروری باشند های یتصالح سریی  دارای باید ترویج فعال در لرصه لعلیاتی، کارشناسا 

ی ا حرفره ی صالحیت ها مؤلنهواکاوی  منظور به حاضر تحقیق راستا، هعین در کنند. ارائه جامعه روستایی به را مز  و مرتي  کینیت،
پیعایای است. جامعه  -توصینی تحقیق است. روشگرفته کارشناسا  فعال در لرصه لعلیاتی ترویج کااورزی استا  مازادرا  ااجام

ی برا ااتسراب   ا طيقره گیرری  است. اعواره  انر بوده 611 ماری این تحقیق شامل کارشناسا  سطح لعلیاتی ترویج کااورزی به تعداد 
 ساخته محقق ایپرسانامه تحقیق ابزار اعواه  ماری تعیین شداد. لنوا  بهانر  183 مورگا -کرجسیجدول  ازاستناده  با و متناسب

و  KMOضریب  از استناده با    پایایی و شد تأیید کااورزی  موزش و ترویج متخصصا  اظر بر اساس    محتوایی روایی که بود
داد که هنرت لامرل اسرتخراج     های تحقیق ااا اتایج تجزیه تحلیل داده (.=747/1KMO)یید گردید تأ ماره بارتلت مورد بررسی و 

درصد مقدار  811/84 های مجازی(، در حدودتخصصی،  موزشهری، مدیریتی، شخصیتی، ارتياطی، تکنولوژی-شده )پژوهاهری، فنی
 اعایرد. برا   یمر مازادرا  را تيیین  ای کارشناسا  سطح لعلیاتی ترویج کااورزی در استا های حرفه یتصالحکل واریااس مربوط به 

 ضرعن   موزشری  یهرا  کارگراه  اجرای ارزشیابی، و یزیر براامه پژوهش، ایازسنجی، للعی هایجزت  شنایی با روش ها،یافته به توجه
کاراورزی و   محصروالن  کات ااواع مروجا  در لعلی یها مزارنرسد، هعچنین بزيود  یماظر ضروری به خدمت برای کارشناسا ،

 های سازما  جزاد کااورزی توجه ویژه گردد.کااورزی در براامه کار با ارم افزارهای کاربردی

 

 ای، کارشناسا  سطح لعلیاتی استا  مازادرا ، ترویج کااورزی، صالحیت حرفه: های كليدیواژه
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 مقدمه

 سازما  است )ليردال  مختلف منابع و لوامل بین لامل ترینو با ارزش ینتر مز  مؤثرترین، ااساای ایروی ش  بدو 

 کارکنرا  . اسرت  درحرال تغییرر   زیادی شتاب با ها حرفه موردایاز های یتصالحامروز،  تحول حالدر دایای (. در1471زاده، 

باشرند )پزشرکی راد و    برخروردار  شا و حرفه شغل اجرای برای ای یژهو یا حرفه های یتصالحو  ها مزارن از باید هاسازما 
مرورد ایراز    یهرا  مزارن، دااش و ها یتمسئولدر جزت افزایش  ها سازما به  ها یتصالح(. تعرکز کرد  بر 1113، 1دیامواد
کره   شرواد  یم. در اتیجه کارمنداای با دااش باال و بزینه ایجاد کند یمکع   یمؤثرطور شا ، بهکارمندا  یها سعتبرای 

کارمندا   های یتقابلزیادی بستهی به دااش و  طور بهموفقیت سازما  . لذا باشند یمارزشعندترین منابع برای ی  سازما  
ها برای کارکنا ، ی  لعل گسترده (. طی دهه پیاین، بنیا  ازاد  صالحیت 6118، 6دارد )توسعه و  موزش جامعه  مریکا

؛ 6118، 3؛ اولسرن و هعکرارا   6111، 3؛ کاوالو و بریاازا6116، 4پذیرفته شده است )بارترامنت و هعکارا  ها سازما در اکثر 
 (.1117، 8استو  و بیير

صالحیت ی  ماخصه فردی است که در بزيرود لعلکررد فررد و کسرب موفقیرت سرازماای اقرش مزعری دارد و در         
(. 6113، 7مسری )هعاانرد ارزش، ااهیرزش و ارو وری اسرت      هرا  یژگری وبرگیراده دااش، مزارن، توااایی و هعچنین سرایر  

دااش، اهررش و مزرارن    های یطهحشواد و الیننکی از لعلکرد کارکنا  محسوب می ءدر واقع جز یا حرفه های یتصالح
(. ااسرتیتو  6116، 1اثرربخش لعرل اعایرد )زورزی    صرورن  بره در حرفه خود  سازد یمکه وی را قادر  دهند یمفرد را بازتاب 
)احساسان و باورها(،  ها اهرشتوااایی ااجام کار(، )استعداد و  ها ییتوااا، ابعاد صالحیت را به 6113در سال  1مدیریت پروژه

-کند(، دااش )اطاللان منزومی(، شخصیت )خصوصیان( و مزارن )زبردستی( بیرا  کررده  یمکه فرد لعل  ای یوهشرفتار )

 است.

 اثربخاری کارکنرا    ارتقراء  و  مروزش  توسرعه و  ترویج، ایحرفه ارزش افزایش ترویج ایز برای در هعین راستا سازما 
 در حال دائعاً (.  و  ترویج6116، 11دهد )مدی و هعکارا قرار اظر مد را باید محوری های یتصالحبا  مرتي  یها فرصت

(. 1111، 11کند )جاهی و ایوکعب ایز تغییر کارکنا  توسعه ایاز مورد یها براامه شودمی بالث سازما  تغییران و است تغییر
: کند یم پیدا ارتياط لامل به دو دهدادامه کارش به  ینده در مؤثر طور به بتوااد اینکه برای ترویج ظرفیت درباره حال اهراای

 (.1111، 16ترویج )بررو   کارکنا  های یتصالحفنی  سطح -شود، بمی تزیه  اا  برای ها براامه این که مخاطياای -الف

 هستند.  و  روستائیا  ااراضی کااورزا  اکثر و دهد یاع ااا  ترویج برای را مطلوبی  ندا  وضعیت مطالعان اکنو  اکثر

 تررویج  دارارد و سرازما     گراهی  بره  گیرری، ایراز  تصعی  در اتکایی خود به رسید  و خویش مسائل حل برای کااورزا  و

زمراای،   و سروسرتاای  )لابدی بسازاد بزتری زادگی خود، برای تا اعاید یمکع    اا  به روستاییا  کرد   گاه با کااورزی
 اسرت  مسرل   باشد. پس،  اچه یا حرفه های یتصالحضعف در   توااد یم(. اما یکی از دالیل  گاه اکرد  کااورزا  1413
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 که دارد هاییصالحیت به بستهی کار مدی این و ترویجی دارد یها براامه موفقیت میزا  در یمؤثر اقش مروجین کار مدی

 اسرتناده  امکااان مورد و ها ازاده یا باشد برااهیزاده و خالق ترویج، یند فر اگر دیهر، باشند. به ليارن    واجد باید مروجین

 دارد مارخص  شررای   و اوضاع در مروج، مناسب توس  لعلکرد ارائه به بستهی موضوع، این د،باش یرگذارتأث ترویج در کار

 (. 1416 هعکارا ، و )اسدی

به بیاترین میزا  مورد  ها یتصالحشده، اهراای اصلی برای ترویج تعیین این است که کدام  اما با توجه به اکان بیا 
 . مطابق با اظزراران اسرتو  و بیيرر   باشد یمشا   هواه از منابع برای متعزد ساختن یور بزرهایاز سازما  است و توسعه و 

(، 1131) 1کومخال کارایی بزتر بوده است. م ( صالحیت ی  منزوم جدید برای ترویج ایست  را که از قيل به داي1117)
ملری مردیرا  تررویج،     ی یتره کع، 1131کره در اوایرل    دارد یمر ( ذکرر شرده، اظزرار    6114) 6کره در گابسرو    طرور  هعا 
در  ییهرا   رالش ااد. اما تغییران سریع و پیوسته و که برای موفقیت مروجا  الزامی بوده ااد کردهرا شناسایی  هایی یتصالح
داده و بزيود بخارند   خود را توسعه های یتقابلمداوم  طور بهترویج ایازمند هستند تا  های یاوژی کااورزی به حرفه تکنول

 هرا     های یتصالحترویجی اکثراً توس  قابلیت لوامل ترویج برای بزيود  یها براامه(. لذا موفقیت 6116، 4)ترید و ویتاکر
و تکنولروژی برر    ها مزارنترویج کلی وابسته بر قابلیت لامال  ترویج در ااتقال دااش جدید،  ی پروسه، زیرا شود یمتعیین 

 هرا  مزارنمداوم الزامی هست تا دااش جدید به  یها تالش(، 1117بیير ) و . مطابق با بیااان استو باشد یم ها   ماتریا  
 الی در ترویج دست پیدا کنند.ها به سطحی لو رفتارهای مورد ایاز مروجا  را تعیین کنند تا   

 جعلره:  از مختلنری  لناصرر  و لوامرل  از ایرا  در راستای ااجام وظایف خرود،  کااورزی ترویج اظام اخیر یها سال در

بره   ؛ با توجهجوید یم بزره غیرهو کااورزی خيرگا  مزرله، ااظر مزندسین سازادگی، سربازا  مددکارا  ترویجی، مروجین،
کارشناسا  سرطح لعلیراتی تررویج کاراورزی      روی بر این تحقیق مروجین در فرایند ترویج، تعرکزاقش اصلی و مرکزی 

 توجره بره   با رابطه، این . درباشد یمداراد(  به لزده را کااورزا  به تکنولوژی ااتقال و  موزش خطیر وظینه که )مروجاای

روسرتایی کره    هرای  ی محدگی وظایف مروجا  در تغییر و تحوالن اخیر در لصر دااش و تکنولوژی و ایز دشواری و پیچی
 مااهده ماکالن و مسائل به توجه . هعچنین باباشد یم، که ایازمند بررسی طليد یماوینی را برای مروجین  های یتصالح

مرورد ایراز    هرای  یتصرالح اشاره )اهعیت تقویت و توسعه  مورد موضوع در باالخص و تخصصی کعيود تحقیقان ایز و شده
 مورد ای کارشناسا  سطح لعلیاتی ترویج کااورزی در استا  مازادرا  را صالحیت حرفه    شداد تا بر محققا  مروجا (،

 قرار دهند.  بررسی

حروزه شرغلی و مسرئولیت     های یازمندیامروجا  ایز باید هعهام با تغییران و  های یتصالحبر اساس  اچه گنته شد، 
 صرورن  بره ، لذا در ذیل به برخی از تحقیقاتی کره  باشد یمایازمند تغییر و ارتقا  و تحوالن لصر ارتياطان و پژوهش ، ها   

 گردد: مستقی  یا غیر مستقی  در این راستا ااجام گرفته است اشاره می

اادوازی  در کااورزی اجتعالی مروجا  صالحیت و دور راه از  موزش و ( در پژوهای با لنوا  گسترش6113) 3اورل
 بزيرود  منظرور  بره  توااد یم دور راه از  موزش و باشند یم متوس  اجتعالی صالحیت کااورزی دارای مروجا  که داد ااا 

(، در تحقیقری برا لنروا  شناسرایی سرطح فعلری       6113) 3بکار گرفته شود. الکرایی  کااورزی مروجا  اجتعالی شایستهی
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 سن و ااا  داداد که تجربه 61قر   در یتموفق برای مروجا  ایاز مورد های یتصالحتخصصی مروجا  و  های یتصالح
 موقعیرت  ،یا حرفره  ااجعرن  تحصیالن، سطح جنس، با مروجا  مزارن سطوح. هستند مزارن سطح لعده از لوامل مروج
 لعلکررد  و شرغلی  (، در تحقیقی با لنوا  صرالحیت 6113و هعکارا  ) 1دبنان. ایست متناون کار مسئولیت حوزه و شغلی
 کاراورزی سرطح   مروجرا  ارشرد   از داداد که بسریاری هند( ااا  شرق )شعال تریپورا در کااورزی وزارن مروجا  شغلی
و  کرار  صالحیت متوس  لعلیاتی ایز سطح مروجا  سطح از بسیاری داشتند و شغلی لعلکرد کار و شایستهی در از باالیی
مروجا :  یا حرفه های یتصالح(، در تحقیقی با لنوا  بررسی براامه 6116و هعکارا  ) 6مها . را دارا بوداد شغلی لعلکرد

بیارتری در   یا حرفره سرال ایراز بره توسرعه      3بیا  اعوداد مروجا  با سرابقه کعترر از    یا حرفهمناهی  برای ادامه توسعه 
و گرزارش   هرا  دادهکعر  در تجزیره و تحلیرل     مروجا  با سابقه بیاتر ایاز به که یدرحالداراد  ها داده وری جعع های ینهزم

گرری کارشناسرا  تررویج    برر صرالحیت تسرزیل    مؤثر(، در پژوهای تحت لنوا  لوامل 6111داراد. شرینی و هعکارا  )
برا کاراورزا  و    مرؤثر داداد که داشتن روحیه کار گروهی و ماارکتی، داشتن قدرن بیا  و ارتياط کالمری  کااورزی ااا 
عاد به انس، شخصیت قوی، روحیه یادگیری مستعر،  شرنایی برا فرهنرگ و جامعره محلری در براالترین       جامعه محلی، الت
مروجا  کااورزی در کنیا: ااا  داداد مزرارن   یا حرفه های یتصالح(، تحقیقی با لنوا  6111) 4لوکوپویت اولویت بوداد.

 ماترك مسائل 71/3و  16/3 موزشی  یها دورهاطاللان  یفناورارتياطان و  13/3 مدیریت یها مزارن یا حرفهمروجا  
(، در تحقیقی با لنروا  شناسرایی   6111) 3الکایی می باشد. 74/3کلی میااهین اعره  طور به 64/3شایستهی رهيری  33/3

فرصرت   لنروا   بهمورد ایاز مروجا  در ترویج تعاوای کارولینای شعالی ااا  داداد که  موزش ضعن خدمت  های یتصالح
 مرأمورا   موزشی باید به ارائره کعر  بره     یها فرصتخدمت  . مزارن، درباشد یمدست  ورد  صالحیت رای بهمناسيی ب

. باشرد  یمر ترویج توسعه مزارن در مدیریت استرس، براامه ترویج ارزیرابی، بازاریرابی براامره تررویج، و مردیریت تعرارض       
فرردی،   یهرا  مزرارن جدید مااند هروش هیجراای،    های یستهیشامورد ایاز برای توسعه  یها  موزشهعچنین، در خدمت 

ااعطاف پذیری برای تطيیق با تغییر محی  و توااایی مدیریت منابع برای لوامل ترویج برای موفقیت در متن جاری اسرت.  
(، در تحقیقی تحت لنوا  به سوی یر  پروفایرل صرالحیت شرغلی بررای مربیرا  تررویج        6117و هعکارا  ) 3کرباسیو 

از:   اارد  ليرارن مز  موجود در این مطالعره   های یتصالحداداد که  ی اظران کارشناسا  ی  پروژه( ااا کااورزی )بررس
و  هرا  اقرش درك موضوع و کسب و کار، و مزارن ارائه. خروجی ضروری ارائه و مواد  موزشی ارائه است، در ایرن مزرارن   

تحت لنروا  صرالحیت کارکنرا   مروزش و تررویج      (، در تحقیقی 6118) 8است. مورفی و بورینگپرداخته شده ها یخروج
ارایه ی   موزش اثربخش و کارا در  منظور به موزشی و فنی مورد ایاز کارکنا  ترویج  های یتصالحداد که کااورزی ااا 

(، در تحقیقی 6113) 7. اوو شواد یم یبند طيقهقالب  زار مقوله ارتياطان، دااش فنی، طراحی براامه و ارزشیابی و اظارن 
، ها روشسازی سازی، مدیریت بودجه، مدلداد که تی ضروری برای کارکنا  ترویج ااا  های یتصالحتحت لنوا  تعیین 

تررین  مطالرب بره روسرتاییا  از مزر      مرؤثر مدیریت تغییر، ارزشیابی و پاسخهویی و قدرن  موزشرهری و تواارایی ااتقرال    
های مرورد ایراز   (، در تحقیقی تحت لنوا  صالحیت6111) 1. کوپر و گراهامشواد یم کارکنا  ترویج محسوب های یژگیو

مروارد   جرزء صالحیت اصلی شناسایی شده و با شخصریت برود     37داداد که از سوی این شرکت کنندگا  مروجا  ااا 

                                                                                                                                      
1- Debnath 

2- Megan 
3- Lopokoiyit 

4- Lakai 

5- Karbasioun 
6- Murphy and Bruening 

7- Oven 

8- Cooper and Graham 
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اسرت. روابر  کارکنرا ،    بسریار مزر  تلقری شرده     1دارای امتیاز باال است، داشتن ی  پس زمینه کااورزی و تجربه فور اچ
 لنروا   بره مدیریت، رواب  ها و لادان کار و  موزش برای افزایش لامل و شایستهی سرپرست در این منراطق   یها مزارن

مرورد ایراز مروجرا  و     یا حرفره  هرای  یتصرالح ( در تحقیقی برا لنروا    1113است. پزشکی راد )بسیار مز  شناخته شده
مروجا  شامل:  مدیریت، طراحی براامه، ترویج براامه، تردریس،   یا حرفه های یتالحصداد که  کارشناسا  در ایرا  ااا 

 .باشد یمبود  و ارزیابی  یا حرفهارتياطان، درك رفتار ااساای، 

و  موزشری مرروجین امرور دام جزراد      یا حرفره ( در پژوهای با لنروا  بررسری صرالحیت    1414سیاهی و هعکارا  )
داد بین سطح تحصیالن، سابقه، دفعان شرکت در دوره،  گاهی از وظایف شغلی برا متغییرر   کااورزی استا  ایالم بیا  اعو

دارد. هعچنین بین سطح تحصریالن،  وجود  داری یمعنو  موزشی هعيستهی مثيت و  یا حرفه های یتصالحبرخورداری از 
وجود دارد.  داری یمعنو  موزشی هعيستهی مثيت و  یا حرفه های یتصالحضرورن  یرمتغسابقه،  گاهی از وظایف شغلی با 

مرورد ایراز مروجرا  کاراورزی از دیردگاه پرسرنل        های یتصالح( در پژوهای با لنوا  بررسی 1411رضایی و هعکارا  )
داااری،   -، شرناختی یا حرفره  – موزشرهری، فرردی  -داداد کره پرنج لامرل ارتيراطی    ترویج کااورزی استا  اردبیل ااا 

( در پژوهاری برا   1411درصد واریااس کل را تيیین اعوداد. اامردار و هعکرارا  )   84/87مدیریتی در حدود پژوهاهری و  
کره برین   دادارد   اارا   یابا  وزارن جزراد کاراورزی   مداری مورد ایاز ارزش ای تحقیق های حرفه بررسی صالحیتلنوا  

مداری  اا  ارتياط معنراداری    ای تحقیق های حرفه تهای  موزشی کارشناسا  با قابلی تجربه کاری و میزا  شرکت در دوره
های  موزشی ارزشیابی و تجربه کاری بیاترین  داد که لواملی  و  میزا  شرکت در دوره وجود دارد. اتایج رگرسیو  ااا 

س درصرد واریراا   63مرداری مرورد ایراز کارشناسرا  دارد و در مجعروع توااسرتند         های تحقیق صالحیت ینهزم درسز  را 
 بررسری  در پژوهاری برا لنروا     (1417)  یذری و هعکرارا  ای مورد ایاز کارشناسا  را تيیین اعایند.  های حرفه صالحیت
داارش، مزرارن یرا     لنروا   به ها یتصالحداشتند که  کااورزی بیا  پایدار توسعه پیرامو  مروجین یا حرفه های یتصالح
. هعچنین دستیابی کااورزا  به سطح باالتری از مزارن و دااش منروط بره      شواد یمشغل تعریف  یازموردا های ییتوااا

ای،  موزشی و مختلف حرفه های ینهزمالزم در  های یتصالحو  ها یتقابلاست که مروجین و کارشناسا  ترویج خود دارای 
مورد ایراز   های یتالحص( در تحقیقی تحت لنوا  بررسی 1416. اسدی و هعکارا  )باشد یمفنی جزت  موزش کااورزا  

ترویجری، مردیریتی،    -،  موزشرهری، فرردی، اجتعرالی، ارتيراطی    یا حرفره  -فنی های ینهزمداد که مروجین امور دام ااا 
صرالحیت   18 6سرازما  ایکرو    ی یتره کعپرسنل و  1116داراد. در سال  یرتأثپژوهاهری و زرالی در صالحیت مروجا  

پژوهش کاربردی، مدیریت تغییر، ارتياطان و رواب  ااساای، لعلیان کامپیوتری و ارم  از: ندتلياراصلی را شناسایی کرد که 
 ی توسرعه افزار، تحلیل تعارض، دااش )خدمان ترویج تعاوای(، براامه اویسی تحصیلی، ارزیرابی و جوابهرویی، یرادگیری و    

و شرغلی،   یا حرفره  ی توسرعه ی شخصری،  سازماای، مدیریت و سازمااده ی توسعهدستورالععلی، بازاریابی و رواب  لعومی، 
 (.1116استراتژی  )ایکو ،  یزیر براامهمنابع،  ی توسعهتحصیل سیاست لعومی، مدیریت و 

 هامواد و روش

پیعایاری اسرت.   -توصرینی  تحقیرق  است. روش محدود استا  مازادرا  محدوده مکاای و جغرافیایی تحقیق حاضر به
انرر   611)مروجا  کااورزی( شامل  کلیه کارشناسا  سطح لعلیاتی ترویج کااورزیجامعه  ماری این تحقیق دربرگیراده 

 پرسانامه 141در ازایت به  کهشد  انر بر ورد 183 مورگا -بر اساس جدول کرجسی . بر این اساس، تعداد اعواهباشد یم

                                                                                                                                      
1- 4H 

2- ECOP 
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د. در تحقیرق حاضرر   گردی استناده اسبای با ااتساب متنطيقه گیریاعواه روش از ها اعواه ااتخاب منظور به. شد داده پاسخ
 شنایی بیاتر برا سروابق موضروع و دسرتیابی بره اترایج        منظور به وری اطاللان از دو روش کتابخااه )اسنادی(  برای جعع

شرد.   گرفتره  شده و روش میداای جزت اخذ اطاللان مورد ایاز تحقیق از پرسانامه محقرق سراخته بزرره   تحقیقاتی ااجام
دااارهاه  زاد   تررویج و  مروزش کاراورزی   اسراتید گرروه    هایاز اقطه اظران و پیارنزاد  ین روایی پرسانامه،تعی منظور به

و  مراره   =747/1KMO ضرریب  از استناده با    پایایی . هعچنین، محققا  و کارشناسا  استناده گردیداسالمی واحد ساری
شد( محاسيه گردید. در این تحقیق اتایج و اطاللان حاصله با استناده از ارم افزار  دار یمعنبارتلت )که در سطح ی  درصد 

 SPSSwin16 اقتصادی این تحقیرق بالرث گردیرده ترا از روش     -های اجتعالیشد، اما پیچیدگی رواب  بین پدیدهبررسی 
-هختصر و منید کرد  اطاللان بتحلیل لاملی، یافتن روش م های ی تکنشود. هدف اصلی   ماری تحلیل لاملی استناده

( برا  هرا  لاملاز ابعاد ترکیيی جدید ) تر کو  به ی  مجعوله  ها   دست  مده از تعداد زیادی متغیر مورد مااهده و تيدیل 
پردازد و در ازایرت  داد  اطاللان است. این روش به بررسی هعيستهی دروای تعداد زیادی از متغییرها میحداقل از دست

اصلی  مؤلنه. در تحقیق حاضر از روش تحلیل کند یمبندی کرده و تيیین های لعومی محدودی دستهقالب لامل  ازا را در
منظرور حرداکثر کررد  مجعروع     هواریعاکس )بر  تلخیص متغیرها و دستیابی به تعداد لامل محدود( و  از  رخش منظور به)

 است. واریااس بارهای ماتریس لاملی( استناده شده

 نتایج

 سرال  31/31سرنی   میرااهین  پاسخهویا ، فردی هایویژگی ی ینهزم در 1 جدول و پرسانامه از حاصل اتایج براساس
سال بود. در حدود دو سوم مرد بودارد.   37/14بوداد. میااهین سابقه کارشناسا   متأهلدرصد(  8/73گویا  )بود. اکثر پاسخ

 71 حدود دادااا  اتایج تحصیالن، سطح اظر از .بود سالت 16/361 کارشناسا  خدمت  موزشی ضعن یها دوره میااهین
 .بودارد  لیسرااس  تحصریالن  دارای فراوااری  بیارترین  برا  کاراورزی  تررویج  لعلیاتی سطح کارشناسا  از انر( 11درصد )

افرراد  وضعیت استخدامی رسعی بودارد. اکثرر    دارای( از پاسخهویا  با بیاترین فراواای درصد 3/31هعچنین حدود ایعی )
 ( کااورزی تحصیل کرداد. درصد 4/11مورد مطالعه )

 کارشناسا  فردی های یژگیو .1جدول 

 انحراف معيار بيشينه كمينه ميانگين متغيير

 17/1 31 63 31/31 سن )سال(

 11/1 43 1 37/14 سابقه )سال(

 3/368 4811 18 16/361 خدمت )سالت( ضعن  موزشی یها دوره گذرااد 

 

شرداد و از    زمرو   وارد متغیرر  31 مرؤثر  لوامرل  شناسایی . برایشود یماستناده  ها دادهاز تحلیل لاملی برای تلخیص 
 هرای پیش فرض براساس ها لاملتعداد  شد. تعییناوع واریعاکس استناده اصلی و  از  رخش متعامد و مؤلنهروش تحلیل 

 شناسرایی  باهردف و لعلری(   للعی تجربیان بر اساسمحقق ) تاخیص برمينای و هعچنین، (1باالی  ویژه )مقدار  زمو  

 در لامرل  یر   برا  هعسرو  متغیرهای سایر با اا یز ارتياط( 3/1 از کعتر لاملی بار)متغیرهای ااکار مد  حذف و مدل بزترین
 متغیرر  34 دربرگیرارده  کره  گردید استخراج لامل 7 با مدل بزترین ازایت، در. شد تجزیه و تحلیل و بررسی مراحل متعدد
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1از  زموازای  لاملی تحلیل برای ها داده مناسب بود  برای تعیین. است
KMO استناده گردید. محاسيان ااجرام   6و بارتلت

و ( =747/1KMOاز تکنی  تحلیرل لراملی مناسرب بروده )     یریگ بزرهبرای  ها دادهکه ااسجام دروای  دهد یمشده ااا  
 (.6هست که داللت بر تائید و تناسب تحلیل لاملی دارد )جدول  دار یمعن ماره بارتلت در سطح ی  درصد 

 و بارتلت KMOمقدار  ماره   .2 دولج

 KMO Bartlett’s Test تحليل عاملي

 317/4741 747/1 مورد ایاز کارشناسا  سطح لعلیاتی ترویج کااورزی یا حرفهصالحیت های 

Sig. 1111/1 

 

تخصصی،  موزشرهری،  -لامل )پژوهاهری، فنی 7 در مقدار ویژه براساس یا حرفه های یتصالح با مرتي  متغیرهای
 واریرااس  کل از هر لامل سز  بیااهر ویژه مقدار. شداد بندیطيقه مدیریتی، شخصیتی، ارتياطی، تکنولوژی های مجازی(،

 811/84است که در مجعوع حدود  لامل    بیاتر تأثیر و اهعیت ااا  دهندة بیاتر باشد،    مقدار هر ه و است متغیرها
که ااا  از درصد باالی واریااس تيیین شده توس  این لوامل می باشرد )جردول    اعایند یمدرصد از کل واریااس را تيیین 

4 .) 

  رخش از بعد  ازا  واریااس تجععی درصد و واریااس درصد ویژه، مقدار با هعراه شده استخراج لوامل . 3لدوج

 فراواني تجمعي درصد واریانس درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل ها عاملها

 164/11 164/11 817/3 پژوهاهری اول

 336/61 311/11 364/3 تخصصی-فنی دوم

 871/41 647/11 316/3  موزشهری سوم

 133/31 473/1 141/3 مدیریتی  زارم

 177/31 164/1 713/4 شخصیتی پنج 

 118/31 411/1 377/4 ارتياطی شا 

 811/84 313/3 484/6 تکنولوژی های مجازی هنت 

  

در  یا حرفره  هرای  یتصرالح  برا  مرتي  لاملی مزعترین متغیرهای بار و بارگذاری شده شده، متغیرهای استنتاج لوامل
بیاترین سز  را در تيیین متغیرها دارد،  817/3. مطابق با اتایج لامل پژوهاهری با مقدار ویژه ااد شده دادهااا   3جدول 

، لامل مدیریتی با مقدار ویژه 316/3، لامل  موزشهری با مقدار ویژه 364/3تخصصی با مقدار ویژه -پس از    لامل فنی
مجازی با مقدار  های یتکنولوژو لامل  377/4لامل ارتياطی با مقدار ویژه   713/4لامل شخصیتی با مقدار ویژه   141/3
  .داراد قرار 484/6ژه وی

 

                                                                                                                                      
1- Kaiser- Meyer- Olkin 

2 - Bartlett’s Test 
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  یافته دورا  ماتریس از  مده دست به ضرایب میزا  ها، لامل از ی  هر به مربوط متغیرهای .4 دولج

 بار عاملي متغييرها هاعامل

117/1 اطاللاتی منابع تاخیص توااایی پژوهاهری  

113/1 ای مزرله تحقیقان توااایی ااجام  

781/1 منطقه در ها داده و اطاللان  وری در جعع مزارن  

786/1 سنجی و احوه ااجام     شنایی با فر یند ایاز  

731/1 تحقیق یها روش از  گاهی  

831/1 تحقیق پیاینه مرور و مطالعه در مزارن  

833/1 اطاللان تحلیل و توااایی تجزیه  

117/1 کااورزی یها براامه تدوین و ریزیبراامه فنی  

771/1 کااورزی یها براامه مناسب اجرای  

786/1 کااورزی و فنی مزارن داشتن  

781/1 کااورزی دااش و لل  از برخورداری  

748/1 روستاییا  به مطالب تخصصی مؤثر ااتقال  

741/1 کااورزی زمینه در لعلی مزارن و تجربه داشتن  

836/1 کااورزی یها براامهارزیابی از  مزارن  

111/1  موزشهری توااایی و قدرن  موزشهری  

713/1 ترویجی یها دوره  در تنوع ایجاد توااایی  

714/1 فراگیرا  از ارزشیابی توااایی  

776/1  شنایی با  موزش بزرگساال   

763/1 مخاطيا  به پاسخهویی توااایی  

831/1 تدریس در کاربردی و لعلی های یافتره از استناده  

868/1 ترویجی و  موزشی ابزارهای از استناده در توااایی  

773/1 موقعیت به منظور شناسایی مسایل تاخیص و تحلیل مدیریتی  

784/1 ها یتفعال کنترل و امور سازماادهی  

744/1 بازخوردها از یریگ بزره  

746/1 مختلف های یتفعال بین هعاهنهی ایجاد  

746/1 کاری حوزه در قوااین و مصوبان اجرای  

711/1 هدایت و رهيری  

381/1 در اداره امور در حیطه اختیاران خود گیری ی تصع  
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 یافته دورا  ماتریس از  مده دست به ضرایب میزا  ها، لامل از ی  هر به مربوط متغیرهای. 4 دولجادامه 

 بار عاملي متغييرها هاعامل

711/1 انس به التعاد شخصیتی  

777/1 شغل در خودباوری   

781/1 (گرایی مردم روحیه داشتن) لاطنی رواب    

781/1 بود  پذیر مسئولیت   

713/1 قوی شخصیت داشتن   

834/1 مستعر یادگیری روحیه داشتن   

114/1 محلی جامعه و کااورزا  با مؤثر کالمی ارتياط ارتياطی  

787/1 روستاییا  با مناسب ارتياط برقراری مزارن   

736/1 (محققا ) للعی مراکز و ها سازما  با ارتياط برقراری توااایی   

737/1 هعکارا  با مناسب ارتياطان برقراری   

763/1 هعکارا  با مناسب هعکاری داشتن   

367/1 ارتياطی های تکنولوژیی از استناده   

183/1 توااایی کار در محی  مجازی های مجازیتکنولوژی  

 

 بحثنتایج و 

. کننرد  یمر جدیردی بررای مروجرا  ایجراد      یها  الشهای در حال اعو و بازار جزاای ران دموکراتی ، تکنولوژییتغی
 طور بهداده و تغییر را  پیش فعال تاخیص دهند که  ه موقع تغییر ضروری است، به    پاسخ صورن به بایست یممروجا  

که ترویج کااورزی منطيق با لل  و  کنند یمتضعین  ها تالشایجاد تغییر را اتخاذ کند. این  سرلت بهمدیریت کرده و  مؤثر
مرداوم   طرور  بره کررد ترا   ترویج کعر  خواهرد   های یا حرفهبه در حال بزيود  های یتصالح ی پروسهروز بعااند.  یتکنولوژ
مردی و  )که در دستیابی به برترری مزر  هسرتند.     هایی یتصالح خصوص بهرا تاخیص داده و تصدیق کنند،  ها یتصالح

مزعتررین صرالحیت    لنروا   بره داد که لامل پژوهاهری تحقیق حاضر ااا  های یافتهدر هعین راستا، (. 6116هعکارا ، 
 هرای  یتکنولوژمورد ایاز کارشناسا  سطح لعلیاتی ترویج کااورزی است، که لزوم و اهعیت دستیابی به دااش و  یا حرفه

 منرابع  تاخیص . از جعله فاکتورهای مز  در صالحیت پژوهاهری، تواااییدهد یمقرار  یدتأکاوین را برای مروجا  مورد 
اسرت کره ایرن مسرئله در      سرنجی  ایراز  فر ینرد  برا  منطقه،  شنایی در اه داده و اطاللان  وری جعع در اطاللاتی، مزارن

-قرار گرفتره  یدتأک( ایز مورد 1411(، و رضایی و هعکارا  )6116(، مها  و هعکارا  )6113تحقیقان اسدی و هعکارا  )

ر است. دومین صالحیت مز  کارشناسا  سطح لعلیاتی ترویج کااورزی لامل فنری اسرت، کره مالحظران کاراورزی د     
کاراورزی، داشرتن    یهرا  براامره کااورزی، اجررای مناسرب    یها براامهمحی  روستایی را  هعچو  براامه ریزی و تدوین 

(،  مرورفی و  6117کارباسریو  و هعکرارا  )   هرای  یافتره با  مورداظراست. اتیجه  قرار داده مداظرمزارن فنی و کااورزی 
 ( و  یرذری و هعکرارا   1411(، رضرایی و هعکرارا  )  1113) (، پزشرکی راد 6113اسردی و هعکرارا  )   ،(6118بورینگ )

 ااطياق دارد. (1417)
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تررین  ، بردو  تردیرد مزر    باشرد  یمقرار گرفت صالحیت  موزشهری  یدتأکموضوع دیهر که در قالب لامل سوم مورد 
 یهرا  مزرارن که این امرر ضررورن برخرورداری کارشناسرا  از      باشد یمرسالت ترویج ارائه خدمان  موزشی به روستاییا  

 ترویجی، ارزشیابی یها دوره در تنوع  موزشهری، ایجاد توااایی و ، لذا بر اساس اتایج، قدرنکند یم موزشهری را ماخص 
تردریس و   در یکاربرد و لعلی های یافتره از مخاطيا ، استناده به بزرگساال ، پاسخهویی  موزش با فراگیرا ،  شنایی از

مرورد   بایسرت  یمضروری برای اینای اقش  موزشهری است که  های یتصالحترویجی، از  و  موزشی ابزارهای از استناده
(، کارباسریو  و  6111(، الکایی )6111لوکوپویت ) های یافتهگیرد. اهعیت صالحیت  موزشهری برای مروجا ، با توجه قرار
(، پزشرکی  6111(، کوپر و گراهرام ) 6113(، اوو  )6113(، اسدی و هعکارا  )6118(،  مورفی و بورینگ )6117هعکارا  )

ااطياق دارد. برر اسراس    (1417) ( و  یذری و هعکارا 1411( و اامدار و هعکارا  )1411رضایی و هعکارا  ) (،1113راد )
ی  کارشناس  رسد می اظر رد، بهصالحیت مورد ایاز مروجا  دا لنوا  بهاتایج تحقیق، صالحیت مدیریتی جایهاه بعدی را 

 موقعیرت  تحلیل و مدیریتی هعچو  تاخیص های یژگیودهد که از ی  سری از ااجام یدرست بهوظایف را  توااد یموقتی 
 هرای  یرت فعال برین  هعاهنهی بازخوردها، ایجاد از یریگ بزره، ها یتفعال کنترل و امور سازماادهی ،مسائل شناسایی منظور به

خرود   اختیراران  حیطره  در امرور  اداره در گیرری  ی تصرع هدایت،  و کاری، رهيریحوزه در قوااین و مصوبان مختلف، اجرای
(، کروپر و  6113(، اسردی و هعکرارا  )  6111(، الکرایی ) 6111لوکوپویت ) هایبرخوردار باشد. که اتیجه مورد اظر با یافته

 ااطياق دارد.( 1411( و رضایی و هعکارا  )1113(، پزشکی راد )6111گراهام )

 روحیره  داشتن) لاطنی شغل، رواب  در انس، خودباوری به  و : التعاد ییها شاخصصالحیت شخصیتی دربرگیراده 
صرالحیت   پنجعرین  لنروا   بره مسرتعر،   یرادگیری  روحیه قوی، داشتن شخصیت بود ، داشتن پذیر مسئولیت (گراییمردم
باشد. با توجه به رسالت خطیر مروجا  در راستای ارتياط  اورزی میمورد ایاز کارشناسا  سطح لعلیاتی ترویج کا یا حرفه

 هرای  یرت قابل بره  توجره  و مسرئله  ایرن  برر  تعرکرز  رسرد  یم اظر مخاطيا  اصلی خود، به لنوا  بهو هعکاری با کااورزا  
ارورل   هرای  یافتره باشد. اتیجه مرورد اظرر برا    داشته موفقیت شغلی وی در بسزایی یرتأث شخصیتی هر فرد، خواهد توااست

( ااطيراق  1411( و رضرایی و هعکرارا  )  6113(، اسدی و هعکرارا  ) 6111الکایی ) (،6111(، شرینی و هعکارا  )6113)
 و کاراورزا   برا  مرؤثر  کالمری  مز  برای تعامل با روستاییا  است. ارتيراط  های یتصالحدارد. صالحیت ارتياطی، یکی از 

، (محققرا  ) للعری  مراکز و ها سازما  با ارتياط برقراری روستاییا ، توااایی با اسبمن ارتياط برقراری محلی، مزارن جامعه
ارتيراطی از جعلره    هرای  تکنولوژیی از هعکارا ، استناده با مناسب هعکاری هعکارا ، داشتن با مناسب ارتياطان برقراری
کع  کنند. اتیجه مورد اظر در تحقیقان لوکوپویت  مؤثرکارشناسا  را برای برقراری ارتياط  توااند یمکه  باشند یممواردی 

(، 6111(، کروپر و گراهرام )  6113(، اسردی و هعکرارا  )  6118مرورفی و بورینرگ )   (،6111(، شرینی و هعکارا  )6111)
ای مرورد ایراز   صرالحیت حرفره   است.  خررین قرار گرفته یدتأک( ایز مورد 1411( و رضایی و هعکارا  )1113پزشکی راد )

باشرد کره شرامل:     مجرازی مری   هرای  یتکنولوژسا  سطح لعلیاتی ترویج کااورزی، صالحیت  شنایی و تسل  به کارشنا
افزارهرای   اررم  برا  )مجرازی(،  شرنایی   ای یااره را، داشرتن سرواد   (کامپیوتر از استناده توااایی) مجازی محی  در کار توااایی

ایاز کارشناسا  به فناوری بیاتر از قيل احساس شده اسرت  ، که با توجه به پیارفت تکنولوژی باشد یمکاربردی کااورزی 
تحرولی برزرگ در    تواانرد  یمر گیرری(   اادازه و ریزی براامه کنترل، جزت )ابزاری ها یفناور را که در قر  حاضر این اوع 

 است. قرار گرفته یدتأک( ایز مورد 6111کااورزی ایجاد کنند، که اتیجه مورد اظر در تحقیقان لوکوپویت )

حنظ و بزيرود سرطح کرارایی و موفقیرت در لرصره       منظور بهداد که در شرای  کنوای، مروجین اتایج ااا  یطورکل به
 هرای  یتکنولوژ ارتياطی و شخصیتی، مدیریتی،  موزشهری، تخصصی،-فنی پژوهاهری، های یتصالحشغلی خود ایازمند 
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زی رسیدگی، ساماادهی و بزيود وضعیت کنوای و بزيود وظینه اصلی دست اادرکارا  حوزه ترویج کااور. باشندمی مجازی
برا توجره بره     و. در این راسرتا  باشدایل به اهداف توسعه کااورزی می  منظور بهمورد ایاز مروجا   های یتصالحو تقویت 

 مورد ایاز مروجا  پیانزاد اعود: یا حرفهموارد ذیل را برای بزيود و تقویت صالحیت  توا  یماتایج حاصله 

 یهرا  کارگراه اتایج تحلیل لاملی و اولویت اخست لامل پژوهاهری، ضرورن دارد سازما  جزاد کااورزی، توجه بهبا 
و  موزشی ضعن خدمت در رابطه با پژوهش و  هواهی ااجام تحقیق با لناوینی هعچرو  روش پرژوهش، مقالره اویسری     

 للعی تحقیق  گاهی یابند. یها روشمسائل روستایی برگزار اعاید، تا کارشناسا  از  یازسنجیا

از  ها براامهکارشناسا  در مراحل مختلف تدوین  شود یمدر رابطه با لامل فنی که دومین صالحیت مز  است، توصیه 
باشند و دااش للعی، تخصصی خود را برا ادامره تحصریل در مقراطع     ریزی، اجرا و ارزشیابی حضور فعال داشتهجعله براامه

 را در ااواع کات محصوالن کااورزی با کسب تجربه در این مزارع افزایش دهند.  باالتر و مزارن لعلی خود

کارشناسرا  برا مطالعره بیارتر در زمینره فنرو  تردریس و         شود یمگری پیانزاد با توجه به اهعیت صالحیت  موزش
اوین و اثربخش  موزش  شنا شواد تا با حداکثر کارایی این مز  را بره ااجرام رسرااند، هعچنرین      یها روشاموزشهری، با 

 و دااش بومی ایز  شنا گرداد. ساال  بزرگضرورن دارد جزت بزيود مزارن های  موزشهری با  موزش 

سرازوکارهای مختلرف    از طریق شود یممدیریتی، شخصیتی و ارتياطی پیانزاد  یها مؤلنههعچنین با توجه به اهعیت 
گرری بره    موزشی مااند کاربرد رواااناسی در ترویج کااورزی، رهيرری  و تسرزیل   یها کارگاهو  ها دورههعچو  برگزاری 

 مذکور اقدام شود. های یتصالحایجاد مزارن و تقویت 

رایااره و اینترارت در    های  موزشی مرتي  با کاربرد و انشو کارگاه ها ردهجزت بزيود سواد مجازی مروجا ، برگزاری 
ها و اررم افزارهرای   ،  شنایی با فناوری1افزارهای کاربردی کااورزیاوین و مورد ایاز کااورزا ،  شنایی با ارماشاله دااش

توااد ها بدلیل استناده  سا  و رایها  میگیری از این فناوریاوین  ميتنی بر اینترات در تلنن هعراه مااند وایير و لزوم بزره
 .باشدهای مجازی مروجا  داشتهثیر شایاای در ارتقا صالحیت مربوط به تکنولوژیرأت

 منابع

 کااورزی للوم مجله دام. امور مروجین ایاز مورد هایصالحیت .1416. بین، ا پیش و .ح سعدی، ،.س موسوی، ،.اسدی، ع
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 9314تابستان ، 2، شماره 2فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد       282
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Abstract 

Extension experts who play an active role at the operational level are required to have some 

indispensable competencies to enable them to provide the rural community with some high quality, -

applicable and important educational programs. Accordingly, the study sought to analyze the 

components of professional qualifications for agricultural extension experts’ operational level. This 

study is a descriptive and survey research. The statistical population (Agricultural Extension Experts 

in Operational Levels) was comprised of 290 persons. And the proportional stratified sampling using 

Krejcie-Morgan Table was applied and 165 subjects were selected. The data collection tool was a 

researcher-made questionnaire, and its content validity was approved by agricultural extension experts 

and by using KMO coefficient and Bartlett’s Test giving a reliability of )KMO=0.737(. The data 

analysis results showed that seven extracted factors of (research factors, technical-professional 

factors, teaching factors, managerial factors, personality factors, communication factors and virtual 

technology factors) explain 63.691% of the total variance of the professional competencies for 

agriculture extension experts’ operational levels in the province. The  findings indicate that based on 

scientific methods of research,  assessment of needs, planning and assessment, and in-service training 

workshops implementation for experts seem to be necessary. Distinctive attention should be practiced by 

Agriculture Organization to improve agents’ skills in a variety of crops cultivation and in working with software 

and agricultural applications.  

Keywords: professional competence, agricultural extension, operational levels experts 
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