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تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترویجی
از دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی شهرستان زهک
3

حبیبه نظامدوست ،*1مسعود برادران ،2منصور غنیان
 ،1دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 ،3 ،2عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
(تاریخ دریافت -93/4/29 :تاریخ تصویب)94/3/13 :

چکیده

ا توجه به اهمیت مددکاران ترویج به عنوان رابط بین کشاورزان و کارشناسان ،و نقش مؤثر
آنها در انتقال دانش و فناوری به کشاورزان با هدف دستیابی به یک نظام کشاورزی پایدار هدف
اصلی این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترویج از دیدگاه کشاورزان
بخش مرکزی شهرستان زهک است .این تحقیق به روش توصیفی به انجام رسیده است .جامعه
آماری این تحقیق را کشاورزان بخش مرکزی شهرستان زهک تشکیل دادند ( 357نفر) که بر
اساس جدول کرجسی و مورگان174 ،نفر از آنان از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب شدند .ابزار اصلی پژوهش برای جمعآوری دادهها پرسشنامهای بود که روایی آن بر
پایه ی نظر جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاه رامین تأیید شد .برای تعیین پایایی ،پیش
آزمون صورت گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه شامل
عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترویج برابر با  0/95بود .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSS20انجام گرفت .نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که عوامل مؤثر
بر بهبود عملکرد مددکاران ترویج از دیدگاه کشاورزان مورد بررسی در سه عامل مشاورهای -

حمایتی ،زیرساختی  -تکنولوژیکی و آموزشی -ارتباطی قرار میگیرند که در مجموع 66/855
درصد از واریانس کل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترویج را تبیین میکنند.
واژههای کلیدی :عملکرد ،مددکاران ترویج ،کشاورزان ،شهرستان زهک.
مقدمه
امروزه دستیابی به يک نظام کشاورزی پايدار ،يکی از
سیاستهای مهم بخش کشاورزی کشورهاست .بهطور
منطقی ،هنگامی بخش کشاورزی در جهت پايداری
حرکت خواهد کرد که تمامی کشاورزان و واحدهای
تولیدی اين بخش روند فعالیتهای خويش را در جهت
اصول پايداری قرار دهند .در راستای دستیابی به اين
هدف ،میبايد نظامهای ترويجی فعال در بخش کشاورزی
* نويسنده مسئول :حبیبه نظام دوست

با ارايه خدمات آموزشی به ارتقای دانش کشاورزان در
زمینه کشاورزی پايدار مبادرت نمايند ( & Hayati
 .)Karami, 1997در اين راستا ،مددکاران ترويج میتوانند
به صورت محلی ،فناوری مناسب و فنون مديريتی را که
کشاورزان را قادر به انطباق نسبت به تغییرات آب و هوايی
و همچنین ،مقاومت در برابر خشکسالی میکند ،در اختیار
آنها قرار دهند (.)Davis, 2009
E-mail: nezamdoosth@yahoo.com
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مددکاران ترويج ،مشعل دار توسعه کشاورزی و کلید
تحقق اهداف و راهبردهای توسعه میباشند که بدون آنها
تالش در جهت رسیدن به توسعه تالشی بیهوده ،بیارزش
و در جهت اتالف ساير عوامل ،منافع بالقوه و بالفعل در
دسترس انسانها میباشد ( Moshfegh & Jamshidi,
 .)2004از اين رو ،اهمیت نقش رهبری مددکاران ترويج با
در نظر گرفتن شباهت بین رهبر و مخاطبان به عنوان يک
قابلیت اصلی برای انجام فعالیتهای ترويج به ويژه برا ی
گروههای مختلف زنان و مردان روستايی الزم و ضرور ی
میباشد ( .)Karami & Ismail, 2012مددکاران ترويج
متخصصان محلی هستند که همکاری خود را با کشاورزان
از طريق ارايه اطالعات فنی و برنامههای آموزشی مؤثر
افزايش میدهند ( .)Rutledge-Connelly et al., 2006در
واقع دانش گسترده از تمامی جنبهها يعنی کشاورزی،
منابع طبیعی ،توسعه جامعه ،اقتصاد خانواده و يا اشتغال
را به روستايیان ارايه میدهند ( Zafarullah-khan et al.,

از يک سو عبارتند از :شناسايی و تالش برای حل مسايل
و مشکالت حوزه فعالیت توسط مددکار ،مشارکت او در
فعالیتهای آموزشی -ترويجی و شناسايی و معرفی
مولدين روستايی شايسته و از سوی ديگر ،متأثر است از
وجود کتابخانه در روستا ،وضعیت اقتصادی مددکار ،شغل
او ،سابقه فعالیت مددکاریاش و انجام فعالیتهای گروهی
در روستا میباشد (2008) Mirakzadeh, et al. .در
پژوهش خود نشان دادند که شش عامل زيرساختی،
تکنولوژی ،ارتباطی ،مشاورهای -حمايتی ،سازماندهی-
نظارتی و آموزشی در مجموع  74-78درصد از واريانس
کل ،عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد را تبیین کردهاند.
 )2012( Ifenkweدر تحقیق خود به اين نتیجه رسید که
انجام آموزش های مجدد نه تنها در بخش فنی کشاورزی،
بلکه در زمینه تکنیکهای روانشناسی و ارتباطات آموزشی
برای م ددکاران ترويج ،از جمله عوامل مؤثر در بهبود
عملکرد مددکاران ترويج در انجام فعالیتهای ترويجی

 .)2011از اينرو ،نقش مهمی در ارايه خدمات ترويج در
جامعه روستايی ايفا میکنند ( .)Rudd et al., 2002با
توجه به اين مطالب ،پرسش اصلی تحقیق حاضر اين
میباشد که مهمترين عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد
مددکاران ترويج کداماند؟
بررسیها حاکی از وجود پژوهشهای فراوان در زمینه
اهمیت بهبود فعالیت ها و کارکردهای مددکار ترويج در
جهت اجرای بهتر طرحهای توسعهای و فعالیتهای
آموزشی -ترويجی در سطح روستا و همچین ،عوامل مؤثر
بر عملکرد از ابعاد گوناگون است که در اين بخش ،با توجه
به محدودهی موضوعی تحقیق حاضر ،به مرور برخی ار
آنها پرداخته شده است(2010) & Abdolmaleky .
 Chizariدر پژوهشی به شناسايی و تحلیل عوامل مؤثر بر
موفقیت برنامه های ترويج در مديريت پايدار منابع طبیعی
پرداخته اند .بر اساس نتايج اين تحقیق ،عامل حمايتی و
مشاوره ای به عنوان اولین عامل در موفقیت برنامههای
ترو يج در مورد مديريت پايدار منابع طبیعی میباشد .در
همین زمینه ،نتايج يافتههای (2011) Azizi & Kamali
نیز نشان داده که عامل حمايتی به عنوان مهمترين عامل
در بهبود نقش و عملکرد تسهیلگران روستايی مؤثر

است .در نتیجهگیری کلی مطالعه ديگری در نیجريه نشان
داده شد که عوامل سازمانی از جمله عواملی است که
میتواند عملکرد مددکاران ترويج را تحت تأثیر قرار دهد
( .)Ejiogu-Okereke & Onu, 2007در بررسی ديگری
 (2007) Thach et al.ويژگیهای فردی مانند مهارتهای
اجتماعی ،مهارت اجرای برنامه ،انگیزه و مهارت برنامهيزی
را در بهبود عملکرد مددکاران ترويج مهم دانستهاند .نتايج
حاصل از پژوهش انجام شده در ويتنام نشان داده است
که حفظ و توسعه مهارتهای مددکاران ترويج از جمله
مواردی است که توانايی آنان را در پاسخگويی و ارزيابی
نیازهای مخاطبان خود افزايش می دهد و باعث میشود
مخاطبان اطالعات بیشتر و دقیقتری را متناسب با نیاز
خود دريافت کنند (.)Terry & Israel, 2004
 (2005( Onu et al .دريافتند که سه عامل مهم روابط
بین فردی ،سیاستهای سازمانی و وضعیت خدمات،
بهبود عملکرد مددکاران ترويج را تضمین میکند .با در
نظر گرفتن موارد بررسی شده در تحقیقات فوق ،میتوان
عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترويج را در چهار
زمینه حمايتی -مشاوره ای ،زيرساختی تکنولوژيکی،
سازماندهی -نظارتی ،آموزشی -ارتباطی دستهبندی کرد

میباشد .در تحقیق ديگری (2009) Amini et al.

که در اين تحقیق به عنوان چهارچوب مفهومی دنبال
میشود .تحقیق حاضر با هدف کلی تحلیل عوامل مؤثر بر

دريافتند که عوامل تأثیرگذار بر موفقیت مددکاران ترويج

نظام دوست و همکاران :تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترويجی...

بهبود عملکرد مددکاران ترويج از ديدگاه کشاورزان بخش
مرکزی شهرستان زهک انجام پذيرفت تا از طريق بررسی
و شناخت عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد مددکاران
ترويج ،زمینهی الزم برای افزايش دانش ،تخصص و
مهارتهای آنان را در جهت اجرای بهتر برنامههای ترويج
در جامعه روستايی مهیا گردد و به اين ترتیب موجبات
دستیابی به يک نظام ترويج کارآمد و پايدارتر را فراهم
آورد .با توجه به اين هدف کلی ،هدفهای اختصاصی زير
مد نظر قرار گرفتند:
 شناسايی ويژگیهای فردی و حرفهای کشاورزانبخش مرکزی شهرستان زهک؛
 رتبهبندی متغیرهای مؤثر بر بهبود عملکردمددکاران ترويج از ديدگاه کشاورزان بخش مرکزی
شهرستان زهک؛
 تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مددکارانترويج ،از ديدگاه کشاورزان بخش مرکزی شهرستان زهک.
مواد و روشها
پارادايم کلی تحقیق حاضر ،کمی است .با توجه به
مسأله تحقیق ،که به دنبال تدوين عواملی است که بر
بهبود عملکرد مددکاران ترويج تأثیرگذار است ،بر اساس
فن پیمايش به انجام رسیده است .و در بین اين دسته از
تحقیقات از روش توصیف ی برخوردار است .از آنجا که
انتظار میرود نتايج تحقیق مورد توجه و استفاده
برنامهريزان جهاد کشاورزی قرار گیرد ،از نظر هدف،
کاربردی است .اين تحقیق محدود به روستاهايی است که
فعالیتهای مددکاران ترويج به گونهای گسترده انجام
میشود .جامعه آماری اين پژوهش را کشاورزان چهار
روستای (امیرنظام ،يادگار ،سیدخان ،عطامحمد) بخش
مرکزی شهرستان زهک تشکیل داد .با توجه به آمار به-
دست آمده از مديريت جهاد کشاورزی شهرستان زهک،
تعداد  357کشاورز در اين چهار روستا فعالیت مینمودند.
حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 174
نفر تعیین گرديد و روش نمونهگیری تصادفی ساده بوده
است .انتخاب اين روش نمونهگیری به اين دلیل بوده که
تعداد افر اد جامعه و اسامی آنها يا به اصطالح چهارچوب
نمونهگیری در اين تحقیق لحاظ شده و هدف دستیابی به
تعمیم پذيری باال است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامها
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ی محقق ساخت بود که با بررسی منابع و پژوهشهای
مختلف و با در نظر گرفتن اهداف و پرسش اصلی تحقیق
تدوين شد .اين پرسشنامه شامل دو بخش مشخصهها ی
فردی و حرفهای پاسخگويان و عوامل مؤثر بر بهبود
عملکرد مددکاران ترويج بود .برای اطمینان از روايی ابزار
تحقیق از تکنیک روايی محتوا استفاده شد و به اين
منظور ،پرسشنامه در اختیار اعضای هیأت علمی رشته
ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه رامین قرار داده شد و
نظرات ايشان در پرسشنامه اعمال گرديد .جهت برآورد
پايايی پرسشنامه پیش آزمون صورت گرفت و تعداد 30
پرسشنامه در بین کشاورزان ساکن در منطقه بنجار در
شهرستان زابل خارج از نمونهی اصلی مطالعه ،بر حسب
تصادف توزيع گرديد که آزمون الفای کرونباخ محاسبه
شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه شامل عوامل مؤثر بر
بهبود عملکرد مددکاران ترويج حدود  0/95بهدست آمد
که نشانگر پايايی قابل قبول ابزار تحقیق بود .دادههای به
دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری  Spss20تجزيه و
تحلیل شدند .برای تجزيه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی
و استنباطی استفاده شد .در بخش توصیفی از درصد،
میانگین ،ضريب تغییرات و در بخش آمار استنباطی از
تحلیل عاملی استفاده شد.
نتایج و بحث
 74/7درصد پاسخگويان مرد و  24/7درصد زن بودند
که میانگین سنی آنان  46/13سال (با انحراف معیار
 )14/26و در طیف  20تا  83سال قرار داشتند .متوسط
تعداد دفعات مالقات کاری ماهیانه کشاورزان با مددکاران
ترويج يک بار در ماه بود .میانگین سابقه کار کشاورزی
 21سال و از نظر شغل اصلی 63/2 ،درصد از پاسخگويان
به کشاورزی اشتغال داشتند.
رتبهبندي متغيرهاي مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران
ترويج از ديدگاه کشاورزان

نتايج حاصل از رتبهبندی متغیرهای مؤثر بر بهبود
عملکرد مددکاران ترويج از ديدگاه کشاورزان در جدول
( )1آورده شده است .با توجه به نتايج ،گويههای "میزان
اعتماد به توصیههای ترويجی ارايه شده توسط مددکاران
ترويج" و "میزان آگاهی مددکاران ترويج از طرحهای
دولتی در محیط روستا" باالترين رتبه و گويههای "رعايت
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زمان مناسب ارايه آموزش" و "استفاده از رسانههای کمک
آموزشی هنگام آموزش دهی به کشاورزان" پايینترين
رتبهها را به خود اختصاص دادند .از آنجا که مددکاران
ترويج به عنوان بازوهای اجر ايی عاملین ترويج در میدان

عمل انجام وظیفه میکنند ،لذا میزان اعتماد به
توصیههای ترويجی ارايه شده و همچنین ،آگاهی آنان از
طرح های دولتی در محیط روستا از مهمترين متغیرهای
مؤثر بر بهبود عملکرد آنان ذکر شده است.

جدول  -1رتبه بندی متغیرهای مؤثر بر بهبود عملکرد مددکاران ترويج از ديدگاه کشاورزان
میانگین*

انحراف
معیار

ضريب
تغییرات

رتبه
بندی

6/24
6/02
5/97

میزان اعتماد کشاورزان به توصیه های ترويجی ارائه شده توسط مددکاران ترويج
میزان آگاهی مددکاران ترويج از طرحهای دولتی در محیط روستا
میزان تناسب خدمات ترويجی ارائه شده ،مددکاران ترويج با فصل کاشت ،داشت و برداشت
محصوالت
تشخیص کشاورزان داوطلب به منظور کمک در اجرای برنامههای توسعهای در سطح روستا 5/68
5/59
تناسب خدمات ترويجی ارائه شده توسط مددکاران ترويج با نیازهای کشاورزان
استفاده مددکاران ترويج از نهادهای مشورتی مانند اداره ترويج شهرستان به منظور بهبود 5/37
خدمات ترويجی
تنوع پیام های ترويجی ارائه شده از سوی مددکاران ترويج با موضوعات متنوع در رابطه با 5/12
فعالیتهای کشاورزی
انتقال اطالعات ،بینشها و مهارت های کسب شده توسط مددکاران ترويج در طول دورههای 5/63
باز آموزی به کشاورزان
5/50
تشويق کشاورزان داوطلب به منظور کمک در اجرای برنامههای توسعهای در سطح روستا
5/43
مداومت در ارائه آموزشها از سوی مددکاران ترويج
5/37
همکاری مددکاران ترويج در طرحهای تحقیقاتی -ترويجی با کارشناسان جهاد کشاورزی
5/23
گذراندن دوره های آموزشی مددکاران ترويج در زمینه تسهیلگری
5/20
افزايش تعداد دفعات مالقات مددکاران ترويج با کارشناسان اداره ترويج
5/34
حمايت اداری از سوی جهاد کشاورزی
5/21
دسترسی به متخصصان کشاورزی به منظور ارتقای دانش فنی مددکاران ترويج
کاهش ساير وظايف غیر آموزشی مددکاران ترويج به طوری که وقت بیشتری به آموزش 5/08
کشاورزان اختصاص دهد
5/28
استفاده مددکاران ترويج از نظرات کشاورزان در طول برگزاری دورههای آموزشی
4/96
تعداد جلسات آموزشی برگزار شده توسط مددکاران ترويج از زمان شروع کشت محصوالت
4/88
اجرای مزرعه نمايشی-ترويجی و شناسايی زمینههای مناسب جهت اجرای مزرعه نمايشی
شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی توسط مددکاران جهت ارتقای اطالعات و 4/85
مهارتهای فنی
4/96
انتخاب يا داشتن محل مناسب برای انجام کالسهای ترويج کشاورزی

3/21
3/30
3/29

0/514
0/548
0/551

1
2
3

3/32
3/31
3/26

0/584
0/592
0/607

4
5
6

3/12

0/609

7

3/44

0/611

8

3/40
3/41
3/44
3/39
3/45
3/61
3/54
3/42

0/618
0/627
0/640
0/648
0/663
0/676
0/679
0/673

9
10
11
12
13
14
15
16

3/61
3/47
3/43
3/44

0/683
0/699
0/702
0/709

17
18
19
20

3/59

0/723

21

رعايت زمان مناسب ارائه آموزش

4/75

3/50

0/736

22

استفاده از رسانه های کمک آموزشی هنگام آموزش دهی به کشاورزان

4/59

3/62

0/788

23

متغیرهای

*مقیاس سنجش0 :تا 10
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تحليل عاملی

به منظور تشخیص مناسب بودن دادههای مربوط به
عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد مددکاران ترويج برای
استفاده در تکنیک تحلیل عاملی ،آزمون بارتلت و شاخص
 KMOبه کار برده شد .معنیداری آزمون بارتلت در سطح
اطمینان  99درصد و مقدار مناسب شاخص KMO
( )0/930حاکی از همبستگی و مناسب بودن متغیرهای
مورد نظر برای تحلیل عاملی است .در اين تحقیق ،به
منظور شناسايی و دستهبندی متغیرهای تأثیرگذار بر
عملکرد مددکاران ترويج از تحلیل عاملی اکتشافی نوع R
استفاده شد .مدل به کار رفته ،تحلیل مؤلفههای اصلی
بود .مقدار ويژه يک ،به عنوان معیار استخراج تعداد
عاملها در نظر گرفته شده است که بر اين مبنا سه عامل
استخراج شده که در کل  19متغیر را در بر گرفتهاند.
عاملهای استخراجی نامگذاری شده به همراه مقدار ويژه،
درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی در جدول()2
نشان داده شده است.
عامل نخست از بین سه عامل استخراجی تحت عنوان
عامل "مشاورهای و حمايتی" با مقدار ويژه  5/689به
تنهايی تبیین کننده  27/089درصد واريانس کل
مجموعه مورد تحلیل بود .پس از آن ،عامل دوم زير
ساختی  -تکنولوژيکی نیز با مقدار ويژه  4/240توانسته
است در حدود  20/191درصد واريانس کل را به خود
اختصاص دهد و در نهايت عامل سوم (آموزشی -
ارتباطی) با مقدار ويژه  4/111توانسته است 19/575
درصد واريانس کل را تبیین نمايد.

جدول  -2عاملهای استخراج شده همراه با مقدار ويژه ،درصد
واريانس و درصد واريانس تجمعی
عاملها

مقدار
ويژه

درصد
واريانس
تبیین شده

درصد
واريانس
تجمعی

مشاورهای-
حمايتی
زيرساختی-
تکنولوژيکی
آموزشی-
ارتباطی

5/689

27/089

27/089

4/240

20/191

47/281

4/111

19/575

66/855

همانطور که نتايج مندرج در جدول ( ) 2نشان
می دهد در مجموع سه عامل فوق توانستهاند 66/855
درصد از کل واريانس عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد
مددکاران ترويج را تبیین نمايند .در ادامه برای چرخش
عاملی از روش وريماکس استفاده شد .بعد از مرحله
چرخش ،متغیرهايی که مربوط به هر عامل هستند ،به
صورت ستونی مشخص میشوند .پس از پردازش
متغیرهای نمايانگر عو امل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد
مددکاران ترويج ،نسبت به نامگذاری عاملهای به
دستآمده از تحلیل عاملی اقدام شد .در جدول ( )3هر
يک از عامل ها و متغیرهای مربوط به آن عامل همراه با
بار عاملی و گويههای پوشاننده آنها آورده شده است.
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جدول  -3متغیرهای مربوط به هر يک از عوامل و میزان بارهای عاملی بدست آمده از ماتريس چرخش يافته
عاملها

مشاورهای -حمايتی

متغیرها

بار عاملی

شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی توسط مددکاران جهت ارتقای اطالعات و مهارتهای فنی
اجرای مزرعه نمايشی-ترويجی و شناسايی زمینههای مناسب جهت اجرای مزرعه نمايشی
دسترسی به متخصصان کشاورزی به منظور ارتقای دانش فنی مددکاران ترويج
میزان اعتماد کشاورزان به توصیه های ترويجی ارائه شده توسط مددکاران ترويج
انتقال اطالعات ،بینشها و مهارتهای کسب شده توسط مددکاران ترويج با موضوعات متنوع در طول
دورههای بازآموزی به کشاورزان
همکاری مددکاران ترويج در طرحهای تحقیقاتی -ترويجی با کارشناسان جهاد کشاورزی
استفاده از نهادهای مشورتی مانند اداره ترويج شهرستان به منظور بهبود خدمات ترويجی
حمايت اداری از سوی جهاد کشاورزی
مداومت در ارائه آموزشها از سوی مددکاران ترويج

0/772
0/746
0/740
0/660
0/651
0/647
0/624
0/591
0/550

زيرساختی – تکنولوژيکی

تناسب خدمات ترويجی ارائه شده توسط مددکاران ترويج با نیازهای کشاورزان
انتخاب يا داشتن محل مناسب برای انجام کالسهای ترويج کشاورزی
استفاده از رسانه های کمک آموزشی هنگام آموزش دهی به کشاورزان
میزان آگاهی مددکاران ترويج از طرحهای دولتی در محیط روستا
تنوع پیام های ترويجی ارائه شده از سوی مددکاران ترويج با موضوعات متنوع در رابطه با فعالیتهای
کشاورزی

0/726
0/686
0/683
0/676
0/576

آموزشی – ارتباطی

تشخیص کشاورزان داوطلب به منظور کمک در اجرای برنامههای توسعهای در سطح روستا
افزايش تعداد دفعات مالقات مددکاران ترويج با کارشناسان اداره ترويج
رعايت زمان مناسب ارائه آموزش
استفاده مددکاران ترويج از نظرات کشاورزان در طول برگزاری دورههای آموزشی
گذراندن دوره های آموزشی مددکاران ترويج در زمینه تسهیلگری

0/836
0/734
0/708
0/614
0/517

نتيجهگيري و پيشنهادها

چنانچه ذکر شد ،وجود مددکاران ترويج در برنامههای
رشد و توسعه روستايی ضرورتی غیر قابل انکار است ،چرا
که مطالعات گوناگون ،مؤيد
اين واقعیت است که هر جا از مددکاران ترويج در
برنامه های توسعه روستايی و کشاورزی استفاده شده
است ،طرحهای اجرا شده موفقیت بیشتری داشتهاند .الزم
به ذکر است اين واقعیت در صورتی تحقق میيابد که
برنامهريزی های درست و امکانات مناسب در جهت
تخصصی کردن دانش و اطالعات مددکاران ترويج از طرف
سازمانهای ذیربط فراهم گردد .بهعبارت ديگر ،موفقیت
مددکاران ترويج در انجام وظايف محوله در گروی آن است
که به مسايل و مشکالت و نیازهای آنان ،به عنوان عضوی
از شبکه ترويج توجه شود .چرا که اين گروه میتوانند در
تغییر نگرش کشاورزان جهت پذيرش و بکارگیری يک
فناوری جديد با هدف تولید بهتر و با کیفیت نقش اساسی

ايفا کنند .بنابراين در اختیار گذاشتن منابع ،امکانات و
تجهیزات آموزشی مناسب در جهت توسعه و بهبود
عملکرد اين قشر کوچک از جامعه عالوه بر اين که زمینه
ايجاد يک نظام ترويج کارآمد را فراهم میکند ،دستیابی
به يک نظام کشاورزی پايدار را در تمام نقاط دور افتاده
امکانپذير میکند .با توجه به اهمیت موضوع ،تحقیق
حاضر با هدف اصلی تحلیل عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد
مددکاران ترويج از ديدگاه کشاورزان بخش مرکزی
شهرستان زهک انجام گرفت .نتايج تحقیق نشان داد که
اعتماد کشاورزان به توصیههای ترويجی ارايه شده توسط
مددکاران ترويج و میزان آگاهی مددکاران ترويج از
طرحهای دولتی در محیط روستا باالترين رتبه را از
ديدگاه کشاورزان مورد مطالعه جهت بهبود عملکرد
مددکاران ترويج به خود اختصاص دادهاند .در مجموع
نتايج تحقیق نشان داد که عوامل متعددی در بهبود
عملکرد مددکاران ترويج تأثیرگذار میباشند که بر اساس
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نتايج تحلیل عاملی اين عوامل در سه دسته عوامل
مشاورهای -حمايتی ،زير ساختی -تکنولوژيکی ،آموزشی-
ارتباطی قرار گرفتند و  66/855درصد از کل واريانس
تأثیر گذار بر بهبود عملکرد مددکاران ترويج را تببین
نمودند .با توجه به نتايج کسب شده عامل نخست که وارد
تحلیل عاملی شده و مقدار قابل توجهی از واريانس کل را
به خود اختصاص داده است ،عامل مشاورهای  -حمايتی
میباشد .در اين زمینه بر اساس يافتههای پژوهش ،شرکت
در سمینارها و کارگاههای آموزشی و همکاری در
طرحهای تحقیقی -ترويجی ،شناسايی زمینههای مناسب
جهت اجرای مزرعه نمايشی ،انتقال اطالعات ،بینشها و
مهارتهای کسب شده توسط مددکاران ترويج با
موضوعات متنوع در طول دورههای بازآموزی به
کشاورزان ،همکاری مددکاران ترويج در طرحهای
تحقیقاتی -ترويجی با کارشناسان جهاد کشاورزی،
استفاده از نهادهای مشورتی و حمايت اداری بايد مورد

از سوی مددکاران ترويج با موضوعات متنوع در رابطه با
فعالیت های کشاورزی نیز از جمله عواملی است که
میتواند عالوه بر بهبود عملکرد ،باعث افزايش اثر بخشی
فعالیت های مددکاران ترويج شود .نتايج اين بخش از
تحقیق با يافتههای ( Mirakzadeh et al. )2009مطابقت
دارد .بخش ديگری از عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد
مددکاران ترويج که از طريق نتايج تحلیل عاملی به عنوان
اولويت آخر بر روی آن تأکید شده است ،عوامل آموزشی-
ارتباطی میباشد .از مهمترين مشخصههای مورد تأکید در
اين بخش تشخیص کشاورزان داوطلب به منظور کمک در
اجرای برنامههای توسعه ای در سطح روستا ،افزايش تعداد
دفعات مالقات مددکاران ترويج با کارشناسان اداره ترويج،
رعايت زمان مناسب ارائه آموزش ،استفاده مددکاران
ترويج از نظرات کشاورزان در طول برگزاری دورههای
آموزشی ،گذراندن دورههای آموزشی مددکاران ترويج در
زمینه تسهیلگری که میتواند به طور قابل مالحظها ی

توجه سازمان جهاد کشاورزی جهت ارتقا دانش و تخصص
مددکاران ترويج به عنوان عضو فعال و رابط بین
عاملینترويج و کشاورزان در بین جامعه کشاورزی و
روستايی قرار گیرد چرا که اين امر خود نقش مؤثری در
نیل به اهداف و برنامههای ترويج و موفقیت و بهبود
عملکرد مددکاران ترويج میشود .يافتههای اين بخش از
تحقیق با يافتههای (2010) Chizari & Abdolmaleky

موفقیت مددکاران ترويج را مؤثر باشد .نتايج اين بخش از
پژوهش با نتايج(Ifenkwe Mirakzadeh et al. )2009
( )2012مطابقت دارد.
با توجه به يافته های اصلی پژوهش ،به منظور بهبود
عملکرد مددکاران ترويج و همچنین توجه بیشتر به آنان
در جهت اجرايی کردن برنامههای ترويجی در سطح
منطقه مورد بررسی پیشنهادهای زير ارايه میگردند:
 با توجه به نتايج تحلیل عاملی و قرار گرفتن عاملمشاورهای -حمايتی در اولويت نخست پیشنهاد میشود
که در راستای به بود عملکرد مددکاران ترويج حمايتهای
اداری بیشتری از سوی دولت و سازمان جهاد کشاورزی
صورت پذيرد تا آن ها بتوانند با توان بیشتری در انجام
وظايف و مأموريتهای خود گام بردارند.
 با توجه به نتايج تحلیل عاملی و تاکید بر اهمیتمواردی مانند تنوع پیامهای ترويجی ارايه شده از سوی
مددکاران ترويج ،استفاده از رسانههای کمک آموزشی،
انتخاب يا داشتن محل مناسب برای انجام کالسهای
ترويجی پیشنهاد میشود عالوه بر تخصصیکردن
فعالیت های مددکاران از طريق انتخاب مددکاران فقط در
يک زمینه خاص مانند کشاورزی ،دامپروری و يا منابع

(2009) Mirakzadeh et al. ، (2011) Azizi & Kamali ،

مطابقت دارد.
آنچه مسلم است در اختیار داشتن امکانات زيرساختی
 تکنولوژيکی میتواند تا حدود زيادی بهبود عملکرد و درنهايت موفقیت مددکاران ترويج را تضمین کند .اين
موضوع بر اساس نتايج تحقیق حاضر نیز مورد تأکید قرار
گرفته است ،به نحوی که عامل زير ساختی  -تکنولوژيکی
به عنوان عامل دوم وارد تحلیل شده است .در اين
خصوص ،تناسب خدمات ترويجی ارايه شده توسط
مددکاران ترويج با نیازهای کشاورزان ،انتخاب يا داشتن
محل مناسب برای انجام کالسهای ترويج کشاورزی،
استفاده از رسانههای کمک آموزشی باعث افزايش
موفقیت مددکاران ترويج در انجام وظايف محوله میشود
از سوی ديگر میزان آگاهی مددکاران ترويج از طرحهای
دولت ی در محیط روستا ،تنوع پیامهای ترويجی ارايه شده

طبیعی ،پشتیبانیهای الزم به ويژه تسهیالت ،تجهیزات و
امکانات آموزشی جديد با هدف توسعه و گسترش

1395 ،2  شماره،47-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره

شود تا عالوه بر تسهیل و تسريع ارتباط میان کشاورزان و
مددکاران ترويج از طريق آشنايی آنها با شیوههای
 ارايه خدمات آموزشی از سوی،صحیح برقراری ارتباط
مددکاران ترويج به گونه برنامهريزی شده به کشاوزان
.منتقل شود
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.قرار گیرد
 با در نظر گرفتن نتايج تحقیق مبنی بر اهمیت عامل ارتباطی پیشنهاد می شود با انجام نیازسنجی- آموزشی
 نسبت به برگزاری دورههايی،آموزش ی مددکاران ترويج
آموزشی ضمن خدمت در قالب گارگاههای آموزشی اقدام
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