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شناسی وضع موجود نظامترویج کشاورزي و آسیبالزاماتها و شناسایی چالش
ترویج کشاورزي ایراننوین 

میررحیمی، آرمان بخشی ، حسن علیپور، علیرضا نیکویی، سید داود حاجی*ندا علیزاده
١پوربهروز حسنجهرمی و 

)27/08/97؛ پذیرش: 29/03/97(دریافت: 
چکیده

هایی مواجه بوده است؛ طوري هاي اصلی توسعه کشاورزي، طی دو دهه گذشته با چالشیکی از مؤلفهعنوانبهنظام ترویج کشاورزي ایران 
حل مشکالت این نظام، طرح اصالح منظوربهیان مورد انتقاد باشد. یکه سبب شده است تا این نظام از سوي مسئولین، کارفرمایان و روستا

هاي تحقیقاتی و فناوري، ساختار نظام ترویج کشاورزي، در قالب رهیافت نوین ترویج، با هدف احیاي خدمات ترویجی و انتقال مناسب یافته
دهنده فاصله زیاد میان وضع موجود و متنوع، نشانهايمطرح شد؛ اما پس از گذشت حدود چهار سال از اجراي این طرح، نتایج بررسی

شناسی نظام نوین ترویج ها و الزامات ترویج کشاورزي ایران و آسیبوضع مطلوب است. از این رو، هدف کلی این تحقیق، شناسایی چالش
ها و تکنیک دلفاي به شناسایی چالشاست که با استفاده از یک رویکرد کیفی در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول با استفاده از 

ت علمی رشته ترویج کشاورزي سراسر أالزامات نظام ترویج کشاورزي ایران پرداخته است. جامعه آماري در این مرحله شامل اعضاي هی
احمد، و بویرکهگیلویهها و کارشناسان پهنه در پنج استان مازندران، فارس، )، کارشناسان ترویج کشاورزي شهرستانN1= 138کشور (

)، است که با N3= 10سازمان تحقیقات کشاورزي در سطح ستاد سازمان (مدیران و کارشناسانهمچنین )،N2= 1300اصفهان و البرز (
الزام مورد 17طبقه و 6چالش اصلی در قالب 33اند. نتایج این مرحله، باعث شناسایی گیري هدفمند انتخاب شدهاستفاده از روش نمونه

نظران نظام ترویج صاحبنظام ترویج کشاورزي شد. مرحله دوم تحقیق با روش پدیدار شناختی انجام شد. در این مرحله، تجربهنیاز
هاي پیش روي این نظام، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مرحله کشاورزي کشور در مورد دستاوردهاي نظام نوین ترویج و چالش

هاي زیرساختی و هاي مدیریت دانش، ارتباطات و توانمندسازي کارکنان موفق بوده ولی در زمینهینهمشخص نمود که این نظام در زم
نیروي انسانی ضعف داشته است.

ها، الزامات.ترویج کشاورزي، نظام نوین ترویج کشاورزي، چالش: يکلیدهايواژه

استادیار، دانشیار و استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، دانشیار مرکز آمـوزش عـالی امـام خمینـی، اسـتادیار مرکـز       به ترتیب،1
ایران.،احمدتحقیقات و آموزش کشاورزي استان فارس و استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي استان کهگیلویه و بویر

nedalizadeh@yahoo.com: رونیکتپست الک، نویسنده مسئول*
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مقدمه
آموزشی است که سعی دارد از طریق - کشاورزي، داراي ماهیتی خدماتیهاي نظامیکی از زیرعنوانبهنظام ترویج کشاورزي، 

جوامع در تولید و درآمد، ارتقاء سطح زندگی و باال بردن استانداردهاي اجتماعی و آموزشی ،ها و فنون کشاورزيروشبهبود 
Swansonباشد (یرگذارتأثروستایی & Samy, هاي ترویج کشاورزي نظامسال گذشته،20. این در حالی است که طی )2002

مبتنی بر تحوالت روز و نیازهاي زاي خودجوش و دروني ها و راهبردهاي توسعهدر سراسر دنیا به دلیل عدم اتخاذ رهیافت
و بخشی به چارچوب سیاسیترویج، نیازمند انسجامزیرا پایدارسازي ند،امواجه شدهمتعدديهاي جامعه روستایی، با چالش

خدمات ترویجی دهندگانارائههاي ارتقاء قابلیتگیري از منابع دانش بومی و هاي بازار، بهرهقانونی، حرکت در راستاي فرصت
).1393ولی، شاه(است

)هاي اصلی توسعه کشاورزي در کشوریکی از مؤلفهعنوانبه(نظران معتقدند که نظام ترویج کشاورزي ایران بسیاري از صاحب
، فقرزدایی، عدالت اجتماعی و حفظ ییغذایتامنهاي مختلف توسعه منابع انسانی، انتقال فناوري، اهداف خود در زمینهبه 
بازنگري اجمالی پیرامون . )1396(کریمی و همکاران، دست نیافته استبایست میکه چنانآنو نظایر آن، زیستیطمح

در نظام ترویج حاکم بر کشور ل پیچیده و ضعف ئها و مسا، نمایانگر چالش90و 80هاي وضعیت ترویج کشاورزي در طول دهه
هاي نوین و ظهور فناورييعالوه بر موارد ذکر شده، تحوالت اساسی بوجود آمده در زمینه.)1388اسدي و همکاران، (است 
شرایط مناسبی را براي بهبود زندگی مردم جهان فراهم آورده است، اما چالش بزرگی را براي شدن بازارها، هر چند که جهانی
ها ایجاد نموده گیري از منافع حاصل از تغییرات ناشی از تحول فناوريبهرهبراياي هاي توسعهبرنامهتدوین منظوربهها دولت
ایجاب ، در جریانی سازگار با محیط متحول پیرامونی،کیفی و هماهنگ با ابعاد ساختاري و کارکرديوتوسعه کمی. است
اسدي و همکاران، ها و مسائل پیرامون خود بپردازند (طور مستمر به تشخیص چالشکارگزاران ترویج کشاورزي بهکند که می

1388(.
هاي موجود بر سر راه نظام ترویج کشاورزي، در کشورهاي مختلف، رویکردهاي رفت از چالشبرون منظوربههاي اخیر، در سال

سازي، پیشنهاد شده است. از این رو، نظام نوین ترویج کشاورزي، با متفاوتی چون نوسازي (اصالح)، تمرکززدایی و خصوصی
تجهیز و نوسازي مراکز جهاد کشاورزي، یش سطح تولید، برداران و کشاورزان، افزاهاي تحقیقاتی به بهرههدف انتقال بهتر یافته

در وزارت جهاد کشاورزي، هاي نو و ایجاد مراکز هوشمند و پاسخگو هاي مدیریت دانش براي دسترسی به یافتهاستقرار شبکه
، قزوین، استان آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کرمانشاه، گلستان، خراسان رضوي، زنجان، فارس12در 1393در سال 

کشاورزي و منابع طبیعی، سازمان دامپزشکی، سازمان تعاون یمهندسنظامکرمان، گیالن و مازندران با مشارکت سازمان 
منظوربهگیري از رویکردهاي ترویجی مطلوب، روستایی و نظام صنفی کارهاي کشاورزي، آغاز به کار کرد. در این طرح، بهره

رعنایی و (برداران شاغل در امور کشاورزي و منابع طبیعی، مد نظر قرار گرفته استهاي فنی و مدیریتی بهرهارتقاي مهارت
هاي درونی یا بیرونی مواجه اي که وجود دارد این است که هر نظام نوینی در بدو استقرار، با آسیب). مسئله1395مرتضوي، 

هاي هاي متنوع و تحلیل مؤلفههمچنان که نتایج بررسی،ظام را تضعیف یا به صفر برساندتواند نتایج استقرار ناست که می
رعنایی و مرتضوي، شاهد فاصله زیاد میان وضع موجود و وضع مطلوب براي این نظام است (،مختلف نظام نوین ترویج نیز

وضع موجود)، عنوانبهویج کشاورزي کشور (ها و الزامات تر). از این رو، این تحقیق سعی دارد ضمن شناسایی چالش1395
وضع مطلوب) پس از گذشت حدود چهار سال از اجراي این عنوانبههاي نظام نوین ترویج کشاورزي (شناسی از فعالیتآسیب

تعامل اثربخش در راستاي حل منظوربهها آوري دادهمند که از جمعشناسی، فرآیندي است نظامطرح، انجام دهد. آسیب
برد. همچنین، در سایه اجراي نظام نوین ترویج و با تعامل و هاي محیطی استفاده میها، فشارها و محدودیتکالت، چالشمش

هاي نظام ترویج توان عالوه بر رفع نواقص و کاستیهاي درون و بیرون از وزارت جهاد کشاورزي، میمشارکت تمامی بخش
شده براي بخش کشاورزي از قبیل ارائه برداران این نظام، به اهداف ترسیمو بهرهکشاورزي فعلی و برآوردن انتظارات مخاطبین 

هاي تحقیقاتی به واحدهاي تولیدي، افزایش خدمات متمرکز به تولیدکنندگان، افزایش تولید، انتقال مناسب و مطلوب یافته
).1395رعنایی و مرتضوي، ضریب پاسخگویی و غیره دست یافت (

Tuttleتلی و همکاران (توبنا به اعتقاد et al., انجام امابینی نمود توان با قطعیت پیشهرچند تغییرات آینده را نمی،)2006
تواند دولت، مردم و نهادهاي میهاي دولتیهاي موجود در سازمانمشکالت و چالش، حوزه شناسایی مسائلمطالعاتی در 
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و بدین ترتیب اراده نمایددر بلند مدت وادار یرگذارترتأثهاي بهتر و حلشناسایی راهدر مورد شیدن ریز را به اندیبرنامهمختلف 
دارند که بیان می) 1387(زادهدر این راستا حسینی و شریف). 1395(کیانمهر و حیاتی، آوردوجوده ببر آینده را گذاري اثر

راهبردي مناسب براي گذار از این روبرو است و یافتن سازوکارهاي تحول زاهاي چالشیکسرينظام ترویج کشاورزي با 
.باشدها، ضروري میچالش

Riveraریورا و همکاران ( et al., باشند، دچار ملی میساالريدیوانبخشی از ،هاي ترویجیاز آنجا که نظاممعتقدند ) 2001
هاي کارفرمایان، این مشکالت دربرگیرنده کمبود توانایی؛شودهاي دولتی یافت میسازمانکه در هستندهمان مشکالتی 

اسدي و همکاران .باشدها در واکنش نسبت به اطالعات دریافتی میناتوانی آنو ها گیريها در تصمیمگرایش سست آن
این نهاد بدون اندازهاي آتی و رویکردهاي اصالحی، اگر کنونی و چشمموجود د که با توجه به مسائل نکنبیان می)، 1388(

نظري و هاي حوزه،هاي سازگار ادامه دهد و بدون تحول و نوزایی سازندهگیري از نوآوريمند و پویا در راستاي بهرهتالشی نظام
.دور از انتظار نیستآن در آینده نزدیک،کم اثرموجودیت ضعیف و عملی خود را متحول و بازسازي ننماید،

& Ferroni(فرونی و زو  Zhou, هاي پیش هاي نظام ترویج کشاورزي هند، عمده چالش) در مقاله خود با عنوان چالش2012
سازي، هاي خصوصیهاي مختلف ترویج، مشوقبخشيکاريموازها و در اجراي مدیریت دانش، تداخل نقشروي این نظام را 

.دنکنهاي ترویجی معرفی میمشارکت روستائیان در برنامهو جلب ها در برقراري ارتباط با کشاورزانرسانهنقش نپررنگ کرد
Farooghفاروق و همکاران ( et al., درصد مشکالت ترویج 81که حدود نداي به این نتیجه دست یافتدر مقاله) 2010
ارتباط ضعیف بهموجود هاي درصد چالش15؛هاي مورد نیاز به کشاورزان استفقدان آموزشيزمینهدر کشاورزي پاکستان

.باشدمیري در کشور اگذدرصد نیز ناشی از مشکالت سرمایهچهارو شودمربوط میبین ترویج و تحقیق

,Cahyonoکاهیونو ( ي مروجان، دستیابی و سازي (علمی و مهارتی) براظرفیتدر تحقیق خود، مواردي از قبیل ) 2014
معرفی را یهاي ترویجها و فعالیتها، برنامهخصوص سیاستکشاورزان در گیري نگرشدسترسی به تکنولوژي اطالعاتی و اندازه

ریزي و مدیریت ضعیف دولتی، فقدان در برنامههاي مناطق روستایی کشور را نیز چالش)1394فعلی و همکاران (کند.می
هاي مردمی و سرمایه رکتتوجه به مشاساختاري مناسب براي مدیریت توسعه روستایی، عدم توجه به دانش بومی، عدم 

.نمایندمعرفی میخدمات ترویج کشاورزي و ضعف در ايوري از منابع پایهاجتماعی، فقدان کشاورزي مکانیزه، عدم ارتقاي بهره

هاي نظام ترویج را در مواردي از قبیل تناسب نیازهاي آموزشی مخاطبین با امکانات ترین چالشعمده)، 1383شعبانعلی فمی (
. از داندمنابع مادي و انسانی، کیفیت آموزشی و برقراري عدالت به لحاظ توزیع امکانات میيزمینههاي موجود درتانسیلپو 

شناسی در نظام نوین هاي ترویج کشاورزي و لزوم توجه به آسیبرو با توجه به مطالب ارائه شده و لزوم توجه به چالشاین
باشد:جستجوي دستیابی به اهداف زیر میترویج کشاورزي، این تحقیق در 

و الزامات نظام ترویج کشاورزي ایران؛ها) شناسایی چالش1
ها و الزامات نظام ترویج کشاورزي؛ وبندي چالشاولویت)2
ها، مسائل و مشکالت نظام نوین ترویج کشاورزي.) شناسایی دستاوردها، چالش3

روش پژوهش
کیفی تحقیقات، جزءنوعنظر از ،پیمایشیمطالعاتحوزهدر، اطالعاتدریافتوآوريجمعشیوهلحاظبه حاضرتحقیق

خدمات کیفیتووضعیتبهبودمنظوربهتوانمیراآنهايیافتهزیرااست؛کاربرديهدف،از لحاظو شودمحسوب می
رشته هاي کشاورزي دولتی دانشکدهت علمی أاعضاي هیرا این تحقیق يجامعه آمارداد.قرارعملیهاستفادموردترویجی، 

کشاورزي در سطح ستاد، آموزش و ترویجسازمان تحقیقاتکارشناسان، مدیران و )N1=138(ترویج کشاورزي سراسر کشور
ازندران، فارس، استان مسطح پنجدر ها و کارشناسان پهنهشهرستانمدیران و کارشناسان ترویج کشاورزي ، )N3=10سازمان (

، جزء 1394هاي عملکردي نظام ترویج در سال دهند که بر اساس شاخصتشکیل میاصفهان، البرز واحمدکهگیلویه و بویر
). از این تعداد، مطابق جدول مورگان، N2=1300هاي قوي، متوسط و ضعیف برخوردار بودند (هایی بودند که از شاخصاستان
اي با انتساب متناسب در پنج استان مد نظر در تحقیق، گیري طبقهنمونه تحقیق، با استفاده از روش نمونهعنوانبهنفر 297

).1انتخاب شدند (جدول 
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حجم جامعه آماري و نمونه آماري-1جدول 
نمونه آماريجامعه آمارياستان

450103احمدبویرگیلویه و که
40091فارس

16037مازندران
15034اصفهان

14032البرز
1300297مجموع

تکنیک دلفاي روش کیفی، در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، با استفاده از این پژوهش با استفاده از طراحی 
)Delphi Technique (ها، بندي چالشها و طبقهچالشیتوافق سنجها، بندي چالشرتبهها، در چهار مرحله شناسایی چالش

بینی و کمک به و فرآیندي داراي ساختار براي پیشاستهاي کسب دانش گروهی روش دلفاي یکی از راهانجام شد. 
,Kennedy)(گروهی استآوري اطالعات و در نهایت اجماع گیري در تحقیقات پیمایشی، جمعتصمیم در حالی که اکثر .2004

دهد، پاسخ می"چه باید باشد- تواندمیچه "دارند، دلفاي به سؤاالت "چه هست"ها، سعی در پاسخ به سؤال پیمایش
), 2003Powell( .ها در آوري دادهجمعنمود. آوريگردجدیدتوان براي هر شرایط ویژه، اطالعات میدانی از ابزار دلفاي می

چه "و "؟هاي عمده نظام ترویج کشاورزي چیستچالش"اول دو سؤال باز با عنوان در مرحله شود.میرحله انجام قالب سه م
هاي تا ویژگیشدخواسته هاآنو از شداز پاسخگویان پرسیده "است؟مؤثرترویج کشاورزي نظام در در ایجاد تحول الزاماتی

هاي مهم که در مرحله اول تحقیق گردآوري شد، ویژگیهاییگویهدر مرحله دوم، بر اساس .نمایندفهرستمورد نظر خود را 
تا نظرات شدخواسته در این مرحله از پاسخگویان .شد، شناسایی داشتندخبرگان روي آن توافق نظر و اساسی را که اکثریت 

و = موافقم4نظرم، بی= 3= مخالفم، 2مخالفم، کامالً= 1ها در قالب طیف لیکرت پنج قسمتی (خود را در مورد هر یک از گویه
تعیین سطوح منظوربهیتوافق سنجدر مرحله سوم تحقیق، .بیان نمایندهابندي چالشاولویتمنظوربهموافقم) کامالً= 5

در مرحله نهایت، مطرح شده در تحقیق انجام پذیرفت و در هاي موافقت و مخالفت نظر خبرگان نسبت به هر کدام از ویژگی
تحت هر طبقه هايگویهمجموع شدند.بندي طبقههاي مختلف، هاي شناخته شده در حوزه، ویژگینظر خبرگانمطابق چهارم 

رابرتز و جیمز مطابق نظر وجود داشته باشد، توافق عمومی هاآندرصد نسبت به 80پس از حذف مواردي که کمتر از 
)Roberts & James, .دست آمدهب) 2004
ها و مسائل و مشکالت نظام نوین ترویج کشاورزي ایـران  دستیابی به سایر اهداف ذکر شده در تحقیق (شناسایی چالشمنظوربه

و مشخص نمودن میزان موفقیت نظام نوین ترویج نسبت به اهداف در نظر گرفته شده) از روش تحقیق کیفی پدیـدار شـناختی   
)Phenomenologyهاي مختلف یک پدیده است که توسط افراد در دنیاي دیدار شناختی به معناي مطالعه جنبه) استفاده شد. پ

شود. هدف پدیدار شناختی، تعمق و شهود و دریافت افعالی است که از طریق آن پدیدار (نظام نـوین تـرویج در   واقعی تجربه می
تحقیـق بـه دلیـل اسـتفاده از افـرادي کـه تجربیـات        ایـن شـیوه   )،1385شود. بنا به اعتقاد جمادي (این تحقیق)، شناخته می

پیرامـون  شناسـانه یبآسـ انجام مطالعات منظوربههاي تحقیقات کیفی مستقیمی از پدیده مورد نظر دارند، یکی از بهترین روش
شود.جانبه یک پدیده محسوب میبررسی همه

هاي قبلـی مـورد توجـه قـرار     داوريپدیدارها بدون پیششود بلکه بیشتر، توصیف ، چارچوب نظري ارائه نمییشناختیدارپددر 
کننـدگان اسـت. بنـا بـه اعتقـاد     هاي عمیق و متعدد بـا مشـارکت  مطالعات شامل مصاحبهگونهیناها در آوري دادهگیرد. گردمی

,Daymon & Hollowayدایمون و هالووي ( 5حبه عمیـق بـا   شود که براي انجام پدیدار شناختی، نیاز به مصاتوصیه می)،2009
کنندگان دو نـوع سـؤال کلـی و    اند. در این روش، از مشارکتنفر از افرادي است که همگی پدیده مورد نظر را تجربه کرده25تا 

مـورد  عمومـاً اید؟ و دوم اینکه چه بسترها و شـرایطی  شود. اول اینکه چه چیزي در مورد پدیده تجربه کردهباز انتها پرسیده می
هایی که این تحقیق به دنبـال آن اسـت شـامل    سازد؟ بعد از طراحی سؤال، سایر گاممیمتأثرنیاز پدیده مورد نظر است و آن را 

هاي حاوي اظهارات مهـم و سـپس، اسـتخراج یکسـري خوشـه     قولیق مصاحبه، استخراج جمالت یا نقلها از طرآوري دادهگرد
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هاي مورد نیاز نظام نوین تـرویج کشـاورزي ایـران اسـت.     مضمونها، مضامین و زیرفی حیطهامل معرهاي معنایی است که شواژه
در حـوزه روش پدیـدار شـناختی،    ند.با اسـتفاده از روش هدفمنـد، انتخـاب شـد    هاي مورد نظر در روش پدیدار شناختی، نمونه

مستقیم در طول اجراي چهـار سـاله نظـام    طوربهباشند که اعضاي جامعه آماري شامل کارشناسان معاونت ترویج کشاورزي می
، مسائل و مشکالت هاچالشهاي مورد نظر جهت شناساییانجام تحلیلمنظوربهدر این تحقیق همچنین اند. نوین حضور داشته

اي ازاز مجموعـه نظام نوین ترویج کشاورزي و مشخص نمودن میزان موفقیت این نظام نسبت به اهـداف در نظـر گرفتـه شـده،     
ه است.استفاده شدSPSSافزارنرمآمارهاي توصیفی با استفاده از 

ها و بحثیافته
ي کشاورزيهادانشکدهی سازمان تحقیقات و علمهیأتهاي نظام ترویج کشاورزي از دیدگاه اعضاي چالش

هامرحله اول: شناسایی چالش
ی علمـ هیأتهاي پیش روي نظام ترویج کشاورزي ایران، از دیدگاه اعضاي هدف از انجام این مرحله از تحقیق، شناسایی چالش

ت علمـی سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و     أي کشاورزي دولتی) و مدیران و اعضـاي هیـ  هادانشکدههاي کشاورزي ایران (دانشکده
ي پیش روي را از دیـدگاه خودشـان ذکـر    هاچالشترویج کشاورزي بود. براي این منظور از اعضاي جامعه آماري خواسته شد تا 

هاي کشاورزي دانشگاه تربیت مـدرس،  تهران، دانشکدهدانشگاه ی از پردیس کشاورزي علمهیأتعضو 18نمایند. بر این اساس، 
ی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي پاسـخگوي سـؤاالت تحقیـق    علمهیأتعضو 10، رازي، زنجان و زابل و شیراز

یی را کـه نظـام تـرویج    هاچالشعضو پاسخگو) خواسته شد تا 28(نظرموردعلمی هیأت بودند. در مرحله اول دلفاي، از اعضاي 
هـاي نظـام   چالشعنوانبهمورد 31نیز مشخص است، 2که در جدول طورهمانند. است بیان نمایروروبهکشاورزي ایران با آن 

ی عـدم ارتبـاط منسـجم بـین     علمـ هیأتهاي به دست آمده، تمامی اعضاي ترویج کشاورزي ایران، شناخته شد. بر اساس یافته
ند. این یافته با نتایج به دسـت آمـده در   چالش اصلی نظام ترویج کشور بیان نمودعنوانبهتحقیق، ترویج، آموزش و کشاورزان را 

) 1383) با عنوان اصالحات ساختاري در نظـام تـرویج کشـاورزي ایـران و شـعبانعلی فمـی (      1395تحقیق رعنایی و مرتضوي (
نفـر از  27ها نشان داد کـه یافتههاي توسعه کشاورزي ایران مطابقت دارد.هاي سازماندهی سیستمها و استراتژيپیرامون چالش

درصد)، دولتی بودن نظام ترویج کشاورزي و وجود مدیران ضعیف در تـرویج را  96هاي کشاورزي (علمی دانشکدههیأتاعضاي 
که روند تحوالت اقتصادي، اجتماعی شتاب زیادي گرفتـه و نیـاز   یایچالش نظام ترویج کشاورزي معرفی نمودند. از آنجعنوانبه

و به افزایش است، شاید نظام دولتی رایج نتواند پاسخگوي تمام مشکالت موجود باشـد. از ایـن رو،   رشدتبهبه بخش کشاورزي 
هاي نوظهور باشد. در این راستا، با توجه نیازمند تغییرات ساختاري و کارکردي بسیاري است تا بتواند پاسخگوي نیازها و چالش

و مشـکالت موجـود باشـد    مسائلتواند راهگشاي بسیاري از ی میهاي منابع دولتی، واگذاري امور به بخش خصوصبه محدودیت
و عـدم  نفـر) 26). همچنین فقدان قانون منسجم و مدون براي نظام ترویج کشاورزي ایـران ( 1383(شعبانعلی فمی و همکاران، 

علمی بود.هیأتتوسط اکثریت اعضاي ذکرشدهموارد نیترمهمنفر)، جزء 25تخصص کافی کارشناسان ترویج در عرصه (
شدهییشناساهاي ي چالشبندرتبهمرحله دوم: 

چالش 31علمی خواسته شد تا سطوح موافقت و مخالفت خود را نسبت به هیأتدر مرحله دوم انجام تحقیق، از اعضاي 
4چالش، باالي 15، میانگین شدهیمعرفچالش 31مشخص نمود که از لیوتحلهیتجزبیان نمایند. نتایج این شدهیمعرف

علمی نسبت به این موارد داشت. همچنین مواردي از قبیل عدم باور هیأت) معرفی شد که نشان از موافقت اعضاي 4(موافق= 
ي نظام ترویج در کشور، عدم ارتباط منسجم بین تحقیق، ترویج، آموزش و کشاورزان، فقدان قانون منسجم اثرگذارمسئولین به 

نبود فرهنگ پذیرش نظام ترویج از سوي جامعه علمی کشاورزي کشور ي دولت وهااستیسم ترویج کشور، عدم ثبات براي نظا
ي نظام هاچالشينهیزمدري اول تا پنجم موافقت هاتیاولو) 31/4و 33/4، 38/4، 44/4، 67/4ي (هانیانگیمبه ترتیب با 

).3ه خود اختصاص دادند (جدول علمی را بهیأتترویج کشاورزي، از دیدگاه اعضاي 
شدههاي شناساییچالشیسنجتوافقمرحله سوم: 

، از اعضاء خواسته شد تا دیدگاه خود را نسبت به شدهیمعرفمنظور تعیین درصد توافق اعضاي جامعه آماري نسبت به عوامل به
و مخالف، بیان نمایند. نتایج، حاکی از این بود که صد در صد اعضا نسبت به اینکه مدیران نظریبهر عامل، در سه سطح موافق، 
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علمی هیأت ي بین اعضاي صددرصدکنند، توافق نظر داشتند. همچنین توافق نظر ضعیفی در نظام ترویج کشور فعالیت می
ن قانون منسجم در نظام ترویج، عدم ثبات در نسبت به عدم ارتباط منسجم بین تحقیق، ترویج، آموزش و کشاورزان، فقدا

ي دولت، عدم وجود انسجام سازمانی در ساختار ترویج، فقدان تخصص کافی کارشناسان ترویج، وابستگی شدید نظام هااستیس
ي متمرکز و از باال به زیربرنامهعلمی نسبت به وجود هیأتترویج به منابع مالی دولتی، وجود داشت. عالوه بر این، اعضاي 

ي و ارتقاء کیفیت نظام ترویج، دولتی سازتیظرفپایین، عدم باور مسئولین به اثرگذاري نظام ترویج در کشور، عدم توجه به 
علمی هیأت درصدي داشتند. موافقت اعضاي 90، توافق نظر بیش از هايزیربرنامهاي مسئولین در بودن ترویج و دخالت سلیقه

ي ریکارگبهدر مورد فقر روستائیان و عدم امکان جزبه، در کشوري نظام ترویج هاچالشعنوانبهشدهمطرحایر موارد نسبت به س
).4است (جدول شدهاعالمدرصد 50، باالي هاآنهاي نوین براي فناوري

=Nهاي پیش روي نظام ترویج کشاورزي ایران (چالش-2جدول  28(
دهندگانتعداد پاسخترویج کشاورزي ایرانهاي نظام چالشردیف

28ارتباط ضعیف بین تحقیق، ترویج، آموزش و کشاورزان1
27دولتی بودن نظام ترویج کشاورزي ایران2
27وجود مدیران ضعیف و غیرمتخصص در بخش ترویج کشاورزي3
26قانون منسجم و مدون براي نظام ترویج کشورضعف در وجود4
26هاي دولت در حوزه کشاورزيثبات کافی در سیاستنبود 5
25ي میدانیخصوص در عرصهعدم تخصص کافی کارشناسان ترویج به6
25ریزي متمرکز و از باال به پایین در نظام ترویج ایرانبرنامه7
24ضعف در وجود انسجام سازمانی در ساختار نظام ترویج کشاورزي کشور8
24هاي مربوط به ترویج و کشاورزانریزيمسئولین در برنامهايدخالت سلیقه9

24ارائه خدمات ترویجی در مراکز جهاد کشاورزئضعف در وجود برنامه منسجم درزمینه10
23فقدان حمایت کافی از ترویج خصوصی از جانب مسئولین11
23وابستگی شدید نظام ترویج کشور به منابع مالی دولتی12
23باور ضعیف مسئولین به اثرگذاري نظام ترویج کشاورزي در بهبود وضعیت کشاورزي کشور13
23دیوانساالري اداري در نظام ترویج کشاورزي ایران14
18روز نبودن اهداف ترویج مبتنی بر نیازهاي کشاورزي و منابع طبیعی کشوربه15
18هاي ترویجیمنظور تشخیص اثربخشی فعالیتبهضعف در وجود یک نظام ارزشیابی پیگیرانه 16
15مندي کم مروجان به کار در محیط روستاعالقه17
15هاي صفی و ستادي ترویجتناسب کم بین تعداد و توزیع نیروهاي انسانی در حوزه18
13تمرکزگرائی در نظام ترویج کشاورزي19
11فعالیت در نواحی روستاییمنظورهاي الزم براي مروجان بهکمبود مشوق20
11شناسی کشاورزيشناسی روستایی و جامعهکمبود آشنایی مروجان با جامعه21
9ضعف در فرهنگ پذیرش نظام ترویج از سوي جامعه علمی کشاورزي کشور22
9موازي کاري بین نهادهاي ذینفع23
8هاي زراعیتوجهی به نقش زنان در فعالیتبی24
8گیري ناکافی از مشارکت، همکاري و تعهد جامعه دانشگاهی در نظام ترویج کشوربهره25
8هاي تحقیقاتی با نیازهاي کشاورزانها و طرحنامتناسب بودن عناوین پروژه26
6کارگیري نیروي انسانیجذابیت نداشتن بخش ترویج براي جذب و به27
5اعتبار سنجی، بهبود و ارتقاء و تضمین کیفیت نظام ترویجسازي براي توجه ناکافی به ظرفیت28
منظور طراحی الگویی ها و تجارب ملی سایر کشورها بهالمللی، نتایج پژوهشتوجه ناکافی به دانش و تجربیات بین29

مناسب براي نظام ترویج کشور
4

2مقیاس بودن اراضی کشاورزي در ایرانخرد و کوچک30
1هاهاي نوین براي آنکارگیري فناوريیان و عدم امکان بهفقر روستای31
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=N(هاي پیش روي نظام ترویج کشاورزي ایران ي چالشبندرتبه-3جدول  28(
Mean*SDهاي نظام ترویج کشاورزي ایرانچالشردیف

67/459/0باور کم مسئولین به اثرگذاري نظام ترویج کشاورزي در بهبود وضعیت کشاورزي کشور1
44/470/0ارتباط ضعیف بین تحقیق، ترویج، آموزش و کشاورزان2
38/485/0ضعف در برقراري قانون منسجم و مدون براي نظام ترویج کشور3
33/448/0هاي دولت در حوزه کشاورزيثبات ضعیف سیاست4
31/468/0کمبود فرهنگ پذیرش نظام ترویج از سوي جامعه علمی کشاورزي کشور5
28/483/0ریزي متمرکز و از باال به پایینبرنامه6
22/443/0هاي صفی و ستادي ترویجتناسب کم بین تعداد نیروهاي انسانی در حوزه7
21/464/0ي ضعیف مروجان به کار در محیط روستامندعالقه8
21/494/0در بخش ترویج کشاورزيرمتخصصیغوجود مدیران ضعیف و 9
20/426/1ي ضعیف از مشارکت، همکاري و تعهد جامعه دانشگاهی در نظام ترویج کشورریگبهره10
17/485/0وجود انسجام سازمانی ضعیف در ساختار نظام ترویج کشاورزي کشور11
11/476/0ي مربوط به ترویج و کشاورزانهايزیربرنامهاي مسئولین در دخالت سلیقه12
05/404/1نبودن اهداف ترویج مبتنی بر نیازهاي کشاورزي و منابع طبیعی کشورروزبه13
ي در عرصههاي ترویج منظور تعیین اثربخشی فعالیتضعف در وجود یک نظام ارزشیابی پیگیرانه به14

میدانی
03/480/0

00/484/0ي میدانیدر عرصهخصوصبهتخصص ناکافی کارشناسان ترویج 15
89/376/0موازي کاري بین نهادهاي ذینفع16
88/302/1بروکراسی اداري در نظام ترویج کشاورزي17
83/361/0نیروي انسانییريکارگبهجذابیت نداشتن بخش ترویج براي جذب و 18
87/383/0وابستگی شدید نظام ترویج کشور به منابع مالی دولتی19
78/381/0هاي تحقیقاتی با نیازهاي کشاورزانها و طرحپروژهنامتناسب بودن عناوین 20
77/394/0ارائه خدمات ترویجی مراکز جهاد کشاورزييضعف در وجود برنامه منسجم در زمینه21
66/397/0ارتقاء و تضمین کیفیت نظام ترویج،براي اعتبار سنجی، بهبودسازيیتظرفتوجه ناکافی به 22
65/384/0ضعیف ترویج خصوصی از جانب مسئولینحمایت 23
64/319/1دولتی بودن نظام ترویج کشاورزي ایران24
55/309/1منظور فعالیت در نواحی روستاییالزم براي مروجان بهيهامشوقفقدان 25
51/379/0ترویجییتمرکزگرا26
44/329/1کشاورزيیشناسجامعهو ییروستایشناسجامعهآشنایی کم مروجان با 27
41/398/0هاي کشاورزيتوجهی به نقش زنان در فعالیتبی28
ها و تجارب ملی سایر کشورها ، نتایج پژوهشالمللیینبعدم توجه کافی به دانش و تجربیات 29

منظور طراحی الگویی مناسب براي نظام ترویج کشوربه
35/376/0

22/394/0بودن اراضی کشاورزي در ایرانخرد و کوچک مقیاس 30
94/294/0هاهاي نوین براي آنفناوريیريکارگبهفقر روستائیان و عدم امکان 31

= خیلی زیاد5= زیاد، 4= متوسط، 3= کم، 2= خیلی کم، 1* 

علمیهاي نظام ترویج کشاورزي در کشور از دیدگاه اعضاي هیأتبندي چالشمرحله چهارم: طبقه
هاي نظام ترویج کشاورزي ایران با استفاده از روش دلفاي، ابتدا چالشعنوانبهشدهیمعرفي عوامل بندطبقهمنظور به

31چالش باقیمانده از بین 23توافق نظر وجود داشت، حذف و سایر موارد (هاآندرصد نسبت به 80هایی که کمتر از چالش
علمی حاضر در مراحل قبلی ارسال شد و خواسته شد تا هیأتبراي اعضاي مجدداًچالش مطرح شده در سه مرحله قبل) 

,Kennedyکندي (رحله اجماع معروف است. مطابق نظربندي نمایند. این مرحله، به مهاي مرتبط را دستهچالش مرحله )2004
دهندگان به یک تصمیم کلی در مورد شود. اجماع به این معناست که پاسخاتمام روش دلفاي محسوب میمنزلهبهاجماع 
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چالش 23سازي نتایج، علمی، حذف و خالصههیأتشده برسند. بر این اساس پس از دریافت نظر اعضاي عوامل شناخته
و عوامل مدیریتی تقسیم عوامل انسانی، عوامل ارتباطی، ساختار، قوانین و مقررات، بودجه و اعتباراتباقیمانده در شش دسته 

در نظام ترویج ایران، متعلق رگذاریتأثچالش عنوانبهشدهیمعرفبندي مشخص نمود که اکثریت عوامل نتایج این طبقهشدند. 
با چهار موردهرکداممورد) بودند. عوامل انسانی، فرهنگی، ارتباطی و مدیریتی نیز 6به دسته عوامل ساختاري و نهادي (با 

).5هاي نظام ترویج کشور به خود اختصاص دادند (جدول چالشينهیزمدر، رتبه دوم را شدهیمعرفچالش 

=N(هاي پیش روي نظام ترویج کشاورزي ایران سطح موافقت نسبت به چالش-4جدول  28(
درصد موافقتهاي نظام ترویج کشاورزي ایرانچالشدیفر

100وجود مدیران ضعیف و غیرمتخصص در بخش ترویج کشاورزي1
100ضعیف بین تحقیق، ترویج، آموزش و کشاورزانارتباط2
100قانون منسجم و مدون براي نظام ترویج کشورضعف در وجود3
100هاي ضعیف دولت در حوزه کشاورزيسیاست4
100وجود انسجام سازمانی ضعیف در ساختار نظام ترویج کشاورزي کشور5
100ي میدانیدر عرصهخصوصبهتخصص ناکافی کارشناسان ترویج 6
100وابستگی شدید نظام ترویج کشور به منابع مالی دولتی7
4/94ریزي متمرکز و از باال به پایینبرنامه8
4/94باور ضعیف مسئولین به اثرگذاري نظام ترویج کشاورزي در بهبود وضعیت کشاورزي کشور9
4/94بهبود و ارتقاء و تضمین کیفیت نظام ترویجسنجی، براي اعتبارسازيیتظرفتوجه ضعیف به 10
4/94دولتی بودن نظام ترویج کشاورزي ایران11
4/94مربوط به ترویج و کشاورزانهايیزيربرنامهاي مسئولین در دخالت سلیقه12
9/88به روز نبودن اهداف ترویج مبتنی بر نیازهاي کشاورزي و منابع طبیعی کشور13
9/88مندي کم مروجان به کار در محیط روستاعالقه14
9/88فرهنگ ضعیف پذیرش نظام ترویج از سوي جامعه علمی کشاورزي کشور15
9/88مشارکت ضعیف، همکاري و تعهد جامعه دانشگاهی در نظام ترویج کشور16
9/88هاي صفی و ستادي ترویجتناسب کم بین تعداد نیروهاي انسانی در حوزه17
3/83هاي ترویجیمنظور مشخص شدن اثربخشی فعالیتضعف در وجود یک نظام ارزشیابی پیگیرانه به18
3/83موازي کاري بین نهادهاي ذینفع19
3/83دیوانساالري اداري در نظام ترویج کشاورزي20
3/83ترویجییتمرکزگرا21
3/83منظور فعالیت در نواحی روستاییناکافی براي مروجان بهيهامشوق22
3/83حمایت ضعیف ترویج خصوصی از جانب مسئولین23
8/77کشاورزيیشناسجامعهو ییروستایشناسجامعهآشنایی کم مروجان با 24
8/77ارائه خدمات ترویجی مراکز جهاد کشاورزييوجود برنامه ضعیف در زمینه25
8/77نیروي انسانییريکارگبهجذابیت نداشتن بخش ترویج براي جذب و 26
2/77هاي تحقیقاتی با نیازهاي کشاورزانها و طرحنامتناسب بودن عناوین پروژه27
7/66هاي کشاورزيتوجهی به نقش زنان در فعالیتبی28
منظور طراحی الگویی تجارب ملی سایر کشورها بهها و، نتایج پژوهشالمللیینبتوجه ناکافی به دانش و تجربیات 29

مناسب براي نظام ترویج کشور
7/66

1/61بودن اراضی کشاورزي در ایرانیاسمقکوچکخرد و 30
50/0هاآنهاي نوین براي فناوريیريکارگبهان و عدم امکان ییفقر روستا31
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=N(علمی هیأتهاي پیش روي نظام ترویج کشور از دیدگاه اعضاي ي چالشبندطبقه-5جدول  28(
هاچالشيبندطبقه

ي میدانیدر عرصهخصوصبهتخصص ناکافی کارشناسان ترویج -عوامل انسانی
کم مروجان به کار در محیط روستايمندعالقه-
ستادي ترویجهاي صفی و عدم تناسب بین تعداد نیروهاي انسانی در حوزه-
منظور فعالیت در نواحی روستاییالزم براي مروجان بهيهامشوقفقدان -

عدم ارتباط منسجم بین تحقیق، ترویج، آموزش و کشاورزان-عوامل فرهنگی و ارتباطی
از مشارکت، همکاري و تعهد جامعه دانشگاهی در نظام ترویج کشوریريگبهرهعدم -
ترویج از سوي جامعه علمی کشاورزي کشورنبود فرهنگ پذیرش نظام -
به روز نبودن اهداف ترویج مبتنی بر نیازهاي کشاورزي و منابع طبیعی کشور-

هاي دولت در حوزه کشاورزيعدم ثبات سیاست-عوامل ساختاري و نهادي
عدم وجود انسجام سازمانی در ساختار نظام ترویج کشاورزي کشور-
کشاورزي ایراندولتی بودن نظام ترویج-
موازي کاري بین نهادهاي ذینفع-
بروکراسی اداري در نظام ترویج کشاورزي-
ی ترویجگرایتمرکز-

فقدان قانون منسجم و مدون براي نظام ترویج کشور-قوانین و مقررات
ریزي متمرکز و از باال به پایینبرنامه-
هاي ترویجیر مشخص شدن اثربخشی فعالیتمنظوفقدان وجود یک نظام ارزشیابی پیگیرانه به-

وابستگی شدید نظام ترویج کشور به منابع مالی دولتی-بودجه و اعتبارات
براي اعتبار سنجی، بهبود و ارتقاء و تضمین کیفیت نظام ترویجسازيیتظرفعدم توجه به -

وجود مدیران ضعیف و غیر متخصص در بخش ترویج کشاورزي-عوامل مدیریتی
عدم باور مسئولین به اثرگذاري نظام ترویج کشاورزي در بهبود وضعیت کشاورزي کشور-
هاي مربوط به ترویج و کشاورزانریزياي مسئولین در برنامهدخالت سلیقه-
فقدان حمایت ترویج خصوصی از جانب مسئولین-

سطح پنج استانهاي ترویج کشاورزي از دیدگاه کارشناسان ترویج در بندي چالشاولویت
ت علمی ترویج در أهاي ترویج کشاورزي ایران که در مرحله اول تحقیق، توسط اعضاي هیبندي چالشاولویتمنظوربه

ر سطح پنج استان هاي کشاورزي و در سازمان تحقیقات کشاورزي شناسایی شده بود، دیدگاه کارشناسان ترویج ددانشکده
اجراي نظام نوین ترویج در کشور يتري در زمینهفارس، البرز و اصفهان که سابقه طوالنیاحمد، مازندران، کهگیلویه و بویر

هاي فناوريیريکارگبهبندي مشخص نمود که فقر روستائیان و عدم امکان داشتند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این اولویت
)؛ توجه M= 32/4فعالیت در نواحی روستایی (منظوربههاي الزم براي مروجان )؛ کمبود مشوقM= 64/4ها (نوین براي آن

)؛ اختصاص بودجه M= 25/4طراحی الگویی مناسب براي نظام ترویج کشور (منظوربهالمللی ناکافی به دانش و تجربیات بین
کیفیت نظام سنجی، بهبود و ارتقاءسازي براي اعتبار)؛ و توجه ناکافی به ظرفیتM= 23/4ناکافی به نظام ترویج کشاورزي (

هاي دیگري هاي نظام ترویج کشاورزي کشور را به خود اختصاص دادند. چالشهاي اول تا پنجم چالش)؛ رتبهM= 08/4ترویج (
) و جذابیت M= 06/3متخصص ()؛ وجود کشاورزان ضعیف و غیرM= 07/3نظیر بروکراسی اداري در نظام ترویج کشاورزي (

).6هاي آخر را به خود اختصاص دادند (جدول )، رتبهM= 04/3کارگیري نیروي انسانی (نداشتن بخش ترویج براي جذب و به
الزامات نظام ترویج کشاورزي از دیدگاه کارشناسان ترویج

در تحقیق، نظام ترویج کشاورزي بیش از همه به برگزاري جلسات هم مطالعهاز دیدگاه کارشناسان ترویج پنج استان مورد
= 64/4هاي تحقیقاتی ()، بررسی مداوم اولویتM= 67/4هاي کشاورزان (ن ترویج، تحقیق، آموزش و انجمناندیشی بین مسئولی

M60/4ریزي در خصوص مدیریت دانش ()، برنامه =M مستقل شدن ردیف اعتبارات مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزي ،(
)60/4 =M( يآورجمعو) 57/4، ثبت و ارزشمند دانستن دانش بومی=M نیاز دارد. از دیدگاه کارشناسان ترویج در این استان (
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"سازي در تحقیقات کشاورزياجراي رویکردهاي تمرکززدائی و خصوصیمنظوربههایی تدوین سیاست"مواردي از قبیل 

)92/3 =M ،(" گرایانه و مشارکتیمحوري به دیدگاهی کلدر نظام ترویج کشاورزي از سازمانتغییر دیدگاه")91/3 =M( و
باشد و "ییبودجه از جانب دولت براي خدمات مرتبط با منافع عمومی نظیر کشاورزي پایدار و امنیت غذاینتأممسئولیت "

الزامات نظام ترویج کشاورزي به عنوانبههاي آخر اولویت را )، رتبهM= 61/3واگذار شود (یها به بخش خصوصسایر فعالیت
).7خود اختصاص دادند (جدول 

)n=297(هاي نظام ترویج کشاورزي ایران از دیدگاه مدیران و کارشناسان ترویج در سطح پنج استان چالش-6جدول 
رتبهانحراف معیار*میانگینهاچالش

64/487/01هاآنهاي نوین براي فناوريیريکارگبهیان و عدم امکان فقر روستای
32/485/02فعالیت در نواحی روستاییمنظوربههاي الزم براي مروجان کمبود مشوق

طراحی منظوربهها و تجارب ملی سایر کشورها ، نتایج پژوهشالمللیینبتوجه ناکافی به دانش و تجربیات 
الگویی مناسب براي نظام ترویج کشور

25/477/03

23/412/14ترویج کشاورزي ایراننظامبهارائه نامناسب و اختصاص بودجه ناکافی 
04/413/15سازي براي اعتبار سنجی، بهبود و ارتقاء و تضمین کیفیت نظام ترویجتوجه ناکافی به ظرفیت

06/479/06کم از مشارکت، همکاري و تعهد جامعه دانشگاهی در نظام ترویج کشوریريگبهره
05/457/17ریزي متمرکز و از باال به پایینبرنامه

02/420/18خرد و کوچک مقیاس بودن اراضی کشاورزي در ایران
00/433/19مربوط به ترویج و کشاورزانهايیزيربرنامهاي مسئولین در دخالت سلیقه

97/324/110هاي ترویجیمشخص شدن اثربخشی فعالیتمنظوربهضعف در وجود یک نظام ارزشیابی پیگیرانه 
96/324/111هاي دولت در حوزه کشاورزيثبات ناکافی سیاست

92/303/112هاي زراعیتوجهی به نقش زنان در فعالیتبی
91/309/113ارتباط غیر منسجم بین تحقیق، ترویج، آموزش و کشاورزان

90/307/114جانب مسئولینحمایت ضعیف ترویج خصوصی از 
89/388/015ضعف در وجود قانون منسجم و مدون براي نظام ترویج کشور

86/356/116ارائه خدمات ترویجی مراکز جهاد کشاورزييوجود برنامه غیر منسجم در زمینه
79/326/117وجود انسجام سازمانی ضعیف در ساختار نظام ترویج کشاورزي کشور

76/326/118کاري بین نهادهاي ذینفعموازي
70/315/119دیوانساالري اداري در نظام ترویج کشاورزي

69/346/120هاي تحقیقاتی با نیازهاي کشاورزانها و طرحنامتناسب بودن عناوین پروژه
68/332/121هاي صفی و ستادي ترویجتناسب کم بین تعداد نیروهاي انسانی در حوزه

60/329/122تمرکزگرائی ترویج
50/309/123ي میدانیدر عرصهخصوصبهتخصص ناکافی کارشناسان ترویج 

47/347/124ضعف در فرهنگ پذیرش نظام ترویج از سوي جامعه علمی کشاورزي کشور
42/314/125مشارکت ضعیف محققان و مروجان در رفع نیازهاي کشاورزي کشور

37/307/126اهداف ترویج مبتنی بر نیازهاي کشاورزي و منابع طبیعی کشوربه روز نبودن 
35/323/127کشاورزيیشناسجامعهو ییروستایشناسجامعهآشنایی کم مروجان با 

32/335/128باور ضعیف مسئولین به اثرگذاري نظام ترویج کشاورزي در بهبود وضعیت کشاورزي کشور
31/344/129ترویج کشاورزي ایراندولتی بودن نظام 

13/327/130کم مروجان به کار در محیط روستايمندعالقه
07/315/131اداري در نظام ترویج کشاورزيدیوانساالري

06/320/132وجود مدیران ضعیف و غیر متخصص در بخش ترویج کشاورزي
04/329/133نیروي انسانییريکارگبهجذابیت نداشتن بخش ترویج براي جذب و 

76/348/0مجموع
موافقم.کامالً= 5= موافقم؛ 4= نظري ندارم؛ 3= مخالفم؛ 2مخالفم؛ کامالً= 1*
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)n=297بندي الزامات نظام ترویج کشاورزي از دیدگاه کارشناسان ترویج در سطح پنج استان (اولویت-7جدول 
رتبهانحراف معیار*میانگینالزامات

64/412/11هاي کشاورزانبرگزاري جلسات هم اندیشی و توانمندسازي بین ترویج، تحقیق، آموزش و انجمن
64/442/12هاي تحقیقاتیبررسی مداوم اولویت

60/422/13بر افزایش دانش کارکنان ترویجیدتأکریزي در خصوص مدیریت دانش با برنامه
60/432/14مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزيمستقل شدن ردیف اعتبارات 

57/426/15آوري، ثبت و ارزشمند دانستن دانش بومی سازگار با منطقه براي کشت محصوالت در شرایط بحرانیجمع
55/423/16انجام مطالعات در حوزه ترویجمنظوربهتعریف یک واحد مطالعاتی در ساختار تشکیالتی 

54/424/17هاي ارتباط جمعیاز رسانهاستفاده مؤثرتر 
53/427/18پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

46/436/19تعریف شرایط و ضوابط الزم براي احراز مشاغل مدیریتی
45/445/110هاي تحقیقاتیها و طرحمحور قرار دادن نیازهاي کشاورزان در انجام پروژه

40/426/111بندي مروجان بر این اساسمهارتی براي مروجان ترویج و رتبهتعریف استانداردهاي 
36/424/112ترویجی- تحقیقیيهاطرحمشارکت ترویج در فرایند تصویب 

26/446/113هاي تحقیقاتی داراي بیشترین اولویت از سوي مسئولینمالی پروژهینتأم
08/439/114تشکیالتی و فیزیکیهايییجاجابهپایداري ساختار تشکیالتی ترویج و پرهیز از 

92/343/115سازي در تحقیقات کشاورزيی و خصوصیاجراي تمرکز زدایمنظوربههایی تدوین سیاست
91/335/116تغییر دیدگاه در نظام ترویج کشاورزي از سازمان محوري به دیدگاهی کل گرایانه و مشارکتی

ظیر کشاورزي پایدار و بودجه از جانب دولت براي خدمات مرتبط با منافع عمومی نینتأممسئولیت 
ها به بخش خصوصیسایر فعالیتواگذاري و امنیت غذایی

61/360/117

36/413/1مجموع
موافقم.کامالً= 5= موافقم؛ 4= نظري ندارم؛ 3= مخالفم؛ 2مخالفم؛ کامالً= 1*

مسائل و مشکالت نظام نوین ترویج کشاورزي ایرانشناسایی دستاوردها و 
ها و مسائل و مشکالت نظام نوین ترویج کشاورزي ایران، از نظرات شناسایی دستاوردها، چالشمنظوربهدر این پژوهش، 

ر این گیري و اجراي نظام نوین ترویج داشتند، استفاده شد. بشکليکارشناسان معاونت ترویج که تجربه بیشتري در زمینه
اطالعات دموگرافیک کارشناس مربوطه (نام و نام خانوادگی، سن، تحصیالت، سابقه کار) مورد در ابتداي هر مصاحبه،اساس

) دستاوردهاي نظام نوین ترویج در مقایسه با نظام قبلی 1بررسی قرار گرفت و سپس از دو پرسش باز بدین شرح استفاده شد: 
از عبارات مهمی ،و مشکالت نظام نوین ترویج کشاورزي ایران چگونه است؟ در مرحله بعدها و مسائل ) چالش2چگونه است؟ 

ها نیز براي نوشتن آنچه مضمونشد، استفاده شد. این زیرها مینمضمومعانی که منجر به دستیابی به زیربندي براي دسته
تري به ها در پوشش محدوده وسیعها مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت مضموناند در پوشش مضمونکارشناسان تجربه کرده

به کارشناسان مراجعه و از انطباق نظر آنان با مجدداًنام حیطه قرار داده شدند. براي معتبر کردن اطالعات به دست آمده، 
مشخص نمود که مدیریت دانش، ،هاي حاصل از این بخشفتهیا،آمده، اطمینان حاصل شد. بر این اساساطالعات به دست

دستاوردهاي نظام نوین ترویج عنوانبهسازي کارکنان، سه حیطه اصلی بود که توسط کارشناسان ترویج ارتباطات و توانمند
8دول مضمون شدند که به شرح جه استخراج سه مضمون کلی و نه زیرهاي مطرح شده منجر بکشاورزي مطرح شد. حیطه

اند.جداسازي شده
ق نظر داشتند که فراهم نبودن ها و مسائل و مشکالت نظام نوین ترویج کشاورزي ایران نیز کارشناسان اتفاچالشيدر زمینه

این نظام نوپا هاي پیش رويترین چالشهاي الزم براي اجراي این طرح و مشکالت مربوط به نیروي انسانی، عمدهساختزیر
ارائه شده است.9در جدول هاهاي مرتبط با آنمضمونها، مضامین و زیراست.حیطه
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هاي مرتبط با دستاوردهاي نظام نوین ترویج در مقایسه با نظام قبلیحیطه، مضامین و زیر مضمون- 8جدول 
هازیر مضمونمضامینحیطه

هاي نوین استفاده از روشمدیریت دانش
مدیریتی

شناسایی دقیق وضع موجود منابع اطالعاتی، انسانی، تجهیزات و امکانات-1
هاي تحقیقاتیانجام طرحمنظوربهموضوعی/محصولی سنجییتاولو-2
بردارانبهرهافزایش سرعت پاسخگویی به -3

کارشناسان، کشاورزان و مؤسسات فراهم شدن فرصت ارتباط مستقیم بین -4هاي تولیديبندي عرصهپهنهارتباطات
تحقیقاتی

هاي تولیديهاي تحقیقاتی به عرصهتسریع در انتقال یافته-5
برداران از امکانات تاالر ترویجفراهم شدن امکان استفاده همه کارشناسان و بهره-6
هاي تولیديتوزیع مناسب نیروي کار استخدام شده در عرصه-7

ویژه مقامات ستادي به توجهسازي کارکنانتوانمند
آموزش کارکنان

جان پهنهوانجام نیاز سنجی آموزشی از کارکنان و مر-8
هاي آموزشی متناسب با نیازهاي استانیبرگزاري دوره-9

ها و مسائل و مشکالت نظام نوین ترویج کشاورزي ایرانهاي مرتبط با چالشمضمونحیطه، مضامین و زیر-9جدول 
هازیر مضمونمضامینحیطه

منظوربهاي الزم هساختفراهم نبودن زیرهازیر ساخت
اجراي طرح نظام نوین ترویج کشاورزي

نشدن اعتبارات مناسب و کافینیتأم-1
و ... .GPSو تجهیزاتی از قبیل ونشدن خودرنیتأم-2
مالی براي مروجان پهنهيهازهیانگها و کافی نبودن مشوق-3
بخش خصوصیکمرنگ بودن هماهنگی با -4
ایجاد منظوربهشده يمستندسازدر اختیار نبودن دانش تجربی و بومی -5

محتواي ترویجی مناسب
کمبود محتواي ترویجی مناسب براي مروجان تازه استخدام-6

مراکز توزیع نامناسب و ضعف سازماندهی نیروي انسانی متخصص در سطح -7تازه استخدام شدهضعف نیروهاي انسانی نیروي انسانی
دهستان

ضعف دانش فنی و مهارتی مروجان پهنه-8

گیري و پیشنهادهانتیجه
توصیه و کمک به کشاورزان براي شناسایی و ارائهمنظوربهترویج کشاورزي، فراهم آورنده اطالعات فنی و پشتیبانی ارتباطی 

ها و تسهیل در فرآیند کارگروهی ها، به اشتراك گذاشتن اطالعات، حمایت از تشکیل گروهحل مشکالت، تشخیص فرصت
شواهد امارسمی آغاز کرده است؛طوربهسال است که 60باشد. در ایران، سازمان ترویج کشاورزي، کار خود را بیش از می

هاي خاص خود از قبیل )، همواره با مشکالت و محدودیت1330(به استثناي دهه یستأسحاکی از این است که ترویج، از بدو 
اگرچهمالی، سوء عمل در مدیریت و توسعه منابع انسانی، عدم کارایی الزم و ساختار سازمانی مناسب مواجه بوده است. مسائل 

هاي ترویج کشاورزي دارد، اما تعدادي از مشکالت و تعداد زیادي از مطالعات در ایران حکایت از ارزیابی مثبت فعالیت
که این يطوربههاي ترویجی وجود دارد که اثربخشی آن را کاهش داده است ها در پیش روي فرآیند اجراي فعالیتمحدودیت

بخش نباشد.که باید، موفق و رضایتطورآنخدمات به کشاورزان ارائهامر باعث شده است 
نوین شناسی وضع موجود نظام ها و الزامات نظام ترویج کشاورزي و آسیباز این رو اهداف اساسی این تحقیق، شناسایی چالش

ترویج کشاورزي بود. براي این منظور، از یک رویکرد کیفی در قالب دو مرحله استفاده شد. در مرحله اول، با استفاده از تکنیک 
هاي نظام ترویج کشاورزي طی سه مرحله شناسایی و در مرحله چهارم به شش طبقه تقسیم شد. نتایج این چالش،دلفاي

ظام ترویج کشاورزي کشور مربوط به عوامل ساختاري و نهادي، عوامل انسانی و هاي نبخش مشخص نمود که عمده چالش
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نیز )1394نوري و همکاران () و 1396کشاورز و مؤیدي (عوامل فرهنگی و ارتباطی بود. در تحقیقات انجام شده توسط
آمدند.شمار میهاي ترویج کشاورزي در کشورهاي مختلف دنیا به ترین چالششده جزء عمدههاي مطرحچالش

هاي ترویج کشاورزي بود که این مرحله با توجه به نظرات کارشناسان ترویج در بندي چالشمرحله بعد تحقیق مربوط به اولویت
بندي ها بودند، انجام پذیرفت. نتایج این اولویتعملی شاهد مسائل و مشکالت ترویج در سطح استانطوربهسطح پنج استان که 

هاي الزم هاي نوین، کمبود مشوقکارگیري فناوريیان و عدم امکان بهیز دید کارشناسان پهنه، فقر روستامشخص نمود که ا
ها بودند. عالوه شده در سطح استانهاي مهم مطرحالمللی، از جمله چالشبراي مروجان و توجه ناکافی به دانش و تجربیات بین

اذعان داشتند که نظام ترویج کشاورزي، بیش از هر چیز به برگزاري بر این، کارشناسان ترویج شاغل در سطح پنج استان
ریزي در خصوص هاي تحقیقاتی و برنامهاندیشی بین مسئولین ترویج، تحقیق و آموزش، بررسی مداوم اولویتجلسات هم

نظام ترویج کشاورزي ) نیز در تحقیق خود در خصوص عوامل بیرونی مؤثر بر1394مدیریت دانش نیاز دارد. فعلی و همکاران (
به این عامل اشاره داشتند.

یشناختیدارپدها و مشکالت نظام نوین ترویج کشاورزي ایران، از روش تحقیق کیفی شناسایی دستاوردها، چالشمنظوربه
به عمل آمد. نظام نوین ترویجيهاي عمیق و ساختارمندي با کارشناسان مطلع در زمینهاستفاده شد. براي این منظور، مصاحبه

دستاوردهاي نظام عنوانبهنتایج این بررسی منجر به شناسایی سه حیطه مدیریت دانش، ارتباطات و توانمندسازي کارکنان 
نوین ترویج کشاورزي بود. به عبارتی این نظام توانسته بود با استفاده از شناسایی دقیق منابع اطالعاتی، انسانی و تجهیزاتی، در 

هاي نوین مدیریتی تا حدودي از روشبردارانمحصولی و افزایش پاسخگویی به بهره- سنجی موضوعییتنظر گرفتن اولو
,Ferroni & Zhouاستفاده ببرد. فرونی و زو ( ،نیز در تحقیق خود پیرامون اصالح ساختار نظام ترویج کشاورزي هند)، 2012

هاي کشاورزي و بندي عرصهضروري دانستند. عالوه بر آن، با پهنههاي ارتباطاتی را توجه به مدیریت دانش و تقویت سیستم
تقویت ارتباطات گام يتوان در زمینهفراهم شدن فرصت برقراري ارتباط مستقیم بین کارشناسان و مؤسسات تحقیقاتی، می

تا دیدگاه مقامات . همچنین کارکردهاي نظام نوین ترویج (در طول مدت چهار سال از اجراي آن) باعث شده است شتبردا
ستادي نسبت به نیازهاي آموزشی روستائیان و نحوه برگزاري این نیازها تغییر یابد. با در نظر گرفتن نقاط مثبت موجود، 

نظام نوین ترویج کشاورزي وجود داشت که نبود اعتبارات کافی، کمبود وسایل نقلیه، کافی نبودن يهایی هم در زمینهچالش
کار، از اي مالی، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی و کمبود محتواي ترویجی مناسب براي مروجان تازههها و انگیزهمشوق
توزیع نامناسب نیروي انسانی در سطح روستاها و ضعف دانش فنی و مهارتی يشد. همچنین در زمینهمحسوب میهاآنجمله 

تر شدن سابقه نظام نوین ترویج در سایر کشورها، شود که امید است با بیشهایی دیده میمروجان پهنه، مشکالت و ضعف
ها، استلزامات و دستاوردهاي معرفی شده براي نظام ترویج هاي آتی رفع شود. لذا با توجه به چالشنواقص آب براي سال

توان پیشنهادهاي زیر را ارائه نمود:کشاورزي و نظام نوین ترویج کشاورزي، می
مسائلی بود که در کمرنگ شدن بهبود وضعیت کشاورزي کشور ازي نظام ترویج کشاورزي در باور ضعیف مسئولین به اثرگذار-

تأثیرگذارشود نقش تحقیقات کاربردي و بوده است. در این راستا پیشنهاد میتأثیرگذارویج در جامعه کشاورزي کشور نقش تر
فنی گنجانده شود.-هاي علمیترویجی در حوزه کشاورزي بیش از پیش در اولویت کاري کمیته

تواند ها میشناسایی و ثبت منابع اطالعاتی، انسانی و تجهیزاتی موجود در سطح استانمنظوربهایجاد شبکه اطالعات ملی -
برداران باشد.ها و افزایش سرعت پاسخگویی به بهرهها، توانمنديمشخص شدن نیازمنديمنظوربهبانک اطالعاتی مطلوبی 

هاي تحقیقاتی، تواند در شناسایی اولویتسات هم اندیشی بین مسئولین تحقیق، ترویج و آموزش میبرگزاري منظم جل-
باشد.تأثیرگذارمتناسب با نیازهاي بخش اجرا و جامعه 

هاي نظام ترویج کشاورزي ایران کاهش مشکالت و چالشيراهکاري در زمینهعنوانبهاجراي نظام نوین ترویج کشاورزي، -
رفع نواقص و منظوربهاي و منظم از این نظام نوپا هاي دورهشود انجام ارزشیابیده است. در این راستا پیشنهاد میشناخته ش

مشکالت پیش روي، مؤثر باشد.
هاي پایین بودن سطح مهارت و دانش فنی ضعیف مروجان تازه استخدام در نظام نوین ترویج کشاورزي، از جمله دیگر چالش-

هاي آموزشی براي بهبود سطح شود برگزاري دورهنوین ترویج کشاورزي ایران است. در این راستا پیشنهاد میپیش روي نظام
مهارت و دانش فنی مروجان، در دستور کار مسئولین این نظام قرار گیرد.
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Abstract
Iran’s agricultural extension system, as one of the main component of agricultural development, has faced
different challenges during the past two decades, which has caused the system to be criticized by the authorities,
employers and villagers. In order to solve the problems of this system, it was proposed to reform the structure of
the agricultural extension system in the framework of a new extension approach with the aim of revitalizing
extension services and appropriate transfer of research and technology. However, after about four years from the
implementation of this project, the results of various studies indicate a large gap between the current situation
and the desired situation. Hence, the purpose of this research is to identify the main challenges and requirements
of the Iranian agricultural extension and the pathology of the new agricultural extension system, which has been
carried out in two stages using a qualitative approach. The first phase, using the Delphi technique, identifies the
challenges and requirements of the Iranian agricultural extension system. The statistical population of this stage
consists of faculty members of the field of agricultural extension in all over the country (N1= 138), experts of
agricultural extension of cities and experts in the area in five provinces of Mazandaran, Fars,
Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Esfahan and Alborz (N2= 1300). Also, managers and experts of the agricultural
research organization at the headquarters of the organization (N3= 10) have been selected using a purposeful
sampling method. The results of this phase identified 33 main challenges in the form of 6 categories and 17
requirements for the agricultural extension system. The second stage of the research was carried out using the
phenomenological method. At this stage, the experience of the experts of the system of extension on the
achievements of the new system and the challenges facing this system was evaluated. The results of this phase
revealed that this system was successful in knowledge management, communication and staff empowerment,
but was weak in the fields of infrastructure and human resources.
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