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چکیده
برنامهریزی روستایی یکی از مهمترین فعالیتهای کارگزاران و برنامهریزان توسعه است .سازمان جهاد کشاورزی
در جهت تحقق اهداف توسعه روستایی ،با تدوین برنامهها و فعالیتهای خود در جهت ارتقاء سطح آگاهیها و
مهارتهای حرفهای روستاییان گام بر میدارد .در این تحقیق به تبیین توانمندی حرفهای کارگزاران جهاد
کشاورزی استان کرمانشاه در برنامهریزی روستایی پرداخته شده است .کلیهی کارگزاران و برنامهریزان توسعه
روستایی استان کرمانشاه به تعداد  456نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادهاند .پژوهش از نوع کاربردی،
روش پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده است .حجم نمونه براساس جدول مورگان  210نفر تعیین گردید.
روش نمونهگیری ،تصادفی طبقهای با انتساب متناسب از پاسخگویان انتخاب شد .ابزار پژوهش پرسشنامه بود که
روایی صوری آن براساس نظر جمعی از اساتید و صاحبنظران تأیید گردیده و پایایی آن با استفاده از پیشآزمون
مشخص گردید .ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه توانمندی حرفهای در برنامهریزی روستایی و روحیه کارآفرینی
به ترتیب  0/93و  0/90محاسبه شد که بیانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
آزمونهای همبستگی و رگرسیون انجام شد .براساس نتایج ،بین مؤلفه توانمندی حرفهای در برنامهریزی روستایی
با روحیه کارآفرینانه ،سن کارگزاران و اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت رابطه مثبت و معنیداری در
سطح یک درصد خطا برقرار است .نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای روحیه کارآفرینانه و
اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت ،تأثیر معنیداری بر میزان توانمندی حرفهای کارگزاران در برنامهریزی
روستایی داشته و توانایی تبیین  64درصد از تغییرات متغیر توانمندی حرفهای را دارد.
واژگان کلیدی :توانمندی حرفهای ،برنامهریزی روستایی ،روحیه کارآفرینانه ،کارگزاران جهاد کشاورزی.
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 )1مقدمه
یکی از مشکالت کشورهای در حال توسعه ،کمبود اطالعات فنی و تخصصی برنامهریزان روستایی است.
عاملین تغییر سازمان جهاد کشاورزی بهعنوان موتور محرکهی توسعه روستایی ،وظیفهی آموزش و ارتقاء
سطح آگاهیها ،بینشها و مهارتهای حرفهای را به روستائیان بر عهده دارند (پیشبین .)2 :1380 ،این
برنامهریزان با برقراری ارتباط پویای دو سویه بین مردم و مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی ،نسبت به
تصمیمگیری در جهت رفع مشکالت اقدام مینمایند .از این رو موفقیت این فرآیند وابسته به کارگزارانی
است که عاملین ایجاد تغییرات مطلوب در سازمان محسوب میشوند .توانمندسازی تکنیکی نوین و مؤثر در
جهت ارتقای بهرهوری مدیریت جهاد کشاورزی بهوسیله بهرهگیری از توان کارکنان است .کارکنان به واسطه
دانش ،تجربه و انگیزه خود ،صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی ،آزاد کردن این قدرت است
(مرادی.)23 :1387 ،
توسعه حرفهای کارگزاران جهاد کشاورزی ،استفاده از ظرفیتهای بالقوه در کارکنانی است که در زمان
حال از آنان استفاده کامل نمیشود (ساجدی و امیدوار .)65 :1386 ،امروزه کارشناسان توسعه اقتصادی بر
این باورند که نیروی انسانی توسعه یافته ،مهمترین عامل تأثیرگذار در فرآیند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی
کشورهاست .به همین جهت آنها بیش از پیش بر سرمایهگذاری در توسعه منابع انسانی تأکید مینمایند .از
طرف دیگر ،تحوالت ناشی از جهانی شدن ،رویکرد به توسعه منابع انسانی را تغییر داده و ویژگیهای نیروی
انسانی توسعهیافته و مورد نیاز بازار کار ،ابعاد گستردهتری پیدا کرده است (شریعتزاده و چیذری:1387 ،
 .)66یکی از مهارتهای عاملین تغییر ،مهارت در ایجاد ارتباطات یعنی توانایی برنامهریزی ،آمادهسازی و ارائه
نوآوریهای سودمند به روستاییان است .برنامهریزی بهطور کلی نوعی تفکر درباره مسائل اجتماعی و
اقتصادی است که نتیجه آن به صورت منطقی و علمی موجب بهبود زندگی انسانها خواهد شد .به عبارت
دیگر میتوان برنامهریزی را علم اداره و کنترل سیستمها به منظور بهبود زندگی انسانها تلقی نمود
(مهدوی 48 :1370 ،ـ .)54
بررسیها نشان میدهند ،سیستمها و سازمانهای دارای کارکرد آموزشی و ترویجی به سبب رشد سریع
در امکان دسترسی مردم به اطالعات ،تقاضاهای متنوع و فزاینده مخاطبان و انتظار آنها برای پاسخگویی
فوری به نیازهایشان ،در یک فضای رقابتی و تحت فشار از سوی محیط پیرامون قرار گرفتهاند ( Henionen,

 .)1999:10; Lyons et al,2000:1057در مجموع میتوان گفت توانمندسازی حرفهای فرآیند نیل به بهبود
مستمر در عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی است که از طریق ایجاد و گسترش نفوذ مبتنی بر صالحیت افراد
و گروهها بر تمام قلمروها و وظایف صورت میگیرد و بر روی عملکرد کارکنان و عملکرد کلی سازمان در
زمینه برنامهریزی روستایی اثر میگذارد (جلیلی .)2 :1384 ،از اینرو ،توانمندسازی باید به منظور توسعه
منابع انسانی در مدیریت جهاد کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد که این امر خود منجر به توانمندی و
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رضایت شغلی کارکنان و نزدیک شدن به یکی از اهداف توسعه روستایی نیز میشود .بنابراین نظر به اهمیت
موضوع و از آنجایی که نظامهای عملیاتی سازمان ،توسط انسانها به اجرا در میآیند و مهمترین سرمایه
سازمان محسوب میشود ،مقاله حاضر با هدف کلی ،تبیین توانمندی حرفهای کارگزاران جهاد کشاورزی در
برنامهریزی روستایی به اجرا درآمده و در جهت پاسخگویی به این سؤال کلیدی است که "آیا کارگزاران
جهاد کشاورزی استان کرمانشاه دارای توانمندی حرفهای در برنامهریزی روستایی هستند؟"
 )2مبانی نظری
یکی از ابزارهای اولیه انتشار فناوریهای پیشرفته که به طور قطع ،نقش مهمی در فرآیند توسعه بهویژه
توسعه روستایی ایفا میکند ،نظام متشکل از سازههای نهادی و انسانی هر سازمانی است .به طوریکه یکی از
عمدهترین دالیل عدم توفیق استراتژیهای توسعه در گذشته ،عدم تشخیص اهمیت سازههای نهادی و
انسانی در توسعه هماهنگ جوامع روستایی بوده است .به عبارتی نظام برنامهریزی جهاد کشاورزی یکی از
نهادهای اساسی برای تحول نهادی و انسانی بهشمار میرود .از آنجایی که اکثر کشورهای در حال توسعه
دارای یک اقتصاد روستایی میباشند ،عاملین تغییر در زمینه توسعه این کشورها ،نقش حیانی ایفا میکنند
(میرزایی و همکاران 58 :1381 ،و  .)Tuttel et al,2006:25-18در کشورهای توسعه یافته ،از عاملین تغییر
به عنوان یکی از منابع اطالعاتی برای روستاییان نام برده شده ،حال آنکه در کشورهای در حال توسعه ،از
جمله ایران فقدان منابع اطالعاتی متنوع در نشر فنآوریهای نوین و حل مسائل روستاییان توسط عاملین
تغییر وجود دارد (میرزایی و همکاران .)58 :1381 ،بدینسان ،نیروی انسانی متخصص یکی از مهمترین و
اساسیترین عوامل در فرآیند توسعه است و در حال حاضر جهاد کشاورزی با چالش نیروی انسانی کارآمد
مواجه است (اکبری و همکاران .)1388 ،به عبارتی میتوان گفت ،سازمانی قوی و کارآمد محسوب میشود
که متشکل از کارکنانی باشد که بتوانند انعطافپذیری الزم را برای واکنش در برابر محیط و تحوالت و
چالشهای خارج از محیط سازمان ،از قبیل تغییرات در عرصه فناوریهای کشاورزی ،روشهای ارتباطی،
نیازهای کشاورزان ،شرایط محیط روستایی ،وضعیت صادرات و واردات محصوالت را دارا باشند؛ و بتوانند
روستاییان را با شرایط اقتصاد بازار وفق دهند ( )Shirvastava & Shaw,2004:222-201به روز نگهداشتن
دانش و اطالعات کارکنان جهاد کشاورزی میتواند ،ابزار مهمی در جهت موفقیت فعالیتهای این سازمان
محسوب شود ،در نتیجه سازمان باید تا آنجا که امکان دارد کیفیت این نیروها را بهبود بخشد (شعبانعلی-
فمی.)125 :1386 ،
یکی از مؤلفههای مرتبط با بهبود ارتباطات درون سازمانی در توسعه حرفهای ،توسعه مهارتها و
شایستگیهای کارکنان بهواسطه استفاده منظم از فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین وجود انگیزههای
الزم در کارکنان در جهت ارتقای مهارتهای خود (علم بیگی و همکاران )105 :1388 ،در زمینه برنامهریزی
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روستایی است .توانمندی حرفهای کارگزاران جهاد کشاورزی در برنامهریزی روستایی یکی از فنون مؤثر برای
افزایش بهرهوری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و تواناییهای فردی و گروهی آنها به منظور تحقق
اهداف سازمان ترویج کشاورزی است که طی فرآیند توسعه حرفهای به توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد
و گروهها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک میشود؛ از جمله دستاوردهایی که توانمندی حرفهای
کارکنان در سازمانهای توانمند ایجاد کرده است میتوان به تأمین رضایت روستاییان و افزایش آن،
همسویی با نیازهای بازار ،افزایش رضایت شغلی در کارکنان ،افزایش احساس تعلق ،مشارکت و مسئولیت در
کارکنان ،تعهد بیشتر کارکنان و بهبود کیفیت در کارها ،ارتباط بهتر کارکنان با مدیران و سرپرستان ،کاهش
هزینههای عملیاتی و افزایش سودآوری سازمان ،افزایش کارآیی فرآیند تصمیمگیری ،بهبود مستمر در
سازمان و افزایش بهرهوری و خلق ابتکارات جدید و استفاده بیشتر از منابع فکری اشاره کرد (ساجدی و
امیدوار.)65 :1386 ،
کتانچی ( ،)1376در تحقیقی مدیران مورد مطالعه را به دو دسته تقسیمبندی نمود .دستة اول مدیرانی
بودند که برنامههای منظم آموزش ضمن خدمت دیده بودند و دستة دوم مدیرانی بودند که از چنین
آموزشهایی بیبهره بودند .نتایج نشان داد که مدیران دستة اوّل دارای دیدگاههای مدیریتی جامعنگر و
سیستماتیک بوده و به امور سازمانی تسلط کافی داشتند .در حالی که دستهی دوم ،به علت نداشتن شناخت
کافی به امور سازمان و عدم دسترسی به اطالعات در مورد بسیاری از مباحث و امور سازمانی آگاهی چندانی
نداشتند .همچنین در زمینهی کارکردهای سازمانی مدیران آموزش دیده در زمینهی فناوری اطالعات به
مشتریان خود به سرعت پاسخگو بوده و در برابر مسائل به خوبی انجام وظیفه مینمودند .در حالیکه دستهی
دوم در کارکردهای درون سازمان با تأخیر و مشکالت فراوانی مواجه بودند .اندیشمند ( ،)1376در تحقیقات
خود به این گزینه و نقش آن در توانمندی اشاره داشته اند )2 .شناسایی مشکالت :یکی از مباحث اساسی در
مدیریت شناخت صحیح مشکالت میباشد؛ زیرا مدیر پس از شناسایی مشکالت می تواند برای حل آنها
چارهاندیشی نماید .ابراهیمی دهشیری ( )1377نیز در پژوهشی نشان میدهد که آموزشهای عمومی ضمن
خدمت باعث افزایش اثربخشی ،افزایش دانش عمومی ،تقویت انگیزش کارکنان شده است و میزان تعهد
کارکنان به سازمان را افزایش داده و موجب انجام بهتر کارها شده است .از طرفی آموزشهای عمومی ضمن
خدمت باعث افزایش آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات اداری و شغلی نشده است و موجب افزایش
مهارتهای اداری نگردیده است .گرانمایهپور ( )1379در تحقیقی به بررسی تأثیر آموزشهای ضمن خدمت
روی عملکرد کارکنان پرداخته است .نتیجه تحقیق حاکی از آن است که شرکت در دورهها روی افزایش
سطح مهارت و کارآیی ،پیشرفت تحصیلی در ایجاد روابط انسانی و کارآیی گروهی مربوط به شغل ،ارتقای
شغلی و احساس مسئولیتپذیری شغلی تأثیر مثبت داشته است .شاهپسند و همکاران ( ،)1386در تحقیقی
به تعیین سطوح توسعه حرفهای مربیان مجتمعها و مراکز آموزش کشاورزی کشور پرداخت ،نتایج حاصله
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حاکی از آن است که مربیان در زمینه تمامی مقیاسهای توسعه حرفهای در سطوح باال و بسیار باالیی قرار
داشته و عمدتاً در سطوح مطلوبی از نظر توسعه حرفهای قرار دارند .نتایج همبستگی نشان دهنده ارتباط
سن ،تحصیالت ،سابقه تدریس با توسعه حرفهای بوده است .مرادی و همکاران ( )1391در تحقیقی نشان داد
که متغیرهای بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهروز بودن اطالعات تخصصی و حرفهای و
مهارتهای ارتباطی کارکنان ،تأثیر معنیداری بر توسعه کارآفرینی سازمانی داشته و توانایی تبیین 55/1
درصد از تغییرات متغیر کارآفرینی سازمانی را دارند.

انگل و پری ،)1981( 1در مطالعهای رابطه بین تعهد سازمانی و اثربخشی سازمانی را در بین کارکنان رده
پایین سازمانهای خدماتی مورد ارزیابی قرار دادهاند .تعهد سازمانی با عواملی چون سازگاری سازمانی ،ترک
شغل و میزان عملکرد دارای رابطه است .در تحقیقاتی که بین تعهد سازمانی و متغیرهایی مثل جنس ،سطح
تحصیالت و سن انجام شده نیز نشان داد که بین تعهد سازمانی و سن همبستگی مثبت وجود دارد اما بین
تعهد سازمانی و سطح تحصیالت همبستگی منفی نشان داده شد .کلکر و لودمن ،1998( 2دیمیتریایدز

3

( )2001بربر و کارابولوت ،)2002( 4طباطبایی ( ،)1383اندیشمند ( ،)1376پاردو و لیوید )2002( 5و
دیمیتریایدز و کوفیدو ،)2003( 6در تحقیقات خود این مورد را به عنوان مقیاس سنجش توانمندی مطرح
کردهاند )3 .توانایی حل مشکالت پیشبینی نشده :گاهی مسایل و مشکالت قابل پیش بینی هستند و مدیر
می تواند برای آینده نگری داشته باشد ،ولی مدیر در تمامی مشکالت پیش بینی نشده را حل نماید ،با
بحران روبرو خواهد شد .بنابراین ضروری است که مدیران به این توانمندی نیز دست یابند ،هنین و کورول

7

( ،)2003در تحقیق خود به دو بعد اساسی در کارآفرینی سازمانی شامل تعهد سازمان به نوآوری و نوسازی
استراتژیک در سازمان تأکید نمودهاند .در این تحقیق متغیرهایی نظیر ساختار سازمانی و مهارتها و
نگرشهای فردی بهعنوان عناصر پدیدآورنده کارآفرینی در یک سازمان و متغیر رضایت شغلی کارکنان و
اثربخشی فعالیتهای سازمانی به عنوان پیامد و نتایج کارآفرینی سازمانی در درون سازمان معرفی شده
است .وانگ و زانگ ،)2005( 8در تحقیقی بر روی  162نفر از پرسنل دولتی یک سازمان در چین ،به این
نتیجه رسیدند که برای اعمال مدیریت منابع انسانی استراتژیک در یک سازمان ،مؤلفههای عملکردهای
نوآورانه ،انجام کامل وظایف توسط کارکنان ،اثربخشی فعالیتهای سازمانی و رضایت شغلی کارکنان جز
عوامل ضروری هستند .بل و بل ،)2003( 9بردسو ،)1989( 1کانگر و کاننگو ،)1988( 2به این مورد اشاره
1

. Angle & Perry
. Klecker and Loadman
3
. Dimitridesz
4
. Ber and Karabulut
5
. Pardo and Lloyd
6
. Dimitridesz and Kufidu
7
. Henionen and Korvela
8
. Wang and Zang
9
. Bell and Bell
2
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داشتهاند )4 .خالقیت و روحیه کارآفرینانه :یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت داشتن روحیه کارآفرینانه و
خالقیت است .خالقیت را میتوان داشتن تفکر پویا برای ایجاد تغییر و نوآوری در یک سازمان یا مجموعه
تعریف نمود .مدیر با داشتن خالقیت ،میتواند یکنواختی را از مجموعه تحت امر زدوده و پویایی و فعالیت را
جایگزین آن نماید .طباطبایی ( ،)1383اسمیت )1993( 3و میرکمالی ( )1372در تحقیقات خویش به این
مورد اشاره داشته و نقش آن را در توانمندی تبیین نمودهاند )5 .مهارت فنی :فعالیت کشاورزی در واقع
حاصل کار عملی و اجرایی است و از طرفی کارگزاران باید عالوه بر داشتن مهارتهای مدیریتی و انسانی
مهارت فنی و عملی نیز داشته باشند تا بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند .میرکمالی (،)1372
ملهم ،)2004( 4هریجل و همکاران )1995( 5در تحقیقات خود این مورد را بهعنوان متغیر سنجش
توانمندی مطرح کردهاند )6 .دانش حرفهای :عالوه بر داشتن مهارت عملی باید دانش حرفهای قابل توجهی
در زمینه مدیریت و تخصص موضوعی خویش داشته باشند ،دانش حرفهای یک مدیر به او کمک میکند که
بتواند مسایل را تجزیه و تحلیل نماید و در واقع بهعنوان یک نظریهپرداز در سازمان عمل نماید .کلکر و
لودمن ،)1998( 6ملهم ( )2004در تحقیقات خود به این نکته اشاره نموده و نقش آن در توانمندی بررسی
نمودهاند )7 .انجام کار به شیوه مشارکتی :توان یک مدیر در مشارکت با کارکنان و سهیم کردن آنان در
تصمیمگیریهای سازمان یکی از مواردی است که انگیزه و رضایت شغلی در آنان ایجاد مینماید .مدیر
اسمیت ،)1993( 7پاردو و لیوید ،)2002( 8ملهم ( ،)2004دیمیتریایدز و کوفیدو ،)2003( 9مارکز و
لوئیس ،)1997( 10رومانیش )1991( 11در مطالعات خویش این مطلب را بررسی و به نقش آن در توانمندی
اشاره داشتهاند )8 .اعتماد به نفس و توان تصمیمگیری :مدیران و برنامهریزان باید دارای اعتماد به نفس
کافی باشند ،تا بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ نمایند و قدرت نفوذ در فرودستان و تأثیر بر فرادستان را
داشته باشند .شورت

12

( )1992کلکر و لودمن ( ،)1998ملهم ( ،)2004نیلسون و پدرسون

13

(،)2003

بردسون ( ،)1989مونسامنوی ،)2001( 14در فعالیتهای خود به این مطلب اشاره داشتهاند )9 .توان پاسخ-
گویی به ارباب رجوع :مدیران همواره باید پاسخگوی تصمیمات و اقدامات خود در برابر فرادستان و ارباب
1

. Bredeson
. Conger and Kanungo
3
. Smith
2

4. Melhem,
5

. Hellriegel et al
. Klecker and Loadman
7
. Smith
8
. Pardo and Lloyd
9
. Dimitridesz and Kufidu
10
. Marks and Louis
11
. Romanish
12
. Short
13
. Nielsen and Pedersen
14
. Moonsamnoy
6
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رجوع مربوطه باشند .مدیران باید بتوانند به آنها توضیحات مربوطه را داده و با آنها به شیوه صحیح ارتباط
برقرار نمایند و مطالب را به آنها منتقل نمایند .شرموهورن ،)1986( 1کلکر و لودمن ( ،)1998میرسپاسی
( )1384در تحقیقات خود این مطلب را بررسی و به نقش آن در توانمندی اشاره نمودهاند )10 .تعهد
سازمانی :قدرت وابستگی یک فرد آگاه به یک سازمان ویژه تعهد سازمانی است ،مدیر باید عالوه بر در نظر
داشتن اهداف خویش و همچنین ارباب رجوع ،به اهداف سازمانی نیز بیندیشد و سعی نماید که این سه
هدف را در یک جهت و در جهت اهداف سازمان هماهنگ نماید .بولگر و سومک )2004( 2و آقایار ()1384
در تحقیقات خویش به این مطلب اشاره داشتهاند .بنابراین با توجه به مطالعات پیشین میتوان چارچوب زیر
را بهعنوان چارچوب نظری تحقیق ارائه نمود (شکل .)1

شکل شماره ( :)1چارچوب نظری توانمندی حرفهای کارگزاران جهاد کشاورزی در برنامهریزی روستایی

 )2روش تحقیق
این پژوهش ،از نوع کاربردی است که به روش توصیفی ـ همبستگی و با فن پیمایشی انجام شده است.
جامعه آماری این تحقیق را کارگزاران سازمان جهاد کشاورزی تشکیل داده است که در سطح استان
کرمانشاه به تعداد  456نفر میباشند .الزم به ذکر است در این مقاله کلیة کارکنان جهاد کشاورزی اعم از
مدیر ،کارشناسان ،مروجان ،کاردانها و سربازان سازندگی کارگزاران جهاد کشاورزی نامیده شدهاند .حجم
نمونه براساس جدول مورگان  210نفر تعیین گردید .در این جامعه واریانس بین متغیرها زیاد ولی در داخل
طبقات کم است ،بنابراین با توجه به حجم کلی نمونه ،و به منظور انتخاب نمونهها از روش انتساب متناسب
براساس تعداد کارگزاران جهاد کشاورزی شاغل در هر یک از شهرستانهای استان اعم از مدیر ،کارشناسان،
. Schermerhorn
. Bolger and Somech

1
2
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مروجان ،کاردانها و سربازان سازندگی و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده گردید .ابزار اندازهگیری
در این تحقیق ،پرسشنامهای مشتمل بر سه بخش بود که شامل :ویژگیهای فردی و حرفهای کارکنان و
مؤلفه روحیه کارآفرینی که جمعاً توسط  17گویه در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت سنجیده شد ،متغیرهای
مستقل تحقیق را تشکیل میدهند (جدول  .)3مؤلفه توانمندی حرفهای در برنامهریزی روستایی ،متغیر
وابسته تحقیق را تشکیل میدهد که جمعاً توسط  20گویه در قالب طیف از یک تا ده اولویتبندی شده
است .عوامل سوال شده از کارگزارن ترویج و اولویتبندی آنها در جدول  2ارائه شده است.
اساس طراحی پرسشنامه مذکور ،متغیرهای استخراج شده از پیشینهنگاشتهها و ادبیات نظری تحقیق
بود .اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات برخی از متخصصان دانشگاهها تأیید گردید .پایایی پرسشنامه با
استفاده از یافتههای پیشآزمون صورت گرفته در بخش ستادی مدیریت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با
استفاده از نرمافزار  SPSSمیزان آزمون آلفای کرونباخ برای مؤلفه توانمندی حرفهای در برنامهریزی روستایی
و روحیه کارآفرینی به ترتیب  0/93و  0/90محاسبه شد که بیانگر مناسب بودن ابزار پژوهش است .به
منظور تحلیل دادهها و دستیابی به اهداف تحقیق از روشهای آماری توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده
است .در بخش آمار توصیفی ،توزیع فراوانی گویهها و ویژگیهای پاسخگویان نظیر فراوانی و درصد سنجیده
شد و همچنین وضعیت میزان توانمندی حرفهای در برنامهریزی روستایی و روحیه کارآفرینانه در مدیریت
جهاد کشاورزی استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت و در بخش استنباطی نیز تحلیل همبستگی و
تحلیل رگرسیون استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها در محیط نرم افزار  SPSSانجام شد.
 )4یافتههای تحقیق
همان گونه که در جدول  1نشان داده شده است ،از مجموع  210پاسخگوی مورد بررسی  183نفر مرد و
 27نفر زن بودهاند .عالوه بر این ،براساس یافتههـای پـژوهش ،بیشـترین تعـداد پاسـخگویـان (حـدود 47/1
درصد) مربوط به گروه سنی بین  20تا  30سال بوده است که این امر خود نشان دهندهی جوانی کارگزاران
جهاد کشاورزی استان است .همچنین بیش از  50درصد پاسـخگویـان ( 54/8درصـد) تحصـیالت تـا سـطح
کارشناسی داشتهاند ،رشته های تحصیلی آنان نیز طیف بسـیار وسـیعی از رشـتههـای مختلـف تحصـیلی را
تشکیل می داد که به سه دسته کلی (ترویج و توسعه روستایی ( 14/3درصد) ،دیگـر رشـتههـای کشـاورزی
( 71/0درصد) و غیر کشاورزی ( 14/8درصد)) طبقهبندی شده است.
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جدول شماره ( :)1خالصه آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی
متغیـرها
جنسیت

سن (سال)

تحصیالت

رشته تحصیلی

سابقه خدمت (سال)

پست سازمانی

وضعیت استخدامی
شرکت در آموزشهای کارآفرینی
ضمنخدمت
استفاده از رایانه در انجام امور شغلی
استفاده از اینترنت در انجام امور
شغلی

فراوانی

درصد

زن

27

87/1

مرد

183

12/9

جوان (20ـ )30

99

47/1

میانسال (31ـ )40

46

21/9

مسن (بیشتر از )40

65

31/0

دیپلم

20

9/5

کاردانی

59

28/1

کارشناسی

115

54/8

کارشناسیارشد و باالتر

16

7/6

ترویج و توسعه روستایی

30

14/3

سایر رشتههای کشاورزی

149

71

رشتههای غیر کشاورزی

31

14/7

کمتر از 10

156

74/3

 10تا 20

29

13/8

بیشتر از 20

25

11/9

مدیران

28

13/3

کارشناسها

85

40/5

کاردانها

32

15/2

سربازان سازندگی

65

31

رسمی قطعی

66

31/4

پیمانی (قراردادی)

63

30

طرح سربازان سازندگی

81

38/6

بلی

133

63/3

خیر

77

36/7

بلی

122

58/1

خیر

88

41/9

بلی

41

19/5

خیر

169

80/5

منبع :یافتههای تحقیق.1391 ،

همچنین بیشتر کارگزاران جهاد کشاورزی استان در رشتههایی غیر از ترویج و توسعه روستایی تحصیل کردهانـد.
پست سازمانی پاسخگویان نیز به چهار دسته کلی (مدیران و مسئوالن مراکز ترویج و خدمات ،کارشناسها ،کاردانهـا
و سربازان سازندگی) طبقه بندی شده است؛ براساس یافته های پژوهش ،کارگزاران جهاد کشاورزی از لحـاظ وضـعیت
استخدامی  31/4درصد رسمی 30 ،درصد به صورت قراردادی یا پیمانی 38/6 ،درصد به صورت طرح سـربازی بـوده-
اند .میانگین سابقهی خدمت در بخش ترویج کشـاورزی اسـتان کمتـر از  10سـال اسـت کـه بیـانگر فراوانـی بـاالی
کارگزاران جهاد کشاورزی تازهکار در استان است .بیش از  60درصد کارکنان نیز در آمـوزشهـای کـارآفرینی ضـمن
خدمت شرکت داشتهاند 58/1 .درصد از کارکنان سازمان از رایانه اسـتفاده مـیکننـد و فقـط 19/5درصـد از آنـان از

تبیین توانمندی حرفهای کارگزاران ...

102

اینترنت در انجام امور شغلی خود استفاده میکردند که این امر میتواند بیانگر کاربرد کم فنـاوری اطالعـات (رایانـه و
اینترنت) در رده ها و سطوح مختلف سازمانی ،در مـدیریت جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه باشـد .بـرای سـنجش
توانمندی حرفهای کارگزاران از  20گویه در قالب طیف از یک تا ده اولویـتبنـدی گردیـده اسـت (جـدول  .)2بـرای
مواردی که میانگین نمرات و ضریب پراکندگی آنها تفاوت معنیداری با هم ندارد ،اولویـت یکسـانی در نظـر گرفتـه
شده است .برای درک بهتر و اولویتبندی مناسب در مواردی که میانگین نمرات به هم بسیار نزدیک اسـت ،واریـانس
و انحراف معیار هر مورد ذکر شده است.
جدول شماره ( :)2وضعیت توانمندی حرفهای کارگزاران جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در انجام امور برنامهریزی روستایی
واریانس

انحراف معیار

میانگین رتبهای

ضریب پراکندگی()CV

اولویت

آگاهی از روشهای مؤثر برای برنامهریزی روستایی

5/124

2/264

7/42

0/305

1

ایجاد انگیزه و عالقه در روستاییان توسط آموزشگر ترویجی

5/755

2/399

7/75

0/309

2

میزان تسلط آموزشگر بر موضوع و محتوای آموزشی

6/019

2/453

7/87

0/311

3

آگاهی از تأثیرات روشهای مختلف ترویجی

5/813

2/411

7/43

0/324

4

آگاهی از عالقمندی و منافع مروجان و کارشناسان

5/706

2/389

7/35

0/325

5

آگاهی از چگونگی وضعیت مطلوب

5/466

2/338

7/17

0/326

6

آگاهی از مشکالت احساس شده توسط روستاییان

6/204

2/491

7/63

0/326

6

آگاهی از وضعیت موجود

5/992

2/448

7/36

0/332

7

میزان تسلط آموزشگر به گویشهای محلی

6/883

2/624

7/53

0/348

8

آگاهی از راهحلهای ممکن برای حل مشکالت موجود

6/402

2/530

7/26

0/348

8

آگاهی آموزشگر در استفاده از وسایل کمک آموزشی

6/624

2/574

7/34

0/350

9

میزان مشارکت روستاییان در بحثهای ترویجی

6/024

2/454

6/96

0/352

10

6/361

2/522

7/13

0/353

11

6/584

2/566

7/22

0/355

12

آگاهی از منابع در دسترس ترویج

6/367

2/523

7/02

0/359

13

آگاهی از تغییرات مورد انتظار در وضعیت موجود

6/231

2/496

6/52

0/382

14

میزان مشارکت روستاییان در تدوین برنامه ترویجی

6/840

2/615

6/64

0/393

15

انطباق سن آموزشگر با روستاییان

7/064

2/658

6/54

0/406

16

حق تصمیمگیری در مورد اینکه گروه هدف کیست

8/085

2/843

6/57

0/432

17

حق تصمیمگیری در مورد اینکه وضعیت مطلوب چیست

8/275

2/877

6/42

0/448

18

نوع مهارت

آگاهی از عکس العمل های روستاییان نسبت به فعالیتهای
قبلی ترویج
آگاهی از پیامدهای قبول توصیه های ترویجی توسط
روستاییان

منبع :یافتههای تحقیق.1391 ،

مشاهده مـیشـود کـه بیشـترین توانمنـدی کـارگزاران ترویجـی در "آگـاهی از روشهـای مـؤثر بـرای
برنامهریزی روستایی" و پس از آن توانمندی "ایجاد انگیزه و عالقه در روستاییان توسط آموزشگر ترویجی"،
در اولویت دوم و توانمندی "میزان تسلط آموزشگر بر موضوع و محتـوای آموزشـی" در اولویـت سـوم قـرار
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گرفتهاند .کمترین اولویت نیز به توانمندی "حق تصمیمگیـری در مـورد اینکـه وضـعیت مطلـوب چیسـت"
اختصاص داده شد .براساس یافتههای جدول  ،3شرکت کارکنان در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای شـغلی
سازمان و ارزیابی نیازهای شغلی در شروع کار کارکنان ،یکی از اقدامات مؤثر و مهم مدیریت ترویج کشاورزی
استان در جهت بهبود اثربخشی فعالیتهای سازمانی است که در مقیاس باالیی ارزیابی شده است و داشـتن
روحیه شوق و انگیزه پیشرفت در انجام امور شغلی مروجان در حد باالتر از متوسط ارزیابی شده است.
جدول شماره ( :)3وضعیت روحیه کارآفرینانه کارگزاران ترویج استان کرمانشاه در انجام امور برنامهریزی روستایی
میانگین

انحراف

∗

معیار

شرکت کارکنان در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای روستایی سازمان چقدر مهم میباشد؟

208

4/18

0/818

تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود اعتماد به نفس دارید؟

208

4/60

0/652

تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود احساس مسؤولیت و رضایت دارید؟

209

4/61

0/635

تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود در زمینة دورههای آموزشی ـ ترویجی تجربه دارید؟

209

4/45

0/678

تا چه حدی توانایی مشکلیابی و تشخیص صحیح تنگناهای شغلی خود را دارید؟

207

3/96

0/989

تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود آزادی و استقالل عمل دارید؟

209

4/17

0/904

تا چه حدی در حل مشکالت کاری و اخذ تصمیمات مؤثر توانایی دارید؟

208

4/30

0/791

تا چه حد در تجزیه و تحلیل وظایف شغلی خود توانایی دارید؟

208

4/22

0/780

تغییرات و نوآوریها در سازمان تا چه اندازه در برنامههای کاری شما نیز لحاظ گردیده؟

210

3/81

1/166

تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود ریسکپذیر هستید؟

208

3/70

0/973

تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود شوق و انگیزه پیشرفت دارید؟

210

4/27

0/922

تا چه اندازه از راههای خالق در انجام امور شغلی خود استفاده میکنید؟

210

3/96

0/982

داشتن تفکر انتقادی در مواجهه با مسائل مختلف چقدر حائز اهمیت میباشد؟

205

3/78

1/105

داشتن روحیه گذشت و فداکاری در فعالیتهای گروهی چقدر مهم میباشد؟

207

4/03

1/092

تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود توانایی سازگاری با محیطهای جدید را دارید؟

206

4/02

0/957

تا چه اندازه در انجام امور شغلی خود از روشهای جدید و نوآورانه استفاده میکنید؟

207

4/03

0/939

توجه به روحیه کنجکاوی و پرسشگری در انجام امور شغلی چقدر مهم میباشد؟

209

3/89

0/955

گویههای سنجش شده

N

∗ مقیاس :هیچ= صفر خیلیکم=  1کم= 2متوسط= 3زیاد= 4خیلیزیاد=5

منبع :یافتههای تحقیق.1391 ،

همبستگی بین متغیرهای مستقل با توانمندی حرفـهای در برنامـهریـزی روسـتایی نشـان داد کـه بـین
متغیرهای روحیه کارآفرینانه ،سن کارگزاران و اثربخشـی دورههـای آموزشـی ضـمن خـدمت بـا توانمنـدی
حرفهای در برنامهریزی روستایی رابطه مثبت و معنیداری در سطح اطمینان  99درصد وجود دارد .ماتریس
همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیرهای مورد استفاده در سنجش میزان توانمندی حرفهای در جدول
 3آمده است .وجود همبستگی متوسط بین متغیرهای روحیه کارآفرینانه ،سن و میزان شرکت در دورههـای
آموزشی ضمن خدمت با توانمندی حرفهای در برنامهریزی روستایی نشان میدهد که کارکنان آموزش دیده
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نسبت به کارکنان آموزش ندیده به تغییرات سازمانی و همچنین تغییرات جامعه آگاهانـهتـر واکـنش نشـان
میدهند و از آن جا که حیات و ادامه زندگی سازمان تا حدود زیادی به دانش و مهارت کارکنان آن بسـتگی
دارد ،افراد ماهرتر و آموزش دیدهتر نقش مؤثرتری در کارآمدی و بهرهوری سازمانی خواهنـد داشـت .ایجـاد
هماهنگی در نحوه انجام کارها در سازمان ،تقویت روحیه حرفهای کارگزاران و ایجاد ثبات در سازمان از نتایج
و پیامدهای مهم توسعه منابع انسانی محسوب میشـود .ایـن نتـایج بـا یافتـههـای تحقیقـات شـاهپسـند و
رجببیگی ( ،)1386وانگ و زانگ ( ،)2005گرانمایهپـور ( ،)1379ابراهیمـی دهشـیری ( )1377و کتـانچی
( )1376و برخی از نتایج شاه پسند و همکاران ( ،)1386انگل و پری ( )1981مطابقت دارد.
جدول شماره ( :)4نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهای تحقیق
 rضریب
همبستگی

 Pسطح معنی
داری

نوع
همبستگی

**0/195

0/00

پیرسون

**

0/192

0/00

پیرسون

**0/243

0/00

اسپیرمن

0/031

0/650

اسپیرمن

سابقه خدمت در دیگر بخشهای سازمان
جهاد کشاورزی

0/032

0/710

اسپیرمن

سطح تحصیالت کارگزاران

0/031

0/650

اسپیرمن

متغیرهای مستقل

متغیر وابسته

روحیه کارآفرینانه
سن کارگزاران
اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت
سابقه خدمت در بخش ترویج و توسعه
روستایی

توانمندی حرفهای در برنامهریزی
روستایی

در تحلیل رگرسیون ،متغیر میزان توانمندی حرفهای در برنامهریزی روستایی بهعنـوان متغیـر وابسـته و
متغیرهای روحیه کارآفرینانه کارکنان ،سن کارکنان و توانمندی ایجاد شده از طریق شرکت در آموزشهـای
ضمن خدمت به عنوان متغیرهای مستقل به شیوه گام به گام وارد تحلیـل شـده اسـت .همـان طـور کـه از
جداول  5و  6بر می آید ،تحلیل رگرسیون تا دو مرحله پیش رفته است .با استفاده از جدول  5میتوان بیـان
داشت که براساس ضریب تعیین تعدیل شـده  64درصـد تغییـرات متغیـر وابسـته (توانمنـدی حرفـهای در
برنامهریزی روستایی) بهوسیله دو متغیر روحیه کارآفرینانه کارکنان ،سن کارکنان و توانمندی ایجاد شـده از
طریق شرکت در آموزش های ضمن خدمت تبیین میشود و پـس از سـه گـام متـوالی ،دو متغیـر (روحیـه
کارآفرینانه کارکنان و میزان توانمندی ایجاد شده از طریق شـرکت در آمـوزش ضـمن خـدمت) در معادلـه
رگرسیون باقی مانده است که مقدار آماره  Fبرابر با  6/186در سطح  99درصد اطمینان معنـیدار شـد کـه
حاکی از معنیدار بودن رگرسیون میباشد .این وضعیت نشان میدهد که از سه متغیر فقط دو متغیر تأثیرات
زیادی را بر میزان توانمندی حرفهای کارگزاران ترویج در برنامهریزی روستایی استان کرمانشاه داشته اسـت.
جدول ( )6نیز بیانگر آن است که متغیرهای مستقل در سطح  99درصد اطمینـان معنـیدار مـیباشـند .بـا
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مقایسه ضرایب استاندارد بتا میتوان به اهمیت و نقش هر یـک از متغیرهـای مسـتقل در پیشـگویی متغیـر
وابسته پی برد .در این معادله ،ضرایب بتا نشان دادند که در بین متغیرهـای مسـتقل وارد شـده بـه معادلـه
رگرسیون ،سهم متغیر روحیه کارآفرینانه در پیشبینی تغییـرات متغیـر وابسـته بیشـتر از سـایر متغیرهـای
مستقل است ،این نتایج با یافتههای شاه پسند و رجب بیگی ( ،)1386مرادی و همکـاران ( ،)1391هنـین و
کوروال ( ، )2003وانگ و زانگ ( )2005که نشان دادند متغیرهای درون سازمانی همچون روحیه کارآفرینانه
تآثیرات زیادی بر توانمندی حرفـهای کارکنـان دارنـد و حمایـت مـدیریت سـازمان از شـرکت کارکنـان در
برنامهریزیها و تصمیمگیریهای روستایی سازمان ،موجب افزایش اعتمـاد بـه نفـس ،احسـاس مسـئولیت و
رضایت ،آزادی و استقالل عمل و ایجاد شوق و انگیزه پیشرفت در انجام امور شغلی مـیشـود .بنـابراین مـی
توان اذعان داشت که بهرهگیری از سیستمهای اطالعاتی در فعالیتهای تحقیق و توسعهای ،آموزش فنون و
تکنیک های خالقیت به کارکنان از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه مناسب برای توسعه بستر روحیـه
کارآفرینی و بهدنبال آن توانمندی حرفهای کارگزاران در بخش مدیریت ترویج استان را فراهم آورد.
جدول شماره ( :)5ضرایب متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغیر میزان کارآفرینی سازمانی
متغیرهای مستقل

ضریب همبستگی چندگانه ()R

ضریب تعیین
()R2

ضریب تعیین تعدیل شده ()R2Adj

روحیه کارآفرینانه کارکنان

0/226

0/51

0/45

اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت

0/276

0/76

0/64

جدول شماره ( :)6متغیرهای مؤثر براساس میزان کارآفرینی سازمانی براساس نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام
متغیرهای مستقل

B

Std. Error

Beta

T

P

129/809

5/537

ـ

23/442

0/00

روحیه کارآفرینانه کارکنان

4/283

1/500

0/226

2/855

0/00

اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت

3/748

1/509

0/198

2/484

0/00

مقدار ثابت

 )5نتیجهگیری
در این مقاله ،به اندازهگیری توانمندی حرفهای کارگزاران ترویج کشاورزی اسـتان کرمانشـاه در برنامـه-
ریزی روستایی پرداخته شد .براساس یافتههای تحقیق ،وضعیت روحیه کارآفرینی در میان کارگزاران تـرویج
کشاورزی استان باالتر از حد متوسط ارزیابی شده است .نتایج حاصله نیز نشان داد کـه از دیـدگاه کارکنـان
سازمان ،داشتن احساس مسئولیت و رضایت از شغل و نیز اعتماد به نفس در انجام امور شـغلی و دارا بـودن
تجربه در زمینهی دورههای آموزشی در داشتن احساس رضایت آنهـا از شـغل و توانمنـدی حرفـهای خـود،
ارزیابی نیازهای شغلی در شروع کار ،شوق و انگیزه پیشرفت و استفاده از روشهای جدید و نوآورانه در انجام
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امور شغلی ،داشتن روحیه گذشت و فداکاری در فعالیتهای گروهی و داشتن توانایی سازگاری با محیطهای
جدید در انجام امور شغلی با اهمیت باالیی ارزیابی شده است ،همچنین همبستگی زیـادی بـین متغیرهـای
روحیه کارآفرینانه ،سن و اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت بـا توانمنـدی حرفـهای در برنامـهریـزی
روستایی وجود دارد که نشان دهنده اهمیت و نقش برجسته این متغیرها در توانمندی حرفهای است .نتـایج
تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای روحیه کارآفرینانه ،بهروز بودن اطالعات تخصصی و شـرکت در
آموزشهای ضمن خدمت ،تأثیرات زیادی بر توانمندی حرفهای کارگزاران داشته و توانایی تبیین  64درصـد
از تغییرات متغیر میزان توانمندی حرفهای در برنامه ریزی روستایی را دارند .براساس نتایج تحقیق میتـوان
پیشنهادهای زیر را ارائه داد:
-

از آنجایی که در این پژوهش متغیر روحیه کارآفرینانه در سازمان مهمترین متغیر در توانمندی حرفهای
شناسایی شد ،به طوری که شرکت کارکنان در برنامهریـزیهـا و تصـمیمگیـریهـای شـغلی سـازمان و
ارزیابی نیازهای شغلی در شروع کار کارکنان ،یکی از اقدامات مـؤثر و مهـم مـدیریت تـرویج کشـاورزی
استان در جهت بهبود اثربخشی فعالیتهای سازمانی بـوده اسـت ،پیشـنهاد مـیگـردد کـه بـه تشـکیل
تیمهای نوآوری و گروههای کاری برای پیگیری ایدههای جدید ،و حمایت از کارگزاران نوآور و صاحبان
فکر و اندیشه در بخش مدیریت ترویج توجه ویژهای گردد.

-

با توجه به اینکه یکی از نتایج این تحقیق تأثیرگذار بـودن شـرکت در آمـوزشهـای ضـمن خـدمت بـر
توانمندی حرفه ای کارگزاران ترویج کشاورزی است ،پیشنهاد میگردد که کـارگزاران تـرویج کشـاورزی
باید در جایگاه شغلی متناسب با قابلیتهای شخصی و توانمندیهای عملیاتی قرار گیرنـد.کارکنانی کـه
ارتباط متناسبی بین عالیق و تحصیالت و نیز آینده شغلی خـود بـا دوره آموزشـی نمـییابنـد غالبـاً در
دورههای آموزشی شرکت نکرده و یا در صورت شرکت انگیزهای برای یادگیری نشان نمـیدهنـد .شـاید
مهمترین دلیل عدم رغبت به حضور فعال در این دورهها بر میگردد ،به نحوه انتخاب و جذب کارگزاران
توسط مدیریت منابع انسانی مربوط میشود .متأسفانه در بسیاری از سیستمهای اداری کشور این مشکل
بهصورت حاد وجود دارد که افراد در جایگاههای تخصصی خود نیستند پس بنابراین خأل آموزش در این
سازمانها احساس میشود .بهروز کردن تجارب تحقیق و پژوهش کارکنان از طریق برگـزاری دورههـای
آموزشی ضمن خدمت مؤثر و کارا که همراه با معرفی تکنولوژیهای مدرن و آگاهسازی آنان نسـبت بـه
توسعه مهارتها و شایستگیهای کارکنان بواسطه استفاده منظم از  ICTو به ویژه در زمینه پایگاههـای
اطالعاتی باشد ،موجب افزایش خالقیت برنامهریزان و کارگزاران ترویج کشاورزی استان در جهت افزایش
توانمندی حرفهای آنان در برنامهریزی روستایی میگردد.
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