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پیشین با تأکید بر عوامل میدانی ترویج کشاورزي
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چکیده
منحصر به مصوبات آن نیست. بهنهاد محدود و گذاري در هر کشور است. اهمیت مباحث صورت گرفته در این ترین نهاد قانونمجلس مهم

گیري نمایندگان مجلس و همچنین دولت نسبت به مباحث روز جامعه جهتطوري که اظهارات عنوان شده در صحن مجلس نشان دهنده 
جین (مرواست. هدف مقاله تحلیل اظهارات نمایندگان مجلس شوراي ملی سابق و دولت در خصوص عوامل میدانی ترویج کشاورزي

مجلس شوراي ملی است. روش تحقیق مورد استفاده 24تا 17داري و سپاهیان ترویج و آبادانی) در دوره هاي کشاورزي، مروجین خانه
هاي ترویجی در کشور، عاملین ترویج در ا یک دهه پس از شروع رسمی فعالیتتحلیل محتوائی است. نتایج حاصل نشان می دهد که ت

)، بیشترین کانون توجهات متوجه این دسته از عاملین 1343دند. اما، پس از ایجاد سپاه ترویج و آبادانی(صحن مجلس مطرح نشده بو
مروجین شد. و در مقابل،آبادانی در صحن مجلس نام برده میهاي مختلف از سپاهیان ترویج و ویج گردید، به طوري که به مناسبتتر

) 1357هاي انقالب (با نزدیک شدن به سالگان مجلس و دولت برخوردار بودند. همچنین، داري از کمترین توجه در اظهارات نمایندخانه
انتقاد به سپاه ترویج و آبادانی افزایش یافت.  
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مقدمه
گـذاري در  نونتـرین نهـاد قـا   ترین و عـالی مجلس را باید مهم

کشور قلمداد کرد. اهمیت مـذاکرات مجلـس فقـط محـدود و     
منحصر به عبارات و جمالت موجود در مصـوبات و قـوانین آن   

صــورت گرفتــه در مجلــس در قالــب بلکــه مــذاکرات،نیســت
هاي پیش و بعد از دستور نمایندگان و همچنـین، بیانـات   نطق

اي هـ خصـوص لـوایح و طـرح   نمایندگان مجلـس و دولـت در   
رفت کـه بـر   مطرح شده در صحن مجلس را هم باید در نظر گ

افزاید. عبـارات و مباحـث صـورت    اهمیت مذاکرات مجلس می
نشــان دهنــده گرفتــه از ســوي نماینــدگان مجلــس و دولــت 

گیـري  و جهتهاي روز جامعه از دیدگاه ایشان اهمیت موضوع
و نگرش آنان نسبت به این مباحث است. شاید به همین دلیل 

نهاد مجلـس در ایـران بـه عنـوان     اشد که از روز اول پاگرفتن ب
عـین  "ورد انقـالب مشـروطه،  ثبـت و ضـبط    اتـرین دسـت  مهم

در جلسات مجلس شورا مورد توجـه بـوده   "عبارات گفته شده
بــرداري لــه منبعــی غنــی و بکــر مــورد بهــرهاســت تــا بــه منز

هاي مختلف قرار گیرد.  متخصصان در حوزه
ترویج سال تاریخ تشکیالت 60بالغ بر از طرف دیگر، قدمت
لهسا40هاي اجرایی کشور و متجاوز از کشاورزي در بخش

آن در بخش آموزش عالی ایران،  زمینه مناسبی را فراهم 
آورده است که بر غناي ادبیات و دانش موجود در زمینه 
ترویج کشاورزي در کشور افزوده شود. در این مقاله مشروح 

مجلس شوراي ملی که مقارن با تشکیل 17مذاکرات  دوره 
سازمان ترویج کشاورزي در وزارت کشاورزي ایران است 

ی شکوفایمجلس شوراي ملی که همزمان با 24لغایت دوره 
انقالب اسالمی و انحالل سپاه ترویج و آبادانی است، از منظر 

بر سه گروه مهم عاملین یا عوامل میدانی ترویج مشتمل
داري و سپاهیان ترویج و مروجین خانهمروجین کشاورزي، 

عبارت دیگر، با شروع آبادانی تحلیل محتوائی شده است. به 
هاي ترویجی در ایران، ورود نمایندگان مجلس رسمی فعالیت

هاي ترویجی و توجه به آموزشو همچنین دولت به حوزه 
توان انتظار را میعاملین یا عوامل میدانی ترویج کشاورزي 

یگر سخن، هدف مقاله تبیین و تحلیل نوع نگاه داشت. به د
به مروجین کشاورزي، مروجین نمایندگان مجلس و دولت

هاي یادشده و سپاهیان ترویج و آبادانی در دورهداري و خانه
هاي مورد نظر است.بر اساس شاخص

اساسی که مقاله حاضر لهمسأبر اساس مطالب یادشده، 
و جایگاه عوامل میدانی گویی به آن است وزن درصدد پاسخ

ترویج در اظهارت ایراد شده توسط نمایندگان مجلس و دولت 
در صحن مجلس شوراي ملی است. به عبارت دیگر، آیا این 

اظهارات فوق به ایشان افراد آن قدر اهمیت داشته اند که در
توجه شود؟

در صدد االتی که تحقیق حاضر سؤبه گونه اي دقیق تر 
است عبارتند از: گویی به آنهاپاسخ

آیا همزمان با پیدایش نهاد ترویج کشاورزي در کشور در - 1
به عاملین ترویج کشاورزي در اظهارات فوق توجه 1332سال 
شد؟

در میان سه گروه فوق تقدم و تأخر توجه چگونه بوده - 2
است؟ 

بار ارزشی اظهارات ایراد شده چگونه بود؟- 3
جنسیت ناطقین چگونه بود؟- 4
وقعیت ناطقین (نماینده دولت یا مجلس) چگونه بود؟م- 5
در چه موقعیتی(نطق قبل از دستور و بعد از دستور) به - 6

عاملین ترویج اشاره شده است؟
هایی گرچه سازهدرخصوص اهمیت منابع انسانی ترویج، ا

اختار و مدیریت بر مانند محیط سیاسی، منابع مالی، س
گذارند، اما تأثیر میکیالتیآمیز یک نظامِ تشکارکرد موفقیت

لوده یک نظام ترویجی را تشکیل منبع انسانی زیر بنا یا شا
).1373دهد(کرمی و فنایی، می

هایی که به مطالعه سه گروه عوامل میدانی از جمله پژوهش
توان به مطالعه ر مقطع مورد نظر پرداخته است، میترویج د
طالعه در مورد ) اشاره کرد. شهبازي در این م1388نوروزي(

مروجین کشاورزي و عملکرد ایشان در اصالحات ارضی به 
جین کشاورزي درگیر آن وعنوان یک فعالیت شاخص که مر

شدند، می گوید: خیلی از کسانی که در ترویج چه در سطوح 
کردند، وارد جی کار میوچه در سطوح مرکارشناسی و 
90ی شدند و در اصالحات ارضی تقریبااصالحات ارض

شان خوب عمل کردند و شاخص شدند، به طوري که درصد
تعدادي از کارشناسان ترویج که به خدمت اصالحات ارضی 
درآمده بودند در اولین انتخابات مجلس شوراي ملی آن زمان 

برگزار شد، نماینده مجلس که پس از اصالحات ارضی
سپاه "گوید: سپاهیان ترویج و آبادانی نیز میوي در."شدند
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ید که کمک حال ویج و آبادانی را درست کردند با این امتر
اینها هم آمدند، مؤثر هم بودند ولی مروج ترویج می شوند.

کشاورزي نبودند. عرض کردم به هر حال لباس نظامی تنشان 
ه هایی که دیدها و دورهرغم کالسو بعضی از اینها هم بهبود 

پیشرفت د برايگري خوبودند، به هر حال از زور نظامی
ي از . شهبازي در بخش دیگر"کردندکارشان استفاده می

با اشاره به داري پرداخته و اظهارات خود به مروجین خانه
در مجموع از ها، هاي آموزشی ایشان در سطح روستافعالیت

هایی اکثر اینها دختر"گوید: میکند و عملکرد آنها دفاع می
و سر به راهی قابل بودند که به لحاظ حجاب و نجابت و عفت

. "تأیید بودند
ترین ) نیز توسل به قوه قهریه را مهم1377ملک محمدي (

ضعف مترتب بر عملکرد سپاه ترویج و آبادانی دانسته و می 
لیکن بر اثر نقش ذاتی که در فلسفه، هدف و روش "گوید: 

سپاه ترویج وجود داشت، یعنی توسل به قوه قهریه براي 
کارآمد براي ارشاد جاي استفاده از نیروي ترویج کشاورزي به 

ر افرادي که در این سپاه یی مورد نظر دکشاورزان، کارآ
."شدکردند، مشاهده نمیخدمت می

) در تحلیلی کلی از عملکرد عوامل میدانی 1373پور(زمانی
نظران که به زعم بسیاري از صاحبترویج بر این باور است 

یج کشاورزي در ایران(دهه هاي ترودهه نخست فعالیتترویج 
) با موفقیت نسبی همراه بوده است، اما در ادوار بعدي 1330

هاي مزبور فعالیتشودهمزمان با اصالحات ارضی آغاز میکه
نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته است.   

توان نتیجه گرفت که از مجموع مطالعات مورد اشاره می
داري در شاورزي و خانهکور توفیق مروجین کمحققان مذ

انجام وظایف محوله، هر چند آن وظیفه با فلسفه وجودي 
دهند. همچنین، ارض داشت، را مورد تأکید قرار میترویج تع

ترین کاستی یان ترویج و آبادانی را مهمگري سپاهروح نظامی
نمایند.میدانی ترویج قلمداد میاین دسته از عوامل

پژوهشروش 
لیل محتوا به منظور ل محتوا است. از تحروش تحقیق تحلی

شود. در اصل تحلیل ها استفاده میمتنبررسی محتواي
ها در ها، مفهومها، عبارتکلمهمند فراوانیتحلیل نظاممحتوا، 

پور کشمیري و فیلم و دیگر انواع مواد است(وزیریک کتاب، 

). در بیان ارزش و اهمیت روش تحلیل 1391همکاران، 
که براي ) بر این باور هستند 1387مد و همکاران (محتوا سر

توان هاي موجود در یک متن میبررسی محتواي آشکار پیام
ها به پیاماز روش تحلیل محتوا استفاده نمود. در این روش

ین توان ارو میاز اینشوند. ی توصیف میطور نظام دار و کم
قلمداد هاي کیفی هاي کمی به دادهروش را روش تبدیل داده

مایندگان هاي ایراد شده توسط ندر این مقاله نطقکرد. 
(مقارن با ایجاد سازمان 17هاي مجلس شوراي ملی در دوره

(انحالل سپاه ترویج و 24ترویج کشاورزي در کشور) لغایت
یل انقالب اسالمی) و مجلس به دلانحالل آبادانی و همچنین، 

چنین اظهارات هاي قبل و بعد از دستور و همدر قالب نطق
هاي مجلس و دولت در خصوص لوایح و طرحنمایندگان 

ها به عوامل میدانی مطروحه در صحن علنی مجلس که در آن
داري و ین خانهترویج مشتمل بر مروجین کشاورزي، مروج

سپاهیان ترویج آبادانی، اشاره شده، تحلیل محتوا شده است. 
ه مورد نظر دور8هاي به عبارت دیگر، تمامی صورت جلسه

مروجین "، "مروج کشاورزي"هاي ها عبارتکه در آن
، "داريمروج خانه"، "مروجان کشاورزي"، "کشاورزي

سپاه ترویج و "، "داريمروجان خانه"، "داريمروجین خانه"
سپاهیان ترویج و "و "سپاهی ترویج و آبادانی"، "آبادانی
د و در انده است، بررسی و تحلیل محتوا شدهآم"آبادانی

صورتی که در اظهارات فردي اعم از نماینده مجلس یا دولت 
هاي یادشده اشاره شده بود، کل اظهارات آن یکی از عبارتبه 

هاي مورد نظر بررسی و ها و شاخصبر اساس مؤلفهفرد 
هاي مورد فراوانی عبارتتحلیل شده است. براي این منظور،

مورد مطالعه هاير در مشروح مذاکرات مجلس در دورهنظ
شاخص زیر تحلیل محتوا 12مؤلفه و 5استخراج و بر اساس 

ذکر است که دسترسی به صورت قابل). 1شدند(جدول 
هاي یادشده از طریق وب سایت کتابخانه و مرکز اسناد جلسه

پذیر گردید.امکان)www.ical.ir(مجلس شوراي ملی 

بحث و ها یافته
هجري شمسی، 1285پس از انقالب مشروطه در سال 

ترین دستاورد این خیزش ملی در مجلس شورا به عنوان مهم
شود. از آن سال که نخستین دوره مجلس کشور تشکیل می
مجموعا 1357شود تا انقالب اسالمی سالدر ایران دایر می
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دوره مجلس شوراي ملی در کشور فعالیت داشته است. 24
هاي مورد نظر اطالعات بیشتري در خصوص دوره2جدول در 

) آورده شده است. 24لغایت17(
مجموعاگذاري مورد مطالعه،در طول هشت دوره قانون

جلسه در مجلس شوراي ملی برگزار گردید. در این 1831
هاي خود به یکی یا بیش از یکی سخنران در نطق68مدت

گونه هماناند. شاره کردهاز عاملین یا عوامل میدانی ترویج ا
رغم اینکه گردد، بهمشاهده می3در جدول شماره که 
یت مروجین کشاورزي و مروجین هاي آغاز فعالسال
مجلس شوراي ملی است، 17داري همزمان با دوره خانه

هیچ بازتابی از عملکرد آنان در صحن علنی 19اما تا دوره 
سیاسی حاکم د فضاي بسیار شود. شایمجلس مشاهده نمی

که به ترتیب مقارن با دولت دکتر 18و 17هاي بر دوره
شد تا و دولت کودتا بود، مانع از آن میمحمد مصدق 

مجلسیان و دولتیان مدعو به مجلس به این دو دسته از 
عاملین ترویج هم گوشه چشمی داشته باشند.

(بهار سال 19دوره 408براي نخستین بار در جلسه 
حالی که نزدیک به یک دهه از فعالیت ) و در 1339

گذشت، هاي کشور میمروجین کشاورزي در سطح روستا
توجه به این دسته از عاملین ترویج در صحن علنی مجلس 

وزیر کشاورزي وقت (مهندس و آن هم توسط معاون
شود. میطنین اندازحکیمی)

اما اینکه یک نماینده مجلس در اظهارات خود به عاملین 
دوره 10توجه نماید، براي اولین بار در جلسه ترویج

اي به نام عباسی نماینده) بود که 1340بیستم (اوایل سال 
در نطق قبل از دستور خود به ارشاد و راهنمایی کشاورزان 
توسط مروجین کشاورزي و افزایش درآمد حاصله براي 

پردازد. به دنبال وي نماینده دیگري به نام ان میکشاورز
اردبیلی یک بار دیگر در اظهارات خود توجه مهندس 

به عملکرد مروجین کشاورزي جلب حاضران در جلسه را 
نماید. می

شاهد بیشترین انعکاس عاملین ترویج در 21در دوره 
گونه که هماناظهارات نمایندگان مجلس و دولت هستیم. 

شود، دلیل اصلی این رشد، نیز مشاهده می3در جدول 
ویج و آبادانی و لزوم تبلیغات وسیع از تأسیس سپاه تر

سوي نمایندگان مجلس و دولت پیرامون آن است. به 

درصد این توجه معطوف به 70طوري که بیش از 
مروجین کشاورزي و سپاهیان ترویج و آبادانی است. سهم

درصد 5و کمتر از 20داري هم به ترتیب بیش از خانه
رد توجه به از دو مواست. جالب آن که در هیچ یک

ها به صورت انحصاري داري در این دوره، آنمروجین خانه
مورد توجه قرار نگرفتند. به عبارت دیگر، دو نماینده 

نانشان مجلسی که در بیانات خود به آنها پرداختند، سخ
داري نبود و از این منظر فقط معطوف به مروجین خانه

تر از دو تر و محرومداري را منزويتوان مروجین خانهمی
گروه دیگر عاملین ترویج قلمداد کرد. 

شاهد دیگر بر بذل عنایت بیشتر به سپاهیان ترویج 
که در مورد مروجین و در حالی21وآبادانی اینکه در دوره 

داري سابقه نداشت که در یک روجین خانهکشاورزي و م
آنها بپردازد، در هر یک از جلسه بیش از یک سخنران به

به سپاهیان ترویج و آبادانی از 123و 100هاي جلسه
سوي دو سخنران(هر بار یک نماینده مجلس و یک 
نماینده دولت) اشاره شده است. این در حالی بود که تا 

سال از شروع فعالیت رسمی 15بیش از 21اواخر دوره 
گذشت. در اظهارات ها در مناطق روستایی کشور میآن

لین ترویج توسط مورد توجه به عام7به 21دوره 
شود. از این تعداد فقط در یک برخورد مینمایندگان دولت 

مورد وزیر کشاورزي وقت(سپهبد اسماعیل ریاحی) در 
کل 1344اظهارات خود راجع به الیحه متمم بودجه سال 

هاي کشاورزي از وزارت آموزش و کشور و انتزاع دبیرستان
ضار را به حها به وزارت کشاورزي توجهپرورش و الحاق آن

نماید. در شش مورد دیگر، در مروجین کشاورزي جلب می
وزیر(حسن علی منصور) و در سه مورد هم سه مورد نخست

دکتر یگانه(وزیر مشاور) با حضور در مجلس به سپاهیان 
پردازند. نکته درخور توجه دیگر در ترویج و آبادانی می

) 1388، بر گفته شهبازي(نوروزياینکه بنا21مورد دوره 
میزان موفقیت و محبوبیت مروجین کشاورزي در جریان 
اصالحات ارضی تا به آنجا بود که در نخستین دوره مجلس 

) تعدادي از مدیران و 21پس از اصالحات ارضی (دوره
سوابق درخشانی که کارشناسان ترویج کشاورزي به اعتبار

قانونی اصالحات ارضی داشتند، وارد در اجراي الیحه
شدند. شاید یکی از دالیل توجه به مروجین مجلس
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کشاورزي در این دوره به علت حضور معدودي از کارکنان 
اگر حافظه به درستی یاري داده باشد، (مثالترویج 

مهندس اخوان از کارشناسان ترویج استان مناطق مرکزي 
و مهندس سمیعی از مدیران ترویج کشاورزي استان 

مجلس شوراي ملی در دوره گیالن) به عنوان نماینده در
مذکور باشد. 

8شاهد کاهش توجه به عاملین ترویج هستیم (22در دوره 
رود، متوجه مورد). بیشترین سهم همان طور که انتظار هم می

مورد). اما، مروجین 6سپاهیان ترویج و آبادانی است(
مورد) و از 4کشاورزي هم سهمی تقریبا برابر با آنها دارند (

) هیچ 22جلسه منعقده در دوره 251ن گسترده (این خوا
داري نیست. این در حالی است سهمی متوجه مروجین خانه

زنان به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند. 21که از دوره 
داري از وزارت شاید انتزاع تشکیالتی اداره کل ترویج خانه

کشاورزي و الحاق آن به وزارت آبادانی و مسکن و به دنبال
ها هاي فرهنگ روستایی در وزارت تعاون و امور روستاآن خانه

ها از بیانات داري و محرومیت آندر انزواي مروجین خانه
تأثیر نبوده باشد. یک مورد نمایندگان مجلس و دولت بی

اظهارات نماینده دولت هم در مورد سپاهیان ترویج و آبادانی 
ه هنگام بحث و توسط وزیر کشاورزي وقت(حسن زاهدي) و ب

و به موجب 1347در سال از الیحه وظایف وزارت کشاورزي (
الیحه هاي جداگانه اي که دولت به مجلس ارائه داد و مجلس هم 

، "کشاورزي"وزارت خانه 4آنها را مصوب نمود، وزارت کشاورزي به 
منابع "و "اصالحات ارضی"، "تولیدات کشاورزي و مواد مصرفی"

) است..تقسیم می شود"طبیعی
همچنان شاهد 22و 21هاي ، در ادامه روند دوره23در دوره 

بذل توجه بیشتر به سپاهیان ترویج و آبادانی هستیم.به 
مورد به سپاهیان ترویج و 12طوري که در این دوره در 

که مروجین کشاورزي و آبادانی اشاره شده است. در حالی
وجه قرار داري به ترتیب فقط سه و یک بار مورد تخانه

گرفتند. در این دوره دو بار نمایندگان دولت با حضور در 
صحن علنی مجلس به عاملین ترویج پرداختند. بار نخست، 

ها به هنگام عبدالعظیم ولیان وزیر وقت تعاون و امور روستا
به گستردگی 1350بحث از متمم الیحه بودجه سال 

ن مروجین اصالحات ارضی و ناگزیر بودن دولت از دخالت داد
کند و براي بار کشاورزي در موضوع اصالحات ارضی اشاره می

دوم امیرعباس هویدا، نخست وزیر، در زمانی که بودجه سال 
کل کشور مورد بحث بود، به طور کلی خدمات 1352

سپاهیان انقالب و از جمله سپاه ترویج و آبادانی را مورد تأکید 
- داري مورد بیهم، مروجین خانهدهد. در این دورهقرار می

مهري قرار داشتند. تا جایی که فقط در یک مورد و آن هم در 
اي به نام قدردان به خدمات آنها نطق قبل از دستور نماینده

در کنار سپاهیان ترویج و آبادانی و سایر عوامل دولتی در 
شود. ها اشاره میسطح روستا

تا به آنجا بود که در جلسه تمجید از سپاهیان ترویج و آبادانی 
این نماینده در ) روح ا... جعفري(1352(سال 23دوره 150

اظهارات خود عنوان می کند که چند سال مسئولیت سرپرستی 
اجراي قانون سپاه ترویج و آبادانی در سطح روستاهاي کشور را بر 

گوید: ) در بخشی از اظهارات عجیب خود میعهده داشته است.
دانست که به وضوح نمیاعزام سپاهیان، روستاییتا قبل از"

کود شیمیایی چیست و اثر آن روي محصول چگونه است از 
شناخت، روستایی که بذر مرغوب کود فقط کود حیوانی را می

. این در "اصالح شده را ندیده بود و از آن خبري نداشت...
سال از حضور مروجین کشاورزي در 20حالی بود که بالغ بر 

گذشت. ها میستارو
در آخرین دوره مورد مطالعه هیچ یک از نمایندگان دولت به 

پردازند و تمام بیانات اظهار نظر در مورد عوامل ترویج نمی
صورت گرفته در مورد عوامل ترویج به وسیله نمایندگان 

مورد اشاره به عاملین ترویج در چهار مورد 5مجلس است. از 
نی، و در دو مورد هم به مروجین به سپاهیان ترویج و آبادا

داري سهمی شود و باز هم مروجین خانهکشاورزي اشاره می
ندارند. 

مرتبه 23دوره مورد مطالعه، مجموعا 8در مجموع و در 
مرتبه هم 50داري و بار مروجین خانه3مروجین کشاورزي، 

دوره) توسط نمایندگان مورد 4سپاهیان ترویج و آبادانی(در 
رار گرفتند. به این ترتیب، میانگین اشاره به مروجین اشاره ق

داري کشاورزي کمتر از سه بار در هر دوره، مروجین خانه
تقریبا در هر سه دوره یک بار و سپاهیان ترویج و آبادانی بیش 

بار در هر دوره است. این نتایج به وضوح عنایت به 12از 
ترویج و مراتب بیشتر دو گروه مورد مطالعه به سپاهیان 

آبادانی را حکایت می نماید.
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هتوجهاي مورد ها و شاخصمؤلفه–1جدول 
عناوین شاخص هاتعداد شاخص عنوان مؤلفه 

مروجین کشاورزي3توجه به عاملین ترویج در نطق
داريمروجین خانه

سپاهیان ترویج و آبادانی
زن2جنسیت ناطق

مرد
مجیدتعریف و ت3محتواي ارزشی نطق

تقبیح و سرزنش
بدون بار ارزشی

نماینده مجلس2موقعیت ناطق
نماینده دولت

نطق قبل و بعد از دستور2موقعیت اشاره به عامل ترویج
سایر

مجلس شوراي ملی در ایران24تا 17وضعیت دوره هاي قانون گذاري -2جدول 
تعداد جلساتمدت دورهشماره دورهردیف

133287تا مرداد 1331اردیبهشت117
1335232تا فروردین 1332اسفند218
1339417تا خرداد 1335خرداد 19*3
134020تا اردیبهشت 1339اسفند 20**4
1346381تا مهر 1342مهر 521
1350251تا شهریور 1346مهر 622
1354234تا شهریور 1350شهریور 723
1357209بهمن تا 1354شهریور 824

در این دوره بود که دوره اجالسیه مجلس براي نخستین بار پس از انقالب مشروطه از دو سال به چهار سال افزایش پیدا کرد.*
.مجلس شوراي ملی منحل گردید1340** به فرمان نخست وزیر (دکتر علی امینی) در اردیبهشت ماه سال

عاملین) ترویج و موقعیت ناطق در دوره مورد نظرتوزیع فراوانی اشاره به عامل(- 3جدول 
شماره 

دوره
فراوانی 
سخنران
(اشاره)

توجه به عامل ترویجموقعیت ناطق

نماینده 
مجلس

- مروجین خانهمروجین کشاورزينماینده دولت

داري
سپاهیان ترویج 

و آبادانی
17------
18------
191-11--
2022-2--
213831792*30
228716-4
2314**1123112
2455-2-4

یک مورد به دو عامل و در یک مورد به هر سه عامل ترویج اشاره شده است. *در 
.** در یک مورد اظهار نظر به دلیل مخدوش بودن صورت جلسه، موقعیت ناطق معلوم نیست
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براي نخستین » مروجین کشاورزي«مطرح کردن عبارت 
بار در صحن علنی مجلس توسط معاون وزیر کشاورزي 

گیرد که وي با اشاره به (مهندس حکیمی) صورت میوقت
اهتمام مروجین کشاورزي به آموزش باغداران مرکبات 

بوم رویش) به ارقام اصالح (جهت تبدیل باغات تخمی
را مورد تأکید لیت ایشانشده، اثرات سازنده مترتب بر فعا

دهد. وي این اظهارات را در پاسخ به پرسش یکی قرار می
- عه مرکبات در کشور عنوان میاز نمایندگان از برنامه توس

کند.
براي اولین بار معاون وزیر کشاورزي 19اگر در دوره 

در صحن علنی "ین کشاورزيمروج"ناگزیر از ذکر عبارت 
کی از شود(به دلیل پاسخ به پرسش یمجلس می

براي نخستین بار یکی از 20نمایندگان)، در دوره 
نمایندگان مرد در نطق قبل از دستور خود که داوطلبانه 

جین کشاورزي و بوده است، به تمجید و تقدیر از مرو
دارد که با راهنماییآنان روزپردازد و اظهار میدهیاران می

، در گردد. در همین دورهبه روز درآمد کشاورزان افزون می
حالتی منحصر به فرد و در نوع خود جالب، یکی از 
نمایندگان، مهندس اردبیلی، در نطق خود در مورد بودجه 

هاي صورت کل کشور در حالی که از ولخرجی1340سال 
د مروج شها نمیآیا با این پول"گوید: ، میگرفته گله دارد

کافی تربیت کرد و در خدمت کشاورزي را به قدر 
با گله . وي در ادامه نطق خود "زارعین گذاشت؟ی راهنمای

هاي وزارت کشاورزي، این چنین از عملکرد از فعالیت
و مروجین کشاورزي "کند: شکوه میمروجین کشاورزي 

ر روند دالعاده به دهات میبراي گرفتن خرج سفر و فوق
کشند به چند نفر قلیان میخورند وی میخانه چایقهوه

ه مستمعین قدرت درك و فهم آن را زنند کی میحرفهای
. به این ترتیب، اظهارات وي هم داراي بار ارزشی "ندارد

هم مثبت و هم منفی می باشد.  
سخنرانی که در اظهارات خود به 38از میان 21در دوره 

یک نماینده مجلس زن هم عاملین ترویج اشاره نمودند، به 
ماینده زن شود(خانم تربیت). اما، حتی این نبرخورد می

هم در اظهارات خود راجع به طرح تأسیس کتابخانه 
داري ها در مورد مروجین خانهعمومی در تمام شهر

پردازد. نکته کند و به مروجین کشاورزي میصحبت نمی

ترویج ها به عاملین توجه دیگر اینکه در تمامی اشارهقابل
شود و حتی در یک مورد هم از ایشان تعریف و تمجید می

در مورد بارت منفی از سوي نمایندگان مجلس و دولت ع
مورد 4خورد. همچنین، در عاملین ترویج به چشم نمی
شود، بدون اینکه این اشاره ذکر نام از عاملین ترویج می

ین داراي بار ارزشی باشد. بیست مورد از توجهات به عامل
هاي قبل و بعد از دستور و در قالب نطق21ترویج در دوره 

مورد آن اظهارات صورت گرفته در مورد سایر قوانین 18
بوده است. نکته در خور توجه اینکه بسیاري از توجهات 

هاي قبل و فته به عاملین ترویج در قالب نطقصورت گر
بعد از دستور ناشی از اظهارات نمایندگان مجلس به دلیل 
سالگرد تأسیس سپاه ترویج و آبادانی و یا سالگرد ششم 

به خدمات ده است که ناطقین را ناگزیر از اشاره بهمن بو
2طور که در جدول نمود. همانسپاه ترویج وآبادانی می

شود ذکر نام از سپاهیان ترویج و آبادانی در نیز مشاهده می
-کشاورزي و خانهاین دروه در حدود سه برابر مروجین 

داري بوده است. 
رویج را عاملین تتمامی ناطقین در مورد22در دوره 

که در آن هیچ 21وره دهند. بر خالف دمردان تشکیل می
ها به عاملین ترویج داراي بار ارزشی منفی یک از اشاره

2در 22مورد اشاره به عاملین ترویج در دوره 8نبود، از 
پردازند. در یه از عاملین ترویج میمورد سخنرانان به گال

هارات خود راجع اي به نام رامبد، در اظیک مورد نماینده
ز عملکرد وزارت ، با شکایت گسترده ا1347به بودجه سال 

جین هاي مختلف، این چنین مروکشاورزي در زمینه
ها در هر زیباترین باغ"گیرد: کشاورزي را به باد انتقاد می

محل متعلق به مروج است که با سرمایه دولت و قدرت 
مروج دولت براي ملک شخصی خودشان تهیه کردند و آن 

وقتی که در باغ شخصی خودش هست طرز تعلیف [دام به 
جنگل نشینانی که از تعلیف دام خود در جنگل محروم 

."دهدشده بودند] را نشان نمی
همچنین، براي نخستین دفعه شاهد گله یکی از نمایندگان 

22مجلس از عملکرد سپاهیان ترویج و آبادانی در دوره 
مایندگان، محمود هستیم. در این خصوص یکی از ن

روحانی، در اظهارات قبل از دستور خود به زلزله فردوس 
4در استان خراسان اشاره نموده و عدم توانایی و اطالع 
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آبادانی در خدمات رسانی به نفر سپاهیان ترویج و 
باشند را مورد تأکید قرار مدیر هم مییان که فاقدروستای

دهد.می
نرانی خود به که در سخ23سخنران دوره 14از 

نفر 11هاي مورد نظر در این تحقیق اشاره نمودند، عبارت
و این دو(نماینده مجلس) هم در نفر زن هستند2مرد و 

اظهارات قبل از دستور خود دراین دوره به سپاهیان ترویج 
. نکته در )4(جدول ها پرداختندو آبادانی و خدمات آن

ارات صورت خور توجه دیگر اینکه در هیچ یک از اظه
گرفته نسبت به عوامل ترویج در این دوره، انتقاد و 

و مورد به تمجید13خورد و در به چشم نمیشکایتی
مورد از 9اند. ضمن آن که تعریف از عوامل ترویج پرداخته

-ویج در قالب نطقهاي صورت گرفته از عوامل ترتمجید

ت مورد هم به صورت اظهارا5هاي قبل و بعد از دستور و 
ایراد شده نسبت به قوانین مطروحه بوده است. 

تمام توجهات نسبت به عاملین ترویج، از سوي 24در دوره 
مورد 5ناطقین مرد صورت گرفته است. در این اظهارات به 

ود. بار نخست شمورد انتقاد برخورد می2تقدیر و تعریف و 
اي به نام دکتر محمد ستاري، ضمن اشاره به نتایجنماینده

سازنده مترتب بر ایجاد سپاه ترویج و آبادانی، عدم موفقیت 
دن اصول همکاري و تعاون به سپاه فوق در شناسان

دهد. روستاییان را مورد تأکید قرار می

اي به نام احمد دولتی در نطق قبل دفعه دوم هم نماینده
ترویج تر به نقد سپاهپروابی203از دستور خود در جلسه 

اما آنچه امروزه در "پردازد: این صورت میو آبادانی به
شود این است که سپاهی ترویج اصال به دهات مشاهده می

درد کشاورز وارد نیست ودلیلش این است که یک نفرکه 
ماه 6دیپلمه شده ازکشاورزي اطالعی ندارد و در مدت 

مختصري تعلیمات سنگین نظامی اطالعات بسیار 
ن ترتیب، با دستی خالی کند. به ایازکشاورزي کسب می

اطالعی از اولین اثر این بیشود. ها میراهی روستا
شود ودر چندین میامرکشاورزي باعث غیبت وي از روستا 

بادانی هست یک ده که محل خدمت سپاهیان ترویج وآ
شود. پس جناب معاون وزارت نفرسپاهی یافت نمی

کشاورزي با آن هزینه سنگینی که شما در مرکز آموزش
کنید ودو سال از عمر عزیز تربیت میسپاهیان کرج آنها را 

شود و کشاورزي مملکت این راه سپري میاین جوانان در 
برید. پس چه بهتر اي نمیاین برنامه استفادهاز،فلج است

کنند که فردا میبه جاي این سپاهیان موقت که امروز و 
انند زود خدمت تمام بشود تعداد زیادي مروج کشاورزي م

ر خدمت سابق تربیت بفرمایید که عمري را دراین راه د
ترین شاید بتوان مهم."کشاورزي این کشورصرف کنند

گیري هاي اوجدلیل این تغییر رویه را نزدیک شدن به روز
انقالب اسالمی دانست.

انیتوزیع فراوانی جنسیت ناطق، بار ارزشی و موقعیت توجه به عامل ترویج در سخنر-4جدول
موقعیت اشاره به عامل ترویجبار ارزشی توجه به عامل ترویججنسیت ناطقدوره

سایرنطق قبل و بعد از دستورفاقدبار ارزشیمنفیمثبتمرد*زن

17-------
18-------
19_11___1
20_221_11
2113734_42018
22_852144
2321113_195
24_552_5_

36460563929جمع
بود که نمایندگان زن هم به مجلس شوراي ملی راه یافتند.21از دوره * 
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هاگیري و پیشنهادنتیجه
نتایج به دست آمده از مطالعه مشروح مذاکرات مجلـس در  

دهد شان مینمجلس شواري ملی 24لغایت 17دوره هاي 
حضـور رسـمی مـروجین    که تا نزدیک به یک دهه از آغـاز  

ی از داري در مناطق روستایی کشور، بازتابکشاورزي و خانه
هـاي ایشـان در صـحن مجلـس از سـوي      حضور و فعالیـت 

21نمایندگان مجلس و دولت وجود نداشته اسـت. از دوره  
املین ترویج در صحن مجلس رشـد  به بعد عطف توجه به ع

ترین دلیل ایـن رشـد را بایـد در    کند. عمدهگیري میچشم
تـا جـایی کـه    تأسیس سپاه ترویج و آبادانی جستجو کـرد.  

توان گفت کـه سـپاهیان تـرویج و آبـادانی بـه ویتـرین       می
سانی نهاد آموزشی تـرویج  وزارت کشاورزي از بعد عوامل ان

شوند. اظهارات ایراد شده در آستانه تأسیس این تبدیل می
همچنین بیاناتی که همه ساله در سـالگرد تأسـیس   سپاه و

دیماه هرسال) و یا سالگرد انقـالب  28سپاه ترویج و آبادانی(
در صـحن مجلـس بیـان    رعیتی -سفید و محو رژیم ارباب

ویـژه نماینـدگان   شد، فرصت مغتنمی را در اختیـارِ، بـه  می
داد کــه بــه تمجیــد و تعریــف از عوامــل قــرار مــیمجلــس

و از جمله سپاه تـرویج و آبـادانی و عملکـرد    سازي کشور نو
گیـري  هـاي اوج ها بپردازند. اما، با نزدیک شـدن بـه روز  آن

انقالب اسالمی و دور شدن فضاي تملق حاکم بـر مجلـس،   
تـري نسـبت بـه سـپاه تـرویج و      اظهارات واقع بینانهشاهد 

کـه در همـین شـرایط، بـاز هـم      آبادانی هستیم. در حـالی 
از کمترین توجـه برخـوردار بودنـد. بـه     داريخانهمروجین 

در 21طــوري کــه حتــی نماینــدگان زن هــم کــه از دوره 
اي شایسـته و  نـد، بـه گونـه   مجلس حضور پیـدا کـرده بود  

ان اهتمـامی نداشـتند.   هـاي ایشـ  فعالیـت بایسته به بازتاب
گاه از سوي نمایندگان دولت هم دیده نشـد.  امري که هیچ

بار از مـروجین کشـاورزي   دوره مورد مطالعه دو8در طول 

سه بار از سپاهیان تـرویج و آبـادانی توسـط  نماینـدگان     و
اظهــارات شــود. بــه عبــارت دیگــر، در انتقــاد مــیمجلــس 

نمایندگان دولت در صحن مجلـس هـیچ انتقـادي توسـط     
گیرد.  به عملکرد عوامل ترویج صورت نمیها نسبتآن

گردد:هاي زیر ارائه میدر خاتمه پیشنهاد
هاي مطالعاتی استادان در در قالب فرصتها انشگاهد-

هاي کارشناسی ارشد و دکتري و نیز، رسالهخارج از کشور 
ذاکرات انجام یافته در دانشجویان مربوط به بررسی م

هاي چند کشور ها و لوایح مصوب  در پارلمانجریان طرح
ر یک از قاره ها و توسعه یافته و در حال توسعه در ه

ی جهان پیرامون موضوعاتی مانند: ترویج رافیایمناطق جغ
ی بپردازند.زي، آموزش کشاورزي و توسعه روستایکشاور

مؤسسات علمی و مراکز پژوهشی با استفاده از منابعی -
همچون مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملی و مجلس 

ی به درباره امورکشاورزي و روستایسنا در ادوار گوناگون 
تحقیق و ترویج و آموزش کشاورزيویژه از ابعاد مختلف 

نقد و تحلیل بپردازند تا از این طریق بحث و،به بررسی
بر غناي ادبیات توسعه کشاورزي و عمران و آبادانی 

ها درکشور افزوده شود. روستا
هاي مجلس شوراي اسالمی با استفاده از مرکز پژوهش-

شوراي «منابعی همچون مشروح مذاکرات و مصوبات 
قبل از تشکیل مجلس شوراي اسالمی و »اسالمیانقالب

نیز، مشروح مذاکرات و مصوبات مجلس شوراي اسالمی 
امور توسعه باره، در1358سال وار گوناگون ازطیِ اد

ه از ابعاد مختلف ژی به ویروستایکشاورزي و عمران 
به بررسی و بحث و  نقد و تحقیقی و ترویجی و آموزشی

طریق بر غناي ادبیات توسعه بپردازد تا از اینتحلیل
ی افزوده شود. شاورزي  و عمران و آبادانی روستایک
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Abstract
Parliament is the most important legislative institution in each country. Statements expressed in parliament show
attitudes of parliament and government representatives on topics of the society. The goal of this paper is to
analyze statements of both parliament and government representatives on field extension agents including home
economics, agricultural extension agents and development and extension corps in courses 17th-24th parliament of
Iran. The research method is content analysis. Findings indicate that until one decade after starting extension
activities in Iran neither parliament nor government representatives spoke about field extension agents in
parliament. After establishment of development and extension corps (1964), this group of field extension agents
were considered more than 2 other groups. Against, the lowest attention belonged to home economics. Besides,
the most criticisms about development and extension corps was seen in years leading up to the Islamic revolution
(1979).
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