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 مقدمه ناشر
ــاي  ــوژي ه ــار تکنول ــم انتش ــاي مه ــي از ابزاره ــاورزي یک ــج کش ــام تروی نظ
پیشــرفته کشــاورزي اســت کــه نقــش مهمــي در فراینــد توســعه دارد، بــه طــوري 
کــه آن را موتــور انتقــال دانــش، نــوآوري و هــدف اصلــي توســعه بیــان مي کننــد. 
بــه عبــارت دیگــر نظــام ترویــج کشــاورزي، از روســتاییان و بهــره بــرداران بخــش 
ــد  ــد تولی ــق رش ــي از طری ــت زندگ ــتانداردهاي کیفی ــود اس ــاورزی در بهب کش
محصــوالت کشــاورزي و درآمــد زراعــي حمایــت مي کنــد. تحقــق ایــن هــدف در 

ــع انســاني اســت. گــرو کارکردهــاي انتقــال تکنولــوژي و توســعه مناب
ــا گذشــت حــدود هفتــاد ســال از آغــاز فعالیــت هــاي رســمي نظــام ترویــج  ب
کشــاورزي در کشــور و بــا وجــود فعالیــت هــاي فــراوان و آثــار تقریبــاً مثبــت آن، 
امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــر ایــن نظــام توانمندســاز در حــوزه علمــي- اجرایي 
در معــرض اظهــار نظــر، انتقــاد، بحــث و مجادلــه قــرار گرفتــه اســت. چالش هــا و 
نارســایي هــاي موجــود در ارکان فعلــی نظــام ترویــج کشــاورزي کشــور و همچنین 
چالــش هــاي پیــش روي بخــش کشــاورزی در هــزاره ســوم میــالدی، ایجــاد تحول 
در کشــاورزی و بــه ویــژه ترویــج کشــاورزی بــه عنــوان عنصــر مهــم توانمندســاز را 
بــه نحــوی کــه بتوانــد کمیــت، کیفیــت و تنــوع محصــوالت کشــاورزی را در مــدت 

زمــان کوتاهــی افزایــش دهــد، اجتنــاب ناپذیــر ســاخته اســت. 
ــج  ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــج س ــت تروی ــنهاد معاون ــه پیش ــا ب بن
ــترده و  ــات گس ــل مطالع ــه حاص ــاورزی ک ــج کش ــن تروی ــام نوی ــاورزی، نظ کش
مشــارکت بخــش هــای اجرایــی و دانشــگاهی اســت، بــرای بــرون رفــت از چالــش  های 
مذکــور و بازســازی نظــام ترویــج موجــود، افزایــش ضریــب پوشــش فعالیــت هــای 
ترویجــی و توســعه دانــش فنــی و یافتــه هــای تحقیقاتــی در واحدهــای تولیــدی 
بخــش کشــاورزی، مطــرح شــده اســت. مهمتریــن مأموریــت نظــام نویــن ترویــج 



ــوآوری  ــد ن ــهیل فرآین ــازی، تس ــازی و نهادس ــت س ــوان ظرفی ــاورزی را می ت کش
و انتقــال تکنولــوژی، توســعه و توانمندســازی نیــروی انســانی بخــش کشــاورزی، 
تکثرگرایــی و بــه کارگیــری همــه ظرفیــت هــای کنشــگران ترویــج بیــان نمــود.
کتـاب حاضـر، حاصل تالش فـراوان و همکاری صمیمانه متخصصان دسـت اندرکار 
اجـرای نظـام نویـن ترویـج کشـاورزی در دانشـگاه و بخش اجراسـت که با بررسـی 
نظـام هـای ترویجـی جهـان و تلفیـق آن بـا تجـارب مثبـت نظـام ترویج ایـران، به 
بازاندیشـی مفهومـی مؤلفـه هـای نظـام ترویـج کشـاورزی ایـران می پـردازد. امیـد 
اسـت این اثر مورد اسـتفاده دانشـجویان در سـطوح مختلف تحصیلی، کارشناسـان 

بخش هـای مختلـف اجرائـی و مروجیـن قـرار گیرد.

                                                   کاظم خاوازی
                                                    معاون ترویج کشاورزی



     مقدمه یار
ــتای  ــده و در راس ــا ش ــی بن ــی و اخالق ــم آموزش ــه مفاهی ــر پای ــج ب ــم تروی عل
توانمنــد ســازی انســان ها بــه کار گرفتــه شــده اســت. از حــدود یــک قــرن پیــش 
فلســفه، اصــول، مفاهیــم و روش هــای ایــن علــم، در قالــب برنامــه هــای مــدون و 
متعــدد در تعــدادی از مراکــز آمــوزش عالــی جهــان تدریــس می گــردد و پیرامــون 

ــه عمــل می آیــد. جنبــه هــای مختلــف ایــن دانــش، پژوهــش هــای گســترده ب
ــن  ــردد. ای ــر می گ ــال 1343 ب ــه س ــج ب ــم تروی ــوزش عل ــابقه آم ــران س در ای
مهــم بــرای اولیــن بــار در قالــب یــک درس بــرای 13 نفــر از دانشــجویان رشــته 
کشــاورزی عمومــی در دانشــکده کشــاورزی اهــواز توســط اینجانــب ارائــه گردیــد. 
در آن درس، هــر یــک از دانشــجویان موظــف بــه ارائــه برنامــه آموزشــی در یکــی 
از روســتاهای مجــاور دانشــکده بودنــد. خوشــبختانه از آن زمــان تــا بــه حــال بــه 
تدریــج در تعــداد قابــل توجهــی از دانشــگاه هــای کشــور، رشــته ترویــج و آمــوزش 
کشــاورزی در ســطوح مختلــف دایــر گردیــده و همــراه بــا آن پژوهــش هــای متعــدد 
کاربــردی در زمینــه هــای مربــوط بــه ترویــج، آمــوزش و توســعه کشــاورزی صورت 

گرفتــه اســت.
برنامـه هـای خدمـات ترویجـی در ایـران نیـز از دهـه 1330 بـه طور محـدود در 
تعدادی از روسـتاهای کشـور ارائه گردید. نخسـتین برنامه خدمات ترویجی کشـور، 
ماهیـت خانـواده محور داشـت و بـر پایه مبانی آموزشـی و اصول خودیار سـازی بود. 
ایـن برنامـه توسـط تعدادی از مروجین برخاسـته از روسـتا و آموزش دیـده در قالب 
برنامـه هـای ترویج کشـاورزی، ترویـج خانـه داری و برنامه جوانان روسـتایی به اجرا 
در می آمد و با نظارت و مدیریت یک سـازمان مسـتقل در وزارت کشـاورزی هدایت 
می گردیـد. از آنجـا کـه این نخسـتین برنامه برپایه مبانی آموزشـی و اصـول خودیار 
سـازی بـود، برخـی دهه 1330 ترویج را سـال هـای طالیی خدمات ترویـج در ایران 
می نامنـد. از اواسـط دهـه 1340 برنامـه خدمـات ترویجـی در سـطح روسـتاهای 



کشـور گسـتردگی پیـدا کـرد ولـی بـا این حـال مدیریـت تشـکیالتی ایـن برنامه از 
اسـتقالل و انسـجام مطلوبـی برخـوردار نبـود و اجرای ایـن برنامه ها در سـطح خرد 
همـواره همسـو بـا فلسـفه و مبانـی آموزشـی ترویـج به اجـرا در نمـی آمد و فـراز و 
فرودهـای زیـادی داشـته اسـت. همچنیـن جایـگاه فعالیت هـای ترویجی در سـطح 
روسـتا بـه عنـوان یک عنصـر کلیدی در توسـعه پایدار کشـاورزی مـورد عنایت قرار 

نگرفته اسـت.
مطالعه تجارب کشـورهای مختلف در زمینه ترویج از اقدامات ارزشـمندی اسـت 
کـه مؤلفیـن کتاب حاضـر از طریق بررسـی نظام هـای ترویجی کشـورهای مختلف 
بـه آن پرداختـه انـد. امید اسـت با توجـه به تجارب گذشـته برنامه هـای ترویجی در 
ایـران و بـا بـه کار گیری اندیشـه های سـودمند ترویجـی دیگر جوامـع در این کتاب، 
برنامـه هـای ترویجـی کشـور در سـطح روسـتا و بـرای مولدیـن بخش کشـاورزی با 
کارایی بیشـتر همراه باشـد و تحت نظارت مدیریت تشـکیالت منسـجم در سـطوح 

مختلـف و مقیـد بـه فلسـفه و اصول آموزشـی بنیـادی ترویج به اجـرا درآید. 

                             دکتر سیروس سلمان زاده 
                                 استاد جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی



پیشگفتار نگارندگان
ــا کشــاورزی در قالــب فعالیت هــای واحــد ترویــج،  خدمــات مختلــف مرتبــط ب
ــه منجــر  ــای اقتصــادی و غیراقتصــادی اســت ک ــاد و ارگان ه ــی نه عنصــر حیات
بــه بهبــود رفــاه مــردم روســتایی، کشــاورزان و ســایر ذی نفعــان از طریــق نظــام 
گــردش اطالعاتــی می شــود. بــه دنبــال  دوره ای غفلــت از اهمیــت نقــش ترویــج 
کشــاورزی، خدمــات آن بــه گونــه ای پایــدار بــه برنامــه هــای توســعه بیــن المللــی 
بازگشــته اســت. عــالوه بــر عملکــرد متــداول ترویــج در انتقــال دانــش بــه هــدف 
افزایــش تولیــد، فعالیــت هایــی از قبیــل مرتبــط کــردن کشــاورزان خــرده پــا بــه 
صــادرات و بازارهــای مناســب، بهبــود کشــاورزی پایــدار و دوســتدار محیط زیســت 
و مقابلــه بــا چالــش هــای ســالمتی ناشــی از کشــاورزی، از دیگــر اهــداف ترویــج 
ــردارد.  ــی و عــام جامعــه را در ب ــع کل ــه ای کــه مناف ــه گون کشــاورزی می باشــد ب
ــای  ــه ه ــف در زمین ــای مختل ــا تخصــص ه ــج ب ــوران تروی ــان مأم در سراســر جه
متفاوتــی مشــغول بــه کار هســتند. در واقــع ترویــج کشــاورزی یکــی از ارکان مهــم 
و بــازوی اجرایــی تحقــق توســعه کشــاورزی اســت کــه ســرمایه گــذاری بســیاری از 
کشــورها در ایــن زمینــه نیــز گواهــی بــر اهمیــت آن می باشــد. در ایــن راســتا تهیه 
و تأمیــن مالــی و امکانــات مــورد نیــاز فعالیــت هــای ترویــج کشــاورزی بــه گونــه ای 

مؤثــر و پایــدار، بــا چالــش هــای بســیاری مواجــه اســت:
•  عملیات ترویج دارای سطحی گسترده و پیچیدگی در اجراست؛

•  موفقیـت ترویـج کشـاورزی به سیاسـت های گسـترده تـری در سـایر زمینه ها 
وابسـته اسـت امـا حمایـت و تعهدهای سیاسـی نسـبت به ترویج کشـاورزی نسـبتاً 

ضعیف اسـت؛
•  تعامــل ضعیــف نظــام ترویــج کشــاورزی و نظــام تولیــد دانــش مشــکل ســاز 

شــده اســت؛
•  ناپایداری حمایت های مالی و مشکالت مربوطه در این زمینه؛ و همچنین



•  پیگیـری میـزان اثربخشـی خدمـات ترویـج کشـاورزی بـر سـطح فعالیت های 
کشـاورزی دشـوار است.

ــه  ــد ک ــف ترویجــی نشــان می ده ــای مختل ــت ه ــی از رهیاف      تجــارب حاک
نظــام ترویــج کشــاورزی فعالیتــی اجتماعــی و جمعــی اســت. تنــوع رهیافــت هــای 
ترویجــی مزایــای زیــادی از ایــن لحــاظ داشــته اســت بــه طــوری کــه ایــن اصــل 
کــه "یــک رهیافــت خــاص بــرای شــرایط گوناگــون مناســب اســت" را مــورد ابهــام 
ــال  ــه دنب ــزان و تحلیلگــران ب ــه ری ــوز هــم بســیاری از برنام ــرار داده اســت. هن ق
ایــن هســتند کــه چــه نــوع رهیافتــی بــرای شــرایط خــاص هــر کشــور مناســب 
ــه هــای مختلــف پیشــین، می تــوان اذعــان نمــود کــه  ــه تجرب ــا توجــه ب اســت. ب
هیــچ رهیافتــی بــرای تمــام شــرایط مناســب نیســت. بنابرایــن دســتیابی بــه یــک 
رهیافــت مناســب، نیازمنــد بررســی عمیــق و مطالعــات علمــی مختــص شــرایط 
ــه ســمت چنیــن رهیافتــی، ایجــاد تیمــی از  ــرای حرکــت ب هــر کشــور اســت. ب
متخصصیــن و پژوهشــگران بیــن رشــته ای بــه منظــور انجــام مطالعــات گســترده و 
کاربــردی در ایــن زمینــه ضــروری اســت. شــواهد تجربــی ناکافــی در مــورد مزایــا، 
معایــب و مقــرون بــه صرفــه بــودن رهیافــت هــای ترویجــی مختلــف حاکــی از ایــن 
اســت کــه ایــن امــر ارزیابــی علمــی بیشــتر و دقیــق تــر نظــام هــای مختلــف ترویــج 
ــرای شــناخت و طراحــی  ــا را ب ــوت آنه ــاط ضعــف و ق کشــاورزی و شناســایی نق
بهتریــن رهیافــت ترویجــی بــرای شــرایط ویــژه هــر کشــور می طلبــد. از ایــن رو، 
ــج کشــاورزی کشــورهای  ــل نظــام تروی ــه حاضــر بررســی و تحلی هــدف مجموع
مختلــف بــا تأکیــد بــر ارتبــاط آنها بــا تحقیقــات کشــاورزی در راســتای بازاندیشــی 

مفهومــی آن اســت. 
     در فصـل یـک، ریشـه هـای تاریخـی و سـیر تکاملـی مفهوم ترویج کشـاورزی 
مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. آن گاه بـا توجه بـه این سـیر مفهومی و 
مؤلفـه هـای آن در فصـل هـای دو، سـه و چهـار بـه بررسـی و تحلیـل نظـام ترویـج 



کشـاورزی کشـورهای مختلـف پرداختـه شـده اسـت. در فصـل پنجم، نظـام ترویج 
کشـاورزی ایران مورد تحلیل قرار گرفته شـده اسـت. نهایتاً در فصل ششـم، با بیان 
ضـرورت بازاندیشـی مفهومـی ترویج کشـاورزی ایـران، راهکارهای متناسـب ارائه و 
چالش های عمده سیاسـتگذاران نظام ترویج کشـاورزی کشـور در این راسـتا، مورد 

بحث قـرار گرفته اسـت.
     همـکاری مؤلفـان در ارزیابـی طـرح موسـوم بـه نظـام نوین ترویج کشـاورزی 
ایـران موجـب احسـاس نیاز بـه نگارش ایـن کتاب گردیـد. وظیفه خـود می دانیم تا 
از همـکاری صمیمانـه جنـاب آقای دکتر اسـکندر زنـد معاون محتـرم وزیر و رئیس 
سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی و جناب آقای دکتـر کاظم خاوازی 
معـاون محتـرم ترویـج کشـاورزی صمیمانـه تشـکر نمائیـم. همچنیـن از همـکاری 
صادقانـه و بـی شـائبه سـرکار خانـم مهنـدس مهسـا فاطمـی، دانشـجوی دکتـری 
بخش ترویج و آموزش کشـاورزی دانشـگاه شـیراز در مراحل مختلـف نگارش کتاب 
نهایـت سپاسـگزاری را داریـم. از همـکاری و دقت نظر جناب آقای مهندس احسـان 
معصومـی، دانشـجوی دکتـری بخـش ترویـج و آموزش کشـاورزی دانشـگاه شـیراز 
تشـکر می نماییـم. همچنیـن از همـکاری سـرکار خانم مهنـدس لیال نعمـت پور در 

بازخوانـی کتـاب قدردانـی می گردد.

         کورش رضائی مقدم   

           علی اسداله پور





فصل اول 
کلیات
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بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

 ریشه های تاریخی و سیر مفهومی در حال تکامل ترویج کشاورزی

معنـای واژه ترویـج کشـاورزی ضمـن تکامـل درگـذر زمـان، در هـر کشـور نیـز 
دارای معانـی مختلفـی اسـت. ترویـج کشـاورزی بـه عنـوان یـک فعالیـت حرفه ای 
همـواره در حـال تحـول بـوده و از ابتـدای ظهـور تاکنـون شـاهد تغییرات بسـیاری 
بـوده اسـت. در این فصل تالش شـده اسـت که سـیر مفهومـی ترویج کشـاورزی در 

طـی زمان مـورد بررسـی قـرار گیرد.
در طـول تاریـخ همـواره الگوهـای مختلـف تبـادل دانـش و اطالعات کشـاورزی 
بیـن افـراد مختلـف مانند تجـار، بازرگانـان و کشـاورزان به عنـوان مشـاوران حرفه ای 
در امـور کشـاورزی وجـود داشـته اسـت. سـاختارهایی شـبیه ترویـج کشـاورزی در 
بیـن النهریـن، مصـر و یونان باسـتان قابل مشـاهده اسـت، در حالی کـه واژه ترویج 
مفهومـی جدیدتـر اسـت. در واقع ریشـه این واژه بـه فعالیت ها در دانشـگاه و محیط 
آکادمیـک بـر می گـردد؛ به طوری کـه این مفهوم بـرای اولین بار در دهـه 1840 در 
بریتانیـا و در قالـب ترویـج دانشـگاهی بـه کار گرفته شـد. ایـن روند تا دهـه 1980، 
تحـت عنـوان جنبـش ترویـج، مـورد اشـاره قـرار می گرفت؛ در لـوای ایـن جنبش، 
دانشـگاه فعالیـت هـای خـود را از مرزهـای محـدود آموزشـی و علمـی فراتـر بـرد. 
سـپس تأکیـد آمـوزش هـای ترویجـی در کشـور آمریـکا در ابتـدای دهـه 1900 بر 
ایـن بـود کـه مخاطب آموزش هـای دانشـگاهی نه تنها دانشـجویان اسـت بلکه این 
آموزش هـا بایـد در دسـترس مـردم خـارج از دانشـگاه نیـز قـرار گیـرد. بـه عبارتی 
ترویـج کشـاورزی به عنـوان نوعی از آموزش بزرگسـاالن مطرح گردید که مدرسـان 
آن را اسـاتید دانشـگاه تشـکیل می دادند. معموالً کشـورهای انگلیسـی زبان، معادل 
التیـن ترویـج )Extension( را بـه کار می برند. در سـایر زبان هـا، واژه های مختلفی 

بـرای توصیـف این پدیـده بـه کار می رود:
ــه  ــه ب ــود ک ــتفاده می ش ــدی، از واژه Voorlichting اس ــان هلن ــد: در زب هلن
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مفهــوم روشــن کــردن مســیر پیــش روی مخاطبیــن بــرای کمــک بــه شناســایی و 
دســتیابی بــه مقصــد نهایــی اســت. 

اندونــزی: در کشــور اندونــزی نیــز ماننــد هلنــد، از Penyuluhan بــه معنــای 
ــور چــراغ اســتفاده می شــود.  ــا ن روشــن کــردن مســیر پیــش روی مخاطبیــن ب

مالــزی: در مالزی، معــادل واژه التین ترویــج از واژه Perkembangan  اســتفاده 
می شــود کــه نقــش مروجــان کشــاورزی را عــالوه بــر انتقــال دهنــده اطالعــات بــر 
مــواردی همچــون تحقــق یادگیــری مشــارکتی، مذاکــره و ارتباطــات متقابــل کلیــه 

ذی نفعــان ترویــج در قالــب شــبکه ســازی می دانــد.
 Beratung انگلیـس و آلمان: انگلیسـی ها و آلمانی هـا از واژه کار مشـاوره ای یا
اسـتفاده می کننـد. بدیـن معنـی کـه بـرای فعالیتهـا بایـد از مشـاوره بـا متخصص 
بهـره گرفـت امـا انتخاب نهایـی از بین گزیدارهـای مورد مشـاوره در اختیار مخاطب 
می باشـد. آلمانی هـا همچنیـن از واژه Auflarung بـه معنـی روشـنگری در آموزش 
بهداشـت نیـز اسـتفاده می کننـد بـه گونـه ای کـه اهمیـت و ارزش بهداشـت را بـه 
خوبـی برجسـته کـرده اسـت. آنهـا همچنیـن از واژه Erziehung به معنـی آموزش 
نیـز اسـتفاده می کننـد کـه به معنـی کمک بـرای رفع مسـائل مخاطبیـن از طریق 
ارائـه آمـوزش به آنان می باشـد. این برداشـت مشـابه تعاریفی اسـت که در سیسـتم 

ترویـج آمریکا نیز اسـتفاده می شـود.
اتریـش: در اتریـش از واژه Forderung به معنی پیشـبرد اسـتفاده می شـود که 
بـا اصطـالح کـره ای هـا به معنـای هدایـت روسـتایی مشـابهت بسـیار دارد. در واقع 
ایـن نـوع تعریـف بـر  بازتـاب تحریـک افـراد و مخاطبیـن در جهت مطلـوب تأکید 

دارد.
فرانســه: در ایــن کشــور از واژه Vulgarisation اســتفاده می گــردد کــه تأکیــد 

آن بــر ســاده ســازی پیــام بــرای عامــه مــردم اســت. 
اســپانیا: اســپانیایی ها واژه Capacitacion بــه معنــی کســب اراده بــرای 
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ــن از  ــد اگرچــه همچنی ــه کار می برن ــن را ب ــای مخاطبی ــارت ه ــود ســطح مه بهب
ــد. ــره می گیرن ــز به ــوزش نی ــوزه آم ــالح در ح ــن اصط ای

مفهـوم ترویـج کشـاورزی بـه ویژه طـی قرن اخیـر دچـار تغییـرات و دگرگونی های 
زیـادی شـده اسـت. بـا مـرور تاریخـی در سـیر تکاملـی مفهـوم ترویـج کشـاورزی، 
می تـوان آنهـا را در قالب سـه دسـته بندی کلی و مجزا شـامل تعاریف روشـنگری1، 
 Leeuwis,( مداخلـه گـری2 و ارتباطـات و نـوآوری3 ارائـه و مـورد بررسـی قـرار داد
2013(. پیگیـری و تـالش بـرای درك این تغییـرات مفهومی در گذر زمـان تأثیرات 

سـازنده و کاربـردی بـرای کارکرد و سـاختار نظام ترویج کشـاورزی فعلی هر کشـور 
دارد و همچنیـن بـر ارتباطـات متناسـب بین ذینفعان ترویج کشـاورزی در راسـتای 

دسـتیابی بـه توسـعه پایدار کشـاورزی نیـز مؤثر خواهـد بود.

1 Enlightment 

2 Intervention
3 Communication as innovation
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1-  سیر تکاملی دیدگاه ها و تعاریف ترویج کشاورزی
    1-1-  دیدگاه روشنگرانه ترویج کشاورزی

     معانــی ابتدایــی ترویــج کشــاورزی بــه طــور قابــل مالحظــه ای متأثــر از تفکــر 
ــه  ــود ک ــن ب ــج کشــاورزی ای ــنگری تروی ــدگاه روش ــد دی ــنگری اســت. تأکی روش
ــی،  ــن تاریک ــت از ای ــرون رف ــا راه ب ــد و تنه ــی می کنن ــی زندگ ــردم در تاریک م
ــه و انتقــال آمــوزش هــای ســودمند و علمــی توســط دانشــمندان و مأمــوران  ارائ
تغییــر بــه آنهاســت. بدیــن ترتیــب بایــد اذعــان نمــود کــه مفاهیــم ابتدایــی ترویــج 
کشــاورزی تــا حــدی بــه معنــی پدرســاالری بــوده اســت بــه طــوری کــه رابطــه 
مــروج و مخاطبیــن آن بــه مثابــه رابطــه معلــم بــا دانــش آمــوزان و یــا والدیــن بــا 
ــه عنــوان  ــا چنیــن برداشــتی، مأمــور ترویــج ب ــدان تلقــی می شــد. مطابــق ب فرزن
ــوان  ــه عن ــز ب ــن نی ــات و مخاطبی ــتنده اطالع ــی و فرس ــناس بیرون ــک کارش ی
ــف  ــد تعاری ــن تأکی ــدند. بنابرای ــوب می ش ــنوندگان محس ــدگان و ش ــت کنن دریاف
ترویــج کشــاورزی در ایــن دیــدگاه بــر ابعــاد آموزشــی بــود. برخــی از ایــن تعاریــف 

ــد از:  عبارتن
- ترویــج یــک ابــزار دولتــی بــرای انتقــال فنــون پیشــرفته بــرای افزایــش و بهبــود 
تولیــدات کشــاورزی در دو جهــت افزایــش غــذا و افزایــش محصــوالت صادراتــی و 

ســطح زندگــی افــراد اســت.
ــا و  ــه روش ه ــت ک ــانی اس ــالع رس ــی اط ــام خدمات ــک نظ ــاورزی ی ــج کش - تروی
ــن خــود  ــه مخاطبی ــای آموزشــی ب ــق فرآینده ــن کشــاورزی را از طری ــون نوی فن
منتقــل کــرده و از ایــن طریــق بــه آنــان در بهبــود نظــام تولیــدی و افزایــش ســطح 
تولیــد و درآمــد، ارتقــای ســطح زندگــی و کســب اســتانداردهای بهتــر اجتماعــی و 

ــاند. ــاری می رس ــی ی آموزش
- ترویــج کشــاورزی فرآینــدی مســتمر در انتقــال اطالعــات بــه مخاطبین و ســپس 
کمــک بــه آنهــا بــرای کســب دانــش، مهــارت و نگــرش هــای ضــروری در بکارگیری 
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مؤثــر از ایــن اطالعــات و فناوری هاســت. 
ــاد  ــتای اعتق ــاورزی، در راس ــج کش ــنگری تروی ــم روش ــدن مفاهی ــرح ش      مط
ــور نوســازی و  ــوان موت ــه عن ــم ب ــی چــون و چــرای عل ــای ب ــت ه ــر قابلی ــی ب اصل
توســعه کشــاورزی بــود بــه گونــه ای کــه دغدغــه اصلــی و واقعــی کارکنــان ترویــج 
کشــاورزی بهــره منــد شــدن تمامــی مخاطبیــن از ثمــره علــم بــود. طرفــداران ایــن 
دیــدگاه بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بــا پذیــرش و عملــی شــدن نــوآوری هــای علمــی 
توســط کشــاورزان، بخــش کشــاورزی بــه طــور خــودکار پیشــرفت خواهــد نمــود 
ــه  ــد جنب ــوده و می توان ــی ب ــن صــورت منطق ــا در ای و تصمیمــات کشــاورزان تنه

عملــی داشــته باشــد.
     امـروزه بـا توجـه بـه تجربیـات دهـه هـای گذشـته، یافتـه هـای علمـی مـورد 
انتقـاد بیشـتری قـرار گرفته اسـت. اگرچه کاربرد علـم در تغییر کشـاورزی و افزایش 
تولیـد در مناطـق مسـتعد، نقش مؤثری داشـت اما شـدت ایـن تأثیر در مـورد کلیه 
مناطـق صـدق نمـی کند. همچنین کشـاورزی مبتنی بـر یافته های علمـی حتی در 
مناطـق مسـتعد نیـز با مسـائل جدی بـه ویژه در خصـوص محیط زیسـت و موازین 
بهداشـتی همـراه بـوده اسـت. بـه طـوری که توصیـه هـای دانشـمندان در خصوص 
نوآوری هـا در ایـن مناطـق دارای محدودیت هـا و چالـش هایـی بوده اسـت. در واقع 
نـوآوری موفـق همـان انـدازه که به علـم دانشـمندان نیـاز دارد، به همان انـدازه نیز 
بـه تجربـه کشـاورزان بسـتگی دارد. بـه طـوری که طی سـال هـای 1950 تـا 1970 
بـا غلبـه تفکـر روشـنگری، دغدغه زیـادی در رابطـه با پذیرش و نشـر نـوآوری های 
دانـش بنیـان درفعالیـت هـای ترویـج کشـاورزی وجـود داشـت. متخصصـان ترویج 
کشـاورزی عالقـه و تأکیـد بسـیاری بـه دانـش محـور بـودن تصمیـم هـای پذیرش 
توسـط کشـاورزان داشـتند. بـه هر حـال در زمینـه نشـر نوآوری هـا و فناوری ها نیز 
کشـاورزان بـرای حل مشـکالت کشـاورزی خود به میـزان زیادی تحـت تأثیر دانش 
و تجربیـات یکدیگـر هسـتند. بـا این توضیحـات تأکیـد تعاریف ترویج کشـاورزی تا 
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حـدی از آمـوزش صـرف بـه سـمت اصالح فرآینـد تصمیم گیـری و تمرکـز بر فنون 
حـل مسـئله تغییرجهـت یافـت. به مـوازات این امـر برخـی از صاحبنظـران، ترویج 

کشـاورزی را ایـن گونه تعریـف نمودند:
ــا  ــه کشــاورزان اســت ت ــه اول، کمــک ب ــج کشــاورزی در وهل      •   هــدف تروی
مســائل موجــود نظــام تولیــدی خــود را شناســایی و تحلیــل نمــوده و از فرصت هــا 

در راســتای بهبــود وضعیــت خــود اســتفاده نماینــد.
     •   ترویــج کشــاورزی تالشــی هدفمنــد و نظــام منــد می باشــد بــه طــوری کــه 
بــا انتقــال دانــش و اطالعــات، کشــاورزان را توانمنــد ســازد تــا تحــت هر شــرایطی، 
ــه ای مســتقل، آگاه و منطقــی تصمیمــات صحیــح اخــذ نماینــد. در ایــن  ــه گون ب
ــش و  ــا دان ــی تطبیــق شــرایط خــود ب ــد از آنهــا انتظــار مــی رود کــه توانای فرآین

فنــون نویــن و ســازگار نمــودن آن را کســب نماینــد.
     •   ترویـج کشـاورزی بهـره گیـری آگاهانه از فرآیند انتقـال اطالعات برای کمک 
بـه مخاطبیـن در جهـت کسـب دیدگاه هـای جامـع و تصمیم گیری هـای مطلوب و 

متناسب است.
ماهیــت تعاریــف فــوق از ترویــج کشــاورزی مبیــن دیدگاهــی هنجــاری اســت. بــه 
عبارتــی ایــن دیــدگاه مبیــن ایــن اســت کــه ترویــج کشــاورزی چــه بایــد باشــد 
و چــه بایــد انجــام دهــد. در واقــع، ایــن تعاریــف هنجــاری و تجویزکننــده بیانگــر 
ــه  ــل نســبت ب ــج کشــاورزی تمای ــه متخصصــان تروی ــی اســت ک ــده آل ــت ای حال

تحقــق آن دارنــد. 
     1-2- دیدگاه مداخله ای ترویج کشاورزی

     در ایـن دیـدگاه، محققـان سـعی می کننـد ترویـج کشـاورزی را بـه گونـه ای 
توصیفـی تعریـف نماینـد. بـه بیـان دیگـر، تعریـف ترویـج بـر اسـاس فعالیـت هایی 
اسـت کـه مروج یا کارشـناس کشـاورزی در هر  منطقـه با توجه به شـرایط مختلف 
حاکـم بـر آن انجـام خواهـد داد و نـه بـا توجه بـه تعریف هـای هنجاری که توسـط 
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متخصصـان و اندیشـمندان رشـته در شـرایط ایـده آل و محیـط هـای علمـی تجویز 
شـده اسـت. در حالـت هنجـاری، فعالیـت مـروج بـه جـای کمـک و بهبـود شـرایط 
مخاطبـان، بیشـتر بـا تحمیـل فناوری هـا و افزایش کنتـرل دولت و نهادهـای آن بر 
کشـاورزان متمرکـز اسـت. تحقیقـات دهه 1980 نشـان داد که تفسـیر نقش انتقال 
اطالعـات ارائـه شـده از ترویـج کشـاورزی با هدف رفـع تمامی مشـکالت دریافت کنندگان 
ایـن اطالعـات، دارای کاسـتی هایـی اسـت.  بـه طـوری کـه در بسـیاری از جنبه ها، 
فعالیـت ترویـج کشـاورزی بـه گونـه ای مداخلـه ای اسـت کـه توسـط گروهـی در 
راسـتای اهـداف مشـخصی انجام می شـود. البتـه این مسـئله نیز باعث می شـود که 
بیـن منافـع نهـاد ترویـج یا سـازمان هـای تأمین کننـده بودجـه و منافع کشـاورزان 
تضادهایـی بـه وجـود آید. مثاًل ممکن اسـت هـدف خدمـات ترویج دولتـی، افزایش 
تولیـد محصـوالت صادراتـی باشـد، امـا اولویـت و ترجیـح کشـاورزان بـه تولیـد 
محصـوالت دیگـری باشـد. در ایـن تعریف مداخلـه ای و تا حدی توصیفـی از ترویج، 
ایجـاد سـازگاری، همپوشـانی و ارتبـاط بیـن عالیق اربـاب رجوع ها و سـازمان های 
متولـی ترویـج کشـاورزی ضروری اسـت. در غیر ایـن صورت، ارباب رجـوع ترویج به 
صـورت ضمنـی تمایلـی بـرای تغییر نخواهد داشـت، مگـر اینکه با توجه بـه دیدگاه 
روشـنگری، تحـت فشـار یـا ترغیـب ابـزار دیگـری غیـر از پیـام هـای ترویجـی قرار 

گیرنـد. در چنیـن دیدگاهـی، تعریـف هـای جدیـدی از ترویـج ظهور پیـدا کرد:
     ترویـج نوعـی مداخلـه گـری ارتباطـی حرفـه ای اسـت که توسـط نهـادی خاص 
بـرای ایجـاد تغییـرات داوطلبانـه در رفتار افراد انجام می شـود به گونـه ای که دارای 

.)Roling، 1988( مطلوبیـت عمومی و جمعی باشـد
     بخـش پایانـی تعریـف  فوق یعنی "دارا بودن مطلوبیـت عمومی و جمعی ترویج" 
دارای اهمیـت بسـیار اسـت؛ زیـرا ترویـج را از سـایر اشـکال مداخلـه هـای ارتباطی 
متمایـز و منحصـر می نمایـد. ماننـد بکارگیـری فنـون بازاریابـی و تبلیغاتی توسـط 
فروشـنده ای کـه هـدف او فروش محصوالت در راسـتای منفعت شـخصی بـوده و یا 
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تبلیغـات سیاسـی کـه هـدف آن تأثیرگـذاری بـر باورهای فکـری افراد بـرای حفظ 
قـدرت عـده ای خاص اسـت.

     بـا تمـام تفاسـیر فـوق از تعریـف مداخلـه ای، ایـن عبـارت کمـاکان دارای مؤلفه ها 
و تأکیـدات هنجـاری می باشـد. بـا ایـن حـال، ایـن تعریف نشـان دهنده این اسـت 
کـه مروجـان نبایـد در فعالیت هایـی مانند فعالیت هـای تجاری یا تبلیغات سیاسـی 
درگیـر شـوند زیـرا ایـن مـوارد را نمـی تـوان بـه عنـوان فعالیـت هـای ترویجـی در 
نظـر گرفـت. بـه هرحـال بـا توجـه به ایـن کـه هـدف فعالیت هـای ترویجـی عالوه 
بـر کارکـرد اجتماعـی آن، آگاهـی دادن بـه کنشـگران بـرای بهبود عملکـرد آنها نیز 
اسـت، لـذا عدم اسـتفاده از عناصر هنجـاری در تعاریف ترویج امکان پذیر نمی باشـد. 

بنابرایـن ترویـج از منظـری کامـاًل توصیفـی ایـن گونه تعریف می شـود:
     •   ترویــج شــامل هــر نــوع فعالیتــی اســت کــه کارشناســان و مروجان کشــاورزی، 

آن فعالیت هــا را بــه عنــوان بخشــی از کنــش حرفــه ای خــود انجــام می دهنــد.
ــه ای  ــه مداخل ــت روشــنگری ب ــج از حال ــف تروی ــر جهــت در تعاری ــن تغیی      ای
ــرای  ــی ب ــه تجــارب و درس های ــرای ارائ ــا ب دارای نقطــه قــوت هایــی می باشــد ام
ــرای  ــان بیشــتر، ضــروری اســت کــه پرســش ها و معیارهــای مشــخصی ب مخاطب
کارگــزاران ترویــج معرفــی و ارائــه شــود. پرســش هایــی مثــل اینکــه، ترویــج بــه 
دنبــال چــه نــوع فعالیــت هایــی اســت؟ و در طــرف مقابــل، بــه دنبــال چه فعالیــت هایی 

ــرد؟ ــا انجــام گی ــن فعالیت ه ــه ای نیســت؟ و چگون
1-3- دیدگاه ترویج کشاورزی به عنوان ارتباطات و نوآوری 1 

فــرض زیربنایــی دیــدگاه مداخلــه ای، بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه ترویــج 
ــا تأمیــن منافــع  برخاســته از نهــادی دولتــی اســت کــه فعالیــت هــای آن بایــد ب
عمومــی همــراه باشــد. امــروزه ایــن امــر بــا توجــه بــه پیدایــش ترویــج خصوصــی 
و فعالیــت هــای ترویجــی توســط ســازمان هــای غیردولتــی در حــال تغییــر اســت. 

1.Communication as innovation
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بنابرایــن تعریــف ترویــج بــه دگرگونــی هــای زیــادی نیــاز دارد از جملــه:
ــاً فرآینــد  ــن برداشــت کــه فعالیــت هــای آن صرف ــج از ای ــه گرفتــن تروی -  فاصل
تغییــر رفتــار فــردی می باشــد بلکــه ترویــج بایــد ســایر ابعــاد را در نظــر بگیــرد 
و ایــن کــه ترویــج فرآینــدی جمعــی بــوده و نیازمنــد ایجــاد و تقویــت الگوهــای 

ــف اســت. ــن مختل ــن مخاطبی ــدی از هماهنگــی و مشــارکت بی جدی
-  تعدیـل و دگرگونـی در ایـن تفکـر کـه ترویـج عمدتـاً بـا مسـیرها، سیاسـت ها و 
نـوآوری هـای از پیـش تعریف شـده سـر و کار دارد به گونـه ای کـه از حالت گرایش 
انفعالـی به سـمت همکاری و مشـارکت فعـال تمامی کنشـگران تغییر جهـت داده، 
بـه ترویـج بـه عنوان نظامـی قابل تغییر، انعطاف پذیر و رشـدیابنده نگریسـته شـود 
تـا امـکان تغییـر، سـازگاری و تطابـق بـا شـرایط اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی 

مختلف را داشـته باشـد.
ــای  ــه ه ــج جنب ــای تروی ــت ه ــی از فعالی ــرات ناش ــه تغیی ــن ک ــان دادن ای -  نش

ــد. ــازمانی دارن ــی- س ــی و اجتماع ــادی- فن ــویه م دوس
-  پذیرفتـن ایـن کـه ترویـج تنهـا بـا تصمیـم گیـری سـر و کار نداشـته بلکـه در 
فرآیندهـای ترویجـی بایـد بر جنبـه هایی مثل اهمیـت یادگیری اجتماعـی و تعامل 

و مذاکـره بیـن مخاطبیـن، اربـاب رجـوع و کنشـگران مختلـف نیـز تأکیـد نمود.
-  تعریــف ترویــج بــه عنــوان یــک فرآینــد دو یــا چنــد طرفــه بــه طــوری کــه قــادر 
باشــد دیــدگاه هــای متنــوع کلیــه کنشــگران و ذی نفعــان را مــورد توجه قــرار دهد. 
در چنیــن شــرایطی، نتایــج عملــی حاصلــه نیــز نه تنها مــورد اســتفاده کشــاورزان، 
بلکــه بــرای ســایر گروه هــا و کنشــگران درگیــر در نظــام ترویــج کشــاورزی ماننــد 
ــد  ــز کارآم ــاورزی نی ــع کش ــان صنای ــتگذاران و صاحب ــان، سیاس ــان، مروج محقق

خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه چنیــن نیازهــای اساســی در بازتعریــف مفهــوم ترویــج، بســیاری 
ــودن  ــه پیچیدگــی و گمــراه کننــده ب از اندیشــمندان و متخصصــان ایــن رشــته ب
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ــا  ــه طــوری کــه ب ــد. ب ــان دارن ــف پیشــین اذع ــق تعاری ــج" طب مفهــوم واژه "تروی
توجــه بــه چالش هــا و مأموریــت هــای جدیــد عصــر حاضــر، گســترش یــا تعمیــم 
ــن رو،  ــت. از ای ــن اس ــا غیرممک ــوار ی ــیار دش ــل بس ــوم در عم ــن مفه ــای ای معن
امــروزه در کشــورهای مختلــف از عناویــن دیگــری بــه جــای واژه ترویــج اســتفاده 
ــا  ــاوت آنه ــداف متف ــف و اه ــگران مختل ــرایط کنش ــا ش ــق ب ــه منطب ــود ک می ش
ــمت  ــه س ــت ب ــزوم حرک ــه ای از ل ــان مقدم ــس از بی ــال پ ــر ح ــه ه ــد. ب می باش
چنیــن دیــدگاه ارتباطــی در فعالیــت هــای ترویــج، مفهــوم ترویــج در ایــن دیــدگاه 

ــود: ــف می ش ــر تعری ــورت زی ــه ص ب
مجموعـه ای از مداخـالت ارتباطـی کـه همگام با تحقق سـایر اهداف پیشـین، به 
توسـعه یـا گسـترش نـوآوری هایی بـرای حل موقعیت هـای مسـئله دار چند وجهی 
بـا کنشـگران متعـدد نیز تمرکـز دارد. اگـر نگاهی دقیق تـر به این تعریـف توصیفی 
از ترویـج کشـاورزی داشـته باشـیم، عناصـر مهمی را می تـوان از آن اسـتخراج کرد: 
ترویـج کشـاورزی فرآینـدی شـامل مجموعـه ای از مداخـالت و تعامـالت ارتباطـی 
اسـت. ایـن فرآینـد رویدادی نیسـت که تنها یـک بار اتفـاق افتد بلکـه مخاطبین به 
ایـن مداخلـه های ارتباطی واکنش نشـان می دهنـد که نتایج و پیامدهـا و همچنین 
مجموعـه مداخلـه هـای دیگری را نیـز بدنبال خواهد داشـت. در واقـع، ترویج تحت 
تأثیـر سـایر تعامـالت اجتماعـی قـرار دارد مثاًل کشـاورزان در روسـتا تعامـل زیادی 
بـا یکدیگـر و همچنیـن با ارائـه دهندگان خدمـات و رهبران محلـی و مذهبی دارند 
کـه ایـن امـر  خـواه ناخـواه بر فرآینـد پذیـرش  نوآوری هـا و نظام ترویج کشـاورزی 

نیـز تأثیرگـذار خواهد بود.
 ایــن تعریــف از ترویــج، بــه جــای تأکیــد صــرف بــر مســائل تــک بعــدی و فنــی 
ــد، تأکیــد نمــوده  ــر چالــش هایــی کــه چندکنشــگر در آن نقــش دارن متــداول، ب
تــا نشــان دهــد کــه برخــورد و حــل بســیاری از مشــکالت روســتا و کشــاورزی بــه 
تصمیــم گیــری چندیــن مجموعــه از کنشــگران و افــراد بســتگی دارد کــه می توانــد 
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بــه ارائــه راه حــل هــای متعــدد بینجامــد کــه نهایتــاً بــه لــزوم انتخــاب بهتریــن 
ــر پیچیدگــی نظــام  ــر ب ــن ام ــن گزیدارهــا منتهــی گــردد. ای ــان ای راه حــل از می
ــه  ــراً ب ــک کشــاورز ظاه ــه ی ــی در شــرایطی ک ــد. حت ــج کشــاورزی می افزای تروی
طــور فــردی بــا مســئله یــا مشــکلی مواجــه اســت، غالبــاً افــراد دیگــری از قبیــل 
ســایر اعضــای خانــواده، دوســتان، کارگــران و فروشــندگان نهاده هــا نیــز بــه طــور 
ــا بخشــی از راه  ــه بخشــی از مســئله ی ــر آن مشــکل هســتند ک ناخــودآگاه درگی
حــل آن هســتند. بــه عنــوان مثــال در مــوردی کــه کشــاورز بــا افزایــش هزینــه 
هــای کشــاورزی )افزایــش قیمــت نهاده هــا و ادوات کشــاورزی( مواجــه می شــود، 
ایــن عامــل منجــر بــه کاهــش درآمــد خالصــی می گــردد کــه او بــرای خانــوار خــود 
ــط کاری کشــاورز،  ــرات اقتصــادی در محی ــن تغیی ــذا ای ــه اســت. ل در نظــر گرفت
بــه دلیــل مشــغله ذهنــی بــه نوعــی بــر روابــط اجتماعــی او بــا ســایر همــکاران و 
اهالــی روســتا و همچنیــن بــر شــرایط داخلــی خانــوار او نیــز تأثیراتــی دارد. عــالوه 
بــر مشــکالت اقتصــادی، مســائل تبعــی همچــون تأثیــرات روحــی- روانــی، اثــرات 
منفــی بــر بعــد خانــوار و ســرد شــدن کانــون خانــواده را نیــز در وهلــه هــای بعــدی 

بــه همــراه خواهــد داشــت.
بــر مبنــای ایــن دیــدگاه، ترویــج کشــاورزی از ارتباطــات بــه عنــوان راهبــردی 
بــرای هماهنگــی خواســته ها و تمایــالت کنشــگران و ذی نفعــان مختلــف اســتفاده 
می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه ارتبــاط فرآینــدی اســت کــه مــردم از طریــق آن بــا 
ــد،  ــا یکدیگــر می پردازن ــات ب ــات و تجربی ــادل اطالع ــه تب ــف ب شــیوه هــای مختل
ــوب  ــرای ایجــاد تغییــرات شــناختی مطل ــج ب ــن انجــام فعالیــت هــای تروی بنابرای
ــن  ــه آغازی ــرای نقط ــد ب ــاً می توان ــه متعاقب ــن اســت ک ــر در مخاطبی ــورد نظ و م
ــا  ــی در آنه ــی، اقتصــادی و زراع ــای اجتماع ــت ه ــه فعالی ــرات از جمل ســایر تغیی
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن دیــدگاه از ترویــج کشــاورزی 
بــا تأکیــد بــر ارتباطــات، نشــانگر تغییــر تمرکــز ترویــج از "آمــوزش" بــه ســمت 
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"یادگیــری" اســت کــه ایــن امــر کاربردهــای سیاســتگذاری مهــم و زیــادی بــرای 
ــج کشــاورزی دارد.  تروی

همـان طـور که در تعاریـف دیدگاه دوم مطـرح گردید، ترویج نوعـی مداخله گری 
اسـت و معمـوالً هزینـه های آن توسـط نهادهای بیرونـی مانند دولت ها و شـرکت های 
خصوصـی ارائـه می شـود کـه تمایـالت آنهـا بـا خواسـته ها و تمایـالت ذی نفعـان 
داخلـی ترویـج یکسـان نیسـت. بنابرایـن فعالیـت هـای ترویـج زمانـی مؤثـر خواهد 
بودکـه بیـن تمایالت مروجان و مأمورین ترویج و مخاطبان سـازگاری وجود داشـته 
باشـد. هرچند متخصصین ترویجی و ارتباطات به خلق نوعی تغییر و نوآوری می پردازند، 
امـا ایـن امـر بـه تنهایـی ضامـن پویایـی فرآینـد ترویـج در حـل مشـکالت نخواهد 
بـود مگـر زمانـی کـه مخاطبیـن و مردم بـا یکدیگر و همچنیـن با مأمـوران ترویج و 
پژوهشـگران نیـز تعامل داشـته باشـند. بنابرایـن در این دیـدگاه اهـداف و تمایالت 
مختلفـی ایجـاد شـده که هماهنگی و سـازگاری آنهـا در قالب یک نظـام یکپارچه از 

جملـه راهکارهـای مهـم برای موفقیـت هر نظـام ترویجی می باشـد. 
   ایـن دیـدگاه هـدف غایـی ترویـج را در قالب توسـعه و گسـترش نـوآوری بیان 
نمـوده اسـت. ایـن امـر بـرای تأکید بر این اسـت که ترویـج را صرفاً معادل نشـر یک 
نـوآوری نمـی دانـد. در نظـام هـای متداول، معمـوالً فعالیـت های ترویجـی به عنوان 
فعالیـت هایی در جهـت طراحی نوآوری های جدید کشـاورزی قلمداد می شـوند. بدین 
منظـور کـه حتـی اگر هـدف فعالیت های ترویجی، نشـر بسـته های نـوآوری موجود 
باشـد، امـا ایـن فعالیـت ها، بدون توجـه به طراحی مجدد نوآوری سـازگار با شـرایط 
محلـی هـر منطقه، امکان پذیر نیسـت. بکارگیری و تأکید بر واژه توسـعه و گسـترش در 
ایـن تعریف برای این اسـت که ترکیب نشـر و نـوآوری در فعالیت های ترویجی، سـازگاری 
آنهـا بـا شـرایط را مـورد تاکیـد قـرار می دهـد. بنابرایـن در راسـتای تحقـق چنیـن 
هماهنگـی، لـزوم توجه به انـواع فرآیندهـای اجتماعی از جمله یادگیـری اجتماعی، 
شـبکه سـازی، تصمیـم گیـری، مذاکـره و ظرفیـت سـازی انسـانی مورد نیاز اسـت. 
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بـا ایـن توضیـح، خلـق نـوآوری های مؤثـر به ویـژه در عرصـه کشـاورزی و مدیریت 
منابـع در برگیرنـده توجـه بـه ترکیـب متـوازن و متعادلـی از عناصـر و فرآیندهـای 
اجتماعـی، فنـی و طبیعـی اسـت. بنابرایـن بـا توجـه بـه چند بعـدی بودن مسـائل 
حوزه کشـاورزی و توسـعه روسـتایی، برخـورداری از دیدگاهی جامـع و چندجانبه نگر 

بـرای کارگـزاران و ذی نفعـان ترویج ضـرورت دارد.  
   بحـث هـای ارائـه شـده در فصـل حاضـر، در راسـتای تـالش بـرای ارائـه تعریفی 
توصیفـی از ترویـج کشـاورزی بوده اسـت. زیرا بـدون توصیف تعریفی جامـع به عنوان 
رسـالت اصلی ترویج کشـاورزی، نمی توان از آن انتظار داشـت که در عمل نیز عملکرد 
و کارکـرد مناسـبی داشـته باشـد. در واقـع، بدون برخـورداری از چشـم انـدازی درباره 
چگونگـی تحقـق بهتـر و مطلوب تر فعالیت هـای ترویج، انجام عملی هـر گونه فعالیتی 
از آن غیرممکـن اسـت. بـه همین دلیل اسـت که اکثریـت تعاریف ارائه شـده در گذر 
زمان ماهیتاً هنجاری بوده و نشـانگر تفکر اندیشـمندان نسـبت به آن چیزی اسـت 
کـه ترویـج و مامـوران آن بایـد انجام دهنـد. مأموریـن ترویج نیز در اغلب کشـورها، 
عمدتـاً از راهبردهـای غیرارتباطـی برای ایجاد تغییر اسـتفاده نموده و برداشـت آنها 
از فعالیـت خـود، منطبـق با مفهوم متـداول نظریه نشـر نوآوری ها بـوده و فعالیت های 

خـود را در این راسـتا سـازماندهی می نمایند. 
جــدول 1 بــرای درك بهتــر بــه مقایســه ســه دیــدگاه روشــنگری، مداخلــه ای 
و ارتباطــات بــرای نــوآوری در ترویــج پرداختــه اســت. ایــن مقایســه بــا اســتخراج 
مؤلفــه هــای اصلــی هــر نظــام ترویــج کشــاورزی انجــام شــده اســت. در نــگاره 1 
نیــز بــه منظــور کمــک بــه درك بهتــر خواننــدگان، جهــت گیــری تکاملــی ســیر 
ــان داده  ــماتیک نش ــه ای ش ــه گون ــان ب ــذر زم ــاورزی در گ ــج کش ــی تروی مفهوم

شــده اســت.
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جدول 1- مقایسه مؤلفه ها با توجه به مفاهیم مختلف ترویج کشاورزی

ارتباطات و نوآوری مداخله ای روشنگری
مفهوم ترویج 

مؤلفه 

دوستوهمکار تسهیلگر
پدرساالر

،فرزندووالدین(
معلمودانشآموز(

رابطه مروج و مخاطب

اجتماعییادگیریتحقق
ومذاکرهدوجانبه

تشویقوترغیب
مخاطبین

کارشناس
فرستندهاطالعات

نقش مروج

تصمیمدرفعالمشارکت
وریزیبرنامه،گیری

اجرا

درمشارکت
،گیریتصمیم
تواناییحلمسئله

شنونده
کنندهدریافت
اطالعات

نقش مخاطبین

،اجتماعییادگیری
مذاکره،

شبکهسازی
یادگیریمشارکتی تحمیل،آموزش

فناوریهاینوین فعالیت مروج

دوطرفهارتباطبرقراری
،مخاطبینوترویجبین

چندجانبهنگری

مخاطبینرفتارتغییر
گریمداخلهبا

ارتباطی

پذیرشونشر
نوآوریها

الزمه تحقق توسعه

غیرخطی خطی خطی
رابطه تحقیق و ترویج

)الگوی انتقال فناوری(

وفعالمشارکت
نفعانذیتمامحداکثری

نظامترویج
اعتمادجلب
مخاطبین

تولیداتافزایش
کشاورزی هدف نهایی

توصیفی
بینابینی

)بهسویتوصیفی(
هنجاری

جهت گیری کلی 
ترویج
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نگاره 1- الگوی شماتیک جهت گیری تکاملی سیر مفهومی ترویج کشاورزی

پـس از تشـریح ریشـه های تاریخی و سـیر تکاملی مفهوم ترویـج در فصل حاضر، 
در فصـول بعـد به بررسـی و ارائـه نظام ترویج کشـاورزی برخی از کشـورهای جهان 
پرداختـه می شـود. بـرای ایـن منظـور ابتدا خالصه ای از شـرایط کشـاورزی کشـور 
مذکـور بـه منظـور ترسـیم وضعیت بخـش کشـاورزی آن کشـور بیان می گـردد. آن 
گاه نظام های ترویج و تحقیقات کشـاورزی به طور جداگانه و به تفصیل تشـریح می شـوند. 
در این راسـتا فعالیت ها و برنامه های مختلف ترویج کشـاورزی، سازمان ها و نهادهای دولتی، 
خصوصـی و مردمـی هر کشـور معرفی شـده و همچنین ارتباط بین بخـش های تحقیق و 
ترویج کشـاورزی و مشـکالت و چالش های پیش روی نظام های ترویج و تحقیق کشـاورزی 
هـر کشـور مورد بررسـی قرار می گیـرد، سـپس مؤلفه هـای نظـام ترویج کشـاورزی هر 
کشـور طبـق آنچـه در فصل اول تعریف شـد، مـورد تحلیل قرار خواهـد گرفت. الزم 
بـه ذکـر اسـت کـه در کنـار ارائـه وضعیت کلـی نظـام ترویج کشـاورزی هر کشـور، 
سـعی شـده اسـت تـا چـارت سـاختاری نظـام ترویـج آن کشـور بـه منظـور فراهـم 
سـاختن امـکان انتقـال بهتر اطالعـات، در قالب یک نـگاره جداگانه نیـز ارائه گردد.

 

 توصیفی

 

 

.................. 

 

 هنجاري

 

 جهت گیري تکاملی سیر مفهومی ترویج کشاورزي در گذر زمان





فصل دوم 
بررسی نظام ترویج کشاورزی 

کشورهای متمایل به رویکرد روشنگری
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 نظام ترویج کشاورزی ژاپن
     1- بخش کشاورزی ژاپن

     ژاپــن کشــوری واقــع در ناحیــه موســمی آسیاســت. محصــول برنــج بــه عنــوان 
ــی تابســتان در سراســر ایــن کشــور  الگــوی اصلــی کشــت در فصــل گــرم و باران
می باشــد. کشــور ژاپــن ســومین اقتصــاد برتــر دنیاســت و 99 درصــد مــردم ایــن 
کشــور باســواد بــوده و و امیــد بــه زندگــی در ایــن کشــور 83 ســال بــوده کــه از 
ایــن حیــث دارای رتبــه اول در جهــان اســت. حــدود 61 درصــد از زمیــن هــای ایــن 
کشــور را مناطــق کوهســتانی تشــکیل می دهــد بدیــن ترتیــب ســطح محــدودی 
ــه  از زمیــن هــای ژاپــن را دشــت ها و عرصــه هــای مســطح تشــکیل داده اســت. ب
ــری از زمیــن وجــود دارد. از ســوی  ــادی در زمینــه کارب ــت زی همیــن دلیــل رقاب
ــن هــای کشــور اســت و  دیگــر، اراضــی کشــاورزی حــدود 14 درصــد از کل زمی
اراضــی تحــت مدیریــت هــر خانــوار، در قالــب مــزارع بســیار کوچــک و بــه طــور 
متوســط در حــدود 1/6 هکتــار اســت. بنابرایــن بــرای حمایــت از جمعیــت بــزرگ 
خــرده مالــک، بهبــود فنــاوری در راســتای کســب توســعه کشــاورزی مــورد تأکیــد 
سیاســتگذاران بخــش کشــاورزی ایــن کشــور اســت. در این راســتا تحقیــق و ترویج 

.)Sharma، 2006( نقــش مهمــی در بهبــود کشــاورزی ژاپــن ایفــا می کننــد

     2- ترویج کشاورزی ژاپن
     2-1- فعالیت های ترویج کشاورزی

     توســعه کشــاورزی در ژاپــن بــه میــزان زیــادی بــه پیشــرفت فنــاوری 
ــه ویــژه کــه محدودیــت زمیــن در ایــن کشــور نیــز وجــود دارد.  وابســته اســت ب
ــش بهــره وری و  مکانیزاســیون کشــاورزی عامــل کلیــدی و بســیار مهــم در افزای
بهبــود رقابــت پذیــری در بخــش کشــاورزی ژاپــن اســت. متعاقــب آن در مناطــق 
روســتایی، نیــروی کار کشــاورزی در حــال کاهــش بــوده و زیــاد شــدن تعــداد افراد 
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ــی جامعــه و همچنیــن  ــه افزایــش ســن کل مســن در بخــش کشــاورزی منجــر ب
بــروز مشــکالت جــدی در جامعــه روســتایی ایــن کشــور شــده اســت. در چنیــن 
شــرایطی بــه مــوازات تــالش بــرای بهبود بهــره وری و توســعه فنــاوری، لــزوم حفظ 
محیــط زیســت و مســائل اجتماعــی ناشــی از آن نیــز مــورد تأکیــد اســت. ترویــج 
کشــاورزی در ژاپــن از ســال 1948 تحــت عنــوان "قانــون ارتقــای وضعیــت نظــام 
ترویــج کشــاورزی" اجــرا گردیــده کــه جــان کالم آن در ایجــاد پیونــدی مؤثــر بین 
ــج  ــه تروی ــوری ک ــه ط ــد )Sharma، 2006(. ب ــاورزان می باش ــگران و کش پژوهش
ــا  کشــاورزی، فنــاوری هــای پیشــنهادی توســط مؤسســات پژوهشــی دولتــی را ب
توجــه بــه وضعیــت کشــاورزان تحــت پوشــش خــود بومــی و ســازگار می نمایــد. 
ــاز کشــاورزان مــورد  ــه نی ــا توجــه ب ــاوری متناســب ب ــان دیگــر انتقــال فن ــه بی ب

توجــه اســت. 
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــاورزی ژاپ ــج کش ــرات در تروی ــد تغیی ــی رون     بررس
بیــش از 60 ســال اســت کــه  ترویــج کشــاورزی نویــن در ژاپــن آغــاز شــده اســت. 
ســازمان ترویــج و موضــوع اصلــی آن بــا توجــه بــه مقتضیــات کشــاورزی و جامعــه 
روســتایی در حــال تغییــر اســت. از اواخــر دهــه 1940 تا اوایــل دهــه 1960، تأکید 
ترویــج کشــاورزی بــر افزایــش تولیــد محصــول عمــده و معرفــی محصــوالت جدید 
گیاهــی و حیوانــی بــوده اســت. در ایــن دوران فعالیــت هــای ترویــج نســبتاً محــدود 

و در مقیــاس کوچــک )در ســطح روســتا( بــوده اســت. 
ــا اوایــل دهــه1980، متوســط   ســن کشــاورزان افزایــش  از اواســط دهــه 1960 ت
یافتــه و تعــداد خانوارهــای دارای زمیــن زراعــی نیــز کاهــش یافته اســت. دســتاورد 
عمــده ژاپــن در آن دوران را می تــوان مــازاد تولیــد محصــوالت کشــاورزی دانســت. 
ــری  ــازی و بازنگ ــن دوره، بازس ــج کشــاورزی در ای ــی تروی ــش اصل ــن رو چال از ای
نظــام کشــاورزی از جملــه توجــه بیشــتر بــه بهبــود وضعیــت کشــاورزان خرده پــا 
ــد  ــه ایــن رون ــا توجــه ب ــوده اســت. ب و کاهــش هزینــه هــای تولیــد در منطقــه ب



39
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

واحــد فعالیــت هــای ترویجــی بــر اســاس دامنــه تحــت پوشــش وســیع تــر شــده و 
تعــداد کل مراکــز ترویجــی نیــز کاهــش یافــت. از اواســط دهــه1980 بــا توجــه 
ــت هــای  ــه پیچیدگــی بیشــتر مشــکالت کشــاورزی و مناطــق روســتایی، رقاب ب
ــن مســئله  ــم تری ــوان مه ــه عن ــد محصــوالت کشــاورزی ب ــی در تولی ــن الملل بی
ــه طــوری  ــرار گرفــت. ب ــن ق مــورد تأکیــد سیاســتگذاران بخــش کشــاورزی ژاپ
کــه  بــا افزایــش ســن کشــاورزان، مــزارع زیــادی بــه صــورت آیــش رهــا شــده و 
کارکنــان ترویــج بــرای حــل ایــن مشــکالت بــه چالــش کشــیده شــدند. از ســوی 
دیگــر، اصالحــات دولــت و تصمیــم بــه تمرکززدایــی باعــث کاهــش تعــداد مراکــز 
ترویــج، کارکنــان ترویــج و جــذب مراکــز ترویــج در دیگــر ســازمان هــای تحــت 

 .)Singh et al.، 2012( ــت شــد نظــارت دول
     2-2- ترویج کشاورزی پلی بین دولت های مرکزی و محلی

     "قانــون ارتقــای ترویــج کشــاورزی1"، ترویــج را بــه عنــوان پلــی بــرای تشــریک 
مســاعی فعــال و متقابــل بیــن دولــت هــای مرکــزی و محلــی می دانــد. سیاســت 
ملــی کشــاورزی ژاپــن عمدتــاً در راســتای حفــظ امنیــت غذایــی، حفاظــت از زمین 
و محیــط زیســت اســت. در حالــی کــه تأکیــد سیاســت محلــی بــر ارتقــای تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی منطقــه ای و توســعه اقتصــاد روســتایی اســت. طبــق قانــون 
مذکــور، دولــت هــای مرکــزی و محلــی بایســتی در اجــرای ترویــج کشــاورزی بــه 
گونــه ای هماهنــگ عمــل نماینــد. بنابرایــن از ترویــج کشــاورزی در ژاپــن بــه نــام 
خدمــات ترویــج کشــاورزی تعاونــی یــاد می شــود )Sharma، 2006(. بــا توجــه بــه 
ایــن مفهــوم اساســی، ترویــج کشــاورزی در قالــب فعالیــت هــای زیــر اجــرا می شــود:
    • برنامــه اولیــه: ابتــدا "برنامــه ملــی پایــه ای بــرای ترویــج کشــاورزی" توســط 
ــا هماهنگــی  ــت ب ــی دول ــاده ســازی برنامــه مل ــد آم ــن می شــود. رون ــت تدوی دول
ــس از  ــد. پ ــی( می باش ــای محل ــت ه ــتانی )دول ــای اس ــت ه ــا و اولوی دیدگاه ه

1 Agricultural Improvement Promotion Law
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ــرای  ــه ب ــی اولی ــای بوم ــه ه ــر اســتان "برنام ــی"، ه ــه ای مل ــه پای ــن "برنام تدوی
ترویــج کشــاورزی" را بــا همفکــری و مشــاوره بــا دولــت مرکــزی تهیــه و تنظیــم 
می کنــد. بنابرایــن می تــوان گفــت طــرح ریــزی و برنامــه ریــزی اولیــه بــا مشــارکت 

ــی انجــام می شــود.  ــت مرکــزی و مســئوالن محل ــل دول کام
     • مراکــز ترویــج کشــاورزی در ســطح منطقــه ای و کارکنــان آنهــا: دولــت هــای 
اســتانی، تعــدادی مرکــز ترویــج کشــاورزی را در ســطح منطقه ایجــاد کــرده اند. در 
ایــن مراکــز، حــدود 10 هــزار نفــر مأمــوران ترویــج مجــرب و متخصــص بــه طــور 
ــد.  ــاورزان کار می کنن ــا کش ــاوری ب ــال فن ــرای انتق ــک در اج ــتقیم و از نزدی مس
ــات  ــز در مؤسس ــی نی ــص موضوع ــدادی متخص ــج، تع ــوران تروی ــر مأم ــالوه ب ع
تحقیقاتــی در ســطح محلــی مشــغول بــه کار هســتند. انجــام پژوهــش هــای مربوط 
بــه فعالیــت هــای ترویــج و نیــز ایجــاد هماهنگــی مؤثــر بیــن محققــان و مدیــران 
بــا همــکاری نزدیــک متخصصــان موضوعــی و مأمــوران ترویــج صــورت می گیــرد.
ــه کشــاورزان جــوان در آموزشــگاه ملــی       • آمــوزش رســمی و غیــر رســمی ب
کشــاورزان: در راســتای ارائــه آمــوزش هــای کارآمــد بــه کشــاورزان، یک آموزشــگاه 
در ســطح ملــی و 41 آموزشــگاه در ســطح محلــی وجــود دارد. مراکــز ترویــج بــا 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت، اطالعــات مــورد نیــاز بــرای چگونگــی 
اشــتغال در بخــش کشــاورزی و فعالیــت هــای مرتبــط دیگــر را بــرای مخاطبیــن 
ــه  ــد ب ــه عالقمن ــی اســت ک ــرای جوانان ــات ب ــن اطالع ــد. ای خــود فراهــم می کنن
فعالیــت در بخــش کشــاورزی هســتند. ایــن آموزش هــا پیــش از ورود جوانــان بــه 
ــه  ــف ب ــه طــوری کــه دوره هــای آموزشــی مختل ــه می شــود. ب ــی ارائ عرصــه عمل
صــورت تدریجــی و از مرحلــه مقدماتــی بــه پیشــرفته بــه دنبــال ایــن اســت کــه 

جوانــان را آمــاده کار ســازد. 
     • ارائـه کمـک مالـی بـه دولـت محلـی: دولت هـای محلـی در ارائه خدمـات خود به 
کشـاورزان مورد پشـتیبانی و حمایـت های مالی دولت مرکـزی قرار دارند. بـه طوری که 
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دولـت ژاپـن همـه سـاله کمـک هزینـه قابـل توجهی با هـدف اجـرای فعالیـت های 
ترویـج کشـاورزی بـه دولت هـای محلـی اعطـاء می نماید. 

     • فعالیـت هـای ترویجـی یکپارچه برای کشـاورزی و معیشـت روسـتایی: ارتباط 
نزدیکـی میـان فعالیـت هـای تولیـد محصـوالت کشـاورزی و معیشـت روسـتایی 
در ژاپـن وجـود دارد. همانطـور کـه قبـال ذکـر شـد بسـیاری از مـزارع در کشـور 
ژاپـن توسـط خانوارهـای روسـتایی اداره می شـود کـه مدیریـت آنها، نوعـی تفویض 
مسـئولیت بـه تمامـی اعضـای خانوار اسـت. بنابراین سـایر جنبـه هـای زندگی این 
خانوارهـا نیـز بـا فعالیتهای کشـاورزی مرتبط می شـود. از این روکسـب مهارت های 
بهبـود زندگـی در خانـه )فعالیـت هـای خانـه داری( بـه نوعـی بـرای حل مشـکالت 
مربـوط بـه مدیریت مزرعـه مورد تأکید اسـت. مثـاًل مدیریت زمان به مفهـوم تمایز 
و تعییـن اولویـت بیـن سـاعت کار و سـایر فعالیت ها در بیـن اعضای خانواده بسـیار 
مهـم اسـت. بنابرایـن سیاسـت های نظـام ترویـج کشـاورزی در ژاپن صرفاً بـه دنبال 
بهبـود وضعیـت تولیـد محصوالت نیسـت؛ بلکـه با نگرشـی جامع و کل نگـر، تمامی 
ابعـاد زندگـی خانوارهای روسـتایی را مـد نظر قرار می دهـد. نگاره 2، سـاختار نظام 

ترویـج کشـاورزی ژاپـن را نشـان می دهد.
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نگاره 2. ساختار نظام ترویج کشاورزی ژاپن

     2-3- مشکالت ترویج کشاورزی ژاپن
ــل  ــه انجــام اصالحــات و تعدی ــاز ب ــج: نی ــل ســاختاری در ســازمان تروی      تعدی
ــز  ــت. مراک ــرده اس ــاد ک ــن ایج ــج ژاپ ــازمان تروی ــی را در س ــاختاری، تغییرات س
ترویــج در بیــش از نیمــی از اســتان ها ادغــام شــده و ســال بــه ســال تعــداد کل 
ــر ایــن  ــوده اســت. انتظــار ب مراکــز ترویــج و مأمــوران ترویــج در حــال کاهــش ب
بــود کــه ایــن اصالحــات ســاختاری در ســازمان اثــر مطلوبــی در تقویــت ارتبــاط 
بیــن ســازمان و ســایر واحدهــا و بخشــهای اداری مرتبــط داشــته باشــد. امــا ایــن 
اقــدام تضعیــف فعالیــت هــای متــداول ترویجــی از جملــه انتقــال فناوری هــا را بــه 

دنبــال داشــته اســت.
     بهبــود توانائــی کارکنــان ترویــج: بــه مــوازات تحــوالت جهانــی، ایجــاد تغییــر 
ــن اســت. بخــش  ــات کشــاورزی ژاپ در اقتصــاد روســتایی و کشــاورزی از مقتضی
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اعظمــی از مســائل ترویجــی را نمــی تــوان صرفــاً بــا توســعه فناوری هــا برطــرف 
نمــود. ایــن در حالــی اســت کــه از کارکنــان ترویــج نیــز انتظاراتــی فراتــر از ارائــه 
صــرف فناوری هــا در قالــب خدمــات ترویجــی مــی رود. امــروزه تأکیــد بــر توانایــی 
هــای منابــع انســانی بیــش از مســائل مربــوط ملمــوس ماننــد اختصــاص بودجــه 
در رفــع مشــکالت ترویجــی حائــز اهمیــت می باشــد. ایــن موضــوع ارائــه آمــوزش 
هــای ویــژه و کاربــردی تــر بــه مروجیــن در ارتقــای ســطح توانایــی هــای آنــان را 

بــا چالشــهایی مواجــه کــرده اســت.
ـــای کشـــاورزی  ـــت ه ـــاز فعالی ـــا آغ ـــزی: ب ـــت مرک ـــی از دول ـــای مال ـــت ه      حمای
ـــت  ـــه فعالی ـــه ب ـــاص یافت ـــه اختص ـــوم از کل بودج ـــال 1948 ، دو س ـــدرن در س م
هـــای ترویجـــی از طریـــق یارانـــه توســـط دولـــت مرکـــزی بـــه دولـــت هـــای 
ـــزی  ـــت مرک ـــوی دول ـــی از س ـــای مال ـــت ه ـــا حمای ـــد. ام ـــاء می ش ـــی اعط محل
ـــه  ـــوری ک ـــه ط ـــت. ب ـــوده اس ـــش ب ـــال کاه ـــی در ح ـــای ترویج ـــت ه ـــرای فعالی ب
میـــزان یارانـــه و حمایـــت دولـــت بـــه حـــدود یـــک ســـوم نســـبت بـــه قبـــل 

.) 2006 ،Sharma( ـــت ـــه اس ـــش یافت کاه

     3- تحقیقات کشاورزی ژاپن
     تأکیــد تحقیقــات کشــاورزی ژاپــن حرکــت از تحقیقــات پایــه ای محــض بــه 
ســوی تحقیقــات کاربــردی اســت. بدیــن منظــور لــزوم همــکاری بین پژوهشــگران 
رشــته هــای مختلــف دانشــگاهی از جملــه پیونــد عمیــق علــوم طبیعــی و اجتماعی 
مطــرح می شــود. بــر ایــن اســاس نهادهــای مختلــف تحقیقاتــی بوجــود آمــده انــد که 
در پژوهــش هــای مرتبــط بــا ترویــج کشــاورزی ژاپــن همــکاری دارنــد. مهمتریــن 

ایــن نهادهــا بــه شــرح زیــر هســتند:
     )الــف( نهادهــای بخــش خصوصــی: هــر یــک از بخــش هــای خصوصــی ماننــد 
شــرکت ماشــین آالت کشــاورزی، تعاونــی هــای کشــاورزی، شــرکت تولیــد بــذر و 
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دیگــر ســازمان هــای خصوصــی مرتبــط بــا کشــاورزی، مراکــز تحقیقاتــی منحصــر 
بــه خــود را دارنــد. هــدف اصلــی فعالیــت هــای تحقیقاتــی در بخــش خصوصــی، 
توســعه فنــاوری قابــل اجــرا در شــرایط کشــاورزان اســت. بــه همیــن دلیــل بخــش 
خصوصــی ژاپــن توانایــی ارزیابــی نیازهــای مشــتریان خــود و ارائــه فنــاوری هــای 
مناســب آنــان را دارد. منبــع تحقیقاتــی ایــن بخــش معمــوالً فنــاوری هــای ارائــه 

شــده توســط تحقیقــات پیشــین مؤسســات دولتــی می باشــد. 
     )ب( دانشــگاه: نقــش دانشــگاه در ژاپــن تنهــا مطالعــات متــداول آکادمیــک 
نیســت بلکــه فعالیــت هــای مرتبــط بــا تحقیقــات اســتراتژیک را در بــر دارد کــه 
زمینــه را بــرای پیشــرفت فنــاوری هــای جدیــد بــرای مخاطبیــن فراهــم می کنــد. 
کاربــرد نتایــج ایــن تحقیقــات در حــوزه صنعــت نیــز یک هــدف مهــم در ژاپن اســت.
     )ج( پژوهشــگاه هــای اســتانی: مؤسســات پژوهشــی اســتانی، فعالیــت هــای 
تحقیقاتــی خــود را در همــکاری نزدیــک بــا ســازمان هــای ترویــج اجــرا می کننــد. 
هــدف اصلــی از تحقیقــات پژوهشــگاههای اســتانی، توســعه و پاالیــش فناوری هــا 

بــرای بهبــود اقتصــاد روســتایی و کشــاورزی در ســطح منطقــه ای اســت.
ــر  ــیالت، ب ــداری و ش ــاورزی، جنگل ــی: وزارت کش ــای دولت ــه ه      )د( مؤسس
ــتقل  ــاورزی مس ــات کش ــه مؤسس ــاورزی از جمل ــات کش ــی تحقیق ــات مل مؤسس
اداری در ژاپــن نظــارت می کنــد. زمینــه موضــوع تحقیــق ایــن مؤسســات، معمــوالً 
تحقیقــات پایــه و اساســی اســت. ایــن تحقیقــات اگــر چــه زمــان بــر بــوده و ممکــن 
ــرای کشــاورزان ضــروری  ــا انجــام آنهــا ب ــی نداشــته باشــند ام اســت بازدهــی آن
ــات  ــری از تحقیق ــره گی ــوان به ــه ت ــاورزانی ک ــته از کش ــژه آن دس ــه وی ــت. ب اس

 .)Singh، 2003( ــد ــی را ندارن ــش خصوص بخ
     3-1- سیاست های بنیادی تحقیقات کشاورزی

     3-1-1- شورای پژوهش کشاورزی، جنگلداری و شیالت 
ـــداری  ـــه هـــای بخـــش هـــای کشـــاورزی، جنگل ـــام برخـــی جنب      مشـــابهت و ادغ
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و شـــیالت باعـــث تنـــوع و پیچیدگـــی نیـــاز مصـــرف کننـــدگان شـــده اســـت. 
ـــش  ـــره وری و افزای ـــود به ـــی در بهب ـــش مهم ـــی نق ـــتاوردهای فن ـــن دس همچنی
ـــه  ـــد. بـــا پیشـــرفت هـــای قابـــل مالحظ ـــرده ان ـــا ک ـــن ایف ـــزوده در ژاپ ارزش اف
در زمینـــه هـــای علـــم و فنـــاوری از جملـــه زیســـت فنـــاوری )بیوفنـــاوری(، 
انتظـــار مـــی رود کـــه سیاســـت هـــای جدیـــد بـــه  بهبـــود توســـعه کشـــاورزی 
ـــداری  ـــاورزی، جنگل ـــش کش ـــورای پژوه ـــتا ش ـــن راس ـــود. در ای ـــر ش ـــن منج ژاپ
ـــات و  ـــی در تحقیق ـــداف عموم ـــن اه ـــتای تدوی ـــور در راس ـــن کش ـــیالت ای و ش
ـــن  ـــد. ای ـــال 1999 تأســـیس ش ـــیالت، در س ـــداری و ش ـــعه کشـــاورزی، جنگل توس
شـــورا دو برنامـــه کلـــی متفـــاوت تولیـــد شـــامل "فنـــاوری بـــرای حمایـــت از 
ـــال  ـــی "را دنب ـــت محیط ـــای زیس ـــاوری ه ـــن "فن ـــاورزی" و همچنی ـــات کش عملی
ـــن  ـــده را روش ـــا در آین ـــی پژوهش ه ـــط مش ـــور خ ـــای مذک ـــه ه ـــد. برنام می کن
ـــورا  ـــن ش ـــتورکار ای ـــد در دس ـــورد تأکی ـــای م ـــرفصل ه ـــتی از س ـــازند. فهرس می س

بـــرای رونـــد پژوهش هـــای آتـــی بـــه شـــرح زیـــر اســـت:
    • فناوری برای حمایت از عملیات کشاورزی

     الف: بهبود بهره وری و مدیریت ساختار اقتصاد کشاورزی؛
     ب: تأمیــن امنیــت، کیفیــت و  تنــوع مــواد غذایــی و توســعه پایــدار صنایــع 

غذایــی؛
     ج: بهبود کشاورزی چندکارکردی و توسعه مناطق روستایی؛

      د: توســعه کشــاورزی از طریــق اســتفاده بهینــه از منابــع بــا توجــه بــه ویژگــی های 
منطقه ای؛

     ه: همــکاری بــرای حــل مشــکل مــواد غذایــی و مســائل زیســت محیطــی بــه 
ویــژه در رابطــه بــا مســائل متاثــر از خــارج از کشــور؛

ــرای توســعه آینــده       و: پژوهش هــا در مــورد سیاســتگذاری هــای کشــاورزی ب
کشــاورزی.
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• فناوری های زیست محیطی
     الــف: پیشــرفت و تســریع پژوهــش هــای علــم زیســتی بــرای بهبــود بهــره وری 

نوآورانــه در ایــن زیربخــش بــا توجــه بــه تحقیقــات علمــی جدیــد؛
      ب: ارتقــاء و افزایــش پژوهــش هــای زیســت محیطــی بــرای بهبــود عملکــرد 

بازیافــت مــواد کشــاورزی.

     3-1-2- سـازماندهی مجـدد مؤسسـه ملـی تحقیقـات کشـاورزی به 
مسـتقل  اداری  نهادهای 

ــعه  ــز توس ــوان مراک ــه عن ــن ب ــاورزی در ژاپ ــی کش ــی تحقیقات ــات مل      مؤسس
فنــاوری از اوایــل قــرن 20 کار خــود را آغــاز نمــوده اند. دولــت ژاپن در آوریل ســال 
2001، ایــن مؤسســات را مجــدداً در قالــب نهادهــای اداری مســتقل ســازماندهی 
ــن موسســات در  ــه ای ــی اســت ک ــه صورت ــاد اداری مســتقل ب ــاختار نه ــرد. س ک
قالــب ســازمان مســتقل از دولــت مرکــزی جــدا شــده انــد. رئیــس یــک نهــاد اداری 
مســتقل می توانــد بــه طــور درون ســازمانی در مــورد تعــداد کارکنــان، اســتخدام، 
ــی  ــه ارزیاب ــک کمیت ــن ی ــد. همچنی ــری کن ــم گی ــا تصمی ــوق و دســتمزد آنه حق
ــره وری و اثربخشــی  ــت منصــوب شــده اســت،  به ــه توســط دول ــز ک خارجــی نی
فعالیــت ایــن نهادهــای اداری مســتقل را ارزیابــی می کنــد. بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــاد اداری  ــاورزی در 9 نه ــی کش ــی تحقیقات ــن، 29 مؤسســه مل ــاورزی در ژاپ کش

.)Sharma، 2006( ــد مســتقل ســازماندهی شــده ان

     4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی ژاپن
     در کشــور ژاپــن ارتبــاط میــان تحقیــق و ترویــج کشــاورزی اهــداف عمومــی 

زیــر را در رأس برنامــه هــای خــود قــرار داده اســت:
     - تقویت ارتباط مؤسسات تحقیقاتی و سازمان ترویج؛
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     - انجام فعالیتها در قالب اهداف مشترك؛
     - تشــویق محققــان بــه انتقــال فنــاوری از مؤسســات تحقیقاتــی بــه کاربــران 

کشــاورزی؛
     - توســعه طرح هــای پژوهشــی جامــع و انتقــال فنــاوری بــا همــکاری مؤسســات 

تحقیقاتــی دولتــی، ســازمان هــای ترویــج و بخــش خصوصی؛
     - ســهولت بکارگیــری از فنــاوری هــای توســعه یافتــه در مؤسســات پژوهشــی 

بــرای کشــاورزان.
      از ســوی دیگــر، بــر طبــق "قانــون ارتقــای ترویــج کشــاورزی" کــه بــه عنــوان 
ــن  ــاط بی ــن می باشــد؛ ارتب ــج کشــاورزی ژاپ ــای تروی ــت ه ــه در فعالی ــی پای قانون

تحقیــق و ترویــج بــه شــرح زیــر توصیــف شــده اســت:
ــن  ــک بی ــاط نزدی ــترش ارتب ــرای گس ــات الزم ب ــد اقدام ــی بای ــت محل      - دول

ــد؛ ــام ده ــج را انج ــات و تروی تحقیق
     - دولــت محلــی بــه منظــور تســهیل تولیــد فنــاوری و انتشــار آن و پاســخگویی 
بــه نیازهــای کشــاورزان بایــد همــکاری نزدیــک و متقابــل بیــن ســازمان ترویــج، 

مؤسســات پژوهشــی و دانشــگاه هــای کشــاورزی را مــورد حمایــت قــرار دهــد.
ــای  ــا نیازه ــه ب ــف در رابط ــات مختل ــد اطالع ــی بای ــان موضوع      - متخصص
ــزاران  ــه کارگ ــات را ب ــن اطالع ــوده و ای ــع آوری نم ــی را جم ــات پژوهش موضوع
ترویــج انتقــال دهنــد. کارگــزاران ترویــج نیــز بایســتی متقابــاًل در انتخــاب موضــوع 
ــال داشــته باشــند. ــج همــکاری فع ــدگان بخــش تروی ــوان نماین ــه عن پژوهــش ب

بــه منظــور تقویــت ارتباطــات متقابــل بیــن تحقیــق و ترویــج، مؤسســات پژوهشــی 
و ســازمان ترویــج ملــزم بــه انجــام فعالیتهایــی هســتند کــه در ادامــه بــه برخــی از 

.)Singh, 2003( ایــن فعالیت هــا اشــاره شــده اســت
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ــات  ــش: مؤسس ــات پژوه ــج در مؤسس ــان تروی ــوزش کارکن ــف( آم      )ال
پژوهشــی ملــی و محلــی در راســتای تقویت شایســتگی هــای حرفــه ای متخصصان 
موضوعــی و مأمــوران ترویجــی خــود دوره هــای آموزشــی ویــژه ای را تهیــه و اجــرا 

می نماینــد.
     )ب( مشــارکت مأمــوران ترویــج در پژوهــش و انتقــال نتایــج آن: تأکیــد 
نظام هــای پژوهشــی و ترویجــی ژاپــن ایــن اســت کــه موضــوع پژوهــش برخاســته 
از مشــکالت کشــاورزی در ســطح منطقــه باشــد. بــه ایــن ترتیــب پــس از انجــام 
ــرای طیــف گســترده ای از مخاطبــان قابلیــت اجــرا خواهــد  پژوهــش نتایــج آن ب
داشــت. الزمــه چنیــن فرآینــدی ایــن اســت کــه مأمــوران ترویــج بــه طور مســتقیم 
ــا  ــز ب ــن در فعالیــت هــای پژوهشــی نی ــوده و همچنی ــاط ب ــا کشــاورزان در ارتب ب
محققیــن مشــارکت داشــته باشــند. عــدم انتقــال یافتــه هــای پژوهش از مؤسســات 
تحقیقاتــی بــه ســازمان ترویــج نیــز بــی فایــده بــودن انجــام تمامــی فعالیــت هــای 
پژوهشــی محققیــن را بدنبــال خواهــد داشــت. از ایــن رو تأکیــد ژاپــن بــر انتقــال و 
بکارگیــری نتایــج تحقیقــات از ســازمان هــای مجــری فعالیــت هــای پژوهشــی بــه 

ســازمان هــای ترویجــی اســت.
ــه  ــج: مؤسس ــازمان تروی ــه س ــش ب ــج پژوه ــال نتای ــزارش و انتق      )ج( گ
ــاتی  ــال جلس ــر س ــان ه ــاورزی در پای ــات کش ــورای تحقیق ــن ش ــی و همچنی مل
ــن  ــدف از ای ــد. ه ــزار می کنن ــش" برگ ــعه پژوه ــات "توس ــوان جلس ــت عن را تح
ــازی  ــاده س ــات و آم ــج تحقیق ــورد نتای ــی و بحــث در م ــی، ارزیاب جلســات، بررس
برنامــه بــرای ســال آینــده اســت. در ایــن جلســه تصمیــم گیــری بــرای انتخــاب 
ــا از  ــه وســیله جــزوات ی ــن فناوری هــا ب مناســبترین فناوری هــا اتخــاذ شــده و ای

ــود.  ــل می ش ــی و منتق ــج معرف ــان تروی ــه کارکن ــه وب ب ــق صفح طری
     4-1- مشکالت و اقدامات متقابل

     ایجــاد ارتبــاط بیــن بخــش تحقیــق و ترویــج کشــاورزی در کشــور ژاپــن مســئله ای 
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ــال  ــن درس ــدرن در ژاپ ــج م ــت تروی ــه فعالی ــا ک ــود. از آنج ــم محســوب می ش مه
1948 آغــاز شــده اســت و بــه مــوازات آن توانایــی تکنولوژیــک کشــاورزان همــواره 
ــری از  ــرش و بهــره گی ــه پذی ــل کشــاورزان ب ــوده اســت، تمای ــش ب در حــال افزای
ــا ایــن تفاســیر  فنــاوری هــای پیشــرفته و پیچیــده تــر نیــز بیشــتر شــده اســت. ب
کمــاکان محدودیــت هایــی در برقــراری ارتبــاط مؤثــر بیــن بخــش هــای پژوهــش 

ــج وجــود دارد: و تروی
     - توســعه فنــاوری بــه طــور کلــی نیازمنــد یــک دوره گــذار بلندمــدت اســت. به 
طــوری کــه میــان تقاضــای ســازمان ترویــج بــرای فنــاوری هــای جدیــد تــا ایجــاد 
و توســعه چنیــن فنــاوری هایــی توســط مؤسســات پژوهشــی همــواره یــک فاصلــه 

زمانــی نســبتاً طوالنــی وجــود دارد.
     - تمایــل محققیــن در مؤسســات پژوهشــی و مأمــوران ترویجــی در ســازمان 
ــه  ــد. ب ــر می باش ــتقل از یکدیگ ــور مس ــه ط ــود و ب ــف خ ــام وظای ــه انج ــج ب تروی
ــگارش و  ــه ســوی ن ــی و عمومــی پژوهشــگران بیشــتر ب طــوری کــه گرایــش کل
انتشــار مقالــه هــای علمــی اســت تــا توســعه فنــاوری هــای مــورد نیــاز کشــاورزان. 
ــر دو  ــن ه ــج در ژاپ ــعه تروی ــش و توس ــن پژوه ــاط بی ــت ارتب ــور تقوی ــه منظ ب
ــا  ســازمان بایــد هــر چــه بیشــتر اهــداف فعالیــت هــای تحقیقــی و ترویجــی را ب
یکدیگــر بــه اشــتراك بگذارنــد. در ایــن راســتا دولــت محلــی بایــد برنامــه ترویــج 
ــا برنامــه اولیــه توســعه ملــی مطابقــت دهــد. بــرای انجــام ایــن امــر  اســتانی را ب
ــدگان  ــد از نماین ــه، 20 درص ــه اولی ــس برنام ــش نوی ــه پی ــی در تهی ــت محل دول
مؤسســات پژوهشــی و کمیتــه اعضــای اســتانی را انتخــاب کــرده و آنهــا را در جلســات 
تصمیــم گیــری بــه طــور فعاالنــه بــه همــکاری دعــوت می نمایــد. ســایر افــراد کمیتــه 
)80 درصــد( نیــز از اعضــای ســازمان ترویــج اســتان انتخــاب می شــوند. از ســوی دیگــر 
دولــت محلــی در تصمیــم گیــری هــای بخــش پژوهــش نیــز نقــش آمــاده ســازی 
پژوهش هــای اســتانی و برنامــه هــای اولیــه در فعالیــت هــای پژوهشــی در اســتان 
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ــه  ــد تهی ــز در فرآین ــتان ها نی ــد اس ــی در 70 درص ــان موضوع را دارد. متخصص
ــا در برخــی از  ــد. ام ــات شــرکت می کنن ــه تحقیق ــای اولی ــه ه ــس برنام ــش نوی پی
اســتان هــا، آمــاده ســازی برنامــه اولیــه تنهــا بــه وســیله محققــان انجــام می گیــرد. 
مشــارکت پژوهشــگران و مأمــوران ترویــج در تهیــه و تدویــن برنامــه اولیــه، فرصــت 
خوبــی بــرای ایجــاد ارتبــاط قــوی تــر بیــن دو بخــش تحقیــق و ترویــج ایجــاد می نماید. 
تلفیــق بخــش هــای تحقیــق و ترویــج نقــش مهمــی در توســعه مناســب فنــاوری 
و انتقــال آن ایفــا کــرده اســت. ایجــاد چنیــن یکپارچگــی بیــن بخشــی همچنیــن 
موجــب تســهیل همــکاری بیــن مؤسســات تحقیقاتــی و ســازمان ترویــج شــده و 
بــه نیازهــای پیچیــده تکنولوژیــک کشــاورزان و مدیریــت جامعــه روســتایی پاســخ 

.)Singh et al., 2012( می دهــد
ــج  ــوران تروی ــه مأم ــی ب ــای پژوهش ــت ه ــای فعالی ــگاه داده ه ــدازی پای      راه ان
ــه  ــی مزرع ــکالت فن ــل مش ــب در ح ــای مناس ــاب روش ه ــاورزان در انتخ و کش
کمــک کــرده اســت. راه انــدازی پایــگاه داده هــا در فرآینــد اولویــت بنــدی نیازهــای 
تکنولوژیــک کشــاورزان و انتقــال بــه مؤسســات پژوهشــی نیز بــرای ســازمان ترویج 
ــج  ــه بازخــورد اولویت هــا از تروی ــن پایگاه هــا ارائ ــق ای ــوده اســت. از طری مفیــد ب
بــه مؤسســات تحقیقاتــی نیــز امــری مهــم اســت. ایــن اقــدام فرصتــی را فراهــم 
کــرده اســت تــا ســازمان ترویــج پیشــنهادهای خــود بــه پژوهشــگران در زمینــه 

اصــالح و بهبــود فنــاوری را ارائــه کنــد. 

     5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی ژاپن
     بخــش کشــاورزی ژاپــن ویژگــی هــای خاصــی دارد. مــزارع خانوادگــی و زمیــن های 
کوچــک در کنتــرل و مدیریــت خــرده مالــکان، پراکندگــی ســازمانی در بخــش های 
مختلــف کشــاورزی، ماننــد جنگلــداری، شــیالت، صنایــع غذایــی و محیط زیســت، 
ــه  ــه وســیله دولــت، مهاجــرت رو ب تأمیــن عمــده بودجــه تحقیقــات کشــاورزی ب
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افزایــش روســتاییان بــه شــهر و لــزوم توجــه بــه مســائل اجتماعــی و حفــظ محیط 
زیســت از جملــه ایــن ویژگی هــا ســت. 

     ترویــج کشــاورزی در ژاپــن بیشــتر بــه دنبــال پیونــدی مؤثــر بیــن پژوهشــگران 
و کشــاورزان اســت. بــه عبارتــی دیگــر فعالیــت هــای نظــام ترویــج کشــاورزی ژاپــن 
بــه دنبــال یافتــن راهــی بــرای بهبــود ارتبــاط بیــن پژوهــش هــای انجــام شــده در 
بخــش کشــاورزی و کشــاورزان اســت. بنابرایــن هــدف نهایــی ترویــج کشــاورزی 
ژاپــن، کاربــردی کــردن پژوهــش هــای انجــام گرفتــه از طریــق بخش تحقیقــات در 
میــدان عمــل اســت. چنیــن هدفــی بــه منظــور حداکثر کــردن تولیــد تدوین شــده 
اســت. چــرا کــه کاربــردی کــردن تحقیقــات کشــاورزی در ژاپــن صرفــاً بــر نقــش 
ــه  ــرای مداخل و فعالیــت مروجــان متمرکــز شــده اســت و ســاز و کار مشــخصی ب
کشــاورزان و ســایر کنشــگران و ذی نفعــان در ایــن فرآینــد در نظــر گرفتــه نشــده 
ــروج  ــه م ــش و رابط ــر نق ــه نظ ــن از نقط ــاورزی ژاپ ــج کش ــن تروی ــت. بنابرای اس
ــه  ــج دارد. البت ــنگری تروی ــدگاه روش ــه در دی ــی ریش ــدف نهای ــب و ه و مخاط
جــای تعجــب نیســت کــه نظــام ترویــج کشــاورزی ژاپــن در اهــداف خــود دارای 
دیدگاهــی روشــنگرانه باشــد. چــرا کــه ایــن نظــام هــدف خــود را از ســال 1948 
تدویــن نمــوده اســت؛ یعنــی دورانــی کــه بــه اوج تســلط تفکــرات روشــنگرانه بــر 
اهــداف ترویــج کشــاورزی معــروف اســت. امــا مســئله اینجاســت کــه نظــام ترویــج 
کشــاورزی ژاپــن در دوران پــس از روشــنگری هــم در اهــداف خــود، ایــن دیــدگاه 
را ادامــه داده اســت. از ســال 1980 بــا توجــه بــه پیچیدگی مشــکالت کشــاورزی و 
مناطــق روســتایی، نظــام ترویــج کشــاورزی ژاپــن تأکیــد خــود را بر توانمند ســاختن 
کشــاورزان بــرای ورود بــه بازارهــای جهانــی و رقابــت هــای بیــن المللی قــرار داده اســت 
کــه در بطــن ایــن هــدف کلــی، همــان هــدف افزایــش تولیــد نهفتــه اســت. بــه 
ایــن معنــی کــه ژاپــن بــاز هــم تــالش هــای ترویجــی خــود را بــر افزایــش تولیــد 
متمرکــز می کنــد؛ امــا ایــن بــار بــرای ورود بــه صحنــه رقابــت هــای جهانــی کــه 
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بــاز هــم تفکــر روشــنگرانه نظــام ترویــج ایــن کشــور را می رســاند. 
ــه  ــرای دســتیابی ب      مهم تریــن فعالیتــی کــه نظــام ترویــج کشــاورزی ژاپــن ب
افزایــش تولیــد انجــام می دهــد، ایجــاد پیونــد هــر چــه نزدیــک تــر بیــن پژوهــش 
و کشــاورز اســت. از ایــن رو می تــوان بــه ایــن مهــم اشــاره کــرد کــه بــرای انجــام 
ــل  ــی عم ــرد کارشناس ــوان ف ــه عن ــروج ب ــه م ــت ک ــاز و کاری الزم اس ــن س چنی
ــر عهــده  ــدان عمــل ب ــه می ــات را از بخــش پژوهــش ب ــه ارســال اطالع ــد ک نمای
داشــته باشــد. از ایــن بعــد نیــز می تــوان گفــت کــه نقــش مــروج در نظــام ترویــج 

کشــاورزی ژاپــن دارای افــکار روشــنگرانه اســت. 
     تــالش نظــام ترویــج کشــاورزی مبتنــی بــر تغییــر جهــت مــداوم از تحقیقــات 
پایــه بــه تحقیقــات کاربــردی و ســازگار اســت. در ایــن راســتا تحقیقــات کشــاورزی 
ــر، بخــش خصوصــی،  ــارت دیگ ــه عب ــی محــدود نیســت. ب ــه بخــش دولت ــا ب تنه
ســازمان هــای غیردولتــی و مــردم نهــاد، پژوهشــکده هــای اســتانی و دانشــگاه هــای 
ــند.  ــته باش ــال داش ــارکت فع ــات مش ــای تحقیق ــد در فعالیت ه ــز بای ــف نی مختل
مؤسســاتی کــه تحــت حمایــت مالــی دولــت هســتند نیــز نبایــد بــه صــورت کامــل 
تحــت کنتــرل دولــت باشــند. بــه طــوری کــه بودجــه ایــن مؤسســات توســط دولت 
ــه صــورت درون ســازمانی  ــا ب ــری آنه ــم گی ــرل و تصمی ــا کنت ــن می شــود ام تأمی
ــن  ــور ژاپ ــه کش ــاس تجرب ــر اس ــی ب ــم نظارت ــک تی ــکیل ی ــود. تش ــام می ش انج
ــز اهمیــت اســت. از آنجــا کــه تحقیقــات، نیازمنــد خــط  ــر ایــن مؤسســات حائ ب
مشــی اســت، بــا بهــره گیــری از تجربــه کشــور ژاپــن خــط ســیر، حیطــه و حتــی 
عناویــن تحقیقــات توســط یــک شــورای عالــی تحقیقاتــی تدویــن می شــود. چنیــن 
راهبــردی، ســازمان هــای مرتبــط بــا تحقیقــات کشــاورزی، فعالیــت هــای پژوهشــی 
ــز  ــات نی ــن تحقیق ــل از ای ــج حاص ــاً نتای ــا نهایت ــاخته ت ــر س ــجم ت ــود را منس خ
کاربــرد بیشــتری داشــته باشــند. ایــن راهبــرد در جهــت پذیــرش هــر چــه بیشــتر 

ــی کشــاورزی می باشــد.  ــای فن ــوآوری ه ن
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     ژاپــن بــا هــدف افزایــش تولیــد ســرمایه گــذاری گســترده ای در زمینــه آمــوزش 
کشــاورزان انجــام می دهــد. از آنجــا کــه ژاپــن بــه دنبــال ایفــای نقــش بیشــتر در 
عرصــه رقابــت هــای جهانــی بــوده و هــدف اصلــی و تمرکــز ویــژه خــود را بــر ایــن 
امــر قــرار داده اســت، از ایــن رو بدنبــال آمــوزش هــای ویــژه ای بــه خصــوص بــرای 
جوانــان اســت تــا بتوانــد آنهــا را بــرای ورود بــه ایــن عرصــه آمــاده نمایــد. بنابرایــن 
ــر  ــن ب ــج کشــاورزی ژاپ ــای نقــش خــود در نظــام تروی ــرای ایف ــروج ب ــز م تمرک
آمــوزش اســت تــا از ایــن طریــق بــه اهــداف روشــنگرانه خــود نائــل شــود. از آنجــا 
ــن  ــد، بنابرای ــر آمــوزش، از شــیوه هــای مشــارکتی بهــره می جوی ــن در ام کــه ژاپ
ریشــه فعالیــت مــروج در نظــام ترویــج کشــاورزی ژاپــن در مفاهیــم مداخلــه ای دارد. 
     نقــش ترویــج بــه عنــوان رابــط میــان دولــت هــای مرکــزی و محلــی یکــی از 
نقــش هــای مهــم ترویــج کشــاورزی در ژاپــن اســت کــه مزایــای بســیار زیــادی 
دارد. بــرای پیــاده ســازی ایــن کارکــرد الگــوی ارتباطــی کشــور ژاپــن مفیــد اســت. 
ــر در  ــف درگی ــای مختل ــش ه ــن بخ ــد بی ــاط و پیون ــود ارتب ــرای بهب ــع ب در واق
ــن و  ــرد. تدوی ــتفاده ک ــج اس ــون تروی ــع قان ــوان از وض ــاورزی می ت ــعه کش توس
تنظیــم قانونــی مشــابه بــا قانــون قانــون ارتقــای ترویــج کشــاورزی کشــور ژاپــن 
ــد ارتباطــات  ــرای چگونگــی رون ــد در نشــان دادن مســیر و خــط مشــی ب می توان
ــود  ــرای بهب ــن ب ــور ژاپ ــه کش ــد. تجرب ــر باش ــف، مؤث ــای مختل ــش ه ــن بخ بی
ــج را  ــج، ادغــام هــر چــه بیشــتر تحقیــق و تروی ارتباطــات کنشــگران نظــام تروی

ــد. ــنهاد می ده پیش
     یکــی از فعالیــت هــای مهــم ترویــج کشــاورزی در کشــور ژاپــن بهبــود مدیریــت 
منــزل و اقتصــاد خانــه و ترویــج خانــه داری اســت. بنابرایــن فعالیــت هــای نظــام 
ترویــج کشــاورزی نبایــد تنهــا بــه افزایــش تولیــد محــدود شــود. بلکــه بایــد ســایر 
فعالیــت هــای مرتبــط بــا مدیریــت مزرعــه و همچنیــن فعالیــت هــای اقتصــادی، 

فــردی و جمعــی را شــامل شــود. 
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     بــا توجــه بــه مطالــب یــاد شــده در ارتبــاط بــا نظــام ترویــج کشــاورزی ژاپــن، 
می تــوان اشــاره کــرد کــه ایــن کشــور الزمــه تحقــق توســعه را پذیــرش فنــاوری 
هــای برتــر و بــا کیفیــت باالتــر می دانــد. فنــاوری هایــی کــه در بخــش تحقیقــات، 
تولیــد شــده و بــا نیــاز کشــاورزان ســازگار شــود تــا ایــن کشــور بــر مبنــای آنهــا 
تــوان تولیــد را افزایــش داده و در عرصــه رقابــت هــای بیــن المللــی حضور بیشــتری 
یابــد. چنیــن دیدگاهــی نســبت بــه ســاز و کار الزم بــرای تحقــق توســعه، برآمــده 
از افــکار روشــنگرانه اســت. بــه طــور کلــی و در مجمــوع نظــام ترویــج کشــاورزی 
کشــور ژاپــن همچنــان بــا دیدگاهــی روشــنگرانه و بــازار محــور بــه دنبــال تبدیــل 
شــدن بــه یــک ابــر قــدرت اقتصــادی اســت و کشــاورزی خــود را بــا نگاهــی کامــاًل 
ــری  ــه جهــت گی ــرد ک ــوان اشــاره ک ــد. در نتیجــه می ت اقتصــادی توســعه می ده
کلــی ترویــج کشــاورزی ژاپــن نوعــی جهــت گیــری هنجــاری محســوب می شــود.
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  نظام ترویج کشاورزی کره

     1- بخش کشاورزی کره
     کشــور کــره جــزء کشــورهای پیشــرفته و در گــروه کشــورهای شــرقی آســیا 
قــرار دارد. کشــورهای شــرقی از نظــر صنعــت، کشــاورزی و دسترســی بــه فنــاوری 
ــتند.  ــیا هس ــرب آس ــورهای غ ــه کش ــبت ب ــری نس ــت بهت ــروت دارای وضعی و ث
کشــاورزی در کــره در قــرن بیســتم و از طریــق توســعه اقتصــاد ملــی پیشــرفت 

چشــمگیری داشــته اســت.  
ــای کشــاورزی  ــر مبن ــاً ب ــه 1950 عمدت ــدای ده ــره در ابت      اقتصــاد کشــور ک
بــود بــه طــوری کــه 60 درصــد جمعیــت آن در بخــش کشــاورزی شــاغل بــوده و 
30 درصــد تولیــد ناخالــص ملــی1 ایــن کشــور نیــز از ایــن بخــش تأمیــن می شــد. 
ــن  ــی ای ــدرت رقابت ــش ق ــودن کشــاورزی خانوادگــی، افزای ــر ب ــه فقی ــا توجــه ب ب
بخــش از طریــق افزایــش راندمــان محصــول اصلــی یعنــی برنــج بــه عنــوان راهبرد 
کلیــدی در دســتور کار قــرار گرفــت. درایــن راســتا نظــام ترویــج تعاونــی آمریــکا 
اســتفاده شــد، امــا بــه دلیــل عــدم تطابــق بــا شــرایط ایــن کشــور، کارایــی الزم را 
نداشــت. در ســال 1962، بــر مبنــای "قانــون توســعه روســتایی2 " یــک ســازمان 
مجــزا بــه عنــوان متولــی تحقیقــات و توســعه تکنولــوژی هــای کشــاورزی در نظــر 
ــن  ــش مهمــی درای ــره نق ــع کشــاورزی ک ــه شــد ) Ko et al., 2014(. صنای گرفت
کشــور ایفــا کــرده و طــی نیــم قــرن گذشــته در کشــاورزی ایــن کشــور بهبــود 
قابــل مالحظــه ای مشــاهده می شــود )Kim et al., 2009(. بــه طــوری کــه عملکــرد 
ــاالی  ــه ب ــروز ب ــود، ام ــار ب ــن در هکت ــادل 2/33 ت ــج کــه در ســال 1960، مع برن
5 تــن در هکتــار رســیده اســت. ایــن افزایــش تولیــد در مــورد محصــوالت دیگــر 
نیــز گــزارش شــده اســت ) Ko et al., 2014(. در ســال هــای اخیــر اشــتغال حــدود 

1 GDP
2 Rural Development Law 
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2/3 میلیــون نفــر از جمعیــت کــره )معــادل 11/8 درصــد نیــروی کار( بــه بخــش 
کشــاورزی اختصــاص داشــته کــه ایــن جمعیــت معــادل 11/8 درصــد نیــروی کار 

 .)Singh., 2003( ایــن کشــور اســت

     2- ترویج کشاورزی کره
     ترویـج کشـاورزی در کـره ابتـدا در سـال 1957 بـا قانـون "بکارگیـری ترویـج 
بـرای بهبـود کشـاورزی1" دارای موقعیـت قانونـی شـد. سـپس در سـال 1962، 
مدرنیزاسـیون کشـاورزی از طریـق ترویـج کشـاورزی مبنـای کار قانونگـذاران ایـن 
کشـور گردیـد. فعالیـت هـای ترویـج کشـاورزی در کـره در سـال 2003 بـا  قانـون 
گسـترش کشـاورزی2 " و با هدف محوری پیشـرفت علم و تکنولوژی های کشـاورزی 
بـه عنـوان ضامن توسـعه این بخش مـورد تأکید قـرار گرفت. بـه عبارتی ترویج کشـاورزی 
در کـره بـر مبنـای مدل متداول نشـر تکنولـوژی می باشـد )Kim et al.، 2009(. نگاره 3 
سـاختار نظـام ترویـج کشـاورزی کـره را نشـان می دهد. نهادهای توسـعه روسـتایی 
اسـتانی، بازوی دولت در سـطح اسـتان هسـتند و توسـط فرمانداران اجرایی کنترل 
می شـوند. دفاتر ترویج روسـتایی شهرسـتان نیـز در گام بعد، تحـت کنترل نهادهای 
توسـعه روسـتایی اسـتانی هسـتند. دفتـر ترویـج شهرسـتان به طـور قابـل توجهی 
وابسـته بـه نهـاد توسـعه روسـتایی اسـتانی به خصـوص از نظـر تأمین مالی اسـت. 
دفاتـر ترویج شهرسـتان تحت عنوان گدفتر مشـاوره کشـاورزان" در سراسـر کشـور 

کـره مشـغول فعالیت هسـتند.

1 Agricultural Instruction Act 

2 Agricultural Promotion Law 



57
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

وزارت امور دولتی و خانه داریوزارت کشاورزی و جنگلداری

اداره توسعه روستاییموسسه ملی تعاون کشاورزی

مرکز آموزش کشاورزان

موسسه ملی تعاونی کشاورزی 
در سطح استان

استاناداره توسعه روستایی در سطح استان

مرکز آموزش کشاورزان

موسسه ملی تعاون کشاورزی
در سطح شهرستان

شهر-شهرستانمرکز توسعه فناوری کشاورزی در سطح شهرستان

مرکز آموزش کشاورزان

موسسه ملی تعاونی کشاورزی
در سطح ناحیه

بخش-  ناحیهمرکز توسعه فناوری کشاورزی در سطح ناحیه

رهبران کشاورزی

کشاورزان

باشگاه های کشاورزانباشگاه های جوانان روستاییباشگاه های زنان روستایی

نگاره 3- ساختار نظام ترویج کشاورزی کره
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ــوده  نظــام ترویــج کشــاورزی کشــور کــره دارای ســاختاری سلســله مراتبــی ب
کــه در رأس آن وزارت کشــاورزی و جنگلــداری قــرار دارد. سیاســت هــا، تصمیمــات 
و برنامــه هــای کالن کشــور در ســطح وزارت خانــه اتخــاذ شــده و بــرای اجــرا بــه 
ســطوح پاییــن تــر منتقــل می شــود. ســاختار نظــام کشــاورزی کشــور کــره پــس 
از ســطح وزارتــی در قالــب دو نهــاد کلــی مؤسســه تعاون کشــاورزی و اداره توســعه 
ــه انجــام فعالیــت می پــردازد. مؤسســه ملــی تعــاون در چهــار ســطح  روســتایی ب
ــی هــای  ــه ســامان دهــی تشــکل ها و تعاون ــه ب ــی، اســتانی، شهرســتان و ناحی مل
ــی  ــز در ســطوح مل ــردازد. اداره توســعه روســتایی نی روســتایی و کشــاورزی می پ
و اســتانی مســائل حــوزه عمــران، آبادانــی و توســعه روســتاها را پیگیــری می نمایــد. 
اداره مذکــور در ســطوح شهرســتان و ناحیــه تحــت عنــوان مرکــز توســعه فنــاوری 
کشــاورزی مشــغول بــه فعالیــت اســت. پــس از ســطح ناحیــه، رهبــران کشــاورزی 
در ســطح دهســتان و روســتاهای تحــت پوشــش رابــط مســتقیم بــا اقشــار مختلــف 
روســتایی می باشــند. رهبــران کشــاورزی بــه طــور مســتقیم بــا نماینــدگان باشــگاه های 
ســه گانــه زنــان روســتایی، جوانــان روســتایی و باشــگاه هــای کشــاورزان ارتبــاط 
داشــته و در گام بعــد بــا ســایر کشــاورزان غیرعضــو باشــگاه هــای روســتایی مرتبط 

می شــوند. 

     
     3- تحقیقات کشاورزی کره

ــاورزی در  ــق کش ــش تحقی ــی بخ ــری عموم ــت گی ــر جه ــای اخی ــال ه      در س
کــره بــه ســمت حفاظــت از محیــط زیســت بــوده اســت. عــالوه بــر ایــن، دو هــدف 
ــق و  ــای تحقی ــای نظــام ه ــوان چشــم اندازه ــه عن ــوان ب ــز می ت ــر را نی ــده زی عم

ترویــج ایــن کشــور معرفــی نمــود:
     1. کاهــش نیــروی کار از طریــق ارتقــاء وضعیــت مکانیزاســیون کشــاورزی در 
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مزرعــه و اســتفاده از سیســتم هــای کنتــرل خــودکار در گلخانــه و محصــوالت باغی،
     2.  ارتقاء کیفیت تولید کشاورزی برای پاسخگویی به تقاضای مصرف کنندگان.

     از اهــداف دیگــر تحقیــق در کــره بــه مــوازات حفاظت محیط زیســت کشــاورزی، 
اســتفاده بهینــه از نهــاده هــای کشــاورزی اســت. تــالش یکپارچــه تحقیــق و ترویج 
کشــاورزی کــره بــرای تســریع فرآینــد توســعه و گســترش اســتفاده از فنــاوری های 
مفیــد در ســطوح مختلــف اهمیــت زیــادی دارد. در ســطح مرکــزی پایــه، برنامــه های 
تحقیقاتــی ماننــد مدیریــت منابــع، نظــارت بــر کیفیــت خــاك، شناســایی آفــات، 
پــرورش محصــوالت عمــده، توســعه محیــط زیســت، ارتقــای فنــاوری کشــاورزی، 
ــاوری  ــی و توســعه و اســتفاده از زیســت فن ــع حیوان حفاظــت و نگهــداری از مناب
انجــام می شــود. دانشــگاه ها نیــز در پیشــبرد اجــرای تحقیقــات بنیــادی و اساســی 

نقــش دارنــد.
ــدود  ــه ح ــوط ب ــره مرب ــاورزی ک ــج کش ــام تروی ــف نظ ــاط ضع ــی از نق      یک
ــی  ــر ناهماهنگ ــکل دیگ ــد. مش ــن آن می باش ــه پایی ــاال ب ــرد ب ــارات و رویک اختی
ــن  ــر بی ــاط مؤث ــدم ارتب ــدر کار کشــاورزی اســت. ع ــای دســت ان ــن بخــش ه بی
محققــان، مأمــوران ترویــج و کشــاورزان چالــش دیگــر ایــن نظــام اســت و کمبــود 
برنامــه هــای ترویــج در زمینــه توســعه اجتماعــی و مقولــه هــای بیــن رشــته ای نیــز 

.)Singh et al., 2012( ــت ــاز اس ــأله س مس

     4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی کره
     یکــی از اقدامــات در کشــور کــره، تشــکیل کمیته مســئول هماهنگــی تحقیقات 
کشــاورزی در ســطح ملــی اســت. کمیتــه ملــی تحقیقــات بدنــه اصلــی حاکــم بــر 
همــکاری بیــن پژوهــش هــای کشــاورزی در زمینــه ترویــج و آمــوزش کشــاورزی 
اســت کــه بــه طــور خــاص توســط رئیــس دانشــکده هــای کشــاورزی بــه عنــوان 
نایــب رئیــس کنتــرل می شــود. کارشناســان تحقیــق و ترویــج کشــاورزی همــراه 
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بــا گروهــی از اســاتید و متخصصــان کشــاورزی در ایــن کمیتــه مشــغول بــه فعالیت 
ــه مذکــور در ســطح اســتان توســط دانشــکده  هســتند. اتخــاذ تصمیــم در کمیت
ــه  ــران کمیت ــع در اســتان خــود و مدی ــی واق ــت دانشــگاه مل ــا هدای کشــاورزی ب
ــاب  ــی انتخ ــطح محل ــای آن از س ــه اعض ــرد ک ــورت می گی ــده ص ــگ کنن هماهن

می شــوند.
ــه طــور کلــی نظــام تحقیــق و ترویــج کــره مســتقل از جامعــه آکادمیــک و       ب
دانشــگاهی اســت. ایــن عامــل موجــب نشــر ســریع نتایــج پژوهــش هــای پایــه و 
تحقیقــات کاربــردی مســئله محــور می شــود. کمیتــه هماهنــگ کننــده تحقیقــات 
ــه ویــژه در حــوزه آمــوزش علــوم  ــا دانشــکده هــای کشــاورزی ب روابــط نزدیکــی ب
نویــن کشــاورزی دارد. کمیتــه هماهنگــی تحقیقــات کشــاورزی در راســتای 
ــتمر  ــی مس ــای آموزش ــش، دوره ه ــال دان ــره وری انتق ــزان به ــازی می حداکثرس
توســط بخــش پژوهــش فنــاوری اطالعــات بــرای کارکنــان ترویــج برگــزار می کنــد. 
در ایــن خصــوص دو دوره منظــم آمــوزش بــرای کارکنــان ترویــج جدیداالســتخدام 

  .)Ko et al., 2014 ( ارائــه می شــود
     کلیــه مؤسســات آمــوزش عالــی بخــش کشــاورزی کشــور کــره، تحــت پوشــش 
و نظــارت وزارت علــوم و فنــاوری1 قــرار دارنــد.  قانــون ارتبــاط رســمی بین توســعه 
روســتایی و آمــوزش و پــرورش از ســال 1971  در ایــن کشــور اجــرا شــده اســت. 
بــر اســاس ایــن قانــون، همــکاری کمیتــه نهــادی در ســطح ملــی و اســتانی بــرای 
بهبــود اقدامــات و بهبــود عملکــرد موسســه ملــی تعــاون کشــاورزی تعریــف شــده 

اســت. مهمتریــن ایــن دســته اقدامــات در ادامــه آورده شــده انــد: 
     الف( انتخاب پروژه تعاونی در زمینه تحقیق و ترویج؛ 

     ب( انتخــاب مهمتریــن کادر اجرایــی مشــترك تحقیــق و ترویــج از میــان هیئت 
علمــی دانشــگاه ها؛ 

1. Ministry of Science and Technology  
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     ج( تصمیم گیری در مورد جوایز صندوق تحقیق و پژوهش برای دانشگاه ها؛ و 
     د( افزایــش اســتفاده متقابــل از امکانــات پژوهشــی بیــن کمیتــه هماهنــگ کننــده 

تحقیقــات و ایســتگاه هــای ترویــج کشــاورزی و همچنیــن دانشــگاه ها.

     5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی کره
     تــالش بــرای نشــر و ارتقــاء فنــاوری هــای پیشــرفته کشــاورزی و رویکــرد خطــی، 
وجــود جمعیــت قابــل توجــه فعــال در بخــش کشــاورزی، لــزوم جهــت گیــری بــه 
ســوی حفاظــت محیــط زیســت و تأکیــد و نیــاز بــه اســتفاده بهینــه از نهــاده هــای 
ــه  کشــاورزی از ویژگــی هــای کشــاورزی کــره می باشــد. حفــظ محیــط زیســت ب
عنــوان یــک هــدف اصلــی و تعریــف شــده در نظــام ترویــج کشــاورزی کــره اســت 
کــه ایــن کشــور بــه طــور رســمی ایــن هــدف را در برنامــه هــای خــود دنبــال می کنــد. 
بنابرایــن حفاظــت از محیــط زیســت در نظــام ترویــج کشــاورزی بــه انــدازه ســایر 

اهــداف از قبیــل افزایــش تولیــد ارزشــمند تلقــی می شــود.
     در کشور کره کمیته هماهنگی تحقیقات کشاورزی ملی وجود دارد که تالش های 
مختلف تحقیقاتی را متمرکز می سازد. این کمیته در نظام ترویج بسیار حائز اهمیت 
است. چنانچه تالش های تحقیقاتی در بخش کشاورزی هر کشور )از جمله ایران( به 
وسیله مراکز متفاوت انجام می شود، الزم است که چنین کمیته ای از یک سو به این 
تالش ها جهت داده و از سوی دیگر بین متولیان مختلف تحقیقات هماهنگی الزم را 
انجام دهد. در واقع مجموعه ترویج کشاورزی صرفاً به دخالت دادن سایر کنشگران و 
ذی نفعان محدود نمی شود. در کشور کره اعضای ترویج کشاورزی در یک مجموعه 
قرار گرفته اند. نکته قابل توجه این است که این اعضاء صرفاً کارکنان دولتی نیستند. 
این مجموعه را اعضای دولتی، خصوصی، کشاورزان، اعضای سازمان های مردم نهاد 
و همچنین اساتید دانشگاه تشکیل می دهند. این ساز و کار در نهایت منجر به این 
می شود که تصمیم گیری های مرتبط با ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای صرفاً 
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در سطح دولت اتخاذ نمی شود. کشور کره سطوح تصمیم گیری را به دو سطح ملی و 
استانی تقسیم نموده است تا با این تقسیم بندی، سطوح تصمیم گیری را به سطح اجرا 
نزدیک تر نماید. به طور کلی کره نیز مانند ژاپن، الزمه تحقق توسعه را در پذیرش و 
نشر هرچه بیشتر نوآوری های تکنو محور می داند و سعی دارد تا با بهبود تکنولوژی های 
موجود در زمینه کشاورزی، کیفیت محصوالت تولیدی را باالتر برده و رقیبی جدی تر در 
بازار بین المللی محسوب شود. بنابراین از این منظر دارای دیدگاهی روشنگرانه می باشد. 
با نظام ترویج کشاورزی ژاپن       نظام ترویج کشاورزی کره ساز و کاری مشابه 
تولید  برای  دنبال سرمایه گذاری  به  ژاپن  مانند  نیز  نظام  این  را پیش گرفته است. 
تکنولوژی های پیشرفته در زمینه کشاورزی و انتقال آنها به بخش کشاورزی است 
تا بتواند بر مبنای آنها تولید خود را افزایش داده و در صف رقیبان بین المللی خود 
قرار گیرد. از این رو ترویج کشاورزی کره نیز هدف اصلی خود را بر افزایش تولیدات 
کشاورزی قرار داده است. بنابراین ترویج کشاورزی کره به لحاظ اهداف دارای اهداف 
اندك تفاوتی در هدف نظام ترویج کشاورزی کره وجود دارد  اما  روشنگرانه است. 
که این نظام را از نظام ترویج کشاورزی ژاپن متمایز می کند. به این معنی که کره 
رویکردی ترغیبی اتخاذ کرده است که به واسطه آن الزم است که نقش متفاوتی را 
برای مروجان خود برگزیند و آن هم، ترغیب و تشویق مخاطبان است. کره در اهداف 
خود، حفاظت از محیط زیست را نیز گنجانده است. بنابراین این رویکرد، کره را از 
نقطه نظر نقش مروج و رابطه او با مخاطبین تا حدی در صف دیدگاه مداخله ای از 

ترویج قرار می دهد. 
     بــا توجــه بــه مطالــب یــاد شــده در ارتبــاط بــا نظــام ترویــج کشــاورزی کــره 
ــوان گفــت کــه ایــن کشــور هــدف اصلــی و نهایــی خــود را افزایــش تولیــد  می ت
می دانــد و الزمــه تحقــق آن را در بهبــود تکنولوژی هــا و بــاال بــردن کیفیــت آنهــا 

ــی روشــنگری می باشــد.  ــری کل ــره دارای جهــت گی ــن ک ــد. بنابرای می بین
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      نظام ترویج کشاورزی چین
     1- بخش کشاورزی چین

     پــس از انقــالب کمونیســتي، کمــون هــاي اقتصــادي و نظامــي در روســتاهاي 
ــع  ــا مناب ــتي ب ــاورزي معیش ــوب کش ــتاییان در چارچ ــد. روس ــکیل ش ــن تش چی
ــت  ــذا دریاف ــالش غ ــن ت ــد و در ازاي ای ــي کردن ــالش م ــاك ت ــدود آب و خ مح
مــي کردنــد. بــه ایــن ترتیــب دیــدگاه برابــري و بــدون رقابــت و خالقیــت، کمــون 
اقتصــاد کشــاورزي چیــن را بــا رکــود بــي ســابقه اي روبــه رو ســاخت بــه طــوری 
کــه در پایــان دهــه 60 چیــن از جملــه کشــورهاي فقیــر جهــان بــه شــمار مي رفــت. از 
آغــاز ســال 1979 چیــن سیاســت هــاي اصالحــات و درهــاي بــاز را بــه اجرا گــذارد. 
چیــن پــس از اجــرای سیاســت هــای اصالحــات، شــاهد دســتاوردهای چشــمگیری 
در زمینــه هــای اقتصــادی و اجتماعــی بــود. ایــن کشــور بــا تغییــرات بنیــادي در 
ــا مســیر سیســتم اقتصــادي و سیاســي بلکــه  ــه تنه ــاي اقتصــادي، ن سیاســت ه
نظــام کشــاورزي و زندگــي روســتایي کشــور را بــه کلــي دگرگــون کــرد. کمــون هــاي 
روســتایي جــاي خــود را بــه سیســتم اجــاره داري زمیــن داده و بــا تشــکیل تعاونی های 
ــه شــکل فزاینــده اي افزایــش یافــت.  خانوادگــی، تولیــد محصــوالت کشــاورزي ب
الگــوي تحــول کشــاورزي و زندگــي روســتایي در چیــن کــه کمــاکان بــر اســاس 
فرآینــد تغییــر و تحــول اســت، بــراي بســیاري از کشــورهاي عقــب مانــده الگــوي 
مناســب و راه آن راهــي بــه نســبت همــوار اســت. اصالحــات فراگیــر اقتصــادي نــه 
تنهــا اقتصــاد کشــاورزي بلکــه نــوع زندگــي در روســتا را متحــول ســاخت و الگــوي 
ــه  جدیــدي از توســعه روســتایي را در صحنــه اجــرا و همچنیــن عرصــه علمــي ب
ثبــت رســاند. برنامــه اصالحــات در چیــن در ســال 1979 شــروع و برنامــه رشــد 

اقتصــادي در ســه مرحلــه زیــر تنظیــم و اجــرا شــد:
     • مرحلــه اول )1990 -1980(؛ تولیــد ناخالــص ملــي دو برابــر شــد. در ایــن 

مرحلــه مســئله تأمیــن غــذا و لبــاس بــرای مــردم حــل شــد.
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     • مرحلــه دوم )2000 -1991(؛ تولیــد ناخالــص ملــي ســه برابــر افزایــش یافت. 
ایــن مرحلــه امــکان دســتیابی مــردم چین به ســطح متوســط زندگــی را فراهــم آورد. 
     • مرحلـه سـوم اصالحـات )2010-2001(؛ در این مرحله مدرنیزاسـیون اقتصاد 
ملـي و مـوازي بـا آن مدرنیزاسـیون کشـور تکمیل شـده و برنامه تبدیل سـیبري و 
.)Singh et al., 2012 ( خـاور دور بـه اقتصـاد جانبي چین اصلـي ترین اهـداف بـود

ــي  ــه همگرای ــرد نظری ــای کارب ــر مبن ــن ب ــادي چی ــد اقتص ــت جدی      سیاس
گالبرایــت اقتصــاددان سرشــناس امریکایــي اســت. همگرایــي دو سیســتم اقتصادي 
ســرمایه داري و سوسیالیســتي بــا هدایــت واحــد دولتــي متکــي بــه اقتصــاد بــازار 
ــرت زده  ــان را حی ــن و جه ــن را تأمی ــاد چی ــز اقتص ــش وار و اعجازآمی ــد جه رش
کــرد و تئــوري هــاي متــداول و مرســوم مربــوط بــه عقــب ماندگــي جهــان ســوم 
ــرد. توســعه ســریع کشــاورزي چیــن پــس از اصالحــات در ســي  را زیــر ســؤال ب
ســال گذشــته اساســاً چهــره روســتاها را دگرگــون ســاخته و بــا تکیــه بــر مالکیــت 
جمعــي و تحــت هدایــت بــازار، از ســاختار ســنتي بــه ماهیــت جدیــد بــازار محــور 
ــق  ــند از طری ــا باش ــک زمین ه ــه مال ــدون اینک ــرده اســت. کشــاورزان ب ــر ک تغیی
ــازاد  ــرده و م ــا کار ک ــد روي زمین ه ــي توانن ــدت دار م ــاره ای و م ــاي اج قرارداده
ــر تحــول سیاســت هــاي توســعه  ــازار بفروشــند. مــروري ب محصــول خــود را در ب
کشــاورزي چیــن بیانگــر آن اســت کــه پــس از شــروع اصالحــات و بــه مــرور زمــان 
ــاورزي در  ــش کش ــي از نق ــاي صنعت ــادرات کااله ــریع ص ــش س ــل افزای ــه دلی ب
تأمیــن منابــع ارز کاســته شــده و تأکیــد اصلــي توســعه کشــاورزي بــه محورهــاي 

زیــر تغییــر یافتــه اســت:
    - تأمین امنیت پایدار غذایي ملي در بلندمدت،

    - افزایش درآمد کشاورزان به منظور بهبود سطح زندگي،
ــه ســازمان  ــه منظــور پیوســتن ب     - آزادســازي تدریجــي تجــارت کشــاورزي ب

ــي، تجــارت جهان
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    - توجــه بیشــتر بــه مالحظــات زیســت محیطــي و توســعه فراگیــر و متعــادل 
روســتایي.

     در ایـن راسـتا دولـت چیـن حمایـت هـاي خود از بخـش کشـاورزي را به صورت 
سیسـتماتیک تسـریع کـرده اسـت. ایـن کمک هـا در قالـب سیاسـت هـاي حمایتي 
همچـون سیاسـت هاي اعتباري و سـرمایه اي، نهاده اي، بیمـه اي، قیمتي و بازاریابي 
و توسـعه صنایـع تبدیلي شـروع شـده که در توسـعه متـوازن بخش کشـاورزي این 
کشـور مؤثـر بوده اسـت. چیـن براي توسـعه تولید و افزایـش انگیزه کشـاورزان براي 
افزایـش کشـت غـالت در راسـتاي خودکفایي و تأمیـن امنیت غذایـي، حمایت هاي 
مالـي خـود را در قالـب پرداخـت یارانـه در نظـر گرفتـه اسـت بـه طـوري کـه براي 
تکنولـوژي هـاي نویـن و نهـاده هـاي پـر بـازده از جملـه بـه کارگیـري واریتـه هـاي 
اصـالح شـده بـه کشـاورزان، یارانـه پرداخـت می کنـد. دولـت مرکـزي چیـن چهار 
نـوع یارانـه بـه تولیدکنندگان بخش کشـاورزي پرداخـت مي کند. بخـش اصلي این 
یارانه هـا در قالـب تأمیـن نهـاده هـاي پر بازده کشـاورزي اسـت. این در حالي اسـت 
کـه دولـت چین به سـرعت یارانـه بخش صنعت و خدمـات و حمایـت صادراتي آنها 

را کاهش داده اسـت. 
     تنها تا دو دهه پیش اکثریت مطلق جمعیت چین در روستا زندگي کرده و به 
کشاورزي مشغول بودند. اما هم اکنون 35 درصد نیروي کار آن در بخش کشاورزي 
شاغل هستند. هر چند سهم کشاورزي از تولید ناخالص داخلي 9 درصد است، اما 
دالر  میلیارد  رکورد 220  به  سال 2012  در  کشور  این  کشاورزي  تولیدات  ارزش 
رسید و کماکان کشاورزي در اقتصاد چین جایگاه مهمي دارد. تولید غالت در چین 
از سال 1980 افزایش بسیار یافته و به بیش از 500 میلیون تن در سال رسیده است                 
)Sharma., 2006(. این کشور از جمله کشورهایی است که بیشترین میزان مصرف 
اشتغال  و  در چین  داخلي  ناخالص  تولید  منابع  ترکیب  داراست.  را  کود شیمیایی 
اتفاق  اوج تحوالتي است که در چند دهه گذشته در چین  نشانگر  انساني  نیروي 
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افتاده است. این ترکیب به سرعت باعث تغییر در ترکیب منابع مالي و نیروي انساني 
این کشور در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزي شده و پیامدهاي اجتماعي و 

اقتصادي بسیاری را در این کشور رقم زده است. 
ـــور 126  ـــن کش ـــي ای ـــي و زراع ـــرداري باغ ـــره ب ـــل به ـــي قاب ـــاحت اراض      مس
ـــان را  ـــزارع جه ـــاحت کل م ـــد مس ـــدود 7 درص ـــه ح ـــت ک ـــار اس ـــون هکت میلی
ـــک  ـــن، کوچ ـــاورزي چی ـــورد کش ـــم در م ـــیار مه ـــي بس ـــود. ویژگ ـــي ش ـــامل م ش
ـــرداری اســـت. مســـاحت  ـــره ب ـــد به ـــه ازاي واح ـــن ب ـــت زمی ـــودن متوســـط مالکی ب
ـــن  ـــار زمی ـــم هکت ـــا نی ـــط تنه ـــور متوس ـــه ط ـــي ب ـــردار چین ـــره ب ـــک  به ـــزارع ی م
زراعـــي اســـت و از تنـــوع شـــدید اقلیمـــي برخـــوردار اســـت. کشـــت و زرع، 
ـــن  ـــالت چی ـــوالت غ ـــت. محص ـــن اس ـــاورزي چی ـــد کش ـــش تولی ـــن بخ مهم تری
ـــادام  ـــه، ب ـــدم، ذرت و ســـویا و محصـــوالت اقتصـــادي شـــامل پنب ـــج، گن ـــاً برن عمدت
ـــم  ـــه، تخ ـــالت، پنب ـــد غ ـــزان تولی ـــون می ـــت. اکن ـــدر اس ـــکر و چغن ـــي، نیش زمین
ـــام اول  ـــن در مق ـــبزي چی ـــیالت و س ـــرغ، ش ـــم م ـــت، تخ ـــو، گوش ـــرگ تنباک ـــم، ب کل
ـــت  ـــده اس ـــث ش ـــاًل باع ـــي عم ـــدات زراع ـــم تولی ـــش حج ـــرار دارد. افزای ـــان ق جه
ـــل  ـــالت تبدی ـــي غ ـــازار جهان ـــران ب ـــن بازیگ ـــي تری ـــي از اصل ـــه یک ـــن ب ـــه چی ک
ـــدي  ـــه تولی ـــد از پنب ـــدي و 28 درص ـــج تولی ـــد از برن ـــد 30 درص ـــر چن ـــود. ه ش
در بـــازار جهـــان و 22 درصـــد از ذرت، توســـط چیـــن تولیـــد مـــي شـــود امـــا 
ـــالت  ـــادرات غ ـــن در ص ـــهم چی ـــاکان س ـــي، کم ـــش مصـــرف داخل ـــل افزای ـــه دلی ب
ـــزوده  ـــر از یـــک درصـــد اســـت. در ســـال هـــای اخیـــر رشـــد ناشـــی از ارزش اف کمت
ـــاورزي  ـــش کش ـــاغلین بخ ـــاني و ش ـــروي انس ـــوم نی ـــبب هج ـــی س ـــع خدمات صنای
ـــا در  ـــه تنه ـــوي ک ـــه نح ـــده ب ـــن ش ـــي چی ـــز جمعیت ـــهرها و مراک ـــمت ش ـــه س ب
ـــد  ـــن 9 درص ـــور چی ـــتایي کش ـــت روس ـــال )2012 -2002(، جمعی ـــرف 10س ظ
کاهـــش یافتـــه اســـت. ایـــن مســـئله بـــر کاهـــش نیـــروي فعـــال و شـــاغل در 
ـــي  ـــاي اجتماع ـــران ه ـــته و بح ـــاداري گذاش ـــر معن ـــز تأثی ـــاورزي نی ـــش کش بخ



67
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

ـــه  ـــال 2004 نقط ـــت. س ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ـــن ب ـــتایي چی ـــق روس را در مناط
ـــوري  ـــه ط ـــد ب ـــاب می آی ـــه حس ـــن ب ـــور چی ـــاورزي کش ـــش کش ـــي در بخ عطف
ـــن  ـــن توانســـت نقـــش تعیی ـــد غـــالت، چی ـــن تولی ـــون ت ـــا حـــدود 470 میلی ـــه ب ک

ـــد. ـــته باش ـــا را داش ـــالت دنی ـــد غ ـــده در تولی کنن
     در ســال هــاي اخیــر دولــت چیــن بــراي تحقــق تدریجــي توســعه هماهنــگ 
روســتاها و شــهرها همــواره بــه توســعه کشــاورزي اهمیــت بســیار داده و بــه طــور 
مســتمر ســرمایه گــذاري در کشــاورزي و درآمــد کشــاورزان را افزایــش داده اســت. 
ــمار  ــت و ش ــش یاف ــر افزای ــتاییان 54 براب ــرانه روس ــد س ــه درآم ــه ای ک ــه گون ب
ــه 8 درصــد کاهــش یافــت. چیني هــا  ــز از 53 درصــد ب جمعیــت کــم درآمــد نی
ــي و شــمالي  ــه توســعه بخــش هــاي غرب ــز ب از نقطــه نظــر آمایــش ســرزمین نی
ــد  ــد، حســاس شــده و معتقدن ــده ان کشــور کــه تاکنــون از چرخــه توســعه بازمان
کــه توســعه روســتایي و ارتقــاي بهــره وري کشــاورزي در ایــن مناطــق مــي توانــد 
ــا توجــه  ــد. ب ــایاني کن ــن نواحــی کمــک ش ــه ای در ای ــوازن توســعه منطق ــه ت ب
ــته و  ــه گذش ــهري در دو ده ــتایي و ش ــه روس ــن جامع ــدي بی ــکاف درآم ــه ش ب
بالیــاي خشکســالي و جــاري شــدن ســیل هــای مختلــف، دولــت چیــن در یــک 
آســیب شناســي کلــي و عمومــي، اصلــي تریــن عامــل را سیاســت نامطلــوب خــود 
ــن آسیب شناســی،  ــاس ای ــر اس ــرد. ب ــی ک ــرزمین ارزیاب ــش س ــه آمای در زمین
ــد  ــته رش ــه گذش ــه ده ــوس آرام در س ــیه اقیان ــق حاش ــن و مناط ــرق چی ش
ــب  ــعه عق ــد توس ــن از فرآین ــمالي چی ــي و ش ــته و مناطــق غرب مناســبي داش
مانــده انــد. نــگاره 4، ذی نفعــان کلیــدی خدمــات مشــاوره کشــاورزی و روســتایی 

ــا را نشــان می دهــد.  ــن آنه ــی بی ــن ســاختار تعامل ــن و همچنی چی



68
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

 

وزارت کشاورزي 
 کشاورزي

مرکز ملي خدمات و ترویج 
فناوري کشاورزي در عرصه 

هاي فني زراعي، دامي، 
 شیالت و ماشین آالت

 

مراکز خدمات و ترویج فناوري 
 کشاورزي در سطح استان

 

مراکز خدمات و ترویج فناوري 
 کشاورزي در سطح شهرستان

 

 

 

مراکز خدمات و ترویج 
فناوري کشاورزي در سطح 

 ناحیه

 

 مدیریت استان

 مدیریت شهرستان

 

 مدیریت ناحیه

 مؤسسات 

 پژوهشي

 بخش خصوصی

هاي ملي و چندملیتي؛  شرکت
 تحقیق روي نهاده هاي کشاورزي

 
 واحدهاي زراعي

 

 تأمین کنندگان نهاده

 

 فروشگاه هاي توزیع نهاده

 

 کشاورزان پیشرو

 
 تعاوني هاي تولیدکننده

 
 خانوار کشاورزان

 

 

ایستگاه 
 خدماتي

 

 دولت چین

 اطالعات/آموزش

 قراردادها

 کشاورزان

نگاره 4- کنشگران بخش کشاورزی چین



69
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

2- ترویج کشاورزی چین
گسـترش ترویـج و آمـوزش کشـاورزی چیـن عمدتـاً نشـات گرفتـه از فعالیـت 
هـای کمیتـه بازسـازی روسـتایی در ایـن کشـور اسـت. هـدف ترویـج کشـاورزی 
پیشـبرد دانـش فنـی کشـاورزان، باال بـردن بهـره وری عملیـات کشـاورزی و بهبود 
زندگـی خانـواده هـای روسـتایی اسـت. فعالیـت باشـگاه  H-4 روسـتایی و مـدارس 
در سـال 1952 آغـاز شـد کـه هـدف آن شـروع کشـت و راهنمایـی بـرای جوانـان 
روسـتایی بـود. در سـال 1954، ترویـج و آمـوزش کشـاورزی بـرای بزرگسـاالن و 
در سـال 1956، ترویـج اقتصـاد خانـه داری و برنامـه آموزشـی برای زنان روسـتایی 
آغـاز شـد. پـس از آن در سـال 1975، فعالیـت ترویج شـیالت و آمـوزش و پرورش 
افزایـش یافـت. همـه مؤسسـات تحقیقاتـی و ایسـتگاه هـای بهبـود کشـاورزی در 
چارچـوب کمیتـه بازسـازی روسـتایی کمـک های فنی بـرای ایـن برنامه هـا را ارائه 
می کردنـد. دانشـگاه ها و دانشـکده هـای کشـاورزی نیز بـه راه اندازی کمیتـه ترویج 
کشـاورزی و معرفـی اسـتادان ترویـج کشـاورزی کـه در خدمت پژوهشـگران بودند، 
اقـدام نمودنـد. عـالوه بـر ایـن در سـال 1987 بودجه های دانشـکده ها بـرای فنون 
عمومـی کشـاورزی گسـترش یافـت. در سـال 1989، خدمـات ترویـج کشـاورزی و 
اقتصـاد مناطـق کوهسـتانی بـرای کمـک به مـردم بومی سـبب بهبود مهـارت های 
کشـاورزی و محیـط زندگـی آنهـا شـده اسـت )Singh et al., 2012(. نظـام ترویـج 

کشـاورزی عمومـی چیـن اهـداف زیـر را دنبـال می کند:
1- پیاده سازی سیاست های حزب کمونیست چین؛

2- انتقال تکنولوژی و توسعه تحقیقات؛
3- افزایش تولیدات کشاورزی بر مبنای برنامه ریزی های دولت چین.

عــالوه بــر اهــداف فــوق ترویــج عمومــی چیــن یــک هــدف کلــی را دنبــال می کنــد 
کــه دســتیابی بــه تولیــد محصــوالت ایــن کشــور بــه میــزان 500 میلیــون تــن در 
هــر ســال اســت. در ســال 2006 وزارت کشــاورزی چیــن از طریــق نظــام عمومی و 
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متعــارف ترویــج کشــاورزی خــود بــه ازای هــر 0/81 روســتا یــا هــر 283 کشــاورز، 
ــن  ــن در حــال حاضــر دارای بزرگتری ــروج را اســتخدام نمــود. کشــور چی ــک م ی
سیســتم ترویــج عمومــی می باشــد. بــه طــوری کــه در مجمــوع حــدود 787,000 
مأمــور ترویــج، 637,000 روســتا را تحــت پوشــش قــرار داده انــد. از ســال 1980، 
ــای  ــه ه ــا ســه مســئله و اصالحــات در زمین ــارف کشــاورزی ب ــج متع نظــام تروی
ــه وســیله فرآینــد تجــاری ســازی سیســتم، تمرکززدایــی قــدرت  تغییــر شــکل ب
تصمیــم گیــری و اجــرای ســاز وکار نــوآوری در ســطح آزمایشــی مواجــه شــد کــه 

ذیــاًل در مــورد آنهــا توضیحاتــی ارائــه می شــود.
فرآینـد تجاری سـازی، نوعی تغییر شـکل در نظام ترویج متعارف: از سـال 
1980، دولـت بـه عنـوان وزنـه مالی ترویج کشـاورزی عمومی محسـوب می شـد. از 
سـال 1985، بـه دنبـال اصالحـات تجاری، سـرمایه گـذاری دولت در بخـش ترویج 
کشـاورزی بـه تناسـب کاهـش یافت. متعاقـب آن نیروی مـازاد ترویج کشـاورزی در 
مقایسـه بـا منابـع مالـی اندك دولتی بـود. مأموریـن ترویج فعالیت هـای اصلی خود 
را کاهـش داده و بـه امـور جانبـی مثل تهیـه نهاده بـرای درآمد بیش تـر پرداختند. 
بنابرایـن اصالحـات تجـاری با هـدف افزایش درآمدزایی ترویج کشـاورزی آغاز شـد. 
در طـول ایـن اصالحـات دولـت به مأموریـن ترویجی خود اجـازه وضـع قراردادهای 
مسـتقیم بـا بخـش خصوصـی را داد. از طریق این قراردادها و پـاداش های آن درآمد 
مروجـان افزایـش می یافـت. ضمـن اینکـه این انتظـار وجود داشـت که کشـاورزان 
مبلغـی را بـه ازای دریافـت خدمـات ترویجـی و افزایـش تولیـدات خـود، پرداخـت 
کننـد. امـا در عمـل کشـاورزان نگـرش خـود را نسـبت به خدمـات ترویجـی تغییر 
نـداده و بـه نـدرت در قبـال دریافت ایـن خدمات، هزینـه ای پرداخـت می کردند. 

ــرای حرکــت  ــوران ترویجــی را ب ــزه مأم ــه، انگی ــن مرحل ــن اصالحــات در ای ای
ــه طــوری  ــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار داد. ب ــه ســمت فعالیــت هــای تجــاری ب ب
ــام  ــه ســمت نظ ــگان ب ــات مشــاوره ای رای ــن از خدم ــج کشــاورزی چی ــه تروی ک
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ترویــج کشــاورزی تجــاری محــور حرکــت کــرد کــه در آن ارائــه خدمــات ترویجــی 
ــت.  ــته اس ــاورزی وابس ــود کش ــی س ــور کل ــه ط ــروش و ب ــد و ف ــزان تولی ــه می ب
ایــن تجربــه چیــن جالــب و آموزنــده اســت زیــرا تجاری ســازی ترویــج کشــاورزی 
ــزه ای را جســتجو  ــود، بلکــه انگی ــه هــای ترویجــی نب ــال بازگشــت هزین ــه دنب ب
ــرح،  ــن ط ــد. در ای ــش ده ــد را افزای ــر آن، تولی ــه ب ــا تکی ــد ب ــا بتوان ــرد ت می ک
کشــاورزان و تکنیســین های ترویجــی بــه وســیله حقــوق، مســئولیت ها و مزایــای 
ــرارداد بیــن کشــاورزان و  ــه هــم وابســته هســتند. مزایایــی کــه در ق اقتصــادی ب

ــت.  ــده اس ــف ش ــین ها تعری تکنیس
تمرکززدایــی قــدرت تصمیــم گیــری: مرحلــه دوم، از ســال 1990 تحــت 
عنــوان تمرکززدایــی آغــاز شــد. در ایــن گام اصالحــات، تصمیــم گیــری مدیریــت از 
ســطوح دولتــی و ملــی بــه ســمت ســطوح اســتانی و ناحیــه ســوق یافــت. بنابرایــن 
ــت هــای  ــه دول ــه بعــد تمــام تصمیــم گیری هــای مهــم ترویجــی ب از آن زمــان ب
محلــی واگــذار شــد. امــا بــه دنبــال ایــن تصمیــم گیــری، رابطــه بیــن مراکــز ترویج 
ــر تضعیــف شــد. انجــام  ــج در ســطوح باالت ــت تروی ــر و مدیری در ســطوح پایین ت
اصالحــات تجــاری و تمرکززدایــی، تکنیســین هــای ســطوح پاییــن تــر ترویــج را به 
تمرکــز بــر روی موضوعــات غیرترویجــی از قبیــل فــروش نهاده هــا وادار کــرد و در 
نتیجــه آن، میلیون هــا کشــاورز چینــی از دســتیابی بــه خدمــات ترویجــی دولتــی 

در قالــب نظــام ترویــج عمومــی محــروم شــدند. 
اجــرای ســاز و کار نــوآوری در ســطح آزمایشــی: در ایــن مرحله و از ســال 2012 
اصالحاتــی در زمینــه ترویــج چیــن رخ داد. بــا افزایــش تعــداد مروجــان مجــرب، 
ــاز پاســخگویی  ــش ســطح نی ــدف افزای ــه ه ــه کشــاورزی و ب متخصــص و باتجرب
مخاطبیــن، کلیــه کارکنــان ترویــج بــه ارائــه خدمــات عمومــی ترویجــی بــه تمــام  
گــروه هــای کشــاورزان تحــت پوشــش مناطــق مــورد نظــر ملــزم شــدند. در ایــن 
راســتا بــا اجــرای برنامه هــای مؤثــر وکارآمــد همچــون در نظــر گرفتــن مشــوق هــای 
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مــادی و اعطــای لــوح هــای تقدیــر، ســطح انگیــزه مروجــان ترویج بــرای ارائــه بهتر 
و پیگیرتــر ارتقــاء یافــت. در ایــن طــرح از مروجــان انتظــار مــی رود کــه بــا انجــام 
مطالعــات نیازســنجی دقیــق، بــه شناســایی نیازهــای کشــاورزان محلــی پرداختــه 
ــای ترویجــی و  ــه ه ــتایی در اجــرای برنام ــای روس ــر مشــارکت نیروه و از حداکث
توســعه روســتایی بهــره ببرنــد. چهــار ویژگــی اصلــی طــرح آزمایشــی اجــرای ســاز 

و کار نــوآوری در چیــن عبارتنــد از:
ــه عنــوان گــروه هــدف 	  ــرار گرفتــن تمــام کشــاورزان ب تحــت پوشــش ق

ــج عمومــی؛ ــات تروی خدم
ــه خدمــات 	  ــرای شــکل دهــی ب ــی ب شناســایی نیازهــای کشــاورزان محل

ــه شــیوه مشــارکتی؛ ترویجــی ب
افزایش پاسخگویی مأموران ترویجی به کشاورزان؛	 
برانگیختن مأموران ترویجی برای تدارك خدمات.	 

2-1- ابعاد تکثرگرای نظام ترویج کشاورزی چین
ــش  ــه دو بخ ــی ب ــور کل ــه ط ــن ب ــاورزی چی ــش کش ــدی بخ ــان کلی ذی نفع
ــه  ــل توجــه آن اســت ک ــه قاب ــی و خصوصــی تقســیم می شــود. نکت عمــده دولت
حتــی در ایــن نظــام تکثرگــرا بــاز هــم دولــت یــا ترویــج عمومــی ســتون فقــرات 
ایــن نظــام را تشــکیل می دهــد. ابعــاد تکثرگــرای نظــام ترویــج کشــاورزی چیــن 
نشــان می دهــد کــه ایــن نظــام هــم بــه وســیله دولــت و هــم بــه وســیله بخــش 
خصوصــی و همچنیــن ســایر بخــش هــای غیــر دولتــی، ســازمان هــای مــردم نهاد، 
کمــک هــای جهانــی و کشــاورزان تأمیــن می شــود. همــه بخــش  هــای شــرکت کننده 
در تأمیــن مالــی خدمــات ترویــج کشــاورزی، هــدف مشــابهی را دنبــال می کننــد 

و آن هــم افزایــش تولیــد و ســودآوری اســت )جــدول 2(.
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ــن  ــج کشــاورزی چیــن نشــان می دهــد کــه ای بررســی اثربخشــی نظــام تروی
ــای گذشــته  ــه ه ــی محصــوالت کشــاورزی خــود را در ده ــد و کارآی کشــور تولی
بــه طــور قابــل مالحظــه ای افزایــش داده اســت. شــواهد دقیقــی از میــزان ســهم 
ــا  ــت. ام ــت نیس ــوالت در دس ــن محص ــد ای ــش تولی ــاورزی در افزای ــج کش تروی
ــه نهــاده هــای اصــالح شــده  ــه توســعه ســریع افزایــش دسترســی ب ــن دوره ب ای
و بیشــترین میــزان اســتفاده از مــواد شــیمیایی معــروف اســت. افزایــش برخــی از 

ــر آمــده اســت: ــه طــور خالصــه در زی ایــن محصــوالت، ب
- افزایش تولید کتان از 0/445 تن در هکتار به 1/45 تن در هکتار؛

منبع تأمین 
مالی

تهیه کنندگان خدمات

بخش 
جامعه مدنیبخش خصوصیدولتی

تهیه کنندگان 
تهیه کنندگان تجار و فرآوراننهاده

خصوصی
بازارهای 
مردم نهاد

تعاونی 
کشاورزان

سازمان های مردم نهادبرنامه کشاورزی مستقیم / بازارهای مستقیمعمومی

سازمان های 
غیردولتی، 
مردم نهاد و 
کمک های 

خارجی

برنامه های 
سازمان 
ملل متحد

شرکت های 
خصوصی

شرکای 
بخش 

خصوصی

تهیه کنندگان 
نهاده در 

سطوح ملی و 
بین المللی

فروشگاه 
های همکار با 

تعاونیها

کشاورزان و 
تعاونی های 
کشاورزان

یک میلیون تعاونی کشاورزی

جدول 2- ساز و کار مالی ذینفعان و کنشگران کلیدی نظام ترویج کشاورزی چین
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- افزایش تولید غالت از 4/2 تن در هکتار به 5/9 تن در هکتار؛
- افزایش تولید بادام زمینی از 1/3 تن در هکتار به 3/6 تن در هکتار؛

- افزایش تولید ریشه چغندر از 8/1 تن در هکتار به 50/9 تن در هکتار.

3- تحقیقات کشاورزی چین
مؤسسـات تحقیقاتـی در چیـن ابتـدا تحـت پوشـش زمینـه هـای مختلـف علوم 
پایه کشـاورزی تأسـیس شـده بودند. این مؤسسـات تحقیقاتی، مؤسسـات پژوهشی 
و  از دانشـگاه ها و دانشـکده ها  بـا کشـاورزی  ادارات مرتبـط  دولتـی و همچنیـن 
مؤسسـات تحقیقاتـی خصوصی و غیـر انتفاعی را در بر می گیرد. برخی از مؤسسـات 
در مناطـق مختلـف بـا محیـط های طبیعی متفاوتی تأسـیس شـده انـد. در مجموع 
22 نهاد از جمله مؤسسـه جانورشناسـی و گیاه شناسـی دانشـگاه سـینیکا، ایستگاه 
و مؤسسـات تحقیقاتـی و مؤسسـات متعلـق بـه سـازمان اصلـی پژوهـش در سـطح 
دولـت مرکـزی وجـود دارد. عـالوه بـر ایـن هفـت مؤسسـه مربـوط بـه تحقیقـات 
کشـاورزی توسـط سـازمان هـای غیـر انتفاعـی و 12 گـروه از دانشـگاه یا دانشـکده 
در تحقیقـات کشـاورزی چیـن نقـش دارند. پژوهش هـای این مؤسسـات تحقیقاتی 
بـه طور مسـتقل انجام می شـود. لـذا منابع آنهـا بـرای هماهنگی و ادغـام تحقیقات 
کشـاورزی محـدود اسـت. بـا ایـن حـال، تحقیقـات کشـاورزی انجـام شـده توسـط 
دانشـگاه ها و دانشـکده هـا، بـه خوبـی  هماهنـگ و یکپارچه شـده اسـت. تحقیقات 
کاربـردی و برخـی از تحقیقـات پایـه بـه طـور عمـده توسـط مؤسسـات تحقیقاتـی 
برآمـده از کمیتـه بازسـازی روسـتایی انجام می شـود. ایسـتگاه بهبود کشـاورزی به 
 Sharma,( طـور عمـده، تحقیقـات در زمینه فنـاوری های محلـی را انجام می دهـد
2006(. عـالوه بـر ایـن ارائـه خدمـات ترویـج کشـاورزی بـه کشـاورزان بـا کمـک 

انجمـن کشـاورزان محلـی انجـام می شـود. به طـوری کـه پژوهش بـرای محصوالت 
کشـاورزی و محصـوالت خـاص مانند چای، نیشـکر، توتون و موز توسـط ایسـتگاه و 
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یـا مؤسسـه هـای تخصصـی انجام می شـود.
توسـعه فنـاوری پیشـرفته و جدید بـرای افزایـش کارایی تولیـد از مأموریت های 
مؤسسـات تحقیقـات کشـاورزی چیـن اسـت. برای همیـن منظور دولت، مؤسسـات 
تحقیقاتـی مختلـف را تأسـیس کـرده اسـت. سیاسـتگذاران چینی معتقدنـد که در 
صورتیکـه نتایـج تحقیقـات بـه طور مؤثر بـه کشـاورزان منتقل شـود، در آن صورت 
پذیـرش بـه شـکل موفقیـت آمیـزی رخ می دهـد. از ایـن رو ترویـج نقـش مهمـی 
در انتشـار اطالعـات و فرآینـد پذیـرش نـوآوری هـای کشـاورزی دارد. بـا ایـن حال 
سـازمانی مسـتقل و مسـئول ترویج کشـاورزی وجود نـدارد و یافته هـای تحقیقاتی 
نهـاد هـای وابسـته بـه کمیتـه بازسـازی روسـتایی به طـور مسـتقیم به کشـاورزان 
منتقـل می شـود. بنابرایـن هماهنگی و یکپارچه سـازی تحقیق و ترویـج چین حائز 

اهمیت اسـت.
سیاسـتگذاران چینـی بـه منظـور ایجـاد یک نظـام بازخـورد اطالعاتـي مطلوب، 
شـبکه ترویـج را از اوایـل دهـه 1970 بـه عنـوان یـک سیسـتم جداگانـه از میـان 
برداشـتند و آن را بـا سیسـتم تحقیـق یکپارچـه نمـوده و بـا سـازمان هـاي محلـي 
روسـتایي پیونـد زده انـد. بررسـي هـاي انجـام شـده در مـورد عملکردهاي سیسـتم 
مزبـور نشـان مـي دهـد کـه این سیسـتم در عمـل نیز موفق بوده اسـت که بخشـی 
از آن بـه خاطـر آگاهـی و مطلـع بودن دانشـمندان علوم کشـاورزي چیـن از اوضاع 
و شـرایط کشـاورزي ایـن کشـور مـي باشـد. تکنولـوژي هاي معرفي شـده از سـوي 
محققـان بـر اسـاس ادراك و دانـش سـنتي کشـاورزان چینـي و تحـول آرام فکري 
آنها بنا شـده اسـت. همچنین پژوهشـگران چینـي در دوره زندگـي کاري با عزیمت 
بـه روسـتاها و انجـام تحقیقـات عملـي در رابطه با تجارب روسـتائیان یکـي دیگر از 
 .)Singh et al., 2012( علـل موفقیـت فعالیـت هـاي این بخـش را باعث مـي شـوند
پیشـرفت برنامـه هـای کمیتـه بازسـازی روسـتایی در صورتـی کـه هـر دو فعالیـت 
تحقیـق و ترویـج را با هـم انجام دهد اتفـاق خواهد افتاد. در آن صـورت فناوری های 
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جدیـد و اختـراع شـده می توانـد بـه راحتـی بـه کشـاورزان منتقـل شـود و ارتبـاط 
 .)Anderson., 2008( مطلـوب تحقیـق و ترویـج نقش مهمـی را ایفـا خواهـد کـرد

نـگاره 5، سـاختار نظـام ترویـج کشـاورزی چیـن را نشـان می دهد.
 ارت کشاورزيوز 

 

سازمان 
 کشاورزي استان

 

سازمان کشاورزي 
 شهرستان

 

سازمان کشاورزي 
 در سطح بخش

 

سازمان کشاورزي 
 در سطح دهستان

 

 مرکز ملي خدمات و ترویج فناوري

 

 ایستگاه دامپزشکي و امور دام

 

 ایستگاه ملي شیالت

مرکز استاني خدمات و 
 ترویج فناوري کشاورزي

 

ایستگاه استاني ترویج 
 تولیدات زراعي

 

ایستگاه استاني 
 حفاظت گیاهي

 

ایستگاه استاني 
 حاصلخیزي خاك

 

ایستگاه 
 استاني بذر

 

مرکز شهري خدمات و 
 ترویج فناوري کشاورزي

 

ایستگاه شهري ترویج 
 تولیدات زراعي

 

ایستگاه شهري 
 حفاظت گیاهي

 

ایستگاه شهري 
 حاصلخیزي خاك

 

ایستگاه شهري 
 بذر

 برنامه ریزي استراتژیک، فنون، نظارت و ارزیابي

 واحدهاي پشتیباني فني

برنامه ریزي استراتژیک، 
 فنون، نظارت و ارزیابي

 واحدهاي پشتیباني فني

 مرکز ترویج فناوري کشاورزي در سطح بخش

 ادغام واحدهاي پشتیبان فني

 ایستگاه ترویج فناوري کشاورزي در سطح دهستان

 برنامه ریزي، آموزش کشاورزان، عرضه برنامه ها، پشتیباني فني و نظارت و ارزیابي

 کشاورزان تماسي

 

 خانوارهاي کشاورز آموزش دیده

 

 انجمن هاي کشاورز

 

 آموزش کشاورزان، عرضه برنامه ها و خدمات مشاوره اي

 مزارع نمایشي

نگاره 5. ساختار نظام ترویج کشاورزی چین
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4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی چین
اگرچـه نظـام ترویـج متعـارف و دولتـی همچنـان نقـش اصلـی نظـام ترویـج 
کشـاورزی چیـن را ایفـا می کنـد، امـا این رهیافـت به نظـر مناسـب و کارا نمی آید. 
یـک دلیـل اصلی آن اسـت کـه کارکنان ایـن نظام به وسـیله دولت حمایت می شـوند 
و بـه فعالیت هـا و وظایـف غیرترویجـی از قبیـل جمـع آوری مالیـات و پیاده سـازی 
برنامـه هـای تنظیـم خانـواده در روسـتا مشـغول هسـتند. به طـور کلی می تـوان از 
اصالحـات انجـام شـده در نظـام ترویج کشـاورزی چین مـوارد زیر را اسـتنتاج کرد:
- تمرکززدایـی در مدیریـت فعالیـت های ترویج، بـدون تمرکززدایی از سـازوکار 

تأمیـن بودجـه دولتـی و نظـام مالـی به کاهـش بودجه ترویج منجر شـده اسـت.
- تمرکززدایـی از مدیریـت ترویج، تمرکـز اقتدار محلی از ترویج کشـاورزی را به 

سـمت سـایر موضوعات و امور غیـر ترویجی منحرف کرده اسـت. 
- تجـاری سـازی ترویـج کشـاورزی بیشـتر منجـر بـه افزایـش منافـع خصوصی 
شـده اسـت تـا منافـع عمومـی، ایـن امـر منجر بـه تضعیـف سیسـتم مشـاوره ای و 
آموزشـی ترویجـی بـه طـور اخص و کل نظـام ترویج به طور اعم در چین شـده اسـت. 
امنیــت غذایــي بــراي چیــن نیــز اهمیــت خاصــی دارد. وقــوع مــرگ جمعیتــي 
بیــش از 36 میلیــون نفــر در فاصلــه 1963-1959 بــه دلیــل فقــر و گرســنگي بــر 
اهمیــت تحقــق امنیــت غذایــی افــزوده اســت. افزایــش فزاینــده نیــاز بــه محصوالت 
ــن  ــي ای ــراي امنیــت مل ــدي ب ــي چیــن کــه تهدی ــد امنیــت غذای ــي و تهدی غذای
ــرای  ــرده ب ــور ک ــن کشــور را مجب ــي شــود، سیاســتگذاران ای کشــور محســوب م
تأمیــن امنیــت غذایــي بــه دنبــال شــیوه هایــي بدیــع بــدون تکیــه بــر منابــع آب و 
خــاك باشــند. »کشــاورزي فــرا ســرزمیني« اســتراتژي مناســبي اســت کــه دولــت 
ــت  ــه امنی ــه منظــور دســتیابي ب ــي و ب ــت مل ــد امنی ــا تهدی ــه ب ــن در مواجه چی
ــدن  ــوده ش ــا گش ــت )Singh et al., 2012(. ب ــده اس ــود برگزی ــراي خ ــي ب غذای
مرزهــاي بیــن المللــي از یکســو و عضویــت چیــن در ســازمان تجــارت جهانــي و از 
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ســوي دیگــر ضعــف اقتصــادي کشــورهاي جهــان در چنــد ســال گذشــته، چیــن 
راهــي جدیــد بــراي اعــزام کارشناســان کشــاورزي و تشــویق ســرمایه گــذاران بخش 
خصوصــي خــود بــه منظــور مهاجــرت بــه دیگــر کشــورها و شــروع بــه فعالیــت در 
بخــش کشــاورزي دیگــر کشــورهاي جهــان یافتــه اســت. از ایــن طریــق هم مشــکل 
اشــتغال بســیاري از شــاغالن و کارشناســان بخــش کشــاورزي برطــرف شــده و هــم 
ســرمایه هــاي مــازاد ایــن کشــور در مســیر نفــوذ مؤثــر بــه دیگــر کشــورها و بخــش 
کشــاورزي هدایــت مــي شــود و هــم ایــن کــه تولیــدات فــرا ســرزمیني کشــاورزان 
چینــي مــي توانــد در زمــان حســاس بــه کمــک اقتصــاد چیــن و امنیــت غذایــي 

ایــن کشــور بیایــد.     
معضالت زیست محیطي همراه با پدیده گرم شدن زمین و کاهش منابع آب در 
منابع  است.  »منابع«  در عرصه  روي سیاستگذاران  پیش  اصلي ترین چالش  چین 
آبي که کشاورزان چین در اختیار دارند پیوسته محدودتر مي شود و سفره هاي آب 
زیر زمیني در برخي مناطق ساالنه سه متر پایین تر مي رود. در همین حال منابع 
نیز  اختصاص داده مي شود و زمین هاي کشاورزي  به مصارف غیر کشاورزي  آب 
پیوسته براي ساخت مسکن و احداث تأسیسات صنعتي تغییر کاربري داده مي شوند 
)Anderson., 2008(. امروزه اصلي ترین چالش ملي چین در رابطه با پایداري منابع 
و تهدید امنیت غذایي است. بحران فزاینده کمبود منابع آب و خشکسالي هاي دوره اي از 
مشکالت اصلي بخش کشاورزي در چین است. به همین دلیل دولت بهره وري در منابع 
آبي کشاورزي از طریق اجراي آبیاري آب اندوز و شکل گیري تشکل هاي مربوطه در بین 

کشاورزان را یکي از سیاست هاي اصلي خود قرار داده است. 
5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی چین

کشــور چیــن دارای جمعیــت قابــل توجــه شــاغل در بخــش کشــاورزی اســت 
ــزارع  ــی را دارد. م ــص مل ــد ناخال ــاورزی در تولی ــش کش ــم بخ ــگاه مه ــه جای ک
خانوادگــی و زمیــن هــای کوچــک بــا مدیریــت خــرده مالــکان،  معضــالت زیســت 
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محیطــی، خشکســالی و مصــرف زیــاد کــود شــیمیایی،  نیــاز بــه آمایــش ســرزمین،  
نیــاز بــه امنیــت غذایــی پایــدار، نیــاز بــه توســعه متعــادل روســتایی و تمرکززدایــی 
در تصمیــم گیری هــا و  نیــاز بــه تکثرگرایــی در نظــام ترویــج کشــاورزی از ویژگــی های 

دیگــر بخــش کشــاورزی چین اســت.
حمایــت قــوی دولــت چیــن از بخــش کشــاورزی در میــان بحــران هــای شــدید 
ایــن کشــور یــک نمونــه بــی ماننــد اســت کــه نشــان می دهــد یــک دولــت قــوی 
ــت خــود را تحــت هیــچ شــرایطی از بخــش کشــاورزی  دولتــی اســت کــه حمای
ــه  ســلب نکنــد. اصلــی تریــن اقــدام دولــت چیــن، آمایــش ســرزمین می باشــد ب
طــوری کــه دولــت در یــک آســیب شناســي کلــي و عمومــي اصلــي ترین سیاســت 
ملــي خــود را آمایــش ســرزمین قــرار داده اســت. ایــن رویکــرد بــرای نظــام ترویــج 

ســایر کشــورها از جملــه ایــران حائــز اهمیــت اســت.
ــارز تمرکززدایــی اســت. بــه گونــه ای کــه گســترده ترین نظــام  چیــن نمونــه ب
ترویــج کشــاورزی دنیــا را بــه بهتریــن شــکل ممکــن تمرکززدایــی نمــوده اســت. 
ایــن کشــور هــدف اصلــی خــود را از تمرکززدایــی، جلــب مشــارکت ســایر بخش هــا 
قــرار داده اســت. بــه ایــن شــکل کــه ســایر بخش هــا بتواننــد نقــش هایــی را کــه 
تاکنــون دولــت بــه صــورت کامــل اجــرای آنهــا را بــر عهــده داشــته اســت، ایفــا 
ــر  ــته از تفک ــن برخاس ــرای چی ــرد تکثرگ ــر، رویک ــن منظ ــن از ای ــد. بنابرای نماین
ارتباطــی اســت. در راســتای تمرکززدایــی نظــام ترویــج کشــاورزی چیــن، دولــت 
ایــن کشــور اصالحــات زیــادی را در ســاختار ایــن نظــام انجــام داده اســت. یکــی از 
اصالحــات ایــن بــود کــه دولــت چیــن بــه مروجــان خــود اجــازه داد تــا بــا بخــش 
ــار  ــر رفت ــث تغیی ــر ســاختاری باع ــن تغیی ــد. ای ــد نماین ــرارداد منعق خصوصــی ق
مروجــان شــد تــا جایــی کــه آنهــا بــه ســمت رویکــردی رفتنــد کــه طــی آن بایــد 
ــن مســئله باعــث شــد  ــد ای ــد. هرچن اعتمــاد مخاطبیــن خــود را جلــب می کردن
کــه مروجــان بــه فعالیــت هــای غیرترویجــی بپردازنــد کــه در صفحــات قبــل بــه 
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ایــن مبحــث پرداختــه شــد. امــا مســئله مهــم آن اســت کــه ایــن اصالحــات نقــش 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــرد. ب ــر ک ــن را دســتخوش تغیی ــا مخاطبی ــروج و رابطــه وی ب م
ــد و مخاطبــان نیــز  ــه مخاطبــان خــود منتقــل می کردن ــد اطالعــات را ب آنهــا بای
دریافــت کننــده ایــن اطالعــات بودنــد. ایــن در حالیســت کــه پیــش از اصالحــات 
ــروج  ــط م ــه رواب ــود ک ــن ب ــر ای ــن ب ــت چی ــالش هــای دول ــی تمــام ت تمرکززدای
ــن  ــا انجــام ای ــه ســمت تســهیلگری ســوق دهــد. در هــر حــال ب و مخاطــب را ب
اصالحــات، فعالیــت مــروج بــه ســمت انتقــال اطالعــات رفــت کــه ناشــی از یــک 
ــت چیــن حرکــت بزرگــی را  ــا وجــود ایــن کــه دول ــدگاه روشــنگرانه اســت. ب دی
انجــام داده و اصالحــات تمرکززدایــی را محقــق ســاخت امــا مســئله مهــم دیگــر 
ایــن بــود کــه هــدف نظــام ترویــج کشــاورزی چیــن بــه طــور کلــی تغییــر یافــت. 
ــن  ــج کشــاورزی چی ــن معنــی کــه ســایر کنشــگرانی کــه وارد نظــام تروی ــه ای ب
شــدند همــواره در پــی ایــن بودنــد کــه حداکثــر ســود ممکــن را از فعالیت هــای 
ــه دنبــال جلــب اعتمــاد مخاطبیــن  ترویجــی داشــته باشــند. بنابرایــن همــواره ب

خــود بودنــد کــه ایــن نــگاه نوعــی نــگاه مداخلــه ای اســت. 
»کشــاورزي فــرا ســرزمیني« نیــز اســتراتژي مناســبي اســت کــه دولــت چیــن 
ــه امنیــت غذایــي  ــه منظــور دســتیابي ب ــا تهدیــد امنیــت ملــي و ب در مواجهــه ب
بــراي خــود برگزیــده اســت. بــا گشــوده شــدن مرزهــاي بیــن المللــي از یکســو و 
ــادي  ــف اقتص ــوي دیگرضع ــي و از س ــارت جهان ــازمان تج ــن در س ــت چی عضوی
ــزام  ــراي اع ــد ب ــي جدی ــن راه ــته، چی ــال گذش ــد س ــان در چن ــورهاي جه کش
ــه  ــود ب ــذاران بخــش خصوصــي خ ــرمایه گ ــان کشــاورزي و تشــویق س کارشناس
منظــور مهاجــرت بــه دیگــر کشــورها و شــروع بــه فعالیــت در بخــش کشــاورزي 
ــود  ــرای بهب ــز ب ــن نی ــه کشــور چی ــه اســت. تجرب ــان یافت ــر کشــورهاي جه دیگ
ــج را  ــج، ادغــام هــر چــه بیشــتر تحقیــق و تروی ارتباطــات کنشــگران نظــام تروی
پیشــنهاد می دهــد کــه هــدف اصلــی آن افزایــش تولیــدات کشــاورزی از طریــق 
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ــن دارای نگرشــی  ــج کشــاورزی چی ــن منظــر نظــام تروی ــوژی اســت. از ای تکنول
روشــنگرانه می باشــد.

در مجمــوع ایــن کشــور بــا تحــول بزرگــی کــه تجربــه کــرده موفــق بــه خــارج 
ــازی  ــاده س ــی در پی ــا توفیق ــت ام ــده اس ــود ش ــنگرانه خ ــدگاه روش ــدن از دی ش
ــه شــرایط مشــابه چیــن  ــا توجــه ب دیــدگاه ارتباطــی نداشــته اســت. از ایــن رو ب
بــا کشــورهای کــره و ژاپــن، می تــوان گفــت کــه چیــن گامــی فراتــر نهــاده و بــه 

ســمت ترویــج مداخلــه ای حرکــت نمــوده اســت.
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 نظام ترویج کشاورزی بوتان 
1- بخش کشاورزی بوتان

مســاحت کشــور بوتــان 47,000 کیلومتــر مربع اســت کــه از نظر وســعت دارای 
ــا  ــات هیمالی ــان در ارتفاع ــد. بوت ــان می باش ــان کشــورهای جه ــه 135 در می رتب
و در بیــن کشــورهای چیــن و هنــد و در شــرق نپــال قــرار دارد. میــزان بارندگــی 
در ایــن کشــور بیــش از 300 میلــی متــر در ســال می باشــد و درجــه حــرارت آن بــه 
ــر  ــا اکث ــای هیمالی ــد. کوه ه ــی می رس ــای جنوب ــانتی گراد در جنگل ه ــه س 27 درج
وســعت ایــن کشــور را در بــر می گیــرد. دره هــای مرکــز بوتــان وســیع و حاصلخیــز 
اســت. جمعیــت ایــن کشــور حــدود 700 هــزار نفــر بــوده و اکثــر آنــان جوانــان 
هســتند. ایــن کشــور از تاریخــی غنــی برخــوردار بــوده و معابــد مختلــف بودایــی 
زیــادی در آن وجــود دارد. ایــن امــر تــوأم بــا ســبک ســنتی زندگــی مــردم ایــن 
ــش  ــت. بخ ــوده اس ــذب نم ــود ج ــه خ ــیاری را ب ــگران بس ــاالنه گردش ــور، س کش
زیــادی از درآمــد ایــن کشــور از محــل گردشــگری تأمیــن می شــود. نــرخ بیــکاری 
در آن 2/5 درصــد تخمیــن زده می شــود. نــرخ تــورم در ایــن کشــور پاییــن اســت 
ولــی حــدود یــک ســوم از مــردم ایــن کشــور زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد. 
محصــوالت صادراتــی ایــن کشــور شــامل هــل، ســنگ گــچ، الــوار، صنایــع دســتی، 
.)Gul-Hossain et al., 2014( ســیمان، میــوه، ســنگ هــای قیمتــی و فلفــل اســت

کشاورزی سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور بوتان را شامل می شود. البته بایستی 
اذعان نمود که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی این کشور در گذر زمان، 
کاسته شده است به طوری که این میزان از 55 درصد در سال 1985 به 33 درصد 
به عنوان  کماکان  کشاورزی  بخش  وجود  این  با  اما  است،  رسیده  سال 2003  در 
منبع اصلی درآمدزایی و معیشت بخش عمده جمعیت بوتان محسوب می شود. در 
این کشور  زنان شاغل  از  درصد  و 95  این کشور  از جمعیت کل  درصد  واقع 80 
پایه نیروی کار  بر  بوتان  در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. کشاورزی در 
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فشرده و مصرف نهاده کمتر می باشد. اغلب کشاورزان بوتان در زمره خرده مالکان و 
زارعین حاشیه ای هستند. هدف اصلی کشاورزی در بوتان، افزایش سطح درآمد سرانه 
خانوارهای روستایی، کمک به استقالل و خودکفایی آنان و ارتقای سطح بهره وری 

.)Qamar., 2005( نیروی کار و محصوالت کشاورزی است
ــر کشــت محصــوالت  ــان زی ــه طورکلــی21 درصــد از اراضــی کشــاورزی بوت ب
ــاوب و  ــت متن ــر کش ــد زی ــدود 27 درص ــم، ح ــت دی ــر کش ــد زی ــی، 43 درص آب
مابقــی نیــز زیــر پوشــش باغــات قــرار دارنــد. کشــت عمــده در ایــن کشــور ذرت و 
برنــج اســت. بــه طــوری کــه محصــوالت ذرت و برنــج بــه ترتیــب 49 و 43 درصــد 
ــد. از  ــاص داده ان ــود  اختص ــه خ ــان را ب ــالت در بوت ــی غ ــدات داخل از کل تولی
دیگــر محصــوالت کشــاورزی بوتــان، گنــدم و ســایر غــالت ماننــد جــو، دانــه هــای 
روغنــی، ســیب زمینــی و دیگــر ســبزیجات می باشــد. ذرت در کشــور بوتــان عمدتــاً 
ــن کشــور  ــا در ای ــر کشــت می شــود. جنگل ه ــاع کم ت ــا ارتف ــم ب در زمین هــای دی
منبــع تأمیــن غــذا، نگهــداری حیــات وحــش و تقویــت حاصلخیــزی خاك هســتند. 
ــوالت  ــاری محص ــرای آبی ــترس ب ــردش آب در دس ــم گ ــه در تنظی ــوری ک ــه ط ب
ــال  ــد )Gul-Hossain et al., 2014(. در س ــده ای دارن ــش عم ــز نق ــاورزی نی کش
2013 کشــور بوتــان بــه عنــوان اولیــن کشــوری کــه 100 درصــد زمین هــای آن 
بــه زیــر کشــت کشــاورزی ارگانیــک رفتــه اســت، در ســطح جهانــی اعــالم گردیــد. 
برنامه ایجــاد و گســترش کشــاورزی ارگانیــک در ایــن کشــور توســط فدراســیون 
بیــن المللــی جنبــش کشــاورزی ارگانیــک1 مــورد حمایــت و نظــارت قــرار داشــت.

2- ترویج کشاورزی بوتان
اداره کشــاورزی و دامپــروری2 بوتــان در ســال 1961 بنــا نهــاده شــد. خدمــات 
ترویــج کشــاورزی در ارتبــاط بــا نظــام تحقیــق کشــاورزی می باشــد. فــرض کلــی 
1. International Federation of Organic Agricultural Movement )IFOAM)
2.  The Department of Agriculture and Animal Husbandry
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ــاورزی  ــای کش ــاوری ه ــه فن ــن صــورت اســت ک ــن بخشــی بدی ــاط بی ــن ارتب ای
توســط نظــام تحقیــق توســعه یافتــه و ســپس از کانــال ترویــج بــه کاربــران نهایــی 
ــف شــفافی  ــه تعری یعنــی کشــاورزان منتقــل می شــود. در ابتــدای کار هیــچ گون
دربــاره اهــداف ترویــج بــه وســیله اداره کشــاورزی و دامپــروری وجــود نداشــت و 
خدمــات ترویــج کشــاورزی متمرکــز بــر پژوهــش و مــزارع نمایشــی بــود. در دوره هــای 
ــه  ــرد. ب ــدا ک ــا در کشــور گســترش پی ــه بخش ه ــه ســمت هم ــا ب ــد، تالش ه بع
ــا شــروع تمرکززدایــی همــه کشــور تحــت  طــوری کــه در آغــاز دهــه 1980 و ب
ــه ای1  ــی در ادارات ناحی ــات ترویج ــه و خدم ــرار گرفت ــج ق ــبکه تروی ــش ش پوش
ــج  ــای تروی ــده فعالیت ه ــدف عم ــس از آن ه ــد )Qamar., 2005(. پ ــز ش متمرک
ــی،  ــوالت زراع ــواع محص ــعه ان ــود و توس ــمت بهب ــه س ــور ب ــن کش ــاورزی ای کش
نژادهــای احشــام و شــیوه هــای مدیریــت زراعــی ســوق پیــدا کــرد. طــرح هــای 
ــورد  ــده و م ــم گردی ــه و تنظی ــه ای تهی ــعه ناحی ــه توس ــط کمیت ــعه ای توس توس
حمایــت هــای فنــی ســازمان هــای مرکــزی قــرار می گیــرد. فرآینــد تمرکززدایــی 
ــوك  ــعه بل ــه توس ــاد کمیت ــا ایج ــه ای و ب ــه 1990 در ســطح منطق ــل ده در اوای
گســترش یافــت. بــا شــروع فرآینــد تمرکززدایــی، مــردم بوتــان نیازهــای توســعه ای 
و اقتصــادی خــود را بــه گونــه ای فعاالنــه از طریــق کمیتــه هــای توســعه ناحیــه و 
ــای توســعه ای  ــت ه ــردم در اجــرای فعالی ــن م ــد. همچنی ــری نمودن ــوك پیگی بل
ــال هــای آبیــاری، جــاده هــای مــزارع و مراکــز ترویجــی نیــز  ماننــد ســاخت کان
مشــارکت فعــال دارنــد. نــگاره 6 ســاختار نظــام ترویــج کشــاورزی بوتــان را نشــان 
ــی دارای  ــان در ســطوح متفاوت ــج کشــاورزی در کشــور بوت ــد. نظــام تروی می ده

فعالیــت اســت:
ســطح ملــی: فعالیــت هــای ایــن ســطح شــامل ســازمان کشــاورزی، ســازمان 
دامپــروری، ســازمان جنــگل و همچنیــن خدمــات پــارك هــای فنــاوری، ســازمان 

1.  Dzongkhags
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ــاورزی و  ــارت وزارت کش ــت نظ ــه تح ــت ک ــا اس ــاورزی و تعاونی ه ــی کش بازاریاب
جنگلــداری هســتند. 

ــه ای،  ــات ناحی ــن ســطح شــامل تحقیق ــه ای: فعالیــت هــای ای ــطح ناحی س
کمیتــه توســعه ناحیــه، مراکــز ناحیــه ای توســعه محصــوالت و توســعه دامپــروری 
ــط  ــوده و توس ــی نب ــارات ترویج ــتقیماً دارای اختی ــز مس ــن مراک ــا ای ــت. ام اس

ــوند.  ــت می ش ــه ای حمای ــج ناحی ــتم تروی سیس
ســطح بلــوک: فعالیــت هــای ایــن ســطح شــامل انجمــن هــای ترویجــی و 

کمیتــه توســعه بلــوك اســت.
فعالیــت هــای ســطوح مختلــف توســط کمیتــه ای از ترویــج هماهنــگ می شــود. 
ــان  ــه کارشناس ــت ک ــه ای اس ــه گون ــج ب ــی تروی ــه هماهنگ ــای کمیت ــت ه فعالی
ــاورزی  ــش وزارت کش ــت پوش ــای تح ــازمان ها و نهاده ــک از س ــر ی ــد از ه ارش
ــد. فعالیــت هــای کمیتــه هماهنگــی ترویــج در ســطح  و جنگلــداری حضــور دارن
ــج و  ــده بررســی سیاســت هــای تحقیقــات و سیاســت هــای تروی ملــی در برگیرن

ــن اخــذ تصمیمــات سیاســی اســت.  همچنی
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نگاره 6. ساختار نظام ترویج کشاورزی بوتان

فرآینــد برنامــه ریــزی ترویجــی در بوتــان بــه گونــه ای اســت کــه برنامــه و 
ــه  ــه اولویت هــا و نیازهــای روســتاییان توســط کمیت ــر پای ــه ب طــرح هــای اولی
توســعه بلــوك تهیــه می شــود. ســپس طــرح و برنامــه نهایــی بــه کمیتــه توســعه 
ــرای بررســی و تصویــب ارائــه می گــردد. کمیتــه توســعه ناحیــه پــس  ناحیــه ب
از بررســی، طــرح و برنامــه را بــرای کمیســیون برنامــه ریــزی ارســال می نمایــد. 
ــن فرآینــد از طریــق دســتورالعمل هــای سیاســی و گزینــه هــای  در نهایــت ای
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 .)Qamar., 2005( فنــی بخــش تحقیقــات تســهیل و اجــرا می شــود

3- تحقیقات کشاورزی بوتان 
بخــش تحقیقــات کشــاورزی بوتــان تحــت عنــوان "مرکــز توســعه و پژوهــش" 
در ســه زیربخــش کلــی کشــاورزی، دامپــروری و جنگلــداری بــه انجــام مطالعــات 
کاربــردی مناطــق مختلــف کشــور می پــردازد. گروهــی از پژوهشــگران از رشــته های 
مختلــف کشــاورزی و جنگلــداری در کنــار متخصصیــن علــوم اجتماعــی و اقتصــادی 
ــع  ــه جوام ــا و مســائل مبتالب ــه شناســایی نیازه ــن رشــته ای ب ــب تیمــی بی در قال
روســتایی مختلــف کشــور پرداختــه و تمرکــز خــود را بــا اولویــت بنــدی بــر مهــم ترین 
مســئله معطــوف می نماینــد. بــه عبــارت دیگــر تأکیــد بخــش تحقیقــات کشــاورزی 
بوتــان بــه ضــرورت انجــام تحقیقــات مفیــد و کاربــردی اســت. نهایتــاً یافته هــای 
پژوهش هــای مذکــور از کانــال اداره هــای کشــاورزی، دامپــروری و جنگلــداری در 
ســطوح ناحیــه ای و بلــوك بــه گــروه هــای کشــاورزان کــه گــروه هــدف فرآینــد 

ــج کشــاورزی هســتند، منتقــل می شــود. تروی

4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی بوتان 
با توجه به تنوع شرایط زیست محیطی وکشاورزی کشور بوتان، جهت گیری نظام 
تحقیقات این کشور به سمت تحقیقات کاربردی بوده و به صورت سازگارانه بر اساس 
نیازهای کشاورزان صورت می گیرد. در این ساز وکار تعدادی از انجمن ها و روش ها به 
تقویت ارتباط تحقیق و ترویج کمک می کند. یکی از این انجمن ها انجمن برنامه ریزی 
منطقه ای است. انجمن برنامه ریزی منطقه ای انجمنی مهم بوده و کارکنان پژوهش 
و ترویج را ساالنه دور یکدیگر جمع می کند. اعضای انجمن، پیرامون فناوری های 
موجود و در دسترس به بحث و تبادل نظر می پردازند. در قالب این جلسات، اطالعاتی 
درباره موقعیت های بالقوه و عالیق کشاورزان توسط مأموران ترویج ارائه می شود. در 
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سال های اخیر، نشست های انجمن به کارگاه های سالیانه هماهنگی و برنامه ریزی 
ملی برای محصوالت زراعی، باغبانی، دامپروری و جنگداری ارتقاء یافته است. 

یکی دیگر از برنامه های کاربردی برنامه های تحقیق مزرعه ای است. برنامه های 
تحقیق مزرعه ای در راستای توسعه نوآوری ها متناسب با شرایط کشاورز، سازگار با 
سیستم کشاورزی واقعی و متناظر با اولویت ها و اهداف کشاورز می باشد. کارشناسان 
بخش تحقیقات ناحیه ای و متخصصان ترویجی ناحیه ای در فرآیند برنامه ریزی، اجرا 
و ارزیابی برنامه های مزرعه شرکت می کنند و با کشاورزان همکاری نزدیک دارند. 
آنگاه با توجه به توسعه برنامه های آتی، نتایج فرآیند مذکور در جلسات مشترك با 

حضور کلیه اعضاء مورد بحث قرار می گیرد.
فرآیند تمرکززدایی در بوتان به طور خاص در سال 1981 با ایجاد کمیته ترویج 
این  با  یافت.  ادامه  بلوك  توسعه  کمیته  ایجاد  با   1991 سال  در  و  آغاز  ناحیه ای 
فرآیند، از یک طرف توزیع نهاده های کشاورزی مانند کودها و بذور از طریق نهادهای 
موجود در سطح ناحیه و بلوك عرضه می شود. اما از طرف دیگر فروش و عرضه مواد 
شیمیایی کشاورزی و ماشین آالت مزرعه مانند تیلرها و تراکتورها در سطح مرکزی 
انجام می شود. یکی از مشکالت مهم کشور بوتان این است که فعالیت های بخش 
خصوصی بسیار ضعیف می باشد و بخوبی نمی تواند عرضه کننده خدمات فوق باشد. با 
توجه به اینکه سیاست های دولت متمرکز بر تشویق مشارکت بخش های خصوصی و 
عمومی با یکدیگر است، این امر مشکالتی را برای هماهنگی فعالیت ها در این کشور 

  .)Gul-Hossain et al., 2014( ایجاد کرده است
برخورداری از جاذبه های گردشگری فراوان، چالش های کشاورزی همچون ضعف 
در عملکرد بخش خصوصی و حرکت به سمت  رویکرد غیر خطی انتقال فناوری از 
تحقیقات به ترویج از طریق تمرکززدایی از مهمترین چالش های ترویج کشاورزی 

بوتان هستند.
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5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی بوتان
ترویج کشاورزی بوتان توفیق چندانی در طول تاریخ خود نداشته است. به طوری 
که همچنان به دنبال گسترش ترویج کشاورزی به همه مناطق کشور است. در واقع 
فعالیت های ترویج کشاورزی تاکنون در تمام این کشور اعمال نشده است. بنابراین 
هدف اولیه ای که ترویج کشاورزی بوتان دنبال می نماید، افزایش تولید است و از این 
منظر دارای دیدگاهی روشنگرانه است. اما الزم به ذکر است که این کشور در زمینه 

کشاورزی ارگانیک فعالیت های چشمگیری داشته است.
بوتان برای حل چالش های خود برای ارائه خدمات ترویجی، نواحی مختلف را 
بلوك بندی کرده است. در واقع تأکید ساختار ترویج این کشور بر تقسیم بندی و 
شبکه سازی برای ارائه خدمات سازگار در نظام ترویج است. متعاقباً بلوك بندی نواحی 
منجر به گرایش نظام ترویجی به تمرکززدایی شده است. با آغاز فرآیند تمرکززدایی 
مردم فعاالنه در بیان نیازهای توسعه ای و اقتصادی خود و همچنین رفع آنها مشارکت 
کرده اند. در این خصوص مردم در اجرای فعالیت های توسعه ای مانند کانال های 
آبیاری و ساخت جاده های مزارع و مراکز ترویجی نیز درگیر شده اند. راهبرد اجرایی 
این کشور در تعیین عرصه در قالب بلوك برای فعالیت کارشناسان ترویج و مروجان 

دارای اهمیت است.
با  این کشور همزمان  که سیاستگذاران  داشت  دور  نظر  از  نباید  رابطه  این  در 
گسترش فعالیت های ترویجی و خدمات مشاوره ای خود به تمام نقاط کشور، به دنبال 
تمرکززدایی نیز بوده اند. نکته مهم در این زمینه آن است که بوتان از این طریق 
توانسته است مشارکت مردم را در پروژه های ترویجی جلب نماید. بنابراین فعالیت های 
ترویج تا حدودی نقش مداخله ای نیز دارد و توانسته است نقش مخاطبین خود را از 
دریافت کننده محض اطالعات به مشارکت کنندگان در تصمیم گیری تغییر دهد. در 
مجموع کشور بوتان دارای دیدگاهی روشنگرانه است که با آهنگ مناسبی به سمت 

تفکرات مداخله ای در حرکت است.
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نظام ترویج کشاورزی سریالنکا 
1- بخش کشاورزی سریالنکا

جمهوری سریالنکا جزیره ای واقع در جنوب آسیا، اقیانوس هند و جنوب کشور 
هند می باشد. سریالنکا از مستعمرات بریتانیا بوده است. استعمار انگلیس از قرن 19 
و بعد از تسلط این کشور بر هندوستان آغاز گردید و تا زمان استقالل در 1948 ادامه 
داشت. جمعیت کشور سریالنکا در حدود 20 میلیون نفر است. سریالنکا حدود 8 
میلیون نفر نیروی کار دارد که 32 درصد از آنها در بخش کشاورزی شاغل هستند. 
نرخ بیکاری در این کشورکه سال 2007 حدود 5/4 درصد بود به واسطه رکود اقتصاد 
 .)Gul-Hossain et al., 2014( جهانی در پایان سال 2009 به 7 درصد رسیده است
سریالنکا در منطقه جنوب آسیا از نظر درآمد سرانه در وضعیت خوبی قرار دارد. ارزش 
تولید ناخالص داخلی این کشورکه 60 درصد از آن وابسته به بخش خدمات است، 
حدود 87 میلیارد دالر می باشد. صادرات سریالنکا شامل کاالهایی نظیر منسوجات، 
چای، برنج، فلفل، الماس، زمرد، یاقوت، نارگیل، الوار و ماهی می باشد. طبیعت زیبا، 
سواحل آرام و سرسبز و وجود پارك های طبیعی در سریالنکا موجب شده تا این 
کشور همه ساله گردشگران زیادی را به خصوص از کشورهای اروپایی جذب کند. 
این رویداد به لحاظ اقتصادی یکی از منابع عمده ارزی این کشور محسوب می شود. 
کشــاورزی فعالیتــی مهــم در اقتصــاد سریالنکاســت بــه طــوری کــه یــک ســوم 
ــا آن مشــغول  نیــروی کار ایــن کشــور در ایــن بخــش و فعالیــت هــای مرتبــط ب
ــی  ــص مل ــد ناخال ــد تولی ــا 12 درص ــاورزی تنه ــش کش ــا بخ ــتند. ام ــه کار هس ب
ســریالنکا را بــه خــود اختصــاص داده اســت. عملکــرد ضعیــف بخــش کشــاورزی 
ــاد  ــتگی زی ــذاری، وابس ــرمایه گ ــن س ــطح پایی ــه س ــوان ب ــریالنکا را می ت در س
ــارات  ــود اعتب ــزوالت آســمانی، روش هــای ســنتی برداشــت محصــول، کمب ــه ن ب
ــام  ــف نظ ــل، ضع ــل ونق ــکالت حم ــون مش ــادی همچ ــای اقتص ــف زیربن و ضع
بازاریابــی، کنتــرل دولــت بــر اراضــی و ناســازگاری سیاســت هــای تجــاری نســبت 
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داد. دولــت ســریالنکا در بخــش کشــاورزی نیــز هماننــد ســایر بخش هــا نظــارت 
اساســی و قابــل توجــه دارد. از فــرآورده هــای مهــم ســریالنکا می تــوان بــه چــای، 

کینیــن، قهــوه، کائوچــو و نارگیــل اشــاره کــرد.

2- ترویج کشاورزی سریالنکا
ترویــج کشــاورزی ســریالنکا در قــرن 17 طــی ســلطه مســتعمراتی هلنــد و بــا  
صــادرات محصــول دارچیــن آغاز گردیــد. طی قــرون 18 و 19، قوانین مســتعمراتی 
انگلســتان موجــب گســترش بیشــتر ایــن سیســتم گردیــد. ســوابق تاریخــی نشــان 
ــدن دو ســال  ــا گذران می دهــد کــه از حــدود دهــه 1880، مدرســان کشــاورزی ب
ــدند. در  ــتخدام می ش ــی اس ــوران دولت ــوان مأم ــه عن ــاورزی ب ــای کش آموزش ه
ــکان  ــد و مال ــاورزان ثروتمن ــیالن توســط کش ــاورزی س ــه کش ــال 1904 جامع س
زمیــن بــا هــدف تربیــت کشــاورزان بــرای کمــک بــه کشــاورزان بومــی تأســیس 
ــه  ــیله جامع ــه وس ــج ب ــان کار تروی ــد )Gul-Hossain et al., 2014(. از آن زم ش

ــا  رهبــران منطقــه انجــام می شــود.  کشــاورزی ســیالن در تعامــل ب
در اوایــل دهــه 1920 خدمــات ترویــج کشــاورزی بــه عنوان بخشــی از  ســازمان 
کشــاورزی1 توســعه پیــدا کــرد. در ســال 1921 کارکنان جامعه کشــاورزی ســیالن 
در ســازمان کشــاورزی جذب شــدند. از زمان اســتقالل در ســال 1948 تاکنون، چهار 
اصــالح بــزرگ در حــوزه ترویــج کشــاورزی ســریالنکا و در بخــش کشــاورزی روســتایی 
ایــن کشــور انجــام شــده اســت )Qamar, 2005(. در ســال 1957 اداره هــای ترویــج 
کشــاورزی ناحیــه و کارکنــان ترویــج روســتایی2 ایجــاد شــدند. این اولیــن گام مهم 
در نزدیــک ســاختن جامعــه کشــاورزی روســتایی بــه خدمــات ترویــج بــود. دومین 
اصــالح بــزرگ بــا معرفــی رهیافــت آمــوزش و دیــدار در ســال 1979 انجــام شــد. 
ــا  ــع، فقــدان ارتبــاط ب ــه کمبــود مناب ــل مختلفــی از جمل ــه دالی ــن رهیافــت ب ای
 1 Department of Agriculture 
 2 Krusikarma Vyapthi Sevaka )KVSs)
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ــالح  ــورد. اص ــت خ ــکالت اداری شکس ــی و مش ــائل اجتماع ــی مس ــق، برخ تحقی
ســوم در ســال 1989 در قالــب تغییــر کارکــرد اداره هــای ترویــج کشــاورزی ناحیــه 
و کارکنــان ترویــج روســتایی )KVSs( از طریــق جایگزینــی وظایــف کشــاورزی بــا 
ــود. ایــن تصمیــم سیاســی  وظایــف اداری و واگــذاری فعالیت هــای اداره روســتا ب
موجــب منســوخ شــدن ترویــج ســطح میدانــی در ایــن کشــور شــد کــه تبعــات 
ــن اصــالح،  ــی مــدت در توســعه بخــش کشــاورزی داشــت. چهارمی منفــی طوالن
اجــرای خدمــات ترویــج کشــاورزی یکپارچــه در ســال 1993 بــود. هــدف عمــده 
ایــن برنامــه، تقویــت خدمــات ترویــج کشــاورزی مختلــف در ســریالنکا از طریــق 

ــود.  ــا ب ــازی عملکرده یکپارچه س
ــاورزی  ــاورزی در وزارت کش ــج کش ــات تروی ــی  خدم ــر ارزیاب ــال حاض در ح
ســریالنکا نشــان دهنــده وجــود ضعــف هایــی در ارائــه خدمــات آن اســت. بنابرایــن 
ایــن نکتــه بایــد بــه طــور جــدی توســط سیاســتگذاران مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
ــه اینکــه اکثریــت جامعــه کشــاورزان ایــن کشــور را خــرده  ــا توجــه ب خصوصــاً ب
مالــکان تشــکیل داده و از لحــاظ اقتصــادی آســیب پذیــر بــوده و بعضــاً قــادر بــه 
پرداخــت بهــای خدمــات ترویجــی نیســتند )Qamar, 2005(. ســازمان هــای فعــال 

در نظــام ترویــج کشــاورزی ســریالنکا در جــدول 3 آورده شــده اســت.
بعــد از اســتقالل در ســال 1948، دولــت توجــه زیــادی بــه کشــت برنــج داشــت 
و اداره هــای کشــاورزی در قالــب برنامــه ریــزی و اجــرای خدمــات ترویجــی درگیــر 
شــدند. ســازمان هــای غیــر دولتــی و بخــش خصوصــی در ســریالنکا در زمینــه هایــی 
ماننــد آمــوزش و ظرفیــت ســازی  ضعیــف عمــل کــرده انــد امــا نقــش بخــش عمومی 
در ایــن زمینه هــا پررنــگ تــر بــوده اســت. البتــه برخــی ســازمان هــای مــردم نهــاد 
و برخــی شــرکت هــای محــدود خصوصــی دارای فعالیــت هایــی بــوده انــد1. خدمــات 

 1.  NGOs )Care International, Red Bana, and Sarvodaya) 
Private Sector Extension Service )Hechem, Ceylon Tobacco Company, Baurs Ltd,)
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ترویجــی در ســریالنکا عمدتــاً توســط نهادهــای بخــش عمومــی و انجمن هــا انجــام 
ــد از: ــا عبارتن ــن ســازمان ها و انجمن ه ــرد. برخــی از ای می گی

سازمان کشاورزی سریالنکا؛	 
مؤسسه تحقیقات چای؛	 
مؤسسه تحقیقات کائوچو؛	 
مؤسسه تحقیقات نارگیل؛	 
تعاونی بادام زمینی سریالنکا؛	 
مؤسسه تحقیقات شکر؛	 
سازمان صادرات کشاورزی؛	 
باغ گیاه شناسی رویال؛	 
سازمان تولیدات حیوانی؛ 	 
سازمان شیالت و منابع آبزیان.	 

سه زمینه کلی در سیاست برنامه ریزی ترویج کشاورزی سریالنکا وجود دارد:
مشــارکت جامعــه کشــاورزی در فرآینــد برنامــه ریــزی موجبــات توســعه 	 

ــد؛ ــن می کن ــدار فعالیــت هــای کشــاورزان را تضمی پای
ــای کشــاورزان 	  ــع نیازه ــرای رف ــی بخــش خصوصــی ب مؤسســات خدمات

ــه کشــاورزان  ــات رســانی ب ــت در خدم ــی دول مشــارکت داشــته و مســئولیت مال
کاهــش یافتــه اســت؛ و

ــری 	  ــات باشــد، رهب ــه خدم ــده کلی ــه دهن ــه ارائ ــه جــای اینک ــت ب  دول
 .)Qamar, 2005( مجموعــه سیســتم ها و تخصیــص منابــع را برعهــده دارد
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واحد

نهاد متولی

سایر ارگان ها
آموزشترویجتحقیق

عمدهمحصوالت-۱
کشاورزی:

**چای

**کائوچو

**نارگیل

**بادامزمینی

تحقیقاتمؤسسه*
چای

تحقیقاتمؤسسه*
کائوچو

تحقیقاتمؤسسه*
نارگیل

تحقیقاتمؤسسه*
بادامزمینی

تحقیقاتمؤسسه*
چای

تحقیقاتمؤسسه*
کائوچو

پژوهشیانجمن*
کاشتاصول

نارگیل

توسعهانجمن*
کشتبادامزمینی

تحقیقاتمؤسسه*
چای

تحقیقاتمؤسسه*
کائوچو

پژوهشیانجمن*
کاشتاصول

نارگیل

توسعهانجمن*
کشتبادامزمینی

کشاورزیصادرات-۲
)محصوالتانواع(

صادراتبخش
کشاورزی

صادراتبخش
کشاورزی

صادراتبخش
کشاورزی

-۳سایرامورکشاورزی

هایسازمان
/کشاورزی
دانشگاهها

ملیسازمان*
کشاورزی

هایسازمان*
سطحدرکشاورزی

استانها

*بخشتعاون

توسعهبخش*
روستایی

ارائهبخش*
خدماتزراعی

ملیسازمان*
کشاورزی

هایسازمان*
سطحدرکشاورزی

استانها

**بخشخصوصی:

مردمهایسازمان-
نهاد

	  بانکها

هایتشکل 	
کشاورزان

-۴اموردام

امورکلاداره
تولیدوبهداشت
محصوالتدامی

بهداشتاموراداره
محصوالتتولیدو
دامیدرسطحاستان

امورکلاداره
تولیداتوبهداشت
/دامیمحصوالت
بهداشتاموراداره
محصوالتتولیدو
دامیدرسطحاستان

بخشخصوصی

جدول 3- سازمان ها و نهادهای فعال در نظام ترویج کشاورزی سریالنکا
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3- تحقیقات کشاورزی سریالنکا
مجموعـــه تحقیقـــات کشـــاورزی ســـریالنکا شـــامل چهـــار بخـــش کلـــی 
ـــاورزی  ـــور کش ـــایر ام ـــور دام و س ـــدی، ام ـــوالت نق ـــادرات محص ـــی، ص ـــور زراع ام
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــریالنکا در ای ـــور س ـــات کش ـــام تحقیق ـــوت نظ ـــه ق ـــد. نقط می باش
مؤسســـات پژوهشـــی تخصصـــی جداگانـــه در مـــورد هـــر یـــک از محصـــوالت 
ــه  ــوط بـ ــی مربـ ــات تحقیقاتـ ــد مؤسسـ ــور ماننـ ــن کشـ ــاری ایـ ــده و تجـ عمـ
ـــه ای  ـــه گون ـــد. ب ـــادام زمینـــی وجـــود دارن محصـــوالت چـــای، نارگیـــل، کائوچـــو و ب
ـــر  ـــی ب ـــور اختصاص ـــه ط ـــی ب ـــاه شناس ـــی و گی ـــن زراع ـــی از متخصصی ـــه گروه ک
آن محصـــول خـــاص تمرکـــز داشـــته و بـــه پژوهـــش می پردازنـــد. تحقیقـــات 
آنهـــا شـــامل کلیـــه فرآینـــد زراعـــی از کاشـــت، داشـــت، برداشـــت و پـــس از 

ــود.  ــامل می شـ ــت را شـ برداشـ
بر بخش زراعی، طرح های پژوهشی در زمینه شناسایی و بهبود فرآیند  عالوه 
صادرات محصوالت تجاری کشاورزی تحت نظارت اداره صادرات کشاورزی مشغول 
به انجام پژوهش هستند. در زمینه امور دام و دامپروری نیز سازمان ویژه ای به بررسی 
و مطالعه وضعیت بهداشت و تولید محصوالت دامی از نظر کمی و کیفی می پردازد. 
نهایتاً چندین مؤسسه پژوهشی مستقل و محققین در دانشگاه ها نیز به طور پراکنده 
و گسترده به انجام مطالعات در مورد کلیه مسائل مرتبط با کشاورزی مشغول به کار 

هستند.

4-  ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی سریالنکا
ــاوری در  ــال فن ــای انتق ــت ه ــریالنکا فعالی ــاص در س ــی خ ــات پژوهش مؤسس
ــد. مثــاًل در بخــش دامپــروری، نهادهــای تحقیقــی- ــر عهــده دارن کشــاورزی را ب

ترویجــی و کمیتــه هــای کشــاورزی بــه گونــه ای فعاالنــه در زمینــه تولیــد، بازاریابی 
ــه جــای اینکــه  ــت ب و مشــکالت اجتماعــی کشــاورزان مشــارکت می کننــد و دول
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ــای سیاســی و اختصــاص  ــد، محیط ه ــازی کن ــات را ب ــده خدم ــه دهن ــش ارائ نق
منابــع را هدایــت می کنــد. بدیــن صــورت نوعــی رویکــرد برنامــه ریــزی پاییــن بــه 
بــاال وجــود داشــته و ایــن فرصــت را بــرای هماهنگــی نهادهــای درگیــر در خدمات 

ــد.  ــم می کن ــی فراه ترویج
گروه هــای کاری فنــی اســتانی در اوایــل 1980 بــه منظــور پشــتیبانی از 
ــی  ــای کاری فن ــد. گروه ه ــود آمدن ــریالنکا بوج ــدار در س ــوزش و دی ــت آم رهیاف
ــف  ــته های مختل ــان در رش ــالت کارشناس ــری و تعام ــرای بکارگی ــتانی راه را ب اس
ــه  ــر مؤسس ــاون مدی ــاورزی و مع ــج کش ــتانی تروی ــر اس ــد. مدی ــوار می کن هم
تحقیقــات منطقــه ای، دوره هــای آمــوزش ضمــن خدمــت در ســطح منطقــه ای 
ــه منظــور بررســی مشــکالت و میــزان ســازگاری  را هدایــت می کننــد. گروه هــا ب
فنــاوری هــای خــاص بــا موقعیــت هــای مختلــف، بــه طــور مســتمر ســازماندهی 
می شــوند. ایــن اســتراتژی بــا توجــه بــه رهیافــت آمــوزش و دیــدار و بــرای تقویــت 

ارتبــاط بیــن تحقیــق و ترویــج در نظــر گرفتــه شــده اســت.
اهمیت تقویت ارتباط بین تحقیق و ترویج به خوبی در کشور سریالنکا شناخته 
از  برخی  است.  اشاره شده  آن  به  پژوهش های رسمی  در  که  به طوری  شده است 

مهم ترین موارد در ادامه معرفی می شوند:
روز مزرعــه: روز مزرعــه بــه عنــوان یــک عملکــرد مرســوم ترویجــی و ســازمان 
یافتــه شــناخته شــده اســت امــا پژوهشــگران تنهــا زمانــی کــه رویدادهــای مهمــی 
در یــک زمینــه خــاص روی می دهــد، بــه برگــزاری روز مزرعــه مبــادرت می ورزنــد. 
بــا برگــزاری روز مزرعــه، ایــن فرصــت بــرای کارشناســان فراهــم می شــود تــا بــا 
ــرده و  ــاورزی را درك ک ــف کش ــای مختل ــط ه ــته و محی ــل داش ــاورزان تعام کش
 .)Dulle, 2000( تجــارب خــود را بــا کشــاورزان و مروجــان بــه اشــتراك بگذارنــد
همچنیــن روز مزرعــه توســط مؤسســه هــای پژوهشــی بــرای نشــان دادن فنــاوری های 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــز فرصت ــاظ نی ــه از آن لح ــود ک ــازماندهی می ش ــز س ــد نی جدی
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بحــث وگفتگــو بیــن محققــان و مروجــان مهیــا می شــود.
 کلینیــک هــای محصــول: بــه منظــور ارائــه خدمــات بهتــر در ایــن کلینیک 
هــا، تمهیداتــی بــرای فــروش بــذر، عوامــل تولیــد و نشــریات فنــی ایجــاد شــده و 
همچنیــن برنامــه هــای ویدئویــی نیــز بــه عمــوم عرضــه می شــود. در طــول فصــل 
ــتند،  ــه هس ــه ای مواج ــکالت چندگان ــا مش ــاورزان ب ــه کش ــی ک ــت و زمان برداش
محققــان مربوطــه بــا اختیــارات ترویجــی خــود به تعامــل بــا کشــاورزان می پردازند. 
چنیــن جلســاتی در وهلــه اول بــه رفــع بخــش زیــادی از مشــکالت کشــاورزان کمــک 
می کنــد و در گام دوم نیــز موجــب تقویــت ارتبــاط بیــن بخش هــای تحقیــق و ترویــج 

ــا کشــاورزان می شــود.  ب
فعالیت هــای رســانه هــای جمعــی: بــه منظــور تقویــت برنامــه هــای وزارت 
کشــاورزی، مرکــز صوتــی و تصویــری وزارت کشــاورزی به صــورت هفتگــی، برنامه های 
فنــی تلویزیونــی را تحــت عنــوان خدمــات تلویزیــون ملــی "Rupavahini" تهیــه و 
ارائــه می کنــد. بــه طــوری کــه چندیــن برنامــه رادیویــی نیــز هــر هفتــه توســط 
خدمــات پخــش مزرعــه در کلمبــو )پایتخــت ایــن کشــور( و واحد هــای منطقــه ای 
ــان و  ــه محقق ــی ب ــن فرصــت های ــا همچنی ــن برنامه ه آن پخــش می شــود. در ای
مروجــان مربوطــه در قالــب رســانه هــای الکترونیکــی و چاپــی بــرای ارائــه خدمــات 

ــا داده می شــود. ترویجــی آنه
ســمپوزیوم ســاالنه وزارت کشــاورزی: طــی ایــن گردهمایی، کارشناســان 
ارشــد فنــی از وزارت کشــاورزی بــه ســمپوزیوم دعــوت مــی  شــوند و ایــن رویــداد 
فرصتــی را بــرای ارائــه یافتــه هــای حاصــل از پژوهــش هــا، تجــارب بــه دســت آمده 
ــم  ــادی فراه ــی و اقتص ــات اجتماع ــن مطالع ــی و همچنی ــای ترویج ــت ه از فعالی
ــته های  ــان رش ــان کارشناس ــر می ــم بهت ــعه تفاه ــه توس ــداد ب ــن روی ــی آورد. ای م

مختلــف سراســر کشــور نیــز کمــک می کنــد.
از دیگــر روش هــای ارتباطــی بیــن تحقیــق و ترویج در کشــور ســریالنکا می تــوان به 
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پارك هــای فنــاوری کشــاورزی، ترویــج کشــاورزی مجــازی، محققــان آموزشــگر و 
.)Gul-Hossain et al., 2014( برنامــه تحقیــق ســازگارانه اشــاره کــرد

5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی سریالنکا
ظرفیت بالقوه برای توسعه در بخش خدمات کشاورزی، جمعیت عمده شاغل در 
بخش کشاورزی و ضعف بخش های غیر دولتی در آموزش و توانمندسازی مخاطبین 
مهمترین ویژگیهای بخش کشاورزی سریالنکا می باشد. سریالنکا کشوری است که 
نظام ترویج آن تحت تأثیر استعمار انگلستان پیشرفت نمود. به طوری که به واسطه 
تولید حداکثری  به سمت  نیز  ترویج کشاورزی  اهداف  انگلستان،  استعماری  هدف 
محصوالت سوق یافت. بنابراین بزرگترین هدف ترویج کشاورزی سریالنکا افزایش 
تولید است که عمدتاً بر مبنای دیدگاه روشنگرانه است. به دنبال هدف افزایش تولید، 
قرار داده  آموزش کشاورزان  بر  را  تمرکز خود  بیشترین  ترویج کشاورزی سریالنکا 

است. از این رو سریالنکا از این جنبه نیز دارای گرایشی روشنگرانه است. 
ارائه خدمات ترویجی کشاورزی ندارد. انجمن  دولت سریالنکا نقش اساسی در 
های تحقیقی و ترویجی و کمیته های کشاورزی فعاالنه در زمینه تولید، بازاریابی و 
مشکالت اجتماعی کشاورزان مشارکت می کنند و دولت به جای اینکه خدمات را ارائه 
کند، رهبری در محیط های سیاسی و اختصاص منابع را انجام می دهد. اما مشارکت 
کشاورزان نیز امری مهم محسوب می شود. برای تهیه و ارائه خدمات ترویج کشاورزی 
در سریالنکا، مشارکت کشاورزان بسیار مهم است. به همین دلیل مشارکت جامعه 
پایدار  توسعه  به سمت  فعالیت ها  برنامه ریزی، سبب حرکت  فرآیند  در  کشاورزی 

مطلوب کشاورزان است که مورد تأکید مسئوالن می باشد.
در مجموع می توان نظام ترویج کشاورزی سریالنکا را نظامی دانست که در راستای 
افزایش تولیدات محصوالت کشاورزی کشور خود از تفکرات روشنگرانه بهره می گیرد.



فصل سوم 
بررسی نظام ترویج کشاورزی  

کشورهای متمایل به رویکردمداخله ای
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 نظام ترویج کشاورزی هند 
1- بخش کشاورزی هند

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــزاری ب ــه اب ــه منزل ــد ب ــاورزی در هن ــای کش ــت ه فعالی
رشــد اقتصــادی و بهبــود وضعیــت اجتماعــی اســت. تأثیــر فنــاوری هــای مــدرن 
کشــاورزی در ایــن کشــور چشــمگیر بــوده اســت. در حال حاضــر کشــاورزی حدود 
یــک ســوم از تولیــد ناخالــص داخلــی ســاالنه و دو ســوم از اشــتغال ملــی هنــد را 
ــوار روســتایی دارای مــزارع کوچــک  تشــکیل می دهــد. حــدود 103 میلیــون خان
مقیــاس در بیــش از 127 منطقــه مختلــف آب و هوایــی از لحــاظ زراعــی، بــا انــواع 
ــتند.  ــه کار هس ــغول ب ــاورزی و دام مش ــوالت کش ــدی محص ــای تولی ــتم ه سیس
علــی رغــم رشــد ســریع جمعیــت در کشــور هنــد، تحقیــق و ترویــج کشــاورزی تــوأم 
بــا پیشــرفت و تــالش کشــاورزان و همچنیــن حمایــت از سیاســت هــای متناســب 
ــرخ رشــد  ــرخ رشــد کشــاورزی از ن ــع ن ــن دســتاورد رســیده اســت. در واق ــه ای ب

.)Singh, 2003( جمعیــت پیشــی گرفتــه اســت
توســعه کشــاورزی در کشــور هنــد از طریــق تشــریک مســاعی دولــت هنــد، 
وزارت کشــاورزی، وزارت تعــاون و همچنیــن ســازمان هــای تحقیقاتــی و آموزشــی 
ــود  ــر وج ــد ب ــاورزی هن ــف کش ــناریوهای مختل ــرد. س ــام می پذی ــاورزی انج کش
ــت دارد:  ــن کشــور دالل ــوع سیســتم تولیــدی محصــوالت کشــاورزی در ای ســه ن
ــده و کشــاورزی  کشــاورزی تجــاری برخاســته از انقــالب ســبز، کشــاورزی پیچی
ــا  متنــوع و ریســک پذیــر. سیســتم هــای تولیــد تجــاری پــس از انقــالب ســبز ب
بهــره گیــری حداکثــری از نهــاده هــای خارجــی دارای ماهیتــی نســبتاً یکنواخــت 
ــا ریســکی متوســط همــراه هســتند. در حالــی کــه  و مناســب و در تولیــد نیــز ب
سیســتم تولیــد پیچیــده عمدتــاً در بخــش کشــاورزی دیــم توســط خانوارهــای 
ــد  ــاالی تولی ــک ب ــا ریس ــم و ب ــای ک ــاده ه ــرف نه ــا مص ــر ب ــک و فقی کوچ

همــراه می باشــد.
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2- ترویج کشاورزی هند
ــوده و بخــش عمــده ای از  ترویــج کشــاورزی هنــد دارای زمینــه ای دولتــی ب
فعالیــت هــای دولتــی کشــاورزی را شــامل می شــود. همچنیــن کارگــزاران ترویــج 
بــا  بخــش هــای توســعه دولتــی، ســازمان هــای غیر دولتــی و ســازمان هــای خصوصی 
همــکاری فعالــی دارنــد تــا از ایــن طریــق اثربخشــی فعالیــت هــای خــود را ارتقــاء 
بخشــند )Singh et al., 2014(. نظــام ترویــج متشــکل از عاملیــن تغییــر، 
مأموریــن ترویــج دولتــی و غیــر دولتــی اســت. اربــاب رجــوع ترویــج نیــز متشــکل 
ــدگان و  ــطه ها، تولیدکنن ــامل واس ــاورزی ش ــران کش ــی از کارب ــف متنوع از طی

ــتند.  ــاورزان هس ــداران و کش ــا، بانک ــدگان نهاده ه تأمین کنن
2-1- راهبردها و برنامه های ترویج بعد از استقالل

پــس از اســتقالل هنــد در ســال 1948تــالش هایــی در زمینــه توســعه فعالیت های 
ترویــج کشــاورزی در منطقــه ی اِتـِـوا )آتــر پــراداش( آغــاز شــد. ایــن برنامــه شــاید 
اولیــن برنامــه ای بــود کــه در آن مشــارکت مــردم بــه طــور جدی مــورد تأکیــد قرار 
گرفــت. تجــارب حاصــل از ایــن برنامــه راهنمــا مقدمــه  برنامــه توســعه  اجتماعــی 
بــود کــه از ســال 1952 آغــاز گردیــد ســپس دولــت ایــن کشــور تصمیــم گرفــت 
تــا ترویــج را در کل کشــور توســعه دهــد. نخســتین برنامــه  بــزرگ در ایــن زمینــه 
برنامــه  توســعه  اجتماعــی بــود کــه در ســال 1952 توســط کمیســیون برنامه ریــزی 
هنــد آغــاز گردیــد. ایــن برنامــه بــه عنــوان بزرگتریــن برنامــه  تغییــرات روســتایی 
کشــور شــناخته شــد. طیــف متنوعــی از متخصصــان موضوعــی ترویــج کشــاورزی  
در زمینه هــای مختلــف کشــاورزی، دامــداری، تعاونــی، صنایــع، صنایــع روســتایی 
ــده  ــداف عم ــدند. اه ــتایی گســیل ش ــق روس ــه مناط ــی ب ــای اجتماع و آموزش ه

ایــن برنامــه توســعه اجتماعــی بــه شــرح زیــر بــود:
1ـ کمــک بــه روســتاها در زمینــه ی تشــکیل شــوراهای روســتایی )پانچایــات(، 

تعاونــی و مــدارس؛
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2ـ طراحــی و اجــرای یکپارچــه ی برنامه هــای چنــد مرحلــه ای در ســطح 
ــتایی؛ ــای روس ــق نهاده ــه از طری ــتا و منطق ــواده، روس خان

ــل  ــه ی حداق ــتایی، ارائ ــع روس ــعه ی صنای ــاورزی، توس ــازده کش ــش ب 3ـ افزای
ــای آموزشــی و تســهیالت  ــرآورده ســاختن نیازه ــات بهداشــتی ضــروری، ب خدم
ــان و  ــرای زن ــی ب ــعه ی برنامه های ــتایی و توس ــکن روس ــعه ی مس ــی، توس رفاه

ــتایی. ــان روس جوان
بــه دلیــل اســتقبال خــوب مــردم از برنامه هــای توســعه روســتایی، ایــن برنامــه 
در ســال 1953 تعــداد بیشــتری از مــردم را تحــت عنــوان خدمــات ترویــج ملــی 
ــام  ــور انج ــان در کش ــور همزم ــه ط ــه ب ــن دو برنام ــرار داد. ای ــش ق ــت پوش تح
می شــدند و شــاکله غالــب برنامه هــای ترویــج کشــاورزی را تشــکیل مــی داد. امــا 
ــه تحــت  ــود ک ــی ب ــا دارای کاســتی های ــور در برخــی جنبه ه ــه هــای مذک برنام
تأثیــر مــوج هــای دموکراتیــک نوظهــور در هنــد بــود. بــرای رفــع ایــن کاســتی ها 
ــه  ــی راج1 ب ــرح و پانچایت ــد مط ــعه هن ــام توس ــک در نظ ــی دموکراتی تمرکززدای
عنــوان سیســتمی خودمختــار بــه وجــود آمــد. امــا ایــن سیســتم نیــز بدلیــل بــه 
 Singh( حاشــیه رانــده شــدن نهادهــای روســتایی کارایــی زیــادی نداشــته اســت

.)et al., 2012
متعاقــب کمبــود مــواد غذایــی در ســطح وســیعی از هنــد، در ســال 1959 یــک 
تیــم تولیــد کشــاورزی تحــت حمایــت بنیــاد فــورد2، برنامــه افزایــش تولیــدات غذا 
از طریــق بهــره گیــری از دانــش فنــی را مطــرح کــرد تــا در مناطــق مشــخصی بــا 
تمرکــز بــر نیــروی کار و منابــع صــورت پذیــرد. ایــن پــروژه تحــت عنــوان برنامــه  
منطقــه ای کشــاورزی فشــرده3 یــا در اصطــالح عامــه  مــردم، برنامــه  بســته ای4 بــود. 

 1 Panchayati Raj
 2 Ford Foundation
 3 Intensive Agricultural District Program )IADP)
 4 Package Program
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ــرد  ــق کارب ــی از طری ــواد غذای ــد م ــش تولی ــر افزای ــا ب ــن برنامه ه ــز ای تمرک
ــوده اســت.  ــع ب ــع در 16 منطقــه ی غنــی از لحــاظ مناب گســترده  نهاده هــا و مناب
برنامــه ی منطقــه ای کشــاورزی فشــرده کشــاورزان را بــه عنــوان دریافت کننــدگان 
فنــاوری در نظــر می گیــرد بــه طــوری کــه بســته های فنــاوری متفــاوت بــه آنهــا 
در قالــب گــروه هایــی همگــن، ارائــه می گــردد. در ایــن رویکــرد فــرض می شــود 
کــه کشــاورزان توانایــی الزم بــرای دسترســی بــه فنــاوری را نداشــته و بایســتی از 

طریــق مؤسســات ترویجــی بــه آنهــا دسترســی پیــدا کننــد. 
بـــه دنبـــال موفقیـــت هـــای برنامـــه فـــوق الذکـــر در ســـال 1964، یـــک 
ـــا  ـــاال ب ـــد ب ـــطح تولی ـــه س ـــتیابی ب ـــدف دس ـــا ه ـــرده ب ـــی فش ـــه ی ترویج برنام
وجـــود دسترســـی بـــه منابـــع محـــدود انجـــام شـــد. ایـــن برنامـــه مقدمـــه 
ای بـــرای  برنامـــه ی ناحیـــه ای کشـــاورزی فشـــرده1 و اساســـاً یـــک برنامـــه ی 
ـــوالت  ـــازده محص ـــای پرب ـــی از گونه ه ـــرا در برخ ـــل اج ـــور و قاب ـــول ـ مح محص
ـــتفاده  ـــدی اس ـــیل تولی ـــاس پتانس ـــر اس ـــتا ب ـــن راس ـــود )Thapa, 2010(. در ای ب
ـــود  ـــی بهب ـــز بین الملل ـــط مرک ـــو توس ـــدم و ج ـــازده ی گن ـــد و پرب ـــام جدی از ارق
ذرت و گنـــدم2 و مؤسســـه ی بین المللـــی تحقیقـــات برنـــج3 گســـترش یافـــت و 
ـــه ی  ـــه ی ده ـــازده4 را در میان ـــم پرب ـــه  رق ـــتان برنام ـــت هندوس ـــب دول ـــن ترتی بدی
ـــه  ـــد. برنام ـــراه ش ـــبز هم ـــالب س ـــا انق ـــب ب ـــن ترتی ـــه ای ـــرد و ب ـــروع ک 70 ش
ـــا  ـــی خودکف ـــی اساس ـــوالت غذای ـــد محص ـــد را در تولی ـــور هن ـــازده کش ـــم پرب رق
ـــن  ـــا در ای ـــرده پ ـــاورزان خ ـــه کش ـــه ب ـــه توج ـــر از جمل ـــات دیگ ـــا موضوع ـــرد. ام ک

برنامـــه نادیـــده گرفتـــه می شـــدند. 
معرفــی و اجــرای رهیافــت ترویجــی آمــوزش و دیــدار نقطــه ی عطــف مهمــی 

 1 Intensive Agricultural Area Program )IAAP(
 2  International Maize and Wheat Improvement Center )CIMMYT)
 3  International Rice Research Institute )IRRI)
 4  High Yielding Variety Program )HYVP)
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در تاریــخ ترویــج هندوســتان اســت. ایــن نظــام بــا وجــود اثــرات مثبــت و متنوعــی 
کــه داشــته امــا بیشــتر در مناطــق پــرآب هنــد موفقیــت هایــی کســب کــرد. بــا 
توجــه بــه انتقــادات وارد بــر ایــن رهیافــت، نظــام ترویــج کشــاورزی اکثــر اســتان هــای 
ــرار  ــل ق ــورد اصــالح و تعدی ــع، م ــود مناب ــه کمب ــه منظــور پاســخگویی ب ــد ب هن

گرفته انــد. 
2-2- ترویج کشاورزی تکثرگرا در هند

ــی و  ــزی(، ایالت ــی )مرک ــطح مل ــه س ــتان در س ــاورزی در هندوس ــج کش تروی
منطقــه ای فعالیــت می کنــد. مطالعــه و بررســی جزئیــات ایــن ســطوح ســه گانــه 
تأثیــر بســزایی در شــناخت عملکــرد ترویــج هندوســتان و همچنیــن بــرای کشــور 

مــا دارد.
2-2-1- سطح مرکزی )ملی(

اتحادیــه وزارت کشــاورزی1 کــه بخشــی از دولــت هنــد می باشــد باالتریــن نهــاد 
ــد  ــور کشــاورزی در هن ــا ام ــط ب ــررات مرتب ــن و مق ــر قوانی ــذار و ناظــر ب قانون گ
ــه  ــاون2، موسس ــاورزی و تع ــامل اداره کش ــاورزی ش ــه ی وزارت کش ــت. اتحادی اس

ملــی مدیریــت ترویــج کشــاورزی3 و شــورای تحقیقــات کشــاورزی هنــد اســت.
ســازمان کشــاورزی و تعــاون: ایــن ســازمان مســئولیت تنظیــم و اجــرای 
سیاســت  ها و برنامه هــای ملــی را بــر عهــده دارد. ایــن ســازمان فرآینــد دســتیابی 
ــه از  ــتفاده بهین ــا اس ــد ب ــاورزی هن ــه کش ــعه جامع ــد و توس ــه رش ــر ب ــریع ت س
ــق وضــع سیاســت ها و برنامــه هــای  ــاه را  از طری ــع زمیــن، آب، خــاك و گی مناب
متناســب محقــق می ســازد. ســازمان کشــاورزی و تعــاون شــامل چندیــن 
ــج کشــاورزی  ــت تروی ــا مدیری ــی اســت کــه یکــی از آنه ــی فن زیربخــش مدیریت
ــت در  ــن مدیری ــت. ای ــی اس ــادی ارتباط ــاورزی نه ــج کش ــت تروی ــت. مدیری اس

 1  Union Ministry of Agriculture
 2Department of Agriculture and Cooperation )DAC)
 3National Institute of Agricultural Extension Management
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ــی  ــطح ایالت ــج در س ــای تروی ــازمان ه ــه س ــی را ب ــی های سیاس ــع خط مش واق
ارائــه داده و آنهــا را مــورد حمایت هــای عملــی قــرار می دهــد. بــه عبــارت دیگــر 
مدیریــت ترویــج کشــاورزی فعالیت هــای کشــاورزی را در ســطوح ملــی و ایالتــی 
ســازماندهی کــرده و همچنیــن برنامه هــای آموزشــی ویــژه ای در راســتای ارتقــای 
ــی  ــای فن ــد. واحده ــه می ده ــی ارائ ــج ایالت ــئوالن تروی ــای مس ــطح مهارت ه س
ایــن مدیریــت شــامل مدیریــت ترویــج، آمــوزش ترویجــی، اطالعــات مزرعــه ای و 
مرکــز ملــی منابــع در کشــاورزی اســت )Singh., 2003(. برخــی از طرح هایــی 
کــه توســط مدیریــت ترویــج حمایــت می شــود عبارتنــد از طــرح بخــش مرکــزی 
ــت  ــن مدیری ــرح انجم ــری ط ــزی1؛ بازنگ ــای مرک ــج از نهاده ــت تروی در حمای
فنــاوری کشــاورزی2؛ حمایــت رســانه های جمعــی و انبوهــی از ترویــج کشــاورزی؛ 

ــاورزی. ــای کش ــاورزی و کلینیک ه ــاری کش ــز تج ــای مراک ــری طرح ه و بازنگ
مؤسســه ی مّلــی مدیریــت ترویــج کشــاورزی:  مؤسســه  ملــی مدیریــت 
ترویــج کشــاورزی در حیدرآبــاد یکــی از ســازمان هــای مســتقلی اســت کــه توســط 
دولــت هنــد در ســال 1987 و بــا هــدف کمــک بــه دولــت مرکــزی و دولت هــای 
ــرا از  ــج تکثرگ ــود نظــام تروی ــا هــدف بهب ــن ســازمان ب ــی تشــکیل شــد. ای ایالت
ــردی  ــای ف ــا و مهارت ه ــت ها، برنامه ه ــت در سیاس ــرات مثب ــاد تغیی ــق ایج طری
ــر اداره کشــاورزی و  ــر نظ ــت کشــاورزی زی ــی مدیری ــد. مؤسســه مل تأســیس ش
تعــاون هنــد قــرار دارد. ظرفیــت ســازی بــرای فعالیــت هــای ترویــج کشــاورزی، 
انجــام تحقیــق و مشــاوره، ارائــه آموزش ــهای الزم در زمینــه مدیریــت و جمــع آوری 
ــت  ــی مدیری ــه مل ــف مؤسس ــن وظای ــم تری ــاورزی از مه ــای کش ــناد و آماره اس
ــا ی  ــده ی دوره ه ــه برگزارکنن ــن مؤسس ــد. ای ــد می باش ــاورزی هن ــج کش تروی
آموزشــی مختلــف و همچنیــن ارائه دهنــده ی دو برنامــه  در ســطح کاردانــی مربــوط 
ــه طــور  ــج کشــاورزی اســت. ب ــت تروی ــت عمومــی و همچنیــن مدیری ــه مدیری ب

 1 Central Sector Scheme on Extension Support to Central Institutions
 2  Agricultural Technology Management Agency )ATMA)
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خالصــه وظایــف مؤسســه ملــی مدیریــت ترویــج کشــاورزی بــه شــرح زیــر اســت:
ـ توســعه ی ارتباطــات میــان نهادهــای ایالتــی، منطقــه ای، ملــی و بین المللــی 

کــه بــه نوعــی بــا مدیریــت ترویــج و توســعه ی کشــاورزی در ارتبــاط هســتند؛
ـ آگاهی نسبت به سیاست ها و نظام های مدیریت ترویج کشاورزی؛

ـ ایجــاد ارتباطــات تعاملــی میــان نهادهــای ملــی و بین المللــی بــرای تســهیم 
منابــع علمــی انســانی؛

ــی  ــعه ی اثربخش ــرای توس ــن ب ــت نوی ــای مدیری ــرد ابزاره ــعه ی کارب ـ توس
ــاورزی؛ ــج کش ــای تروی ــازمان ه س

ــج  ــان تروی ــرای کارکن ــاز ب ــر نی ـ ســازماندهی برنامه هــای آموزشــی مبتنــی ب
کشــاورزی؛

ـ انجام مطالعات مسأله ـ محور در مدیریت ترویج کشاورزی؛ و
ــات  ــه موضوع ــات در زمین ــار اطالع ــردازش و انتش ــره، پ ــع آوری، ذخی ـ جم

ــی. ــن الملل ــطوح بی ــاورزی در س ــج کش ــت تروی ــا مدیری ــط ب مرتب

شــورای تحقیقــات کشــاورزی هنــد: شــورای تحقیقــات کشــاورزی هنــد 
باالتریــن ارگان بــرای هماهنگــی، هدایــت و مدیریــت تحقیــق و آموزش کشــاورزی 
)شــامل فعالیت هــای کشــاورزی، باغبانــی، شــیالت و علــوم دامــی( در کل کشــور 
اســت. ایــن نهــاد بــا برخــورداری از 99 شــورای تحقیقات کشــاورزی و 53 دانشــگاه 
کشــاورزی در سرتاســر هنــد، یکــی از بزرگتریــن نظام هــای تحقیقاتــی کشــاورزی 
ملــی در دنیــا می باشــد. ایــن شــورا نقــش بســزایی در بــروز انقــالب ســبز و اقدامات 
توســعه ای نشــأت گرفتــه از آن در کشــاورزی هنــد داشــته اســت. همچنیــن نقــش 

اصلــی را در پیشــرفت آموزش هــای عالــی کشــاورزی در هندوســتان دارد. 
ــد  ــوان بخشــی از شــورای تحقیقــات کشــاورزی هن ــه عن ــج کشــاورزی ب تروی
می باشــد. ایــن بخــش توســط معاونیــن مدیــر کل ترویــج کشــاورزی اداره می شــود. 
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فعالیت هــای ایــن بخــش شــامل نمایــش و ارزیابــی فنــاوری، آمــوزش کشــاورزان، 
آمــوزش کادر ترویــج و آگاهی بخشــی از فناوری هــای نویــن بــه کشــاورزان اســت. 
ــه  ــته ب ــادی وابس ــم های نه ــق مکانیس ــود را از طری ــای خ ــش فعالیت ه ــن بخ ای
ــاورزی  ــاوری کش ــات فن ــز اطالع ــور 44 مرک ــن منظ ــد. بدی ــام می ده آن انج
تحــت نظــارت شــورای تحقیقــات کشــاورزی و دانشــگاه های کشــاورزی ایالتــی 

ــده اند.  ــکیل ش تش
ــج کشــاورزی  ــه تروی ــال در بدن ــادی فع ــوان نه ــه عن ــز ب بخــش خصوصــی نی
هنــد بــه ارائــه خدمــات کاربــردی بــه مخاطبیــن می پــردازد. ترویــج  کشــاورزی 
هنــد در حــدود 20 ســال صرفــاً بــر اشــاعه ی فناوری هــای انقــالب ســبز و تأکیــد 
بــر تولیــد غــالت در مناطــق پــرآب تمرکــز داشــته اســت. غفلــت از ابعــاد اجتماعــی 
و فرهنگــی منجــر بــه بــروز مســائل و مشــکالتی در نظــام ترویــج ایــن کشــور شــد. 
بــه طــوری کــه بســیاری از ســازمان هــای مربوطــه بــه دلیــل دیــدگاه بخشــی نگــری 
حاکــم بــر آنهــا و نادیــده گرفتــن برخــی جنبــه هــای اجتماعــی و زیســت محیطی 
ــا ایــن مســئله، ترویــج خصوصــی  دارای عملکــرد ناقــص بودنــد. بــرای برخــورد ب
ــت  ــه صــورت آزمایشــی توســط دول کشــاورزمحور و بازارمحــور در ســال 1990 ب
ــوع1 و  ــاورزی متن ــی کش ــا ی حمایت ــروژه ه ــق پ ــی از طری ــک جهان ــد و بان هن

پــروژه ی ملــی فنــاوری کشــاورزی2 در آتــر پــراداش3 اجــرا گردیــد.
ــازار فــروش  ــا توجــه بــه اینکــه کشــاورزان هنــدی بــه دلیــل عــدم وجــود ب ب
ــد،  ــیار ارزان بودن ــی بس ــا قیمت ــود ب ــوالت خ ــه محص ــه ارائ ــور ب ــب، مجب مناس
ــر ســر راه   ــه عنــوان راه گشــای چالــش موجــود ب مفهــوم کشــاورزی قــراردادی ب
ــاورزی ـ  ــرکت های کش ــط ش ــرح و توس ــازار مط ــا ب ــاورز ب ــب کش ــاط مناس ارتب
ــای  ــن هزینه ه ــه و تأمی ــرای ارائ ــی ب ــای گوناگون ــود. الگو ه ــام می ش ــاری انج تج

 1 Diversified Agricultural Support Project )DASP( 
 2 National Agricultural Technology Project )NATP)
 3 Uttar Pradesh )UP)
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ــر در  ــال حاض ــود. در ح ــام می ش ــی انج ــش خصوص ــیله ی بخ ــه وس ــج ب تروی
کشــور هندوســتان 282,000 توزیــع کننــده نهــاده هــای کشــاورزی وجــود دارد 
ــازی را  ــی س ــوی خصوص ــه س ــاورزی ب ــه ی کش ــای جامع ــم چرخ دنده ه ــه حک ک

ــد. ــا می کنن ایف
خصوصی سازی فعالیت های ترویج از طریق سازمان ها و تعاونی های کشاورزان 
نیز انجام می شود. این سازمان ها معموالً مجهز به امکانات و تسهیالت زیادی هستند به 
نحوی که کشاورزان با عضویت در سازمان های مزبور می توانند از آنها بهره مند شده و از 
میزان هزینه های خود بکاهند. از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: تعاونی 
ماهانار1، ماها ارگانگ2 و ماهابنانا3. در این تعاونی ها نهاده هایی نظیر بذر، سموم و 
کودهای ارگانیک از طریق تعاونی در اختیار اعضاء قرار می گیرد. در ازای برخی از 
نهاده ها نظیر بذر از کشاورزان هزینه ای دریافت نمی گردد، ولی برای نهاده هایی نظیر 
سموم و کود ارگانیک مبلغی توسط تعاونی دریافت می گردد. خصوصی سازی ترویج 
از  از طریق مشاوران کشاورزی نیز پیگیری می شود. این وظایف مشاوره ای عموماً 
طریق اساتید بازنشسته ی دانشگاه های کشاورزی و متخصصان ترویج ارائه می گردد. 
از خدمات کلینیک های کشاورزی و سایر مراکز تجاری ـ کشاورزی نیز در جلسات 

  .)Singh et al., 2014( مشاوره ای فنی کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند
ســازمان هــای غیردولتــی نیــز نقــش بســیار مهمــی در ارائــه خدمــات ترویــج 
کشــاورزی بــه ویــژه بــرای کشــاورزان خرده پــای هنــدی دارنــد. اکثــر ســازمان هــای 
غیردولتــی توســط خّیریــن و حامیــان خــارج از ســازمان ها مــورد حمایــت قــرار 
می گیرنــد. باســیکس4، پرادهــان5 و بِیــف6 از بزرگتریــن ســازمان هــای غیردولتــی 
ــی در  ــازمان های غیردولت ــی از س ــتان هســتند. باســیکس یک ــال در هندوس و فع
 1  MAHAANAR
 2  MAHAORGANGE
 3  MAHABANANA
 4  BASIX
 5  PRADHAN
 6  BAIF
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حیطــه ترویــج کشــاورزی اســت کــه دارای بیــش از 3/5 میلیــون مشــتری کوچــک 
مقیــاس می باشــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 90 درصــد اربــاب رجــوع هــای ایــن 
ســازمان را مــردم فقیــر روســتایی و 10 درصــد باقیمانده را زاغه نشــین های شــهری 
تشــکیل می دهنــد. پرادهــان نیــز ارائه دهنــده ی وام بــه گروه هــای خودیــار اســت 
و بــا توانمندســازی مــردم فقیــر روســتایی ســعی در افزایــش فرصت هــای درآمــدی 
بــرای آنــان دارد. بنیــاد تحقیقــات توســعه ی بِیــف ســومین ســازمان غیــر دولتــی 
ــزرگ در کشــور هنــد اســت کــه در زمینــه ی توســعه ی دامــداری و کشــاورزی  ب
ــوده و  ــه کار ب ــف مشــغول ب ــز مختل ــن ســازمان در 75 مرک ــد. ای ــت می کن فعالی
بــه بیــش از 5/2 میلیــون نفــر از افــراد ســاکن مناطــق محــروم خدمــات رســانی 

می کنــد.
ــز  ــاورزان نی ــای کش ــی ه ــا و تعاون ــامل انجمن ه ــهری ش ــای ش ــازمان ه س
ــت   ــی فعالی ــوع ترویج ــات متن ــه خدم ــه ی ارائ ــه در زمین ــتند ک ــی هس اجتماعات
می کننــد. زیربنایــی تریــن هــدف چنیــن ســازمان هایــی بــر روی کاهــش فقــر و 
توانمندســازی کشــاورزان متمرکــز اســت. نزدیــک بــه 580 هــزار تعاونــی بــا 280 

ــه فعالیــت هســتند.  میلیــون نفــر عضــو در هندوســتان مشــغول ب
2-2-2- سطح ایالتی

ــتان دارای  ــی: هندوس ــی و ادارات دولت ــاورزی ایالت ــگاه های کش  دانش
ــب  ــه در قال ــت ک ــی اس ــاورزی ایالت ــگاه های کش ــترده ای از دانش ــبکه ی گس ش
نظــام ملــی تحقیقــات کشــاورزی1 ، مهمتریــن عامــل در رشــد و توســعه آمــوزش و 
تحقیقــات کشــاورزی در ایــن کشــور هســتند. تدریــس، تحقیــق و آمــوزش ترویــج 
ــه  در ســطح هــر ایالــت در ایــن دانشــگاهها اجــرا می شــود. ســپس ایــن دانــش ب
ــج منتقــل می شــود.  ــوران تروی ــی شــامل دانشــجویان، کشــاورزان و مأم ــران نهای کارب
معمــوالً ارتبــاط بخــش ترویــج بیــن دانشــگاه های کشــاورزی و کاربــران نهایــی از 

 1  National Agricultural Research System )NARS(
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طریــق نهادهــای واســط در ســطح ایالتــی انجــام می گیــرد. بــا ایــن حــال در برخی 
مــوارد نیــز دانشــگاه ها مســتقیماً  بــا کشــاورزان در ارتبــاط هســتند. دانشــگاه های 
کشــاورزی نهادهــای مســتقل و خودمختــار هســتند کــه بــه انجــام فعالیــت هــای 
پژوهشــی و آموزشــی می پردازنــد. در هــر ایالــت حداقــل یــک دانشــگاه کشــاورزی 
وجــود دارد. هزینــه دانشــگاه های کشــاورزی از طریــق دولت هــای ایالتــی تأمیــن 
می گــردد. آنهــا بــه صــورت منظــم و ادواری از طــرف شــورای تحقیقات کشــاورزی 

هنــد نیــز کمــک هزینــه هایــی را دریافــت می کننــد. 
ــط  ــازمان راب ــج1 س ــوزش تروی ــت آم ــج :مدیری ــوزش تروی ــت آم مدیری
ــا  ــه ب ــت ک ــت اس ــر ایال ــاورزی در ه ــعه ی کش ــی و توس ــگاه های ایالت ــن دانش بی
ــه  ــات ب ــه ی اطالع ــاوره و ارائ ــوزش، مش ــق آم ــا از طری ــریع فناوری ه ــال س انتق
مأمــوران ترویــج و کشــاورزان ســطوح پاییــن نقــش مؤثــری در توســعه کشــاورزی 
ــاوره  ــوزش، مش ــردی آم ــوزه ی عملک ــه ح ــج در س ــوزش تروی ــت آم دارد. مدیری
و ارتباطــات فعالیــت می کنــد و از طریــق ایجــاد هماهنگــی بــا اداره هــای 
کشــاورزی، دامپــروری، باغبانــی، جنگلــداری، تعــاون و ســایر مؤسســات ذی ربــط 
بــرای بهبــود وضعیــت روســتاییان تــالش می کنــد. ایــن مدیریــت همچنیــن بــا 
ــه  ــای رو در رو ب ــه ای و نمایش ه ــات مزرع ــی، عملی ــای میدان ــام آزمایش ه انج
ارزیابــی، اصــالح و پذیــرش فناوری هــا نیــز می پــردازد. از دیگــر مســئولیت هــای 
ــه ی  ــی برنام ــارت و ارزیاب ــی ها، نظ ــن خط مش ــج، تعیی ــوزش تروی ــت آم مدیری
ــا دانشــگاه های کشــاورزی  ــاط ب ــه آن را در ارتب ترویجــیKVK( 2( می باشــد ک

ــاند. ــام می رس ــه انج ب
مدیریــت آمــوزش ترویــج متشــکل از مدیریــت تحقیــق، ســازمان هــای دولتــی، 
ــی در  ــای فن ــه برنامه ه ــد ک ــج می باش ــوزش تروی ــای آم ــز واحده ــا و نی KVKه
ــج  ــوزش تروی ــت آم ــف مدیری ــای مختل ــرای واحده ــون را ب ــای گوناگ ــه ه جنب
 1  The Directorate of Extension Education )DoEE)
 2 Krishi Vigyan Kendra )KVK)
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 )ATIC( 1ــاوری کشــاورزی ــگاره 8(. مراکــز اطالعــات فن ــد )ن ســازماندهی می کنن
ــات  ــد اطالع ــا تولی ــه ب ــج اســت ک ــوزش تروی ــت آم ــی مدیری ــی از ارکان اصل یک
فناورانــه و ارائــه ی راه حل هــای مختلــف، کشــاورزان  و ســایر ذینفعــان مرتبــط بــا 

ــد. ــرار می ده حــوزه کشــاورزی را تحــت پوشــش خــود ق
در اکثــر ایالت هــای هندوســتان، مؤسســات ایالتــی آمــوزش ترویــج و مدیریــت 
ــن  ــار و مســتقل می باشــند. ای ــد کــه مؤسســاتی خودمخت کشــاورزی وجــود دارن
ــت  ــاورزی، مدیری ــای کش ــه ی فناوری ه ــی در زمین ــای آموزش ــات، دوره ه مؤسس
ــای  ــج و فناوری ه ــات در تروی ــیتی، اصالح ــائل جنس ــات و مس ــج، موضوع تروی
اطالعاتــی نویــن برگــزار می کننــد. کارکــرد اصلــی ایــن مؤسســات ایالتــی، ارائــه 
ــن  ــج و ادارات ایالتی2اســت. ای ــه مأمــوران تروی ــج ب آمــوزش هــای مدیریــت تروی
ــد  ــه بای ــه ایــن چالــش اصلــی هســتند کــه چگون ــه دنبــال پاســخ ب آموزش هــا ب
ــازار ـ محــور" را ایجــاد کــرد.  "ترویــج پاییــن بــه بــاال"، "کشــاورز ـ محــور" و "ب

2-2-3- سطح ناحیه ای
ــامل  ــه ای ش ــطح منطق ــاورزی در س ــج کش ــای تروی ــن فعالیت ه ــده تری عم
ــش  ــق شــبکه ی کری ــا از طری ــش محصــوالت و فناوری ه ــی، اصــالح و نمای ارزیاب
ــن  ــیالت و همچنی ــی، ش ــداری، باغبان ــاورزی، دام ــازمان کش ــدراز3، س ــان کن وی

ــد.  ــاوری4 می باش ــت فن ــن مدیری انجم
ــوان  ــا را می ت ــدراز )KVK : )KVKs ه ــان کن ــش وی 2-2-3-1- کری
نوعــی مؤسســات علمــی نوآورآنــه در ســطح منطقــه ای تعریــف کــرد کــه در ســطح 
جهــان نیــز بــه عنــوان یــک سیســتم اجرایــی ترویجــی خــاص قلمــداد می شــوند 
ــد، 631  ــاورزی هن ــات کش ــورای تحقیق ــر ش ــال حاض )Thapa, 2010(.  در ح
شــبکه KVK را تحــت نظــارت و کنتــرل مســتقیم خــود دارد. شــبکه های 
 1Agricultural Technological Information Center )ATIC)
 2 State Line Departments
 3  Krishi Vigyan Kendras )KVKs(
 4  Technology Management Agency )ATMA)
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ــد.  ــر عهــده دارن ــه کشــاورزان را ب KVK ارزیابــی، اصــالح و انتقــال فناوری هــا ب
اصــول اولیــه ی ایــن مراکــز عبارتنــد از:

1ـ  اشــاعه فناوری هــا و ایــده هــای نویــن از طریــق تجــارب عملــی و 
برخــورداری از دانــش فنــی متناســب؛

2ـ ارائــه آموزش هــای ترویجــی بــرای کارکنــان اداری شــاغل در شــبکه و هــم 
بــرای کشــاورزان و ماهیگیــران منطقــه تحــت پوشــش شــبکه؛ و

ــز و انعطــاف  ــن مراک ــرای ای ــه و دســتورالعمل خــاص ب ــدم وجــود برنام 3ـ ع
پذیــری برنامــه ی هــر مرکــز متناســب بــا نیازهــا، منابــع طبیعــی موجــود و توانایی 

رشــد کشــاورزی منطقــه ی خــاص. 
 ایــن شــبکه زمینــه توانمندســازی کشــاورزان را فراهــم ســاخته و بــا معرفــی 
ــات  ــش و اطالع ــی، دان ــطح آگاه ــاورزی، س ــن کش ــای نوی ــال فناوری ه و انتق
ــای  ــه ه ــودن برنام ــم نم ــا فراه ــن ب ــازد. همچنی ــه روز می س ــاورزان را ب کش
آموزشــی کارآمــد بــرای کادر ترویــج، آنهــا را بــا مباحــث روز توســعه ی کشــاورزی 
ــوان هســته  ــه عن ــد. شــبکه هــای KVK هــا ب ــر آن آشــنا می کن ــر ب و عوامــل مؤث
ــاً  ــبکه KVK عمدت ــر ش ــه هســتند. ه ــای کشــاورزی در منطق ــِش فناوری ه دان
محــدود بــوده و دارای کادر اجرایــی کمتــر از 20 نفــر شــامل گروهــی از متخصصان 
موضوعــی و بیــن رشــته ای اســت کــه بــر کلیــه ی فعالیت هــای شــبکه نظــارت 

ــت از: ــارت اس ــف KVK عب ــن وظای ــد. کلیدی تری دارن
1ـ شــبکه هــای  مذکــور بــا انجــام آزمایــش عملــی در مزرعــه  بــه طــور مــداوم 
ــرایط  ــژه ش ــه بوی ــر منطق ــی ه ــرایط بوم ــا ش ــاوری خــاص را ب ــک فن تناســب ی

ــد؛ ــرار می دهن ــی ق ــورد بررســی و ارزیاب ــا م کشــاورزان خــرده پ
2ـ برگــزاری روز مزرعــه بــرای معرفــی شــیوه هــای نویــن کشــت و محصــوالت 
متنــوع کشــاورزی و همچنیــن اطــالع رســانی و توانمندســازی مخاطبیــن از طریق 
ــه ای در روز  ــش نتیج ــه ای و نمای ــش طریق ــد نمای ــی مانن ــون عمل ــرای فن اج
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مزرعــه برگــزار شــده؛ 
3ـ ارائــه آمــوزش هــای عملــی و کاربــردی بــه کشــاورزان در راســتای بــه روز 
کــردن ســطح اطالعــات، دانــش و مهارت هــای آنــان در برخــورد بــا فناوری هــای 
جدیــد کشــاورزی و همچنیــن آمــوزش کادر ترویــج بــا هــدف آشناســازی آنــان بــا 

مباحــث نویــن توســعه کشــاورزی و مشــکالت مبتالبــه جوامــع روســتایی؛ و
ــد  ــای جدی ــاوری ه ــز فن ــش و مرک ــم و دان ــد عل ــع تولی ــوان مناب ــه عن 4ـ ب
کشــاورزی، ســایر بخــش هــای ترویــج دولتــی، خصوصــی و داوطلبانــه را نیــز مــورد 

ــد.  ــرار می دهن ــت ق حمای
ــن  ــی و بی ــتفاده از متخصصــان موضوع ــا اس ــبکه KVK  ب ــای ش ــت ه فعالی
رشــته ای زمینــه ی تســهیل در فرآینــد تبدیــل تحقیقــات اولیــه و داده هــای خــام 
ــاس   ــر اس ــبکه ها ب ــن ش ــد. ای ــم می کن ــردی را فراه ــش کارب ــات دان ــه تحقیق ب
ــام ایــن مــدل  ــه عنــوان منبــع اطالعاتــی عمــل می کننــد. ن مــدل KRCTO ب

ــد:  ــر می باش ــم زی ــروف اول مفاهی ــی از ح ترکیب
ـ دانــش )Knowledge(: کســب اطالعــات و آگاهــی از مهــارت هــای 
ــون  ــی همچ ــارت های ــت. مه ــت در KVKهاس ــی فعالی ــول زیربنای ــوع از اص متن
چگونگــی کارکــرد نظــام هــای تولیــدی کشــاورزی، ســاز و کار انــواع فنــاوری هــای 
ــازار شــامل نظــام عرضــه، تقاضــا و قیمت هــا و  کشــاورزی، ســازوکار حاکــم بــر ب
ــا  ــاً اطالعــات از سیاســت هــای موجــود در حــوزه هــای مختلــف مرتبــط ب نهایت

ــاورزی. کش
ـ منابــع )Resource(: فنــاوری هــای نویــن کشــاورزی در وهلــه اول 
نیازمنــد وجــود زیرســاخت ها و شــرایط الزم بــرای ارائــه و ســپس ظرفیت ســازی 
ــع  ــه مناب ــرای نشــر آنهاســت. بنابرایــن دسترســی ب و توانمندســازی مخاطبیــن ب

ــد. ــروری می باش ــری ض ــا ام ــش زمینه ه ــن پی ــق ای ــتای تحق ــی در راس کاف
ـ مهــارت )Competency(: اجــرای اقداماتــی همچــون ارزیابــی فناوری هــا، 
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ــرایط  ــا ش ــای متناســب ب ــاوره ه ــه مش ــود، ارائ ــش موج ــعه دان ــردازش  و توس پ
بومــی منطقــه و رقابــت در بازارهــای تجــاری کشــاورزی نیازمنــد برخــورداری از 

ــد. ــوع می باش ــای متن ــارت ه مه
ـ تولیــدات فنــاوری )Technology products(: تولیــد فناوری هــای 
ــای  ــاوری ه ــج فن ــر حــل مســأله در نشــر و تروی ــی ب اساســی و مشــاوره ی مبتن

ــردد. ــه می گ ــبکه ها ارائ ــن ش ــط ای ــز توس ــده نی ــد ش تولی
 Organizing farmers( کشــاورزان  گروه هــای  ســازماندهی  ـ 
groups(: نکتــه کلیــدی در جلــب مشــارکت کشــاورزان در فعالیــت هــای 
ترویجــی، شــبکه بنــدی آنهــا در قالــب گــروه هــای مختلــف و همگــن می باشــد 
تــا بــه واســطه ایــن گروه هــا بــه تبــادل اطالعــات و تجربیــات یکدیگــر پرداختــه 
و بــا ارتقــای ســطح دانــش و آگاهــی خــود، تصمیمــات منطقــی و کارآمــد اتخــاذ 

کننــد.

ATMA -2-3-2-2: ساز و کاری در راستای ترویج تکثرگرا
ATMA ســازمان مســتقلی در ســطح منطقــه ای اســت. هیئــت مدیــره  
ATMA اولویت هــا و اهــداف ترویــج را بــر اســاس برنامه هــای راهبــردی تعییــن 
ــه وجــوه  ــری نظــرات کشــاورزان در تصمیمــات از جمل ــد. توجــه و بکارگی می کن
ــای  ــر فناوری ه ــعه ی نش ــث توس ــاس باع ــن اس ــر ای ــت و ب ــز ATMA اس تمای
 ATMA ــازمان ــود. س ــاورزان می ش ــه کش ــط جامع ــا توس ــرش آنه ــن و پذی نوی
از نظــر اختصــاص منابــع مالــی بــه فعالیــت هــای ترویــج بــر اســاس یــک برنامــه 
مشــخص و از بــاال بــه پاییــن اســتوار شــده کــه منطبــق بــر طــرح ملــی ترویــج و 
تحقیــق راهبــردی1 اســت. ایــن برنامه ریــزی راهبــردی نیــز توســط تیــم مرکــزی 

 1.  Strategic Research and Extension Plan )SREP)
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کارشناســان ســطح منطقــه ای1 و بــر اســاس ارزیابــی ســریع روســتایی2 انجام می شــود. 
نــگاره 7  ایــن ســاختار ســازمانی را نشــان می دهــد )Singh., 2003(. مهم تریــن 

ویژگی هــای مدیریــت فنــاوری کشــاورزی عبارتنــد از:
ـ اســتفاده از رویکــرد سیســتمی کشــاورزی کــه نیازمنــد دیــدگاه همــه جانبــه 

ــه فعالیت هــای ترویجــی می شــود؛ نگــری و یکپارچگــی کلی
ــد  ــتایی مانن ــه روس ــار جامع ــایر اقش ــا و س ــاورزان خرده پ ــازماندهی کش ـ س

ــاورزمحور؛ ــای کش ــب گروه ه ــان در قال ــان و زن جوان
در  تصمیم گیری هــا  در  فعــال کشــاورزان  مشــارکت  و  ـ خصوصی ســازی 

ــه ای؛ و ــه ای و ناحی ــطوح منطق س
ـ گروه هــای کشــاورزمدار بــه بــازار بــا هــدف افزایــش درآمــد و ایجــاد اشــتغال 

.)Singh et al., 2014( بــرای آنــان

 1.  District Level Core Team of Experts
 2.  Participatory Rural Appraisal )PRA)
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ی هند
ی کشاورز

ت فناور
ب مدیری

نگاره 7. چارچو
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ATMA 2-2-3-2-1- عناصر اصلی فعالیت
ــاز و کار  ــر اســاس دو س ــای ATMA ب ــازمان ه ــج: س ــی تروی تمرکززدای
ــه ای و  ــج کشــاورزی در ســطح منطق ــات تروی ــی اســتوار هســتند کــه خدم اصل
دهســتان را بــه یکدیگــر ارتبــاط می دهــد. کمیتــه مدیریــتATMA 1 از طریــق 
مشــارکت دادن افــراد بومــی در تصمیم گیری هــا، اصــل تمرکززدایــی در فعالیــت هــای 
ــر عهــده داشــته و از ســوی دیگــر تیــم فنــاوری  ترویجــی در ســطح منطقــه را ب
دهســتان2 نیــز تمرکززدایــی در ســطح دهســتان  را بــر عهــده دارنــد. عــاله بــر دو 
ــاوره  ــه مش ــه و کمیت ــطح منطق ــیATMA 3 در س ــم مدیریت ــوق، تی ــه ف کمیت
کشــاورزی4 در ســطح دهســتان از مهمتریــن و کلیدی تریــن ارکان تصمیم گیــری 
ــاال و مشــارکت دادن حداکثــری کنشــگران و  ــه ب ــر رویکــرد پاییــن ب ــا تأکیــد ب ب

ــت.  ــا اس ــان در برنامه ه ذینفع
ــران  ــکاری مدی ــا هم ــازمان ب ــزی س ــم مرک ــردی:  تی ــزی راهب برنامه ری
اداری و محققــان ایســتگاه هــای پژوهشــی محلــی5، بــه شناســایی نظــام هــای بــوم 
زراعــی6 و نظــام هــای کشــاورزی عمــده در هــر منطقــه می پــردازد و بــا توجــه بــه 
ــد، روســتاهای  ــی انجــام می ده ــوم زراع ــای ب ــب نظام ه ــه در قال بررســی هایی ک

ــد.  ــر می گزین ــورد نظــر را ب ــرای نظام هــای کشــاورزی م مناســب ب
ــن گام در  ــردی، اولی ــزی راهب ــری برنامه ری ــور: بکارگی ــازار ـ مح ــج ب تروی
ــازار ـ محــور8  ــج ب ــه ســمت نظــام تروی حرکــت از نظــام ترویجــی هــدف گــرا7 ب
اســت. مشــارکت و دخالــت دادن کشــاورزان در تیــم مدیریتــی ATMA و کمیتــه 
مشــاوره کشــاورزی ایــن ســازمان فرصتــی را بــرای شناســایی مشــکالت پیش روی 

 1  ATMA Management Committee
 2  Block Technology Team )BTT(
 3  ATMA Governing Board )AGB(
 4  Farmer Advisory Committee )FACs)
 5  Zonal Research Stations )ZRSs(
 6  Agro-Ecological Systems )AESs(
 7  Target-Driven Extension System
 8  Demand-Driven Extension System
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کشــاورزان فراهــم ســاخته اســت. کشــاورزان در ســطوح گســترده ای بــرای انتقــال 
مســائل و مشــکالت جامعــه ی کشــاورزی بــه مســئولین مــورد مصاحبــه و مــورد 
ــه طــوری کــه انتقــادات آنهــا از برنامــه هــای ترویجــی  ــد ب توجــه قــرار می گیرن
ــن اســاس  ــر ای ــل می شــود. ب ــج منتق ــوران تروی ــه مأم ــی ب ــب بازخوردهای در قال

ــد.  کشــاورزان نقــش عمــده ای در تعییــن اولویت هــای ترویجــی دارن
ــع موجــود و  ــر اســاس مناب ــاورزی: کشــاورزان ب ــتمی کش ــرد سیس رویک
در دســترس منطقــه ی خــود،  بــه اشــتغال در بخــش هــای غیرزراعــی در کنــار 
ــاال  ــود را ب ــداری اقتصــادی کشــاورزی خ ــد پای ــا بتوانن ــد ت کشــاورزی می پردازن
ــع موجــود  ــه مناب ــا توجــه ب ــد. در ایــن راســتا کشــاورزان تــالش می کننــد ب ببرن
 .)Thapa, 2010( بومــی منطقــه، بــه کشــاورزی خــود تنــوع و تحــرك ببخشــند
ــک  ــازار: ATMA ی ــاورز،  ب ــج، کش ــق، تروی ــان تحقی ــات می ارتباط
چارچــوب مدیریتــی کارآمــد در راســتای ایجــاد هماهنگــی اثربخــش بیــن بخــش های 
تحقیــق و ترویــج را در منطقــه ایجــاد کــرده بــه طــوری کــه فرآینــد بازخــورد و 
ــود بخشــیده اســت.  ــازار را بهب ــق ـ کشــاورز و ب ــج ـ تحقی ــان تروی ارتباطــات می
مشــارکت کشــاورزان در ارزیابــی هــای میدانــی برنامــه ریــزی راهبــردی تحقیــق 
ــازار و  ــره ترویج-تحقیق-ب ــن زنجی ــر بی ــات مؤث ــاز ارتباط ــه ی آغ ــج1 نقط و تروی
کشــاورز محســوب می شــود. تیــم مدیریتــی و کمیتــه مدیریــت ATMA فرصــت 
مناســبی را بــرای تعامــالت منظــم و شــخصی میــان محققــان، مدیــران ترویــج و 

ــد.  ــم می کن ــاورزان فراه کش
بســیج  نیروهــا در جوامــع : در ATMA، مخاطبیــن به ســوی تشــکیل گــروه  های 
ــاورز  ــعه ی فناوری های کش ــر و توس ــرای نش ــار3 ب ــد2 و خودی ــاورزان عالقمن کش
محــور در ســطح دهســتان و روســتا هدایــت می شــوند. ایــن گروه هــای روســتایی 

 1  Strategic Research and Extension Plan )SREP)
 2 Farmer Interest Groups )FIGs(
  3  Self-Help Groups )SHGs)
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ــاوره  ــه مش ــر کمیت ــر نظ ــده و زی ــازماندهی ش ــه س ــتان و منطق ــطح دهس در س
ــاختن  ــرآورده س ــتای ب ــد. در راس ــت می کنن ــره2 فعالی ــت مدی ــاورزی1 و هیئ کش
ــور، ســازمان ATMA ارتباطــات نزدیکــی را از  نیازهــای ترویجــی گروه هــای مزب
ــای  ــازمان ه ــی، س ــات دولت ــه ی خدم ــون ارائ ــف همچ ــیوه های مختل ــق ش طری
ــاورزان  ــا کش ــاده ب ــدگان نه ــایر تأمین کنن ــی و س ــای خصوص ــی، نهاده غیردولت
برقــرار کــرده اســت.  بــر ایــن اســاس یــک رویکــرد کار گروهــی و توأمــان بــرای 

ــرآورده ســاختن نیازهــا، مســائل و مشــکالت کشــاورزان شــکل گرفتــه اســت. ب
ــا رشــد روزافــزون ورود بخــش  ــی: ب ــی و خصوص ــش دولت ــارکت بخ مش
خصوصــی در عرصــه ی تأمیــن تقاضــای جوامــع کشــاورزی، مشــارکت دو بخــش 
خصوصــی و دولتــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن همــکاری فرصتــی را 
ــه  ــه ارائ ــگ ب ــارکتی و هماهن ــورت مش ــه ص ــش ب ــن دو بخ ــا ای ــرده ت ــاد ک ایج
خدمــات ترویــج کشــاورزی بپردازنــد. بدیــن ترتیــب اســت کــه بســیاری از ســازمان های 
ATMA، گام هــای اساســی در راســتای توســعه مشــارکت با بخش هــای خصوصی 
ــی و ...( را  ــای اجرای ــاورزی، بدنه ه ــای کش ــازمان ه ــف )س ــای مختل در حوزه ه
ــای  ــه ی نهاده ه ــا، ارائ ــال فناوری ه ــهیل انتق ــه تس ــارکت ب ــن مش ــته اند. ای برداش

ــر محصــوالت کشــاورزان منجــر می شــود. ــی بهت ــز بازاریاب ــر و نی مرغــوب ت
ــات: کیوســک ها و  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــالت فن ــذاری مداخ تأثیرگ
باجه هــای اطالعــات کشــاورزی  ویــژه ای توســط ســازمان هــای ATMA در جایــگاه های 
مخصوصــی از مناطــق روســتایی تعبیــه شــده اســت. همچنیــن اقداماتــی مؤثــر به 
منظــور دیجیتالــی کــردن محتــوای اطالعاتــی متناســب بــرای ایجــاد مراکــز آنالین 
و مــورد نیــاز کشــاورزان نیــز در ایــن مراکــز صــورت گرفتــه اســت. ســاختار نظــام 

ترویــج کشــاورزی هندوســتان در قالــب نــگاره 8 نشــان داده شــده اســت.

 1   Farmer Advisory Committee )FACs(
 2  Governing Board )GB)
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نگاره 8. ساختار نظام ترویج کشاورزی هندوستان
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3- تحقیقات کشاورزی هند
نظــام پژوهش شــامل شــورای مؤسســات پژوهــش کشــاورزی هند، دانشــگاه های 
دولتــی کشــاورزی و ســازمان هــای مرتبــط دیگــر اســت کــه مســئولیت ایجــاد 
ــده  ــر عه ــد در حــوزه کشــاورزی و توســعه روســتایی را ب ــاوری جدی ــش و فن دان
دارنــد. مؤسســه ملــی تحقیقــات کشــاورزی کــه اولیــن نهــاد مؤثــر در پیشــرفت 
ــوان مؤسســه ای مســتقل  ــه عن ــوده، در ســال 1929 ب ــن کشــور ب کشــاورزی ای
ــدازی چهــار نهــاد دانشــگاهی در  ــا راه ان ایجــاد و توســعه یافــت. ایــن مؤسســه ب
ســطح ملــی، 45 مؤسســه مرکــزی، 30 مرکــز تحقیقات ملــی و چهــار اداره طــرح های 

ــد. ــت می کن ــت و هدای ــا را مدیری ــی و پروژه ه پژوهش
ــردی را  ــه و کارب ــای پای ــش ه ــتقیم پژوه ــور مس ــه ط ــزی ب ــات مرک مؤسس
ــابه،  ــات مش ــایر مؤسس ــی و س ــی مل ــز تحقیقات ــق مراک ــرده و از طری ــت ک هدای
مناطقــی کــه در اولویــت هــای دولــت نیســتند را تحــت پوشــش قــرار می دهنــد. 
از ســوی دیگــر دانشــگاه ها و همچنیــن مؤسســات دولتــی، نیمــه دولتــی و ســایر 
نهادهــای خصوصــی مشــابه نیــز بــه بررســی مشــکالت مبتالبــه هــر ایالــت، منطقه 
و یــا روســتای خــاص می پردازنــد. نظــام تحقیقــات کشــور هنــد متکــی بــر ادغــام 
ــا انتقــال  ــج ب ســه واحــد پژوهــش، آمــوزش و ترویــج اســت. در ایــن میــان تروی
یافتــه هــای بخــش پژوهــش، ســطح آگاهــی و مهــارت هــای حرفــه ای مأمــوران 
ــود و  ــات بهب ــق موجب ــن طری ــد و از ای ــه روز می نمای ــاورزان را ب ــج و کش تروی
ــایر کشــاورزان  ــی و س ــج دولت ــای تروی ــا ســازمان ه ــا ب گســترش ارتباطــات آنه

ــازد. ــم می س ــه را فراه منطق
مؤسســه ملــی تحقیقــات کشــاورزی هنــد طــرح چشــم انــداز 2020 را بــرای همــه 
نهادهــای آن تدویــن کــرده اســت. شــورای مرکــزی مؤسســه در ایــن چشــم انــداز بــا 
رویکــردی پاییــن بــه بــاال تحقــق امنیــت غذایــی را اولویــت اصلــی هنــد عنــوان 
ــوع  ــون تن ــری همچ ــائل دیگ ــه مس ــی ب ــت غذای ــر امنی ــالوه ب ــت. ع ــرده اس ک
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ــوع سیســتم هــای زراعــی،  ــع طبیعــی، رویکردهــای متن ــت مناب زیســتی، مدیری
ــیون کشــاورزی، مســائل  ــس از برداشــت، مکانیزاس ــت پ ــم، مدیری کشــاورزی دی
ــای  ــر نهاده ــا دیگ ــر ب ــبکه و مشــارکت مؤث ــه ش ــوط ب ــات مرب جنســیتی، اطالع

ــر هســتند. ــی دیگ ــای تحقیقات ــت ه ــز در اولوی ــی و خصوصــی نی دولت
ــر اســاس تولیــد گرایــی،  فرآِینــد اجــرای طرح هــا و پــروژه هــای تحقیقاتــی ب
ــه هــای  ــن می شــود. برنام ــان رشــته ای تدوی ــت هــای می حــل مســئله و رهیاف
مرتبــط بــا پژوهــش و ترویــج کشــاورزی از ســال 1997، تحت پــروژه ملــی فناوری 
ــاق طــرح هــای  ــر انطب ــد ب ــن راســتا تأکی ــف شــده اســت. در ای کشــاورزی تعری
پژوهشــی راهبــردی بــا سیاســت هــای ملــی و عمومــی اســت به طــوری کــه مراکز 
تحقیقاتــی کشــاورزی در بهــره بــرداری یکپارچــه از منابــع طبیعــی شــامل خــاك، 
آب و هــوا بایــد از رویکــرد صرفــاً اقتصــادی و تــک محصولــی بــه ســوی نظــام های 
کشــاورزی پایــدار بــا رویکــرد تلفیقــی و توجــه بــه جنبــه هــای ســه گانــه زیســت 

محیطــی، اقتصــادی و اجتماعــی حرکــت نماینــد. 

4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی هند
ــه ی  ــی1 دارد. ارائ ــاوره علم ــه ی مش ــوان کمیت ــت عن ــی تح ــر KVK بخش ه
ــاالنه و  ــای س ــزی  ه ــه ری ــه KVK در برنام ــردی ب ــی و کارب ــای فن ــه ه توصی
ــد.  ــور می باش ــه مذک ــی کمیت ــف اصل ــا از وظای ــرد فعالیت ه ــر عملک ــارت ب نظ
کمیتــه مشــاوره علمــی، بــه عنــوان ســاز وکاری بــرای ارتبــاط تحقیــق - ترویــج و 
ــت  ــن در مدیری ــد. KVK همچنی ــن دو عمــل می کن ــان ای ــط می توســعه ی رواب
ــد.  ــارکت می کن ــز مش ــه آن نی ــوط ب ــای مرب ــت ه ــی2 و فعالی ــای محل پروژه ه
برنامه هــای ایــن کمیتــه هــر ســال بــه گونــه ای تدویــن می شــود کــه مطابــق بــا 
نیازهــای روز جامعــه و منابــع موجــود منطقــه باشــد. در زمینــه معرفــی فناوری هــا 
 1 Scientific Advisory Committee )SAC)
 2 Zonal Project Directorates )Zonal Level)
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ــا  ــی انتخــاب و توصیــه می گــردد کــه متناســب ب ــاوری های نیــز آن دســته از فن
ــای  ــا برنامه ه ــن ب ــه همچنی ــن کمیت ــه ی ای ــد. برنام ــه باش ــی منطق ــرایط بوم ش
عمومــی دولــت هماهنــگ بــوده و دولــت نیــز از آن حمایــت می کنــد. ایــن شــبکه 
در برگــزاری کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی تخصصــی بــا همــکاری دانشــگاه های 
ایالتــی کشــاورزی و شــورای تحقیقــات کشــاورزی هنــد نیــز مشــارکت فعــال دارد. 
ــان  ــه محقق ــود ک ــث می ش ــا باع ــه فعالیت ه ــن گون ــان در ای ــارکت کارکن مش
KVK بــه صــورت پیوســته از لحــاظ اطالعــات فنــی بــه روز شــده و بــا افزایــش 
ــاورزان را در  ــن، کش ــای نوی ــاوری ه ــواع فن ــود از ان ــی خ ــش و آگاه ــطح دان س
 Singh et al.,( فرآینــد پذیــرش نــوآوری هــای کشــاورزی بیشــتر یــاری دهنــد

.)2012
ــی  ــادی و اجتماع ــوب اقتص ــد مطل ــر راه رش ــر س ــیاری ب ــای بس ــش ه چال
کشــور هنــد وجــود دارد. برخــی از چالــش هــای مهــم کشــاورزی هنــد در رابطــه 
ــاران،  ــر ب ــد از مناطــق پ ــرداری از پتانســیل تولی ــداری کشــاورزی، بهــره ب ــا پای ب
اســتفاده صحیــح از منابــع زمیــن و آب، مدیریــت منابــع عمومــی، توســعه منابــع 
ــر  ــاط مؤث ــس از برداشــت، ارتب ــاوری پ ــر فن ــد ب ــوع، تأکی ــر تن ــد ب انســانی، تأکی
نظــام یکپارچــه تحقیــق و ترویــج بــا اربــاب رجــوع )کشــاورزان(، تقویــت سیســتم 
عرضــه و بازاریابــی، ســرمایه گــذاری در توســعه زیرســاخت، تقویــت ارتباطــات و 

 .)World Bank, 2015( ــد ــات می باش ــبکه اطالع ــعه ش توس
ــج کشــاورزی هندوســتان در ارتباطــات نســبتاً قــوی  نقطــه قــوت نظــام تروی
ــه ای کــه زنجیــره ارتباطــی  ــه گون بیــن بخــش هــای تحقیــق و ترویــج اســت. ب
ــازار بســیار منســجم بــوده و دارای تعامــالت  بیــن ترویــج- تحقیــق- کشــاورز و ب
چندگانــه بیــن بخــش هــای مذکــور اســت. در واقــع مشــارکت فعــال کشــاورزان 
ــه  ــردی، نقط ــای راهب ــزی ه ــه ری ــی و برنام ــای میدان ــی ه ــات و ارزیاب در مطالع
عطــف و آغازگــر ارتباطــی زنجیــره تحقیق-ترویــج- کشــاورز و بــازار اســت. در ایــن 
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راســتا نهادهــا و ســازمان هــای ویــژه ای امــکان برقــراری تعامــالت منظــم را میــان 
ــد. ــج و گــروه هــدف )کشــاورزان( فراهــم می کنن پژوهشــگران، مســئولین تروی

5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی هند
ــه  ــت از جمل ــادی اس ــیار زی ــای بس ــد دارای ویژگی ه ــاورزی هن ــش کش بخ
ــاورزی،  ــرای کش ــوع ب ــی متن ــی و آب و هوای ــی، فصل ــای جغرافیای ــت ه موقعی
چالــش هــای کشــاورزی و نظــام ترویــج کشــاورزی، وجــود ذینفعــان مختلــف در 
تهیــه و ارائــه خدمــات ترویجــی و مشــاوره ای، تأمیــن بودجــه اصلــی نظــام ترویــج 
کشــاورزی بــه وســیله دولــت، نیــاز بــه نظــام ترویــج تکثرگــرا و ترویــج خصوصــی،  
نیــاز بــه توانمندســازی کارکنــان ترویــج و  نیــاز بــه توســعه ســازمان هــای مــردم 

نهــاد ترویجــی.
کشــور هنــد بــا توجــه بــه دارا بــودن موقعیــت هــای اقلیمــی متنــوع خدمــات 
ــال  ــق اعم ــور مناط ــن کش ــد. در ای ــت می ده ــا مطابق ــن اقلیم ه ــا ای ــود را ب خ
ــج  ــات تروی ــه خدم ــا ارائ ــده ت ــیم ش ــی تقس ــای مختلف ــه ه ــه پهن ــات ب خدم
ــن  ــازگار شــود. در ای ــن مناطــق س ــا ای ــن ب ــن شــکل ممک ــه بهتری کشــاورزی ب
حالــت نهــاد ترویــج کشــاورزی می توانــد بــه عنــوان یــک حلقــه ارتباطــی میــان 
تحقیقــات و اربــاب رجــوع )کشــاورزان( عمــل نمایــد. ایــن نقــش میانــی می توانــد 
بــه ســازگار کــردن نتایــج تحقیقــات و نوآوری هــای تولیــد شــده بــا شــرایط اربــاب 
رجــوع کمــک نمایــد. تجربــه کشــور هنــد بــرای بهبــود ارتباطــات کنشــگران نظــام 
ــت  ــج را پیشــنهاد می دهــد. دول ــق و تروی ــام هــر چــه بیشــتر تحقی ــج، ادغ تروی
هنــد بــرای گســترش راهبردهــای خــود در نظــام ترویــج کشــاورزی ابتــدا آنهــا را 
در ســطح کوچــک مــورد آزمایــش قــرار می دهــد و هیــچ برنامــه ای را از همــان 
ــای  ــی طرح ه ــرای آزمایش ــن اج ــد. بنابرای ــی کن ــرا نم ــطح کالن اج ــدا در س ابت

ترویجــی در ســطوح کوچــک ضــروری اســت. 
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نظــام ترویــج کشــاورزی هنــد بــه طــور عمــده توســط دولــت اداره می شــود. 
امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه ترویــج کشــاورزی هنــد نظامــی متمرکــز و از 
بــاال بــه پاییــن باشــد. بلکــه بــا ســاز و کارهایــی کــه ایــن کشــور بــه کار می بــرد، 
می تــوان گفــت کــه یکــی از کارآمدتریــن نظــام هــای ترویجــی دنیــا را از آن خــود 
کــرده اســت. ســاز و کارهایــی ماننــد ATMA کــه تمرکــز خــود را بــر مشــارکت 
فعــال کشــاورزان در تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی قــرار داده اســت و بــه دنبــال 
ــض  ــه بیشــتر تفوی ــر چ ــزی را ه ــه ری ــه برنام ــوط ب ــارات مرب ــا اختی آن اســت ت
نمــوده و بــه ســطوح پاییــن تــر منتقــل نمایــد. بنابرایــن بدیهــی اســت کــه نقــش 
مــروج در نظــام ترویــج کشــاورزی هنــد بــه ســمت مشــارکت دادن کشــاورزان در 
ــه  ــت ک ــوان گف ــن رو می ت ــد. از ای ــرا باش ــزی و اج ــه ری ــم برنام ــای مه فرآینده
نظــام ترویــج کشــاورزی هنــد ذهنیتــی ارتباطــی در زمینــه نقــش مخاطبیــن دارد. 
دولــت منبــع اصلــی تأمیــن بودجه نظــام ترویــج کشــاورزی و خدمــات مشــاوره ای 
در هنــد اســت. امــا اوج فعالیــت هــای اجرایــی دولــت بــه نظــارت محــدود می شــود. در 
واقــع فعالیــت هــای اجرایــی بــر مــردم و کشــاورزان متمرکــز اســت و آنهــا محــور 
ــده ترویجــی هســتند و مجــری  ــزی ش ــه ری ــای برنام ــت ه ــرای فعالی ــی اج اصل
ــه  ــا وجــود اینکــه نظــام ترویــج کشــاورزی هنــد ب اصلــی محســوب می شــوند. ب
عنــوان یکــی از کارآمدتریــن نظــام هــای ترویجــی شــناخته شــده اســت، امــا هنــوز 
ــه  ــا هــر روز ب ــه دنبــال اصالحــات ایــن نظــام اســت ت هــم دولــت ایــن کشــور ب
ــرای ایجــاد  شــکل بهتــر و کارآمدتــری اجــرا شــود. بنابرایــن از اصــول اساســی ب
نظــام نویــن ترویــج کشــاورزی و خدمــات مشــاوره ای، بــه روزســانی و اصالحــات 
مســتمر در ســاختار و عملکــرد ایــن نظــام اســت. نظــام ترویــج کشــاورزی هنــد 
ــه  ــاً ب ــه اســت و صرف ــج خصوصــی در نظــر گرفت ــرای تروی اشــکال مختلفــی را ب
ــه قســمتی از بخــش  ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــا نمــی کن ــای تجــاری اکتف مشــاوره ه

ــد.   ــه طــور کامــل تشــکیل می دهن خصوصــی را کشــاورزان ب
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توســعه ی خدمــات ترویــج خصوصــی مــردم نهــاد بــه عنــوان رویکــرد گروهــی 
و ســنگ بنــای اصالحــات در ترویــج کشــاورزی هنــد قلمــداد می شــود. بنابرایــن 
بســیج اعضــای جامعــه ی روســتایی در قالــب گروه هــای خودیــار، اتحادیــه هــای 
کشــاورزان و گروه هــای کشــاورز محــور از جملــه عناصــر اساســی خدمــات ترویــج 
ــا در  ــی آنه ــی، توانای ــای غیردولت ــازمان ه ــوت س ــه ی ق ــود. نقط ــوب می ش محس
ــاورزمحور،  ــای کش ــاورزی، گروه ه ــای کش ــازمان ه ــب س ــع در قال ــیج جوام بس
ــن  ــر ای ــن ب ــت. بنابرای ــی اس ــای تجارت ــز و انجمن ه ــوزه ی آبخی ــای ح انجمن ه
اســاس ســازمان هــای غیردولتــی، تکمیــل کننــده نقــش ATMAهــا هســتند.

بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش بــه تنهایی نمــی توانــد مــردم را در تصمیــم گیری 
ســهیم نمایــد، الزم اســت تــا بــرای مداخلــه آنهــا از روش هایــی ماننــد یادگیــری 
مشــارکتی بهــره گرفتــه شــود. بنابرایــن فعالیتــی کــه مروجــان در زمینــه تســهیل 
مشــارکت کشــاورزان در فعالیــت هــای مختلــف ترویجــی و کشــاورزی انجــام می دهند 
ــز  ــروج نی ــش م ــورد نق ــن م ــال همی ــه دنب ــه ای اســت. ب ــدگاه مداخل ــر دی بیانگ
ــای خــود  ــه مبن ــد ک ــج کشــاورزی هن ــروج در نظــام تروی مشــخص می شــود. م
را بــر مشــارکت دادن کشــاورزان در فرآیندهــای مختلــف قــرار داده اســت بایــد از 
شــیوه های ترغیبــی و تشــویقی اســتفاده کنــد. نظــام ترویج کشــاورزی هندوســتان 
بــرای پیشــبرد اهــداف خــود، نقــش مروجــان خــود را ترغیــب و تشــویق هرچــه 
بیشــتر کشــاورزان بــرای شــرکت در فعالیت هــای ترویجــی قــرار داده اســت. ایــن 

دیــدگاه نیــز دیدگاهــی مداخلــه ای محســوب می شــود. 
ــش  ــه افزای ــط ب ــد فق ــاوره ای هن ــات مش ــاورزی و خدم ــج کش ــداف تروی اه
تولیــدات کشــاورزی محــدود نمــی شــود. ســایر اهــداف ماننــد توســعه روســتایی، 
خدمــات فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و حتــی درمانــی نیــز بــه عنــوان اهــداف 
اساســی ترویــج کشــاورزی مــد نظــر اســت. فعالیــت هــای ترویــج بــه یــک ســطح 
ــی  ــن الملل ــی و بی ــی، مل ــف محل ــطوح مختل ــود و در س ــی ش ــدود نم ــز مح نی
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گســترده شــده اســت. ایــن دیــدگاه تکثرگرایــی ترویــج کشــاورزی ناشــی از اصــول 
ــی  ــت جهان ــه عرصــه رقاب ــی و اقتصــاد آزاد اســت کــه کشــاورزان را ب ــازار جهان ب
ــل  ــی مث ــداف متفاوت ــرای اه ــد ب ــاورزی در هن ــج کش ــام تروی ــد. نظ وارد می کن
تولیــد، خدمــات بهداشــتی و توســعه روســتایی، کمیتــه هــای ویــژه ای را تشــکیل 
می دهــد تــا بــر اســاس تحقیقــات و بررســی هــای ایــن کمیتــه هــای تخصصــی، 
موقعیــت، نیازهــا و شــرایط هــر کــدام از ایــن اهــداف شناســایی شــود. همــان گونه 
کــه اشــاره شــد، بخــش عمــده ای از برنامــه ریــزی و مدیریــت ترویــج کشــاورزی 
ــاورزی  ــج کش ــام تروی ــز در نظ ــا نی ــایر بخش ه ــا س ــت. ام ــت اس ــده دول ــه عه ب
هندوســتان بــه شــدت فعــال هســتند و از ســهم عمــده ای در تهیــه، تــدارك و ارائه 
خدمــات مشــاوره ای و ترویــج کشــاورزی برخوردارنــد. تــا جایــی کــه می تــوان گفــت 
ــه هــای نظــام تکثرگــرای  ــن نمون ــج کشــاورزی هنــد یکــی از بارزتری نظــام تروی
ترویــج کشــاورزی در جهــان اســت. بنابرایــن هــدف نهایــی ترویــج کشــاورزی در 
هنــد، مشــارکت فعــال و حداکثــری تمــام ذینفعــان نظــام ترویــج اســت. از ایــن رو 
بــه طــور عینــی هــدف نهایــی نظــام ترویــج کشــاورزی هنــد برخاســته از دیدگاهی 

ارتباطــی اســت. 
در مجمــوع می تــوان بــرای نظــام ترویــج کشــاورزی هنــد بــا توجــه بــه اهــداف 
و ســاز و کارهایــی کــه بــرای تحقــق ایــن اهــداف در نظــر گرفتــه اســت، نگاهــی 
میانــه در نظــر گرفــت. بــه عبــارت دیگــر نظــام تکثرگــرای ترویــج کشــاورزی هنــد 

دارای جهت گیــری کلــی بینابینــی، بــه ســمت توصیفــی اســت.
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نظام ترویج کشاورزی اندونزی
1- بخش کشاورزی اندونزی

اندونــزی یــک مجمــع الجزایــر شــامل 17,508 جزیــره و 33 اســتان در جنــوب 
ــر  ــون نف ــت 238 میلی ــا جمعی ــور ب ــن کش ــت. ای ــده اس ــع ش ــیا واق ــرقی آس ش
چهارمیــن کشــور پرجمعیــت دنیــا بــوده و نــرخ رشــد جمعیــت آن نیــز 2 درصــد 
در ســال اعــالم شــده اســت. دسترســی بــه غــذا و توزیــع آن همــواره بــه عنــوان 
ــذای  ــوان غ ــه عن ــج ب ــد برن ــردد. تولی ــوب می گ ــم محس ــی مه ــئله مل ــک مس ی
اصلــی اندونــزی کافــی نبــوده و برنــج مــورد نیــاز مــردم از طریــق واردات تأمیــن 
می شــود. بنابرایــن اقداماتــی ماننــد انتخــاب و تولیــد محصــوالت گزیــدار بــه جــای 
محصــوالت غذایــی اصلــی پیشــین در ایــن کشــور در حــال انجــام اســت. در حــال 
حاضــر برنامــه جایگزینــی ســورگوم بــه عنــوان مــاده غذایی اصلــی در حال توســعه 
اســت. منطقــه ســوماترای در تولیــد محصــوالت زراعــی همچــون روغــن نخــل و 
قهــوه فعــال می باشــد در حالــی کــه جــاوا در تولیــد دخانیــات، نیشــکر و چــای 
فعــال اســت. در اقتصــاد کشــور اندونــزی، هــر دو دســته محصــوالت غذایــی اصلــی 
 Gol-Hossain( و ســایر محصــوالت کشــاورزی صنعتــی دارای اهمیــت هســتند

 .)et al., 2014

2- ترویج کشاورزی اندونزی
2-1- نظام ترویج پیش از سال 2000: رویکرد باال به پایین 

ــه  ــه س ــوان ب ــال 2000 را می ت ــش از س ــا پی ــن کشــور ت ــج ای سیســتم تروی
بخــش تقســیم کــرد: 

2-1-1- رویکرد اجباری: ترویج بر پایه ارتباطات فردی 
پیشــینه ترویــج کشــاورزی در کشــور اندونــزی بــه زمــان اســتعمار برمی گــردد؛ 
زمانــی کــه دولــت هلنــد در ســال 1817، 50 گونــه گیاهی جدیــد را معرفــی نمود. 
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آن دوران مصــادف بــا بکارگیــری ترویــج اجبــاری بــوده اســت. در آن زمــان حاکــم 
ــا وضــع  ــرد. ب ــور می ک ــروی از دســتورات مجب ــه پی مســتعمرات، کشــاورزان را ب
سیاســت  نظــام هــای زراعــی در ســال 1831، توصیــه هــای کشــاورزی توســط 
افســران مســتعمره اعمــال می شــد. بدیــن ترتیــب کشــاورزان مجبــور بــه کاشــت 
ــای  ــخگوی نیازه ــه پاس ــدند ک ــو می ش ــکر و تنباک ــوه، ش ــد قه ــی مانن محصوالت
بازارهــای بیــن المللــی بــود. پیگیــری ایــن سیاســت ســبب ایجــاد شــورش هایــی 
ــی  ــی، قحط ــواد غذای ــود م ــل کمب ــه دلی ــاً ب ــد و نهایت ــتعمره ش ــور مس در کش
گســترده ای گریبــان گیــر مــردم بومــی شــد. دولــت اســتعمارگر هلنــد در ســال 
1910، طــرح Landbouw Voorlichting Dients را پایــه ریــزی کــرد، کــه 
بــه نوعــی آغازگــر خدمــات ترویــج کشــاورزی فعلــی در اندونــزی گردید. مشــاوران 
کشــاورزی بــه منظــور ارائــه توصیه هــا بــه افســران اســتعمارگر اســتخدام شــدند تا 
افســران بــه جــای تحمیــل مقــررات، کشــاورزان را بــه اســتفاده از انــواع محصــوالت 
جدیــد متقاعــد ســازند. فرآینــد نشــر و توصیــه هایــی کــه افســران بــرای ترویــج 
و معرفــی کاشــت محصــوالت مختلــف پیــش گرفتــه بودنــد، منطبــق بــا شــرایط 
ــال 1928،  ــتانی در س ــی اس ــای ترویج ــن ه ــود. انجم ــازار ب ــاز ب ــان و نی بازرگان
 Margono and( بــرای اولیــن بــار توســط دولــت اســتعماری بنیــان نهــاده شــد
Sugimoto, 2011(. در ایــن برهــه ارتبــاط چهــره بــه چهــره روشــی بــود کــه 
بــرای آمــوزش، راهنمایــی و ترغیــب کشــاورزان در اســتفاده از شــیوه های جدیــد 

کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
2-1-2- رویکرد ترغیبی: ترویج بر پایه ارتباطات انبوهی

ــی  ــج ترغیب ــرد تروی ــک رویک ــال 1945، ی ــزی در س ــتقالل اندون ــس از اس  پ
بــا هــدف رســیدن بــه خودکفایــی در قــوت غالــب مــردم آغــاز شــد. روش ترویــج 
انبوهــی بــه عنــوان الیولــک سیســتم1 شــناخته شــد. ایــن عنــوان یــک اصطــالح 

1 Olievlek Systeem
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هلنــدی و مفهــوم لغــوی آن سیســتم صافــی روغــن می باشــد؛ در واقــع سیســتم 
مزبــور بــه اختصــار بــه مفهــوم چکیــدن روغــن روی یــک تکــه کاغــذ تعریف شــده 
اســت. منظــور از روغــن، همــان شــیوه ها و فنــاوری هــای کشــاورزی توســعه یافتــه 
در مراکــز تحقیقاتــی بــود. کاغــذ نیــز بیانگــر تمــام اقشارکشــاورزان کشــور بــود که 
می بایســت بــا اســتفاده از شــیوه هــای نویــن کشــاورزی ترغیــب شــوند. بنابرایــن 
ــرای  ــه کشــاورزان ب اســتخدام مروجــان کشــاورزی در راســتای کمــک رســانی ب
دسترســی بهتــر و راحــت تــر بــه اطالعــات کشــاورزی، نهاده هــا و اعتبــارات بــود 
کــه بــه صــورت محــدود ارائــه می شــد. امــا در اولیــن نســخه از بولتــن مطالعــات 
اقتصــادی اندونــزی در ســال 1965 گــزارش شــده اســت کــه هنــوز هیــچ یــک از 
سیاســت های اندونــزی از گذشــته تاکنــون در تحقــق اهــداف غایــی ایــن کشــور 
موفــق نبــوده اســت.محدودیــت هــای مالــی، پرســنلی و آموزشــی از جملــه علــل 

شکســت برنامــه هــای ترویجــی اندونــزی بــوده اســت.
یکــی دیگــر از روش هــای ترویــج ترغیبــی و انبوهــی در ایــن دوره، ارائــه بســته های 
ــس از اینکــه در  ــک ســال پ ــود. ی ــی ب ــاری و نظارت توصیه هــای کشــاورزی، اعتب
ــه ســاده امــا موفــق کشــاورزی در چندیــن روســتا اجــرا  ســال 1963، یــک نمون
ــج انبوهــی آغــاز کــرد کــه ایــن  ــب تروی ــزرگ را در قال ــت برنامــه ای ب شــد، دول
ــزی  ــه وســیعی از مناطــق کشــور اندون ــی در دامن ــوان الگوی ــه عن ــداً ب ــه بع برنام
)حــدود 1,186,000 هکتــار( پیــاده شــد. ایــن برنامــه همچنیــن بــه عنــوان طــرح 
اصلــی ترویــج کشــور مذکــور در نظــر گرفتــه شــد. محققیــن ایــن طــرح ملــی را 
بــه عنــوان کلیــدی بــرای رویکــرد ترویــج یکپارچــه توصیــف می کننــد زیــرا جنبــه هــای 
ــا یکدیگــر ادغــام می کنــد. علــی رغــم تمــام  اجتماعــی، اقتصــادی و فنــاوری را ب
نــکات ســازنده ی برنامــه ملــی ترویــج ایــن طــرح نیــز بــا محدودیــت هایــی در حین و 
پــس از اجــرا مواجــه شــد. ایــن محدودیت هــا شــامل عوامــل فنــی )ضعــف زیرســاخت های 

ــد.   ــی می باش ــفتگی های سیاس ــات( و آش ــی و ارتباط آموزش
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2-1-3- رویکرد ترغیبی : ترویج بر پایه ارتباطات گروهی 
پــس از آن، رهیافــت آمــوزش و دیــدارT&V( 1( در سیســتم ترویــج اندونــزی 
پذیرفتــه و بــکار گرفتــه شــد. هــدف ابتدایــی ایــن بــود کــه کشــاورزان به اســتفاده 
از بســته فعالیت هــای کشــاورزی ترغیــب شــوند. برنامه هایــی شــامل انــواع 
متفــاوت نهــاده هــای کاربــردی کشــاورزی بــا بهــره گیــری از رهیافــت آمــوزش و 
دیــدار بــه کشــاورزان معرفــی شــدند. کشــور اندونــزی بــرای اولیــن بــار در ســال 
1938 از طریــق بــه کارگیــری رهیافــت آمــوزش و دیــدار بــه خودکفایــی در تولیــد 
برنــج دســت یافــت. امــا ایــن دســتاورد بــه دلیــل مشــکالت ارتباطــی بــه صــورت 

موقــت و تنهــا بــرای یــک دوره زمانــی کوتــاه بــود. 
پــس از آن تــالش هــای ترویــج بــرای تبدیــل کشــاورزی ســنتی بــه مــدرن در 
اندونــزی مــورد انتقــاد قــرار گرفــت زیــرا فعالیتهــای دوران اســتعمار هلنــد و دوران 
آمــوزش و دیــدار بــه صــورت قابــل توجهــی بــا یکدیگــر شــباهت داشــت بــه طوری 
کــه رویکــرد حاکــم در ایــن دو دوره از نــوع رویکــرد بــاال بــه پاییــن بــود و پایــه 
هــر دو ســبک  ترویــج اجبــاری و ترغیبــی از طریــق کنتــرل دولــت بــر کشــاورزان 
بنــا شــده بــود. بــه عبــارت دیگــر کشــاورزان تنهــا فرصــت هــای محــدودی بــرای 
ــت  ــال 2011، رهیاف ــتند. در س ــود داش ــذاری خ ــرمایه گ ــری در س ــم گی تصمی
ــرار  ــادی بیشــتری ق ــای انتق ــورد بررســی ه ــزی م ــاده شــده در  اندون T&V پی
ــدار و  ــوزش و دی ــن آم ــه پایی ــاال ب ــت ب ــای رهیاف ــه ه ــت. پژوهشــگران مؤلف گرف
رهیافــت پاییــن بــه بــاالی مدرسه-مزرعه-کشــاورزFFS( 2( را بــا یکدیگــر مقایســه 
و تحلیــل کردنــد)Anonymous, 2010( . بررســی هــای مقایســه ای نشــان داد 
کــه رهیافــت آمــوزش و دیــدار تنهــا بــرای مناطــق توســعه نیافتــه مناســب می  باشــد 
در حالــی کــه رهیافــت FFS متناســب بــا شــرایط مناطق نســبتاً توســعه یافته اســت. 

1 Training and Visit )T&V)

2 Farmer-Farm-School
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کشــاورزان در مناطــق توســعه یافتــه تمایــل بیشــتری بــه مشــارکت حداکثــری 
در فرآینــد ترویجــی دارنــد امــا رویکــرد بــاال بــه پاییــن فاقــد ایــن ویژگــی بــوده 
ــز در  ــان نی ــرد. مروج ــرش می ک ــه پذی ــور ب ــات مجب ــد رب ــاورزان را مانن و کش
ــن  ــان در ای ــدند. محقق ــی می ش ــرای زور تلق ــور اج ــه مام ــه مثاب ــت ب ــن حال ای
رابطــه اســتدالل می کننــد کــه چنیــن رویکــردی جنبــه هــای اجتماعــی را مــورد 
غفلــت قــرار داده اســت و ایــن مــورد در رهیافــت  آمــوزش و دیــدار و برنامه هــای 
مشــتق شــده از آن و عمدتــاً در ارتبــاط بــا تولیــدات، تأمیــن نهاده هــا و اعتبــارات 
مشــاهده می  شــود. امــروزه کشــاورزان جزیــره جــاوای اندونــزی بــه دلیــل تجربــه 
طوالنــی کشــاورزی و مشــارکت در بســیاری از برنامــه هــای ترویــج شــرایط نســبتاً 

ــد. ــری دارن ــعه یافته ت توس
انتقــادات حاصــل از ایــن بررســی ها مســیر سیاســتگذاری متفاوتــی را از 
 FFS ــت ــرد. رهیاف ــب می ک ــی طل ــای ترویج ــت ه ــزی در سیاس ــت اندون دول
ــرای کشــاورزان و فرآینــد  ــاال محســوب می شــودکه ب ــه ب یــک رویکــرد پاییــن ب
یادگیــری آنــان در اندونــزی دارای کاربــرد و مزایــای زیــادی بــوده اســت. امــا بــه 
دلیــل حمایت هــای سیاســی محــدود از رهیافــت FFS و از ســوی دیگــر بــه علــت 
بحــران اقتصــادی کــه در طــول انتقــال سیاســی پــس از ورود به ســال 2000  روی 
داد، اجــرای رهیافــت مذکــور متوقــف گردیــده اســت. پــس از آن عصــر جدیــدی از 
شــیوه رویکــرد پاییــن بــه بــاال در ترویــج اندونــزی بــه عنــوان نتیجــه تغییــر نظــام 

سیاســی تجربــه شــد.

2-2- نظام ترویج پس از سال 2000: رویکرد پایین به باال 
در ســال 1999 و بــا وضــع قانونــی خــاص پایــان نظام مدیریــت از باال بــه پایین 
اعــالم گردیــد. ایــن موضــوع زمینــه ســاز آغــازی در اصــالح، تعدیــل و بهبــود نظام 
ترویــج کشــاورزی اندونــزی بــود. بــه عنــوان اولیــن اقــدام، مــکان رســمی مدیریــت 
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و اجــرای فعالیت هــای ترویــج کشــاورزی از پایتخــت ایــن کشــور بــه اســتان ها و 
نهادهــای ذی ربــط بــه شــهرها منتقــل شــد. در چنیــن نظامــی اعتقــاد بــر ایجــاد 
تعــادل در ارائــه و توزیــع خدمــات از طریــق اســتخدام مــردم روســتایی و  فعــال در 
فرآینــد توســعه اســت. در ایــن راســتا دولــت مرکــزی تنهــا تأمیــن مالــی، حقــوق و 
آمــوزش بــرای مروجــان را بــر عهــده دارد. در واقــع دولــت در ســطوح اســتانی و یــا 
پاییــن تــر بــه بودجــه هــای منطقــه ای و دیگــر منابــع مالــی تکیــه دارد. در طــی 
دوران انتقــال بــه ســمت اجــرای فرآینــد تمرکززدایــی و ارائــه خدمــات ترویجــی 

بهتــر بــه کشــاورزان، تعــداد مراکــز ترویجــی افزایــش یافــت. 
دســتورالعمل سیاســتگذاری ها در حــوزه ترویــج کشــاورزی در کشــور اندونــزی 
بــا همــکاری و مشــارکت هیئــت ملــی وکمیتــه ملــی ترویــج می باشــد. مأموریــت 
کمیتــه ترویــج در ســطح اســتانی، هماهنگــی ادارات و نهادهــای خدمــات ترویجــی 
اســت. فعالیــت هــای کمیتــه  هماهنــگ کننــده ترویــج تحــت نظــارت فرمانــداران 
هــر اســتان می باشــد. در وهلــه بعــد توصیــه هــای الزم ایــن کمیتــه به کمیســیون 
ترویــج اســتانی ارائــه می شــود )نــگاره 9(. اداره خدمــات ترویــج وظیفــه نظــارت 
بــر مروجــان عمومــی در اداره هــای کوچــک تــر1 را بــر عهــده دارد. ایــن مروجــان 
ــد.  ــزی خدمــت رســانی می کنن ــه کشــاورزان 57,000 روســتا در سراســر اندون ب
نســبت مروجــان کشــاورزی بــه روســتا 1 بــه 2 بــوده و ایــن نســبت بــرای خانــوار 

 .)Margono and Sugimoto, 2011( کشــاورز 1 بــه 73 اســت

1 Kecamatan
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نگاره 9. ساختار و روابط بین بخشی در ترویج کشاورزی اندونزی
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ــون  ــک قان ــا وضــع ی ــزی ب ــی در اندون ــد اجــرای تمرکززدای ــا فرآین ــان ب همزم
ــارکتی در  ــول مش ــه اص ــر پای ــدی ب ــی جدی ــای ترویج ــال 2006 دیدگاه ه در س
ــای  ــرای احی ــی ب ــالش سیاس ــون ت ــن قان ــای ای ــد. مبن ــی ش ــور معرف ــن کش ای
بخــش کشــاورزی اندونــزی در جنگلــداری و شــیالت از طریــق چارچــوب قانونــی 
ــه تنهــا  ــزی ن ــون فعالیــت هــای ترویجــی در اندون ــود. طبــق ایــن قان جدیــدی ب
ــای  ــی ه ــی ویژگ ــد از برخ ــه بای ــند بلک ــد" باش ــر و کارآم ــش، مؤث ــد "ثمربخ بای
دیگــر همچــون "غیرمتمرکــز، مشــارکتی، شــفاف، مبتکــر، متعــادل، مشــارکتی و 
پاســخگو" نیــز برخــوردار باشــند. طبــق ایــن قانــون جدیــد از ترویــج  انتظــار مــی رود 
کــه انواعــی از آمــوزش هــای کاربــردی را بــرای ذینفعــان  فراهــم کنــد بــه طــوری 

ــان افــرادی مســتقل، آگاه و کنجــکاو بســازد. کــه از آن
تأکیــد قانــون جدیــد بــر تعــادل همــکاری در ترویــج اســت. ایــن همــکاری بــه 
ــا ســایر کنشــگران و  ــل و حداکثــری مروجــان عمومــی ب مفهــوم همــکاری متقاب
ذینفعــان اســت کــه بیانگــر آزاد ســازی خدمــات ترویــج نیــز قلمــداد می شــود. بــا 
توجــه بــه ایــن قانــون، ذینفعــان تحــت پوشــش شــامل )1( مروجــان  شــرکت های 
تجــاری و یــا ســازمان هــای غیــر انتفاعــی؛ )2( مروجــان داوطلــب و )3( کشــاورزان 
هســتند. همــکاری بیــن ایــن کنشــگران توســط وزارت کشــاورزی اندونــزی  مــورد 
ــه ای  ــه گون ــه طــوری کــه مروجــان عمومــی بایــد ب تأکیــد قــرار گرفتــه اســت ب
ــب  ــور کس ــه منظ ــز ب ــی نی ــان خارج ــا مروج ــته و ب ــل داش ــکار عم ــه ابت فعاالن

اطالعــات جدیــد در ارتبــاط مســتمر باشــند.
ــه  ــاورزی ب ــوزش وزارت کش ــش آم ــط بخ ــزی توس ــج در اندون ــان تروی کارکن
ــف  ــل ضع ــه دلی ــج کشــاورزی ب ــن حــال، تروی ــا ای ــد. ب ــوزش می بینن ــی آم خوب
ــی  ــود، اثربخش ــت موج ــاورزی و وضعی ــده آل کش ــای ای ــن برنامه  ه ــی بی ارتباط
الزم را نــدارد. بــه عنــوان مثــال، هماهنگــی خاصــی بیــن تولیــد و بازاریابــی وجــود 
نــدارد. بــرای غلبــه بــر ضعــف اطالعاتــی در فرآینــد توســعه فنــاوری، هــر برنامــه 
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خــاص توســط یکــی از مؤسســات تحقیقاتــی پیگیــری و اجــرا می شــود. انتقــال 
ــدام می باشــد.  ــن اق ــوت ای ــه نقطــه ق ــه کشــاورزان از جمل ــات ب مســتقیم اطالع
در نظــام ترویــج کشــاورزی اندونــزی بیــن فعالیت  هــای مشــترك مؤسســه هــای 
ــر ایجــاد شــده  ــدی مؤث ــی پیون ــت هــای محل ــی و دول ــات، دانشــگاه محل تحقیق
ــه دنبــال ایــن اقدامــات، سیاســتگذاران و مســئولین ارشــد اندونــزی بــه  اســت. ب
تدریــج دریافتنــد کــه بــه منظــور کســب موفقیــت بایــد بــه ســمت رهیافت هــای 
ــج  ــای نظــام تروی ــر ویژگــی ه ــی روی آورد. تغیی مشــارکتی و اجــرای تمرکززدای
ــن  ــاورزی در ای ــج کش ــت تروی ــری رهیاف ــت گی ــر جه ــال تغیی ــه دنب ــزی ب اندون

.)Margono and Sugimoto, 2011(ــت ــدهاس ــدول 4 آم ــور در ج کش
ــزی  ــی در اندون ــی متنوع ــای ترویج ــال 2000، روش ه ــش از س در دوره پی
ــاال  ــرد ب ــتفاده از رویک ــا اس ــه آنه ــتراك هم ــه اش ــه وج ــود ک ــه ب ــترش یافت گس
ــا ارائــه توصیــه هــای علمــی  بــه پاییــن بــود. در ایــن رویکــرد، مروجــان صرفــاً ب
ــا  ــد. پــس از آن ب ــرار می کردن ــا آنهــا برق ــه کشــاورزان، ارتباطــی یــک ســویه ب ب
ایجــاد تغییــری در رویکردهــا، رهیافــت هــای پاییــن بــه بــاال مــورد تأکیــد قــرار 
گرفــت. بــه طــوری کــه افزایــش چشــمگیر مشــارکت کشــاورزان در رویکــرد اخیــر 

مشــاهده شــد.
ــور  ــی در کش ــای ترویح ــر رویکرده ــده در تغیی ــان ش ــب بی ــم مطال ــی رغ عل
اندونــزی، برخــی اعتقــاد بــر ایــن دارنــد کــه شــرایط خدمــات ترویــج منطقــه ای 
در اندونــزی بــرای اســتفاده کاربــردی از رویکــرد مشــارکتی هنــوز آمــاده نبــوده و 
وجــود چالشــی در اجــرای قانــون جدیــد در ســال 2006 را نشــان می دهــد. بــه 
ــزی  ــج در اندون ــد تروی ــون جدی ــب قان ــه از تصوی ــس از ســال ها ک ــه پ طــوری ک
می گــذرد، شــواهد نشــان می دهــد کــه عملکــرد مروجــان بــه عنــوان تســهیلگر 
رضایــت بخــش نبــوده اســت. دسترســی محــدود کشــاورزان بــه خدمــات ترویجــی 

و ارتبــاط ضعیــف مؤسســات از دیگــر مشــکالت اساســی در ایــن زمینــه اســت.
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جدول 4- مقایسه عناصر ترویج در دو رهیافت از باال به پایین و مشارکتی  در اندونزی

پس از سال 2000 )مشارکتی(پیش از سال 2000 )باال به پایین(عناصر ترویج

روش های 
یادگیری

آموزش مروج به کشاورز- 
نمایش طریقه ای و نتیجه ای- 

مشارکتی- 
یادگیری تجربی- 

نقش مأموران 
ترویج

تدریس )مانند معلم(- 
شریک کشاورز- 
یادگیری از کشاورز- 

موقعیت 
کشاورزان

دریافت کنندگان پیام- 
کاربران فناوری- 

شریکان فعال در بازنگری - 
فناوری و ترویج

برنامه ترویج
حساس به نیازهای کشاورزان- حساس به نیازهای سازمان- 

رهیافت
معموالً از باال به پایین- 
تأکید کمتر به نیاز کشاورز- 

از پایین به باال- 
اولویت بخشی به نیاز - 
کشاورزان

الگوی فناوری
انتقال فناوری- 
خطی- 

تکنولوژی خاص منطقه - 
تعاملی )دوجانبه(- 

نیت

ارائه توصیه ها- 
پذیرش نوآوری- 
نوآوری های دولتی- 

ارائه نوآوری بر مبنای - 
خواست کشاورزان

استراتژی
عمومی- 
مشابه- 

متأثر از منابع محلی، نظام - 
اجتماعی، فرهنگی، جنسیتی

مؤسسات پژوهشی- منابع اطالعات
کشاورزان، بخش خصوصی، - 

مؤسسات پژوهش و آموزش

اهداف کلیدی

افزایش تولید- 
کشاورزان مستقل ثروتمند- 

کشاورزی تجاری، رقابتی و - 
پایدار
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ــزی، بلکــه در دیگــر  ــه تنهــا در اندون ــی ن ــه یــک نگران ــه منزل  ایــن موضــوع ب
ــد. ــی می باش ــن دیدگاه های ــرای چنی ــرای اج ــعه ب ــال توس ــورهای در ح کش

ــا در  ــن چالش ه ــه ای ــخگویی ب ــه پاس ــدودی در زمین ــی مح ــات علم مطالع
اندونــزی انجــام شــده اســت. پرســش هــای کلیــدی در ایــن بحــث بدیــن صــورت 
اســت: آیــا رویکــرد ترویــج مشــارکتی در اندونــزی اجــرا می شــود؟ مروجــان حــوزه 
ــی  ــه توانایی های ــد از چ ــد بای ــرد جدی ــازی رویک ــاده س ــور پی ــه منظ ــش ب پژوه
برخــوردار باشــند؟ چگونــه مروجــان نقــش جدیــد خــود بــه عنــوان تســهیلگر را 
درك می کننــد؟ چــه چیــزی را بــه عنــوان موانــع اساســی در انجــام ایــن وظیفــه 
ــرد  ــرای رویک ــات در اج ــوزه ارتباط ــائلی در ح ــه مس ــن چ ــد؟ و همچنی می بینن

.)Qamar, 2005( ــود دارد؟ ــج وج ــد تروی جدی

3-تحقیقات کشاورزی اندونزی
ــاد  ــار نه ــزی توســط چه ــق و توســعه بخــش کشــاورزی در کشــور اندون تحقی
وزارت کشــاورزی، وزارت تحقیقــات و فنــاوری، وزارت آمــوزش و وزارت شــیالت و 
ماهیگیــری هدایــت می شــود. وزارت کشــاورزی دارای هفــت مرکــز تحقیقــات بــه 

شــرح زیــر اســت:
مرکز تحقیقات اجتماعی و اقتصادی کشاورزی؛	 
مرکز تحقیقات خاك و  اقلیم کشاورزی؛	 
مرکز تحقیقات و توسعه محصوالت غذایی؛	 
مرکز تحقیقات و توسعه محصوالت زراعی صنعتی؛	 
مرکز تحقیقات و توسعه باغبانی؛	 
مرکز تحقیقات و توسعه دامپروری؛ و	 
مؤسسه تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی.	 

ــق و  ــای تحقی ــات و احی ــام تحقیق ــترش نظ ــتای گس ــزی در راس ــت اندون دول
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ــت  ــاوری، سیاس ــات و فن ــق وزارت تحقیق ــاورزی از طری ــش کش ــعه در بخ توس
ــات در کشــاورزی را پیشــنهاد داد.  ــی تحقیق ــای مل ــت ه ــام اولوی ــه ن ــدی ب جدی

ــر اســت: ــه شــرح زی ــن پیشــنهاد ب ــت هــای ای اولوی
تمرکــز برنامــه تحقیقــات در سیســتم تولیــد کاالهــا بدیــن صــورت اســت 	 

کــه از گونــه هــای گیاهــی و خــاك حفاظــت نموده و اســتفاده از ســموم شــیمیایی 
ــش یابد؛ کاه

ــه 	  در طــرح هــای پژوهــش کشــاورزی در حــوزه ماشــین آالت، توجــه ب
ــین آالت ضــروری اســت؛ ــرای ادوات و ماش ــد و طراحــی مناســب ب روش تولی

توجــه و بررســی دقیــق فنــاوری هــای پــس از برداشــت بــرای جلوگیــری 	 
ــز  ــل حائ ــل و نق ــازی و حم ــره س ــول ذخی ــی در ط ــواد غذای ــای م ــیب ه از آس

ــد؛ و ــت می باش اهمی
مدیریــت تجــاری ســازی محصــوالت کشــاورزی و بازاریابــی بایســتی در 	 

موضوعــات پژوهشــی وارد گــردد. از ایــن منظــر تــا زمانــی کــه کشــاورزان توانایــی 
برقــراری ارتبــاط بیــن سیســتم مدیریتــی و بازاریابی را نداشــته باشــند، ســودآوری 

ــود. فعالیت هــای کشــاورزی دور از انتظــار خواهــد ب
چارچــوب مدیریــت ناحیــه ای ترویــج کشــاورزی اندونــزی در دوران تمرکززدایی 

در نــگاره 10 نشــان داده شــده اســت.
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 ارتقاي توانایی، انگیزش و اصالح نگرش هاي کارکنان ترویج

 اصالح نظام مدیریت و برنامه ریزي و تجهیزات ترویجي 	
 توسعه منابع انساني 	
اصالح نظام اطالعاتي، فناوري و نظارت و ارزیابي بر  	

 خدمات ترویج کشاورزي
 

 
 ارتقاي توانایی و مشارکت کشاورزان

 توانمندسازي کشاورزان 	
 مدیریت اجرایي ترویج توسط کشاورزان 	
گسترش رهیافت ترویج مشارکتي و رسانه  	

 هاي ارتباطي

 
 نظام یکپارچه مشاوره اي کشاورزان، محصوالت کشاورزي تجاري و جنگلداري

 سیاست و برنامه هاي منطبق بر خواست و نیاز کشاورزان 	
 اجراي ترویج با تأکید بر ویژگي هاي اجتماعي- فرهنگي و سازگار با جوامع محلي 	
 ارتباطات تعاملي بین کشاورزان، مشاوران کشاورزي، پژوهشگران و سایر ذینفعان ترویج 	
 توجه به کشاورزان و شرایط آن ها به عنوان هسته مرکزي تولید فناوري هاي نوین کشاورزي 	
 دسترسي به اطالعات، تجهیزات، فنون و روش هاي متناسب ترویجي 	
 یادگیري روش ها طبق تجارب عملي 	
 تعامالت مؤثر بین کلیه مؤسسات ذي ربط و فعال در فرآیند ترویج کشاورزي 	

 
سیاستگذاري با در نظر گرفتن تمام ابعاد و 
حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، 

 زیست محیطي و ...

 
تالش در راستاي دستیابي به کشاورزي 
پایدار/ حرکت به سمت کشاورزي تجاري 

 پویا، پربازده و دوستدار محیط زیست

نگاره 10. چارچوب مدیریت ناحیه ای ترویج کشاورزی اندونزی در دوران تمرکززدایی

 
 حمایت و پشتیانی مرکزي

 سیاست هاي حامي مشارکت کشاورزان 	
 حمایت از متخصصین و کارشناسان 	

حمایت و پشتیبانی مرکزی
* سیاست های حامی مشارکت کشاورزان

* حمایت از متخصصین و کارشناسان

ارتقای توانایی، انگیزش و اصالح نگرش های کارکنان 
ترویج

* اصالح نظام مدیریت و برنامه ریزی و تجهیزات ترویجی
* توسعه منابع انسانی

* اصالح نظام اطالعاتی، فناوری و نظارت و ارزیابی بر خدمات 
ترویج کشاورزی

ارتقای توانایی و مشارکت کشاورزان
* توانمندسازی کشاورزان

* مدیریت اجرایی ترویج توسط کشاورزان
* گسترش رهیافت ترویج مشارکتی و رسانه های 

ارتباطی

نظام یکپارچه مشاوره ای کشاورزان، محصوالت کشاورزی تجاری و جنگلداری
 * سیاست و برنامه های منطبق بر خواست و نیاز کشاورزان

 * اجرای ترویج با تأکید بر ویژگی های اجتماعی- فرهنگی و سازگار با جوامع محلی
 * ارتباطات تعاملی بین کشاورزان، مشاوران کشاورزی، پژوهشگران و سایر ذینفعان ترویج

 * توجه به کشاورزان و شرایط آن ها به عنوان هسته مرکزی تولید فناوری های نوین کشاورزی
 * دسترسی به اطالعات، تجهیزات، فنون و روش های متناسب ترویجی

 * یادگیری روش ها طبق تجارب عملی
 * تعامالت مؤثر بین کلیه مؤسسات ذی ربط و فعال در فرآیند ترویج کشاورزی

سیاستگذاری با در نظر گرفتن تمام ابعاد و 
حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست 

محیطی و ...

تالش در راستای دستیابی به کشاورزی 
پایدار/ حرکت به سمت کشاورزی تجاری پویا، 

پربازده و دوستدار محیط زیست
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4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی اندونزی
بــا توجــه بــه قانــون ســال 2006 ارتبــاط بیــن تحقیقــات و ترویــج کشــاورزی 
در ایــن فرآینــد بســیار مهــم اســت. بــه طــوری کــه مشــارکت مســتقیم مؤسســات 
ــج  ــای تروی ــه ه ــی در برنام ــر دولت ــای غی ــازمان ه ــگاه ها و س ــی، دانش تحقیقات
ــی  ــف بازاریاب ــه و ضع ــود بودج ــود. کمب ــت می ش ــاورزی هدای توســط وزارت کش
ــع  ــت. رف ــج اس ــام تروی ــن نظ ــی ای ــر اثربخش ــی ب ــرات منف ــاورزی دارای اث کش
چنیــن محدودیــت هایــی در وهلــه اول موجــب بهبــود سیســتم هــای بازاریابــی 
کشــاورزی  شــده و ســپس اصــالح نظــام کلــی ترویــج را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
انتشــار نظــام منــد نتایــج تحقیقــات نیــز در ایــن ســاختار حائــز اهمیــت اســت. 
فرآینــد نشــر از طریــق نشــریات، ســمینارهای منظــم، کارگاه هــای آموزشــی بــرای 
کشــاورزان و کارکنــان ترویــج، ایجــاد طــرح هــای کمــک هــای مالــی، مشــارکت 
مؤسســات تحقیقاتــی، دانشــگاه ها و ســازمان هــای غیــر دولتــی در نمایشــگاه هــای 
کشــاورزی صــورت می گیــرد. بــا توجــه بــه  ایــن مطالــب انتظــاری کــه از عملکــرد 
ــر  ــه شــرح زی ــزی مــی رود ب ــج کشــاورزی اندون ارتباطــات آینــده تحقیقــات و تروی

اســت:
1. ارتباط نزدیک با سیستم تجاری محصوالت کشاورزی؛

2. اولویت بخشی در استفاده از فناوری برای بهره وری فرآیندکشاورزی؛
3. تأکید بر توسعه کشاورزی بر اساس تقاضای بازار؛

4. اعمال مدیریت حرفه ای در کشاورزی؛
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــر ب ــب ت ــد و مناس ــای جدی ــاوری ه ــف فن ــی کش 5. توانای

ــی؛  ــت محیط ــائل زیس مس
 Sharma,( ــاورزی ــوع کش ــای متن ــتم ه ــت سیس ــت مدیری ــاد و تقوی 6. ایج

.)2006
دولــت اندونــزی کمیتــه هــای ویــژه تخصصــی بــرای انجــام تحقیقــات زمینه ای 
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در راســتای اجــرای خدمــات ترویجــی و مشــاوره ای بــه کار می گیــرد. نکتــه قابــل 
ــن بخــش اســت.  ــزی، مســئولیت ای ــات اندون ــا بخــش تحقیق توجــه در رابطــه ب
ــاورزی  ــت وزارت کش ــه دخال ــاً ب ــزی صرف ــاورزی در اندون ــات کش ــش تحقیق بخ
محــدود نمــی شــود. نقطــه قــوت وزارت کشــاورزی اندونــزی، دخالــت دادن ســایر 
ــوزش، وزارت  ــه وزارت آم ــت ک ــاورزی اس ــات کش ــش تحقیق ــا در بخ وزارتخانه ه
کشــاورزی و همچنیــن وزارت دریایــی و ماهیگیــری را شــامل می شــود. ایــن کار 
می توانــد بــه تأمیــن هزینــه تحقیقــات کشــاورزی کمــک شــایانی نمایــد. ضمــن 

اینکــه تحقیقــات کشــاورزی را تقویــت خواهــد کــرد.

5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی اندونزی
عــدم هماهنگــی بیــن تولیــد و بازاریابــی در بخــش کشــاورزی، اجــرای عمــده 
مدیریــت نظــام ترویــج کشــاورزی بــا روش تمرکززدایــی و وجــود عالقــه و انگیــزه 
ــات ترویجــی و مشــاوره ای  ــه خدم ــه و ارائ ــه شــرکت در تهی ســایر کنشــگران ب
ــوری  ــزی کش ــت. اندون ــزی اس ــاورزی اندون ــش کش ــای بخ ــن ویژگی ه بارزتری
اســت کــه نظــام ترویــج کشــاورزی آن در طــول تاریــخ رویکردهــای متنوعــی را 
تجربــه کــرده اســت. رویکردهــای ترغیبــی و اجبــاری بــر پایــه ارتباطــات فــردی و 
انبوهــی از انــواع رویکردهایــی اســت کــه ایــن کشــور بــه خــود دیــده اســت. بعــد 
از ســال 2000، رویکردهــای نظــام ترویــج کشــاورزی اندونــزی تغییــر نمــوده و از 
رویکردهــای بــاال بــه پاییــن بــه ســمت رویکردهــای مشــارکتی حرکــت کــرد. پــس 
از ایــن تغییــر رویکــرد، روش هــای یادگیــری از آمــوزش محــض مــروج به کشــاورز 
کــه ریشــه در دیدگاهــی روشــنگرانه داشــت بــه ســمت آمــوزش هــای مشــارکتی 
و یادگیــری تجربــی ســوق یافــت. بــه دنبــال ایــن تغییــر روش هــا، فعالیــت هــای 
مروجــان از فعالیــت هــای یکطرفــه بــه ســمت فعالیــت هــای مشــارکتی حرکــت 
کــرد. بــه ایــن معنــی کــه دیــدگاه روشــنگرانه ترویــج کشــاورزی در زمینــه فعالیت 
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مروجــان بــه دیدگاهــی مداخلــه ای تغییــر جهــت داد. در چنیــن شــرایطی نقــش 
ــه مروجــان  ــن ک ــه جــای ای ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــر می یاب ــز تغیی مروجــان نی
صرفــاً انتقــال دهنــدگان اطالعــات باشــند، اکنــون ترغیــب کننــده و مشــوق آنهــا 
ــمت  ــه س ــاورزی ب ــج کش ــز تروی ــر نی ــن نظ ــن از ای ــوند. بنابرای ــوب می ش محس

دیدگاهــی مداخلــه ای حرکــت نمــوده اســت. 
ــش  ــه افزای ــال 2000 ب ــش از س ــا پی ــزی ت ــاورزی اندون ــج کش ــداف تروی اه
تولیــدات کشــاورزی محــدود می شــد. امــا اکنــون نظــام ترویــج کشــاورزی ایــن 
ــان خــود اســت و از  ــا مخاطب ــه ب ــل دو طرف ــک تعام ــال ایجــاد ی ــه دنب کشــور ب
حالــت یــک ســویه و خطــی بیــرون آمــده اســت. ایــن دیــدگاه نیــز نشــان دهنــده 

ــه ای اســت.  ــدگاه مداخل نوعــی دی
دولـت اندونـزی مهـره اصلـی زنجیـره ارتبـاط ذینفعـان نظـام ترویج کشـاورزی 
و خدمـات مشـاوره ای محسـوب می شـود. در واقـع سیاسـت هـای ارتباطـی بـرای 
پیونـد ذینفعـان مختلـف نظـام ترویج کشـاورزی اندونزی توسـط دولـت پایه ریزی 
می شـود. ایـن در حالی اسـت کـه اندونزی با بهـره گیری از زمینه مسـاعد همکاری 
سـایر کنشـگران رهیافـت تمرکززدایی را اجرا نموده اسـت. بنابراین بـا وجود چنین 
زمینـه هایـی و عالقه سـایر کنشـگران، می توان به سـمت رهیافت های مشـارکتی 
حرکـت کرد. اندونزی بـه دلیل اعمال تمرکززدایی و اجرای رهیافت های مشـارکتی، 
مناطـق کشـاورزی و خدمـات ترویجـی را پهنه بندی نموده اسـت تـا در نهایت قادر 
بـه نظـارت بـر چگونگی اجـرای بخش های مختلفی باشـد کـه اکنـون دارای قدرت 

و اختیارات اجرایی هسـتند.
در مجمــوع، نظــام ترویــج کشــاورزی اندونــزی سیاســت هــای خــود را از تفکرات 
ــه ای را  ــرات مداخل ــد، تفک ــه بع ــوده اســت و از ســال 2000 ب روشــنگرانه دور نم
ــزی دارای  ــاورزی اندون ــج کش ــام تروی ــن نظ ــت. بنابرای ــوده اس ــن آن نم جایگزی

ــد. ــی می باش ــی بینابین ــری کل جهت گی
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نظام ترویج کشاورزی مالزی
1- بخش کشاورزی مالزی

ــاد  ــده اي در اقتص ــاماني هاي عم ــال 1957، نابس ــتقالل در س ــش از اس ــا پی ت
ــه بخــش کشــاورزي و نقــش آن در  کشــور مالــزی وجــود داشــت. عــدم توجــه ب
ــان  ــود. در آن زم ــن مشــکالت ب ــروز ای ــل عمــده ب توســعه اقتصــادي یکــي از عل
ــده  ــس از برچی ــا پ ــد ام ــر به ســر مي بردن ــزي در فق ــردم مال ــادي از م بخــش زی
ــده اي  ــاختاري عم ــرات س ــور تغیی ــن کش ــاد ای ــزي، اقتص ــتعمار از مال ــدن اس ش
ــا هــدف  ــه عمــده ب ــن برنام ــه نمــود. اجــراي چندی را طــي حــدود 6 دهــه تجرب
ــی  ــتایي، رونق بخش ــعه روس ــاي توس ــر برنامه ه ــد ب ــر، تأکی ــازي فق ریشه کن س
بــه کشــاورزي و حضــور مؤثرتــر دولــت در سیاســتگذاري ها، موفقیت هــاي 
ــده  ــتقالل، عم ــس از اس ــان آورد. پ ــه ارمغ ــور ب ــن کش ــراي ای ــمگیري را ب چش
روســتاییان مالــزي کــه در بخــش کشــاورزي مشــغول بــه کار بودنــد بــه دو دســته 
ــي  ــه کشــت محصوالت ــه ب ــد ک ــکان بودن ــروه اول خرده مال تقســیم مي شــدند: گ
ــته  ــد و دس ــج مي پرداختن ــل و برن ــي، نارگی ــاي گیاه ــو، روغن ه ــون کائوچ چ
ــع  ــد صنای ــق ســایر فعالیت هــاي کشــاورزي مانن ــد کــه از طری دوم کســانی بودن
تبدیلــي، کار در معــادن، تولیــدات دســتي، عملیــات ســاختماني، حمــل ونقــل و 
خدمــات امــرار معــاش مي کردنــد. اقتصــاد مالــزي در ایــن دوره تــا حــد زیــادي 
وابســته بــه صــادرات دو محصــول کائوچــو و قلــع بــود و ارزانــی نیــروي کار، کمبود 
ــاال موجــب رکــود در بخــش  زمین هــاي کشــاورزي و هزینه هــاي اولیــه نســبتاً ب
کشــاورزي مالــزي شــده بــود امــا پــس از برچیــده شــدن اســتعمار، بي توجهــي بــه 
بخــش کشــاورزي جــاي خــود را بــه مشــارکت فعــال در توســعه کشــاورزي داد. در 
ــه توســعه شــیوه هاي  ــت معطــوف ب ابتــدای دهــه 1960، اغلــب تالش هــاي دول
ســنتي کشــاورزي بــود تــا بتوانــد درآمــد روســتاییان را افزایــش دهــد. پــس از آن 
»اصالحــات کشــاورزي« به عنــوان کلیدي تریــن اســتراتژي در توســعه  کشــاورزی 
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ــي  ــه تغییرات ــوری ک ــه ط ــت ب ــرار گرف ــد ق ــورد تأکی ــور م ــن کش ــتایي ای و روس
 Gol-Hossain et( ــد ــد آم ــزی پدی ــاورزي مال ــش کش ــاختار بخ ــي در س اصول

.)al., 2014
بــا بــروز ناآرامي هــاي قومــي در دهــه 1970، نقطــه عطفــي در نقــش دولــت در 
ایــن کشــور ایجــاد شــد. در آن زمــان بــا شــناخت ناکارآمــدي بخــش خصوصــي در 
ــه درآمــد میــان گروه هــا و  ــع ناعادالن پیاده ســازي اســتراتژي هاي توســعه و توزی
بخش هــاي مختلــف، دولــت تصمیــم گرفــت نقــش مؤثرتــري در توســعه اقتصــادي 
کشــور ایفــا کنــد. تدویــن و اجــراي برنامــه »سیاســت هاي نویــن اقتصــادي« در 
ســال 1970 بــه همیــن منظــور بــود. ایــن برنامــه بــا هــدف ریشه کن ســازي فقــر 
و تجدیــد ســاختار اجتماعــي در مالــزي بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. »سیاســت هاي 
ملــي کشــاورزي« نیــز در چارچــوب همیــن برنامــه و بــا هــدف اتخــاذ رویکــردي 
همه جانبــه در توســعه کشــاورزي و ایجــاد رشــد متــوازن در ایــن بخــش تدویــن 
شــد. بدیــن ترتیــب بــا انجــام فرآیندهایــي همچون فــرآوري، انبــار و حمل مناســب 
ــد.  ــري به دســت آم ــزوده بیش ت ــل از صــدور، ارزش اف محصــوالت کشــاورزي قب
بــا تولیــد محصــوالت کشــاورزي جدیــد و بــا کیفیــت بیش تــر، تنــوع محصــوالت 
در بازارهــاي داخلــي و خارجــي افزایــش یافــت و از آن زمــان بــه بعــد بــا تولیــد 
مــواد غذایــي  صادراتــی و تأمیــن ارز مناســب، زمینــه ای بــرای تولیــد محصــوالت 
صنعتــي فراهــم آمــد و تولیــد ایــن محصــوالت  نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت. در 
فاصلــه ســال هاي 1986 تــا 1990 بهــره وري نیــروي کار در بخــش کشــاورزي 3/7 
ــود کــه رقمــي بیــش از ســایر بخش هــاي اقتصــادي به شــمار  درصــد در ســال ب
ــازاد  ــای م ــره وری در بخــش کشــاورزی، نیروه ــن به ــاال رفت ــا ب ــا ب ــت، ام مي رف
ــای آموزشــی مناســبی  ــای اثربخــش و کارگاه ه ــق آموزش ه ــن بخــش از طری ای

کــه توســط دولــت برگــزار شــد، وارد بخش هــای صنعــت و خدمــات شــدند.
 طــي ســال های اخیــر  ارزش افــزوده بخش کشــاورزی مالزی رشــد چشــمگیری 
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داشــته اســت و در مقابــل ســهم بخش هــای صنعــت و خدمــات از تولیــد ناخالــص 
ملــی مالــزی بیش تــر شــده اســت. ایــن رشــد نشــان می دهــد کــه کشــور مالــزی 
بــه ســمت توســعه مبتنــی بــر کشــاورزی گام برداشــته اســت. برنامه هــاي توســعه 
ــف در  ــاي مختل ــه در دوره ه ــت ک ــي اس ــر طرح های ــاورزي از دیگ ــه کش یکپارچ
کشــور مالــزي بــه اجــرا درآمــد. ایــن برنامه هــا بــراي احیــاء و توســعه کشــاورزي 

در مناطقــي فقیــر بــا بهــره وری ضعیــف تدویــن شــد. 
یکــي از ایــن برنامه هــا پنجمیــن برنامــه توســعه یکپارچــه کشــاورزي بــود کــه 
ــار  ــون هکت ــرا شــد و طــی آن 3/5 میلی ــال هاي 1992 و 1993 اج ــه س در فاصل
از زمین هــاي کشــاورزي زیــر کشــت رفــت. بدیــن ترتیــب درآمــد بیــش از 273 
ــعه  ــه توس ــا برنام ــال حاضــر ده ه ــت. در ح ــش یاف ــتایي افزای ــوار روس ــزار خان ه
ــادی از برنامه هــا تکمیــل  یکپارچــه کشــاورزي در حــال اجراســت کــه تعــداد زی
شــده اســت. تعــدادي از ایــن برنامه هــا در مقیاســي گســترده و بــا هــدف آبیــاري 
ــرز  ــا م ــج را ت ــد برن ــزان تولی ــا می ــد ت ــه اجــرا در مي آی ــاي کشــاورزي ب زمین ه
خودکفایــي افزایــش دهــد. هــدف اغلــب ایــن برنامه هــا، افزایــش تولیــد برنــج در 
شالیزارهاســت. عــالوه بــر ایــن، برنامه هایــي نیــز بــراي کشــت ســایر محصــوالت 
ــا اجــراي ایــن  ــاس در نظــر گرفتــه شــده اســت. ب ماننــد کائوچــو، نارگیــل و آنان
برنامه هــا صــادرات کشــاورزي افزایــش یافتــه، بخــش کشــاورزي نســبتاً متنوع تــر 
گردیــده و بــه ســمت تولیــد محصــوالت ســودآورتري چــون روغن هــاي گیاهــي و 
قهــوه پیــش میــرود. بــا رشــد بخــش صنعــت، نقــش بخــش کشــاورزي در تولیــد 
ــی از  ــوان یک ــان به عن ــش همچن ــن بخ ــا ای ــه، ام ــش یافت ــي کاه ــص مل ناخال
 Gol-Hossain et al.,( ــمارمی آید ــه ش ــزي ب ــاد مال ــم اقتص ــای مه بخش ه

.)2014
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2- ترویج کشاورزی مالزی
ســازمان ترویــج کشــاورزی مالــزی در ســال 1950، همزمــان بــا تأســیس اداره 
ــش  ــای بخ ــام فعالیت ه ــرار دادن تم ــش ق ــت پوش ــور تح ــه منظ ــاورزی ب کش
ــازمان ها و  ــق س ــزی از طری ــاورزی مال ــج کش ــد. تروی ــاد گردی ــاورزی ایج کش
ــته  ــه گذش ــا در دو ده ــه بســیاری از آنه ــرد ک ــون انجــام می گی ــای گوناگ نهاده
تأســیس و یــا بازســازی شــده انــد. هــر کــدام از ایــن ســازمان هــا، دارای نوعــی 
ســازماندهی و وظایــف ترویجــی بــوده و رهیافت هــای آنهــا بــا یکدیگــر متفــاوت 
ــیالت،  ــه ش ــی از جمل ــای مختلف ــاورزی، نهاده ــش کش ــر بخ ــالوه ب ــت. ع اس
دامپزشــکی، ســازمان کشــاورزان، ســازمان ملــی توتــون، ســتاد توســعه کشــاورزان 
صنایــع کوچــک و ســتاد توســعه کشــاورزان در حــوزه زراعــی مشــغول بــه فعالیــت 
هســتند کــه هــر کــدام عملکردهــای ترویجــی، محتــوا، روش هــا و سیاســت های 

ــد.  ویــژه خــود را دارن
در حــال حاضــر ترویــج کشــاورزی تحت تأثیــر ماهیــت دوگانه بخش کشــاورزی 
قــرار دارد کــه از یــک طــرف، کشــاورزان خــرده پــا را در بــر می گیــرد و از طــرف 
ــات  ــه خدم ــود ک ــامل می ش ــی را ش ــرداری بزرگ ــره ب ــای به ــام ه ــر، نظ دیگ
ــاورزی،  ــه کش ــوط ب ــات مرب ــق کارخانج ــود را از طری ــای خ ــاده ه ترویجــی و نه
ــود و  ــده ک ــد کنن ــات تولی ــا و کارخانج ــت و صنعت ه ــی، کش ــای بازرگان اتاق ه
ــرای کشــاورزان  ــه خدمــات ترویجــی ب ســموم شــیمیایی دریافــت می کننــد. ارائ
معمولــی و خــرده پــا )ماهیگیــران و دامــداران( از طریــق ســازمان هــای متفــاوت 

ــرد.  ــام می گی ــی انج ــش خصوص در بخ
یکــی از ویژگی هــای مهــم ترویــج مالــزی ایــن اســت کــه طبــق قانــون اساســی 
ــی  ــن در حال ــر عهــده ایالت هــا می باشــد و ای ــه خدمــات ترویجــی ب ــزی، ارائ مال
اســت کــه پژوهش هــا و دیگــر حمایــت هــای فنــی جــزو وظایــف دولــت فــدرال 
اســت. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه دولــت فــدرال هیــچ گونــه وظیفــه ای از 
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نظــر تأمیــن کمــک مالــی و پرســنلی بــرای خدمــات ترویجــی ایالت هــا نداشــته 
ــه بهتریــن صــورت ممکــن در بخــش  ــوان ب باشــد. ایــن تقســیم وظایــف را می ت
کشــاورزی مشــاهده نمــود. امــا ایــن موضــوع تــا حــد زیــادی ســازماندهی کنونــی، 
تأمیــن مالــی، مدیریــت و کنتــرل مروجیــن را تعییــن می کنــد. در ایــن رابطــه می تــوان 
ــی و  ــت کادر اجرای ــت و کیفی ــر کمی ــف از نظ ــای مختل ــن ایالت ه ــری بی نابراب
وســایل و امکانــات ترویجــی را مشــاهده نمــود. در حــال حاضــر، بخــش کشــاورزی 

: )Singh, 2003(در دو ســطح ســازماندهی شــده کــه عبارتنــد از
1. بخش کشــاورزی در ســطح فــدرال؛ ایــن بخــش ضمــن ارائــه خدمــات فنــی 
ــرار  و برنامه ریزی هــا، بخــش کشــاورزی ایالت هــا را نیــز تحــت حمایــت خــود ق
ــر  ــز ب ــای پژوهشــی نی ــا نهاده ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ــن وظیف داده اســت. همچنی

ــن بخــش می باشــد. ــده ای عه
2. بخــش کشــاورزی در ســطح ایالــت؛ ایــن بخــش خدمــات ترویجــی و توصیــه های 
ــزارع و  ــد از م ــده، بازدی ــزی ش ــه ری ــای برنام ــق آموزش ه ــی الزم را از طری فن
ــه       ــاورزان ارائ ــه کش ــتایی ب ــاورزی روس ــوزش کش ــز آم ــط مراک ــن توس همچنی

 .)Labarthe, 2014( می دهــد

3- تحقیقات کشاورزی مالزی
همانطـــور کـــه قبـــاًل نیـــز ذکـــر شـــد ســـازمان ها و نهادهـــای گوناگونـــی 
ــای  ــال یافته هـ ــته و انتقـ ــت داشـ ــزی دخالـ ــی مالـ ــای ترویجـ در عملکردهـ
ــد.  ــده دارنـ ــر عهـ ــی را بـ ــازمان های ترویجـ ــه سـ ــی بـ ــازمان های پژوهشـ سـ
ـــو  ـــی کائوچ ـــازمان پژوهش ـــاورزی، س ـــای کش ـــا پژوهش ه ـــط ب ـــاد مرتب ـــن نه اولی
ـــوط  ـــای مرب ـــان، پژوهش ه ـــد. در آن زم ـــیس گردی ـــال 1952 تأس ـــه در س ـــود ک ب
بـــه محصـــوالت دیگـــر از طریـــق نهادهـــای دیگـــر نظیـــر بخـــش کشـــاورزی 
ـــور دام( و  ـــه ام ـــکی )در زمین ـــازمان دامپزش ـــی(، س ـــوالت زراع ـــه محص )در زمین
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ـــاورزی  ـــعه کش ـــش و توس ـــازمان پژوه ـــت. س ـــام می گرف ـــیالت انج ـــازمان ش س
ـــی،  ـــی، فن ـــای علم ـــش ه ـــام پژوه ـــئولیت انج ـــا مس ـــال 1969 ب ـــزی در س مال
ـــرآوری  ـــتفاده و ف ـــد، اس ـــه تولی ـــوط ب ـــور مرب ـــاره ام ـــی در ب ـــادی و اجتماع اقتص
ـــد  ـــان تأســـیس گردی ـــی و آبزی ـــر از کائوچـــو( و دام ـــی )غی ـــه محصـــوالت زراع کلی
ـــر ســـازمان فـــوق الذکـــر، نهادهـــای گوناگـــون،  )Singh, 2003(. امـــروزه عـــالوه ب
ــه  ــوط بـ ــه مربـ ــز در زمینـ ــر نیـ ــی دیگـ ــرکت های خصوصـ ــگاه ها و شـ دانشـ

پژوهش هـــای کشـــاورزی فعالیـــت دارنـــد. 

4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی مالزی 
در حــال حاضــر، هماهنگــی بیــن ترویــج و پژوهــش از طریــق بخــش کشــاورزی 
فــدرال انجــام می گیــرد. ایــن ارتبــاط و هماهنگــی فعالیتــی در راســتای پیش بــرد 
و تســریع اشــاعه یافته هــای پژوهشــی بــه جامعــه کشــاورزی اســت. ایــن قبیــل 
ــای روز بخــش کشــاورزی ســوق  ــت نیازه ــا را در جه ــه ریزی ه ــات، برنام ارتباط
می دهــد. در حــال حاضــر بــه علــت مــوازی بــودن مســئولیت ها، ســازمان هــای 
ــا  ــق ب ــد کــه گــروه هــای هــدف خــود را مطاب ــل دارن پژوهشــی و ترویجــی تمای
محصــول مــورد نظــر انتخــاب نماینــد و ایــن امــر بــه تقســیم جامعــه کشــاورزی 
 Singh et( بــه گــروه هــای هــدف بــر اســاس کاالی کشــاورزی منجــر می گــردد

 .)al., 2012
در رابطــه بــا امــور دام و آبزیــان، یافته هــای مؤسســه پژوهــش هــای کشــاورزی 
مالــزی از طریــق ســازمان دامپزشــکی بــه دامــداران منتقــل می گــردد. در حــوزه 
ــور  ــه ط ــه ب ــاورزی ک ــازمان های کش ــق س ــز از طری ــذا نی ــی و غ ــدات گیاه تولی
ــروه  ــه گ ــد ب ــه بع ــاط هســتند، در وهل ــا مؤسســات پژوهشــی در ارتب مســتقیم ب

ــد.  ــال می یاب ــزارع انتق کشــاورزان شــاغل در م
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5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی مالزی
ــار  ــد دچ ــده دارن ــر عه ــاورزی را ب ــور کش ــزی ام ــه در مال ــازمان هایی ک س
ــر  ــازمان ها منج ــن س ــن ای ــق بی ــف دقی ــیم وظای ــا تقس ــتند. ام ــی هس پراکندگ
بــه عــدم دخالــت در امــور یکدیگــر و اجــرای جامــع امــور کشــاورزی شــده اســت. 
تحقیقــات کشــاورزی کشــور مالــزی نیــز در بخــش هــای مختلــف انجــام می شــود 
امــا نکتــه قابــل توجــه در ایــن رابطــه آن اســت کــه نتایــج تحقیقــات هــر کــدام 
ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــای تحقیقات ــش ه ــایر بخ ــار س ــا در اختی ــن بخش ه از ای
ــازمان  ــار س ــگاه در اختی ــط دانش ــده توس ــام ش ــات انج ــال تحقیق ــوان مث به عن
دامپزشــکی قــرار می گیــرد و ترویــج در نهایــت مســئول انتقــال ایــن یافتــه هاســت. 
ــخ  ــول تاری ــی در ط ــف ترویج ــای مختل ــری رهیافت ه ــابقه بکارگی ــزی س مال
ــور  ــی ام ــج کشــاورزی خــود را دارد. پراکندگــی ســازمان های متول خدمــات تروی
کشــاورزی در ایــن کشــور بــر ایــن امــر تأثیــر داشــته اســت. یکــی از ویژگی هــای 
ــون  ــر اســاس قان ــه خدمــات ترویجــی ب ــزی ایــن اســت کــه ارائ مهــم ترویــج مال
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــا می باش ــده ایالت ه ــر عه ــزی ب ــی مال اساس
پژوهش هــا و دیگــر حمایت هــای فنــی جــزو وظایــف دولــت فــدرال اســت. ایــن 
ــن  ــر تأمی ــه ای از نظ ــه وظیف ــدرال هیچ گون ــت ف ــه دول ــت ک ــا نیس ــه آن معن ب
کمــک مالــی و پرســنلی بــرای خدمــات ترویجــی ایالت هــا نداشــته باشــد. نکتــه 
ــزی اســت.  ــون اساســی مال ــا در قان ــات ترویجــی ایالت ه ــه خدم ــت ارائ ــم ثب مه
ایــن دســته بنــدی باعــث شــده اســت کــه مالــزی بــه طــور کلــی بــه دو بخــش 
فــدرال و ایالــت تفکیــک شــود. از طرفــی در بخش هــای مختلــف هــر کــدام از ایــن 
ــف  ــرایط مختل ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب ــای متفاوت ــت ها و روش ه ــا، از سیاس ایالت ه
ــاورزی  ــج کش ــام تروی ــان نظ ــرایطی، مروج ــن ش ــود. در چنی ــه می ش بهره گرفت
مالــزی بایــد در نقش هایــی ظاهــر شــوند کــه صرفــاً انتقــال اطالعــات نباشــد. در 
چنیــن شــرایطی بــه شــیوه ای آرمانــی، فعالیــت مروجــان بایــد حــول یادگیــری 
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ــاً توانســته  ــزی تاکنــون صرف ــا مال اجتماعــی، مذاکــره و شــبکه ســازی باشــد. ام
اســت تــا حــد یادگیــری مشــارکتی پیش رفتــه و آن را پیــاده نمایــد. بنابرایــن از 

ایــن منظــر دارای دیدگاهــی مداخلــه ای اســت. 
ترویــج کشــاورزی مالــزی تحــت تأثیــر ماهیــت دوگانــه بخــش کشــاورزی قــرار 
ــاورزان  ــته کش ــک دس ــب دارد. ی ــته مخاط ــزی دو دس ــی مال ــور کل ــه ط دارد. ب
خــرده پــا را شــامل می شــود و دیگــری بــزرگ مالــکان یــا بــه عبــارت بهتــر، نظــام هــای 
بهــره  بــرداری بــزرگ را در بــر می گیــرد. ایــن گونــه تقســیم بندی کشــور مالــزی 
را ملــزم می نمایــد تــا بــرای ارائــه خدمــات متنــوع خــود بــه مخاطبــان مختلــف، 
از کنشــگران و ذینفعــان متفاوتــی بهــره بگیــرد. بــه صورتــی کــه بتوانــد مشــارکت 
فعــال تمــام ذینفعــان حاضــر در نظــام ترویــج کشــاورزی را جلــب نمایــد. چنیــن 
دیدگاهــی هــدف نهایــی ترویــج کشــاورزی مالــزی را به ســمت دیدگاهــی ارتباطی 

ــد.  ــوق می ده س
در مجمــوع می تــوان گفــت کــه نظــام ترویــج کشــاورزی مالــزی دیــدگاه خــود 
را بــر مبنــای تفکــر مداخلــه ای قــرار داده اســت و دارای جهــت گیــری بینابینــی 

می باشــد.
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نظام ترویج کشاورزی ترکیه
1- بخش کشاورزی ترکیه

ترکیـه کشـوری کوهسـتانی و نسـبتاً پربـاران اسـت و با قـرار گرفتـن در یکی از 
حسـاس ترین مناطـق جهـان، دارای موقعیـت جغرافیایـی راهبردی و بسـیار خوبی 
اسـت بـه طـوری کـه گـذرگاه جنوب باختـر آسـیا و اروپا به شـمار می آیـد. ترکیه از 
آب و هـوای خـوب و جلگه ای برخوردار اسـت و مکان های جالـب و دیدنـی دارد به دلیل 
همیـن سـاالنه تعـداد زیادی گردشـگر بـه آنجا مسـافرت می کنند. ترکیـه در تولید 
محصوالتـی همچـون فنـدق، انجیر، زردآلو، گیالس، به و انـار دارای مقـام اول در 
سـطح جهان می باشـد. این کشـور در تولید هندوانه، خیار و نخـود دارای مقام دوم 
و در تولید سـیب زمینی، بادمجان، فلفـل سبز، پسـته و عدس در مرتبـه سـوم قرار 
دارد. از دیگـر محصـوالت کشـاورزی این کشـور می تـوان به پیاز و زیتـون، چغندر 
قنـد، تنباکو، سـیب، چـای، جو و کتـان،  بـادام و لیمـو را نـام بـرد. ترکیـه از لحاظ 
میـزان تولید گنـدم و چـاودار دارای رتبـه دهم در جهان اسـت. این کشـور از سـال 
1980 میـالدی در تولیـد محصـوالت اساسـی کشـاورزی به خودکفایی رسـیده و 

پـس از آن سـال نیز به رشـد خـود ادامه داده اسـت.
ـــه روز  ـــه روز ب ـــت ک ـــن اس ـــی و نوی ـــع بوم ـــی از صنای ـــه ترکیب ـــاد ترکی اقتص
ـــال  ـــه درس ـــاورزی ترکی ـــراوان کش ـــدات ف ـــود. تولی ـــزوده می ش ـــه آن اف ـــر دامن ب
ـــرای 11/2٪ از  ـــال 2006 ب ـــت آورد و در س ـــان را بدس ـــم جه ـــه هفت 2005 رتب
ـــز  ـــه نی ـــاد ترکی ـــی اقتص ـــش خصوص ـــرد. بخ ـــاد ک ـــتغال ایج ـــه اش ـــردم ترکی م
ـــه ســـرعت در حـــال رشـــد اســـت و نقـــش مهمـــی در بانکـــداری، حمـــل  ـــوی و ب ق
و نقـــل و ارتباطـــات دارد. در ســـال های اخیـــر اقتصـــاد ترکیـــه رشـــد خوبـــی 
ـــت آورده  ـــای 2004 و 2005  به دس ـــال ه ـــد 8/9٪ و 7/4٪ را در س ـــته و رش داش

.)Demiryurek et al., 2008( اســـت
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2- ترویج کشاورزی ترکیه
آمــوزش کشــاورزی در ترکیــه از ســال 1848 آغــاز شــد، اگرچــه توســعه اصلــی 
ــی  ــدف اصل ــود. ه ــده ب ــاز ش ــال 1930 آغ ــاورزی از س ــج کش ــات و تروی تحقیق
ترویــج کشــاورزی در ترکیــه، افزایــش اســتاندارد زندگــی کشــاورزان و خانوارهــای 
آنهــا در نواحــی روســتایی اســت. خدمــات ترویــج در ترکیــه از دهــه 1940 عمدتــاً 
ــه  ــه ب ــج کشــاورزی ترکی ــه وســیله وزارت کشــاورزی شــروع شــد. اکنــون تروی ب
 Sarvan( وســیله ادارات ناحیــه ای و مدیریــت کشــاورزی اســتانی اداره می شــود
ــازمان  ــن س ــیله چندی ــه وس ــاورزی ب ــج کش ــای تروی et al., 2011(. فعالیت ه
ــون و مقــررات دارای وضعیــت  ــه لحــاظ قان اجــرا می شــود و هــر کــدام از آنهــا ب

متفاوتــی هســتند. 
ترکیــه تجربه هــای متعــددی را در زمینــه کاربــرد رهیافت هــای ترویــج 
کشــاورزی از جنبــه رابطــه بیــن کشــاورزان و ســازمان های تحقیــق و ترویــج دارد. 
خدمــات آمــوزش و ترویــج در وهلــه اول، در حیطــه مســئولیت وزارت کشــاورزی 
اســت. خدمــات ترویجــی در ادارات اســتانی ســازماندهی می شــوند. اساســی ترین 
تحولــی کــه نظــام ترویــج کشــاورزی ترکیــه بــا آن مواجــه شــد، در ســال 1984 
اتفــاق افتــاد. زمانــی کــه یــک برنامــه جدیــد پــروژه تحقیقــات کاربــردی و ترویــج 
Demir-(  کشــاورزی اجــرا و رهیافــت آمــوزش و بازدیــد در ایــن کشــور پیاده شــد

.)yurek et al., 2008

2-1- ترویج دولتی در ترکیه
 خدمــات ترویجــی در ترکیــه برای کشــاورزان عمدتاً به وســیله وزارت کشــاورزی 
ــیله  ــه وس ــن و ب ــی پایی ــطوح مدیریت ــی در س ــات ترویج ــود. خدم ــام می ش انج
ادارات کشــاورزی اســتانی ســازماندهی می شــود. اســاس رهیافت هــای ترویجــی 
همــان گونــه کــه اشــاره شــد بــر مبنــای انتقــال تکنولــوژی اســت. ســازمان های 
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کنونــی ترویــج در ترکیــه را می تــوان بــه دو دســته اصلــی در ســطح اداری تقســیم 
ــازمان های  ــکارا( و س ــت )آن ــزی در پایتخ ــازمان های مرک ــامل س ــه ش ــود ک نم
شــهری و روســتایی اســت. خدمــات ترویجــی در ســطح اســتانی اولیــن حلقــه در 
ــره  ــن زنجی ــن حلقــه از ای ــره ترویجــی پایتخــت محســوب می شــوند. آخری زنجی
ترویجــی روســتاهایی هســتند کــه خدمــات ترویجــی در نهایــت بــه آنهــا خواهــد 
رســید. در ســال 2011 یــک آرایــش جدیــد در وزارت کشــاورزی و امــور روســتایی 
ــداری  ــاورزی و دام ــذا، کش ــه وزارت غ ــن وزارت، ب ــام ای ــت. ن ــکل گرف ــه ش ترکی
تغییــر یافــت. بــه تناســب ایــن تحــوالت، ســطوح پاییــن تــر اســتانی و ناحیــه ای 
ــه  ــه ب ــداری در ترکی ــاورزی و دام ــذا، کش ــد. وزارت غ ــر ش ــتخوش تغیی ــز دس نی
ــده دارد.  ــه عه ــی را ب ــای ترویجــی عموم صــورت مســتقیم مســئولیت فعالیت ه
ــود.  ــام می ش ــف آن انج ــطوح مختل ــای وزارت و س ــش ه ــا در بخ ــن فعالیت ه ای
ــج  ــوان تروی ــت عن ــای آن تح ــی از بخش ه ــاورزی و یک ــات کش اداره کل اصالح
کشــاورزی و آمــوزش کشــاورزی مســئول اولیــه برنامه ریــزی و مدیریــت فعالیــت هــای 
ترویــج کشــاورزی هســتند. بــه عــالوه، اداره کل اصالحــات کشــاورزی، برنامه ریــزی 
و اجــرای واحدهــای آموزشــی تمــام بخش هــای تولیــد کشــاورزی، اقتصــاد منــزل 
ــاورزی و  ــج کش ــتانی، تروی ــطح اس ــده دارد. در س ــه عه ــتایی را ب ــع روس و صنای
فعالیت هــای مرتبــط بــا آن به وســیله ادارات کشــاورزی در 81 اســتان، 

ــگاره 11 (. ــوند )ن ــرا می ش ــتا اج ــزاران روس ــه و ه 803 ناحی



156
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

روابــط بیــن ســطوح مختلــف روســتا، ناحیــه و اســتان در راســتای اثرگــذاری 
فعالیت هــای ترویجــی بســیار حائــز اهمیــت اســت. بــه ایــن دلیــل در ســازماندهی 
مجــدد، بعضــی از تقســیمات بــر اســاس کارکــردی کــه داشــتند بــا هــم ترکیــب 
ــت بخــش  ــه هف ــتانی ب ــای ترویجــی در ســطح اس ــا و فعالیت ه ــدند. برنامه ه ش

ــر تقســیم شــده اند: ــه شــرح زی ب
بخش اطالعات کشاورزی و هماهنگی )آموزش کشاورزان و ترویج(؛	 
بخش غذا؛ 	 
بخش تولید گیاه و سالمت آن؛	 
بخش سالمت حیوانات، پرندگان و شیالت؛	 
بخش توسعه روستایی و تعاونی ها؛	 

نگاره 11- ساختار نظام ترویج کشاورزی در ترکیه
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بخش زیرساخت های کشاورزی و کاربری زمین؛	 
امور مالی و مدیریتی.	 

بخش  و  کشاورزی  بخش  شامل شش  استانی  کشاورزی  اداره های  از  کدام  هر 
مالی و مدیریتی است. بخش اطالعات کشاورزی و هماهنگی به صورت مستقیم در 
فعالیت های ترویج کشاورزی درگیر می شود. این در حالی است که سایر بخش ها 
نقش حمایت کننده دارند. بخش اطالعات کشاورزی و هماهنگی، برنامه های آموزشی، 
سمینارها و خدمات ترویجی برای کشاورزان را سازماندهی می کند جایی که اگر این 
بخش فعالیتی نداشته باشد، هیچ طرح خاصی برای ترویج کشاورزی وجود ندارد. 
ایفا  را  بالعکس  و  به مرکز تحقیقات  از کشاورزان  انتقال اطالعات  این بخش نقش 
می نماید. این بخش همچنین کشاورزان را از طریق ارائه اطالعات مالی و آماده کردن 
آنها برای ورود به بازار حمایت می کند و به آنها برای آماده کردن طرح های تجاری 
و فراهم کردن اسناد مورد نیاز برای استفاده از تسهیالت کمک می کند. هر استان 
در ترکیه تعداد زیادی ناحیه دارد که از چندین اداره منطقه ای تشکیل شده است 
و مسئولیت خدمات مشاوره ای، کشاورزی و سایر فعالیت های خدماتی را بر عهده 
دارند. اداره های ترویج منطقه ای مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر تمام 
فعالیت های ترویجی و همچنین آموزشی را بر عهده دارند تا این آموزش ها به وسیله 

متخصصان موضوعی ارائه شود. 
گروه های هدف ترویج کشاورزی از تعدادی روستا انتخاب می شوند که ساکنان 
آنها مایل هستند در روستا زندگی کنند و مسئولیت آموزش گروه های کشاورزان را 
به عهده بگیرند. آنها همچنین برخی از مشکالت کشاورزان را به متخصصان ترویج و 
تحقیق انتقال می دهند. گروه های هدف ترویج کشاورزی با این آرایش جدید اهمیت 
ویژه ای یافته اند. این گروه ها واحد اساسی کاربرد خدمات ترویج در روستاها هستند. 
کشاورزی  وزارت  وسیله  به  استان   81 از  انتخابی  روستای  هزار   ، سال 2004  در 
انتخاب و فعالیت ها در آنها انجام شد. نام پروژه "هزار مرکز مشاوره کشاورزی برای 
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هزار روستا" بود که بعد به "پروژه حمایت تولیدات روستایی" تغییر نام داد. این پروژه 
به وسیله سازمان های داوطلب، مؤسسات و بخش خصوصی حمایت مالی می شد. 
تا  می کردند  زندگی  روستاها  در  پروژه  این  در  کار  به  مشاوران کشاورزی مشغول 
بتوانند خدمات خود را در راستای برطرف شدن نیاز کشاورزان ارائه نمایند. هرچند 
مشکالت زیادی در طول اجرای این پروژه وجود داشت، این دوره برای حرکت ترویج 
ترکیه به سمت خصوصی شدن دارای اهمیت بود. اهمیت آن از این جهت بود که راه 
را برای کنشگران خصوصی باز می کرد. پروژه توسعه ترویج کشاورزی از سال 2007 
به منظور تهیه اطالعات مورد نیاز کشاورزان و آموزش آنها، 7500 مهندس کشاورزی 

 .)Ozcatalbas et al., 2011( و دامپزشک را استخدام کرد
2-2- ترویج خصوصی و مشاوره کشاورزی

بخش خصوصی ظرفیت باالیی برای خدمات مهم ترویجی ترکیه دارد اما این   
مهم بدون در نظر گرفتن نقش انجمن های کشاورزان، تعاونی ها، سازمان های مردم نهاد، 
صادرکنندگان، مشاوران خصوصی، رسانه های انبوهی و دانشگاه ها امکان پذیر نیست. 
اتاق کشاورزی با بیش از 4/8 میلیون عضو، بزرگترین انجمن کشاورزان در ترکیه 
است. اثربخشی این انجمن، در خدمات رسانی و استیفای حقوق کشاورزان محدود 
است. دولت فعالیت های این اتاق را به لحاظ مالی حمایت می کند. بنابراین سازمان 
مستقلی محسوب نمی شود. یکی از مشکالت این اتاق این است که کشاورزان عضو 
این اتاق می بایست اعتبارات خود را از بانک کشاورزی و تعاونی های اعتباری دریافت 
نمایند. در طول مدت فعالیت این انجمن، تنها کارکرد آن از نظر کشاورزان، جذب 
اعتبارات اعضا است. مشکل دیگر این است که تعداد کشاورزانی که تحت مشاوره 
قرار می گرفتند بیش از اندازه معمول بود. از این رو بسیاری از مشاوران کار خود را 
رها نموده و به دنبال بنگاه های خصوصی رفته اند. اما به طور کلی این انجمن نقش 

مهمی در ایجاد روابط بین کشاورزان و مأموران ترویجی ایفا نموده است. 
 کشــاورزان در ترکیــه همچنیــن عضــو تعاونی هــای مختلــف )فــروش، اعتبــاری 
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ــورت  ــه ص ــود را ب ــای خ ــوالت اعض ــه محص ــتند ک ــتایی( هس ــعه روس ــا توس ی
ــرای آنهــا فراهــم  ــارات را ب ــداری کــرده و همچنیــن نهــاده و اعتب تضمینــی خری
ــی  ــی و مدیریت ــه لحــاظ مال ــد. اگرچــه بیشــتر تعاونی هــای کشــاورزی ب می کنن
ــه  ــا ب ــاوره ای آنه ــی و مش ــای خدمات ــتند، فعالیت ه ــت هس ــت دول ــت حمای تح
موضوعــات مشــخص و محصوالتــی کــه بــه بــازار آنهــا نزدیــک اســت، محدود می شــود. 
بنیاد توسعه ترکیه نیز یک بنیاد خیریه است که خدمات آموزشی کشاورزان و 
فعالیت های توسعه ای روستایی را تدارك می بیند. هدف این بنیاد بهبود شرایط 
اقتصادی-اجتماعی کشاورزان خرده پا است. این بنیاد نقش مهمی در جذب حمایت 
های خیریه ای خارجی دارد و بر توسعه منابع انسانی، کشاورزان فقیر، زنان و جوانان 
ارتقا  می کند. این بنیاد همچنین تأسیس سازمان های روستایی را  تأکید  روستایی 
می بخشد و به سازماندهی فعالیت های آموزشی و ترویجی در زمینه اقتصاد منزل، برنامه 

ریزی و بهداشت خانواده و دیگر واحدهای کشاورزی کمک می کند. 
ــوع  ــاب رج ــتریان و ارب ــرای مش ــات الزم ب ــه اطالع ــی در ترکی ــش خصوص  بخ
خــود بــه ویــژه مناطقــی از قبیــل غــرب و جنــوب ایــن کشــور را تأمیــن می کنــد. 
بــه طــوری کــه کشــاورزان ثروتمنــد از خدمــات ایــن بخــش بهــره منــد می شــوند. 
شــرکت های کشــاورزی از قبیــل کارخانه هــای کنسروســازی و بخــش صــادرات معمــوالً 
بــه صــورت قــراردادی در کشــاورزی فعالیــت می کننــد. اطالعــات، حمایــت هــای فنــی 
ــا کشــاورزان  ــرارداد ب ــواردی هســتند کــه بخــش خصوصــی در ق ــا از م و نهاده ه
تهیــه می کننــد تــا کشــاورزان محصــول مــورد تقاضــای آنهــا را تولیــد کننــد. ایــن 
چنیــن قراردادهــا بــه طــور ویــژه در غــرب ترکیــه جایــی کــه محــل محصــوالت 
ــج  ــام تروی ــدی در نظ ــگران کلی ــوند. کنش ــد می ش ــت، منعق ــی اس ــا صادرات آنه

ــگاره 12 نشــان داده شــده اند. ــب ن کشــاورزی ترکیــه در قال
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3- تحقیقات کشاورزی ترکیه
ســاختار تحقیقــات کشــاورزی کشــور ترکیــه متشــکل از مؤسســات پژوهشــی 
ــی در ســطح  ــی اســت. مؤسســات پژوهشــی مل ــی و محل ــف مل در ســطوح مختل
کشــور زیــر نظــر مســتقیم وزارت کشــاورزی و امــور روســتایی بــوده و طرح هــای 
پژوهشــی کالن کشــور را تصویــب و بــه انجــام می رســانند. در ســطحی پایین تــر، 
مؤسســات پژوهشــی محلــی قــرار دارنــد کــه بــا مؤسســات ملــی دارای ارتباطــی 
دو طرفــه بــوده و پــس از شناســایی نیازهــا و مشــکالت جوامــع روســتایی تحــت 
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــادرت می ورزن ــع مب ــات جام ــام مطالع ــه انج ــود ب ــش خ پوش
اســت کــه مؤسســات پژوهشــی ملــی در ســطحی باالتــر بــا مؤسســات پژوهشــی 
بیــن المللــی نیــز در ارتبــاط بــوده و از تجــارب تحقیقاتــی و جدیدتریــن روش های 
ــاً  ــد. نهایت ــی خــود بهــره می برن تحقیــق جهــان در ارتقــای طــرح هــای تحقیقات
انتقــال یافتــه هــای تحقیقاتــی بــه گــروه کشــاورزان توســط مؤسســات پژوهشــی 
محلــی بــا همــکاری مروجــان شــاغل در مدیریــت کشــاورزی ناحیــه صــورت می گیرد. 
نهــاد فعــال دیگــر در بدنــه تحقیقات کشــاورزی ترکیــه دانشــگاه ها و دانشــکده های 
کشــاورزی سراســر کشــور هســتند. نکتــه قابــل توجــه ارتبــاط مســتقیمی اســت 
کــه پژوهشــگران و اســاتید دانشــگاه ها بــا جوامــع روســتایی و کشــاورزان دارنــد. 
ــر  ــالوه ب ــا مشــکالت کشــاورز ع ــگام برخــورد ب ــه کشــاورزان هن ــه ای ک ــه گون ب
اینکــه بــا مروجیــن و محققیــن اجرایــی ترویــج کشــاورزی در مدیریــت و مؤسســه 
پژوهشــی محلــی در ارتبــاط هســتند، امــکان برقــراری تمــاس مســتقیم بــا اســاتید 
ــگاه ها و   ــر دانش ــرف دیگ ــد. از ط ــز دارن ــگاه را نی ــاغل در دانش ــگران ش و پژوهش
ــا ســایر دانشــگاه های  ــر ب ــه در ســطح باالت ــی ترکی دانشــکده های کشــاورزی مل
جهــان نیــز در حــال تبــادل اطالعــات و بــه روز رســانی ســطح دانــش و آگاهــی 

خــود هســتند.
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4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی ترکیه
فعالیت پروژه های اجرا شده در نظام ترویج کشاورزی ترکیه به صورتی است که 
زیرساخت ها را فراهم کرده و توسط بانک جهانی حمایت مالی می شوند. در خارج 
از مناطق تحت حمایت تولیدات روستایی نیز ساختار سازمانی خدمات کشاورزی 
از کاردان ها در  با این حال تنها تعداد محدودی  و ترویج به طور مشابه می باشد. 
سطح روستا به کارگرفته شده و منابع مالی پایینی دارند. عالوه بر این روابط بین 
کارکنان ترویج و تحقیق در مقایسه با کسانی که در مناطق تحت پوشش پروژه بودند، 
ترویج  تکنیک های  بر  عالوه   .)Ozcatalbas et al., 2011( می باشد  محدودتر 
آموزش  برای  تلویزیونی  برنامه های  از  روستایی،  امور  و  کشاورزی  وزارت  گروهی، 
کشاورزان استفاده می کند. این پروژه به سه خدمت مهم وابسته است: برنامه های 
تلویزیونی، مواد چاپی و پشتیبانی مشاوره در سطح مزرعه. موفقیت این پروژه وابسته 
به این بود که خدمات به طور همزمان انجام شود. با این حال مشکالت مهمی در 
پروژه ایجاد شد )Sarvan et al., 2011(. مسن بودن کشاورزان و بی سوادی یا 
ناکارآمد بودن نشریه های چاپی و سایر رسانه های  آنان عاملی در  کم سواد بودن 
نوشتاری است. از سوی دیگر عدم دسترسی برخی جوامع روستایی دور افتاده به 
رسانه های تصویری مانع امکان استفاده آنان از برنامه های تلویزیونی گردیده است. 
بنابراین علی رغم صرف هزینه های بسیار در ساخت و تولید برنامه های تلویزیونی 
کشاورزی و رسانه  های چاپی، این مواد به طور عادالنه بین تمامی اقشار روستاییان 

در سطح کشور توزیع نشده و یا امکان استفاده وجود ندارد. 
اجــرای ترویــج خصوصــی در ترکیــه محــدود بــوده اســت امــا همیــن حــد نیــز 
ــم ســهم دانشــگاه ها، مؤسســات  ــاز ه ــروزه ب ــری داشــته اســت. ام ــرد مؤث عملک
ــای  ــی در فعالیت ه ــای خصوص ــاد و بنگاه ه ــردم نه ــازمان های م ــی، س غیردولت
کشــاورزی محــدود اســت )Demiryurek et al., 2008(. ترویــج کشــاورزی در 
ترکیــه همــواره بــر رهیافت هــای انتقــال تکنولــوژی بــه عنــوان یــک روش شناســی 
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ــر ایــن اســاس هــدف  ــا ظرفیــت تولیــد کشــاورزی متمرکــز اســت. ب متناســب ب
غالــب ترویــج کشــاورزی بــه صــورت کلــی انتقــال تکنولــوژی بــوده اســت. رهیافت 
ــت.  ــه بعــد همیــن هــدف را پیــش گرف ــز از ســال 1984 ب ــد نی آمــوزش و بازدی
بنابرایــن نقطــه مشــترك رهیافــت هــای بــه کار گرفتــه شــده در کشــور ترکیــه، 

انتقــال تکنولــوژی اســت کــه از ایــن جنبــه بــه شــدت مــورد انتقــاد اســت.

5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی ترکیه
ترکیــه ظرفیــت گردشــگری زیــادی در زمینــه کشــاورزی دارد و بــا دارا بــودن 
زمینــه مســاعد در بهــره گیــری از گــروه هــای خودیــار و داوطلــب در نظــام ترویــج 
کشــاورزی، توفیــق نســبی در جــذب بخــش خصوصــی و ســایر بخش هــا در تهیــه 
و ارائــه خدمــات مشــاوره ای کســب نمــوده اســت. نظــام ترویــج کشــاورزی ترکیــه 
ــی در  ــات ترویج ــره، خدم ــن زنجی ــد. در ای ــل می کن ــره ای عم ــکل زنجی ــه ش ب
ــه را  ــن حلق ــد و روســتاها آخری ــه را تشــکیل می دهن ــن حلق ســطح اســتان اولی
تشــکیل می دهنــد. ترکیــه بــا شــکل دهــی چنیــن زنجیــره ای بــه دنبــال تحقــق 
یادگیــری اجتماعــی اســت. بــه نوعــی می تــوان گفــت کــه نظــام ترویــج کشــاورزی 
ــق  ــه تحق ــروج در ترکی ــش م ــع نق ــازی دارد. در واق ــبکه س ــعی در ش ــه س ترکی
یادگیــری اجتماعــی اســت کــه نوعــی نــگاه ارتباطــی در آن وجــود دارد. امــا ایــن 
نــگاه صرفــاً یــک هــدف کلــی اســت. آنچــه کــه ترکیــه بــه آن نائــل آمــده و توانســته 
جامــه عمــل بــه آن بپوشــاند، مشــارکت دادن مخاطبــان در تصمیــم گیــری اســت. به 
عبــارت دیگــر ترکیــه توانســته اســت نقــش مخاطبــان خــود را از دریافــت کننــده 
محــض اطالعــات بــه مشــارکت کننــدگان در تصمیم گیــری تغییــر دهــد کــه ایــن 

نــگاه برخاســته از یــک بینــش مداخلــه ای اســت. 
ــذب  ــدودی در ج ــای مح ــاید موفقیت ه ــه ش ــاورزی ترکی ــج کش ــام تروی نظ
ســایر ذینفعــان و کنشــگران از جملــه بخــش خصوصــی داشــته اســت. امــا همیــن 
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میــزان از موفقیــت نیــز تغییــرات چشــمگیری را در نظــام ترویــج کشــاورزی ایــن 
کشــور ایجــاد کــرده اســت. بــه بیــان دیگــر ترکیــه هــدف خــود را در نظــام ترویــج 
ــرار داده  ــان و کنشــگران ق ــایر ذینفع ــری س ــب مشــارکت حداکث کشــاورزی، جل
اســت. امــا تاکنــون بــا جــذب موفــق تعــداد محــدودی از برخــی کنشــگران مثــل 
بخــش خصوصــی زمینــه حضــور آنهــا را فراهــم کــرده اســت و ایــن مبیــن جلــب 
اعتمــاد ســایر کنشــگران اســت. بــه عبارتــی دیگــر ترکیــه بــا یــک هــدف از نــوع 

ارتباطــی بــه یــک عمــل از دیــد مداخلــه ای دســت یافتــه اســت.
ــه  ــود را ب ــگران خ ــی کنش ــاز و کار ارتباط ــه س ــاورزی ترکی ــج کش ــام تروی نظ
صــورت حلقــه هــای زنجیــر در نظــر گرفتــه و از ایــن طریق بــه دنبال شبکه ســازی 
ــا  ــی ت ــات ترویج ــه خدم ــه، تهی ــن حلق ــه از اولی ــوری ک ــت به ط ــن اس مخاطبی
آخریــن حلقــه کــه روســتا می باشــد، تعریــف کــردن وظایــف حلقه هــای زنجیــر 
کنشــگران در فرآینــد ارتباطــی بــه بهبــود رابطــه بیــن همــه کنشــگران و ذینفعــان 
کمــک می نمایــد. از نقــاط مثبــت نظــام ترویــج کشــاورزی ترکیــه ایــن اســت کــه 
بــرای تمرکززدایــی، در قالــب یــک الگــوی مشــخص و از پیــش تعییــن شــده عمــل 
نکــرده اســت بلکــه بــه اقتضــای شــرایط کشــور خــود و بــا توجــه بــه ســاختارهای 
ــن  ــود را تعیی ــاورزی خ ــج کش ــام تروی ــی نظ ــط تمرکززدای ــط و رواب اداری، ضواب

کــرده اســت. 
تفکیــک وظایــف متنــوع مرتبــط بــا ترویــج کشــاورزی و در نظــر گرفتن ســاختار 
اداری مجــزا بــرای هــر کــدام از آنهــا از مشــخصه هــای دیگــر کشــور ترکیــه اســت. 
امــا بــرای اجــرای چنیــن فرآینــدی بایــد بــه مســائلی مثــل تداخــل وظائــف توجــه 
داشــت. اســتفاده نظــام ترویــج کشــاورزی ترکیــه از گــروه هــای هــدف کشــاورزی 
یعنــی همــان گروه هــای داوطلــب بــه خدمــت در روســتا کمــک زیــادی بــه ایــن 
ــای  ــروه ه ــه گ ــه ب ــه توج ــد ک ــان می ده ــئله نش ــن مس ــت. ای ــرده اس ــام ک نظ
داوطلــب امــر مهمــی در طراحــی و اجــرای نظــام ترویــج کشــاورزی هــر کشــور 
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ــه ســعی  ــج کشــاورزی ترکی ــه نظــام تروی ــت ک ــوان گف اســت. در مجمــوع می ت
ــج  ــام تروی ــون از نظ ــه اکن ــا آنچ ــت. ام ــته اس ــی داش ــی ارتباط ــق اهداف در تحق

کشــاورزی آن قابــل مشــاهده اســت، دیدگاهــی مداخلــه ای اســت. 





فصل چهارم 
بررسی نظام ترویج کشاورزی

ارتباطات و نوآوری
کشورهای متمایل به رویکرد 
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نظام ترویج کشاورزی آلبانی
1- بخش کشاورزی آلبانی

ــدود 17/7  ــت. ح ــی اس ــاد آلبان ــی اقتص ــای اصل ــی از بخش  ه ــاورزی یک کش
ــه  ــتغال ب ــد از اش ــی و 55 درص ــور آلبان ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــد از تولی درص
ــار   ــون هکت ــه بخــش کشــاورزی اســت. 1/16 میلی ــوط ب ــن کشــور مرب کار در ای
اراضــی ایــن کشــور )40/5 درصــد مســاحت کل کشــور( زیرکشــت محصــوالت زراعــی 
ــای  ــار( زمین  ه ــی )567,000 هکت ــن اراض ــی از ای ــدود نیم ــه در ح ــد ک می باش
قابــل کشــت، 43 درصــد ایــن اراضــی )505300 هکتــار( را مراتــع و 8 درصــد از 
 Barnes et( بــه زیــر کشــت محصــوالت دائمــی اســت )اراضــی )91,350 هکتــار
al., 1994(. متوســط اراضــی در ایــن کشــور، 1/17 هکتــار بــا متوســط 3 قطعــه 
آلبانــی دارای   .)Androulidakis et al., 2002; FAO, 2016( می باشــد 
منابــع طبیعــی زیــادی بــوده و 60 درصــد جمعیــت آن در مناطق روســتایی زندگی 
می کننــد )Daku, 1997(. تولیــدات کشــاورزی آلبانــی از ســال 2003 بــه طــور 
متوســط بــه میــزان 3/5-3 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه ایــن افزایــش 
ــیب زمینی،  ــور، س ــه انگ ــور از جمل ــن کش ــی ای ــوالت اساس ــرای محص ــازده ب ب
ــه انگــور  ــوه از جمل ــد می ــه اســت. تولی ــوه و علوف ــرغ، می ــز، تخــم م شــیرگاو و ب
بیــن ســال  های 2008-2000 بــه میــزان 70 درصــد، تولیــد فرآورده  هــای دامــی 
21درصــد و محصــوالت زراعــی 10درصــد افزایــش یافته اســت. تولیــد ســبزیجات 
بــه خصــوص در گلخانه  هــا نیــز افزایــش یافتــه اســت. بــه طــور کلــی ســهم کمــی 
بــرای ســرمایه  گذاری در بخــش کشــاورزی در آلبانــی وجــود دارد. در چهــار دهــه 
اخیــر و بویــژه از 1970، بخــش کشــاورزی بــه عنــوان محــور اقتصــاد ایــن کشــور 

  .)Daku, 1997( می باشــد
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2- ترویج کشاورزی آلبانی
ــر روی توســعه خدمــات ترویــج کشــاورزی در  ــی از ســال 1995 ب دولــت آلبان
وزارت کشــاورزی و غــذا1 تمرکــز کــرد. طــی چنــد ســال اخیــر متولــی بررســی و 
تدویــن سیاســت ها و برنامــه هــای خدمــات ترویــج  ملــی آلبانــی در وزارت خانــه 
مذکــور بــر عهــده اداره علــوم و ترویــج می باشــد. تعــداد کل کارشناســان بخــش 
خدمــات ترویــج کشــاورزی ایــن کشــور تــا ســال 2006 ، برابــر بــا 260 نفــر بــود 
کــه ایــن تعــداد بــا توجــه بــه وســعت زمین  هــای کشــاورزی و تعــداد زیــاد ایــن 
ــود. در دوره ســال  های 1998-1995، یــک سیاســت دوره  ای  زمین  هــا، ناکافــی ب
میــان مــدت در زمینــه توســعه روســتایی از طریــق خدمــات ارائــه شــده از ســوی 
ســازمان مرکــزی، بــه دلیــل کمبــود منابــع، اجــرا گردیــد. ایــن سیاســت دوره ای 
بدنبــال افزایــش تولیــدات کشــاورزی و بهبــود خدمــات رســانی بــه کشــاورزان از 
ــا  ــژه کشــاورزان خــرده پ ــا کشــاورزان بوی ــل و ارتباطــات ب ــش تعام ــق افزای طری
ــی  ــکان برپای ــور، ام ــتگذاری کالن کش ــر در سیاس ــا تغیی ــال 1998 ب ــود. در س ب
تعــدادی از مراکــز مشــاوره منطقــه  ای در مناطــق بــا پتانســیل مطلــوب کشــاورزی 
ــا  بــه وجــود  آمــد. در ایــن مراکــز مروجــان رابطــه دوســتی و همــکاری زیــادی ب
ــد. بخشــی از هزینه  هــای عملیاتــی ایــن مراکــز در مــدت زمانــی  کشــاورزان دارن

محــدود توســط وزارت کشــاورزی و غــذا تأمیــن شــد.
ــرای  ــدود ب ــیار مح ــی بس ــی در قالب ــور آلبان ــی در کش ــج عموم ــات تروی خدم
تمامــی نواحــی فراهــم می شــود. ایــن خدمــات بــرای بخش کوچکــی از کشــاورزان 
ــن  ــج موجــود در ای ــات تروی ــه خدم ــه طــوری ک ــگان می باشــد ب غیرتجــاری رای
ــانه های  ــون رس ــر همچ ــی دیگ ــوارد ارتباط ــر از م ــه صرفه  ت ــرون ب ــت مق حال
الکترونیکــی و مــدارس حرفــه  ای اســت. در حــال حاضــر خدمــات ترویــج کشــور 
آلبانــی بــر روی گســترش نظــام اطالعــات کشــاورزی آن کشــور تمرکــز دارد. بــه 
 1 Ministry of Agriculture and Food )MAF)
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ــز  ــای 12 مرک ــر روی فعالیت  ه ــی ب ــج آلبان ــات تروی ــای خدم ــی تالش  ه تازگ
ــز شــده اســت.  ــد کشــاورزی متمرک ــرای تولی ــوب ب ــا پتانســیل مطل ــات ب اطالع
ــرای اجــرای دوره هــای آموزشــی  ــر این هــا چندیــن پــروژه دیگــر نیــز ب عــالوه ب

عملــی در ســطح مزرعــه مــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت.

3- تحقیقات کشاورزی آلبانی
در حــال حاضــر چندیــن مؤسســه تحقیقــات کشــاورزی در آلبانــی تحــت نظارت 
ــات  ــن مؤسس ــی از ای ــد. برخ ــت می  کنن ــی فعالی ــواد غذای ــاورزی و م وزارت کش

عبارتنــد از:
مؤسسه تحقیقات شیالت؛	 
مؤسسه تحقیقات خاك؛	 
مؤسسه تحقیقات گیاهی؛	 
مؤسسه تحقیقات و پژوهش سیب زمینی؛	 
مؤسسه تحقیقات دامپزشکی؛	 
مؤسسه تحقیقات غذایی؛	 
مؤسسه تحقیقات پرورش دام؛ 	 
مؤسسه تحقیقات حفاظت گیاهان؛	 
مؤسسه تحقیقات درختان میوه؛	 
مؤسسه تحقیقات کشاورزی؛	 
مؤسسه تحقیقات علوفه؛	 
مرکز تحقیقات چغندر؛ و	 
مؤسسه تحقیقات توتون و تنباکو.	 

ــی  ــای تحقیقات ــت، فعالیت  ه ــای دول ــزی و اولویت ه ــه ری ــه برنام ــه ب ــا توج ب
نهادهــای فــوق الذکــر بــر کشــاورزی، مدیریــت و حفاظــت از منابــع زمیــن، حفــظ 
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حاصلخیــزی خــاك و جنبه  هــای زیســت محیطــی متمرکــز اســت. دولــت اهــداف 
زیــر را بــرای چنیــن مؤسســات تحقیقاتــی تعریــف نمــوده اســت:

1 – همــکاری بــرای ایجــاد توســعه کشــاورزی یکپارچــه و پایــدار بــا تأکیــد بــر 
کشــاورزی ارگانیــک و بــه طورکلــی توســعه روســتایی؛

2- بهبود سطح بهره  وری کشاورزی فشرده؛ و
ــای  ــاً بیماری  ه ــا )غالب ــه ســالمت و حفاظــت کشــور از بیماری  ه 3- کمــک ب

مربــوط بــه دامپزشــکی و در بخــش گیاهــی(.

4-ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی آلبانی
ــان و  ــت زم ــه محدودی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــورهایی اس ــی از کش ــی یک آلبان
هزینــه، طــرح نظــام ثبــت زمیــن و کاداســتر )C & LRS(1 را اجــرا نمــوده اســت 
)Barnes et al., 1994(. بــا توجــه بــه شــرایط ایــن کشــور مدلــی نســبتاً جامــع 
ــر  ــه شــرح زی ــه شــده اســت کــه اجــزای آن ب ــی ایــن طــرح ارائ به منظــور ارزیاب

اســت )نــگاره 13(:

1 Cadastre and Land Registration System
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نگاره 13- مدل پهنه بندی نظام ترویج کشاورزی در کشور آلبانی

: )Barnes et al., 1994( این مدل از چهار جزء تشکیل شده است
- فرآیندهــای نقشــه  برداری و پیمایــش: ایــن فرآینــد از طریــق روش  هــا 
ــور  ــد مذک ــی فرآین ــود. ط ــام می  ش ــه  برداری انج ــف نقش ــای مختل و تکنیک  ه
ابتــدا بــا دوربین هــای مخصــوص، داده هــای جغرافیایــی، اطالعــات و تصاویــر خــام 
 GIS مــورد نیــاز از مناطــق مــورد مطالعــه جمع آوری شــده و ســپس بــا نرم افــزار
ــه منظــور  ــرد. از طــرف دیگــر ب ــرار می گی ــل ق ــه و تحلی ــردازش و تجزی ــورد پ م
تکمیــل اطالعــات جامــع تــر، داده هــای مــورد نیــاز حیطــه اقتصــادی- اجتماعــی، 
ــات  ــایر اطالع ــش و س ــت پوش ــتاهای تح ــاکن در روس ــای س ــات خانواره اطالع
ــژه  ــا تهیــه پرســش نامه های وی ــق فــن پیمایــش ب کشــاورزی روســتاییان از طری
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و توســط تیــم پژوهشــی جمــع آوری می گــردد.
- ورودی  هــای مــورد نیــاز: ورودی  هــای مــورد نیــاز در فرآینــد پیمایــش و 
ارزیابــی شــامل نیازســنجی در زمینــه فعالیت هــای مزرعــه اســت. مهم تــر از همــه 
ــرای ایــن کار شناســایی شــوند. ورودی  ــراد و کارکنــان شایســته ب ــد اف اینکــه بای
مــورد نیــاز دیگــر آموزش  هــای اثربخــش بــرای کارکنــان بــه منظــور آشناســازی 
آنهــا بــا الزامــات پــروژه و متخصــص کــردن آنهــا در زمینــه تکنیک  هــای 
ــرای  ــروری ب ــاز و ض ــورد نی ــزات م ــوع تجهی ــت. ن ــش اس ــه برداری و پیمای نقش
پیمایــش و نقشــه  برداری یکــی دیگــر از ورودی  هــای مــورد نیــاز در ایــن چارچــوب 
ــرای بازدیــد از مزرعــه و بهتــر انجــام شــدن  می  باشــد. حمــل و نقــل کارکنــان ب
ــه در  ــی ک ــردد. ورودی نهای ــوب می گ ــد محس ــی ورودی فرآین ــز نوع ــا نی کاره
فرآینــد نقشــه  برداری و پیمایــش مشــخص شــده اســت، اطالعــات خروجــی بــوده 
کــه شــامل نقشــه  ها، کنتــرل داده هــای جغرافیایــی و یــا گزارش  هــای تاریخچــه 

ــد. ــن می  باش ــاره  داری زمی اج
ــی  ــختی(: اثربخش ــه س ــد )درج ــرای فرآین ــر اج ــر ب ــل مؤث - عوام
هرگونــه مهــارت در برنامــه نقشــه  برداری و پیمایــش تحــت تأثیــر مجموعــه ای از 
عوامــل اســت. شــرایط مزرعــه یکــی از ایــن عوامــل مؤثــر می باشــد. از ســوی دیگر 
ظرفیــت نهادهــای موجــود بــرای کســب اطالعــات از پروژه  هــای ثبــت امــالك و 
اراضــی نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. دقــت در ایــن فرآینــد حائــز اهمیــت 
اســت زیــرا شــرایط مزرعــه بــر حســب نــوع زمیــن، پوشــش زمیــن و نــوع مــرز 
زمیــن اســتفاده شــده، تغییــر خواهــد کــرد. بــه طورکلــی اســتفاده از نقشــه های 
ــر و  ــه صرفه  ت ــرون ب ــا مق ــن پهنه  ه ــرای تعیی ــی ب ــوت گرافیک ــه ص ــرزی ب م

ــود. ــد ب ــر خواه اثربخش  ت
یکــی دیگــر از عوامــل موثــر بــر اجــرای فرآینــد ارزیابــی، دسترســی بــه پهنه  هــا 
ــر رونــد ســرعت کار دارد.  ــه پهنه  هــا اثــر قابــل توجهــی ب می  باشــد. دسترســی ب
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همچنیــن دسترســی بــه مالــکان مزرعــه نیــز ممکــن اســت مشــکالتی را ایجــاد 
ــز اهمیــت  ــک حائ ــه خصــوص در شــرایط عــدم حضــور مال ــن مــورد ب ــد. ای نمای
بســیار اســت. انــدازه پهنــه و ظرفیــت آن نیــز از مــواردی اســت کــه می  توانــد بــر 
فرآینــد ارزیابــی و نقشــه  برداری اثــر بگــذارد. پهنه  هــای کوچکــی کــه بــا یکدیگــر 
محصــور شــده  اند اغلــب وضعیــت بهتــری دارنــد زیــرا انتقــال تجهیــزات و افــراد 
از یــک پهنــه بــه پهنــه بعــدی امــری دشــوار و بعضــاً غیرممکــن اســت. ظرفیــت 
پهنــه بــزرگ بــه ازای مقــدار کار و هــر واحــد پهنــه افزایــش می  یابــد. بــه همیــن 
ــان هــم از نظــر  ــا در زم ــی خروجی  ه ــرای ارزیاب ــده خــوب ب ــک ای ــن ی ــل ای دلی

تعــداد پهنــه و هــم از نظــر منطقــه تحــت پوشــش اســت.
در کشــورهایی ماننــد آلبانــی، در مناطقــی کــه نهادهــای اجــاره  داری زمین ضعیف 
بــوده یــا اصــالً وجــود نــدارد، فقــدان ظرفیت  هــای نهــادی چالش هایــی را بــر ســر 

راه انجــام نقشــه بــرداری و ثبــت نهایــی اطالعــات در سیســتم ایجــاد می کنــد.
- معیارهــای ارزیابــی: معیارهــای ارزیابــی روش  هــای مختلــف نقشــه  برداری 
و پیمایــش بایســتی مبتنــی بــر نیازهــای پــروژه  بــوده و تحــت تأثیر ســوگیری  های 
ــه  ــد. هزین ــه می باش ــی، هزین ــای ارزیاب ــی از معیاره ــرد. یک ــرار نگی ــه  ای ق حرف
معیــاری مهــم در هــر موقعیــت و شــرایطی اســت. ایــن امــر به ویــژه در کشــورهای 
فقیرتــر از اهمیــت باالتــری برخــوردار اســت. بنابرایــن در چنیــن شــرایطی بایــد از 
ــه  برداری و  ــای نقش ــود. گزینه  ه ــاب نم ــرمایه  بر اجتن ــدوز و س ــای کاران راه  حل  ه
پیمایــش بایــد بــر اســاس هزینــه هــر واحــد پهنــه و همچنیــن هــر پهنــه بــه طــور 
مجــزا ارزیابــی گــردد. در کشــورهایی ماننــد آلبانــی کــه بیــکاری شــدت زیــادی 
ــده  ــره کنن ــه ذخی ــود ک ــاذ ش ــی  هایی اتخ ــه خط  مش ــت ک ــروری اس دارد، ض

نیــروی انســانی باشــد.
ــی می  باشــد. نقشــه  برداران  ــای ارزیاب ــر معیاره ــت و صحــت در کار از دیگ  دق
ــا صحــت و دقــت کار مقصــر دانســته می  شــوند. قطعــاً  زمیــن اغلــب در رابطــه ب
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ــا  ــن هزینه ه ــرد کار و تعیی ــل در جهــت ســرعت پیش ب ــن عام ــه دومی ــن مقول ای
اســت. معیــار نهایــی در ارزیابــی مــدل، حــل اختــالف نظــرات و مشــاجرات اســت. 
ــه  ــن زمین ــت تضــاد در ای ــارت دیگــر برخــورداری از مهــارت هــای مدیری ــه عب ب
عاملــی بســیار کارســاز خواهــد بــود. گاهــی اوقــات دقــت بیــش از حــد در انــدازه گیری هــا 
ــی از  ــدف اساس ــی ه ــود. از طرف ــراد می ش ــن اف ــی بی ــاد تضادهای ــب ایج موج
فرآینــد نقشــه  برداری و پیمایــش، حــل و فصــل مناقشــات بیــن مرزهــای اراضــی 

ــی اســت. ــای آت ــال درگیری ه ــاندن احتم ــل رس ــه حداق و ب
پدیــده مهاجــرت روســتاییان و بــه دنبــال آن کاهــش جمعیــت روســتاها و ایجاد 
مشــکالتی در مناطــق شــهری از مهم تریــن چالش هــای بخــش توســعه روســتایی 
و کشــاورزی آلبانــی محســوب می شــود. کاســتی های موجــود در مناطــق 
روســتایی همچــون قطعــه قطعــه بــودن و انــدازه کوچــک مــزارع کشــاورزی، عــدم 
ــی  ــی محصــوالت کشــاورزی و ارتباطــات ضعیــف مســئولین اجرای وجــود بازاریاب
بــا کشــاورزان و همچنیــن گــروه هــای کشــاورزان بــا یکدیگــر در کشــور آلبانــی 
منجــر بــه مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها بــه خصــوص جوانــان جویای کار شــده 
ــه  ــی ب ــور آلبان ــاورزی کش ــج کش ــات و تروی ــکالت تحقیق ــن مش ــت. مهم تری اس

صــورت زیــر هســتند : 
- مهاجرت از مناطق روستایی؛

- اندازه بسیار کوچک زمین  های کشاورزی؛
- بازاریابی ضعیف محصوالت کشاورزی؛

- سطح پایین تکنولوژی ها در بخش کشاورزی؛
- سازماندهی ضعیف کشاورزان؛

- سطح پایین توسعه صنعت فرآوری و پردازش؛ و
- سیستم آبیاری و زهکشی توسعه نیافته.
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5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی آلبانی
درصد باالیی از جمعیت کشور آلبانی در بخش کشاورزی اشتغال دارند. تالش نظام 
ترویج کشاورزی برای باال بردن سطح تولید و نرخ پذیرش فناوری ها با بهره گیری 
از ساز و کار پهنه بندی برای نظام ترویج این کشور قابل مالحظه است. آلبانی از 
کشورهایی است که نظام ترویج کشاورزی چندان قوی ندارد و به دنبال گسترش آن 
است. این کشور تدابیر زیادی را برای افزایش تولید کشاورزی خود و همچنین ارتقاء 
خدمات رسانی به کشاورزان خرده پا و بخش های محروم اندیشیده است. از این رو 

تفکرات ابتدایی آن دارای زیربنای روشنگرانه هستند.
 آلبانی از جمله کشورهایی است که برای ارتقا عملکرد نظام ترویج کشاورزی خود 
از ساز و کار پهنه بندی بهره گرفته است و از این طریق به دنبال ارزیابی و گرفتن 
بازخورد خدمات خود در نقاط مختلف کشور و در نهایت سازگار نمودن فعالیت های 
ترویجی و خدمات مشاوره ای با این نقاط است. نظام ترویج کشاورزی آلبانی بدنبال 
بهبود و گسترش نظام اطالعات کشاورزی خود از طریق موسسات و نهادهای تحقیقات 
برقراری  سمت  به  آن  فعالیت های  بنابراین  می باشد.  ذینفع  کنشگران  و  مختلف 
ارتباطات و نوآوری برخاسته است.  با مخاطبان است که از دیدگاه  ارتباطات مؤثر 
مروجان در چنین فرآیندی دارای ارتباط دوستانه و همکاری تنگاتنگ با کشاورزان 
آغاز  تفکرات روشنگرانه  با  آلبانی  ترویج کشاورزی در  بنابراین در مجموع  هستند. 
شده و به سمت تفکرات ارتباطات و نوآوری در حرکت است. این راهبرد می تواند 
برای ایران که سعی در بهره گیری از ساز و کار پهنه بندی دارد، مفید باشد. از نکات 
مهمی که آلبانی در مسیر اصالحات خود در نظر گرفته آن است که در پیمودن مسیر 
اصالحات، کشاورزان خرده پا را نادیده نمی گیرد و قبل از انجام هر اصالحی، آنها نیز 
جزئی از برنامه ریزی ها هستند. یکی از موارد عمده مورد تأکید نظام ترویج آلبانی 
همکاری برای ایجاد توسعه کشاورزی یکپارچه و پایدار از طریق توسعه روستایی است 

که می تواند مورد توجه سیاستگذاران ترویج ایران قرار گیرد.
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نظام ترویج کشاورزی فرانسه
1-بخش کشاورزی فرانسه

ــه 3 درصــد از کل اشــتغال در کشــور فرانســه را  ــک ب بخــش کشــاورزی نزدی
بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا ایــن کــه تعــداد مــزارع کشــاورزی بــه شــدت 
کاهــش پیــدا کــرده اســت امــا افــراد شــاغل در بخــش کشــاورزی هنــوز هم نقشــی 
فعــال و مهــم در رونــد توســعه ی مناطــق روســتایی خــود دارنــد. 90,500 هــزار 
نفــر از مــردم فرانســه در شــغل های زود بــازده در حــال فعالیــت هســتند. عــالوه 
ــر ایــن تعــداد بســیار زیــادی از مــزارع کشــاورزی محصوالتــی تولیــد می کننــد  ب
کــه از کیفیــت الزم و کافــی برخــوردار نیســتند. در فرانســه فقــط 3/5 درصــد از 
مــزارع کــه 3 درصــد از کل ســطح زیــر کشــت ایــن کشــور را تشــکیل می دهنــد، 

 .)Labarthe, 2009( ــند ــک می باش ــت ارگانی دارای کش
عالوه بر نقش کشاورزی در کاهش بیکاری فرانسه، این بخش نقشی اساسی در 
صنایع مربوط به فرآوری محصوالت کشاورزی نیز دارد. حدود سه درصد از تولید 
ناخالص داخلی فرانسه مربوط به بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی و صنعت 
غذایی به صورت توأمان نزدیک به 60 درصد ارزش افزوده این کشور را تولید می کنند 
و هر دو بخش به عنوان بخش هایی مهم در حیاِط تجاری کشور محسوب می شوند. 
کاهش اثرات مخرب کشاورزی بر محیط زیست و سالمت نیز از جمله ی موضوعات 

.)Van den Ban, 1981( مهمی است که کشور فرانسه به دنبال آن است
یکی از اولین و مهم ترین تحوالت در بخش کشاورزی فرانسه، کاهش چشم گیر 
تعداد مزارع است. این کشور در سال 2000 دارای بیش از 600 هزار مزرعه بوده 
است که امروزه این میزان به 490 هزار واحد زراعی تقلیل یافته است. به عبارت دیگر 
در حدود 26 درصد از سطح مزارع نسبت به گذشته کاهش یافته است. نکته ی جالب 
توجه این است که این کاهش به صورت یکنواخت در کل مناطق رخ نداده است و در 
نواحی حاشیه ی شهرها بیشتر از سایر نقاط بوده است. عالوه بر کاهش تعداد مزارع 
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به عنوان یک تحول اساسی، دو جریان متحول دیگر را نیز می توان در نظام کشاورزی 
فرانسه نام برد: یکی بکارگیری کارگران خانوادگی در سال های اخیر به سرعت در 
حال کاهش بوده است و از طرف دیگر استفاده از کارگران روزمزد کماکان به قوت 
بررسی دقیقی صورت  نیز  این کشور  تعداد کارگران فصلی در  از  است.  باقی  خود 
نگرفته است. سن کشاورزان فرانسه هم مدام در حال افزایش است. در حال حاضر 
حدود 60 درصد بین 40 تا 65 سال سن دارند و 12 درصد هم بیش از 65 سال سن 
دارند. اما از سوی دیگر سطح تحصیالت کشاورزان رشد داشته است به گونه ای که 
در سال 2000 فقط 18 درصد از کشاورزان دارای تحصیالت باالتر از دیپلم بودند اما 

 .)Labarthe, 2009( این تعداد امروزه به 35 درصد رسیده است
از طــرف دیگــر نیــز تغییــرات مداومــی در نظــام کشــاورزی فرانســه در راســتای 
ــزارع کشــاورزی فرانســه  ــداد م "خصوصی ســازی" مشــاهده می شــود. کاهــش تع
عمدتــاً مربــوط بــه مــزارع کوچــک و متوســط بــوده کــه بــا چالــش هایــی همچــون 
ــه  ــادی مواج ــه ی اقتص ــودن صرف ــن ب ــت و پایی ــطح زیرکش ــودن س ــدود ب مح
شــده اند. بررســی ها نشــان می دهــد کــه تعــداد مــزارع بــزرگ مقیــاس )باالتــر از 
100 هکتــار( افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. ســطح زیــر کشــت مــزارع بزرگ 
ــه 60 درصــد از کل زمین هــای  ــک ب ــه و در حــال حاضــر نزدی ــز افزایــش یافت نی
کشــاورزی فرانســه را زمین هــا و مــزارع بــزرگ تشــکیل داده انــد. ایــن تحــول در 
انــدازه ی زمین هــای کشــاورزی بــه تحــول در الگوهــای کلــی کشــاورزی فرانســه 
بــر می گــردد زیــرا خیلــی از کشــاورزان تمایــل دارنــد کــه بخشــی از فعالیت هــای 
ــث  ــن باع ــپارند و ای ــی بس ــی خارج ــای خصوص ــه بخش ه ــود را ب ــاورزی خ کش
حرکــت هــر چــه ســریع تــر الگــوی کشــاورزی بــه ســمت کشــاورزی غیرمتمرکــز 
ــدا  ــش پی ــاورزی کاه ــزارع کش ــداد م ــرف تع ــک ط ــود. از ی ــی می ش و خصوص
کــرده و کشــاورزی چندکارکــردی ایجــاد می شــود از ســوی دیگــر، تعــداد مــزارع 
خصوصــی کــه محصــوالت زراعــی خاصــی را می کارنــد در حــال افزایــش اســت. 
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در نتیجــه کشــاورزی خصوصــی تمایــل بســیار زیــادی بــه یکسان ســازی تولیــدات 
کشــاورزی دارد. ایــن ویژگــی در واقــع بــه گســترش کشــاورزی تجــاری اشــاره دارد 

.)Labarthe, 2014(
بــه طــور کلــی می تــوان اذعــان نمــود کــه سلســه  مراتــب اهــداف نظــام دانــش 
و اطالعــات کشــاورزی فرانســه منعکس کننــده ی اهمیــت زیــاِد بخــش کشــاورزی 
ــب و یگانگــی  ــه ترکی ــد ب ــر در گام اول می توان ــن ام ــن کشــور می باشــد. ای در ای
ــک  ــی کم ــت غذای ــن امنی ــتای تضمی ــدی در راس ــت  محیطی و تولی ــداف زیس اه
کنــد. از طــرف دیگــر در وهلــه ی دوم اهدافــی را بــرای توســعه ی خدمــات  جدیــد 
در مناطــق روســتایی مشــخص خواهــد کــرد و در نهایــت منجــر بــه ایجــاد یــک 

ــردد. ــی می گ ــجام اجتماع انس

2- ترویج کشاورزی فرانسه 
2-1- تاریخچه  خدمات مشاوره ای فرانسه

فعالیت هــای ترویــج در فرانســه بــه میــزان زیــادی در قالب خدمــات مشــاوره ای انجام 
می شــود. تکامــل مدیریــت و شــیوه  تأمیــن بودجــه خدمــات مشــاوره ای در فرانســه 
را بایــد در تاریخچــه روابــط میــان دولــت و اتحادیه هــای کشــاورزان جســتجو کــرد. 
ــر  ــای فک ــدی را در اتاق ه ــش کلی ــال 1960 نق ــل س ــات مشــاوره ای  از اوای خدم
ــاوره ای  ــازمانی هایی مش ــر س ــای فک ــرد. اتاق ه ــا می ک ــه ایف ــاورزی در فرانس کش
هســتند کــه  شــامل گروهــی از نماینــدگان کشــاورزان بــوده و توســط نماینــده ای 
ــر ایــن اســاس خدمــات مشــاوره ای  از کشــاورزان رهبــری و مدیریــت می شــود. ب
ــود. در  ــف می ش ــات تعری ــترك خدم ــت مش ــرای مدیری ــتمی ب ــوان سیس ــه عن ب
ایــن راســتا تغییــرات بســیار زیــادی در زمینــه تفویــض اختیــاِر ارائــه ی اعتبــارات، 
خدمــات و قــراردادی کــردن فعالیت هــا صــورت گرفتــه اســت. از ســال 1960 تــا 
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ســال 2006، ایــن گونــه تأمیــن اعتبــارات تحــت عنــوان "اعتبــارات دولتــی بــرای 
ــه  ــد ب ــال های بع ــارات در س ــن اعتب ــد. ای ــده می ش ــاورزی" نامی ــعه ی کش توس
ــام  ــر ن ــارات در قبــال کاالهــا و خدمــات کشــاورزی" تغیی صــورت "دریافــت اعتب
داد. تخصیــص ایــن اعتبــارات بــرای مؤسســات تحقیقــات کاربــردی شــامل انجمــن 
ملــی بــرای توســعه ی کشــاورزی، اتحادیــه  کشــاورزی بــه عنــوان مشــارکت کننــده 
ــع  ــی در نظــر گرفتــه می شــد کــه در واق ــاق فکــر کشــاورزی و وزارت دارای در ات
الگویــی از مشــارکت دولــت و ســازمان هــای کشــاورزان اســت. الزم بــه ذکــر اســت 
ــه رو  ــی روب ــای گوناگون ــا مســائل و بحــران ه ــا از ســال 1970 ب ــن نهاد ه ــه ای ک
ــه   ــط مؤسس ــه توس ــی ک ــال 1999 در گزارش ــال در س ــوان مث ــه عن ــده اند. ب ش
ــِی انجمــن  ــر ســه مشــکل اساس ــی منتشــر شــد ب ــای دولت ــر هزینه ه نظــارت ب
ملــی توســعه ی کشــاورزی تأکیــد شــده کــه خالصــه ای از آن بــه شــرح زیــر اســت 

:)Labarthe, 2014(
ـ عدم تعادل در توزیع بودجه و نیز فقدان ارزشیابی های مؤثر؛

ــه  ــف )منجمل ــان مختل ــگران و ذی نفع ــارکت کنش ــزان مش ــودن می ــم ب ـ ک
و کشــاورزان(؛  اتحادیه هــای 

ـ ناتوانــی انجمــن ملــی توســعه کشــاورزی بــرای جهت دهــی دوبــاره فعالیــت های 
ــد  ــت هســتند )مانن ــه نفــع دول ــه ســمت موضوعــات و مســائلی کــه ب ــی ب اجرای

ــه محیط زیســت(. ــوط ب ــه مســائل و مشــکالت مرب ــری ب جامع نگ
ــن  ــا ای ــورد ب ــب در برخ ــای مناس ــه راهکاره ــرای ارائ ــادی ب ــای زی تالش ه
مشــکالت صــورت گرفتــه اســت. در مواجهــه بــا ایــن مشــکالت، ســه تغییــر عمــده 

زیــر انجــام شــد:
ـ شــیوه تأمیــن اعتبــارات و هزینه هــا مــورد بازنگــری قــرار گرفــت: بــه عنــوان 
نمونــه مقــرر شــد کــه از این پــس در قبــال کاالهــای کشــاورزی مالیــات و هزینه ای 
از کشــاورزان دریافــت نگــردد و بــه جــای آن هزینــه از تولیــد ناخالــص آنــان اخــذ 
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شــود. از طــرف دیگــر مقــدار کل هزینــه ی مالیاتــی دریافتــی نیــز کــم شــد.
ــن  ــر ای ــد: ب ــال 2005 منحــل ش ــات کشــاورزی در س ــی تحقیق ــورای مل ـ ش
اســاس برخــالف روال گذشــته، مدیریــت مشــارکتی در زمینــه نظــارت بــر بودجــه 
صــورت نمی گرفــت. ایــن شــیوه بــا شــیوه ای بــه نــام "رویه هــای تجــاری ســازی 

دولــت و ذی نفعــان طــرف قــرار داد" جایگزیــن شــد.
ـ تالش هایــی در راســتای ایجــاد تنــوع بیشــتر بیــن ذینفعــان سیاســی صــورت 
ــر  ــی تغیی ــاری رقابت ــه طرح هــای اعتب ــارات ب ــه اعتب ــه ی اول ارائ ــت: در وهل گرف
پیــدا کــرد و در گام بعــد تأمیــن اعتبــارات بــرای برخی از کنشــگران )منجمله ســازمان های 

غیرانتفاعــی توســعه ی محصــوالت جایگزیــن( ســازماندهی بیشــتری یافــت.
ــات  ــش و اطالع ــام دان ــِف نظ ــگران مختل ــا، کنش ــری ه ــالح و بازنگ ــن اص ای
کشــاورزی و خدمــات مشــاوره ای را تحــت تأثیــر قــرار داد. پیشــنهادهای مختلفــی 
بــرای تغییــر اتاق هــای فکــر کشــاورزی ارائــه گردیــد کــه بــه تدریــج باعــث تغییــر 
جهــت و ســوگیری آن بــه ســمت موضوعاتــی ماننــد محیط زیســت، توســعه محلی 
و موضوعــات منطقــه ای گردیــد. در نتیجــه از آن بــه بعــد، اتاق هــای فکــر 
کشــاورزی نقــش کمــی در ارائــه ی توصیــه هــای فنــی و اقتصــادی داشــتند. پیامــد 
دیگــر ایــن اصــالح و بازنگــری هــا، ظهــور شــبکه هایی میــان نهادهــای جایگزیــن 
ــز در  ــر نی ــی دیگ ــری اصل ــود.  جهت گی ــی ب ــای غیرانتفاع ــازمان ه ــد و س جدی
زمینــه ی توجــه بیشــتر بــه ســازمان هــای تأمین کننــده ی نهاده هــای کشــاورزی 

.)Labarthe, 2009( ــود ب

2-2- مهم ترین کنشگران و ذینفعان ارائه دهنده خدمات مشاوره ای در 
فرانسه

ــه خدمــات مشــاوره ای و اطالعــات  ــن گــروه از ذی نفعــان ارائ اولیــن و مهم تری
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بــه کشــاورزان، ســازمان هایــی هســتند کــه بــه صــورت مســتقیم بــا کشــاورزان 
ــای  ــوالت و کااله ــد محص ــا، خری ــه نهاده ه ــتای ارائ ــوده و در راس ــاط ب در ارتب
کشــاورزی فعالیــت می کننــد. بــه صــورت کلــی دو نــوع ســازمان در ایــن زمینــه 
ــن ســازمان ها شــامل تعاونی هــای  ــد. ای ــات می پردازن ــه خدم ــن گون ــه  ای ــه ارائ ب
کشــاورزی و تّجــار خصوصــی هســتند. ارزیابــی و تخمیــن تعــداد مشــاوران 
کشــاورزی موجــود در ایــن ســازمان ها بســیار دشــوار اســت. اولیــن دلیــل مربــوط 
ــژه تعاونی هــا( می باشــد.  ــه وی ــه ســازمان ها )ب ــن گون ــه ســرعت ســازماندهی ای ب
دلیــل دیگــر ایــن اســت کــه وظایــف افــراد شــاغل در ایــن زمینــه بســیار مبهــم و 
ــه ی اطالعــات در زمینــه   ــا ارائ ــی ی ــی از قبیــل بازاریاب متغیــر اســت و فعالیت های
ــات آموزشــی و اقتصــادی را شــامل  ــه ی خدم ــی ارائ ــا و محصــوالت و حت نهاده ه
ــی در  ــاری خصوص ــه ی تج ــاورزی و مؤسس ــای کش ــه  تعاونی ه ــود. مؤسس می  ش
ــر اســاس  آخریــن گــزارش خــود ادعــا کــرده اســت کــه بیــش از 7,500 نفــر )ب
آمارهــای ســال 2006( و 2,600 نفــر )بــر اســاس آمارهــای ســال 2013( در زمینه  
ــه  خدمــات مشــاوره ای در ایــن دو ســازمان فعالیــت می کننــد. ســازمان هــای  ارائ
مزبــور اولیــن حامــی کشــاورزان در دســتیابی بــه اطالعات فنی کشــاورزی هســتند.
تحقیقــات مختلــف همچنیــن نشــان می دهــد کــه ایــن تعاونی هــا دارای نقشــی 
ــا  ــن تعاونی ه ــرا اوالً ای ــند. زی ــاوره ای می باش ــات مش ــه خدم ــردی در ارائ راهب
ــد.  ــرای مشــاوران خــود طراحــی کرده ان چــارت و چارچــوب اخالقــی خاصــی را ب
ــط  ــارج از اداره توس ــه در خ ــل اداره و چ ــه در مح ــاوره ای چ ــات مش ــاً خدم ثانی
ــه  ــه ارائ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــوند. ب ــه می ش ــعه ای ارائ ــی و توس ــای تحقیق واحده
ــه ارتبــاط  توصیــه، بخــش مهمــی از فعالیــت اقتصــادی آنهــا اســت کــه منجــر ب

ــود. ــاورزان می ش ــا کش ــازمان ب ــن دو س ای
صنایــع پایین  دســت: اگرچــه دربــاره  توســعه صنایــع پایین دســت اطالعــات 
کمــی وجــود دارد امــا ایــن صنایــع نیــز کنشــگرانی کلیــدی در ارائــه ی خدمــات 
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مشــاوره ای محســوب می شــوند. برخــی از شــرکت ها در زنجیــره  عرضــه، مؤسســات 
خدمــات مشــاوره ای مهمــی ماننــد مؤسســه  مک کیــن را ایجــاد کرده انــد کــه در 

ــد. ــد ســیب زمینی فعالیــت می کن ــه  تولی زمین
ــش و  ــام دان ــی در نظ ــگر اصل ــن کنش ــاورزی: دومی ــر کش ــای فک اتاق ه
ــر  ــای فک ــت. اتاق ه ــاورزی اس ــر کش ــای فک ــه، اتاق ه ــاورزی فرانس ــات کش اطالع
ســازمانی هایی مشــاوره ای هســتند کــه  شــامل گروهــی از نماینــدگان کشــاورزان 
بــوده و توســط نماینــده ای از کشــاورزان رهبــری و مدیریــت می شــوند. هــر اتــاق 
فکــر عمومــاً شــامل 4200 کشــاورز منتخــب اســت کــه از اتحادیه هــای مختلــف 
ــکیل  ــی تش ــطوح مختلف ــر در س ــای فک ــاق ه ــد. ات ــم آمده ان ــاورزی گرده کش

ــد از:  ــه عبارتن ــده اند ک ش
سطح ملی )اداره ی کل که دارای 200 کارمند است(؛	 
ســطح منطقــه ای )کــه شــامل 21 اتــاق فکــر کشــاورزی و 335 کارمنــد 	 

اســت(؛ و 
ــه دارای 	  ــت ک ــی اس ــر بخش ــاق فک ــامل 94 ات ــه ش ــی ) ک ــطح بخش س

7300 کارمنــد اســت(. 73 درصــد از ایــن کارمنــدان، مهندســین یــا کاردان هایــی 
ــاوره ای  ــز مش ــعه ای و نی ــی، توس ــای تحقیق ــه فعالیت ه ــه در زمین ــتند ک هس

فعالیــت می کننــد. 
 اتاق هــای فکــر اغلــب از طریــق یارانــه هــای دولتــی تأمیــن اعتبــار شــده و در 
ــن وجــود  ــا ای ــد. ب ــر می  دارن ــت گام ب راســتای اهــداف تعییــن شــده توســط دول
ایــن گونــه اتــاق هــای فکــر از منابــع درآمــدی دیگــر ماننــد مالیات هــای محلــی 
بــرای زمیــن )کــه بــه صــورت متوســط 50 درصــد از اعتبــارات اتاق هــای فکــر را 
تأمیــن می کنــد(، قــرارداد بــا مســئوالن محلــی )در ســطح منطقــه ای و بخشــی( 
و دریافــت مالیــات از کشــاورزان نیــز تأمیــن اعتبــار می شــوند. زمینه هــای 

ــت:  ــر اس ــوارد زی ــامل م ــاورزی ش ــر کش ــای فک ــری اتاق ه مداخله گ
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توصیه های تجاری فردی برای کشاورزان )ارائه ی راهبرد تجاری، کمک به 	 
سازماندهی و سرمایه گذاری در یک زمینه خاص(؛

توصیه های زراعی و زیست محیطی، توسعه ی منطقه ای و محلی؛	 
آشنایی با قوانین و مقررات )استانداردها، یارانه ها، شیوه های بکارگیری و .....(؛ 	 
کیفیت محصوالت؛ و 	 
نظارت بر منابع حساس و منابع اطالعاتی. 	 

برخی از این وظایف و مسئولیت ها در راستای اهدافی هستند که از طرف وزارت 
کشاورزی القا شده اند. اتاق های فکر کشاورزی همچنین مراکز آموزشی و دانشگاه های 
فکر  اتاق  قالب  در  که  هائی  سازمان  از  برخی  کرده اند.  راه اندازی  نیز  را  خصوصی 
مشغول فعالیت هستند تحت عنوان سازمان های انوار1 نامیده می شوند که اغلب در 
زمینه توسعه ی روستایی فعالیت می کنند. این سازمان ها، ادارات کِل سازمان های 
توسعه ی  برای  و  هستند  کارگران  و  کشاورزان  استانی  های  سازمان  و  غیرانتفاعی 
شیوه های گزیداری در مدل مدیریت مزرعه معموالً از شیوه های تعاملی و مشارکتی 
استفاده می کنند. همچنین این سازمان ها از منابع مختلفی تأمین اعتبار می شوند 
که عبارتند از یارانه های دولتی، کمک های کشاورزان و کسب خدمات توسط ارباب 
رجوع. از مهم ترین سازمان هایی که در زمینه ارائه خدمات به کشاورزان فعالیت 

می کنند، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
ـ مؤسسه  ترامه2 که دارای بیش از 600 عضو و 502 کاردان است؛

ـ مؤسسه آفاق3 که دارای 2000 عضو کشاورز و 200 مأمور تغییر منطقه ای و 4 
کارمند فنی است؛ 

ـ مؤسسه  آفیپ4 که دارای 20 کارمند است؛

1. Onvar
2. Terame
3. Afacg
4. Afip
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ـ مؤسسه  جیک1 که دارای 15000 عضو و 80 کارمند است؛
ـ مؤسسه  سرفرانس2 که شامل 70 شبکه ی کشاورزی است و مجموعاً به 182,000 
این  میان  از  که  دارد  نیز  کارمند  از 12,000  بیش  و  کشاورز خدمات رسانی کرده 
عمل  مشاور  و  متخصص  عنوان  به  نفر   1,300 و  حسابدار  نفر   6,300 کارمندان، 

می کنند؛
ـ مؤسسه  اف سیل3 که دارای بیش از 70 شبکه ی کشاورزان، 1,250 مشاور و 

بیش از 45,000 نفر عضو می باشد؛ و
ـ مؤسسه کوما4 که دارای 22,000 نفر عضو، 350 کارمند و 150 مشاور است که 
در زمینه ی ماشین های کشاورزی به کشاورزان و اعضای خود خدمات ارائه می دهد. 
و  دانش  نظام  در  کنشگران  از  گروه  آخرین  خصوصی:  مشاوره ای  شرکت های 
آنها  تعداد  فرانسه شرکت های مشاوره ای خصوصی هستند که  اطالعات کشاورزی 
زیاد نمی باشد. در سال های اخیر برخی از این شرکت ها، مؤسسه هایی ملی را ایجاد 
نموده اند که مجموعاً شامل 20 شرکت فعال بوده و جمعاً دارای 50 تا 60 مشاور 
هستند. این مؤسسات در زمینه  "فروش" اطالعات کشاورزی فعالیت می کنند. بیشتر 
این شرکت ها در قالب ارائه  توصیه های اقتصادی برای زارعان و باغداران مشغول به 
فعالیت هستند تا به آنها برای تولید بهترین محصول کمک کنند. در زمینه مشاوران 
خصوصِی تولیدات دامی، داده ها و اطالعات کمی وجود دارد. یکی دیگر از زمینه های 
از  برخی  که  است  شرکت هایی  توسعه ی  شرکت های خصوصی،  در  فعالیت  جدید 
نرم افزارها را به کشاورزان می فروشند.  نگاره 14 ساختار نظام ترویج کشاورزی فرانسه 

را نشان می  دهد.

1. Geak
2. Cer-France
3. Fcel
4. Cuma
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 وزارت کشاورزي

دانشکده هاي مهندسي 
 کشاورزي

 

آموزش 
 کشاورزي

 

 تحقیقات زراعي

 تولیدات گیاهي 

 

 تولیدات دامي

 

 پژوهش کاربردي )موسسه فني(

 تولیدات گیاهي تولیدات دامي

 تولید دانش علمي

 اتاق هاي فکر کشاورزي

 بخش تولیدات گیاهي بخش تولیدات دامي

اتحادیه هاي 
 کشاورزان

 مزارع

 تولیدات دامي تولیدات گیاهي 

 تجار و تعاوني هاي تأمین کننده نهاده

 سازمانهاي تحت مدیریت مشترك کشاورزان و دولت  

 

 سازمان هاي دولتي یا ایالتي

 سازمانهاي تحت کنترل کشاورزان دیگر سازمان ها

نگاره 14. ساختار نظام ترویج کشاورزی فرانسه
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3- تحقیقات کشاورزی فرانسه
مؤسســات تحقیقاتــی زراعــی در دو حیطــه تولیــدات گیاهــی و دامــی در کنــار 
دانشــکده هــای کشــاورزی متولیــان تولیــد دانــش علمــی کشــاورزی در فرانســه 
ــای  ــه انجــام طــرح ه ــه تحــت نظــارت مســتقیم وزارت کشــاورزی ب هســتند ک
پژوهشــی ملــی می پردازنــد. دانــش حاصــل از پژوهــش هــای ایــن دو نهــاد ملی در 
گام بعــد در اختیــار مؤسســات پژوهشــی فنــی و کاربردی قــرار گرفته و در راســتای 
ــل  ــی مناطــق روســتایی بررســی و تحلی ــا شــرایط بوم ــق ب ســاده ســازی و تطاب
می شــود. نهایتــاً مجموعــه هــای تخصصــی دیگــر تحــت عنــوان اتاق هــای فکــر 
کشــاورزی نیــز در ســاختار ترویــج کشــاورزی فرانســه ایجــاد شــده انــد کــه عــالوه 
ــتگذاری های کالن  ــه سیاس ــی در کلی ــه نوع ــای مســتقل، ب ــام پژوهش ه ــر انج ب
کشــوری دخالــت داشــته و نقــش مشــاوره ای ایفــا می نماینــد. ایــن اتاق هــای فکــر 
کشــاورزی عــالوه بــر ارتبــاط مســتقیم بــا مؤسســات پژوهشــی فنــی و کاربــردی 
ــا اتحادیــه هــای کشــاورزان نیــز در تمــاس هســتند. در وهلــه آخــر یافته هــای  ب
پژوهشــی منطبــق بــا شــرایط بومــی هــر منطقــه توســط نماینــدگان اتحادیه هــای 
ــار  کشــاورزان و پــس از گــذر از بررســی های اتاق هــای فکــر کشــاورزی در اختی
کشــاورزان قــرار می گیــرد. البتــه تمرکــز تمــام مؤسســات، دانشــکده ها و 
تیم هــای پژوهشــی بــر دو حــوزه مجــزای تولیــدات گیاهــی و تولیــدات دامــی در 

ــد. ــد می باش ــه فرآین کلی

4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی فرانسه
اتاق هــای فکــر کشــاورزی عنصــر اصلــی در سیاســتگذاری های دولتــی هســتند 
کــه بخــش اعظــم خدمــات مشــاوره ای را بــر عهــده دارنــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه بخشــی از هزینه هــا توســط دولــت مرکــزی و بخشــی هــم توســط ذینفعــان 
ــی  ــتم حمایت ــی، سیس ــای دولت ــر حمایت ه ــالوه ب ــردد. ع ــن می گ ــف تأمی مختل
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دیگــری بــه نــام سیســتم مالیاتــی وجــود دارد کــه در ســطح بخشــی عمــل کــرده 
ــن  ــد. بدی ــاق فکــر کشــاورزی فراهــم می کن ــرای فعالیت هــای ات ــی را ب و اعتبارات
ترتیــب حتــی نهادهایــی کــه زیــر نظــر اتــاق فکــر کشــاورزی بــه صــورت رایــگان 
ــه طــور  ــار کســب کننــد. ب ــد نیــز می تواننــد اعتب ــه ی خدمــات می پردازن ــه ارائ ب
کلــی می تــوان اذعــان نمــود کــه هزینه هــای خدمــات مشــاوره ای در فرانســه بــه 
ــی  ــی بین الملل ــه ای و حت ــی، منطق ــف مل ــطوح مختل ــف و از س ــیوه های مختل ش
تأمیــن می گــردد. بــه طــور کلــی در فعالیت هــای خدمــات مشــاوره ای کشــاورزی 

فرانســه بایــد بــه ســه مســأله اساســی توجــه نمــود:
ـ در نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی فرانســه، تمایــل فزاینــده ای در راســتای 
ــد  ــل دارن ــا تمای ــال بخش ه ــرای مث ــود دارد. ب ــازی وج ــی و خصوصی س دگردیس
کــه ابــزار، رویه هــا و حتــی نهادهــای خــاص خــود را در راســتای ارائــه ی خدمــات 

مشــاوره ای داشــته باشــند.
ــا قوانیــن و مقــررات جهانــی در زمینــه  ـ سیاســت های ملــی کشــور فرانســه ب
ارائــه  خدمــات مشــاوره ای همخوانــی نــدارد. ایــن عــدم تطابــق بــه گونــه ای اســت 
ــت های  ــه ی سیاس ــه در زمین ــورت گرفت ــای ص ــزار و حمایت ه ــا، اب ــه روش ه ک
کشــاورزی و روســتایی متفــاوت هســتند. شــاید یکــی از دالیــل ایــن امــر مربــوط 
بــه تفــاوت در ســازمان هــای ارزیابی کننــده  فعالیــت هــای مشــاوره ای باشــد کــه 

ــد. ــر اســتفاده می کنن ــن ام ــرای ای ــی را ب ــا و شــیوه های گوناگون معیاره
ـ مهم ترین بخش از فعالیت  نهادها در سیستم خدمات مشاوره ای در فرانسه  این 
است که این نهادها در راستای ارائه ی خدمات عمل نکرده و صرفاً تمایل دارند تا 
از تعامالت میان کنشگران مختلف در نظام دانش و اطالعات حمایت کنند. این امر 
هم می تواند به عنوان یک نقطه ی قوت برای نظام ترویج کشاورزی فرانسه محسوب 
شود و هم به عنوان یک نقطه ی ضعف عمل کند. نکته  مهم این است که باید یک 

.)Hounshell, 1985( همگرایی بین این دو وظیفه صورت گیرد
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5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی فرانسه
کشــاورزی نقــش مهمــی در کاهــش نــرخ بیــکاری جامعــه و نیــز تولیــد مــواد 
اولیــه خــام بســیاری از صنایــع فــرآوری در فرانســه دارد. کاهــش چشــمگیر تعــداد 
جمعیــت کشــاورزان و افــراد فعــال در بخــش کشــاورزی فرانســه مشــهود اســت. 
ــاورزی  ــت های کش ــط از سیاس ــرد و متوس ــاورزان خ ــر کش ــیب پذیری بیش ت آس
ــای کشــاورزی  ــی و خصوصی ســازی از ویژگی ه و حرکــت در راســتای تمرکززدای
ایــن کشــور اســت. اتــاق فکرهــای مختلفــی در ســطوح متفــاوت در فرانســه وجــود 
دارنــد کــه نقــش مهمــی در ارائــه راهکارهــای مطلــوب بــه سیاســتگذاران بخــش 
ــف  ــادی مختل ــای نه ــبکه ه ــی ش ــا در همگرای ــن فعالیت ه ــد. ای ــاورزی دارن کش

تاثیــر زیــادی داشــته اســت.
نظــام ترویــج کشــاورزی فرانســه بیش تریــن تمرکــز خــود را بــر جــذب 
مشــارکت ســایر کنشــگران و ذینفعــان ایــن نظــام، بــه جــز دولــت گذاشــته اســت. 
نظــام ترویــج کشــاورزی فرانســه بــه ویــژه بــه شــدت بــه دنبــال جلــب مشــارکت 
بخــش خصوصــی اســت. در واقــع می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه فرانســه 
از جملــه کشــورهایی اســت کــه هــدف نهایــی نظــام ترویــج کشــاورزی خــود را بــر 
جلــب مشــارکت حداکثــری همــه ذینفعــان نظــام کشــاورزی قــرار داده اســت، کــه 

از ایــن منظــر دارای دیــدگاه ارتباطــات و نــوآوری اســت.
در نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی فرانســه تمایــل فزاینــده ای در راســتای 
ــود دارد.  ــاورزی وج ــات کش ــش و اطالع ــام دان ــازی نظ ــی و خصوصی س دگردیس
بــه طــوری کــه تمایــل زیــادی وجــود دارد کــه رویه هــا و حتــی نهادهــای خــاص 
در راســتای ارائــه ی خدمــات مشــاوره ای داشــته باشــند. ایــن امــر در تنوع بخشــی 
ــه ذینفعــان مختلــف کمــک  ــواع مختلفــی از نهاده هــا و خدمــات ب ــه ی ان ــه ارائ ب
می کنــد. مهم تریــن بخــش از فعالیــت  نهادهــا در سیســتم خدمــات مشــاوره ای در 
فرانســه  ایــن اســت کــه ایــن نهادهــا در راســتای ارائــه ی خدمــات عمــل نمی کننــد 
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و فقــط می خواهنــد کــه از تعامــالت میــان کنشــگران مختلــف در نظــام دانــش و 
اطالعــات حمایــت کننــد. ایــن امــر هــم می توانــد بــه عنــوان یــک نقطــه ی قــوت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــج کشــاورزی فرانســه محســوب شــود و هــم ب ــرای نظــام تروی ب
نقطــه  ضعــف عمــل کنــد. بنابرایــن ایجــاد یــک همگرایــی بیــن ایــن دو وظیفــه در 

ــی ضــروری اســت. برنامه هــای آت
یکــی از مهــم تریــن نقــاط قــوت نظــام ترویــج کشــاورزی فرانســه ایــن اســت که 
ــات  ــان تحقیق ــش" می ــد مشــارکتی دان در سیاســت های خــود در راســتای "تولی
کاربــردی، خدمــات ترویجــی و کشــاورزان حرکــت می کنــد کــه ایــن امــر نیــز بــه 
واســطه ی برقــراری سیاســت ها و قوانیــن محکــم در ایــن زمینــه عملــی گردیــده 
اســت. بــه ایــن معنــی کــه ایــن کشــور الزمــه تحقــق توســعه را برقــراری ارتبــاط 
بیــن ترویــج و مخاطبیــن و چنــد جانبــه گــری می دانــد. ارتباطــی تعاملــی کــه در 
نتیجــه آن، دانشــی مشــارکتی تولیــد می شــود. دانشــی کــه هــر یــک از ذینفعــان 
نظــام ترویــج کشــاورزی فرانســه از جملــه کشــاورزان در خلــق و تولیــد آن نقــش 
دارنــد. همچنیــن انتظــار نظــام ترویــج کشــاورزی فرانســه آن اســت کــه کشــاورزان 
ــه  ــه ب ــی ک ــرد دانش ــد کارب ــان در فرآین ــایر ذینفع ــان و س ــن محقق و همچنی
ــگاه  ــی ن ــز نوع ــن نی ــد. ای ــه کنن ــده اســت، مداخل ــد ش ــارکتی تولی ــیوه مش ش

ــد.  ــی را می طلب ارتباط
امــا مســئله ای کــه در رابطــه بــا نظــام ترویــج کشــاورزی فرانســه وجــود دارد 
ایــن اســت کــه کنشــگران ایــن نظــام بیــش از حــد در فرآیندهــای تعاملــی درگیــر 
شــده انــد و اهــداف اصلــی تولیــد مشــارکت دانشــی را کمتــر در نظــر می گیرنــد. 
از ایــن رو می تــوان گفــت کــه آنهــا بــر مبنــای یــک تفکــر مداخلــه ای بــه دنبــال 
جلــب اعتمــاد ســایر کنشــگران هســتند. بنابرایــن بــه طــور کلــی می تــوان گفــت 
کــه نظــام ترویــج کشــاورزی فرانســه دارای دیــدگاه ارتباطــات و نــوآوری اســت. اما 

عملکــرد آن، دیــدگاه مداخلــه ای را برجســته تــر می نمایــد.
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نظام ترویج کشاورزی هلند
1- بخش کشاورزی هلند

در ســال 2011، میــزان کل فعالیت هــای اقتصــادی کشــاورزی و غذایــی نزدیــک 
بــه 10 درصــد از کل ارزش افــزوده کلیــه مشــاغل در ســطح کشــور بــوده اســت. 
کشــور هلنــد در ســال 2012، دارای بیــش از 69 هــزار کســب و کار کشــاورزی و 
باغبانــی بــوده اســت. بیــش از نیمــی از ایــن کســب و کارهــا مربــوط بــه دامــداری 
در مــزارع هلنــد بــوده اســت. عــالوه بــر ایــن هلنــد دارای بیــش از 12 هــزار واحــد 
ــری  ــاغ اســت. مجمــوع زمین هــای کشــاورزی در حــال کارب زراعــی و 11 هــزار ب
در ایــن کشــور نزدیــک بــه 1/84 میلیــون هکتــار بــوده و 161 هــزار نفــر بــه طــور 
مســتقیم در شــغل کشــاورزی مشــغول بــه کار هســتند. مجمــوع تولیــد ناخالــص 
ــارد  ــه 26/5 میلی ــک ب ــی نزدی ــاورزی و غذای ــای کش ــد از فرآورده ه ــی هلن داخل
ــی  ــی حاصــل از بخــش کشــاورزی و باغبان ــورو می باشــد. تولیــد ناخالــص داخل ی
ــارد  ــزان صــادرات بخــش کشــاورزی )76 میلی ــاً 20 درصــد اســت. می ــز تقریب نی
ــد  ــورو( می باش ــارد ی ــش )51 میلی ــن بخ ــتر از واردات ای ــب بیش ــه مرات ــورو( ب ی

.)Geerling-Eiff et al., 2014(
ــایر  ــور و س ــدات طی ــه تولی ــه ب ــاص یافت ــاورزی اختص ــای کش ــزان زمین ه می
ــده در  ــون پرن ــدود 100 میلی ــه ح ــد ک ــه می باش ــدود 400 مزرع ــدگان، ح پرن
آنهــا پــرورش می یابنــد. میــزان تولیــد گوشــت مرغداری هــا بالــغ بــر 900 هــزار 
ــر  ــه کشــورهای دیگ ــز حــدود 70 درصــد ب ــدار نی ــن مق ــه از ای ــن می باشــد ک ت
ــد  ــا صــادر می شــود. بخــش کشــاورزی هلن ــه اروپ ــه کشــورهای اتحادی و از جمل
معمــوالً از سیاســت های بیــن المللــی و نیــز قوانیــن ســازمان تجــارت جهانــی تأثیر 
می پذیــرد. بــا ایــن وجــود می تــوان چنیــن بیــان نمــود کــه تولیــدات کشــاورزی 
ــم  ــل آن ه ــدارد و دلی ــادی ن ــه ی اقتصــادی زی ــی صرف ــای جهان ــد در بازاره هلن
هزینــه زیــاد نیــروی کار و ســایر عوامــل تولیــد اســت. در برخــی از نقــاط کشــور 
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هلنــد کــه دارای تراکــم جمعیتــی باالیی هســتند، میــزان تولیــدات حیوانی بیشــتر 
از میــزان تولیــدات کشــاورزی اســت کــه ایــن امــر موجــب شــده مباحثــی ماننــد 
.)Labarthe, 2009( ــد ــروز کن ــت و ... ب ــاك، محیط زیس ــوا، خ ــای ه آلودگی ه

2- ترویج کشاورزی هلند
2-1- نظام دانش و اطالعات کشاورزی هلند

ــه   ــوان زمین ــه عن ــوان ب ــد را می ت ــاورزی هلن ــات کش ــش و اطالع ــام دان نظ
ــه  ــره وار ب ــه صــورت زنجی ــف نمــود کــه در آن تمامــی ســازمانها ب فعالیتــی تعری
ــد و  ــه وجــود آورن ــدی را ب ــش کشــاورزی جدی ــا دان ــد ت یکدیگــر کمــک می کنن
دانــش کشــاورزی حاصلــه را در نقــاط مختلــف هلنــد بــه اشــتراك گذاشــته و بــکار 
ــوان  ــد را می ت ــاورزی هلن ــات کش ــش و اطالع ــام دان ــی نظ ــور کل ــه ط ــد. ب گیرن
ــاورزی  ــج کش ــام تروی ــاختار نظ ــوت س ــه ق ــان داد. نقط ــگاره 15 نش ــب ن در قال
هلنــد، ادغــام بخــش هــای پژوهــش شــامل دانشــگاه هــای دولتــی، خصوصــی و 
ســایر نهادهــای پژوهشــی علمــی کاربــردی بــا بخــش اجرایــی ترویــج کشــاورزی 
ــاورزی  ــن وزارت کش ــت. بنابرای ــور اس ــن کش ــاورزی ای ــه وزارت کش در مجموع
ــن  ــگاه واخنینگ ــه دانش ــته بلک ــش داش ــت پوش ــی را تح ــا ادارات اجرای ــه تنه ن
ــش  ــا بخ ــی ب ــه نوع ــز ب ــور را نی ــی کش ــای پژوهش ــات و ارگان ه ــایر مؤسس و س
اجــرا پیونــد می دهــد. نهایتــاً مجموعــه مطالعــات حــوزه کشــاورزی انجــام گرفتــه 
توســط نهادهــای تحقیقاتــی توســط بخــش ترویــج بــه زنجیــره کشــاورزان، تأمیــن 
کننــدگان نهــاده هــای کشــاورزی  و کاربــران مشــغول در حیطــه توزیــع و بازاریابی 

ــردد. ــل می گ ــوالت منتق محص
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نگاره 15. کنشگران اصلی نظام دانش و اطالعات کشاورزی هلند

جــدول 5 نیــز بــه صــورت خالصــه  کلیــه کنشــگران فعــال در نظــام دانــش و 
اطالعــات کشــاورزی هلنــد و نقشــی کــه هــر کــدام از آنهــا در ایــن نظــام دانــش 
ــوان در  ــام را می ت ــن نظ ــال ای ــگران فع ــد. کنش ــان می ده ــد را نش ــا می کنن ایف
ــان  ــاط می ــامل ارتب ــروه اول ش ــود. گ ــدی نم ــه بن ــی طبق ــروه کل ــه گ ــب س قال
نهادهــای کالن بیــن المللــی ماننــد اتحادیــه اروپــا، بانــک جهانــی بــا ارگان هــای 
ملــی همچــون وزارت هــای امــور اقتصــادی، امــور خارجــه، آمــوزش، فرهنــگ و 
علــوم و  عمــران و محیــط زیســت دانســت. در ایــن گــروه وزارت خدمــات عمومــی 
دولتــی بــرای خدمــت دهــی در حــوزه هــای مدیریــت زمیــن، آب، امــور جنگلداری 



195
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

و پــارك هــای ملــی، همچنیــن ســازمان هــای ملــی سیاســتگذاری ماننــد ســازمان 
ارزیابــی محیــط زیســت و انجمــن مشــاوره ای عمــران و محیــط زیســت نیــز قــرار 

می گیرنــد. 
گــروه دوم کنشــگران تحــت عنــوان گــروه پژوهــش متشــکل از انجمــن هــای 
پژوهشــی، دانشــگاه هــای دولتــی و خصوصــی، مؤسســات پژوهشــی علــوم 
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــایر دانش ــاورزی و س ــارت وزارت کش ــت نظ ــاورزی تح کش
ــا  ــت.  انجمن ه ــاورزی اس ــوزش کش ــز آم ــردی و مراک ــی- کارب ــی علم پژوهش
ــته  ــردی برخاس ــای کارب ــام پژوهش ه ــتای انج ــروه در راس ــن گ ــات ای و مؤسس
از معضــالت روز جوامــع روســتایی و کشــاورزی بــا تأکیــد بــر رفــع چالــش هــای 
زیســت محیطــی پرداختــه، همچنیــن در کنــار فعالیــت هــای پژوهشــی بــه ارائــه 
آمــوزش هــای حرفــه ای عالــی و ســطوح میانــی بــا هــدف انتقــال مهــارت هــای 

ــد. ــدف می پردازن ــروه ه ــاز گ ــورد نی م
ــد را تشــکل ها  ــاورزی هلن ــات کش ــش و اطالع ــام دان ــوم کنشــگران نظ ــروه س گ
ــور  ــن ام ــی، فعالی ــع غذای ــش صنای ــاغلین بخ ــاورزان، ش ــای کش ــه ه و اتحادی
بازاررســانی و بازاریابــی محصــوالت کشــاورزی، تعاونــی هــای روســتاییان، بانک هــا 
و ســایر ســازمان هــای میانجــی شــامل می شــوند.  کشــاورزان در قالــب تعاونی هــا 
ــی،  ــری اجتماع ــال، یادگی ــی همچــون مشــارکت فع ــارت های ــا، مه ــه ه و اتحادی
ــای  ــل نهاده ــک و متقاب ــاط نزدی ــد. ارتب ــازی را می آموزن ــبکه س ــره و ش مذاک
تأمیــن اعتبــار ماننــد بانــک هــا، امــکان ارائــه اعتبــارات، وام و توصیه هــای مالــی 

ــازد.  ــم می س ــاورزان را فراه ــتایی و کش ــار روس ــرای اقش ب
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نهادهای 
قانون گذار 
بین المللی

هــایهمکاری ســازمان ،اروپــا اتحادیــه
،جهانــی بانــک ،توســعه و اقتصــادی

بینالمللــی تجــاری هایســازمان

تأمیــن ،سیاســتگذاری و گــذاریقانون
و تحقیقــات بــرای اعتبــارات و بودجــه

نوآوریهــا

وزارتخانه های 
ملی

امــور وزارت ،اقتصــادی امــور وزارت
،علــوموفرهنــگ،آمــوزشوزارت،خارجــه

محیطزیســت و عمــران وزارت

تأمیــن ،سیاســتگذاری و گــذاریقانون
وتحقیقــاتبخــشاعتبــاراتوبودجــه

نــوآوری

دولت های 
منطقه ای و 

محلی
هایمؤسســه ،هاشــهرداری ،هااســتان

آب امــور بــه مربــوط
تأمیــن ،گــذاریقانون و سیاســتگذاری
وتحقیقــاتبخــشاعتبــاراتوبودجــه

نــوآوری.

بخش های برتر: 
برنامه های 

نوآوری دولتی ـ 
خصوصی

باغبانیوتوزیعموادغذاییـکشاورزی

،دولــت( جانبــه ســه هایسیاســت
،)دانشــینهادهــایوتجــاریفعالیتهــای
و تحقیقــات اعتبــار و بودجــه تأمیــن
ســرمایه اندازهایچشــم ،هــانوآوری

)آمــوزش(. انســانی

وزارت خدمات 
دولتی )عمومی(

ــن ــتزمی ــرایمدیری ــتب ــیدول خدماتده
و اســتان جنگلــی خدمــات امــور ،آب و

خدمــاتمربــوطبــهپارکهــایملــی.

هــاتحلیل بــرای نهــادی سیاســتگذاری
مدیریــتوبودجــهتأمیــن،تحقیقــاتو

سیاســی.

سایر 
نهادهای ملی 
سیاستگذاری 

پژوهش

یاداره ،زیســتمحیط ارزیابــی ســازمان
یمؤسســه ،اقتصادیـسیاســی هــایتحلیل
ســالمتملــینهــاد،اجتماعــیتحقیقــات

محیطزیســت. و عمومــی

تحقیقــات کــه دولتــی هایســازمان ـ
را اقتصــادی و زیســتیمحیط ،اجتماعــی
ــت ــتگذاریدول ــایسیاس ــامزمینهه درتم

انجــاممیدهنــد.

ــر ــنمؤسســاتزی ــهصــورترســمیای ـب
و کشــاورزی هــای خانــهوزارت نظــر
کــهــد ــرچن ــد.ه ــتمیکنن ــاونفعالی تع
ــری ــاوتصمیمگی ــاًدرانجــامفعالیته عموم
ــد. ــلمیکنن ــزعم ــتقلنی ــورتمس ــهص ب

شوراهای 
)انجمن های( 

مشاوره ای 
مستقل و ایالتی

،ــت ــرانومحیطزیس ــاورهایعم ــنمش انجم
ــت. انجمــنعلمــیسیاســتگذاریدول

بــرای مســتقل مشــورتی هاینشســت
بلندمــدتراهبــردیهایسیاســتطراحــی

کوتاهمــدت. و
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توصیف مختصر نقشنامنوع سازمان

انجمن های 
پژوهشی

سازمانپژوهشهایعلمیهلند،

آکادمیسلطنتیعلوموهنر.

یــطه ــهواس ــاتب ــشتحقیق ــتازبخ ـحمای
ــارات. ــهواعتب ــهییاران ارائ

مدیریتــینهــادیــکعنــوانبــهوظیفــهانجــامـ
بــرایمؤسســاتتحقیقاتــیعلمی.

زمینــه در دولــت بــه مشــاوره یارائــه ـ
علمــی. مهــم موضوعــات

دانشگاه ها
فنــیدانشــگاهســه،کشــاورزیدانشــگاه۱۴
عرصــهایــندرپایــهعلــومدانشــگاهیــکو

فعالیــتمیکننــد.

ـآموزشوتحقیق.
دانشــگاه یــک از واخنینگــن دانشــگاه ـ
ــوم ــگاهعل ــکدانش ــمتی ــهس ــاورزیب کش
اســتکــردهحرکــتانســانیعلــوموزندگــی
بــهمؤسســانتمامــیبــرایمســیرایــنطــیکــه

ــود. ــوبمیش ــهمحس ــکوظیف ــوانی عن
ــگاه ــطدانش ــتردهتوس ــاتگس ــامتحقیق ـانج

اترخــت.
مؤسسات 

پژوهشی علوم 
کشاورزی 
وابسته به 
وزارت 

کشاورزی

۹مؤسسهدراینزمینهفعالهستند.

ــگاه ــطدانش ــاتوس ــایآنه ــیازهزینهه بخش
امــور وزارت توســط بخشــی ،واخنینگــن
ــاری ــهصــورتتج ــمب ــیه اقتصــادی،بخش
تأمیــن)تحقیقــاتنتایــجمتقاضیــانطریــقاز(

میشــود.

مؤسسات 
پژوهشی 
کاربردی

ــیسهمؤسسهدراینزمینهفعالهستند. ــتوبخش ــطدول ــاتوس ــیازهزینهه بخش
ــردد. ــنمیگ ــاریتأمی ــهصــورتتج ــزب نی

دانشگاه های 
علوم کاربردی

وســبزهلنــدیکاربــردیعلــومدانشــگاهچهــار
حمایــتبخــشدارایکــهدیگــردانشــگاهیــک
ــت ــهفعالی ــنزمین ــتدرای ــتاس ازمحیطزیس

ــد. میکنن
آموزشعالیحرفهای.

مراکز آموزش 
کشاورزی

ازــد ــهعبارتن ــنزمین ــالدرای ــزفع ـمراک
ــورد ــوزشکشــاورزی،۷6م ۱۲مرکــزآم
وایحرفــهوفنــیآموزشــیمؤسســات
هــایآموزشکــهتعاونــییمدرســه۳۳

میدهنــد. ارائــه را محیطیزیســت
هــمایمنطقــهآمــوزشمرکــزمــوردیــکـ
زیســتیمحیط هــایآموزش راســتای در

وجــوددارد.

کــهمیانــیســطوحهــایآموزشیارائــهـ
ــای ــاوآموزشه ــبمهارته ــدفکس ــاه ب

حرفــهایصــورتمیگیــرد.
بــه ورود از قبــل ایحرفــه هــایآموزش ـ

دانشآمــوزان بــرای دبیرســتان

اتحادیه های 
اتحادیههایمنطقهایکشاورزانکشاورزان

هماهنگــیومشــارکتهــایمهارتیارائــهـ
بــه مربــوط هــایآموزشیارائــه ،فعاالنــه

ــت. ــبمنفع ــیکس چگونگ
ــازی ــرایشبکهس ــاورزانب ــازماندهیکش ـس

ــریاجتماعــی ویادگی
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کنشگران در 
زمینه ی تأمین 
درون دادهای 

صنعت غذا

غذاییمــوادوکودهــا،بــذردهنــدگانارائــه
درایــنگــروهقــرارمیگیرند.

یارائــه یزمینــه در کنشــگران ایــن ـ
محصولــییزمینــه در خــاص یتوصیــه

میکننــد. همــکاری ویــژه
کنشــگران ایــن ،مــوارد از برخــی در ـ
بــراینــوآوریوتحقیــقبــرایراسیســتمی

ایجــادکردهانــد. خــود

پردازش و بازار 
رسانی غذا

شــکرــه ــال)کــهدرزمین ــاًلشــرکتروی مث
فعالیــت زمینــه ایــن در میکنــد(،  کار

. میکنــد

یــه ــهیارائ ــاًدرزمین ــنشــرکتهاعموم ای
ــن ــزتعیی ــوآوریونی ــقون ــاراتتحقی اعتب
بازاررســانی،مصــرفیزمینــهدرراهبردهــا

و....فعالیــتمیکننــد.

متشکلاز۱۹ادارهمختلفمیباشد.اتاق بازرگانی
تجــارتبــازاربــرایهااندازچشــمتعییــن
بــه هــاتوصیه برخــی یارائــه نیــز و

دارد. عهــده بــر را کارآفرینــان

تعاونی های 
کشاورزان

از وســیعی طیــف هــاتعاونی ایــن
هــایتعاونی تــا بــزرگ هــایتعاونی
ــهایراشــاملمیشــود. محیطزیســتیمنطق

آندرکــهکننــدمیفراهــمرامحیطــیـ
ــترک ــماندازهایمش ــدچش ــامیتوانن اعض

ــد. ــرازکنن خــودرااب
خــود اعضــای بــرای ایــن بــر عــالوه ـ
انتقــالوتحقیــقیزمینــهدررااعتباراتــی

میبیننــد. تــدارک دانــش

کارشناسان امور 
مالی و مشاوران 

مستقل

.اســتمســتقلکشــاورزییاداره۵شــامل
راــود ــتخ ــزفعالی ــاورانخصوصــینی مش
بــرایتجــاریکشــاورزانانجمــنقالــبدر

ــد. ــازماندهیکردهان ــاورزیس کش

هزینــه دریافــت( تجــاری هایمشــاوره
کشــاورزان بــرای را )مشــاوره قبــال در
موضوعــاتماننــدخاصــیهــایزمینهدر
موضوعــات،حسابرســی،قانونــیوحقوقــی
جغرافیایــیهــایجابجاییوزیســتیمحیط

ــد. ــدهدارن ــرعه ب

رابوبانــکمهمتریــنبانــکدرنظــامدانــشبانک ها
واطالعــاتکشــاورزیهلنــداســت.

ــی ــایمال ــارات،واموتوصیهه ــهیاعتب ارائ
رابــرعهــدهدارد.

سازمان های 
میانجی

هایســازمانشــاملهــمهاســازمانایــن
ایمنطقــه هایســازمان هــم و ملــی
درــهیلگر ــوانتس ــهعن ــبب ــهاغل ــتک اس
میکننــد. عمــل نــوآوری هــایپروژه

وظیفهیشبکهسازیرابرعهدهدارند.
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3- تحقیقات کشاورزی هلند
ــور اقتصــادی  ــا وزارت ام ــذا ب دو وزارت کشــاورزی و حفاظــت  از طبیعــت و غ
ــور  ــوان وزارت ام ــا عن ــدی ب ــدند و وزارت جدی ــام ش ــال 2010 ادغ ــد در س هلن
اقتصــادی، کشــاورزی و نــوآوری ایجــاد شــد. دو ســال بعــد در ســال 2012، وزارت 
مذکــور بــه وزارت امــور اقتصــادی تغییرنــام داد. پــس از ســطح وزارتــی، بــه طــور 
کلــی در زمینــه کشــاورزی دو "معاونــت کل" وجــود دارنــد کــه در ارتبــاط نزدیــک 
ــت  ــاورزی و معاون ــت کش ــامل معاون ــن دو ش ــد. ای ــت می کنن ــر فعالی ــا یکدیگ ب
طبیعــی و منطقــه ای می باشــند. همچنیــن ســازمان دانــش کشــاورزی، مســئولیت 
ــر  ــوق الذک ــت ف ــق را در دو معاون ــش تحقی ــی بخ ــای دولت ــی بودجه ه هماهنگ
ــتی را  ــد سیاس ــت هلن ــال 2011 دول ــده دارد. در س ــر عه ــات ب ــش تحقیق و بخ
ــور  ــه ط ــر ب ــت. سیاســت های برت ــش گرف ــر" در پی ــوان "سیاســت برت تحــت عن
ــر بخــش تحقیقــات و نیازهــای  ــاط بهت ــرای ارتب ــدی را ب ــی راهبردهــای جدی کل
بخــش تجــارت فراهــم کــرد. مدیریــت و هماهنگــی ایــن سیاســت ها بــه صــورت 
چندجانبــه و از طریــق دولــت، ســازمان هــای دانــش بنیــان و بخــش تجــاری انجام 

.)Van den Ban, 1981( می گیــرد
در نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی هلنــد، تحقیقــات کشــاورزی کــه توســط 
بخــش دولتــی تأمیــن اعتبــار می شــود کمــاکان بــه صــورت گســترده ای توســط 
ــگاه  ــط دانش ــی توس ــد تحقیقات ــن رون ــرد. ای ــام می گی ــن انج ــگاه واخنینگ دانش
اترخــت هــم در زمینــه ی دامپزشــکی صــورت می گیــرد. دانشــگاه واخنینگــن هلند 
در واقــع ترکیبــی از دانشــگاه کشــاورزی واخنینگــن و مؤسســه های پژوهشــی علوم 
ــه وزارت کشــاورزی ســابق می باشــد کــه در گذشــته تحــت  کشــاورزی وابســته ب
ــن  ــدند. ای ــناخته می ش ــاورزی ش ــی وزارت کش ــای تحقیقات ــازمان ه ــوان س عن
مســیر ادغــام ســازمان ها و دانشــگاه ها از دهــه ی 90 و بــا شــدت گرفتــن فرآینــد 
ــد  ــن فرآین ــی در ای ــه های گوناگون ــد. مؤسس ــه ان ــورت گرفت ــازی ص خصوصی س
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بــا یکدیگــر و نیــز بــا دانشــگاه واخنینگــن ترکیــب شــده انــد. ایــن در حالــی بــود 
کــه برخــی از ایســتگاه های تحقیقاتــی منطقــه ای و نیــز ایســتگاه های تحقیقاتــی 
مزرعــه ای ســابق تعطیــل شــدند. همیــن رونــد تقریبــاً در 10 ســال گذشــته نیز در 
کشــور هلنــد دنبــال شــده اســت و مــزارع آزمایشــی بســیاری یــا تعطیــل شــده و 
یــا این کــه تغییــر مــکان داده انــد. عــالوه بــر دانشــگاه هــای واخنینگــن و اترخــت، 
ســازمان هــای دیگــری در زمینــه ی تحقیقــات علمــی و کاربــردی فعالیــت می کنند 
از جملــه مؤسســه ی تحقیقاتــی نیــزو1 کــه در زمینــه ی تحقیقــات غذایــی فعالیــت 
ــاری  ــی تج ــای تحقیقات ــازمان ه ــدی و س ــی هیبری ــای تحقیقات ــازمان ه دارد. س
نیــز در کنــار ســازمان هــای دولتــی، خصوصــی و غیرانتفاعــی در رابطــه بــا مســائل 
کشــاورزی و مــواد غذایــی پژوهــش هــای مختلفــی را انجــام می دهنــد. در برخــی 
مؤسســات، انجــام تحقیقــات وظیفــه ی اصلــی کارکنــان قلمــداد شــده و در برخــی 
دیگــر بــه منزلــه وظیفــه ای جانبــی و حمایتــی محســوب می گــردد. جهانــی بــودن 

از مهــم تریــن ویژگــی  نظــام دانــش و تحقیــق کشــاورزی هلنــد اســت.

4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی هلند 
ــی،  ــه بخــش دولت ــان س ــات شــدید و گســترده ای می ــد ارتباط در کشــور هلن
خصوصــی و مؤسســات تحقیقــی وجــود دارد. ســرمایه گذاری های خصوصــی 
ــرد.  ــر می گی ــن کشــور را در ب ــی ای ــص داخل ــد ناخال حــدود 6 درصــد از کل تولی
همچنیــن بیشــتر صنایــع باالدســت و پاییــن دســت نیــز دارای مراکــز تحقیقاتــی 

.)Geerling-Eiff et al., 2014( خــاص خــود می باشــند
نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی هلنــد "آمیختگــی کارکردهــا" را در دســتور 
کار دارد. بــه عنــوان مثــال مؤسســاتی کــه پیــش از ایــن صرفــاً بــه فعالیــت هــای 
پژوهشــی مشــغول بودنــد، اخیــراً شــروع بــه ارائــه ی خدمــات مشــاوره ای کرده انــد. 

1 Nizo
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ــوم  ــا در حــوزه ی عل ــد ت ــی را کســب کــرده ان ــن توانای ــاًل ای ــز متقاب مشــاوران نی
کاربــردی فعالیــت داشــته باشــند. همچنیــن دانشــگاه ها هــم می تواننــد در 
فرآینــد خلــق نــوآوری بــه عنــوان یــک تســهیلگر عمــل کننــد. ایــن ویژگــی نظــام 
دانــش و اطالعــات کشــاورزی در کشــور هلنــد اوالً منجــر بــه افزایــش هماهنگــی 
میــان کنشــگران می شــود و ثانیــاً ارائــه ی تصویــری واضــح و در عیــن حــال جامــع 
ــد  ــر، رون ــرف دیگ ــازد. از ط ــم می س ــه را فراه ــن عرص ــال در ای ــگران فع از کنش
ــش  ــد کمابی ــاورزی هلن ــات کش ــش و اطالع ــام دان ــه در نظ ــی" ک "فراملّیت گرای
ــرد  ــر کارک ــی ب ــای جغرافیای ــه مرزه ــت ک ــده اس ــر ش ــود منج ــاهده می ش مش
ــات  ــش و اطالع ــام دان ــند. نظ ــته باش ــوئی نداش ــر س ــت کنشــگران آن تأثی فعالی
ــازمان ها و  ــر س ــت و اکث ــی اس ــیار باالی ــی بس ــد دارای پویای ــاورزی در هلن کش
ــک  ــا تفکی ــدد و ی ــازماندهی مج ــام، س ــه ی ادغ ــز نتیج ــرح آن نی ــگران مط کنش

ــد می باشــند. ــات کشــاورزی هلن ــش و اطالع ــابق نظــام دان کنشــگران س

5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی هلند
ــا و  ــی کارکرده ــد دارای "آمیختگ ــاورزی هلن ــات کش ــش و اطالع ــام دان نظ
نقش هــا" اســت. بــه طــوری کــه مؤسســاتی کــه مشــغول فعالیــت هــای پژوهشــی 
ــن نظــام  ــد و برعکــس. ای ــز دارن ــات مشــاوره ای را نی ــه خدم ــکان ارائ هســتند ام
ــاالی  ــطوح ب ــداوم در س ــرات م ــرض تغیی ــاورزی در مع ــات کش ــش و اطالع دان
ــور  ــت. در کش ــاورزی اس ــات کش ــش و اطالع ــام دان ــتگذاری نظ ــادی و سیاس نه
هلنــد و نظــام ترویــج کشــاورزی ایــن کشــور ارتبــاط قــوی بیــن تمــام کنشــگران 
و ذینفعــان در خدمــات مشــاوره ای و ترویجــی وجــود دارد. تــا جایــی کــه پــاره ای 
اوقــات ذینفعــان مختلــف هلنــد دچــار تداخــل و آمیختگــی در نقــش هــای خــود 
ــات  ــراری ارتباط ــعه را برق ــق توس ــه تحق ــد الزم ــن کشــور هلن ــوند. بنابرای می ش
چنــد جانبــه بــا ســایر کشــورها می دانــد کــه ایــن امــر برخاســته از یــک دیــدگاه 
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ــوآوری اســت. ارتباطــات و ن
ارتباطات مؤثر در نظام ترویج کشاورزی هلند در نهایت منجر به بهبود تولید دانش 
می شود. اما این نظام تاکنون موفق نشده است که یادگیری اجتماعی را کامالً به طور 
عملی محقق سازد. به عبارتی نوعی از یادگیری که کشاورزان نیز در تمام فرآیندها 
دخالت داشته باشند، کارشناسان نیز بتوانند به نوعی از آنها یاد بگیرند و این یادگیری 
ترویج  نظام  در  حاضر  ذینفعان  و  کنشگران  تمام  اجتماعی  تعامالت  نتیجه  بتواند 
کشاورزی باشد. بنابراین فعالیت مروج در هلند همچنان تأکید خود را بر یادگیری 

مشارکتی گذاشته است که برخاسته از دیدگاهی مداخله گرایانه است. 
مشاوره ای  ارائه ی خدمات  با  نوعی  به  که  نهادهایی  از  کدام  هر  هلند  در کشور 
کشاورزی در ارتباط هستند دارای یک بخش تحقیق نیز می باشند. این همزیستی 
بخش تحقیق و مشاوره امکان برقراری ارتباط مؤثر میان بخش های تحقیق و مشاوره 
را در نظام  دانش کشاورزی این کشور تسهیل می کند. درست است که نظام ترویج 
کشاورزی هلند دارای آمیختگی نقش ها است اما نظام نظارتی و هماهنگی که این 
کشور در راستای مدیریت دانش و فناوری در این عرصه شکل داده، باعث شده است 
که این آمیختگی نقش ها به یک جریان سیال دانش در میان نهادهای مختف تبدیل 

شود که نقطه ی قوت این نظام هم محسوب می شود. 
نظام ترویج کشاورزی کشور هلند با این که در سطح باالیی از تکثرگرایی نهادی 
فعالیت می کند ولی با این وجود در برخی از موارد بعضی از کشاورزان در دریافت 
خدمات مشاوره ای از سازمان های مشاوره ای تجاری دچار مشکالتی می شوند. در 
این راستا، هر کدام از نهادهای ارائه دهنده ی خدمات مشاوره ای باید در راستای ارائه  
خدمات به همه  نوع کشاورزان و با هر وضع و موقعیتی دچار تکثرگرایی  بیشتری 
و  آمیختگی  و همچنین  هلند  کشاورزی  ترویج  نظام  تکثرگرایی شدید  این  شوند. 
تداخل نقش های ذینفعان مختلف باعث شده است که کشاورزان نتوانند به طور 

آسوده خدمات مختلف خود را دریافت نمایند. 
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نظام ترویج کشاورزی ایرلند
1- بخش کشاورزی ایرلند

کشور ایرلند حدود 4,600,000 نفر جمعیت و 4/5 میلیون هکتار زمین کشاورزی 
دارد. از کل زمین های کشاورزی این کشور، 0/4 میلیون هکتار به کاشت گندم و 
جو، 3/5 میلیون هکتار به چمنزارها )برای چرای دام ها و عملیات سیلو(، 0/5 میلیون 
علف چرهای  به  هم  هکتار  میلیون  باالخره 0/5  و  به چراگاه های سنگالخی  هکتار 
کشاورزی  کار  نیروی  و  کارگران  دارد)Boyle., 2012(. تعداد  اختصاص  دیمی 
حدود 168,000 نفر است که این میزان در مقایسه با سال 2000، کاهش داشته 
از آنها  است. متوسط سن کشاورزان 54 سال می باشد که شغل اصلی 54 درصد 
نیز کشاورزی است. امرار معاش 30 درصد از خانوارهای کشاورز ایرلندی صرفاً به 
درآمد  از  درصد   60 تقریباً  اخیر  پژوهش های  نتایج  طبق  است.  وابسته  کشاورزی 
خانوارهای کشاورزی از منابع درآمدی خارج از مزرعه )غیرکشاورزی( تأمین می شود 
به نحوی که 35 درصد از کشاورزان در زمین های زراعی خود عالوه بر کشاورزی 
به فعالیت های دیگری نیز اشتغال دارند )Boyle, 2012(. تنها 31 درصد مدیران 
مزارع دارای آموزش های رسمی بوده اما این امر در مورد کشاورزان جوان به بیش از 

.)Prager and Thomson, 2014( 52 درصد می رسد
در ســال 2010، حــدود 140,000 مزرعــه کشــاورزی در کشــور ایرلنــد وجــود 
ــداد 1/1  ــد دارای تع ــود. ایرلن ــار ب ــا 33 هکت ــدازه ی آنه ــط ان ــه متوس ــت ک داش
میلیــون گاو شــیری، 5/1 میلیــون گوســفند، 1/5 میلیــون خــوك و 11 میلیــون 
ــد 6900  ــور ایرلن ــاورزی در کش ــی کش ــال 2012 بازده ــد. در س ــور می باش طی
ــا بحــران  ــن کشــور ب ــوده اســت. در حــال حاضــر کشــاورزی ای ــورو ب ــون ی میلی
ــه صــورت موقــت کشــت  ــاً ب ــزارع عموم ــرا بســیاری از م ــرو اســت زی جــدی روب
می شــوند. بنابرایــن حداکثرســازی درآمــد حاصــل از کشــاورزی از طریــق بهبــود 
ــود.  ــداد می ش ــد قلم ــت ایرلن ــی دول ــداف اصل ــی از اه ــدی یک ــای تولی فناوری ه
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ــوده و  ــاال ب ــد بســیار ب ــیمیایی کشــاورزی در ایرلن ــای ش ــزان مصــرف نهاده ه می
نزدیــک بــه 477 کیلوگــرم کــود و 1/8 کیلوگــرم ســم بــه ازای هــر هکتــار زمیــن 
زراعــی اســت کــه از ویژگی هــای منفــی نظــام کشــاورزی ایــن کشــور بــه شــمار 

.)Tiernan, 2012( مــی رود

2- ترویج کشاورزی ایرلند
اولویــت سیاســت های دولتــی ایرلنــد بــر حمایــت از کشــاورزی پایــدار، رقابتــی، 
چندکارکــردی و نیــز بخش هــای غــذا و جنــگل اســتوار اســت. حفــظ حداکثــری 
ــوب  ــد محس ــتگذاری ایرلن ــای سیاس ــز از اولویت ه ــی نی ــاورزی های خانوادگ کش
ــش  ــال 2020، بخ ــه در س ــت ک ــن اس ــد ای ــت ایرلن ــی دول ــود. پیش بین می ش
غــذا و کشــاورزی و نیــز شــیالت ایــن کشــور بــه انــدازه ای رشــد کنــد کــه توانایی بســیار 
باالیــی در حمایــت از بخــش کشــاورزی رقابتــی داشــته باشــد. چنیــن اولویت گــزاری در  
مجموعــه اســناد کلیــدی ایــن کشــور اتخــاذ شــده کــه چشــم اندازهای سیاســت 

ــد:  ــد را تشــکیل می دهن ــی کشــور ایرلن مل
برنامه ی اشتغال سال 2012؛	 
ــا 	  ــه ی ســال های 2011 ت ــی در فاصل ــای مل برنامــه هــای دولتــی در احی
2016؛ 

برنامه ریزی برای دولت در سال 2011؛	 
ــات و 	  ــش تحقیق ــط بخ ــدار توس ــاورزی پای ــوالت کش ــازی محص شبیه س

ــال 2011؛ ــوآوری در س ن
ســازمان کشــاورزی، غــذا و بیانیــه ی راهبــردی در حــوزه ی دریایــی که در 	 

ســال 2011 تــا 2014 طراحــی شــده اســت؛
بازســازی اقتصــاد هوشــمند ایرلنــد بــه عنــوان چارچوبــی بــرای اقتصــاد 	 

پایــدار احیــا شــونده در ســال 2008 ؛ و 
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 	 Prager and( 2011 برنامــه ی اصــالح خدمــات دولتــی در ســال
.)Thomson, 2014

2-1- تاریخچه ی ترویج کشاورزی ایرلند
ــکاری  ــا هم ــال 1980 ب ــا س ــد ت ــاورزی ایرلن ــات کش ــش و اطالع ــام دان نظ
اداره می شــد.  و کمیتــه کشــاورزی شهرســتان ها  دانشــکده های کشــاورزی 
بودجــه ی  دانشــکده ها و کمیتــه ی کشــاورزی شهرســتان ها توســط وزارت 
کشــاورزی تأمیــن می گردیــد. در ایــن راســتا دانشــکده ها و کمیتــه ی کشــاورزی 
شهرســتان ها موظــف بودنــد کــه مشــاوران کشــاورزی را تربیــت کــرده و 
ــن  ــود چنی ــا وج ــد. ب ــه دهن ــدارس ارائ ــاورزی در م ــادی کش ــای بنی آموزش ه
ــت های  ــا سیاس ــده ب ــه ش ــات ارائ ــت خدم ــد، کیفی ــور ایرلن ــاختاری در کش س
ملــی کشــور همخوانــی نداشــتند. لــذا ایــده ی تشــکیل ســازمان هایــی بــه منظــور 
اطمینــان از پذیــرش روش هــای جدیــد توســط کشــاورزان مطــرح شــد. ســازمان هــای 
ــن  ــال 1980 همچنی ــد. در س ــی بودن ــای ایالت ــت دولت ه ــت حمای ــور تح مذک
ــرای  ــام مؤسســه  آمــوزش و مشــاوره ی ملــی ب ــه ن ســازمان شــبه ایالتی دیگــری ب
ــن  ــه کشــاورزان تشــکیل شــد. ای ــه هم ــات آموزشــی و مشــاوره ای ب ــه  خدم ارائ
ــن  ــرد و تأمی ــارت می ک ــاورزی نظ ــکده ی کش ــش دانش ــای ش ــر فعالیت ه ــاد ب نه
ــس  ــت. پ ــده داش ــر عه ــز ب ــی را نی ــاورزی خصوص ــکده ی کش ــه 10 دانش بودج
ــه ای  ــی برنام ــاوره ی مل ــوزش و مش ــه ی آم ــال 1981، مؤسس ــی های س از بررس
ــوان  ــراد ج ــه اف ــب ب ــای متناس ــب آن، آموزش ه ــب داد و در قال ــی ترتی آموزش
 .)Prager and Thomson, 2014( ــد ــه گردی ــاورزی ارائ ــه کش ــد ب عالقه من
ــده  ــه ای ش ــای داوطلبان ــن برنامه ه ــون جایگزی ــی اکن ــای آموزش ــن برنامه ه ای
اســت کــه قبــاًل بــر توســعه ی تجــارت، مهارت هــای مدیریتــی و نیــز مهارت هــای 

ــتند. ــد داش ــداری تأکی ــعه ی دام توس



206
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

در ســال 1988 مؤسســه  تیــگاز1 در قالــب مؤسســه ا ی ملــی تشــکیل شــد کــه 
مســئولیت نظــارت خدمــات مشــاوره ای، آموزشــی و تحقیقــی کشــاورزی را بر عهده 
دارد. ایــن مؤسســه کارکردهــای آموزشــی مربــوط بــه مؤسســه ی ملــی آمــوزش و 
مشــاوره ی ملــی را ســازماندهی می نمایــد بــه نحــوی کــه بــا هماهنگــی و تلفیــق 
خدمــات مشــاوره ای، آموزشــی و تحقیقــی بــه صــورت توأمــان می تــوان بــه ســود 
و صرفــه ی مــادی و غیرمــادی نیــز دســت یافــت. خدمــات مؤسســه ی تیــگاز در 
ــا در  ــا، تســهیل تصمیم گیری ه ــا و فناوری ه ــب بســته های آموزشــی، توصیه ه قال

زمینــه ی تجــارت، فنــاوری و آلودگــی محیطــی صــورت می گیــرد.
در کشــور ایرلنــد تعــداد 5 دانشــکده کشــاورزی در فاصلــه ســالهای 1990 تــا 
2006 بــه دلیــل کاهــش تقاضــای مخاطبیــن منحــل شــد. ایــن در حالی اســت که 
بــا وجــود کاهــش مــداوم تعــداد مــزارع کشــاورزی و افزایــش فرصت هــای شــغلی 
ــه ی خدمــات آموزشــی در دانشــکده های  ــرای ارائ غیرکشــاورزی، میــزان تقاضــا ب
کشــاورزی افزایــش یافتــه و انتظــار ایــن بــود کــه ایــن رونــد افزایــش تقاضــا در 
ــه رشــد را از میــزان  ــد رو ب ســال های آینــده هــم تــداوم داشــته باشــد. ایــن رون
ــه  ــود ک ــوان درك نم ــز می ت ــن در دانشــکده های کشــاورزی نی ــام  مخاطبی ثبت ن
در فاصلــه  زمانــی ســال های 2006 تــا 2013 نســبت بــه فاصلــه ی زمانــی 1990 
تــا 2006 دو برابــر شــده اســت )Tiernan, 2012(. عــالوه بــر ایــن، بــرای حصول 
ــان از برخــورداری کشــاورزان از تخصــص و مهــارت هــای الزم، دوره هــای  اطمین
آموزشــی دیگــری بــا اعطــای مــدرك درجــه ی ســه کشــاورزی نیــز برگــزار شــده 
ــه ی برنامه هــای آمــوزش حرفــه ای توســط  ــه واســطه ی ارائ اســت. امــروزه نیــز ب
مؤسســه ی فنــاوری و دانشــکده ی کشــاورزی دوبلیــن در پایتخــت ایــن کشــور، این 
فرصــت بــرای دانش آمــوزان فراهــم شــده اســت تــا بتواننــد مســیرهای پیشــرفت 

در عرصــه کشــاورزی را طــی نماینــد.

1 Teagasc 
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در ســال 1987، تحولی اساســی در راســتای استانداردســازی خدمات مشــاوره ای 
ــت.  ــورت گرف ــف ص ــاوره ای مختل ــته های مش ــه ی بس ــز ارائ ــاالنه و نی ــگان س رای
ایــن تصمیــم راهبــردی بــه منظــور ایجــاد تغییــرات در مناطقــی بــود کــه دارای 
بیش تریــن تعــداد کشــاورزان بودنــد. درآمــد حاصــل از ایــن خدمــات مشــاوره ای 
تقریبــاً معــادل 30 درصــد از کل هزینه هــای خدمــات مشــاوره ای ارائــه شــده بــه 
افــراد بــود. تمرکــز ایــن دوره هــا بیش تــر بــر روی توســعه کســب  و کارهــا، توســعه  
مهارت هــای رهبــری، بهبــود روابــط بیــن اربــاب رجــوع و مشــاوران کشــاورزی و 
توســعه ی خدمــات مشــتری محــور بــود. در اواخــر دهــه ی 1980 بــه دلیــل قطــع 
اعتبــارات، تعــداد مشــاوران کشــاورزی کاهــش چشــمگیری یافــت. پیامــد دیگــر 
ــه طــوری کــه حتــی  ــود ب ــداوم فعالیت هــا ب حــذف اعتبــارات، از دســت رفتــن ت
افــراد جایگزینــی بــرای بازنشســتگان نیــز در نظــر گرفتــه نشــد. در دهــه ی 1990 
ــرای  ــرای اســتخدام مشــاوران ب ــه، بودجــه ای ب ــای کادر از دســت رفت ــرای احی ب
ارائــه ی خدمــات مشــاوره ای تعییــن گردیــد. بــا ایــن وجــود تعــداد ایــن مشــاوران 

.)Tiernan, 2012( تــا بــه امــروز رو بــه کاهــش بــوده اســت

ــاورزی  ــج کش ــام تروی ــه در نظ ــن بودج ــای تأمی ــاز وکاره 2-2- س
ــد ایرلن

همانگونــه کــه بیــان شــد هزینه هــای خدمــات مشــاوره ای کشــاورزی در 
ــای  ــه ی توصیه ه ــرای هزین ــه ب ــب یاران ــت و در قال ــط دول ــتر توس ــد بیش ایرلن
ــگاز  ــی توســط مؤسســه ی تی ــن کار در ســطح مل ــن می شــود. ای مشــاوره ای تأمی
ــن مؤسســه در نظــارت و هماهنگــی فعالیت هــای مشــاوره ای،  انجــام می شــود. ای
ــگاز،  ــس از تی ــت. پ ــل اس ــئولیت کام ــد دارای مس ــی در ایرلن ــی و آموزش تحقیق
ــاورزی  ــج کش ــاوران و کادر تروی ــی، مش ــتانی و محل ــات شهرس ــا و مؤسس نهاده
در ســطوح مختلــف قــرار دارنــد. نزدیــک بــه 75 درصــد از شــعب مؤسســه  ارائــه 
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ــه   ــد، بودجــه ی مســتقیمی را از اتحادی ــگاز در ایرلن دهنــده خدمــات ترویجــی تی
ــه بخــش  اروپــا دریافــت می کننــد. حــدود 40 درصــد از ایــن بودجــه دریافتــی ب
تحقیقــات اختصــاص داده می شــود و مابقــی نیــز بــه طــور مســاوی بیــن بخــش هــای 

ــود. ــع می ش ــج توزی ــوزش و تروی آم
در کشــور ایرلنــد ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه دولــت تنهــا ارائه دهنــده  خدمــات 
مشــاوره ای در زمینــه کشــاورزی نیســت ولــی نیــاز اســت کــه از فعالیت هایــی کــه 
ــی  ــوردن گروه ــه خ ــه ضرب ــر ب ــرد و منج ــام می گی ــام انج ــع ع ــتای مناف در راس
ــه مــردم مناطــق  ــه  خدمــات ب ــرای مثــال ارائ خــاص نمی شــود، حمایــت کنــد. ب
دور افتــاده و نیــز حمایــت از کســب و کارهــای کوچــک بایــد مــورد حمایــت دولت 
ــا  ــوند ت ــگاز عضــو ش ــعب تی ــا و ش ــد در نهاده ــاورزان می توانن ــد. کش ــرار گیرن ق
بدیــن طریــق بــه انــواع مختلفــی از خدمــات ترویجــی شــامل بســته های آموزشــی، 
ــن  ــط ای ــه توس ــزارع و ... ک ــارکتی م ــات مش ــی، خدم ــای آت ــی از برنامه ه آگاه
ــط  ــده توس ــه ش ــاوره های ارائ ــد. مش ــی یابن ــود، دسترس ــه می ش ــه ها ارائ مؤسس
ایــن نهــاد، طیــف گســترده ای را شــامل می شــود. کشــاورزان در ایــن نهــاد تشــویق 
می شــوند تــا بــا مشــارکت و همیــاری یکدیگــر بــه مزایایــی ماننــد ســطح بــاالی 

درآمــد و مــزارع تجــاری بهتــر دســت یابنــد.
ــود،  ــن می ش ــگاز تأمی ــه توســط مؤسســه ی تی ــی ک ــف گســترده ی خدمات طی
ــوع در  ــت. تن ــاص اس ــع عام ـ خ ــام و مناف ــع ع ــای مناف ــده رویکرده منعکس کنن
ــج خصوصــی  ــگاز امــکان اســتفاده از یــک مــدل تروی رویکردهــای مؤسســه ی تی
در کنــار مــدل ترویــج دولتــی را نشــان می دهــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه تنــوع 
در تأمیــن خدمــات ترویجــی کشــاورزی بســته بــه ماهیــِت منافــع عــام خدمــاِت 
ــه ســازمان هــای ترویجــی  ــود. کمــک کشــاورزان ب ارائه شــده متفــاوت خواهــد ب
ــه کشــاورزان را  ــات مشــاوره ای ب ــوری خدم ــه ی ف ــر ارائ ــز بیشــتر ب ــکان تمرک ام
ــج نیمــه   ــک نظــام تروی ــه ایجــاد ی ــد ب ــن فرآین ــل، ای افزایــش می دهــد. در مقاب
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تجــاری کمــک می کنــد. ایــن نظــام ترویــج تکثرگــرا بــه کشــاورزان حــق انتخــاب 
ــان  ــد از اطمین ــرف می کنن ــه ص ــه ای ک ــل هزین ــن در مقاب ــان همچنی داده و آن
بیشــتری برخــوردار خواهنــد شــد. ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد فضایــی می گــردد 
کــه هــر دو بخــش دولتــی و خصوصی در ارائــه خدمات ترویج کشــاورزی مشــارکت 
داشــته باشــند. مــدل تکثرگــرای دولتــی- خصوصــی کــه توســط هــر دو بخــش 
دولتــی و خصوصــی تأمیــن هزینــه می شــود، منجــر بــه پرداخــت هزینــه از ســوی 
کشــاورزان بــه ازای دریافــت خدمــات می گــردد امــا در مقابــل بــه آنــان توانایــی 
انتخــاب می بخشــد. ایــن رویــه در برنامه هــای مختلفــی ماننــد طرح هــای 

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــداری کشــاورزی و محیط زیســت م گزی
2-3- روش ها و منابع انسانی

در سال 2013، بیش از 250 مشاور میدانی تیگاز در ایرلند وجود داشته است 
که این تعداد نسبت به سال 1980، به میزان 350 نفر با کاهش همراه بوده است. 
در همین دوره، تعداد مشاوران کشاورزی افزایش داشته است. اگرچه تعداد مشاوران 
دولتی  اعتبارات  و  بودجه ها  به  آنها هنوز  اما همه ی  است،  یافته  افزایش  خصوصی 
وابسته هستند. عالوه بر این، نسبِت مشاوران به کشاورزان کاهش پیدا کرده است و 
هر مشاور کشاورزی امروزه تعداد کمتری کشاورز را تحت پوشش خود دارد. تعداد 
مالقات های مزرعه ای نیز کاهش داشته به طوری که از 60,000 مالقات مزرعه ای 
 .)Boyle, 2012( در سال 2000 به 20,000 مالقات در سال 2012 رسیده است
اخیر  سال های  در  تیگاز  مؤسسه   توسط  شده  ارائه  خدمات  و  فناورانه  توصیه های 
افزایش یافته و طرح های مبتنی بر توصیه های محیطی کاهش یافته است. به دلیل 
کاهش طرح ها و برنامه های زیست محیطی، توانایی مشاوران خصوصی برای توسعه 
کسب  و کارها نیز کاهش یافته است که این امر تاثیر منفی بر انگیزه مشاوران داشته 

است.
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ــوان و  ــاورزان ج ــوزش کش ــی در آم ــیار مهم ــش بس ــاوران آن نق ــگاز و مش تی
ــن موضــوع  ــد. از لحــاظ نظــری ای ــن دارن ــن زمی ــس از گرفت ــان پ ــت از آن حمای
شــاید صحیــح باشــد کــه آمــوزش می توانــد بــه صــورت خصوصــی صــورت گیــرد 
ــه  ــد ب ــته نمی توانن ــنتی گذش ــک و س ــط کوچ ــی در محی ــاوران خصوص ــا مش ام
ــتنباط  ــه، اس ــان توصی ــانی هایی می ــه هم پوش ــد. البت ــاورزان بپردازن ــوزش کش آم
و آمــوزش وجــود دارد. همــه ایــن مــوارد اجــزای مربــوط بــه آمــوزش کشــاورزان 
جــوان هســتند و همچنیــن ابزارهــای مشــاوره ای مهمــی نیــز محســوب می گردنــد. 
ــه  ــه ب ــت ک ــوده اس ــن ب ــر ای ــال های اخی ــج در س ــرد تروی ــتا، رویک ــن راس در ای
ــی در  ــر روی حمایت هــای اجرای ــه کشــاورزان ب جــای انتقــال صــرف اطالعــات ب
ایــن زمینــه نیــز تمرکــز کنــد. اولیــن قــدم در راســتای ایــن تغییــر رویکــرد، ایجــاد 
ــق شــاخص ها و  ــروه از طری ــت گ ــه فعالی ــوده ک ــروه بحــث ب ــک گ و توســعه ی ی
برنامه هــای سیاســی دولــت ماننــد برنامــه ی بهــره وری لبنــی مــورد حمایــت قــرار 
می گیــرد. در حــال حاضــر بیــش از 12,000 کشــاورز در گروه هــای بحــث عضــو 
ــالوه  ــود. ع ــگاز تســهیل می ش ــا توســط مؤسســه ی تی ــت آنه ــه فعالی ــده اند ک ش
بــر ایــن، 25,000 نفــر از کشــاورزان نیــز در قالــب گروه هــای بحــث هســتند کــه 
ــه  ــی هایی ک ــاس بررس ــر اس ــوند. ب ــت می ش ــی هدای ــاوران خصوص ــط مش توس
ــو  ــث عض ــای بح ــه در گروه ه ــاورزانی ک ــت کش ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین در ای
ــا و ســایر  ــرش فناوری ه ــه پذی هســتند، بیــش از کشــاورزان غیرعضــو، نســبت ب
ــد  اقدامــات ترویجــی تمایــل داشــته و در ایــن زمینــه همــکاری فعــال داشــته ان

.)Boyle, 2012(
2-4- ارباب رجوع، عناوین و محتوای برنامه های ترویجی

ــرد  ــی دارای دو کارک ــور کل ــه ط ــد ب ــاورزی در ایرلن ــج کش ــای تروی توصیه ه
عمــده اســت: کارکــرد توســعه ای و کارکــرد توصیــه ای. کارکــرد توســعه ای 
ــغلی  ــالمت ش ــد س ــواردی مانن ــد و م ــت می کن ــام حمای ــع ع ــا از مناف فعالیت ه
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در مزرعــه، امنیــت، بهداشــت، طرح هــای محیط زیســتی، کاهــش تغییــرات آب و 
ــرد  ــود. کارک ــامل می ش ــت آب را ش ــورد کیفی ــیب ها در م ــش آس ــی و کاه هوای
ــات  ــامل خدم ــوده و ش ــی ب ــاص متک ــع خ ــر روی مناف ــا ب ــه ای فعالیت ه توصی
حســابداری، مشــاوره های دامپزشــکی، مشــاوره  در زمینــه مــواد شــیمیایی 
ــده در  ــه ش ــاوره های ارائ ــد. مش ــی و ... می باش ــای حقوق ــاورزی، حمایت ه کش

ــتند: ــرح هس ــر مط ــای زی ــب عنوان ه قال
ـ مدیریت توده وار منابع در دسترس؛

ـ برنامه ریزی مالی و تجاری؛
ـ مدیریت مزرعه؛

ـ مدیریت علفزارها؛
ـ اصالح نژاد؛

ـ تغذیه و خدمات مربوط به نحوه ی فرموله کردن آن؛
ـ توصیه در زمینه ایجاد مزرعه و طراحی چراگاه؛

ــت  ــت از محیط زیس ــای حفاظ ــاورزی و طرح ه ــازماندهی کش ــای س ـ طرح ه
روســتایی؛

ـ گزیدارها در برنامه ریزی های آینده؛
ـ توسعه ی کسب و کارهای گزیدار؛

ـ محیط زیست و
ـ تجزیه و تحلیل خاك و علفزارها.

بــه طــور کلــی کشــاورزان جــوان و کســانی کــه تــازه کار هســتند، بیشــتر مــورد 
ــرح  ــی مط ــدف اصل ــروه ه ــوان گ ــه عن ــوده و ب ــی ب ــای ترویج ــد فعالیت ه تأکی
ــر،  ــراد ماه ــداد اف ــاظ تع ــان از لح ــرای اطمین ــوع ب ــن موض ــت ای ــتند. اهمی هس
ــند.  ــاورزی باش ــتغال در کش ــه اش ــادر ب ــه ق ــت ک ــی اس ــده و توانای ــوزش دی آم
ــایر  ــه س ــار، نســبت ب ــن کشــاورزی 33 هکت ــودن متوســط زمی ــا دارا ب ــد ب ایرلن
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کشــورهای اروپایــی دارای زمین هــای کوچکتــری اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
کشــاورزان کوچــک مجبــور هســتند کــه مشــاوره ها و توصیه هــای کشــاورزی را از 
همــان کانال هــا و رســانه ای دریافــت کننــد کــه کشــاورزان بــزرگ دانــش خــود 
ــرارداد بســته شــده و نیــز  ــوع ق را کســب می کننــد. تنهــا تفــاوت در ماهیــت و ن
نــوع توصیــه ی پیشــنهادی می باشــد. بــه طــوری کــه در مــورد مــزارع بزرگ تــر و 
تجاری تــر، توصیه هــای کشــاورزی عمدتــاً مبتنــی بــر تولیــد، فرآینــد و بازاریابــی 

.)Tiernan, 2012( ــت اس

3- تحقیقات کشاورزی ایرلند
بــا توجــه بــه دانــش محــور بــودن ســاختار ترویــج کشــاورزی ایرلنــد و تمرکز بر 
نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی، تحقیقــات در رأس ایــن هــرم قــرار می گیــرد. 
در واقــع یافتــه هــای بخــش تحقیقــات کشــاورزی، زیربنــای برنامــه ریــزی هــای 
ــای  ــر فعالیت ه ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــوزش اس ــاوره و آم ــای مش ــش ه ــایر بخ س
پژوهشــی تیــم تحقیقــات منجــر بــه شناســایی نیازهــا و مســائل جامعــه کشــاورزان 
شــده و راهکارهــای عملــی در راســتای بــرون رفــت از شــرایط بحرانــی را بــه آنــان 
ــن  ــد ای ــج کشــاورزی ایرلن ــل توجــه در ســاختار تروی ــه قاب ــد. نکت ــه می نمای ارائ
اســت کــه تمامــی بخش هــا بــه صــورت مســتقیم دارای کنــش و تعامــالت متقابــل 
و فعــال بــوده، بــه گونــه ای کــه بخــش تحقیقــات عــالوه بــر ارتبــاط مســتقیم بــا 
ــز دارای  ــاورزی نی ــوزه کش ــان ح ــایر ذینفع ــا س ــوزش، ب ــاوره و آم ــش مش دو بخ
ــام  ــای نظ ــی مؤلفه ه ــه تمام ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــک اس ــات نزدی ارتباط
دانــش و اطالعــات کشــاورزی از محیــط بیرونــی و ســایر عوامــل خارجــی نیــز هــم 

تأثیــر پذیرفتــه و هــم تأثیــر می گــذارد.
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4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی ایرلند
 امــروزه تحقیقــات مربــوط بــه غــذا و توســعه بــه عنــوان بــازوی قدرتمنــد در 
ــال  ــان فع ــود و کارکن ــوب می ش ــور محس ــده مح ــی مصرف کنن ــای غذای برنامه ه
در تحقیقــات مربــوط بــه غــذا افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت. رشــد فزاینــده 
ــن  ــی ای ــت غذای ــی در صنع ــر پویای ــد بیانگ ــذا در ایرلن ــه غ ــوط ب ــات مرب تحقیق
کشــور اســت کــه نشــانه ی آن نیــز ظهــور شــرکت های غذایــی ایرلنــدی در ســطح 
جهــان اســت. در ســال 1987، ایجــاد مرکــز ملــی غذایــی تیــگاز1 در شهرســتان 
ــرای آمــوزش، مشــاوره و تحقیقــات  ــه تأســیس فروشــگاهی ب دونســینا2 منجــر ب
مربــوط بــه غــذا و چگونگــی تولیــد غــذای ســالم شــد. ایــن مرکــز یــک سیســتم 
کیفیــت غــذا را طراحــی کــرد و صدهــا شــرکت را قــادر ســاخت تــا در راســتای 

تولیــد غذایــی باکیفیــت قــدم بردارنــد.
ــی  ــه آلودگ ــوط ب ــث مرب ــدن مباح ــرح ش ــا مط ــد ب ــی ایرلن ــذای مل ــز غ مرک
زیســت محیطی در کشــاورزی، شــاخص هایی را بــرای فعالیت هــای مناســب 
ــی  ــای منف ــش پیامده ــق ســبب کاه ــن طری ــا از ای ــود ت کشــاورزی طراحــی نم
فعالیت هــای کشــاورزی شــود کــه منجــر بــه آلودگــی خــاك، آب و هــوا می شــوند. 
ــز از  ــن مرک ــه دارد و ای ــاکان ادام ــد کم ــذا در ایرلن ــی غ ــز مل ــای مرک فعالیت ه
فعالیت هــای مناســب و ســالم در همــه ی زمینه هــا عــالوه بــر کشــاورزی حمایــت 

.)Boyle, 2012( می کنــد 
و  کرده  حفظ  تاکنون  را  خود  قدرتمند  و  دولتی  کشاورزی  ترویج  نظام  ایرلند 
نموده  تلفیق  یکدیگر  با  بازنگری  یک  در  را  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  بخش 
است. مسئوالن سازمان توسعه ی غذایی و کشاورزی در این کشور تنها نهاد در سطح 
ملی محسوب می شوند که در زمینه کشاورزی و مواد غذایی به جوامع روستایی و 

1 Teagasc National Food Center
2 Dunsinea
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نوع  دو  هر  از  ایرلند  دیگر  عبارتی  به  می دهند.  ارائه  مشاوره ای  کشاورزی خدمات 
خدمات مشاوره ای دولتی و خصوصی )در سطح محدود( برخوردار می باشد. نکته 
حائز اهمیت دیگر این که نقش متخصصان روستایی و سازمان های ارائه دهنده ی 
خدمات خاص )یا توصیه های مربوط به آنها( که در راستای حمایت و تأثیرگذاری 

نوآوری ها انجام می گیرد، کماکان دارای اهمیتی ویژه است.
چارچوب سیاست های ملی که در بخش پیشین تشریح شد، به عنوان چارچوبی 
می گردد.  محسوب  تیگاز  مؤسسه   مشاوره ای  خدمات  طراحی  و  برنامه ریزی  برای 
همچنین طراحی و برنامه ریزی فعالیت های ترویجی در مؤسسه ی مذکور از برنامه های 
و چشم انداز  راهبردی 2012-2015  برنامه  )مانند  ایرلند  کشور  ساله   4 راهبردی 
2030( تأثیر می پذیرند. مؤسسه تیگاز به طور ساالنه یک برنامه ی کسب و کار تجاری 
ارائه می دهد که جهت گیری ها و اهداف مشخصی را برای آن سال تعیین می کند. 
و  فعالیت ها، چشم انداز ها  اهداف،  از  کوتاهی  شامل خالصه ی  برنامه همچنین  این 
شاخص های عملکردی است که در صورت تحقق به اهداف پیش بینی شده در برنامه 
های راهبردی 4 ساله و سایر برنامه های سیاست ملی این کشور کمک خواهد کرد. 
برنامه ی ساالنه مؤسسه ی تیگاز، از برنامه های اجرایی شعب این مؤسسه و نیز اهداف 
 Prager and Thomson,( بخش تحقیقات و انتقال فناوری ایرلند نشأت می گیرد

.)2014
در نظام دانش و اطالعات کشاورزی ایرلند، ارتباطات میان بازوهای تحقیقاتی و 
سازمان های تحقیقی خارجی )دانشگاه ها( و همچنین ارتباطات میان بخش مشاوره  
از  این،  بر  عالوه  است.  قوی   بسیار  کشاورزان(  )مانند  ذی نغعان  سایر  و  )ترویجی( 
یک سو ارتباطات خوبی میان دو بازو )تحقیق و مشاوره( با سازمان های تحقیقی و 
مشاوره ای خارجی )دانشگاه ها و دانشکده ها( وجود داشته و از سوی دیگر نیز ارتباطی دو 
طرفه بین بخش های تحقیقات و مشاوره با بخش آموزش مشاهده می شود. ارتباط بین 

اجزای نظام دانش و اطالعات کشاورزی ایرلند در نگاره 16 نشان داده شده است.
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نگاره 16. ساختار نظام دانش و اطالعات کشاورزی ایرلند 
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ــگاز،  ــه ی تی ــام مؤسس ــه ن ــادی ب ــاختاری بنی ــتن س ــاظ داش ــه لح ــد ب ایرلن
منحصربــه فــرد می باشــد. همان گونــه کــه قبــاًل ذکــر شــد ایــن مؤسســه وظایفــی 
ــات  ــاورزی و خدم ــای کش ــی، آموزش ه ــات ترویج ــه  خدم ــق، ارائ ــد تحقی مانن
حمایتــی را انجــام می دهــد. مؤسســه تیــگاز رویکــردی متمرکــز در نظــام 
ــه  ــه در بقی ــد ایجــاد نمــوده اســت ک ــات کشــاورزی کشــور ایرلن ــش و اطالع دان
کشــورهای اروپایــی کمتــر مشــاهده می شــود. بــا ایــن وجــود، فعالیت هــای ایــن 
مؤسســه توســط مشــاوران خصوصــی، نهادهــای خصوصــی پژوهشــی، دانشــگاه ها 
ــاوری، ســازمان های دولتــی و ســایر کنشــگران انجــام می گــردد.  و مؤسســات فن
ــد،  ــش و اطالعــات کشــاورزی کشــور ایرلن ــوت نظــام دان ــاط ق یکــی دیگــر از نق
ســازماندهی کشــاورزان بــزرگ در قالــب گروه هــای بحــث و نیــز تشــکیل مــزارع 
ــا و  ــون تالش ه ــز مدی ــت را نی ــن موفقی ــد. ای ــق می باش ــیار موف ــی بس نمایش

برنامه ریزی هــای مؤسســه  تیــگاز اســت.
در طــول ســالیان دراز خدمــات مشــاوره ای ارائــه شــده توســط مؤسســه  تیــگاز 
دارای منافــع عــام بــوده اســت. علیرغــم اینکــه در ســال 1987 دریافــت هزینــه در 
قبــال خدمــات و نیــز اســتفاده از اعتبــارات مطــرح گردیــد، امــا کماکان کشــاورزان 
بــه اســتفاده از خدمــات مشــاوره ای ایــن مؤسســه ادامــه می دهنــد. ایــن خدمــات 
هزینــه ای دارای منافــع و مزایــای زیــادی بــرای کشــور ایرلنــد اســت کــه می تــوان 

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 
این خدمات به صورت مستقیم بر روی نیازهای کشاورزان تمرکز دارند؛ 	 
باعث افزایش اعتماد ارباب رجوع می شود؛	 
ارتباطات تجاری را گسترش و توسعه می دهد؛ و 	 
باعث نرخ بازگشت سرمایه ی بیشتری می شود.	 

بــا ایــن توضیحــات، جهت گیری هــای آتــی نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی 
ــرای  ــد اج ــاص نیازمن ــور خ ــه ط ــگاز ب ــه ی تی ــام و مؤسس ــور ع ــه ط ــد ب ایرلن
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یک ســری تغییــرات اســت. بــه عنــوان مثــال ایجــاد فضــای بیشــتر بــرای فعالیــت 
ــا  ــن بخش ه ــه ای ــزی  ب ــل در برنامه ری ــای آزادی عم ــای خصوصــی و اعط بخش ه
ــات  ــش و اطالع ــام دان ــان در نظ ــری و گفتم ــای یادگی ــت فض ــد در تقوی می توان

کشــاورزی ایرلنــد بســیار مؤثــر باشــد.
طبــق مطالعــات اخیــر در نظــام نــوآوری غذایــی ایرلنــد، اســتفاده از کنشــگران 
ــاز  ــا نی ــی ب ــای پژوهش ــرح ه ــر ط ــه بیش ت ــر چ ــق ه ــب تطبی ــف موج مختل
بخش هــای مختلــف جامعــه مــورد نظــر می گــردد. عــالوه بــر ایــن نظــام نــوآوری 
ــد  ــر می باش ــرات مؤث ــترده ای از تغیی ــف گس ــام طی ــد انج ــد نیازمن ــی ایرلن غذای
تــا نظــام نــوآوری غذایــی در ایرلنــد بــه صــورت یــک سیســتم خــاص درآیــد. بــه 
ــل  ــای کام ــد ویژگی ه ــور ایرلن ــی کش ــوآوری غذای ــی ن ــام فعل ــر نظ ــارت دیگ عب
یــک سیســتم کارآمــد را نــدارد. بــه عنــوان مثــال در ایــن مجموعــه هنــوز سیســتم 
بازخــورد و ارزیابــی وجــود نداشــته و از ســوی دیگــر نیــز بیــن موانــع گزارش شــده 

.)Boyle, 2012( ــدارد و کارکردهــای آن ارتباطــات قــوی وجــود ن

5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی ایرلند
ــوند.  ــت می ش ــت کش ــورت موق ــه ص ــاً ب ــد عموم ــزارع در ایرلن ــیاری از م بس
بنابرایــن حداکثرســازی درآمــد حاصــل از کشــاورزی از طریــق بهبــود فناوری هــای 
تولیــدی یکــی از اهــداف اصلــی دولــت ایرلنــد اســت. همچنیــن میــزان مصــرف 
ــج کشــاورزی  ــوده و خدمــات تروی ــاال ب نهاده هــای شــیمیایی کشــاورزی بســیار ب
عمدتــاً دولتــی هســتند. حرکــت نظــام ترویــج کشــاورزی در راســتای تمرکززدایــی 
و کمــک گرفتــن از بخش هــای خصوصــی بــرای ارائــه خدمــات مشــاوره ای 
کشــاورزی بــوده و در نظــام ترویــج کشــاورزی ایرلنــد، ارتباطــات میــان ذی نفعــان 
و ســازمان هــای مشــاوره ای خارجــی و نیــز ذی نفعــان بــا بخــش آموزشــی مؤسســه 

تیــگاز )باالتریــن نهــاد متولــی امــور ترویجــی در ایــن کشــور( ضعیــف اســت.
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ــادی  ــت زی ــی اهمی ــه تکثرگرای ــه ب ــورهایی ک ــایر کش ــد س ــز مانن ــد نی ایرلن
ــت.  ــکل داده اس ــرا ش ــام تکثرگ ــب نظ ــود را در قال ــج خ ــام تروی ــد، نظ می دهن
بــه ایــن صــورت کــه نظــام ترویــج کشــاورزی ایــن کشــور بــه دنبــال مشــارکت 
همــه ذینفعــان حاضــر در ایــن نظــام اســت. بنابرایــن از ایــن منظــر، نظــام ترویــج 
کشــاورزی ایرلنــد ریشــه در تفکــرات ارتباطــات و نــوآوری دارد. ایجــاد یــک نظــام 
ــد  ــکان را می ده ــن ام ــاورزان ای ــه کش ــرا ب ــج تکثرگ ــاری و تروی ــج نیمه تج تروی
کــه حــق انتخــاب داشــته باشــند و در مقابــل هزینــه ای کــه صــرف می کننــد از 
اطمینــان بیش تــری برخــوردار باشــند. همچنیــن ایــن فرآینــد منجــر بــه ایجــاد 
ــه  ــد در ارائ ــی می توانن ــی و خصوص ــش دولت ــر دو بخ ــه ه ــود ک ــی می ش فضای
خدمــات ترویــج کشــاورزی مشــارکت داشــته باشــند. ایجــاد فضــای بیش تــر بــرای 
ــه  فعالیــت بخش هــای خصوصــی و دادن آزادی عمــل در برخــی برنامه ریزی هــا ب
ایــن بخش هــا می توانــد در تقویــت فضــای یادگیــری و گفتمــان در نظــام دانــش 

و اطالعــات کشــاورزی ایرلنــد بســیار مؤثــر باشــد.
ــده  ــاورزان دی ــل کش ــارکت کام ــال مش ــد خ ــاورزی ایرلن ــج کش ــام تروی در نظ
ــایر  ــف س ــای مختل ــر نقش ه ــاد ب ــز زی ــه تمرک ــی ک ــن معن ــه ای ــود. ب می ش
ــاورزان در  ــرا کش ــه چ ــت ک ــته اس ــخ گذاش ــی پاس ــئله را ب ــن مس ــگران، ای کنش
ــد و  ــی دارن ــارکت کم ــاوره ای مش ــات مش ــی و خدم ــای ترویج ــه فعالیت ه زمین
نقــش مروجــان بیش تــر آموزشــی و یــا نهایتــاً نوعــی یادگیــری مشــارکتی اســت. 
ولــی اثــر قابــل مالحظــه ای از مشــارکت در برنامه ریــزی و ارزیابــی و بازخــورد از 
ســوی کشــاورزان در نظــام ترویــج کشــاورزی ایرلنــد مشــاهده نمــی شــود و ایــن 

ــه ای اســت. برخاســته از تفکــرات روشــنگرانه و مداخل
از جملــه شــباهت های ایرلنــد بــا کشــورهایی ماننــد ژاپــن و کــره ایــن اســت 
کــه بــه شــدت بــه رقابــت هــای بیــن المللــی اهمیــت می دهــد و اولویــت هــای 
سیاســی خــود را بــر افزایــش تولیــد متمرکــز کــرده اســت. ایــن مســئله برخاســته 
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ــد  ــور ایرلن ــی کش ــت های دولت ــت سیاس ــت. اولوی ــنگرانه اس ــگاه روش ــک ن از ی
ــز  ــردی و نی ــی، چندکارک ــدار، رقابت ــاورزی پای ــده از کش ــه در آین ــت ک ــن اس ای
بخش هــای غــذا و جنــگل حمایــت کنــد بــه طــوری کــه نظــام نــوآوری غذایــی در 
ایرلنــد بــه صــورت یــک سیســتم خــاص درآیــد. بــه عبارتــی نظــام فعلــی نــوآوری 
غذایــی ایرلنــد هنــوز ویژگی هــای کامــل یــک سیســتم کارآمــد را بــه صــورت کلی 
دارا نمی باشــد و در ایــن نظــام هنــوز سیســتم بازخــورد و ارزیابــی وجــود نــدارد. 
از طــرف دیگــر میــان موانــع گــزارش شــده بــرای سیســتم و کارکردهــای آن نیــز 

ارتباطــات قــوی وجــود نــدارد.
ــر اســاس مطالــب بیــان شــده می تــوان گفــت کــه نظــام ترویــج کشــاورزی  ب
ایرلنــد دارای تفکــرات بینابینــی می باشــد امــا مشــخصاً نظــام ترویــج کشــاورزی 

ایرلنــد در حــال حرکــت بــه ســمت تفکــر ارتباطــات و نــوآوری اســت.
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نظام ترویج کشاورزی ایتالیا 
1-بخش کشاورزی ایتالیا

ــدود  ــا ح ــت ایتالی ــر کش ــی زی ــال 2010، کل اراض ــماری س ــاس سرش ــر اس ب
ــار دارای  ــون هکت ــزان، 12/9 میلی ــن می ــه از ای ــت ک ــار اس ــون هکت 17/1 میلی
کاربــری بــوده و مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. در فاصلــه ی زمانــی دو سرشــماری 
ــزارع کشــاورزی کاهــش چشــمگیری داشــته  ســال های 2000 و 2010 تعــداد م
اســت بــه طــوری کــه تقریبــاً بــه یک ســوم میــزان کل، کاهــش پیــدا کــرده اســت. 
یکــی از پیامدهــای آن نیزکاهــش میــزان کل تولیــدات کشــاورزی ایــن کشــور در 
ــه صــورت  ــوده اســت. البتــه کاهــش تعــداد کشــاورزان و مــزارع ب ســال 2010 ب
ــداده اســت. ایــن کاهــش عمومــاً در میــان مــزارع  یکنواخــت در کل کشــور رخ ن
ــز  ــار اســت و نی ــر از 30 هکت ــاً کمت ــا عمدت ــه اراضــی آنه کوچــک و متوســط ک
مناطــق کوهســتانی مشــاهده می شــود و کاهــش تعــداد کشــاورزان تقریبــاً منجــر 
ــازی  ــل رهاس ــه دلی ــت ب ــر کش ــطح زی ــدار کل س ــدی مق ــش 20 درص ــه کاه ب

 .)Giare and Caggiano, 2008( زمین هــا گردیــده اســت
ــن  ــاورزی در ای ــای کش ــدازه ی زمین ه ــه ان ــد ک ــان می ده ــماری ها نش سرش
کشــور در حــال افزایــش اســت. متوســط انــدازه زمین هــای کشــاورزی 7/9 هکتــار 
می باشــد. نتایــج همچنیــن حاکــی از آن اســت کــه تعــداد کشــاورزانی کــه بیــش 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــش می باش ــال افزای ــد در ح ــن دارن ــار زمی از 30 هکت
ــن کشــور توســط 5/3 درصــد از  ــدات کشــاورزی ای کــه 53/8 درصــد از کل تولی
ــج  ــیار رای ــن کشــور بس ــی در ای ــاورزی خانوادگ ــود. کش ــد می ش ــاورزان تولی کش
اســت و 96/1 درصــد از مــزارع کشــاورزی یــا بــه صــورت انفــرادی و یــا بــه صــورت 
خانوادگــی اداره می شــوند. 37 درصــد از فعالیــت هــای مــزارع کشــاورزی توســط 
ــان مدیریــت می کننــد.  ــان انجــام می شــود و 33/3 درصــد از مــزارع را نیــز زن زن
بــر اســاس داده هــای رســمی، حــدود 23/6 درصــد از کل فعالیــت هــای کشــاورزی 
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در ایتالیــا توســط مهاجــران انجــام می گــردد. بــا ایــن وجــود آمــار رســمی از کاِر 
منظــِم مهاجــران در بخــش کشــاورزی در ســال های متمــادی موجــود نیســت.

کل ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ایتالیــا حــدود 
1/9 درصــد اســت کــه از ایــن لحــاظ بــا اکثــر کشــورهای اروپایــی هماهنگــی دارد. 
ــا  ــی و ایجــاد شــغل در بخــش کشــاورزی ایتالی ــزان کارآفرین ــی می ــه طــور کل ب
ــد،  ــرار دارن ــمالی ق ــمت های ش ــه در قس ــی ک ــت. مزارع ــد اس ــدود 3/8 درص ح
ــل  ــای قاب ــد. از کل زمین ه ــی دارن ــودآوری خوب ــدی و س ــرد تولی ــاً عملک عمدت
کشــت ایــن کشــور بیــش از نیمــی از اراضــی )54/5 درصــد( بــه کشــت محصوالت 
ــه کشــت  ــم و 18/5 درصــد نیــز ب ــه کشــت محصــوالت دی زراعــی، 27 درصــد ب
محصــوالت درختــی ماننــد زیتــون، انگــور، مرکبــات و درختــان میــوه اختصــاص 

.)Caggiano, 2014( دارد 
ــودن مناســبات اداری  شــرایط متغیــرآب  و هوایــی، وضعیــت خــاك، متفــاوت ب
و همچنیــن تفاوت هــای بســیار در فرصت هــای مربــوط بــه بــازار و عوامــل 
اقتصــادی- اجتماعــی باعــث ایجــاد تغییــرات و گوناگونی هــای مختلفــی در 
ــی  ــات قدیم ــود اختالف ــای موج ــت. تفاوت ه ــده اس ــا ش ــاورزی ایتالی ــش کش بخ
بیــن بخش هــای شــمالی و جنوبــی ایــن کشــور را تشــدید نمــوده اســت. اگرچــه 
ــاکان  ــد کم ــزان درآم ــاظ می ــور از لح ــن کش ــوب ای ــمال و جن ــن ش ــالف بی اخت
ــد  ــیار مولّ ــت های بس ــان دش ــاورزی می ــای کش ــاوت نظام ه ــا تف ــود دارد ام وج
و بــارور شــمال ایــن کشــور و مناطــق کوهســتانی، حاشــیه ای و تپــه ای  واقــع در 
ــا  ــد. در مناطــق شــمالی ایتالی ــن مســأله بیشــتر دامــن می زن ــر ای ــز ب جنــوب نی
دامــداری جــزء فعالیــت هــای غالــب منطقــه محســوب می شــود و کاهشــی کــه 
ــدازه  ــش ان ــز افزای ــط و نی ــدازه ی متوس ــا ان ــاورزِی ب ــای کش ــداد زمین ه در تع
زمین هــا تــا ســال 2010 در ایــن کشــور اتفــاق افتــاده، منجــر بــه تمرکــز بیشــتر 

ــن مناطــق شــده اســت.  ــر دامــداری در ای ب



222
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

مــزارع و کشــاورزان ایتالیایــی هم چنیــن بــه علــت همســو نبــودن اهــداف آنهــا 
بــا اهــداف تجــارت کارآفرینانــه بــا مشــکالت عدیــده ای مواجه هســتند. کشــاورزی 
ــداد  ــار تع ــه در کن ــه غیرتجــاری )ســنتی( اســت ک ــزاران مزرع ــا شــامل ه ایتالی
بســیار کمــی مــزارع کارآفریــن و تجــاری مشــغول بــه فعالیــت هســتند. محصوالت 
تولیــدی بــه وســیله ی کشــاورزان بســیار متنــوع بــوده و شــامل کاالهای کشــاورزی 
ســنتی و کاالهــای غیرکشــاورزی اســت کــه دارای کارکردهــای گوناگونــی ماننــد 
گردشــگری کشــاورزی، ارائــه آموزش هــای کشــاورزی، فــروش مســتقیم محصوالت 
ــی می باشــد.  ــز چشــم اندازهای طبیع ــوع زیســتی و نی کشــاورزی، حفاظــت از تن
عــالوه بــر ایــن بیشــتر منابــع )مــادی و غیرمــادی( خانوارهــای کشــاورزی نیــز بــه 

.)Caggiano, 2014( ــود ــاص داده می ش ــاورزی اختص ــای کش فعالیت ه
ــودن جامعــه کشــاورزی یکــی از مشــکالت عمــده ی بخــش کشــاورزی  ــر ب پی
ایتالیــا اســت بــه طــوری کــه بــه ازای هــر کشــاورز 35 ســاله، حــدود 10 کشــاورز 
دارای ســن بیشــتر از 55 ســال مشــغول به کار هســتند. مالکیت اراضی کشــاورزی 
ــه ای اســت کــه 60 درصــد از کل  ــه گون ایــن کشــور از لحــاظ ســن کشــاورزان ب
ــا 55 ســال و باالخــره 38  اراضــی کشــاورزی در مالکیــت کشــاورزان دارای 40 ت
درصــد از کل اراضــی نیــز در اختیــار کشــاورزان مســن تــر از 55 ســال می باشــد 

.)Giare and Caggiano, 2008(
مطالعــه ی شــاخص های مربــوط بــه محیط زیســت در ایــن کشــور نشــان 
ــاورزی  ــی کش ــرات منف ــش اث ــه کاه ــرفت ها در زمین ــی پیش ــه برخ ــد ک می ده
ــاس  ــر اس ــت. ب ــه اس ــورت گرفت ــاك و آب ص ــی خ ــه آلودگ ــژه در زمین ــه وی ب
ــورت  ــعه ص ــادی و توس ــای اقتص ــازمان همکاری ه ــط س ــه توس ــدی ک طبقه بن
ــد از کل  ــز 24 درص ــا و نی ــور ایتالی ــزارع کش ــد از کل م ــت، 15 درص ــه اس گرفت
ــک  ــه ی ــدن ب ــل ش ــی تبدی ــور توانای ــن کش ــاورزی ای ــای کش ــق و زمین ه مناط
نظــام کشــاورزی دوستدارمحیط زیســت را دارنــد. ایتالیــا بــر تولیــد غــذای 
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باکیفیــت و محلــی تأکیــد بســیار زیــادی دارد. در ســال 2012، نزدیــک بــه 1/17 
میلیــون هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن کشــور بــه کشــت محصــوالت ارگانیــک 

ــته اســت.  اختصــاص داش
کشــاورزی ایتالیــا کارکردهــای بســیار متنوعــی از جملــه ارائه خدمــات، جهت گیری 
امنیــت غذایــی و انســجام اجتماعــی دارد. هــر کــدام از کارکردهــا نشــان می دهنــد 
کــه بــا وجــود پیچیدگی هایــی کــه در کاربــری اراضــی و ارتباطــات بیــن بخشــی 
ــود را از  ــابق خ ــوم س ــر مفه ــتا دیگ ــهر و روس ــنتی از ش ــف س ــود دارد، تعاری وج
ــن  ــد بی ــن ارتباطــات جدی ــا در نظــر گرفت ــن اســاس ب ــر ای دســت داده اســت. ب
ــه عنــوان عاملــی مهــم  مناطــق روســتایی و شــهری، کشــاورزی چندکارکــردی ب
در دســتیابی بــه توســعه پایــدار محلــی در مباحــث سیاســی ایــن کشــور قلمــداد 
می شــود. سیاســت های کشــاورزی منطقــه ای در ایتالیــا نیــز بــا توجــه بــه 
ــه خصــوص در  تفاوت هــای بســیار زیــادی کــه در نظام هــای کشــاورزی محلــی ب
دو قطــب کشــاورزی کشــور وجــود دارد، دارای تغییــرات و ناهماهنگی هــای زیــادی 
اســت. لــذا عــدم اتخــاذ سیاســت هــای جداگانــه و ســازگار بــا شــرایط هــر منطقــه 
.)Van den Ban, 1981( ــد ــی می باش ــاورزان ایتالیای ــده کش ــکالت عم از مش

2- ترویج کشاورزی ایتالیا
2-1- تاریخچه ترویج کشاورزی ایتالیا

ــا محصــول فرآیندهــای  ــف کشــاورزی در ایتالی ــی بخش هــای مختل تمرکززدای
ــون ســال 1948 در  ــر اســاس قان ــن امــر هرچنــد ب تاریخــی بلندمــدت اســت. ای
ــد. ســاختار  ــی گردی ــا در ســال 1977 اجرای ــود ام ــب رســیده ب ــه تصوی ــا ب ایتالی
فعلــی نظــام خدمــات مشــاوره ای ایتالیــا بــه شــدت تحــت تأثیــر "قانون شــورایی"1 
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــه ای" می باش ــته مدیتران ــون "بس ــب قان ــور و تصوی ــن کش ای

1  Council Regulation
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آنهــا توســعه خدمــات مشــاوره ای کشــاورزی در ایتالیــا پــی ریــزی شــد. بودجــه 
تخصیــص داده شــده بــه ایــن خدمــات از طــرف دولــت بــرای ارائــه آمــوزش بــه 
ــوان  ــه عن ــس از آن ب ــه پ ــت ک ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــج م ــور تروی 3,500 مأم
ارائه دهنــدگان خدمــات دولتــی مشــغول بــه کار شــدند. بــر اســاس قانــون شــورایی 
ــه خدمــات  همــه ی مناطــق مکلــف هســتند قوانیــن خــاص خــود در زمینــه ارائ
مشــاوره ای کشــاورزی را وضــع کــرده و مخاطبــان، مجریــان و ســازمان هــای خــود 
را نیــز مشــخص ســازند. عــالوه بــر کلیــه اقدامــات غیرمتمرکــز در ســطح منطقــه ای، 
دولــت مرکــزی یــک برنامــه ی اجرایــِی عمومــی و کلــی را بــرای تمامــی ســازمان 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ــف ک ــاوره ای تعری ــات مش ــرای خدم ــاد ب ــاِی نوبنی ه
ــد  ــیس گردی ــاورزی تأس ــوزش کش ــز آم ــج مرک ــن پن ــورایی همچنی ــون ش قان
)Caggiano, 2014(. ایــن قانــون و فعالیت  هــای آن بــه عنــوان نقطــه عطفــی 
ــال  ــن س ــود. چندی ــوب می ش ــا محس ــاوره ای ایتالی ــات مش ــای خدم در فعالیت ه
ــی  ــای اجرای ــای برنامه ه ــت حمایت ه ــاورزی تح ــاوره ای کش ــات مش ــد، خدم بع

چنــد منطقــه ای1 قــرار گرفــت.
از آن زمــان بــه دلیــل عــدم تجانــس مناطــق مختلــف در ایتالیــا، هــر منطقــه 
ســاالنه اهــداف و خط مشــی های خــاص مربــوط بــه خــود را بــر اســاس ســاختار 
نظــام خدماتــی اش دنبــال می کنــد.  در ابتــدای دهــه ی 2000 در مناطــق مرکــزی 
ــازمان ها و  ــه "س ــی" ب ــای دولت ــازمان ها و نهاده ــبت "س ــا نس ــمالی  ایتالی و ش
ــود و هــر کــدام 50 درصــد از خدمــات مشــاوره ای  ــر ب نهادهــای خصوصــی" براب
مربــوط بــه کشــاورزی را ارائــه می دادنــد. ایــن در حالــی بــود کــه در بخش هــای 
ــد  ــه می گردی ــت ارائ ــاً توســط دول ــات ترویجــی عمدت ــن کشــور، خدم ــی ای جنوب
ــاوره ای  ــات مش ــه خدم ــی در ارائ ــش دولت ــارکت بخ ــد(. مش ــدود 64 درص )ح
کشــاورزی نســبت بــه دهــه ی 1990 نیــز در بخــش هــای مرکــزی و جنوبــی ایتالیا 

1 Multiregional Operating Programs
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افزایــش یافتــه اســت. بــا گذشــت زمــان، تکثرگرایــی نهــادی و خصوصی ســازی در 
ایتالیــا بــه ویــژه در ســال های اخیــر رشــد چشــمگیری داشــته اســت. ایــن موضــوع 
ــا افزایــش مشــارکت کشــاورزان در برنامه ریــزی و تأمیــن بودجــه خدمــات  نیــز ب
ترویجــی همــراه شــده اســت. از ســال 2000 تــا 2006، نظــام دولتــی در ایتالیــا 
ــزان  ــدیدی را در می ــش ش ــا، کاه ــه ی اروپ ــای اتحادی ــذف بودجه ه ــل ح ــه دلی ب
ــم  ــت. علیرغ ــرده اس ــه ک ــاورزی تجرب ــج کش ــات تروی ــرمایه گذاری ها در خدم س
ــه ی  ــا 2007، برنام ــای 2004 ت ــال ه ــی س ــه ی زمان ــود، در فاصل مشــکالت موج
ــه توســعه و کشــاورزی" در  ــوط ب ــات مشــاوره ای مرب ــرای خدم ــه ای ب "بین منطق
مناطــق مختلــف ایتالیــا توســعه یافتــه و اجــرا شــد )Caggiano, 2014( . هــدف 
ــاوره ای  ــات مش ــون خدم ــر پیرام ــادل نظ ــازی و تب ــعه  شبکه س ــروژه توس ــن پ ای
ــر ســال 2005  ــون توســعه ی روســتایی در نوامب ــب قان ــا تصوی ــود. ب کشــاورزی ب
کــه در راســتای حمایــت از خدمــات ترویــج مزرعــه ای بــود، نفــِس تــازه ای در نظام 
خدمــات مشــاوره ای ایتالیــا دمیــده شــد. بــه طــوری کــه بــا ایــن برنامه بــر ضرورت 

مشــارکت تمامــی مناطــق تحــت پوشــش در اجــرای برنامــه، تأکیــد گردیــد.
2-2- ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای 

خدمــات مشــاوره ای کشــاورزی در ایتالیــا توســط طیــف گســترده ای از بخش هــا 
ارائــه می شــود کــه از لحــاظ اهــداف، انگاره هــا و مناســبات ســازمانی بــا یکدیگــر 
ــراً  ــا اخی ــوآوری کشــاورزی در ایتالی ــش و ن ــد. نظــام دان ــادی دارن ــای زی تفاوت ه
در حــال تــالش بــرای ایجــاد شــبکه های نــوآوری جدیــدی اســت. ایــن کنشــگران 
جدیــد در کنــار کنشــگران قدیمــی و نیــز برخــی کنشــگران غیررســمی، بــه ارائــه 
ــتای  ــاً در راس ــوآوری عمدت ــبکه های ن ــن ش ــد. ای ــاوره ای می پردازن ــات مش خدم
ــدات کشــاورزی  ــداری تولی ــت و پای ــز کیفی ــی و نی ــع محل ــش مناب ــظ و افزای حف
ــد کــه شــامل طیــف وســیع ذینفعــان اتحادیه هــای کشــاورزی،  فعالیــت می کنن
ــد  ــی مانن ــاوران تخصص ــدی، مش ــای تولی ــازمان ه ــاورزی، س ــای کش تعاونی ه
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کشــاورزان کوچــک و متوســط، مصرف کننــدگان، شــهروندان، دولت هــای محلــی، 
ــرای  ــگران ب ــن کنش ــند. ای ــتی می باش ــای محیط زیس ــان و انجمن ه ــرده  فروش خ
توســعه  اجتماعــی ـ فنــی نوآوری هــا و نیــز کمــک بــه کل زنجیــره تأمیــن غــذا در 
مناطــق شــهری و روســتایی بــا یکدیگــر همــکاری هایــی دارنــد. در ادامــه ســعی 
شــده اســت تــا مهم تریــن تأمیــن کننــدگان خدمــات مشــاوره ای ایتالیــا معرفــی 

شــده و روابــط میــان آنهــا نیــز مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد.
2-2-1- بخش خصوصی

ـــذر،  ـــد ب ـــع تولی ـــد صنای ـــع مانن ـــته از صنای ـــن دس ـــت: ای ـــع باالدس صنای
کـــود و ســـموم کشـــاورزی نقـــش مهمـــی در نشـــر و انتقـــال نوآوری هـــا بـــه 
ـــاورزی،  ـــش کش ـــی در بخ ـــاد بازده ـــی زی ـــتن توانای ـــا داش ـــد و ب ـــاورزان دارن کش
در فعالیت هـــای بخـــش تحقیقـــات و توســـعه1 نیـــز فعالیـــت دارنـــد. صنایـــع 
باالدســـت بـــا برخـــورداری از شـــبکه های گســـترده ای از کاردان هـــای خـــرده 
ـــه  ـــتند. ارائ ـــاط هس ـــاورزان در ارتب ـــا کش ـــتقیماً ب ـــروش مس ـــده  ف ـــروش و عم  ف
ـــغول  ـــت مش ـــع باالدس ـــه در صنای ـــاورزی ک ـــاوران کش ـــداد مش ـــی از تع ـــار دقیق آم
ـــای  ـــاس برآورده ـــر اس ـــد. ب ـــر می رس ـــه نظ ـــوار ب ـــری دش ـــتند، ام ـــت هس ـــه فعالی ب
ـــت در  ـــال فعالی ـــاور در ح ـــدود 5,000 مش ـــال 2008، ح ـــه در س ـــورت گرفت ص
ـــی  ـــا در زمینه های ـــت آنه ـــه عمـــده فعالی ـــع باالدســـتی کشـــاورزی هســـتند ک صنای
ـــواد شـــیمیایی، دامپزشـــکی، ماشـــین آالت کشـــاورزی،  ـــذور کشـــاورزی، م ـــد ب مانن
آبیـــاری و تغذیـــه ی دام اســـت. تعـــداد زیـــاد کنشـــگران در عرصـــه  خدمـــات 
ـــاد  ـــوع زی ـــا و تن ـــود در ایتالی ـــی موج ـــتردگی جغرافیای ـــل گس ـــه دلی ـــاوره ای ب مش
ـــع  ـــاد توزی ـــال نه ـــرای مث ـــد. ب ـــق می باش ـــی مناط ـــه در برخ ـــات قابل عرض خدم
ـــود دارد.  ـــی خ ـــابه اروپای ـــای مش ـــا نهاده ـــادی ب ـــای زی ـــا تفاوت ه ـــم در ایتالی س
ـــورو  ـــارد ی ـــه 2/23 میلی ـــک ب ـــی و نزدی ـــرکت توزیع ـــامل 4300 ش ـــاد ش ـــن نه ای

1. Research and Development )R & D)
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ـــاً توســـط بخـــش خصوصـــی  ـــع ســـم عموم ـــی اســـت. 60 درصـــد توزی ـــردش مال گ
و مابقـــی توســـط ســـازمان ها و نهادهـــای دولتـــی و یـــا مردم نهـــاد صـــورت 

.)Giare and Caggiano, 2008( می گیـــرد 
شــرکت های خصوصــی عمدتــاً بــا بازرگانــاِن ســازمان ملــِی تولیــدات کشــاورزی 
ــت  ــاری اس ــرکت های تج ــدادی ش ــامل تع ــازمان ش ــن س ــتند. ای ــاط هس در ارتب
ــبزیجات،  ــذر، س ــا، ب ــاورزی، کود ه ــموم کش ــد س ــاورزی مانن ــای کش ــه نهاده ه ک
محصــوالت باغــی، ذخیره ســازی و بازاریابــی غــالت و حبوبــات و خدمــات 
مشــاوره ای را بــر عهــده دارنــد. ایــن ســازمان هــر چنــد بــه عنــوان یــک نمایندگــی 
ــات  ــا و خدم ــا توصیه ه ــد ام ــل می کن ــاده عم ــا نه ــه ی ــواد اولی ــن م ــرای تأمی ب
مشــاوره ای در زمینــه کودهــا و ســموم و امنیــت کار بــا نهاده هــا و امنیــت غذایــی 

را نیــز ارائــه می دهــد.
ــه در  ــاورزانی ک ــه کش ــت ب ــن دس ــع پایی ــت: صنای ــن دس ــع پایی صنای
ــاوره ای  ــات مش ــتند، خدم ــه کار هس ــغول ب ــراردادی مش ــاورزی ق ــب کش قال
ارائــه می دهــد تــا بدیــن وســیله آنهــا را در دســتیابی بــه اســتانداردهای کیفــی 
ــدود  ــال 2007 ، ح ــاند. در س ــاری رس ــول ی ــه محص ــی ارائ ــدول زمان ــج و ج رای
ــدود  ــی و ح ــرکت های صنعت ــا ش ــرارداد ب ــاورزان دارای ق ــر از کش ــزار نف 39 ه
ــد کــه جمعــاً حــدود  ــا ســازمان هــای تجــاری بودن ــان نیــز ب 95 هــزار نفــر از آن
135 هــزار مزرعــه بــود. ایــن قراردادهــا فرصــت مناســبی را بــرای تولیدکننــدگان 
ــی و  ــای مدیریت ــی، تخصص ه ــای فن ــای توصیه ه ــا از مزای ــی آورد ت ــم م فراه
ــد. براســاس برآوردهــای  نیــز فناوری هــای پیشــرفته، ســود و بهــره ی الزم را ببرن
صــورت گرفتــه در ســال 2008، حــدود 750 مشــاور کشــاورزی در صنایــع پاییــن 
ــد میوه هــا و  ــی مانن ــد محصوالت ــز تولی ــرغ، خــوك و نی ــرورش م ــد پ دســت مانن
ســبزیجات کنســروی، چغنــدر، گنــدم و جــو مشــغول بــه کار بــوده انــد. نــوع ایــن 
ــه ســطوح  ــد و در کلی ــی منعق ــا جمع ــردی ی ــه صــورت ف ــد ب ــا می توان قرارداده
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 .)Caggiano, 2014( محلــی، منطقــه ای و یــا حتــی ســطح ملــی انجــام گیرنــد
ــا توجــه بــه ماهیــت پراکندگــی و نیــز تنــوع محصــوالت کشــاورزی در ایتالیــا،  ب
ــرد و  ــام می گی ــاورزان انج ــای کش ــاً توســط انجمن ه ــراردادی عمدت ــاورزی ق کش

اغلــب نیــز تمــام زنجیــره غذایــی را شــامل می شــود.
مشــاوران تخصصــی خصوصی: کارشناســان متخصــص زراعت و دامپزشــکان 
ــق  ــد، طب ــه می کنن ــام وظیف ــا انج ــوان مشــاوران تخصصــی در ایتالی ــه عن ــه ب ک
حرفــه  تخصصی شــان بــه کار گرفتــه می شــوند. در ســال 2010، حــدود 21 هــزار 
نفــر از متخصصــان زراعــت1، 14,700 نفــر از متخصصیــن بخــش فنــی کشــاورزی2، 
حــدود 18 هــزار نفــر از کارشناســان عمومــی کشــاورزی3 و حــدود 28 هــزار نفــر 
از بخــش تخصصــی دامپزشــکی4 مشــغول بــه فعالیــت بــوده انــد. امــا عمــاًل تمــام 
 Giare(ــد ــوان مشــاور انجــام وظیفــه نمی کــرده ان ــه عن ــراد متخصــص ب ــن اف ای
and Caggiano, 2008(. معمــوالً مــزارع بــزرگ و متوســط منحصــراً دارای یک 
ــد آماده ســازی  ــی مانن ــرای فعالیــت های ــا موقتــی )ب مشــاور خصوصــی دائمــی ی
خــاك، کاشــت، کوددهــی و ...( هســتند. در برخــی از بخش هــا ماننــد تولیــد شــیر، 
هــر کــدام از شــرکت ها بــه یــک متخصــص فنــی و یــک مشــاور نیــز نیــاز دارد. 

ــه  ــه کشــاورزی ب ــات مشــاوره ای خصوصــی در زمین ــر، خدم در ســال های اخی
ــغ از اتحادیــه  ویــژه در راســتای جــذب بودجــه ملــی و نیــز دریافــت برخــی مبال
اروپــا بــه صــورت چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت. تقاضــای بســیار زیــادی بــرای 
حضــور کارشناســان متخصــص در زمینــه خــاك و بهداشــت دام در کنــار نیــاز بــه 
 Giare and Caggiano,( اجــرای رویکــرد یکپارچه ســازی اراضــی5 وجــود دارد

1 Agronomy Professional
2 Agro-Technical Professional
3 Agrarian Expert
4 Veterinary Professional
5 Integrated Tterritorial Approach
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2008(. مشــاوران بخــش خصوصــی بــه صــورت انفــرادی و یــا در قالــب شــرکت ها 
فعالیــت می کننــد.

2-2-2- سازمان های کشاورزان 
ســازمان های کشــاورزان در ایتالیــا را بــه انــواع مختلفــی همچــون اتحادیه هــای 
کشــاورزی1، تعاونی هــای کشــاورزان2  و ســازمان هــای تولیــدی می تــوان تقســیم نمود.
ــامل  ــا ش ــاورزی ایتالی ــی کش ــای اصل ــاورزی: اتحادیه ه ــای کش اتحادیه ه
کالدایریتــی3، ســی  آی  ای4 و کانفاگریکالچــرا5 می باشــند. ایــن اتحادیه هــا در 
ــردم  ــاورزان و م ــی کش ــی و مدن ــادی، اجتماع ــع اقتص ــت از مناف ــتای حمای راس
ــه  ــن اتحادی ــی بزرگتری ــتند. کالدایریت ــغول هس ــتایی مش ــق روس ــاکن مناط س
ــر  ــون نف ــش از 1/5 میلی ــه بی ــت ک ــن در اروپاس ــا و همچنی ــاورزی در ایتالی کش
ــای  ــش از 10,000 اداره در بخش ه ــامل بی ــته و ش ــت داش ــاورز در آن عضوی کش

.)Van den Ban, 1981( مهــم کشــاورزی ایتالیــا می باشــد
ــط  ــک و متوس ــزارع کوچ ــامل م ــاً ش ــی آی  ای عمدت ــاورزی س ــه کش اتحادی
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه کانفاگریکالچــرا تنهــا شــامل کشــاورزان بــزرگ 
مالــک ایتالیایــی می باشــد. چنیــن ســازمان هــای کشــاورزی در واقــع نهادهــای 
رســمی  تلقــی می شــوند کــه دارای ادارات و بخش هــای مختلفــی در کل ایتالیــا 
هســتند. ایــن اتحادیه هــا بــا توجــه بــه بخــش مــورد نظــر، کارکــرد و نیــز هــدف 
گــروه مــورد نظــر دارای ســاختارهای مختلفــی از لحــاظ نهــادی هســتند. بــه طــور 
ــرای کشــاورزان عضــو فراهــم می کننــد.  کلــی اتحادیه هــا خدمــات مختلفــی را ب
ایــن اتحادیه هــا همچنیــن کمک هــای مالیاتــی را بــرای کارمنــدان، بازنشســتگان 
ــوق،  ــوارد ف ــر م ــالوه ب ــد. ع ــن می نماین ــف تأمی ــای مختل ــکاران پروژه ه و پیمان
1 Farmers Unions
2 Farmers Cooperatives
3 Coldiretti
4 CIA
5 Confagricoltura
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اتحادیه هــای کشــاورزی برخــی خدمــات اطالعاتــی و توصیه هــای فنــی را توســط 
افــراد متخصــص بــه صــورت فــردی و یــا گروهــی بــه متقاضیــان و اعضــای خــود 
ــی را در  ــش مهم ــا نق ــخ ایتالی ــول تاری ــا در ط ــن اتحادیه ه ــد. ای ــه می دهن ارائ

ــته اند. ــده داش ــر عه ــات ب ــه ی خدم ارائ
ــی از  ــود. بخش ــن می ش ــاورزی از دو راه تأمی ــای کش ــن اتحادیه ه ــه ای بودج
ــت  ــط دول ــد، توس ــه می دهن ــه ارائ ــی ک ــطه ی خدمات ــه واس ــا ب ــای آنه هزینه ه
ــه ازای خدماتــی کــه  تأمیــن می گــردد و بخــش دیگــر نیــز توســط کشــاورزان ب
ــات  ــی از خدم ــه برخ ــود. البت ــن می ش ــد، تأمی ــت کرده ان ــال دریاف ــول س در ط
ــر ایــن  ــه می گــردد. عــالوه ب ــه صــورت رایــگان ارائ ــه شــرایط آنهــا ب ــا توجــه ب ب
اتحادیه هــای کشــاورزی دیگــری نیــز مربــوط بــه کشــاورزان کوچکتــر وجــود دارد 
ــا  ــن اتحادیه ه ــی از ای ــد. برخ ــف دارن ــای مختل ــی در بخش ه ــش مهم ــه نق ک
ــه ی خدمــات فنــی و نیــز پشــتیبانی فنــی در زمینــه بخــش دام  در راســتای ارائ

فعالیــت می کننــد.
تعاونی هــای کشــاورزی: نــوع دیگــری از تعاونــی مهــم کشــاورزی بــه ویــژه 
در شــمال و قســمت های مرکــزی در ایتالیــا وجــود دارد. اطالعــات از تعاونی هــای 
کشــاورزی ایتالیــا نشــان دهنده  آن اســت کــه تقریبــاً 6000 تعاونــی در ایــن کشــور 
فعــال هســتند کــه دارای حــدود یــک میلیــون نفــر عضــو هســتند. تعــداد کارکنان 
ــای کشــاورزی حــدود  ــن تعاونی ه ــد ای ــر اســت. درآم ــا 94,000 نف ــن تعاونی ه ای
35 میلیــارد یــورو بــرآورد می شــود. ایــن تعاونی هــا بیــش از 1827 واحــد تعاونی هــای 
خدماتــی و حــدود 250 هــزار نفــر عضــو را در بــر می گیــرد. ایــن تعاونی هــا خدمــات 
ــن  ــامل تأمی ــاً ش ــه عمدت ــد ک ــه می دهن ــود ارائ ــای خ ــرای اعض ــی را ب مختلف
ــروش  ــارداری و ف ــز انب ــیمیایی و ..( و نی ــموم ش ــذر، س ــاورزی )ب ــای کش نهاده ه
محصــوالت کشــاورزی ماننــد غــالت و حبوبــات اســت. تعاونی هــای کشــاورزی تــا 
حــدودی نیــز در بخش هــای تحقیقــات فنــی و علمــی )تحلیــل، آزمایــش و ...( و یــا 
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ارائــه خدمــات مشــاوره ای فنــی و تجــاری )ماننــد خدمــات بیمــه، صــدور گواهــی و 
ــا  ــد. در ســال 2011 اداره ی کل تعاونی هــای کشــاورزی ایتالی ...( فعالیــت می کنن
ــن  ــاورزی در ای ــای کش ــای تعاونی ه ــت  ه ــی فعالی ــرای هماهنگ ــه ای را ب اتحادی

.)Caggiano, 2014( کشــور تاســیس کــرد
در طــول ســالیان نــوع خاصــی از ایــن تعاونی هــای کشــاورزی بــه نــام کانــزورزی 
اگــراری1 نقــش مهمــی در ارائــه ی خدمــات مشــاوره ای ایفــا کــرده اســت. در اواخــر 
ــرای  ــد ب ــدف خری ــای ه ــوان گروه ه ــه عن ــاً ب ــا عمدت ــن تعاونی ه ــرن 19، ای ق
کشــاورزان )بــه ویــژه در مــورد کودهای شــیمیایی و ماشــین آالت کشــاورزی( ایجاد 
شــدند. ولــی فعالیــت آنهــا بــا گذشــت زمانــی انــدك بــه شــدت حائــز اهمیــت شــد 
بــه طــوری کــه بــه عنــوان عاملــی مهــم در بهبــود دانــش و نوآوری هــای کشــاورزان 
در نظــر گرفتــه شــدند. بدیــن ترتیــب خدمــات کشــاورزی از طریــق یــک شــبکه  
مویرگــی و بــه واســطه ی تعاونی هــای کشــاورزی بیــن کشــاورزان توزیــع می شــد.

ــژه در ســال های  ــه وی ــدی: ایــن گــروه از ســازمان ها ب ــای تولی ــازمان ه س
ــه ای کــه در حــال حاضــر،  ــه گون ــداوم و بی ســابقه ای داشــته اند. ب ــر رشــد م اخی
195 تعاونــی تولیــدی ســبزیجات و محصــوالت غیرمیــوه ای و 297 تعاونــی 
 Giare and( محصــوالت میــوه ای در کل ایتالیــا بــه وجــود آمــده اســت
ــت  ــود کیفی ــه منظــور بهب ــدی ب ــر ســازمان های تولی Caggiano, 2008(. اکث
ــه  ــز ارائ ــی و نی ــتم های ردیاب ــری سیس ــا بکارگی ــاورزی ب ــدات کش ــی تولی و ایمن
ــد  ــن می توانن ــازمان ها همچنی ــن س ــوند. ای ــاد می ش ــی ایج ــاوره های تخصص مش

ــد.  ــا کنن ــوآوری ایف ــش و ن ــال دان ــد انتق ــی در فرآین نقشــی حیات
2-2-3- بخش دولتی

ــته   ــون "بس ــر قان ــت تأثی ــاکان تح ــی کم ــاوره ای دولت ــات مش ــاختار خدم س
مدیترانــه ای" قــرار دارد بــه همیــن دلیــل نقــش کنشــگران دولتــی در جنــوب و 

1 Consorzi-Agrari
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مناطــق جزیــره ای نســبت بــه بقیــه  بخش هــای ایتالیــا مهم تــر و پررنگ تــر اســت. 
خدماتــی کــه توســط بخــش دولتــی ارائــه می شــود شــامل طیــف وســیعی بــوده 
کــه تنــوع زیــادی را در مناطــق مختلــف داراســت. اکثــر خدمــات مشــاوره ای ترویج 
کشــاورزی شــامل حمایت هــای فنــی تخصصــی، ارائــه خدمــات ســتادی ترویــج )از 
ــق شــبکه های هواشناســی، آزمایشــگاه های مــواد شــیمیایی، خدمــات چنــد  طری
رســانه ای و ...(، خدمــات پایــه ای ترویجــی، خدمــات تخصصــی ترویجــی و خدمات 

ــد. ــی می باش اطالعات
نکتــه ی قابــل توجــه در زمینــه ی نظــام ترویــج کشــاورزی ایتالیــا ایــن اســت که 
در گذشــته خدمــات مشــاوره ای ایــن کشــور از نــوع رویکــرد بــاال بــه پاییــن بــوده 
اســت زیــرا هــدف ایــن رویکــرد بهبــود فنــون و روش هــای کشــاورزِی علمــی بــه 
منظــور افزایــش کارایــی در تولیــد بــوده اســت. نظــام ترویــج در ســال های اخیــر 
بــا ایجــاد تغییــر در چشــم انداز خدمــات مشــاوره ای در راســتای توســعه ی پایــدار 
ــر ایــن تالش هــای زیــادی نیــز در راســتای  روســتایی فعالیــت می کنــد. عــالوه ب
ــات مشــاوره ای انجــام  ــه ی خدم ــه و مشــارکتی در ارائ ــای نوآوران ــی روش ه معرف

.)Caggiano, 2014( شــده اســت
همانگونه که پیش از این نیز ذکر گردید، کنترل خدمات ترویج کشاورزی ایتالیا در 
اختیار "مناطق" است. هر منطقه  با استفاده از قوانین خاص منطقه ای، سازمان های 
ترویج کشاورزی خاص را ایجاد کرده و شایستگی های مورد نیاز و بودجه ی تخصیصی 
را تعیین می کند. اقدامات مربوط به برنامه ریزی، هماهنگی و نیز تعیین خط مشی های 
راهبردی توسط مقامات و مسئوالن محلی انجام می شود. این در حالی است که اجرای 
برنامه ها به استان ها، نهادهای دولتی محلی، سازمان های کشاورزان، بخش خصوصی 
یا سازمان های غیردولتی تفویض می شود. برخی از مناطق ارائه ی مستقیم خدمات 
خاص، دادوستد با تأمین کنندگان خارجی، سازماندهی مناقصه ها، مدیریت بودجه ها 
و ... را به سازمان ها و نهادهای منطقه ای واگذار کرده اند. این سازمان های منطقه ای 
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دارای کادری بسیار متخصص و حرفه ای هستند که می توانند خدمات مشاوره ای را 
با نتایج پژوهش ها ترکیب نمایند. تعداد کارکنان سازمان های منطقه ای تا 220 نفر 
متغیر می باشد که عمدتاً دارای وظایف و مسئولیت های مدیریتی هستند. در برخی از 
موارد مشاوران منطقه ای حتی فرصت این را پیدا می کنند که در مزارع نیز به صورت 
مستقیم فعالیت کنند. برای مثال در استان ترنتو1 نزدیک به 70 کارشناس وجود دارد 
که به بیش از 8,000 کشاورز، خدمات مشاوره فنی ارائه می دهند. خدمات حمایتی 
فنی مانند خدمات هواشناسی کشاورزی، تجزیه و تحلیل خاك و ... در مناطق مورد 
نظر معموالً ارائه می شود و از شیوه های اطالع رسانی مختلفی برای نشر نوآوری های 
فنی و علمی مربوط به حوزه های مختلف )مانند فرصت های بازار، فرآیندهای تولید، 
فعالیت های  نیز  مناطق  از  برخی  در  می شود.  استفاده   )... و  زیست محیطی  منابع 
آموزشی برای مشاوران بخش خصوصی برگزار می شود. به صورت کلی می توان تمامی 
کنشگران فعال در عرصه ترویج کشاورزی ایتالیا را در قالب نگاره 17 مشاهده کرد 

.)Van den Ban, 1981(

1. Trento
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نگاره 17. ساختار نظام ترویج کشاورزی ایتالیا

3-تحقیقات کشاورزی ایتالیا
ــت  ــی تح ــه ای محل ــی و حرف ــات فن ــی و مؤسس ــی دولت ــات پژوهش مؤسس
نظــارت وزارت آمــوزش، پژوهــش و دانشــگاه ها از جملــه نهادهــای اصلــی 
ــاغل در  ــن ش ــه محققی ــورت ک ــن ص ــتند. بدی ــا هس ــاورزی ایتالی ــات کش تحقیق
ــن  ــاتید و متخصصی ــاوره اس ــت مش ــه ای تح ــی و حرف ــی و فن ــات دولت مؤسس
موضوعــی دانشــگاه ها بــه اجــرای مطالعــات کشــاورزی اقــدام می نماینــد.  
ــای  ــرد و طــرح ه ــر عملک ــز ب ــگل نی ــذا و جن وزارت سیاســت های کشــاورزی، غ

 

ساختارهاي دولتي 
 محلي

 وزارت آموزش، پژوهش و دانشگاه ها

 

 اتحادیه اروپا

 وزارت سیاست هاي کشاورزي، غذا و جنگل 

 

 مؤسسات فني و حرفه اي

 

 

 مؤسسات پژوهشي دولتي

 

 مناطق

 کشاورزان

اتحادیه هاي 
 کشاورزان

صنایع پایین 
 دست

شبکه هاي 
 نوآوري

صنایع 
 باالدست

مشاوران حرفه اي 
 خصوسي

تعاوني هاي 
 کشاورزان

سازمانهاي 
 تولیدي

 نهادهاي مربوط به نظارت، صدور گواهینامه، هماهنگي و غیره
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ــن منظــور  ــد. بدی ــی نظــارت مســتقیم دارن پژوهشــی مؤسســات پژوهشــی دولت
کــه در قالــب برقــراری ارتباطــی متقابــل، نظــرات و ایــده هــای سیاســتگذاران در 
قالــب موضوعــات پژوهشــی بــه پژوهشــگران منتقــل گردیــده و از ســوی دیگــر نیز 
یافته هــای پژوهش هــا جهــت اتخــاذ تصمیمــات کلیــدی کشــور در اختیــار آنــان 
ــط مســتقیم  ــی راب ــه ای در ســطح محل ــی و حرف ــرد.  مؤسســات فن ــرار می گی ق

ــا مناطــق روســتایی و کشــاورزان هســتند. ــق ب بخــش تحقی

4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی ایتالیا
 ســازمان ملــی اقتصــاد کشــاورزی نقــش مهمــی در نظــام دانــش و اطالعــات 
ــور  ــن کش ــاورزی ای ــوت کش ــاط ق ــی از نق ــرده و یک ــا ک ــا ایف ــاورزی ایتالی کش
محســوب می شــود. از ســال 1988 تاکنــون ایــن ســازمان یــک گــروه مطالعاتــی 
ــدازی کــرده کــه در زمینــه ی دانــش کشــاورزی از تخصــص الزم برخــوردار  راه ان
ــات  ــای مطالع ــا یافته ه ــی را ب ــای تحقیقات ــج فعالیت ه ــروه نتای ــن گ ــتند. ای هس
مدیریــت دولتــی و نیــز سیاســت های اتحادیــه ی اروپــا ترکیــب می کنــد. در طــول 

ســالیان ایــن ســازمان نقــش بســیار مهمــی در مــوارد زیــر داشــته اســت:
شبکه سازی نظام دانش و اطالعات کشاورزی ایتالیا؛	 
 حمایت از نشر چارچوب های روش شناسی علمی و رایج؛ و 	 
همچنین حفظ اهمیت نظام دانش کشاورزی.	 

نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی ایتالیــا از تعــداد نســبتاً زیــادی کنشــگران 
و عوامــل اجرایــی گوناگــون در ســطوح مختلــف تشــکیل شــده اســت. ایــن عناصــر 
ــا  ــز ب ــی نی ــه خوب ــد و ب ــا یکدیگــر تفــاوت دارن ــه لحــاظ "ماهیتــی" ب و عوامــل ب
یکدیگــر در ارتبــاط نیســتند. از ســوی دیگــر، ســاختارهای محــدودی بــرای رفــع 
ایــن شــکاف ها یــا برقــراری ارتبــاط میــان آنهــا وجــود دارد. ایــن موضــوع باعــث 



236
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

ــای  ــا و پروژه ه ــان برنامه ه ــانی می ــز هم پوش ــده و نی ــل نش ــکالت ح ــاد مش ایج
ــود.  ــا می ش ــز دوباره کاری ه ــی و نی ــاد مدیریت ــای زی ــات، هزینه ه ــش تحقیق بخ
ــف  ــی مختل ــای فن ــی الگوه ــف و حت ــی مختل ــی و قانون ــای عملیات چارچوب ه
ــج کشــاورزی از  ــی بخــش خدمــات تروی ــه جدای هــر یــک از کنشــگران منجــر ب
تحقیقــات کشــاورزی شــده اســت. همیــن امــر نیــز یکــی از دالیلــی اســت کــه 
ــرآوردن  ــش در ب ــن دو بخ ــان ای ــب می ــاط مناس ــراری ارتب ــدم برق ــه ع ــر ب منج
ــه ای،  ــطح منطق ــدك و در س ــواردی ان ــت. در م ــده اس ــاورزان ش ــای کش نیازه
ســازوکارهایی بــرای برقــراری ارتبــاط بیــن بخــش تحقیقــات و برنامه هــای 

ــج کشــاورزی وجــود دارد. ــات تروی خدم
نتایــج تحقیقــات در نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی ایتالیــا حاکــی از آن اســت 
کــه روش شناســی های مــورد اســتفاده توســط ترویــج کشــاورزی در راســتای برقــراری 
ارتبــاط عمومــاً اثربخشــی الزم و کافــی را نــدارد. همانگونــه کــه بیان شــد یکــی از نقاط 
قــوت نظــام ترویــج کشــاورزی ایتالیا حضــور مویرگــی نهادها و نیــز کارکنانی می باشــد 
ــه خوبــی آمــوزش داده شــده و دارای انگیــزه هــای ســطح باالیــی  کــه اغلــب نیــز ب
هســتند. بــا ایــن وجــود بســیاری از مشــاوران بخــش دولتــی در راســتای اهــداف 
ــان  ــن کارکن ــوند. ای ــه می ش ــه کار گرفت ــر ب ــان ب ــک و زم ــف بوروکراتی و وظای
همچنیــن بــه دلیــل فقــدان منابــع مالــی مــورد نیــاز و نیــز فقــدان انگیزاننده هــای 
ــر  ــز ب ــر نی ــن ام ــرده و ای ــی ک ــراز بی عالقگ ــت اب ــه کار و فعالی ــغلی، نســبت ب ش
ــر منفــی می گــذارد. بحران هــای اقتصــادی  ــا کشــاورزان تأثی ــان ب رابطــه کاری آن
نیــز نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی ایتالیــا را تحــت تأثیــر قــرار داده و منجــر 
بــه کاهــش منابــع قابــل دســترس، محدودیــت در اســتخدام کارکنــان جدیــد برای 
بخــش تحقیقــات و نیــز نیــاز بــه حرکــت بــه ســمت کارایــی و اثربخشــی بیش تــر 

ــت. ــده اس ــا ش در عملکرد ه
پیچیدگی هایــی کــه نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی ایتالیــا از خــود نشــان 
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ــطوح  ــتر در س ــالش بیش ــز ت ــزار و نی ــر اب ــی مؤثرت ــد حکمران ــت نیازمن داده اس
مختلــف اســت. بــا ایــن وجــود، نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی ایــن کشــور 
ــداف  ــا و اه ــهیم برنامه ه ــه تس ــر ب ــه منج ــت ک ــی اس ــم اندازی جهان ــد چش فاق
ــات و  ــام تحقیق ــداوم در نظ ــش و م ــیابی اثربخ ــارت و ارزش ــن نظ ــود. همچنی ش
ــش  ــام دان ــی باشــد. نظ ــی مشــهود نم ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــج کشــاورزی ایتالی تروی
ــح و  ــه پاســخ های اثربخــش، صحی ــه منظــور ارائ ــا ب ــات کشــاورزی ایتالی و اطالع
ــه ســمت  ــرای حرکــت ب ــی ب ــا نیازهــای کشــاورزان نیازمنــد فرآیندهای ــق ب مطاب
 Giare and( عقالنیــت و نیــز اســتفاده ی کارآ و اثربخــش از منابــع موجــود اســت

.)Caggiano, 2008

5-تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی ایتالیا
ــه  ــت ک ــنتی( اس ــاری )س ــه غیرتج ــزاران مزرع ــامل ه ــا ش ــاورزی ایتالی کش
ــه فعالیــت  در کنــار تعــداد بســیار کمــی مــزارع کارآفریــن و تجــاری مشــغول ب
ــت و  ــون اس ــوع و گوناگ ــیار متن ــاورزان بس ــدی کش ــوالت تولی ــتند. محص هس
شــامل کاالهــای کشــاورزی ســنتی و غیرکشــاورزی می باشــد. اســتفاده از 
ــی  ــات ترویج ــدگان خدم ــی از تأمین کنن ــوان یک ــه عن ــاورزی ب ــای کش تعاونی ه
و کشــاورزی در ایــن کشــور گســترده اســت امــا عــدم وجــود ارتباطــات اثربخــش 
و هماهنگــی قــوی بیــن بخــش تحقیقــات و ترویــج کشــاورزی از ویژگــی هــای 

ــا اســت. بخــش کشــاورزی ایتالی
ــوی  ــه س ــریع ب ــت س ــان دهنده حرک ــا نش ــت ایتالی ــر دول ــای اخی رویکرده
خصوصی ســازی و تکثرگرایــی نهــادی در حــوزه ی خدمــات مشــاوره ای کشــاورزی 
می باشــد. امــا بایــد در نظــر داشــت کــه بخــش کشــاورزی ایتالیــا عمدتــاً 
متشــکل ازکشــاورزان خــرده پــا و متوســط بــوده کــه توانایــی زیــادی در پرداخــت 
هزینه هــای مربــوط بــه خدمــات مشــاوره ای ســازمان هــای خصوصــی را ندارنــد و 
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همیــن امــر منجــر بــه نقــش غالــب بخــش دولتــی در فعالیت هــای آتــی ترویجــی 
ــا  ــوأم ب ــر ضــرورت توســعه ســازمان های کشــاورزان ت ــن ام ــردد. ای ــا می گ ایتالی

ــت.  ــش داده اس ــی را افزای ــای دولت حمایت ه
نظــام خدمــات مشــاوره ای ایــن کشــور بــه بودجه هــای اتحادیــه اروپــا بــه شــدت 
وابســته اســت. ایــن وابســتگی حاصــل فقــدان تــداوم، عــدم انســجام نســبی و نیــز 
ــالوه  ــد. ع ــا می باش ــده در ایتالی ــاذ ش ــای اتخ ــدت راهبرد ه ــداوم بلندم ــدم ت ع
ــش  ــه کاه ــر ب ــر منج ــال های اخی ــه س ــوط ب ــادی مرب ــکالت اقتص ــن مش ــر ای ب
ســرمایه گذاری های دولــت در توســعه منابــع انســانی و تســهیالت اختصــاص داده 
ــه خــود  ــه نوب ــن امــر نیــز ب ــده کــه ای ــه بخــش خدمــات ترویجــی گردی شــده ب
ــا شــده  ــف ایتالی ــر بیــن مناطــق مختل ــه ی بیش ت ــری و فاصل باعــث ایجــاد نابراب
اســت )Van den Ban, 1981(.  ایتالیــا از کشــورهایی اســت کــه بــه تکثرگرایی 
ــز  ــژه نی ــج کشــاورزی خــود اهمیــت بســیار می دهــد و نگاهــی وی در نظــام تروی
بــه بخــش خصوصــی دارد. بــه نوعــی زمینــه را تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــرای 
مشــارکت بخــش خصوصــی فراهــم می نمایــد. ایــن نــوع نــگاه ریشــه در تفکــرات 

ــوآوری دارد. ارتباطــات و ن
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــا ای ــاورزی ایتالی ــج کش ــام تروی ــه در نظ ــل توج ــه قاب نکت
ــی در  ــا وجــود تالش هایــی کــه در زمینــه جلــب حمایــت ذینفعــان مال کشــور ب
نظــام تکثرگــرای ترویــج کشــاورزی خــود نمــوده اســت، از تــالش در زمینــه جلــب 
مشــارکت کشــاورزان و در نظــر گرفتــن آنهــا بــه عنــوان یکــی از ذینفعــان اصلــی 
دریــغ ننمــوده اســت. بــه عبارتــی دیگــر نقــش مخاطبیــن ترویــج کشــاورزی را بــه 
عنــوان یکــی از حلقه هــای زنجیــر ارتباطــی ذینفعــان نظــام آن در نظــر گرفتــه 

اســت و ایــن برخاســته از دیــدگاه ارتباطــات و نــوآوری اســت.
در ســال های اخیــر تکثرگرایــی نهــادی و خصوصی ســازی در ایتالیــا رشــد کــرده 
ــا افزایــش مشــارکت کشــاورزان در برنامه ریــزی و  اســت کــه ایــن موضــوع نیــز ب
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تأمیــن بودجــه خدمــات ترویجــی همــراه شــده اســت. حضــور مویرگــی نهادهــا و 
ــی آمــوزش داده شــده و دارای انگیــزش  ــه خوب نیــز کارکنــان )کــه اغلــب هــم ب
ــات  ــه ی خدم ــرای ارائ ــی ب ــه ای و محل ــی، منطق شــده اند( در همــه ی ســطوح مل
ترویجــی قابــل توجــه اســت. شبکه ســازی کشــاورزان و ذینفعــان مختلــف مرتبــط 
بــا آنهــا در قالــب ســازمان هــای کشــاورزی بــه عنــوان اســتراتژی جدیــد و مؤثــر 
دیگــری در زمینــه ی ارائــه ی خدمــات ترویجــی کشــاورزی می باشــد. کشــاورزی چند 

کارکــردی بــه عنــوان یــک عامــل مهــم توســعه پایــدار محلــی مــورد تأکیــد اســت.
دولـت ایتالیـا در جلب مشـارکت ذینفعان کلیدی بـه یکباره از زیر مسـئولیت های 
خـود شـانه خالـی کـرده اسـت و تمـام مسـئولیت ها را بـه بخش هـای دیگر بـه ویژه 
بخـش خصوصی سـپرده اسـت. این مسـئله نشـان می دهد کـه دولت نگاهـی بیش از 
انـدازه بـه جلب اعتماد مخاطبین و خصوصی سـازی نظام ترویج کشـاورزی دارد و این 
نگاه برگرفته از نوعی بینش مداخله ای اسـت. نظام ترویج کشـاورزی ایتالیا به شـدت 
به دنبال شـبکه سـازی در بین کشـاورزان و سـایر ذینفعان اسـت. ایتالیا با این تدبیر 
سـعی در بـه وجـود آوردن شـبکه های تعاملـی دارد که بتـوان از طریـق آن مذاکره را 
تسـهیل کـرده و بـه سـمت یادگیـری اجتماعی پیش رفـت. این نیز تدبیری اسـت که 
ریشـه در تفکـرات ارتباطـات و نـوآوری دارد. در مجمـوع نظام ترویج کشـاورزی ایتالیا 

دارای یـک حرکت شـتابنده به سـمت تفکـرات ارتباطات و نوآوری اسـت.
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نظام ترویج کشاورزی آمریکا
1- بخش کشاورزی آمریکا 

ــور  ــومین کش ــا و س ــت دنی ــور پرجمعی ــکا سومین کش ــده آمری ــاالت مّتح ای
ــن کشــور  ــردم، متنوع تری ــِی م ــژادی و گوناگون ــان اســت. از لحــاظ ن ــاور جه پهن
ــش از 13,000  ــص داخلی بی ــد ناخال ــکا با تولی ــود. آمری ــناخته می ش ــان ش جه
میلیــارد دالر در ســال و 19٪ قــدرت خریــد جهــان، بزرگتریــن اقتصــاد در میــان 
کشــورهای جهــان را داراســت. نظــام حکومتــِی آمریکا براســاس سیســتم جمهوری 
ــی  ــالدی، در پ ــال 1776 می ــور در س ــن کش ــت. ای ــاده شده اس ــاد نه فدرال بنی
 Wang,( ــت ــکل گرف ــتعمره سابق بریتانیا ش ــاد 13 مس ــتقالل و اتح ــالم اس اع

.)2014
کشــاورزی در ایــن کشــور به عنــوان یــک صنعــت بــزرگ محســوب می شــود 
کــه ایــن کشــور را بــه یــک صــادر کننــده عمــده محصــوالت کشــاورزی تبدیــل 
ــکاUSDA(1(  یکــی از 15  ــاالت متحــده آمری کــرده اســت. وزارت کشــاورزی ای
وزارتخانــه دولــت فدرال ایــاالت متحــده و باالتریــن نهــاد بخــش کشــاورزی در این 
ــازمان  ــه و س ــنگتن قرار گرفت ــازمان در واش ــن س ــود. ای ــوب می ش ــور محس کش
 World Bank,( ملــی جنگلهــای آمریکا زیــر نظــر ایــن ســازمان اداره می شــود
ــده  ــاالت متح ــال 2007، در ای ــاورزی در س ــماری های کش ــق سرش 2007(. طب
2/2 میلیــون زمیــن کشــاورزی وجــود دارد کــه مســاحت آنهــا در مجمــوع 992 
میلیــون هکتــار )3,730,000 کیلومتــر مربــع( اســت و میانگیــن آن 418 هکتــار 
)1/69 کیلومتــر مربــع( بــرای هــر زمیــن کشــاورزی اســت. بــه گــزارش فائــو در 
ســال 2013، از مهمتریــن محصــوالت کشــاورزی آمریــکا بــه ترتیــب میــزان تولیــد 
ــه ذرت )354 میلیــون تــن(، گوشــت گاو )11/7 میلیــون تــن(، شــیر  ــوان ب می ت
ــون  ــن(، ســویا )89 میلی ــون ت ــرغ )17/4 میلی ــن(، گوشــت م ــون ت گاو )91 میلی
1 United States: Department of Agriculture 
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تــن(، گوشــت خــوك )10/5 میلیــون تــن(، گنــدم )58 میلیــون تــن( و پنبــه )2/8 
 .)Anderson, 2008( اشــاره نمــود )میلیــون تــن

2- ترویج کشاورزی آمریکا
2-1- معرفی نظام ترویج تعاونی1

 ترویــج کشــاورزی آمریــکا تأثیــرات بســیار مهــم بــر فرآینــد توســعه کشــاورزی 
ایــن کشــور داشــته اســت. نظــام ترویــج بــر اســاس قانــون اســمیت لیــور در ســال 
1914 در سراســر کشــور آمریــکا بــه رســمیت شــناخته شــد و بــه عنــوان ســومین 
ــود.  ــت نم ــه فعالی ــروع ب ــا ش ــت کالج ه ــد گرن ــتم لن ــد در سیس ــازوی قدرتمن ب
نظــام مذکــور بــا هــدف انتقــال اطالعــات از کالج هــا و وزارت کشــاورزی بــه مــردم 
محلــی شــناخته شــده اســت. شــناخته شــده تریــن حالــت تســهیم هزینــه هــای 
ترویــج کشــاورزی نیــز همیــن نظــام تعاونــی آمریــکا می باشــد. واژه "تعــاون" در 
عنــوان آن بیانگــر همــکاری بیــن دولــت ملــی، ایالتــی و جامعــه محلــی می باشــد. 
کشــور آمریــکا در قالــب سیســتم ترویج تعاونــی با به اشــتراك گذاشــتن هزینه های 
ترویــج کشــاورزی میــان ســه بخــش فدرالــی، ایالتــی و دولــت محلــی، نظام مشــهور 
ــان  ــا می ــه جــز تســهیم هزینه ه ــوده اســت. ب ــذاری نم ــه گ ــق خــود را پای و موف
ســه بخــش مذکــور، از ســوی دیگــر از لحــاظ همــکاری و فعالیــت نیــز مشــارکت 
حداکثــری میــان تمــام دســت انــدرکاران وجــود دارد. اســاس نظــام ترویــج تعاونــی 
ــکا  ــزی آمری ــت مرک ــه دول ــوده اســت ک ــب ب ــن ترتی ــا بدی ــت کالج ه ــا لندگرن ی
ــک دانشــگاه کشــاورزی در هــر  ــرای تأســیس ی ــا اهــدای یــک قطعــه زمیــن ب ب
ــرف  ــگاه را ص ــن دانش ــای محققی ــت ه ــده ای از فعالی ــش عم ــدف بخ ــت، ه ایال
ــه نوعــی  ــف نمــوده و ب ــت مربوطــه تعری ــع مشــکالت اساســی کشــاورزی ایال رف
ــازی  ــاده س ــرای س ــات را ب ــج تحقیق ــش و نتای ــه دان ــار دارد ک ــگاه انتظ از دانش

 1 Cooperative Extension System
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ــی اســت کــه بخشــی از  ــه بخــش ترویــج و اجــرا منتقــل کنــد. ایــن در حال ب
هزینه هایــی کــه دولــت فــدرال بــرای فعالیــت هــای ترویجــی آن ایالــت در نظــر 
گرفتــه اســت بــه دانشــگاه اختصــاص داده شــده و از کانــال دانشــگاه بــه بخــش 
ترویــج خواهــد رفــت. بنابرایــن اســاس ایــن نظــام بــا اهــداء زمیــن بــرای تأســیس 
ــا  مرکــز علمــی )دانشــگاه( کشــاورزی آغــاز شــده اســت. ســپس ایــن دانشــگاه ب
ــاط  ــا کشــاورزان در ارتب ــد ب ــه بع ــات ترویجــی )مروجیــن( و در وهل مراکــز خدم
می باشــد. بــه تعــداد شهرســتان هــای هــر ایالــت، اداره ترویــج کشــاورزی وجــود 
ــد،  ــکیل می دهن ــاورزی تش ــان کش ــای آن را کارشناس ــه اعض ــر اداره ک دارد. ه
ــوان  ــع می ت ــد. در واق روســتاهای مشــخصی از شهرســتان را تحــت پوشــش دارن
ایــن گونــه تقســیم بنــدی را نوعــی نظــام پهنــه بنــدی قلمــداد نمــود. بــه عنــوان 
ــکا محســوب می شــود دارای  ــا کــه قطــب کشــاورزی آمری ــت کالیفرنی ــال ایال مث

ــج می باشــد. ــز اداره تروی ــداد نی ــن تع ــه همی 55 شهرســتان و ب
بــه طــور کلــی اگرچــه سیســتم ترویــج تعاونــی عبــارت اســت از ارتبــاط یــک 
ــا سیســتم ترویــج، در عمــل مشــارکت و همــکاری حداکثــری  دانشــگاه خــاص ب
ــج،  ــی تروی ــات دولت ــز خدم ــگاه، مراک ــه دانش ــاورزی از جمل ــان کش ــام ذینفع تم
ــاورزی  ــی کش ــای خصوص ــرکت ه ــاد و ش ــردم نه ــای م ــازمان ه ــاورزان، س کش
اتفــاق افتــاده و مشــاهده می شــود. در واقــع هیــچ گونــه نظــام سلســه مراتبــی در 
آمریــکا حاکــم نیســت و کشــاورزان همــان گونــه کــه مســتقیماً بــا مراکــز ترویــج 
ــی  ــز ارتباط ــگاه نی ــان دانش ــاتید و محقق ــا اس ــتند، ب ــاط هس ــن در ارتب و مروجی
ــیار  ــد بس ــات جدی ــب اطالع ــرش و کس ــه پذی ــبت ب ــته و نس ــتقیم داش مس

ــتند. ــد هس عالقمن
نظــام ترویــج کشــاورزی آمریــکا شــامل برنامــه هــای توســعه کشــاورزی، ترویــج 
خانــه داری، توســعه اجتماعــی یــا روســتایی و برنامــه هــای جوانــان بــه خصــوص 
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باشــگاه هــای چهــار دال1 می باشــد. مهــم تریــن و پایــه ای تریــن اهــداف نظــام 
ــور،  ــی پ ــود )زمان ــان نم ــر بی ــرح زی ــه ش ــوان ب ــکا را می ت ــی آمری ــج تعاون تروی

:)1387
)الــف( بهبــود کارایــی تولیــد در کشــاورزی، افزایــش درآمــد مزرعــه و ارتقــای 

ســطح رفــاه اجتماعــی بیــن روســتاییان؛
)ب( تولیــد حجــم کافــی از محصــوالت مرغــوب زراعــی و دامپــروری 

ــی؛ ــت منطق ــا قیم ــدگان ب ــرف کنن مص
)ج( تقویت بنیان خانه و خانوار روستایی؛

)د( حمایــت جوانــان روســتایی در یادگیــری و رشــد از طریــق اجــرای طــرح هــای 
"یادگیــری در عمــل"؛ 

)ه( حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی؛ و
)و( همــکاری در فعالیــت هــای روســتاییان بــه منظــور بهبــود وضــع جامعــه بــه 

عنــوان مکانــی بــرای امــرار معــاش و اشــتغال. 
برپایــی مــزارع نمایشــی، انجــام پژوهــش هــای تعاونــی، ســخنرانی های 
ــان  ــای جوان ــای ترویجــی، انجمن ه ــه ه ــع نشــریه و برگ ــه و توزی ترویجــی، تهی
روســتایی، انجمن هــای باغبانــی و تشــکیل کتابخانــه هــای ســیار از ابتدایــی تریــن 
ــاورزی  ــای کش ــج ه ــه توســط کال ــود ک ــاورزی ب ــج کش ــوزه تروی ــات در ح اقدام

ــد )اکســین، 1370(. ــه طــور مســتقل انجــام گردی ــکا ب آمری

2-2- ریشه های قانونی نظام ترویج تعاونی کشاورزی
همــان طــور کــه پیــش از ایــن نیــز ذکــر گردیــد، نظــام ترویــج تعاونــی بــا ایــن 
ایــده اولیــه شــکل گرفــت: "دانشــگاه بایــد در خدمــت مــردم بــوده و کارکنــان آن 
بــه طــور مــداوم از محــدوده ی فیزیکــی دانشــگاه فراتــر رفتــه و ارزش و کاربــرد 

1 4-H Clubs
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ــوه گــر  ــه خصــوص روســتاییان جل ــردم و ب ــه م ــم را در زندگــی عام ــش و عل دان
نماینــد." بــه طــور کلــی نظــام ترویــج تعاونــی آمریــکا بــر پایــه ســه قانــون کلیدی 
ــن  ــد. ای ــی آن دســت یاب ــت کنون ــه حال ــا ب ــزی شــده ت ــه ری ــان پای ــذر زم در گ

قوانیــن در ادامــه شــرح داده شــده انــد )زمانــی پــور، 1387(:
ــر  ــون، ه ــن قان ــق ای ــل )Morril act, 1862(: طب ــون موری 2-2-1- قان
ایالــت در آمریــکا کــه هــدف آمــوزش مســائل کشــاورزی را دارد، بایــد بــه میــزان 
ــج  ــه منظــور تأســیس حداقــل یــک کال 30,000 ایکــر از زمیــن هــای خــود را ب
ــد  ــن دانشــکده می توان ــون مذکــور، ای ــر اســاس قان ــرد. ب کشــاورزی در نظــر بگی
ــرای احــداث مــزارع نمایشــی، وســایل آزمایشــگاهی و  ده درصــد از زمین هــا را ب
ســاختمان دانشــکده بــه فــروش رســاند. پــس از ایــن رویــداد، لنــد گرنــت کالج هــا در 
آمریــکا بــه وجــود آمدنــد. چنــد مــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون، الیحــه تأســیس 

وزارت کشــاورزی نیــز بــه تصویــب رســید.
ــب  ــچ )William. H. Hatch avt, 1887(: تصوی ــون هات 2-2-2- قان
ایــن قانــون موجــب تأســیس ایســتگاه هــای تحقیقــات کشــاورزی وابســته بــه لنــد 
گرنــت کالج هــا گردیــد. ایــن امــر یکــی از اقدامــات مهــم و تأثیرگــذار در مســیر 

ــکا محســوب می شــود.  ایجــاد و اســتقرار ترویــج سراســری در آمری
2-2-3- قانــون اســمیت لیــور )Smith Lever act, 1914(: ایــن قانون 
را می تــوان بــه عنــوان نقطــه عطفــی در نظــام ترویــج کشــاورزی آمریــکا دانســت. 
کشــاورزانی کــه بــه اهمیــت حرفــه خــود آگاهــی داشــتند و در قالــب گــروه هایــی 
ــی و ایجــاد  ــه دنبــال کســب حمایــت هــای قانون ــد، مــدام ب ســازمان یافتــه بودن
تســهیالت بیشــتر بــرای ادامــه فعالیــت خویــش بودنــد. از آنجا کــه قوانیــن تصویب 
شــده پیشــین بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف کافــی نبودنــد، در پاســخ بــه ایــن 
نیــاز در ســال 1908 کمیتــه ای مأمــور شــد تــا بررســی هــای الزم را انجــام داده و 
قوانینــی را پیشــنهاد کنــد کــه موجــب ارتقــاء کیفیــت زندگــی روســتاییان گــردد. 
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کمیتــه مزبــور در ســال 1909 توصیــه تأســیس خدمــات ملــی ترویــج در ســطح 
کشــور را ارائــه داد. از ســال 1909 تــا 1913 نیــز حداقــل 32 الیحــه در راســتای 
حمایــت فعالیــت هــای ترویجــی بــه مجلــس قانونــی آمریــکا تســلیم شــد. در ســال 
1911 اســمیت لیــور نماینــده کارولینــای جنوبــی الیحــه ای را بــه کنگره پیشــنهاد  
داد کــه بــه واســطه آن ترویــج ملــی در سراســر کشــور اســتقرار یابــد. الیحــه فــوق 
در ســال 1914 تصویــب شــد و بــه نــام قانــون اســمیت لیــور شــهرت یافــت. ایــن 
قانــون موجــب اســتقرار و گســترش ترویــج کشــاورزی سراســری در آمریــکا شــد. 

نــکات کلیــدی قانــون لیــور در قالــب مــوارد زیــر قابــل ذکــر اســت:
1. وجــود روح تعــاون و همــکاری در فعالیــت هــای ترویجــی؛ بــه طــوری کــه 
فعالیــت هــای ترویــج کشــاورزی بایــد بــا همــکاری متقابــل لنــد گرنــت کالج هــا 

و وزارت کشــاورزی صــورت پذیــرد.
2. حیطــه عمــل ترویــج؛ فعالیــت هــای ترویجــی بایــد بــرای افــرادی صــورت 
پذیــرد کــه رســماً در لنــد گرنــت کالج هــا حصــور نیافتــه انــد. ترویــج همچنیــن 
ــزل و مســائل  ــور من ــه کشــاورزی، اداره ام ــوط ب ــور مرب ــد کشــاورزان را در ام بای

مرتبــط بــه آن آمــوزش دهــد.
ــوزش هــای  ــد آم ــا بای ــت کالج ه ــد گرن ــج؛ لن 3. ویژگــی هــای آموزشــی تروی
ضــروری و مــورد نیــاز را بــه مــردم ارائــه نماینــد و جنبــه آموزشــی بایــد در صــدر 

هــر فعالیتــی قــرار گیــرد.
ــوزش  ــر آم ــد ب ــی بای ــای ترویج ــت ه ــی؛ فعالی ــوزش نمایش ــر آم ــد ب 4. تأکی
عملــی تکیــه داشــته باشــد و آموختــن از طریــق عمــل را پیوســته مــد نظر داشــته 
باشــد. اطالعــات کاربــردی و مــورد نیــاز کشــاورزان بایســتی از طــرق نمایــش های 

عملــی متناســب بــه آنهــا منتقــل گــردد.
ــر  ــد ب ــع بودجــه هــای ترویجــی بای ــون، توزی ــه بودجــه الزم؛ طبــق قان 5. تهی

ــرد. ــه صــورت گی ــر منطق ــت کشــاورز ه ــت روســتایی و جمعی حســب جمعی
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 بــه طــور کلــی توالــی تاریخــی تصویــب قوانیــن مرتبــط بــا ترویــج کشــاورزی 
ــی  ــه طــوری کــه رشــد تکامل ــی داری اســت ب ــام هــای معن ــز خــود دارای پی نی
ــا  ــدند ت ــیس ش ــا تأس ــت کالج ه ــد گرن ــدا لن ــد. در ابت ــان می ده ــج را نش تروی
معلمیــن و پژوهشــگران کشــاورزی را پــرورش دهنــد. ســپس پژوهشــگران شــروع 
ــترش  ــی را گس ــای تحقیقات ــتگاه ه ــوده و ایس ــی نم ــای تحقیقات ــت ه ــه فعالی ب
ــور  ــای کشــاورزی و ام ــه ه ــای بســیاری در زمین ــس از آن پژوهــش ه ــد. پ دادن
ــوان  ــت عن ــل تح ــارغ التحصی ــده ای ف ــد. آن گاه ع ــته ش ــه آن انباش ــوط ب مرب
مروجیــن کشــاورزی وظیفــه انتقــال و ســاده ســازی نتایــج پژوهــش هــای علمــی 
بــه مــردم بــرای پیــاده ســازی در روســتا و مــزارع را اجــرا نمودنــد. لــذا بــا پیگیــری 
رونــد تصویــب قوانیــن ترویجــی می تــوان بــه فرآینــد پیشــرفت، بلــوغ و توســعه 
ترویــج در کشــور آمریــکا پــی بــرد. چــارت ســاختار ســازمانی ترویــج کشــاورزی 

 .)Hounshell, 1985( ــود ــاهده نم ــوان مش ــگاره 18 می ت ــکا را در ن آمری
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نگاره 18- ساختار سازمانی ترویج کشاورزی در آمریکا

 رئیس دانشکده کشاورزي و منابع طبیعي 

 مدیر ایالتي تعاوني ترویج

 معاونین مدیر ترویج

منابع طبیعي و خط 
 مشي هاي عمومي

 ترویج خانه داري

 

 

 باشگاه هاي جوانان

(۴	H( 

 کشاورزي- بازاریابي

 مدیر مسئول منطقه

 مدیران ترویج بخش

 مروجین کشاورزي

 نیروهاي داوطلب و مددکاران محلي

 ارباب رجوع
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آنچــه کــه نظــام ترویــج کشــاورزی آمریــکا را متمایــز و ممتــاز نمــوده اســت، 
همیــن ســاخت اداری آن اســت. چنیــن ســاختار مدیریــت بــا مشــارکت حداکثــری 
ذینفعــان در ســطح جهــان منحصــر بــه فــرد می باشــد. ایــن ســاختار همانگونــه 
کــه در نمــودار هــم نشــان داده شــده اســت ترکیبــی از وزارت کشــاورزی در ســطح 
فدرالــی )ملــی(، لنــد گرنــت کالج هــا در ســطح ایالتــی )اســتانی( و حکومــت هــای 
ــه  ــطح ب ــه س ــر س ــج از ه ــد. تروی ــتان( می باش ــش )دهس ــطح بخ ــی در س محل
تناســبی خــاص مــورد حمایــت هــای مالــی و خدماتــی قــرار می گیــرد تــا در گام 
بعــد قــادر بــه ارائــه خدمــات بــه مــردم باشــد. ترویــج در مرکــز دولت فــدرال تحت 
نظــارت مســتقیم وزارت کشــاورزی مشــغول فعالیــت بــوده و در ســطح ایالــت نیــز 

ــود.  ــا اداره می ش ــت کالج ه ــد گرن ــط لن توس

3- تحقیقات کشاورزی آمریکا
تغییــر فرهنــگ کشــاورزان در آمریــکا و تمایــل و گرایــش قــوی آنــان نســبت به 
پذیــرش و کاربــرد دانــش عملــی در کشــاورزی از یک طــرف و همچنیــن بکارگیری 
اصــول و روش هــای نویــن و علمــی کشــاورزی از ســوی دیگــر، لــزوم وجــود نظــام 
تحقیقاتــی مســتحکم را در ایــن کشــور ایجــاب نمــود. بنابرایــن نظــام تحقیقــات 
کشــاورزی آمریــکا بــا چشــم انــداز اصلــی "داناســازی کشــاورزان و آمــوزش آنهــا تا 
توانمندســازی کامــل آنــان در رفــع مشــکالت شــان"، بــه تدریــج و در گــذر زمــان 
شــکل گرفــت )ســوان ســون، 1370(. همــان طــور کــه پیــش از ایــن نیــز ذکر شــد، 
ــت کالج هــا و واگــذاری مســئولیت  ــد گرن ــب لن ــن کشــور در قال واحــد پژوهــش ای
ــه یکــی از دانشــگاه هــای مــادر در هــر ایالــت  اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی ب
پایه ریــزی گردیــد. در کنــار ایــن دســته دانشــگاه هــای تخصصــی کشــاورزی در 
هــر ایالــت، انجمــن هــای دیگــری بوجــود آمــده و اقدامــات پژوهشــی دیگــری نیــز صورت 

پذیرفــت کــه در ادامــه بــه برخــی از مهــم ترین آنهــا اشــاره می شــود )اکســین، 1370(:
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جوامــع کشــاورزی؛ ایــن جوامــع بــه منظــور آشــنایی اعضــای خــود بــه طرق 
ــت کشــاورزی تأســیس  ــه اصــالح وضعی ــدد نســبت ب ــای متع ــف و روش ه مختل
شــدند. مثــاًل انجمــن اعتــالی مساچوســت در ســال 1772 در ایالــت ماساچوســت، 
بنگاه هــا و مؤسســات آموزشــی دیگــر کــه هــر کــدام بــه گونــه ای تخصصــی و بــر 
یــک جنبــه خــاص تمرکــز داشــتند، شــورای کشــاورزی اوهایــو و اختصــاص بخش 

خاصــی از دانشــگاه کلمبیــا در نیویــورك.  
ــادل نظــر  ــه منظــور بحــث و تب ــن مؤسســات ب ــاورزان؛ ای ــات کش مؤسس
پیرامــون مشــکالت کشــاورزان تاســیس شــدند. بــه عنــوان مثــال در دولــت ایالتــی 
اوهایــو، متخصصیــن کشــاورزی بــه مــدت دو هفتــه بــه اطــراف بخش هــای ایــن 
ــن کشــاورزی  ــای نوی ــون و شــیوه ه ــا فن ــردم را ب ــا م ــزام می شــدند ت ــت اع ایال
آشــنا ســازند. گســترش ایــن مؤسســات تــا حــدی بــود کــه در ســال 1899 بیــش 
از 500 هــزار نفــر از کشــاورزان در جلســات ادواری ایــن برنامــه شــرکت کــرده و به 
بحــث و تبــادل نظــر می پرداختنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن گونــه مؤسســات 
توســط دولــت هــای ایالتــی و دولــت مرکــزی فــدرال مــورد حمایــت هــای مالــی 

ــد.  ــرار می گرفتن ق
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد و تســلط بخــش خصوصــی بــر 
اقتصــاد آمریــکا، بخــش اعظــم پژوهش هــای مرتبــط بــا کشــاورزی توســط چنیــن 
شــبکه هــای خصوصــی و شــرکت هــای غیــر ســود آور1 انجــام می گیــرد بــه طوری 
کــه بــه دلیــل حاکمیــت فضــای رقابــت در بخــش خصوصــی، عملکــرد تحقیقــات 
ــوده  ــی ب ــش دولت ــر از بخ ــش ت ــیار اثربخ ــش بس ــن بخ ــط ای ــده توس ــام ش انج
اســت. چنیــن شــرکت هایــی بــه طــور کامــاًل مســتقل و بــا همــکاری دانشــگاه ها 
ــا اجــرای برخــی فعالیــت هــای ترویجــی همچــون برپایــی روز مزرعــه، مزرعــه  ب
نمایشــی، توزیــع نشــریات کشــاورزی وکارگاه هــای آموزشــی مبــادرت نمــوده انــد.

1. Non-profit companies
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4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی آمریکا
زیربنایی تریــن چالــش نظــام هــای ترویــج بــه ویــژه در کشــورهای جهان ســوم، 
ضعــف و ناتوانــی در چگونگــی برقــراری ارتبــاط و ایجــاد هماهنگــی بیــن آمــوزش، 
ــکا  ــاورزی آمری ــج کش ــام تروی ــه در نظ ــئله ای ک ــت. مس ــق اس ــج و تحقی تروی
مــدت هاســت کــه حــل شــده اســت. نقطــه قــوت دیگــر نظــام ترویــج تعاونــی بــا 
تأکیــد بــر ارتبــاط قــوی بیــن بخــش تحقیــق و ترویــج در آمریــکا ایــن اســت کــه 
حداقــل مــدرك تحصیلــی مروجــان فعــال در مراکــز ترویــج و در ارتبــاط نزدیــک 
ــدرك  ــا م ــاً ب ــن بعض ــن مروجی ــد و ای ــد می باش ــاورزان، کارشناســی ارش ــا کش ب
دکتــری مشــغول بــه کار هســتند. از طــرف دیگــر تنهــا نیمــی از شــرح وظایــف 
ــه  ــد ب ــر را بای ــی دیگ ــد و نیم ــکیل می ده ــی تش ــای ترویج ــت ه ــان را فعالی آن
پژوهــش بپردازنــد. ایــن موضــوع خــود عاملــی بــرای ایجــاد انگیــزه بــرای فعالیــت 
بیشــتر، ترغیــب بــه انجــام پژوهــش در کنــار ســایر فعالیت هــا و بــه روز رســانی 
ســطح دانــش و اطالعــات آنهــا می گــردد. بــه عبــارت دیگــر وجــود چنیــن الزامــی 
در شــرح وظایــف مروجیــن، خــود عاملــی بــرای تقویــت و اســتحکام پیونــد بیــن 

بخــش تحقیــق و ترویــج شــده اســت.
بــدون شــک نظــام ترویــج کشــاورزی آمریــکا در دســتیابی بــه اهــداف بنیــادی 
ــه  ــیاری ب ــات بس ــی، خدم ــالیان طوالن ــی س ــوده و در ط ــق ب ــیار موف ــود بس خ
کشــاورزان ارائــه نمــوده اســت. ایــن نظــام بــه ویــژه در ســه دوره بحرانــی جنــگ 
جهانــی اول، رکــود اقتصــادی و تنگنــای معیشــتی ســال 1933 و در تمــام جنــگ 
جهانــی دوم، توانایــی انجــام کلیــه وظایــف خــود بــه نحــو مطلوب را داشــته اســت. 
بــه عنــوان مثــال بخــش کشــاورزی آمریــکا بــا کمــک ترویــج کشــاورزی توانســت 
ــکا و  ــردم آمری ــر م ــون نف ــرای 232 میلی ــی ب ــی کاف ــواد غذای در ســال 1980، م
همچنیــن صــدور بــه کشــورهای دیگــر بــه ارزش 40 بیلیــون دالر را تولیــد نمایــد. 
از طــرف دیگــر در ســال 1982، هــر کشــاورز آمریکایــی غــذای کافــی بــرای 78 
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نفــر تولیــد می کــرد. در ســال 1984، مــردم آمریــکا تنهــا 17 درصــد درآمــد خــود 
ــد. ایــن میــزان تنهــا 2 درصــد از  ــرای خریــد مــواد غذایــی مصــرف می کردن را ب
ــاکان  ــی کم ــدگان آمریکای ــود. مصــرف کنن ــه ب ــش یافت ــه 1970 افزای ــل ده اوای
ــی  ــواد غذای ــد م ــرای خری ــه کمتــری ب ــا ســایر مــردم جهــان هزین در مقایســه ب
پرداخــت می کننــد کــه ایــن مزیــت بــزرگ مرهــون پژوهــش هــای کشــاورزی و 

ــی می باشــد )ســوان ســون، 1370(.  ــج تعاون نظــام کارآمــد تروی
در عیــن حــال، علــی رغــم تمــام مزایــای فــوق در نظــام ترویــج تعاونــی، امــروزه 
ــه دالیلــی مــورد چالــش قــرار گرفتــه اســت.  کارنامــه درخشــان ایــن سیســتم ب

برخــی از ایــن محدودیت هــا در ادامــه مــورد بحــث قــرار گرفتــه شــده اســت:
- ــه طــور یــک جانبــه 	 ــه اینکــه ترویــج و تحقیــق و آمــوزش ب ــا توجــه ب ب

ــداوم  ــن ت ــا( اســت بنابرای ــج ه ــت کال ــد گرن ــار دانشــگاه ها )لن ــالً در اختی و کام
ــوان  ــه عن ــد. ب ــد گردی ــر خواه ــت بخــش دیگ ــر بخــش موجــب تقوی ــت ه فعالی
ــق وابســته اســت و چنانچــه  ــه تحقی ــادی ب ــزان زی ــه می ــج ب ــدرت تروی ــال ق مث
یافته هــا از تحقیقــات بــه آن تزریــق نشــود، واحــد ترویــج نیــز تضعیــف خواهــد 
شــد. لــذا در صورتــی کــه بخــش پژوهــش لنــد گرنــت کالج هــا نتوانــد تحقیقــات 
کاربــردی و مــورد نیــاز ترویــج را بــه موقــع ارائــه نمایــد، آینــده و موفقیــت ترویــج 
ــه عبــارت دیگــر در ایــن صــورت ترویــج نیــز  ــه مخاطــره خواهــد افتــاد. ب نیــز ب

پیــام هــای کافــی بــرای ارائــه نخواهــد داشــت.
- بــا توجــه بــه فضــای رقابتــی بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی در جامعــه 	

ــات توســط  ــن بخــش اعظمــی از تحقیق ــار گرفت ــه خصــوص در اختی ــکا و ب آمری
بخــش هــای خصوصــی، لندگرنــت کالج هــا صرفــاً بــا برخــورداری از بودجــه هــای 
دولتــی و نظــارت شــده نمــی تواننــد در عرصــه تحقیقــات کشــاورزی بــا بخــش رو 

بــه رشــد خصوصــی در تمــام زمینه هــا رقابــت نماینــد.
- پیچیدگــی و دشــواری اجــرای نظــام ترویــج تعاونــی در کلیــه فرآیندهــا از 	
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تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی تــا اجــرا و ارزشــیابی بــه دلیــل مشــارکتی بــودن 
سیســتم و دخالــت دادن حداکثــری جامعــه کشــاورزان در فعالیــت هــای ترویــج 

کشــاورزی، از جملــه محدودیــت هــای ترویــج تعاونــی قلمــداد می شــود.
- ــاورزی 	 ــر کش ــاورزی و غی ــکالت کش ــائل و مش ــوع مس ــتردگی و تن گس

ــا ســال هــای  امــروز در آمریــکا شــرایط را بــه طــور نســبتاً زیــادی در مقایســه ب
آغازیــن نظــام ترویــج تعاونــی تغییــر داده اســت. بنابرایــن چگونــه می تــوان انتظــار 
داشــت کــه دانشــگاه بتوانــد بــرای تمامــی این مشــکالت کــه از طیــف گســترده ای از 
مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی هســتند، راهــکار متناســب ارائــه 

.)Wang, 2014( !ــد؟ ده

5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی آمریکا
آمریــکا دارای مســاحت وســیع زمیــن هــای قابــل کشــت زراعــی بــوده و بــا دارا 
بــودن تنــوع اقلیمــی دارای ظرفیت گســترده بــرای صــادرات محصوالت کشــاورزی 
اســت. نظــام ترویــج کشــاورزی آمریــکا طــرح بســیار مناســبی بــرای پیــاده ســازی 
الگوهــای مشــارکتی اســت. آنچنــان کــه به کشــور مشــارکت هــای مردمــی معروف 
اســت. در نظــام ترویــج کشــاورزی خــود نیــز همیــن سیاســت را دنبــال می کنــد 
ــت دادن  ــن اهمی ــام همی ــن نظ ــت ای ــن راز موفقی ــد بزرگتری ــر می رس ــه نظ و ب
بســیار زیــاد بــه مشــارکت کلیــه ذینفعــان بــه ویــژه کشــاورزان اســت. آنچــه کــه 
نظــام ترویــج کشــاورزی آمریــکا را از ســایر نظام هــا متمایــز نمــوده اســت، نظــام 
ارتباطــی بیــن کنشــگران دخیــل در ایــن نظــام اســت. بــه عبارتــی دیگــر آمریــکا 
موفقیــت ترویــج خــود را مدیــون ســاختار ارتباطــی آن اســت کــه نگاهــی بســیار 
ــا  ــان ب ــه ذینفع ــه کلی ــد. رابط ــوآوری می باش ــات و ن ــش ارتباط ــه بین ــک ب نزدی
دانشــگاه بــه عنــوان یکــی از کنشــگران کلیــدی نظــام ترویــج کشــاورزی آمریــکا، 
بــا روابــط دانشــگاه بــا ســایر کشــورهایی کــه چنیــن الگویــی دارنــد متفاوت اســت. 
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ــه و  ــره گرفت ــط به ــن رواب ــی ای ــل چگونگ ــه و تحلی ــوان از تجزی ــن رو می ت از ای
عناصــر مفیــد آن را بــه کار بــرد. نداشــتن نظــام سلســله مراتبــی، می توانــد درس 
مهمــی از ترویــج کشــاورزی آمریــکا باشــد. وقتــی کشــاورزان بــدون هیــچ مانــع 
ســاختاری بــه راحتــی بتواننــد بــا تمــام ذینفعــان در هــر ســطحی ارتبــاط برقــرار 
کننــد، اثربخشــی آن نظــام ترویــج جــای تعجــب نــدارد. از طرفــی، ایــن کشــور در 
جــذب مشــارکت کشــاورزان بســیار موفقیــت آمیــز عمــل نمــوده اســت و همیــن 
امــر همــراه بــا دیــدگاه تکثرگرایانــه نظــام ترویــج کشــاورزی آمریــکا مؤلفه هــای 

ایــن نظــام را بــه بینــش ارتباطــات و نــوآوری نزدیــک نمــوده اســت. 
امــا مســئله اینجاســت کــه آمریــکا بــه دنبــال گام بزرگــی کــه در مســیر ترویــج 
تعاونــی برداشــته اســت، بــا تنــوع و گوناگونــی امــور کشــاورزی و غیرکشــاورزی و 
همچنیــن مســائل و چالــش هــای مربــوط بــه مشــارکت کشــاورزان ســر و کار دارد 
و ایــن مســائل، ایــن کشــور را مجبــور خواهــد ســاخت تــا در راه عملیاتــی کــردن 
ســاز و کارهــای خــود، اندکــی بینــش خــود را رو بــه عقــب و بــه ســوی مداخلــه گری 

تغییــر دهــد.





فصل  پنجم 
نظام ترویج کشاورزی ایران
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نظام ترویج کشاورزی ایران
1- بخش کشاورزی ایران

کشــور مــا بــا مســاحتی بیــش از 1648 هــزار کیلومتــر مربــع در جنــوب غــرب 
آســیا و منطقــه خاورمیانــه قــرار دارد. ایــران کشــوری کوهســتانی بــا آب و هوایــی 
بســیار متنــوع می باشــد. میانگیــن درجــه حــرارت 15 درجه ســانتیگراد و متوســط 
بارندگــی ســاالنه 240 میلیمتــر اســت. جمعیــت ایــران حــدود 75 میلیــون نفــر 
ــر  ــب براب ــه ترتی ــتایی ب ــق روس ــهرها و مناط ــت در ش ــد جمعی ــرخ رش ــوده و ن ب
ــای  ــران دارای اقلیم ه ــران، 1392(. ای ــار ای ــز آم ــت )مرک ــد اس ــا 1/5 و 2 درص ب
متنــوع، منابــع غنــی گیاهــی، دامــی و همچنیــن منابــع آب و خــاك اســت. از 164 
میلیــون هکتــار اراضــی ایــران، 37 میلیــون هکتــار مســتعد کشــت هســتند ولــی 
بــا توجــه بــه عوامــل محــدود کننــده ماننــد کمبــود آب، 18/5 میلیــون هکتــار از 
اراضــی زیــر کشــت محصــوالت کشــاورزی قــرار دارد )مرکــز آمــار ایــران، 1392(. 
کشــاورزی یکــی از مهــم تریــن مؤلفــه هــای اقتصــاد ایــران محســوب می شــود 
بــه طــوری کــه 12/8 درصــد از ســهم ناخالــص ملــی و 20 درصــد از فرصــت هــای 
ــی  ــل توجه ــهم قاب ــن س ــاورزی همچنی ــش کش ــود. بخ ــامل می ش ــغلی را ش ش
ــش  ــزوده بخ ــهم ارزش اف ــد. س ــد می نمای ــع را تولی ــه صنای ــام اولی ــواد خ از م
کشــاورزی از تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 1388 بــه طــور متوســط 12 درصــد 
ــوده  ــر از صــادرات ب ــوده اســت. در طــی ســال 92-1391 ســهم واردات بیش ت ب
ــه واردات محصــوالت  ــوط ب ــارد دالر مرب ــه طــوری کــه بیــش از 13 میلی اســت ب
کشــاورزی و 5 میلیــارد دالر مربــوط بــه صــادرات این محصوالت بوده اســت )ســند 
ملــی تحــول علــوم و فنــاوری هــای بخــش کشــاورزی جمهــوری اســالمی ایــران، 
1392(. ایــران از نظــر تنــوع و گوناگونــی محصــوالت زراعــی و باغــی دارای جایــگاه 
و موقعیــت مناســبی می باشــد. بــه طــوری کــه از نظــر تنــوع تولیــد محصــوالت 
ــن  ــد. همچنی ــان دارا می باش ــورهای جه ــن کش ــم را در بی ــه هجده ــی، رتب زراع
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ــد می شــود  ــران تولی ــان در ای ــا و 60 درصــد پســته جه حــدود 20 درصــد خرم
)مرکــز آمــار ایــران، 1392(. میــوه هــای تــازه و خشــک از جملــه کاالهــای عمــده 
نقــدی کشــور را تشــکیل داده و گنــدم، جــو، چغندرقنــد و نیشــکر از محصــوالت 
ــرواری  ــره، گاوهــای پ ــد. گوشــت گوســفند، ب ــه شــمار می رون ــران ب معیشــتی ای
و شــیری، طیــور و محصــوالت آبــزی نیــز در چرخــه تولیــد و عرضــه مــواد غذایــی 
قــرار دارنــد. در راســتای مســئله امنیــت غذایــی، سیاســتگذاران قویــاً بــر زمینــه هایی 
همچــون توســعه کشــاورزی، افزایــش تولیــد، توســعه روســتایی و خودکفایــی در 
ــی  ــه اصل ــه دغدغ ــی ک ــا زمان ــن ت ــد. بنابرای ــد دارن ــتراتژیک تأکی محصــوالت اس
معطــوف بــر افزایــش تولیــد محصــول باشــد، مــواردی شــامل دسترســی بــه زمیــن 
کافــی، افزایــش مشــوق بــرای کشــاورزان، دسترســی بهتــر و آســان تــر به نهــاده های 
کشــاورزی و ارتقــای مشــارکت کشــاورزان در نظــام دانــش و اطالعــات از الزمــه هــای 

اساســی تحقــق ایــن هــدف محســوب می شــود.
اگرچــه امنیــت غذایــی شــهروندان جزئــی مهــم در قانــون اساســی ایــران لحــاظ 
گردیــده اســت. برخــی پیــش نیازهــای تحقق امنیــت ملــی غذایی همچون توســعه 
کشــاورزی، علــوم و فنــاوری، حفاظــت از محیــط زیســت، امنیت اجتماعــی، کاهش 
فقــر، حفاظــت از حقــوق زنــان و رعایــت عــزت انســان در قانــون اساســی ایــران بــه 
شــدت مــورد تأکیــد می باشــد. از ســوی دیگــر توســعه کشــاورزی و روســتایی نیــز 

همــواره بــه عنــوان دو جنبــه مهــم در برنامــه ملــی توســعه ایــران مطــرح هســتند.
ــران نشــان می دهــد کــه تعــداد  ــرداران بخــش کشــاورزی ای وضعیــت بهــره ب
آنهــا بــر خــالف دهــه منتهــی بــه 1380 کــه رونــد صعــودی داشــته، در ســال هــای 
اخیــر کاهــش یافتــه اســت بــه طــوری کــه در ســال 1392، حــدود 3/2 میلیــون 
واحــد تولیــد کشــاورزی در ســطح کشــور شناســایی شــده اســت. بررســی وضعیــت 
ــای ایــن اســت کــه حــدود 73 درصــد از  ــران گوی مالکیــت اراضــی کشــاورزی ای
ــتند.  ــار هس ــج هکت ــر از پن ــی کم ت ــاورزی دارای اراض ــش کش ــرداران بخ ــره ب به
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ــکیل  ــران را تش ــتایی ای ــه روس ــی از جامع ــش اعظم ــا بخ ــرده پ ــاورزان خ کش
ــاورزی  ــش کش ــوان بخ ــت عن ــا تح ــه از آنه ــروه ک ــن گ ــع ای ــد. در واق می دهن
ــامل  ــتایی را ش ــت روس ــد از جمعی ــدود 50 درص ــود، ح ــاد می ش ــوار ی خان
ــش در  ــن چال ــئله اصلی تری ــن مس ــران، 1392(. ای ــار ای ــز آم ــوند )مرک می ش
کاهــش فقــر، افزایــش تولیــد و امنیــت غذایــی اســت. در واقــع توســعه کشــاورزی 
کوچــک مقیــاس در مرکــز برنامــه هــای کاهــش فقــر و گرســنگی کشــورهای در 
ــوژی هــای خاصــی را  ــج تکنول ــر تروی ــن ام ــه شــمار مــی رود. ای حــال توســعه ب
بــرای ایــن بخــش از جامعــه روســتایی می طلبــد. از طــرف دیگــر بهــره بــرداران 
ــد از  ــک درص ــد ی ــم و در ح ــیار ک ــی، بس ــن زراع ــار زمی ــش از 50 هکت ــا بی ب
بهــره بــرداران کشــور را تشــکیل می دهنــد. بــا ایــن توضیحــات می تــوان نتیجــه 
گرفــت کــه اکثریــت واحدهــای زراعــی در ایــران را واحدهــای خــرده پــا و ســنتی 

ــد.  ــکیل می دهن تش

2- ترویج کشاورزی ایران
ــی  ــران معرف ــی در ای ــه تازگ ــوم کشــاورزی ب ــه عل ــی ک در ســال های دور زمان
شــد، دانــش آموختــگان جــوان مهندســی کشــاورزی بــه دنبــال انتقــال دانــش و 
مهارت هــای علمــی کشــاورزی بــه زارعینــی بودنــد کــه ایــن حرفــه را از پــدران 
و پــدر بــزرگ هــای خــود آموختــه بودنــد. آنهــا تحقــق چنیــن فعالیتــی را بســیار 
آســان می پنداشــتند. ایــن در حالــی بــود کــه کشــاورزان آن زمــان، حتــی از ورود 
فنــاوری هــای جدیــد بــه مــزارع شــان ممانعــت می کردنــد. در واقــع کشــاورزان 
معتقــد بودنــد کــه توانایــی آنــان بیــش از واژه هایــی اســت کــه مهندســین جــوان 
کتــاب در دســت بــه آنــان بازگــو می کننــد. ایــن نســل از کارشناســان آینــده بهتــر 
کشــاورزی و افزایــش تولیــد را در پذیــرش فنــاوری هــای جدیــد و جایگزین شــدن 
ماشــین آالت بــا نیــروی فیزیکــی کشــاورزان و حیوانــات می دانســتند. امــا ارتبــاط 
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ــی کــه  ــا زمان ــه وجــود نیامــد ت ــر و واقعــی بیــن کارشناســان و کشــاورزان ب مؤث
گروهــی از کارشناســان بــه جلــب مشــارکت کشــاورزان در نظــام تولیــد و انتقــال 
ــا کشــاورزان از طریــق نماینــدگان  دانــش و ارتباطــات مســتقیم و غیرمســتقیم ب
ــد. ایــن گــروه از کارشناســان، مهندســین ترویــج  معتمــد روســتایی اقــدام نمودن
کشــاورزی بودنــد. اولیــن فعالیــت ترویجــی در بخــش کشــاورزی در ســال 1328 
ــش  ــیس بخ ــی در تأس ــل توجه ــور قاب ــه ط ــت ب ــان دول ــاد. در آن زم ــاق افت اتف
رســمی ترویــج عمومــی اقــدام نمــود و کمــک هایــی نیــز از جانــب دولــت آمریــکا 

ــران می شــد )ملــک محمــدی، 1386(. ــه ای ب
 رسالت اصلی ترویج کشاورزی در ابتدای آغاز فعالیت ها، بهبود شایستگی ها و سطح دانش 
کشاورزان بوده تا از این طریق کنترل بهتری بر واحد تولیدی خود داشته باشند. در واقع 
رهیافت های نظام ترویج در راستای تحقق توسعه کشاورزی در قالب توانمندسازی 
کشاورزان بوده به گونه ای که آنان بتوانند نیازهای اساسی خود را تشخیص داده و 
با مشارکت فعال در برنامه های متنوع ترویجی، به دنبال پاسخ به این نیازها باشند. 
با آغاز فعالیت های نظام ترویج در سراسر کشور، حدود 52,000 روستا و 23 میلیون 
نفر از روستاییان تحت پوشش قرار گرفتند. این نظام در پنج سطح مختلف دولتی 
شامل سطوح ملی، استانی، شهرستان، بخش و دهستان به فعالیت مشغول شد. نظام 
ترویج کشاورزی ایران از ابتدا تاکنون نظامی متمرکز با برنامه های گسترده و از باال 
به پایین بوده است. اخیراً تأکید متخصصین ترویج به سمت رهیافت های مشارکتی 

با دخالت حداکثری مخاطبین در کل فرآیند ترویج می باشد. 
ــران بعــد از ســال  ــه کشــاورزی در ای ــج گون ــی فعالیت هــای تروی ــه طــور کل ب
ــرار گرفــت. وزارت  ــه تدریــج مــورد توجــه ق ــا تأســیس اداره فالحــت ب 1296 و ب
کشــاورزی ایــران در ســال 1320 بــا اهــداف مختلفــی در راســتای توســعه 
کشــاورزی تأســیس گردیــد. امــا ایجــاد تشــکیالت رســمی ترویــج کشــاورزی در 
ایــران بــه ســال 1331 بــر می گــردد کــه اداره کل ترویــج کشــاورزی به تشــکیالت 
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ــج  ــه ســازمان تروی ــن اداره در ســال 1338 ب ــد. ای ــه گردی وزارت کشــاورزی اضاف
تغییــر نــام داده و تحــت نظــارت معاونــت زراعــت وزارت کشــاورزی قــرار داشــت. 
نظــام ترویــج کشــاورزی ایــران طــی شــش دهــه اخیــر دســت خــوش تغییراتــی 
ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــاورزی ب ــج کش ــازمان تروی ــه اســت. س ــرار گرفت ق
تشــکیالت اداری وزارتخانــه می باشــد. پــس از انقــالب، ســازمان جهــاد ســازندگی 
بــا هــدف توســعه کشــاورزی و روســتایی تأســیس شــد. در ســال 1370 ســازمان 
ــف وزارت  ــی وظای ــد و برخ ــه در آم ــک وزارتخان ــورت ی ــه ص ــازندگی ب ــاد س جه
کشــاورزی ماننــد مدیریــت امــور دام، شــیالت و منابــع طبیعــی بــه آن وزارتخانــه 
ــاد  ــه جه ــاً در ســال 1380، دو وزارتخان ــا، نهایت ــس از ســال ه ــد. پ ــذار گردی واگ
ــد.  ــوان وزارت جهــاد کشــاورزی ادغــام گردیدن ســازندگی و کشــاورزی تحــت عن
در ایــن ســاختار جدیــد، اداره ترویــج کشــاورزی در ســطح وزارتخانــه بــه عنــوان 
ــد.  ــر می باش ــطوح پایین ت ــور در س ــی کش ــای ترویج ــت ه ــه فعالی ــی کلی متول

ــاختارهای  ــیع و س ــف وس ــوزه وظای ــاورزی دارای ح ــاد کش ــروزه وزارت جه ام
ــوری  ــه ط ــد. ب ــور می باش ــاورزی کش ــعه کش ــدف توس ــتای ه ــددی در راس متع
کــه حــوزه ســتادی ایــن وزارت خانــه از طریــق مدیریــت متمرکــز، سیاســتگذاری، 
ــر عهــده دارد.  برنامــه ریــزی و نظــارت کالن تمامــی امــور بخــش کشــاورزی را ب
ــه  ــور ب ــذاری ام ــاً در راســتای واگ ــاد کشــاورزی عمدت ــای وزارت جه سیاســت ه
ــی و  ــر دولت ــای بخــش غی ــت ه ــت فعالی ــی، تقوی ــر دولت بخــش خصوصــی و غی
تمرکــز زدایــی و تفویــض اختیــارات بــه واحدهــای عملیاتــی در ســطوح پائیــن 
ــه تبعیــت از ایــن حــوزه، در ســطوح اســتان، شهرســتان و دهســتان  می باشــد. ب
ــی  ــز مل ــازمانها و مراک ــد. س ــود دارن ــاختارها وج ــترده ای از س ــبکه گس ــز ش نی
دیگــری نیــز بــه مــوازات وزارت جهــاد کشــاورزی، فعالیــت هــای مرتبــط بــا منابــع 

ــد.  ــام می دهن ــی و ... را انج طبیع
نظــام فعلــی ترویــج در وزارت جهــاد کشــاورزی بــه صورتــی اســت کــه واحدهای 
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ــج کشــاورزی  ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــج در س ــای تروی ــی فعالیته متول
وظیفــه برنامــه ریــزی کالن را بعهــده دارد و در ســطح اســتان ها نیــز مدیریــت هــای 
ــطوح  ــرای آن را در س ــاورزی اج ــاد کش ــای جه ــازمان ه ــج س ــی تروی هماهنگ
ــن  ــی مشــخصی بی ــازوکار هماهنگ ــد. س ــت می کنن ــتان و دهســتان هدای شهرس
واحدهــای ســتادی ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و واحدهــای 
ــج کشــاورزی وجــود  ــه تروی ــه در زمین ــن وزارت خان تخصصــی ســتادی دیگــر ای
نــدارد. بــه همیــن روال، جایــگاه مشــخصی بــرای واحدهــای حــوزه معاونــت هــای 
تخصصــی در رابطــه بــا فعالیتهــای ترویجــی پیــش بینــی نشــده اســت )ســند ملــی 
تحــول علــوم و فنــاوری هــای بخش کشــاورزی جمهــوری اســالمی ایــران، 1392(.

ــرح اساســی را در  ــت ط ــاورزی، هف ــاد کش ــازمان جه ــاورزی در س ــج کش تروی
راســتای تقویــت ســاختار و عملکــرد نظــام ترویــج کشــور در برنامــه کاری خــود 
قــرار داده اســت: )1( استانداردســازی مراکــز خدمــات ترویج؛ )2( آمــوزش نیروهای 
ترویجــی؛ )3( رســانه هــای ترویجــی متناســب بــا محتــوای متنــوع بــرای اقشــار 
ــان روســتایی؛ )4( گســترش و تقویــت  ــان و جوان ــه زن مختلــف روســتایی از جمل
ــی هــای تولیــد  نهادهــای محلــی کشــاورزان، ســازمان هــای مــردم نهــاد و تعاون
روســتایی؛ )5( توســعه نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی؛ )6( مشــارکت فعــال 
ــات  ــازی خدم ــی س ــی و خصوص ــج؛ و )7( تمرکززدای ــد تروی ــاورزان در فرآین کش

ــج کشــاورزی )عمــادی، 1382(. تروی

2-1- حوزه ستادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
ــده  ــر عه ــران ب ــاورزی ای ــج کش ــوزش و تروی ــات، آم ــمی تحقیق ــت رس مدیری
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی اســت. فعالیت هــای ایــن 
ــوزش،  ــز آم ــی، 64 مرک ــز مل ــب 23 مؤسســه، پژوهشــکده و مرک ــازمان در قال س
34 مرکــز تحقیقــات، 34 مدیریــت هماهنگــی ترویــج، 314 ایســتگاه تحقیقاتــی، 
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ــان انجــام  ــش بنی ــی و 27 شــرکت دان ــع طبیع ــز رشــد کشــاورزی و مناب 3 مرک
می شــود. وظایــف کالن ایــن ســازمان عبارتنــد از امــور پژوهــش و فنــاوری، امــور 
ــی  ــع انســانی. اهــداف کل ــزی و توســعه مناب ــج و امــور برنامــه ری آمــوزش و تروی

ــر اســت: ــه شــرح زی ــز ب ــج کشــاورزی نی ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و تروی
- ایفای نقش مؤثر در راه اندازی نظام نوآوری بخش کشاورزی؛	
- توســعه و تقویــت تحقیقــات کاربــردی و تولیــد دانــش کاربــردی و فناوری 	

ــرای بخش کشــاورزی؛ ب
- آموزش، ترویج و انتقال یافته ها در سطح بهره برداران؛	
- ــش 	 ــانی بخ ــروی انس ــی نی ــوآوری و کارآفرین ــارت، ن ــش، مه ــاء دان ارتق

ــاورزی؛ کش
- توســعه و هماهنــگ کــردن فعالیــت هــای تحقیقاتــی، آموزشــی و ترویجی 	

مطابــق بــا برنامــه هــای بیــن المللی؛
ســاختار ســازمانی ســتادی ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در 

نــگاره 19 نشــان داده شــده اســت.
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نگاره 19. تشکیالت موجود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران

 

 معاون وزیر و رئیس سازمان  شوراي تحقیقات و آموزش 
مرکز اطالعات و 
مدارک علمی 
 کشاورزی 

معاونت برنامه ریزي و  معاونت ترویج  معاونت پژوهش و فناوري 
 توسعه  منابع انساني 

 دفتر حقوقي 

دفتر تجاري سازي  
 و انتقال فناوري

 معاونت آموزش 

دفتر ترویج کشاورزي و 
 منابع طبیعي 

دفتر بسیج سازندگي  و 
 شبکه عامیلن ترویج 

دفتر امور زنان 
 روستایي و عشایري 

دفتر برنامه ریزي و 
 پایش امور

دفتر برنامه و 
 بودجه و آمار 

دفتر منابع انساني 
 و نوسازي اداري  

 اداره کل امور مالي 

دفتر آموزش 
 کارکنان 

دفتر آموزش بهره برداران 
 و مشاغل کشاورزي 

دفتر شبکه ملي 
تلویزیوني کشاورزي و 
 رسانه هاي ترویجي 

دفتر خدمات فني و 
 مهندسي و پشتیباني 

واحد های تابعه استانی

مرکز اطالعات 

و مدارك علمی کشاورزی 

منابع طبیعی
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ــات،  ــازمان تحقیق ــاورزی در س ــج کش ــای تروی ــود  فعالیت ه ــت موج وضعی
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــه صورتــی اســت کــه فعالیت هــای آنهــا در قالــب 
ــار   ــده چه ــر گیرن ــه در ب ــرد ک ــورت می گی ــاورزی ص ــج کش ــت تروی ــک معاون ی
ــن  ــازندگی و شــبکه عاملی ــی، بســیج س ــع طبیع ــج کشــاورزی و مناب ــر تروی دفت
ترویــج، امــور زنــان روســتایی و عشــایری و شــبکه ملــی تلویزیونــی کشــاورزی و 
رســانه هــای ترویجــی اســت. بطــور کلــی اهــداف و ماموریــت هــای ترویــج در ایــن 

ــد:  ــر می باش ــورت زی ــت وار بص ــازمان فهرس س
- ساماندهی نظام اطالعات و دانش بخش کشاورزی؛	
- ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره برداران و تولید کنندگان این بخش؛	
- ایجاد و حمایت از شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای؛	
- بهبود و افزایش میزان دسترسی زنان روستایی به منابع و خدمات؛	
- ارتقــاء میــزان دانــش، بینــش و مهــارت هــای زنــان روســتایی در زمینــه 	

ــاورزی؛ ــای کش فعالیت ه
- افزایش آگاهی و بهبود مشارکت زنان روستایی؛ و	
- بهبود وضعیت امنیت غذایی در بین خانوارهای روستایی.	

2-2- مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان
    وظایــف ترویــج در ســطح اســتان ها بــر عهــده مدیریــت هماهنگــی ترویــج 
اســتان می باشــد کــه سیاســت ها و برنامــه هــای ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و 
ترویــج کشــاورزی در ســطح معاونــت وزارتخانــه را پیگیــری می نمایــد. مدیریــت 
ــای  ــی و واحده ــهای تخصص ــن بخش ــی بی ــه هماهنگ ــج وظیف ــی تروی هماهنگ
ــن  ــده دارد. همچنی ــر عه ــتان ها را ب ــتان ها و دهس ــطح شهرس ــی در س عملیات
وظایــف مربــوط بــه ترویــج کشــاورزی در مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ها 
ــن  ــف ترویجــی ای ــج کشــاورزی شهرســتان می باشــد. وظای ــده اداره تروی ــر عه ب
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ــازمان  ــوی س ــی از س ــای ترویج ــه ه ــرای برنام ــی اج ــتای هماهنگ اداره در راس
جهــاد کشــاورزی اســتان می باشــد. بــه منظــور ارتقــای ســطح دانــش، اطالعــات 
و مهــارت هــای جوانــان روســتایی در زمینــه کشــاورزی، ادارات جهــاد کشــاورزی 
اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی فنــی و حرفــه ای می نمایــد. ایــن دوره هــا 
بــا همــکاری ســازمان ملــی آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای تحــت نظــارت وزارت 
ــت در  ــن ادارات فعالی ــن، ای ــر ای ــالوه ب ــردد. ع ــا می گ ــی برپ ــور اجتماع کار و ام
حــوزه رســانه هــای ترویجــی و اقدامــات اجرایــی مربــوط بــه گســترش روش هــای 
ترویجــی، برنامــه ریــزی دوره هــای ترویجــی، جــذب ســربازان ســازندگی و نظــارت 
ــده  ــر عه ــز ب ــاد کشــاورزی دهســتان را نی ــز جه ــای ترویجــی مراک ــر عملکرده ب
دارنــد. مهم تریــن وظایــف ترویجــی اداره ترویــج مدیریــت شهرســتان عبارتنــد از:

- ــبکه 	 ــی ش ــای ترویج ــت ه ــی فعالی ــی و هماهنگ ــزی اجرای ــه ری برنام
شهرســتان؛

- فراهم ساختن امکانات و پشتیبانی و حمایت فنی و اعتباری از دهستان؛	
- ایجـاد تمهیـدات و بسـتر الزم بـرای تشـکیل تعاونی هـا و تشـکل هـای 	
تولیـدی؛
- نظارت بر اجرای برنامه های توانمندسازی و انتقال یافته ها در دهستان؛	
- نظـارت بـر توانمندسـازی شـبکه خصوصی ترویـج و سـپردن فعالیت ها به 	

آنها؛
- تعییـن اهـداف کمـی بـا تمرکز بر دهسـتان ها بر اسـاس برنامه هـای ملی؛ 	

و
- تشکیل هسته های فنی و تخصصی موضوعی در رابطه با محصول.	

ــد  ــرار دارن ــاد کشــاورزی دهســتان ق ــز جه ــن ســطح، مراک ــن تری       در پائی
کــه در 1,139 نقطــه فعالیــت دارنــد. بــا توجــه بــه اینکــه حــدود 61,000 روســتا 
در ایــران وجــود دارد، می تــوان اســتنباط کــرد کــه هــر مرکــز بــه طــور متوســط 
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53 روســتا را تحــت پوشــش دارد. نســبت کنونــی نیروهــای ترویجــی دولتــی بــه 
کل بهــره بــرداران 1 بــه 3,100 نفــر می باشــد کــه نشــان دهنــده تعامــل ضعیــف 
بدنــه ترویــج بــا بهــره بــرداران اســت. ایــن مراکــز قبــاًل مراکــز ترویــج و خدمــات 
ــای  ــت ه ــه فعالی ــه کلی ــس از اینک ــا پ ــدند. ام ــده می ش ــاورزی نامی ــاد کش جه
اجرایــی در حــوزه ترویــج کشــاورزی از آنهــا منفــک و بــه شــرکت هــای خدمــات 
مشــاوره فنــی و مهندســی منتقــل گردیــد، تحــت عنــوان مراکــز جهــاد کشــاورزی 

فعالیــت می کننــد. مهــم تریــن وظایــف ترویجــی ایــن مراکــز عبارتنــد از: 
- ــود در 	 ــکالت موج ــا و مش ــا، تنگناه ــت ه ــتعدادها، ظرفی ــایی اس شناس

ــاورزی؛ ــعه کش توس
- تعیین وضعیت موجود محصوالت و موضوعات اولویت دار؛	
- ــات 	 ــن موضوع ــول و همچنی ــد محص ــه تولی ــا در زمین ــن اولویت ه تعیی

ــی؛ ــه  عملیات ــن برنام ــط و تدوی مرتب
- ــی 	 ــای ترویج ــت ه ــین آالت و ... و حمای ــا، ماش ــاده ه ــنجی از نه نیازس

ــاورزی؛ ــعه کش ــرای توس ب
- ــدازی 	 ــرای راه ان ــازی ب ــه س ــی و زمین ــای اجتماع ــروه ه ــایی گ شناس

تعاونی هــا و تشــکل هــا؛
- اجرای برنامه های توانمندسازی و انتقال یافته ها؛	
- نظارت و هدایت بخش خصوصی در راستای اجرای برنامه ها؛ و	
- شــناخت بازخوردهــا و انعــکاس آنهــا بــه هســته هــای فنــی و تخصصــی 	

شهرســتان.
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2-3- فعالیت های انجام شده برای ارتقای نظام ترویج کشاورزی ایران
2-3-1- احداث شبکه ملی ترویج1: 

ـــز  ـــه مراک ـــی ب ـــه کشـــاورزان دسترســـی خوب ـــد ک ـــر نشـــان می ده تجـــارب اخی
ترویجـــی ندارنـــد و ایـــن موضـــوع بـــه دلیـــل توزیـــع نامتناســـب و نامتـــوازن 
ـــع  ـــتای رف ـــاورزی در راس ـــاد کش ـــد. وزارت جه ـــور می باش ـــطح کش ـــز در س مراک
ـــه  ـــت. ب ـــاورزی پرداخ ـــج کش ـــات تروی ـــز خدم ـــایی مراک ـــه شناس ـــل، ب ـــن معض ای
ـــات را  ـــز خدم ـــترش مراک ـــام و گس ـــز ادغ ـــج نی ـــدام، اداره تروی ـــن اق ـــوازات ای م
ـــج  ـــی تروی ـــبکه مل ـــوان ش ـــت عن ـــدی تح ـــکیالت جدی ـــن تش ـــود. چنی ـــاز نم آغ
مطـــرح گردیـــد کـــه شـــامل عناصـــر فیزیکـــی و نیـــروی انســـانی بـــوده و در 
ـــن  ـــن مخاطبی ـــاورزی بی ـــش کش ـــار دان ـــد انتش ـــودن فرآین ـــهیل نم ـــتای تس راس
ـــبکه  ـــی ش ـــدف اصل ـــد )Shabanali-Fami, 2006; Sharma, 2006(. ه ـــاد گردی ایج
ـــن  ـــاه تری ـــا در کوت ـــاند ت ـــاری رس ـــاورزان ی ـــه کش ـــه ب ـــود ک ـــن ب ـــج ای ـــی تروی مل
ـــن  ـــد. ای ـــت یابن ـــود دس ـــی خ ـــای اطالعات ـــه نیازه ـــه ب ـــل هزین ـــا حداق ـــان و ب زم
ـــن  ـــه ای ـــد ب ـــج می باش ـــز تروی ـــرد مراک ـــاختار و کارک ـــام س ـــق ادغ ـــداد از طری روی
ـــردد.  ـــج گ ـــام تروی ـــره وری نظ ـــای به ـــز موجـــب ارتق ـــد نی ـــه بع ـــه در وهل ـــد ک امی
ـــر  ـــه ازای ه ـــات ب ـــز خدم ـــک مرک ـــج، ی ـــی تروی ـــبکه مل ـــام ش ـــه نظ ـــه ب ـــا توج ب
ـــاورزان آن  ـــی کش ـــای اطالعات ـــخگوی نیازه ـــا پاس ـــد ت ـــداث گردی ـــتان اح دهس
منطقـــه بـــوده و خدمـــات ترویجـــی و حمایتـــی مـــورد نیـــاز آنـــان بـــا توجـــه 
ـــداف  ـــایر اه ـــد. س ـــه نمای ـــوص را ارائ ـــه خص ـــه ب ـــاص آن منطق ـــائل خ ـــه مس ب
شـــبکه ملـــی ترویـــج عبارتنـــد از تســـهیل فرآینـــد ارائـــه خدمـــات ترویجـــی، 
بهبـــود و ارتقـــای اســـتانداردهای مراکـــز ترویـــج از لحـــاظ فضـــا و تجهیـــزات 
ـــج و  ـــز تروی ـــد اداری مراک ـــتاییان در فرآین ـــارکت روس ـــب مش ـــود جل اداری، بهب

ـــاورزی. ـــی کش ـــات حمایت ـــه خدم ـــاورزان ب ـــی کش ـــش دسترس افزای

 1. National Extension Network (NEN)  
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ــاری  ــب و کار تج ــر کس ــه ازای ه ــج، ب ــی تروی ــبکه مل ــررات ش ــق مق ــر طب ب
کوچــک و متوســط، بایســتی حداقــل 10 مــروج کشــاورزی وجــود داشــته باشــد. 
بنابرایــن بــرای اجــرای هــر برنامــه فنــی ترویجــی نیازمنــد 20 مــروج و بــه طــور 
کلــی هــر دفتــر ترویجــی در ســطح بخــش نیازمنــد 30 مــروج کشــاورزی اســت. 
ــروژه شــبکه ملــی ترویــج توســط اداره کل بســیج و پشــتیبانی شــبکه ترویــج1  پ
ــد. سیاســت هــای ایــن اداره در ادامــه آمــده اســت )اداره  طراحــی و اجــراء گردی

ترویــج پشــتیبانی و تجهیــز شــبکه ترویــج، 1382(:
- ــله 	 ــام سلس ــده در نظ ــایی ش ــج شناس ــز تروی ــن مراک ــاط بی ــود ارتب بهب
ــی؛ مراتب
- ــع فیزیکــی و نیــروی انســانی طبــق انگاره هــا و 	 ــوازن بیــن مناب ایجــاد ت

اســتانداردهای علمــی؛
- ــه 	 ــه ب ــا توج ــاورزی ب ــات کش ــش و اطالع ــام دان ــم نظ ــی و تنظی طراح

ــاورزان؛ ــی کش ــای واقع نیازه
- فراهــم آوردن شــرایطی کــه ســایر بخــش هــای اداری وزارتخانــه از منافــع 	

شــبکه ترویــج بهــره منــد شــوند؛
- ــی از 	 ــای ترویج ــت ه ــرای فعالی ــی در اج ــش خصوص ــتیبانی از بخ پش

ــج؛ ــبکه تروی ــای ش ــت ه ــق ظرفی طری
- ارتقای بهره وری از منابع فیزیکی مراکز خدمات ترویج؛	
- ایجاد یک شبکه ملی اطالعات در نظام ترویج کشور؛	
- اجــرای 	 در  داوطلــب  و  بومــی  نیروهــای  و ســازماندهی  بکارگیــری 

ترویجــی؛ فعالیت هــای 
- توسعه و تقویت سازمان های محلی؛	
- تقویت فعالیت های ترویجی در سطوح اجرایی در مناطق روستایی؛ و	

1. General Directorate of Extension Network of Mobilization and Support (GDENMS)
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- اســتفاده از دانــش بومــی و تجــارب عملــی کشــاورزان در برنامــه و 	
ترویــج. اجرایــی  طرح هــای 

 2-3-2- مراکز ترویج1: طی سه دهه اخیر، مراکز ترویجی متنوع و بسیاری در 
مناطق روستایی ایجاد شده است. عملکرد اصلی چنین مراکزی شامل آموزش مردم 
به جوامع  ارائه خدمات ضروری  و  توسعه کشاورزی  برنامه های  از  روستا، حمایت 
کشاورزی بوده است. هرچند که فعالیت برخی از این مراکز صرفاً معطوف به توزیع 
نهاده های کشاورزی بود. بعضی از مهمترین مراکزی که در حیطه ترویج کشاورزی 

در مناطق روستایی مشغول به فعالیت هستند، در ادامه معرفی شده اند:
ــن مراکــز در ســال 1359 تحــت نظــارت 	  مراکــز خدمــات روســتایی2: ای

وزارت کشــاورزی تأســیس و آغــاز بــه کار نمودنــد. مراکــز خدمــات روســتایی در 
ســطح بخش هــا و بــه هــدف ارائــه خدمــات فنــی، مالــی، آموزشــی و زیرســاختی 
مثــل توزیــع بــذر و کــود ایجــاد گردیدنــد. هــر مرکــز خدمــات از زیربخــش هایــی 
ــوزش  ــج و آم ــین آالت و تروی ــت، ماش ــور و دام، زراع ــاك، طی ــامل آب و خ ش
ــت  ــتا را تح ــات، 48 روس ــز خدم ــر مرک ــط ه ــور متوس ــه ط ــد. ب ــکیل می ش تش
پوشــش قــرار مــی داد. ایــن مراکــز از امکانــات زیرســاختی همچــون آب و بــرق و 
تلفــن برخــوردار بودنــد امــا دسترســی مطلوبــی بــه خدمــات آموزشــی بــرای بــه 

روز نمــودن ســطح آگاهــی هــای کارمنــدان نداشــتند.
خانــه هــای ترویــج3: اولیــن خانــه ترویــج در ســال 1369 تحــت نظــارت 	 

ــه  ــر خان ــود. ه ــه کار نم ــاز ب ــتان آغ ــطح دهس ــازندگی و در س ــاد س وزارت جه
ترویــج حــدوداً 22 روســتا را تحــت پوشــش قــرار دارد. در واقــع خانــه هــای ترویــج 
اولیــن مراکــزی بودنــد کــه مســتقیماً بــه انجــام فعالیــت هــای ترویجــی پرداختند. 
1. Extension Centers (ECs)

2.  Rural Services Centers (RSCs)

3. Extension Homes (EHs)
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هــدف اصلــی خانــه هــای ترویــج بهبــود مهــارت هــای مدیریتــی، فنــی و بازاریابــی 
ــان  ــا از ایــن طریــق ســطح درآمــد و اســتانداردهای زندگــی آن ــود ت کشــاورزان ب
ــت، در  ــی و مروجــان تحــت نظــارت دول ــردم محل ــا بخشــد. گروهــی از م را ارتق
ــمت  ــج از دو قس ــه تروی ــر خان ــد. ه ــت بودن ــغول فعالی ــج مش ــای تروی خانه ه
آموزشــی کتابخانــه و  پایــگاه اطالعاتــی تشــکیل می شــود. در حــدود 70 درصــد 
ــد. ــه روســتایی را اداره می کنن ــا 2 کتابخان ــج در حــدود 1 ت ــای تروی ــه ه از خان

ــتایی در ســال 1324 	  ــه روس ــن کتابخان ــتایی1: اولی ــای روس ــه ه کتابخان
بــا هــدف اصلــی توســعه منابــع انســانی در مناطــق روســتایی آغــاز بــه کار کــرد. 
ــه  ــتایی، ب ــران روس ــران و پس ــری از دخت ــا عضوگی ــتایی ب ــای روس ــه ه کتابخان
ــه روســتایی حــدود  ــه برخــی خدمــات ترویجــی نیــز پرداختنــد. هــر کتابخان ارائ
ــط  ــد. متوس ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــتایی( را تح ــوار روس ــتا )341 خان 19 روس

ــز 4 ســاعت در روز اســت. ــه هــای روســتایی نی ــن کتابخان ســاعات کاری ای
مراکــز آموزشــی- ترویجــی2: اولیــن مرکــز آموزشــی- ترویجــی در ســال 	 

ــز  ــر مرک ــود. ه ــت نم ــه فعالی ــاز ب ــوادآموزی آغ ــت س ــکاری نهض ــا هم 1371 ب
ــد.  ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــتا را تح ــدود 76 روس ــی-ترویجی در ح آموزش

سازندگی:   سربازان  طرح  قالب  در  کشاورزی  التحصیالن  فارغ  بسیج   -3-3-2
طبق قانون مصوبه سال 1379، فارغ التحصیالن کشاورزی می توانستند دوره سربازی 
خود را در ادارات و مراکز خدمات ترویج کشاورزی در مناطق روستایی سپری کنند. 
این رویداد با فراهم آوردن بستری مناسب امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص 
و تحصیل کرده با هزینه کمتر را برای تقویت فعالیت های ترویجی میسر کرد. این 
افراد تحت عنوان "سربازان سازندگی" به منزله واسطه ای بین ترویج دولتی و مردم 

1.Rural Libraries (RLs) 

2. Extension-Education Centers (EECs)
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روستا به انجام وظیفه می پرداختند. تعداد سربازان سازندگی در سال اول اجرای این 
طرح 5411 نفر بود و کالس ها و دوره های آموزشی توجیهی و بدو خدمت برای آنان 
در ابتدای کار برگزار می شود. این دوره ها شامل مطالب اساسی همچون آشنایی با 
اصول ترویج و آموزش، ارتباطات، فناوری های آموزشی، آموزش بزرگساالن، فنون و 

روش های مشارکتی و برنامه ریزی ترویجی می باشد.

ترویج  نوین  نظام  طرح  طبیعی:  منابع  و  کشاورزی  ترویج  نوین  نظام   -4-3-2
و  تولید کشاورزی  نظام  ترویج در  فعال  با هدف حضور  منابع طبیعی  و  کشاورزی 
منابع طبیعی و به منظور افزایش دانش فنی، تخصصی و کاربردی کارشناسان در 
سال 1394 تدوین و اجرا شده است. در این طرح بهره گیری از رویکردهای ترویجی 
فعالیت  به  شاغل  برداران  بهره  مدیریتی  و  فنی  های  مهارت  ارتقای  برای  مطلوب 
کشاورزی و منابع طبیعی مدنظر می باشد. در این راستا استفاده بهینه بهره برداران 
از منابع پایه و نهادهای کشاورزی، حمایت بهره برداران در بهره گیری مطلوب از 
تقویت  و  توسعه  و  مشارکتی  فعالیت  برای  بسترسازی  شده،  توصیه  های  فناوری 
تشکل ها و در کل تقویت مدیریت پایدار فنی و اجتماعی با بهره گیری از آخرین 
توصیه های فنی و کاربردی در پهنه های تولیدی محور توجه می باشد. به طور کلی 
این طرح مجموعه  ای از سازوکارهای سیاستگذاری، برنامه  ریزی، اجرایی و نظارتی 
است که با هدف ارتقا و توسعه دانش و روزآمد نمودن مهارت های شغلی و ارتقای 
این  با  می شود،  مدیریت  و  و خدمات بخش کشاورزی، طراحی  تولید  در  بهره  وری 
وزارت جهاد  با  نظارت  و  برنامه  ریزی  سیاستگذاری،  شامل  حاکمیتی  امور  رویکرد 
کشاورزی و سازمان  هاي وابسته و تابعه و فعالیت  های قابل واگذاری توسط بخش های 
واحدهای  کلیه  شامل  ترویج  نوین  نظام  در  ذی نفعان  شد.  خواهد  انجام  غیردولتی 
تولیدی پهنه تحت پوشش کارشناسان مستقر در حوزه دهستان )به جز واحدهای 
و  و کارشناسان بخش دولتی  نیروی متخصص(  دارای  تولیدی، صنعتی کشاورزی 
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غیردولتی فعال در عرصه  های تولیدی می  باشند. نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع 
طبیعی مبتني بر اصول زیر است:

1ـ جامعیــت و انســجام در سیاســتگذاري، برنامه ریــزي و نظــارت و تکثــر 
ــی،  ــئله یاب ــتای مس ــرا در راس ــج تکثرگ ــرد تروی ــری از رویک ــا بهره  گی ــرا ب در اج
ــرداران و تولیدکننــدگان؛ پاســخگویی و تأمیــن نیازهــاي فنــی و تخصصــی بهره  ب
2ـ اســتقرار مدیریــت دانــش در بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــه منظــور 

دسترســی ذینفعــان بــه دانــش فنــی و یافته  هــای تحقیقاتــی؛
3ـ مشــارکت، تعامــل، بکارگیــري ظرفیتهــا و امکانــات زیربخش هــاي اجرایــي 
ــا  ــاورزی ت ــش کش ــغلي بخ ــاي ش ــاز حوزه ه ــن نی ــل )از تعیی ــي مراح در تمام

ــی(؛ و ــاي ترویج ــراي فعالیت ه ــي و اج طراح
4- واگذاری فعالیت  های ترویجی هر پهنه به بخش غیردولتی و سپردن مسئولیت 

پهنه  های تولیدی به کارشناسان مستقر در حوزه دهستان)شاه پسند، 1394( .
ــارت  ــع طبیعــی عب ــج کشــاورزی و مناب ــن تروی ــت  و اهــداف نظــام نوی مأموری
اســت از بهره  گیــری از ظرفیــت ســاختاری مراکــز جهــاد کشــاورزی، بکارگیــری 
ــج،  ــی تروی ــی و عملیات ــور اجرای ــام ام ــی در انج ــش غیردولت ــای بخ ظرفیت  ه
اســتقرار نظــام مدیریــت دانــش، پهنه  بنــدی عرصه  هــای تولیــدی بــرای اســتقرار 
کارشناســان بــه منظــور توانمندســازی منابــع انســانی بخــش کشــاورزی و افزایــش 
ــئله  یابی و  ــرد مس ــا رویک ــدی، ب ــای تولی ــان در عرصه  ه ــي آن ــي و اثربخش کارآی
ــرداران و  ــش و بهره ب ــده دان ــد کنن ــز تولی ــن مراک ــات بی ــش و اطالع ــه دان مبادل
دیگــر ذینفعــان بخــش کشــاورزی  بــر اســاس نیازهــای عرصــه و بــا بهره  گیــری 

از رویکــرد ترویــج تکثرگــرا.
اقدامــات ترویجــی ارائــه شــده در ایــن طــرح در راســتای سیاســت  های اجرایــی 
ــدی  ــی و بهره  من ــت  ده ــر جه ــی ب ــاورزی و مبتن ــاد کش ــای وزارت جه بخش  ه
ــرداری  ــب بهره  ب ــام مناس ــتقرار نظ ــمت اس ــه س ــت ب ــد و حرک ــای تولی نظام  ه
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مبتنــی بــر پایــداری تدویــن شــده و قصــد دارد بــا توانمندســازی بهره  بــرداران و 
کارشناســان شــاغل در مراکــز دهســتان و توســعه قابلیــت  هــای آنــان، بــه پایــداری 
تولیــد در کشــور کمــک نمایــد. پیاده ســازی نظــام نویــن ترویــج کشــاورزی کــه 
نوعــی ساختارســازی بــرای همگامــی بــا تغییــر و تحــوالت پیرامونــی تاثیرگــذار بــر 
نقــش آفرینــی ترویــج کشــاورزی از یک ســو و مرتفــع نمــودن مســایل و مشــکالت 
بعضــاً مزمــن نظــام متعــارف ترویــج کشــاورزی کشــور از دیگــر ســو اســت، نیازمند 
ــتقرار و  ــور اس ــه منظ ــتر الزم ب ــدارك بس ــرای ت ــری ب ــه نگ ــه جانب ــی هم نوع
نهادینه شــدن ایــن نظــام اســت. در واقــع، الگــوی ســاختاری و طــرح کارکــردی 
ــاد در  ــا ابع ــور ب ــاورزی کش ــعه کش ــج و توس ــه تروی ــی در زمین ــام زمان ــن نظ ای
هم تنیــده اقتصــادی، سیاســی، نهــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و اکولوژیکــی جــای 
ــا واقعیــات موجــود هم ســاز  خواهــد گرفــت کــه ســاختار اولیــه طراحــی شــده ب
شــود. ایــن مهــم، نیازمنــد درك همــه جانبــه مقتضیــات و واقعیــات محیطــی بــه 
ــگاره اولیــه اســت. ایــن امــر، در حــال حاضــر  منظــور انجــام تعدیــالت الزم در ان
کــه طــرح نظــام نویــن در حــال شــکل گیــری و فرصــت تعدیــل و بازنگــری فراهــم 

ــژه ای برخــوردار می باشــد )شــاه پســند، 1394(. اســت، از اهمیــت وی
بــر اســاس ایــن ضروریــات، مطالعــه و بررســی میــزان ثمربخشــی، نقــاط قــوت 
ــن  ــرای طراحــی و اجــرای نظــام نوی ــاً ترســیم ویژگی هــای الزم ب و ضعــف و نهایت
ــن انجــام  ــج کشــاورزی در کشــور بیــش از پیــش احســاس می گــردد. بنابرای تروی
مطالعــه  ای جامــع کــه بتوانــد همــه ویژگی هــای ایــن طــرح را ترســیم نمایــد امــری 
بســیار خطیــر و حیاتــی بــوده، توجــه ویــژه بــه ابعــاد مختلــف و مختصــات جامــع 
ایــن امــر در اجــرای آن دارای اهمیــت بســیار می باشــد و نیازمنــد بهــره گیــری از 

منابــع مختلــف اطالعاتــی در ایــن جهــت اســت. 
3- تحقیقات کشاورزی ایران

  نظــام تحقیقــات کشــاورزی ایــران بــا پیــروی از دیــدگاه خطــی ناشــی از نظریه 
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مدرنیتــه و انتقــال فناوری هــا در بخــش کشــاورزی بنیــان نهــاده شــده اســت. بــه 
ــراری یــک  ــر اســاس برق ــن نظــام ب ــان ای ــای رســالت و جری ــه ای کــه زیربن گون
رابطــه خطــی تولیــد دانــش جدیــد در مراکــز تحقیقاتــی و ســپس فرآینــد یــک 
طرفــه انتقــال یافتــه هــای جدیــد کشــاورزی بیــن تحقیــق، آمــوزش و ترویــج برای 
ــه  ــه ای وظیفــه ترویــج کشــاورزی انتقــال یافته هــا ب ــه گون ــران می باشــد. ب کارب
ــرای تغییــرات مــورد نظــر در نگــرش، بینــش و رفتــار آنهــا می باشــد.  ــران ب کارب
در ایــن راســتا در کشــور مــا ســازمان ها و مؤسســات مختلــف تحقیقاتــی بوجــود 
آمدنــد. بــا توجــه بــه افزایــش ایــن نهادهــا، در ســال 1353 بــرای هماهنگــی بیــن 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــات کش ــازمان تحقیق ــات، س ــازمان ها و مؤسس ــن س ای
بوجــود آمــد. حــوزه هــای تحقیقاتــی ایــن نهادهــا، منابــع طبیعــی، زراعــت، دام 
ــان  ــد. از زم ــتایی می باش ــعه روس ــاد و توس ــی، اقتص ــیالت، باغبان ــور، ش و طی
ــا افــت و خیــز و چالــش هــای متعــددی مواجــه بــوده  تأســیس، ایــن ســازمان ب
اســت. امــروزه ســازمان هــا، مراکــز و نهادهــای تحقیقاتــی مختلــف زیــر پوشــش 
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در کشــور بوجــود آمــده انــد. بــه 
طــوری کــه بســیاری از ایــن مراکــز و ســازمانها خــارج از بدنــه ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــه فعالیــت هــای تحقیقاتــی در عرصــه کشــاورزی 
می پردازنــد. در ایــن خصــوص بویــژه می تــوان از پتانســیل هــای تحقیقــی 

ــرد. ــام ب کشــاورزی در دانشــگاه ها ن
ــز رشــد  ــا و مراک ــران، پارك ه ــم در ای ــی مه ــای تحقیقات ــت ه  یکــی از ظرفی
ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــب ش ــه در قال ــت ک ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ــه  ــده در نقش ــیم ش ــداز ترس ــم ان ــه چش ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــت می کنن فعالی
ــودن  ــر دانــش بنیــان ب جامــع علمــی بخــش کشــاورزی در افــق 1404 تأکیــد ب
ــه اســت، راه  ــع در منطق ــگاه رفی ــای بخــش کشــاورزی و کســب جای ــت ه فعالی
انــدازی ایــن پارك هــا و مراکــز حائــز اهمیــت زیــاد اســت. ایــن پارك هــا و مراکــز 
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محیطــی هســتند کــه واحدهــای تحقیقاتــی مســتقل و یــا وابســته بــه ســازمان ها 
ــد  ــرار می گیرن ــت ق ــورد حمای ــده و م ــف بصــورت مجتمــع درآم ــع مختل و صنای
ــا فراهــم می شــود.  ــت و نوآوری ه ــود خالقی ــروز و بهب ــه ب ــا زمین ــق آنه و از طری
بدیــن ترتیــب ارتبــاط دانشــگاه هــا، ســازمان هــای تحقیقاتــی، واحدهــای تولیــدی 
و ارگان هــای دولتــی بــرای توســعه و پیشــرفت علــوم و فنــون زیــر پوشــش قــرار 
ــازی  ــاری س ــا تج ــدف پارك ه ــاص، ه ــور خ ــد. بط ــترش می یاب ــه و گس گرفت
دانــش و فــن آوری از طریــق گســترش ارتباطــات بیــن شــرکت های دانــش بنیــان 
ــازمان ها و شــرکت های  ــت از س ــد، حمای ــز رش ــدف از مراک ــع اســت و ه و صنای
دانــش بنیــان اســت. تقویــت ایــن مراکــز از جهــت گیــری هــای ســازمان تحقیقات، 
ــه طــوری کــه در ایــن راســتا شــبکه ای از  آمــوزش و ترویــج کشــاورزی اســت ب
مراکــز رشــد را در بخــش کشــاورزی ایجــاد کــرده اســت. یکــی دیگــر از جهــت 
گیــری هــای ایــران در ایــن رابطــه، ارائــه الگــوی جدیــد ارتبــاط صنعت و دانشــگاه 
اســت بــه طــوری کــه مؤسســات تحقیقاتــی، مراکــز رشــد، شــرکت هــای دانــش 
بنیــان بخــش خصوصــی، مراکــز پژوهشــی و دانشــگاه ها در تولیــد خدمــات و یــک 
فنــاوری در قالــب کانــون هــای هماهنگــی دانــش و صنعــت تعریــف می شــوند. بــا 
ــون  تالش هــای ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی حــدود 20 کان
هماهنگــی دانــش و صنعــت در قلمــرو کشــاورزی و منابــع طبیعــی زیــر نظــر ایــن 
ــای بخــش  ــاوری ه ــوم و فن ــی تحــول عل ــند مل ــد )س ــت می کنن ــازمان فعالی س

کشــاورزی جمهــوری اســالمی ایــران، 1392(.   

4- ارتباط تحقیق و ترویج کشاورزی ایران
امــروزه عملکــرد و کارایــی تحقیقــات کشــاورزی ایــران از جنبــه هــای مختلــف 
مــورد بررســی و نقــد قــرار گرفتــه اســت. ایــن نظــام از زمــان شــکل گیــری منشــأ 
خدمــات زیــادی در عرصــه کشــاورزی بــوده و تحــوالت بســیاری را در زمینــه تولید 
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محصــوالت کشــاورزی بوجــود آورده اســت. امــا نقدهــای مختلفــی نیــز نســبت بــه 
ایــن نظــام مطــرح اســت. بــا توجــه بــه خطــی بــودن جریــان تحقیقــات، مشــکالت 
ــه  ــن نظــام وجــود دارد ب ــد نیازســنجی ای ــا فرآین ــادی در رابطــه ب و نقدهــای زی
طــوری کــه منشــا اغلــب تحقیقــات از بــاال و توســط کارشناســان تحقیقاتــی اســت. 
ــای  ــا زیرنظام ه ــران ب ــاط کشــاورزان و کارب ــف شــدن ارتب ــث ضعی ــر باع ــن ام ای
دیگــر شــده و ضمــن کاهــش مشــارکت و همــکاری کشــاورزان در تولیــد و پذیرش 
نــوآوری هــا، کارایــی نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی ایــران را نیز پاییــن آورده 
ــی  ــز نظــام تحقیقات ــوع سیاســتگذاری در اهــداف کالن نی ــه ن ــا توجــه ب اســت. ب
کشــور دارای مشــکالت خــاص می باشــد. یکــی دیگــر از مشــکالت نظــام تحقیقاتی 
ــی اســت کــه بعضــاً هماهنگــی  ــاد ســازمان ها و مراکــز تحقیقات ــران تعــداد زی ای
ــازمان ها  ــن س ــع، ای ــازد. در واق ــوار می س ــا را دش ــی آنه ــای تحقیقات اولویت ه
در ایجــاد تعامــل و ارتبــاط بــا یکدیگــر دچــار ناهماهنگــی و مشــکل هســتند کــه 
همیــن امــر باعــث اولویــت بندی هــا و سیاســت گذاری هــای متفاوتــی می شــود. 
ــی یکــی از  ــداف و سیاســتگذاری های تحقیقات ــود انســجام در اه ــی و نب پراکندگ

تهدیــدات مهــم نظــام تحقیقــات کشــاورزی ایــران اســت.     
ــار  ــه چه ــا ب ــر فناوری ه ــرای نش ــاورزی ب ــج کش ــام تروی ــک نظ ــی ی اثربخش
عنصــر اساســی وابســته اســت: نظــام سیاســی مشــوق کشــاورزی، ســاختار هدایتگر 
محیطــی بــرای نشــر فنــاوری هــا، اســتمرار تقاضــا بــرای فنــاوری هــای جدیــد و 
ارائــه موثــر فنــاوری از ســوی نهادهــا و مؤسســات تحقیقاتــی.  ســه عنصــر تحقیــق، 
ــد.  ــرار دارن ــم ق ــار ه ــاورزی در کن ــعه کش ــق توس ــرای تحق ــاورز ب ــج و کش تروی
بنابرایــن ضــروری اســت کــه سیســتم هــای ارتباطــی و فرآیندهــای ارتبــاط میــان 
ــل  ــه قاب ــن عناصــر از دو جنب ــرد. رابطــه ای ــرار گی ــل ق ــورد تحلی ــن عناصــر م ای
بررســی اســت. یکــی از جنبــه رابطــه نهادهــای متولــی تحقیــق و ترویــج و دیگــری 
ــواهد  ــاط. ش ــد ارتب ــکاری و مشــارکت کشــاورزان در فرآین ــت هم ــه اهمی از جنب
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حاکــی از ایــن اســت کــه علیرغــم ســالیان طوالنــی ســاختار ارتباطــات مطلوبــی 
ــه  ــن خصــوص ب ــده در ای ــده اســت. مشــکل عم ــن عناصــر بوجــود نیام ــن ای بی
ضعیــف بــودن و ابهــام در تعامــل و رابطــه بیــن کشــاورزان بــا نهادهــای تحقیقاتــی 
ــه نهادهــای  ــه ای کــه بازخــورد مشــخصی از کشــاورزان ب ــه گون ــر می گــردد ب ب
تحقیقاتــی ارائــه نمــی شــود. ترویــج کشــاورزی نیــز در اخذ بازخــورد از کشــاورزان 
ــاد  ــدارد. در صــورت ایج ــی ن ــای مطلوب ــی فعالیته ــای تحقیقات ــه نهاده ــه ب و ارائ
ــه  ــوان ب ــی و ترویجــی، می ت ــه نهادهــای تحقیقات ــال از کشــاورزان ب بازخــورد فع
جریــان مطلــوب فناوری هــا بیــن کنشــگران نظــام امیــدوار بــود. ایــن امــر ســبب 
ارتبــاط نهادهــا )تحقیــق و ترویــج( و ســپس ارائــه مطلــوب فناوری هــا و خدمــات 
دیگــر از ایــن نهادهــا بــه کشــاورزان خواهــد شــد. تالشــهای دو نهــاد یــاد شــده 
ــه  ــد ب ــاورزان در فرآین ــکاری کش ــب مشــارکت و هم ــتای جل می بایســت در راس

عنــوان هــدف نهایــی باشــد. 
ــا در  ــش و فناوری ه ــق دان ــد خل ــاورزان در فرآین ــال کش ــارکت دادن فع مش
نظــام دانــش کشــاورزی بــه گونــه ای کــه منجــر بــه چنــد ســویه کــردن و غیــر 
خطــی شــدن آن شــود، بــرای بهبــود ارتبــاط تحقیــق و ترویــج کشــاورزی ضــروری 
اســت. تالشــهای زیــادی بــرای طراحــی یــک مــدل ترویجــی بــرای نهادینــه کــردن 
مشــارکت کشــاورزان صــورت گرفتــه اســت. دوره هــای مشــارکت کشــاورزان بــر 
ــه ســه دوره قبــل از اصالحــات  ــوان ب ــی مختلــف را می ت ــازه هــای زمان اســاس ب
ــوری  ــه ط ــرد. ب ــیم ک ــالب تقس ــد از انق ــی و بع ــات ارض ــد از اصالح ــی، بع ارض
ــب  ــا در قال ــا نهاده ــر و ب ــا یکدیگ ــاورزان ب ــزان مشــارکت کش ــه بیشــترین می ک
تشــکل هــای صنفــی در دو دوره قبــل و بعــد از اصالحــات ارضــی بــوده اســت. در 
ــه برداشــت مشــترك  ــف از جمل ــه شــیوه هــای مختل ــن دوره هــا کشــاورزان ب ای
محصــوالت زراعــی، وجیــن بــه صــورت گروهــی و دیگــر فعالیــت هــای کشــاورزی 
همــکاری و همیــاری داشــته انــد ولــی بتدریــج از میــزان فعالیــت هــای گروهــی 
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کاهــش یافتــه اســت بــه طــوری کــه پــس از انقــالب اثــر چندانــی از ایــن گونــه 
ــی  ــور عمران ــه ام ــط ب ــا فق ــارکت آنه ــده و مش ــی نمان ــاورزان باق ــارکت کش مش
ــای  ــل فض ــش عام ــه ش ــن مطالع ــفی، 1382(. در ای ــت )فلس ــده اس ــدود ش مح
ــه  ــد ب ــه روســتایی و پیون ــرد، زمین ــت، ســاختار، عملک ــری و مدیری ــادی، رهب نه
ترتیــب مهمتریــن و موثرتریــن عناصــر بــرای نهادینــه کردن مشــارکت روســتاییان 

و کشــاورزان معرفــی شــده اســت.

4-1- مسائل و مشکالت نظام ترویج کشاورزی ایران
ــا بیــش از نیــم قــرن ســابقه فعالیــت، هنــوز دارای  ترویــج کشــاورزی ایــران ب
مشــکالت زیــادی اســت. مطالعــات مختلــف حاکــی از رضایــت بخــش نبــودن ایــن 
فعالیــت هاســت )ســوری و همــکاران، 1391؛ نــوری و همــکاران، 1394(. مهمترین 
ــر دســته بندی و  ــه صــورت زی ــوان ب ــران را می ت ــج کشــاورزی ای مشــکالت تروی

مــورد بحــث قــرار داد:
 مشــکالت مربــوط بــه نظــام تحقیقــات: چالش هــا و کاســتی هــای موجــود در 	

حــوزه تحقیقــات را می تــوان بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن محدودیــت نظــام 
ترویــج کشــاورزی در کشــور دانســت. بــه گونــه ای کــه بــه طــور کلــی پژوهــش 
هــای روســتایی و کشــاورزی کــه در محیــط هــای دانشــگاهی انجــام می گــردد 
ــاً برخاســته از مشــکالت و نیازهــای اساســی و روزمــره کشــاورزان نبــوده و  عمدت
برگرفتــه از مطالعــات جهانــی بــه علــت جذابیــت بیــن المللــی آن می باشــد. بــه 
همیــن دلیــل نتایــج ایــن پژوهش هــا هرچنــد ارزشــمند امــا راهگشــای معضــالت 
جامعــه روســتایی ایــران نمــی باشــد. لــذا عــدم انطبــاق موضوعــات پژوهشــی بــا 
ــم  ــای مه ــف ه ــه ضع ــاورزان از نقط ــتاییان و کش ــای روز روس ــکالت و نیازه مش
نظــام هــای ترویــج و تحقیقــات کشــاورزی ایــران می باشــد. عــدم ارتبــاط کافــی و 
مناســب بیــن مؤسســات و نهادهــای تحقیقاتــی بــا بخــش هــای اجرایــی و ترویجی 
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ــه  ــات اســت. ب ــج و تحقیق ــاط تروی ــز از دیگــر معضــالت مهــم در حیطــه ارتب نی
طــوری کــه محققــان مــا در محیــط هــای ایــده آل دانشــگاهی اقــدام بــه انجــام 
پژوهــش نمــوده و یافته هــا بــه صــورت گــزارش و مقاالتــی در کتابخانــه و اســتفاده 
ــرا  ــش اج ــری از آن در بخ ــره گی ــال و به ــد و انتق ــگران می باش ــایر پژوهش س
ــال  ــات و انتق ــان اطالع ــر، جری ــی نمی باشــد. از طــرف دیگ ــی کاف ــه طــور عمل ب
معضــالت و نیازهــای فعلــی جامعــه روســتایی از طــرف مروجــان بــه پژوهشــگران 
نیــز صــورت نمــی پذیــرد. در واقــع عــدم وجــود هماهنگــی بیــن بخــش تحقیــق و 
اجــرا ضعــف ارتباطــی بیــن ایــن دو بخــش مذکــور را تشــدید می نمایــد. ضعــف 
ــدم  ــد، ع ــات مفی ــرای تحقیق ــاب و اج ــی در انتخ ــای پژوهش ــاختاری نهاده س
ــی  ــف پژوهشــی در ســطح کشــور و ناکاف ــز مختل ــان مراک ــی می ــود هماهنگ وج
بــودن محققیــن کارآمــد، متخصــص و مجــرب از دیگــر چالــش هــای تحقیقاتــی در 
حــوزه نظــام ترویــج کشــاورزی کشــور اســت )نــوروزی و ملــک محمــدی، 1386(. 
ــر اســاس آمایــش  محدودیــت دیگــر عــدم انجــام تحقیقــات و برنامــه ریزی هــا ب
ــع،  ــای جام ــی ه ــا بررس ــرزمین ب ــش س ــات آمای ــام مطالع ــت. انج ــرزمین اس س
تمــام گرایانــه و بیــن رشــته ای بــه شــناخت و تبییــن ظرفیــت هــای جغرافیایــی، 
فیزیکــی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی هــر منطقــه پرداختــه و بــه 
عنــوان نقشــه راه، مبنایــی بــرای برنامــه ریــزی هــای اســتراتژیک و چنــد ســاله هر 
منطقــه خواهــد بــود. بنابرایــن انجــام مطالعــات آمایــش ســرزمین می توانــد نقــش 
بــه ســزایی در نظــام برنامــه ریــزی روســتایی در ترویــج کشــاورزی داشــته باشــد. 
ایجــاد پایــگاه اطالعاتــی بــه منظــور جمــع آوری داده هــا و آمــار دقیــق بــه عنــوان 

مبنــای برنامــه ریزی هــا پیــش زمینــه ای در ایــن مســیر اســت.
عــالوه بــر مســائلی کــه تاکنــون در زمینــه ارتبــاط ترویــج و تحقیــق بیــان شــد، 
می تــوان بــه عــدم تمایــل درونــی پژوهشــگران و مروجــان در ارتبــاط بــا یکدیگــر، 
فاصلــه فرهنگــی و منزلــت اجتماعــی گــروه محققــان بــا مروجیــن و وجــود رقابــت 
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ــه جــای همــکاری هــای متقابــل،  ناســالم بیــن بخــش هــای ترویــج و تحقیــق ب
ســالم و تأثیرگــذار اشــاره نمــود. از طــرف دیگــر کمبــود مشــوق و پــاداش بــرای 
محققیــن و مروجیــن بخــش ترویــج و پراکندگــی حــوزه کاری ایــن دو گــروه و بــه 
نوعــی عــدم شــفافیت نقــش هــر یــک از آنهــا از دیگــر چالشــهای ارتباطــی نظــام 

ترویــج کشــاورزی بــا بخــش تحقیــق می باشــد.
 ــانی 	 ــروی انس ــه نی ــا ک ــانی: از آنج ــع انس ــت مناب ــه مدیری ــوط ب ــکالت مرب مش

متخصــص و کارآزمــوده در هــر  حــوزه ای متضمــن تحقــق پیشــرفت و موفقیــت 
خواهــد شــد، لــذا برخــورداری از چنیــن منابــع انســانی در حیطــه نظــام ترویــج 
ــی در  ــش مهم ــا نق ــن نیروه ــح ای ــت صحی ــر مدیری ــرف دیگ ــاورزی و از ط کش
پیشــبرد نظــام ترویــج کشــور خواهــد داشــت. متأســفانه ســطح پاییــن انگیــزه و 
مســئولیت پذیــری کارکنــان ترویــج در ســطح کشــور از چالــش هــای مهــم نظــام 
ترویــج بــوده کــه بیانگــر عــدم توانایــی مدیــران ترویــج در مدیریــت منابــع انســانی 
ــی  ــای ترویج ــگاه نیروه ــی در جای ــن غیرترویج ــری متخصصی ــد. بکارگی می باش
ــی  ــروی غیرترویج ــت. نی ــزش اس ــن انگی ــطح پایی ــی س ــل احتمال ــی از عوام یک
ــه تدریــج از  بــه علــت عــدم انطبــاق آموختــه هــای علمــی اش در محیــط کار، ب
ــر  ــار مســئولیت ها شــانه خالــی نمــوده و نظــام اســتخدام دائمــی حاکــم ب زیــر ب
کشــور نیــز منجــر بــه گذرانــدن ســال هــای کاری بــدون وجــود انگیــزه، انــرژی 
ــوان  ــی ت ــرایطی نم ــن ش ــن در چنی ــردد. بنابرای ــئولیت پذیری الزم می گ و مس
تغییــرات مثبــت چشــمگیری را از عملکــرد ترویــج کشــور انتظــار داشــت. مشــاهده 
فقــدان تحــرك و پویایــی در ســازمان هــای کشــاورزی و کمبــود پرســنل متخصص 
ــع انســانی  ترویــج از معضــالت نظــام ترویــج کشــاورزی در حیطــه مدیریــت مناب

می باشــد. 
 مشــکالت مربــوط بــه مــوارد اداری: در طبقــه بنــدی انــواع مشــکالت و چالــش 	

ــود.  ــرح می ش ــوزه اداری مط ــائل ح ــور، مس ــاورزی کش ــج کش ــام تروی ــای نظ ه
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ــایر دســتگاههای اداری  ــه س ــج نســبت ب ــان تروی ــوق کارکن ــزان حق ــض می تبعی
ــش  ــغلی و کاه ــت ش ــدم رضای ــه ع ــر ب ــی منج ــه نوع ــه ب ــت ک ــی اس از معضالت
ســطح انگیــزه کارکنــان نیــز می شــود. عــدم تفویــض اختیــار کافــی بــه مســئولین 
ترویــج، عــدم هماهنگــی بیــن واحدهــای مختلــف ســازمان ترویــج و عــدم ثبــات 
در برنامــه هــای ترویجــی و اســتراتژی هــای اداری بــه دلیــل تعویــض مدیریــت از 
ــای اداری و  ــذاری مســئولیت ه ــش هــای بخــش اداری می باشــد. واگ دیگــر چال
ــا  ــه طــور مســتقیم و در عمــل ب ــه پرســنل ترویــج کــه بایســتی ب غیرترویجــی ب
کشــاورزان در تمــاس باشــند، منجــر بــه اتــالف وقــت و ســرمایه هــای ترویجــی 
ــان  ــط کارکن ــده توس ــای اداری پراکن ــام کاره ــر انج ــارت دیگ ــه عب ــود. ب می ش
ترویــج، موجــب اتــالف انــرژی و عــدم تمرکــز آنهــا بــر وظایــف اصلــی و تخصصــی 
ــی و  ــی و غیرآموزش ــف اجرای ــه وظای ــر  احال ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــده اس ــا ش آنه
ــن  ــه ای ــی ک ــا و کاســتی های ــی نظمی ه ــل ب ــه دلی ــی ب ــور اجرای ــه ام اشــتغال ب
نــوع فعالیت هــا بــه همــراه دارنــد باعــث وارد شــدن لطمــات جبــران ناپذیــری بــه 
اعتبــار و حیثیــت مــروج شــده و بــه نوعــی میتــوان گفــت از عمــده تریــن موانــع 

حاکمیــت روح آمــوزش و ترویــج در مراکــز ترویــج اســت.
یکــی از مشــکالت مهــم نظــام ترویــج کشــاورزی ایــران، دیــدگاه متــداول ســایر 
ــه  ــه فعالیــت هــای ترویــج ب ــه، ب ــی و تخصصــی وزارت خان مجموعــه هــای اجرائ
مثابــه نوعــی فعالیــت غیــر تخصصــی اســت. بــه طــوری کــه ســاختار فعلــی ترویــج 
ــود. از  ــته می ش ــی اداری نگریس ــد مدیریت ــوان واح ــه عن ــتر ب ــتان ها بیش در اس
ــج کشــاورزی، ســاختار آن اســت کــه دارای نظامــی  دیگــر مشــکالت نظــام تروی
متمرکــز اســت و ارتبــاط منطقــی بیــن ســتاد و صــف وجــود نــدارد. ایــن ســاختار 
از بــدو تأســیس تاکنــون بیــش از 13 بــار تغییــر نمــوده اســت و باعــث شــده کــه 
نظــام ترویــج از ثبــات الزم برخــوردار نباشــد و نیروهــای آن تاحــد زیــادی بــه دلیل 
نگــرش غیــر تخصصــی بــه ترویــج و در نظــر گرفتــه شــدن بــه عنــوان یــک بخــش 
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ــدگاری در بخــش را  ــرای مان عمومــی توســط ســایر بخشــها، انگیــزه هــای الزم ب
نداشــته باشــند

 مشــکالت مربــوط بــه توســعه منابــع انســانی: اولیــن گام در پیشــبرد امــور هــر 	

ســازمان، پــرورش نیــروی انســانی کارآمــد از دوران تحصیــل اســت.  لــذا ضــرورت 
ســرمایه گــذاری در برنامــه ریــزی هــای درســی دانشــگاه ها نیــز بــه نوعــی متضمن 
موفقیــت هــای آتــی بخــش هــای اجرایــی کشــور خواهــد بــود. در ایــن راســتا عدم 
ــا نیــاز روز قابــل ذکــر  تطابــق برنامــه هــای درســی دانشــکده هــای کشــاورزی ب
اســت. دانشــجویان در دوران تحصیــل بــا حجمــی از دروس تئوریــک و غیرکاربردی 
ــرود  ــار می ــه انتظ ــی ک ــوند. در حال ــنا می ش ــی آش ــط کالس ــاورزی در محی کش
دانشــجویان رشــته هــای کشــاورزی در ارتبــاط مســتقیم بــا حیطــه هــای عملــی 
ــاورزان  ــا کش ــتقیم ب ــاس مس ــاورزی و در تم ــای کش ــط ه ــه، محی کار در مزرع
باشــند. از طــرف دیگــر مباحــث آموزشــی در دانشــکده هــای کشــاورزی، برخاســته 
از نیازهــای مبتالبــه و ضــروری جامعــه روســتایی نبــوده، بنابرایــن آموختــه هــای 
نیروهــای جــوان تــازه فــارغ التحصیــل و کــم تجربــه بــه محــض ورود بــه حیطــه 
ــر  ــان باشــد. از ســوی دیگ ــای کاری آن ــد پاســخگوی نیازه ــی کار نمــی توان عمل
عــدم وجــود برنامــه آموزشــی مــدون بــرای تربیــت کارشناســان و مروجــان از دیگر 
ــای  ــه برنامه ه ــوری ک ــه ط ــت. ب ــور اس ــاورزی کش ــج کش ــام تروی ــالت نظ معض
آموزشــی بدوخدمــت و ضمــن خدمــت فنــی و تخصصــی بــرای پرســنل ترویــج بــه 
میــزان کافــی برگــزار نشــده و همــان تعــداد انــدك نیــز بعضــاً جنبــه تشــریفاتی 
داشــته و اطالعــات ســطحی بــه مروجــان منتقــل می کنــد. مطالعــات انجــام شــده 
در مــورد ســطح صالحیــت هــای کارکنــان ترویجــی مؤکــد ضعــف صالحیت هــای 
ــائل  ــن مس ــه ای ــذا مجموع ــد. ل ــی می باش ــاورزی و ترویج ــی کش ــی، فن ارتباط
ــور  ــان در کش ــار از مروج ــورد انتظ ــی و م ــه عمل ــن تجرب ــطح پایی ــه س ــر ب منج

گردیــده اســت. 
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 ــده 	 ــاص داده ش ــه اختص ــود بودج ــی: کمب ــوارد اجرای ــه م ــوط ب مشــکالت مرب

ــن  ــه ای از مهم تری ــژه در ســطوح منطق ــه وی ــج ب ــی تروی ــه بخــش هــای اجرای ب
ــود  ــن ترتیــب کمب ــه همی ــران اســت. ب ــج کشــاورزی در ای معضــالت نظــام تروی
ــات و تجهیــزات اداری و آموزشــی و همچنیــن تســهیالت حمــل و نقــل در  امکان
مراکــز خدمــات ترویــج کشــاورزی بســیار مشــهود اســت. تجهیــز مراکــز خدمــات 
ترویــج کشــاورزی بــا امکاناتــی همچــون کامپیوتــر، دسترســی بــه اینترنــت و ... بــه 
شــدت مــورد نیــاز اســت. وجــود وســیله نقلیــه بــرای رفــت و آمــد روزانــه مروجــان 
بــه مــزارع و روســتاهای تحــت پوشــش بــه عنــوان مهــم تریــن ابــزار کار آنــان بــه 
شــمار مــی رود کــه عــدم وجــود آن در اکثریــت مراکــز خدمــات ســطح دهســتان 
مشــهود اســت. نامشــخص بــودن برنامــه کاری و شــرح وظایــف دقیــق کارکنــان 
ترویــج و واگــذاری امــور غیرترویجــی و آموزشــی بــه آنــان از دیگــر چالــش هــای 

ــد. ــی می باش ــوزه اجرای ح
 ــه و بررســی مســائل اجتماعــی 	 ــه مــوارد اجتامعــی: مطالع مشــکالت مربــوط ب

در کنــار مقولــه فنــی کشــاورزی بــرای پیشــبرد بهتــر امــور امــری حائــز اهمیــت 
اســت. لــذا انجــام مطالعــات اجتماعــی بــه عنــوان تکمیــل کننــده مطالعــات حــوزه 
پژوهــش هــای کشــاورزی می باشــد. در ایــن راســتا مســائلی همچــون بی ســوادی 
یــا کــم ســوادی قشــر کشــاورزان کشــور، پراکندگــی ســنی آنــان، فقــدان نقدینگی 
ــران وجــود  ــواره در مناطــق روســتایی ای ــه روســتایی هم ــر در جامع ــه فق و مقول
داشــته اســت کــه بــه نوعــی بــر نظــام ترویــج کشــاورزی نیــز تأثیرگــذار هســتند. 
اعتقــاد ناکافــی برخــی کشــاورزان بــه ترویــج و اعتمــاد کــم آنــان بــه فعالیت هــای 
ایــن حــوزه و متعاقــب آن مشــارکت و همــکاری ضعیــف آنــان بــا مروجــان از دیگــر 
ــران می باشــد. مســئله دیگــری  ــج کشــاورزی ای ــی نظــام تروی معضــالت اجتماع
ــادی  ــد زی ــا ح ــتایی ت ــق روس ــر در مناط ــای اخی ــال ه ــوص در س ــه خص ــه ب ک
دیــده می شــود، مهاجــرت جوانــان تحصیلکــرده روســتایی جویــای کار بــه دلیــل 



285
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

ــن  ــد. ای ــهری می باش ــق ش ــای مناط ــه ه ــتایی و جاذب ــط روس ــای محی دافعه ه
موضــوع بــه دلیــل توجــه ســوگیرانه و ناعادالنــه بــه شــهرها در مقایســه با روســتاها 
بــوده کــه عواقبــی منفــی ماننــد خالــی از ســکنه شــدن روســتاها و پیرشــدن ایــن 
ــراه  ــه هم ــهرها را ب ــینی در ش ــیه نش ــلوغی و حاش ــر ش ــرف دیگ ــق و از ط مناط

داشــته اســت.
علــی رغــم ایــن افســانه همیشــگی کــه بــه ترویــج کشــاورزی بــه عنــوان ابــزاری 
مؤثــر در کاهــش فقــر روســتایی نگریســته شــده اســت، امــا بایــد اذعــان نمــود کــه 
ــج در روســتاها  ــات علمــی تمرکــز فعالیــت هــای تروی ــه هــای مطالع ــق یافت طب
ــز  ــه مراک ــک ب ــر و نزدی ــرفته ت ــتاهای پیش ــر، روس ــزرگ ت ــزارع ب ــر م ــواره ب هم
ــا  ــه طــوری کــه ت ــوده اســت )Karami, 1995(. ب خدمــات ترویــج کشــاورزی ب
زمانــی کــه عدالــت بیــن نســلی در مفاهیم توســعه پایــدار، مــورد غفلت واقع شــود؛ 
ــری بیــن روســتاها  ــج کشــاورزی موجــب تشــدید نابراب ــی تروی تــالش هــای فعل
(Rezaei-Moghaddam and Fatemi,  2013) می گــردد. در مطالعــات دیگــر
ــران  ــاورزی ای ــای کش ــی از فعالیته ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــان داد ک ــا نش یافته ه
ــه  ــا زمانــی کــه ترویــج فنــاوری هــای کشــاورزی متــداول ب ناپایــدار هســتند و ت
عنــوان رســالت اصلــی ترویــج کشــاورزی باشــد، از پایــداری نظــام هــای کشــاورزی 
ــل  ــن دو عام ــه بی ــد ک ــان نشــان می ده ــای محقق ــد شــد. یافته ه کاســته خواه
فقــر و پایــداری رابطــه منفــی وجــود دارد )رضائــی مقــدم، 1376(. بــر طبــق ایــن 
مطالعــات همچنیــن مشــخص گردیــد کــه ترویــج کشــاورزی تاکنــون در برنامــه 
هــای کاهــش فقــر و ارتقــای پایــداری کشــاورزی موفــق نبــوده اســت. لــذا ضرورت 
بازنگــری و بازســازی نظــام ترویــج کشــاورزی بایســتی در اولویــت برنامــه ریــزی 

کشــور قــرار گیــرد. 
ایــران دارای حــدود 6 هــزار کارشــناس ترویــج در نظــام دولتی ترویج کشــاورزی 
اســت کــه از ایــن تعــداد تنهــا 7 درصــد از آنــان را زنــان تشــکیل می دهنــد. ایــن 
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در حالــی اســت کــه تعــداد اســتاندارد حضــور زنــان در فعالیت هــای ترویجــی در 
ســطح جهــان بــه طــور متوســط 13 درصــد می باشــد. از دیــدگاه تخصــص گرایــی 
نیــز بایــد اذعــان نمــود کــه از ایــن تعــداد محــدود زنــان شــاغل در بخــش ترویــج 
کشــاورزی، تنهــا 12/5 درصــد از آنــان فــارغ التحصیــل رشــته ترویــج و آمــوزش 
کشــاورزی هســتند، در حالــی کــه 22 درصــد در رشــته هــای علــوم پایــه ماننــد 
شــیمی و فیزیــک درس خوانــده و 43 درصــد نیــز فــارغ التحصیــل علــوم اجتماعی 
هســتند )اســدی، 1387(. بنابرایــن یکــی از چالــش هــای مهــم کشــور آمــوزش 
ایــن گــروه در زمینــه مســائل مرتبــط بــا ترویــج بــوده یــا در اقدامــی دیگــر بایــد 
ایــن افــراد بــا تخصــص غیــر مرتبــط را بــا کارشناســان متخصــص در زمینــه ترویج 

کشــاورزی جایگزیــن نمــود. 
 مشــکالت مربــوط بــه مــوارد فیزیکــی: چالــش هــای پیــش روی نظــام ترویــج 	

ــال  ــوان مث ــه عن ــل بررســی اســت. ب ــز قاب ــد فیزیکــی نی کشــاورزی کشــور از بع
وجــود مســائلی همچــون کوچــک بــودن واحدهــای تولیــدی کشــاورزان، پراکندگی 
مــزارع و زمیــن هــای کشــاورزی، وقــوع تغییــرات و جابــه جایــی هــای ســریع و 
ــودن وضعیــت مالکیــت زمین هــا و کمبــود راه هــای  ــدون برنامــه، نامشــخص ب ب
ارتباطــی روســتایی بــه ویــژه راه هــای بیــن مــزارع از مهم تریــن مســائل فیزیکــی 

قابــل بحــث در نظــام ترویــج کشــاورزی ایــران اســت. 
عــدم وجــود ســاز و کار ارتباطــی مناســب بیــن بخش هــای تحقیــق و ترویــج 
کشــاورزی ایــران موجــب شــده اســت تــا الگوهــای ارتباطــی پیشــین بــه منظــور 
شناســایي نقــاط ضعــف و مشــکالت مربوطــه مــورد نقــد و بررســی قرارگرفتــه و 
ــه اتخــاذ  ــا شــرایط بومــی هــر منطق ــن و متناســب ب رهیافت هــای ارتباطــی نوی
گــردد. وجــود معضــالت و چالش هــای ارتباطــی موجــود در نظام ترویج کشــاورزی 
بــه درك ســنتی از ارتبــاط یکســویه میــان تحقیــق و ترویــج بــاز می گــردد. حرکت 
بــه ســمت نظــام ترویــج کشــاورزی کارآمــد نیازمنــد بازتعریــف ســاز و کار ارتباطی 



287
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

ــه ای کــه از یــک  ــه گون میــان نظــام هــای تحقیــق و ترویــج کشــاورزی اســت ب
طــرف تحقیقــات کشــاورزي تنهــا تولیدکننــده انحصــاري دانــش کشــاورزي نبــوده 
و از ســوی دیگــر نیــز ترویــج کشــاورزي یگانــه انتقــال دهنــدة دانــش کشــاورزي 
ــق  ــه از طری ــف مربوط ــام وظای ــاد و انج ــر دو نه ــان ه ــل می ــه تعام ــد، بلک نباش
همــکاري نزدیــک کارکنــان هــر دو نظــام مــورد توجــه قــرار گیــرد. مشــکالت و 
چالــش هــای ارتباطــی ترویــج کشــاورزی بــا کنشــگران نظــام دانــش و اطالعــات 
کشــاورزی در کشــور نیــز مــورد بررســی بســیاری از محققــان قــرار گرفتــه اســت 

)نــوری و همــکاران، 1394؛ نــوروزی و ملــک محمــدی، 1386(: 

 مشــکالت ترویــج بــا آمــوزش: همــان طــور کــه پیــش از آن نیــز ذکــر شــد عدم 	

ــج، آمــوزش و تحقیــق از  ــان بخــش هــای تروی ــوب می ــاط مطل هماهنگــی و ارتب
زیربنایــی تریــن معضــالت نظــام ترویــج کشــاورزی کشــور اســت. نبــود همــکاری 
در برنامــه ریــزی و تصمیــم ســازی بیــن بخــش هــای ترویــج و آمــوزش و کمبــود 
امکانــات و تجهیــزات ارتباطــی و آموزشــی ماننــد دسترســی بــه اینترنــت در ایــن 
دســته قــرار می گیــرد. لــذا نبــودن ارتبــاط ارگانیــک بیــن تحقیــق، ترویــج، آموزش 
و اجــرا بــا بهــره بــردار بــه عنــوان ارکان اساســی، در یــک نظــام نــوآوری کشــاورزی 

و دانــش بنیــان، یکــی از مســائل اصلــی نظــام ترویــج کشــاورزی ایــران اســت.
ــی موفقیــت هــر نظــام ترویجــی  ــار اصل ــده، معی ــوزش دی ــان آم وجــود کارکن
ــالت  ــه رس ــتیابی ب ــج در دس ــام تروی ــنلی، نظ ــن پرس ــود چنی ــدون وج ــت. ب اس
خویــش شــامل برنامــه هــای آموزشــی، برنامــه ریــزی هــای بلنــد مــدت و انتقــال 
ــش هــای اساســی مواجــه خواهــد شــد. برنامــه  ــت و چال ــا محدودی فناوری هــا ب
ــی  ــه اثربخش ــان الزم ــرای کارکن ــت ب ــن خدم ــی ضم ــم و ادواری آموزش منظ
ــران در  ــج در ای ــان تروی ــوزش کارکن ــت آم ــای ترویجــی می باشــد. کیفی برنامه ه
ــف اســت.  ــا وجــود دارد، بســیار ضعی ــه از عملکــرد آنه ــی ک ــا انتظارات مقایســه ب
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ــش  ــودن ســطح دان ــه روز نم ــداوم در راســتای ب ــای م ــی آموزش ه ــه طــور کل ب
ــج  ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــت. س ــروری اس ــان ض ــای مروج و مهارت ه
ــد اســت کــه حــدود  ــزار کارمن کشــاورزی در حــال حاضــر دارای بیــش از 12 ه
ــام  ــد ادغ ــا مانن ــی رویداده ــتند. برخ ــی هس ــأت علم ــا هی ــر از آنه 2,000 نف
وزارتخانه هــای کشــاورزی و جهــاد ســازندگی و نیــز تصمیمــات غیــر کارشناســی 
در جــذب نیروهــای شــرکتی و ... موجــب انباشــت نیروهــای غیــر تخصصــی در این 
ســازمان شــده اســت. افزایــش تعــداد کارمنــدان غیــر هیــات علمــی تنگناهــای 
شــدید مالــی را بدنبــال داشــته و باعــث شــده کــه در ســال هــای اخیــر زمینــه 
جــذب نیروهــای علمــی جــوان و کارآمــد بســیار محــدود شــود. اگــر ایــن رونــد 
ادامــه پیــدا کنــد، در ســالهای آینــده بخــش اعظــم اعضــاء هیــات علمــی ســازمان 
ــه  ــور محرک ــوش شــدن موت ــه خام ــه منزل ــر ب ــن ام ــد شــد. ای بازنشســته خواهن

بخــش کشــاورزی کشــور اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه ســاالنه میــزان زیــادی محصــوالت کشــاورزی وارد کشــور 
می شــود، یکــی از چالشــهای وزارت جهــاد کشــاورزی خودکفایی کشــاورزی اســت. 
ــل افزایــش نبــوده، تنهــا راه افزایــش تولیــد،  ــر کشــت قاب از آنجــا کــه ســطح زی
افزایــش محصــول در واحــد ســطح اســت. افزایــش محصــول در واحــد ســطح نیــز 
جــز بــا دانــش بنیــان شــدن کشــاورزی اتفــاق نخواهــد افتــاد. در کشــاورزی دانــش 
بنیــان، تحقیقــات بــرای تولیــد راهکارهــای دانــش بنیــان و آمــوزش و ترویــج برای 
گســترش دانــش در بیــن بهــره بــرداران نقــش اصلــی را دارد و بــر ایــن اســاس در 
حــال و آینــده، توســعه کشــاورزی مســتلزم توجــه بیشــتر بــه تحقیقــات، آمــوزش 

و ترویــج کشــاورزی اســت.
 ــه کشــاورزان تحــت 	 ــروج ب ــداد م ــا کشــاورزان: نســبت تع مشــکالت ترویــج ب

پوشــش مقولــه ای اســت کــه همــواره در ســطح جهانــی مــورد اهمیــت اســت. بــه 
ــران، عــدم تناســب تعــداد  ــاالی روســتاییان و کشــاورزان در ای دلیــل جمعیــت ب
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مــروج بــه کشــاورز از چالــش هــای پیــش روی نظــام ترویــج کشــاورزی محســوب 
ــه عنــوان پلــی ارتبــاط دهنــده بیــن نظــام ترویــج ملــی  می گــردد. ایــن افــراد ب
و اقشــار مختلــف روســتایی هســتند. از آنجــا کــه سیاســت هــای نظــام ترویــج بــه 
ســمت رویکردهــای مشــارکتی اســت؛ لــذا تقویــت، ســازماندهی و توانمندســازی 
مروجــان بومــی بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد. امــروز بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد 
فــارغ التحصیــالن کشــاورز، ایــن ظرفیــت و فرصــت وجــود دارد تــا از انــرژی ایــن 
ــت.  ــره جس ــاورز به ــه کش ــروج ب ــوازن م ــبت نامت ــل نس ــع معض ــرای رف ــروه ب گ
همچنیــن افزایــش تعــداد کارشناســان و مروجــان زن در مراکــز خدمــات ترویــج 
کشــاورزی در راســتای تعامــل بهتــر بــا زنــان روســتایی نیــز امــری ضــروری اســت. 
کمبــود مســئولین ترویجــی متخصــص در بخــش هــای اجرایــی و ناآگاهــی برخورد 
بــا قشــر کــم ســواد و بعضــاً بی ســواد کشــاورزان معضــل دیگــری در ارتبــاط بخش 
ترویــج بــا مهــم تریــن مخاطبیــن آن اســت. تفــاوت ســطح کشــاورزان و مروجیــن 
در توانایــی اســتفاده از فنــاوری هــای ارتباطــی جدیــد از دیگــر چالش هــای نظــام 
ترویــج و آمــوزش کشــاورزی می باشــد. در ابتــدای امــر الزم اســت تــا کارشناســان 
و مروجــان کشــاورزی در کســب مهارت هــای مشــارکتی آمــوزش دیــده و تربیــت 
ــا در وهلــه بعــد از کشــاورزان انتظــار مشــارکت همــه جانبــه و فعــال را  شــوند ت

داشــت.
 مشــکالت ترویــج بــا تشــکل هــای کشــاورزان: وجــود سلســله مراتــب اداری و بــه 	

ــر نهادهــا و ســازمان های کشــاورزی  تبــع آن بوروکراســی ســخت اداری حاکــم ب
از معضــالت مهــم ارتباطــی بخــش ترویــج بــا تشــکل های کشــاورزی و روســتایی 
اســت. عــدم آگاهــی و بینــش ضعیــف تشــکل هــای کشــاورزی نســبت بــه نقــش 
ــان  ــس آن ــه نف ــاد ب ــاوری و اعتم ــدم خودب ــه و ع ــع مشــکالت منطق خــود در رف
ــای  ــور از چالش ه ــرفت ام ــاورزی در پیش ــای کش ــکل ه ــود تش ــت وج در اهمی
پیــش روی ترویــج بــا نهادهــا و تشــکل هــای روســتایی اســت )احمــدی، 1384(. 
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از طــرف دیگــر کمبــود نیروهــای انســانی متخصــص و کارآمــد در تشــکل هــای 
ــه تشــکل ها تمایــل و  ــل مشــاهده اســت. همچنیــن ایــن گون کشــاورزی نیــز قاب
رغبــت چندانــی بــه مشــارکت و همــکاری بــا بخــش هــای ترویجــی دولتــی ندارند. 

 مشــکالت ترویــج بــا رشکــت هــای خصوصــی: بــا توجــه بــه قدمــت کــم 	

فعالیت هــای بخــش خصوصــی ترویــج و عــدم توفیــق ایــن بخــش در اعتمادســازی 
بیــن روســتاییان و کشــاورزان، چالــش هــای بســیاری در ارتبــاط بــا ایــن بخــش 
در ایــران وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال ناکافــی بــودن تجــارب بخــش خصوصــی 
در ارائــه خدمــات مفیــد و کاربــردی ترویجــی بــه مخاطبیــن، عــدم دسترســی ایــن 
بخــش بــه امکانــات مــدرن ارتباطــی، تفــاوت اهــداف بخــش خصوصــی و دولتــی 
در ارائــه خدمــات ترویجــی و ناهماهنگــی برنامــه هــای دولتــی ترویــج بــا بخــش 
ــا  خصوصــی از مهــم تریــن معضــالت ارتباطــی نظــام ترویــج کشــاورزی کشــور ب
ــج کشــاورزی،  ــن از مشــکالت عمــده نظــام تروی بخــش خصوصــی اســت. بنابرای
ــرای اســتفاده از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی و  فراهــم نبــودن بســترهای الزم ب

ســرمایه گــذاری در بخــش ترویــج کشــاورزی اســت.
وجــود محدودیــت هــای مالــی منابــع دولتــی در زمینــه کشــاورزی و همچنیــن 
فشــار بســیار زیــاد بــر ســازمان هــای دولتــی بــرای ارائــه خدمــات ترویجــی بــه 
گســتره ی وســیعی از مخاطبیــن، دو عامــل اصلــی در ضــرورت واگــذاری ســهمی 
ــدام خصوصــی ســازی در  ــن اق ــه بخــش خصوصــی هســتند. اولی ــا ب از فعالیت ه
ترویــج کشــاورزی در ســال 1380 در اســتان همــدان آغــاز گردیــد. بــه طــوری کــه 
8 نهــاد خصوصــی ترویــج کشــاورزی در شــهرهای مختلــف ایــن اســتان تأســیس 
ــه  ــوان ب ــج میت ــای خصوصــی تروی ــت نهاده ــه و بررســی وضعی ــدند. از مطالع ش

مشــکالت و چالــش هایــی کــه در ایــن راســتا وجــود دارد، پــی بــرد:
- عدم دسترسی به امکانات حمل و نقل و تجهیزات آموزشی؛

- عدم دسترسی به کارکنان متخصص کشاورزی برای آموزش ها؛
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- وابستگی مالی بخش خصوصی به نظام ترویج دولتی؛
- عدم استقالل در تصمیم گیری ها؛

- هماهنگی نامطلوب بین سازمان های ترویج دولتی و خصوصی؛ و
- نگــرش هــای نامطلــوب نســبت بــه ظرفیــت نهادهــای ترویــج دولتــی بیــن 

ــی، 1382(. ــج )بهرام ــی تروی ــان دولت کشــاورزان و کارکن
 مشــکالت ترویــج بــا سیاســتگذاران بخــش کشــاورزی: عــالوه بــر ارتباطــات ضعیــف 	

بخــش ترویــج بــا ســایر بخش هــای آمــوزش و پژوهــش کــه بارهــا بــه آن اشــاره 
ــی در  ــف اجرای ــاط و همــکاری مناســب بیــن بخشــهای مختل ــد، عــدم ارتب گردی
ســطوح سیاســتگذاری و میدانــی نیــز در نظــام ترویــج کشــاورزی کشــور وجــود 
دارد. بــه عنــوان مثــال عــدم وجــود بینــش صحیــح مدیــران در اهمیــت ارتبــاط 
متقابــل بــا نیروهــای ســتادی در ســطح دهســتان و عــدم وجــود نماینــده ترویــج 
در برنامــه ریــزی و سیاســتگذاری هــای کالن کــه می توانــد مشــکالت روز جوامــع 
ــش  ــا بخ ــج ب ــی تروی ــالت ارتباط ــد، از معض ــس نمای ــر منعک ــتایی را بهت روس
سیاســتگذاری کشــاورزی کشــور اســت. از چالــش هــای ایــن حــوزه می تــوان بــه 
نبــود ضمانــت اجرایــی حتــی در صــورت انعــکاس مشــکالت بــه مقامــات باالتــر 
اشــاره کــرد. ایــن عامــل بــه عــدم وجــود یــک نظــام ارزیابــی کارآمــد در بررســی و 
انتقــال مشــکالت منطقــه بــه ســطوح باالتــر بــاز می گــردد. همچنیــن در ســطوح 
مختلــف تصمیــم گیــری و اجرایــی الزم اســت تــا شــفاف ســازی نســبت بــه شــرح 

وظایــف کارکنــان ترویــج دولتــی و خصوصــی صــورت پذیــرد.

5- تحلیل مؤلفه های نظام ترویج کشاورزی ایران
    سیاســت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی عمدتــاً ســعی در تفویــض اختیــارات 
و تمرکززدایــی دارد. بــا نگاهــی گــذرا بــه ظاهــر ایــن گونــه اهــداف، بیانگــر نوعــی 
ــه  ــن اســت ک ــت دارد، ای ــا آنچــه اهمی ــوآوری می باشــد. ام ــات و ن ــر ارتباط تفک
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هــدف از ایــن گونــه تمرکززدایــی چیســت و همچنیــن توفیــق در ایــن هــدف بــه 
چــه میــزان بــوده اســت. از حیــث هــدف، تمرکززدایــی در ســاختار وزارت جهــاد 
ــن معنــی  ــه ای ــی را شــامل می شــود. ب ــاً نیــت هــای مال ــران، صرف کشــاورزی ای
کــه دولــت صرفــاً بــه دنبــال یافتــن شــرکایی اســت کــه بتواننــد در زمینــه تأمیــن 
مالــی بــه او کمــک کننــد. چــه آنکــه توفیــق چندانــی نیــز در ایــن زمینــه حاصــل 
نشــده اســت. بنابرایــن ریشــه هــای تفکــر ایــن گونــه از تمرکززدایــی، در همــان 

ــد. ــنگری می باش ــه روش اندیش
بــه دنبــال چنیــن هدفــی از تمرکززدایــی، ســاختار مناســبی نیــز بــرای جایــگاه 
شــرکای نظــام ترویــج کشــاورزی وجــود نخواهــد داشــت. همچنین در پی نداشــتن 
جایــگاه مناســب، روابــط بیــن ذینفعــان نیــز خدشــه دار شــده و از مفاهیــم باالتــر 
ایــن نظــام دور می شــود. ایــن مســئله تــا حــدی عمــق دارد کــه حتــی جایگاهــی 
بــرای معاونــت هــای تخصصــی نظــام ترویــج کشــاورزی وجــود نــدارد. بنابرایــن از 

حیــث روابــط نیــز ایــن نظــام دیدگاهــی روشــنگرانه دارد. 
ــه  ــران، ب ــاورزی ای ــج کش ــام تروی ــاختار نظ ــزی در س ــه ری ــه برنام    وظیف
ــی فعالیــت هــای ترویــج در ســازمان تحقیقــات، آمــوزش  عهــده واحدهــای متول
و ترویــج کشــاورزی اســت. ایــن مســئله خــود گــواه آن اســت کــه ســطوح پاییــن 
ــه  ــچ گون ــزی هی ــه ری ــند، در برنام ــاورزان می باش ــا کش ــن آنه ــه مهم تری ــر، ک ت
ــن  ــم در ای ــاختاری ه ــر س ــن ت ــطوح پایی ــی س ــی، حت ــد. از طرف ــی ندارن دخالت
برنامــه ریزی هــا، جــای مداخلــه ندارنــد. بــه عنــوان مثــال ســازمان هــای جهــاد 
کشــاورزی در ســطوح پایین تــر اســتان، شهرســتان و روســتاها صرفــاً مجریــان بــی 
چــون و چــرای برنامه ریــزی هــای انجــام شــده در ســطح بــاال هســتند. حــال آنکــه 
ــا محدودیــت  ــان، حتــی در اجــرای مــوارد برنامــه ریــزی شــده نیــز ب ایــن مجری
مواجــه هســتند. بنابرایــن در چنیــن نظامــی، نقــش مخاطبیــن بــه افــراد شــنونده 
ــرای  ــی ب ــچ جای ــه هی ــود ک ــل می ش ــات تبدی ــض اطالع ــده مح ــت کنن و دریاف
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ــن رو  ــت. از ای ــده اس ــه نش ــر گرفت ــا در نظ ــرای آنه ــزی ب ــه ری ــه در برنام مداخل
ــاورزی  ــج کش ــنگری تروی ــوم روش ــای مفه ــه ه ــزء مؤلف ــز ج ــری نی ــن تفک چنی

ــود.  ــوب می ش محس
مقوله پایداری کشاورزی به مبحثی مهم در بین صاحبنظران جهان و ایران تبدیل 
شده است. از آنجا که کارکنان ترویج نقش مهمی را در تحقق پایداری کشاورزی 
ایفا می کنند؛ در ابتدا بایستی با مفاهیم کلیدی پایداری آشنا شده تا در وهله بعد 
به اقدامات عملی بپردازند. بنابراین یکی از استراتژی های نظام ترویج کشور بایستی 
آموزش کارکنان ترویج در زمینه آشنایی با مفاهیم کشاورزی پایدار باشد. رضائی 
مقدم و همکاران  (Rezaei-Moghaddam et al., 2005)، بزرگترین چالش روند 
کنونی توسعه کشاورزی ایران را بحران تبیین الگوی تئوریک و نظری مناسب برای 
ترویج و توسعه کشاورزی ایران می دانند. به طوری که پس از اصالحات ارضی 1341، 
مبنای نظام جدید کشاورزی ایران بر اساس نظریه نوسازی و عمدتاً از طریق نشر 
تکنولوژی ساخته شده در غرب، دنبال شده است. نظریه ای که الزمه تحقق توسعه را 
انتقال نوآوری های نوین می داند. چنین الگویی، فعالیت مروجان را به همان آموزش 
نظام  نوسازی،  الگوی  رو  این  از  نوین محدود می کند.  فناوری های  این  و تحمیل 
ترویج کشاورزی ایران را از نظر تئوریک در گروه تفکرات روشنگرانه قرار می دهد. 
به عبارتی این زمان دوره ای است که نظریه نوسازی به عنوان نظریه غالب و راهنما 
برای توسعه کشاورزی ایران مورد توجه و کاربرد سیاستگذاران قرار گرفت. بتدریج 
علوم  و  تکنولوژی ها  از  استفاده  با  و  داری  سرمایه  بر  مبتنی  کشاورزی  مؤسسات 
جدید در  کشور بوجود آمده و گسترش یافتند. به گونه ای که راه هایی به سوی 
پیدایش و گسترش مؤسسات مکانیزه کشاورزی مختلف مانند شرکت های سهامی 
زراعی و شرکتهای چند ملیتی کشت و صنعت و... به وجود آمد. بررسی وضعیت 
بر  مبتنی  استمرار سیاست های  با  که  نشان می دهد  آن  از  کشاورزی کشور پس 
نوسازی در ایران، گرچه عملکرد تولید و بهره وری محصوالت کشاورزی به مقدار 
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افزایش شکاف  از جمله  زیادی  و مشکالت  مسائل  اما  یافت،  افزایش  توجهی  قابل 
)رضائی  داشت  بدنبال  را   ... و  محیطی  زیست  آلودگی های  مطلق،  فقر  اجتماعی، 
مقدم و کرمی، 1385; سلمان زاده، 1375(. به طوری که با این شرایط هم اکنون 
توسعه و ترویج کشاورزی ایران در انتخاب مسیر توسعه خود از یک بحران نظری 
کرمی  و  مقدم  می برد  (Rezaei-Moghaddam et al., 2005)رضائی  رنج  عمده 
(Rezaei-Moghaddam and Karami, 2008) انتخاب مسیر تئوریک مناسب برای 
کشاورزی  توسعه  مسئوالن  و  سیاستگذاران  وظیفه  مهمترین  را  کشاورزی  توسعه 
کشور می دانند. این محققان تئوری ترویج کشاورزی سبز1 را برای برون رفت فعالیت 

های ترویج کشاورزی ارائه داده اند. 
در چشــم انــداز و اهدافــی کــه نظــام ترویــج کشــاورزی ایــران تعییــن نمــوده 
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــز ب ــازی نی ــارکت و توانمندس ــد مش ــی مانن ــت، مفاهیم اس
ــه حرکــت از تفکــرات روشــنگرانه  ــی در زمین ــه های ــم، نشــان از جرق ــن مفاهی ای
بــه ســمت مداخلــه ای اســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه کاربــرد ایــن مفاهیــم، 
نیازمنــد زمینــه اســت و ایــن بســتر اســت کــه تعییــن می کنــد کــه نظــام ترویــج 
کشــاورزی یــک کشــور در کــدام مفهــوم ترویــج، توفیــق داشــته اســت. بنابرایــن در 
مجمــوع جهــت گیــری نظــام ترویــج کشــاورزی ایــران، دارای زیــر بنای روشــنگرانه 

اســت و نوعــی جهــت گیــری هنجــاری محســوب می شــود.

ــای  ــاوت ه ــابهت ها و تف ــی از مش ــن درس های ــزوم فراگرفت ــی ل ــور کل ــه ط ب
ــتی ها و  ــرای درك کاس ــف، ب ــورهای مختل ــج کش ــای تروی ــام ه ــاختار و نظ س
شناســایی نقــاط قــوت، تهدیدهــا و فرصــت هــای آن کشــورها در راســتای طراحــی 
و مفهــوم ســازی ســاختاری مناســب بــرای نظــام ترویــج کشــاورزی ایــران اســت.

1. Green Agricultural Extension Theory 
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 بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران
نظام ترویج کشاورزی ایران

 در راســتای ایــن اهــداف، نوشــتار حاضــر تجــارب کشــورهای مختلــف دنیــا را 
ــا آن مــورد واکاوی قــرار داد.  در زمینــه ترویــج کشــاورزی و کنشــگران مرتبــط ب
مبنــای ایــن بررســی، مفاهیــم و مؤلفــه هــای ترویــج کشــاورزی و خط ســیر آن در 
طــول دوره هــای مختلــف تاریخــی بــود. ایــن مفاهیــم در ســه دســته روشــنگری، 
ــداف  ــوند. اه ــدی می ش ــه بن ــوآوری طبق ــات و ن ــن ارتباط ــه ای و همچنی مداخل
ــمت  ــه س ــنگری ب ــت از روش ــف، حرک ــای مختل ــاورزی در دوره ه ــج کش تروی

ــد.  ــان می ده ــوآوری را نش ــات و ن ارتباط
ــته  ــون نتوانس ــوری تاکن ــچ کش ــان داد، هی ــی ها نش ــه بررس ــه ک ــان گون هم
ــی دیگــر، هیــچ  ــه عبارت ــد. ب ــه توفیــق کامــل دســت یاب ــن زمینــه ب اســت در ای
نظــام ترویــج کشــاورزی وجــود نــدارد کــه بــر مبنــای تعاریــف آرمانــی مفاهیــم 
ــه مؤلفــه هــای آن دســت یافتــه باشــد.  ــه طــور کامــل ب ــوآوری، ب ارتباطــات و ن
امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه حرکــت بــه ســمت مفهــوم ارتباطــات و نــوآوری 
میســر نیســت. ایــن تفکــر، برخاســته از یــک نــگاه ســیاه و ســفید بــه نظــام ترویــج 
کشــاورزی اســت کــه بــر اندیشــه کشــورهایی ماننــد ایــران مســلط بــوده اســت. 
اگرچــه تســهیل یادگیــری اجتماعــی و شــبکه ســازی مخاطبیــن ترویــج، فعالیتــی 
آرمانــی از ســوی ترویــج کشــاورزی اســت، امــا در صورتــی کــه شــرایط دسترســی 
بــه ایــن مهــم در کشــور وجــود نداشــته باشــد، نبایــد تمــام فعالیــت هــای ترویــج 
را بــه ســمت آمــوزش محــض و تحمیــل فنــاوری هــای نویــن ســوق داد. نگاهــی 
دقیــق بــه مناطــق مختلــف کشــور نشــان می دهــد کــه بعضــی از نقــاط آن، زمینــه 
الزم بــرای یادگیــری مشــارکتی را دارنــد. مفهومــی کــه حــد واســط طیفــی اســت 
ــری  ــر را یادگی ــن و ســوی دیگ ــای نوی ــاوری ه ــل فن ــک ســوی آن، تحمی ــه ی ک

اجتماعــی از طریــق شــبکه ســازی مخاطبیــن شــکل می دهــد. 
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ــه  ــران ب ــاورزی، ای ــج کش ــه تروی ــتری ب ــازی و خاکس ــرش ف ــای نگ ــر مبن ب
ــا تمــام مناطــق کشــور نیازمنــد اســت. در  ــل انعطــاف و ســازگار ب دیدگاهــی قاب
همیــن رابطــه کمــاکان مناطــق زیــادی در کشــور وجــود دارنــد کــه هــدف اصلــی 
ترویــج کشــاورزی خــود را معطــوف بــه افزایــش نــرخ پذیــرش فناوری هــا توســط 
کشــاورزان آن منطقــه قــرار داده انــد. در طــرف مقابــل، همچنیــن مناطقــی نیــز 
وجــود دارنــد کــه مســتعد اجــرای شــبکه ســازی و یادگیــری اجتماعــی هســتند.
ــاورزی  ــج کش ــام تروی ــر در نظ ــوق الذک ــث ف ــه مباح ــه ب ــزوم توج ــن ل بنابرای
ــج کشــاورزی، شناســایی  ــوع تروی ــای متن ــه ه ــم و مؤلف ــران، شناســایی مفاهی ای
جایــگاه نظــام ترویــج ایــران بــا توجــه بــه تحلیــل مؤلفــه هــای ترویــج و همچنیــن 
تحلیــل جایــگاه نظــام ترویــج کشــاورزی ســایر کشــورها، بررســی وجــوه مشــترك 
کشــاورزی ایــران بــا ســایر کشــورها و ارائــه عناصــر کاربردی از بررســی هــای انجام 
گرفتــه، مــواردی اســت کــه بــا تشــریح مبســوط آنهــا در ایــن نوشــتار، ســعی بــر 
فراگرفتــن درس هایــی از آنهــا بــود. لــذا نیــاز اســت کــه در مفهــوم فعالیــت هــای 
ترویــج کشــاورزی ایــران بازاندیشــی گــردد؛ بــه گونــه ای کــه مأموریــت، هــدف، 
شــیوه فعالیــت، مدیریــت و ســاختار ســازمانی آن مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و 
تغییــرات مفهومــی اساســی در ترویــج کشــاورزی ایــران ایجــاد شــود. در ادامــه بــه 
تشــریح مهــم تریــن تغییــرات مفهومــی مــورد نیــاز در نظــام ترویــج کشــاورزی 

ایــران پرداختــه شــده اســت.

6-1- تئوری راهنما برای ترویج کشاورزی 
نظام  ایران نشان می دهد که  ترویجی در  فعالیت های  آغاز  نقطه  به  نگاهی     
ترویج کشاورزی ایران، نظامی نوپا نبوده و قدمتی نزدیک به 70 سال دارد. اما نظام 
ترویج کشاورزی کشور، درس های چندانی از فراز و نشیب های تاریخ نه چندان 
کوتاه خود نگرفته است. واکاوی تجارب کشورهای موفق و ناموفق دنیا نشان می دهد 
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که عامل توفیق و شکست نظام ترویج کشاورزی این کشورها، ریشه در چگونگی 
این  می گردد  مطرح  که  پرسشی  عامل،  این  به  توجه  با  دارد.  آنها  ساختار  آرایش 
است که "چرا نمی توان ساختار نظام ترویج کشاورزی کشوری موفق را به سادگی 
در سایر کشورها پیاده ساخت و از مزایای آن بهره مند شد؟" پاسخ این پرسش، در 
الگوهای تئوریک نظام ترویج و توسعه کشاورزی کشورها نهفته است. بدین معنا که 
ساختار نظام ترویج کشاورزی هر کشور، از زیربناهای نظری آن کشور منتج می شود. 
بنابراین، ضرورت بازاندیشی در زمینه پایه های تئوریک نظام ترویج کشاورزی کشور 
 (Rezaei-Moghaddam et al., 2005)به عنوان الزمه ارائه ساختار مناسب 
برای این نظام، اولین درس نوشتار حاضر است. به عبارتی، مبنای پارادایمی و پایه 
گرفته  و سفید شکل  سیاه  منطقی  ایران طبق  ترویج کشاورزی  نظام  نظری  های 
است. بنابراین، پیش از هر چیز الزم است که تفکر حاکم بر نظام ترویج به سمت 
یک اندیشه خاکستری بر مبنای منطق فازی تغییرساختار دهد. کاربرد این مفهوم، 
ریشه در بهره گیری از مفاهیمی از ترویج دارد که با شرایط کشور ما سازگار باشند. 
 ،(Rezaei-Moghaddam and Karami, 2008) کرمی  و  مقدم  رضائی 
انتخاب تئوری مناسب برای ترویج کشاورزی ایران را مهم ترین وظیفه سیاستگذاران 
ترویج کشاورزی کشور می دانند. این محققان تئوری ترویج کشاورزی سبز را برای 
مذاکره،  یادگیری،  محتوی،  شامل  تئوری  این  عناصر  اند.  داده  ارائه  ایران  ترویج 
های  فناوری  بکارگیری  محتوی،  از  منظور  می باشد.  سیاستگذاری1  و  سازماندهی 
نوین و دوستدار محیط زیست است به طوری که در حین تقویت و بهبود نظام تولید 
کشاورزی، مطابق با ظرفیت های زیست محیطی نیز بوده و بر منابع طبیعی فشار 
بیش از حد وارد نسازد. مؤلفه یادگیری در تئوری سبز، به یادگیری فعال جمعی و 
اجتماعی کشاورزان اشاره دارد، به طوری که حداکثر مشارکت مخاطبین را در کل 
فرآیند یادگیری به همراه داشته باشد. بر طبق این عنصر، هدف اصلی فعالیت های 

 1Content, Learning, Negotiation, Organization and Policy
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ترویج و مروجان فراتر از پذیرش فناوری ها می باشد که در نظریه نشر نوآوری ها 
مد نظر است. ضرورت بحث و مذاکره نیز در اکثر رهیافت های نوین و مشارکتی 
ترویج تاکید شده است؛ در واقع در قالب بحث، مذاکرات و تعامالت چندجانبه بین 
راستای  در  کارآمد  و  مؤثر  عملکردی  به  می توان  که  است  ترویج  ذینفعان  تمامی 
بهبود نظام کشاورزی و دستیابی به توسعه ای پایدار امیدوار بود. مؤلفه سازماندهی 
نیز از معیارهای اصلی تئوری ترویج کشاورزی سبز محسوب می شود، بدین منظور 
که فعالیت های ترویج نیازمند نهاد یا سازمانی قدرتمند است. در این راستا شبکه 
سازی مخاطبین همچون ایجاد تشکل ها، تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزان، الزمه 
تحقق مشارکت فعال آنهاست، لذا سازماندهی چنین نهادهای مردمی نیز امری حائز 
اهمیت است. نهایتاً ضرورت اتخاذ سیاستگذاری های کالن، با توجه به ابعاد گوناگون 
اقتصادی، اجتماعی، زراعی و زیست محیطی زیربنای اصلی کلیه فعالیت های نظام 
ترویج کشاورزی هر کشور است. سیاست ها در صورتی کارآمد خواهند بود که مبنای 
ایدئولوژیک سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور در راستای حفظ محیط زیست و 
توجه به تمامی جنبه های نظام به طور جامع باشند به طوری که رابطه ای برد-برد 

در برخورد با محیط زیست و منابع طبیعی مد نظر قرار گیرد.
6-2- تأکید بر کارکرد اجتماعی جدید برای ترویج کشاورزی

ــه  ــادی ب ــعه اقتص ــه توس ــویق ب ــد و تش ــش تولی ــج، افزای ــم تروی ــاز عل ــا آغ ب
عنــوان ابتدایــی تریــن و زیربنایــی تریــن هــدف عملیاتــی ترویــج مطــرح شــد. در 
راســتای تحقــق ایــن هــدف، کارکــرد اصلــی ترویــج، انتقــال دانــش و فنــاوری از 
پژوهشــگران بــه کشــاورزان یــا در میــان جامعــه کشــاورزان بــه یکدیگــر بــود. امــا 
بــا پیشــرفت فعالیــت هــای ترویــج، مشــخص گردیــد کــه تحقــق هــدف مزبــور و 
ــه ای کــه اندیشــمندان  ــه گون وظایــف مربوطــه، آن چنــان هــم ســاده نیســت؛ ب
ــه  ــدم ادام ــا ع ــرش و ی ــدم پذی ــکالت ع ــر مش ــالوه ب ــه ع ــد ک ــی بردن ــج پ تروی
فنــاوری هــا، مســئله افزایــش یــا بهبــود تولیــد غــذا و گســترش توســعه اقتصــادی 
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صرفــاً بــا پذیــرش پیــام هــای ترویــج توســط کشــاورزان و یــا بــا پذیــرش حتــی 
فنــاوری هــای مطلــوب یــا متناســب محقــق نمــی شــود،  بلکــه توســعه اقتصــادی 
بیــش از همــه، نیازمنــد بهبــود تعامــالت بین کنشــگران مختلــف عرصه کشــاورزی 

ــه هــم می باشــد.  ــا ب ــرون از آن و وابســتگی هــای آنه ــی بی و حت
ــاً از  در تفکــر متــداول، فناوری هــا پدیــده هایــی قلمــداد می شــوند کــه عمدت
زاویــه فنــی بــه آنهــا نگریســته می شــود، در صورتــی کــه ایــن پدیده هــا نیازمنــد 
ــی،  ــاد فن ــا دارای ابع ــا و نوآوری ه ــتند. فناوری ه ــر هس ــترده ت ــی گس دیدگاه
ــد  ــی دارن ــی ترکیب ــا ماهیت ــع فناوری ه ــند. در واق ــازمانی می باش ــی و س اجتماع
کــه در زمــان هــای مختلــف و در ســطوح مختلفــی از فعالیــت هــای کشــاورزی 
ــی  ــور کل ــه ط ــا ب ــا و نوآوری ه ــت. فناوری ه ــد گرف ــرار خواهن ــتفاده ق ــورد اس م
ــد کــه  ــه هــم پیوســته تشــکیل شــده ان از یــک رشــته عملیــات و فرآیندهــای ب
ــن  ــا مخاطبی ــاورزان ی ــدادی از کش ــط تع ــات توس ــن عملی ــه از ای ــر مجموع ه
ــته و  ــدی داش ــد بع ــه چن ــا جنب ــر، فناوری ه ــارت دیگ ــه عب ــردد. ب ــام می گ انج
ــه یکدیگــر هســتند. در  ــده ای نســبت ب ــاد و تعامــالت پیچی ــن دارای ابع همچنی
ــی  ــه فناوری هــا نگریســته می شــود گوی ــه ای ب ــه گون ــران، ب ــات ای نظــام تحقیق
پدیــده ای منحصــراً مرتبــط بــا ســطح فــردی می باشــند. امــا بایــد توجــه داشــت 
کــه افــراد بــه میــزان زیــادی تحــت تأثیــر کنشــگران دیگــر بــوده، بــه گونــه ای 
کــه پذیــرش و بکارگیــری بســیاری از فناوری هــا جنبــه اجتماعــی دارد و پذیــرش 
بســیاری از نــوآوری هــا، نیازمنــد مشــارکت هــای بســیار بیــن کنشــگران مختلــف 
ــن کنشــگران  ــکاری بی ــه هم ــران، ب ــام پژوهشــی ای ــفانه در نظ ــا متأس اســت. ام
ــص  ــک نق ــم و ی ــه ای مه ــوع، نکت ــن موض ــده و ای ــادی نش ــه زی ــه توج مربوط

ــا محســوب می شــود.   ــی  کشــور م ــد تحقیقات ــی شــدید در فرآین مفهوم
بنابرایــن، فناوری هــا بایــد در قالــب یــک بســته فعالیــت هــای اجتماعــی و فنــی 
مرتبــط بــه یکدیگــر در نظــر گرفتــه شــود کــه متعاقــب آن، اشــکال گوناگونــی از 
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همکاری هــا را در درون شــبکه ای از کنشــگران شــامل می گــردد. شــبکه مذکــور 
در قالــب مشــارکت، درگیــر شــدن و حضــور بــه طــور مــداوم تقویــت شــده کــه 
ــن  ــق در بی ــیج عالئ ــون بس ــادی همچ ــت زی ــای مثب ــداد دارای پیامده ــن روی ای
ــه  ــت مســئله ب ــه موقعی ــش آگاهــی نســبت ب ــف کنشــگران و افزای شــبکه مختل
جــای خــود مســئله اســت. بــه طــور کلــی انــرژی، انگیــزه و منابعــی کــه موجــب 
ــه حــل یــک  ــل ب ــا فنــاوری شــود، ناشــی از تمای ــوآوری ی ــرای یــک ن فعالیــت ب
ســری مســائل یــا مشــکالت خــاص در حــوزه هــای کشــاورزی اســت. بدیــن معنی 
ــن کــه کــدام یــک از عوامــل تولیــد  ــه ای ــاوری، ب کــه ســمت گیــری توســعه فن

عمدتــاً کمیــاب یــا مســئله ســاز هســتند، بســتگی دارد. 
بــه بیــان دیگــر، چالشــی کــه نظــام تحقیقاتــی مــا به دنبــال رفــع آن می باشــد، 
ــه  ــته ها ب ــا و خواس ــر نیازه ــود از نظ ــرایط موج ــن ش ــه در بی ــت ک ــی اس تنش
عنــوان مثــال در مــورد تخریــب محیــط زیســت، کمبــود آب، تخریــب خــاك و ... 
ــا  ــه مســائل و مشــکالت بخــش کشــاورزی ب ــی ک ــه موازات احســاس می شــود. ب
انتظــارات و خواســته هــای مخاطبیــن ایــن بخــش مرتبــط می شــوند، بــه همــان 
ــیم  ــی ترس ــداف متفاوت ــا اه ــق نوآوری ه ــف در خل ــگران مختل ــز کنش ــزان نی می
ــای  ــه ج ــی، ب ــه عبارت ــد. ب ــه می دهن ــئله ارائ ــی از مس ــف متفاوت ــوده و تعاری نم
ــه بحــث و  ــا حــوزه مســئله ب صحبــت از مســئله اصلــی، بایــد در مــورد زمینــه ی
تبــادل نظــر پرداخــت. در واقــع زمینــه یــا حــوزه مســئله، از منشــاءهای مختلفــی 
ــن  ــکافانه دارد. در ای ــت موش ــی و دق ــه بررس ــاز ب ــه نی ــد ک ــمه می گیرن سرچش
رابطــه پرســش های جدیــد و متعــددی بــرای متولیــان بخــش پژوهــش و ترویــج 

ــود:  ــرح می ش ــران مط ای
- فرآیندهای اجتماعی چه تأثیراتی بر روند ایجاد فناوری دارند؟	
- ــق 	 ــی خل ــد تعامل ــر فرآین ــه ب ــف، چگون ــان مختل ــن ذینفع ــای بی تضاده

تأثیــر می گــذارد؟ فناوری هــا 
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- نقــش تســهیلگران بــه ویــژه ترویــج در ایــن فرآینــد تعاملــی خــالق تولیــد 	
ــت؟ فناوری چیس

عـالوه بـر این مـوارد، پژوهشـگران بـه چالش هـا و مسـائل جدیدی پـی برده اند 
کـه نظـام ترویـج مـا در سـطوح باالتـری از مقیـاس بکارگیـری فناوری هـا بـا آن 
مواجـه اسـت. مسـائلی همچـون تخریـب هـای زیسـت محیطـی، فرآینـد جهانـی 
شـدن و سـمت گیـری بـه سـوی مدیریـت دانـش کـه هـر کـدام از جمله مسـائلی 
نسـبتاً پیچیـده هسـتند؛ بـه گونـه ای کـه بسـیاری از ایـن مسـائل یـا چالش هـا 
صرفـاً مرتبـط بـا کشـاورزی یـا فقط کشـت و کار نمـی باشـند. این مسـائل به طور 
طبیعـی بـا مدیریـت منابـع در سـطح روسـتا در ارتبـاط هسـتند. منابـع طبیعـی، 
صرفـاً آب و زمیـن و فرآیندهـای بیولوژیـک و بیوفیزیـک نبوده، بلکه بـه روابط بین 
 (Rezaei-Moghaddam and Fatemi, 2013) انسـان ها، انسـان با طبیعـت
و همچنیـن بـه اشـکال سـازمانی ذی ربـط و چگونگـی سـاختار سـازمان ترویج نیز 
مرتبـط می شـوند (Rezaei-Moghaddam and Karami, 2008). حتـی در 
سـطح باالتـر بـه نهادهـای سیاسـتگذاری و قانونگـذاری کالن و نهادهـای اقتصادی 

متولـی تعییـن خـط مشـی های ترویـج نیـز ارتبـاط پیـدا می کنند.
در واقــع نکتــه کلیــدی مــورد تأکیــد ایــن اســت کــه بخــش زیــادی از مســائل 
ــا آن  ــا ب ــاورزی م ــش کش ــج و بخ ــام تروی ــروزه نظ ــه ام ــی ک ــی و محسوس واقع
ــت انســان  ــاط و دخال ــب ارتب ــا و در قال ــای م ــت ه ــول فعالی ــه اســت، معل مواج
ــن انســان ها  ــل بی ــی ناشــی از تعام ــه عبارت ــی می باشــد. ب ــای طبیع در فرآینده
بــا یکدیگــر و تعامــل آنهــا بــا محیــط طبیعــی اســت. ایــن دخالت هــا بــه دلیــل 
مقــررات و قواعــدی می باشــد کــه بــرای بهــره وری از منابــع، ترســیم شــده اســت. 
ــا اشــکال ســازمانی اســت کــه بــرای نهادهــای  همچنیــن عامــل دیگــر مرتبــط ب

ــم می شــود.  ــای کشــاورزی کشــور تنظی ــت ه ــی فعالی متول
همــان طــور کــه پیــش از ایــن نیــز ذکــر شــد، ترویــج در گذشــته، بــر مدیریــت 
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مزرعــه بــه صــورت انفــرادی و در راســتای بهبــود و گســترش فناوری هــا در ســطح 
ــزارع  ــر از ســطح م ــا فرات ــروزه بســیاری از چالش ه ــا ام ــود. ام ــز ب ــه متمرک مزرع
فــردی و خــارج از ســطح فــرد اســت. بــه طــوری کــه رویارویــی بــا ایــن چالش هــا 
بــه تعامالتــی پیچیــده تــر از ســطح فــردی نیــاز دارد. موضوعاتــی از قبیــل مدیریت 
مجموعــه منابــع طبیعــی، مدیریــت زنجیــره ای منابــع، کاربــرد نهــاده هــای جمعی 
و بازاریابــی، ســاختار ســازمانی، کشــاورزی چندکارکــردی و ریســک پذیــری ورود 
ــن  ــکاری بی ــا و هم ــی فعالیت ه ــد هماهنگ ــی نیازمن ــد، همگ ــای جدی ــه بازاره ب
ــان  ــایر کنشــگران و ذینفع ــا س ــن کشــاورزان ب ــک طــرف و همچنی ــن از ی زارعی
ایــن بخــش اســت. عــالوه بــر ایــن هــا، بکارگیــری فناوری هــا در ســطح مزرعــه 
و آن هــم بــه گونــه ای موفقیــت آمیــز، وابســته بــه ســازه هایــی اســت کــه فراتــر 
ــد توجــه داشــت کــه کشــاورزی دارای  ــن بای از ســطح مزرعــه می باشــند. بنابرای
ماهیــت و ابعــاد جمعــی و اجتماعــی بــوده؛ بــه همیــن دلیــل نیازمنــد انــواع جدیــد 
تعامــل، ســازماندهی و توافــق بیــن کلیــه کنشــگران اســت، کــه ایــن امــر دارای 

مفاهیــم مهمــی بــرای ترویــج، در مباحــث نظــری و عملــی اســت. 
ــده ای  ــوان پدی ــه عن ــاوری را ب ــرات فن ــد تغیی ــا بای ســازمان هــای ترویجــی م
ــر  ــی در نظ ــش بین ــل پی ــر قاب ــم و غی ــی نظ ــی، ب ــفتگی ذات ــده، دارای آش پیچی
گیرنــد. بــه عبــارت دیگــر،  پدیــده ای کــه بــا ایــده و راه حــل از پیــش طراحــی 
شــده، قابــل وصــول نیســت. غالبــاً یــک بخــش از ایــن پیچیدگــی و آشــفتگی ها 
بــه تضادهــای بیــن افــراد مرتبــط می شــود. بنابرایــن یادگیــری تجــارب مختلــف 
در ایــن فعالیت هــا حائــز اهمیــت بســیار اســت. در صــورت تأکیــد بــر فرآیندهــای 
اجتماعــی و جمعــی در ترویــج، ایــن امــر نیازمنــد توجــه بــه موضوعــات جدیــدی 
همچــون عالئــق چندگانــه و کنشــگران متعــدد می باشــد کــه یقینــاً تضادهایــی را 
ایجــاد خواهــد نمــود. ایــن امــر، لــزوم توجــه بــه مباحثــی ماننــد تحلیــل تضادهــا، 
ایجــاد ســاختارهای ســازمانی، یادگیــری اجتماعــی و مذاکــره را نشــان می دهــد. 
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از طــرف دیگــر بــه منظــور ایجــاد چنیــن دگرگونــی در مفاهیــم ترویــج، ضــرورت 
بازنگــری در چیســتی فعالیــت هــای ترویجــی و تصمیــم گیــری در مــورد انتخــاب 

مخاطبیــن و ســازمان هــای ذی صــالح احســاس می شــود.
در جهــت گیــری هــای سیاســتگذاری تحقیقــات کشــور نیــز بایــد در فرآینــد 
ایجــاد فنــاوری بــر ایجــاد ارتباطــات مؤثــر بیــن قواعــد و مقــررات فنــی، مخاطبیــن 
و تمهیــدات ســازمانی و اجتماعــی تأکیــد گــردد. بــرای ایجــاد روابــط بیــن ذینفعان 
ــه  ــا اســت؛ ب ــودن آنه ــه همراســتا ب ــاز ب ــن نی ــن شــبکه هــای مخاطبی و همچنی
گونــه ای کــه جنبه هــا و ابعــاد مختلــف یــک فنــاوری در راســتای ســایر ابعــاد و 
شــرایط باشــد. دلیــل احتمالــی ایــن کــه بســیاری از فناوری هــا و نــوآوری هــای 
کشــاورزی بــا شکســت مواجــه گردیــده و در مقیــاس وســیع پذیرفتــه نمــی شــوند، 
ــه عنــوان  ــر می گــردد. ب ــا عــدم تناســب آن جنبه هــا ب ــوازن ی ــه عــدم ت ــاً ب غالب
ــت  ــا دق ــی فناوری ه ــی طراح ــاد فن ــر ابع ــاً ب ــاورزی عمدت ــن کش ــال، محققی مث
نمــوده و بــه نهادهــای حمایــت کننــده و شــبکه هــای مؤثــر موجــود بیــن کاربــران 
بالقــوه، توجــه کمتــری می کننــد. همیــن عــدم توجــه ســبب می گــردد تــا اکثــر 
پژوهــش هــای فنــی متخصصیــن کشــاورزی، در یــک خــأ اجتماعــی رخ دهــد. 

6-3- دیدگاه غیرخطی تولید فناوری برای تغییر اجتماعی
بــه تأســی از تئــوری نوســازی بــه عنــوان تئــوری راهنمــای توســعه کشــاورزی 
ایــران، فــرض نظــام کشــاورزی کشــور بــر آن اســت کــه فناوری هــا صرفــاً توســط 
متخصصــان تولیــد شــده و ریشــه در افــکار آنــان دارد، تــا در مرحلــه بعــد توســط 
مأمــوران ترویجــی بــه گــروه هــای کشــاورز منتقــل شــوند. در واقــع نــگاه غالــب 
ــه  ــه وظیف ــن اســت ک ــف شــده چنی ــش تعری ــای از پی ــوآوری ه ــه ن ــران ب در ای
نظــام ترویــج، صرفــاً انتقــال آنهــا بــه جامعــه مخاطــب خــود اســت. ایــن امــر یــک 
تفســیر ابــزاری اســت، بدیــن معنــی کــه نظــام تحقیقــات کشــور می توانــد فناوری 
هایــی را از پیــش طراحــی نمــوده و همچنیــن رونــد آن را نیــز در جامعــه کنتــرل 
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نمایــد. عالقــه و تمایلــی کــه در تحقیقــات ایــران وجــود دارد، بــا توجــه بــه نــرخ 
پذیــرش و راه هــای افزایــش آن، چنیــن القــاء می کنــد کــه فناوری هــا فی نفســه 
بــا ارزش و مطلــوب هســتند و بــرای ایجــاد تغییــرات اجتماعــی در جامعــه ضروری 
اســت کــه کشــاورزان آنهــا را بپذیرنــد. بــه عبارتــی ســوگیری نســبت بــه فنــاوری 
وجــود دارد. امــا در عمــل بســیاری از فنــاوری هــای توصیــه شــده، بــرای اکثریــت 
کشــاورزان بــا توجــه بــه شــرایط شــان مناســب نیســتند. ایــن نــوع تفکــر، یــک 
ــم  ــن عل ــویه بی ــک س ــاط ی ــک ارتب ــع ی ــت. در واق ــاوری اس ــی از فن ــدل خط م
ــاد  ــی در ایج ــگران مختلف ــی کنش ــه عبارت ــود. ب ــه می ش ــر گرفت ــل در نظ و عم
تکنولــوژی دخالــت دارنــد کــه عمدتــاً بــر انتقــال آن تمرکــز داشــته و کشــاورزان 

بــه کارگیرنــده آن هســتند. 
ـــدل  ـــن م ـــری ای ـــرادات بکارگی ـــی از ای ـــن حاک ـــیاری از محققی ـــات بس مطالع
ـــوان  ـــه عن ـــاوری اســـت (Rezaei-Moghaddam et al., 2005) . ب خطـــی فن
مثـــال محققیـــن، در بســـیاری از مـــوارد ایـــده نوآورانـــه خـــود را از مروجـــان 
ـــد  ـــق می کنن ـــی خل ـــاوری های ـــاورزان فن ـــوارد کش ـــیاری از م ـــد. در بس می گیرن
ـــل  ـــاً منتق ـــان صرف ـــات، مروج ـــیاری اوق ـــت. بس ـــن اس ـــت محققی ـــدون دخال ـــه ب ک
ـــادل  ـــه تب ـــاً ب ـــه غالب ـــتند، بلک ـــاورزان نیس ـــه کش ـــن ب ـــا از محققی ـــده یافته ه کنن
ـــات  ـــد. در تحقیق ـــن می پردازن ـــود زارعی ـــن خ ـــی بی ـــورت افق ـــه ص ـــات ب اطالع
ــاورزان  ــالق کشـ ــال و خـ ــش فعـ ــران، نقـ ــا در ایـ ــرش فناوری هـ ــر و پذیـ نشـ
در فرآینـــد، نادیـــده گرفتـــه می شـــود. بـــه طـــوری کـــه بـــه میـــزان بســـیار 
ـــان  ـــن و مروج ـــط محققی ـــاورزان توس ـــای کش ـــده ه ـــرش ای ـــر روی پذی ـــی ب کم
تمرکـــز می شـــود. در واقـــع بســـیاری از کشـــاورزان الگـــوی متفـــاوت دیگـــری 
را بـــرای توســـعه مزرعـــه قبـــول دارنـــد. بـــه عبارتـــی فناوری هـــا و نـــوآوری 
ـــد،  ـــج می کن ـــه تروی ـــازمان مربوط ـــروج و س ـــه م ـــه ک ـــر از آنچ ـــری غی ـــای دیگ ه
ـــه  ـــی ک ـــاخص های ـــل ش ـــن دلی ـــه همی ـــت. ب ـــاورزانی اس ـــن کش ـــر چنی ـــد نظ م
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ــی از  ــه درك ناقصـ ــر بـ ــود منجـ ــیم می شـ ــا ترسـ ــرش فناوری هـ ــرای پذیـ بـ
ـــاورزان  ـــرا و کش ـــاوت پذی ـــاص و متف ـــای خ ـــروه ه ـــن گ ـــی در بی ـــه نوگرای مقول
ـــبی از  ـــای مناس ـــب ه ـــان، برچس ـــت متخصص ـــاس برداش ـــر اس ـــذا ب ـــود. ل می ش
ـــب  ـــا متعاق ـــات م ـــه در تحقیق ـــری ک ـــه دیگ ـــود. نکت ـــی ش ـــه نم ـــاورزان ارائ کش
ـــدم  ـــت ع ـــت عل ـــی نادرس ـــه صورت ـــه ب ـــت ک ـــن اس ـــود دارد، ای ـــت وج ـــن برداش ای
پذیـــرش، »فـــرد تقصیـــری« یـــا »کشـــاورز تقصیـــری« نامیـــده می شـــود و 
ـــردد. ـــه می گ ـــردی ارائ ـــطح ف ـــن س ـــرات در ای ـــت تغیی ـــاً در جه ـــا صرف راهکاره

ـــای  ـــته ه ـــه بس ـــود ک ـــت ش ـــد دق ـــته، بای ـــای گذش ـــش ه ـــل در چال ـــا تأم ب
فناوری هـــای از پیـــش تعییـــن شـــده کارآیـــی و مناســـبت کمتـــری دارنـــد. 
هیـــچ راه حـــل ســـاده و از پیـــش تعییـــن شـــده ای وجـــود نـــدارد. بنابرایـــن 
نیـــاز اســـت کـــه ترویـــج نقـــش فعالـــی در فرآیندهـــای طراحـــی و همچنیـــن 
ســـازگار کـــردن فناوری هـــا ایفـــا کنـــد. نقـــش جدیـــد ترویـــج در برگیرنـــده 
ــا در  ــاد نوآوری هـ ــای ایجـ ــهیل فرآیندهـ ــازماندهی و تسـ ــی، سـ ــکل دهـ شـ
ـــای  ـــت ه ـــهیل برداش ـــا تس ـــد ی ـــت فرآین ـــل مدیری ـــت، از قبی ـــاوری اس ـــه فن عرص
ـــن  ـــم. بنابرای ـــه ه ـــا ب ـــاط دادن آنه ـــی و ارتب ـــن بیرون ـــدگاه محققی کشـــاورزان و دی
ـــای  ـــوآوری ه ـــا و ن ـــال تکنولوژی ه ـــای انتق ـــر مبن ـــه ب ـــی ک ـــر قبل ـــل تفک در مقاب
ـــدد  ـــی مج ـــر طراح ـــه عناص ـــد ب ـــج بای ـــود، تروی ـــده ب ـــی ش ـــش طراح ـــی از پی فن
ـــد داشـــته  ـــره تأکی ـــری و مذاک ـــای یادگی ـــر فرآینده ـــا، تســـلط داشـــتن ب فناوری ه
ـــک  ـــدام نزدی ـــد همـــکاری و اق ـــا نیازمن ـــد فناوری ه ـــارت دیگـــر تولی ـــه عب باشـــد. ب
ـــد  ـــم در تولی ـــی، ه ـــه همگ ـــت ک ـــگران اس ـــترده ای از کنش ـــبکه گس ـــک ش در ی
ـــد. ـــش دارن ـــردن آن نق ـــق ک ـــم در تلفی ـــش آن و ه ـــال دان ـــم در انتق ـــاوری، ه فن
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6-4- نظام دانش کشاورزی اکولوژیک
ــای  ــث ه ــاورزیAKIS( 1(، بح ــات کش ــش و اطالع ــام دان ــوم نظ ــا ورود مفه ب
مربــوط بــه سیاســتگذاری هــای جدیــد در رابطــه بــا نوآوری هــا و فنــاوری هــای 
ــود کــه  ــه ای ب ــه گون ــن راســتا جهــت گیری هــا ب کشــاورزی مطــرح شــد. در ای
سیاســت مداخلــه گــری در کشــاورزی مطــرح شــد. ایــن مداخلــه گــری بــر مبنــای 
تشــدید مدرنیزاســیون کشــاورزی از طریــق انتقــال فنــاوری بــود بــه گونــه ای کــه 
ایــن سیاســت، مــدام بایــد تقویــت می شــد. امــا فعالیــت کنشــگران اصلــی بــرای 
اجــرای ایــن سیاســت جدیــد کــه مأموریــت آنهــا در رابطه با تشــدید مکانیزاســیون 
ــته  ــار دس ــود. چه ــگ ش ــت هماهن ــود، می بایس ــاورزی ب ــای کش ــاوری ه ــا فن ی

کنشــگر عمــده در نظــام دانــش و اطالعــات کشــاورزی عبارتنــد از:
1- پژوهش؛
2- آموزش؛

3- خدمات ترویجی؛ و
4- سیستم های حمایتی.

ــه  نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تعامــل و ارتبــاط ایــن چهــار کنشــگر عمــده ب
ــه عنــوان مثــال  ــه پاییــن نیســت. ب ــاال ب ــه ای اســت کــه الزامــاً یکطرفــه و ب گون
ــق شــبکه  ــاز خــود را از طری ــش مــورد نی بســیاری از کشــاورزان، اطالعــات و دان
بازاریابــی تهیــه می کننــد. از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه فنــاوری مــورد اســتفاده 
ــت  ــد می شــود، ظرفی ــارج از شــبکه کشــاورزان تولی ــه و در خ ــارج از مزرع در خ
یادگیــری کشــاورزان در ایــن شــرایط، صرفــاً بــه ســازگاری یــا ســرعت کشــاورزان 

در ســازگاری آنهــا بــا تغییــرات فنــاوری در بخــش کشــاورزی وابســته اســت. 
ــورد اســتفاده در  ــای م ــاوری ه ــه فن ــا توجــه ب ــر، ب ــای اخی ــه ه تحــوالت ده
بخــش کشــاورزی، ناکارآمــدی مثلــث متــداول تحقیــق، ترویــج و آمــوزش را نشــان 

 1. Agricultural Knowledge and Information System (AKIS)  
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ــتغال و  ــالت اش ــی، معض ــاورزی صنعت ــی کش ــت محیط ــرات زیس ــد. اث می ده
ــه وجــود آمــده، ســبب  ــر کیفیــت زندگــی جمعیــت روســتایی ب تأثیراتــی کــه ب
بــروز تردیــد در کارآیــی نظــام رایــج AKIS و تردیــد در تفکــر متــداول در مــورد 
ایجــاد فنــاوری شــده اســت. مجموعــه ایــن تحــوالت، پیامــد مهمــی بــرای مفهــوم 
ــای  ــر اصــول طراحــی سیاســت ه ــن ب ــتایی و همچنی ــی روس ــای فن ــوآوری ه ن
فنــاوری داشــته اســت. اول اینکــه توســعه فنــاوری چیــزی بیشــتر از صرفــاً جنبــه 
ســخت افــزاری اســت. بــه گونــه ای کــه بــه میــزان زیــادی در برگیرنــده بازاریابــی، 
ــش  ــاورزان و بخ ــع کش ــت. در واق ــی اس ــتراتژی و طراح ــت، اس ــازمان، مدیری س
کشــاورزی در راســتای جایگزینــی بــرای کشــاورزی صنعتــی، ضرورتــاً بــه دنبــال 
فنــاوری جدیــد نیســتند. بلکــه نــوآوری هــای فنــاوری و جایگزینــی آنهــا در رابطــه 
بــا روش هــای جدیــد تفکــر و روش هــای جدیــد انجــام فعالیت هــا مطــرح اســت. 

- همچنیــن اینکــه فناوری هــا صرفــاً توســط ســازمان هــا، نهادهــا و 	
ــف را در  ــگران مختل ــه کنش ــوند. بلک ــی ش ــاد نم ــه ایج ــرکت هایی در مزرع ش
برگرفتــه و شــامل الگوهــای روابــط بیرونــی آنهاســت کــه بایــد مجــدداً طراحــی 
ــه ای باشــد کــه اشــکال  ــه گون ــد ب و تفســیر شــوند. در واقــع ایجــاد فنــاوری بای
ــه  ــات ب ــه خدم ــه و ارائ ــود عرض ــدف بهب ــا ه ــی ب ــای اجتماع ــدی از الگوه جدی
ــر بگیــرد.  ــه نیازهــای اجتماعــی نوظهــور را در ب مخاطبیــن و همچنیــن پاســخ ب
در ایــن راســتا، امــروزه نظــام دانــش کشــاورزی اکولوژیــک توســط محققــان مطرح 
شــده اســت )Roling and Jiggins, 1998(. کاربــرد ایــن نظــام بــرای جهــت 
گیــری تحقیقاتــی کشــور مــا نیــز مــورد تأکیــد اســت )ملــک ســعیدی و رضائــی 
مقــدم، 1387(، اجــزاء ایــن نظــام از پنــج مؤلفــه تشــکیل شــده کــه یــک مجموعــه 
ــتند:  ــل هس ــط متقاب ــکیل داده و دارای رواب ــازگاری را تش ــته و س ــم پیوس ــه ه ب
فعالیــت هــای مناســب اکولوژیــک، یادگیــری، تســهیلگری، مؤسســات حمایتــی و 
شــبکه ها و زمینــه هــای سیاســی. در تولیــد فنــاوری هــای جدیــد در چارچــوب 
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ــال  ــه دنب ــد ب ــور بای ــای کش ــی ه ــط مش ــداف و خ ــک، اه ــش اکولوژی ــام دان نظ
فنــاوری هــای جدیــدی باشــد کــه قابلیــت هــای زیــر را داشــته باشــند:  

- بکارگیری پایدار منابع تجدیدپذیر؛	
- دربردارنده منافع عام؛	
- ایجاد برابری؛ 	
- کیفیت غذا؛ و	
- ـــداری در 	 ـــر پای ـــاال از نظ ـــی ب ـــوان رقابت ـــا ت ـــای ب ـــاوری ه ـــی فن طراح

بخـــش خصوصـــی.
ــا و  ــد ظرفیت هـ ــوده و نیازمنـ ــأ نبـ ــوق در خـ ــای فـ ــری هـ ــت گیـ جهـ
پتانســـیل هـــای نهـــادی بـــرای بـــه فعلیـــت رســـاندن آنهـــا اســـت. در ایـــن 
ـــی  ـــکیل تیم ـــذا تش ـــت. ل ـــوب اس ـــیار مطل ـــد بس ـــور هن ـــه کش ـــوص، تجرب خص
ـــی"  ـــک مل ـــاورزی اکولوژی ـــات کش ـــورای تحقیق ـــوان "ش ـــت عن ـــان تح از متخصص
راهـــکاری مناســـب بـــرای ارتقـــای عملکـــرد نظـــام ترویـــج کشـــاورزی ایـــران 
ـــان  ـــته ای از متخصص ـــن رش ـــی بی ـــکل از گروه ـــد متش ـــورا بای ـــن ش ـــت. ای اس
رشـــته هـــای مختلـــف باشـــد. وظیفـــه اصلـــی شـــورای مذکـــور ارزیابـــی و 
ـــک و  ـــردی اکولوژی ـــا رویک ـــاورزی ب ـــی کش ـــی مل ـــای پژوهش ـــرح ه ـــب ط تصوی
در راســـتای ارتقـــای نظـــام مدیریـــت زیســـت محیطـــی در ترویـــج کشـــاورزی 
ـــر بخـــش کالن  ـــاق فک ـــه ات ـــه منزل ـــورا ب ـــن ش ـــع اعضـــای ای کشـــور اســـت. در واق
کشـــاورزی کشـــور محســـوب می شـــوند. ارائـــه ایـــده هـــای نویـــن و ضـــروری 
بـــرای پژوهـــش و همچنیـــن مشـــاوره بـــه پژوهشـــگران در مراکـــز تحقیقـــات 

کشـــاورزی از کارکردهـــای ســـازنده تشـــکیل چنیـــن شـــورایی اســـت.  

6-5- مشارکت کشاورزان
 در راستای دستیابی به یک نظام ترویجی کارآمد، جایگزینی رویکرد گروهی با 
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رویکرد متداول ترویجی ضروری است. در این زمینه سازمان های غیر دولتی می توانند 
گروه های کشاورز محور را بسیج کنند تا به مرور زمان در قالب تعاونی ها ظهور یابند. 
این رویکرد گروهی باعث تغییر ترویج از رویکرد باال به پایین به رویکردی پایین به 
باال خواهد شد. گروه های کشاورز محور و گروه های خودیار نیازمند دریافت اطالعات، 
فناوری ها و فنون مدیریتی هستند که توسط مأموران ترویج به نحوی کارآمد باید 
پاسخ داده شود. بدین ترتیب ترویج و کارکنان آن طی فرآیندی مشارکتی در قالب 
فرآیند حل مسأله تالش خواهند کرد تا اینکه بخواهند صرفاً پیام های تکراری را نشر 

دهند.
به طور کلی گرایش ها به سمت مشارکت هر چه بیشتر کشاورزان در برنامه های 
توسعه ای کشور و دخالت دادن آنان در فعالیت های ترویج کشاورزی است. فنون 
مشارکتی همچون نظام تحقیق و ترویج مزرعه ای1 و توسعه یکپارچه روستایی2 به 
همراه کاربرد تکنیک های مشارکتی در پژوهش3، معرف روند جدید ترویج و تحقیق 
کشاورزی هستند. کلیه این فنون با هدف ایجاد سازگاری بیشتر بین راه حل های 
پیشنهادی با چارچوب های اجتماعی موجود در مناطق روستایی هستند. بنابراین 
نظام ترویج کشاورزی ایران بایستی تقاضا محور بوده و با توجه به شرایط خاص هر 
منطقه، راه حل های مناسب را تجویز نماید. این موضوع به علت گستره وسیع و تنوع 

بسیار مناطق جغرافیایی ایران و وجود گروه های نژادی مختلف می باشد. 
نظام ترویج کشاورزی ایران در راستای تحقق جهت گیری های مفهومی ارائه شده 
در فصل حاضر و همچنین به منظور حرکت به سمت نظامی کارآمد و پاسخگو به 
بازنگری اساسی در ابعاد مختلف نیاز دارد. در این مسیر چالش هایی بر سر راه نظام 

ترویج کشاورزی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
با توجه به مشکالت و ریسک فعالیت های 	  دورمناهای آینده بخش کشاورزی: 

 1. Farming System Research and Extension (FSRE)  

 2. Integrated Rural Development (IRD)  
 3. Farming Systems Research (FSR)  



312
بازاندیشی مفهومی ترویج کشاورزی ایران

کشاورزی، بسیاری از افراد جامعه روستایی، آینده مناسبی را در کشاورزی برای خود 
تصور نمی کنند. به طوری که تصویر مناسبی از کشاورزی برای آنان وجود ندارد. 
دیدگاه و تمایل آنها حتی در جهتی است که تمایلی برای اشتغال یا حتی تحصیل 
فرزندان شان در بخش کشاورزی ندارند. به همین دلیل تعداد افرادی که در بخش 
کشاورزی سرمایه گذاری می کنند، بسیار کم است که این امر یک مقوله فرهنگی 
آن  به  باید  ایران  ترویج  ماهیت جدید  در  که  هایی  چالش  از  یکی  بنابراین  است. 
نگاه شود، تالش برای بهبود اعتبار و منزلت بخش کشاورزی به عنوان یک فعالیت 
اقتصادی مناسب است. توجه به آموزش های کارآفرینی برای مخاطبین ترویج یکی 

از موارد مهم در این رابطه است.
مسئله تولید غذا و امنیت غذایی: بهبود امنیت غذایی، چالش بزرگی برای بخش 	 

کشاورزی ایران است به طوری که این مسئله فراتر از صرفاً افزایش تولید غذا است. 
این مسئله هستند.  به گریبان  به ویژه جامعه روستایی ما دست  از مردم  بسیاری 
ناامنی غذایی و ناامنی تولید غذا به دسترسی ناکافی به مواد غذایی، نارسایی توسعه 
اقتصادی بخش های خارج از کشاورزی، نحوه حکمرانی، مدیریت و کنترل نامناسب، 
روابط تجاری نامناسب، بحران های مالی کشور، کارکرد ناکافی و نامناسب نهادهای 
کشاورزی بر می گردد. با این وجود، تولید مواد غذایی کافی یک شرط مهم برای از 
بین بردن ناامنی غذایی است. از طرفی، مصرف کنندگان مواد غذایی، همواره حساس 
و نگران سالمت مواد غذایی مصرفی خود هستند که این نکته نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد. در هر صورت، افزایش تولید کشاورزی با هر نگاهی، بایستی از طریق توسعه 
فناوری های مناسب صورت بگیرد و این یک موضوع مهمی برای سیاست ها و فعالیت 

های ترویج است.
پایداری و مدیریت منابع طبیعی: به طور کلی در سراسر دنیا، کشاورزی عمدتاً 	 

است.  انتقاد  مورد  می گذارد،  اکولوژی  و  زیست  محیط  بر  که  تأثیراتی  دلیل  به 
بهره برداری بیش از حد و نامتعادل، تخریب خاك، فرسایش خاك و استفاده زیاد از 
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مواد شیمیایی، بخشی از این فعالیت ها در کشور ما است. همه این موارد امروزه تأکید 
بر یک چالش جدید و مهم دارند که فعالیت های کشاورزی باید به گونه ای باشد 
که منابع کمتری از طبیعت به کار رفته و فعالیت ها بیشتر پایدار باشد. به عبارتی 
فعالیتهای کشاورزی به گونه ای باشد که بهترین استفاده ها را از منابع انجام دهد، 
اما شرایط را برای نسل آینده فراهم کند. برخی از محققان در این رابطه از عناوین 

کشاورزی کم نهاده، ارگانیک، دقیق، جایگزین و... صحبت می کنند. 
اما نکته ای که خیلی مهم است این است که مفهوم پایداری نمی تواند تنها به 
مفهوم  یک  بیشتر  پایداری  باشد.  مطرح  اکولوژیک  یا  بیوفیزیک  جنبه  یک  عنوان 
نرم افزاری است و به طور عمده ای به تعامالت چندگانه ای بین ذینفعان و انسان ها 
تأکید می کند. اگر قرار است فعالیت های مختلف کشاورزی به صورت پایدارتری در 
آیند، کشاورزان و سایر ذینفعان این بخش باید بیش از گذشته، دانشی را تولید کرده 
باشد.  از گذشته داشته  این دانش، ماهیت بسیار پیچیده تری  و به کار گیرند که 
خلق چنین دانشی نیازمند همکاری بخش های مختلف محلی، درون سازمانی، برون 

سازمانی، ملی و حتی فرا ملی است. 
جهانی  بانک  جهانی،  تجارت  سازمان  های  توافق  و  مقررات  تأثیر  تحت  امروزه 
اقتصاد جهانی به طور  المللی،  و سیاست های سرمایه گذاری مالی در سطح بین 
فزاینده ای بر اساس اصول بازار آزاد سازماندهی می شود، لذا ضروری است که به 
اقتصاد بر مبنای بازار آزاد، به عنوان یک عامل تأثیرگذار مهم برای اختصاص منابع 
کمیاب نگاه شود. البته باید توجه داشت که بازار جهانی، فرصت ها و محدودیت هایی 
را برای بخش کشاورزی ما ایجاد می کند که نباید پیامدها و اثرات آن را به ویژه بر 

کشاورزی معیشتی کشور نادیده گرفت. 
تأکید  امروزه  پایداری،  های  زمینه  در  ویژه  به  اجتماعی،  مباحث  با  ارتباط  در 
می شود که کشاورزی دارای کارکردهای بسیار بیشتری از صرفاً تولید غذا است. به 
گونه ای که برای توسعه این فعالیت های کشاورزی جدید یا چندکارکردی، نیاز به 
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توسعه مقررات جدید و ساختار جدید است که احتماالً فعالیت های کشاورزی ما را 
با یک فشار اقتصادی و فشارهای اکولوژیک بیشتری مواجه می کند.  

 توامنندسازی زنان روستایی: حدود 50 درصد از زنان ایرانی در مناطق روستایی 	 

زندگی می کنند، در حالی که تمامی این زنان در فعالیت های کشاورزی و صنایع 
خانگی مانند دامپروری، باغبانی، سبزیکاری، پرورش گل و ... مشارکت مستقیم داشته 
و سهم عمده ای در اقتصاد خانوار دارند. امروزه زنان ثابت کرده اند که از توانایی ها، 
مهارت ها و استعدادهای بالقوه ای برخوردار هستند که در صورت توجه و شکوفایی 
می توانند نقش مؤثری در سالمت ملی و توسعه اقتصادی ایفا نمایند. از سوی دیگر 
مشارکت دادن زنان در فعالیت های اقتصادی از اهداف اصلی بسیاری از سازمان ها 
از جمله ترویج کشاورزی می باشد. برنامه های توانمندسازی زنان روستایی توسط 
بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی در سطح روستاهای ایران طی سال های اخیر 
مورد تأکید قرار گرفته و اقدامات مؤثری در این راستا نیز انجام گردیده است. در واقع 
در جامعه روستایی ایران، هر خانوار به عنوان یک واحد تولیدی قلمداد می شود. زنان 
روستایی همواره نقش مهمی را در این واحدهای تولیدی ایفا می کنند. به عبارت 
بود.  نخواهد  پایدار  اقتصادی خانوارهای روستایی  زنان، ساختار  بدون حضور  دیگر 
مشارکت زنان در پیشبرد فعالیت های اقتصادی خانوار امری غیرقابل اجتناب است. 
زنان روستایی در ایران در فعالیت هایی مثل کشاورزی و صنایع دستی مشغول به 
فعالیت هستند. زنان در قالب چنین فعالیت هایی موجب افزایش سطح درآمد خانوار 
مقوله جنسیت  به  توجه  بنابراین  تولید کشاورزی می شوند.  های  هزینه  کاهش  و 
بایستی جزء اولویت های برنامه های ترویجی باشد و این اطمینان حاصل شود که 
زنان نیز اطالعات مورد نیاز را دریافت می نمایند. در واقع نظام ترویج برنامه های 
آنان  به  تا  دارد  گیری ها  تصمیم  در  زنان  مشارکت  ارتقای سطح  برای  مخصوصی 
کمک کند تا در قالب گروه های خودیار و مستقل، شایستگی های فنی در استفاده 
از فناوری های مهارت محور را در خود تقویت نموده و توانایی های رهبری را نیز 
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بیاموزند.
بکارگیری فناوری اطالعات در فرآیندهای ترویج: فناوری اطالعات1 به عنوان انقالبی 	 

توسعه  پیشبرد  برای  ابزاری  فناوری  این  نوین در عرصه جهانی مطرح شده است. 
تمامی  می کند.  تسهیل  را  اطالعات  آوری  جمع  و  استفاده  روند  و  بوده  آینده  در 
ابعاد زندگی انسان از جمله کشاورزی تحت تأثیر فناوری اطالعات قرار گرفته است. 
دسترسی به اطالعات و بهبود ارتباطات از پیش نیازهای حیاتی توسعه کشاورزی 
محسوب می شود. بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی موجب تقویت تعامالت، 
افراد می گردد. علی رغم  بین  اطالعات  و  دانش  و تسهیم  افزایش سطح مشارکت 
توسعه  روند  و  ارتباطات  بهبود  در  اطالعات  فناوری  کاربرد  که  چشمگیری  تأثیر 
و خانوارهای روستایی  مراکز خدمات  مناطق روستایی در سطح  اما کماکان  دارد، 
انعطاف  نظامی  نیازمند  ایران  بخش کشاورزی  رو هستند.  روبه  محدودیت هایی  با 
پذیرتر در پذیرش فناوری های اطالعاتی نوین است. در صورتی که ترویج کشاورزی 
بازنگری  نیازمند  این مقوله  بخواهد در فرآیند توسعه کشاورزی گامی مؤثر بردارد 
این نظام به ویژه به سمت ماهیتی چندبعدی و چندکارکردی  اساسی در ساختار 
می باشد. در این راستا و با تأکید بر تغییرات اقتصادی- اجتماعی محیط، ضرورت 
توجه و بکارگیری مفاهیم جدید مانند ترویج مجازی در سناریوهای مختلف نظام 
آتی ترویج کشاورزی کامال" مشهود است. همچنین طراحی نظام مدیریت اطالعات 
تولیدی کشاورزی در سطح کشور  برای هر نظام  پایگاه اطالعاتی دقیق  مناسب و 

ضروری می باشد. 
ساختار نظام ترویج در قالب یک سازمان یادگیری متحول: از دیدگاه تئوری سازمانی، 	 

بقای سازمان های متولی کشاورزی ایران در نهایت به این بستگی دارد که چقدر 
توانایی دارند خود را با تغییرات سازگار کنند. از آنجا که جامعه و محیط کشاورزی ما 
مدام در حال تغییر است، امروزه بیش از پیش به سمت جامعه دانش محور در حال 

1. Information Technology
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حرکت هستیم. بنابراین اگر سازمانی در مأموریت خود در تولید و ارائه خدمات بر 
اساس یک ساختار منظم عمل نکند، خیلی زود منفعل شده و از دور خارج می شود. 
بایستی به سازمان های در حال  ایران  لذا سازمان های متولی ترویج و کشاورزی 
یادگیری تبدیل شوند. به طوری که تحوالت ساختار آن سازمان ها مدام در راستای 

تسهیم و مبادله تجارب کلیه ذینفعان )بیرونی و درونی( باشد. 
امروزه شاهد این هستیم که تعداد سازمان های ارائه دهنده ترویج عمومی مدام 
در حال کاهش است. این امر اقتضا می کند که به طور جدی در مورد مأموریت آنها، 
فعالیت ها، مهارت ها و اشکال سازمانی آنها مجدداً فکر شود. امروزه در کشورهای 
مختلف بسیاری از وظایف و کارکردهایی که قباًل ترویج عمومی متولی ارائه آنها بود، 
تا حد زیادی به بخش خصوصی واگذار شده است، یا این تمرکززدایی در ساختار 

دولت، به نهادهایی واگذار شده که توسط مدیریت مرکزی اداره نمی شوند.
به خصوص  انجام رسالت خود  برای  ترویج  اصلی  اهداف  تفاوت  فرآیند،  این  در 
تسهیل طراحی نوآوری های فنی در سه حالت کلی ترویج عمومی، ترویج خصوصی و 
حتی سازمان های مردم نهاد باید مد نظر سیاستگذاران قرار بگیرد. به طوری که ترویج 
عمومی به دنبال نشر و گسترش اطالعات کشاورزی از انتقال فناوری است و در این 
راستا به دنبال سازماندهی برنامه های آموزشی مرتبط با آن فناوری ها برای کشاورزان 
می باشد. ترویج خصوصی نیز که در زمینه هایی مانند خدمات مشاوره ای فعال است، 
از طریق کشاورزی قراردادی و با ابزار مداخله در بازار فعالیت می کند. در حالتی که 
سازمان های مردم نهاد نقش داشته باشند، هدف ترویج، توسعه سازمان های خودیار 
محلی و اشکالی از چنین سازمان های خودیاری در جهت توانمندسازی مخاطبین از 

جمله جوانان و زنان در مزرعه و توسعه مهارت های رهبری از طریق فناوری ها است.
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