
1398/ 2/ شماره 15علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

223

نوع مقاله: پژوهشی

ایراننظام نوین ترویج کشاورزيبهبود ي راهبردها

2و مهسا فاطمی*1مقدمکورش رضائی

)05/06/98؛ پذیرش:18/01/98(دریافت: 
چکیده

نوین ؛ در این راستا طرح نظاماستتغییر و تحوالتی نیازمند،تحقق توسعه کشاورزي و روستاییدر راستاينظام ترویج کشاورزي ایران 
تدوینرسانی بهتر نظام ترویج کشاورزي ایران مستلزم خدماتد. شهاي کشور اجرا در برخی استان94کشاورزي از سال ترویج 
ارزیابی نظام نوین ترویج کشاورزي ایران ،هدف کلی از پژوهش حاضر.استهاي آینده هاي این بخش متناسب با تهدیدها و فرصتسیاست

است. مطالعه کیفی پیشگامان اجراي آزمایشی این نظام نوینعنوانبهرمانشاه، اردبیل، گلستان و آذربایجان شرقیدر پنج استان فارس، ک
و دهی وزناین نظام پرداخته و پس از روي پیشو تهدیدهاي ها فرصتبه استخراج نقاط قوت، ضعف، SWOTبا بکارگیري تکنیک حاضر 

تالقی این ابعاد چهارگانه به ارائه راهبردهاي متناسب براي ارتقاي این نظام نوین وکشاورزي توسط متخصصین ترویج و آموزشبندي رتبه
هاي بندي عرصهپهنهدر هر سه حیطه طرح نظام نوین ترویج کشاورزي شامل هاي پژوهش، راهبردهاي تدافعی طبق یافته. پرداخته است

. در این راستااستترویج کشاورزي در اولویت گذارانیاستسبراي کشاورزي، تجهیز و ساماندهی مراکز خدمات و مدیریت دانش
.قاط ضعف و رفع تهدیدها ارائه گردیده استکاهش نيراهکارهایی در زمینه

.بندي، مدیریت دانشپهنه، SWOTکشاورزي، راهبرد،نظام نوین ترویجکلیدي: هايهواژ
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مقدمه
ه کشاورزي و روستایی به عمل ترویج در توسعهايفعالیتاي بسیاري در جهت افزایش ثمربخشی هکوشش،هاي گذشتهدر دهه

. یکی کرده استهاي ترویج را بیشتر جه به رهیافتمحدودیت منابع و هدف رسیدگی به تعداد زیاد کشاورزان توي مسألهاست. آمده
ترین رهیافت مورد استفاده در رهیافت متداولاین . استل (عمومی) هاي مورد استفاده در ترویج کشاورزي رهیافت متداواز رهیافت

رغم وجود فناوري و اطالعات الزم، امکان دسترسی کشاورزان دارد که علیجهان و ایران است. فرضیه اصلی در این رهیافت بیان می
به کشاورزان منتقل کرد، عملیات کشاورزي بهبود ها وجود ندارد. لذا اگر بتوان معلومات مربوط به فناوري و اطالعات موجود را به آن

بنابراین هنگامی که از این ؛ استسویه اطالعات وخواهد یافت. یکی از معایب عمده این رهیافت این است که نوعاً فاقد جریان د
بد. این امر عیب دیگري را یاشود مسائل، نیازها و عالیق کشاورزان، از طریق مجراهاي ترویجی به باال جریان نمیرهیافت استفاده می

نظر در سطح ملی است، در هاي موردهاي کلی و هدفانگر هدفشود. گاهی اوقات این رهیافت، در عین حال که نمایموجب می
و تماس با مروجان، افت تنها کشاورزان خواهان مشاورهکلی در این رهیطوربهماند. ها براي مناطق گوناگون ناکام میتطبیق پیام

رهیافت ).1385مقدم و کرمی، در بین کشاورزان خواهد شد (رضائیو این باعث ایجاد شکاف هستندو ثروتمندتر تربزرگورزان کشا
یابند، دستاوردهاي براي منافع خودشان سازمان میروستاییانکه هنگامی که گیرد اصل بهره میمشارکتی ترویج کشاورزي از این 

. در یرپذیرندتأثدارد که باید از نظام ترویج کشاورزي تأکیداهمیت کسانی بر مشارکت پررهیافتفراوانی خواهند داشت لذا این 
هاي خدماتی و همچنین کشاورزان است. ترویج کشاورزي این مشارکت شامل کارکنان تحقیقات کشاورزي و سازمان،بهترین حالت

شود که کانون توجه محلی خود را هنگام تغییر کردن مربوط میاي از موضوعات کشاورزيبه طیف گستردهکامالً مشارکتی، عموماً
شانس متناسب ،). در این رهیافت1396مقدم و اسداله پور، رضائیدهد (مسائل روستا و یا به وجود آمدن نیازهاي جدید تغییر می

شود گاهی و فعالیت در کشاورزان میبودن طرحی خاص با نیازها و عالیق کشاورزان زیاد است. این رهیافت موجب افزایش اعتماد، آ
این رهیافت از دید برخی از هاي ). یکی از محدودیت1394فعلی و همکاران، کند (میتأمینو نیز نیروي انسانی و فنی ترویج را 

اي کشاورزان تمام تقاضتأمینتوان ییتنهابهترویج عمومی هرگز ها، نبود کنترل الزم از طرف دولت مرکزي در امور طرح است. دولت
Rivera(جهان براي خدمات ترویج را نخواهد داشت  & Alex, 2004 .(

دهد که ترویج کشاورزي ایران در وضعیت نامطلوبی قرار داشته و هنوز نتوانسته است از لحاظ انتخاب رهیافت و نشان میهایبررس
. همچنین،)1397علیزاده و همکاران، (خود را رشد دهدهاي ترویجی، تدوین اهداف و وظایف، سازماندهی ساختار و تشکیالت، شیوه

نظام ترویج ).McDowell,2004(دائم در حال تغییر است طوربهکشاورزيترویجنظاممحیطکهداشتنظردربایدنیزنکته رااین
هاآناز یسادگبهبوده و تفاوتدهد، بیسیاري که در محیط اطراف آن رخ میتواند به تغییر و تحوالت بکشاورزي ایران نمی

این بخش را متناسب با هايسیاسترسانی بهتر نظام ترویج کشاورزي ایران مستلزم آن است که بتوان پوشی کند. خدماتچشم
Rezaei-Moghaddamآینده تدوین کرد (هايفرصتتهدیدها و  & Karami, ). اهمیت این موضوع به حدي است که برخی 2008

محیط پیرامون و فائق يهایش را براي تغییر در زمینهناییویج کشاورزي اثربخش و کارا نیازمند این است که توامعتقدند نظام تر
پاسخگویی به منظوربهخویش را هاي استراتژيآمدن بر این تغییرات درونی و بیرونی توسعه دهد؛ بنابراین نظام ترویج کشاورزي باید 

اي از سازوکارهاي نظام نوین ترویج کشاورزي مجموعه).1394و همکاران، دهی کند (فعلیجهتاین نیازهاي جدید و متغیر، دوباره
هاي شغلی و ارتقاي و توسعه دانش و روزآمد نمودن مهارتءریزي، اجرایی و نظارتی است که با هدف ارتقا، برنامهگذاريیاستس

، گذاريیاستسامور حاکمیتی شامل ،شود. با این رویکردوري در تولید و خدمات بخش کشاورزي، طراحی و مدیریت میبهره
هاي هاي قابل واگذاري توسط بخشهاي وابسته و تابعه و فعالیتریزي و نظارت با وزارت جهاد کشاورزي و سازمانبرنامه

تولیدي پهنه نفعان در نظام نوین ترویج شامل کلیه واحدهاي ذي. )1397(قاسمی و همکاران، غیردولتی انجام خواهد شد
کشاورزي داراي نیروي متخصص) و و واحدهاي تولیدي، صنعتی جزبهتحت پوشش کارشناسان مستقر در حوزه دهستان (

مبتنی بر یعیمنابع طبنظام نوین ترویج کشاورزي و . هستندهاي تولیدي کارشناسان بخش دولتی و غیردولتی فعال در عرصه
Ansari(اصول زیر است et al., 2019(:

ر راستاي گیري از رویکرد ترویج تکثرگرا دریزي و نظارت و تکثر در اجرا با بهره، برنامهگذاريیاستسجامعیت و انسجام در - 1
برداران و تولیدکنندگان؛نیازهاي فنی و تخصصی بهرهتأمینیابی، پاسخگویی و لهأمس
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نفعان به دانش فنی و تحقیقاتی؛رسی ذيدستاياستقرار مدیریت دانش در بخش کشاورزي و منابع طبیعی بر- 2
هاي شغلی بخش تمامی مراحل (از تعیین نیاز حوزههاي اجرایی درها و امکانات زیربخشمشارکت، تعامل، بکارگیري ظرفیت- 3

ترویجی)؛ وهايکشاورزي تا طراحی و اجراي فعالیت
هاي تولیدي به کارشناسان مستقر در حوزه مسئولیت پهنههاي ترویجی هر پهنه به بخش غیردولتی و سپردنواگذاري فعالیت- 4

هاي تخصصی (بهبود تولیدات گیاهی، بهبود تولیدات دامی، فنی و زیربنایی، امور اراضی و ...) در سطح کارشناسان بخشدهستان.
و اطالعات کشاورزي اعضاي شبکه ترویج و مدیریت دانشعنوانبهکارشناس تخصصی موضوعی محسوب شده و عنوانبهشهرستان 

برداران بخش کشاورزي نیز با استفاده از اي و مهندسی به تولیدکنندگان و بهرهشوند. ارائه خدمات فنی، مشاورهمحسوب می
است.یدمورد تأکهاي موجود در بخش غیردولتی ظرفیت

از ظرفیت ساختاري مراکز جهاد کشاورزي، گیري مأموریت و اهداف نظام نوین ترویج کشاورزي و منابع طبیعی عبارت است از بهره
هاي بندي عرصههاي بخش غیردولتی در انجام امور اجرایی و عملیاتی ترویج، استقرار نظام مدیریت دانش، پهنهبکارگیري ظرفیت

هاي ان در عرصهو اثربخشی آنییکاراتوانمندسازي منابع انسانی بخش کشاورزي و افزایش منظوربهتولیدي براي استقرار کارشناسان 
برداران و دیگر ذینفعان بخش کشاورزي یابی و مبادله دانش و اطالعات بین مراکز تولید کننده دانش و بهرهلهأتولیدي با رویکرد مس

هاي گیري از رویکرد ترویج تکثرگرا. اقدامات ترویجی ارائه شده در این طرح در راستاي سیاستبر اساس نیازهاي عرصه و با بهره
هاي تولید و حرکت به سمت استقرار نظام مناسب مندي نظامدهی و بهرههاي وزارت جهاد کشاورزي و مبتنی بر جهتایی بخشاجر
برداران و کارشناسان شاغل در مراکز دهستان و توسعه برداري مبتنی بر پایداري تدوین شده و قصد دارد با توانمندسازي بهرهبهره

بی طرح نظام نوین هدف از پژوهش حاضر، ارزیا).1395، رعنایی و مرتضويتولید در کشور کمک نماید (هاي آنان، به پایداريقابلیت
که با شناسایی نقاط منظورینبد؛ بوده استو فارس کرمانشاه، اردبیل، گلستان، آذربایجان شرقیهاي ترویج کشاورزي در استان

هاي کشور اهبردهاي کارآمد براي بهتر اجراشدن این طرح در سایر استانها و تهدیدهاي موجود در این نظام، رقوت، ضعف و فرصت
پیشنهاد و ارائه گردد. 

پژوهشروش 
آوري اطالعـات الزم در  هـاي عمیـق بـه جمـع    مصـاحبه قالبدرSWOTاستفاده از تکنیک پژوهش حاضر با بکارگیري روش کیفی و 

گلسـتان، اردبیـل،   (کرمانشـاه، هـاي موردمطالعـه  یج کشـاورزي در اسـتان  شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید نظام نـوین تـرو  
هـاي سـاختارمند و طبـق    گیري از پرسشنامهچهارگانه نیز با بهرهموارد و پس از استخراج این پرداخته استفارس)آذربایجان شرقی و

اندیشـی  بـدون چـاره  در واقـع ه اسـت.  م نمـود هـا اقـدا  آنبندي نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزي نسبت به امتیازبندي و رتبه
هـاي اساسـی و   هاي کلی و اعـالم شـده آن بـا چـالش    انـداز و اهـداف سازمان و اعمال سیاست، تحقق رسالت، چـشـمراهبرديمسائل

هـار  تهدیـدها، چ ها و انه نقاط قوت و نقاط ضعف با فرصت). از کنار هم قرار دادن عوامل چهارگ1386جدي روبرو خواهد شد (برایسون، 
بـه دسـت آمـده و    (SO)، دسته راهبردهاي تهـاجمی  هافرصتکه از تالقی نقاط قوت و ياگونهبهآید. دسته راهبرد متنوع به دست می

به دست خواهد آمد. از تالقـی نقـاط ضـعف و    (ST)به همین ترتیب از کنار هم گذاشتن نقاط قوت و تهدیدها، طبقه راهبردهاي تنوع 
ایجـاد  (WT)تهدیـدها، دسـته راهبردهـاي تـدافعی    و نهایتاً از کنار هم قرار دادن نقاط ضـعف و (WO)اهبردهاي بازنگري ، رهافرصت

Cominoشوندیم & Ferretti, انـداز، اهـداف و   رسـالت، چشـم  دیگـر بـا توجـه بـه     عبـارت بـه ). 1396نیا و همکـاران،  ؛ محمدي(2016
آید:دست می)، چهار نوع یا چهار گروه از راهبردهاي ممکن به SWOTماتریس (با استفاده از هاي کلی سازمان وسیاست

تـرین حالـت بـراي سـازمان اسـت و بـدین معنـی اسـت کـه          ترین و مناسب): این حالت، مطلوبSO(الف) راهبردهاي قوت ـ فرصت ( 
هـاي  اي خود نیز با فرصـت محیط تعاملی و زمینهو قابل اتکایی برخوردار است، دردرخورها و نقاط قوت که از تواناییسازمان ضمن آن

بهایی مواجه است.مناسب و گران
هاي قابل اتکایی برخوردار است ولـی در محـیط   ها و توانایی): در این حالت، سازمان هر چند از قوتST(ب) راهبردهاي قوت ـ تهدید ( 

.استوبرو ها و تهدیدهاي متعدد و جدي رهاي خود نیز با چالشتعاملی و زمینه
بهایی بـراي سـازمان در محـیط فـراهم اسـت      هاي متعدد و گران): در این حالت، هر چند فرصتWO(ج) راهبردهاي ضعف ـ فرصت ( 

هاي جدي نیز آن را در برگرفته است.پذیريها و آسیبهـا و ناتوانیولی از سوي دیگر ضعف
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تـوجهی مواجـه   هـاي متعـدد و قابـل   هـا و نـاتوانی  فکه بـا ضعرغم آنلیسازمان ع،این حالتدر ): WT(د) راهبردهاي ضعف ـ تهدید ( 
ها و تهدیدهاي گوناگونی باید مقابله نماید.اي خود نیز با فشارها، چالشهاي تعاملی یا زمینهاست، در محیط

(فارس، کرمانشاه، تان این است که با توجه به اجراي طرح نظام نوین ترویج در پنج اسشودیمچالشی که در حال حاضر ایجاد 
اجرایی در وهله اول هاي ریزيامهبرن، کدام نوع از راهبردها در اولویت قرار داشته و بایستی در اردبیل، گلستان و آذربایجان شرقی)

رؤساي وهعالبههدفمند شامل اساتید پنج دانشگاه فوق اي نمونهارزیابی این نظام نوین، منظوربهدر همین راستامدنظر قرار گیرد.
) در نظر با تخصص ترویج و آموزش کشاورزيترویج و آموزش کشاورزي در دو دانشگاه شیراز و تهران (جمعاً هفت نفريهابخش

گردید.بندي رتبهو دهی وزنها و تهدیدهاي استخراج شده پژوهش، توسط این متخصصین گرفته شد و نقاط قوت، ضعف، فرصت
(اژهن، بودو سپس انجام یک سري محاسبات ویژه طبق مراحل زیر از متخصصینند اجراي نظرسنجینیازمبندي اولویتتعیین این 

:)1389الدین افتخاري، رکن؛ 1392
؛مطالعههاي مورداستانهاي کسب شده در ها و تهدیداي حاوي نقاط قوت و ضعف و فرصتتهیه و تنظیم پرسشنامه- مرحله اول
و سپس توزیع پرسشنامه میانهستنددر حیطه پژوهش نظرانصاحبي که شامل متخصصین و انتخاب مطلعین کلید- مرحله دوم

.ها، تهدیدها)رگانه (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتبندي عوامل چهاامتیازدهی و رتبهمنظوربهآنان 
هر ردیف در ستون اول؛در(مورد)گویهها براي هر شده از نمونهدول و محاسبه مجموع امتیازات کسبتنظیم ج- مرحله سوم

از تقسیم نمودن مجموع امتیازات بر تعداد افراد نمونه و درج آن در ستون (مورد) هاي هر گویه محاسبه میانگین وزن- مرحله چهارم
دوم جدول؛

هر طبقه و در(موارد)هابر تعداد کل گویه(مورد)، از تقسیم نمودن میانگین وزن هر گویه(R)محاسبه وزن نسبی - مرحله پنجم
ها در هر طبقه یا به عبارتی مجموع اعداد ستون به ذکر است که مجموع کل وزن نسبیدرج آن در ستون سوم جدول، البته الزم 

سوم بایستی در انتهاي جدول مشخص گردد؛
:، طبق فرمول زیر و درج آن در ستون چهارم جدول(M)محاسبه مقیاس- مرحله ششم

 از نقاط قوتهرکدام* وزن نسبی آن گویه) = مقیاس 25قوت) / ((مجموع وزن نسبی تمام نقاط
 از نقاط ضعفهرکدام* وزن نسبی آن گویه) = مقیاس 25(مجموع وزن نسبی تمام نقاط ضعف) / (
 هااز فرصتهرکدامن گویه) = مقیاس * وزن نسبی آ25ها) / ((مجموع وزن نسبی تمام فرصت
 از تهدیدهاهرکدام* وزن نسبی آن گویه) = مقیاس 25((مجموع وزن نسبی تمام تهدیدها) /

در نظر 100زیرا در صورتی که کلیه عوامل را ؛ باشد25الزم به ذکر است که مجموع ستون مقیاس براي هر طبقه بایستی معادل 
.استدرصد 25بگیریم، سهم هر یک نسبت به سایرین،

که داراي (مورد)که هر گویهطوري؛ بهپذیردیمها انجام توجه به ستون مقیاسکه با(مورد)تعیین اولویت هر گویه- مرحله هفتم
قرار خواهد گرفت.(موارد)هاویت باالتري نسبت به سایر گویهمقیاس باالتري باشد، در اول

نیز بایستی مجموع و تدافعی بندي بین انواع راهبردهاي تهاجمی، تنوع، بازنگريتعیین اولویتمنظوربهنهایتاً - مرحله هشتم
ها و تهدیدها نیز با یکدیگر صتهاي وزن نسبی فریکدیگر مقایسه شده و مجموع ستونهاي وزن نسبی نقاط قوت و ضعف باستون

امل برنده در مقایسه گردد. سپس در هر دسته مقایسه، هر عامل که وزن نسبی بیشتري داشته باشد انتخاب گردیده و در مقابل ع
گیرد.ر میمقایسه دوم قرا

و بحثهایافته
هاي کشاورزيبندي عرصهپهنهبندي راهبردها در مورد تعیین و اولویت- اولبخش
با توجه به .اندشدهو کدگذاري بنديدسته"هاي کشاورزيبندي عرصهپهنه"يدر زمینهها و تهدیدها قوت، نقاط ضعف، فرصتنقاط

د نظر در قالب چند طبقه کلی هاي مورامکان تحلیلمنظوربهاین موارد یدهاي موجود،ها و تهدتعداد زیاد نقاط قوت، ضعف، فرصت
و 42/6هاي جداول، با توجه به اینکه مجموع وزن نسبی نقاط قوت برابر با طبق یافته).4تا 1(جداول بندي و کدگذاري گردیددسته

شود. از سوي دیگر مجموع وزن با وزن نسبی باالتر انتخاب میعف ، بنابراین نقاط ضاست41/7این مقدار براي نقاط ضعف معادل 
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داراي ،؛ بنابراین تهدیدها نیز با وزن نسبی بیشتراست37/7و این میزان براي تهدیدها معادل 18/7ها برابر با فرصتنسبی ستون 
ین راهبردهاي اصلی در اول در تعیداراي اولویت(WT)اولویت هستند. لذا از تالقی نقاط ضعف و تهدیدها، راهبردهاي تدافعی

.هاي کشاورزي هستندبندي عرصهپهنهيزمینه

مطالعههاي موردهاي کشاورزي در استانعرصهبندي پهنهيبندي نقاط قوت در زمینهاولویت-1جدول 
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هاي مختلف در تخصصکارتازهبومی باتجربه و عی از کارشناسان . وجود طیف متنو1
(S1)کشاورزي در مراکز خدمات

هاي مختلف تحصیلی و تخصصی در مراکز خدمات پایلوت، براي ارتقا (وجود کارشناسان با گرایش
مختلف کشاورزي در نظام يهاتخصصافزایی برداران و تجمیع و همربردي بهرهدانش علمی و کا

-بومی بودن بعضی از کارشناسان-ي باالي بعضی از کارشناسان مسئول پهنه تجربه-بندي نهپه
هاپهنهان آموزش کارشناس-افزایش توانمندي کارشناسان در بکارگیري رویکردهاي نوین ترویجی

روز بودن دانش علمی جوان بودن نیروهاي مراکز و به-در منطقه مورد کشتبر اساس محصوالت 
افزایش توان علمی مراکز -نیازهاي توسعه کشاورزي منطقهيسوبهدهی آنان ها و امکان جهتآن

ها و تهیه اطالعات علمی جدید در مورد کشاورزي توجه به استخدام کارشناسان پهنهخدمات با 
منطقه)

4066/660/033/25

(S2). افزایش تعامالت و اعتماد کشاورزان به کارشناسان مراکز خدمات2

-ساکنیرغبرداران هاي حوزه عمل و بهرهروستايیهکليبرا(در دسترس بودن مراکز خدمات 
تعامل بیشتر -سازي تلفیق دانش بومی و دانش رسمیاهی مردم با کارشناسان و زمینههمر

ها وت فنی کشاورزان و پاسخگویی به آنکارشناسان با کشاورزان و بازخورد مشکالت و سؤاال
هاي آموزشی برگزاري دوره-کشاورزان تکتکبا چهره به چهرهمداوم و امکان مالقات حضور 

ارتباط تنگاتنگ و - ها اسان در ارتباط با حوزه وظایف آنبراي ارتقاي دانش فنی و تخصصی کارشن
ائل در برخورد با مسموقعبهواکنش - تسریع دسترسی راحت کشاورزان به کارشناسان پهنه 

کارشناسان با فرهنگ و ترملموسآشنایی بیشتر و -ها سط کارشناسان پهنهکشاورزي تو
هاي هاي آموزشی توسط شرکتتجربه برگزاري کارگاه-هاي اقتصادي اجتماعی روستاییانویژگی

هاي کشاورزي)نهادهکنندهیعتوزتولید و 

4183/662/041/24

(S3)و روستا. بهبود مشارکت فعال زنان در سطح مراکز خدمات 3

توجه ویژه به زنان روستایی و -(وجود کارشناسان خانم مسئول پهنه در بعضی از مراکز پایلوت 
در یژهوبهگر روستایی زنان تسهیلوجود تجربه - ارتقاي دانش و مهارت زنان در مناطق پهنه 

دهی صندوق اعتبارات خرد)ارتباط با سامان

3116/546/079/110

ها و ارائه سودمندتر در فرآیند اجراي فعالیتتر و هاي علمی کاربرديرگیري یافته. بکا4
(S4)خدمات ترویجی

ها، روز مزرعه) اکز تحقیقاتی، هفته انتقال یافتههاي جدید تحقیقاتی (تعامل با مر(استفاده از یافته
ها در مزارع ي بودن آنشده در خصوص کاربردارائههايیافتهورد از بکارگیري دریافت بازخ-

هاي علمی و تحقیقاتی به نش کشاورزي از طریق انتقال یافتهگسترش ضریب نفوذ دا-کشاورزان 
هاي یادگیري و متنوع مانند سایت الگویی، کانونها و فنون ترویجیاستفاده از تکنیک-مزارع 

انتقال دانش و تجربه به شیوه مدرسه در مزرعه)

3716/656/018/26
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هاي ترویجی در راستاي ارتقاي یزيربرنامهمبناي عنوانبه. توجه به آمارهاي دقیق 5
(S5)اثربخشی اقدامات ترویج 

گیري بهره-ها ستاها توسط مجریان پهنهتر شدن و به روز رسانی آمارهاي مرتبط با کشاورزي رو(دقیق
هاي موجود و ...) براي تعیین شمار از منابع چندگانه (دفترچه خدمات کشاورزي، اطالعات سرشماري

تالش رو به پیشرفت براي تکمیل - ها عامل ارتقاي اعتبار آنعنوانبهبندي برداران در جریان پهنهبهره
یی آمار مربوط آزمایراستبودن امکانفراهم -ز سوي کارشناسان برداران تحت پوشش اشناسنامه بهره

مراجعات میدانی کارشناسان)برحسبها برداران پهنهبه بهره

4183/662/041/24

هاي غیرمتمرکز نیازسنجی به هدف پی بردن به نیازهاي متنوع مخاطبین در . انجام برنامه6
(S6)مناطق مختلف

فراموش نشدن هیچکدام از - برداران سنجی و شناسایی مشکالت واقعی بهره(پتانسیل امکان نیاز
ریزي با توجه به پتانسیل کارشناسان پهنه شهرستانی و برنامهيهابرنامهها در روستاها حتی دورترین آن

ها)براي توسعه کشاورزي در همه پهنهجانبههمهریزي امکان برنامه-

3583/553/006/27

ها با سازگاري بیشتر برنامهمنظوربههاي هر کارشناس ن محدوده جغرافیایی فعالیت. تعیی7
(S7)شرایط مناطق روستایی مختلف

صدور ابالغ برداران هر منطقه و (مشخص بودن کارشناس براي هر منطقه و نیز شناسایی بهره
ایجاد حس -کارشناسان مسئول در هر پهنه (تعیین سطح اراضی و روستاهاي تحت پوشش)

آگاهی و شناخت کارشناسان پهنه - پاسخگویی در قبال وظایف سازمانی مراکز در محدوده قابل ارزیابی
اشتیاق و تجربه -مهندس ناظرعنوانبهدلیل بومی بودن و یا تجربه کار قبلی ها بهاز شرایط پهنه

براي کاداستریا طرح Google Earthگیري از مثال بهرهعنوانبهبندي (نوآورانه برخی مراکز در پهنه
شده براي هدایت فعالیت کارشناسان مسئول وجود دستورالعمل کاري تعریف-ها) ترسیم حدود پهنه

افزارها و امکانات فنی قابل توسعه نرم-ها برداران در برخی پهنهتهیه نقشه پراکنش بهره-پهنه 
)Arc GISبندي مثلاستفاده در پهنه

4783/771/076/21

(S8)هاي ترویجیوري و اثربخشی اقدامات و برنامه. ارتقاي بهره8

پررنگ شدن نقش اثربخشی مراکز خدمات -هاي آموزشی ترویجیو اثربخشی فعالیتییکارا(افزایش 
هاي نوین آبیاري هاي نوین از جمله روشتوسعه و ترغیب روش-تولید و حفظ منابع پایه يدر زمینه

ریزي اصالح الگوي کشت و برنامه-جویی آب و افزایش عملکرد محصوالت کشاورزيصرفهدر جهت 
افزایش کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزي و تولید محصول سالم -ها براي بهبود الگوي کشت در پهنه

ها به گر در ارتباط با جامعه محلی در فرآیند تبدیل سیاستتسهیلعنوانبهایفاي نقش ترویج -
امکان -هاي مراکز جهاد کشاورزي به روستاییان شناساندن هر چه بیشتر فعالیت-هاي ترویجیامهبرن

تأمین ادوات الگویی مناسب هر منطقه در زمان مناسب و آشنایی کارشناسان با این ادوات براي آموزش 
برداران)بهره

4666/769/068/22

(S9)نمایندگانی از پهنه حوزه فعالیتعنوانهبمورد اعتماد. بکارگیري کشاورزان پیشرو و 9

همکاران یا پشتیبانان عنوانبهها گیري از آن(فعال بودن کشاورزان پیشرو در هر پهنه و امکان بهره
شناسایی کشاورزان فعال، پیشرو و نخبگان روستایی و تشویق -از سوي کارشناسان پهنه محلی ترویج
ی)ها به جامعه روستایو معرفی آن

335/55/094/18

ها در . بهبود کمیت و کیفیت ارتباطات بین مدیران ترویج سازمانی و کارشناسان پهنه10
(S10)مراکز خدمات

(رابطه صمیمانه بین مدیران مسئول ترویج و کارشناسان امور پهنه)
4316/765/053/23

(S11)ها و اقدامات ترویجیرنامهدر بکردهیلتحص. بکارگیري و مشارکت جوانان روستایی 11

امکان استفاده از جوانان -(وجود مددکاران ترویجی خبره و به روز کردن مددکاران ترویجی
گر)مددکار ترویجی و تسهیلعنوانبهکردهتحصیل

3233/548/086/19

-42/695/24--جمع
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تعیین محدوده "مثال عنوانبهشود. ها انجام میبه ستون مقیاسطبقات نیز با توجههر یک از (موارد)هايبندي گویهرتبه
بین 76/2با مقیاس "ها با شرایط مناطق روستایی مختلفسازگاري بیشتر برنامهمنظوربهس هاي هر کارشناجغرافیایی فعالیت

بهبود مشارکت فعال زنان چه در "(مورد)يبوده و در نقطه مقابل، گویهنقاط قوت، داراي رتبه اول (موارد)هايسایر گویه
گیرد.در اولویت آخر قرار می79/1قیاس با م"سطح مراکز خدمات و چه در سطح روستا

هاي موردمطالعهاستانهاي کشاورزي در بندي عرصهپهنهير زمینهبندي نقاط ضعف داولویت-2جدول 
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و نگرش منفی نسبت به کلیه هاي ترویجی پیشین و ایجاد حس بدبینی . ناکارآمدي اکثر برنامه1
(W1)هاي فعلی و آتیبرنامه

ریزي برنامه-نبود یک برنامه نیازسنجی مناسب در مراکز - هاي ترویجی اجرا شده در گذشته(تجربه منفی برنامه
ها (انتخاب مراکز بدون توجه به تمایل کارشناسان تعیین مراکز خدمات پایلوت در شهرستاناز باال به پایین براي 

شده براي تعریفيهابرنامهآن مرکز براي فعالیت در قالب این طرح) و کلی و گسترده بودن وظایف ابالغی و 
در بلندمدتمدت و میانهايمدت و نداشتن هدفهاي کوتاهتمرکز بر روي هدف-بندي کارشناسان در طرح پهنه

مراکز)

515/885/086/21

بندي بدون در نظر گرفتن کلیه یین محدوده هر پهنه و اجراي پهنه. عدم وجود استانداردهاي مشخص براي تع2
(W2)جوانب

جامع در مراکز هاي عملکردي مناسب و بندي، در واقع عدم وجود شاخص(نبود یک سامانه اطالعاتی جامع از پارامترهاي پهنه
بردار و مساحت اراضی بندي (تعداد روستا، تعداد بهرههاي مورد استفاده در پهنهخدمات و در نظر گرفتن وزن یکسان براي شاخص

هاي کشاورزي وتحت پوشش نبودن کلیه امور و جنبه-پراکنده بودن حوزه کاري هر کارشناس از لحاظ تخصص -آبی و دیمی) 
عدم -يبندپهنهدر جریان برداروکارهاي کشاورزي و نیز زنان بهرهلی نظیر حفظ منابع طبیعی یا کسبمسائنظر گرفتنعدم در 

ها بین ستاها و توزیع نابرابر سطوح پهنهروبردارانبهرهمتغیر بودن تعداد -هر پهنه بردارانبهرهنیافتگیپوشش کامل و سازمان
کشاورزي هاييبرداربهرهناهمگنی نوع -ها در تقسیم پهنهبهمربوطستاها و مشکالت روپذیر بودن بعضی ازکوچ–کارشناسان 

ناکامل بودن -بندي کشاورزي در جریان پهنههايبومیستزعدم در نظر گرفتن یکپارچگی - مثل آبی و دیم در سطح استان 
هاي هنگام نبودن اطالعات و دادههب–در هر پهنه مالکی برداران فعال و اراضی خردهپراکندگی بهره-ها مشخصات برخی پهنه

برداري و الگوي کشت و پارامترهاي مبنایی در برخی تغییر و تحوالت مداوم در نظام بهره-بنديموجود مرتبط با پارامترهاي پهنه
ت کامل از منطقه در جریان عدم شناخ-بندي در برخی از مناطقاستفاده براي پهنهنبود نقشه کلی اراضی منطقه قابل-ها پهنه
گستردگی تعداد روستاهاي هر پهنه و محول شدن تمامی امور کشاورزي آن روستاها -و امور اجرایی نظام نوین ترویج يبندپهنه

)برداران در هر پهنهکار بهرهوتنوع و ناهمگنی شرایط و شیوه کشت-به یک کارشناس پهنه 

4433/773/046/24

(W3)با ترویج در شرح وظایف کارشناسانمرتبطیرغن اقدامات . محول کرد3

-شود کارشناسان در روستاها میموقعبهکه مانع از حضور کافی و هاگیر بودن آن(حجم باالي رویه مکاتبات و وقت
هايیتفعالمثال محول نمودن عنوانبهسپردن وظایف اداري غیر از وظایف اصلی به کارشناسان مسئول پهنه؛ 

ها در کار شدن بیش از حد کارشناسان پهنهاجرایی مربوط به امور زراعی مراکز توسط کارشناسان و درگیر
بندي)ها و اطالعات مربوط به پهنهگردآوري داده

4316/771/039/25

(W4)ها در مراکز خدماتو حیطه اختیارات کارشناسان پهنه. مشکالت مرتبط با تخصص، حوزه کاري4

مهارت کم کارشناسان پهنه (پایین - ها در مراکز استان یا شهرستان ها و مستقر بودن آنربومی بودن اکثر کارشناسان پهنهغی(
تعدادجنسیت ولحاظبه(مراکزدرانسانینیروينامناسب) چیدمان(توزیع-هاي کاربردي برخی کارشناسان) بودن مهارت
عدم توجیه و نهایتاً عدم توانمندي بعضی از کارشناسان پهنه نسبت به اهداف طرح نظام نوین عدم باور و اعتقاد، - )کارشناسان

اختیارات عدم تفویض - رسانی مؤثر و کارآمد به جامعه هدف محسوب گردد تواند مانعی در راستاي خدمتترویج کشاورزي می
حجم -متناسب با اقلیم منطقه آالتینماشوات الگویی و ها در راستاي حل مشکالت کشاورزان؛ نبود ادالزم به کارشناسان پهنه

بندي کارشناسان از نظر تخصص در پهنهترکیب نامناسب -شده براي کارشناسان در مدت کوتاه هاي ترویجی تعیینزیاد برنامه
اتی ارتباطی یک اتاق هاي اطالعشته باشد با وجود امکانات فناوريهاي کشاورزي در مرکز وجود دا(در صورتی که تمامی رشته

تردد روزانه - ضعف توانایی علمی بعضی از کارشناسان -شود) ها در مراکز ایجاد میقوي براي همفکري کارشناسان پهنهفکر
فرسایش نیروي بهکه نهایتاً ییکارامسیر طوالنی بین شهر محل سکونت اکثر کارشناسان و محل کار و خطرات جانی و کاهش 

تحت وآمد به روستاهاي رفتنشده در مسیربینی اي کارشناسان در مقابل حوادث پیشعدم پوشش بیمه- گردد انسانی منجر می
کند)مند به کار، دلسردي ایجاد مینبیه براي افراد عالقهفقدان یک سیستم تشویق و ت-پوشش

4783/778/063/23



نظام نوین ترویج کشاورزي ایراني بهبود راهبردها

230

2ادامه جدول 

وع نقاط ضعف
جم

م
زها

تیا
ام

ن 
نگی

میا زن
و

زن ها
و

بی
نس

(R
)

س
قیا

م
(M

)

یت
ولو

ا

(W5). سوگیري کارشناسان در توجه بیشتر به وضعیت کشاورزان پیشرو و تماسی5

آمیز گیري تبعیضجهتپا و ارتباط بیشتر با کشاورزان پیشرو و(توجه کم مراکز به کشاورزان خرده
عدم تشویق و -یافته وسعههاي تولیدي تبرداران ثروتمندتر با زیرساختبرخی کارشناسان به بهره

گران و عدم تمایل آنان به همکاري با ایجاد انگیزه در کشاورزان پیشرو و مددکاران ترویجی و تسهیل
برداران)گیري قومیتی یا محلی برخی کارشناسان پهنه براي ارائه خدمات به بهرهجهت-کارشناسان 

4316/771/039/25

نظام نوین ترویج کشاورزي از اجراي طرح تحت پوشش. عدم شناخت اکثریت کشاورزان6
(W6)مذکور

عدم شناخت و آگاهی کشاورزان در خصوص -(عدم همکاري کافی کشاورزان با کارشناسان پهنه 
برداران در مورد طرح نظام نوین ترویج، رسانی به بهرهماهیت طرح نظام نوین ترویج و عدم اطالع

سکونت -ن از اجراي طرحی به نام نظام نوین ترویج مطلع نیستند که بسیاري از کشاورزاطوريبه
برداران در مقابل برخی مقاومت بهره-ها برخی کشاورزان در خارج از پهنه و دشواري دسترسی به آن

طرح)يهاجنبه

4066/666/022/26

مورد انتظارهاي. عدم وجود تجهیزات، امکانات و اعتبارات کافی در راستاي انجام فعالیت7
(W7)از کارشناسان

استفاده بیش از حد از امکانات موجود براي پیشبرد اهداف (یعنی -(محدودیت شدید اعتبارات مراکز 
کند بیشتر از سایرین با استفاده از امکانات موجود مثل خودرو، کار پهنه خود هر کارشناس سعی می

آالت نبود ادوات الگویی و ماشین-) شودیمایجاد را انجام دهد و رقابت براي استفاده از منابع 
متناسب با اقلیم منطقه)

5033/883/080/22

(W8). ضعف در برقراري ارتباط بین کارشناسان و کشاورزان 8

کم بودن -ها با کشاورزان و انتقال مطالب فنی به زبان ساده (ضعف برقراري ارتباط کارشناسان پهنه
-روستاها یتمامبهئول نسبت به روستاهاي تحت پوشش و عدم امکان سرکشی تعداد کارشناسان مس

هاي ارائه آمار متناقض اهالی روستاها به کارشناسان و عدم اعتماد به نیروهاي دولتی از جمله وعده
هاي قبل)طرحعمل نشده

4783/778/063/23

(W9). تعامالت ضعیف مراکز خدمات با تحقیقات کشاورزي9

سنتی بودن -ها در شهرستان و دوري مسافت رتباط کم با مراکز تحقیقات به دلیل استقرار آن(ا
هاي جدید)کشاورزي و مشکل پذیرش و بکارگیري روش

395/665/019/27

. سازوکار نامناسب در تفویض اختیارات به کارشناسان مراکز از جانب مدیران سطوح 10
(W10)باالتر

-فعالیت کارشناسان پهنه و مراکز ر مشخصی براي پایش و ارزشیابی و پیامدسنجی(نبود ساز و کا
عدم تفویض -ها ضعف مدیریتی در بعضی مراکز جهاد کشاورزي در هدایت مناسب کارشناسان پهنه

ها موجب عدم کارایی ها براي رفع مشکالت اجرایی بخش کشاورزي در پهنهاختیار به کارشناسان پهنه
شود)ذهن کشاورزان میها در آن

4316/771/039/25

-41/796/24--جمع

مطالعههاي مورداستانهاي کشاورزي در بندي عرصهپهنهيها در زمینهبندي فرصتاولویت-3جدول 
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(O1)موجود در بخش تحقیقات کشاورزيهايگیري از پتانسیل. بهره1

ورود -تحقیقات در راستاي دستیابی به اهداف طرح هاي مختلفگیري از توان علمی بخش(بهره
هاي تولید کشاورزي و آشنایی با مشکالت اصلی بخش کشاورزي و سوق یافتن محققین به عرصه

مناسب با بخش دانشگاهی و ارتباط تعامل امکان-تحقیقات در راستاي نیازهاي واقعی کشاورزان 
ها)مؤثر بخش کشاورزي و دانشگاه

4277/043/25
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هاي موجود گیري از ظرفیتهاي ترویج از طریق بهره. ارتقاي کارایی و اثربخشی فعالیت2
(O2)مختلف روستایی در نهادهاي 

گیري از بهره-ها، شوراها و .... (وجود نهادهاي اجتماعی در سطح روستا از جمله دهیاري
مناسب براي يهاي غیردولتی در راستاي اجراي طرح و ایجاد زمینهخصوصی و بخشبخشتوان
جلب -) هاي مشاوره و ...سازي بخش خصوصی در امور ترویج و توسعه کشاورزي (شرکتفعال

بیمه محصوالت کشاورزي با صندوقربط شهرستان از جمله بخشداري و هاي ذيهمکاري ارگان
ها به مثال معرفی رسمی کارشناسان مسئول پهنه با همکاري و هماهنگی بخشداريعنوانبهطرح، 

ها نگیري از همکاري آها و نهادهاي محلی و بهرهامکان معرفی کارشناسان به دهیاري-روستاها 
ها از به تشکلیبخشانسجام-هاي ستادي نامهدر قالب تفاهمدر هماهنگی امور در سطح محلی 

همکاري و تعامل با سازمان امالك و اداره ثبت اسناد براي استفاده از - طریق اجراي طرح 
پهنه در دهیاري)استقرار کارشناسامکان -هاي کاداستر نقشه

4666/776/064/22

(O3)گیري مطلوب از پتانسیل کشاورزي منطقه ه. بهر3

هاي وجود استعدادها و ظرفیت- ها و روستاها (تنوع محصوالت کشاورزي در سطح شهرستان
هاي بالقوه روستاهایی که ها و ظرفیتشناسایی پتانسیل-ي عمل محلی در سطح روستاهاي حوزه

امکان تدوین برنامه بلندمدت توسعه -نگرفته استتاکنون شناسایی نشده و مورداستفاده قرار 
ها در هاي مختلف تولیدي کشاورزي و پتانسیل باالي استانوجود عرصه-کشاورزي هر پهنه 

هاي کشاورزي)اجراي طرح

4433/773/054/24

هاي کاربردي با توجه به شرایط خاص ریزي. فراهم شدن امکان تدوین و تهیه برنامه4
(O4)فمناطق روستایی مختل

شود و این خود ي ارتباط و حضور بیشتر کارشناسان در میدان فراهم میبندي زمینه(با انجام پهنه
هاي تواند فرصت بسیار مناسبی براي رفع مشکالت خاص کشاورزان هر منطقه باشد و زمینهمی

ش و روزآمد ي ارتقا و توسعه دانفراهم نمودن زمینه-رشد اقتصادي در این حوزه را فراهم کند 
امکان -وري در تولید و خدمات بخش کشاورزي هاي شغلی و ارتقاي بهرهنمودن مهارت

بودن بخشی از فراهم-بندي ریزي براي منابع آب، خاك و ... در منطقه بر اساس پهنهبرنامه
بندي در سازمان و مراکز دیگر مثل مرکز آمار ایران و ...)استفاده در پهنهاطالعات قابل

4783/778/071/21

(O5)هاي کشاورزي . فراهم شدن فضاي مناسب براي تخصصی شدن فعالیت5

تخصصی شدن -هاي مختلف (ایجاد بستر مناسب براي جذب نیروهاي تخصصی در رشته
آموختگان کشاورزي بکارگیري دانش خود در آرمان و آرزوي دانش-هاي مختلف کشاورزي فعالیت
ریزي براي امکان برنامه-دهد ه این نظام فرصت آن را در اختیار آنان قرار میعمل است کيصحنه

هاي آن با ایجاد تحرك در بخش کشاورزي و زیربخش-کشت محصوالت استراتژیک در آینده 
سازي اراضی در الزم براي یکجا کشتی و یکپارچهيفراهم کردن زمینه-استفاده از طرح 

ه و کشور)هر پهنتحت پوششروستاهاي 

4066/666/029/27

(O6). بسترسازي براي توسعه کشاورزي کشور 6

حضور -آموختگان کشاورزي هاي کشور و جذب بیشتر دانش(امکان ادامه طرح در سایر استان
آشنایی کارشناسان -ر با روستاها تترین روستاهاي کشور و تعامل بیشکارشناسان در دورافتاده

هاي موفق ها از طرحبازدید کارشناسان پهنه-ي با مسائل مراکز جهاد کشاورزي سطوح باالتر ستاد
تکمیل بانک - هاي مختلف هاي استانداخل و خارج از استان و فرصت تبادل تجارب بین پهنه

حمایت ستادي ویژه (در -ها هاي مختلف کشاورزي استانها و عرصهاطالعاتی جامع آماري پهنه
امکان -ملی از پیشبرد نظام نوین ترویج گذارانیاستسنه) و متعاقباً سایر سطح عالی وزارتخا

برداران)با توجه به عدم وجود اشتغال کافی در بین بهرههاي جدید با تکیه بر طرحایجاد شغل

3466/556/094/18
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(O7). استفاده بهینه از منابع مالی، فیزیکی، انسانی و ...7

وجود تعداد زیاد -اعتبارات قبل از شروع فصل کشت موقعبهریزي مالی براي تأمین (برنامه
وجود ظرفیت پشتیبانی و خدمات -ها در طرح التحصیالن کشاورزي و امکان استفاده از آنفارغ
هاي تجربه-هاي خصوصی در بخش کشاورزي ها و شرکتکنندگان نهادهیتی در شبکه توزیعحما

بکارگیري -ترویج کشاورزي يدار در عرصهآمیز و آموزهتشکیالتی و میدانی بعضاً موفقیت
وجود نیروهاي -هاي ترویجی هدفمند در راستاي سیاستصورتبهکارشناسان کشاورزي 
نفس (نیروهاي استخدامی جدید) در بخش کشاورزي و سازمان و تمرکز و متخصص، مجرب و تازه

ها در ریزي براي بکارگیري توان کارشناسی آناالستخدام و برنامهتوجه بیشتر به کارشناسان جدید
هاي تولیدي)پهنه

4183/668/036/26

(O8)گیري مطلوب از پتانسیل واحدهاي دیگر سازمان جهاد کشاورزي . بهره8

همکاري مؤثر -هاي ترویجی و آموزشی هاي سازمانی در فعالیت(استفاده بهینه از توان سایر بخش
بندي و جلب در مجموعه سازمان جهاد کشاورزي براي پیشبرد پهنهیسازماندرونبخشی بین

وجود کارشناسان موضوعی -بندي اندرکاران سازمان در انجام پهنهحمایت مدیران و دست
ها)ي جهاد کشاورزي استانر بدنهمتخصص د

455/775/061/23

(O9). بهبود ارتباط بین واحدهاي ترویج، تحقیق و آموزش 9

وجود اندیشمندان و مبانی نظري غنی در -(گسترش رابطه آموزش، تحقیق و ترویج کشاورزي 
هاي دوین برنامهبرداران و تامکان رصد و احصاء نیازهاي آموزشی بهره-حوزه ترویج کشاورزي 

هاي ملی و استانی در حوزه ترویج کشاورزي براي ها و اولویتجامع عملیاتی بر اساس سیاست
هاي تولید و مراکز جهاد کشاورزي)پهنه

4783/778/071/21

. بسترسازي در راستاي تقویت تعامالت بین کارشناسان مراکز خدمات با مدیران 10
(O10)سطوح باالتر

تبادل اطالعات -ها براي مدیران، سازمان و وزارتخانه دستیابی به آمار و اطالعات پهنه(سهولت
تر بر فعالیت کارشناسان مسئول پهنه و نظارت مطلوب-واسطه بین کارشناسان مراکز و سازمان بی

هاي واصله)مراکز در قالب بازدیدهاي میدانی مسئوالن استانی و از طریق گزارش

4783/778/071/21

-18/776/24--جمع

مطالعههاي موردهاي کشاورزي در استانبندي عرصهپهنهيبندي تهدیدها در زمینهاولویت-4جدول 
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(T1)یج کشاورزي. عدم آگاهی کارشناسان و مسئولین استانی از طرح نظام نوین ترو1

بندي و عدم ها و مراکز استانی و شهرستانی از ساختار و کارکرد نظام پهنه(عدم شناخت و آگاهی سازمان
در دسترس نبودن اطالعات دقیق -هاي خارج از سازمان ها و ارگانهمکاري مناسب برخی سازمان

فنی وايمشاورهخدماتايهشرکتسازندگی،سربازان(غیردولتی ودولتیموجودظرفیتدرباره
تعییندرفعالیتيزمینهبامتناسب)و...روستاییگرانتسهیلترویجی،مددکارانکشاورزي،مهندسی

هاي مربوط به پارامترهاي اطالعات و دادهتأمینها در پهنه به دلیل عدم همکاري برخی سازمان
قانونی، هايیهرونبود یلبه دلناسان پهنه ها با کارشعدم همکاري سازنده برخی دهیاري-بنديپهنه

و عدم توجیه يبندپهنهآشنا نبودن سایر ادارات مرتبط با کشاورزي با کمبود امکانات یا توجیه نشدن و
هاي محلی (شورا و تعاونی) براي همکاري در اجراي طرح)تشکل

3583/564/017/28
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(T2). عدم انسجام سازمانی جهاد کشاورزي در حمایت از طرح نظام نوین ترویج 2

(عدم انسجام سازمانی در بدنه جهاد کشاورزي در مورد طرح و نگرش منفی مدیران و کارکنان ستادي 
باالي سازمانی یا يطرح با جابجایی مسئوالن ارشد ردهسازمان نسبت به طرح، امکان عدم ادامه

عدم وجود امکان -هاشهرستانوزارتخانه و کم اهمیت شمردن و کم توجهی برخی مدیران جهاد 
گذاريیاستسعدم -توسط سازمان بردارانبهرهپیگیري نحوه انتقال مسائل فنی از کارشناسان پهنه به 

برداران و اهداف سازمان به در نظر گرفتن شرایط منطقه، نیازهاي بهرهراهبردي براي فعالیت ترویج با
وهاسیاستبامنطقهوبردارانبهرهنیازهايانطباقوعلت نبود ساز و کاري مشخص براي همگرا نمودن

-متمرکز نبودن اطالعات هر زیربخش و پراکندگی آمار و اطالعات در بین کارشناسان -استانی اهداف
سرعت بخشی به اجراي طرح منظوربهرگزاري جلسات منظم هفتگی با ادارات مرتبط با این طرح عدم ب

نبود یک سیستم -شودیمموجب کند شدن اجراي برنامه با وجود محدود بودن زمان انجام طرح 
هرتناسببهاجراییو برنامهاهدافریزي (تدویننظارت و ارزشیابی در سازمان و ضعف قابلیت برنامه

ریزي راهبردي در سطح استان و عملیاتی در هاي مشخص بر مبناي برنامههدف) و عدم تعریف قالب
واستانیهايسیاستواهدافاي که سازوکاري مشخص براي بررسیگونهبهسطح شهرستان و پهنه 

منطقه وجود ندارد)شرایطباآنتطبیقوملی

503/892/012/32

(T3)تحقیقات کشاورزييهابخشمطلوب با سایر. عدم وجود ارتباطات3

هاي خوبی در عرصهرغم وجود مراکز تحقیقات متنوع با دانش گسترده در کشور، این دانش به(علی
)نشده استتولیدي منتقل 

455/783/081/26

با هاي مرتبط . آینده مبهم کشاورزي و ترویج نوعی بدبینی نسبت به ادامه فعالیت در رشته4
(T4)کشاورزي

دشواري زیاد کار کشاورزي و یلبه دلهاي جانبی ((عدم اشتیاق نسل جوان به شغل کشاورزي و شغل
تعارض رویکرد آمایشی براي تعیین -درآمد پایین) و عدم وجود امکانات رفاهی کافی در سطح روستاها 

ا آن محصول توسط نظام نوین برداران مرتبط بدار در هر منطقه و سپس پوشش بهرهمحصوالت اولویت
چند گرا) مدنظر مسئوالن اجرایی با واقعیات کشاورزي چندکارکردي و مزارع ترویج (رویکرد تخصصی

منطقه)یکشت

515/894/018/31

(T5)کننده توسعه کشاورزي هاي ضروري و تسریع. مهیا نبودن سازه5

زي است و سایر امکانات نیز باید مهیا باشد.توسعه کشاوريهامؤلفه(آموزش و ترویج تنها یکی از 
برداران و تضمینی نبودن قیمت محصوالت کشاورزي و امکان هاي حمایتی از بهرهناکارآمدي سیاست

خردي قطعات اراضی -هاي ترویج یک تهدید مهم استالشعاع قرار گرفتن تالششکست بازار و تحت
پایین بودن سطح فناوري در بخش - دهد شعاع قرار میالها را تحتکشاورزي که عملیات اجرایی پهنه

–عدم تأمین اعتبارات الزم و ایجاد ذهنیت منفی نسبت به بخش کشاورزي -کشاورزي و صنایع وابسته 
نشده، این موضوع ممکن است ادامه طرح را مورد تهدید قرار دهد بینیها و بحران آبی پیشآبی استانکم
شده از سوي کارشناسان به کشاورزان و مشکالت اقتصادي موردنیاز توصیههايفراهم نبودن نهاده-

هاي کشاورزي به دلیل فقر مالی)کشاورزان در تأمین نهاده

4916/890/005/33

(T6)کالن در بخش کشاورزي هايگذاريیاستسآمیز بودن اکثر . ابهام6

تغییر -مثالً مبهم بودن آینده همین طرح) ثبات در بخش کشاورزي (ضعیف و بعضاً بیگذاريیاستس(
کاري و بوروکراسی موازي–ها در مورد روند طرح دولتی و متعاقباً امکان تغییر سیاستگذارانیاستس

- اي هاي منطقهبه پتانسیلتوجهییبها و همچنین سیاست از باال به پایین و در اجراي برنامه
افزوده)ز صرف بر تولید و غفلت از ارزشنیافتگی زنجیره کشاورزي و تمرکتوسعه

48888/098/24

(T7)برداران. وجود انتظارات و اختالفات بسیار در بین بهره7

برداران هنگام ایجاد انتظار در بهره-گرایانه در سطح روستاها اختالفات فردي، محلی و عشیره(
کز جهاد کشاورزي به دلیل تعارضات ایجادشده بدبینی زارعین به مرا-آوري اطالعات و نیازسنجیجمع

گذاري در امر تولید در بین گروه ضعف بنیه اقتصادي و نداشتن رغبت براي سرمایه-مثل امور اراضی 
ها و عدم توجه به برداران نسبت به تشکلعدم تمایل و رغبت بهره-برداران اي از بهرهمالحظهقابل

هاي جمعی براي هموارسازي گی بیشتر کشاورزان در قالب تشکلنیافتسازمانها ومتشکل کردن آن
بندي و عرضه خدمات)برداران در جریان پهنهمشارکت بهره

3466/562/010/29
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(T8)کار کارشناسان . پراکندگی روستاها و بعد زیاد مسافت تا محل8

بندي به کار در مرکز استان و یا و تمایل شدید کارشناسان پهنههااستانهاي شهرستانپراکنده بودن(
-هاي دوردست از کارشناسان مجرب مراکز حومه شهرستان مرکزي و احتمال خالی شدن شهرستان

ها در جریان ي فعال در استانهاها و اتحادیههاي کشاورزان از جمله تعاونیتعامل کمرنگ تشکل
کشاورزي در هر شهرستان)بخشبراياندازچشمعدم ترسیم-بندي و عرضه خدمات پهنه

4666/785/088/25

(T9)هاي مساعد و پایدار در کارشناسان بخش کشاورزي. دشواري در ایجاد انگیزه9

العبور صعب–ننده و یک تهدید است (سپردن وظایف شغلی سنگین به کارشناسان براي آنان ناامیدک
عدم وجود سیاست -بودن مسیر ارائه خدمات مختلف تخصصی بعضی از اراضی کشاورزي و باغی 

هاي الزم در انگیزه کارشناسان (مالی و انگیزشی) موجب فقدان انگیزهباال بردنتشویقی براي 
گردد)کارشناسان براي تالش مستمر می

4316/779/067/27

-37/796/24--معج

,.Ansari et al)هاي انصاري و همکاران هاي کشاورزي با یافتهبندي عرصههاي عوامل چهارگانه مربوط به پهنهیافته 2019)

دو به دو عوامل چهارگانه تحلیل راهبردي، جدول انواع راهبردهاي تهاجمی، تنوع، بازنگري و یتالقبادر ادامه همخوانی دارد. 
براي (WT)راهبردهاي تدافعی ،هااند. طبق یافتهآورده شده1ماتریس هاي کشاورزي در بندي عرصهمربوط به پهنهی تدافع

گیرند.قرار میاجرا در اولویت اول

مطالعههاي موردهاي کشاورزي در استانبندي عرصهپهنهياهبردهاي چهارگانه در زمینهانواع ر- 1ماتریس 

(T)ها تهدید(O)ها فرصت

(S)نقاط قوت 

(SO)تهاجمیهايراهبرد

هاي ریزيراهنماي برنامهعنوانبهسرزمین انجام مطالعات آمایش-1
)S7 ،O3 ،O4،O5(کشاورزي و توسعه روستایی 

،S8(هاي ترویجی در سطح وزارتخانه تشکیل معاونت هماهنگی فعالیت-2
S10 ،O9 ،O10(

هاي مراکز تحقیقاتیچارچوب آموزشساختاري درتقویت و بازنگري -3
)S4،S1 ،O1 ،O2(در راستاي نیازهاي توسعه پایدار کشور

(ST)تنوعهايراهبرد

ها پیش از تقویت ساختار بندي در سایر استانهنهعدم گسترش پ-1
)S7 ،S8 ،T4 ،T2 ،T5 ،T6 ،T8(در کشورطرح نظام نوین ترویج

به بخصوص آمارگیريیجیترویرغیف وظايعدم واگذار-2
)S5 ،T9 ،T8(کارشناسان ترویج 

بر موفقیت طرح نظام نوین ترویج بدون ازاندازهیشبتأکیدعدم-3
انجام مطالعات اجتماعی و ترویجی در مورد پیامدها و اثربخشی آن 

)S2 ،S1 ،T8،T7 ،T1 ،T9(

(W)نقاط ضعف 

(WO)بازنگريهايراهبرد

و منسجم مراکز تحقیقات و آموزش مندظامنکاهش شکاف و همکاري -1
شده براي جلب گیري از فرصت ایجادبهرهبا نظام ترویج باکشاورزي
W8،W9 ،O9 ،O1(همکاري  O8(

ی توسعه کشاورزي و تخصصمنظوربهشده استفاده بهینه از فرصت ایجاد-2
مرتفع منظوربهمناطق هاي کشاورزيگیري از پتانسیلشدن آن و بهره

ان بردارارتباط و تعامل مطلوب با بهرهينههاي موجود در زمیدن ضعفنمو
W8آنان (هاي منفی بخش کشاورزي و تغییر در ذهنیت W1 ،O6 ،O3

O5(
ها و حذف کارشناسان پهنههايبازنگري در حیطه وظایف و مسئولیت-3

)W3،W4،W7 ،O7 ،O5(یجیتروهاي با مسئولیتمرتبطیرغوظایف 

(WT)تدافعیهايراهبرد

هاي ترویجی مشخص در مناطق پایلوت برنامهو تقویتتأکید-1
)W4،W8،W1،T1،T2،T8،T4(
هاي مرتبط در سازمان جهاد کشاورزي و جلب حمایت دستگاه-2

نظام نوین ترویج طرح سایر نهادهاي دولتی و مسئولین استانی از 
خودروینتأمویژه براي اعتباري بههايحمایتتأمینو کشاورزي

)W10،W9،T1،T2،T6،T3(
ها با توجه به شاخصها وها و وسعت پهنهبینی محدودهباز-3

)W7،W4،W2،T8,T9(پراکنش روستاها و اراضی کشاورزي
همگن براي ارتقاي هايبرداران در قالب گروهشناسایی بهره-4

)W5،T5،T7(هاي ترویجیکارایی برنامه
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دو ،هاي فعلی و آتیو نگرش منفی نسبت به کلیه برنامههاي ترویجی و ایجاد حس بدبینی برنامهناکارآمدي تعداد زیادي از
عدم آگاهی کارشناسان و مسئولین ،اند. از سوي دیگرشوندگان به آن اشاره کردهمصاحبهکهبودهمورد از نقاط ضعف مهمی 

جهاد کشاورزي در حمایت از طرح نظام نوین ترویج و آینده نورزي، انسجام ناکافی سازمااستانی از طرح نظام نوین ترویج کشا
روي تهدیدهاي پیشعنوانبها کشاورزي هاي مرتبط بنی نسبت به ادامه فعالیت در رشتهمبهم کشاورزي و ترویج نوعی بدبی

هاي ین اجراي برنامهبنابرا؛ نمایدخص در مناطق پایلوت را برجسته میهاي ترویجی مشن نظام نوین، ضرورت تقویت برنامهای
در مناطق یژهوبهترویجی در راستاي نظام نوین مطابق با شرایط خاص هر منطقه و تقویت ساختار طرح نظام نوین ترویج 

شود که موفقیت اجراي طرح نظام نوین ترویج را افزایش خواهد داد. جلب راهبردي تدافعی پیشنهاد میعنوانبهپایلوت 
در بدنه سازمان جهاد کشاورزي و سایر نهادهاي دولتی و مسئولین استانی از نظام نوین ترویج هاي مرتبطحمایت دستگاه

ها و ها و وسعت پهنهبازبینی محدودهت باالیی را کسب کرده است.کشاورزي از دیگر راهبردهاي تدافعی است که اولوی
رسد.به نظر میشاورزي نیز امري ضروريها با توجه به پراکنش روستاها و اراضی کشاخص

از جمله نقاط قوت ،هاي ترویجی در راستاي ارتقاي اثربخشی اقدامات ترویجریزيمبناي برنامهعنوانبهرهاي دقیق توجه به آما
به دلیل پراکندگی روستاها و بعد زیاد مسافت تا محل کار کارشناسان و ،اما از طرف دیگر.استاجراي طرح نظام نوین ترویج 

بخصوص یجیترویرغوظایف شود کهدو تهدید اساسی، پیشنهاد میعنوانبهها نگیزگی کارشناسان مسئول پهنهاهمچنین بی
ربط واگذار شود تا کارشناسان ترویج با آسودگی خاطر بیشتري به انجام به سایر افراد و نهادهاي ذيگیرهاي وقتآمارگیري

ط نقازمانهمیک راهبرد تنوع تحلیل عنوانبهي بپردازند. این راهکار وظایف اختصاصی خود در حیطه ترویج و آموزش کشاورز
بیش از اندازه بر موفقیت طرح نظام نوین ترویج بدون انجام مطالعات اجتماعی و ترویجی در تأکیدقوت و تهدیدها است. عدم 

طلبد.میبوده که توجه خاصی را مورد پیامدها و اثربخشی آن، از راهبردهاي دیگر در این دسته 
هاي کشاورزي،بندي عرصهپهنهيح نظام نوین ترویج در زمینهاز آنجا که یکی از نقاط قوت مهم (اولویت اول) اجراي طر

است ها با شرایط مناطق روستایی مختلف سازگاري بیشتر برنامهمنظوربهس هاي هر کارشناتعیین محدوده جغرافیایی فعالیت
م شدن امکان تدوین و گیري مطلوب از پتانسیل کشاورزي منطقه، فراههایی همچون بهرهصتو از طرف دیگر با توجه به فر

ضاي مناسب براي تخصصی هاي کاربردي با توجه به شرایط خاص مناطق روستایی مختلف و فراهم شدن فریزيتهیه برنامه
هاي ریزيراهنماي برنامهعنوانبهین سرزمو اهمیت انجام مطالعات آمایشضرورتبهتوان هاي کشاورزي میشدن فعالیت

کشاورزي و توسعه روستایی اشاره نمود. در واقع توصیه به انجام مطالعات جامع آمایش سرزمین با توجه به شرایط هر منطقه، 
ه گیرد. تشکیل معاونت هماهنگی ترویج در ساختار وزارتخانر دسته راهبردهاي تهاجمی قرار میراهبردي سودمند و کارآمد د

.استدسته نیز از راهبردهاي دیگر در این 
راهبردها براي ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات در نظام نوین ترویجو اولویت تعیین -دومبخش

با اند.و کدگذاري شدهبنديدسته"ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات"يدر زمینهها و تهدیدها نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت
هاي موردنظر در قالب امکان تحلیلمنظوربهاین موارد ها و تهدیدهاي موجود،اد نقاط قوت، ضعف، فرصتتوجه به تعداد زی

هاي جداول، با توجه به اینکه مجموع وزن نسبی طبق یافته.)8تا 5جداول (بندي و کدگذاري گردیدچند طبقه کلی دسته
. شدعف با وزن نسبی باالتر انتخاب ، بنابراین نقاط ضاست081/7ل و این مقدار براي نقاط ضعف معاد84/6نقاط قوت برابر با 

؛ بنابراین تهدیدها است66/7و این میزان براي تهدیدها معادل 91/6ها برابر با فرصتاز سوي دیگر مجموع وزن نسبی ستون 
داراي اولویت اول (WT)ي تدافعینیز با وزن نسبی بیشتر داراي اولویت هستند. لذا از تالقی نقاط ضعف و تهدیدها، راهبردها

هر یک از (موارد) هاي بندي گویهرتبههستند.ساماندهی و تجهیز مراکز خدماتيدر تعیین راهبردهاي اصلی در زمینه
تخصیص تجهیزات و امکانات فیزیکی به برخی از مراکز "مثال عنوانبه. گردیدها انجام طبقات نیز با توجه به ستون مقیاس

بهبود و "ي است و در نقطه مقابل، گویهنقاط قوت، داراي رتبه اول (موارد) هاي بین سایر گویه06/6با مقیاس "خدمات
.گرفتدر اولویت پنجم قرار 23/4با مقیاس "تقویت فضاي آموزشی
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مطالعههاي موردهی و تجهیز مراکز خدمات در استانسامانديبندي نقاط قوت در زمینهاولویت-5جدول 
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(S1). تخصیص تجهیزات و امکانات فیزیکی به برخی از مراکز خدمات1

و تجهیز اداري با تهیه میز و صندلی، رایانه، روشنایی و (اختصاص تجهیزات و لوازم به بعضی از مراکز 
تشکیل تیم کارشناسی در حوزه - جه تنخواه به مراکز براي تجهیز تخصیص بود- تهویه براي مراکز 

نیازهاي تعمیراتی مراکز در قالب جدولی شناسایی -مدیریت ترویج استان براي ارزیابی و تجهیز مراکز 
مشخص و تعیین بودجه مورد نیاز)

5033/866/106/61

(S2). بهبود و تقویت فضاي آموزشی2

تجهیز - ها در طول زمان سازي الزم براي کارشناسان پهنهدبراي مراکز و اعتما(بهبود فضاي آموزشی 
اي مناسب و مطلوب از سوي ی و مشاورهارائه خدمات آموزش-آموزشی مراکز به وسایل کمک

افزایش - ایجاد تحول در ساختار اداري و فضاهاي آموزشی مراکز جهاد کشاورزي -کارشناسان پهنه 
ترویجی)-هاي آموزشی ورزان به فعالیتامکان دسترسی کشا

3583/516/123/45

(S3). بازسازي و تعمیر ساختمان مراکز خدمات قدیمی و فرسوده 3

باال بردن ضریب امنیت در -ها ی مستهلک و قابل استفاده کردن آنهاي اداري قدیم(تعمیر ساختمان
یق نقاشی و شعارنویسی)زیباسازي ظاهري برخی مراکز از طر-بعضی مراکز خدمات

3833/626/160/44

(S4)هاي بازدید مروجان در برخی از مراکز خدمات. دسترسی به خودرو براي برنامه4

استیجاري یا صورتبهخودرو تأمینامکان -(استفاده از خودروهاي مناسب براي سرکشی به روستاها 
یدهاي میدانی)هاي دیگر پس از هماهنگی الزم براي بازداز دستگاه

4274/111/52

(S5). بهبود دسترسی مراکز خدمات به فضاي مجازي و اینترنت 5

دسترسی بیشتر مراکز به اینترنت)-ها لت دسترسی به آنافزاري شدن آمارها و سهو(نرم
4183/636/197/43

-84/697/24--جمع

مطالعههاي مورداستانساماندهی و تجهیز مراکز خدمات در يبندي نقاط ضعف در زمینهاولویت-6جدول 
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(W1)توجهی از مراکز خدماتامکانات فیزیکی به بخش قابلتأمین. نیاز به تجهیز و 1

بسیاري از تأمینعدم -یاد دارند هزینه زو (تعداد زیاد مراکزي که نیاز به تجهیز، تعمیر 
شده در ابتداي طرح)هاي دادهوعده

42777/071/25

(W2). عدم اختصاص بودجه و اعتبارات کافی به مراکز خدمات2

توزیع نابرابر بودجه بین -ي کافی به مراکز و کمبود اعتبارات مورد نیاز (عدم اختصاص بودجه
قدیمی بودن اکثر -اعتبار و تجهیزات تأمینشده در خصوص دههاي داعدم انجام وعده- مراکز 

تخصیص سال، این مراکز نیاز به نوسازي دارند و30بناهاي جهاد کشاورزي با عمر بیش از 
)ها کافی نیستمبلغ اندك اعتبار براي آن

5266/896/038/31

(W3). عدم استفاده از نظرات کارشناسی در تجهیز مراکز خدمات3

به نظرات کارشناسان و مسئولین مراکز در راستاي تجهیز هر چه بهتر مراکز و عدم توجه(
وجود قوانین و -تر و با اولویت بیشتر تخصیص بودجه به تعمیرات و تجهیزات اساسی

هاي ابالغی به شهرستان در خصوص هزینه اعتبارات اختصاص داده شده فقط براي دستورالعمل
نبود برنامه مؤثر براي تعمیر وسایل و تجهیزات مورد استفاده - تعمیر و نوسازي مرکز

کارشناسان در مراکز و ارائه نسخه یکسان براي تجهیز تمامی مراکز بدون توجه به شرایط 
زمانی، مکانی و موضوعی هر منطقه)

3716/668/040/27
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(W4). کمبود شدید خودرو، راننده و سایر نیروهاي خدماتی در مراکز4

عزیمت کارشناسان به روستاها در بعضی مراکز براي برگزاري -(نبود سرایدار و راننده در مراکز 
کمبود وسیله نقلیه و مستعمل بودن وسیله نقلیه در -هاي ترویجی با هزینه شخصی کالس

) براي کارشناسان باروانتسرکشی با ماشین شخصی و نامتعارف کشاورزان (مثالً -بعضی مراکز 
شود که به دلیل متولی نداشتن، خودرو زود فرسوده و مستهلک فقدان راننده باعث می-خانم 

کند و مسئولیتی در قبال شود چون هر کارشناسی فقط براي مأموریت خود از آن استفاده می
هاي هاي استیجاري براي عزیمت به عرصهگیري از خودرومحدودیت بهره- ن ندارد خرابی آ
عدم وجود نیروي متخصص در -هزینه سوخت و ناهموار بودن مسیر یلبه دلهاپهنهمیدانی 

کامپیوتر در شهرستان)يزمینه

5033/892/024/32

زمان و واحد صفی در . توزیع ناعادالنه تجهیزات و امکانات بین بخش ستادي سا5
(W5)مراکز خدمات 

ها از قبیل (تجمع کلیه امکانات در سازمان و مراکز شهرستان و عدم اختصاص به مراکز دهستان
ارسال برخی اقالم فرسوده و تجهیزات اداري مستعمل به -روز و.... اتومبیل و کامپیوترهاي به

مراکز جهاد کشاورزي)

455/783/093/24

(W6)شدید اقالم ابتدایی و مورد نیاز کاري براي کارشناسان مراکز خدمات. کمبود6

ناکافی بودن امکانات مراکز - (کمبود ادوات و اثاثیه اداري مثل میز و صندلی براي کارشناسان 
-عدم تهیه لباس فرم براي کارشناسان پهنه -براي اجراي اهداف و حجم کاري باالي طرح 

کمبود ادوات کامپیوتري - در دسترس کارشناسان در مراکز اسپییجکمبود خط تلفن و 
کمبود -تاپ، تبلت، پرینتر، اسکنر و دستگاه کپی در دسترس کارشناسان در مراکز مانند لپ

کمبود -وسایل سمعی بصري از جمله دوربین عکاسی در دسترس کارشناسان در مراکز 
ر دسترس کارشناسان در مراکز)) دحسابینماشالتحریر (کاغذ، منگنه و لوازم

3716/668/040/27

(W7)هاي مخابراتی و اینترنت . ضعف زیرساخت7

ها در بعضی مناطق و مشکالت کارشناسان (ضعف زیرساخت مخابراتی و اینترنت و کیفیت آن
عدم تأمین اینترنت همراه براي کارشناسان پهنه براي استفاده در -پهنه براي ثبت اطالعات 

ازدیدهاي میدانی)ب

4916/890/017/33

(W8). فضاي اداري نامناسب براي کارشناسان مراکز خدمات8

نبود فضاي اداري کافی نسبت به تعداد -(نبود سالن و فضاي آموزشی براي آموزش کشاورزان 
فضاي ناکافی و نامناسب محیط کاري کارشناسان در مراکز مانند نبود دفتر کار-کارشناسان 

براي کارشناسان در برخی مراکز)

3833/670/047/26

(W9). نبود ادوات کشاورزي مورد نیاز کشاورزان منطقه در مراکز خدمات 9

3583/564/025/28در مراکز)کاریفردو پاشسممورد نیاز از قبیل آالتینماش(نبود ادوات و 

-08/795/24--جمع
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مطالعههاي مورداستانساماندهی و تجهیز مراکز خدمات دريها در زمینهي فرصتبنداولویت-7جدول 
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(O1)خصوصی بخشتوانگیري از . بهره1

لوازم اداري و کز فروش وجود مرا- خصوصی و غیر دولتی براي تجهیز مراکز بخشتوانگیري از (بهره
هاي خصوصی در فعال بودن برخی شرکت- مدت اقساط بلندصورتبهها براي پرداخت هزینه همکاري آن

مندي در راستاي اهداف طرح)و امکان بهرههااستانزي در سطح هاي کشاورتوسعه امکانات و نهادهيزمینه
3833/605/179/36

(O2)ها استانی و شهرستانبارات از مراجع . جذب اعت2

نمودن موضوع و انعکاس اهمیت و ضرورت آن در سطح جامعه و اخذ اعتبارات الزم از يارسانه(تبلیغ و 
جلب منظوربهربط شهرستان از جمله فرمانداري و شهرداري هاي ذيسوي مراجع استانی. ارتباط با ارگان

یگیري جدي و سریع تجهیز مراکز جهاد کشاورزي و پ-هاي مالی و تجهیزاتی مورد نیاز مراکز حمایت
ملی مبنی بر لزوم تقویت جایگاه گذارانیاستساستفاده از فضاي روانی موجود در سطح وزارت خانه و سایر 

خط مقدم عرصه تولید)عنوانبهمراکز جهاد کشاورزي 

42716/119/43

(O3)با کشاورزي هاي مرتبط . جذب امکانات از سایر سازمان3

ها امکانات آنهاي دخیل در امر کشاورزي و استفاده از توان و ها و ارگانتباط موازي با سازمان(برقراري ار
در تجهیز مراکز)

395/608/190/35

(O4). ارتباط مطلوب مراکز با سایر نهادهاي علمی 4

اعتبار باالي -و توسعه تجهیزات تأمینر صورتد(تبادل اطالعات علمی بین مراکز علمی و مراکز خدمات 
وزارت جهاد کشاورزي به جایگاه واقعی خود در اذهان جامعه به دنبال اجراي طرح)

4433/722/141/42

(O5)هاي بالقوه موجود کشاورزانیري از فضاي عمومی روستا و ظرفیتگ. بهره5

و ايیجهنت-ایجاد مزارع نمایشیيمند و پیشرو در زمینه(استفاده از توان و امکانات کشاورزان توان
وستایی و خانه ترویج گیري از فضاي کتابخانه رامکان بهره-اي، ترویجی در مراکز خدمات پایلوت طریقه

برداران در اماکن عمومی مثل مسجد)امکان ارائه آموزش به بهره-ها براي فعالیت

4183/613/108/44

(O6)ستندسازي وضعیت روستاها و اطالعات کارشناسان . م6

امکان ارائه خدمات مجازي به کارشناسان -سازي و ارائه تصویر روشنی از وضعیت روستاهاي کشور (مستند
برداران)و بهره

4666/727/159/41

-91/696/24--جمع

مطالعههاي موردتجهیز مراکز خدمات در استانهی وسامانديبندي تهدیدها در زمینهاولویت- 8جدول 
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(T1)تجهیز مراکز خدماتبه بخش کشاورزي و. عدم به موقع تخصیص بودجه 1

تخصیص عدم- کرد مبلغ اختصاص یافته در جهت تجهیز مراکز در جاي خود (احتمال عدم هزینه
ها)هاي ساختمانی در استانرات با توجه به فصلی بودن فعالیتموقع اعتبابه

5383/847/179/41

(T2)ها و پیمانکاران. عدم همکاري برخی شرکت2

عدم -ها (نیاز به وثیقه براي عقد قراردادهاي خرید لوازم و خدمات اقساطی از طرف برخی از شرکت
ها و پیمانکاران به برخی قراردادهاي دولتی)اعتماد کافی برخی شرکت

3233/588/087/26

هاي ترویجیربط در جذب بودجه براي فعالیتهاي ذي. ضعف بخش کشاورزي و سازمان3
(T3)

جذب بودجه که منجر به ضعف يهاي مختلف دولتی در زمینهها، ادارات و ارگان(رقابت بین سازمان
مشخص نبودن -و در نهایت عدم تجهیز مراکز خواهد شد ياین زمینهسازمان جهاد کشاورزي در 

اعتبار سازمانی براي استقرار نظام نوین ترویج در بودجه در شروع کار)تأمینمحل 

5033/838/150/42
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(T4)انگیزگی کارشناسان و کشاورزان به دلیل کمبود امکانات و بی. روحیه ضعیف 4

کاري در بین کلیه کارشناسان خواهد شد که در ي عادت بد کم(عدم تأمین امکانات منجر به رویه
مجهز نبودن واحدها، مراکز و کم اهمیت تلقی شدن آن از سوي کشاورزان و -بلندمدت مخرب است 

ها به کشاورزان ممکن است باعث بیگانگی کشاورزان با عدم ارائه آنهمچنین نبود تسهیالت و
دهد)استفاده از خودروهاي فرسوده سالمت کارشناسان را در خطر قرار می-واحدها و مراکز شود 

4916/836/143/43

(T5). عدم همکاري برخی واحدهاي سازمانی در تخصیص بودجه به حوزه ترویج 5

هاي کشاورزي که منجر به مسائل فنی و تخصصی فعالیتيو سنتی در زمینه(وجود دیدگاه غلط
ها از تسهیم امکانات و امتناع برخی دستگاه-شود روز میعدم تأمین منابع و امکانات و تجهیزات به

هاي ها با مدیریت ترویج با توجه به اجراي نظام نوین ترویج و عدم همکاري سایر بخشظرفیت
موانع بروکراتیک و اداري در -مؤثر و به موقع به دلیل کمبود امکانات حمایتسازمان براي 

آمیز به تخصیص بودجه به نگاه تبعیض- هاي دیگر برداري از وسایل و امکانات دستگاهبهره
اي و محول و مختص نمودن وظیفه نگرش جزیره-هاي ترویجی در بین مدیران سازمان فعالیت

نوسانات بودجه -شده ن به واحد ترویج و یا عدم باور و درك اهمیت نظام طراحیسازي نظام نویپیاده
موجود براي شناسایی منابع و عدم تحلیل وضعیت-اختصاص یافته به بخش کشاورزي و بعضاً ترویج 

ها در سازمان)امکانات و نیز کمبودها و محدودیت

4666/727/114/45

ویژه کلیه هاي جهاد کشاورزي بهانات موجود در سازمان. عدم تناسب اهداف طرح با امک6
(T6)مراکز 

(متناسب نبودن اهداف طرح با امکانات موجود در مراکز خدمات)
4783/730/124/44

-66/797/24--جمع

مربوط به زنگري و تدافعی دو عوامل چهارگانه تحلیل راهبردي، جدول انواع راهبردهاي تهاجمی، تنوع، بادوبهیتالقبادر ادامه 
براي اجرا در اولویت (WT)ها راهبردهاي تدافعی اند. طبق یافتهآورده شده2ماتریس ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات در 

گیرند.اول قرار می
فیزیکی به توان به نیاز به تجهیز و تأمین امکانات ي ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات میترین نقاط ضعف در زمینهاز مهم

توجهی از مراکز خدمات، عدم اختصاص بودجه و اعتبارات کافی به مراکز خدمات، کمبود شدید خودرو و راننده در بخش قابل
مراکز و کمبود شدید اقالم ابتدایی و موردنیاز کاري براي کارشناسان مراکز خدمات اشاره نمود. از طرف دیگر عواملی مثل عدم 

راستاي تجهیز مراکز خدمات و عدم همکاري برخی واحدهاي سازمانی در تخصیص بودجه به حوزه موقع تخصیص بودجه دربه
رسد که امکانات و تجهیزات موجود بنابراین منطقی به نظر می؛ کندترویج نیز اجراي موفق طرح نظام نوین ترویج را تهدید می

توجهی از این امکانات در اختیار یع گردد که بخش قابلباز توزي اگونههاي جهاد کشاورزي به هاي ستادي سازماندر بخش
مراکز خدمات قرار گیرد تا بتوان از این طریق تناسب و تعادل الزم بین اهداف طرح و امکانات موجود در مراکز خدمات را 

ورد نیاز مراکز، یکی تأمین سریع خودروي ممنظوربهي خودروسازي هاکارخانهفراهم آورد. اخذ قرارداد خرید اقساطی خودرو با 
ها احساس کنند اي که کارشناسان پهنهگونهي ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات بوده، بهدیگر از راهبردهاي تدافعی در زمینه

بندي نیازهاي تجهیزاتی مراکز خدمات چنین اولویتجدي در تالش است. همطوربهها که سازمان براي رفع نیازهاي تجهیزاتی پهنه
شده از سوي مراکز نیز از دیگر راهبردهاي هاي تعیینمسئولین مراکز و تالش سازمان براي رفع این نیازها بر مبناي اولویتتوسط 

اند و برخی مراکز خدمات قدیمی و اثربخش تدافعی است. تاکنون برخی از مراکز خدمات از لحاظ امکانات فیزیکی تجهیز شده
هاي بازدید مروجان در تعداد محدودي از مراکز ، دسترسی به خودرو براي برنامهاندگرفتهرار فرسوده نیز مورد بازسازي و تعمیر ق

اما در عین حال تهدیدهایی مثل عدم تخصیص به موقع بودجه در راستاي تجهیز مراکز خدمات و عدم شده استخدمات فراهم 
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اً با امکانات موجود در مراکز همخوانی و تناسب ندارد؛ لذا شده طرح غالبهمکاري برخی واحدهاي سازمانی وجود دارد. اهداف تعیین
توان از امکانات محدود ترتیب میشود اجراي طرح نظام نوین ترویج در مراکز خدمات پایلوت موجود تقویت گردد. بدینتوصیه می

یل کمبود امکانات و به دلهاي طرح فعلی با کمیت و کیفیت بهتري در آن دسته از مراکز منتخب بهره برده تا دستاوردها و موفقیت
.واقع نشودمورد شبههتجهیزات، زیر سؤال نرفته و 

مطالعههاي مورددر استانساماندهی و تجهیز مراکز خدماتيچهارگانه در زمینهانواع راهبردهاي-2ماتریس 
(T)تهدیدها (O)ها فرصت

(S)نقاط قوت 

(SO)راهبردهاي تهاجمی 

اي که گونهبههازه بین مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانایجاد انگی-1
مدیریت هر شهرستان با جذب بودجه و امکانات بیشتر از سایر مراجع 
شهرستان اعم از دولتی و بخش خصوصی، آن شهرستان در اولویت اجراي 

،S3،S1،S4(طرح قرار گرفته و مورد حمایت بیشتر استان هم قرار گیرد
O5 ،O3 ،O2 ،O1(

هاي کشاورزي هاي هر استان بر اساس پتانسیلبندي شهرستانگروه-2
ها در رابطه با هاي آنبراي تحلیل بهتر نقاط قوت و فرصتها موجود در آن

)S2،S1 ،S4،S5،O5 ،O2،O6(تجهیزات و امکانات 

ویژه کشاورزان توانمند براي ه از ظرفیت و مشارکت کشاورزان بهاستفاد-3
S3،S1(اندهی و تجهیز مراکز خدمات همکاري در سازم S4،O5(

(ST)راهبردهاي تنوع 

هاي طرح در رابطه با تجهیز و ساماندهی بازنگري اهداف و روش-1
خدمات تأمینمراکز خدمات با در نظر گرفتن بودجه و امکانات براي 

)S2،S1،S4،T1،T5 ،T6(لجستیکی 

ا طرح و محدود عدم درگیر نمودن تمامی مراکز خدمات در رابطه ب-2
اي که بتوان گونهطرح به بخشی از مراکز خدمات، بهنمودن اجراي

امکانات محدود فعلی را با کمیت و کیفیت بهتري در اختیار آن دسته 
کمبود امکانات یلبه دلاز مراکز منتخب گذاشت تا دستاوردهاي طرح 

، S4 ،S3 ،S1(واقع نشود مورد شبههو تجهیزات، زیر سؤال نرفته و 
T4 ،T1 ،T6(

منتخب هايها و شهرستانفازبندي اجراي طرح در استان-3
اي که سازمان فرصت و توانایی الزم براي تجهیز آن دسته از گونهبه

مراکز خدماتی را که در فازهاي بعدي قرار خواهند گرفت، داشته باشد 
و در نتیجه روند پیشرفت طرح با امکانات موجود در سازمان متناسب 

)S4 ،S5 ،S1 ،T4 ،T1 ،T5 ،T3 ،T6(تعادل گردد و م

نقاط ضعف 
(W)

(WO)راهبردهاي بازنگري 

دولتی (در سطح محلی همکاري و مشارکت بخش خصوصی و غیرجلب -1
ي با نامه همکاریز مراکز خدمات و یا امضاء تفاهمتجهمنظوربهو شهرستان) 

راکز را در دستیابی به هاي مشترك که هم ممراکز خدمات در قالب فعالیت
نماید و هم براي بخش خصوصی سودآوري و جذابیت الزم یاريخوداهداف 

W4،W6،W8(را فراهم نماید  W7،W1،W2 ،O5،O1(

جمله راجع محلی، شهرستانی و استانی (ازجلب حمایت و همکاري م-2
استانداري، فرمانداري، بخشداري، شهرداري، شوراهاي شهر و روستا و ...) از 

ها و برگزاري بازدید از ریق ایجاد ارتباط و تشریح اهمیت طرح براي آنط
سازمان جبران کمبود بودجه و امکاناتمنظوربهو مراکز خدمات هابرنامه

)W4،W6،W8،W9،W1،W2 ،O2،O3،O4(

ها و مراکز در جهت جلب کمکتهیه دستورالعمل براي فعال شدن -3
ها اعم از استفاده از فضاهاي عمومی زه فعالیتهاي محلی در حوحمایت

هاي فعال در منطقه و شرکتهاموجود در روستاها، تعاونی
)W4،W6،W8،W7،W1،W3،W2،O4 ،O3(

(WT)راهبردهاي تدافعی 

ستادي هاي تجهیزات موجود در بخشامکانات و یعباز توز-1
ز این توجهی ااي که بخش قابلگونههاي جهاد کشاورزي بهسازمان

امکانات در اختیار مراکز خدمات قرار گیرد تا بتوان از این طریق 
مراکز تناسب و تعادل الزم را بین اهداف طرح و امکانات موجود در

W4،W1(خدمات را فراهم آورد  W2،W6،W3،T1،T5،T6(

هاي خودروسازي اد خرید اقساطی خودرو با کارخانهاخذ قرارد-2
اي که گونهي موردنیاز مراکز بهسریع خودروتأمینمنظوربه

براي رفع نیازهاي ها احساس کنند که سازمانکارشناسان پهنه
)W4،T1،T4(طور جدي در تالش است هها بتجهیزاتی پهنه

بندي نیازهاي تجهیزاتی مراکز خدمات توسط مسئولین اولویت-3
مراکز و تالش سازمان براي رفع این نیازها نه بر اساس تشخیص خود، 

هاي تعیین شده از سوي مراکز بلکه بر مبناي اولویت
)W8،W2،W6،W3،T1،T5،T6(

ها، جذب خصوصی، جذب اعتبارات از مراجع استانی و شهرستانبخشتوانگیري از هاي موجود همچون بهرهبا توجه به فرصت
،هاي بالقوه موجود کشاورزاناها و ظرفیتگیري از فضاي عمومی روستهاي مرتبط با کشاورزي و بهرهامکانات از سایر سازمان

ها، مدیریت هر شهرستان با جذب بودجه و امکانات بیشتر شود که با ایجاد انگیزه بین مدیریت جهاد کشاورزي شهرستانیمپیشنهاد 
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تان هم قرار از سایر مراجع شهرستان اعم از دولتی و بخش خصوصی، در اولویت اجراي طرح قرار گرفته و مورد حمایت بیشتر اس
یژه کشاورزان توانمند براي همکاري در سازماندهی و تجهیز مراکز وبهتوان از ظرفیت و مشارکت کشاورزان گیرد. از سوي دیگر می

هاي موجود در اجراي طرح نقاط قوت و فرصتزمانهمها در حیطه راهبردهاي تهاجمی از تحلیل خدمات استفاده نمود. این توصیه
آورده شده 2ماتریس ي ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات در یج مطرح است. سایر راهبردهاي پیشنهادي در زمینهنظام نوین ترو

) و انصاري و همکاران1397هاي قاسمی و همکاران (هاي مربوط به ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات در راستاي یافتهیافتهاست.
)(Ansari et al., هاي نظام نوین ترویج از ها و چالش) نیز در مطالعه خود به برخی کاستی1397اده و همکاران (است. علیز2019

هاي پژوهش حاضر اند که با یافتهعنوان بازوي اجرایی طرح دست یافتهلحاظ امکانات و تجهیزات موردنیاز در مراکز خدمات به
همخوانی دارد.

انش در نظام نوین ترویجتعیین راهبردها براي مدیریت شبکه د- سومبخش 
با توجه به تعداد اند.و کدگذاري شدهبنديدسته"مدیریت شبکه دانش"يدر زمینهها و تهدیدها نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت
د نظر در قالب چند طبقه کلی هاي مورامکان تحلیلمنظوربهموارد ها و تهدیدهاي موجود، اینزیاد نقاط قوت، ضعف، فرصت

11/7هاي جداول، با توجه به اینکه مجموع وزن نسبی نقاط قوت برابر با طبق یافته).12تا 9(جداول ي و کدگذاري گردیدبنددسته
شود. از سوي دیگر مجموع ی باالتر انتخاب می، بنابراین نقاط ضعف با وزن نسبباشدیم22/7و این مقدار براي نقاط ضعف معادل 

؛ بنابراین تهدیدها نیز با وزن نسبی بیشتر داراي است47/7و این میزان براي تهدیدها معادل 45/6ا ها برابر بفرصتوزن نسبی ستون 
داراي اولویت اول در تعیین راهبردهاي اصلی در (WT)اولویت هستند. لذا از تالقی نقاط ضعف و تهدیدها، راهبردهاي تدافعی

عنوانبهشود. ها انجام میطبقات نیز با توجه به ستون مقیاسهر یک از هاي بندي گویهرتبههستند.مدیریت شبکه دانشيزمینه
ها، داراي رتبه اول هاي فرصتبین سایر گویه41/3با مقیاس "هاراستاي بهبود و تسریع نشر یافتههایی درتوسعه رهیافت"مثال 

.گیرددر اولویت آخر قرار می81/0قیاس با م"سازي تحقیقات دانشگاهیتجاري"(مورد)يبوده و در نقطه مقابل، گویه

مطالعههاي موردریت شبکه دانش در استانمدیيبندي نقاط قوت در زمینهاولویت-9جدول 

نقاط قوت

وع 
جم

م
زها

تیا
ام

ن 
نگی

میا زن
و

بیها
نس

زن 
و

(R
س (
قیا

م
(M

یت(
ولو

ا

(S1). ایجاد سامانه ذخیره اطالعات1

هاي جامع ایجاد پایگاه-گیري کارشناسان از این اطالعات ه و بهره(بارگذاري اطالعات بر روي سامان
ایجاد شبکه مدیریت دانش و -و کاربرد فناوري اطالعات در ترویج ITاطالعات کشاورزي بر پایه 

ها و نظارت کمی و کیفی اطالعات کشاورزي، دسترسی مدیران و کارشناسان ترویج به اطالعات پهنه
ارسال پیامک به کشاورزان و کارشناسان -ا توجه به بعد مسافت مراکز از سازمان ها ببر فعالیت پهنه

تخصصی (مثل کلزا) و امکانيمتمرکز نمودن اطالعات و دانش موجود در یک زمینه-پهنه 
) براي همه کارشناسان)user/passwordواژه (کاربر و گذرتعریفیون واستقرار یک سامانه اتوماس

455/793/027/32

(S2)هاي آموزشیها و کالس. برگزاري دوره2

برگزاري -برداران در راستاي نیاز و اجراي طرح هاي مختلف آموزشی براي بهرهدوره(برگزاري 
ترویجی -هاي آموزشی انتخاب روش-ها براي کارشناسان پهنهترویجی-هاي آموزشی کالس

ها)هنهمتناسب با شرایط هر منطقه توسط کارشناسان پ

4666/795/034/31

(S3). بهبود تعامالت با بخش تحقیقات کشاورزي 3

(تعادل بخش اجرایی و تحقیقات در داخل سازمان از طریق ارتباط بیشتر مراکز خدمات با مراکز 
هاي گردد تا زمینهوجود کارشناسان مستقر در مراکز خدمات موجب می-تحقیقات کشاورزي 

هاي نفعان به دانش فنی و یافتهدسترسی ذيمنظوربهنش در بخش کشاورزي استقرار مدیریت دا
توسعه اپلیکشن -ها برداران در پهنهتسریع در کاربردي کردن دانش بهره-تحقیقاتی فراهم گردد 

تعریف و برقرار نمودن -موبایل با هزینه کم با همکاري مشترك مرکز تحقیقات و مدیریت ترویج 
-...) و هاي الگویی (با موضوع گندم، حفظ آبمتشکل از محققان در قالب سایتهاي فنی کمیته

جاي مبارزه با آفات)هاي جدید مثل مدیریت آفات به ريتسریع در اشاعه نوآو

4666/795/034/31
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9ادامه جدول 

نقاط قوت
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(S4)هاي ترویجیها و رسانهه و نشر برنامه. تهی4

هاي ترویجی (نشریه، بروشور، تراکت، دستورالعمل فنی، اطالعیه و ...) توسط (تهیه و توزیع رسانه
-برداران بخش کشاورزي هاي رادیویی و تلویزیونی براي بهرهي برنامهتهیه-کارشناسان 

و ارتقاي سطح دانش فنی کشاورزان از طریق نشریه، هاي جدید تحقیقاتی به کشاورزانیافتهانتقال
هاي جدید)برداران به نشریات در مورد یافتهدسترسی آسان بهره-هاي آموزشی ديفیلم و سی

4433/791/019/33

(S5)برداران. آشنایی با دانش بومی بهره5

3233/566/032/26برداران)(آشنایی با دانش بومی بهره

(S6)زایش سطح انگیزه و خالقیت برخی از کارشناسان مراکز خدمات . اف6

تقویت انگیزه -ها براي کسب اطالعات ي باالي آنو انگیزههاپهنه(خالق و فعال بودن کارشناسان 
امکان تبادل اطالعات و -هاي تخصصی بیشتر براي کارشناسان ها با اجراي دورهکارشناسان پهنه

ین اعضاي شبکه و استفاده از تجربیات دیگر همکاران از طریق شبکه نظام دانش فنی و تجارب ب
افزایی فرصت دانشعنوانبهفراهم شدن امکان بازدیدهاي میدانی گروهی کارشناسان -نوین ترویج 

متقابل)

42787/005/35

(S7)هاي ترویجی . مستندسازي فعالیت7

هاي ترویجی)(مستندسازي فعالیت
4666/795/034/31

(S8). ارزیابی فعالیت کارشناسان مراکز خدمات8

افزایش -هاي کشاورزي ترویجی در واحدها و پهنه-هاي آموزشی (افزایش ضریب پوشش برنامه
ها در اخذ اطالعات به چالش کشیده شدن کارشناسان پهنه-ها قدرت پاسخگویی کارشناسان پهنه
هاي آموزشی)هالزم و کافی از طریق مطالعه و دور

4316/789/012/34

-11/797/24--جمع

مطالعههاي موردمدیریت شبکه دانش در استانيزمینهبندي نقاط ضعف در اولویت-10جدول 
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(W1)اي آموزشیهبودن نحوه برگزاري و محتواي دوره. نامطلوب 1

هاي آموزش هاي آموزشی و عدم اجراي دورهالسشده در کضی از مطالب ارائه(عدم کاربردي بودن بع
امکان - هاي آموزشی نامناسب و فشرده بودن زمان برگزاري کالس-عملی و کارگاهی در مزرعه 

هاي گزاري دورهبر-هاي آموزشی برگزار شده حضور فقط تعداد محدودي از کارشناسان در کالس
شود، زیرا که بیشتر کارشناسان هنوز مانع از اجراي درست طرح می،با اجراي طرحزمانهمآموزشی 

نبود -اي بپردازند هاي حاشیهشود که به فعالیتآگاهی چندانی از اهداف طرح ندارند و این باعث می
عدم توجه به مقوله آموزش از راه -ا هخوابگاه و امکانات رفاهی براي فراگیران در طول برگزاري دوره

زشی آمويهاکارگاهمتناسب نبودن عناوین -متمرکز صورتبهها دور کارکنان و برگزاري تمام دوره
قدیمی بودن برخی از -شده با شرایط زارع با نیاز آموزشی کشاورزان شده و دانش فنی ارائهتعیین

هاي آموزشی عدم اجراي منظم و پیوسته کالسمطالب آموزشی ترویج شده در مراکز و همچنین
هاي هراتالف زمان قابل مالحظه از کارشناسان پهنه براي شرکت در دو-(انقطاع در امر آموزش) 
آموزشی در مراکز استان)

4183/675/059/24

(W2). اعتبار ناکافی براي اختصاص به اقدامات ترویجی 2

(عدم وجود اعتبار کافی براي ایجاد مزارع ترویجی)
5383/898/039/31
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(W3)هاي دیجیتالی در مراکز . کیفیت نامطلوب رسانه3

با توجه به امکانات هاعت پایین انتقال دادهبودن کیفیت سیستم ارسال در فضاي مجازي (سر(پایین 
عدم وجود یک سیستم یکپارچه الکترونیکی (استفاده فناوري اطالعات و فضاي -محدود مراکز) 

پاسخگویی تمام وقت)صورتبهفعال نشدن سامانه دانش کشاورزي - مجازي) 

4666/785/094/23

(W4)ز خدماتدر مراکشبکه دانشهاي ضعیف اجراي. زیرساخت4

- هاي الزم براي اجراي مدیریت شبکه دانش (اتوماسیون اداري، کامپیوتر و ...) (نبود زیرساخت
اندازي ضعیف شبکه دانش متناسب با اجراي طرح)راه

5383/898/039/31

(W5)هاي مجازي . ضعف کارشناسان در استفاده از شبکه5

- ها با نرماینترنتی برخی از کارشناسان و عدم آشنایی آنهاي کامپیوتري و (پایین بودن سطح مهارت

آموزي و مدیریت هاي آموزشی از منظر مهارتاثربخشی پایین برخی دوره-روز افزارها و امکانات به
هاي اي بلندمدت براي ارتقاي مهارتفقدان برنامه توسعه حرفه-دانش براي کارشناسان و مسئوالن 

عدم آموزش روش استفاده از وسایل و تجهیزات (کامپیوتر -اي کارشناسان مرتبط با مدیریت دانش بر
اس و...)پییجو 

3233/559/004/26

(W6)هاي نوشتاري. عدم توانایی و ضعف مهارتی در تهیه رسانه6

عدم ارائه قالب و چهارچوب تهیه و ارائه نشریات و -هاي نوشتاري (ضعف در تهیه برخی رسانه
ها)ي فنی ترویجی براي کارشناسان پهنهبروشورها

3233/559/004/26

(W7)ي مدیریت دانش جابه. تأکید بر انتقال اطالعات 7

انجام -(رویکرد مبتنی بر انتقال اطالعات و نه تبادل و مدیریت دانش در ساختار نظام نوین ترویج 
یینتععملکردييهاشاخصعدم تعریف -ی و تقریباً از باال به پایین مشارکتیرغصورتبهنیازسنجی 

عدم اهتمام به دانش بومی کشاورزان -ها با رویکرد مدیریت دانش پهنهمسئولکارشناستوسطشده
نبود سازوکاري مشخص براي دریافت اطالعات و بازخورد از کشاورزان)-

5266/896/032/32

(W8). جریان اطالعات ناصحیح 8

احتمال ارائه آمارهاي شفاهی و نادرست به دلیل -ها هاي پروژهاز نتایج و یافتهرسانی ناقص (اطالع
ها و صحت و سقم ها و وظایف و عدم امکان رصد فعالیتکثرت فعالیت-به روستاها عدم مراجعه

ي ارسالی)هاگزارش

42777/066/25

(W9). ضعف ارتباطات بین نیروهاي ستادي و صفی ترویج کشاورزي9

عدم همکاري -هاي آماري تفکیکی هر پهنه (دسترسی نداشتن مدیران و کارشناسان ترویج به داده
عدم وجود سامانه پیامکی فراگیر براي -کارکنان جدید و قدیم براي تبادل تجربیات و اطالعات 

رسانی)اطالع

4183/675/059/24

-22/796/24--جمع

مطالعههاي موردمدیریت شبکه دانش در استانيزمینهها در صتبندي فراولویت- 11جدول 
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(O1)هاي ترویج، آموزش و تحقیقات. بهبود تعامالت سازنده بین حوزه1

يمندعالقه-ازي کارشناسان توانمندسمنظوربه(تعامل بین ترویج، مراکز تحقیقاتی و بخش آموزش 
هاي تحقیقاتی جدید، با در نظر انجام پروژهمنظوربهایجاد فضاي مناسب - محققان به همکاري با طرح 

ویژه براي مناطق هامکان برقراري رابطه قوي بین تحقیق، ترویج، آموزش و اجرا ب-گرفتن مشکالت پهنه 
و مختلف محققان بکارگیري- ي توسط محققین ارائه برخی راهکارهاي کلید-دوردست و محروم 

ها در قالب کمیته هماهنگی ترویج)مشخص نمودن وظایف آن

4783/787/037/32
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(O2)داران برهاي اجتماعی در بین بهره. بسترسازي در راستاي تقویت شبکه2

هاي اجتماعی مجازي براي تبادل دانش و اطالعات بین کارشناسان بودن امکان استفاده از شبکه(فراهم 
برداران)و نیز بهره

42777/098/24

(O3)ي غیردولتیهابخشي تعامالت با سازي زمینه. فراهم3

کمک گرفتن از بخش -ان این بخش گیري از توان علمی کارشناسهاي غیردولتی و بهره(تعامل با بخش
- خصوصی از جمله کارشناسان نظام مهندسی و در صورت امکان کارشناسان بومی بخش خصوصی 

روز نمودن هاي خصوصی متقاضی همکاري با سازمان در خصوص آموزش کارکنان و بهوجود شرکت
ها و امکان در سطح استانپزشکییاهگهاي شماري از کلینیکفعال بودن-اطالعات کارکنان سازمان 

بنیان هاي خصوصی دانشفعال بودن شرکت-برداران براي ارائه خدمات دانشی به بهرههاآناستفاده از 
وجود مراکز رشد واحدهاي فناوري و پارك علم و فناوري -ها در بخش کشاورزي در سطح استان

بنیان در کشاورزي)هاي دانشبستر فعالیتعنوانبه

4066/674/086/26

(O4)کشاورزي روز نمودن و ارتقاي دانش علمی و تخصصی کارشناسان. به4

افزایش توان علمی و -برداران و کارشناسان) به علوم نوین کشاورزي (نیاز مجموعه کشاورزي (بهره
امکان به روز نمودن دانش کارشناسان با توجه به-تخصصی کارشناسان براي ارائه خدمات بیشتر 

بین نظرتبادلي فکر و تاالرهاي گفتگوي اختصاصی براي هااتاقتشکیل -هاي علمی آخرین یافته
افزا با موضوعات هاي آموزشی دانشبرگزاري دوره-ها کارشناسان هر بخش و استفاده از نظرات آن
هاي ا و روشهریزي ترویجی، ارتباطات اثربخش، رهیافتتخصصی ترویج (روانشناسی بزرگساالن، برنامه

هاي هاي تخصصی کشاورزي (حفاظت آب و خاك، مدیریت تلفیقی آفات) و نیز آموزشترویجی)، آموزش
اهتمام حوزه ستادي به شناسایی نیازهاي دانشی -توجیهی مرتبط با ساختار نظام نوین ترویج 

ستاندارد)هاي آموزشی اهایی براي انتخاب دورهکارشناسان با تهیه و پیشنهاد لیست یا فرم

455/783/021/33

(O5)سازي تحقیقات دانشگاهی . تجاري5

سازي امکان تجاري- گیري از توان اساتید دانشگاهی دانشگاهی و بهرهبخشتوانگیري از (تعامل و بهره
تحقیقات دانشگاهی)

2866/421/081/08

(O6)جهاد کشاورزي هاي آموزشی و فناوري اطالعات در سازمان . بکارگیري ظرفیت6

هاي آموزشی مناسب در سازمان و ظرفیت-فناوري اطالعات در سازمان بخشتوانگیري از (بهره
اي قوي از نیروهاي علمی و کارشناسی در داخل سازمان)پشتوانه

4066/674/086/26

(O7). تعامل با صدا و سیما 7

-هاي رادیویی و تلویزیونی ي برنامهاجرا و تهیهها در راستاي(تعامل با صدا و سیماي مراکز استان
رسانی هواشناسی کشاورزي، مرکز تحقیقات و همکاري با اداره هواشناسی در قالب تشکیل کمیته اطالع

دانشگاه)

36666/055/27

(O8)ها هاي خلق و بکارگیري یافته. توسعه رهیافت8

-مستقر در مراکز مات دهستان توسط کارشناسان(طراحی و اجراي مزارع نمونه در سطح مراکز خد
- هاي مجازي سازمان براي پیشبرد مدیریت شبکه دانش استفاده از امکانات و منابع دسترسی به آموزش

، مقاوم شدهاصالحهاي پایدار کشاورزي نظیر کنترل بیولوژیک، بذور امکان دسترسی کشاورزان به فناوري
ایجاد -ها و دانش کشاورزي یافتهانتشاریزي براي خلق و تسریع رنامهبر-و سازگار با شرایط منطقه 

منظوربهها وجود ظرفیت-تسهیل ایجاد مزارع نمونه ارگانیک -هاي مناسب انتقال دانش زیرساخت
تولید و عرضه دانش فنی در منطقه)

48888/041/31

(O9)ارتخانهوز. بسترسازي براي ارزیابی اثربخشی شبکه دانش در سطح 9

هاي امکان رصد فعالیت-یی الگوي مدیریت دانش در سطح وزارتخانه کارا(امکان ارزیابی اثربخشی و 
تبادل اطالعات و معلومات بین کارشناسان در -کارشناسان از مدیریت شهرستان تا سطح وزارتخانه 

ریز و انتقال نقطه نظرات نامهسطح استان و حتی کشور و امکان ارتباط مستقیم با مسئولین و مدیران بر
هاي آتی)ها براي استفاده در برنامهبه آن

4183/675/090/25

-45/695/24--جمع
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مطالعههاي موردمدیریت شبکه دانش در استانيزمینهبندي تهدیدها در اولویت-12جدول 
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(T1)هاي ضعیف براي فناوري اطالعات. زیرساخت1

عدم فراهم بودن زیر -(ضعف در سیستم ارسال پیام در شبکه مخابراتی (پهناي باند اینترنت) 
فعال نشدن تلفن همراه -برداران) هاي اجرا در خارج از سیستم اداري (روستاها و بهرهساخت

اندازي شبکه دانش در استان و نبود امکانات مناسب براي اهم رعد-کشاورز براي ارسال پیامک 
نیاز هاي کافی و موردفقدان اپلیکیشن-برقراري ارتباط مؤثر بین کارشناسان و مراکز تولید دانش 

فقدان نگاشت نهادي و -برداران افزاري در ثبت اطالعات بهرهمشکالت نرم-کشاورزي يدر زمینه
ظام نوین ترویج)نقشه مدیریت دانش در ن

5033/819/198/32

(T2). عدم توجه به تولید دانش کاربردي بر اساس نیازهاي خاص منطقه 2

(در دسترس نبودن منابع تولید دانش (مانند مراکز تحقیقات و ...) و نبود و یا کافی نبودن میزان 
ارائه -ساس نیازهاي هر منطقه عدم تولید و ارائه دانش بر ا-ارتباط کارشناسان پهنه با این مراکز 

ز منطقه که بعضاً مورد نیاز سنجی ائوري توسط برخی محققان بدون نیازیک سري مطالب ت
ري مناطق مختلف تفاوت شرایط اقلیمی و کا-ها مطابقت ندارد برداران نبوده و با شرایط آنبهره

ویج شود ممکن کشاورزان ترهاي تحقیقاتی بدون آزمایش در شرایط مزارع بینبا هم. اگر یافته
ناکافی -دهد نوین ترویج را در مخاطره قرار میباشد و این نظام است نتایج معکوس دربرداشته

نبودن بیشتر تحقیقات علمی کشاورزان و کاربردييهاخواستهبودن تحقیقات کاربردي مطابق با 
عدم تشکیل -شاورزي پیشبرد مدیریت دانش در بخش کمنظوربهشده در سطح استان انجام

هاي مختلف براي تعامل و همکاري اي در هر شهرستان از محققان رشتهرشتهاي بینکمیته
نیازسنجی وابزاروفنونعلمی،نیازسنجیالگويازعدم استفاده-مستقیم با کارشناسان پهنه 

نیازسنجی)برايهادادهواطالعاتمنابعونیازهابندياولویتوتحلیل

5633/933/145/41

(T3)بکارگیري فناوري اطالعات در کشاورزييبرداران در زمینه. ضعف مهارتی بهره3

عدم استقبال -برداران و عدم شناخت و توان کار با شبکه (پایین بودن میزان مهارت اکثر بهره
گزارش دهی و يها فقط براترویجی و برگزاري صوري برخی کالسهاي گروهی کشاورزان از کالس

-هاي ترویجی ها و مشاورهبرداران از آموزشعدم استقبال برخی از بهره-ها مستندسازي فعالیت
ها و فناوري جدید کشاورزي به دلیل فقر مالی)امکان استفاده کشاورزان از یافتهعدم 

395/692/007/36

(T4)هاي فناوري اطالعاته دورهنسبت بسازمان. انگیزه و استقبال ضعیف کارشناسان 4

دالیل مختلف از هاي آموزشی به حضور مؤثر در دورهمندي کارشناسان به(عدم استقبال و عالقه
ارشناسان و اساتید مجرب در عدم استفاده از ک- مختلف جمله عدم انگیزه کافی و مشکالت

ها)آموزش

3116/573/044/27

(T5)فناوري اطالعات ي. تعامالت ضعیف بین بخشی در زمینه5

ها در اندرکارانی از بیرون از مجموعه سازمان جهاد کشاورزي، نظیر دانشگاه(عدم حضور دست
عدم اجرایی شدن سند آمایش سرزمین در -جلسات هماهنگی مربوط به نظام نوین ترویج 

ختار و گیري ساعدم شکل-هاي مختلف از جمله در آموزش عالی و فناوري در سطح استانبخش
هاي آموزش اي بین بخشها (عدم ارتباط منسجم و شبکهبستر نظام نوآوري کشاورزي در استان

گرایی سازي و منفعترویکرد تجاري-ها) عالی، تحقیقات و فناوري کشاورزي در سطح استان
مانع دسترسی به دانش و فناوري قابل عنوانبهها و نیز بخش خصوصی خصوصی در برخی سازمان

رویج)ت

4666/709/164/34

-47/797/24--جمع



نظام نوین ترویج کشاورزي ایراني بهبود راهبردها

246

12ادامه جدول 

تهدیدها

زها
تیا

ع ام
مو

مج

زن
ن و

نگی
میا

ها

بی
نس

زن 
و

(R
)

س 
قیا

م
(M

یت(
ولو

ا

(T6). کیفیت نامطلوب فرآیند مدیریت دانش 6

ناسی یل استخدام نیروي کارشبه دلاي فنی و مهندسی هاي خدمات مشاوره(رکود بیشتر شرکت
هاي دورهبرگزارکنندهعدم همکاري و هماهنگی کافی میان مجریان -ها توسط جهاد کشاورزي آن

- ها که منجر به ضعف شبکه دانش میها در خصوص برگزاري دورهآموزشی و مدیریت شهرستان

رغم کثرت محققین توجهی به مدیریت دانش در عرصه کشاورزي علییبکیفی نبودن و -شود 
یادگیرنده و یرغوجود فرهنگ سازمانی - ها ها و مراکز تحقیقاتی استانایستگاهموجود در

از باال به پایین در قالب جلسات و مراتبسلسلهارتباطات عمدتاً عمودي سازمانی در چارچوب 
رسانی جمعی در امر اطالعهاي ارتباطگیري از رسانهعدم بهره-هاي اداري ها و نیز ابالغنشست
نظام نوین ترویج)درباره

455/707/158/35

(T7)هاي جهاد کشاورزي . عدم تأمین اعتبار کافی براي توسعه دانش در سازمان7

48814/181/33(عدم تأمین اعتبار کافی براي توسعه و تسهیم دانش کشاورزي در سازمان)

-47/797/24--جمع

تنوع، بازنگري و تدافعی مربوط به نه تحلیل راهبردي، جدول انواع راهبردهاي تهاجمی،دو عوامل چهارگادوبهیتالقبادر ادامه 
براي اجرا در اولویت اول قرار (WT)راهبردهاي تدافعی ،ها. طبق یافتهاندشدهرده آو3ماتریس مدیریت شبکه دانش در 

گیرند.می
گذاري و اجراي اصولی ه دانش باید در نظر داشت، هدفترین راهبردهاي تدافعی که در راستاي بهبود مدیریت شبکاز مهم

صورتبهي که این رویکرد صرفاً به سمت انتقال اطالعات منحرف نشود بلکه در نظام نوین ترویج اگونهبهمدیریت دانش است، 
رح نظام نوین ترویج هاي طیه نهادینه گردد. این راهبرد از آنجا ضروري و مهم است که بدون انجام آن، فعالیتچند سوجریان 
ویژه در رابطه با در نظر سویه انتقال اطالعات خواهد بود که پیامدهاي منفی آن بههاي خطی و یکفعالیتصورتبهصرفاً 

برداران، در سالیان طوالنی مورد نقد است. اعتبار ناکافی براي اقدامات ترویجی، کیفیت نامطلوب هاي بهرهنگرفتن دیدگاه
چنین عواملی ترین نقاط ضعف در اجراي طرح نظام نوین ترویج است. همهاي ضعیف شبکه دانش از مهماختاینترنت و زیرس
هاي ضعیف براي فناوري اطالعات و عدم تأمین اعتبار کافی در بخش مدیریت دانش نیز از مواردي است که مانند زیرساخت

هاي فیزیکی مورد نیاز (پهناي باند مناسب به ایجاد زیرساختگردد تا توجه خاصکند. لذا پیشنهاد میاین طرح را تهدید می
ایجاد، توسعه و مدیریت شبکه دانش معطوف منظوربهدر ارتباطات شبکه، سیستم یکپارچه الکترونیکی و ...) در مراکز خدمات 

کافی در بین کارشناسان توزیع تاپ، رایانه به تعدادچنین سایر تجهیزات مورد نیاز مدیریت دانش همچون تبلت، لپگردیده و هم
شود.

هاي هاي مجازي ضعیف بوده، همچنین توانایی و مهارت الزم در تهیه رسانهبرخی از کارشناسان مراکز خدمات در بکارگیري از شبکه
ه اینکه ي مدیریت دانش است. با توجه بجابهبر انتقال اطالعات هاآنچنین به سبک متداول، تأکید نوشتاري را ندارند. هم

روز برداران، بههاي اجتماعی در بین بهرهي مدیریت شبکه دانش مانند بسترسازي در راستاي تقویت شبکههایی نیز در زمینهفرصت
ها وجود دارد، بنابراین هایی در راستاي بهبود و تسریع نشر یافتهنمودن و ارتقاي دانش علمی و تخصصی کارشناسان و توسعه رهیافت

برداران و کارشناسان ایجاد و توسعه گردد. همچنین مدیریت پل ارتباطی در بین بهرهعنوانبههاي اجتماعی ود که شبکهشتوصیه می
ها از هاي ارتباطی و مدیریتی شبکه دانش در بین آنها از طریق توسعه مهارتها توسط کارشناسان پهنهو کنترل این شبکه

یافته با پژوهش مشابه دیگري که در ارزیابی نظام نوین ترویج کشاورزي توسط قاسمی و راهبردهاي بازنگري مورد توجه است. این
دست آمد، همخوانی دارد.) به1397همکاران (
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ها و مدیران سازمان جهاد کشاورزي، ي مدیریت شبکه دانش به اعتقاد مسئولین پهنهاز نقاط قوت طرح نظام نوین ترویج در زمینه
هاي ترویجی و ارزیابی فعالیت ها و رسانهبهبود تعامالت با بخش تحقیقات کشاورزي، تهیه و نشر برنامهطالعات،ایجاد سامانه ذخیره ا

. اهمیت پرداختن به مدیریت شبکه دانش در طرح نظام نوین ترویج در مطالعه علیزاده و بوده استکارشناسان مراکز خدمات 
هایی نیز ث با پژوهش حاضر همخوانی دارد. الزم به ذکر است که فرصتکه از این حیشده است) نیز مطرح 1397همکاران (

ي ترویج، هاحوزهي مدیریت شبکه دانش مانند تقویت تعامالت سازنده بین اجرایی شدن هر چه بهتر این طرح در زمینهمنظوربه
هاي آموزشی و فناوري اطالعات رفیتآموزش و تحقیقات، به روز نمودن و ارتقاي دانش علمی و تخصصی کارشناسان و بکارگیري ظ

هاي بنابراین با تجمیع نقاط قوت موجود و فرصت؛ در سازمان و بسترسازي براي ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش وجود دارد
هاي جهاد کشاورزي گردد که اداره (دفتر) مدیریت دانش در سازمانروي این طرح در حیطه مدیریت شبکه دانش، پیشنهاد میپیش

هاي مختلف سازمان را در رابطه با ي همکاري بین بخشاي که وظیفه پایش، هماهنگی و ایجاد زمینهگونهر استان ایجاد گردد، بهه
ها در این زمینه باشد. سایر راهبردهاي پیشنهادي در دار شود و در عین حال پشتیبان مراکز و کارشناسان پهنهمدیریت دانش عهده

.شده استارائه 3در ماتریس حیطه مدیریت شبکه دانش

مطالعههاي مورددر استانمدیریت شبکه دانشيانواع راهبردهاي چهارگانه در زمینه- 3ماتریس 
(T)تهدیدها (O)ها فرصت

نقاط 
قوت 
(S)

(SO)تهاجمیهايراهبرد

جهاد هايایجاد و توسعه اداره (دفتر) مدیریت دانش در سازمان-1
اي که وظیفه پایش، هماهنگی و ایجاد گونهتان بهکشاورزي هر اس

مان را در رابطه با مدیریت هاي مختلف سازهمکاري بین بخشيزمینه
ها پشتیبان مراکز و کارشناسان پهنهدار شود و در عین حالعهدهدانش 

(S3, S4, S8, S1, O1, O4, O6, O9)باشديدر این زمینه

ر مراکز تحقیقات کشاورزي در سازي هر چه بیشتمشارکت و فعال-2
شده براي ریت دانش، با توجه به فرصت فراهمتقویت و توسعه مدی

(S3, S4, O1, O6, O8)تعامالت و همکاري این حوزه با نظام ترویج

ارتقاء سطح آگاهی و دانش مدیران سطوح مختلف سازمان جهاد -3
سویه نداهداف چيدر زمینههاها و مدیریت شهرستانکشاورزي استان

هاي آموزشی توسط ها و کارگاهیریت دانش، از طریق برگزاري دورهمد
(S2, S3, S7, O4, O6, O8, O9)متخصصان این رشته

(ST)تنوعهايراهبرد

ها از طریق پهنهبرداران و کشاورزان پیشرو درتوانمندسازي کلیه بهره-1
ها هاي آنتواناییگیري از پتانسیل وبهرههاي مدیریت دانش و ها و روشدوره

(S2, S4, S5, S1, T2, T3)در هر پهنه

نظام نوین ترویج و نفعان بخش کشاورزي با طرحآشنایی جامعه و ذي-2
,S4)در بخش مدیریت دانشها و دستاوردهاي کارشناسانمعرفی خالقیت

S64, S8, S7, T4, T6)

اي مدیریت دانش برهاي ی دورهبازبینی کیفیت و محتواي آموزش-3
ضعیف کارشناسان نسبت به ها با توجه به انگیزه و استقبال کارشناسان پهنه

(S2, S6, T2, T4, T6)هااین دوره

نقاط 
ضعف 
(W)

(WO)بازنگريهايراهبرد

مختلف سازمان جهاد يهابخشتقویت مدیریت دانش در درون -1
موزش و ترویج، آيهاحوزهمابینیفکشاورزي بر اساس بهبود تعامالت 

(W5, W6, W8, W9, O1, O4, O6, O8)تحقیقات

ج از هاي خارها و دستگاهتوسعه مدیریت شبکه دانش با سازمان-2
ها و سایر مراکز آموزش سیما، دانشگاهسازمان جهاد کشاورزي (صدا و

,W4)...)کشاورزي و يخش خصوصی فعال در زمینهکشاورزي، ب
W6, O3, O5, O7)

داران و مدیریت و برهاي اجتماعی در بین بهرهشبکهایجاد و توسعه -3
ها از طریق توسعه ها توسط کارشناسان پهنهکنترل این شبکه

,W5, W6)هاهاي ارتباطی و مدیریتی شبکه دانش در بین آنمهارت
W7, O2, O4, O8)

(WT)تدافعیهايراهبرد

ن رویکرد صرفاًاي که ایگونهیت دانش، بهگذاري و اجراي اصولی مدیرهدف-1
جریان صورتبهدر نظام ترویج بلکه به سمت انتقال اطالعات منحرف نشود

(W1, W5, W6, W7, W8, T2, T3, T6)سویه نهادینه گرددچند

نیاز (پهناي باند مناسب زیکی موردهاي فیوجه خاص به ایجاد زیرساختت-2
کز خدمات ...) در مراپارچه الکترونیکی ودر ارتباطات شبکه، سیستم یک

(W2, W3, W4, T1, T7)ایجاد، توسعه و مدیریت شبکه دانشمنظوربه

تاپ، رایانه) در مورد نیاز مدیریت دانش (تبلت، لپتهیه و توزیع تجهیزات -3
(W2, W4, T7)بین کارشناسان



نظام نوین ترویج کشاورزي ایراني بهبود راهبردها

248

هاگیري و پیشنهادنتیجه
هاينگاهی به نقطه آغاز فعالیتکند. ایی ایفا میویژه توسعه روستبه،رزي نقش مهمی در فرآیند توسعهنظام ترویج کشاو

سال دارد. در این 70دهد که نظام ترویج کشاورزي ایران، نظامی نوپا نبوده و قدمتی نزدیک به ترویجی در ایران نشان می
یات روز و فرهنگ تغییر مداوم در این نظام پویا بر اساس مقتضمشکالت کشور ما نخواهد بود. الگوهاي وارداتی جوابگوي راستا

ترویجیجدیدالگوهاياین اساسکند. بررو ایجاد مینظام ترویج و مسائل پیشهاي فراوانی براي مطالعهخاص کشور، زمینه
خدماتتوسعهودهندگان خدماتارائهدرگراییکثرتکشاورزي،نوآوريهاينظامراهبردهاي توسعهعنصرسهبرباید

هايبخشبینانسجام سازمانیسمتبههافعالیتگرایشنیزکارکرديحوزه. درداشته باشدتأکیدتقاضامحورترویجی 
کشاورزان است.وتسهیلگرانمددکاران،برتأکیدبامحلیجوامعاز ظرفیتگیريبهرهوتحقیقاتیوترویجیاجرایی،

هاي تالشتاکنون حاکی از این است که هاي مورد مطالعهبررسی وضعیت استقرار نظام نوین ترویج کشاورزي در استان
استقرار به دنبالاندرکاران امر متعهدانه ها و دستو مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي استانگرفته استارزشمندي صورت 

هاي طلبد که زیرساختمیدر قالب این نظام و تجویزي ساختار جدید "سیستمی"نظام نوین ترویج هستند؛ اما ماهیت 
اداري، منابع انسانی، اجتماعی، فناوري و مالی مورد نیاز پیش از شروع کار این طرح توسعه یابد. این در حالی است که - نهادي

در نبود یک برنامه راهبردي، کیفیت (و نه کمیت) نه چندان مطلوب سرمایه یسازمانینبناهماهنگی یا عدم همکاري درون و 
ت و امکانات اولیه میدانی از جمله خودرو، عدم توسعه یا دسترسی به دانش و فناوري انسانی، کمبود منابع مالی، نبود تجهیزا

ها را ناهموار نظام نوین ترویج کشاورزي در این استانو اجراي طرح گیري بستر شکل،کاربردي برخاسته از تحقیقات علمی
نظم کارشناسان پهنه و اختصاص کارشناس بر بازدیدهاي متأکیدشیوه عملی طرح نظام نوین ترویج به لحاظ نموده است. 

هاي ستادي تمرکزگرا در سطح استانی و در مواردي ملی، به رهیافت مسئول براي نظارت بر کار کارشناسان پهنه و نیز حمایت
هاي انجام شده به سیاق گذشته به بیشتر فعالیتبه همین دلیل،) نزدیک است. T&Vتر تجربه شده آموزش و بازدید (پیش

گیري بایست جهتانش و انتقال اطالعات معطوف است تا مدیریت دانش که طبق سند نهایی ساختار پیشنهادي میرس
کارشناسان و ناکافی آگاهی مطالعه، موردهايبر اساس تحلیل راهبردي اجراي طرح در استانعملیاتی نظام نوین ترویج باشد.

انسجام ناکافی سازمانی جهاد کشاورزي در حمایت از طرح نظام نوین مسئولین استانی از طرح نظام نوین ترویج کشاورزي، 
عنوانبها کشاورزي هاي مرتبط بنی نسبت به ادامه فعالیت در رشتهبدبیگسترش هاي کشاورزي و فعالیتترویج و آینده مبهم 

؛ نمایدمیرا برجسته هاي ترویجی مشخص در مناطق پایلوت ن نظام نوین، ضرورت تقویت برنامهروي ایتهدیدهاي پیش
مطابق با شرایط خاص هر منطقه و تقویت ساختار طرح نظام ترویجهاي ترویجی در راستاي نظام نوینبنابراین اجراي برنامه

شود که موفقیت اجراي طرح نظام نوین ترویج را راهبردي تدافعی پیشنهاد میعنوانبهدر مناطق پایلوت یژهوبهنوین ترویج 
هاي مرتبط در بدنه سازمان جهاد کشاورزي و سایر نهادهاي دولتی و مسئولین داد. جلب حمایت دستگاهافزایش خواهد

استانی از نظام نوین ترویج کشاورزي از دیگر راهبردهاي تدافعی با اولویت باال است.
ها در عرصه هماهنگ آنآفرینیاندرکاران و ذینفعان مختلف و تدوین یک نگاشت نهادي براي نقشبازشناسی مسئولیت دست

داده ترویج و توسعه کشاورزي نشان هاي پیشین و نظریات است. تجربهاز راهبردهاي مهم براي ارتقاء نظام نوین ترویجعمل
تواند موفق شود و در کنار ارائه این خدمات و هماهنگ با آن، نیاز است نمیییتنهابه،که ارائه خدمات ترویجی صرفاست

، اعتبارات، بیمه و بازار نیز فراهم شود. این رویکرد مستلزم ترویج و توسعه هانهادهتوسعه کشاورزي از قبیل سایر ملزومات
هاي ترویج، تحقیقات و بازار است. در درون سازمان جهاد کشاورزي نیاز است ساز و یکپارچه کشاورزي و هماهنگی بین بخش

با مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي براي اجراي نظام نوین ترویج ها آور دیگر بخشکار مشخصی براي همکاري الزام
کار گرفته شود.کشاورزي به

واکاوي تجارب کشورهاي موفق و ناموفق دنیا مبین این است که عامل توفیق و شکست نظام ترویج کشاورزي این کشورها،
ه به این عامل، پرسشی که مطرح . با توج)1396(رضایی مقدم و اسداله پور،ها داردریشه در چگونگی آرایش ساختار آن

در سایر کشورها پیاده یسادگبهرا موفق در یک کشور توان ساختار نظام ترویج کشاورزي چرا نمی"گردد، این است که می
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فته کشاورزي کشورها نهپاسخ این پرسش، در الگوهاي تئوریک نظام ترویج و توسعه"مند شد؟و از مزایاي آن بهرههساخت
بنابراین، بازاندیشی ؛ شودیمکه ساختار نظام ترویج کشاورزي هر کشور، از زیربناهاي نظري آن کشور منتج معناینبداست. 

حرکت در مسیر ضروري است. آن،عنوان الزمه ارائه ساختار مناسب براي بهتئوریک نظام ترویج کشاورزي کشورهايپایه
و بوم یعیمنابع طباقتصادي و اجتماعی است که به دنبال نوعی توسعه، انبرداردادن بهرهبا محور قرارتوسعه پایدار کشاورزي 

اي براي تحقق این طرح نظام نوین ترویج باید وسیلهاحیاء مراکز خدمات جهاد کشاورزي از طریقسامانه کشور را تهدید نکند. 
نماي ینه تمامآ،اي که مراکز خدماتگونهاست به"سیستممرکزیت"منزله احیاي این اقدام بهیبه عبارتسته شود. هدف نگری

پایداري چنینعاد مختلف افزایش تولید و همسیستمی ابهاي ارزیابی موفقیت در چنین هاي وزارتخانه باشند. شاخصرسالت
را با حساسیت یستزیطمحمستلزم راهبردهایی است که تخریب منابع طبیعی و این امر . گیردیدر برمتولیدي را هايیستمس

نظر داشته باشد.و پیگیري زیاد مد
سپاسگزاري
"کشاورزيترویجنویننظامطرحاجراییروندبهبودوارزیابیپایش،مطالعه،"بخشی از طرح ملی با عنوان ،پژوهش حاضر

گردد.ه شیراز قدردانی میورزي و دانشگاهاي معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشااز حمایتوسیلهینبد. است
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Abstract
Agricultural extension approach of Iran needs to be changed in order to achieve agricultural rural development;
therefore, the Agricultural Extension New Approach (AENA) was implemented in some provinces of the
country since 2015. Future threats and opportunities should be considered in agricultural policies in order to
provide better services by agricultural extension approach. Assessment of AENA of Iran in five provinces of
Fars, Kermanshah, Ardabil, Golestan and West Azerbaijan as the pioneers in implementing of this new
approach was the main purpose of this study. This qualitative research extracted strengths, weaknesses,
opportunities and threats of AENA using SWOT as well as weighting and ranking of them by agricultural
extension and education experts. Afterwards, the study provides appropriate strategies by confluence of SWOT
in order to the AENA improvement. According to the results, defensive strategy was the first priority of
agricultural extension policymakers in terms of the three domains of AENA including agricultural area zoning,
equipment and organizing of service centers as well as knowledge management. Thus, it tries to present
appropriate strategies for weaknesses decrease and threats elimination.
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