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 چکیده

 یکش اورز داری اتوس هه   هی موجود، از اصول اول یهااثربخش از منابع و نهاده یبرداراصل حفاظت و بهره
کش ورها ب ه  یاص ل تی اولو یدست اندرکاران توسهه کش اورز یمنظور آموزش و توانمندساز نیا یاست و برا

 داتی آن تهد یموض وع وزهبوده و ح  یرنظامیمهم دفاع غ یهااز بخش یکی «رعاملی دافند غ. »رودیشمار م
از  یخ ارج یعم د داتی تهد یرگذاربه واسطه گستره اث یموضوع در بخش کشاورز نیاست. ا یخارج یعمد
 یس ازادهیو   ه التحق   اص  یب را یانسان هایبعنقش من انیم نیبرخوردار است. در ا یافوق الهاده تیاهم

ب ا ه دف   ی تحقای ن است.  رگذاریتأث یهامؤلفه ریاز سا شیب یدر بخش کشاورز رعاملی دافند غ یهاهدف
 یکارشناس ان س تاد یکش اورز رعام لی دافند غ یتیریو مد یمدانش عمو شیافزا یعوامل و راهکارها نییته

وزارت  یکارشناس  ان س  تاد ،یو جامه  ه آم  ار یش  یمای   ی  انج  ام ش  د. روش تحق یوزارت جهادکش  اورز
 یریگو ب ا روش نمون ه نییته یکوکران حجم نمونه آمار ل(. با استفاده از فرموN=261بودند ) یجهادکشاورز

آن  ییای و  ا یش کلاعتبار   ینامه از طر رسش یی(. رواn=141شدند ) دهینه برگزنمو یاعضا مندنظام یتصادف
و SMARTPLS  یافزاره ا. از نرم(=16/0Ø- 0 /232)ق رار گرف ت دییمورد تأ ،یبیترت یتتا بیبا محاسبه ضر

Stata و  یزیرهنش ان داد ک ه برنام  یدیی تأ یعامل لیآزمون تحل یهاافتهیشد.  فادهها است ردازش داده یبرا
 نیت راز مهم یدانی م یدهای و بازد یس اختار ادار میتنظ  ازه ا،یه ا و امتمنابع، آموزش مناسب، محرک هیته

 لی تحل جینت ا نیچن بودن د. هم یکارشناس ان م ورد بررس  رعام لیسطح دانش  دافن د غ یارتقا یراهکارها
دان ش  یبر ارتق ا یداریمهن ریتأث ملرعای دافند غ یهابا هدف ییآن بود که سن و آشنا دیتوأم مؤ ونیرسرگ

 کارشناسان داشتند.
 

 .یوزارت جهادکشاورز ،یزیرستاد برنامه رعامل،یدانش  دافند غ واژگان: هینما
 

 یمیررحیم یداود حاج دیس مسئول: نویسنده
  d.mirrahimi@areeo.ac.irرایانامه:

 

 30/06/1321 پذیرش:  16/01/1321 دریافت:
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 قدمهم
 خیت ار به اندازه یقدمت "رعاملید غ دافن"موضوع 

غذا دارد.  نیتأم نهیدر زم شانیبشر و تجارب ا یزندگ
در ام  ان مان  دن از ته  اجم  یب  را هی  اول یهاانس  ان

 نیچن دش منان خ ود و هم گ ریو د یوحش واناتیح
 گ ریدرخت ان و د یبه غارها، ب اا هایکاستن از نگران

ب ا  رعام لی.  دافن د غبردندی ناه م یهیطب یهامأمن
 یری دفاع بدون اس تفاده از س الو و درگ یمفهوم کل

در برابر تهاجم، مکم ل دف اع عام ل و ص لح  میمستق
اس  ت ک  ه  یروش دف  اع نیت  رو اثربخش نیزت  ریآم

و م را ک ز  یمل  یهارس اختیز یری ذبیکاهش آس
را موج  ب  یمل   یداری  حس  اس، مه  م و  ا ،یاتی  ح
 یهاتیرفتوسهه ظ  یطراز  رعاملی.  دافند غشودیم

 شیضمن اف زا ،یآستانه تحمل عموم یو ارتقا یدفاع
 نیو در ع  یو مقاوم ت مردم  یمل  یتوان بازدارندگ

در اراده  یاساس  دی ته اجم، ترد نهیهز شیحال، افزا
 ،یفراه  ان ی)جالل  کن دیم  ج ادیدش من ا یته اجم
ب دون ب ه  رعام لی(. به عبارت بهتر،  دافن د غ1323
بح ران  تیریعرصه م ددر  ینظام زاتیتجه یریکارگ

(.  دافند 1321 ان،یدارد )دوست محمد ینقش اساس
 یس ازو مقاوم ش هیتفکر، تهقل، اند ،یآگاه رعاملیغ

اس ت ک ه  نیا رعاملیازمه  دافند غ رایانسانهاست، ز
 دای و مهرفت کامل   رتیو بص شندیندیافراد خوب ب

باشند  اوممق یرونیکنند تا بتوانند در برابر تهاجمات ب
 صیکه مس وول تش خ ی(. کسان1322وش عمل، )خ

ابهام  نیو  اسخ به آن هستند، با ا یستیحمالت ترور
حم  الت  یهانش  انه ییروب  رو بودن  د ک  ه شناس  ا

 هیاول صی. تشخستین ری ذامکان یبه راحت یستیترور
 ییمش کل را ثاب ت کن د ام ا ب ه تنه ا کی  تواندیم
 یبای  ن هیرا ف راهم کن د و در زم اتی جزئ تواندینم

 دی . واک نش زودهنگ ام باکندیم یمشکل، کمک کم
و  یکه آشکار است متمرکز ش ود )ت ورو یزیچ یرو

 کی ک ه  ی(. بر خ الف ب اور عم وم2001همکاران، 
 شی. ب ا اف زاش ودیتر م با اطالع ات روش ن تیموقه

. اب دییم شیافزا نانیو عدم اطم یدگیچیاطالعات،  
 یورزبخش کش ا هیعل یستیحمله ترور کی ییشناسا

 وعیش   نیب   صینخواه  د ب  ود، تش  خ یب  ه س  ادگ
ب ه خص وب ب ا  ست،یآسان ن یستیو ترور «یهیطب»

فه ال توس    یتوجه ب ه س رعت و دامن ه  راکن دگ
حم  ل و نق  ل م درن. اتک  ا ب  ه تج  ارب  یهاس تمیس

و  یکش اورز یه ایماریب وعیگذشته در برخورد با ش
ب  ا  ردبرخ  و یه  ااز راه یک  ی یس  تیوتروریحم  الت ب
 نی (. با توجه ب ه ا2002 بک،یفوق است )سحمالت 

 نیهم  واره بزرگت  ر ش،یو آس  ا تی  امن نیک  ه تض  م
دغدغه دولتمردان بوده است، ض رورت   رداختن ب ه 

که دشمن با استفاده از تمام  یاموضو ع در هزاره نیا
 ش بردیامکانات، مترصد تج اوز و رخن ه ب ه منظ ور  

ل وه و ازم ج یورکامالً ض ر یها خود است، امرهدف
رو، توس  هه  نی  (. از ا1320 ا،ی  نی)موح  د کن  دیم  

 یب را رعاملیآم وزش  دافند غ یهاها و برنامهمهارت
مختلف جهان روند رو ب ه  یدر کشورها رندگانیفراگ
مختلف باتوجه به  یکرده است و کشورها دای  یرشد

 یخود، شکل خاص یو بافت اجتماع یآموزش یازهاین
 یان د )گ رکرده ادهی ود  در کشور خ رابرنامه  نیاز ا

 ن،یتیو ل  و 2011و هاس  کن،  نیتی، ل  و2014وال، 
 ییاس اس آش نا نی (. ب ر ا2011 م،یهاسکن و بن ها

و نح وه  س تیوتروریب یبا مب ان یکارشناسان کشاورز
م دت و  انی کوتاه م دت، م یابرنامه نیمقابله و تدو
 یراتوانمن د و دا یمنابع انس ان تیترب یبلندمدت برا
 رعام لیمرتب  با حوزه  دافن د غ یهاهارتدانش و م

 یراهنم ا رعام لیاست. حوزه  دافند غ یبا آن ضرور
 تی اث ربخش مأمور یو اجرا یریگیدر جهت   یخوب
 یه ادر بخش ژهی ب ه و رانیکارشناسان و م د یشغل

برنام  ه  نیت  دو یب  را ن،ی. بن  ابراباش  دیم   یس  تاد
وزارت  ادس  ت رانیکارشناس  ان و م  د یتوانمندس  از

عوامل مؤثر ب ر اف زایش است  یضرور یدکشاورزجها
 ن هیآنان در زم یهایو سطح آگاه یدانش یهاتیقابل

 . شناخته شود یکشاورز رعاملی دافند غ
 ،ییغ  ذا تی  امن کنن  دهنیتأم یکش  اورز بخ  ش

 یهاتیکشور است و فهال یاستقالل و توسهه اقتصاد
 ،یاجتم  اع ،یه  یآن هم  راه ب  ا ان  واع مخ  اطرات طب

 یری ذبیموضوع آس  نیاست و ا یاسیو س یاقتصاد
داده  شیدر آن را اف زا یگذارهیدرآمد و س رما د،یتول

 داتی  ب  روز مخ  اطرات و تهد ریمس   نی  اس  ت. در ا
 یرون یو منش أ ب یزیربواسطه ساختار برنامه ،یخارج

ه ا آن یبر زمان و نحوه اجرا یآن و عدم کنترل داخل
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س  اس، ا نی  برخ  وردار اس ت. ب  ر ا یادی  ز تی از اهم
 یب را داتی تهد نیا تیریآموزش نحوه شناخت و مد

اس ت.  یضرور یتوسهه کشاورز ندیفرا یعوامل انسان
 یه  این  اوردان  ش و ف شیت  داوم اف  زا ،یاز طرف  
از جمله  یفراوان خارج داتیو همزمان تهد یکشاورز

ک ه در  ،یو تقلب  تی فیورود بذور و س موم ب دون ک
س  ازگار و  یه  ایدان  ش و فن  اور نی  انتق  ال ا ریمس 

 یدارا زیو بهضا ن کنندیمناسب به مزرعه خلل وارد م
(، 1322هس تند )ش مآ آ،ر،  یخ ارج یمنشأ عمد

 نف کیرا ج ز  ا یزکش اور رعام لیآموزش  دافند غ
 قرار داده است.  یآموزش علوم کشاورز

 دیموجب گرد یموضوع در بخش کشاورز تیاهم
کش  ور توس    وزارت  یس  تیس  ند  دافن  د ز نیاول  

 لیآن ب ا تش ک روی ش ود و   نیت دو یکشاورزجهاد
آم  وزش و  یت  الش ب  را رعام  لی دافن  د غ ت  هیکم

آن وزارت آغ  از ش  ود  یمن  ابع انس  ان یتوانمندس  از
در  رعاملی دافند غ یهاربخشی(. ز1324 ،ی)مرتضو

، "یزداریآبخ"، "آب و خاک"شامل  یبخش کشاورز
، "س  تیز  یو مح  یه  یمن ابع طب"، "وری دام و ط"
، "یکش  اورز یهارس  اختیز"، "یباغب  انزراع  ت و "
 ری،خ ا"، "یکش اورز عیصنا"، "یدر کشاورز یانرژ"
 یخشکسال"، "یدام یکیژنت ری،خا"، "یاهیگ یکیژنت

و  ی)ف الو مهرآب اد باش دی، م"یآب یهاتیو محدود
و  رانی(، ک   ه ازم اس   ت م   د1326همک   اران، 

در  یس تاد وزارت جهادکش اورز یکارشناسان تخصص
را  یازم و ک  اف یه ایدان ش و آگ اه ه ان هیزم نی ا

آن  دی مؤ یکارشناس  یهایبررس جیداشته باشند. نتا
اطالع ات  یاز کارشناس ان کش اورز یاریاست که بس

ندارن  د و  رعام  لیاز موض  وع  دافن  د غ یحیص  ح
 یریگس نجش و ان  دازه یب  را زی ن یمطاله ات خاص  

رابطه صورت نگرفته است  نیها در اآن یهایتوانمند
(. 1322 ،ی؛   ورنق1322 ،ی سند و مخبردزفول )شاه
ها و اطالعات ازم داده یآموزش زانیربرنامه جهیدر نت
م دت و  انی کوتاه مدت، م یهابرنامه نیتدو یرا برا

و  شس  طوو دان   یارتق  ا یب  را یبلندم  دت آموزش  
مس وله  ن،یرایندارن د. بن ا اری آنان در اخت یهایآگاه
کام ل و بهنگ ام از عدم وجود اطالعات ج امع،  یاصل

 دافن د  یتیریو م د یدانش عموم شیافزا یراهکارها

وزارت  یکارشناس   ان س   تاد یکش   اورز رعام   لیغ
اف راد در س تاد  نی . اباش دیدانش م  یجهادکشاورز
 یوربه  ره حس  ط ریو ت  أث کنن  دیم   تی  وزارت فهال

و  یمل   یهابرنام  ه تی  آن  ان ب  ر موفق یه  اتیفهال
 شانیدارد. ا یترشیبکشور نمود  یکشاورز یامنطقه

وزارت در ح وزه  یه اتیاز مأمور یبخش  یدر موارد
 یرا بر عهده دارند و برا یدر کشاورز رعاملی دافند غ

ک اربرد  ،یتوس هه کش اورز یهاتحق  ه دف نیتضم
 یرعام  ل در بخ  ش کش  اورزی دافن  د غ یهابرنام  ه

 ریروز اجتناب نا  ذ یصورت سازگار با علوم و فناوربه
 است. 

 س  میو اگروترور یاجتم  اع یهااس  تیس یبررس  
 ،یمل  تی از مس ائل امن یارینشان داده است که بس

 یمش کالت وحش تناک ،یس تیوتروریمانند حم الت ب
ب ه  ازی حمالت ن نیجامهه بوجود آورده و دفع ا یبرا
 رعام لیاصول  دافن د غ یریو بکارگ یقو یهاحلراه

حم    الت  لی(.  تانس    2002 بک،یدارن    د )س    
بهد  ییغذا تیامن دیتهد جادیبا هدف ا یتسیوراگروتر

عنوان ب ه یان دهیسپتامبر، به ط ور فزا 11از حمالت 
داده ش ده اس ت  صیتشخ یمل تیامن یبرا یدیتهد

و  یو ت  ورو 2004 ز،ی  ، بر2004)ک  او و همک  اران، 
وجود  ینگران نیا زی( اما قبل از آن نa2003همکاران، 

همکاران،  و یو، تور2004و همکاران،  یداشت )تورو
b 2003  وa2003فران ز، 2000و همک اران،  زیلی، و ،

(. 1222 ز،ی   ، و ه   ام و بر1222 ،ی، م   ورف1222
 یام دهای  ،یص نهت کش اورز تیحفظ امن ن،یبنابرا

متح ده و  ااتیا یاسیو ثبات س یو اقتصاد یاجتماع
 (. 2006کشورها را به دنبال دارد )راجرز،  گرید

بخ  ش  هی  لع یس  تیحمل  ه ترور کی   ییشناس  ا
 وعیش   نیب   صیتش  خ س  ت،یس  اده ن یکش  اورز

ب ه خص وب ب ا  ست،یآسان ن یستیو ترور «یهیطب»
فه ال توس    یتوجه ب ه س رعت و دامن ه  راکن دگ

حم  ل و نق  ل م درن. اتک  ا ب  ه تج  ارب  یهاس تمیس
و  یکش اورز یه ایماریب وعیگذشته در برخورد با ش

برخ  ورد ب  ا  یه  اراه از یک  ی یس  تیوتروریحم  الت ب
 س میترور دی(. تهد2002 ،یفوق است )تورو حمالت

 یاست و ب ه عل ت بزرگ  یواقه ییبه عرضه مواد غذا
مرتب  ب ا  یرفاه اجتماع یهانهیاقتصاد، سالمت و هز
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 نیاست که عرضه ا نیاعتقاد بر ا ،ییمواد غذا یآلودگ
 یدارسازینا ا یبرا هاستیترور یهااز هدف یکیمواد 

 ی، ت ورو2003آ،  یداس اف  ویاست ) کایآمر تصاداق
، 2000 ز،ی  لی، و2001، فاکس  ل، 2003و همک  اران، 

، ک  او و همک  اران، 2002، راج  رز، 2001چ  اک، 
 داتی (. تهد1222و واتس ون،  1222، فرانتز، 2004

. ش وندیم یعمل کیولوژیب یهاسالو لهیوسبه یستیز
 یه ایم اریب یها که به منظور انتشار عمدسالو نیا

و  نیترنیج ز  س نگ ش وند،یم خطرناک به کار برده
 اهی  و گ وانی انس ان، ح هی عل داتی تهد نیت ریج د

نامتهارف  حاتی. به عالوه، جز  تسلشوندیمحسوب م
 یالملل نیب یهاونیک ه توس   کنوانس  ییهاو سالو

و  1226 ،ی)آرگ ر باش ندیاند، م ممنوع اعالم ش ده
 یهانهاده ا و س ازمان ن،ی (. عالوه ب ر ا2012 انگ،ی

نش ان دادن  یبرا ییهابرنامه دیبا یو خصوص یعموم
خود را به روز نگه دارن د.  یهاتیواکنش داشته و قابل

 د؛ی  و تهد س کیر  ی دق یابی  ارز یه ااز روش یک ی
 یوهایس  نار یس  ازمدل ه  ا،یری ذبیآس   یابی  ارز
 هایو بهبود سطح همکار سمیو اگروترور سمیوتروریب

ش ده  ادی  یه اها و نهاداطالع ات س ازمان لدر تباد
 یهابرنام ه تی در اولو دیموضوعات با نیو ا باشدیم

آم  وزش کارکن  ان باش  د )مارتنس  ون و همک  اران، 
2013 .) 
ب ا توس هه  یکه در بخش کشاورز رسدینظر م به

 رییآن تغ رویمختلف و   یهادر عرصه یعلوم و فناور
 شیاف زا یها ب راسازمان یهاها و برنامهمستمر هدف

و  یمه ارت ،یدانش یهاییتوانا یسازهنگامب ؛یوربهره
 ه اتیفهال تی فیک یکارکنان به منظور ارتق ا ینشیب

(. از 1312و عرفان زاده،  یحیاست )،ب ریاجتناب نا ذ
نقط ه  نیعنوان اولبه یکارکنان بخش کشاورز یطرف

 مینس بت ب ه مف اه دی تماس با کشاورزان و بخش با
خود در  فیاو وظ یدر بخش کشاورز رعاملی دافند غ

داشته باشند تا بتوانن د، اق دامات  یخصوب آگاه نیا
ازم را در زم  ان مناس  ب انج  ام دهن  د. در بخ  ش 

ک اربر  یانس ان یروری در دو ح وزه ن نابعم یکشاورز
 ن،یمتخص ص )م روج یانسان یروی)بهره برداران( و ن
( متمرک ز یکش اورز دیو اس ات نیکارشناسان، محقق 

 یناش  ترشیکاربرد ب ینانسا یروین شیهستند. فرسا

و ع دم کس ب دان ش و  یس وادیو ب  یاز کم س واد
 یروین شیفرسا یاست ول یروز علوم کشاورز یفناور

ب ه روز  ،یدر ح وزه س تاد ژهی متخصص به و ینسانا
ق رار  یتخصص  گ اهینبودن دان ش و مه ارت و در جا

من  ابع، ب  ا وج  ود  نی  ه  ا اس  ت. ض  هف انگ رفتن آن
 د،ی  جد یه ایب ا فن اور و س ازگار دی جد یه انهاده
 ده دیرا ک اهش م  ه اتیفهال یو اثربخش  یوربهره
 (. 1321و همکاران،  یمیررحیم ی)حاج
 -یفن  یه اتیآموزش و توسهه قابل ان،یم نیا در
 ینقش اساس  یمنابع انسان یو دانش عموم یتخصص
و اس تقالل  ییغذا تیامن نیتأم یهاهدف شبردیدر  
 یاص ل هی  ا ،یابع انسانبه شمار آمده است. من ییغذا
ب ه  دی عوامل تول یوربهره یو ارتقا یریبکارگ د،یتول

عام ل  یانس ان هیما. روشن است که سرندیآیشمار م
ب ه ش  مار  یدر رشد و توسهه بخش کشاورز یاساس
 توان  دیم   یم اد هیدر کن  ار س   رما یهن ی د،ی  آیم 

باش  د  داری  ب  ه توس  هه  ا یابیدس  ت کنندهنیتض  م
و همک اران،  نایو  ورس  1323ران، و همک ا ی)سلطان
در ح وزه  دافن د  یضهف دانش فن ی(. از طرف1312

ز کامالً مشهود است و ین یدر بخش کشاورز رعاملیغ
 فیمناسب به ط یهااست که با ارائه آموزش یضرور
ض هف  نیمطلوب ا یهااز مخاطبان و با روش یهیوس

 یضرورت توجه و توانمندس از یهنیرا برطرف نمود. 
آم وزش  یک ه در راس تا کندیم جابیا یابع انسانمن

ح  وزه  ران،ی  فراگ  یمتناس  ب ب  ا ش  را یآنه ا، نظ  ام
نظ ام  نی ش ود، ا نیت دو یطی  محیو شرا یموضوع

 : باشدیم ریبه شرو ز ییهامؤلفه یدارا
( 1326و همک اران ) انیقاسم ی ژوهش یهاافتهی

 هامارس تانیارش د ب رانیم د ینشان داد سطح آگ اه
در حد متوس  بوده  رعاملی دافند غ اتیبه کلنسبت 

بوده  فیدر حد ضه رعاملیو نسبت به اصول  دافند غ
مورد مطاله ه  یهانمونه یسطح آگاه نیچناست. هم

در  یدرم ان زمراک  یبن دتیاولو یاره اینسبت به مه
ک  اهش  یاره  ایو نس  بت ب  ه مه رعام  لی دافن  د غ

در  لرعام یدر  دافن د غ یانس ان یروین یری ذبیآس
و  یاحم د ی ژوهش یهاافتهیحد متوس  بوده است. 

ب  ا عن  وان  دافن  د  یق  ی( در تحق1321همک  اران )
نقاط ضهف و ق وت در  دها،یها و تهدفرصت رعامل،یغ
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 یس از: فرهنگهک  دندیرس  ج هینت نیبه ا یکشاورز
آح اد  نیدر ب  دی تول هیروح تیتقو یهمه جانبه برا
موده و متخص  ص و ک  ارآز یروی  ن تی  جامه  ه، ترب

در بخش و هدفمن د  یکنون نیشاغل زیتجه نیچنهم
ه ا ب ودن آن یو کاربرد یکشاورز یهاکردن آموزش

 توان دیس طوو کوت اه م دت و بلندم دت م  هیدر کل
 جیرا بهبود بخش د. ام ا نت ا یآموزش کشاورز کردیرو

اق دامات بدس ت  نی ک ه از مجموع ه ا یمهم و مؤثر
 شیست که ب ا اف زاا رعاملیاز  دافند غ یینما دیآیم

 یس  ازیدر خنث   ،یت  وان کش  ور در بخ  ش کش  اورز
 ف ایرا ا ینقش مؤثر یاسالم رانیدشمنان ا یهانقشه

( 1322) یمطالهه  اسبان و   ورنق جیخواهد کرد. نتا
 یاقتص اد یدهای تهد تیریمد یبرانشان داد که  زین

 رعام لی دافن د غ دگاهی از د یبخش زراعت و باغب ان
 یب را یآموزش  یهادوره یبرگزار  یازم است از طر

 یمنابع آموزش  هیو ته یکارکنان وزارت جهادکشاورز
 یو دسترس  یدر کش اورز رعام لیدر حوزه  دافند غ

ازم ص  ورت  یزیره  ا برنام  هآس  ان کارکن  ان ب  ه آن
 یمطاله  ه ش  اه  س  ند و مخبردزف  ول جیرد. نت  ای   ذ
دان ش  دافن د  شیاف زا ینشان داد ب را زی( ن1322)
از  دی با یدس ت ان درکاران بخ ش کش اورز رعاملیغ

مس تند،  لمیکت اب، ج زوه، ف  هیمانند: ته ییهاروش
عک  آ و  شیبروش  ور، نم  ا ،یک  یالکترون یمحت  وا

( یو گ  ردش علم   شی)نم  ا یآموزش   یه  اتیموقه
 . وداستفاده ش

ب  ا عن  وان دان  ش،  یق  ی( در تحق2004) گرش  ان
  آ  سمیوتروری زشکان درباره ب یهاینگرش و نگران

 دیرس جهینت نیبه ا یدوره کوتاه برنامه آموزش کی از
 نی شرکت کنندگان احساس کردند ک ه ا ترشیکه ب

 ش انیها ییخود را به توانا یبرنامه اعتماد به نفآ کل
 صیتش  خ ییاک  ه توان   بی ترت نی  داد ب  ه ا شیاف زا

 ش،یدرص  د( اف  زا% 1186) س  میوتریب یه  ایم  اریب
 یآمادگ یهاآموزش استفاده شده در برنامه یهاروش

 ،(%1681) یس نت یعبارت بودند از: سخنران یاضطرار
کنفرانآ و آموزش از  دئووی ،(%22) شده نوشته مواد

و  %44 لمیصورت ف( و و آموزش از به%4/12راه دور )
 س میوتروریآموزش ب دندیرس جهیتن نیبه ا تیدر نها

دانش و اعتم اد ب ه نف آ  زش کان در  شیباعث افزا
 . شودیم یماریب صیتشخ

ب  ا  یق  ی( در تحق2002و همک  اران ) مارتنس  ون
 نهیدر زم یریگمیتصم یو راهبرد یعنوان دانش عمل

: ب ه س میوتروریو ب س میاگروترور داتی تهد تیریمد
 کنن دهیفرهن گ هش داردهنده و همک ار کی  جادیا

 یآموزش و تبادل اطالعات اشاره کردند. مک کن یبرا
 زشن وان آم  وب ا ع یق ی( در تحق2001و همک اران )

 نی ب ه ا س میوتروریمتخصصان سالمت در رابطه با ب
در  یمل  یه ایکه با توج ه ب ه نگران  دندیرس جهینت

جامه ه  یب را یکش اورز س میوتروریمورد خط رات ب
که ممکن اس ت در  سمیوتروریب یرونیو بروز ب یبشر

 یظاهر شود و اث ر انس ان اهانیو گ واناتیح نیابتدا ب
طبقات  یدانش یهاییتوانا آن نامشخص باشد، توسهه

 رانی  گ میو تص  م زانیرو آم  وزش برنام  ه یاجتم  اع
و  س میوتروریب ن هیجامه ه در زم یاجتماع -یاقتصاد

 یکارگاه آموزش یابیارز جیاست. نتا یاثرات آن، ضرور
از دامن ه  یآگ اه ج ادیکه هدف آن ا "سمیاگروترور"

در بخ ش  هاس تیو نقاط توجه اق دامات ترور عیوس
و نظ  ارت ب  ر  یده  گزارش تی  همدرک ا ،یکش  اورز

نق ش انتش ار  صیدر سطح اجتم اع، تش خ هاتیفهال
 یب  را یاض  طرار یزیرو برنام  ه یاطالع  ات، همک  ار

ب ود، نش ان  یو کاهش خطر در سطح محل صیتشخ
ب  ه  یابینس  بت ب  ه دس  ت یداد ک  ه ب  ازخورد مثبت  

   آ  جیکارگ  اه وج ود داش  ته اس ت. نت  ا یهاه دف
دانش به لح ا   رییتغ کهشان داد روزانه ن یهاآزمون
  آ از  نیچنو هم یزوج یهابر اساس آزمون یآمار

دان ش  زانی است. البته م داریماهه( مهن 6) یریگی 
و  نیک رده ب ود )ل و دای ک اهش   %32ماه  6 آ از 

( نش ان 2002) بکی(. مطاله ات س 2001همکاران، 
عواق ب  توان دیم  ن انیداد اطالعات کم و ع دم اطم

 یو افراد ع اد نفهانیبه ، بیاز جمله آس یاتهناخواس
 نیدهد. به هم  شیافزا یستیز داتیرا در مقابل تهد

 ن هیدر زم نفه انیازم است دانش و اطالعات ، لیدل
 یه  اکارگاه یبرگ  زار  ی  از طر دهای  تهد تیریم  د

. اب دی شیافزا دیتهد یهاتیاز موقه دیو بازد یآموزش
 د( در م   ور2002) یت   ورو یمطاله   ات یهاافت   هی

 یمنبع احتم ال %13از مردم نشان داد که  ینظرسنج
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  چارچوب نظری تحقی  -8 نگاره

 ٪4 ،یخ  ارج یه  ارا دولت س  میخش  ونت اگروترور
 داخل ی عوام ل ٪3و  یخ ارج یردولتیغ یهاتحمای

 اند. مطرو کرده
ب ه ط ور  یکش اورز یه ایدانش و فن اور یکل بطور

 داتی و همزم ان تهدمستمر در ح ال تح ول اس ت 
ب ه  ه ایدان ش و فن اور نی انتقال ا ریدر مس یفراوان

 یمنش  أ عم  د یمزرع  ه وج  ود دارد ک  ه بهض  ا دارا
اس  اس، آم  وزش  دافن  د  نیاس  ت. ب  ر هم   یخ  ارج

ب ه  یآم وزش عل وم کش اورز نف کیجز  ا رعاملیغ
در  ژهیب و یکارشناس ان کش اورز دی شمار آم ده و با

را  یمل  یزیرام هبرن تیکه مس وول یستاد یهاحوزه
 نی  در ا یمناس  ب یبرعه ده دارن  د، ش  ناخت ک اربرد

ب ه مطاله ات م ورد  تی خصوب داشته باشند. با عنا
دان  ش  دافن  د  شیاف  زا یب  را ییراهکاره  ا یبررس  

وجود دارد  یدست اندرکاران توسهه کشاورز رعاملیغ
ک ه  دهدیقرار م ریراهکارها را تحت تأث نیا یاملو عو

اساس چ ارچوب  نیاست. بر ا یها ضرورآن ییشناسا
 .(1 گارهن)شد میبا شش مؤلفه ترس  یتحق ینظر

 یشناسروش
و  ییک ه شناس ا  ی تحق یتوجه به هدف اص ل با

توس هه س طح دان ش و  یراهبردها و راهکارها نییته
 یوزارت جهادکش اورز یکارشناسان ستاد یهایآگاه

اصول  دافن د  یتیریو مد یدر حوزه موضوعات عموم
 و  ژوهش ج ز نیبود، ا یدر بخش کشاورز رعاملیغ

 رهدر زم  ج،یبوده و بر اساس ن وع نت ا یکم قاتیتحق
ق  رار گرف  ت. اب  زار س  نجش  یک  اربرد یه  ا ژوهش
سه بخش:  یبود که دارا یانامه محق  ساخته رسش

)دو  یدگاهیمشخصات د ،یاو حرفه یمشخصات فرد
دان  ش و  شیاف  زا یس  ؤال( و راهبرده  ا و راهکاره  ا

( هی گو 12کارشناس ان ) رعام لی دافند غ یهایآگاه
 دگاهی د یابی زار  ی ابزار از طر نیا یشکلبود. اعتبار 

 دافن   د  نینظران و متخصص   نف   ر از ص   احب 10
  ی آن از طر ییایو  ا یآموزش یزیرو برنامه رعاملیغ

بدست آم ده  بیشد. ضر دییتأ یبیترت یمحاسبه تتا
مطلوب ابزار  ییای ا دیبود که مؤ 232/0تا  16/0 نیب

راهبردها 
و 

 راهکارها

تولید 
های رسانه

 چا ی

تولید 
های رسانه

 الکترونیکی

طراحی و 
اجرای 

های دوره
 آموزشی

شرکت در 
مانورهای 
 دافند 
 لغیرعام

جلب 
مشارکت 
 کارشناسان

بازدید از 
های موقهیت
 واقهی
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ش امل کارشناس ان س تاد  یسنجش بود. جامهه آمار
مشخص  ات آنه  ا در ب  ود ک  ه  یوزارت جهادکش  اورز

-فهرست کارکنان فراخوان شده برای ش رکت در دور

از س ال  های  دافند غیرعامل دفتر آم وزش کارکن ان
نف ر  261ه ا آن ش ماربه بهد، ثبت شده بود.  1322

 ن وزارت جه  اد)دفت  ر آم  وزش کارکن  ا ش  د نی  یته
(. با استفاده از فرمول کوکران حجم 1322 ،یکشاورز

 یتص ادف یریگو ب ا روش نمون ه نییته ینمونه آمار
  (نفر 132)شدند دهینمونه برگز یاعضا مندنظام

 
n ی= حجم نمونه تحق  N ؛ی= حجم جامهه تحق   
dمطلوب،  ی=دقت احتمالp  وq دگاهی= احتمال نوع د 

نمون ه  یاعض ا دگاهینبودن دتوجه به مشخص  با
 ،یکش اورز رعاملی دافند غ موضوعنسبت به   یتحق

منظور شد )س رمد و همک اران،  1/0 یمساو Pمقدار 
1310.) 
 = 1.96 2t ،p =. 5 ،q =. 5 ،=. 06 2d 

 
 

امکان دسترس ی و به دلیل برای افزایش اطمینان 
از    آنف ر تهی ین ش د و  141 بیشتر، حجم نمونه

ش د  اف تیدر ،شده لینامه تکم رسش 144  یگیری
تناس ب  زانی م تیمنظور با رعا نیا یبرا .(31/22%)

 لیفرمول ،  یاز طر ،یارمختلف جامهه آم یهاگروه
 اقدام شد. 

 
n= حج  م نمون  ه م  ورد انتخ  اب از جامه    م  ورد

  مطالهه،
hn تهداد نمونه مورد انتخاب از گروه= ام ،hN  ام =
ته داد ک ل اف راد =  Nه ، افراد جامه ه در گ رو شمار
 جامهه
 یه ااز آزمون یآم ار یه الیتحل یبرا نیچنهم

ت وأم از  ونیرگرس  لی و تحل یدیی تأ یع امل لیتحل
 )در Stata14.2و  SMARTPLS3 یافزارهانرم  یطر

افزار متغیرهای مجازی راحت ت ر وارد فراین د این نرم
 ت ر اس ت(تحلیل رگرسیون ش ده و خروج ی ش فاف

 د.استفاده ش

 هاافتهی
 ت  رشیب یلینش  ان داد ک  ه رش  ته تحص   جینت  ا

 1/44اس  ت ) یکارشناس  ان م  ورد مطاله  ه کش  اورز
عل وم  یهارشته بیبه ترت یبهد یهادرصد( و در رده

 یآن ان دارا ت رشیق رار دارن د. ب تیریو مد یاجتماع
نفر( ب وده و در  62درصد ) 6/44با  یمدرک کارشناس

ق رار  ارش دیارشناس م درک ک یرتبه دوم اف راد دارا
 3/61م رد ب ود ) انی اس خگو ت رشیدارند. ج نآ ب
آن ان  ترشیسال، ب 11/44 یسن نیانگیدرصد( و با م
س ال ق رار داش تند. دامن ه  1/46-14 یدر دامنه سن

س ال  36ت ا  1سابقه خدمت کارشناسان در محدوده 
س ال و  33/21 آن انس ابقه خ دمت  نیانگی م بود و

طبق ه  1به  یبود. دامنه سن لسا 41/2 اریانحراف مه
 نیترشیب یسال دارا 1/22-22طبقه  که دش میتقس
درصد بود. نوع استخدام غالب  3/36 زانیبه م یفراوان

 "یشیآزما-یو رسم یرسم"کارشناسان مورد مطالهه 
 آنه ا ت رشیب "ی ست س ازمان" بود ودرصد(  3/24)
( و در مرتب ه دوم درص د 1/12) "کارشناس مسوول"

 2/21ب  ود ) "اداره آیرئ  " ایش  ان یزمان س  ت س  ا
درصد  41/3بدست آمده تنها  جی(. بر اساس نتادرصد

 در ح  داکثر دو دوره نف  ر( 1) اف  راد م  ورد مطاله  ه
ش رکت  1322قبل از سال  رعاملی دافند غ یآموزش
کارشناسان  شمار 1322 آ از سال  یبودند. ولکرده 
 2/20ب ه و  افتهی شیافزاها دوره نیدر ا کنندهشرکت
ا،ع  ان  انی.  اس  خگوب  ود دهیرس   نف  ر( 30) درص  د

دارن د  ازین رعاملیاصول  دافند غ یریادگیداشتند به 
عالقه کارشناسان به کس ب  زانیم و (11/3=نیانگی)م

در  رعام لیاطالعات و دان ش در خص وب  دافن د غ
 ب   وداز ح   د متوس      شیب    یبخ   ش کش   اورز

 1دول من درج در ج  جی(. بر اساس نتا6/3=نیانگی)م
 یه اتیها و فهالکارشناسان ب ا برنام ه ییآشنا زانیم

کمت  ر از  کش  ور در ح  د رعام  لیس  ازمان  دافن  د غ
 .(Mean=2.41)متوس  است

ب  ه مرب  وط  یهاهی  گو یبندب  ه منظ  ور دس  ته
 یه ایدان ش و آگ اه شیاف زا یراهبردها و راهکارها
در بخ  ش  رعام  لی دافن  د غ ن  هیکارشناس  ان در زم

 یع امل لی از تحل ،یاصل یهاعامل نییو ته یکشاورز
 یبررس   یح ال ب را نیاس تفاده ش د. در ع   یدیی تا
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 دهآزم ون بک ار ب ر نیها انشانگرها و سازه یداریمهن
خارج از ب ازه  t ریادمق دیمنظور با نیا یو برا شودیم

 ریمق اد نگارهمندرج در  جیباشد و نتا 26/1تا  -26/1
 .ده دیرا نشان م یدییتأ یعامل لیمدل تحل tآزمون 

  نج عام  ل  2 نگ  ارهمن درج در  جیب ا توج ه ب  ه نت ا
، "یس   اختار ادار میتنظ   "، "آم   وزش مناس   ب"
و  "یدانی م یدهای بازد"، "عمناب هیو ته یزیربرنامه"
دان ش  دافن د  شیاف زا یب را "ازهایامتها و محرک"
جه ت  ش دند. ییشناس ا تی اولو بیبه ترت رعاملیغ

همگ را،  ی ینشانگرها از روا ییو روا ییای ا یریگاندازه
کرونب ا  و  یاز آلف ا ییای  ا یریگاندازه یواگرا و برا

 یاس تفاده ش د. ب را یبارعامل زانیو م یبیترک ییای ا
 یع امل یباره ا ره ا،یاز متغ کیدقت هر  یریگاندازه

 یمهن نیبد تریقو یباشند. بار عامل 6/0 یش  ازب دیبا
نهفت ه( آن  ری نش انگر ب ر عام ل )متغ ریاست که تأث

نش انگرها  ریت أث ینسب تیاهم نیچنهماست.  تریقو
 ش ودیم  نییته یعامل یبارها  نهفته توس ریبر متغ

 .(1324) هلوان شریف و مهدویان، 

 کشور رعاملیسازمان  دافند غ یهاتیها و فهالبا برنامه ییآشنا زانیمبر  ایه کارشناسان   راکنش -8جدول 

 انباشتهوانی فرا درصد معتبر درصد فراوانی میزان

 4/1 4/1 3/1 12 هیچ

 3/20 2/11 1/11 12 کم بسیار

 1/44 1/23 6/23 34 کم

 2/16 2/42 4/42 61 متوس 

 3/22 6/12 1/12 11 زیاد

 100 2/0 2/0 1 زیاد بسیار

 - 2/0 1 بدون  اسخ

   100 144 جمع

 13/1 دارد:انحراف استان  ؛ 21/1واریانآ:     ؛ متوس  نما:   ؛ 41/2میانگین: 

 
در  رعاملی دافند غ نهیدانش کارشناسان در زم شیافزا یراهبردها و راهکارها گیریمدل اندازه -2 نگاره

  یبخش کشاورز



 ... دانش شیبر افزاعوامل مؤثر  

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 831 

 
  یداریدر حالت مهنمورد مطالهه  دانش کارشناسانتوسهه  یراهبردها و راهکارهااندازه گیری مدل  -3 نگاره

 یتم ام باره ا 3 گ ارهج در نمن در جیبر اساس نتا
 A13مقدار مناسب هستند. البته نش انگر یدارا یعامل
 نینب ود ب ه هم  داریبازه قرار داش ت و مهن  نیدر ا

. خاطر از مدل حذف شد و مدل مج دد ب رآورد ش د
نش انگرها و  ده دینش ان م  نگ ارهمن درج در  جینتا

 یبن دتیاولو یبرا هستند. داریموجود مهن یهاسازه
 رعام لیدانش  دافند غ شیافزا یرها و راهبردهاراهکا

اس تفاده  2R ریاز مق اد یکارشناسان س تاد یکشاورز
 هی و ته یزیربرنام ه" بی نشان داد به ترت جیشد. نتا
، "ازه ایه ا و امتمحرک"، "آموزش مناسب"، "منابع

در  "یدانی م یدهای بازد"و  "یس اختار ادار میتنظ"
  (.2جدول) تا  نجم قرار دارند ولا تیاولو

 یهاهی  گو ی  یو روا ییای   ا 4و  3ج  داول  جینت  ا
دان ش و  شیاف زا یا و راهکاره امربوط ب ه راهبرده 

کارشناس ان م ورد مطاله ه در خص وب  یه ایآگاه
 3. ج دول دهدیرا نشان م یکشاورز رعاملی دافند غ

 نیانگی  و م یب  یترک ییای  کرونب  ا ،  ا یآلف  ا ردامق  
. ده دیم  نش اناستخراج شده نش انگرها را  انآیوار

 ییای کرونب ا  و  ا یآلف ا ریمق اد ییای ا دییجهت تأ
ای ن من درج در  جیباشند. نت ا 2/0 یباا دیبا یبیترک

 نیچن تم ام نش انگرها اس ت. هم ییای ا دیمؤ جدول
 ی یدهنده روااستخراج ش ده نش ان انآیوار نیانگیم

 یب اا دی آن با زانی امر م نیا یهمگرا است. که برا
 ی یدهنده وج ود رواموض وع نش ان نی باشد و ا 1/0

 نی با توجه ب ه ا بکار رفته است. یهاهمگرا در آزمون
 زی همگرا ن ییهستند روا 1/0 یباا ریمقاد یکه تمام

 یبررس  یاک ر ب را-فورن ل اری شده اس ت. مه دییتأ
واگ را،  ییروا دییتأ ی. براشودیواگرا استفاده م ییروا
کمت ر از مق دار  دی ها باس ازه یتم ام نیب یبستگهم

از  کی اس تخراج ش ده ه ر  انآیوار نیانگیمجذور م
دو  چیه  ده دیموض وع نش ان م  نی . ااشدبها سازه
 بی کامل نداشته و ترک یبستگهم گریکدیبا  یریمتغ
از  یها ب ه خ وباست که تمام سازه یابه گونه هاهیگو
 4من درج در ج دول  جینت ا اند.شده کیتفک گریکدی

 یب را برق رار اس ت. زی واگ را ن ی یروا دهدینشان م
 رعام لیند غدانش  داف شیعوامل مؤثر بر افزا یبررس
ت  وأم ب  ا اس  تفاده از برنام  ه  ونیرگرس   لی  از تحل

STATA14.2 شی   یبررس  یبهره گرفته شد. ب را 
 یاز آزمون هم خط  یونیها و اعتبار مدل رگرسفرض

    استفاده شد.
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 کارشناسان رعاملیدانش  دافند غ شیافزا یراهبردها و راهکارها یبندتیاولو -2جدول 
 2R Adjusted 2R متغیر اولویت

 231/0 236/0 ریزی و تهیه منابعبرنامه 1

 226/0 226/0 آموزش مناسب 2

 202/0 203/0 و امتیازهاها محرک 3

 161/0 162/0 تنظیم ساختار اداری 4

 142/0 112/0 بازدیدهای میدانی 1

 
  دافن ددان ش  شیافزا یاستخرج شده راهکارها انآیوار نیانگیکرونبا  و م یآلفا ،یبیترک ییای ا -3جدول 

 کارشناسان رعاملیغ
میانگین واریانس 

 استخرج شده

پایایی 

 ترکیبی

تتای 

 ترتیبی

آلفای 

 کرونباخ
 متغیر نماد مؤلفه

411/0 624/0 16/0 

 

ای بازدیده

 میدانی

A13 شرکت کارشناسان در مانورهای آموزشی  دافند غیرعامل در بخش کشاورزی 

346/0 A14 
های واقهی تهدیدهای خارجی بخش کشاورزی استفاده از روش بازدید از موقهیت

 های  دافند غیرعامل برای مدیریت این تهدیدهادر مناط  مختلف کشور و شیوه

 A24 
المللی کشاورزی در سایر کشورها )به ویژه کشورهای ه تهدیدات بینبازدید از نمون

 دارای شرای  مشابه ایران( 

221/0 222/0 12/0 

 

 آموزش مناسب

A18 
های های ترکیبی آموزش اینترنتی و آموزش کارگاهی روشاستفاده از روش

 کاربرد اصول  دافند غیرعامل در حوزه تخصصی و شغلی کارشناسان

123/0 A15 های مختلف مرتب  با  دافند غیرعامل در بخش کشاورزیبرگزاری کارگاه آموزشی در زمینه 

 A29 
متنوع  ژوهشی و آموزشی برای افزایش دانش کارشناسان های بینی فرصت یش

 در زمینه  دافند غیرعامل

236/0 244/0 232/0 

 

ریزی و برنامه

 تهیه منابع

A17 
تهیه منابع آموزشی خودآموز در زمینه رعایت اصول  دافند غیرعامل در حوزه 

 تخصصی کارشناسان

 A16 طراحی نظام آموزش  دافند غیرعامل ویژه کارشناسان وزارت جهادکشاورزی 

221/0 A19 
های آموزشی در حوزه  دافند غیرعامل در کشاورزی و دسترسی آسان تهیه فیلم

 ین رسانه هاکارکنان به ا

 A22 
تهیین مستمر نیاز آموزشی کارشناسان در زمینه کاربرد اصول  دافند غیرعامل در 

 حوزه تخصصی آنان

 A23 
وزارت و ارائه آموزش های رسانی نیاز آموزشی کارشناسان هر یک از بخشاطالع

 مرتب  با آن

 A25 
ای توسهه آموزش  دافند طراحی مواد و محصوات آموزشی سمهی و بصری بر

 غیرعامل کارشناسان وزارت

211/0 216/0 164/0 

 
تنظیم ساختار 

 اداری

A20 
های مختلف اداری ایجاد واحد اداری )دائمی( مشاوره  دافند غیرعامل در دستگاه

 ستادی و استانی

163/0 A26 زیتدوین سیاستها و راهبردهای بلندمدت  دافند غیرعامل وزارت جهادکشاور 

 A27 افزایش دانش و آگاهی کارشناسان از سند  دافند زیستی وزارت جهادکشاورزی 

101/0 241/0 213/0 

 

ها و محرک

 امتیازها

A21 تخصیص بودجه و اعتبارات مناسب به برنامه آموزش  دافند غیرعامل کارشناسان وزارت 

212/0 A28 های مرتب  با  دافند غیرعاملهال در فهالیتهای ساانه برای کارشناسان فبرقراری  اداش 

 A30 یشرفت شغلی کارشناسان بر مبنای میزان مشارکت آنان در امور  دافند غیرعامل  

 A31 
های مرتب  با ها و برنامههای مختلف شرکت کارشناسان در همایشتأمین هزینه

  دافند غیرعامل در کشاورزی
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 یره ایمتغ 1مندرج در ج دول  جیبا توجه به نتا
 نی . بن ابر اباش ندینم یهم خط هرابط یمستقل دارا
. ازم ب ه ،ک ر باش دیاعتبار م یدارا یونیمدل رگرس

 STATA14.2 ب  ا برنام  ه VIFو  Toleranceاس  ت 
مانن د رش ته، ش غل،  ییرهایمحاسبه شده است. متغ

عالقه به  ،یریادگیبه  ازیمدرک، سابقه کار، احساس ن
ب اا  یهم خط یدارا رعاملیدانش  دافند غ یریادگی

 کنار گذاشته شدند.  لیاز تحل نیا بنابربودند، 
و  یسن ارتباط منف ریآن است که متغ دیمؤ جینتا
ب ا  -11/1 بیدرصد ب ا ض ر 21در سطح  یداریمهن
 رعام  لیس  طح دان  ش  دافن  د غ یارتق  ا ری  متغ

مفهوم که با کاهش سن رون د  نیکارشناسان دارد. بد
 ریمتغ نیب ،ی. از طرفکندیم دایدانش بهبود   یارتقا
 دافند  انشسطح د یارتقا ریها و متغبا هدف ییآشنا

رابط ه مثب ت و 21/11 بیکارشناسان با ضر رعاملیغ

 شیمفه وم ک ه ب ا اف زا نیوجود دارد. بد یداریمهن
در  رعام ل،یافراد ب ا اه داف  دافن د غ ییآشنا زانیم

 شیخصوب ب  نیها در اسطح دانش آن یروند ارتقا
(. 6)ج دول  ردی گیصورت م یتحوات مثبت شیاز  
دان ش  شیبر روند افزا یردایمهن ریتأث رهایمتغ ریسا

 11/2 زین Fافراد مورد مطالهه نداشتند. مقدار آزمون 
 داریدرص د مهن  22 نانیبدست آمد و در سطح اطم

 است. یونیمدل رگرس یداریدهنده مهنبود که نشان
Y=100.4 -1.186X1+11.21X2 

Yدانش ی=ارتقا، X1سن =، X2هابا هدف یی= آشنا. 
 بیض ر ده دیشان م، ن7مندرج در جدول  جینتا

 یمهن  نیاس ت و ب د 41/0شده برابر  لیتهد نییته
ارتق  ا  دان  ش  انآی  درص  د از وار 41اس  ت ک  ه 

ها و ب ا ه دف ییآشنا یرهایمتغ  یکارشناسان از طر
 .شودیم نییتب  ینمونه تحق یسن اعضا

 
 اکر(-ارفورنلیاستخراج شده )مه انآیبا وار رهایمتغ یبستگهم -4جدول 

 
 ها و امتیازهامحرک تنظیم ساختار اداری ریزی و تهیه منابعبرنامه بازدیدهای میدانی آموزش مناسب

         123/0 آموزش مناسب

       646/0 201/0 بازدیدهای میدانی

     111/0 213/0 214/0 ریزی و تهیه منابعبرنامه

   116/0 161/0 610/0 261/0 تار اداریتنظیم ساخ

 121/0 161/0 122/0 641/0 202/0 ها و امتیازهامحرک

 
 سطح دانش کارشناسان یمؤثر بر ارتقا یرهایمتغ یهم خط بیضرا -1جدول 

 VIF Tolerance متغیرهای وارد شده در مدل

 21/0 10/1 های آموزشکیفیت شاخص

 61/0 14/1 دانش  دافند غیرعامل

 41/0 02/2 ها با هدفشنایی آ

 10/0 21/1 سن

 12/0 21/1 )رسمی(  نوع استخدام

 61/0 12/1 ) یمانی(  نوع استخدام

 62/0 44/1 )رئیآ اداره(   ست سازمانی

 62/0 42/1 )کارشناس مسوول(   ست سازمانی

 12/0 12/1 )کارشناس نظارت(   ست سازمانی

 20/0 43/1 جنسیت

 42/0 11/2 گیریاحساس نیاز به یاد
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 سطح دانش کارشناسان یمؤثر بر ارتقا یرهایمتغ ونیرگرس لیتحل جینتا -1جدول 
 مهنی داری t مقدار خطای استاندارد B متغیر

 004/0 21/2 64/33 40/100 ضریب ثابت

 014/0 14/2- 46/0 116/1- سن

 14/0 42/1 031/0 0163/0 های آموزشکیفیت شاخص

 133/0 21/0 016/0 110/0 لدانش  دافند غیرعام

 012/0 41/2 46/4 21/11 ها با هدف آشنایی

 641/0 46/0- 11/2 14/4- )رسمی(  نوع استخدام

 162/0 40/1 26/14 22/20 ) یمانی(  نوع استخدام

 112/0 44/1- 21/1 11/11- )رئیآ اداره(   ست سازمانی

 12/0 14/0 21/12 63/2 )کارشناس مسوول(   ست سازمانی

 26/0 01/0 22/30 11/12 )کارشناس نظارت(   ست سازمانی

 24/0 12/1 1/61 14/10 جنسیت

 
 شده توس  مدل نیتبب انآیوار -1جدول 

 )(شده ضریب تعیین تعدیل  تعیین ضریب ) (

12/0 41/0 

 

 یریگجهیو نت بحث
کارشناس ان م ورد مطاله  ه  ت  رشیب یلیتحص  رش ته

 زی ه ا نغالب آن یلیک تحصبوده و مدر "یکشاورز"
 نی است. با توجه به ا "ارشدیو کارشناس یکارشناس"

و برنام ه  یکارشناس  یهاشده جز  گروه ادیکه افراد 
موض وع  نی هستند، ا یستاد وزارت جهادکشاورز زیر

 رعاملیغ  دافنددانش  جهیاست و در نت یهیکامال طب
ج ه باشد. البته با تو یتخصص یادیتا حد ز دیها باآن

ب اا در  یبه ضرورت کسب دانش و اطالعات تخصص 
در بخش  رعاملی دافند غ یهااستیاصول و س نهیزم

اس ت.  یب ااتر ض رور التیداشتن تحص  ،یکشاورز
س ال ب ود، ک ه ب ه  11/44کارشناسان  یسن نیانگیم

 نی بااست و ا یتا حد سانسن کارشنا رسد؛ینظر م
ش  دافن د دان  شیاف زا یبرا زهیامر امکان کاهش انگ

از  تی حکا یرا خواهد داشت. البت ه از طرف  رعاملیغ
 ترشیو درک ب یارزشمند کارشناسان ستاد اتیتجرب

دارد و  یموج ود در بخ ش کش اورز داتیآنان از تهد
 نیسال قرار بود. ا 33/21سابقه خدمت آنان  نیانگیم

اف راد از س ابقه  نیاز آن دارد که ا تیحکا زین وعموض

برخوردارن د و احتم اا  ییب اا یلو تجربه ش غ یکار
در بخش  رعاملیموضوع  دافند غ ترشیضمن درک ب

 نی در ا ت رشیبر ضرورت کس ب دان ش ب ،یکشاورز
 دارند.  دیخصوب تأک

 ییتوأم نشان داد، سن و آشنا ونیرگرس لیتحل جینتا
 ریت  أث رعام  لی دافن  د غ یهاب  ا برنام  ه و ه  دف

داش تند. ام ا  دانش کارشناس ان یبر ارتقا یداریمهن
ها مثبت بود. با هدف ییآشنا ریو تأث یسن منف ریتأث
(، م ک 2001فاکس ل ) ق اتیتحق جیبا نتا جهینت نیا

و  یافتخ  ار نیدال  و رک  ن )2001(و همک  اران یکن  
گف  ت  ت  وانیدارد. م   ی( همخ  وان1321(همک  اران، 

 یکارشناس  ان ب  را زهی  س  ن انگ شیاحتم  اا ب  ا اف  زا
 دیراستا با نیو در ا کندیم دایدانش کاهش   شیافزا

و  رعام لیاس تخدام ب ه آم وزش  دافن د غ یدر ابتدا
 نی رداخته شود. از ا شیاز   شیموارد مرتب  با آن ب

 یهاها و ه دفب ا برنام ه رشناس اندر ابتدا کا  یطر
آش نا ش ده و س پآ ب ا  رعام لی دافند غ یهابرنامه
دان ش آن ان  شینسبت به افزا یبرنامه آموزش یاجرا
. اص  وا ش  ودیاق دام م   رعام  لی دافن  د غ ن هیر زمد
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دان  ش  یو س  ودمند تیها، ج  ذابب  ا ه  دف ییآش  نا
و  س ازدیکارشناسان آشکار م یرا برا رعاملی دافند غ

 ت رشیب یریادگی کارشناسان به  لیبر تما یلیدل نیا
 ها است. با هدف یی آ از آشنا

 ی ژوهش نش ان داد ک ه راهکاره ا و راهبرده ا جینتا
کارشناس ان در   نج  رعام لیدانش  دافن د غ شیاافز

، "یس اختار ادار میتنظ "، "آم وزش مناس ب"عامل 
و  "یدانی م یدهای بازد"، "منابع هیو ته یزیربرنامه"
ک ه ب ا  ش وندیم  یبنددسته "ازهایها و امتمحرک"
( 2002مارتنس   ون و همک   اران )  ی   تحق ج   هینت

 یرسانخود به اطالع  یدر تحق شانیدارد. ا یهمخوان
مقابل ه ب ا خط رات  یب را یآگ اه ج ادیب ه موق ع و ا

 یمحتوا دیاساس با نینمودند. بر ا دیتأک سمیوتروریب
 یآموزش  یهابرنام ه یب را یمناسب یو کاربرد یعلم

کارشناس    ان س    تاد وزارت  رعام    لی دافن    د غ
 یه اکانال  ی طرانتخ اب ش ده و از  یجهادکش اورز

در  یآموزش  یه اکارگ ا ه ژهی متنوع و مناسب ب ه و
 ش انیتا مورد اس تقبال ا ردیکارشناسان قرار گ اریاخت

و  یزیردر برنام  ه یت  رشیواق  ع ش  ده و مش  ارکت ب
. از ن دیوزارت نما رعاملی دافند غ یهاآموزش یاجرا
ش  اه  س  ند و   ی  تحق جیب  ا نت  ا جینت  ا نی  ا یطرف  

 تی   در خص  وب اولو زی   ( ن1322) یمخبردزف  ول
 ن هیزم نی دارد. در ا یراهکارها و راهبرده ا همخ وان

مس تند و  لمیکتاب، جزوه، ف  نیفوق بر تدو نیمحقق
 دی  روش  ها تأک ریاز س  ا شیب   یک  یالکترون یمحت  وا

و  هیو ته یزیربر برنامه زین  یتحق نیداشتند که در ا
 یترشیب دیارائه آموزش مناسب تأک یمنابع و از طرف

 ی اس بان و   ورنق  ی تحق جیاست. البته با نت ا هشد
و زم ان  وهیندارد که احتماا به ش ی( همخوان1322)

 ادی  نیمحقق  یرهایو تفس  لی و تحل  یتحق یاجرا
 میک ار تنظ راه یاج را ی. ب راباش دیشده مرتب  م 
 یهااس  تیس نیب  ا ت  دو تی  اولو ،یس  اختار ادار

با آن   مرتب یو مال یمنابع انسان صیبلندمدت، تخص
 دافن د واح د  یبرا یساختار ادار میتنظ تیو در نها

. باش دیکش ور م  یکشاورز یهادر سازمان رعاملیغ
 نیه ا و ت أم اداش یبه برق رار زین ازیها و امتمحرک

کارکن ان در  یب را ازی امت اف تیه ا و درکارگاه نهیهز

ب ا توج ه ب ه  انی اش اره دارد. در  ا یجهت ارتقا شغل
 ارائه شده است.  لی، یشنهادهای   یتحق جینتا
راهکارها  نهیمنابع در زم نیتدو تیبه اولو تیبا عنا -

 رعام  لیدان  ش  دافن  د غ شیاف  زا یو راهبرده  ا
 ش  نهادی  یکارشناس  ان س  تاد وزارت جهادکش  اورز

 :شودیم
در  یو جزوات آموزش  یجیترو اتیکتب، نشر نیتدو

در  یدر بخش کشاورز رعاملیحوزه مختلف  دافند غ
 . ردیقرار گ تیاولو
اامک ان قاب ل  یحت کوتاه مستند که یهالمیف نیتدو

تلفن همراه کارشناس ان  یهادستگاه  یاستفاده از طر
 یهاش  نیکیا ل دی  . تولردی  ق  رار گ تی  باش  د در اولو

و اجرا ق رار  یطراح تیازم است در اولو زین یآموزش
 . ردیگ
عکآ در حوزه  شگاهیبطور مستمر نما یهاسازمان در

برگ زار ش ده و  یدر بخ ش کش اورز رعاملی دافند غ
 یه  اتیاز موقه دی بازد یب را یرنام ه گ ردش علم ب

 یاتی عمل یدر بخش کش اورز رعاملی دافند غ یواقه
 شود. 

 یه ا و اعط  ااثرگ ذار محرک گ  اهیب ا توج ه ب ه جا -
 ش  نهادیکارشناس  ان،   یه  اتیدر فهال ازاتی  امت

 :شودیم
 یهاش  رکت در برنام  ه یآموزش   یهانام  هیگ  واه
از  یکش  اورزدر بخ  ش  رعام  لی دافن  د غ یآموزش  

کارشناس ان  یب را یاژهی و یو مهن و یماد ازاتیامت
 برخوردار باشد. 

آن ان در  یآموزش  یازه ایمش ارکت کارشناس ان ن با
بط ور  یدر بخ ش کش اورز رعام لی دافن د غ نهیزم

 نی بر ا یآموزش یهاکارگاه یو محتوا یابیمستمر ارز
 شود.  نیاساس تدو

 یالتیتش ک یقو یو نقش ساختارها تینظر به اهم -
 :شودیم شنهادی  ،یتخصص یهابرنامه تیدر موفق

 هی  در کل «رعام  لیدفت  ر  دافن  د غ ای   تیریم  د»
وزارت  یو س   تاد یو مل    یاس   تان یهاس   ازمان

و  ی یاجرا یسازمان یهابه همراه  ست یجهادکشاورز
و  جادیمنطقه تحت  وشش ا لیبه نسبت  تانس یعلم
 شود.  ینیبشیآن   یبرا یمناسب یاعتبار یهافیرد
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واح د  نی ا یو علم  ی یاجرا ،یتیریمد یها ست در
م رتب   یسواب  کار یافراد متخصص و دارا یسازمان

مستقر ش ود و  یدر بخش کشاورز رعاملیبا  دافند غ

ها اعم ال  س ت نیبه ا یو تخصص ینگاه فن یبه نوع
 شود.

 

 هابعمن
نقاط ض هف و  دها،یها و تهدفرصت رعامل،ی دافند غ (.1321نژاد، ا. س. ) یم. و محمد ،یس.، ابوتراب ،یاحمد

خوزس تان، دانش گاه  ،یدر بخ ش کش اورز رعام لی دافن د غ یک یالکترون یمل شیهما .یقوت در کشاورز
 خوزستان.  نیرام یهیو منابع طب یکشاورز

. رعام لید غ دافن  دگاهیاز د یبخش زراعت و باغبان یاقتصاد یدهای(. تهد1322س. ر. ) یف. و  ورنق  اسبان،
 ،یکش اورز جیآم وزش و ت رو ق ات،یس ازمان تحق ،یبخش کشاورز رعاملی دافند غ یکنفرانآ مل نیسوم

 ، کرج. 21-32)ره(، صص  ینیامام خم یمرکز آموزش عال
جوان ان  زهی انگ زانی (. عوامل مؤثر ب ر م1312م. ) ،یج. و طهماسب ،ینیم.، فرج اله حس ،یذریم.، چ نا،ی ورس

نامه روس تا شهرستان کالردشت. فصل یروستاها ی: مطالهه موردیاشتغال به حرفه کشاورز یبرا ییروستا
 . 42-31(: 1) 13و توسهه. 

انتشارات نشر بیش ه، تهران: . Amosسازی مهادات ساختاری با (. مدل1324) شریف، س. و مهدویان، و. هلوان
 .66چاو اول، ب

 . تهران: انتشارات مقدسرعاملیباره  دافند غ (. چهار طلسم در1323غ. ر. ) ،یفراهانیجالل
آم وزش  تی (. ض رورت و اهم1321س. ر. ) ،یو. و  ورنق با،یع.، شک ،یس. د.، مخبر دزفول ،یمیررحیمیحاج

و آم وزش  جیعل وم ت رو یکنگ ره مل  نی. شش مرعام لیدر ح وزه  دافن د غ یبرداران بخش کشاورزبهره
 . رازیش ران،یا یهیو منابع طب یکشاورز

 . یرازیش ادیو آموزش سپهبد ص قاتی. تهران: مرکز تحقرعاملی(.  دافند غ1322عمل، و. ) خوش
 . 406. تهران: انتشارات آگه، بیدر علوم رفتار  یتحق یها(. روش1310ا. ) ،یز.، بازرگان، ع. و حجاز سرمد،
 المیا ییجوانان روستا شیر گراعوامل مؤثر ب لی(. تحل1323م.، ب. ) ش،یو. و آرا ن،یع.، چهارسوق ام ،یسلطان

-22، ص ص 3، شماره 2. دوره یو آموزش کشاورز جیترو یها. مجله  ژوهشیبه اشتغال در بخش کشاورز
12 . 

و اص ول  دافن د  میآم وزش مف اه یمطل وب ب را ی(. نظام آموزش1322ع. ) ،ی سند، م. ر. و مخبر دزفول شاه
آم وزش  قات،یسازمان تحق ،یبخش کشاورز رعاملید غ دافن یکنفرانآ مل نی. سومیدر کشاورز رعاملیغ

 ، کرج. 16-22)ره(، صص  ینیامام خم یمرکز آموزش عال ،یکشاورز جیو ترو
محص وات س الم  داری د ایتول تی امن نیت أم ،یدر بخ ش کش اورز رعاملی(.  دافند غ1322آ،ر، ن. ) شمآ

س ازمان  ،یبخ ش کش اورز رعام لیغ  دافن د یکنفرانآ مل  نی. سومرعاملی دافند غ تیبا تقو یکشاورز
 ، کرج. 122-126)ره(، صص  ینیامام خم یمرکز آموزش عال ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق

در  داری  ا س تیز یبرا لجیاکوو ی(. الگو1321م. و دانه کار، ا. ) ،ی ورطاهر ن.، ن،یوز ع.، ،یافتخار نیالد رکن
، 2. دوره ییروس تا یه ازاغم رز.  ژوهش یو لپ و انکالهیم تااب، مورد تااب ستمیاکوس هیحاش یروستاها
 . 1-22، صص 1شماره 

 یآموزش  یه اکننده در دوره(. آمار کارشناسان شرکت1322. )"یدفتر آموزش کارکنان وزارت جهادکشاورز"
 .  یجهادکشاورز یکاربرد-یعلم یمؤسسه آموزش عال ،یوزارت جهادکشاورز رعاملی دافند غ

 . 131ب  ران،ی. تهران: انتشارات فارسرعاملی دافند غ یبا اصول و مبان یی(. آشنا1321و. ) ان،یمحمد دوست
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آم وزش  قات،یتحق )ره(، سازمان ینیامام خم ی. کرج: مرکز آموزش عالیدر بخش کشاورز رعاملی دافند غ

 . یکشاورز جیو ترو
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 .. 32-41دوره ششم، شماره اول، صص  ،ی رستار تیرینامه مد. فصلرعاملی دافند غ
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Abstract 

The principle of effective protection and exploitation of existing resources and inputs, is the 

one of the basic principles of sustainable development agriculture. For this purpose, education 

and empowerment of agricultural development stakeholders is a top priority for countries. 

Passive defense has been an important part of civilian defense and its subject area is deliberate 

external threats. This issue is of great importance in the agricultural sector due to the wide range 

of intentional external threats. In the meantime, the role of human resources in achieving the 

principles and implementation of passive defense objectives in the agricultural sector is more 

than other influential factors. The purpose of this study was to determine the strategies for 

increasing the knowledge of the Ministry of agriculture- Jahad staff. The research method was 

survey and the instrument was questionnaire. The statistical population was the experts of the 

Ministry of Agriculture - Jahad (N=261). They were selected by systematic random sampling 

method (n=145). The validity of the questionnaire was confirmed by its external validity and 

reliability by calculating Ordinal Theta coefficient. SmartPLS and Stata software were used for 

data processing. The results of Confirmatory Factor Analysis (CFA) test showed that planning 

and provision of resources, appropriate training, incentives and points, administrative structure 

adjustment and field visits were among the most important strategies to enhance the level of 

passive defense knowledge of the Ministry of Agriculture Jahad experts. The results of enter 

regression analysis also showed that age and familiarity with passive defense goals had 

significant effect on increasing knowledge of experts. 
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