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  ي ها فعاليت ي مؤثر مروجين در رضامندي کشاورزان ازها ويژگيبررسي 

  )مطالعه موردي در منطقه پيشواي شهرستان ورامين (مروجين كشاورزي
  

  ٢شاپورظريفيانو  *١شهره سلطاني
  و تحقيقاتانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم دوره دكتري ددانشجوي ، 1

   استاديار دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز، 2
  )۲۴/۱۲/۸۷ : تاريخ تصويب‐۱۳/۱۲/۸۶: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

  

 است که موفقيت و اثر بخشي برنامه هاي آن در (client−oriented) ترويج يک فعاليت مخاطب مدار

ي از مالکهايي که به عنوان شاخص عملکرد ترويج در نظر گرفته يک. باشد ميگرو رضامندي مخاطبان 

ارزيابي عملکردمروجان تا کنون به طرق مختلفي از جمله بررسي نظرات . عملکرد مروجان استشود،  مي

ي مروجين و نيز نظرخواهي از مروجين انجام شده است اما آنچه ها گزارشبررسي ، سرپرستان ايشان

 بسيار قابل اعتماد تر اي باشد، شيوه ميوه حاضر که بررسي نظرات کشاورزان مسلم است ارزيابي به شي

ي ها فعاليتاين پژوهش هدف خود را برشناسايي . است و بيشتر منطبق با فلسفه و اصول ترويج است

ي موثر ها ويژگيمروجين در منطقه و واکاوي ميزان رضامندي کشاورزان از هر يک از آنها و بررسي 

اين تحقيق از لحاظ ماهيت کاربردي و از نظر تحليل . فزايش رضامندي آنها قرار داده استمروجين در ا

باشد،  ميمتغير وابسته که رضامندي کشاورزان از عملکرد مروجين . باشد ميداده ها توصيفي پيمايشي 

ابزار . سنجش شده است،  را بررسي مي کندها فعاليتي مختلف ها جنبهبوسيله تعدادي گويه که 

جامعه آماري در اين تحقيق كشاورزان منطقه پيشواي شهرستان ورامين  واقع .  پرسشنامه استگيري اندازه

نفر انتخاب شدند و در  ٦٠  انجام شده و تعداداي مرحلهي به روش گير نمونه. در استان تهران است

 ت زمين ديم ووسع، سن” متغيرهاي، در مطالعات همبستگي.  پرسشنامه وارد تحليل گرديد٥٦نهايت 

در انجام رگرسيون چند متغيره باروش گام به .  را نشان دادداري معنيبا متغير وابسته رابطه  “سابقه کار

. سن كشاورزان و سطح سواد کشاورزان وارد معادله شده است، متغيرهاي سابقه کار کشاورزي، گام

 نتيجه به دست آمد كه به ترتيب ي موثر مروجان بر افزايش رضامندي کشاورزان اينها ويژگيدرتعيين 

در رضامندي ، ي فردي مروجانها مهارتي ارتباطي ودر نهايت ها ، مهارتي علمي و عمليها مهارت

  . اند بودهي مروجين مؤثر ها فعاليتكشاورزان از 

  

  . رضامندي كشاورزان، بررسي عملكرد، ترويج كشاورزي :هاي کليديواژه

  
  مقدمه

بايد ترويج را به عنوان ، ييدر فرايند توسعه روستا
 استراتژي براي شروع جريان آموزش در كار ترين عمده

توسعه روستايي و كشاورزي به شمار آورد بر اين مبنا 

عامل اصلي ترويج است كه به عنوان آموزشگر ، مروج
اما . روستاييان فراگير در سطح روستا مستقر است

ترويج در ي ها سازمان مشكل ترين عمدهمتاسفانه اكنون 
كمبود متخصص و فقدان انگيزه ، حال توسعه كشورهاي در
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 بيشتر كاركنان ترويج در كشورهاي در. بين كاركنان است
العاده دشوار و نامساعد انجام  حال توسعه در شرايطي فوق

ين حلقه تر ضعيفكماكان ، و مروج ميدانيكنند  ميوظيفه 
 دهد مي ترويج را تشكيل زنجيره ارتباطي موجود در نظام

(Swanson et al., 2002) .Salmen (2002)  عقيده دارد نيز
ه ب، ي ترويج در اين است كه مديرها نظامكه ضعف تمام 

  . باشد ميآگاه ن، خوبي از عملكرد مروجان
، ي ضروري براي مروجين کشاورزيها مهارتدر مورد 

Karami & Fanaei (1994)  اعتقاد دارند كه مروج بايست
مهارت ، هارت ويژه با عنوان مهارت زراعيداراي پنج م

 ومهارت اقتصادي مهارت ارتباطي، مهارت فني، علمي
نيز مروج را عامل توسعه منابع  Shahbazi  (1996). باشد

انساني مي داند و اعتقاد دارد كه وي مي بايست محيط 
، زندگي و اشتغال روستاييان ارباب رجوع خود را بشناسد

مسائل و ، قوة مربوط به آنان را بداندامكانات بالفعل و بال
 و نيازهاي محسوس و ها ، خواستمشكالت آنان و نيز

  .  ... نامحسوس آنان را تشخيص دهد و
Cooper & Graham (2001) در اي مطالعه طي 

ي مورد نياز براي موفقيت مروج ها صالحيت، آركانزاس
ي ها صالحيت. دهستان را از ديدگاه مروجان بررسي كردند

: عبارتند از،  بودندتر ، ضروريزم كه از نظر مروجانال
 مشاركت مردم در استفاده از ، يريز برنامهتوانايي براي 

، هاي متناسب با نيازها اجراي برنامه، يريز برنامه
توانايي كار ، ي آموزش تصميم گيري به مخاطبها مهارت

درك نقش كشاورزي در ، پيگيري تماسها، با رهبران محلي
، تعهد نسبت به برنامه، توانايي تحقيق و نگارش، اجتماع

عادت به ، قابليت اعتماد و احترام، توانايي كار با كامپيوتر
داشتن دانش ، ي عمومي صحبت كردنها ، مهارتمطالعه
ارائه ، H-4عضويت قبلي در باشگاه ، تجربه كاري، تخصصي

آمادگي هميشگي براي ، تشويق كار تيمي، ات الزمراعتبا
  اشتياق به كار با تمام ، دوست داشتن مردم، خدمت

توانايي ، ميل به ايجاد تغيير، حس شوخ طبعي، اقشار مردم
  .صادق و درستكار بودن، در حل سريع مشكالت

Cooper & Graham (2001)  درجه  نظر  را ازها قابليتاين
  . اند كرده بندي طبقه اهميت نيز

Farahzad (1994) كزي با  در استان مراي مطالعه طي
ي مروجين كشاورزي در ميزان ها ويژگينقش «عنوان 

ي ارائه شده در طرح افزايش عملكرد ها نوآوريپيروي از 
  يها  ويژگي ،» قرارداد طرف كشاورزان  توسط  گندم آبي 

: مروجين را به طور كلي به دو دسته تقسيم كرده است
بومي ، ميزان تحصيالت، شامل سن(ي فردي ها ويژگي

 اي حرفهي ها ويژگيو ) القه به حرفه آموزشگريبودن و ع
سابقه در اجراي طرح افزايش عملكرد ، سابقه ترويجي(

نفوذ اجتماعي ، دامنه تالش مروج كشاورزي، گندم آبي
ميزان ،  از رهبران محليگيري بهرهميزان ، مروج كشاورزي

، تسلط به موضوع آموزش، جييي تروها روشاستفاده از 
 و اي حرفهمهارت ، ارتباط با ديگرانمهارت در برقراري 

نتايج مطالعه او نشان . )تسلط به امور آموزشگري و همدلي
عالقه او به حرفه ، داد كه بين ميزان تحصيالت مروج

سابقه در اجراي طرح افزايش ، سابقه ترويجي، آموزشگري
نفوذ ، دامنه تالش مروج كشاورزي، عملكرد گندم آبي

هارت در برقراري ارتباط با اجتماعي مروج كشاورزي و م
رابطه مثبت ، با پذيرش نوآوري توسط كشاورزان، ديگران

 با اي رابطه، اما بين بومي بودن مروج و سن او. وجود دارد
 Kashani (1991). شده استنپذيرش كشاورزان مشاهده 

 با عنوان بررسي عوامل موثر در پذيرش كشت اي مطالعهدر 
ين تماس با مروج و ميزان ذرت به اين نتيجه رسيد كه ب

  .  وجود داردداري معنيپذيرش رابطه 
Asadi et al. (2003) طي پژوهشي در استان مركزي ،

ي مورد نياز مروجين را به هفت دسته كلي ها صالحيت
، فردي و اجتماعي، آموزشگرياي،  حرفهيعني فني 

پژوهشگري و زراعي تقسيم ، مديريتي، ارتباطي و ترويجي
 ترويج و  نفر از كارشناسان٦٧ظر خواهي از كرده و با ن
ي ها صالحيت :به اين نتايج دست يافتند كه، مروجين

ي ها صالحيتفردي و اجتماعي داراي بيشترين اولويت و 
 و باشد ميآموزشگري براي مروجين داراي كمترين اولويت 

بيشترين اولويت مربوط ،  به تفضيلها صالحيتاز بين كل 
در كار و كمترين آنها به توانايي به جديت و استقامت 

  . استفاده از كامپيوتر داده شده است
  اهداف تحقيق

 ريزي پايهاين تحقيق براي دستيابي به اين اهداف  
ي مروجين در ها فعاليتشناسايي عملكرد و  :شده است

بررسي ميزان رضامندي ، روستاهاي تحت پوشش
تاثير و ي بررس، ي مروجان در منطقهها فعاليتكشاورزان از 

، ي فردي مروجان در رضامندي كشاورزانها ويژگياهميت 
ارتباطي ، ي علمي و عمليها مهارتتاثير و اهميت بررسي 

 . يا فردي مروجان در رضامندي كشاورزان
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در اين تحقيق مروج عامل ستاد الزم به ذكر است كه 
عملياتي ترويج است كه در تماس مستقيم و روزانه خود با 

 كوشد ميراي نيل به اهداف ترويج كشاورزان ب
(ASI,2000)  و رضامندي حالتي است كه در نتيجه

  . شود ميبرآورده شدن انتظارات و رسيدن به هدف ايجاد 
  
  ها روش مواد و

اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي و پيمايشي 
باشد چرا كه به بررسي ميزان رضامندي كشاورزان  مي

 از عملكرد مروجين و منطقه پيشواي شهرستان ورامين
ي اطالعات آور جمعابزار . پردازد ميعوامل مؤثر بر آن 

پرسشنامه اي شامل سه بخش است كه بخش اول مربوط 
بررسي ، بخش دوم، ي كشاورزان مورد مطالعهها ويژگيبه 

، و بخش سوم، ي مروجها فعاليتميزان رضامندي ايشان از 
لكرد مروجين بررسي عوامل مؤثر بر رضامندي ايشان از عم

به منظور بررسي روايي ابزار تحقيق از . باشد ميدر منطقه 
نظرات چند تن از صاحبنظران ترويج استفاده شدوجهت 

پرسشنامه پيش آزمون شد ٣٠ابتدا، اطمينان از پايايي ابزار
و آلفاي كرونباخ براي هر يك از بخشهاي دوم و سوم به 

 α=٨١/٠ و =α ٧٨/٠ و به ترتيبگيري اندازهطور جداگانه 

. باشد ميمحاسبه گرديد كه درسطح قابل قبولي 
براي بررسي ،  انجام شداي مرحلهي به روش گير نمونه

به . از فرمول كوكران استفاده شد، حجم نمونه مناسب
تعداد ، دليل پايين بودن ميزان واريانس متغير وابسته

 نمونه به دست آمد كه براي اطمينان ٤٠، نمونه مورد نياز
 روستا به طور تصادفي ٤٦ روستا از ٥و ابتدا ، تربيش

نفر متناسب با  ٦٠ در مرحله دوم  تعداد، انتخاب شدند
به طور تصادفي انتخاب شدند كه در  روستا جمعيت هر

به منظور تجزيه و . پرسشنامه وارد تحليل گرديد ٥٦نهايت 
 و Spss/winاز نرم افزار ، ي شدهآور جمعتحليل داده هاي 

از روش آمار توصيفي و مطالعات همبستگي و همچنين 
  . رگرسيون و آزمون كروسكال واليس استفاده شد

  

  نتايج

گروه سني كه نشان داد بررسي نمونه مورد مطالعه
 تا ٥٥ سال داراي كمترين فراواني و گروه سني ٣٥كمتر از 

ميانگين سن . هستندسال داراي بيشترين فراواني  ٦٥
پاسخگويان در پنج ، صيالتاز نظر سطح تح. بود ٦/٤٨

داراي سطح   درصد٩/٤٢سواد،  بي در صد ٦/١٩ :گروه كلي
،  درصد داراي سطح سواد راهنمايي٨/٢٦، سواد ابتدايي

 درصد داراي تحصيالت دانشگاهي ٨/١ درصد ديپلم و ٩/٨
ميانگين سطح سواد  بين سطح ابتدايي .  شدندبندي تقسيم

 ها به طور ميانگينوسعت اراضي آبي آن. بودراهنمايي  و
و وسعت   هكتار٤٩/١وسعت اراضي ديم ،  هكتار٠٧/٢

به طور کلي کشاورزان مورد .  هكتار بود٧٣/٠اراضي باغي 
حداقل سابقه كار . نظر اغلب کشاورزان خرده پا بودند
. سال بوده است ٤١كشاورزي يك سال و حد اكثر آن 

و سال است  ٢١ تا ١٥روه گبيشترين فراواني مربوط به 
به ، سال١٢  تا ٥  افراد با سابقهكمترين فراواني مربوط به

 . داشتندسال سابقه  ٥. ١٨ كشاورزان طور ميانگين
سال هر يك بين صفر تا پنج بار در كشاورزان مورد مطالعه

 بيشتر افراد يك بار اند داشتهي ترويج شركت ها فعاليت در
يعني ، ٩/١ ها فعاليت و ميانگين شركت در اند كردهشركت 

ي ها شيوهاز بين انواع .  بودنزديك به دو بار در سال
تجربه شرکت در کالس )  درصد٨٢( بيشتر افراد، آموزشي

کننده در نمايشگاه  تعداد افراد شرکت. آموزشي را داشتند
ميانگين  .) درصد٧/١٠( ترويجي از همه کمتر بوده است

رضايت از کالس آموزشي باالتر از جد متوسط بوده و 
ان رضايت از نمايشگاه ترويجي بين خيلي کم و کم ميز
  . بود

مقايسه ميانگين رضايت از عملکرد مروجين نشان داد 
ي ها فعاليت در صد از آنها از ٩١اكثريت افراد يعني که 

هاي مورد حمايت دولت  مروجين در زمينه آشنايي با طرح
اما رضايت زيادي از اين خدمات  بهره مند شده بودند

رساني از  كمي از افراد از خدمات اطالع تعداد .نداشتند
 و اند كردهوضعيت بازار و تسطيح و يكپارچگي استفاده 

ميزان رضايت آنها ازاين دو فعاليت مروجان نيز از همه 
رساني  بيشترين ميزان رضايت از خدمات. كمتر بوده است

و كمترين  بودهاي گياهي  در باب مبارزه با آفات و بيماي
بوده و به طور كلي كپارچه سازي يوط به تسطيح و آنها مرب

ي مروجين در سطح ها فعاليتميزان رضايت كشاورزان از 
  . باشد كمي مي

  
 وابسته  روابط همبستگي بين متغيرهاي مستقل و متغير
ي ها فعاليتبين سن كشاورزان و رضامندي آنها از 

كشاورزان  . )٤جدول(  وجود داردداري معنيترويجي رابطه 
. ي ترويجي داشتندها فعاليترضايت بيشتري از ، تر سنم
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Mishara et al. (1994)  در كتاب روانشناسي بزرگساالن
،  ما كم و بيش راضيها سالبا گذشت  «:گويند مي

 و با شرايط اجتماعي و مادي خود سازگار پذير انعطاف
 . »شويم مي

. ي ديم بودها زمينوسعت ،  ديگردار معنيمتغير 
 بين وسعت زمين آبي و ميزان رضايت درحالي كه

اما بين وسعت ، كشاورزان رابطه منفي وجود دارد
 داري معنيي ديم با ميزان رضايت رابطه مثبت و ها زمين

حاصل شده اين مساله داللت بر ضعف مروجان در تامين 
نيازهاي زمينداران با كشت آبي كه نياز به مراقبت و 

  . كند  مي،حفاظت بيشتري ازمحصول خود دارند
بين سابقه كار كشاورزان و ميزان رضامندي آنها نيز 

 ديده شده هر چه كشاورزان سابقه كار داري معنيرابطه 
داراي رضايت بيشتري نيز از كار اند،  داشتهبيشتري 

 احتماال اين مساله نيز رسد ميبه نظر . مروجان بودند
مربوط به استقالل نسبي اين افراد از مروجين نسبت به 

چرا كه اين مساله موجب .  باشدتر تجربهكشاورزان كم 
 تر پايينشده است كه ميزان انتظارات آنها از مروجين 

از طرف ديگر اين مساله ممكن است ناشي از عدم . باشد
  .  باشدتر تجربهتوجه به نيازها و مسايل كشاورزان كم 

 و كشاورزانبين سواد   كهدهد مي نشان ١جدول 
دفعات شركت در ، بي و باغي آنهاي آها زمينوسعت 
ميزان عالقه به كار كشاورزي با متغير ، ي ترويجيها فعاليت

اين بدان معناست كه .  وجود نداردداري معنيوابسته رابطه 
ي مروجين وابسته به هيچ ها فعاليترضامندي كشاورزان از 

نيست و كشاورزان سطح سواد متفاوت  يك از اين متغيرها
سعت گوناگون كه دفعات شركت متفاوت ي با وها زمينو 

و عاليق آنها به كار كشاورزي با هم   دارندها فعاليتدر 
اختالف دارد ممكن است سطح رضايت يكساني داشته 

كه در اين تحقيق سطح رضايت بسيار پاييني به  باشند
تفاوتي در  دست آمده است يعني همه افراد بدون اين كه

 ايت چنداني از فعاليتعوامل نامبرده داشته باشند رض
 . مروجين نداشتند

بررسي روابط بين متغيرهاي مستقل و رضامندي 
  )رگرسيون چندگانه( کشاورزان

نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام كه در آن متغير 
، سن، ميزان رضامندي كشاورزان و متغير مستقل، وابسته
سابقه كار ، ي ترويجيها فعاليتدفعات شركت در ، سواد
نشان داد كه ، عالقه به كار كشاورزي بودورزي و كشا
هاي سابقه كار كشاورزي و سواد كشاورزان وارد متغير

   . اند شدهمعادله 
R= ٥٥٥/٠                R2= ٣٠٨/٠  

 ٣١دهد كه تقريباً  نشان مي) ٣٠٨/٠( تغييرات ضريب
درصد تغييرات در رضامندي كشاورزان توسط متغيرهاي 

 . اند شدهمورد نظر تبيين 

  
  )آزمون اسپيرمن( روابط همبستگي بين متغير هاي مستقل و متغير وابسته ‐١جدول

  رديف  متغيرمستقل  متغير وابسته  ضريب همبستگي
  ١  سن كشاورزان رضامندي كشاورزان از عملكرد مروجان  ٤٤٧/٠∗

  ٢   سواد كشاورزان رضامندي كشاورزان از عملكرد مروجان ١٤٢/٠
  آبي رضامندي كشاورزان از عملكرد مروجان ‐١٥٤/٠

  ديم رضامندي كشاورزان از عملكرد مروجان ٣٥٠/٠  ∗
  باغي رضامندي كشاورزان از عملكرد مروجان ٠٧١/٠

  وسعت زمين
  كشاورزان

٣   

  ٤  ها فعاليتدفعات شركت در  رضامندي كشاورزان از عملكرد مروجان ١٩٩/٠
  ٥  ميزان عالقه به كار كشاورزي  رد مروجانرضامندي كشاورزان از عملك  ١٣٨/٠

  ٦  سابقه كار كشاورزي  رضامندي كشاورزان از عملكرد مروجان  ٣٣٥/٠∗
  .  درصد است٩٥ در سطح داري معنيمعرف سطح  *      

  
 ضرايب  رگرسيون ‐٢جدول

  متغير ضريب
٤٢٣/١٢  constant  
٢١/٠  X١ سابقه كار كشاورزي 
٦٦/١  X2 سطح سواد كشاورزان 
١٦/١  X3 سن كشاورزان 

Y= ٤٢٣/١٢+٢١/٠ x ١+ ٦٦/١  x١ /٦١ ٢+  x٣ 

ي مروجان در ها ويژگي تاثيرگذاري هر يك از بندي رتبه

 رضامندي كشاورزان 

و ها  ويژگيدر اين جدول ميانگين اهميت هر يك از 
از ، ي مروجان در رضامندي كشاورزان به ترتيبها مهارت

  . زياد به كم نشان داده شده است
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هاي مروجان   تأثيرگذاري هر يك از ويژگيبندي رتبه ‐٣دولج
  در رضامندي كشاورزان

انحراف 
معيار

ميانگين 
يتأثيرگذار

رديف  ي مروجانها ويژگي

٧٥/٠ ٦٣/٤  ١ نحوه برخورد مروج با كشاورزان 
٦٥/٠ ٤٦/٤  ٢ آشنايي مروج با اطالعات جديد كشاورزي 
٩٦/٠ ٣٨/٤  ٣ صداقت و درستكاري مروج 
٥٥/٠ ٢٩/٤  ٤  تجربه مروج در كار كشاورزي 
٨٨/٠ ٢٧/٤  ٥ انتقال مسايل و مشكالت به مسئوالن 
٩١/٠ ٠٥/٤ مروج در برقراري ارتباط با مسئوالن  تالش 

 منطقه
٦ 

٩٠/٠ ٩٨/٣  ٧ مهارت فني مروج 
٧٥/٠ ٧٧/٣  ٨ تمايل مروج به كار در محيط روستايي 
٨٩/٠ ٦٧/٣  ٩ دانش مروج در كار كشاورزي 
٦٢/٠ ٥٩/٣  ١٠ آشنايي با وضعيت كشاورزي منطقه 
٩٨/٠ ٤٦/٣  ١١ عالقه مروج به كار كشاورزي 
٧٥/٠ ٤٦/٣ تمايل مروج به شركت دادن كشاورزان در 

  هاي ترويجي فعاليت
١٢ 

٩٦/٠ ٧٩/٢  ١٣ آشنايي مروج با آداب و رسوم محلي 
٩٨/٠ ٢٤/١  ١٤ بومي بودن مروج 

  
تحت ها،  ويژگياز برخي ، ي مذكورها ويژگياز بين 

و در نتيجه اهميت  ي شخصي فرد قرار دارندها ويژگيتاثير 
ي مورد توافق ها ويژگيبراي دستيابي به . كمتري دارند

يي ها ويژگيجامعه آماري به مقايسه نظرات پرداخته شد و 
كه تفاوت نظرات در آنها تحت تاثير بيش از يك متغير 

ي باقيمانده ها ويژگيمستقل بودند حذف شدند بنابراين 
آزمون كروسكال واليس . مورد توافق جامعه آماري بودند

  . ي مروجين انجام شدها مهارت و ها ويژگيبين هر يك از 
اين آزمون نشان داد که بين افراد با سنين مختلف و 

 در مورد داري معنياختالف نظر ، سابقه کار مختلف
يل مروج تما"و " تجربه مروج در کار کشاورزي"تاثيرگذاري 

به عبارت . داشتند" ها فعاليتبه شرکت دادن کشاورزان در 
ي تجربه ها ويژگيديگر نظرات کشاورزان در مورد اهميت 

مروج در کار کشاورزي و تمايل به شرکت دادن کشاورزان 
 تحت تاثير دو ويژگي سن و سابقه کار آنها ها فعاليتدر 

قيه مورد ي مذکور حذف و بها ويژگيبنابراين . قرار دارد
  . بررسي قرار گرفتند

قضاوت در مورد ميانگين نظرات بدون در ، از طرفي
گمراه کننده ، نظر گرفتن انحراف معيار و پراکنش داده ها

 بنابراين در اين قسمت نيز براي به دست آوردن. است
از نسبت ميانگين به انحراف معيار براي ، ي واقعيها تفاوت

 استفاده ها ويژگيهر يک از  ميزان تاثيرگذاري بندي رتبه
  . شد

  
ي مروجان ها ويژگيي هر يك از تأثيرگذاررتبه بندي  ‐٤جدول

در رضامندي كشاورزان برحسب نسبت ميانگين به انحراف 
  معيار

نسبت 
ميانگين به 
  انحراف معيار

  ي مروجانها ويژگي

 آشنايي مروج با اطالعات جديد كشاورزي  ٨٦/٦
 شاورزاننحوه برخورد مروج با ك  ١٧/٦
 آشنايي با وضعيت كشاورزي منطقه  ٧٩/٥
 تمايل مروج به كار در محيط روستايي  ٠٥/٥
 انتقال مسايل و مشكالت به مسئوالن  ٨٥/٤
 صداقت و درستكاري مروج  ٥٦/٤
 تالش مروج در برقراري ارتباط با مسئوالن منطقه  ٤٥/٤
 مهارت فني مروج  ٤٢/٤
 دانش مروج در كار كشاورزي  ١٢/٤
 عالقه مروج به كار كشاورزي  ٥٣/٣
 آشنايي مروج با آداب و رسوم محلي  ٩٠/٢
 بومي بودن مروج  ٤٥/٢

  
ويژگي ،  كه در اين حالت از مقايسهشود ميمشاهده 

آشنايي مروج با اطالعات جديد كشاورزي  داراي باالترين 
 اهميت ترين پاييناهميت و بومي بودن همچنان داراي 

در استان  Farahzad (1994) عهنتيجه مطال. باشد مي
   بين بومي بودن مروج واي رابطهمركزي هم نشان داد كه 
  . ميزان پذيرش وجود ندارد

ي علمي و ها مهارتمقايسه ميانگين تاثيرگذاري 
  عملي مروجين 

آشنايي ، ي علمي و عملي مروجينها مهارتاز بين 
 به نظر تر مهممروج با اطالعات جديد كشاورزي از همه 

 آشنايي مروج با وضعيت كشاورزي آن پس ازرسد يم
يزان و در نهايت مسپس ميزان مهارت فني مروج ، منطقه

  . اهميت بيشتري دارند دانش مروج در كار كشاورزي
  
  

  علمي و هاي    مقايسه ميانگين اهميت مهارت‐٥جدول
 ينعملي مروج

نسبت ميانگين 
 به انحراف معيار

ميانگين اهميت 
 ٥از 

  علمي و عملي مروجهاي مهارت

 آشنايي مروج با اطالعات جديد كشاورزي ٤٦/٤  ٨٦/٦
 آشنايي مروج با وضعيت كشاورزي منطقه ٥٩/٣  ٧٩/٥
  ميزان مهارت فني مروج ٩٨/٣  ٤٢/٤
 ميزان دانش مروج در كار كشاورزي ٦٦/٣  ١٢/٤



  ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزيمجله   ۱۵۴

ي ارتباطي مروجان در ها مهارت تاثيرگذاري بندي رتبه
  رضامندي كشاورزان 

يي كه به  عنوان مهارت ارتباطي در ها مهارتبين در 
رفتار  يا طرز برخورد مروج تر مهم از همه اند شدهنظر گرفته 

 به كشاورزانانتقال مسايل و مشكالت  .او با كشاورزان بود
اينكه مروجين بتوانند  .گرفت ررتبه دوم قرارمسئولين د

بين كشاورزان و مسئوالن منطقه تماس برقرار كنند 
 كشاورزان به عبارت ديگريت كمتري داشته است اهم

. كمتر تمايل دارند كه خود با مسئولين ارتباط برقرار كنند
آشنايي مروج  با آداب و رسوم محلي از نظر كشاورزان از 

  . رضايت آنان بود ي با اولويت پايين درها ويژگي
ي فردي مروج در رضامندي ها  مهارتمقايسه تاثيرگذاري

  كشاورزان

ي فردي مروجين آنچه بيش از همه ها ويژگيميان از 
 اين است كه مروجانبراي كشاورزان حايز اهميت است 

و با  تمايل به كار در محيط روستايي را داشته باشند
داقت و بعد از آن ص. محيط روستا بيگانه نباشند

ند مؤثر توان مي كه در رضايت كشاورزان درستكاري آنهاست
رزان بومي بودن مروجين در حد از نظر كشاو. واقع شود

  . پاييني در جلب رضايت آنان تاثير دارد
  
  ين مروجارتباطيهاي   مقايسه ميانگين اهميت مهارت‐٦ جدول

نسبت ميانگين 
  به انحراف معيار

ميانگين 
 ٥اهميت از 

 هاي ارتباطي مروجان مهارت

  نحوه برخورد مروج  ٦٣/٤  ١٧/٦
  ه مسئوالنانتقال مسايل و مشكالت ب  ٢٦/٤  ٨٥/٤
تالش مروج در برقراري ارتباط كشاورزان با  ٠٥/٤  ٤٥/٤

 مسئوالن منطقه
 آشنايي مروج با آداب و رسوم محلي ٧٩/٢  ٩٠/٢

  
 ين مروجي فرديها ويژگي مقايسه ميانگين اهميت ‐٧ جدول

نسبت ميانگين 
 به انحراف معيار

ميانگين 
٥اهميت از 

 ي فرديها ويژگي

روستايي  مروج به كار در محيطميزان تمايل ٧٧/٣  ٠٥/٥
  ميزان صداقت و درستكاري مروج ٣٨/٤  ٥٦/٤
 ميزان عالقه مروج به كار كشاورزي ٤٦/٣  ٥٣/٣
 بومي بودن مروج ٤١/٢  ٤٥/٢

 
ي مختلف مروجين ها مهارتي تأثيرگذارمقايسه ميزان 

 در رضامندي كشاورزان
رابطه با  بررسي ميانگين نظرات كشاورزان در

 سه گانه مؤثر در رضايت كشاورزان نشان داد يها مهارت
 به نظر تر ضروريي علمي و عملي براي مروج ها مهارتكه 

 در نهايت ي ارتباطي وها مهارتبعد از آن . رسد مي
  . ي دوم و سوم قرار گرفتندها رتبهدر ي فردي ها ويژگي

  
هاي مختلف   مقايسه ميانگين اثر گذاري مهارت‐٨ جدول

  ي كشاورزانمروجين در رضامند
 نسبت ميانگين
 به انحراف معيار

٥ميانگين اهميت از  ها ويژگيفهرست    

٢٨/٥  ٤/٤   و عمليعلمي 
٥٥/٤  ٩٣/٣  ارتباطي 
٨٤/٣  ٥٢/٣ رديف   

  
  پيشنهادات  گيري و نتيجه

به عنوان کارکنان صفي ترويج عامل بسيار ، مروجان
. آيند ميمهمي در اثربخشي عملکرد ترويج به شمار 

سطح رضايت  كه دهد مينشان ين تحقيق ااي ه يافته
کشاورزان از عملکرد مروجان بسيار پايين است و ضروري 

اي انديشيده  است که براي رفع اين نقيصه بزرگ چاره
توجه به نتايج تحقيق  جمله اقداماتي كه با از. شود

  : كه انجام بگيرند عبارتنداز موارد زيرشود ميپيشنهاد 
ش سن و افزايش رضايت رابطه از آنجا كه بين افزاي .١

بنابراين توجه به نيازهاي ،  وجود داردداري معني
 نيز بايد در دستور كار مروجين تر جوانكشاورزان 
 . لحاظ شود

از آنجا كه بين افزايش سابقه كار و افزايش رضايت  .٢
مروجان بايستي توجه ،  وجود داردداري معنيرابطه 

 تر تجربهكم بيشتر به مسايل و نيازهاي كشاورزان 
 . داشته باشند

مروجان بايستي مهارت و تجربه بيشتري در زمينه  .٣
و توجه بيشتري به  كشت محصوالت آبي كسب كنند

نيازهاي كشاورزان با كشت محصوالت آبي مبذول 
 . نمايند

نتايج رگرسيون نشان داد كه كشاورزان با سطح سواد  .٤
مروجين  بيشتر رضامندي بيشتري از عملكرد

بنابراين مروجان با اين دسته از كشاورزان . دان داشته
و يا بالعكس كشاورزان (اند  كردهتماس بيشتري برقرار 

لذا پيشنهاد  )اند داشتهباسواد بيشتر با مروجان تماس 
 مروجين به برقراري ارتباط هرچه بيشتر با شود مي

 . كشاورزان كم سواد ترغيب شوند
 بيشتري بهتر است در جذب و گزينش کارمندان دقت .٥

صورت بگيرد و کارمنداني براي حرفه مروجي انتخاب 
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ي علمي و ها مهارتشوند که قبل از هر چيز داراي 
ي ارتباطي ها مهارتعملي الزم باشند و به عالوه از 

هاي  ويژگيدر نهايت خوبي برخوردار باشند و نيز 
 . فردي الزم را دارا باشند

، ردآنچه بيش از همه براي كشاورزان اهميت دا .٦
. وج با اطالعات جديد كشاورزي استرآشنايي م

 كه در زمينه گزينش و يا اي مسالهبنابراين اولين 
به روز ، تعليم مروجان بايد مورد تاكيد قرار بگيرد

 . بودن اطالعات است
در به كار گيري مروجين تاكيد زيادي بر مساله بومي  .٧

 . بودن مروجان الزم نيست
تاثيرگذاري نحوه ، مروجي ارتباطي ها مهارتاز بين  .٨

بيش ازهمه بوده  )رفتار مروج با كشاورزان(برخورد 
  اين  در مروجين  كه شود مياست بنابر اين پيشنهاد 

 . زمينه دقت و توجه بيشتري را مبذول دارند    
تاثير ويژگي عالقه مروج به ، ي فرديها مهارتاز بين  .٩

گرچه . كار در محيط روستايي از همه بيشتر بود
 كه مروج بومي اند داشتهشاورزان تاكيد زيادي نك

 كه تمايل به كار اند بودهمنطقه باشد اما خواستار اين 
بنابراين بايستي . در محيط روستا را داشته باشد

تر از مروجان را آگاه كرد كه محيط كار خود را فرا
به روستا رفته و در كنار اداره ترويج بدانند و عمالً 

 . پردازندكشاورزان به كار ب
 در آينده تحقيقات بيشتري در مورد شود ميپيشنهاد   .١٠

از عملكرد مروجين در نقاط  رضامندي كشاورزان
همچنين ساير عوامل مؤثر ، مختلف كشور انجام بگيرد
ي مروجين بررسی ها فعاليتبر رضامندي كشاورزان از 

  . شود
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