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کشاورزيجهادوزارتگذاريسیاستوریزيبرنامهنظامدرکشاورزيترویجهجایگاونقشبررسیمطالعهاینانجامازکلیهدف
عملیاتی،سطوحدرتولیدوريبهرهارتقايوجود چنین نظامی برايپاسخگو بود.ومحورنوآوريترویجنظامیکبهدستیابیمنظوربه

درکشاورزينظام ترویجکهنقشیراستااینري است. درکشور ضروکشاورزيترویجبرايراهنقشهطراحیوگذاريسیاستوپیرامونی
ازپژوهشاین. کند مورد بررسی قرار گرفته استمیایفاآنراهبردهايوهاسیاستطراحیوکشاورزيجهادوزارتکالناهدافتحقق

جامعه.شده استانجامکیفیتحلیلوزیهتجواطالعاتآوريجمعواعتبارسنجییري،گنمونهيهاروشازیريگبهرهباوبودهکیفینوع
ترویجوآموزشتحقیقات،سازمانواجراییهايمعاونتدرکشاورزيجهادوزارتریزيبرنامهنظاماندرکاراندستومدیرانآماري

مانندهایییکتکنازاولدستاطالعاتآوريجمعبرايوهدفمنداحتمالیغیرگیرينمونهها از روشبراي انتخاب نمونهکشاورزي بودند.
و تجزیهکارگاه از ضریب تغییرات،نیزها دادهتحلیلوتجزیهبراي. شداستفادهاسنادپژوشیمتمرکز وگروهیبحثجلساتمصاحبه،

راهبردنتایج تحقیق،بر اساسگردید. استفاده) SWOTسوات (تحلیلوتجزیهروشواندیشهطوفانهايتکنیکمشارکتی،تحلیل
براي انجامچهارماولویتدرتهاجمیراهبردسوم،اولویتدریبخشتنوعدوم، راهبرداولویتدربازنگريراهبرداول،اولویتدرتدافعی
توسعهي،و فناورینی در نظام علمی آفرنقشگذاري ترویج کشاورزي قرار گرفتند. در نهایت چهار محور اساسی براي ریزي و سیاستبرنامه
یت و تقوسازي اصالح ساختار چابکی آموزش،و سازماندهي بازنگرهاي ترویجی،یتفعالیت و تقوتوسعهي کاربردي،هاپژوهشیتو تقو

گذارن قرار گیرد.دستور کار برنامه ریزان و سیاستتا درابعاد پیشنهاد شد 

.کشاورزيکشاورزي، وزارت جهاد، ترویجگذاريسیاستو ریزيبرنامهنظامهاي کلیدي:هواژ
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استادیار آموزشی، موسسه آموزش وترویج کشاورزي، سازمان تحقیقات ،آموزش وترویج کشاورزي،تهران ایران.2
تهران ایران.ي،کشاورزجی،آموزش وتروقاتیسازمان تحقیارپژوهشیاستاد3
.آموخته دکتري توسعه کشاورزي،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایراندانش4
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مقدمه
نظامرکارانداندستبیندرناپذیراجتناباصلیکعنوانبهکشاورزيمحصوالتتولیدوغذاییامنیتبهنیازکهشرایطیدر

ایفانظامایندرراخودمحورينقشتوانستهچقدرتاکنونکشاورزيترویجاست،شدهپذیرفتهکشاورزيبخشریزيبرنامه
ومدیرانکهاستحالیدراینباشد؟تأثیرگذارکشاورزيبخشدرریزيبرنامهوگذاريسیاستفرآیندبرونماید
صورتی کهدرباشندمیقائلترویجیوظایفوهانقشخودبرايکشاورزيجهادوزارتدراجراییهايبخشاندرکاراندست

درکشاورزيترویجنظامآیدیمنظربهدیگرسوياز. کندینمثابتراادعاییچنینهابخشاینهايیخروجوکارکردها
راخودمحورينقشفرآیندایندرنتوانستهوبودهمطرحتولیدارزشزنجیرهدرمفقودهحلقهعنوانبههموارهاخیرهايسال
نظامطرحبانیزحاضرلحادروگشتهفراوانهايیبنشوفرازدستخوشمرتباًهاسالایندردلیلهمینبهونمایدایفا

خواهدتجربهخودنقشوکارکردهاساختار،رااساسیتحوالتوسریعتغییراتيزودبهرودیمانتظارکشاورزيترویجنوین
این طور در خصوص وضعیت ترویج کشاورزي ایران2014ش منتشر شده فیلیپین رگزا) در1386،همکارانو. (میرزایینمود

دراطالعاتودریافت دانشونشردریافت،متولیواصلیسازمانکشاورزيترویجوآموزشتحقیقات،نبیان شد که سازما
دهستانسطحدرراکشاورزيخدماتمرکز1213تشکیالتیوساختارينظراز.استایراندرکشاورزينوآوريملینظام
برايرانیازموردجییتروخدماتخصوصیبخشدريامشاورهخدماتشرکت2300به همراهمراکزاین.دارندپوششتحت

قرارپوششتحترايبرداربهرهواحدمیلیون4حدودکشورسطحدروکنندیمفراهمکشاورزان تجاريوخردکشاورزان
کشاورزيوروستاییتعاونی6000وتولیدتعاونی1200برمشتملکشاورزانيهاسازماناین شبکهبهتوانیمیمما.دهندیم
ويوربهرهافزایشمنظوربهشدیدبسیارتغییراتنمودنتجربهحالدرایراندرکشاورزينظام ترویجحاضرحالدر.یفزاییمبرا

.)1393وزارت جهاد کشاورزي، (استکشاورزيبخشدرپایداري تولیدونسبیمزیتيارتقا
:ازاندعبارتورکشدرکشاورزيترویجنظامبازمهندسیبرايپایهاصول

خصوصی،ودولتیکشاورزيخدماتبهآناندسترسیسطحارتقاءوخردکشاورزانبرتمرکز-
،هاآنتقاضاهايوکشاورزانومردممشکالتویازهانگرفتننظردرومحلیسطحازشروع-
خودمان،برايترویجیمدلتوسعهوگذشتهتجاربازیادگیري-
.تجمعیاقداماتازبرايتجاربوهایهنظرآخرینجدید،پارادایمازبردنبهره-

:استکردهتدوینزمینهایندرتغییراتپیشبردبراياساسیراهبردهشتایرانکشاورزيترویجنظاماساساینبر

مدیریتومناسبيبرداربهرهمنظوربهترویجیهايیتساتمامینوسازيوتجهیز)2کشاورزي،ترویجنظامبازسازي)1
در سطحماهرکارکنانیريکارگبهوآموزشیهايیاسمقگسترشطریقازانسانیمنابعتوسعه)3،هایتظرفوامکانات

ودانشنظامبراييسازشبکه)5مخاطبان،نیازهايگرفتننظردرباترویجیيهارسانهمجددسازماندهی)4،مؤسسات
توسعهوبازسازي)6، بخشدربیشتر دانشنشروارتباطاتواطالعاتيآورفنازيربردابهرهبرايکشاورزياطالعات

منظوربهيبرداربهرهيهانظامارزیابیو) مطالعه7، بهبودبرايییهاسیاستتدوینوتنگناهاشناختبرايتولیدهايیتعاون
.کشاورزيبخشدرنهادمردمينهادهاسعهتومجدد وسازماندهی)8مرتبط،هايبخشزیرتمامدرموجودوضعکشف

)1380(عبدالهی،
:شده استدادهپاسخزیرسؤاالتبهپژوهشایناختصاصیاهدافمبنايبر
؟اندکدمکشاورزيجهادوزارتگذاريیاستو سریزيبرنامهنظاميگذارهدفدرترویجیهايیتاولو-
است؟چگونهکشورکشاورزيذاريگیاستسنظامدرکشاورزيترویجوضعیتوجایگاه-
است؟داشتهنقشکشاورزيوزارتگذاريیاستو سریزيبرنامهفرآینددرکشاورزيترویجنظامارکانآیا-
است؟منطبقکشاورزيبخشکالنيهاسیاستواهدافباکشورترویجنظامموجودهايیاستو سهابرنامهیاآ-
است؟چگونهکشاورزيترویجيهابرنامهوهایتفعالبهنسبتتحقیقاتیواجراییيهابخشریزانو برنامهمدیراننگرش-

,Swanson(سوانسون ) در تحقیقی تحت عنوان مروري بر تاریخچه خدمات ترویج کشاورزي در پاکستان به این نتیجه 2008
منظوربهبه لحاظ انطباق در تمام فرایندها هاآنو سنجش هابرنامهبلند مدت با رویکرد ارزیابی ریزيبرنامهبر تأکیدرسید که 

,Diaz(یازدرفع نیازهاي بخش روستایی و کشاورزي از ضروریات ترویج بخش کشاورزي است. ) در تحقیقی تحت عنوان 2009
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زشیابیبه نقش ارتوجهییبکشاورزي به این نتیجه رسید که بدون شکیداررشد پاوريبهرهبراي هایاستستجزیه و تحلیل 
يهابرنامهتواندیمکهگرددیممنجرهابخشدیگررشدکنديبهبه تنهاتوسعهورشديهابرنامهدرکشاورزيبخش ترویج

.سازدروبروجدييهاچالشباراملیتوسعه
,Campi(کمپی جه رسید که ي ترویج کشاورزي در مالدیو به این نتیهابرنامهدر تحقیق خود تحت عنوان ارزشیابی ) 2009

.کندگذارى مىها را بررسى و ارزششود و هر قدم یا هر مرحله از کل برنامهریزى شروع مىارزشیابى از اولین مراحل برنامه
. مایف       انجامدبه برنامه ارزشیابى نهائى مفیدى مىیتاًکارآمد است و نهاییهامتضمن برنامهي ترویجیهابرنامهبررسی ماهیت 

)Maaif, گزارشیابتدا به بررسکشاورزي،برايیالزاماتبا رویکرد پایدارتوسعهیانداز جهانچشمعنوانبايادر مقاله)2010
هاي بلند مدت و ساز تدوین برنامهینهزمهاي ترویج تأکید دارد که برنامهوپردازدیمبرونتالنوبرانتپیرسون،کمیسیون

,Fowodeباشند. فواد (یمآل یدهپایدار در جهت رسیدن به کشاورزي ا هاي ترویج ارزیابی برنامهدر کتاب خود با عنوان ) 2010
به این نتیجه رسیده است که عدم توجه به ماهیت وپردازدمیمقولهدواینبینارتباطبهییو توسعه روستاکشاورزي

هاي اجرا شده و در حال اجراي ترویج در بخش هتري براي برنامیقدقشود که ارزیابی یمنیازهاي واقعی روستاییان باعث 
رسد.یمروستایی و در نهایت بخش کشاورزي ضروري به نظر 

,Action(اکشن هاي ترویج کشاورزي مطالعه موردي غرب ریزي در تحقق برنامهدر تحقیقی تحت عنوان نقش برنامه)2011
منظور تحقق هاي ترویجی بهمنظور سنجش سیستماتیک برنامهبهي کاربردي هامدلریزي پایدار همراه ارائه برنامهافریقا،
کشاورزان، بهبود در وضعیت جامعه روستایی و درامدوري در تولید محصوالت کشاورزي، ارتقاء سطح بهره(یجیتروهاي برنامه

,Dahlgren(داهلگرنهاي کاربردي در نظام ترویج را ضروري است. غیره) تدوین برنامه حقیقی تحت عنوان نقش ) در ت2011
یبخشجهتوطبیعیمنابعنگهداريومدیریتیدار،پاتوسعه کشاورزي در کشور مکزیک به این نتیجه رسید توسعه ترویج

تضمینراآیندهيهانسلوحاضرنسلرضایتمنديوبشرينیازهايمداومینتأمکهيطوربهاست،اداريساختاروتحوالت
,Toowoombaتوونبا (. کند به این یج کشاورزيو تروهاي توسعه ) در تحقیق خود تحت عنوان دالیل ارزشیابی برنامه2011

شود. یمیاتی و تجربنتایج و کسبیج کشاورزي منجر به تولید اطالعات و تروهاي توسعه نتیجه رسید که ارزشیابی برنامه
,Boursبورس ( دولتی در سومالی به این نتیجه بودجهباکشاورزيیجترودرسیستمییابیارز) در تحقیقی تحت عنوان 2012

منظوربهمتعدديهاييو استراتژاستگرفتهقرارشدیدياصالحاتتحتسنتی،کشاورزيترویجیش،ها پاز سالرسید که
,Matikanyaماتیکانیا (.استشدهارائهها برنامهاینبودنهزینهکموکاراییافزایش تحت عنوان ) در تحقیق خود 2012

وري ترویج کشاورزي فرآیندي پایدار از مجموع کارایی، اثربخشی، بهرهوري ترویج کشاورزي به این نتیجه رسید که ارزیابی بهره
عنوان هاي ترویج کشاورزي نیز بهبرنامهارزشیابی اثربخشی.هاي استاندارد شده استخردگرایی و توجه به سطوح کیفیت

) در Birgitte,2013(یگیتبر.گرددهاي این نظام تلقی میی تحقق اهداف و میزان رضایتمندي فعالیتفرآیندي پایدار در بررس
جهان به این نتیجه کشاورزيمناسبعملیاتاستانداردتوسعهبهکشاورزيترویجیکردرویبررستحقیق خود تحت عنوان 

گپاستقرارپایدارکشاورزياهدافبهدستیابیجهتدرغذاییموادسالمتوایمنییتامروزه با توجه به اهمرسید که 
,Sandrine(ینساندررسد. یمنظربهضروريامريکشاورزيتولیديواحدهايدرجهانی ) در تحقیق خود تحت عنوان 2013

که خدمات در کشور اتیوپی به این نتیجه رسیدپاخردههاي ترویج در افزایش اطالعات کشاورزي به کشاورزان ارزیابی برنامه
عنوان یکی از خدمات پشتیبانی در پیشرفت بخش کشاورزي مشروطه بر این است که نقش مرکزي در ترویج کشاورزي به

,Melindaفرایند تحول را بازي کند. ملیندا ( یج کشاورزي ملی در تروهاي ) در تحقیق خود تحت عنوان ارزیابی برنامه2013
هايوابستگیرشدباعثجدیدهايفناوريیادرتباطات و ازداارتقاءسازي،یهانججهت جهانی شدن به این نتیجه رسید که

,Himireهایمیر (. استگردیدهجهانیسطحدرسیاسیواجتماعیاقتصادي،متقابل ) در ارزیابی براي ترویجی در 20114
حدودي به اهداف خود اعم از رسیدن به هاي ترویجی تا بهبود وضعیت کشاورزان در کشور هند به این نتیجه رسید که برنامه
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ي هاآموزشها و تضمین خرید محصوالت، ارائه یمتق، حفظ هاواسطهیت غذایی در خصوص محصوالت استراتژیک، حذف امن
هاي حمایتی از جمله ارائه یاستسکاربردي جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی محصوالت و در نهایت تنظیم بازار و اجراي 

,Mdoe. مدو (اندبودهمؤثري محلی از جمله پرداخت یارانه بسیار هادولتخدمات مالی از  ) در تحقیق خود تحت عنوان 2014
رزشیابی نوعی فعالیت پژوهشی است که در جهت هاي ترویج در بخش کشاورزي به این نتیجه رسید که اارزشیابی برنامه

بکار ايیدهر ملموس، عینی یا ذهنی، حاصل از فعالیتی یا پدشناخت مجموعه امتیازهاي معنوي و مادي، اعم از ملموس یا غی
,Annetteآنت (. شودیگرفته م هاي کاهش فقر در مناطق یاستسهاي ترویج در ) در تحقیق خود تحت عنوان نقش برنامه2014

درماکشورجمعیتزایمیآنجا که بخش عظاز. داردوجودمنفیرابطهپایداريوفقربینروستایی به این نتیجه رسید که
برايکشاورزيبخشتوسعهبهتوجهلزوماستکشاورزيکشورمانروستاهايدرغالباقتصادوکنندیمزندگیروستاها
درتوسعهابزارعنوانبهترویجمیانایندر. شودیتر مروشنزیست،یطمحپایداريافزایشآندنبالبهوروستاییفقرکاهش

,Rajalahti(ی. راجاالهتباشدیمیراهکارهایارائهیپ ي کشاورزي هاپژوهش) در تحقیقی تحت عنوان نظارت و ارزیابی 2015
تواند کمک به یمهاي ترویجی ي توسعه به این نتیجه رسید که ارزیابی و نظارت بر برنامههاشاخصمنظور دسترسی به به

هاي کاربردي و تراتژیک در مورد آینده در خصوص ارائه برنامههاي اسگیريیمتصمي ملموس در هامشاورهمدیران براي ارائه 
,Kassa(شود. کاسایممنطبق با نیازهاي اجتماعات روستایی ي اجرایی ابرنامه) در تحقیق خود تحت عنوان ارزشیابی 2015

ترویج يهافت هدفارزشیابی یکی از ارکان پیشرترویج کشاورزي در جهت توسعه پایدار کشاورزي به این نتیجه رسید که 
ها را در برنامه ها و تهدیدبا یک کنترل سیستماتیک نقاط قوت، ضعف، فرصتتوانیکه به وسیله آن مکشاورزي است

. جف کاتس             و دستیابی به اهداف اقدام نمودشناسایی نموده و با یک رویکرد استراتژیک، نسبت به بهبود سیستم
)Jeff Coutts, هاي ترویج مشارکتی در بخش کشاورزي به ي ارزشیابی برنامههامدلر تحقیق خود تحت عنوان بررسی) د2015

محور اجتماعمشارکتیارزشیابیجملهازکشاورزيترویجهايبرنامهارزشیابیدرنوینیکردهاياتخاذ رواین نتیجه رسید که 
کویین . استشدهتوانمندسازارزشیابیجملهازارزشیابیرايبيروزآمدالگوهايارائهوجدیدهايپردازيیهنظربهمنجر

,Queenslandسالند ( یا به این آسهاي ترویجی در جنوب غربی یر بررسی ارزیابی برنامهتأث) در تحقیقی تحت عنوان 2015
قابل هابرنامهگذار بر ی تأثیرو داخلخارجی عوامل،هانهادهبین و معلولنتیجه رسید که ارزیابی ثابت کردن یک رابطه علت 

) در تحقیقی با عنوان راهبردهاي بهبود نظام ترویج کشاورزي ایران، راهبردهایی 1398ی مقدم و فاطمی (ئضار.کنترل هستند 
هاي کشاورزي و توسعه روستایی، عدم واگذاري وظایف غیر ریزيعنوان راهنماي برنامهانجام مطالعات آمایش سرزمین به:چون

خصوص آمارگیري به کارشناسان ترویج، انجام مطالعات اجتماعی و ترویجی در مورد پیامدها و اثربخشی نظام ترویج ترویجی به
گیري از مند و منسجم مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي با نظام ترویج با بهرهکشاورزي، کاهش شکاف و همکاري نظام

ها و حذف وظایف غیر هاي کارشناسان پهنهوظایف و مسئولیتفرصت ایجاد شده براي جلب همکاري و بازنگري در حیطه 
) در تحقیق 1387حسینی و اسکندري (.اندهاي ترویجی در راستاي بهبود نظام ترویج کشاورزي ارائه دادهمرتبط با مسئولیت

اشتند که سیاستگذاران خود با عنوان سازوکارهاي ارتباطی موجود میان تحقیق و ترویج کشاورزي از دیدگاه کارشناسان بیان د
هاي خود ایجاد نمایند تا باعث ترغیب ارتباط بین و مدیران ارشد تحقیق و ترویج باید تغییراتی را در ساختار و کارکرد سازمان

منظور نظارت از طرفی توصیه به تشکیل واحد نظارت و ارزشیابی در سطوح ستادي و استانی به.کارکنان تحقیق و ترویج گردد
) نیز در زمینه 1391نتایج تحقیق سوري و همکاران (.اندي مستمر و مداوم مسائل ارتباطی بین ترویج و تحقیق کردهو پیگیر

هاي نظام ترویج کشاورزي از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزي نشان داد که از هاي فعالیتشناسایی مشکالت و محدودیت
هاي روزمره کشاورزان بوده بق نبودن تحقیقات با مشکالت و نیازترین مشکالت نظام ترویج کشاورزي منطجمله مهم

شناسی وضع موجود ها و الزامات ترویج کشاورزي و آسیب) تحقیقی با عنوان شناسایی چالش1397علیزاده و همکاران (.است
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یج مشخص نمود که این نظام نتا.نظام نوین ترویج کشاورزي ایران با استفاده از یک رویکرد کیفی و در دو مرحله انجام دادند
هاي زیرساختی و نیروي انسانی ضعف هاي مدیریت دانش، ارتباطات و توانمندسازي کارکنان موفق بوده ولی در زمینهدر زمینه

ها و عوامل موثر بر بهبود نظام نوین بندي چالش) نیز در پژوهش خود با عنوان اولویت1399آذر و توسل (کاکه.داشته است
شاورزي در شهرستان کرمانشاه، محوریت تقاضامحوري در ارائه خدمات ترویجی، افزایش سطح پوشش خدمات ترویج ترویج ک

ترین عوامل موثر بر بهبود نظام نوین در شهرستان عنوان مهمدر روستاها و تقویت ارتباط بین ترویج، تحقیق و کشاورزان را به
.کرمانشاه برشمردند

اسناد موجود در حوزه جایگاه ترویج در عات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنینبا توجه به مطالازاین رو
ارزشیابی مدل مفهومی مطالعه با توجه به هدف اصلی طرح که هماناوزارت جهاد کشاورزيهايگذاريیاستسو هایزيربرنامه

رسی نقش و جایگاه ترویج کشاورزي در نظام ) در قالب بریرساختزنظام ترویج کشاورزي بر اساس شاخص درون دادي (
وزارت جهاد کشاورزي وجهت گیري براي دستیابی به یک نظام ترویج نوآوري محور و پاسخگو در گذاريسیاستو ریزيبرنامه

ر و طراحی نقشه راه براي ترویج کشاورزي کشوگذاريسیاستتولید در سطوح عملیاتی، پیرامونی و وريبهرهراستاي ارتقاي 
به آن اشاره شده است.1نگاره که در تدوین شده است باشدیم

مدل مفهومی مطالعه-1نمودار

روش پژوهش
.پذیردیمانجام) مشارکتیتحلیلوتجزیهکارگاهبرگزاري(کیفیروشازاستفادهباتحقیقیپروژهاین
:هادادهيآورجمعهايیکتکن
مشارکتی،ارزیابیموجود،اطالعاتواسنادگزینشوبررسیهمچونمتعدديفنونازهادادهيآورجمعبرايتحقیقایندر

ارزیابی،دلفیاندیشه،طوفانتسهیلگري،يهاروشازيمندو بهرهمشارکتیتحلیلوتجزیهکارگاهمشارکتی،مشاهده
.شدخواهداستفاده،SWOTومشارکتی

خواهدبهرههدفمندشیوهبهاحتمالییريگنمونهازمجريپروژه،اینتحقیقروشبودنیکیفبهتوجهبا: یريگنمونهفنون
.برد

نقش و جایگاه ترویج 
ــام   ــاورزي در نظ کش
برنامــــه ریــــزي و 
سیاســتگذاري وزارت 

جهاد کشاورزي

ارزیابی ونقد نقش ارکان 
نظام ترویج کشاورزي

بررسی و تجزیه و تحلیل میزان انطباق 
ترویج با برنامه هاي نامه ها وسیاست بر

هاي وزارت جهاد کشاورزي کشاورزي

بررسی اجمالی نگرش مدیران وبرنامه 
ریزان اجرایی وتحقیقاتی در خصوص 
جایگاه ترویج درسیاستگذاري هاي 

وزارت خانه 

بررسی اجمالی  نگرش 
صاحبنظران ترویج 

کشاورزي  نسبت به نظام 
برنامه ریزي و 

وزارت سیاستگذاري
جهاد کشاورزي

شناسایی مولفه هاي 
ترویجی موجود

شناخت جایگاه ترویج در ایجاد تحول 
مطلوب
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درکارآمدابزارایناساسوپایه. استسازمانیدرونهايییتواناومحیطیشرایطشناساییبرايکارآمديابزارSWOTیلحلت
قوت،يبه معناStrengthکلماتابتداي،استسازماننیپیرامومحیطشناختبازاریابی،طورینهمواستراتژیکمدیریت

Weaknessضعف،يبه معناOpportunityوفرصتيبه معناThreatسازماندرونبهضعفوقوتماهیت. استتهدیديبه معنا
آناجرايينحوهپرداخته شده است و SWOTآنالیزمعرفیبهاینجادر.استیطیمحمعموالًًتهدیدوفرصتوشودیممربوط
.استشدهدادهشرح

بحثوهایافته
:مطالعهایندرنامهپرسشازحاصلهايیافتهاساسبر

قوت طرح از منظر نقاطيینهزمدربه،1جدولدر، تهدیدها)هافرصت(عوامل خارجیو)هاضعف، هاقوت(داخلیعواملتحلیل.1
امتیازعاملاینرخورداري از تشکیالت سازمانی و نیروي انسانی از ستاد تا دهستان است،قوت، بنقطهترینمهمباشد.میکارشناسان

موسسه مرکز 40قوت ارتباط با بیش از سوم نقاطودوميهارتبهدراست.کردهکسبشدهیمعرف0.1918قوت10بینرا درباالي
د سوابق مطالعاتی و تجارب طوالنی نظام ترویج در بخش تحقیقاتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، وجوهايیستگاهاو 

نسبتاً يهاچارچوبو وجود ترویجی و انتقال پیام با استفاده از تکنولوژي روزيهاروش. وجود تنوع اندگرفتهکشاورزي قرار
.شوندیمدقلمدانقاط قوتترینیفضعوتریناهمیتیبیعنیآخريهارتبهبین ترویج و تحقیقات درشدهیتتقو

ضعفوقوتنقاطسنجییتاولووبررسی
.دهدیمنشانراضعفوقوتنقاطسنجییتاولو2و 1هاي جدول

قوتنقاطسنجییتاولووررسیب-1جدول 
اولویت C.V٭ تحلیل نقاط قوت

1 1918/0 برخورداري از تشکیالت سازمانی و نیروي انسانی از ستاد تا دهستان

2 2018/0 تحقیقاتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانیهايیستگاهاموسسه مرکز و 40با بیش از ارتباط

3 2040/0 وجود سوابق مطالعاتی و تجارب طوالنی نظام ترویج در بخش کشاورزي

4 2095/0 وجود مددکاران ترویج در روستاهاي کشور

5 2103/0 کشاورزيبردارانبهرهستقیم با ) مرکز جهاد کشاورزي در کشور و ارتباط م1139وجود (

6 2153/0 و فنی مهندسی کشاورزييامشاورهخدمات يهاشرکتغیر دولتی، يهاتشکلاز يمندبهره

7 2155/0 در قالب مجمع ملی خبرگان در سطوح ملی، استانیهاآنیافتگیتشکلوجود کشاورزان خبره و 

8 2144/0 از طریق شبکه گسترده عاملین ترویجبردارانبهرهل به توانمندي در برقراري ارتباط و تعام

9 2017/0 ترویجی و انتقال پیام با استفاده از تکنولوژي روزيهاروشوجود تنوع 

10 1981/0 بین ترویج و تحقیقاتشدهیتتقونسبتاًيهاچارچوبوجود 

عدم تجمیع و تنفیح است، کهشدهگنجاندهعامل15درضعف طرحنقاطوعواملکلیه2جدولتحلیلوتجزیهگرفتننظردربا
بحثشود، کهیمقلمداد طرحضعفنقطهترینمهمعنوانبه1830/0قوانین و مقررات براي نظام ترویج کشاورزي ایران با امتیاز وزنی 

در اجراي قوانین و مقررات مرتبط با ي ضعف مؤلفهیعنیدیگريمؤلفهدوکند.یمرا طلبهاي گوناگونیبررسومطالعاتنیازمندي
ي هامعاونتدر برخی هانامهموافقتنبود ردیف اعتباري خاص براي مباحث ترویجی در مؤلفهو1939/0ترویج کشاورزي با امتیاز 

ن کشاورزي و نامناسب بودن نظام حمایت از خبرگامؤلفههمچنین.گیرندیمقرارسومودوميهارتبهدر2009/0اجرایی با امتیاز 
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ترین اهمیتیبواقعدرکهکردهکسب1961/0و2010/0هاي انتخاب کشاورزان نمونه به ترتیب با امتیاز وزنی یوهشبودن نامناسب
باشد.یمتوجهموردکمتردیگر عواملبهنسبتوشدهشناختهطرحدرضعفنقطه

ضعفنقاطسنجییتاولووبررسی-2جدول 
اولویت C.V٭ ل نقاط ضعفتحلی

1 1830/0 عدم تجمیع و تنفیح قوانین و مقررات براي نظام ترویج کشاورزي ایران
2 0/1939 ضعف در اجراي قوانین و مقررات مرتبط با ترویج کشاورزي

3 0/2009 ي اجراییهامعاونتدر برخی هانامهموافقتنبود ردیف اعتباري خاص براي مباحث ترویجی در 

4 0/2011 ي اجراییهابخشنظارت معاونت ترویج بر نحوه هزینه کرد اعتبارات ترویج عدم 

5 0/2130 هاي مادي و معنوي از ترویجیتحمانارسایی و کمبود ضوابط و مقررات الزم جهت 

6 0/2163 ضعیف بودن ساختار تشکیالتی ترویج و عدم تناسب ساختار ترویج در ستاد و صف

7 0/2214 ي اجراییهامعاونتو هادستگاهي ارتباطی مناسب بین بخش ترویج و سایر نبود ساز و کارها
8 0/2225 ي ترویجیهاپروژهریزي و تعریف منظور برنامهیازسنجی بهنضعف در نظام 
9 0/2262 ضعف در ساز و کارهاي مناسب حمایتی، تشویقی و انگیزشی در نظام ترویج سطوح صف و ستاد

10 0/2345 ي اجراییهامعاونتگیري یمتصمه نقش و جایگاه ترویج در سطوح مدیریتی و ی بتوجهکم

11 0/2415 از باال به پایین)(ریزي متمرکز وجود نظام برنامه
12 0/2319 ي تخصصی متناسب با شرح وظایف کارشناسانهاآموزشی بودن ناکاف
13 0/2145 ارشناسیاعمال نظرات و فشارهاي غیر کبر اساساتخاذ تصمیمات 
14 0/2010 بودن نظام حمایت از خبرگان کشاورزينامناسب
15 0/1961 هاي انتخاب کشاورزان نمونهیوهشبودن نامناسب

هرکدامبنديیتاولوووزن نسبیوضعف)/قوت(نقاطداخلیمؤثرعواملماتریس
يطورهمان.دهدیمنشاننسبیوزناساسرا برشدههمطالعسؤاالتبنديیتاولووضعف)/قوت(نقاطداخلیمؤثرعواملیرزجدول 

استفادهکهاستبرخوردارتريیشبهايیکاستيدامنهاز قوتنقاطنسبیوزنبامقایسهدرنقاط ضعفنسبی، وزنشودیمدیدهکه
.طلبدیمرابا موضوعمرتبطخاصهايياستراتژاز

بنديیتاولووضعف)/قوت(نقاطداخلیمؤثرعوامل-3جدول 
ضعفنقاطقوتنقاط

C.V٭عاملC.V٭عامل

برخورداري از تشکیالت سازمانی و نیروي 
انسانی از ستاد تا دهستان

عدم تجمیع و نتفیح قوانین و مقررات براي نظام 0/1918
0/1830ترویج کشاورزي ایران

موسسه مرکز و 40ارتباط با بیش از 
لی، استانی و هاي تحقیقاتی در سطوح میستگاها

شهرستانی

ضعف در اجراي قوانین و مقررات مرتبط با ترویج 0/2018
0/1939کشاورزي

وجود سوابق مطالعاتی و تجارب طوالنی نظام 
ترویج در بخش کشاورزي

نبود ردیف اعتباري خاص براي مباحث ترویجی در 0/2040
0/2009ي اجراییهامعاونتدر برخی هانامهموافقت

عدم نظارت معاونت ترویج بر نحوه هزینه کرد 0/2095دکاران ترویج در روستاهاي کشوروجود مد
0/2011ي اجراییهابخشاعتبارات ترویج 

) مرکز جهاد کشاورزي در کشور و 1139وجود (
کشاورزيبردارانبهرهارتباط مستقیم با 

نارسایی و کمبود ضوابط و مقررات الزم جهت 0/2103
0/2130و معنوي از ترویجهاي مادي یتحما
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3ادامه جدول 
ضعفنقاطقوتنقاط

C.V٭عاملC.V٭عامل

ي هاشرکتیردولتی، غي هاتشکلي از مندبهره
ي و فنی مهندسی کشاورزيامشاورهخدمات 

ضعیف بودن ساختار تشکیالتی ترویج و عدم تناسب 0/2153
0/2163ساختار ترویج در ستاد و صف

در هاآنیافتگی تشکلوجود کشاورزان خبره و 
قالب مجمع ملی خبرگان در سطوح ملی، استانی

نبود ساز و کارهاي ارتباطی مناسب بین بخش 2155/0
2214/0ي اجراییهامعاونتو هادستگاهترویج و سایر 

توانمندي در برقراري ارتباط و تعامل به 
ین ترویجاز طریق شبکه گسترده عاملبردارانبهره

ریزي و منظور برنامهیازسنجی بهنضعف در نظام 2144/0
2225/0ي ترویجیهاپروژهتعریف 

ي ترویجی و انتقال پیام با هاروشوجود تنوع 
استفاده از تکنولوژي روز

ضعف در ساز و کارهاي مناسب حمایتی، تشویقی و 2017/0
2262/0انگیزشی در نظام ترویج سطوح صف و ستاد

شده بین ترویج و یتتقونسبتاًي هاچارچوبوجود
تحقیقات

ی به نقش و جایگاه ترویج در سطوح توجهکم1981/0
2345/0ي اجراییهامعاونتگیري یمتصممدیریتی و 

2415/0از باال به پایین)(ریزي متمرکز وجود نظام برنامه
ي تخصصی متناسب با شرح هاآموزشی بودن ناکاف

2319/0سانوظایف کارشنا

اعمال نظرات و فشارهاي بر اساساتخاذ تصمیمات 
2145/0غیر کارشناسی

2010/0بودن نظام حمایت از خبرگان کشاورزينامناسب
1961/0هاي انتخاب کشاورزان نمونهیوهشبودن نامناسب

هافرصتوتهدیدهاسنجییتاولووبررسی
گیرد، یمقرار مورد10درباشدیمروبه روآنباکارشناسانیدگاهاز دطرحکههاییین فرصتتر، مهم4جدولنتایجبهتوجهبا

هامؤلفهاول يدرجهدر1434/0امتیاز ی مرتبط با بخش کشاورزي باباالدستهاي مربوط به قوانین و مقررات یتظرفعاملکه
و هادانشگاهوجود مراکز علمی و تحقیقاتی، عواملسومودوميرتبهدرباشد.یمدر طرحفرصتترینیتاهمباوگیردیمقرار

هاي یتظرفهمچنین عامل امکان استفاده از دارند.قرارتجربه بایان، وجود کارشناسان و کشاورزان پیشرو بندانشي هاشرکت
کرده بومی و جویاي کار یلتحصي دولتی مستقر در روستاها، وجود فارغ تحصیالن کشاورزي و سایر منابع انسانی هاارگان

دهند.یمنشانرایداتو تهدهافرصتسنجییتاولو5و 4يهاجدولشوند.میمحسوبطرحفرصتتریناهمیتیبعنوانبهروستاها،

هافرصتنقاط سنجییتاولووبررسی-4جدول 
اولویت C.V٭ هافرصتتحلیل 

1 1434/0 ی مرتبط با بخش کشاورزيدستباالهاي مربوط به قوانین و مقررات یتظرف
2 1689/0 یانبندانشي هاشرکتو هادانشگاهوجود مراکز علمی و تحقیقاتی، 
3 1745/0 وجود کارشناسان و کشاورزان پیشرو با تجربه
4 1836/0 بخش براي ترویجبردارانبهرهپذیرش اجتماعی باالي 
5 2227/0 شدهتجربهیجی مناسب ترووجود رویکردها و الگوها 
6 2369/0 یردولتی در بخش کشاورزيغو نهادمردمي هاتشکلهاي یتظرفامکان استفاده از 
7 2405/0 کشاورزي با امر ترویجوزارتي اجرایی هامعاونتآشنایی برنامه مدیریتی و کارشناسی 
8 2563/0 با امکان دسترسی بااليارسانهامکان استفاده از منابع علمی، نشریات تخصصی مربوطه، شبکه 
9 2589/0 دولتی مستقر در روستاهايهاارگانهاي یتظرفامکان استفاده از 

10 2613/0 کرده بومی و جویاي کار ر روستاهایلتحصوجود فارغ تحصیالن کشاورزي و سایر منابع انسانی 
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ناشناخته مؤلفهپژوهش، اهدافبهرسیدنجهتدرطرح موردمطالعهتهدیداتيینهزمدر 5جدولدرخارجیعواملاساسبر
تهدیدنقاطبیندرین گزینهترمهمعنوانبهي اجراییهادستگاهگیري یمتصمبودن نقش و جایگاه ترویج در سطوح مدیریتی و 

ویجی به هاي غیر تریتفعالي واگذاري هامؤلفههمچنینخود اختصاص داده است.را به1603/0امتیاز کهرودیمشماربه
ساالري در انتخاب نیروي انسانی و بخش کشاورزي یستهشاعدم ) ومراکز جهاد کشاورزي دهستان(انسانی سطح صف یروهاي ن
یانبندانشی به کشاورزي توجهکمگزینهعالوهبهدارند.قرارسوم تهدیدودوميهادرجهدر2031/0و 1918/0کسب امتیاز.با
نقاط کلباشد، کهیممهمنکتهاینشد. ذکرشناختهطرحتهدیدنقاطبیندرعاملتریناهمیتیب2407/0امتیازگرفتنبا

بررسی قرار گرفته است.مورد14درشدهبررسیتهدید

نقاط تهدیدهاسنجییتاولووبررسی-5جدول 
اولویت C.V٭ تحلیل تهدیدها

1 1603/0 ي اجراییهادستگاهگیري یمتصمدیریتی و ناشناخته بودن نقش و جایگاه ترویج در سطوح م
2 1918/0 مراکز جهاد کشاورزي دهستان)(یروهاي انسانی سطح صف نهاي غیر ترویجی به یتفعالواگذاري 
3 2031/0 ساالري در انتخاب نیروي انسانی و بخش کشاورزيیستهشاعدم 

4 2090/0 ي تابعهاهسازمانانحالل واحدهاي ترویج و آموزش در برخی از 
5 2191/0 ي دهستانجهاد کشاورزي سازمانی ترویج در سطح استان و مراکز هاپستنبود 
6 2269/0 هاي ترویجیکشاورزي به برنامهبردارانبهرهی ناکافاعتماد 
7 2286/0 هاي ترویجیدر برنامهبردارانبهرهپایین بودن مشارکت ذینفعان و 
8 2206/0 گذاري و اجراي برنامه ترویج کشاورزيیاستسریزي، بر برنامهدیدگاه دولتی حاکم 
9 2229/0 ریزي ترویجی به اعتبارات دولتیوابسته بودن محض برنامه
10 2343/0 مربوط به ترویجهاي اعتباريیفردبودن نامشخص
11 2354/0 ریزي و اجراي برنامهدر برنامهنهادمردمي هاتشکلی به توجهکم
12 2367/0 یردولتی مستقل ترویجیغهاي تشکیل و فعالیت ساختارهاي یهفرضفراهم نبودن 
13 2398/0 ي بخش کشاورزيآورفنسازي یبومپیچیده بودن فرایند 
14 2407/0 یانبندانشی به کشاورزي توجهکم

اینازاستفادهباکهاستایندهندهنشانو داردباالییامتیازهافرصتماتریسکهشودیممشاهده6جدول نتایجمطابق
نمود.ارائهطرحبرايرامطلوبسیاستیومدیریتیهايياستراتژتوان یمیخوببههافرصت

بنديیتاولوو)هافرصت/(تهدیدهاداخلیمؤثرعوامل-6جدول 
تهدیدهاهافرصت

C.V٭عاملC.V٭عامل

ی تباالدسـ هاي مربوط بـه قـوانین و مقـررات    یتظرف
مرتبط با بخش کشاورزي

ناشناخته بودن نقش و جایگاه تـرویج در سـطوح مـدیریتی و    1434/0
1603/0ي اجراییهادستگاهگیري یمتصم

ــاتی،    ــی و تحقیق ــز علم ــود مراک ــگاهوج ــادانش و ه
یانبندانشي هاشرکت

یروهـاي انسـانی سـطح    نهاي غیر ترویجی به یتفعالواگذاري 1689/0
1918/0اورزي دهستان)مراکز جهاد کش(صف 

ســاالري در انتخــاب نیــروي انســانی و بخــش یســتهشاعــدم 1745/0وجود کارشناسان و کشاورزان پیشرو با تجربه
2031/0کشاورزي

ي هـا سـازمان انحالل واحدهاي ترویج و آمـوزش در برخـی از   1836/0بخش براي ترویجبردارانبهرهپذیرش اجتماعی باالي 
2090/0تابعه

جهـاد  ي سازمانی ترویج در سطح استان و مراکز هاپستنبود 2227/0شدهتجربهیجی مناسب ترود رویکردها و الگوها وجو
2119/0ي دهستانکشاورز
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6ادامه جدول 
تهدیدهاهافرصت

C.V٭عاملC.V٭عامل

و نهادمردمي هاتشکلهاي یتظرفامکان استفاده از 
یردولتی در بخش کشاورزيغ

2269/0هاي ترویجیکشاورزي به برنامهبردارانبهرهی ناکافاعتماد 2386/0

ي هـا معاونـت آشنایی برنامه مدیریتی و کارشناسـی  
کشاورزي با امر ترویجوزارتاجرایی 

هاي در برنامهبردارانبهرهپایین بودن مشارکت ذینفعان و 2405/0
2286/0ترویجی

تخصصـی  امکان استفاده از منـابع علمـی، نشـریات    
ي ارسـانه ی و شبکه رساناطالعي هاسازمانمربوطه، 

با امکان دسترسی باال

گذاري و یاستسریزي، دیدگاه دولتی حاکم بر برنامه2563/0
2206/0اجراي برنامه ترویج کشاورزي

دولتـی  يهـا ارگـان هـاي  یـت ظرفامکان استفاده از 
مستقر در روستاها

زي ترویجی به اعتبارات ریوابسته بودن محض برنامه2598/0
2229/0دولتی

وجود فارغ تحصیالن کشاورزي و سایر منابع انسانی 
کرده بومی و جویاي کار ر روستاهایلتحص

2343/0مربوط به ترویجهاي اعتباريیفردبودن نامشخص2613/0

ریزي و اجراي در برنامهنهادمردمي هاتشکلی به توجهکم
2354/0برنامه

هاي تشکیل و فعالیت ساختارهاي یهفرضم نبودن فراه
2367/0یردولتی مستقل ترویجیغ

2398/0ي بخش کشاورزيآورفنسازي یبومپیچیده بودن فرایند 
2407/0یانبندانشی به کشاورزي توجهکم

ین اهداف ترمهمترویج ي مختلفهاحوزهبا کارشناسان در برگزارشدهآمده از جلسات به دستنتایج مطالعه بر اساس
ي ذینفعان بخش کشاورزي ذکرشدهتوانمندسازبخش کشاورزي و بردارانبهرهو مهارتهاي ترویج ارتقاي دانش، بینش برنامه

دارامی باشند.7باالترین رتبه را در بین کلیه اهداف ذکر شده  درجدول 9/8و 05/9که به ترتیب با 

ياهداف کالن ترویج کشاورز-7جدول 
رتبهمیانگینجمع امتیازاهم موضوعات

18105/91بخش کشاورزيبردارانبهرهدانش، بینش ومهارت ارتقاء
17890/82ذینفعان بخش کشاورزييتوانمندساز

16105/83جهاد کشاورزيوزارتو نیل به اهداف راهبردي وريبهرهي کمک به ارتقا
15050/74فراهم آوردن بستر مناسب براي مشارکت

14525/75عاملین شبکه ترویج کشاورزي کشوريسازشبکهسازماندهی و 
14315/76در بخش کشاورزيسازيیتظرف

ینترمهمبراي تحقق این اهداف مطرح شده است که هایییتمأمورترویج هايبرنامهدر خصوص ذکرشدهبا توجه به اهداف 
.باشدیمو تلفیق دانش بومی با دانش نوین کشاورزي آن تربیت و آموزش تسهیلگران ماهر 

یشنهادهاو پگیريیجهنت
به شکل SWOTتحلیلویهوش تجزر(SWOT)چارچوبهايياستراتژهاي ترویج کشاورزي، تعیینهاي برنامهیتمأموراهم 
ودادهقرارتحلیلمورداند هشدشناساییقبلمرحلهدرکهراهاتهدیدوفرصتضعف،قوت،عواملازیکهریافتهنظام

ضعف،قوت،عواملازیکپس از فهرست نمودن هر SWOTمدلدر. سازدمیمنعکسراموقعیتبامتناسبهاياستراتژي
ازدار وزنامتیازترتیببرحسب خودبهمربوطهيهاها در سلولو نوشتن آنشدهییشناساقبلمرحلهدرکهتهدیدوفرصت
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دستهچهاربهمنجرماتریساینهموارهینبرابنا؛ گرددمیحاصلموردنظر هاياستراتژيها آنازیکهرتالقیمحل
.نشان داده شده استSWOTتحلیلوتجزیهیسماتر8جدولدر. شودیمSOوST ،WT ،WOاستراتژي

SWOTتحلیلوتجزیهیسماتر- 8جدول 

یکعوامل استراتژ (S)هافهرست قوت (W)هاعففهرست ض

(O)هافهرست فرصت SOهايياستراتژ WOهايياستراتژ

(T)هایدفهرست تهد STهايياستراتژ TWهايياستراتژ

ازداخلیقوتنقاطازاستفادهباتوانیمSOهاياستراتژييدر اجرا: تهاجمی)/رقابتیراهبردهاي(SOهايياستراتژ
تاباشدداشتهقرارموقعیتایندرهمیشهکهاستمندعالقهسازمانیهر. نمودرايداربربهرهحداکثرخارجیهايفرصت
.یداده را بنمااستفحداکثرخارجیرویدادهايوهافرصتازداخلیقوتنقاطازیريگبهرهبابتواند

دراستنهفتههافرصتدرکههایییتمزازکهاستیناWOهاييهدف از استراتژ): بازنگريراهبردهاي(WOهايياستراتژ
شود.استفادهضعفنقاطجبرانجهت

ازیزو پرهیکم کردن نقاط قوت و ضعف داخلWTهاياستراتژييهدف در اجرا): تدافعیيراهبردها(WTهايياستراتژ
وگرفتخواهیم رقرایزآممخاطرهوضعدروبودهنامناسبوضعیتموقعیتیچنیندر. استخارجیمحیطازناشیتهدیدات

.نماییمپرهیزوضعیتیچنینازها روشسایروادغامعملیات،کاهشواگذاري،با انحالل،کنیمسعیباید

ازجلوگیريبرايداخلیقوتنقاطازاستفادهباتاگرددمیتالشيوع استراتژنیندر ا: )تنوعيراهبردها(STهاي ياستراتژ
برد.بینازراتهدیداتیاوشودگرفتهپیشدرکارهاییوسازخارجی،تهدیداتمنفییرتأث

گذاري وزارت ریزي و سیاستهاي مهم جهت نقش و جایگاه ترویج کشاورزي در نظام برنامهياستراتژیشنهادها با توجه به پاهم 
ارائه شده است.9یج اي پژوهش در جدول و نتاجهاد کشاورزي

و ریزيبرنامهمهم جهت نقش و جایگاه ترویج کشاورزي در نظام هايياستراتژبا توجه به پیشنهادي هايیتاولو-9جدول 
وزارت جهاد کشاورزيگذاريسیاست

ش
نق

آفر
ینی

مؤثر 
در

نظام
علم

و
فنآوري

کشاورزيبخشفناوريونظام علمهايگیريیمتصموسازيتصمیمدرهماهنگیوانسجامتقویت.1
یرو ساهادانشگاهکاربردييهاژوهشپیدهجهتوتعاملتقویت.2

بخش کشاورزينیازهايبهپاسخگوییراستايدرپژوهشی مرتبطوآموزشمراکز
یانبندانشوخصوصیيهاشرکتدرتوسعهوتحقیقازحمایت.3
کاربردييهاپژوهشدر خصوصیبخشگذاريیهسرماومشارکتجلبتالش براي.4
غیرهوعلمیيهاانجمنیژه وبهکشاورزيعلمینهادهايوهاسازمانکلیهبامؤثرتعامل.5
وهادانشگاهکشاورزي،یدکنندگانتولبینمشترك تحقیقاتیهايگذاريیهسرماوتحقیقاتیهايیومکنسرسایجادازحمایت.6

تحقیقاتیمراکز

توسعه
و

تقویت
ش

پژوه
ها

ي
کاربردي

مرتبطو پژوهشیآموزشزمراکسایروهادانشگاهظرفیتازاستفاده حداکثري.1
منطقهسطحمشترك دريهاپژوهشتوسعهوالمللیینبهايیتظرفازيمندبهره.2
بخشسهمافزایشوهایتفعالازبخشیواگذاريسازي برايینهزموتحقیقاتدرخصوصی فعاليهاشرکتحمایت از.3

کاربردييهاپژوهشدر خصوصی
وحالنیازهايوکشورياتوسعههايبرنامهاساسبرهاي تحقیقاتییتاولوتعیینونیازسنجی،هاپژوهشنمودنتقاضامحور.4

کشاورزيآینده بخش
المللیینبوملی،بردارانبهرهسطحدرانتقال آنوفروشدرویژهاهتماموپژوهشیدستاوردهايسازييتجار.5
مؤثردوسویهارتباطایجادوتحقیقاتیهايیافتهانتقال درمحققانمشارکتافزایشونوینيهاروشازیريگبهره.6
کشوراستقاللووابستگیراستاي کاهشدروارداتیيهانهادهتولیدبامرتبطعلمیهايیتفعالتقویت.7
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9ادامه جدول 
توسعه

و
تقویت

فعال
یت

هاي
ترویجی

ترویج)وآموزش(مشترك بینعشایريوروستاییزنانبخش،بردارانبهرهتوانمندسازي.1
نهادهايوخصوصیبخشوهاسازمان،هادانشگاههاي موجودیتظرفازحداکثريیريگبهرهباترویجیهايیتفعالتوسعه.2
المللیینب
بخشبردارانبهرهیازنمتناسب بافنیدانشزترویجی امحتويتولیدافزایش.3
مشاورهايوفنیي خدماتهاشرکتاولویتباهایتفعالازبخشیيسپاربرونوسازيیخصوص.4
ترویج)وآموزشمشترك بین(ییروستاجوانانبالقوهظرفیتتأکید برباآتیکشاورزانتربیت.5
کشاورزيترویجشبکهعاملینمهارتودانشافزایش.6
هاي تحقیقاتییافتهوبومیدانشفنی،دانشانتقالدرهارسانهوهاروشتوسعه.7
نیازهاي پژوهشیبنديیتاولوواحصاءدرهشگرانپژوبامروجانتعاملتقویت.8
تحقیقاتیهايیافتهوفنیدانشدر انتقالخبرگانواجراییکارشناسانمحققان،مشارکتونقشافزایش.9

افزایشبراي...وشوراهاها،یهاتحادها،یتعاون، هاتشکلتسهیلگران، مددکاران،پیشرو،تولیدکنندگانظرفیتازیريگبهره.10
ترویجیهايیتفعالپوشش ضریب

بازنگري
و

ساماندهی
ش

آموز

مدتکوتاهي مهارتیهاآموزشبریدتأکبابردارانبهرهآموزشنظامبازسازيواصالح.1
کاردانیسطحتابخشیازموردندارمقطعآموزشيهادورهبرکاملتمرکز.2
مروجانونمحققاتعامل بادرساس نیازهاي بخشآموزشی برامحتوايتدوین.3
يامنطقهوملیسطحدرکشاورزان پیشروآموزشبریدتأکباتخصصیآموزشمراکزتقویتوتوسعه.4
خدمات يهاشرکت،هاتشکلالمللی،ینبتخصصیيهاسازمانبرتر، تولیدکنندگانکارآفرینان،ظرفیتوتجاربازیريگبهره.5

بردارانبهرهتیمهاريهاآموزشتوسعهبرايدولتیبخشويامشاوره
اجراییيهاپروژهدرترویجیوتحقیقاتیآموزشی،هايیوستپتهیهید برتأک.6
باوبخشانسانینیروييسازجوانمنظوربهو پرورشآموزشوزارتباتعاملدرکشاورزيمتوسطهآموزشتوسعهازحمایت.7

روستازادگاناولویت
صفنیروهاياولویتبامدیرانومحققاننگرش کارکنان،ومهارتانش،دعلمی،سطحارتقانمودنهدفمندویسامانده.8
توانمندسازيرویکردباآموزشنوینهايیوهشازیريگبهره.9

بخشاساس نیازهايبرآموزشیاستانداردهايوهاتوسعه پودمانوبازنگري.10
آموزشیيهادورهارزشیابی واجراریزي،برنامهنیازسنجی،فراینددراصالحوبازنگري.11

ک
چاب

سازي،
اصالح

ساختار
و

تقویت
ابعاد

نظارتی
و

تشکیالتی

واگذاري وظایفويسپاربرونطریق مشارکت،ازسازمانگريتولینقشافزایشوگرييتصدنقشکاهش.1
سازيراستاي چابکدرتشکیالتبازنگريوساختاراصالحباسازمانیتعالی.2
و دستاوردهاهایتفعالسنجش اثربخشی ومستمررزیابیابرايجامعارزشیابیونظارت.3
بوروکراسیکاهشوجمعیمشارکتتقویترویکرد تمرکززدایی،باکارگردشاساسیفرآیندهايساماندهیواصالحبازنگري،.4
اطالعاتفناورينوینيابزارهایري ازگبهرهبااطالعاتیيهابانکو آماريهايیگاهپاساماندهیی،رساناطالعجامعنظامتوسعه.5

نیازهاي باسازگارراهبرديریزيبرنامهیکتدوینمنظوربهشدهینتدوراهبردهايکارشناسان ويهاپاسخگرفتندر نظربا
يراهبردهامیانوزارت جهاد کشاورزي ازگذاريسیاستو ریزيبرنامهرسیدن به نقش و جایگاه ترویج کشاورزي در نظام 

سوم،اولویتدر.گیردیمقراربازنگريراهبرددوم،اولویتدر،گیردیمقرار اقدامبراياولاولویتدرتدافعیهبردرا،شدهیانب
محور اساسی در دستور کار چهار.گیردیمقرار تهاجمیراهبردچهارم،اولویتدرسرانجام،وداردقراریبخشتنوعراهبرد
دگذارن قرار گیرریزان وسیاستبرنامه

کشاورزيبخشنوآورينظاماستقراردرمؤثرینیآفرنقش-1
یانبندانشکشاورزيبهدستیابیراستايکشاورزي دربخشآیندهوحالنیازموردفناوريوکاربرديدانشتولید-2
بردارانبهرهسطحدرهایافتهانتقالوترویجآموزش،-3
برترتولیدکنندگانوکارآفرینانونخبگانحمایت ازوبخشانسانینیرويکارآفرینیونوآوريمهارت،دانش،ارتقا-4



1400نامه/ ساله/ ویژ17ن/ جلدعلوم ترویج و آموزش کشاورزي ایرا

73
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Abstract
The general purpose of this study was to investigate the role and position of agricultural extension in the
planning and policy-making system of the Ministry of Agricultural Jihad in order to achieve an innovative and
responsive extension system. Existence of such systems is imperative to improve the production efficiency at
operational, peripheral, and policy levels. In this regard, the role of agricultural extension in achieving the macro
goals of the Ministry of Agricultural Jihad and designing its policies and strategies has been addressed through
this research endeavor. This research is a qualitative study and has been done by qualitative sampling,
validation, and data collection/analysis methods. The statistical population consisted of managers and
practitioners involved in the planning system of the Ministry of Agricultural Jihad in the executive deputies and
Organization for Research, Education and Extension of Agriculture. The selection of samples was carried out
using purposeful and non-random sampling approach. In addition, the techniques including interviews, focus
group discussions, and documentation were employed to collect the required data. CoefficientS of variation and
participatory analysis workshop, brainstorming, analysis method (SWOT) were used for data analysis purpose.
Defensive, review, diversification, and offensive strategies respectively ranked first, second, third, and fourth in
terms of priority for agricultural extension planning and policy-making. Finally, four basic axes were proposed
for role-playing in the scientific and technological system, developing and improving applied research,
promoting extensional practices, revising and reorganizing education, accelerating and modifying the structure,
and strengthen the dimensions that can be used by policy-makers and decision-makers.

Keywords: Planning and policy making system, Agricultural extension, Ministry of Agricultural Jihad.
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