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چکیده
کشاورزی شهری ،بهعنوان راهبردی نوظهور در فرایند توسعه پایدار شهری مطرح شده است و ترویج یکی از سازوکارهای
توسعه آن محسوب می شود .ترویج کشاورزی شهری زمانی اثربخش خواهد بود که در ارائه خدمات ترویجی ،نیروی انسانی کارآمد
و توانمند به کار گیرد .پژوهش حاضر باهدف شناسایی صالحیت های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری انجام شد .در این مطالعه
از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد .ابزار گردآوری داده های تحقیق نیز پرسشنامه بود .برای سنجش روایی پرسشنامه از
دیدگاه اعضای هیأتعلمی و کارشناسان مرتبط و برای پایایی آن از پیش آزمون و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا استفاده شده است
که مقدار این ضریب  0/90به دست آمد .جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
تشکیل دادند ( .)N=168از میان آنها نمونه  91نفری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد ازنظر افراد موردمطالعه صالحیت های موردنیاز مروجان شهری به ترتیب در هفت عامل مهارت
های برنامه ریزی ترویجی و آموزشی ،مسئولیت پذیری خالقانه و کارآفرینانه ،توانمندی در  ICTو تکنولوژی آموزشی و مهارت
های ارتباطات شهری ،دانش اداری -حقوقی باال ،تجربه و دانش آموزش و یادگیری بزرگساالن ،نگرش مثبت به کشاورزی شهری
همراه باتجربه و دانش روزآمد ،اخالق علمی شایسته دسته بندی می شوند .این عوامل درمجموع  76/91درصد از کل واریانس
صالحیتهای موردنیاز مروجان را تبیین کردند .نتایج تجزیهوتحلیل واریانس یکطرفه دیدگاه کارشناسان در مورد عامل اول و
ششم معنی دار شد اما در مورد بقیه عوامل معنی دار نشد.
واژه های کلیدی :ترویج شهری ،کشاورزی ،مروجان ،شهروندان ،زنجان
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مقدمه
با افزایش شهرنشینی و تهدیدات زیستمحیطی ،تضمین
امنیت غذایی شهرنشینان بهویژه قشر فقیرنشین یکی از عمده
ترین چالش ها می باشد ( .)2015 , . Poulsen et alآنچه
امروزه موردتوجه سیاست گذاران و ساکنان شهری قرار گرفته
است و مزایای بالقوه زیادی برای مناطق شهری دارد ،کشاورزی
شهری است (.)2014 .Oberholtzer et al
کشاورزی شهری بهصورت کلی عبارت است از تولید گیاهان
خوراکی و غیرخوراکی و محصوالت باغی و دامی در داخل شهر
و مناطق حاشیه آن (Harms et ,2007 ,. Ashebir et al
 .)2010 ,Zezza & Tasciotti ,2013 ,.alدر حال حاضر
حدود  800میلیون نفر در دنیا مشغول کشاورزی شهری هستند
و  ۱۵درصد غذای جهان در شهرها تولید می شود (Wang
,Vasquez-Moreno & Cordova ,2013 ,& Nevius
 .)2013طرفداران کشاورزی شهری مزایای زیادی را برای آن
برشمردهاند ،ازجمله این مزایا شامل بهبود دسترسی به غذای
سالم ،ارتقای انسجام اجتماعی ،بهبود اقتصاد شهری و احیای
جوامع کمدرآمد ،امکان استفاده ی مولد از زمین های خالی
شهر ،ایجاد فرصت هایی برای فعالیت های فیزیکی و بازسازی و
زیباسازی محله ها می باشد (,Angotti & 2016 ,Walker
 .)2015همچنین در تحقیقات متعدد رابطه و نقش کشاورزی
شهری در دستیابی به توسعه پایدار شهری مورد تأیید قرار
گرفته است (پورجاوید .)1390 ،بااینوجود کشاورزی در شهر با
چالش های متنوعی رو به رو است .یکی از مهمترین این چالش
ها مربوط به کمبود اطالعات و دانش ناشی از فقدان خدمات
ترویج و تحقیق درزمینهی کشاورزی شهری است (Lin et
.)2015 ,.al
ترویج کشاورزی عامل مهمی در توسعه کشاورزی محسوب
می شود (اللهیاری و افتخاری .)۱۳۹۴ ،هدف ترویج کشاورزی
بهبود عملیات کشاورزی از طریق ترویج دانش درزمینهی
فناوری ها و عملیات و شیوه های نوین کشاورزی به خانوارهای
کشاورز میباشد ( .)2008 ,.Fabusoro et alاین نهاد با
شناخت کافی از همه زمینه ها ،امکانات و کمبودهای موجود
می تواند دانش فنی و فناوری های مناسب را شناسایی ،شیوه
های مناسب انتقال را مشخص و برنامه های آموزشی را برای
بهره برداران طرح ریزی کند (عباسی رستمی و همکاران،
 .)۱۳۹۴کشاورزی شهری بهعنوان راهبردی نوظهور در فرایند
توسعه پایدار شهری ،راه جدیدی برای شناساندن نظام ترویج
به محیطزیست شهری است و ترویج نیز برای کشاورزی
شهری یک راه آموزشی و یکی از سازوکارهای توسعه آن
است (میرترابی و همکاران .)1394 ،در کشورهای پیشرفته و
ثروتمند جهان حوزه ی خدمات ترویج فراتر از توسعه کشاورزی
و روستایی رفته و به دنبال ارائه خدمات آموزشی و اطالعاتی
به مناطق شهری نیز می باشد .درواقع ترویج شهری زمینه
ی بالقوه ای برای انتقال اطالعات می باشد ،چراکه مخاطبان
جدیدی را تحت پوشش قرار داده و برنامه های جدیدی را
موردتوجه قرار می دهد .این موضوع ،مستلزم توجه متولیان
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خدمات ترویج است که در حال حاضر در بسیاری از کشورها،
متولی اصلی خدمات ترویج ،بخش دولتی می باشد (Rivera
.)2001 ,.et al
برای دستیابی به اهداف ترویج نیاز به وجود منابع مادی،
سرمایه ای و انسانی و ایجاد هماهنگی بین آنها توسط افراد
کارآزموده و ماهر در سطوح مختلفی از اختیار و مسئولیت
می باشد ( .)2001 ,Lindnerاگرچه سازه هایی مانند محیط
سیاسی ،منابع مالی ،ساختار و مدیریت بر کارکرد موفقیت
آمیز یک نظام تشکیالتی تأثیر می گذارند اما منابع انسانی،
زیربنا و شالوده یک نظام ترویجی را تشکیل می دهند (نوروزی،
 .)۱۳۹۴در تمامی رهیافت ها و نظام های ترویجی جهان،
مروج کشاورزی بهمثابه عنصری پیشتاز در اجرای برنامه های
ترویجی محسوب می شود که مسئولیت انتقال ،اشاعه و تنفیذ
محتوای آموزشی برنامه های ترویجی را عهده دار می باشد
(شعبانعلی فمی و همکاران .)۱۳۸۶ ،مروجان عامل ایجاد تغییر
در مردم و سازمان ها محسوب می شوند (,.Khalil et al
 .)2009نقش مروج ،تشویق مخاطبان در راستای توسعه فردی
و اجتماعی با استفاده از رویکردهای دموکراتیک است (کرمی و
بادسار .)۱۳۹۴ ،با توجه به افزایش تعداد ارباب رجوعان شهری،
الزم است مروجان در برنامه های آموزشی و روشهای خود در
ارائه خدمات ترویجی تجدیدنظر کنند تا در برابر نیازهای ارباب
رجوعان متنوع ،عملکرد مؤثری داشته باشند (,Hampton
.)1980
در بیشتر کشورها ،ترویج کشاورزی شهری معموالً توسط
مروجان روستایی دولتی ارائه می شود درحالیکه برای ارائه
خدمات ترویج کشاورزی شهری نیاز به مربیانی با صالحیت
های ویژه می باشد .مروجان شهری بهعنوان بخشی از محیط
اجتماعی شهری بایستی چشم انداز جوامع شهری را درک
کرده و تفاوت های فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را
در نظر بگیرند .آنان باید صالحیت و مهارت های درک نیازهای
برنامه های شهری و ساختار اجتماعی را کسب کنند ،باید
توانایی کار کردن با مؤسسات مالی و حمایتی را داشته باشند
و با بخش های مشاوره ای همکاری کنند .مروجان شهری
برای کارآمدتر عمل کردن باید تحت آموزش و بازآموزی قرار
گیرند و این برنامه های بازآموزی باید بیشتر بر پاسخگویی به
مشتری ،مهارت های ارتباطی عمومی ،مدیریت زمان ،مدیریت
استرس و حل مسأله متمرکز باشند .مروجان باید از زمینه
و پیشینه قبلی الزم درزمینهی کشاورزی برخوردار باشند.
همچنین کشاورزی شهری نیاز به مروجانی دارد که بازارهای
محلی را تجربه کرده ،قادر به محاسبه بازده کار بوده و سعی
در ترویج محیطزیست سالم داشته باشند .درنهایت اینکه الزم
است بین کارکنان ترویج در مناطق شهری با دانشگاه ها و
مؤسسات دولتی هماهنگی ها و توافقاتی برای فراهم کردن
تحقیقات تطبیقی برای برنامه های ترویجی کشاورزی شهری
صورت گیرد (میرترابی و همکاران.)1394 ،
یکی از وظایف اصلی ترویج ،سازماندهی ،آموزش و
توانمندسازی مروجان و آموزشگران ترویج است و باید مهارت
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ها و صالحیت های حرفه ای ،آموزشی و فنی در زمینه های
مختلف دانش کشاورزی را در آنان ایجاد نماید (یاری بیگی،
 .)۱۳۸۷برای توانمند کردن مروجان ابتدا باید با شناخت و
بررسی ویژگی های آنان و تأثیرگذاری آنها بر عملکرد شغلی،
وضعیت موجود را شناخت و به برنامه ریزی بهتر برای دستیابی
به کارشناسانی خبره جهت دستیابی به توسعه سازمانی در
بخش کشاورزی پرداخت (عباسی رستمی و همکاران.)۱۳۹۴ ،
بدون شک تعیین صالحیت و بهبود عملکرد مروجان موجب
افزایش اثربخشی سازمانی و توسعه کشاورزی و بهبود اقتصاد
ملی می گردد (.)2009 ,.Khalil et al
در ادامه بخشی از مطالعات داخلی و خارجی در ارتباط
با صالحیت های موردنیاز مروجان کشاورزی بهعنوان پیشینه
تحقیق آورده شده است.
ایزدی و همکاران ( ،)۱۳۹۳در مطالعه ای باهدف ارزیابی
قابلیت های موردنیاز کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره
ای ترویج کشاورزی در توسعه کشاورزی دقیق نشان دادند که
قابلیت های موردنیاز مروجان کشاورزی دقیق شامل سه دسته
قابلیت های کاربردی ،شناختی و تبیین اثرات بهکارگیری می
باشد.
بخشی جهرمی و زمانی ( ،)۱۳۹۱در مطالعه ای باهدف
بررسی لیاقت های ترویجی کارشناسان کشاورزی شرکت
های مشاوره ای (مروجان خصوصی) در شهرستان مرودشت
نشان دادند که از بین لیاقت های حرفه ای مهارت نیازسنجی،
از بین مهارت های انسانی-شخصیتی ،مسئولیت پذیری،
اعتمادبهنفس و رهبری و مدیریت ،از بین لیاقت های ادراکی
مهارت در پاسخگویی فوری ،اطالع از وضعیت کشاورزی محل
و نظارت مستمر بر فعالیت ها و از بین لیاقت های فنی مبحث
توسعه پایدار ،دانش بومی و به زراعی گندم بهعنوان مهمترین
لیاقت های موردنیاز مروجان می باشند.
رضایی و همکاران ( ،)۱۳۹۱در مطالعه ای در استان اردبیل
نشان دادند که مروجان برای انجام اثربخش وظایف خود باید
از پنج دسته صالحیت ارتباطی-آموزشگری ،فردی-حرفه ای،
شناختی-دانشی ،پژوهشگری و مدیریتی برخوردار باشند.
بر اساس نتایج مطالعه ی یاری بیگی ( ،)۱۳۸۷ازنظر
مروجان و کارشناسان جهاد کشاورزی استان تهران ،مروجان
باید از صالحیت های الزم درزمینهی آموزش و ارتباطات،
برنامه ریزی ترویجی ،اجرای برنامه ترویجی و ارزشیابی برنامه
ترویجی برخوردار باشند.
( )2015 .Demenongu et alطی مطالعه ای در
نیجریه باهدف سنجش مهارت ارتباطی مروجان نشان دادند
که اکثر مروجان از دانش و مهارت ارتباطی ضعیفی برخوردار
می باشند و برای بهبود این مهارت در آنان نیاز به برگزاری
دوره های ضمن خدمت می باشد.
( )2013 Ghimire & Martinدر مطالعه ای بر روی
مروجان  12ایالت شمالی و مرکزی آمریکا دریافتند که یکی
از مهمترین صالحیت های مروجان ،توانایی های مربوط به
ارزشیابی است که با سایر توانایی های مقدماتی آنان درزمینهی

کشاورزی و منابع طبیعی متفاوت است و ضرورت دارد مروجان
درزمینهی تکنیک های متنوع ارزشیابی آموزش های الزم را
ببینند.
( )2011 .Smith et alطی مطالعه ای در کلرادو،
آیداهو ،وایومینگ و اورگان باهدف بررسی عوامل مؤثر بر
موفقیت و اثربخشی مروجان نشان دادند که ازجمله عوامل
مؤثر بر موفقیت مروجان داشتن منابع مادی و مالی ،داشتن
امکان مشاوره و راهنمایی با مروجان موفق و نخبه ،داشتن
اخالق کاری قوی ،داشتن آگاهی ،ایجاد ارتباطات قوی در حوزه
ی کاری و ارائه اطالعات مناسب و بهموقع به اربابرجوعها می
باشند.
( )2007 .Culp et alمطالعه ای را در  12ایالت آمریکا
درزمینهی صالحیت های موردنیاز مروجان انجام دادند که طی
آن مشخص شد  12صالحیت بسیار مهم که مروجان باید
داشته باشند به ترتیب شامل مهارت های ارتباطی ،مهارت
های برنامه-ریزی و سازماندهی ،دانش و مهارت های تخصصی
رشته ،مهارت های بین فردی ،مهارت رهبری ،مهارت کار با گروه
های سنی مختلف ،مهارت های مرتبط با فناوری و کامپیوتر،
توانایی ایجاد همکاری بین بزرگساالن ،جوانان و کودکان ،صبر
و شکیبایی ،مدیریت زمان ،درک ساختار سازمانی ترویج،
مهارت های تسهیلگری و کارگروهی می باشند.
( )2007 Webster & Ingramدر مطالعه ای باهدف
بررسی مسائل مربوط به آموزشگران ترویج در ارتباط با جوامع
شهری دریافتند که بهمنظور تسهیل فرایند برنامه ریزی
ترویجی در جوامع شهری نیاز به یک منبع بزرگی از اطالعات
است .همچنین با ارائه تکنیک های عملی ،آموزشگران ترویج
ضمن آگاهی از خطرات و ریسک های بالقوه قادر خواهند بود
درزمینهی کاری خود در ارتباط با مخاطبان شهری موفق تر
عمل کنند.
( )2001 Cooper & Grahamدر مطالعه ای
درزمینهی شناسایی صالحیت های موردنیاز برای اثربخشی
مروجان و مدیران ترویج  57صالحیت اصلی را به همراه ویژگی
های شخصیتی شناسایی کرده و نشان دادند که مهمترین
مهارت الزم برای مروجان مهارت های ارتباطی است درحالیکه
برای مدیران ترویج عالوه بر مهارتهای ارتباطی ،مهارت های
مدیریتی نیز الزم می باشد و باید فرصت های آموزشی الزم
برای ارتقای این صالحیت ها برای آنان فراهم شود.
( )1994 Androulidakis & Siardosمطالعه ای
را در مقدونیه درزمینهی صالحیت های مروجان از دیدگاه
خودشان انجام دادند که در آن نشان دادند مروجان صرف
نظر از تجربیاتشان درزمینهی ترویج ،معتقدند ،صالحیت های
الزم را در اجرای برنامه های ترویجی ،پاسخگویی به نیازهای
اربابرجوع در زمان مناسب ،توسعه و حفظ ارتباطات کاری
مطلوب و توسعه ارتباطات با اربابرجوعها دارند لیکن باید
در زمینه هایی مانند مهارت استفاده از رسانه ها و تجهیزات
آموزشی مناسب صالحیت کافی را کسب کنند.
( )1980 Hamptonدر مطالعه ای در کارولینای شمالی
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دریافت که کارکرد برنامه ریزی شامل طراحی ،اجرا و ارزشیابی
برنامه از مهمترین کارکردهای مروجان است که برای اثربخشی
در این زمینه باید دوره های آموزشی الزم را طی کنند.
همانطور که بررسی مطالعات نشان می دهد ،مروجان
بهعنوان مهمترین عامل در ارائه خدمات ترویج کشاورزی،
برای اجرای اثربخش و کارآمد وظایف خود و دستیابی به
هدف ترویج کشاورزی باید از یکسری ویژگی ها ،صالحیت ها
و توانایی ها برخوردار باشند .در مطالعات مختلف تقسیم بندی
های متفاوتی از صالحیت های مروجان ارائه شده است اما
بهطورکلی این صالحیت ها شامل صالحیت های شخصیتی،
فنی ،ادراکی و حرفه ای است .همچنین مرور مطالعات
انجامگرفته درزمینهی صالحیت های مروجان نشان می دهد
که اغلب این مطالعات در ارتباط با مروجان روستایی است
درحالیکه با توجه به گسترش شهرنشینی و مطرحشدن شکل
جدیدی از کشاورزی تحت عنوان کشاورزی شهری ،نظام ترویج
کشاورزی با ارباب رجوعان جدید و متنوعی روبرو است که الزم
است تحت پوشش خدمات ترویجی قرار گیرند و این خدمات
باید توسط مروجانی ارائه شود که صالحیت کافی در ارتباط با
اربابرجوعان شهری داشته باشند.
علیرغم وجود فعالیت های کشاورزی شهری در شهرهای
ایران ازجمله شهرهای استان زنجان ،تاکنون آمار مشخص
رسمی در مورد زمینه ها ،مقیاس و میزان تولیدات و تعداد
کشاورزان شهری در ایران وجود ندارد .همچنین از سوی
سازمان ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ،بهعنوان
متولی اصلی ارائه خدمات ترویجی و مسئول ارائه خدمات
آموزشی و انتقال فناوری به بهره برداران کشاورزی (مرادی
کفراج و همکاران ،)1392 ،برنامه های ویژه و نظام مندی برای
شهروندان فعال در زمینه های مختلف کشاورزی وجود نداشته
است .یکی از اقدامات اولیه در نهادینه کردن ترویج کشاورزی
شهری ،انجام مطالعات علمی متعدد و پرداختن به جنبه های
مختلف آن می باشد .مروج یکی از اجزای مهم هرگونه نظام یا
رهیافت ترویج کشاورزی است؛ بنابراین شناسایی ویژگی ها و
صالحیت های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری مسئله ای
است که انجام مطالعات میدانی را ضروری می نماید.
نتایج به دست آمده از این مطالعات می تواند راهنمایی
برای مسئوالن و سرپرستان ترویج باشد تا مروجانی توانمند
در حوزه ی ترویج کشاورزی شهری تربیت کنند .ازآنجاکه در
استان زنجان تحقیقی در این زمینه انجام نشده است .لذا در
این تحقیق بهمنظور شناسایی صالحیت های موردنیاز مروجان
شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی
استان زنجان استفاده شده است.
اهداف تحقیق
پژوهش حاضر ،مطالعه ای است که باهدف کلی شناسایی
صالحیت های مورد نیاز مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه
کارشناسان بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
انجام شده است .در پی دستیابی به این هدف ،اهداف اختصاصی
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زیر مد نظر بودند؛
ـ بررسی ویژگی های فردی و حرفه ای پاسخگویان
ـ دستهبندی ویژگی ها و صالحیت های مورد نیاز مروجان
کشاورزی شهری
ـ اولویت بندی ویژگی ها و صالحیت های موردنیاز مروجان
کشاورزی شهری
ـ مقایسه دیدگاه کارشناسان مورد مطالعه در مورد صالحیتهای
مروجانشهری
روش پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ پارادایم کلی تحقیق از نوع کمی
و ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است .همچنین به
لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی ـ همبستگی می
باشد .تحقیقات توصیفی برای شناخت بیشتر شرایط و پدیده
ها انجام شده و به فرایند تصمیم گیری کمک می کنند .از
میان روشهای توصیفی روش تحقیق همبستگی رابطه بین
متغیرها را برحسب هدف تحلیل می کند .زمانی که هدف
تلخیص مجموعه ای از داده ها و رسیدن به متغیرهای مکنون
یا تعدادی عامل محدود باشد از تحلیل ماتریس همبستگی
به روش تحلیل عاملی استفاده می شود (سرمد و همکاران،
 .)1391این تحقیق بهمنظور شناسایی و دسته بندی صالحیت
های مورد نیاز مروجان کشاورزی شهری صورت گرفته است.
جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان ترویج سازمان جهاد
کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند ( .)N=168از میان
آنها نمونه  91نفری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه
ای انتخاب شدند .هفت شهرستان استان زنجان شامل زنجان،
ابهر ،خدابنده ،خرمدره ،سلطانیه ،ماه نشان و طارم بهعنوان
طبقات در نظر گرفته شدند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه
بود که برای سنجش روایی ابزار تحقیق از نظرات اعضای
هیأتعلمی گروه ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه
زنجان و همچنین کارشناسان مجرب بخش ترویج سازمان
جهاد کشاورزی استان زنجان استفاده شد.
برای سنجش پایایی ابزار تحقیق ،از آزمون راهنما با  30نفر
از کارشناسان ترویج و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد .ویژگی های الزم برای مروجان شهری از طریق  44گویه
مورد بررسی قرار گرفت که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای
این گویه ها  0/90به دست آمد .براین اساس ابزار تحقیق از
پایایی مناسب برخوردار بوده است .اطالعات حاصل از تکمیل
پرسشنامه ها ،با استفاده از نرم افزار  SPSS20مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت و در تحلیل داده ها و ارائه یافته ها از
روشهای تحلیل عاملی نوع اکتشافی و آزمون ANOVA
یکطرفه استفاده شد.
یافته ها
طبق نتایج حاصل از این پژوهش ،میانگین سنی افراد
موردمطالعه  33/95با انحراف معیار  4/34سال بوده است.
جوانترین فرد  24سال و مسن ترین آنان  55سال سن
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داشتند .به لحاظ جنسیتی 50/5 ،درصد ( 46نفر) از افراد را کارشناسان زن و  49/5درصد مابقی ( 45نفر) را کارشناسان مرد
تشکیل داده بودند .ازنظر وضعیت تأهل 74/7 ،درصد افراد ( 68نفر) متأهل و  25/3درصد مابقی ( 23نفر) مجرد بودند .توزیع
پاسخگویان برحسب ویژگی های فردی در جدول  1آورده شده است .بر این اساس  81/7درصد کارشناسان ترویج سابقه کاری
زیر یک سال دارند و جزء کارشناسان تازه استخدامشده جهادکشاورزی می باشند .عالوه بر این طبق نتایج  78/5درصد افراد
موردمطالعه فاقد سابقه مدیریتی بودند و فقط  21/5درصد از آنان دارای سابقه مدیریتی در بخش دولتی و خصوصی بوده اند.
همچنین از کل این افراد  51/6درصد ( 47نفر) تجربه کشاورزی در روستا را داشتهاند و  48/4درصد مابقی فاقد چنین تجربه
ای بودند.
جدول  .1توزیع پاسخگویان برحسب ویژگی های فردی ()n=91
متغیر
سن

تعداد افراد خانوار

مدرک تحصیلی

محل کار

سابقه کار (سال)

سابقه کار در بخش
مستقیم کشاورزی و
مرکز خدمات (سال)

سطوح متغیر

فراوانی درصد معتبر

درصد تجمعی

25-35

71

78

78

36-45

18

19/8

97/8

46-55

2

2/2

100

1-4

76

83/5

83/5

5-8

14

15/4

98/9

9-12

1

1/1

100

کارشناسی

44

48/4

48/4

کارشناسی ارشد

46

50/5

98/9

دکترا

1

1/1

100

زنجان

12

13/2

13/2

ابهر

16

17/6

30/8

خرمدره

13

14/3

45/1

سلطانیه

9

9/9

54/9

خدابنده

15

16/5

71/4

ماه نشان

11

12/1

83/5

طارم

15

16/5

100

1-10

67

81/7

81/7

11-20

12

14/6

96/3

21-30

3

3/7

100

0-5

39

47/6

47/6

6-10

32

39

86/6

11-15

8

9/7

96/3

16-20

3

3/7

100

میانگین
33/95

3/42

-

-

6/82

5/98

انحراف معیار
4/34

1/52

-

-

6/08

5/45

همچنین نتایج مربوط به بررسی دیدگاه کارشناسان در مورد روشهای ترویجی مناسب برای ارائه خدمات ترویج کشاورزی به
شهروندان در جدول  2آورده شده است .همانطور که مالحظه می شود ،از دیدگاه کارشناسان ترویج استان زنجان ،مناسبترین
روشهای ترویجی در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به شهروندان فعال در حوزه کشاورزی شامل بازدید از فعالیت های
کشاورزی شاخص و موفق توسط شهروندان (در منازل یا حاشیه شهر توسط افراد شهری) ،برنامه های تلویزیونی درزمینهی
آموزش کشاورزی برای شهرنشینان و برگزاری کالس های آموزشی در ادارات کشاورزی برای شهروندان می باشد .روشهای
ارسال سؤاالت کشاورزی و دریافت پاسخ بهصورت مکاتبه ای و ارسال سؤاالت کشاورزی و دریافت پاسخ از طریق ایمیل از کمترین
اهمیت برخوردار بودند.
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جدول  .2اولویتبندی روشهای ترویجی مناسب در ارائه خدمات ترویج کشاورزی شهری ()n=91
روشهای ترویجی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

بازدید از فعالیتهای کشاورزی شاخص و موفق توسط شهروندان
(در منازل یا حاشیه شهر توسط افراد شهری)

3/87

0/82

0/21

برنامه های تلویزیونی درزمینهی آموزش کشاورزی برای شهرنشینان

3/86

0/91

0/24

برگزاری کالسهای آموزشی در ادارات کشاورزی برای شهروندان

3/82

0/86

0/23

اختصاص شماره تلفن ویژه مشاوره کشاورزی برای شهروندان

3/80

0/78

0/20

اختصاص مکانی برای مروجان شهری و مراجعه شهروندان به آنجا برای دریافت آموزش و مشاوره

3/80

0/90

0/24

توزیع فیلم و سیدیهای آموزشی درزمینهی کشاورزی در شهر

3/78

0/94

0/25

برگزاری نمایشگاههای دوره ای محصوالت کشاورزی شهری

3/76

0/91

0/24

تعیین روز مشخصی در سال برای نمایش و بازدید از فعالیتهای کشاورزی شهروندان

3/70

0/94

0/25

آموزش فعالیتهای کشاورزی در منازل از طریق الگوهای عملی با مشارکت شهروندان
(نمایش طریقهای)

3/70

0/95

0/26

برگزاری جلسات و سمینارهای منظم (ماهانه یا هفتگی) باهدف طرح سؤاالت و پاسخ شهروندان
درزمینهی کشاورزی

3/60

0/87

0/24

برنامه های رادیویی درزمینهی آموزش کشاورزی برای شهرنشینان

3/58

0/94

0/26

مراجعه به منزل یا محل انجام فعالیت کشاورزی شهروندان

3/57

1/15

0/32

تشکیل گروه های مجازی در شبکه های اجتماعی تلفن همراه

3/51

1/03

0/29

چاپ و توزیع خبرنامه های ویژه کشاورزی شهری برای شهروندان

3/47

0/92

0/27

آموزش کشاورزی از طریق سامانه پیام کوتاه موبایل برای شهروندان

3/45

0/98

0/28

طراحی سامانه اینترنتی مشاوره و آموزش شهروندان درزمینهی کشاورزی توسط سازمان جهاد
کشاورزی

3/45

1/04

0/30

ارسال سؤاالت کشاورزی و دریافت پاسخ بهصورت مکاتبه ای

3/31

0/90

0/27

ارسال سؤاالت کشاورزی و دریافت پاسخ از طریق ایمیل

3/16

1/01

0/32

برای خالصه سازی متغیرهای مربوط به صالحیت های موردنیاز برای مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج
جهاد کشاورزی استان زنجان از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .به منظور تعیین مناسب بودن داده های گردآوریشده
برای تحلیل عاملی از ضریب  KMOو آماره  Bartlettاستفاده شد .در این بخش مقدار  KMOبرابر  0/883به دست آمد که
نشاندهنده مناسب بودن همبستگی های موجود در بین داده ها برای تحلیل عاملی است .برای اطمینان بیشتر از مناسب بودن
داده ها ،از آزمون  Bartlettاستفاده شد .مقدار این آماره برابر  4276/278به دست آمد که در سطح  1درصد معنادار بود .لذا
داده ها برای تحلیل عاملی مناسب بودند.
در این بخش از بررسی ،هفت عامل با مقادیر ویژه باالتر از  1استخراج شدند و بر اساس بار عاملی و پس از چرخش عاملی
متعامد به روش واریماکس مرتب شدند .الزم به ذکر است که پس از چرخش ،یک متغیر به علت پایین بودن بار عاملی و معنی
دار نبودن همبستگی آنها با دیگر متغیرها از تحلیل حذف گردید.
پس از بررسی متغیرهای مرتبط با هر عامل و بار عاملی آنها عوامل بهاینترتیب نام گذاری شدند :مهارت های برنامه ریزی
ترویجی و آموزشی ،مسئولیت پذیری خالقانه و کارآفرینانه ،توانمندی در  ICTو تکنولوژی آموزشی و مهارت های ارتباطات
شهری ،دانش اداری -حقوقی باال ،تجربه و دانش آموزش و یادگیری بزرگساالن ،نگرش مثبت به کشاورزی شهری همراه باتجربه
و دانش روزآمد و اخالق علمی شایسته.
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در جدول  3تعداد عوامل استخراجشده همراه با مقادیر ویژه هریک از آنها ،درصد واریانس هریک از عوامل و درصد تجمعی
واریانس عوامل آمده است .همانطور که مشاهده می شود ،این عوامل  76/91درصد از کل واریانس را تبیین می کنند و 23/09
درصد واریانس باقیمانده مربوط به عواملی بود که از طریق تحلیل عاملی شناسایی نشدند .در جدول  4مجموعه متغیر های مرتبط
با هریک از عوامل همراه با بار عاملی هر یک از آنها آمده است (جدول .)3
جدول  .3صالحیت های موردنیاز برای مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه افراد موردمطالعه
عامل ها

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد تجمعی واریانس

مهارت های برنامه ریزی ترویجی و آموزشی

9/384

21/33

21/33

مسئولیت پذیری خالقانه و کارآفرینانه

6/112

13/89

35/22

توانمندی در  ICTو تکنولوژی آموزشی و مهارت های ارتباطات شهری

4/950

11/25

46/47

دانش اداری -حقوقی باال

4/242

9/64

56/11

تجربه و دانش آموزش و یادگیری بزرگساالن

3/420

7/77

63/88

نگرش مثبت به کشاورزی شهری همراه باتجربه و دانش روزآمد

3/306

7/51

71/40

اخالق علمی شایسته

2/426

5/51

76/91

همانطور که در جدول  3مشاهده می شود ،این عوامل  76/91درصد از کل واریانس را تبیین می کنند و  23/09درصد
واریانس باقیمانده مربوط به عواملی بود که از طریق تحلیل عاملی شناسایی نشدند .در جدول  4مجموعه متغیر های مرتبط با
هریک از عوامل همراه با بار عاملی هر یک از آنها آمده است.
جدول  .4متغیرهای مربوط به ویژگی های هفتگانه مروجان کشاورزی شهری
نام عامل

مهارت های برنامه ریزی
ترویجی و آموزشی

متغیرها

بار عاملی

توجه ویژه به جایگاه زنان ،جوانان ،نوجوانان و کودکان در برنامههای ترویجی

0/770

توانایی رهبری

0/758

آشنایی با مسائل روانشناسی

0/755

توانایی مدیریت زمان

0/720

آشنایی با فرهنگ شهر زنجان

0/695

همیشه آماده برای خدمت (بهندرت نه بگوید)

0/685

توانایی تفسیر یافته های علمی ـ پژوهشی

0/680

توانایی نوشتن اهداف رفتاری آموزشی

0/664

توانایی در اجرای برنامه ترویجی

0/654

مهارت های یادداشتبرداری و گزارشنویسی

0/654

توانایی برنامهریزی بر اساس نیازها

0/647

توانایی تحلیل فرصتها و تنگناها

0/603

توانایی در ارزشیابی برنامه ترویجی

0/584

توانایی تشخیص نیازهای آموزشی و غیر آموزشی

0/552

تماس های پیگیرانه (پیگیری در جهت اینکه آیا آموزش ها مؤثر بوده و از سوی مخاطبان بهدرستی
انجام می گیرد)

0/540

دارای رفتار و پوشش حرفهای و متناسب با شغل

0/527
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مسئولیتپذیری خالقانه و
کارآفرینانه

توانمندی در  ICTو
تکنولوژی آموزشی و
مهارتهای ارتباطات شهری

دانش اداری -حقوقی باال

تجربه و دانش آموزش و
یادگیری بزرگساالن

نگرش مثبت به کشاورزی
شهری همراه باتجربه و
دانش روزآمد

اخالق علمی شایسته

داشتن روحیه خالقیت و نوآوری باال

0/859

داشتن روحیه کارآفرینی

0/857

حس مسئولیتپذیری باال در مقابل شهروندان

0/794

داشتن اعتمادبهنفس

0/714

دارای شخصیتی برونگرا و دوستانه

0/656

آشنایی و مهارت در استفاده از ابزارهای نوین فناوری های اطالعاتی و ارتباطی (مثل کامپیوتر ،اینترنت،
شبکههای مجازی تلفن همراه و )...

0/771

آشنایی با زبان ترکی

0/663

توانایی استفاده از وسایل کمکآموزشی

0/648

مهارت در تهیه انواع رسانه ها و مواد آموزشی مانند عکس ،فیلم ،نشریه ،پوستر

0/609

مهارت در پاسخ فوری به درخواست های اربابرجوع

0/600

داشتن فن بیان و مهارت در صحبت کردن

0/579

توانمندی در ارتباط با اربابرجوع شهری

0/562

آشنایی با اصول حقوقی و قوانین کشاورزی

0/843

آشنایی با موضوعات اقتصادی

0/827

آشنایی با انواع تسهیالت بانکی کشاورزی و نحوه دو شرایط دریافت آنها

0/783

آشنایی با ساختار و تشکیالت اداری سازمانهای مرتبط با کشاورزی و مدیریت شهری

0/605

داشتن تجربه تدریس

0/702

آشنایی با اصول آموزش بزرگساالن

0/674

آشنایی با اصول یادگیری و تدریس

0/629

توانایی در برقراری ارتباط با سازمان ها و مراکز علمی و اجرایی و جلب همکاری آنها

0/540

نگرش مثبت نسبت به کشاورزی شهری

0/847

تجربه و مهارت عملی در کشاورزی شهری

0/827

به روز بودن درزمینهی فناوریهای جدید در حوزه ی کشاورزی شهری

0/769

داشتن مدرک دانشگاهی معتبر در رشته کشاورزی

0/610

داشتن حس شوخطبعی

0/712

توانایی گفتن نمیدانم

0/581

داشتن عادت مطالعه و عالقه مند به یادگیری

0/561

برای مقایسه دیدگاه کارشناسان ترویج شاغل در شهرستان های مختلف استان در مورد صالحیت های مروجان شهری که
از طریق تحلیل عاملی استخراج شدند ،از آزمون  ANOVAیکطرفه استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول  5آمده است.
همانطور که در جدول  5مالحظه می شود ،بین دیدگاه کارشناسان در مورد عامل اول یعنی مهارت های برنامه ریزی ترویجی
و آموزشی تفاوت معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد .همچنین بین دیدگاه کارشناسان ازنظر عامل ششم یعنی نگرش
مثبت به کشاورزی شهری همراه باتجربه و دانش روزآمد تفاوت معنی داری در سطح پنج درصد وجود دارد؛ اما در مورد سایر
عوامل بین دیدگاه افراد موردمطالعه تفاوت معنی داری وجود ندارد.
برای بررسی دقیق تر تفاوت ها در بین دیدگاه کارشناسان شهرستان های مختلف در مورد عامل های معنی دار شده از آزمون
 LSDاستفاده شد .طبق نتایج ،دیدگاه کارشناسان شهرستان ماهنشان در مورد صالحیت مربوط به مهارت های برنامه ریزی
ترویجی و آموزشی بهطور معنی داری متفاوت است.
کارشناسان این شهرستان در مقایسه با سایر کارشناسان ،تأکید بیشتری بر وجود مهارت های برنامه ریزی ترویجی و آموزشی
در مروجان شهری داشتند .همچنین طبق نتایج آزمون  LSDمشخص شد دیدگاه کارشناسان ترویج شهرستان طارم در مورد
عامل ششم با دیدگاه کارشناسان سایر شهرستانها بهطور معنی داری متفاوت است .کارشناسان ترویج این شهرستان بر داشتن
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نگرش مثبت به کشاورزی شهری همراه باتجربه و دانش روزآمد بهعنوان یکی از مهمترین ویژگی های مروجان شهری تأکید
بیشتری داشتند.
جدول  .5نتایج مقایسه دیدگاه کارشناسان در مورد صالحیت های مروجان شهری
طارم

F

P

1/02

0/23

**3/365

0/00

0/48

1/955

0/08

0/938

0/47
0/25

خدابنده ماهنشان

متغیر

زنجان

ابهر

خرمدره

سلطانیه

مهارت های برنامه ریزی ترویجی و آموزشی

0/15

0/11

0/49

0/01

0/32

مسئولیت پذیری خالقانه و کارآفرینانه

0/26

0/56

0/01

0/09

0/29

0/13

توانمندی در  ICTو تکنولوژی آموزشی و
مهارت های ارتباطات شهری

0/05

0/22

0/25

0/11

0/22

0/53

0/08

دانش اداری -حقوقی باال

0/55

0/36

0/27

0/01

0/14

0/24

0/13

1/337

تجربه و دانش آموزش و یادگیری بزرگساالن

0/09

0/10

0/04

0/45

0/42

0/04

0/21

0/881

0/51

نگرش مثبت به کشاورزی شهری همراه
باتجربه و دانش روزآمد

0/11

0/12

0/39

0/34

0/05

0/17

0/86

*2/785

0/02

اخالق علمی شایسته

0/09

0/20

0/78

0/25

0/24

0/03

0/02

1/768

0/12

* :معنی داری در سطح  5درصد ** :معنی داری در سطح  1درصد

بحث و نتیجه گیری
با توجه به رشد شهرنشینی و موردتوجه قرار گرفتن موضوع کشاورزی شهری ،الزم است نظام ترویج کشاورزی که تا به امروز
مخاطبان روستایی را تحت پوشش خدمات ترویجی قرار داده است ،مخاطبان جدید خود را نیز شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.
در این راستا ضروری است مروجانی که وظیفه انتقال دانش و فناوری های نوین درزمینهی کشاورزی شهری را به شهروندان بر
عهده می گیرند از ویژگی ها و صالحیت های الزم برخوردار باشند.
بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش صالحیت های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان بخش
ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به ترتیب اهمیت در هفت عامل مهارت های برنامه ریزی ترویجی و آموزشی،
مسئولیت پذیری خالقانه و کارآفرینانه ،توانمندی در  ICTو تکنولوژی آموزشی و مهارت های ارتباطات شهری ،دانش اداری ـ
حقوقی باال ،تجربه و دانش آموزش و یادگیری بزرگساالن ،نگرش مثبت به کشاورزی شهری همراه باتجربه و دانش روزآمد و اخالق
علمی شایسته دسته بندی می شوند که این عوامل  76/91درصد از کل واریانس را تبیین می کنند.
طبق نتایج مهمترین دسته از صالحیت های موردنیاز برای مروجان شهری مهارت های برنامه ریزی ترویجی و آموزشی است.
به عبارتی یک مروج شهری باید قبل از هر چیز توانایی طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه ترویجی ویژه شهروندان را داشته باشد .به
بیان بهتر یک مروج کشاورزی شهری توانمند کسی است که بتواند مخاطبان خود (کشاورزان شهری) را بشناسد ،نیازهای آموزشی
آنان را بهخوبی تشخیص داده و بر اساس آن برنامه های ترویجی را طراحی کند ،مروج بایستی مهارت و توانایی الزم را در اجرای
برنامه ها داشته باشد همچنین باید بتواند در طول اجرا و پسازآن برنامه را ارزشیابی کرده و با استفاده از نتایج بهدستآمده از
این ارزشیابی ها برنامه های ترویجی اثربخش تری را در آینده طراحی و اجرا کند .این یافته با نتایج پژوهش های بخشی جهرمی
و زمانی ( ،)۱۳۹۱رضایی و همکاران ( ،)۱۳۹۱یاری بیگی (،)2007 ,.Culp et a ( ،)2013 ,Ghimire & Martin( ،)۱۳۸۷
( )1994 ,Androulidakis & Siardos( ،)2007 ,Webster & Ingramو ( )1980 ,Hamptonهمسو می باشد.
نتایج مربوط به اولویت بندی روشهای ترویجی مناسب برای ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به شهروندان عالقهمند و
فعال در حوزه های مختلف کشاورزی نشان داد مناسبترین روش ها به ترتیب شامل بازدید از فعالیت های کشاورزی شاخص و
موفق توسط شهروندان (در منازل یا حاشیه شهر توسط افراد شهری) ،برنامه های تلویزیونی درزمینهی آموزش کشاورزی برای
شهرنشینان و برگزاری کالس های آموزشی در ادارات کشاورزی برای شهروندان می باشد .روشهای ارسال سؤاالت کشاورزی و
دریافت پاسخ بهصورت مکاتبه ای و ارسال سؤاالت کشاورزی و دریافت پاسخ از طریق ایمیل از کمترین اهمیت برخوردار بودند.
این یافته ها با نتایج پژوهش های پورجاوید ( ،)1390پناهی ( ،)1389موسوی و چیذری ( ،)1386عابدی سروستانی و زمانی
( )1385و ( )2012 ,Lukkainenهمسو می باشند.
پیشنهادها
با توجه به یافته های پژوهش و با توجه به جدید بودن موضوع کشاورزی شهری و ترویج و توسعه آن پیشنهاد می شود؛
 قبل از هر اقدامی موضوع کشاورزی شهری و ارائه خدمات ترویجی نظام مند به کشاورزان شهری و ساماندهی فعالیت هایکشاورزی آنان در نهادهای ارائه دهنده خدمات ترویج دولتی که در رأس آنها سازمان جهادکشاورزی قرار دارد نهادینه گردد و
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به این منظور واحدی ویژه برای کشاورزی شهری در این نهادها
ایجاد شود.
 اقدام مهم دیگری که اساس موفقیت نهاد ترویج درارائه خدمات ترویجی به شهروندان عالقهمند به زمینه های
متنوع کشاورزی است تربیت مروجان توانمند در این زمینه
می باشد .این مروجان باید بهطور مستمر تحت آموزش های
ضمن خدمت در زمینه های مختلف اعم از نیازسنجی آموزشی،
طراحی برنامه ترویجی ،شیوه های مناسب اجرا و تکنیک های
ارزشیابی برنامه ترویجی ،چگونگی کاربرد ابزارهای نوین فناوری
های اطالعاتی و ارتباطی مثل کامپیوتر ،اینترنت ،شبکه های
مجازی ،شیوه های آموزشی الکترونیکی و سیار قرار بگیرند.
 با توجه به اینکه یک مروج کشاورزی شهری بااربابرجوعان متنوع شهری اعم از زنان ،مردان ،جوانان،
نوجوانان و کودکان با ویژگی های روانشناختی ،فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی متفاوتی روبروست درنتیجه بهتر است
در ابتدای برنامه ریزی های ترویجی خود ویژگی های ارباب
رجوعان را بهدقت مورد بررسی و مطالعه قرار داده و تفاوت های
فردی را در برنامه ریزی های ترویجی لحاظ کند.
 ازآنجاکه بین مخاطبان شهری و روستایی ترویجکشاورزی تفاوت هایی ازنظر سن ،سطح تحصیالت ،سطح
درآمد و میزان دسترسی آنان به فناوری های نوین اطالعاتی
و ارتباطاتی وجود دارد و چنین تفاوت هایی بر روی میزان
پذیرش نوآوری ها از سوی مخاطبان بی تأثیر نخواهد بود.
بهطوریکه در کشاورزان شهری به علت داشتن میانگین سنی
پایین تر ،داشتن سطح تحصیالت و سطح درآمدی باال و امکان
دسترسی بیشتر به فناوری های اطالعاتی و ارتباطی ممکن
است میزان پذیرش نوآوری-ها بیشتر باشد .وجود چنین
ویژگی هایی در مخاطبان شهری امکان به کارگیری شیوه های
نوین ارائه خدمات ترویجی توسط مروجان را فراهم می کند؛
بنابراین توصیه می شود مروجان برای کسب صالحیت کافی در
طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه های ترویجی مبتنی بر فناوری
های نوین اطالعاتی و ارتباطی آموزش های الزم را طی کنند.
هنگامیکه نظام ترویج پرسنل خود را همسو با فناوری های
روز مورد بازآموزی قرار دهد ،مسئله پایین بودن سطح پوشش
خدمات ترویجی در شرایطی که بر تعداد و تنوع ارباب رجوعان
آن افزوده می شود تا حد زیادی حل خواهد شد.
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