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چکیده
اصل حفاظت و بهرهبرداری اثربخش از منابع و نهادههای موجود ،از اصول اولی ه توس هه ای دار کش اورزی
است و برای این منظور آموزش و توانمندسازی دست اندرکاران توسهه کش اورزی اولوی ت اص لی کش ورها ب ه
شمار میرود « .دافند غیرعامل» یکی از بخشهای مهم دفاع غیرنظامی بوده و ح وزه موض وعی آن تهدی دات
عمدی خارجی است .این موضوع در بخش کشاورزی به واسطه گستره اثرگذاری تهدی دات عم دی خ ارجی از
اهمیت فوق الهادهای برخوردار است .در این میان نقش منبعهای انسانی ب رای تحق اص له ا و یادهس ازی
هدفهای دافند غیرعامل در بخش کشاورزی بیش از سایر مؤلفههای تأثیرگذار است .ای ن تحقی ب ا ه دف
تهیین عوامل و راهکارهای افزایش دانش عمومی و مدیریتی دافند غیرعام ل کش اورزی کارشناس ان س تادی
یمایش ی و جامه ه آم اری ،کارشناس ان س تادی وزارت
وزارت جهادکش اورزی انج ام ش د .روش تحقی
جهادکشاورزی بودند ( .)N=261با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری تهیین و ب ا روش نمون هگیری
تصادفی نظاممند اعضای نمونه برگزیده شدند ( .)n=141روایی رسشنامه از طری اعتبار ش کلی و ای ایی آن
با محاسبه ضریب تتای ترتیبی ،مورد تأیید ق رار گرف ت( .)Ø=0/16 -0 /232از نرمافزاره ای  SMARTPLSو
 Stataبرای ردازش دادهها استفاده شد .یافتههای آزمون تحلیل عاملی تأیی دی نش ان داد ک ه برنام هریزی و
تهیه منابع ،آموزش مناسب ،محرکه ا و امتیازه ا ،تنظ یم س اختار اداری و بازدی دهای می دانی از مهمت رین
راهکارهای ارتقای سطح دانش دافن د غیرعام ل کارشناس ان م ورد بررس ی بودن د .همچن ین نت ایج تحلی ل
رگرسیون توأم مؤید آن بود که سن و آشنایی با هدفهای دافند غیرعامل تأثیر مهنیداری بر ارتق ای دان ش
کارشناسان داشتند.
نمایه واژگان :دانش دافند غیرعامل ،ستاد برنامهریزی ،وزارت جهادکشاورزی.
نویسنده مسئول :سید داود حاجی میررحیمی
رایانامهd.mirrahimi@areeo.ac.ir :
دریافت1321/01/16 :
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مقدمه
موضوع " دافند غیرعامل" قدمتی به اندازه ت اریخ
زندگی بشر و تجارب ایشان در زمینه تأمین غذا دارد.
انس انهای اولی ه ب رای در ام ان مان دن از ته اجم
حیوانات وحشی و دیگ ر دش منان خ ود و همچن ین
کاستن از نگرانیها به غارها ،ب اای درخت ان و دیگ ر
مأمنهای طبیهی ناه میبردند .دافن د غیرعام ل ب ا
مفهوم کلی دفاع بدون اس تفاده از س الو و درگی ری
مستقیم در برابر تهاجم ،مکم ل دف اع عام ل و ص لح
آمیزت رین و اثربخشت رین روش دف اعی اس ت ک ه
کاهش آسیب ذیری زیرس اختهای مل ی و م را ک ز
حی اتی ،حس اس ،مه م و ای داری مل ی را موج ب
میشود .دافند غیرعامل از طری توسهه ظرفیتهای
دفاعی و ارتقای آستانه تحمل عمومی ،ضمن اف زایش
توان بازدارندگی مل ی و مقاوم ت مردم ی و در ع ین
حال ،افزایش هزینه ته اجم ،تردی د اساس ی در اراده
ته اجمی دش من ایج اد م یکن د (جالل ی فراه انی،
 .)1323به عبارت بهتر ،دافن د غیرعام ل ب دون ب ه
کارگیری تجهیزات نظامی در عرصه م دیریت بح ران
نقش اساسی دارد (دوست محمدیان .)1321 ،دافند
غیرعامل آگاهی ،تفکر ،تهقل ،اندیش ه و مقاومس ازی
انسانهاست ،زیرا ازمه دافند غیرعامل این اس ت ک ه
افراد خوب بیندیشند و بصیرت و مهرفت کامل ی دا
کنند تا بتوانند در برابر تهاجمات بیرونی مقاوم باشند
(خوش عمل .)1322 ،کسانی که مس وول تش خیص
حمالت تروریستی و اسخ به آن هستند ،با این ابهام
روب رو بودن د ک ه شناس ایی نش انههای حم الت
تروریستی به راحتی امکان ذیر نیست .تشخیص اولیه
میتواند ی ک مش کل را ثاب ت کن د ام ا ب ه تنه ایی
نمیتواند جزئی ات را ف راهم کن د و در زمین ه ی ابی
مشکل ،کمک کمی میکند .واک نش زودهنگ ام بای د
روی چیزی که آشکار است متمرکز ش ود (ت وروی و
همکاران .)2001 ،بر خ الف ب اور عم ومی ک ه ی ک
موقهیت با اطالع ات روش نتر م یش ود .ب ا اف زایش
اطالعات ،یچیدگی و عدم اطمینان افزایش مییاب د.
شناسایی یک حمله تروریستی علیه بخش کش اورزی
ب ه س ادگی نخواه د ب ود ،تش خیص ب ین ش یوع
«طبیهی» و تروریستی آسان نیست ،ب ه خص وب ب ا

توجه ب ه س رعت و دامن ه راکن دگی فه ال توس
سیس تمهای حم ل و نق ل م درن .اتک ا ب ه تج ارب
گذشته در برخورد با شیوع بیماریه ای کش اورزی و
حم الت بیوتروریس تی یک ی از راهه ای برخ ورد ب ا
حمالت فوق است (سیبک .)2002 ،با توجه ب ه ای ن
ک ه تض مین امنی ت و آس ایش ،هم واره بزرگت رین
دغدغه دولتمردان بوده است ،ض رورت رداختن ب ه
این موضو ع در هزارهای که دشمن با استفاده از تمام
امکانات ،مترصد تج اوز و رخن ه ب ه منظ ور یش برد
هدفها خود است ،امری کامالً ض روری و ازم جل وه
م یکن د (موح دینی ا .)1320 ،از ای ن رو ،توس هه
مهارتها و برنامههای آم وزش دافند غیرعامل ب رای
فراگیرندگان در کشورهای مختلف جهان روند رو ب ه
رشدی یدا کرده است و کشورهای مختلف باتوجه به
نیازهای آموزشی و بافت اجتماعی خود ،شکل خاصی
از این برنامه را در کشور خود ی اده کردهان د (گ ری
وال ،2014 ،ل ویتین و هاس کن 2011 ،و ل ویتین،
هاسکن و بن هایم .)2011 ،ب ر ای ن اس اس آش نایی
کارشناسان کشاورزی با مب انی بیوتروریس ت و نح وه
مقابله و تدوین برنامهای کوتاه م دت ،می ان م دت و
بلندمدت برای تربیت منابع انس انی توانمن د و دارای
دانش و مهارتهای مرتب با حوزه دافن د غیرعام ل
با آن ضروری است .حوزه دافند غیرعام ل راهنم ای
خوبی در جهت یگیری و اجرای اث ربخش مأموری ت
شغلی کارشناسان و م دیران ب ه وی ژه در بخشه ای
س تادی م یباش د .بن ابراین ،ب رای ت دوین برنام ه
توانمندس ازی کارشناس ان و م دیران س تاد وزارت
جهادکشاورزی ضروری است عوامل مؤثر ب ر اف زایش
قابلیتهای دانشی و سطح آگاهیهای آنان در زمین ه
دافند غیرعامل کشاورزی شناخته شود.
بخ ش کش اورزی تأمینکنن ده امنی ت غ ذایی،
استقالل و توسهه اقتصادی کشور است و فهالیتهای
آن هم راه ب ا ان واع مخ اطرات طبیه ی ،اجتم اعی،
اقتصادی و سیاسی است و این موضوع آس یب ذیری
تولید ،درآمد و س رمایهگذاری در آن را اف زایش داده
اس ت .در ای ن مس یر ب روز مخ اطرات و تهدی دات
خارجی ،بواسطه ساختار برنامهریزی و منش أ بیرون ی
آن و عدم کنترل داخلی بر زمان و نحوه اجرای آنه ا
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از اهمی ت زی ادی برخ وردار اس ت .ب ر ای ن اس اس،
آموزش نحوه شناخت و مدیریت این تهدی دات ب رای
عوامل انسانی فرایند توسهه کشاورزی ضروری اس ت.
از طرف ی ،ت داوم اف زایش دان ش و فن اوریه ای
کشاورزی و همزمان تهدیدات فراوان خارجی از جمله
ورود بذور و س موم ب دون کیفی ت و تقلب ی ،ک ه در
مس یر انتق ال ای ن دان ش و فن اوریه ای س ازگار و
مناسب به مزرعه خلل وارد میکنند و بهضا نیز دارای
منشأ عمدی خ ارجی هس تند (ش مآ آ،ر،)1322 ،
آموزش دافند غیرعام ل کش اورزی را ج ز اینف ک
آموزش علوم کشاورزی قرار داده است.
اهمیت موضوع در بخش کشاورزی موجب گردید
اول ین س ند دافن د زیس تی کش ور توس وزارت
جهادکشاورزی ت دوین ش ود و ی رو آن ب ا تش کیل
کمیت ه دافن د غیرعام ل ت الش ب رای آم وزش و
توانمندس ازی من ابع انس انی آن وزارت آغ از ش ود
(مرتضوی .)1324 ،زیربخشهای دافند غیرعامل در
بخش کشاورزی شامل "آب و خاک"" ،آبخیزداری"،
"دام و طی ور"" ،من ابع طبیه ی و مح ی زیس ت"،
"زراع ت و باغب انی"" ،زیرس اختهای کش اورزی"،
"انرژی در کشاورزی"" ،صنایع کش اورزی"،" ،خ ایر
ژنتیکی گیاهی"،" ،خایر ژنتیکی دامی"" ،خشکسالی
و محدودیتهای آبی" ،میباش د (ف الو مهرآب ادی و
همک اران ،)1326 ،ک ه ازم اس ت م دیران و
کارشناسان تخصصی س تاد وزارت جهادکش اورزی در
ای ن زمین هه ا دان ش و آگ اهیه ای ازم و ک افی را
داشته باشند .نتایج بررسیهای کارشناس ی مؤی د آن
است که بسیاری از کارشناس ان کش اورزی اطالع ات
ص حیحی از موض وع دافن د غیرعام ل ندارن د و
مطاله ات خاص ی نی ز ب رای س نجش و ان دازهگیری
توانمندیهای آنها در این رابطه صورت نگرفته است
(شاه سند و مخبردزفولی1322 ،؛ ورنقی.)1322 ،
در نتیجه برنامهریزان آموزشی دادهها و اطالعات ازم
را برای تدوین برنامههای کوتاه مدت ،می ان م دت و
بلندم دت آموزش ی ب رای ارتق ای س طوو دان ش و
آگاهیهای آنان در اختی ار ندارن د .بن ایراین ،مس وله
اصلی عدم وجود اطالعات ج امع ،کام ل و بهنگ ام از
راهکارهای افزایش دانش عمومی و م دیریتی دافن د
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غیرعام ل کش اورزی کارشناس ان س تادی وزارت
جهادکشاورزی دانش م یباش د .ای ن اف راد در س تاد
وزارت فهالی ت م یکنن د و ت أثیر س طح به رهوری
فهالیته ای آن ان ب ر موفقی ت برنام ههای مل ی و
منطقهای کشاورزی کشور نمود بیشتری دارد .ایشان
در مواردی بخش ی از مأموریته ای وزارت در ح وزه
دافند غیرعامل در کشاورزی را بر عهده دارند و برای
تضمین تحق ه دفهای توس هه کش اورزی ،ک اربرد
برنام ههای دافن د غیرعام ل در بخ ش کش اورزی
بهصورت سازگار با علوم و فناوری روز اجتناب نا ذیر
است.
بررس ی سیاس تهای اجتم اعی و اگروتروریس م
نشان داده است که بسیاری از مس ائل امنی ت مل ی،
مانند حم الت بیوتروریس تی ،مش کالت وحش تناکی
برای جامهه بوجود آورده و دفع این حمالت نی از ب ه
راهحلهای قوی و بکارگیری اصول دافن د غیرعام ل
دارن د (س یبک .)2002 ،تانس یل حم الت
اگروتروریستی با هدف ایجاد تهدید امنیت غذایی بهد
از حمالت  11سپتامبر ،به ط ور فزاین دهای ب هعنوان
تهدیدی برای امنیت ملی تشخیص داده ش ده اس ت
(ک او و همک اران ،2004 ،بری ز 2004 ،و ت وروی و
همکاران )a2003 ،اما قبل از آن نیز این نگرانی وجود
داشت (توروی و همکاران ،2004 ،توروی و همکاران،
 b 2003و  ،a2003ویلیز و همک اران ،2000 ،فران ز،
 ،1222م ورفی ،1222 ،و ه ام و بری ز.)1222 ،
بنابراین ،حفظ امنیت ص نهت کش اورزی ،یام دهای
اجتماعی و اقتصادی و ثبات سیاسی ایاات متح ده و
دیگر کشورها را به دنبال دارد (راجرز.)2006 ،
شناس ایی ی ک حمل ه تروریس تی علی ه بخ ش
کش اورزی س اده نیس ت ،تش خیص ب ین ش یوع
«طبیهی» و تروریستی آسان نیست ،ب ه خص وب ب ا
توجه ب ه س رعت و دامن ه راکن دگی فه ال توس
سیس تمهای حم ل و نق ل م درن .اتک ا ب ه تج ارب
گذشته در برخورد با شیوع بیماریه ای کش اورزی و
حم الت بیوتروریس تی یک ی از راهه ای برخ ورد ب ا
حمالت فوق است (توروی .)2002 ،تهدید تروریس م
به عرضه مواد غذایی واقهی است و ب ه عل ت بزرگ ی
اقتصاد ،سالمت و هزینههای رفاه اجتماعی مرتب ب ا
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آلودگی مواد غذایی ،اعتقاد بر این است که عرضه این
مواد یکی از هدفهای تروریستها برای نا ایدارسازی
اقتصاد آمریکا است (یو اس اف دی آ ،2003 ،ت وروی
و همک اران ،2003 ،فاکس ل ،2001 ،ویلی ز،2000 ،
چ اک ،2001 ،راج رز ،2002 ،ک او و همک اران،
 ،2004فرانتز 1222 ،و واتس ون .)1222 ،تهدی دات
زیستی بهوسیله سالوهای بیولوژیک عملی میش وند.
این سالوها که به منظور انتشار عمدی بیم اریه ای
خطرناک به کار برده میش وند ،ج ز س نگینترین و
ج دیت رین تهدی دات علی ه انس ان ،حی وان و گی اه
محسوب میشوند .به عالوه ،جز تسلیحات نامتهارف
و سالوهایی ک ه توس کنوانس یونهای بینالملل ی
ممنوع اعالم ش دهاند ،م یباش ند (آرگ ری 1226 ،و
یانگ .)2012 ،عالوه ب ر ای ن ،نهاده ا و س ازمانهای
عمومی و خصوصی باید برنامههایی برای نش ان دادن
واکنش داشته و قابلیتهای خود را به روز نگه دارن د.
یک ی از روشه ای ارزی ابی دقی ریس ک و تهدی د؛
ارزی ابی آس یب ذیریه ا ،مدلس ازی س ناریوهای
بیوتروریسم و اگروتروریسم و بهبود سطح همکاریها
در تبادل اطالع ات س ازمانها و نهاده ای ی اد ش ده
میباشد و این موضوعات باید در اولوی ت برنام ههای
آم وزش کارکن ان باش د (مارتنس ون و همک اران،
.)2013
به نظر میرسد که در بخش کشاورزی ب ا توس هه
علوم و فناوری در عرصههای مختلف و یرو آن تغییر
مستمر هدفها و برنامههای سازمانها ب رای اف زایش
بهرهوری؛ بهنگامسازی تواناییهای دانشی ،مه ارتی و
بینشی کارکنان به منظور ارتق ای کیفی ت فهالیته ا
اجتناب نا ذیر است (،بیحی و عرفان زاده .)1312 ،از
طرفی کارکنان بخش کشاورزی بهعنوان اولین نقط ه
تماس با کشاورزان و بخش بای د نس بت ب ه مف اهیم
دافند غیرعامل در بخش کشاورزی و وظایف خود در
این خصوب آگاهی داشته باشند تا بتوانن د ،اق دامات
ازم را در زم ان مناس ب انج ام دهن د .در بخ ش
کشاورزی منابع در دو ح وزه نی روری انس انی ک اربر
(بهره برداران) و نیروی انسانی متخص ص (م روجین،
کارشناسان ،محقق ین و اس اتید کش اورزی) متمرک ز
هستند .فرسایش نیروی انسانی کاربرد بیشتر ناش ی

از کم س وادی و ب یس وادی و ع دم کس ب دان ش و
فناوری روز علوم کشاورزی است ولی فرسایش نیروی
انسانی متخصص به وی ژه در ح وزه س تادی ،ب ه روز
نبودن دان ش و مه ارت و در جایگ اه تخصص ی ق رار
نگ رفتن آنه ا اس ت .ض هف ای ن من ابع ،ب ا وج ود
نهادهه ای جدی د و س ازگار ب ا فن اوریه ای جدی د،
بهرهوری و اثربخش ی فهالیته ا را ک اهش م یده د
(حاجی میررحیمی و همکاران.)1321 ،
در این میان ،آموزش و توسهه قابلیته ای فن ی-
تخصصی و دانش عمومی منابع انسانی نقش اساس ی
در یشبرد هدفهای تأمین امنیت غذایی و اس تقالل
غذایی به شمار آمده است .منابع انسانی ،ای ه اص لی
تولید ،بکارگیری و ارتقای بهرهوری عوامل تولی د ب ه
شمار میآیند .روشن است که سرمایه انس انی عام ل
اساسی در رشد و توسهه بخش کشاورزی ب ه ش مار
م یآی د ،یهن ی در کن ار س رمایه م ادی م یتوان د
تض مینکننده دس تیابی ب ه توس هه ای دار باش د
(سلطانی و همک اران 1323 ،و ورس ینا و همک اران،
 .)1312از طرفی ضهف دانش فنی در ح وزه دافن د
غیرعامل در بخش کشاورزی نی ز کامالً مشهود است و
ضروری است که با ارائه آموزشهای مناسب به طیف
وسیهی از مخاطبان و با روشهای مطلوب این ض هف
را برطرف نمود .یهنی ضرورت توجه و توانمندس ازی
منابع انسانی ایجاب میکند ک ه در راس تای آم وزش
آنه ا ،نظ امی متناس ب ب ا ش رای فراگی ران ،ح وزه
موضوعی و شرای محیطی ت دوین ش ود ،ای ن نظ ام
دارای مؤلفههایی به شرو زیر میباشد:
یافتههای ژوهشی قاسمیان و همک اران ()1326
نشان داد سطح آگ اهی م دیران ارش د بیمارس تانها
نسبت به کلیات دافند غیرعامل در حد متوس بوده
و نسبت به اصول دافند غیرعامل در حد ضهیف بوده
است .همچنین سطح آگاهی نمونههای مورد مطاله ه
نسبت به مهیاره ای اولویتبن دی مراک ز درم انی در
دافن د غیرعام ل و نس بت ب ه مهیاره ای ک اهش
آسیب ذیری نیروی انس انی در دافن د غیرعام ل در
حد متوس بوده است .یافتههای ژوهشی احم دی و
همک اران ( )1321در تحقیق ی ب ا عن وان دافن د
غیرعامل ،فرصتها و تهدیدها ،نقاط ضهف و ق وت در
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کشاورزی به این نتیج ه رس یدند ک ه :فرهنگس ازی
همه جانبه برای تقویت روحیه تولی د در ب ین آح اد
جامه ه ،تربی ت نی روی متخص ص و ک ارآزموده و
همچنین تجهیز شاغلین کنونی در بخش و هدفمن د
کردن آموزشهای کشاورزی و کاربردی ب ودن آنه ا
در کلیه س طوو کوت اه م دت و بلندم دت م یتوان د
رویکرد آموزش کشاورزی را بهبود بخش د .ام ا نت ایج
مهم و مؤثری ک ه از مجموع ه ای ن اق دامات بدس ت
میآید نمایی از دافند غیرعامل است که ب ا اف زایش
ت وان کش ور در بخ ش کش اورزی ،در خنث یس ازی
نقشههای دشمنان ایران اسالمی نقش مؤثری را ایف ا
خواهد کرد .نتایج مطالهه اسبان و ورنقی ()1322
نیز نشان داد که برای مدیریت تهدی دهای اقتص ادی
بخش زراعت و باغب انی از دی دگاه دافن د غیرعام ل
ازم است از طری برگزاری دورههای آموزش ی ب رای
کارکنان وزارت جهادکشاورزی و تهیه منابع آموزش ی
در حوزه دافند غیرعام ل در کش اورزی و دسترس ی
آس ان کارکن ان ب ه آنه ا برنام هریزی ازم ص ورت
ذیرد .نت ایج مطاله ه ش اه س ند و مخبردزف ولی
( )1322نیز نشان داد ب رای اف زایش دان ش دافن د
غیرعامل دس ت ان درکاران بخ ش کش اورزی بای د از
روشهایی مانند :تهیه کت اب ،ج زوه ،ف یلم مس تند،
محت وای الکترونیک ی ،بروش ور ،نم ایش عک آ و
موقهیته ای آموزش ی (نم ایش و گ ردش علم ی)
استفاده شود.
گرش ان ( )2004در تحقیق ی ب ا عن وان دان ش،
نگرش و نگرانیهای زشکان درباره بیوتروریسم آ
از یک دوره کوتاه برنامه آموزشی به این نتیجه رسید
که بیشتر شرکت کنندگان احساس کردند ک ه ای ن
برنامه اعتماد به نفآ کلی خود را به توانایی هایش ان
اف زایش داد ب ه ای ن ترتی ب ک ه توان ایی تش خیص
بیم اریه ای بیوتریس م (% 1186درص د) اف زایش،
روشهای آموزش استفاده شده در برنامههای آمادگی
اضطراری عبارت بودند از :سخنرانی س نتی (،)%1681
مواد نوشته شده ( ،)%22ویدئو کنفرانآ و آموزش از
راه دور ( )%12/4و و آموزش از بهصورت فیلم  %44و
در نهایت به این نتیجه رسیدند آموزش بیوتروریس م

832

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

باعث افزایش دانش و اعتم اد ب ه نف آ زش کان در
تشخیص بیماری میشود.
مارتنس ون و همک اران ( )2002در تحقیق ی ب ا
عنوان دانش عملی و راهبردی تصمیمگیری در زمینه
مدیریت تهدی دات اگروتروریس م و بیوتروریس م :ب ه
ایجاد ی ک فرهن گ هش داردهنده و همک اریکنن ده
برای آموزش و تبادل اطالعات اشاره کردند .مک کنی
و همک اران ( )2001در تحقیق ی ب ا عن وان آم وزش
متخصصان سالمت در رابطه با بیوتروریس م ب ه ای ن
نتیجه رسیدند که با توج ه ب ه نگران یه ای مل ی در
مورد خط رات بیوتروریس م کش اورزی ب رای جامه ه
بشری و بروز بیرونی بیوتروریسم که ممکن اس ت در
ابتدا بین حیوانات و گیاهان ظاهر شود و اث ر انس انی
آن نامشخص باشد ،توسهه تواناییهای دانشی طبقات
اجتم اعی و آم وزش برنام هریزان و تص میم گی ران
اقتصادی -اجتماعی جامه ه در زمین ه بیوتروریس م و
اثرات آن ،ضروری است .نتایج ارزیابی کارگاه آموزشی
"اگروتروریسم" که هدف آن ایج اد آگ اهی از دامن ه
وسیع و نقاط توجه اق دامات تروریس تها در بخ ش
کش اورزی ،درک اهمی ت گزارشده ی و نظ ارت ب ر
فهالیتها در سطح اجتم اع ،تش خیص نق ش انتش ار
اطالع ات ،همک اری و برنام هریزی اض طراری ب رای
تشخیص و کاهش خطر در سطح محلی ب ود ،نش ان
داد ک ه ب ازخورد مثبت ی نس بت ب ه دس تیابی ب ه
ه دفهای کارگ اه وج ود داش ته اس ت .نت ایج آ
آزمونهای روزانه نشان داد که تغییر دانش به لح ا
آماری بر اساس آزمونهای زوجی و همچنین آ از
یگیری ( 6ماهه) مهنیدار است .البته می زان دان ش
آ از  6ماه  %32ک اهش ی دا ک رده ب ود (ل وین و
همکاران .)2001 ،مطاله ات س یبک ( )2002نش ان
داد اطالعات کم و ع دم اطمین ان م یتوان د عواق ب
ناخواستهای از جمله آسیب به ،ینفهان و افراد ع ادی
را در مقابل تهدیدات زیستی افزایش دهد .به هم ین
دلیل ازم است دانش و اطالعات ،ینفه ان در زمین ه
م دیریت تهدی دها از طری برگ زاری کارگاهه ای
آموزشی و بازدید از موقهیتهای تهدید افزایش یاب د.
یافت ههای مطاله اتی ت وروی ( )2002در م ورد
نظرسنجی از مردم نشان داد که  %13منبع احتم الی
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طراحی و
اجرای
دورههای
آموزشی

تولید
رسانههای
چا ی

بازدید از
موقهیتهای
واقهی

جلب
مشارکت
کارشناسان

راهبردها
و
راهکارها

تولید
رسانههای
الکترونیکی

شرکت در
مانورهای
دافند
غیرعامل

نگاره  -8چارچوب نظری تحقی
خش ونت اگروتروریس م را دولته ای خ ارجی٪4 ،
حمایتهای غیردولتی خ ارجی و  ٪3عوام ل داخل ی
مطرو کردهاند.
بطور کلی دانش و فن اوریه ای کش اورزی ب ه ط ور
مستمر در ح ال تح ول اس ت و همزم ان تهدی دات
فراوانی در مسیر انتقال ای ن دان ش و فن اوریه ا ب ه
مزرع ه وج ود دارد ک ه بهض ا دارای منش أ عم دی
خ ارجی اس ت .ب ر هم ین اس اس ،آم وزش دافن د
غیرعامل جز اینف ک آم وزش عل وم کش اورزی ب ه
شمار آم ده و بای د کارشناس ان کش اورزی ب ویژه در
حوزههای ستادی که مس وولیت برنام هریزی مل ی را
برعه ده دارن د ،ش ناخت ک اربردی مناس بی در ای ن
خصوب داشته باشند .با عنای ت ب ه مطاله ات م ورد
بررس ی راهکاره ایی ب رای اف زایش دان ش دافن د
غیرعامل دست اندرکاران توسهه کشاورزی وجود دارد
و عواملی این راهکارها را تحت تأثیر قرار میدهد ک ه
شناسایی آنها ضروری است .بر این اساس چ ارچوب
نظری تحقی با شش مؤلفه ترسیم شد(نگاره .)1

روششناسی
با توجه به هدف اص لی تحقی ک ه شناس ایی و
تهیین راهبردها و راهکارهای توس هه س طح دان ش و
آگاهیهای کارشناسان ستادی وزارت جهادکش اورزی
در حوزه موضوعات عمومی و مدیریتی اصول دافن د
غیرعامل در بخش کشاورزی بود ،این ژوهش ج زو
تحقیقات کمی بوده و بر اساس ن وع نت ایج ،در زم ره
ژوهشه ای ک اربردی ق رار گرف ت .اب زار س نجش
رسشنامه محق ساختهای بود که دارای سه بخش:
مشخصات فردی و حرفهای ،مشخصات دیدگاهی (دو
س ؤال) و راهبرده ا و راهکاره ای اف زایش دان ش و
آگاهیهای دافند غیرعام ل کارشناس ان ( 12گوی ه)
بود .اعتبار شکلی این ابزار از طری ارزی ابی دی دگاه
 10نف ر از ص احبنظران و متخصص ین دافن د
غیرعامل و برنامهریزی آموزشی و ایایی آن از طری
محاسبه تتای ترتیبی تأیید شد .ضریب بدست آم ده
بین  0/16تا  0/232بود که مؤید ایایی مطلوب ابزار
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سنجش بود .جامهه آماری ش امل کارشناس ان س تاد
وزارت جهادکش اورزی ب ود ک ه مشخص ات آنه ا در
فهرست کارکنان فراخوان شده برای ش رکت در دور-
های دافند غیرعامل دفتر آم وزش کارکن ان از س ال
 1322به بهد ،ثبت شده بود .ش مار آنه ا  261نف ر
تهی ین ش د (دفت ر آم وزش کارکن ان وزارت جه اد
کشاورزی .)1322 ،با استفاده از فرمول کوکران حجم
نمونه آماری تهیین و ب ا روش نمون هگیری تص ادفی
نظاممند اعضای نمونه برگزیده شدند( 132نفر)
 = nحجم نمونه تحقی  = Nحجم جامهه تحقی ؛
=dدقت احتمالی مطلوب p ،و  = qاحتمال نوع دیدگاه
با توجه به مشخص نبودن دیدگاه اعض ای نمون ه
تحقی نسبت به موضوع دافند غیرعامل کش اورزی،
مقدار  Pمساوی  0/1منظور شد (س رمد و همک اران،
.)1310
d2 =. 06 ،q =. 5 ،p =. 5 ،t2 = 1.96

برای افزایش اطمینان و به دلیل امکان دسترس ی
بیشتر ،حجم نمونه  141نف ر تهی ین ش د و آ از
یگیری  144رسشنامه تکمیل شده ،دریاف ت ش د
( .)%22/31برای این منظور با رعایت می زان تناس ب
گروههای مختلف جامهه آماری ،از طری فرمول ،یل
اقدام شد.
م ورد

=nحج م نمون ه م ورد انتخ اب از جامه
مطالهه،
 nhام= تهداد نمونه مورد انتخاب از گروه Nh ،ام =
شمار افراد جامه ه در گ روه  = N ،ته داد ک ل اف راد
جامهه
همچنین برای تحلیله ای آم اری از آزمونه ای
تحلیل ع املی تأیی دی و تحلی ل رگرس یون ت وأم از
طری نرمافزارهای  SMARTPLS3و ( Stata14.2در
این نرمافزار متغیرهای مجازی راحت ت ر وارد فراین د
تحلیل رگرسیون ش ده و خروج ی ش فافت ر اس ت)
استفاده شد.

834

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

یافتهها
نت ایج نش ان داد ک ه رش ته تحص یلی بیشت ر
کارشناس ان م ورد مطاله ه کش اورزی اس ت (44/1
درصد) و در ردههای بهدی به ترتیب رشتههای عل وم
اجتماعی و مدیریت ق رار دارن د .بیشت ر آن ان دارای
مدرک کارشناسی با  44/6درصد ( 62نفر) ب وده و در
رتبه دوم اف راد دارای م درک کارشناس یارش د ق رار
دارند .ج نآ بیشت ر اس خگویان م رد ب ود (61/3
درصد) و با میانگین سنی  44/11سال ،بیشتر آن ان
در دامنه سنی  46/1-14س ال ق رار داش تند .دامن ه
سابقه خدمت کارشناسان در محدوده  1ت ا  36س ال
بود و می انگین س ابقه خ دمت آن ان  21/33س ال و
انحراف مهیار  2/41سال بود .دامنه سنی به  1طبق ه
تقسیم شد که طبقه  22/1-22سال دارای بیشترین
فراوانی به میزان  36/3درصد بود .نوع استخدام غالب
کارشناسان مورد مطالهه "رسمی و رسمی-آزمایشی"
( 24/3درصد) بود و " ست س ازمانی" بیشت ر آنه ا
"کارشناس مسوول" ( 12/1درص د) و در مرتب ه دوم
س ت س ازمانی ایش ان "رئ یآ اداره" ب ود (21/2
درصد) .بر اساس نتایج بدست آمده تنها  3/41درصد
اف راد م ورد مطاله ه ( 1نف ر) در ح داکثر دو دوره
آموزشی دافند غیرعامل قبل از سال  1322ش رکت
کرده بودند .ولی آ از سال  1322شمار کارشناسان
شرکتکننده در این دورهها افزایش یافته و ب ه 20/2
درص د ( 30نف ر) رس یده ب ود .اس خگویان ا،ع ان
داشتند به یادگیری اصول دافند غیرعامل نیاز دارن د
(میانگین= )3/11و میزان عالقه کارشناسان به کس ب
اطالعات و دان ش در خص وب دافن د غیرعام ل در
ب ود
بخ ش کش اورزی ب یش از ح د متوس
(میانگین= .)3/6بر اساس نتایج من درج در ج دول 1
میزان آشنایی کارشناسان ب ا برنام هها و فهالیته ای
س ازمان دافن د غیرعام ل کش ور در ح د کمت ر از
متوس است(.)Mean=2.41
ب ه منظ ور دس تهبندی گوی ههای مرب وط ب ه
راهبردها و راهکارهای اف زایش دان ش و آگ اهیه ای
کارشناس ان در زمین ه دافن د غیرعام ل در بخ ش
کشاورزی و تهیین عاملهای اصلی ،از تحلی ل ع املی
تایی دی اس تفاده ش د .در ع ین ح ال ب رای بررس ی
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مهنیداری نشانگرها و سازهها این آزم ون بک ار ب رده
میشود و برای این منظور باید مقادیر  tخارج از ب ازه
 -1/26تا  1/26باشد و نتایج مندرج در نگاره مق ادیر
آزمون  tمدل تحلیل عاملی تأییدی را نشان میده د.
ب ا توج ه ب ه نت ایج من درج در نگ اره  2نج عام ل
"آم وزش مناس ب"" ،تنظ یم س اختار اداری"،
"برنامهریزی و تهیه منابع"" ،بازدی دهای می دانی" و
"محرکها و امتیازها" ب رای اف زایش دان ش دافن د
غیرعامل به ترتیب اولوی ت شناس ایی ش دند .جه ت

اندازهگیری ایایی و روایی نشانگرها از روای ی همگ را،
واگرا و برای اندازهگیری ای ایی از آلف ای کرونب ا و
ایایی ترکیبی و میزان بارعاملی اس تفاده ش د .ب رای
اندازهگیری دقت هر یک از متغیره ا ،باره ای ع املی
باید بیش از  0/6باشند .بار عاملی قویتر بدین مهنی
است که تأثیر نش انگر ب ر عام ل (متغی ر نهفت ه) آن
قویتر است .همچنین اهمیت نسبی ت أثیر نش انگرها
بر متغیر نهفته توس بارهای عاملی تهیین م یش ود
( هلوان شریف و مهدویان.)1324 ،

جدول  - 8راکنش کارشناسان بر ایه میزان آشنایی با برنامهها و فهالیتهای سازمان دافند غیرعامل کشور
میزان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

فراوانی انباشته

هیچ

12

1/3

1/4

1/4

بسیار کم

12

11/1

11/2

20/3

کم

34

23/6

23/1

44/1

متوس

61

42/4

42/2

16/2

زیاد

11

12/1

12/6

22/3

بسیار زیاد

1

0/2

0/2

100

بدون اسخ

1

0/2

جمع

144

100

-

میانگین 2/41 :؛ نما :متوس ؛ واریانآ 1/21 :؛ انحراف استاندارد1/13 :

نگاره  - 2مدل اندازهگیری راهبردها و راهکارهای افزایش دانش کارشناسان در زمینه دافند غیرعامل در
بخش کشاورزی
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نگاره  - 3مدل اندازه گیری راهبردها و راهکارهای توسهه دانش کارشناسان مورد مطالهه در حالت مهنیداری
بر اساس نتایج من درج در نگ اره  3تم ام باره ای
عاملی دارای مقدار مناسب هستند .البته نش انگرA13
در این بازه قرار داش ت و مهن یدار نب ود ب ه هم ین
خاطر از مدل حذف شد و مدل مج دد ب رآورد ش د.
نتایج من درج در نگ اره نش ان م یده د نش انگرها و
سازههای موجود مهنیدار هستند .برای اولویتبن دی
راهکارها و راهبردهای افزایش دانش دافند غیرعام ل
کشاورزی کارشناسان س تادی از مق ادیر  R2اس تفاده
شد .نتایج نشان داد به ترتی ب "برنام هریزی و تهی ه
منابع"" ،آموزش مناسب"" ،محرکه ا و امتیازه ا"،
"تنظیم س اختار اداری" و "بازدی دهای می دانی" در
اولویت اول تا نجم قرار دارند (جدول.)2
نت ایج ج داول  3و  4ای ایی و روای ی گوی ههای
مربوط ب ه راهبرده ا و راهکاره ای اف زایش دان ش و
آگاهیه ای کارشناس ان م ورد مطاله ه در خص وب
دافند غیرعامل کشاورزی را نشان میدهد .ج دول 3
مق دار آلف ای کرونب ا  ،ای ایی ترکیب ی و می انگین
واریانآ استخراج شده نش انگرها را نش ان م یده د.
جهت تأیید ایایی مق ادیر آلف ای کرونب ا و ای ایی
ترکیبی باید باای  0/2باشند .نت ایج من درج در ای ن
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جدول مؤید ایایی تم ام نش انگرها اس ت .همچن ین
میانگین واریانآ استخراج ش ده نش اندهنده روای ی
همگرا است .که برای این امر می زان آن بای د ب اای
 0/1باشد و ای ن موض وع نش اندهنده وج ود روای ی
همگرا در آزمونهای بکار رفته است .با توجه ب ه ای ن
که تمامی مقادیر باای  0/1هستند روایی همگرا نی ز
تأیید شده اس ت .مهی ار فورن ل-اک ر ب رای بررس ی
روایی واگرا استفاده میشود .برای تأیید روایی واگ را،
همبستگی بین تم امی س ازهها بای د کمت ر از مق دار
مجذور میانگین واریانآ اس تخراج ش ده ه ر ی ک از
سازهها باشد .ای ن موض وع نش ان م یده د ه یچ دو
متغیری با یکدیگر همبستگی کامل نداشته و ترکی ب
گویهها به گونهای است که تمام سازهها ب ه خ وبی از
یکدیگر تفکیک شدهاند .نت ایج من درج در ج دول 4
نشان میدهد روای ی واگ را نی ز برق رار اس ت .ب رای
بررسی عوامل مؤثر بر افزایش دانش دافند غیرعام ل
از تحلی ل رگرس یون ت وأم ب ا اس تفاده از برنام ه
 STATA14.2بهره گرفته شد .ب رای بررس ی یش
فرضها و اعتبار مدل رگرسیونی از آزمون هم خط ی
استفاده شد.
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جدول  - 2اولویتبندی راهبردها و راهکارهای افزایش دانش دافند غیرعامل کارشناسان
R2 Adjusted

R2

متغیر

اولویت

0/231

0/236

برنامهریزی و تهیه منابع

1

0/226

0/226

آموزش مناسب

2

0/202

0/203

محرکها و امتیازها

3

0/161

0/162

تنظیم ساختار اداری

4

0/142

0/112

بازدیدهای میدانی

1

جدول  - 3ایایی ترکیبی ،آلفای کرونبا و میانگین واریانآ استخرج شده راهکارهای افزایش دان ش دافن د
غیرعامل کارشناسان
متغیر

نماد مؤلفه

شرکت کارشناسان در مانورهای آموزشی دافند غیرعامل در بخش کشاورزی

A13

استفاده از روش بازدید از موقهیت های واقهی تهدیدهای خارجی بخش کشاورزی
 A14بازدیدهای
در مناط مختلف کشور و شیوه های دافند غیرعامل برای مدیریت این تهدیدها
میدانی
بازدید از نمونه تهدیدات بین المللی کشاورزی در سایر کشورها (به ویژه کشورهای
A24
دارای شرای مشابه ایران)
استفاده از روش های ترکیبی آموزش اینترنتی و آموزش کارگاهی روشهای
کاربرد اصول دافند غیرعامل در حوزه تخصصی و شغلی کارشناسان

آلفای

تتای

پایایی میانگین واریانس

کرونباخ

ترتیبی

ترکیبی استخرج شده

0/346

A18

برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه های مختلف مرتب با دافند غیرعامل در بخش کشاورزی  A15آموزش مناسب 0/123
یشبینی فرصتهای متنوع ژوهشی و آموزشی برای افزایش دانش کارشناسان
در زمینه دافند غیرعامل

A29

تهیه منابع آموزشی خودآموز در زمینه رعایت اصول دافند غیرعامل در حوزه
تخصصی کارشناسان

A17

طراحی نظام آموزش دافند غیرعامل ویژه کارشناسان وزارت جهادکشاورزی

A16

تهیه فیلم های آموزشی در حوزه دافند غیرعامل در کشاورزی و دسترسی آسان
کارکنان به این رسانه ها

A19

اطالع رسانی نیاز آموزشی کارشناسان هر یک از بخشهای وزارت و ارائه آموزش
مرتب با آن

A23

طراحی مواد و محصوات آموزشی سمهی و بصری برای توسهه آموزش دافند
غیرعامل کارشناسان وزارت

A25

ایجاد واحد اداری (دائمی) مشاوره دافند غیرعامل در دستگاههای مختلف اداری
ستادی و استانی

A20

افزایش دانش و آگاهی کارشناسان از سند دافند زیستی وزارت جهادکشاورزی

تنظیم ساختار
 A26اداری

0/12

0/221 0/222

0/221

برنامهریزی و
تهیین مستمر نیاز آموزشی کارشناسان در زمینه کاربرد اصول دافند غیرعامل در
 A22تهیه منابع
حوزه تخصصی آنان

تدوین سیاستها و راهبردهای بلندمدت دافند غیرعامل وزارت جهادکشاورزی

0/16

0/411 0/624

0/232

0/163

0/164

0/236 0/244

0/211 0/216

A27

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

A21

برقراری اداش های ساانه برای کارشناسان فهال در فهالیت های مرتب با دافند غیرعامل

A28

محرکها و
یشرفت شغلی کارشناسان بر مبنای میزان مشارکت آنان در امور دافند غیرعامل A30
امتیازها
تأمین هزینههای مختلف شرکت کارشناسان در همایشها و برنامههای مرتب با
A31
دافند غیرعامل در کشاورزی

0/212
0/213

0/101 0/241
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با توجه به نتایج مندرج در ج دول  1متغیره ای
مستقل دارای رابطه هم خطی نمیباش ند .بن ابر ای ن
مدل رگرسیونی دارای اعتبار میباش د .ازم ب ه ،ک ر
اس ت  Toleranceو  VIFب ا برنام ه STATA14.2
محاسبه شده است .متغیرهایی مانن د رش ته ،ش غل،
مدرک ،سابقه کار ،احساس نیاز به یادگیری ،عالقه به
یادگیری دانش دافند غیرعامل دارای هم خطی ب اا
بودند ،بنابر این از تحلیل کنار گذاشته شدند.
نتایج مؤید آن است که متغیر سن ارتباط منفی و
مهنیداری در سطح  21درصد ب ا ض ریب  -1/11ب ا
متغی ر ارتق ای س طح دان ش دافن د غیرعام ل
کارشناسان دارد .بدین مفهوم که با کاهش سن رون د
ارتقای دانش بهبود یدا میکند .از طرفی ،بین متغیر
آشنایی با هدفها و متغیر ارتقای سطح دانش دافند
غیرعامل کارشناسان با ضریب 11/21رابط ه مثب ت و

مهنیداری وجود دارد .بدین مفه وم ک ه ب ا اف زایش
میزان آشنایی افراد ب ا اه داف دافن د غیرعام ل ،در
روند ارتقای سطح دانش آنها در این خصوب ب یش
از یش تحوات مثبتی صورت میگی رد (ج دول .)6
سایر متغیرها تأثیر مهنیداری بر روند افزایش دان ش
افراد مورد مطالهه نداشتند .مقدار آزمون  Fنیز 2/11
بدست آمد و در سطح اطمینان  22درص د مهن یدار
بود که نشاندهنده مهنیداری مدل رگرسیونی است.
Y=100.4 -1.186X1+11.21X2
=Yارتقای دانش =X1 ،سن =X2 ،آشنایی با هدفها.

نتایج مندرج در جدول  ،7نشان میده د ض ریب
تهیین تهدیل شده برابر  0/41اس ت و ب دین مهن ی
اس ت ک ه  41درص د از واری انآ ارتق ا دان ش
کارشناسان از طری متغیرهای آشنایی ب ا ه دفها و
سن اعضای نمونه تحقی تبیین میشود.

جدول  - 4همبستگی متغیرها با واریانآ استخراج شده (مهیارفورنل-اکر)
محرکها و امتیازها

0/121

تنظیم ساختار اداری

برنامهریزی و تهیه منابع

بازدیدهای میدانی

آموزش مناسب
0/123

آموزش مناسب

0/646

0/201

بازدیدهای میدانی

0/111

0/213

0/214

برنامهریزی و تهیه منابع

0/116

0/161

0/610

0/261

تنظیم ساختار اداری

0/161

0/122

0/641

0/202

محرکها و امتیازها

جدول  - 1ضرایب هم خطی متغیرهای مؤثر بر ارتقای سطح دانش کارشناسان
متغیرهای وارد شده در مدل

VIF

Tolerance

کیفیت شاخصهای آموزش

1/10

0/21

دانش دافند غیرعامل

1/14

0/61

آشنایی با هدف ها

2/02

0/41

سن

1/21

0/10

نوع استخدام (رسمی)

1/21

0/12

نوع استخدام ( یمانی)

1/12

0/61

ست سازمانی (رئیآ اداره)

1/44

0/62

ست سازمانی (کارشناس مسوول)

1/42

0/62

ست سازمانی (کارشناس نظارت)

1/12

0/12

جنسیت

1/43

0/20

احساس نیاز به یادگیری

2/11

0/42
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جدول  - 1نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای مؤثر بر ارتقای سطح دانش کارشناسان
متغیر

B

خطای استاندارد

مقدار t

مهنی داری

ضریب ثابت

100/40

33/64

2/21

0/004

سن

1/116-

0/46

2/14-

0/014

کیفیت شاخصهای آموزش

0/0163

0/031

1/42

0/14

دانش دافند غیرعامل

0/110

0/016

0/21

0/133

آشنایی با هدفها

11/21

4/46

2/41

0/012

نوع استخدام (رسمی)

4/14-

2/11

0/46-

0/641

نوع استخدام ( یمانی)

20/22

14/26

1/40

0/162

ست سازمانی (رئیآ اداره)

11/11-

1/21

1/44-

0/112

ست سازمانی (کارشناس مسوول)

2/63

12/21

0/14

0/12

ست سازمانی (کارشناس نظارت)

12/11

30/22

0/01

0/26

جنسیت

10/14

61/1

1/12

0/24

جدول  - 1واریانآ تببین شده توس مدل
) ( ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده)

0/12

0/41

بحث و نتیجهگیری
رش ته تحص یلی بیشت ر کارشناس ان م ورد مطاله ه
"کشاورزی" بوده و مدرک تحصیلی غالب آنه ا نی ز
"کارشناسی و کارشناسیارشد" است .با توجه به ای ن
که افراد یاد شده جز گروههای کارشناس ی و برنام ه
ریز ستاد وزارت جهادکشاورزی هستند ،ای ن موض وع
کامال طبیهی است و در نتیجه دانش دافند غیرعامل
آنها باید تا حد زیادی تخصصی باشد .البته با توج ه
به ضرورت کسب دانش و اطالعات تخصص ی ب اا در
زمینه اصول و سیاستهای دافند غیرعامل در بخش
کشاورزی ،داشتن تحص یالت ب ااتر ض روری اس ت.
میانگین سنی کارشناسان  44/11س ال ب ود ،ک ه ب ه
نظر میرسد؛ سن کارشناسان تا حدی بااست و ای ن
امر امکان کاهش انگیزه برای اف زایش دان ش دافن د
غیرعامل را خواهد داشت .البت ه از طرف ی حکای ت از
تجربیات ارزشمند کارشناسان ستادی و درک بیشتر
آنان از تهدیدات موج ود در بخ ش کش اورزی دارد و
میانگین سابقه خدمت آنان  21/33سال قرار بود .این
موضوع نیز حکایت از آن دارد که این اف راد از س ابقه

(

کاری و تجربه ش غلی ب اایی برخوردارن د و احتم اا
ضمن درک بیشتر موضوع دافند غیرعامل در بخش
کشاورزی ،بر ضرورت کس ب دان ش بیشت ر در ای ن
خصوب تأکید دارند.
نتایج تحلیل رگرسیون توأم نشان داد ،سن و آشنایی
ب ا برنام ه و ه دفهای دافن د غیرعام ل ت أثیر
مهنیداری بر ارتقای دانش کارشناس ان داش تند .ام ا
تأثیر سن منفی و تأثیر آشنایی با هدفها مثبت بود.
این نتیجه با نتایج تحقیق ات فاکس ل ( ،)2001م ک
کن ی و همک اران) (2001و رک نال دین افتخ اری و
همک اران )1321) ،همخ وانی دارد .م یت وان گف ت
احتم اا ب ا اف زایش س ن انگی زه کارشناس ان ب رای
افزایش دانش کاهش یدا میکند و در این راستا باید
در ابتدای اس تخدام ب ه آم وزش دافن د غیرعام ل و
موارد مرتب با آن بیش از یش رداخته شود .از این
طری در ابتدا کارشناس ان ب ا برنام هها و ه دفهای
برنامههای دافند غیرعام ل آش نا ش ده و س پآ ب ا
اجرای برنامه آموزشی نسبت به افزایش دان ش آن ان
در زمین ه دافن د غیرعام ل اق دام م یش ود .اص وا
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آش نایی ب ا ه دفها ،ج ذابیت و س ودمندی دان ش
دافند غیرعامل را برای کارشناسان آشکار میس ازد و
این دلیلی بر تمایل کارشناسان به ی ادگیری بیشت ر
آ از آشنایی با هدفها است.
نتایج ژوهش نش ان داد ک ه راهکاره ا و راهبرده ای
افزایش دانش دافن د غیرعام ل کارشناس ان در نج
عامل "آم وزش مناس ب"" ،تنظ یم س اختار اداری"،
"برنامهریزی و تهیه منابع"" ،بازدی دهای می دانی" و
"محرکها و امتیازها" دستهبندی م یش وند ک ه ب ا
مارتنس ون و همک اران ()2002
نتیج ه تحقی
همخوانی دارد .ایشان در تحقی خود به اطالعرسانی
ب ه موق ع و ایج اد آگ اهی ب رای مقابل ه ب ا خط رات
بیوتروریسم تأکید نمودند .بر این اساس باید محتوای
علمی و کاربردی مناسبی ب رای برنام ههای آموزش ی
دافن د غیرعام ل کارشناس ان س تاد وزارت
جهادکش اورزی انتخ اب ش ده و از طری کاناله ای
متنوع و مناسب ب ه وی ژه کارگ ا هه ای آموزش ی در
اختیار کارشناسان قرار گیرد تا مورد اس تقبال ایش ان
واق ع ش ده و مش ارکت بیشت ری در برنام هریزی و
اجرای آموزشهای دافند غیرعامل وزارت نماین د .از
طرف ی ای ن نت ایج ب ا نت ایج تحقی ش اه س ند و
مخبردزف ولی ( )1322نی ز در خص وب اولوی ت
راهکارها و راهبرده ا همخ وانی دارد .در ای ن زمین ه
محققین فوق بر تدوین کتاب ،جزوه ،ف یلم مس تند و
محت وای الکترونیک ی ب یش از س ایر روش ها تأکی د
داشتند که در این تحقی نیز بر برنامهریزی و تهیه و
منابع و از طرفی ارائه آموزش مناسب تأکید بیشتری
شده است .البته با نت ایج تحقی اس بان و ورنقی
( )1322همخوانی ندارد که احتماا به شیوه و زم ان
اجرای تحقی و تحلی ل و تفس یرهای محقق ین ی اد
شده مرتب م یباش د .ب رای اج رای راهک ار تنظ یم
س اختار اداری ،اولوی ت ب ا ت دوین سیاس تهای
بلندمدت ،تخصیص منابع انسانی و مالی مرتب با آن
و در نهایت تنظیم ساختار اداری برای واح د دافن د
غیرعامل در سازمانهای کشاورزی کش ور م یباش د.
محرکها و امتیاز نیز به برق راری اداشه ا و ت أمین
هزینه کارگاهه ا و دریاف ت امتی از ب رای کارکن ان در
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جهت ارتقا شغلی اش اره دارد .در ای ان ب ا توج ه ب ه
نتایج تحقی یشنهادهای ،یل ارائه شده است.
 با عنایت به اولویت تدوین منابع در زمینه راهکارهاو راهبرده ای اف زایش دان ش دافن د غیرعام ل
کارشناس ان س تاد وزارت جهادکش اورزی یش نهاد
میشود:
تدوین کتب ،نشریات ترویجی و جزوات آموزش ی در
حوزه مختلف دافند غیرعامل در بخش کشاورزی در
اولویت قرار گیرد.
تدوین فیلمهای کوتاه مستند که حتی اامک ان قاب ل
استفاده از طری دستگاههای تلفن همراه کارشناس ان
باش د در اولوی ت ق رار گی رد .تولی د ا لیکیش نهای
آموزشی نیز ازم است در اولویت طراحی و اجرا ق رار
گیرد.
در سازمانهای بطور مستمر نمایشگاه عکآ در حوزه
دافند غیرعامل در بخ ش کش اورزی برگ زار ش ده و
برنام ه گ ردش علم ی ب رای بازدی د از موقهیته ای
واقهی دافند غیرعامل در بخش کش اورزی عملی اتی
شود.
 ب ا توج ه ب ه جایگ اه اثرگ ذار محرکه ا و اعط ایامتی ازات در فهالیته ای کارشناس ان ،یش نهاد
میشود:
گ واهینام ههای آموزش ی ش رکت در برنام ههای
آموزش ی دافن د غیرعام ل در بخ ش کش اورزی از
امتیازات مادی و مهن وی وی ژهای ب رای کارشناس ان
برخوردار باشد.
با مش ارکت کارشناس ان نیازه ای آموزش ی آن ان در
زمینه دافن د غیرعام ل در بخ ش کش اورزی بط ور
مستمر ارزیابی و محتوای کارگاههای آموزشی بر ای ن
اساس تدوین شود.
 نظر به اهمیت و نقش ساختارهای قوی تش کیالتیدر موفقیت برنامههای تخصصی ،یشنهاد میشود:
«م دیریت ی ا دفت ر دافن د غیرعام ل» در کلی ه
س ازمانهای اس تانی و مل ی و س تادی وزارت
جهادکشاورزی به همراه ستهای سازمانی اجرای ی و
علمی به نسبت تانسیل منطقه تحت وشش ایجاد و
ردیفهای اعتباری مناسبی برای آن یشبینی شود.
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در ستهای مدیریتی ،اجرای ی و علم ی ای ن واح د
سازمانی افراد متخصص و دارای سواب کاری م رتب
با دافند غیرعامل در بخش کشاورزی مستقر ش ود و

به نوعی نگاه فنی و تخصصی به این س تها اعم ال
شود.
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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.
Index Terms: passive defense knowledge, planning staff, ministry of agriculture-Jahad.
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